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  مدارک تحصيلي

  )م١٩٧٣(١٣٥٢دکتری تعليم و تربيت و روانشناسی تربيتی، دانشگاه ایلونزی، اوربانا، آمریکا  •

  )م١٩٦٧(١٣٤٦پالی، کاليفرنيا، آمریکا  کارشناسی ارشد تعليم و تربيت ابتدایی، دانشگاه کلی •

  ١٣٤٣کارشناسی ادبيات فارسی، دانشسرای عالی تهران، تهران  •

  ها سوابق خدمت علمی ـ اجرایی در دانشگاه

  نتاکنو ١٣٨٩، از »پژوهشنامه زنان«مقام سردبير و عضو هيأت تحریریه دوفصلنامه  قائم •

  )١٣٧٢-٨٩(ریاست گروه بررسی مسائل زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  •

  )١٣٦٨-٦٩(مسئول گروه علمی دانشگاه شاهد  •

  ١٣٥٣-١٣٦٧تربيتی دانشگاه تهران،  و مدیر گروه دانشکده علوم) استادیار(عضو رسمی هيأت علمی  •

  ١٣٦٤-١٣٦٥ریاست دانشگاه الزهرا،  •

  ١٣٦٢- ٦٤شاهد،  مشاور ریاست دانشگاه •

  سوابق خدمت علمی ـ اجرایی در خارج دانشگاه

  ١٣٨٢- ١٣٨٥المللی علم و دین،  عضو هيأت علمی همایش بين •

  ـ تاکنون١٣٨٤آوری و هيأت تحریریه فصلنامه انجمن،  عضو هيأت مدیره، انجمن ایرانی اخالق در فن •

  ـ تاکنون١٣٧٥ریاست انجمن غيردولتی زنان مسلمان پژوهشگر،  •

  ـ تاکنون١٣٨٢هيأت تحریریه فصلنامه فرهنگ، عضو  •

  ١٣٧٤- ١٣٧٥، )بانو(ریاست فرهنگسرای سرو  •

  ١٣٧١-١٣٧٣مشاور عالی ریاست و مدیر گروه اجتماعی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی،  •

  )عليه السالم(رئيس و مؤسس گروه اجتماعی مجمع جهانی اهل البيت  •

  ١٣٦٣-١٣٦٨رای اجتماعی ـ فرهنگی زنان، نماینده شورای عالی انقالب فرهنگی در شو •

  ١٣٦١-١٣٦٧، )ایران(المللی سواد آموزی بزرگساالن ـ یونسکو  رئيس کميسيون بين •

  دروس تدریس شده و در حال تدریس در دانشگاهها

ليسانس، دانشکده  دوره ليسانس و فوق... روانشناسی تربيتی، روانشناسی کودک، روش تحقيق و •

  ١٣٥٤- ١٣٥٦تربيتی دانشگاه تهران  علوم

  ١٣٥٣-١٣٦٤های ادبيات، علوم، دانشگاه تهران  روش تحقيق در دانشکده •

  ١٣٦٨-١٣٧٠روانشناسی کودک، جامعه الزهرا، قم  •

  های منتشرشده کتاب

، پژوهشگاه علوم انسانی و ١٣٨١حقيقات در مورد مسائل زنان در بيست سال اخير در ایران بررسی وضعيت ت •

  ١٣٨٧مطالعات فرهنگی، تهران، 

 ١٣٧٤بررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه اسالم، سازمان تبليغات اسالمی، تهران،  •

  



  مقاالت در مجالت معتبر علمی

و جنسيت، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات راهبردی گيری مبانی نظام الگوی مصرف، انتخاب، نياز  شکل« •

  ١٣٩٠زنان، دانشگاه تهران، 

  ١٣٩٠، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اخالق در علم و فناوری، »های اخالقی تفاوت زن و مرد در انتخاب اولویت« •

امه زنان، ، دوفصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهشن»نقد وتحليل روند تحقيقات وتأليفات در موضوع زنان درایران« •

١٣٨٩  

، فصلنامه علمی فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »خاستگاه مدل روانشناسی زن« •

١٣٨٨  

، کتاب زنان، فصلنامه علمی ـ پژوهشی شورای اجتماعی ـ فرهنگی زنان، شماره »گری فمينيسم و روسپی« •

  ١٣٨٤، سال هفتم، ٢٨

  ١٣٧٤ی سياست خارجی، ، فصلنامه علمی ـ پژوهش»منزلت تکاملی زن« •

، انتشارات دانشگاه »دانشگاه«، مجله »اهميت و چگونگی یادگيری زبان مادری در دوران قبل از دبستان« •

  ١٣٥٤تهران، 

• ”Iranian Schools as Agents of Occupational Recruitment”, ERIC, USA,1979  

، »دانشگاه«، نشریه »)ای محدود و مشروحاستفاده از رمزه(رابطه طبقه اقتصادی ـ اجتماعی با رشد کالمی « •

  ١٣٥٧دانشگاه تهران، 

  مقاالت ارائه و منتشر شده در کنفرانس ها

المللی علم و دین، دانشگاه علوم پزشکی  کنفرانس بين» )مقاله برگزیده(نقش ارزش دینی در فلسفه علوم « •

  ١٣٨٥تهران، 

  ١٣٨٤شناسی، رم، ایتاليا،  ، ارائه شده در همایش گفتگوی ملل، مرکز شرق»روابط زن و مرد در اسالم« •

  ١٣٨٤، ارائه شده در همایش گفتگوی ملل ـ دانشگاه ناپل ایتاليا، »حقوق زن در اسالم« •

  ١٣٨٤، اولين همایش گفتگوی علم و دین،مرکز تحقيقات علوم پزشکی ایران، »روانشناسی زن« •

، مجموعه مقاالت، کنفرانس توسعه دانش و فناوری در ایران، »علوم انسانی در علم و تکنولوژی نقش« •

های تالش و ایثار،بنياد حفظ  ،پنجمين همایش آیه»نگری به مفهوم ایثار جامع« - ١٣٨٣٩دانشگاه صنعتی شریف،

  ١٣٨٤آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، 

سمينار بررسی سيره عملی و نظری امام  ، هفتمين»عاشورای سياسی و سياست عاشورا« •

  ١٣٧٥، دانشگاه تهران، )عليه تعالی اهللا رضوان (

المللی زن و انقالب جهانی  ، دومين کنگره بين»)سالم اهللا عليها(بررسی ابعاد مختلف شخصيت حضرت زهرا « •

  ١٣٦٧اسالم 

• ”Islam and Women’s International Rights“  

  ١٩٩٨تانبول ـ ترکيه اس» صلح و خانواده«کنفرانس  •

• ”Research on Women’s Issues: New Topics, True Status“  

  ١٩٩٥کنفرانس جهانی زن پکن  •

• ”Literature and Culture of the Islamic Revolution and it’s Impact on the Development of Human 

Civilization“  

  ١٩٩٢تاجيکستان  -بشریارائه شده درسمينار نقش زن و فرهنگ ایران در تمدن  •

• Looking at Litreracy Efforts in General and in Islamic Countries in Particular“  



  ١٩٩٠ارائه شده در کنفرانس سوادآموزی روسيه  •

  ١٩٩٠، کنفرانس سران کشورها غيرمتعهد، هاوانا، کوبا »توسعه از دیدگاه اسالم« •

  ١٩٨٧ين مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نيویورک آمریکا ، کميته سّوم چهل و دوم»جایگاه زن مسلمان« •

  ١٩٨٦، بانکوک ـ تایلند  Escapرسانی زنان منطقه  ، مرکز اطالع»جایگاه زنان در اسالم« •

  سایر مقاالت علمی

، بوسنی و »زهرا«، ماهنامه ») سالم اهللا عليها(ای زندگی سياسی، اجتماعی حضرت زهرا بررسی مقایسه« •

  ١٣٨٢هرزگوین 

  ١٣٨١، ماهنامه یاس »المللی حقوق بشر حقوق زن در اسالم و مقایسه آن با دیدگاه بين« •

  ١٣٨١، ماهنامه یاس »اشتغال زنان« •

  ١٣٨١، ماهنامه یاس »نقش زن در توسعه« •

• ”Liberating the future from the Past?Liberating the Past from the future?“  

  ٢٠٠٥برلين ـ آلمان» ایران زمين«مجله  •

  های علمی ـ آموزشی سخنرانی و همکاری در کارگاه

  ١٣٨٤، هفته پژوهش،دانشگاه الزهرا، »روش چگونگی مهندسی توسعه منزلت مطلوب زن« •

  )طرح مبينا( ١٣٨٣المللی  دوره آموزشی مشارکت زنان در مجامع بين •

  ١٣٨٢ات فرهنگی، ، هفته پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالع»ارزیابی وضعيت زنان در تحقيقات« •

  ١٣٨٢، مرکز رایزنی فرهنگی ایران، بوسنی و هرزگوین، »جایگاه زن در اسالم« •

، پژوهشگاه علوم انسانی »الهاشمی های استاد عالمه حسينی سازی آراء و اندیشه همایش بررسی جهانی« •

  ١٣٨٢و مطالعات فرهنگی، 

  ١٣٧٣المللی زنان  اولين کارگاه مشارکت بين •

  )١٣٧٢( ١٩٨٣، سازمان ملل متحد، کميته سّوم، نيویورک، »مخدر اعتياد و مواد « •

  )١٣٧٢( ١٩٨٣، سازمان ملل متحد، کميته سّوم، نيویورک، »جایگاه زن در اسالم و ایران« •

  های پژوهشی اجرا و همکاری در طرح

  ١٣٨٣-٨٩، »نيازسنجی اجتماعی زنان شهر تهران« •

  ١٣٨١، »بيست سال اخير در ایرانبررسی وضعيت تحقيقات در مورد مسائل زنان در « •

  ١٣٧٦، »تبيين نقش زنان در ارزشهای مطرح شده در انقالب اسالمی« •

  ١٣٧٤، »شناسایی بانوان هيأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور« •

  ١٣٧٤، »)عنوان ١٤(تدوین سلسله بحثهای حقوق زن در اسالم « •

  ١٣٧٤، »طرح ایجاد شبکه سازمان جهانی زنان مسلمان« •

  ١٣٧٤، »نقش زن در توسعه انسانی«  •

  ١٣٧٣، »طرح تأسيس گروه پژوهشی بررسی مسائل زنان« •

  ١٣٧٢، »ایجاد شبکه ارتباطی زنان مسلمان پژوهشگر« •

  ١٣٧٢، »بررسی وضعيت جمعيتی برخی از خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان در رابطه با موضوع جمعيت« •

تا  ١٣٧٥، »با رویکرد دینی) نگی مهندسی توسعه منزلت مطلوب زنچگو(طرح تدوین الگوی جایگاه مطلوب زن « •

  کنون

  ١٣٧١، »طرح جامع نظام آموزشی سازمان ارتباطات اسالمی« •



  ١٣٧١، »بررسی روند شرکت زنان در انتخابات « •

کشور اسالمی ـ ایران، ترکيه، مصر، پاکستان،  ٥مطالعه تحوالت اخير اجتماعی ـ سياسی و اقتصادی زنان در « •

  ١٣٦٩، »لجزایرا

  ١٣٦٤، »طرح تحکيم خانواده با تأکيد برمحورهای اسالم« •

 


