بسمه تعالی
رزومه اینجانب حوریه ربانی اصفهانی  ،دکتری مطالعات زنان (گرایش حقوق زن در اسالم ) دانشگاه تربیت مدرس تهران به شرح
ذیل می باشد:
سوابق علمی
 .1رتبه  350کنکور کارشناسی سراسری
 .2رتبه  9در کنکور سراسری کارشناسی ارشد
 .3رتبه  3کنکور سراسری دکتری
 .4رتبه اول گروه دکتری مطالعات زنان ( با معدل کل ) 19/28
 .5رتبه اول دانشگاه تربیت مدرس در بین همه رشته ها (با معدل )20
 .6نفر اول امتحان جامع دکتری
 .7کسب نمره عالی رساله دکتری از دانشگاه تربیت مدرس
 .8رتبه اول دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسی ارشد (معدل کارشناسی ارشد )20
 .9رتبه اول دانشکده اهل البیت (ع) در بین همه رشته ها
 .10پژوهشگر برگزیده دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسی ارشد
 .11برگزاری و مدرس کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی
 .12برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار  max q daدر مرکز پژوهشی آالء دانشگاه اصفهان
 .13طراحی و ارائه درس زن در قرآن در کالس های ارشد دوره مجازی دانشگاه اصفهان
 .14کسب عنوان « پایان نامه برتر » دانشگاه اصفهان
 .15کسب عنوان « پایان نامه برتر » دانشکده اهل البیت (ع) ( در بین تمامی رشته های این دانشکده ) در دانشگاه اصفهان
 .16کسب نمره عالی( )20در پایان نامه ارشد
 .17برگزاری نشست زن  ،اشتغال و اقتصاد مقاومتی در دانشگاه اصفهان در راستای همکاری با دانشگاه تربیت مدرس
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 .18همکاری با دانشگاه اصفهان در برگزاری همایش خانواده از منظر اهل بیت(ع)
 .19همکاری با مرکز پژوهشی احیا سیره علوی در اصفهان
 .20تحقیق در زمینه نحوه ی انجام مصاحبه با همکاری جناب آقای دکتر علی ربانی و بررسی کتابخانه ای این موضوع
 .21همکاری با روزنامه اصفهان امروز و چاپ مقاالتی در خصوص زن و حقوق او
 .22همکاری با مجله دریچه دانشگاه اصفهان و چاپ مقاله در آن
 .23پذیرفته شدن در آزمون علمی حوزه اساتید
 .24دانش آموز پذیرفته شده در جشنواره خوارزمی و ارائه طرح در خصوص بیماری آلکاپتونوریا ( در مقطع دبیرستان)
 .25برگزیده المپیاد فیزیک دانش آموزی استان در سال 1374

مقاالت پذیرفته شده تا تاریخ تنظیم این رزومه

 مقاله علمی پژوهشییی بررسییی کیفی تاریرخانواده در میزان بزهکاری دختران و زنان ( بررسییی موردی بند نسییوان زندان
مرکزی اصفهان) پذیرفته و چاپ شده در مجله پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی دانشگاه اصفهان با درجه Q1

 مقاله علمی پژوهشیییی بررسیییی کیفی تاریر فمینیسیییم رادیکال بر نقش زن در نهاد خانواده و مقایسیییه آن با تمهیدات
اسالم(مطالعه موردی زنان شهر اصفهان) پذیرفته شده و چاپ شده در مجله جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان با
درجه Q1
 مقاله علمی پژوهشی نقش فرهنگی زنان در عصر ائمه پذیرفته شده در مجله علوم اجتماعی
 مقاله علمی پژوه شی نقش زن در سقط جنین در بارداری نا شی از تجاوز به عنف پذیرفته و چاپ شده در مجله حقوق
پزشکی
 مقاله علمی پژوهشییی واکاوی نخبگانی (کژ) کارکردهای شییروض ضییمن عقد نکاح در بسییتر خانواده (مورد مطالعه  :شییهر
اصفهان) مستخرج از رساله دکتری و پذیرفته شده در مجله پژوهشنامه اسالمی زن و خانواده با درجه Q1
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 مقاله علمی پژوهشی کارامدی شروض ضمن عقد نکاح در تحکیم بنیان خانواده ( مورد مطالعه  :شهر اصفهان ) مستخرج
از رساله دکتری و پذیرفته شده در مجله علوم اجتماعی
 مقاله علمی پژوه شی ح ضور اقت صادی زن در جامعه با توجه به تقیدات و وظایف شرعی پذیرفته شده و چاپ شده به
عنوان مقاله منتخب همایش بین المللی ادیان توحیدی
 مقاله علمی پژوهشی تاریر حق  /حکم بودن طالق در شروض ضمن عقد نکاح پذیرفته شده در مجله تعالی حقوق
 مقاله بررسی سبک گذران اوقات فراغت زنان از دیدگاه اسالم و اندیشمندان علوم اجتماعی پذیرفته و چاپ شده در مجله
پژوهشهای اجتماعی مشهد
 مقاله سبک ارتباطی رضوی در تعامل با پیروان ادیان با تکیه بر مناظرات امام)ع) پذیرفته و چاپ شده در مجله اخالق
 مقاله بررسی مقایسه ای مبانی تربیت و فرزند پروری از دیدگاه روانشناسی و اسالم ،مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده
در مجله اخالق
 مقاله بررسییی عوامل مورر بر مشییارکت زنان در امور داوطلبانه خیرخواهانه پذیرفته شییده در مجله پژوهش های اجتماعی
مشهد
 مقاله بررسیییی میزان رضیییایتمندی دانشیییجویان و فار التحصییییالن رشیییته مطالعات زنان (مطالعه موردی  :دانشیییگاه
اصفهان)پذیرفته شده در همایش دانشگاه عالمه طباطبایی
 مقاله بررسی کاربردهای رویکرد درمانی  NAدر پیشگیری از عود اعتیاد زنان پذیرفته شده در کنگره اعتیاد
 مقاله تحلیل کیفی جایگاه و اخالق مادری در دیدگاه آیت اهلل مکارم شیرازی (تفسیر نمونه) پذیرفته شده در مجله اخالق
 مقاله واکاوی تاریر شییروض ضییم ن عقد نکاح بر اشییتغال زنان پذیرفته و برگزیده در همایش ملی زن اشییتغال و اقتصییاد
مقاومتی
 مقاله تبیین عوامل مورر بر مشارکت داوطلبانه -خیرخواهانه زنان برگزیده در دومین همایش ملی خیر ماندگار
 مقاله تحلیل و واکاوی وضعیت موجود امر خیر در ایران برگزیده در دومین همایش ملی خیر ماندگار
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 مقاله تحلیل کیفی مضمون مادر در دیدگاه حاجیه خانم امین مقاله برگزیده ( رتبه دوم) در همایش بین المللی در آسمان
امین بر بال همایونی
 مقاله مهارت های خانواده در صیانت از نوجوان در برابر آ سیب های اینترنت و شبکه های مجازی بر ا ساس نهج البالغه
مقاله برگزیده همایش ملی اخالق کاربردی
 مقاله بررسی مقایسه ای سقط جنین در اسالم و دیگر ادیان توحیدی پذیرفته شده در ششمین همایش بین المللی ادیان
توحیدی
 مقاله بررسی بررسی جایگاه زن در وهابیت پذیرفته شده در ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدی
 مقاله بررسی تطبیقی جایگاه زن در طالق در ادیان توحیدی پذیرفته شده در ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدی
 مقاله واکاوی ارربخشی نظام حکمرانی در اشاعه فرهنگ وقف در بانوان برگزیده و پذیرفته در سومین همایش خیر ماندگار
(مورد مطالعه :دوران صفویه تا پهلوی)

کتب
 کتاب به توان ایران ( درامدی بر مطالعات امور نوین خیر در ایران  :آسیب ها و راهکارها)
 کتاب معماران عصر جدید

سوابق و فعالیتها

 .1معاون پژوهشی پژوهشکده آال از سال 99
 .2کارشناس مرکز پژوهشی آالء از سال  96تا 99
 .3برگزاری و مدرس کارگاههای علمی ( روش تحقیق ،مقاله نویسی و )...
 .4همکاری با اساتید برای طراحی کالسهای مجازی دانشگاه اصفهان
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 .5شرکت و سخنران در جل سات مربوض به حقوق زنان و چالش های آنان ( برگزار شده تو سط نهاد مقام معظم رهبری در
دانشگاه اصفهان و )...
 .6ایجاد تعامل دو سویه بین گروه مطالعات زنان دانشگاه اصفهان و دانشگاه تربیت مدرس
 .7همکاری در برگزاری مجموعه نشست های خیر ماندگار در دانشگاه اصفهان
 .8کارشناس فرهنگی دفتر فرهنگ خواهران و واحد گزینش دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان در سال 82
 .9نفر اول مسابقات احکام برگزار شده ( برای کارمندان ) در دانشگاه آزاد فالورجان طی دو دوره در سال 82-81
 .10تحقیق و بررسی بر روی رمان های عامه پسند موجود در کانون های فرهنگی شهر اصفهان و رمان های اینترنتی همچون
مجموعه های آقای علی غالمی  ،نود و هشتیا  ،رمان وان  ،رمان من و  ( .....در حدود  2000رمان) و نقد آنها
 .11بررسی و تلخیص منابع کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مطالعات زنان
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