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  مدارک تحصيلي

با کسب (، دانشگاه تربيت مدرس )گرایش حقوق زن در اسالم(کارشناس ارشد رشته مطالعات زنان  – ١٣٨٩ •

  )١٣٨٦در آزمون کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان در سال  ١٢رتبه 

  کارشناسی رشته علوم اجتماعی، دانشگاه تربيت معلم تهران – ١٣٨٣ •

  وازدیپلم رشته ریاضی و فيزیک، شهرستان اه - ١٣٧٨ •

    مقاالت ارائه شده در همایش

دانشگاه  –آنگره بين المللي خانواده و جهاني شدن –» جهاني شدن رسانه و تأثير بر تصوير خانواده«مقاله  •

  شهيد بهشتي ـ چاپ در مجموعه مقاالت آنگره بين المللي جهاني شدن و خانواده

دانشگاه شهيد بهشتي ـ چاپ در  –خانواده  آنگره بين المللي جهاني شدن و –» اينترنت و خانواده«مقاله  •

  شدن و خانواده مجموعه مقاالت آنگره بين المللي جهاني

ـ آنگره بين المللي » رنگ، موسيقي و سوژه در فيلم هاي سينمايي، تأثير بر سالمت روان خانواده ها«مقاله  •

نقش زن در سالمت خانواده و جامعه ـ دانشگاه الزهرا ـ چاپ در مجموعه مقاالت آنگره بين المللي نقش زن در 

  سالمت خانواده و جامعه

ـ آنگره بين المللي جهاني شدن و خانواده ـ دانشگاه شهيد » جهاني شدن و هويت زن در خانواده«مقاله  •

  المللي جهاني شدن و خانواده  بهشتي ـ چاپ در مجموعه مقاالت آنگره بين

ـ آنفرانس بين المللي اسالم و جامعه ـ پژوهشكده مطالعات » عدالت جنسيتی از منظر قرآن کریم«مقاله  •

  ١٣٩١ـ آذر )ام.آی.یو(اوری با همكاری دانشگاه ملی مالزی و فن فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات

مهارت هاي حل (فراتحليل مقاالت علمي ـ پژوهشي در خصوص آسيب هاي رسانه اي در خانواده «مقاله  •

ـ دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني ـ همايش رسانه » )مسئله با رويكردي بر سواد رسانه اي

   ي ايرانها و مسائل اجتماع

  ـ دانشگاه يزد، همايش خانواده و امنيت»شيوه هاي نوين ارتباطي و چالش امنيت و پايداري در خانواده«مقاله  •

ارائه مدل جهان (دستورالعمل دين مبين اسالم جهت بقاي نهاد خانواده و تأمين امنيت رواني زوجين «مقاله  •

  ـ دانشگاه يزد، همايش خانواده و امنيت» )شمول اسالم

ـ دانشگاه يزد، » معضالت امنيتي و اجتماعي پيامدهاي استفاده نادرست از تلفن همراه بر خانواده«مقاله  •

  همايش خانواده و امنيت

  ـ دانشگاه يزد، همايش خانواده و امنيت» خانواده، امنيت، سرمايه اجتماعي«مقاله  •

  مقاالت علمی ـ پژوهشي

، پاييز ١٠وهشي حوزه زن و خانواده ، پژوهشنامه زنان، شماره مقاله تحليل محتواي موضوعي مقاالت علمي پژ •

  ١٣٩٣و زمستان 

فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه  ٣ـ چاپ در شماره » بررسي روابط همسران در سينماي ايران«مقاله  •

  زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه بررسی مسائل زنان

، چاپ در شماره چهارم فصلنامه »گی و سالمت روان در ميان زنان در جمهوری ترکيهاميد و رضایت از زند«مقاله  •

  علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه بررسی مسائل زنان



، فصل نامه علمي ـ پژوهشي مطالعات رسانه اي، سال »سيماي زنان در رسانه هاي آشور ترآيه«مقاله  •

  واحد علوم و تحقيقات ، دانشگاه آزاد١٣٩٢بهار  ٢٠تم، شماره هش

، مطالعات راهبردي جهاني »بازکاوی مؤلفه های جهانی هویت ایرانی ـ اسالمی در مثنوی معنوی موالنا«مقاله  •

  ، مرآز مطالعات جهاني شدن رياست جمهوري١٣٩٢، پاييز ١٢، شماره ٤شدن، دوره 

  همکاری در طرح های پژوهشی

بررسي روابط همسران در سينمای ايران و سنجش آن بر اساس «ارائه پايان نامه دوره آارشناسي ارشد،  •

  »)١٣٨٨ـ ١٣٨٧دهه (اصول و معيارهای اسالمی

تحليل محتواي مقاالت علمي ـ پژوهشي حوزه زنان و خانواده از فصلنامه هاي «همكاري در طرح تحقيقاتي  •

ـ در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ـ » علمي ـ پژوهشي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  گروه بررسي مسائل زنان

مرآز ملی (، ریاست جمهوری »یت ملی و جهانی شدنزبان و ادبيات فارسي، هو«همكاري در طرح تحقيقاتي  •

و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، مجري آقاي دآتر يوسف محمد نژاد عالي ) جهاني شدن

  زمينی

  دوره های آموزشی

، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، در سال »روانشناسي زنان و مردان«دوره آموزشي آوتاه مدت  •

١٣٩٢  

، به مدت )SPSSبا آاربرد نرم افزار (عه آارگاه هاي آموزشي روش تحقيق آمي پيشرفته و تكنيك هاي آن مجمو •

  ١٣٩١ساعت در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در سال  ٢٨

، به مدت )مفاهيم، رويكردهاي نظري و رويه هاي عملي(نشانه شناسي : آارگاه آموزشي روش تحقيق آيفي •

  ١٣٩١ژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در سال ساعت در پ ٧

، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، »آسيب شناسي رسانه و خانواده«دوره آموزشي آوتاه مدت  •

  ١٣٩٢در سال 

، پژوهشگاه علوم »جنسي همسران در خانواده - آارگاه آموزشي رابطه عاطفي «دوره آموزشي آوتاه مدت  •

  ١٣٩٢ات فرهنگي، در سال انساني و مطالع

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات »اخالق، امنيت و خانواده در فضاي مجازي«دوره آموزشی کوتاه مدت  •

  ١٣٩٠فرهنگی، اسفندماه 

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »زنان، اشتغال و سالمت روان«دوره آموزشی کوتاه مدت  •

  ١٣٩٠مهرماه 

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات »زنان، تعدد نقش ها و مدیریت زمان «ه مدت دوره آموزشی کوتا •

  ١٣٩٠فرهنگی، تابستان 

  ١٣٩١، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار »موانع تحکيم خانواده«دوره آموزشی کوتاه مدت  •

  ١٣٩٠فرهنگی، زمستان  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات)زبانی ـ صوری(دروه آموزشی ویراستاری  •

دانشگاه شهيد  AMOSو  SPSSمجموعه کارگاه های آموزش تحليل های پيشرفته آماری به کمک نرم افزارهای •

  بهشتي

  ، موسسه فرهنگی هنری قلم SPSSدوره آموزشی تحليل های پيشرفته آماری به کمک نرم افزارهای •

  ي و مطالعات فرهنگيدوره آارگاه اخالق حرفه اي در پژوهشگاه علوم علوم انسان •

  ساعت در موسسه فرهنگی هنری قلم ٥٢دوره آموزشی فتوشاپ به مدت  •

  ساعت در موسسه فرهنگی هنری قلم ٦٠دوره آموزشی رایانه کار مقدماتی به مدت  •



  سوابق آموزشی

  ١٣٩٢/١٢/١٢، اداره آل امور بانوان شهرداري تهران، »آارگاه ارتقاء سواد هنري بانوان«مدرس  •

آارگاه آموزشي وبالگ نویسی؛ سي و دومين مسابقات فرهنگي ـ ادبي و پژوهشي ـ رسانه و «مدرس و داور  •

  »١٣٩٣مرداد ماه  ١٥– ١٢، محل برگزاري اصفهان، »فضاي مجازي

  ١٣٩٣تابستان  ٣١واحد درس امور فرهنگي بانوان در دانشگاه علمي آاربردي واحد  ٢تدريس  •

  ١٣٩٣ـ  ١٣٩٢نيمسال دوم  ٢٠دانشگاه علمي آاربردي واحد  واحد وبالگ نويسي در ٨تدريس  •

  ١٣٩٣ـ  ١٣٩٢نيمسال دوم  ٢٠واحد درس امور فرهنگي بانوان در دانشگاه علمي آاربردي واحد  ٢تدريس  •

ـ  ١٣٩٢نيمسال دوم  ٢٠واحد درس سرپرستي مراآز فرهنگي در دانشگاه علمي آاربردي واحد  ٢تدريس   •

١٣٩٣  

اقوام و فرهنگ هاي ايراني در دانشگاه علمي آاربردي واحد آيين زندگي، نيمسال دوم واحد درس  ٤تدريس   •

  ١٣٩٣ـ  ١٣٩٢

واحد درس جامعه شناسي فرهنگي در دانشگاه علمي ـ آاربردي واحد آيين زندگي، نيمسال دوم  ٢تدريس  •

  ١٣٩٣ـ  ١٣٩٢

  ١٣٩٣ـ  ١٣٩٢نيمسال دوم  ٣١ واحد درس امور فرهنگي بانوان در دانشگاه علمي آاربردي واحد ٤تدريس   •

  ١٣٩٣ـ  ١٣٩٢نيمسال دوم  ٣١واحد درس سازمان هاي مردم نهاد در دانشگاه علمي آاربردي واحد  ٢تدريس  •

ـ  ١٣٩٢نيمسال اول  ٤٩واحد درس حقوق فرهنگي و رسانه اي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد  ٢تدریس  •

١٣٩٣  

  ١٣٩٣ـ  ١٣٩٢نيمسال اول  ٤٩علمی و کاربردی واحد  واحد درس رسانه شناسي در دانشگاه ٣تدریس  •

  ١٣٩٣ـ  ١٣٩٢واحد درس مردم شناسي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد آيين زندگي نيمسال اول  ٢تدریس  •

 ١٣٩٢واحد درس فرهنگ و قوميت ايراني در دانشگاه علمی و کاربردی واحد آيين زندگي نيمسال اول  ٢تدریس  •

  ١٣٩٣ـ 

  ١٣٩٣ـ  ١٣٩٢نيمسال اول  ٢٠درس نظريه هاي فرهنگي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد واحد  ٢تدریس  •

ـ  ١٣٩٢نيمسال اول  ٢٠واحد درس نظريه هاي ارتباط جمعي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد  ٢تدریس  •

١٣٩٣  

  ١٣٩٣ـ  ١٣٩٢نيمسال اول  ٢٠واحد درس شبكه هاي اجتماعي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد  ٣تدریس  •

  ١٣٩٣ـ  ١٣٩٢نيمسال اول  ٢٠واحد درس اقدام پژوهي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد  ٤تدریس  •

  ١٣٩٢تابستان  ٢٠واحد درس حقوق ارتباطات جمعي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد  ٤تدریس  •

  ١٣٩٢ـ  ١٣٩١ول نيمسال ا ٢٦اي در دانشگاه علمي و آاربردي واحد  واحد حقوق فرهنگي و رسانه ٤تدريس  •

  ١٣٩٢ـ  ١٣٩١نيمسال دوم  ٢٦واحد اقدام پژوهی در دانشگاه علمی و کاربردی واحد  ٢تدریس  •

  ١٣٩٢ـ  ١٣٩١نيمسال دوم  ٣١واحد سواد هنري در دانشگاه علمی و کاربردی واحد  ٤تدریس  •

  ١٣٩٢ـ  ١٣٩١نيمسال دوم  ١٤واحد سرپرستي مراآز فرهنگي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد  ٢تدریس  •

  ١٣٩٢ـ  ١٣٩١نيمسال دوم  ١٤واحد افكار عمومي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد  ٢تدریس  •

  ١٣٩٢ـ  ١٣٩١نيمسال دوم  ١٤واحد نظريه هاي فرهنگي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد  ٢تدریس  •

  ١٣٩٢ـ  ١٣٩١نيمسال دوم  ٢٠واحد سواد هنري در دانشگاه علمی و کاربردی واحد  ٤تدریس  •

تدريس مبحث اثرات رسانه بر خانواده در حوزه دانشگاهيان علوم اسالمي در خصوص مناسبات خانوادگي در  •

  ٢٠/١١/١٣٩٠رسانه ها در تاريخ 

  ١٣٩١الی  ١٣٩٠ـ سال ) خانه فرهنگ حورا(تدريس مبحث رسانه و خانواده در فرهنگسراي هنر  •



  ١٣٨٩الي  ١٣٨٦تدريس درس آارآفريني در آموزشگاه سبزينه شهرستان دره شهر استان ايالم در سال هاي  •

تدريس درس مهارت های کسب و کار در آموزشگاه سبزينه شهرستان دره شهر استان ايالم در سال هاي  •

  ١٣٨٨الي  ١٣٨٧

 ١٣٨٧ر استان ايالم در سال هاي تدريس درس تفکر خالق و خالقيت در آموزشگاه سبزينه شهرستان دره شه •

  ١٣٨٨الي 

الي  ١٣٨٧در آموزشگاه سبزينه شهرستان دره شهر استان ايالم در سال هاي  spssتدريس کاربرد نرم افزار  •

١٣٨٨  

  فعاليت هاي اجرایی

  ١٣٨٠الي  ١٣٧٩سردبير نشريه علمي ـ دانشجويي جامعه در دانشگاه تربيت معلم در سال  •

  ١٣٨٠نجمن اسالمي دانشجويان در سال هيئت رئسيه انتخابات ا •

  ١٣٨١-٨٢فعاليت خبرنگاری در خبرنامه حوزه ریاست دانشگاه تربيت معلم  •

  ١٣٨٢سر دبير نشریه فارغ التحصيلی ، حوزه ریاست دانشگاه تربيت معلم،  •

همكاري در تهيه منتخب مقاالت حوزه زن و خانواده براي چاپ در مجموعه اي جهت مخاطبين ملي و بين  •

  لمللي ـ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيا

همكاري در تهيه چكيده مقاالت علمي ـ پژوهشي جهت صفحه گروه بررسي مسائل زنان ـ پژوهشگاه علوم  •

  انساني و مطالعات فرهنگي

  ١٣٨٢فعاليت مددکاری در سازمان بهزیستی شهرستان کرج در دوره کارورزی،  •

  ١٣٨٢، دوره کارورزی، »انقالب«نمایی فعاليت مددکاری در دبستان و راه •

همكاري در طرح تحقيقاتي جمع آوري مقاالت علمي ـ پژوهشي حوزه زنان و خانواده از فصلنامه هاي علمي ـ  •

پژوهشي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ـ گروه بررسي 

  مسائل زنان

مقاالت علمي ـ پژوهشي حوزه زن و خانواده و نصب برنامه در آتابخانه پژوهشگاه علوم  تهيه بانك اطالعاتي از •

  انساني و مطالعات فرهنگي

  راهنمايي و مشاوره پژوهشگران استفاده آننده از بانك اطالعاتي مقاالت علمي ـ پژوهشي حوزه زن و خانواده •

خانواده در برنامه زنده باد زندگي در مهرماه  همكاري با سازمان صدا و سيما به عنوان آارشناس جامعه شناس •

  ١٣٩١و آبان ماه 

  مسول دفتر گروه پژوهشي مطالعات زنان در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي •

  در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي» پژوهشنامه زنان«مدير اجرايي دوفصلنامه  •

  مطالعات زنان مسئول بروز رساني صفحه و سايت گروه پژوهشي •

  ارائه سخنرانی

o  ـ در همايش نوانديشي ديني ـ » ١٣٨٠آسيب شناسي سيماي خانواده در سينماي ايران دهه «مقاله

  دانشگاه شهيد بهشتي ـ چاپ در مجموعه مقاالت همايش نوانديشي ديني

o  ـ در مرآز ملي استيژ ايران آانون پرورش » آودك، تئاتر و سواد رسانه اي«سخنراني در نشست تخصصي

  ١٣٩٢تيرماه  ١٢تا  ٨فكري آودآان 

  فعاليت هاي علمي ـ فرهنگی

  شرآت در همايش آسيب شناسي خانواده ـ دانشگاه شهيد بهشتي •

  شرآت در جشنواره بين المللي فارابي •



  ي ديني ـ دانشگاه شهيد بهشتيشرآت در همايش نوانديش •

  شرآت در آنگره بين المللي نقش زن در سالمت خانواده و جامعه ـ دانشگاه الزهرا •

  شرکت در همایش اندیشه راهبردی زنان و خانواده ـ مرکز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران •

  شرآت در آنگره بين المللي خانواده و جهاني شدن ـ دانشگاه شهيد بهشتي •

  شرآت در همايش زنان انديشمند مسلمان ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي •

  شرآت در آنگره ملي علوم انساني ـ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي •

  شرآت در همايش ملي خانواده و امنيت دانشگاه يزد •

  شرآت در همايش ملي رسانه ها و مسائل اجتماعي ايران دانشگاه اصفهان •

آنفرانس بين المللي عدالت در اسالم و جامعه پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت شرآت در  •

  )ام.آی.یو(علوم، تحقيقات و فناوری با همكاری دانشگاه ملی مالزی 

  آسب رتبه اول در نمايشگاه پوسترهاي اطالع رساني در دانشگاه تربيت معلم تهران ـ گروه روانشناسي •

  مصور در دانشگاه تربيت معلم شرآت در نمايشگاه قرآن •

 


