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 مدارک تحصیلی

  :خانوادگی حیات از جنسیتی فهم: عنوان پایان نامه اصفهان، دانشگاه ،گرایش مسائل اجتماعی ایران اسیشنجامعهدکترا :

، استاد دکتر وحید قاسمی: اول استاد راهنما ،جدایی  و ازدواج تجربه با تهرانی مردان و زنان باب در بنیاد داده پژوهشی

 .(9511)راهنمای دوم: دکتر علی ربانی

 عنوان پایان نامه: . 9511، رانته تحقیقات و علوم دانشگاه، اسالم در زن حقوق گرایش زنان مطالعات :کارشناسی ارشد

 خانواده در دختران و زنان جنسی خشونت اجتماعی -حقوقیعوامل  بررسی

  :9511، عالمه طباطبایی ، دانشگاهشناسیروانکارشناسی. 

 طرح های پژوهشی

 اخیر دهساله زمانی بازه در خانواده به معطوف هاینگرش و هاارزش حوزه در شده منتشر مقاالت فراتحلیل 

 خانواده و زن پژوهشکده عنای ازدواج و زندگی خانوادگی از منظر نسل میانه؛ پژوهشی داده بنیاد،م  

  پژوهشکده زن و خانوادهیافته بر خانواده، جنسیت تحولشناسی تاثیر نگارش کارپایه و مساله 

 مور زنان و خانواده ریاست معاونت ا -پژوهشکده زن و خانواده های حوزه حجاب و عفاف، طرح پژوهشی فراتحلیل پژوهش

 جمهوری

 در دست اجرا(نگهداشت زندگی جنسیتی هایطرح پژوهشی استراتژی( 

 پژوهشی-مقاالت در نشریات علمی

 پدیدارشناسانه، دو  ایخود؛ مطالعه فرزندان حضانت از مطلقه زنان مادرانه تجربهخراسانی، سمیه، غیاثوند، احمد؛ عرب

 .9515 زمستان ،2 شماره ،2 اده، دورهخانو و جنسیت فصلنامه مطالعات



 Somayeh Arab Khorasani & Ahmad Ghiasvand. (2017). Women’s Decision to Divorce in 

Light of Failure in Marital Status and Dignity, Journal of Divorce & Remarriage. 

 تماعی روان شناختی تجربه مادرانه از جدایی؛ پژوهشی داده بنیاد، فصلنامه مطالعات اجخراسانی، سمیه؛ غیاثوند، احمد، عرب

 9511، زمستان 35، شماره پیاپی 1، شماره 93دورهزنان، 

 فصلنامه مطالعات شناسی(، پدیدار ایمطالعه) جدایی از زنان مادرانه تجربه و معنا درکخراسانی، سمیه،غیاثوند، احمد؛ عرب

 9511، بهار 18، شماره 23اجتماعی عالمه، دوره 

  ،تقاطع جنسیت و نهاد خانواده: فهم زنانه از ازدواج و زندگی قاسمی، وحید؛ عرب خراسانی، سمیه؛خوراسگانی، علی

 9511، زمستان 1، شماره 91دورهخانوادگی، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 

  تقاطع جنسیت و نهاد خانواده: فهم مردانه از ازدواج و زندگی خراسانی، سمیه؛خوراسگانی، علی، قاسمی، وحید؛ عرب

 9511، 1، شماره91دورهفصلنامه مطالعات زن و خانواده، خانوادگی، 

  ،دانشکدهالعات اجتماعی تقاطع جنسیت و نهاد خانواده: فهم جنسیتی از زندگی خانوادگی، فصلنامه مطعرب خراسانی، سمیه 

 9511، 2، شماره 91دوره، دانشگاه فردوسیادبیات و علوم انسانی 

  ،9511، بهار9، شماره91شناختی، دوره، فصلنامه مطالعات اجتماعی روانجنسیت و جدایی: روایت زنانهعرب خراسانی، سمیه 

 ، بهار و تابستان 9ماره، ش21شناختی، دورهجنسیت و جدایی: روایت مردانه، فصلنامه مطالعات جامعهعرب خراسانی، سمیه ،

9511 

 ، اسالمی، مدیریت  محور انسان فرهنگ و دینی محور مرد فرهنگ میان برخورد در زنان مسالهعرب خراسانی، سمیه

 9511، 11فرهنگی، شماره 

 9511، بهار 9، شماره91، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دورهروایت جنسیتی از جدایی، عرب خراسانی، سمیه 

 92تحلیل گفتمان برابری و اشتغال از منظر دولت یازدهم، مجله اسالم و علوم اجتماعی، دوره ، ی، سمیهعرب خراسان ،

 9511، بهار و تابستان25شماره 

 مقایسة تطبیقی مفاهیم ، محمدرضا ،فائزه السادات ؛ نصیری ،سمیه ؛ طباطبایی امیری ،رضا ؛ عرب خراسانی ،کریمی

دوره  ،رخدادی واژگاناساس تحلیل همیافته برخشونت در تحقیقات جنسیت، زنان، خانواده در ایران و کشورهای توسعه 

 9188، تابستان 2، شماره 91

  مطالعات ، تحول معنایی خانواده در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران، مجله عرب خراسانی، سمیه؛ حسینی، فضه

 9188، پاییز و زمستان 2، شماره 21دوره جامعه شناختی)دانشگاه تهران(، 

  ،معنای ازدواج و زندگی خانوادگی از منظر نسل میانه؛ پژوهشی داده بنیاد، مجله مطالعات زن و عرب خراسانی، سمیه

 9188خانواده، پذیرش، 

 و تخصصی ترویجی-مقاالت در نشریات علمی
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 هکتاب های منتشر شد

   

 مقاالت در کتب و دانش نامه ها

  

 ترجمه

   

 علمی ملی و بین المللیمعتبر مقاالت ارائه شده در همایش های 

  

 تدریس

 (9513المصطفی ) جنسیتی در حوزه علمیه رفیعه اخالق. 

 (9513-9511المصطفی ) در حوزه علمیه رفیعه اسالم در خانواده. 

 (9513طفی )المص جنسیت در حوزه علمیه رفیعه جامعه شناسی. 

 (9511روش تحقیق در حوزه رفیعه المصطفی). 

 (9511شیراز) جامعه النور فمنیسم در حوزه علمیه. 

 (9511))ارشد(تاریخ تحوالت خانواده در دانشگاه ادیان. 

 (9511آموزش مقاله نویسی و نقد مقاالت در حوزه علمیه جامعه النور شیراز). 

 (9511))ارشد(سیب شناسی زن و خانواده در دانشگاه ادیانآ. 

 ()(.9188روش تحقیق کیفی در دانشگاه ادیان)ارشد 

 (.9188های جنسیت در دانشگاه ادیان)دکتری()نظریه 

 ()(9188فلسفه علوم اجتماعی در دانشگاه ادیان)دکتری. 

 ()(.9189تحوالت خانواده در دانشگاه ادیان) ارشد 

  های آموزشی فعالیت کارگاه و

  کتاببرگزاری دوره متن خوانی key concepts in family studies ،پژوهشکده زن و خانواده 



 تکمیلی تربیت کنشگر آسیب ارائه بحث با موضوع تعریف مفهوم خشونت، علل خشونت و پیشگیری از خشونت در دوره-

 ، قم.های اجتماعی

  در دوره الگوی مدیریت اسالمی، مشهد.های فمنیسیم در اموزهارائه بحث با موضوع قدرت 

  9188روش، دانشگاه ادیان، تابستان  تابستانه)مقدماتی(مدرسه. 

  9188مدرسه زمستانه)متوسطه( روش، دانشگاه ادیان، تابستان. 

 و کرسی ترویجی نشست علمی

 (.9513) پژوهشکده زن و خانوادهفرزندان،  حضانت از مطلقه زنان مادرانه تجربه علمی نشست 

 (.9511) پژوهشکده زن و خانوادهبنیاد، تجربه مادرانه از جدایی: پژوهشی داده کرسی ترویجی 

  (.9511داری به عنوان شغل، کمیته امداد امام خمینی)احتساب نقش مادری و خانهنشست علمی 

  ،(.9511) پژوهشکده زن و خانوادهنشست علمی بررسی چند وجهی خشونت 

  (9511)پژوهشکده زن و خانواده ، های اجتماعی تصویریبکهفردیت زنانه در شنشست علمی. 

 (.9511اه علم و صنعت)زاداندیشی خشونت علیه زنان، دانشگنشست آ 

 (.9511 )برنامه رادیویی با موضوع افزایش سن ازدواج در شبکه رادیویی جوان، برنامه جوانشهر 

 (.9511)انوادهخ سالمت در مشارکت و مردان الزهرا، وبینار با موضوع دانشگاه 

 (9511نقد کتاب عشق زیر روسری، کتابخانه مرکزی پارک شهر.) 

 (9511وبینار شخصیت زن مسلمان با توجه به الگوی حضرت زهرا، مدرسه غدیریه شیراز.) 

 (.9511)درک معنا و تجربه مادرانه زنان از جدایی: مطالعه ای پدیدارشناسی کرسی ترویجی 

 (9511دالیل جنسیتی طالق، کنگره ملی خانواده) ها وارائه بحث با موضوع زمینه. 

 (9188ارائه بحث با موضوع تحوالت جنسیت و خانواده و تاثیر ان بر سبک زندگی خانواده ایرانی، پژوهشکده سبک زندگی.) 

 و همایش ها پژوهشی-داوری مقاالت در نشریات علمی

 (.9511)پژوهی ایده همایش در اجتماعی پنل کارشناس 

 خانواده.جنسیت و  دو فصلنامه 

 لنامه مطالعات زن و خانواده.فص 

 لنامه مطالعات جامعه شناختی.فص 

 های راهبردی مسائل اجتماعی ایرانفصلنامه پژوهش. 

 استاد راهنما ، مشاور و داور  پایان نامه ارشد یا رساله دکتری

 (.9511)انی، دانشگاه اد"یتیجنس میزنان در برابر جرا یتوانمند یارائه الگو "با عنوان یرساله دکتر یداور خارج 



 و  رانیحقوق ا در زنان هیعل یخانگ رفع خشونت یراهکارها یقیتطب مطالعه "داور خارجی رساله دکتری با عنوان

 (.9511)انیدانشگاه اد ،"یالملل نیاسناد ب

 (قم موردی لعهمطا) روانی امنیت با آن نسبت و مطلقه زنان حقوقی تجارب "ارشد با عنوان داور داخلی رساله"، 

 (.9188)انیدانشگاه اد

 علمی مقاالت بررسی) ایران در خانواده و مجازی فضای ارتباط ابعاد شناسایی "داور داخلی رساله ارشد با عنوان 

 (.9188)انیدانشگاه اد ،"(09 دهه

 و اساسی نینقوا در زنان مساله محوریت با مثبت تبعیض پیامدهای تحلیل "داور داخلی رساله دکتری با عنوان 

 (.9188)انیدانشگاه اد ،"افغانستان اسالمی جمهوری موضوعه

 حوزه در ایران اسالمی جمهوری اجتماعی گذاریسیاست تحلیل "داور داخلی رساله دکتری با عنوان 

 (.9918)انیدانشگاه اد ،" خانوار سرپرست زنان توانمندسازی

 کالن در بدن مدیریت شدن پزشکی از زنان یزیسته های تجربه بازخوانی "داور داخلی رساله دکتری با عنوان 

 (.9918)انیدانشگاه اد ،" تهران شهر

  رسائل کتاب در مشروطه از پس نویسندگان آثار در حجاب تبیین رویکردهای "با عنوان ارشدداور داخلی رساله 

 (.9918)انیدانشگاه اد ،" حجابیه

  (.9189در دانشگاه ادیان) "های ایرانیالمثلمردانگی در ضرب یهامولفه"ارشد با عنوان نامهپایانراهنمایی 

 

 مسئولیت های علمی، اجرایی و پژوهشی

 پژوهشکده زن و پژوهی مطالعات جنسیت و خانواده، هئیت رئیسه نشست تخصصی علوم اجتماعی در اولین همایش ایده

 9511، خانواده

 9188ت دین و خانواده، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، زمستان نوین مناسبا المللیبین هایهیات رئیسه همایش یافته 

  های نوین مناسبات دین و همایش یافتهارسال و ارایه مقاله با عنوان خانواده اسالمی و چالش های مردانگی فرهنگی در

 9188خانواده، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، زمستان 

 یان مدیرگروه دکتری زن و خانواده در اسالم، دانشگاه اد 

 9189المللی خانواده و تربیت معنوی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موسسه خاتم، پاییز دبیر پنل علوم اجتماعی همایش بین 

 9182-9188های پژوهشی، عضو کمیته مطالعات زن و خانواده، دبیرخانه حمایت از طرح 

 

 

  تخصصی انجمن هایعضویت در 

 



 های خارجیزبان

 ی )خوب(آشنایی با زبان انگلیس  

 مطلب درک حد در( متوسط) عربی زبان با آشنایی. 


