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١٣٣۶سال تولد

عضو ھیات علمی پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی
مدارک تحصیلی

١٣۶۵روانشناسی، دانشگاه تھران، : رشته تحصیلی کارشناسی

عنوان پایان نامه ارشد،١٣٧٠الھیات ، دانشگاه آزاد اسالمی، : رشته تحصیلی کارشناسی ارشد :-

نازل شده و آیات مشترک با سایرانبیاء) ص(بررسی آیاتی از قرآن که صرفاً بر محمد 

محاوله -بین الجھاد واإلرھاب:(عنوان پایان نامه دکترافقه سیاسی ، دانشگاه بیروت،: رشته تحصیلی دکترا

)تأصیل فقھی و تاریخی

پژوھشی-اجرائی و علمی-سوابق شغلی

اجرایی-شغلی-الف 

 ١٣۶٧_ ١٣۵٨دبیر وزارت آموزش و پرورش ، دبیرستان دوشیزگان و دبیرستان امامی از

١٣٧٢_١٣٧٠آوری ، دانشگاه الزھرا از ، وزارت علوم و تحقیقات و فن)ت علمیھیأ(مربی

آوری، پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی، از عضو ھیأت علمی، وزارت علوم و تحقیقات و فن

تاکنون١٣٧٣سال 

 سال۴به مدت ١٣٧۶مشاور وزیر کشور و مدیر کل امور بانوان، وزارت کشور، اداره کل امور بانوان، از سال

 ١٣٨٠لغایت ١٣٧۶عضو شورای فرھنگی اجتماعی زنان از

 تا کنون١٣٧۶مشاور و عضو کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام از

 تا کنون١٣٧٨عضو ھیأت امنای بنیاد ایران شناسی شعبه لرستان، از

تا ١٣٨٠نت امور اجتماعی وزارت کشور، از معاون وزیر کشور در امور اجتماعی و شوراھا، وزارت کشور، معاو

١٣٨۴سال 

 ١٣٨۴تا ١٣٨٠دبیر ھیأت مرکزی حل اختالف شوراھا، از سال

 ١٣٨۴تا ١٣٨١دبیر شورای اجتماعی کشور در وزارت کشور، از سال

 سال٢به مدت ١٣٨٢نماینده وزارت کشور در کمیته ملی میراث طبیعی و فرھنگی یونسکو از

تا ١٣٨٢دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مصحلت نظام از سال -ھای کمیسیون سیاسیعضو کمیته شورا

کنون

عضو ھیأت مرکزی بازرسی انتخابات ھفتمین دوره مجلس شورای اسالمی

عضو کمیته امور داخلی تدوین سند برنامه سوم توسعه

عضو کمیته مشارکت و تشکلھای سند برنامه سوم توسعه

ریاست کمیسیون شوراھا و تحول اداری در پنجمین جشنواره شھید رجائی

عضو ھیأت مرکزی بازرسی انتخابات دومین دوره شوراھای اسالمی



عضو ھیأت مرکزی بازرسی انتخابات دومین دوره شوراھای اسالمی

 ١٣٩٢لغایت ١٣٩٠عضو کمیته شوراھا و مدیریت محلی مجمع تشخیص مصلحت نظام از

١٣٩٢ای تخصصی مطالعات زنان پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی عضو شور

،تا کنون١٣٩٢اجتماعی پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی از معاونت فرھنگی

 تا کنون١٣٩٢عضو کمیته تدوین نخستین برنامه راھبردی پژوھشگاه از

 ١٣٩٣مطالعات فرھنگی از عضو شورای انضباطی دانشجویی پژوھشگاه علوم انسانی و

 ١٣٩٣عضو شورای راھبردی امور جوانان از

 عضو علی البدل ھیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی ھیات علمی پژوھشگاه علوم انسانی و

تا کنون١٣٩٣مطالعات فرھنگی ، 

 ، تا کنون١٣٩٣عضو کمیته ورزش کارکنان پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

البدل ھیات بدوی انتظامی اعضاء ھیات علمی پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی ، عضو علی

تا کنون١٣٩٢

تا کنون١٣٩٣ھای راھبردی پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی ، مشاورت کارگروه تدوین برنامه

، تا کنون١٣٩٢عضو شورای پژوھشی پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

 تا کنون١٣٩٣عضو شورای انضباطی دانشجویان پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی از

٩٢/٩/٩تا تاریخ ٩١/٩/٩عضو کارگاه علمی کمیته شوراھا و مدیریت محلی ،از تاریخ

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

،٨٠/٧/١۵ا تاریخ ، ت٧٨/٧/١۵عضو ھیأت امنای بنیاد ایرانشناسی شعبه لرستان

 در دوره تدوین برنامه قانون سوم٧٧/٨/٢٣عضویت کمیته امور داخلی

 در دوره تدوین برنامه قانون سوم٧٧/١٠/١۴عضویت کمیته و تشکلھا ،از تاریخ

 ریاست کمیسیون شوراھای اسالمی شھر و روستا و تحول اداری پنجمین جشنواره شھید رجائی

جشنواره، تا پایان برگزاری٢٩/۴/٨١،

 تا کنون٩٣/١/٢٧عضو شورای سیاست گذاری و راھبردی ھمایش ملی اعتدال، از تاریخ

پژوھشی–علمی 

مقاالت چاپ شده

o جنسیت از نگاه دولتمردان در جمھوری اسالمی ایران، چاپ مجموعه مقاالت کنگره بین المللی زن در

١٣٩٢جھان اسالم، 

oمرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص : التوحید نثوء و ارتقاء مجله آقاف الحضاره، مجری طرح

١٣٩١مصلحت نظام، 

oعلمی ترویجی، مجموعه -مروری-موقعیت و جایگاه سازمان ھای غیردولتی در ایران، مقاله علمی

١٣٨٩مقاالت پژوھش نامه، 

o ١٣٩١نامه، اسفند مھاجرت دختران دانش آموخته دانشگاھی، مجله پژوھش

o ،١٣٩١شوراھای فرادست آسیب ھا، تھدیدھا و فرصت ھا، مجله شوراھا و مدیریت محلی

o ١٣٩٢حقوق شھروندی در آینه شوراھا، مجله ارجنامه خانم دکتر زرشناس، تابستان



o ١٣٩٢یادداشتھایی در روزنامه شرق، روزگار و اعتماد، تابستان

o١٣٩٠دکتر بروجردی، اسفند یادنامه. یکتاپرستی چگونه شکل گرفت

o ١٣٨٩آینده تشکلھای غیردولتی در ایران، مجموعه مقاالت، اسفند

o ١٣٧۶در دستیابی به منزلت اجتماعی زنان به کجا رسیده ایم، چاپ در مجله ندا، زمستان

o بررسی تطبیقی روشھای تربیتی در مکتب رفتار گرائی و مکتب اسالم، چاپ فصلنامه علمی و

١٣٧۶گ، پائیز پژوھشی فرھن

oشھادت در نگاه زن مسلمان، ارائه به دفتر نشر آثار دفاع مقدس

o١٣۶٩ھا، چاپ در مجله ندا، زمستان سیاست خارجی و نگرانی از افراط و تفریط

o ١٣٧۶انسان در آیات قرآن ، چاپ در مجله ندا ، بھار

o١٣٧١ائیز ، چاپ در مجله ندا، پ) ع(فتنه ھای پس از انقالب از دیدگاه حضرت علی

o ١٣٧۴عید فطر ذخیره جاودانه آل محمد ، چاپ در مجله ندا، زمستان

o ،بررسی مواضع جمھوری اسالمی ایران در اھم مسائل سیاسی جھان اسالم ، چاپ در مجله ندا

١٣٧۶پائیز 

o ١٣٧٢نشانه جاودانگی انسانیت ، چاپ در مجله ندا ، بھار ) ع(علی

o ، پاکستان–، چاپ اسالم آباد ١٣٧٢نشریه َجدَّت دیلی، فاطمه زھرا مقتدای زنان مسلمان

o۶مطابق با ١٣٧٨چاپ قطر، -المشارکه السیاسیة للمرأة فی تعالیم الدین االسالم ، نشریه الوطن

٢٠٠٠مارس 

o ،١٩٩٩زن در اسالم، نشریه آساھی ژاپن

o ،١٣٨۵بررسی جایگاه مسائل اجتماعی در ساختار نظام جمھوری اسالمی ایران

o١٣٨٨، )ره(رابطة سیاست و اخالق از دیدگاه امام خمینی

o کارکرد نھادھای دینی و سازمانھای مردم نھاد در ایجاد صلح پایدار، ارائه بر پنجمین ھمایش بین

١٣٨٧المللی حقوق بشر و صلح، حقوق بشر و دین، 

o١٣٨٧، )ره(ھای جمھوری اسالمی در دیدگاه امام خمینیگیبازخوانی نقش و ویژه

o ١٣٨٨فرھنگی و تشکیالتی شوراھای فرادست، _ اجتماعی _ چالشھای سیاسی

تخصصی_ مقاالت ارائه شده به سمینارھای علمی 

o بررسی تطبیقی نقش حضرت : ھمایش بزرگداشت بانوی بزرگ انقالب اسالمی ، عنوان سخنرانی

بررسی : مقاله در توسعه اسالم و خدیجه ثقفی در توسعه انقالب اسالمی و ارائه ) س(زھرا 

در رسالت پیامبر اسالم و خدیجه ثقفی، دفتر نشر آثار حضرت امام ) س(تطبیقی نقش فاطمه زھرا 

١٣٩۴، ) ره(خمینی 

o اعتدال از دیدگاه قرآن و حدیث و :عنوان سخنرانی –ھمایش اعتدال در اندیشه اسالمی و ایرانی

١٣٩٣ت اجتماعی رویکرد قرآن به اعتدال گرایی در مناسبا: ارائه مقاله 

o ، تأثیر صنعت نفت به ساختار اجتماعی : ، عنوان مقاله۶/٩/٨٧ھمایش نفت و توسعه و دموکراسی

، ) شھرستان کنگان_ مطالعه موردی استان بوشھر (در مناطق نفت خیز و ضرورت مدیریت اجتماعی 

بنیاد فرھنگی باران

o ١٣٧٨، ایراد سخنرانی در کارگاه مشورتی سازمانھای غیر دولتی



o١٣٧۶، ) دوره۶(ایراد سخنرانی در کارگاه آموزشی زنان، مشارکت، برنامه ریزی برای توسعه پایدار -

١٣٧٧

o ١٣٨٠ھمایِش ھم اندیشی در بحث زنان، ارائه سخنرانی ، دانشگاه امام خمینی قم

o ١٣٧۶–١٣۶٨، ) دوره٩(سخنرانی و ارائه مقاله بررسی سیره نظری و عملی امام خمینی

o١٣٨٢دانشگاه تھران _ فردای بھتر، شرکت در میزگرد-دانشگاه - زن

o دانشگاه میجی) ارائه سخنرانی با موضوع جایگاه زن در اسالم(کنفرانس آشنائی با مبانی اسالم ، -

٢٠/٠٢/٧٨توکیو، 

o و روز زن ھمراه با ایراد سخنرانی، ) س(شرکت در اجالس بزرگداشت مقام فـاطـمـه زھـرا

بانکوک-، تایلند ١٠/٠٧/١٣٧۴

oالملی زن خلیجی و مشارکت سیاسی، برگزار کننده مرکز مطالعات آینده نگر قطر، با اجالس بین

عنوان الدور السیاسی و االجتماعی للمرأة المسلمة فی الجمھوریة االسالمیة االیرانیة ، ھمراه با 

١۶/١٢/٧٨الی ١۴/١٢/٧٨از . ارائه مقاله و سخنرانی

oکیوتو -للی جنگ و صلح در ادیان،ھمراه با ارائه مقاله و سخنرانی،دانشگاه دوشیشاالماجالس بین–

٢٠٠۴فبریه ٢١–٢٠ژاپن، 

o ،پیشاور–، پاکستان ١٩٩٣بزرگداشت مقام فاطمه زھرا

o ، دانشگاه کرمانشاه١٣٧٧جوان و فلسفه زندگی ،

oدانشگاه ١٣٧۴ه امام خمینی ،نقش زنان در پیشبرد نھضت کربال و انقالب اسالمی ایران از دیدگا ،

سالن عالمه امینی-تھران 

o ،قم دفتر مطالعات و تحقیقات زنان١٣٨٠مسائل و مشکالت زنان ؛ اولویتھا و رویکردھا ،

o ،دانشگاه تھران١٣٧٧مشارکت زنان در شوراھا ، سخنرانی ،

oھای امور بانوان سراسر کشور جایگاه زن در قانون اساسی، ارائه سخنرانی در گردھمائی کمیسیون

خانه معلم–، تبریز ١٣٧٨

o ،اھواز-، دانشگاه شھید چمران١٣٧٧بحران مشارکت زنان

o ،گردھمائی رابطین بھداشت- ، کرج ١٣٧۶نقش مشارکت زنان در توسعه اجتماعی

oدانشگاه -، یزد١٣٧٧دو نقش بر یکدیگر، و خانوادگی زنان و تأثیر مثبت اینارتباط فعالیتھای اجتماعی

یزد

o ،دانشگاه تھران١٣٧٨زن و حکومت داری ،

o دانشگاه پیشاور ١٩٩٣دسامبر ٢۶اجتماعی زنان، -در فعالیتھای سیاسی) س(نقش فاطمه زھرا ،

پاکستان

oمقالةMuslim women’s Participation in the Political Arena ،ارائه به مرکز مطالعات اسالمی لندن ،

٢٠٠١سپتامبر ٩

o چین-، ھوان ٨٣زنان و ربع قرن تحوالت در جمھوری اسالمی ایران، شھریور

oجوان و فلسفه زندگی، ارائه به سمینار جوان بیمھا و امیدھا

oفزایش سرمایه نقد و بررسی جایگاه سازمانھای غیردولتی در ایران بعنوان یکی از ساز و کارھای ا

١٣٨۶_ » سرمایه اجتماعی و توسعه درایران«: اجتماعی جھت ارائه به ھمایش



o ، ٢٩/٨/٨٧خشونت و جنسیت در خانواده

o ٨٨اسفند ارائه مقاله جایگاه زنان در قدرت و سیاست ؛ ھمایش زنان، قدرت و سیاست ؛

o ئه شده به ھمایش شورا ھا ارا٩١اردیبھشت :شوراھای فرا دست،آسیب ھا ،تھد ید ھا و فرصت ھا

و مدیریت محلی

o ھمایش جایگاه -١٣٩٠سھم رضایت مندی اجتماعی اقوام در پیش برد سند چشم انداز ایران اسفند

١۴٠٠اقوام در سند چشم انداز 

پژوھش ھای انجام شده

oپژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات کشور اسالمی،۵ای وضعیت زنان در بررسی مقایسه

١٣٧۶- ١٣٧٣پژوھشی، 

o ،١٣٧۵بررسی حدود شرعی روابط زن و مرد در اجتماع ، مجمع تشخیص مصلحت نظام

o دفتر امور –شناسنامه فرھنگی، اجتماعی، اقتصادی زنان کشور به تفکیک استان ؛ وزارت کشور

١٣٨٠-١٣٧٨بانوان ؛ 

o اه علوم انسانی و ، پژوھشگ)شھر تھران(بررسی تأثیر اشتغال زنان معلم در زندگی خانوادگی آنان

١٣٧٧_١٣٧۶مطالعات فرھنگی، 

o پژوھشگاه علوم انسانی و )با موضوعات حجاب و تعدد زوجات(سلسله بحثھای حقوق زن در اسالم ،

١٣٧۵مطالعات فرھنگی، 

oھای بھزیستی، به استناد گزارش١٣٨۵و ١٣٨۴آزاری در ایران در سال شناسی کودکبررسی گونه

١٣٨۶ھای خبری، پزشکی و رسانه

o ساله شھر ١۵-٣۵بررسی شیوع مصرف مواد مخدر، الکل و داروھای روانگردان در نوجوانان و جوانان

١٣٨۴تھران، 

oد گاه قرآن و روایاتاز دی) ع(رفتار شناسی، دعوت و رسالت ابراھیم

o ١٣٩٣،)شیعه و اھل سنت (بررسی رویکردھای مرتبط با جھاد و ترور در اسالم

ھمایش ھا

o،جنسیت از نگاه دولتمردان در جمھوری : عنوان سخنرانیھمایش بین المللی زن در تاریخ اسالم

تابخانه ملی، محل انجمن زنان پژوھشکده تاریخ ک: برگزار کنندگان. ٩٢آذر ٢٨و ٢٧اسالمی ایران 

مرکز اسناد کتابخانه ملی: برگزاری

oجایگاه زن در نگاه سیدمحمد حسین فضل : ھمایش بین المللی زن در جھان اسالم، عنوان سخنرانی

: محل برگزاری-انجمن زنان پژوھشگر تاریخ : برگزارکنندگان،٢٠١٢جوالی ٢١و ٢٢هللا، تاریخ 

٩١پژوھشکده امام خمینی ، سال 

oمرکز : شوراھا و مدیریت محلی، برگزارکننده: یش چالش ھای شوراھای فرادست، نام ھمایشھما

٩١تاالر حرکت، تیر : محل برگزاری: مطالعات و برنامه ریزی شھر تھران

)چاپ شده و در دست چاپ(تألیف و تدوین کتاب 

o٧٢و ٧١ی جزوه درسی ، دو بار در سالھا- ، دانشگاه الزھرا) تدوین(جزوه اخالق اسالمی

o سازمان : ،ناشر ) ھمسران آن حضرت)(ص(کتاب سیری در زندگی پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد

١٣٨۶انتشارات جھاد دانشگاھی ،

o، ١٣٩٠روابط و مناسبات بین فردی در اجتماع از دیدگاه قرآن،انتشارات کویر



o١٣٩٠لعات فرھنگی ، پژوھشگاه علوم انسانی و مطا: شناسی آزارکودکان در ایران ،ناشرگونه

o پژوھشگاه علوم انسانی : در نصوص یھودی ، مسیحی و اسالمی ، ناشر) ع(رفتار شناسی ابراھیم

١٣٩٣و مطالعات فرھنگی ،


