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دکتری



کارشناس ارشد

فقه و حقوق اسالمی



خارج فقه

از سال  5831تا 5831

فقه و مبانی حقوق گرایش مطالعات تطبیقی اسالمی دانشگاه ادیان و مذاهب معدل 87/87
دانشگاه شهیدمطهری

معدل 87/54

آیت اهلل خامنه ای



خارج اصول فقه

از  5831تا 5833

آیت اهلل شاهرودی



خارج اصول فقه

از  5833تا 5835

آیت اهلل آملی الریجانی



سطح 3

فقه و اصول فقه

مرکز مدیریت حوزه های علمیه



کارشناسی(سطح )2

فقه و اصول فقه

حوزه علمیه زینب کبری س



قضاوت

دوره کارآموزی

مرکز آموزش قضات تهران

معدل88/84

دوره های تخصصی:
 دوره تخصصی آموزش به سبک تسهیلگری

 8ترم تئوری و عملی

 دوره تخصصی مطالعات زنان

مرکز مطالعات زنان و خانواده

دو ترم

 دوره آموزشی – تخصصی تبلیغ در خارج از کشور
 دوره تخصصی روحانیون حج

مرکز امور زنان ریاست جمهوری

 2ساله

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

فقه ،فقه مقارن ،کالم ،مکالمه عربی و ..

 دوره تخصصی مطالعات زن و خانواده

2ترم

 دوره مربیگری تکواندو و کونگ فو

سازمان حج و اوقاف
سازمان مردم نهاد جمعیت زنان
فدراسیون تکواندو
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رساله دکتری:
عنوان رساله :حق فرزندآوری زوجین از دیدگاه مذاهب فقهی – دفاع شهریور 5831
استاد راهنما :حجتاالسالم آقای دکتر مهدی مهریزی

اساتید مشاور :دکتر سید محسن فتاحی و خانم دکتر شجاع نوری

پایان نامه کارشناسی ارشد:
عنوان پایان نامه :حقوق غیرمالی زوجین از دیدگاه مذاهب خمسه – دفاع تیر 5833
استاد راهنما :خانم دکتر خدیجه سفیری اساتید مشاور :آقای دکتر سید صادق موسوی و آقای دکتر محمد علی انصاری پور
رتبه ها وافتخارات:
 رتبه اول فارغ التحصیل دوره دکتری
 رتبه اول فارغ التحصیل دوره کارشناسی
 مدال طالی مسابقات تکواندو منطقه  52تهران
تالیفات:
 – 8331کتاب" :حقوق غیرمالی زوجین"
انتشارات شورای فرهنگی-اجتماعی زنان
 -2931تالیف جزوه "آموزش احکام خاص بانوان "
به سفارش وزارت آموزش و پرورش و ارسال شده برای مدارس کل کشور

مقاالت علمی -پژوهشی:
" -5831نظرة حدیثة إلی القدیم والجدید فی المجال الفقهی والمذهب الشافعی"
مقاله چاپ شده در مجله علمی -پژوهشی "اآلفاق الحضاره االسالمیه" شماره  ،)5838( 5 ،53صفحات  ،551-38پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی

 -2931مقاله با عنوان REDE OR EXPEDIENT AS A COMPONENT IN THE POLITICAL
”"JURISPRUDENCE
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چاپ شده در مجله ISIبا عنوان Pinnacle Research Journal

" -8334فرزندآوری و مقاصد شریعت با رویکرد حفظ نسل در تطبیق مذاهب اسالمی"
مقاله پذیرفته شده در مجله علمی -پژوهشی "پژوهشنامه مذاهب" دانشگاه ادیان و مذاهب

"-8334فرزندآوری مقتضای اطالق عقد نکاح"
مقاله پذیرفته شده در مجله علمی -پژوهشی "پژوهش های فقهی" دانشگاه تهران

" -8334نقد دو کتاب فرق تشیع و فرق تسنن"
مقاله پذیرفته شده در مجله "آینه پژوهش" دفتر تبلیغات اسالمی

-2931مقاله با عنوان ” “NEGATION OF MULTIPLICITY OF SHAFEEI RELIGONچاپ شده در مجله
ISIبا عنوان Pinnacle Research Journal

همایش های بین المللی خارجی و داخلی:
1121 -Muslim Women’s Participation in International Sport Competitions Values, Barriers and Strategies
چکیده پذیرفته شده در "همایش بین المللی زن و ورزش" در کشور فنالند

" -8334حمایت حقوقی از زنان قهرمان ورزشی"
مقاله پذیرفته شده جهت ارائه پوستر در "دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی" دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه علوم ورزشی

" -8334جایگاه زنان عرب در معرفی بین المللی الگوی زن مطلوب"
چکیده چاپ شده در همایش بین المللی “جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گفتگوهای فرهنگی" دانشگاه الزهرا س

 -2931معاصرسازی فرزندپروری حضرت فاطمه سالم اهلل علیها
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مقاله چاپ شده در همایش بین المللی "معاصر سازی زندگی حضرت فاطمه سالم اهلل علیها" دانشگاه الزهرا س

 -2936مقاله با عنوان "  " legal support for reproduction of women in familyجهت ارائه سخنرانی در
دومین کنگره بین المللی علوم سالمت باروری و فرزندآوری  -7102ICRHC -دانشگاه علوم پزشکی ایران

همایش های ملی ،جشنواره ها و کنفرانس ها

 -2936مقاله با عنوان "تحول در مسئولیت علمآموزی زنان از دیدگاه آیت اهلل خامنهای "
مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش « چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت اهلل خامنهای»

 -2936مقاله با عنوان "حکومت حسن معاشرت بر ریاست شوهر تامین کننده اصل دهم قانون اساسی"
مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانس ساالنه «پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی»

 -2936مقاله با عنوان "حق و مسئولیت زنان در حفظ سالمت روانی جامعه با تاکید بر رویکرد عفاف"
پذیرش مقاله برای ارائه پوستر در همایش ملی «نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب»

 -2936مقاله با عنوان "حضور زنان در محافل اجتماعی از منظر اسالم"
پذیرش شده در «دومین جشنواره ملی بانوی کرامت »

راهنمایی پایان نامه:
استاد راهنما :مشروعیت عبادات صبی

دانشگاه ادیان و مذاهب

کارشناسی ارشد

استاد راهنما :فلسفه برون دینی و درون دینی حجاب در اسالم

کارشناسی (سطح )7

استاد راهنما :مبانی فقهی استفاده از الکل در مصنوعات شیمیایی از دیدگاه امامیه

کارشناسی (سطح )7
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ارزیابی مقاالت:
داوری مقاالت فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه الزهرا س و شورای فرهنگی -اجتماعی زنان
ارزیابی  29عنوان مقاله با موضوع حجاب و عفاف در بیمارستانها و مراکز درمانی جهت همایش حجاب در بیمارستان ها
ارزیابی مقاله برای همایش بین المللی جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گفتگوهای فرهنگی
داوری پایان نامه های ارشد فقه و مبانی حقوق

سوابق تدریس:
 8338تا کنون -دانشگاه الزهراء س
اصول فقه ؛ متون فقه ؛ فقه مقارن ؛ فقه استداللی؛ مبانی فقه؛ مبادی اصول ؛ آئین دادرسی مدنی؛ حقوق و مسئولیتهای زن در نظام حقوقی اسالم ؛ اصول
حاکم بر نظام خانواده؛ قواعد فقهی خانواده ؛ آئین دادرسی در اسالم.

 8378 تا  - 8338دانشگاه امام صادق علیه السالم
 اصول فقه (اصول مظفر) ؛ فقه تطبیقی؛ متون فقه ( شرح لمعه)

 8332تا  – 8335دانشگاه مذاهب تهران
 فقه استداللی؛ علوم بالغت ؛ فقه مقارن.

 8374تا  – 8338دانشگاه شهید مطهری
 اصول فقه ؛ متون فقه

 8383تا کنون -حوزه های علمیه تهران (در بیش از  7حوزه علمیه)
فقه استداللی ؛ اصول فقه؛ فقه غیراستداللی؛ ادبیات عرب؛ زن در اسالم؛ تربیت بدنی؛ اخالق؛ روش تحقیق و پایان نامه نویسی.
طراح و ارائه کننده کارگاههای علمی:
 کارگاه آموزش حقوق زوجین -پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا س
 کارگاه آموزش احکام دختران  -معاونت فرهنگی و نهاد دانشگاه الزهرا س
 کارگاه روش مقاله نویسی علوم اسالمی -معاونت فرهنگی و پژوهشکده زنان
 کارگاه نقد و بررسی اصالحیه قانون گذرنامه (منع خروج زن از کشور)  -پژوهشکده زنان
سوابق اجرایی:
 5831 سرپرست حوزه علمیه حضرت فاطمه س
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5838 معاون آموزش حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع
5832 مسئول پذیرش در مدیریت حوزه های علمیه خواهران
5831 عضو شورای علمی مدیریت حوزه های علمیه -منطقه یک
 عضو گروه ارزیابی حوزه های علمیه تهران ،سمنان ،دامغان
 عضو هیئت گزینش طالب سطح 8
 مدیر اجرایی دوره آموزش اساتید حوزه های علمیه
 عضو هیئت نظارت بر امتحانات حوزه های علمیه
 عضو کمیته اجرایی همایش بین المللی جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گفتگوهای فرهنگی
 عضو کمیته اجرایی همایش بین المللی معاصر سازی زندگی حضرت فاطمه سالم اهلل علیها
فعالیتهای فرهنگی:
 مبلغه و معینه سازمان حج – بعثه روحانیون حج و عتبات عالیات
 مربی تکواندو و کونگ فو (وینگ چون)
 داور مسابقات احکام کشوری
 استاد مشاور کانون مطالعات فرهنگی
 دبیر رسانه همایش بین المللی

کمربند مشکی تکواندو -دان یک

وزارت آموزش و پرورش
دانشگاه الزهرا س

سه دوره
دو دوره

جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گفتگوهای فرهنگی دانشگاه الزهرا س
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