
 باسمه تعالي

 دکتر مریم سعیدیان جزی

 دانشیار دانشگاه اصفهان

 

 :عالي مشخصات تحصیلي

 

 عنوان پايان نامه تاريخ دريافت مدرک دانشگاه محل تحصيل عنوان رشته مدارج تحصيلي

 بررسي نقش قبيله مذحج در تاريخ اسالم 1389 دانشگاه اصفهان تاريخ اسالم دکتری

 ...بررسي نقش قبيله تميم در 1381 دانشگاه اصفهان اسالمي تاريخ ايران فوق ليسانس

 - 1377 دانشگاه اصفهان تاريخ ليسانس

 فعالیت آموزشي:

 دانشگاه محل تدريس سالهای تدريس دروس تدريس شده مقاطعي که تدريس کرده ايد

 ليسانس

  تاکنون 1378 دروس عمومي تاريخ

  1385-1383 2و1تاريخ اسالم 

  1384 اسالمينهضتهای 

  1384 قرون وسطي

  1393 تاريخ دوران اموی

  93-1390 تاريخ فرهنگ و تمدن

  1393-1390 انقالب اسالمي

  1389-1387 باستان و معاصر -تاريخ دوران اسالمي

  1389-1384 نهضتهای اسالمي 

  1389-1384 گروه قران و حديث –تاريخ اسالم  

  1389-1384 تاريخ تشيع 

 فوق ليسانس

  1390 تاريخ تشيع

  1391 عثماني

  1393-1391 اسالم درايران

  1393-1392 جنيش های شيعي

  19392-1393 فرهنگ و تمدن شيعي

  1392 نظريات تشيع

  1394-1393 کليات تاريخ تمدن

  1394-1392 جمعيت شناسي شيعيان

  1393-1391 عباسيان



 1392 تاريخ خلفا

 
 

  1395-1392-1391-1390 زن در تاريخ اسالم 

  1394 تاريخ تفسير 

  -1394-1393 تاريخ تمدن اسالمي با تاکيد بر شيعيان 

  1394-1393 تاريخ تفگر اجتماعي 

  1394 تاريخ اسالم در قرن اول هجری 

  1390-1394 روش پزوهش 

 -1تاريخ تحليلي حضرت امير ع  
1391-1398 

 
 

  1398-1397 2تحليلي حضرت امير تاريخ  

  1397-1392 مفهوم و پيدايش تشيع 

 

 فعالیت های پژوهشي:

 

 عناوين موضوع

 

 

ي          ل کتببت تبب 

 شده

 
 

 *نقش قبيله تميم در تاريخ ايران

 *موقعيت زن در عصر امام علي ع

 *نقش نخبگان زن..)مشترک

 *مشاهير خاندان کلباسي)مشترک

 *تاريخ امامان شيعه

 تاريخ رسول اهلل*سيره و 

 *نقش قبيله نخع در تحوالت تاريخ تشيع تا پايان قرن سوم، مريم سعيديان جزی، اصغر منتظرالقائم، درحال چاپ،

 *نقش يهود در تاريخ اسالم تا پايان حيات امام علي ع ، مريم سعيديان جزی،

جله باهمکاری انجمن علمي ايراني مطالعات زنان )اين م-دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت-ستين عصر غيبت,علمي پژوهشي,زن و جامعه)جامعه شناسي زنان(تحليل و بررسي نقش اجتماعي زنان شيعي و پيامدهای ان در سده نخ • مقاالت

 ,مريم سعيديان جزی1396پژوهشي مي باشد(,-علمي90از خرداد 

 

 ,مريم سعيديان جزی1396دانشگاه اصفهان,-( زمينه ها و داليل به کار گيری و بر کناری عمار بن ياسر از فرمانروايي کوفه,علمي پژوهشي,پژوهشهای تاريخي)ادبيات و علوم انساني سابق •

 

 ,مريم سعيديان جزی1396(,13/3/92ترويجي حوزه علميه از تاريخ -دانشگاه علوم اسالمي رضوی )علمي-دستاوردهای نماز برای سالمت معنوی و توسعه اجتماعي,علمي ترويجي,پژوهش های اجتماعي اسالمي  •

 

 ,مريم سعيديان جزی1396ترويجي مي باشد(,-علمي 92جامعه المصطفي العالميه )اين مجله از دی -نقش عبيداهلل بن حر جعفي در تاريخ تحوالت عراق در صدر اسالم,علمي ترويجي,سخن تاريخ •

 

 ,مريم سعيديان جزی,پروين حقي1396پژوهش, های سفرنامه نويسان خارجي از وضعيت شيعيان ايران عصر قاجار )مطالعه موردی اوژن اوبن و مادام کارال سرنا(,ساير,تاريخ اسالم در آينهارزيابي يافته •



 

 ,مريم سعيديان جزی,مستانه همتي1395پايداری,,فصلنامه فرهنگ ISIمسئله شناسي نقش زنان در دفاع مقدس,غير  •

 

 ,مريم سعيديان جزی1395انجمن ايراني تاريخ اسالم,-قبيله جعفي و نقش ان در تاريخ اسالم تا پايان خالفت امويان ,علمي پژوهشي,پژوهشنامه تاريخ اسالم •

 

 ,مريم سعيديان جزی1395موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(,-موردی ويلفرد مادلونگ,علمي ترويجي,معرفت شناسان؛ مطالعهبررسي سنت اعتراض و جايگاه آن در فرهنگ تشيع از نگاه شرق •

 

 ,مريم سعيديان جزی1394مي باشد(, پژوهشي-علمي 91دانشگاه سيستان و بلوچستان)اين مجله از فروردين -گرايش های عقيدتي در اصفهان عصر سلجوقي و پيامدهای آن,علمي پژوهشي,پژوهشهای تاريخي ايران و اسالم •

 

 ,مريم سعيديان جزی1394دانشگاه فردوسي مشهد,-منابع در آمد مالي امويان در خراسان,علمي پژوهشي,تاريخ و فرهنگ)مطالعات اسالمي سابق( •

 

 ,مريم سعيديان جزی1394من ايراني تاريخ اسالم,انج-تحليل نقش سياسي اجتماعي احن  بن قيس تميمي در تاريخ اسالم,علمي پژوهشي,پژوهشنامه تاريخ اسالم •

 

پژوهشي مي -علمي 91دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين)ع( )اين مجله فروردين -راهکارهای مقابله با فرهنگ غرب در خصوص مسئله زن در بيانات امام خامنه ای,علمي پژوهشي,پاسداری فرهنگي انقالب اسالمي •

 يديان جزی,سعيده يراقي,مريم سع1394باشد(,

 

 ,مريم سعيديان جزی1394(,13/3/92ترويجي حوزه علميه از تاريخ -دانشگاه علوم اسالمي رضوی )علمي-آثار امر به معروف و نهي از منکر در حوزه های اجتماعي,علمي ترويجي,پژوهش های اجتماعي اسالمي  •

 

• Ammār ibn Yāsir's Position and Points of View Confronting the Incidents after Holy Prophet's Death,ساير,Journal of research on Humanities and social 

sciences,1394مريم سعيديان جزی, 

 

• The correlation of cognation relationships with livelihoods and self-improvement with an emphasis on news and sayings from Imam Reza (AS,ساير,)Journal of 

education and practice,1394مريم سعيديان جزی, 

 

 ,مريم سعيديان جزی1393موسسه شيعه شناسي,-تحليل و بررسي ابعاد سريه امام علي بن ابي طالت به يمن و پيامدهای ان ,علمي پژوهشي,شيعه شناسي •

 

 ,مريم سعيديان جزی1393دانشگاه اصفهان,-در قرن چهارم هجری,علمي پژوهشي,پژوهشهای تاريخي)ادبيات و علوم انساني سابق(  جايگاه حديث غدير در راهبردهای بزرگان اماميه •

 

 ,مريم سعيديان جزی1393قران و تمدن سازی الهي تمدن مطلوب قراني,ساير,مجموعه مقاالت نخستين کنگره بين المللي قران کريم انسان و جامعه, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1393دانشگاه اصفهان,-های وحياني و سيرةاهل بيت)ع(,ساير,پژوهشنامه حکمت اهل البيت)ع(های اخالقي درنهاد خانواده)براساس آموزهاصول وارزش •

 

 ,مريم سعيديان جزی,سعيده يراقي1393گاه اصفهان,دانش-تحليل نسبت زن و آزادی در اسالم در مقايسه با غرب بر اساس آرائ آيت اهلل خامنه ای,ساير,پژوهش نامه حکمت اهل بيت)ع( •

 

,مريم سعيديان جزی,حبيت رضا 1392(,30/7/91ترويجي حوزه علميه از تاريخ -دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم )علمي-آسيت شناسي خانواده در فرهنگ غرب از ديدگاه حضرت آيت اهلل خامنه ای ,علمي ترويجي,اخالق  •

 قيارزاني,سعيده يرا

 

 ,مريم سعيديان جزی1392منزلت اجتماعي امامزادگان و اثار و پيامدهای فرهنگي و تمدني ان ,ساير,مجموعه مقاالت اولين کنگره بين المللي امامزادگان, •

 



 ,مريم سعيديان جزی1391دانشگاه باقرالعلوم)ع(,-ريخ اسالمتاريخ اجتماعي اسپانيای اسالمي در منابع تاريخي و جغرافيايي اسالم از قرون نخستين اسالمي تا قرن هفتم هجری,ساير,تا •

 

 ,سيد اصغر محمود آبادی,مريم سعيديان جزی1390موسسه شيعه شناسي,-ق(,علمي پژوهشي,شيعه شناسي 132بررسي نقش قبيله مراد در تاريخ اسالم و تشيع تا سقوط امويان ) •

 

 ,مريم سعيديان جزی1388دانشگاه شهرکرد,-در دو قرن نخست هجری )با رويکرد به خدمات رجال نخع به تشيع و اهل بيت(,ساير,ادبيات و علوم انساني جايگاه بزرگان قبيله نخع در علوم و فرهنگ اسالمي  •

 

 ائم,مريم سعيديان جزی,اصغر منتظرالق1387موسسه شيعه شناسي,-نقش قبيله نخع در تاريخ اسالم در قرن نخست هجری,علمي پژوهشي,شيعه شناسي •

 

 ,مريم سعيديان جزی1387دانشگاه اصفهان,-مواضع و ايستارهای قبيله تميم در برابر نهضت امام حسين)ع(,ساير,پژوهشنامه انقالب اسالمي •

 

 ,مريم سعيديان جزی1387گز وبرخوار در گذر زمان,ساير,فرهنگ اصفهان, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1386دانشگاه باقر العلوم)ع(,-مثني بن حارثه شيباني و نخستين فتوح اسالمي در عراق ,ساير,تاريخ اسالم  •

 

 ,مريم سعيديان جزی1386معرفي نقد و بررسي کتاب مزارات اصفهان,ساير,فرهنگ اصفهان, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1385فاضالن در تخت فوالد ,ساير,فرهنگ اصفهان, پژوهشي درباره نامها و نام گذاری بر اساس سنگ نوشته های تکيه •

 

 سعيديان جزی,مريم 1384,مجموعه چکيده مقاالت دانشکده ادبيات و علوم انساني در هشتمين هفته پژوهش,ISIبررسي قيام امام حسين )ع( از منظر جامعه شناسي جزيره العرب با رويکرد جايگاه قبيله تميم در واقعه کربال,غير  •

 

 ,مريم سعيديان جزی1381الگوی مناست از ديدگاه امام علي ع در نهج البالغه ,ساير,کوثر, •

 

 ,پژوهشنامه اديان و مذاهت اسالمي,مريم سعيديان جزیISIآراء و انديشه عبداهلل بن مسعود هذلي و ت ثير آن بر حيات علمي کوفه در دو قرن نخست هجری, •

 

 پژوهشي مي باشد(,مريم سعيديان جزی-علمي 91دانشگاه سيستان و بلوچستان)اين مجله از فروردين -ول آن در انديشه باستاني پاريزی .... در حال داوری است,علمي پژوهشي,پژوهشهای تاريخي ايران و اسالمتحقيق تاريخي و اص •

 

 پژوهشگاه علوم انساني,مريم سعيديان جزی-خ(نقش مدارس شيعي لکنهو در گسترش تشيع در هند ,علمي پژوهشي,فرهنگ )ويژه تاري •

 

 پژوهشي مي باشد(,مريم سعيديان جزی-علمي 92جامعه المصطفي العالميه)اين مجله از فروردين -رابطه تشيع و اعتراض در انديشه مستشرقان مطالعه موردی هالم ,علمي پژوهشي,مطالعات تاريخي جهان اسالم •

 

• 

 انجمن ايراني تاريخ اسالم,مريم سعيديان جزی-ر هويت عربي و تقابل با هويت ايراني(,علمي پژوهشي,پژوهشنامه تاريخ اسالمسِي  بن عُمَر تَميمي )احياگ •

 

دارای رتبه علمي پژوهشي مي باشد(,مريم سعيديان  90دانشگاه امام صادق)ع( )اين مجله از مهر -تحليل شخصيت و آراء عبدالرحمن بن ملجم مرادی و نقش وی در شهادت امام علي )ع(,علمي پژوهشي,مطالعات قرآن و حديث •

 جزی

 

 موسسه شيعه شناسي,مريم سعيديان جزی-ل آن,علمي پژوهشي,شيعه شناسيتحري  تاريخي نقش امام علي )ع( در سريه ذات السالسل و دالي •

 

 ترويجي مي باشد.(,مريم سعيديان جزی-علمي 92دانشگاه عالمه طباطبايي)اين مجله از فروردين -مسئله شناسي مهدويت خاصه با رويکرد به اخبار وارده از امام علي بن ابي طالت)ع(,علمي ترويجي,سراج منير •



 ,مريم سعيديان جزی1397نبورعسل، الگوی تفکر خالّق در اسالم,همايش ملي فراورده هي زنبور عسل از منظر زيست شناسي و سالمت و اقتصاد,ملي,سخنراني,حيات ز •

 

 ديان جزی,مريم سعي1396نقش شيعيان اهواز در گسترش تمدن اسالمي,کنگره بين المللي نقش شيعه در توسعه تمدن اسالمي,بين المللي,سخنراني, •

 

 ,مريم سعيديان جزی,گلناز پرهيزگار1396رازی: از عقايد دموکريتوس تا نظريه اتمي,کنگره بين المللي رازی,بين المللي,سخنراني, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1396جايگاه زنان در سيره امام هادی )ع(,همايش امام هادی ع,بين المللي,سخنراني, •

 

 ,مريم سعيديان جزی,گلناز پرهيزگار1396ظريه اتمي,همايش بين المللي بزرگداشت محمد بن زکريای رازی,بين المللي,سخنراني,رازی از عقايد دموکرتيوس تا ن •

 

 ,مريم سعيديان جزی1395جايگاه مدارس لکنهو در گسترش تشيع در هند,همايش عالمه مير حامد حسين لکنهوی ره,هفته پژوهش,سخنراني, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1395اقتصادی و جتماعي اهواز در قرون نخستين اسالمي با تکيه بر منابع اسالمي,کنگره بين المللي حکمت و خرد جندی شاپور,بين المللي,پوستر, در امدی بر حيات سياسي •

 

 ,مريم سعيديان جزی1395المللي,پوستر,واکاوی دستاوردهای اجتماعي صلح بر اساس الگوی اسالمي ايراني ,پنجمين کنفرانس الگوی اسالمي ايراني پيشرفت,بين  •

 

 ,مريم سعيديان جزی,فاطمه پورنقي1395,بين المللي,سخنراني,-روايي در آثار استاد مطهری,نخستين همايش بين المللي مطالعات قراني و علوم اجتماعي-انسان در مواجهه با آينده با رهيافت قرآني •

 

 ,مريم سعيديان جزی1395عراق,بين المللي,سخنراني, -و نتائجه( مطابقا لنص اهل البيت عليهم السالم ,همايش بين المللي ربيع الشهاده جذور الفکر التکفيری في واقعة الط )اسبابه •

 

 ,مريم سعيديان جزی1395ل اهلل ص از منظر اسالم شناسان اروپايي,بين المللي,سخنراني,نقد و ارزيابي اراء مستشرقان درباره تعدد همسران در اسالم و داليل ازدواج های رسول اهلل ص,همايش بين المللي تببين فرود جايگاه رسو •

 

,مريم سعيديان جزی,ندا 1395معرفي اسالم و سيره حصرت محمد ص به جهانيان,تببين فرود جايگاه رسول اهلل ص از منظر اسالم شناسان اروپايي,هفته پژوهش,سخنراني,تجارب علمي اسالم شناسان غربي به مثابه روشي برای  •

 بديعيان فرد

 

 ی,مريم سعيديان جز1395اهلل )ص(,اسالم و مسيحيت,ملي,سخنراني,روابط اسالم و مسيحيت در عصر رسالت رسول •

 

 ,مريم سعيديان جزی1395شاپور,بين المللي,پوستر,در آمدی بر حيات سياسي، اقتصادی و اجتماعي اهواز درقرون نخستين اسالمي با تکيه بر منابع اسالمي,کنگره بين المللي حکمت و خرد جندی  •

 

 ,مريم سعيديان جزی1395ه جندی شاور,بين المللي,پوستر,بيت )ع( در قرون نخستين اسالمي و نقش امامان شيعه )ع(,کنگراهواز پايگاه مکتت اهل •

 

 ,مريم سعيديان جزی1395چيستي و چگونگي تمدن نوين اسالمي از منظر حضرت آيت اهلل جوادی آملي,دومين همايش تمدن نوين اسالمي,بين المللي,سخنراني, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1395الفارسي )جذوره و اصالحه(,همايش سلمان فارسي,بين المللي,سخنراني,اإلنحراف في تاريخ صدر اإلسالم بعد رحلة الرسول )ص( و مواضع سلمان  •

 

 ,مريم سعيديان جزی,راضيه سعادت1394قرن,بين المللي,سخنراني, 14رويکرد امام علي )ع( به مسائل اجتماعي با تاکيد بر سيره پيامبر اکرم )ص(,همايش بين المللي حکومت علويي نگاهي پس از  •

 

 ,مريم سعيديان جزی1394فت,ملي,سخنراني,ايراني,چهارمين کنفرانس الگوی اسالمي ايران پيشر -آداب مسکن در سياستنامه های اسالمي •

 



 ,مريم سعيديان جزی1394سيره حضرت فاطمه)س(؛ نقدی بر فمينيسم,پنجمين کنگره ملي فاطمه شناسي,ملي,سخنراني, •

 

 ريم سعيديان جزی,م1394مواضع علمي امام علي بن ابي طالت)عليه السالم( در مواجهه با يهود,همايش بين المللي حکومت علوی,بين المللي,پوستر, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1394ابعاد ازدواج امام محمد بن علي الجواد)ع( با ام فضل و مسائل آن ,سيره و زمانه امام جواد)ع(,بين المللي,سخنراني, •

 

 جزی ,مريم سعيديان1394نشانه شناسي هنر اسالمي در کعبه,همايش بين المللي سيمای حضرت محمد در هنر,بين المللي,پوستر, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1394جايگاه مدارس لکنهو در گسترش تشيع در هند,کنگره بين المللي بزرگداشت مير حامد حسين,بين المللي,سخنراني, •

 

 ,مريم سعيديان جزی,سعيده يراقي1394بيت,هفته پژوهش,سخنراني,بررسي جايگاه اشتغال زنان در سيرة اهل بيت)ع( با ت کيدبرآراء آيت اهلل خامنه ای,نظام خانواده از منظر اهل •

 

 ,مريم سعيديان جزی1394بويهي در دولت آ ل بويه(,همايش بين المللي دولت و تمدن اسالمي,بين المللي,سخنراني, نقش تعامل نخبگان با دولتها و تاثير ان بر تمدن اسالمي در قرن چهارم هجری )با تاکيد بر نقش وزرای •

 

,مريم سعيديان جزی,سعيده 1394منظر اهل بيت ع,ملي,سخنراني, با تکيه بر نظام خانواده ازبرسي جايگاه اشتغال زنان در سيره اهل بيت ع با تاکيد بر ارائ ايت اهلل خامنه ای ,همايش ملي اهل بيت ع و بنيانهای فرهنگي عصر حاضر  •

 يراقي

 

 ,مريم سعيديان جزی1394,هفته پژوهش,سخنراني,94جايگاه زنان در سيره اهل بيت ع ,همايش هفته پزوهش  •

 

,مريم 1394)عليهم السالم ( و بنيان های فرهنگي عصر حاضر / نظام خانواده از منظر اهل بيت )ع(,هفته پژوهش,پوستر, ای,اولين همايش اهل بيتاهلل خامنهبيت)ع( با ت کيد برآراء آيتررسي جايگاه اشتغال زنان در سيره اهل •

 سعيديان جزی,سعيده يراقي

 

 ,مريم سعيديان جزی1393,هفته پژوهش,سخنراني,1393رابطه ميان اخالق و تمدن اسالمي,هفته پژوهش دانشگاه اصفهان  •

 

 ,مريم سعيديان جزی,راضيه سعادت1393,هفته پژوهش,سخنراني,1393در متون متقدم اسالمي,هفته پژوهش دانشگاه اصفهان  "ن عليدي"بررسي روايات  •

 

 ,مريم سعيديان جزی1393روايي,اولين همايش ملي نماز و نيايش,ملي,سخنراني, -ابعاد اجتماعي فريضه نماز با رهيافت قرآني •

 

 ,مريم سعيديان جزی1393خشيت الهي در ميراث مکتوب دانشمندان مسلمان ,همايش ملي سنجش علم,هفته پژوهش,پوستر, آثار و مصاديق تجلي عبوديت و •

 

 جزی,مريم سعيديان 1392سخنراني,جايگاه اخالق ديني در تربيت و تحکيم نهاد خانواده در مکتت اهل بيت,همايش خانواده متعالي در کالم و سيره معصومان عليهم السالم,ملي, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1392جامعه,بين المللي,سخنراني, -انسان  -تمدن مطلوب قرآني)مباني، مولفه ها و موانع,همايش بين المللي قران-قرآن و تمدن سازی الهي  •

 

 ,مريم سعيديان جزی1392اسالمي,بين المللي,سخنراني, -پزشکان مسلمان ايراني و دستاوردهای آنان در طت,همايش بين المللي طت سنتي تاريخ پزشگي ايراني  •

 

 ,مريم سعيديان جزی1392منزلت اجتماعي امامزادگان و آثار و پيامدهای فرهنگي و تمدني آن:,کنگره بين المللي امامزادگان,بين المللي,سخنراني, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1392,سخنراني,قرآن و تمدن سازی الهي)تمدن مطلوب قرآني )مباني ، مولفه ها و موانع((,نخستين کنگره بين المللي قران کريم انسان و جامعه,بين المللي •



 

 ,مريم سعيديان جزی1392ن همايش بين المللي سيره نبوی در طت,هفته پژوهش,پوستر,آثار و مصاديق تجلي عبوديت و خشيت الهي در ميراث مکتوب دانشمندان مسلمان ,نخستي •

 

 ,مريم سعيديان جزی1390شادی و غم از منظر قرآن کريم و راهکارهای درمان اضطراب و تقويت شادی,همايش ملي قرآن پژوهي و طت,ملي,سخنراني, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1390فرهنگي و علمي تشيع در قرن چهارم هجری,غدير در تمدن اسالمي,بين المللي,سخنراني, تثبيت و تقويت مباني عقلي و نقلي حديث غدير، دستاورد •

 

 ,مريم سعيديان جزی1390نقش عماربن ياسر در تبيين و تعميق واليت اهل بيت )ع( )پس از رحلت رسول اهلل )ص((,اطلس شيعه شناسي,ملي,سخنراني, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1389ع ,همايش ملي مکتت علمي امام صادق ع,ملي,سخنراني, رجال علمي عصر امام صادق •

 

 ,سمانه ابدالي,فرشته مناني,مريم سعيديان جزی1389رجال شيعه در عصر امام صادق )ع(,مکتت علمي امام صادق )ع(,ملي,سخنراني, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1387مايش انتظار و دولت اسالمي,بين المللي,سخنراني,قرن نخستين اسالم,دهمين ه 4تاريخ تالش شيعه در تشکيل دولت منتظر در  •ب

 

 ,مريم سعيديان جزی1385جايگاه مثني بن حارثه در فتوح نخستين اسالمي عراق و ايران,خالصه مقاالت نهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنراني, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1385ظل السلطان در اصفهان در آستانه ی مشروطيت,اصفهان، مشروطه اصيل ايراني,ملي,پوستر, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1385منازعات مذهبي در اصفهان عصر سلجوقي,همايش بين المللي اصفهان در پهنه تاريخ ايران و جهان اسالم,بين المللي,سخنراني, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1385نقش اسالم در بازسازی فرهنگ جهان شمول انساني,نهمين هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنراني, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1385نزاع های مذهبي در اصفهان عصر سلجوقي ,همايش بين المللي نقش اصفهان در توسعه علو مفرهنگ و تمدن اسالمي,بين المللي,پوستر, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1384مای متشرعه و متصوفه در اواخر صفويه,هميش بين المللي فاضل سراب,بين المللي,سخنراني,رويکرد عل •

 

 ,مريم سعيديان جزی1384اني,گاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنربررسي قيام امام حسين از منظر جامعه شناسي تاريخي جزيره العرب با رويکرد جايگاه قبيله تميم در واقعه کربال,هشتمين هفته پژوهش دانش •

 

 ,مريم سعيديان جزی1384نقش شيخ خزعل در تحوالت جنوب ايران در اواخر حکومت قاجاريه ,همايش بين المللي خليج فارس در گستره تاريخ,بين المللي,سخنراني, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1384ستر,مبارزات فرهنگي زنان شيعه در دوران حکومت معاويه بن ابي سفيان,همايش زن و پژوهش,ملي,پو •

 

 ,مريم سعيديان جزی1384موقعيت زنان در سيره اجتماعي حکومتي امام علي )ع(,همايش بين المللي امام علي )ع(,بين المللي,سخنراني, •

 

 يان جزی,مريم سعيد1379سيمای ره يافتگان مکتت امام علي ع ,همايش تربيت در سيره و کالم امام علي ع,بين المللي,سخنراني, •

 

 ,مريم سعيديان جزی1379نقش نخبگان زن شيعه در دوران خالفت امام علي )ع(,امام علي علي )ع( و سيره اجتماعي و حکومتي آن حضرت,ملي,پوستر, •

 



 ,مريم سعيديان جزی1378بررسي رابطه اسالم با فرهنگ تمدن هويت و توسعه و کارکردهای ان ,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنراني, •

 ، دانشگاه اصفهان1397*شاخصه های گفتگو های مطلوب از ديدگاه رهبری ، همايش انقالب اسالمي و تمدن نوين اسالمي، *

 ، مشهد، استان قدس رضوی1397*الزامات و ضرورتهای گفتگوی اديان توحيدی در سيره امام رضا,، همايش بين المللي گفتگوی اديان و امام رضا ع، 

 ذات السالسل، پژوهشهای تاريخي دانشگاه اصفهان در حال داوری*ارزيابي اخبار سريه 

 *ارزيابي جايگاه و نقش ابن ملجم در شهادت امام علي ع ، دانشگاه الزهرا در حالت داوری

 اوری، افاق الحضاره، درحال دجذور الفکر التکفيری في واقعة الط ؛ أسبابه ونتائجه )وفق اخبار األئمة المعصومين )عليهم السالم( *

* Qaramita revenues and financial system in Bahrain, Iraq and Syria in the third and fourth centuries (nineteenth and tenth centuries AD) 

 ارسال به مجله ميدل ايست لندن

* SAYF IBN UMAR AND THE IDEA OF IMAMATE 

 JOURNAL OF SHI‘A ISLAMIC STUDIES (JSIS) ارسال به مجله 

* 

 

 

 طرحها، پروژه ها و پایان نامه ها:

 مالحظات تاريخ اتمام عناوين موضوع

طرحها و 

پروژه های 

 مهم

 نقش زنان در خالفت امام علي )ع(

 امام علي)ع()مشترک(نيروی انتظامي در عصر 

 تاريخ تالش شيعه در دولت منتظر

 زنان و عصر غيبت

 

 :طرحهای مرتبط با شهرداری اصفهان

بررسي و پژوهش پيرامون يوشع »طرح  •

 1381«نبي مدفون در تخت فوالد

طرح بررسي ثبت و پژوهش سنگ  •

های مدفونين در تخت فوالد در نبشته

و سپس در برخي 1382تکيه فاضالن 

 .1382ازتکايا از سالديگر 

بررسي شناختي تکايای تخت فوالد و  •

ارائه مقاالتي در ارتباط با معماری و 

مدفونين و ديگر ويژگيهای تکايای 

تخت فوالد؛ در مورد معماری و 

مشاهير تکايای ابوالمعالي کلباسي، 

آغاباشي، خاتون آبادی، ميرزارفيعا 

1389 

 

1388 

 

1387 

 

1389 

 

1384 
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نائيني، ميرمعزصوفي، 

بروجني،برجردی، گلزار، 

قشقايي، فاضالن، خاناسماعيلقعهب

 .يها و کرمانگلزار، تکيه گزیرجبعلي

*طرح ارزيابي انديشه هاس شيعي در عصر صفوی      

از ديدگاه مسبببتشبببرقان در حالل بررسبببي در قطت  

 صفويه

يخ  پزوهشبببکده تار –طرح موقعيت يابي قبايل مکه 

پژوهشبببگاه تاريخ و فرهنگ در حال        –اسبببالمي 

 بررسي

 

 

 

هم پببايببان    ا

نببامببه هببای   

مبببببببببورد 

 راهنمايي

 

 پايان نامه های حوزوی

 

 راهنمايي پايان نامه های ارشد

 

 

 مشاوره پايان نامه ارشد

 

 سمينار

 

 

در حببببال 

 ادامه

 

 

مورد اتمام  4

 يافته

مببببورد  3

درحبببببببال 

 انجام

 

 مورد4

 

جام    امورد ان

 شده

 مورد 40بيش از 

ضا )ع( ؛   شيع ؛              در زمان امام ر صغری در ايران؛ علل گرايش ايرانيان به ت شيع در دوران غيبت  صادق؛ ت شيع در زمان امام  سکری)ع( ؛ ت سن ع شيع در زمان امام ح ت

اصری  در دوران نهب؛ تشيع در دوران ايلخانان در ايران؛ شيعه در زمان امام حسين )ع( با ت کيد بر رجال شناسي شيعه؛ تشيع در ايران 422تا 329تشيع در عراق از سال 

؛ غزوات در قران؛ تشيع در دوران آل بويه   132-40های شيعي از سال   و مظفری در دوران قاجاريه؛ رويکرد علما و متصوفه در عصر صفوی با يکديگر؛ بررسي قيام    

وهابيت، زن در انديشه مهدويت، تشيع درقرون ميانه،   ؛ تعليم و تربيت در اسالم از منظر امام سجاد)ع( در صحيفه، قيام های شيعي در قرن اول و دوم، اصول عقايد       

سالمي و رابطه ان با ت    سالم, وحدت ا سي,          مدن ..مديريت در ا شنا سالم,کار صدر ا سالم در پيروزی های جنگهای  سعيديان  1394نقش حضرت علي عليه ال ,مريم 

 جزی

 ,مريم سعيديان جزی1393شناسي,بررسي مقايسه ای رويکرد امام صادق و امام رصا نسبت به مسائل فرهنگي ,کار

شد,              سي ار شنا سوم هجری,کار شيعي و مکتت اهل بيت در ايران تا پايان قرن  شه های  سترش اندي سادات مهاجر در گ سعيديان     1393نقش  سين عزيزی,مريم  ,ح

 جزی

 ی,مريم سعيديان جزیالدين ذوفقار,شهاب1393نقش فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي عمّاربن ياسردر تاريخ تشيّع,کارشناسي ارشد,

 ,مريم سعيديان جزی1393شيوه برخورد ائمه عليهم السالم با بستگان ناهمگرا,کارشناسي ارشد,

 ,مريم سعيديان جزی1392تحليل اراء حضرت ايت اهلل خامنه ای پيرامون جايگاه زن در دفاع مقدس/ راهنما,کارشناسي ارشد,

 ,مريم سعيديان جزی1392ر اسالم ,کارشناسي,نقش امام علي )ع( در پيروزی های جنگ های صد

 ,مريم سعيديان جزی1392اجتماعي عصر امام صادق و امام رضا )ع( و نحوه مواجهه اهل بيت با انها,کارشناسي, -مقايسه شرايط فرهنگي 

 ,مريم سعيديان جزی1392نخبگان زن شيعي وخدمات انان به تشيع در قرون نخستين هجری,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی,حبيت ارزاني1392راء ايت اهلل خامنه ای پيرامون جايگاه زن در فرهنگ غرب,کارشناسي ارشد,تحليل آ

 ,مريم سعيديان جزی1392مديريت بحران در دوران خالفت امام علي)ع(,کارشناسي,



 ,مريم سعيديان جزی1392مباني صلح در اسالم,کارشناسي ارشد,

 ,مريم سعيديان جزی1392ارشد,نقش عالمه مجلسي ,کارشناسي 

 ,مريم سعيديان جزی1391حق و تکلي  متقابل زن و شوهر ,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1391تحليل آرا ء حضرت ايت اهلل خامنه ای پيرامون جايگاه زن در فرهنگ غرب,کارشناسي ارشد,

 جزی,مريم سعيديان 1391مديريت بحران در دوران سه امام نخستين,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1390وحدت اسالمي از ديدگاه قرآن و اهل البيت )ع(,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1389نقش زنان در انقالب اسالمي ,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1389نقش علمای شيعه در گسترش تشيع در دوران صفوی ,کارشناسي,

 سعيديان جزی,مريم 1389وهابيت و عقايد افکار,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1388مديريت از منظر اسالم,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1388تربيت کودک از منظر اسالم ,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1388مواضع امام علي نسبت به مخافان در سه نبرد جمل، صفين و نهروان,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1388اهلل تا شهادت فاطمه زهرا س,کارشناسي,بررسي حوادث تاريخ اسالم از رحلت رسول 

 ,مريم سعيديان جزی1388بررسي مباني تربيتي در صحيفه سجاديه,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1388مقايسه جايگاه و موقعيت زن قبل وبعد از انقالب اسالمي ,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1388رجال شناسي شيعه در عصر امام صادق ع ,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1387جنبش های سياسي و اجتماعي زنان عصر پهلوی ,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1387جايکاه زن در انديشه مهدويت ,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1386رويکرد علما و متصوفه در عصر صفوی ,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1385,تشيع در زمان امام صادق ع ,کارشناسي

 ,مريم سعيديان جزی1385علل گرايش ايرانيان به تشيع ,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1385تشيع در زمان امام حسين ع ,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1385غزوات رسول اهلل ,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1384تشيع در دوران غيبت صغری در ايران ,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1384تشيع در عراق در دوران ال بويه ,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1383اهميت تفکر و تعقل در قران و سنت ,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1383در نقد فمنيسم غربي ,کارشناسي, شخصيت اخالقي جضرت زهرا س



 جزی ,مريم سعيديان1383تشيع در زمان امام رضا ع,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1383شيعه و معاويه ,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1383تشيع در زمان امام حسن عسکری ع,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی?,1382تشيع در دوراه ايلحانان در ايران ,کارشناسي,

 ,مريم سعيديان جزی1382,کارشناسي,329-299تشيع در عراق از سال 

 ,مريم سعيديان جزی1382اجار ,کارشناسي,تشيع در زمان ق

 ,مريم سعيديان جزی1382ه,کارشناسي,132-40قيام های شيعي از سال 

 ,مريم سعيديان جزی1382ه,کارشناسي,132-40قيام های شيعي از سال  ---

 جزی، محمودی، مريم سعيديان 1397مباني کالمي خواجه نصير الدين طوسي در تعامل با حکومتهای معاصر، کارشناسي ارش، 

 ،مريم سعيديان جزی، عزيزی1397مواضع هشام بن حکم هشام بن سالم و مومن الطاق درباره مسئله امامت ، کارشناسي ارشد، 

 

 

 تقدير نامه ها و جوايز:

 عناوين

 

 1397,شهر شاهين -عليها اهلل سالم خاتون نرجس علميه مدرسه,-مدرسه مدير,پژوهش زمينه در برتر استاد -تقديرنامه •

 

 1396,اجتماعي و فرهنگي معاونت -اصفهان دانشگاه,اصفهان دانشگاه اجتماعي و فرهنگي معاون,دانشکده فرهنگي مشاوره استاد مناسبت به تقدير لوح •

 

 1396نخبه علمي بسيجي استان اصفهان,فرمانده سپاه صاحت الزمان استان اصفهان,سپاه صاحت الزمان)ع(, نامه تقدير •

 

 1396,الزمان صاحت سپاه,سليماني سردار,علمي نخبگان امهن تقدير •

 

 1396المللي بزرگداشت محمد بن زکريای رازی,دانشگاه رازی کرمانشاه, بين همايش دبير,رازی زکريای بن محمد بزرگداشت المللي بين همايش در مقاله ارائه برای -تقدير و سپاس لوح •

 

 1396,اصفهان دانشگاه,-اصفهان دانشگاه فانوری و پژوهش معاون, تاريخي پژوهشهای نشريه مقاالت داوری برای - تقدير لوح •

 

شنواره  پنجمين مقاالت ارزيابي پاس به - نامه تقدير • شنواره بين    -يپژوه ع علي امام المللي بين ج ساني و مطالعات فرهنگي,رئيس مرکز تحقيقات امام علي ع و دبير علمي پنجمين ج شگاه علوم    -انالمللي امام علي ع پزوهي,تهرپژوهگاه علوم ان پژوه

 1396انساني و مطالعات فرهنگي,

 

 1395فهان,اص واحد العالميه المصطفي جامعه,اصفهان واحد العالميه المصطفي جامعه رئيس, سپاس لوح •

 

 1395,العالميه المصطفي جامعه,العالميه المصطفي جامعه اموزش معاون, اساتيد ساالنه اجالس دومين و بيست مناست به سپاس لوح •

 

 1394,قم و تهران,قراني علوم و تفسير تخصصي مرکز مديريت,94 سال رشد گروهي مسابقات از دوره چهارمين کشوری اول رتبه •



 

 1394بير کنگره تخصصي فاطمه شناسي,اصفهان,مقاله و لوح سپاس برای مقاله سيره حضرت فاطمه)س( نقدی بر فمينيسم در پنجمين ملي کنگره ملي فاطمه شناسي,د شده برگزيده •

 

 1394,ملي کتابخانه -تهران,همايش برگزاری دبير -زاده اکبر,پيشرفت ايراني اسالمي الگوی همايش چهارمين در برتر مقاله ارائه •

 

 1394,اسالمي تبليغات دفتر,امين مجتهده عالي اموزش موسسه رئيس و اسالمي تبليغات دفتر رئيس,نامه سپاس •

 

 1394,قم مفيد دانشگاه,همايش دبير(,ع)علي امام المللي بين همايش برتر مقاله سپاس لوح •

 

 1394اموزش عالي مجتهده امين,موسسه  -رئيس موسسه اموزش عالي مجتهده امين,دفتر تبليغات اسالمي اصفهان -فتر تبليغات اسالمي اصفهاند رييس, پژوهان دانش و طالب تربيت و تعليم در کوشش و تالش جهت تقدير •

 

 1394,شناسي فاطمه تخصصي کنگره,شناسي فاطمه کنگره دبير,سپاس لوح •

 

 1394فمينيسم,موسسه تخصصي امام مبين,سالن همايشهای بين المللي, نقد در( س)زهرا حضرت سيره مقاله خاطر به شناسي فاطمه کنگره برتر رتبه •

 

 1393,اصفهان استان اسالمي تبليغات دفتر,امين بانو موسسه رئيس و دفتر رئيس,معلم روز برای تقدير لوح و سپاس •

 

 1393مسئول نهاد رهبری,دانشگاه بوشهر, -عاون فرهنگي دانشجوييم -دانشگاه رياست, روايي - قراني رهيافت با نماز اجتماعي ابعاد عنوان با مقاله شدن برگزيده •

 

 1393(,ع)صادق امام دانشگاه(,ع)صادق امام دانشگاه( ,ع)صادق امام مکتت ملي همايش اول رتبه •

 

 1392,اصفهان استان اسالمي تبليغات دفتر,اسالمي تبيلغات دفتر رئيس,معلم روز مناسبت به تقدير لوح •

 

 1392تبليغات اسالمي, تشکر برای قبول فعاليت در عضويت جمعيت بانوان فرهيخته,مدير کل تبليغات اسالمي استان اصفهان,سازمان و نامه تقدير •

 

 1392,اصفهان دانشگاه, خيريه امور و اوقاف سازمان رئيس و فقيه ولي نماينده, امامزادگان المللي بين کنگره نهم رتبه احراز جهت تقدير لوح •

 

 1391اصفهان,دانشگاه پيام نور مرکزی اصفهان,,مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پيام نور  -سخنراني به مناسبت روز زن  -قدير ت لوح •

 

 1391,اسالمي تبليغات دفتر,امين بانو موسسه رئيس-اصفهان اسالمي تبليغات دفتر رئيس,تقدير لوح •

 

 1391ه پيام نور ايتان اصفهان,دانشگاه پيام نور استان اصفهان,دانشگا رهبری نهاد مسئول, تقديرنامه لوح •

 

 1391,اصفهان استان بسيج,اصفهان استان در حجاب و عفاف داران طاليه از تجليل علمي کميته دبير-القائم منتظر دکتر,حجاب و عفاف داران طاليه از تجليل لمللي بين همايش علمي کميته در اهتمام حسن از تقدير •

 

 1391کميته علمي همايش ,استانداری اصفهان,دبير -ديرنامه,دبيرهمايش بين المللي تجليل از طاليه داران عفاف و حجاب استان اصفهانتق •

 

 1391,تهران,خاتون نرجس علميه حوزه رئيس,صادق امام علمي مکتت همايش برتر رتبه •

 



 1390مسئوالن شهری و استاني,شهرداری گزبرخوار, مجموعه,گزی عبدالکريم اهلل ايت جشنواره پژوهشي و علمي نشان •

 

 1390,اصفهان استانداری,استانداری امنيتي سياسي معاون,استاني منتخت زنان برگزيده •

 

 1390,اصفهان دانشگاه,اصفهان دانشگاه اداری معاون, اصفهان دانشگاه نخبه و نمونه زنان برگزيده •

 

 1390اری اصفهان,استانداری اصفهان,استاند امنيتي سياسي معاونت,تقديرنامه •

 

 1390,جمعه امام دفتر,هنری فرهنگي کانون-جمعه امام,تقدير لوح •

 

 1390,اصفهان استانداری,اصفهان استانداری امنيتي سياسي معاون,تقدييرنامه •

 

 1390,اديت تاالر,گز شهرداری,گزی اهلل آيت جشنواره وهشيپژ علمي برتر نشان •

 

 1389لوح تقدير,سرپرست فرمانداری شاهين شهر و ميمه,فرمانداری شاهين شهر و ميمه, -نخبه شهرستان زنان برگزيده •

 

 1389,ديني فرهنگ توسعه و نماز اقامه ستاد,گز شهر جمعه امام دفتر,شهر مذهبي فرهنگ عرصه در فعال زنان •

 

 1389,استانداری اصفهان, اصفهان استاندار, سکه و تقدير ح لو -استاني منتخت زنان برگزيده •

 

 1389,اصفهان صنعتي دانشگاه,صنعتي دانشگاه رياست,اصفهان صنعتي دانشگاه معارف مرکز در عظيم حرکت و تالش پاس به قدرداني •

 

 1389هان,اصف شهرداری مرکزی کتابخانه, همايش دبير و رياست, بصيرت و صبر ايينه همايش برگزاری در پزوهشي و مذهبي فعاليت -تقدير لوح •

 

 1389,شهر شاهين - بهائي شيخ تاالر,شهر شاهين بخشدار,پژوهشي و اجتماعي و فرهنگي های فعاليت در مشارکت -تقدير لوح •

 

 1389(,س) زينت جامعه(,س) زينت جامعه,فرهيخته زنان •

 

 1388,اصفهان دانشگاه,اصفهان دانشگاه انديشي هم مرکز,اصفهان دانشگاه استادان برگزيده •

 

 1388,نور پيام دانشگاه,نور پيام دانشگاه رياست,تقدير لوح •

 

 1388,اصفهان دانشگاه ادبيات دانشکده,دانشکده دانشجويي و فرهنگي معاونت, دانشکده فرهنگي های عرصه در فعاليت - تقدير لوح •

 

 1388,تاالر اويني,شهر شاهين شهرستان فرماندار,تقدير لوح - مشاوران گروه و شهرستاني جوانان برگزيده •

 

 1388,ورزنه - نور پيام دانشگاه, همايش دبير و دانشگاه رياست, بشارت اخرين همايش - جايزه -تقدير لوح •

 

 1388,رهبری نهاد -اصفهان دانشگاه,رهبری معظم مقام نمايندگي نهاد - اساتيد انديشي هم دبير,معلم روز گراميداشت •



 

 1387ش,مدير پژوهشکده انتظار نور,دانشگاه تبريز,هماي برگزيده-تقدير و سپاس لوح •

 

 1387,ميمه و برخوار شهرستان فرمانداری,ميمه و برخوار شهرستان فرماندار,شهرستان موفق جوان نخست رتبه •

 

 1387,نور جامعه علميه حوزه,نور جامعه علميه حوزه مديره هيات,معلم روز بخاطر تقدير لوح •

 

 1387چوان و جوان نمونه استاني,فرماندار شاهين شهر و ميمه ,فرمانداری شاهين شهر, مشاوران استري برگزيده •

 

 1387,شهر شاهين فرمانداری,شهر شاهين فرماندار,نقدی جايزه و تقدير لوح -فرهنگي و اجتماعي فعال زنان برگزيده •

 

 1386کانون بانوان گز,شهرداری گزبرخوار, مدير و شهردار,شعبان نيمه مراسم اجرای در همکاری بخاطر تشکر و تقدير لوح •

 

 1386,تهران - اصفهان استان,بنياد با تعامل و کانون رئيش نامه, جوان نخبگان ملي بنياد و نخبگان کانون در عضويت •

 

 1386,جوان نخبگان کانون,جوان نخبگان کانون, جوان نخبگان کانون در عضويت •

 

 1386اری اصفهان,استاند,جمهوری رياست,نمونه دانشجوی •

 

 1385,اصفهان استانداری,اصفهان استاندار,تقدير لوح -استاني نخبه رنان برگزيده •

 

 1385,شهرداری,شهر شورای و شهردار,استاني منتخت دانشجويان برگزيده -فرهگي و نقدی جوايز -تقدير لوح •

 

 1385,اصفهان دانشگاه,اصفهان دانشگاه, درخشان استعداد دفتر عضو •

 

 1385رتبه دوم دوران کارشناسي در کل و رتبه اول دروس نظری و دارای نمره ال  در پايان نامه ,معرفي نامه ,دانشگاه اصفهان, •

 

 1385,اصفهان دانشگاه,اموزش گواهي,ارشد کارشناسي دوم رتبه •

 

 1384,بسيج مقاومت حوزه,خواهران بسيج مقاومت حوزه مسئول,تقدير لوح -حوزوی استادان برگزيده •

 

 1384,اصفهان دانشگاه, نامه معرفي,1384 - دکتری کنکور اول رتبه •

 

 1384,اصفهان دانشگاه,دانشگاه تکميلي تحصيالت مدير گواهي,85-84 سال دکتری ازمون اول رتبه •

 

 1379مور اساتيد و نهاد رهبری ,دانشگاه فردوسي مشهد,ا معاونت+ مشهد دانشگاه مقامات,کتاب دوره يک-تقدير لوح -(ع) علي امام حکومتي سيره ملي همايش برگزيده •

 

 1378,اصفهان,بسيج مقاومت نيروی,کشور ايثارگر و شاهد بسيجي، ممتاز طالب و دانشجويان سراسری مجمع هشتمين برگزيده •

 



 1375,العترت و رانالق دار,شهرستاني مقامات و جمعه امام,کارشناسي دوران سراسری کنکور برگزيده •

 

 1373منطقه ای ,رئيس اداره اموزش و پرورش شاهين شهر,اداره اموزش پرورش شاهين شهر, -رتبه اول مسابقات علمي  -جايزه نقدی و فرهنگي  -وح تقديرل •

 

 1371,اصفهان استان پرورش و اموزش,اصفهان استان پرورش و اموزش,70 سال در برتر آموز دانش عنوان به تقدير لوح •

 ، دفتر تبليغات اسالمي و صدا و سيما.1398*لوح تقدير برگزيده مقاالت جشنواره امين ، 

 1397*لوح تقدير مقاله برگزيده همايش بين المللي گفتگوی اديان و امام رضا ع ، مشهد، 

 1398*لوح تقدير موفقيتهای علمي و پژوهشي و ارتقاء، رياست دانشگاه اصفهان، 

 همکاريهي پژوهشي ، معاونت پژوهشي دانشگاه اصفهان*لوح تقدير 

 *گواهي سپاس همکاری های پژوهشي و علمي با دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

 

 

 ردیف
 عنوان مشاوره فرهنگي یا همکاری موثر

 های قانونمند دانشجویان، .....با تشکل
 شرح فعالیت

 مرجع تاریخ انجام فعالیت

 تأیید کننده

 امتیاز

 کمیسیون فرهنگي
 پایان شروع

 عضو بسيج اساتيد دانشگاه اصفهان 1
عضو بسيج و از اعضای شورای بسيج اساتيد دانشگاه اصفهان و 

 حضور در جلسات هم انديشي و تعالي صالحين بسيج اساتيد
 مسئول بسيج اساتيد دانشگاه اصفهان تاکنون 1391

 

 7/6/93 7/6/93 ساعت 8بمدت  بسيج اساتيدشرکت درهمايش ساالنه  شرکت در همايش 2
رئيس سازمان بسيج اساتيد دانشگاهها و 

 مراکز آموزش عالي

 

 شرکت در همايش 3
شرکت در همايش ملي نقش اساتيد فرهيخته زن در حماسه 

 سياسي
2/3/92 2/3/92 

رئيس سازمان بسيج اساتيد دانشگاهها و 

 مراکز آموزش عالي

 

 برگزاری کارگاه 4
 کارگاه دو ساعته در زمينه بازشناسي سيره 5برگزاری 

 رسول اهلل)ص(
 مسئول بسيج اساتيد دانشگاه اصفهان - 12/3/94

 

  رئيس دفتر نهاد در استان اصفهان - 17/4/93 فعاليت در گروه تاريخ مميزی کتاب ارزيات و بررس کتاب 5

 2سال: تا حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم

 امتیاز در موضوع: نداردحداکثر 
 جمـع کـل

 

 نام و نام خانوادگي متقاضي

 دکتر مریم سعیدیان جزی 

 امضاء

 نام و نام خانوادگي دبیر کمیسیون فرهنگي

 

 امضاء

 

 

 
 



 

 

 

 هایکاربرگ

 1ماده  
 گروه: معارف اسالمي تاریخ اسالمرشته تحصیلي:  نام و نام خانوادگي عضو هیات علمي: دکتر مریم سعیدیان نام موسسه: دانشگاه اصفهان

 

 استاد مشاور فرهنگي با حکم معاون فرهنگي موسسه یا معاون فرهنگي بنیاد ملي نخبگان و تایید موسسه محل خدمت -1-4

 

ف
دی

ر
 

 واحد دانشگاهي محل فعالیت عنوان حکم
 امتیاز تاریخ انجام فعالیت مشخصات ابالغ

 پایان شروع تاریخ شماره کمیسیون فرهنگي

1 
استاد مشاور فرهنگي اجتماعي گروه فرهنگ و تمدن 

 اسالمي دانشگاه اصفهان
 92-93 91-92 2/11/91 81919/91 دانشگاه اصفهان

 

  96-95 93-94 3/12/93 93/89493 دانشگاه اصفهان استاد مشاور فرهنگي اجتماعي گروه معارف 2

  29/3/97 29/3/96 29/3/96 117918/96 اصفهاندانشگاه  استاد مشاور فرهنگي اجتماعي دانشکده 3

 7/0سال: حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیم

 5حداکثر امتیاز در موضوع: 
  جـمـع کل

 نام و نام خانوادگي متقاضي

 دکتر مریم سعیدیان جزی 

 امضاء

 نام و نام خانوادگي دبیر کمیسیون فرهنگي

 

 امضاء

 

 شرکت در کارگاه:طراحي و برگزاری 

 عنوان فعالیت ردیف

1 
سخنران و دبيرعلمي کرسي جايگاه زنان در سيره اهل البيت 

 26/9/94-)ع( 

2 
 سخنران کرسي آزاد انديشي

 12/8/94-رابطه ايران و آمريکا، اما و اگرها 

3 
 سخنران کرسي آزاد انديشي

 2/12/94-سيره علمي حضرت زهرا)س(

 کرسي زنان در سيره مهدوی سخنران 4



5 
-برگزاری کرسي آزاد انديشي با عنوان: چرا من مسلمان شدم

21/4/94 

6 
-سخنران کرسي آزاد انديشي با موضوع آمريکا، امام و اگرها

12/8/94 

7 
برگزاری،سخنراني و طراحي کرسي آزاد انديشي حقوق 

 1393-متقابل زن در اسالم و غرب 
 

 عنوان فعالیت ردیف
 امتیاز

 کمیسیون فرهنگي

8 
برگزاری،سخنراني و طراحي کرسي آزاد انديشي: رابطه 

 26/9/93-اخالق و تمدن با تاکيد بر تمدن اسالمي

 

9 
 برگزاری،سخنراني و طراحي کرسي آزاد انديشي: مسائل

 24/9/95-اجتماعي دوران حکومت امام علي)ع( 

 

 

 تي، .....تربیهای فرهنگي، افزایي و توانمندسازی در زمینهعنوان کارگاه دانش ردیف

 شرکت در دوره آموزشي: روش تحقيق 1

 شرکت در دوره آموزشي: نسبت علم و تکنولوژی با دين 2

 شرکت در کارگاه آموزشي:پدافند غير عامل 3

 شرکت در کارگاه آموزشي: روش شناسي قرآن کريم 4

 شرکت در کارگاه آموزشي: نظريه پردازی در حوزه علوم انساني و اجتماعي 5

 شرکت در کارگاه آموزشي: روش تحليلي محتوا 6

 شرکت در کارگاه آموزشي: مفاهيم نظری در علوم تجربي 7

 شرکت در کارگاه آموزشي: مباني امنيت اطالعات 8

 شرکت در کارگاه آموزشي: هندسه علوم حديث 9

 شرکت در کارگاه آموزشي: الهيات در مساله شرور 10

 تاريخ علم و تاريخ تمدن اسالمي شرکت در کارگاه آموزشي: 11

 

 های فرهنگي، تربیتي، .....افزایي و توانمندسازی در زمینهعنوان کارگاه دانش ردیف



12 
شرکت در کارگاه آموزشي: اصول و ابزارهای مديريت فردی و اصول هوشيار کننده سرعت تغيير در فرد 

 و گروه

 جاسوسي نوينشرکت در کارگاه آموزشي: حفاظت گفتار،  13

 شرکت در کارگاه آموزشي: جريان شناسي گروه های سلفي، وهابي و تکفيری 14

 شرکت در کارگاه آموزشي: رسانه 15

 شرکت در کارگاه آموزشي: دانش خانواده و جمعيت 16

 شرکت در کارگاه آموزشي: کارگروه ارشاد و بدحجابي و فمينيسم 17

 با مکتت تفکيک شرکت در کارگاه آموزشي: آشنايي 18

 شرکت در طرح دانش افزايي استادان: اشنايي با شاخص های رتبه بندی دانشگاه و ارتقاء هيات علمي 19

 شرکت در کارگاه آموزشي: بهداشت رواني از نظر اسالم و روان شناسي 20

 

 ..... های فرهنگي، تربیتي،افزایي و توانمندسازی در زمینهعنوان کارگاه دانش ردیف

 شرکت در کارگاه آموزشي: آشنايي با هرمنوتيک 21

 شرکت در کارگاه آموزشي: آموزش و يادگيری در محيط مجازی 22

 شرکت در کارگاه آموزشي: اخالق پژوهش و فناوری و اسيت شناسي تخلفات پژوهشي 23

 شرکت در کارگاه آموزشي: روش تدريس 24

 اب شرکت در کارگاه آموزشي: خشکسالي و بحران 25

 شرکت در کارگاه آموزشي: آلودگي هوا 26

 شرکت در دوره آموزشي: فنون وهنرمقاله نيسي 27

 شرکت در دوره آموزشي کارگاه علم و دين 28

 شرکت در دوره آموزشي: جريان شناسي تکامل اديان، شبهات خاتميت 29

 latexشرکت در کارگاه آموزشي: اصول و تکنيک های نگارش متون علمي با  30

 شرکت در کارگاه آموزشي: مديريت بحران آب 31

 

 

 ..... های فرهنگي، تربیتي،افزایي و توانمندسازی در زمینهعنوان کارگاه دانش ردیف

 شرکت در کارگاه آموزشي: آينده پژوهي 32

33 
شرکت در طرح دانش افزايي استادان: مقدمات در تمدن شناسي و علل عقت ماندگي علمي 

 مسلمانان

 شرکت در طرح دانش افزايي استادان: مقاله نويسي به زبان انگليسي 34



35 
شرکت در کارگاه آموزشي: آشنايي با شاخص های رتبه بندی دانشگاه و ارتقاء هيات علمي 

 )علم سنجي(

 شرکت در طرح دانش افزايي استادان: روش ها و فنون تدريس 36

 استادان: انديشه سياسي اسالمشرکت در طرح دانش افزايي  37

 شرکت در کارگاه آموزشي: تمدن پژوهي اسالمي 38

39 
شرکت در کارگاه آموزشي: آشنايي با روش های جديد مطالعات انسان شناسي و مردم شناسي 

 در قرآن و حديث

 

 ردیف
 

 ..... های فرهنگي، تربیتي،افزایي و توانمندسازی در زمینهعنوان کارگاه دانش

 شرکت در طرح دانش افزايي استادان: اخالق علمي و حرفه ای 40

 شرکت در طرح دانش افزايي استادان: اخالق علمي و حرفه ای 40

41 
شرکت در طرح دانش افزايي استادان: اخالق علمي و حرفه ای/معرفت شناسي اسالمي و فلسفه 

 علم

41 
ای/معرفت شناسي اسالمي و فلسفه  شرکت در طرح دانش افزايي استادان: اخالق علمي و حرفه

 علم

 شرکت در طرح دانش افزايي استادان: انديشه سياسي اسالمي و مباني انقالب اسالمي 42

 شرکت در دوره های ويژه اساتيد و جلسات اخالق و جلسات تفسير 43

44 
شرکت در کارگاه آموزشي: چالش ها، فرصت ها و راهکارهای ارتباط با صنعت و جامعه و 

 جذل طرح های پژوهشي برون دانشگاهي

 شرکت در کارگاه آموزشي: ارتقاء اساتيد درس انقالب اسالمي 45

 

 

 ..... های فرهنگي، تربیتي،افزایي و توانمندسازی در زمینهعنوان کارگاه دانش ردیف

 شرکت در دوره آموزش تخصصي ارتقاء دانشي و بينشي 46

 و يادگيری در محيط مجازی شرکت در کارگاه آموزشي: آموزش 47

 شرکت در کارگاه آموزشي: تاريخ نگاری در منابع ايراني از سقوط صفويه تا بر آمدن قاجار 48

 مجری و مدرس کارگاه آموزشي: کارآمدی تمدن اسالمي در حوزه مديريت شهری 49

50 
رفيت ظ مجری و مدرس کارگاه آموزشي: آشنايي با وضعيت شيعيان در آستانه عصر غيبت و

 مهدويت برای توانمد سازی شيعيان

51 
برگزاری کارگاه دانش افزايي اساتيد و نقد و بررسي ديدگاه مستشرقان درباره سيره رسول 

 اهلل)ص(



 سخنران کارگاه : ابعاد شخصيتي صديقه طاهره 52

 Methology of shi’itse studies on sectsسخنراني و شرکت در کارگاه : 53

 

 ..... های فرهنگي، تربیتي،افزایي و توانمندسازی در زمینهعنوان کارگاه دانش ردیف

54 
 women’s role on studies of shia’s sect untilسخنراني و شرکت در کارگاه : 

before Islamic middle ages” on” Methodology od shi’ite studies on 
sect 

 1391-شخصيت حضرت فاطمه معصومه )س( و زن در اسالممدرس همايش و کارگاه با عنوان:  55

56 
 Explanetion of ups and down of prophetسخنراني و شرکت در کارگاه:

Muhmmad”s (PBUH) position from viewpoint of scholars of islam 

 کارگاه اصول و روش اقناع در تدريس -57

 کارگاه شيوه تدريس دروس معارف اسالمي 58

 

 پايان نامه راهنمايي و مشاوره:

 تحليل آراء آيت اهلل خامنه ای پيرامون جايگاه زن در فرهنگ غرب

نقش سادات مهاجر در گسترش انديشه های شيعي و مکتت اهل البيت در 

 ايران تا پايان قرن سم هجری

 نقش فرهنگي، سياسي، اجتماعي عماربن ياسر در تاريخ تشيع

 ان بالواسطه امام صادق)ع( و امام کاظم)ع(امامت از منظرامامزادگ

 نرمش قهرمانانه در سيره اهل البيت)ع(

مطالعات نوين غرب پيرامون مهدويت)با تاکيد بر آرای شيمل، مدرسي 

 طباطبايي و امير معز ی(

 سير تاريخي نزول آيات تحدی در قرآن کريم

 الميزان)مطالعه موردیجايگاه انبياء بني اسرائل از منظر عالمه طباطبايي در 

 حضرت يوس ،داوود،موسي، سليمان، عيسي(

 الميزان جايگاه تاريخ از منظر عالمه طباطبايي درتفسير

بررسي تاثيرات انقالب اسالمي برآراء مستشران معاصر در مورد پيدايش 

 تشيع)مطالعه موردی: هاينس هالم و آندره جي نيومن(

 مقاالت برتر:

 آيت اهلل گزی )ره(-نشان علمي پژوهشي 

مقاله با عنوان: شادی و غم از منظر قرآن کريم و راهکارهای درمان اضطراب 

 و تقويت شادی در همايش ملي قرآن پژوهي و طت



مقاله با عنوان: رهيافتي بر جهاد اقتصادی با تاکيد دستورالعمل های حضرت 

 علي)ع( در نهج البالغه

فاطمه)س( ؛ نقدی بر فمينيسم در پنجمين کنگره مقاله با عنوان: سيره حضرت 

 ملي فاطمه شناسي

 مقاله با عنوان: ابعاد اجتماعي فريضه نمار با رهيافت قرآني روايي

 منزلت اجتماعي امامزادگان وآثار و پيامدهای

 استاد راهنمای پايان نامه با عنوان: رجال شيعه در عصر امام صادق)ع(

 مينمقاله برگزيده جشنواره ا

 مقاله برگزيده همايش بين المللي اديان توحيدی و امام رضا ع 

 و ارزيابي کتاب و مقاالت همايش مورد در مجالت علمي پزوهشي 50بيش از  داوری مقاله :

 اهم مسئوليتهای اجرايي عبارتند از: مسولیتهای اجرایي:

 : مدير گروه فرهنگ و تمدن اسالمي دانشگاه اصفهان90-92

استاد  -عضو شورای پژوهشي دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهان -عضو شورای تخصصي و برنامه ريزی گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان -شورای تحصيالت تکميلي گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهان عضو91-92

 شگاه اصفهانمشاور فرهنگي اجتماعي گروه فرهنگ و تمدن اسالمي دان

استاد مشاور  -عضو شورای پژوهشي دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهان -عضو شورای تخصصي و برنامه ريزی گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان -عضو شورای تحصيالت تکميلي گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهان

 تمدن اسالمي دانشگاه اصفهانفرهنگي اجتماعي گروه فرهنگ و 

استاد  -عضو شورای پژوهشي دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهان -عضو شورای تخصصي و برنامه ريزی گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان -عضو شورای تحصيالت تکميلي گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهان92-93

 جتماعي گروه فرهنگ و تمدن اسالمي دانشگاه اصفهانمشاور فرهنگي ا

مشاور  استاد -عضو شورای پژوهشي دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهان -عضو شورای تخصصي و برنامه ريزی گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان -عضو شورای تحصيالت تکميلي گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهان

 فرهنگي اجتماعي گروه فرهنگ و تمدن اسالمي دانشگاه اصفهان

نوان مصاحبه گر م رهبری به عهمکاری با دفتر نهاد نهاد نمايندگي مقام معظ -عضو شورای تخصصي و برنامه ريزی گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان -عضو شورای تحصيالت تکميلي گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهان93-94

ه فرهنگ استاد مشاور فرهنگي اجتماعي گرو -عضو شورای آموزشي گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان -عضو شورای پژوهشي دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهان -استاد مشاور فرهنگي اجتماعي گروه معارف -متقاضيان تدريس دروس معارف اسالمي

 مي دانشگاه اصفهانو تمدن اسال

عضو شورای  -عضو شورای تخصصي و برنامه ريزی گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان -عضو شورای تحصيالت تکميلي گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهان -عضو کميته جذب اساتيد معارف اسالمي استان اصفهان93-95

انشکده معارف عضو شورای پژوهشي د -استاد مشاور فرهنگي اجتماعي گروه معارف -همکاری با دفتر نهاد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری به عنوان مصاحبه گر متقاضيان تدريس دروس معارف اسالمي -سالمي دانشگاه اصفهانتحصيالت تکميلي گروه معارف ا

همکاری بادانشکده ادبيات در زمينه امور اجرايي مربوط به نظريه پردازی، آزمونهای دانشکده  -استاد مشاور فرهنگي اجتماعي گروه فرهنگ و تمدن اسالمي دانشگاه اصفهان -دانشگاه اصفهانعضو شورای آموزشي گروه معارف اسالمي  -اهل البيت دانشگاه اصفهان

 ادبيات

شورای تحصيالت  عضو -عضو شورای تخصصي و برنامه ريزی گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان -هنگ و تمدن دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهانعضو شورای تحصيالت تکميلي گروه فر -عضو کميته جذب اساتيد معارف اسالمي استان اصفهان

هل البيت عضو شورای پژوهشي دانشکده معارف ا -استاد مشاور فرهنگي اجتماعي گروه معارف -س دروس معارف اسالميهمکاری با دفتر نهاد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری به عنوان مصاحبه گر متقاضيان تدري -تکميلي گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان

 يات در زمينه امور اجرايي مربوط به نظريه پردازی، آزمونهای دانشکده ادبياتهمکاری بادانشکده ادب -استاد مشاور فرهنگي اجتماعي گروه فرهنگ و تمدن اسالمي دانشگاه اصفهان -عضو شورای آموزشي گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان -دانشگاه اصفهان

 -گاه اصفهانارف اسالمي دانشعضو شورای تحصيالت تکميلي گروه مع -عضو شورای تخصصي و برنامه ريزی گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان -عضو شورای تحصيالت تکميلي گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهان95-96

عضو شورای  -استاد مشاور فرهنگي اجتماعي گروه معارف -عضو متخصص صاحت نظر در کارگروه بررسي توانايي علمي گروه معارف اسالمي -همکاری با دفتر نهاد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری به عنوان مصاحبه گر متقاضيان تدريس دروس معارف اسالمي



ريه همکاری بادانشکده ادبيات در زمينه امور اجرايي مربوط به نظ -استاد مشاور فرهنگي اجتماعي گروه فرهنگ و تمدن اسالمي دانشگاه اصفهان -عضو شورای آموزشي گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان -نشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهانپژوهشي دا

 پردازی، آزمونهای دانشکده ادبيات

همکاری با  -عضو شورای تحصيالت تکميلي گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان -عضو شورای تخصصي و برنامه ريزی گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان -ای تحصيالت تکميلي گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهانعضو شور

ورای پژوهشي عضو ش -استاد مشاور فرهنگي اجتماعي گروه معارف -عضو متخصص صاحت نظر در کارگروه بررسي توانايي علمي گروه معارف اسالمي -ن مصاحبه گر متقاضيان تدريس دروس معارف اسالميدفتر نهاد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری به عنوا

 استاد مشاور فرهنگي اجتماعي گروه فرهنگ و تمدن اسالمي دانشگاه اصفهان -هانعضو شورای آموزشي گروه معارف اسالمي دانشگاه اصف -دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهان

 و هاانفرهنگست ،، حوزه علمیهینستاد وزارتمعاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری، شورای عالي انقالب فرهنگي، شورای عتف،  اعم از رسمي هایو کمیسیون هاهیات ،هاکمیتهها، کارگروه شرکت در شوراها،

 عضو کميته جذب اساتيد معارف اسالمي استان اصفهان

 عضو شورای تحصيالت تکميلي گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهان

 عضو شورای تخصصي و برنامه ريزی گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان

 عضو شورای تحصيالت تکميلي گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان

 همکاری با گروه معارف در انجام امور آموزشي و پژوهشي

 همکاری با دفتر نهاد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری به عنوان مصاحبه گر متقاضيان تدريس دروس معارف اسالمي

 عضو متخصص صاحت نظر در کارگروه بررسي توانايي علمي گروه معارف اسالمي

 معارفاستاد مشاور فرهنگي اجتماعي گروه 

 عضو شورای پژوهشي دانشکده معارف اهل البيت دانشگاه اصفهان

 همکاری با دانشکده اهل البيت)ع(

 عضو شورای آموزشي گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان

 استاد مشاور فرهنگي اجتماعي گروه فرهنگ و تمدن اسالمي دانشگاه اصفهان

 اجرايي مربوط به نظريه پردازی، آزمونهای دانشکده ادبياتهمکاری بادانشکده ادبيات در زمينه امور 

 ترویج کارآفریني ای با رویکرد رفع نیازهای اساسي کشور ورشتههای جدید و میانایجاد رشته

 بازنويسي جزوات آموزشي کارشناسي و کارشناسي ارشدتدوين و -همکاری با گروه درتدوين و اصالح سرفصلهای دروس کارشناسي ارشد.استاد مدعو و کارشناس داور راه اندازی رشته ها

 همکاری در تدوين و اصالح سرفصل تاريخ تشيع و فلسفه تفسير

 تدوين و ارائه جزوات دروس-تدوين سرفصل درس شيعه در جهان امروز -مشارکت در جلسات اصالح و بررسي سرفصل های شيعه شناسي و شيعه در جهان امروز

 معارف اسالمي در اصالح و تدوين سرفصل هاهمکاری با گروه 

 با تایید سازمان سنجش آموزش کشور/مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي/مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي طراحي سوال آزمون های سراسری،

 طراحي سوال مقطع کارشناسي ارشد رشته تاريخ

 تاريخ اسالم -تاريخطراحي سوال مقطع دکتری رشته 

 

 

ت های فرهنگي، تربیتي و اجتماعي و یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهي )دانشجویان، استادان و کارکنان( با کسب موافقهای مطلوب فرهنگي و مشارکت یا انجام فعالیتپذیری در اصالح و هدایت نگرشمسئولیت

 موسسه محل خدمت
 92تا  84از سال -اجتماعي بانوان و شرکت در جلسات و نشستهای مربوطه-مسائل فرهنگيعضو صاحبنظر در حوزه 



 7/9/91-بسيج اساتيد استان اصفهان شرکت در سومين همايش حلقه های هم انديشي و تعالي صالحين سازمان

 12/5/91-بسيج اساتيد استان اصفهان شرکت در دومين همايش حلقه های هم انديشي و تعالي صالحين سازمان

 12/5/91-شرکت در نشست علمي تحليل مسائل روز و بررسي آينده انقالب اسالمي

 13/6/92-عضو جمعيت بانوان فرهيخته و فعال عرصه فرهنگي ديني

 26/8/94 -شرکت در نشست نيم روزه علمي فرهنگي: آشنايي با کرسي نظريه پردازی، نقد و مناظره

 ساعت16-23/6/92آموزشي مرکز هسا همکاری در اجرای برنامه های فرهنگي و

 26/9/93-ارائه سخنراني در نشست علمي:جايگاه اخالق در تمدنها با تاکيد بر تمدن اسالمي

 1393-ساعت(20حضور در جلسات کميته منتخت )

 مورد 63-1391 "تجليلي از طاليه داران عفاف و حجاب"داور مقاالت همايش بين المللي 

 12/8/94-با موضوع امريکت، اما و اگرهاسخنران کرسي آزاد انديشي 

 ساعت 16به مدت -20/11/90و19-آموزشي: انقالب اسالمي، انتخابات مجلس نهم و بيداری اسالمي-حضور در نشست علمي

 جلسه( 3شرکت در جلسات کارگروه فرهنگ عمومي دانشگاه)

 ساعت 35-90-91سال  حضور در جلسات مرکز هم انديشي نخبگان و الگوی اسالمي ايراني پيشرفت در

 93برگزاری نشست های علمي گروه معارف اسالمي در سال 

 منظور ترويج فعاليت در حوزه فرهنگعلمي، طالب و نهادهای فرهنگي فعال در موسسه يا حوزه علميه بههای قانونمند دانشجويان، اعضای هياتمشاوره فرهنگي يا همکاری موثر با تشکل

 اصفهان عضو بسيج اساتيد دانشگاه

 شرکت در همايش

 شرکت در همايش

 برگزاری کارگاه

 ارزيات و بررس کتاب

 استاد مشاور فرهنگي اجتماعي گروه فرهنگ و تمدن اسالمي دانشگاه اصفهان

 استاد مشاور فرهنگي اجتماعي گروه معارف

 1397-مسئول بازنگری سرفصلهای درسي و راه اندازی رشته گروه معارف اسالمي 

 اردوی علمي خانه مشروطيتبرگزاری 

 برگزاری نمايشگاه هنر اسالمي هنرمند مسلمان

 مورد: 20برگزاری کارگاه : 

 برگزاری کارگاه آموزشي روش نويسندگي

 برگزاری کارگاه: آشنايي با وضعيت شيعيان در آستانه عصر غيبت و ظرفيت محدويت برای تونمد سازی شيعيان

 زن در اسالم مجری و مدرس کارگاه: مسئله شناسي

 مجری و مدرس کارگاه: تبيين اولويت ها و اهداف پژوهشي و فرهنگي و آموزشي گروه معارف

 مجری و مدرس کارگاه: معضالت زنان در حوزه های اجتماعي و علمي با ارائه الگوهای علمي

 مجری و مدرس کارگاه: بررسي بعد علمي شخصيت صديقه کبری )س( با تاکيد بر خطبه فدک

 مجری و مدرس کارگاه: روش تحقيق



 برگزاری کارگاه جايگاه زن در جامعه اسالمي

 برگزاری کارگاه روش تحقيق و تدوين تحقيق پاياني

 برگزاری کارگاه زن در اسالم

 برگزاری کارگاه مهارت افزايي ندوين تحقيق پاياني

 برگزاری کارگاه مقاله نويسي

 اسالمي در حوزه مديريت شهریسخنران کارگاه: کارآمدی تمدن 

 ساعت4-مدرس کارگاه: شخصيت حضرت فاطمه معصومه )ع( و کارگاه زن در اسالم

 دبير علمي و سخنران کارگاه دانش افزايي اساتيد: سيره رسول اهلل )ص( و مستشرقان

 کارگاه در زمينه بازشناسي سيره رسول اهلل )ص( 5برگزاری 

 برگزاری کارگاه مقاله نويسي

 برگزاری کارگاه: انتخاب عنوان تحقيق پاياني

 برگزاری کارگاه زن و خانواده

 برگزاری کارگاه تبيين ابعاد شخصيتي حضرت فاطمه )س(

 

 

 

 

 

 


