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 اهران خوصادق)ع( پردیسعضو هیئت علمی دانشگاه امام ، زاده اردبیلیفائزه عظیمدکتر                                           

 ( گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی 30پایه  دانشیار)                                   

 

 

 

 

 )ع( صادق امام دانشگاه  - حدیث و قرآن علوم :دکتری

 تهران  دانشگاه  - حدیث و قرآن علوم همچنین و   اسالمی حقوق مبانی  و فقه ؛  :ارشد کارشناسی

 تهران دانشگاه  -اسالمی  معارف و  الهیات :کارشناسی

 
 

 

  امام دانشگاه  ، السالم( صادق)علیه امام خیابان طاهرخانی،  شهید خیابان فرحزادی،  شهید بلوار صنعت،  میدان غرب،   شهرک تهران،  :آدرس 

  خواهران پردیس )ع(صادق

 09121303552   : تلفن        تهران : تولد محل     20/4/1342   متولد: 

 22094901-4  :کار محل تلفن   

    faezehazimzadeh@yahoo.com،      azimzadehfaezeh@gmail.com  :الکترونیک  پست
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 مشخصات فردی

mailto:faezehazimzadeh@yahoo.com
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 : پژوهشی هایپروفایل

 https://scholar.google.com/citations?user=XZwf_YcAAAAJ&hl=en  گوگل اسکالر:    

 مگ ایران    

 سیویلیکا     

https://scholar.google.com/citations?user=XZwf_YcAAAAJ&hl=en
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 :مدرک اخذ ترتیب به دانشگاهی تحصیلی سوابق 
 

 

 ردیف 
 

 مدرک تحصیلی 

 

 رشته تحصیلی

 

 نام دانشگاه

 

 تاریخ اخذ مدرک تحصیلی

 1360-1359 - ریاضی فیزیک  دیپلم 1

 1361 - علوم تجربی  دیپلم 2

 1360 دانشگاه تهران  الهیات و معارف اسالمی  کارشناسی 3

 1369 دانشگاه آزاد تهران  علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد 4

 1370 دانشگاه تهران  فقه و مبانی حقوق اسالمی کارشناسی ارشد 5

 1386 دانشگاه امام صادق )ع(  علوم قرآن و حدیث دکتری 6

اخذ مدارک حقوقی  7

 معتبر 

حقوق خصوصی/ آیین دادرسی  

کیفری / حقوق تجارت / حقوق مدنی  

حقوق بین الملل/ حقوق تجارت بین   / 

 المل  

 سال بصورت آنالین  10بمدت  آمریکا     TNRSاز موسسه  

 سوابق آموزشی 
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 فلسفه مشا/ فلسفه کامل یکدوره اتمام و،اصول و فقه خارج :تحصیالت حوزوی 

  صدرائی  فلسفه اشراق/

 
 

 :تدریس هایزمینه 
 

 :تخصصی دروس  برخی با مرتبط تدریس سابقه 
 

 سوابق آموزشی 
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 عنوان تدریس 

 سابقه تدریس 

دروس دکتری رشته حقوق مانند حقوق تطبیقی خانواده در اسالم و غرب  / فلسفه حقوق  
 حقوق اساسی  /خانواده / حقوق زن وخانواده در اندیشه متفکران 

 

 
 

 
 

 تاکنون  1366از سال 
 سال ( 34) به مدت 

 
 مدیریت اسالمی  /رشته مدیریت آموزشی مانند فقه االداره و ارشد  دروس دکتری

 

 
فقه التربیه / فقه دروس دکتری و ارشد رشته فقه و حقوق اسالمی مانند فلسفه فقه/ 

 اقتصادی / فقه خانواده
 

 
دروس ارشد رشته حقوق خانواده مانند : خانواده در قرآن و سنت / مبانی حقوق خانواده در  

اسالم و غرب/ مسائل تطبیقی حقوق خانواده در گفتمان دینی و غربی/ روش تحقیق 
 تخصصی 

  

 فقه تمدنی /   / فقهای مضاف  /فقه تربیت /فقه کودک 
شرح لمعه مانند :  کتاب فقه و حقوق اسالمی  ازسال برای رشته  30مباحث فقهی متعدددر 

متاجر / مضاربه / مزارعه / مساقات/ اجاره/ رهن/ دین/ حواله/ حدود / قصاص / دیات/  
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تاریخ   نکاح/ طالق/ ایال/ ظهار / لعان/ وقف/ وصیت/ مجموعه ای از عقود معاملی ایقاعات/ 
 فقه و فقها/ روش تحقیق تخصصی/ 

 
 علوم قرآنی / تاریخ قرآن کریم /تفسیر قرآن 

 

، متدولوژی و مرجع شناسی / استانداردهای علمی مقاله نویسی/ پروپوزال  روش تحقیق
 نویسی

 تاریخ اسالم / تاریخ شیعه/ تاریخ تحوالت سیاسی ممالک مسلمان 
 

 درایه الحدیث / فقه الحدیث / تجوید و آواشناسی   /علم الحدیث
 

 معارف اسالمی/ اندیشه شناسی/ کالم قدیم/ کالم جدید/ انقالب اسالمی و ریشه های آن / 

 

 

 

 زمینههای تدریس و تحقیقاتی  مورد عالقه: 
  
 

حکمرانی ،    حقوق خصوصی زن و خانواده و کودک در  فلسفه فقه، مطالعات خانواده، فلسفه حقوق، فقه مقارن، ، علوم قرآن و حدیث، حقوق تطبیقی،   

حقوق کودک / خانواده  / فقه و حقوق اسالمی، حقوق خانواده در رشتهکلیه مباحث فقهی از شرح لمعه / جواهر الکالم و مکاسب   حقوق عمومی،در

 ، یالملل اسالم  نیحقوق ب قرآن و سنت/    در
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 راهنمایی،  مشاوره،  داوری پایان  نامههای کارشناسی ارشد و رساله های  دکتری

 

 

 

 ردیف 
 

 

 نامهعنوان پایان
 

 
 تاریخ دفاع 

 سمت 

 داور  مشاور راهنما 

1 
سنجی نظریه خانواده درمانی در  ظرفیت 

    ✓ 1399 ن نظام حقوقی ایرا

2 
بررسی تطبیقی قراردادهای تجاری در نظام  

 حقوقی ایران و بین الملل 
1397 ✓    

3 
شناسایی و اجرای احکام مرتبط با خانواده،  
صادره از محاکم خارجی در نظام حقوقی  

 ایران
1397  ✓   

4 
اقتصادی در  های تربیت تبیین مولفه

های  آموزش و پرورش بر اساس آموزه
 اسالمی

1395 ✓    

    ✓ 1395 قتل در فراش در نظام حقوقی ایران  5
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6 
استیالد و حق زوجین بر سالمت در نظام  

 حقوقی ایران 
1394 ✓    

7 
گستره قاعده الضرر نسبت به قوانین ناظر  

 بر انحالل نکاح در نظام حقوقی ایران 
1394 ✓    

8 
ارتباط حقوق کیفری با حقوق خصوصی در  
حوزه ی خانواده: ضرورت، معیارها، شرایط 

 ورود 
1393 ✓    

9 
اختیارات جد پدری و مادر نسبت به کودک  

 و راهکارهای رفع تعارض 
1393 ✓    

10 
گری و پیامدهای آن از نگاه امام  اباحی

 علی)ع(در نهج البالغه 
1392  ✓   

11 
سالمت در  بررسی تطبیقی حق جنین بر 

 نظام حقوقی ایران و ایاالت متحده آمریکا
1391 ✓    

12 
سیاست کیفری قانون گذار ایران و مبانی  

 جرم انگاری در حوزه خانواده 
1391  ✓   

13 
نفی خشونت علیه همسر در نظام حقوقی  

 ایران
1391 ✓    

14 
گستره و آثار حق اشتغال زوجین در حقوق  

 ایران
1391 ✓    
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15 
دادستان در حمایت از حقوق کودک  نقش  

 در خانواده 
1391  ✓   

16 
های سالمت سازمانی در  شناسایی مولفه

 محیط آموزشی با تاکید بر دیدگاه امام علی 
1390  ✓   

17 
جرائم والدین و سرپرستان قانونی علیه  

 کودکان در نظام حقوقی ایران
1390  ✓   

   ✓  1390 خانواده سازی انسان در گستره حقوق شبیه 18

    ✓ 1390 نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده  19

20 
  حقوقی تاثیر متقابل ارزش های اخالقی و 
 اسالمی در حوزه خانواده 

1390  ✓   

21 
تبیین جایگاه مدیریت مشارکتی در برنامه  

 آموزشی با تکید بر آموزه های اسالم 
1389  ✓   

22 
اسالمی و  میانیگری کیفری در فقه مذاهب 

 حقوق ایران 
    

23 
چالشهای اعتقادی جوانان و زمینه ها،  

پیامدها و شیوه های مقابله با آنها بر اساس  
 تعالیم تربیتی قرآن کریم 

 ✓    

24 
گستره عدالت اجتماعی در قرآن کریم و  

 تاثیر آن بر نظام تربیتی 
 ✓    
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25 
اصالح الگوی مصرف و تحقق اقتصاد  

 های قرآنی مقاومتی در آموزه 
 ✓    

26 
شاخصه های انسان متعالی با تکیه بر سوره  
ی مبارکه فرقان و راهکارهای رواج آن در  

 نظام تربیتی 
 ✓    

27 
الگوی مدیریت تربیتی زن در خانواده از  

 منظر قرآن و احادیث 
 ✓    

28 
مقایسه تعامالت اجتماعی در دوره متوسطه  

 آموزش و پرورش یا قرآن و حدیث
 ✓    

29 
بررسی نقش مبانی اخالق در شکل گیری  

 حقوق خانواده 
  ✓   

30 
مبانی اصولی ایات االحکام در حیطه روابط  

 زوجین
1390  ✓   

31 
مولفه های کار تیمی بر اساس آموزه های  
اسالمی : فرصت ها ، تهدیدها ، ضعف ها و  

 قوت های به کار گیری آن در مدارس 

 

 
 ✓   

    ✓ 1397 فرهنگ جامع حقوق کودک  32

    ✓ 1397 ملی  جرائم علیه امنیت فرهنگنامه  33
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34 
نقد و بررسی فقهی و حقوقی کنوانسیون  

 رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 
1397 ✓    

    ✓ 1396 ماهیت و اعتبار پول در نظام حقوقی ایران  35

36 
حمایت از حقوق کودک بزه دیده با رویکرد  

 عدالت ترمیمی 
1395 ✓    

37 
فقهی و حقوقی پدیده پورنوگرافی با  نقد 

 تکیه بر رسانه 
1394 ✓    

    ✓ 1394 سقط درمانی در نظام حقوقی ایران  38

39 
جایگاه شهادت شهود در ادله اثبات دعوی  

 در نظام حقوقی ایران 
1393 ✓    

    ✓ 1393 حقوقی و مصطلحات فقهی  جامع فرهنگ 40

41 
اقتصادی زنان در   –گستره حقوق مالی 

نظام حقوقی ایران با رویکردی به سیره  
 حضرت زهرا )س( 

1393 ✓    

42 
ترک انفاق و ضمانت اجراهای ان در نظام  

 حقوقی ایران 
1392 ✓    

43 
بررسی مبانی فقهی جرائم تعزیری اطفال  

جرایم تعزیری  . در قانون مجازات جدید 
 اطفال در قانون مجازات اسالمی جدید 

1392 ✓    
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    ✓ 1391 فرهنگ جامع حقوق زن در اسالم 44

    ✓ 1391 اختالس از منظر نظام حقوقی کیفری ایران  45

46 
  حقوقی تعزیرات حکومتی و  و  بررسی فقهی
 ن در پیشگیری از جرم آ تاثیر 

1390 ✓    

47 
بررسی مبانی و آثارجنگ نرم در نظام  

 حقوقی اسالم 
1390 ✓    

    ✓ 1390 خانواده نقش عرف درتفسیر قوانین  48

49 
بررسی فقهی حقوقی جرایم سیاسی علیه  

 امنیت داخلی کشور 
1390 ✓    

50 
قلمرو اختیارات ولی امر در سیاست جنایی 

 اسالم
1390 ✓    

51 
تجارت های حرام و برخی از مصادیق آن  

 در جامعه امروز 
1389  ✓   

    ✓ 1389 فرهنگنامه جامع حقوق زن در اسالم  52

    ✓ 1388 فرهنگنامه جامع حقوق زن در اسالم  53

    ✓ 1387 اقرار و شهادت در قرآن، فقه، حقوق  54
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55 
تحلیل فقهی حقوقی عقود و اجاره ، رهن  

 ضمان در قانون مدنی 
1387 ✓    

56 
نقد و تحلیل حقوق خانواده در سینمای  

 70-85ایران دهه  
1387 ✓    

57 
مسئولیت حقوقی دولتمردان و تحققق  

 عدالت علوی 
1386 ✓    

58 
بررسی مقایسه ای حقوق اساسی زنان در  

 اندیشه اسالم و غرب 
1386 ✓    

59 
بررسی ایات االحکام طالق و خالهای  

 ان قانونی آندر قانون ایر
1386 ✓    

60 
بررسی مسئله شبیه سازی در نظام حقوقی  

 اسالم
1386 ✓    

61 
بررسی اصول و مبانی حاکم بر قانون  

 المللحوزه روابط بین اساسی در 
1385 ✓    

    ✓ 1385 عبادات( فرهنگ اصطالحات فقهی )باب  62

63 
نقش ثبت در حیات اشخاص حقوقی در  

 سیستم حقوقی ایران 
1385 ✓    

64 
حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان در اندیشه  

 فقهی امام خمینی)ره( 
1385 ✓    
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65 
حقوقی در حوزه  -فرهنگ مصطلحات فقهی 

 فقه سیاسی
1384 ✓    

66 
بررسی مقایسه ای حقوق بشر در مکتب  

 جعفری و اعالمیه جهانی حقوق بشر 
1384 ✓    

    ✓ 1384 بررسی جایگاه و قلمرو آزادی در اسالم  67

68 
فرهنگ مصطلحات فقهی، حقوقی در ابواب  
ارث، وصیت، وقف، جعاله، قضا، شهادت،  

 اطعمه و اشربه 
1383 ✓    

    ✓ 1383 استنباط احکامجایگاه عرف در  69

70 
و  صحابه    حجیت سنتتطبیقی بررسی
 و عامه امامیه  از دیدگاه   بیتاهل

1381 ✓    

71 

و  عقد شرکت  احکامای  مقایسه بررسی
شامل بررسی  )  کنونی  در جامعه  آن جایگاه

آراء چند تن از فقهاء متاخر و متقدم و  
 (   برخی حقوقدانان معاصر

1381 ✓    

72 
بررسی مشروعیت وقف و آثار حقوقی آن  

 در جامعه 
1380 ✓    

    ✓ 1380 فرهنگ اصطالحات اصولی)الف تا ع(  73
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74 
اجماع و حجیت آن از دیدگاه شیعه و اهل  

 سنت
1379 ✓    

75 
ضمانت، )  بررسی فقهی و حقوقی دیون

 ( حواله، چک، سفته، برات
1379 ✓    

    ✓ 1378 اصولیین بررسی قیاس و آراء فقها و  76

77 
بررسی فقهی تطبیقی از دیدگاه متقدمین و  

 متاخرین پیرامون )قصاص( 
1378 ✓    

78 
مختص   و تکالیفحقوق  تطبیقی   بررسی

 امامیهفقهای  در آراء  بانوان  
1378 ✓    

79 
فرهنگ مصطلحات فقهی، حقوقی در باب  

 ( تعزیردیات و   - قصاص -دود)حجزائیات
1377 ✓    

80 
فرهنگ مصطلحات فقهی، حقوقی پیرامون  

 نکاح
1377 ✓    

81 
غنا و موسیقی )از دیدگاه آیات، سنت و آراء  

 فقهاء(
1376 ✓    

    ✓ 1376 بررسی حجیت خبر واحد  82

83 
جواز و لزوم شرط ضمن عقد و چگونگی  

 التزام به آن 
1376 ✓    
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84 
معنا شناسی حقوق زن در قرآن کریم و  

 کنوانسیون رفع تبعیضمقایسه با 
    

    ✓  فمنیسم و گسترش طالق  85

86 
واکاوی مفهوم توسعه در باورهای اعتقادی  

 از منظر قرآن کریم 
1396   ✓  

  ✓   1395 سالمت معنوی از منظر قرآن و حدیث  87

  ✓   1394 نتیج و برکات عمل به قرآن و سنت 88

89 
نسب و حقوق مدنی کودک تولد یافته از  

 جنین در حقوق ایران اهدای 
1392   ✓  

  ✓   1391 معنا شناسی مفهوم هدایت انسان در قرآن  90

91 
پیوستگی معنایی آیات سوره های قرآن  
کریم با رویکرد معنا شناختی ) مطالعه  

 مردی سوره ی نور ( 
1391   ✓  
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 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی  

 

 

 ردیف 

 

 عنوان 

 

 نام نشریه

 

 شماره 

 

 سال

 . مجله حدیث و اندیشه تحلیل روایی گفتمان قرآن در خصوص ضرب و شتم زنان.  1
 شماره

16 
1400 

2 
فقهی  الغای خصوصیت از مستندات   های حقوقی زنان با تنقیح مناط وتعدیل تفاوت

 . مهریه تعدیل
 (. )ندای صادقفقه و حقوق خانواده

 شماره

26 
1400 

3 
 

 مطالعات حقوق  دیده در نصوص دینی. حمایت از کودک بزه 
 شماره

18 
1400 

 روشنگری دینی  دوفصلنامه قرآن و . تحلیل حدود اختیارات ولی فقیه با تأکید بر آیات و آراء فقها 4
 شماره

1 
1399 

 سوابق پژوهشی  

https://www.magiran.com/volume/177573
http://quran2020.journals.pnu.ac.ir/article_7887.html?lang=fa


 

18 
 

5 
مت در  الن س المت معنوی وظرفیت سنجی قوانین در انطباق با سیاست کالارتقا س 

 مقابله با کرونا 
  شماره کتاب مجموعه مقاالت

6 
تمدن نوین اسالمی )ارائه یک    های اجتماعی در مهندسیفرایند ترمیمی پدیده

 . اشتغال زنان( نمونه: پدیده

  بنیادین تمدن نوین دوفصلنامه مطالعات

 اسالمی

 شماره

2 
1399 

 مدیریت اسالمی  های اسالمی براساس آموزه  گیری مشورتیهای تصمیم تحلیلی بر بایسته  7
 شماره

28 
1399 

 1398 شماره کیهان فرهنگی  تحلیلی بر بیانیه گام دوم با تکیه بر مولفه راهبردی عزت ملی  8

 مطالعات فقه تربیتی  یک قاعده فقهی های تربیتی حرمت اذالل نفس به مثابهداللت 9
 شماره

6 
1398 

10 
  فقه و حقوق خانواده تنظیم خانواده آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون 

 صادق(  )ندای
 

 شماره

23 
1397 

 )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده های دینیآموزه  های کالن فرهنگی خانواده در پرتوسیاست 11
 شماره

22 
1396 

 ره در سیره رضوی گفتمان سازی مناظ 12
بینات )موسسه معارف اسالمی امام رضا  

 علیه السالم( 

 شماره

 94و   93
1396 

 انسانی  مجله علمی علوم خانوادگی  ی تعاملی اخالق و حقوق در تعامالت رابطه 13
 شماره

12 
1396 

 ()ندای صادق  فقه و حقوق خانواده فقه و حقوق نهاد والیت بر کودک و خألها و چالشهای آن در  14
 شماره

21 
1395 

15 
  فقه و حقوق خانواده   .بررسی دالیل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده

 ( صادق ندای)
 

 شماره

21 
1395 

https://civilica.com/doc/1201910/
https://civilica.com/doc/1201910/
https://civilica.com/l/71303/
https://civilica.com/l/71303/
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1677343/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1014/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1596575/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d8%b9-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%da%a9
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/47/%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1613820/%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b0%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1524/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1314036/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1297579/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/27/%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/27/%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1175607/%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d8%ae%d9%84%d8%a3%d9%87%d8%a7-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1133062/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87


 

19 
 

 1394 شماره شناسی مطالعات دینی روش  نظام حقوقی اسالم  معناشناسی بغی و براندازی در قرآن کریم و 16

17 
اقتصادی در نظام آموزش و پرورش مبتنی   ی توزیع تربیتهای حوزهکاربست مؤلفه

 آموزه های اسالمی  بر
 دیدگاه اسالم  ربیتی از علوم ت

 شماره

3 
1394 

 )ندای صادق(  فقه و حقوق خانواده علیه زوجه در خانواده  سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم  18
 شماره

20 
1394 

 خانواده)ندای صادق(  فقه و حقوق حریم خصوصی خانواده  ی فرهنگی در تثبیت با اضحاللبازتاب توسعه  19
 شماره

20 
1394 

 قرآن و علوم بشری  های قرآن یری از جرائم درآموزه پیشگ  20
 شماره

2 
1393 

 فرهنگ رضوی  ی رضوی ههای دینی با تأکید بر سیرسازوکارهای حمایتی از تربیت کودک در آموزه 21
 شماره

2 
1393 

 فرهنگ رضوی  های رضوی های سالمت و بهداشت روان خانواده در روایتمؤلفه 22
 شماره

1 
1392 

  شماره تحقیقات زنان  مرکز مطالعات و گیری آن شکل سازی ونقش زنان درعوامل فرهنگ و تمدن 23

24 
ام حقوقی  داری زنان در نظسنجی اشتغال و خانهحقوقی اولویت -مطالعه فقهی

 مطالعات حقوقی دولت اسالمی  .ایران
 دولت اسالمی مطالعات حقوقی 

 شماره

1 
1391 

 اسالمی  مطالعات بیداری  حق یا تکلیف؟ مشارکت سیاسی زنان در موج بیداری اسالمی:  25
 شماره

1 
1391 

  شماره  اقتصادی خانواده  اشتغال و مالکیت زنان. کتاب حقوق مالی و  26

27  
 

  و  فقه)های فقه و حقوق اسالمیپژوهش

 ( اسالمی حقوق مبانی

 شماره

8 
1391 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1210815/%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%ba%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1690/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1128076/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1128076/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1111318/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1304101/%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1918/%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1062477/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1231/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/989973/%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1231/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1003495/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1003495/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1250/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1250/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1003551/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ad%d9%82-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%da%a9%d9%84%db%8c%d9%81
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1257/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/616/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
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 نقش عرف در تفسیر حقوق غیر مالی زوجین 

28 
 

 دق( )ندای صافقه و حقوق خانواده فرهنگ کنترل موالید در نگاه فقهی و اجتماعی
 شماره

17 
1391 

30 
 

 سیاست جنایی و تطور مفهومی آن 
 

 فصلنامه تعالی حقوق 
 شماره

4 
1390 

31 
 

 مطالعات بیداری اسالمی  مسلمان در موج بیداری اسالمی   مبانی فقهی و حقوقی لزوم مشارکت سیاسی زن
 شماره

1 
1391 

 ( )ندای صادقحقوق خانوادهفقه و  حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبیقی  32
 شماره

16 
1390 

33 
 

 )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده حق حبس در نظام حقوقی خانواده در اسالم 
 شماره

16 
1390 

 و جنین   بررسی تطبیقی مسئله رازداری در اهدای گامت 34
 

 نامه زنان پژوهش
 شماره

2 
1390 

35 
 

 علل و مستندات حرمت ازدواج با غیر مسلمان 
 ()ندای صادق فقه و حقوق خانواده

 شماره

15 
1389 

36 
 

 ))ندای صادق  فقه و حقوق خانواده ر و گستره اذن ولی در نکاح دوشیزه آثا
 شماره

14 
1388 

37 
 

 دموکراسی  تعارض مفاد قانون حجاب در فرانسه با اصول

 

 و تجربی حجاب تاملی بر ابعاد عملی 

 

 1388 شماره

 1388 شماره  صادق(  )ندای فقه و حقوق خانواده.ازدواج با بیگانگان 38

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1058837/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b2%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1133417/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.magiran.com/paper/1034042
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1001307/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1257/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/889581/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/888201/%d8%ad%d9%82-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/883547/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1031/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/911463/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a8%d8%a7-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/601972/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b0%d9%86-%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%b2%d9%87
file:///F:/دسکتاپ%20سارا/فقه%20و%20حقوق%20خانواده
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
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39 
 

 حجاب در فرانسه بررسی تعارضات حقوق بشر با منع 

 

 گفتارهایی در باب حجاب

 
 

1388 

 

40 
 

 )ندای صادق(  فقه و حقوق خانواده گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده 

 شماره

13 

 

1387 

 تبعیض علیه زنان  قوامیت مرد از نگاه قرآن کریم و کنوانسیون رفع  41
 

 اندیشه دینی 
 شماره

10 
1387 

 )ندای صادق(.  فقه و حقوق خانواده مبانی حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقی خانواده از منظر قرآن کریم  42
 شماره

12 
1387 

43 
 

 بررسی مفاد فقهی حقوقی جرم بی حجابی 

  اختیارات دولت ها و کتاب مسئولیت

 جمهوری اسالمی 
 

 1387 شماره

44 
 

 حقوقی جرم بی حجابی  بررسی مفاد فقهی 
 

 184-185  پیام زن 

 دموکراسی  قانون منع حجاب و تعارض آن با اصول  45
 

 1386  بانوان شیعه 

 1386  وزارت علوم  پژوهشگاه فرهنگی شناختی حقووق زن در قرآن کریم مبانی انسان 46

47 
 

 1386  )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده اجتماعیها در تبیین عفاف نقش رسانه

48 
 

 1384  )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده عدالت حقوقی 

49 
 

 1384  )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده های فقه شیعی بایسته

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/418493/%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%87-%d8%b9%d8%b3%d8%b1-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/328123/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%88-%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%b6-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/125/%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/419200/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/861344/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/226/%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/30675/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/61023/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
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50 
بررسی معناشناختی و جایگاه قوامیت مرد و حقوق انسانی زن از نظر قرآن و مقایسه  

 با کنوانسیون رفع تبعیض 
 کتاب نقد 

 شماره

31 
1383 

 1382  )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده کودکان در آینه مهر و قهر. 51

52 
 

 1382  )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده پدیده کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن 

53 
 

 1382   )ندای صادق(فقه و حقوق خانواده خانواده و بنیان حقوق کودک 

54 
 

 1381  )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده مقارنه شریعت و طبیعت 

 1381  )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده زمان شناسی یا زمان مداری  55

 کنوانسیون رفع تبعیض بررسی معناشناسی قوامیت مرد در قرآن کریم در مقایسه با  56
 

 1381  کتاب نقد 

57 
 

 1380  )ندای صادق فقه و حقوق خانواده بررسی اجمالی مهریه )روایی، فقهی و حقوقی( 

 1379  )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده )علیه السالم(  تئوری و مبانی مدیریت از دیدگاه امام علی  58

 1379  )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده در ایران  نگرشی بر سیر تاریخی و تطبیقی موقعیت زنان  59

 1377  (. )ندای صادقفقه و حقوق خانواده ایران  نگرشی بر سیر تاریخی و تطبیقی حقوق زن در  60

 1377  مشکوه النور  بررسی آیات مربوط به محرمات نکاح  61

62 
 

 1376  )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده 4جلوه های اعجاز در قرآن کریم

63 
 

 1376  )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده 5جلوه های اعجاز در قرآن کریم

 1375   )ندای صادق(فقه و حقوق خانواده 2خط و خوشنویسی در تمدن اسالمی 64

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/29887/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%b6
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/29887/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%b6
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/46/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%82%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/36097/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/36079/%d8%aa%d8%a6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/36066/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/35953/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/35809/%d8%ae%d8%b7-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
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 1375  )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده 2جلوه های اعجاز در قرآن کریم

66 
 

 1375  )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده 1جلوه های اعجاز در قرآن کریم

67 
 

 1375  )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده 3جلوه های اعجاز در قرآن کریم

68 
 

 1375  )ندای صادق فقه و حقوق خانواده بررسی اجمالی مهریه )روایی، فقهی، حقوقی( 

69 
 

 1375  )ندای صادق( فقه و حقوق خانواده خط و خوشنویسی در تمدن اسالمی 

 

 

Journal Title Row 

International journal of fertility & sterility Permissibility of multifetal pregnancy reduction from the shiite point of view 1 

Cumhuriyet Science Journal The jurisdiction of the supreme leader from the perspective of verses and cabbalas 2 

International Journal of Review in Life 

Sciences 

Koranic Lifestyle in Mahdaviat Ideology and ‘Waiting for Final Savior’ Doctrine 3 

 )التین(  های نشریاتمقاله

 سوابق پژوهشی  

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/35853/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/35809/%d8%ae%d8%b7-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/79/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc5134754/
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Journal of Renewable Natural Resources 

Bhutan 

Strategies and solutions of jurisprudence and narrations in managerial system and 

organization administration 

4 

Journal of reproduction & infertility Linega and the rights of cloned child in the Islamic jurisprudence 5 

Faslnamah-I Pazhohesh Haye Fiqh Va 

Huquq Islami (Islamic Law & 

Jurisprudence Researches Quarterly 

The Role of common law in the interpretation of non-financial rights of couples 6 

 Women StudiesPros and cons of anonymous gamete donation 7 

 

 

 

 

 کتابهای تألیفی  

 سال چاپ ناشر نام کتاب  ردیف 

 1399 سرانت جاردبیل:  دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان.  آستان خورشید  1

السالم و  تئوری مدیریت عشق از منظر امیرالمومنین علی علیه  2

 تجلی آن در زندگی و فرماندهی شهید حاج محمود شهبازی

 .اصفهان: نشر دارخوین

 

1398 

 سوابق پژوهشی  

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=301955
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=XZwf_YcAAAAJ&citation_for_view=XZwf_YcAAAAJ:Wp0gIr-vW9MC
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 1398 . تهران: رشد فرهنگ قرآن کریم معناشناسی فجور و تقوا در  3

 1396 . انتشارات دانشگاه امام صادق)ع( تهران:   مبانی حقوق خانواده در اسالم و غرب  4

السالم محمدجواد  االمام جعفرالصادق علیه ترجمه و تحریر فقه  5

 التاخیر(خیارالبیع تا پایان کتاب مغنیه )کتاب 

، انتشارات: دانشگاه امام صادق)ع(،  دانشگاه امام صادق)ع( تهران:  

 .پردیس خواهران، معاونت پژوهشی و فناوری 
 

1395 

المضاربه تا  کتاب )االمام جعفرالصادق) ع(  ترجمه و تحریر فقه  6

 (.پایان کتاب االطعمه واالشربه 

(، پردیس  تهران: دانشگاه امام صادق) ع(: دانشگاه امام صادق)ع

 . خواهران، معاونت پژوهشی و فناوری

 

1395 

الغصب تا پایان  کتاب)ترجمه و تحریر فقه االمام جعفرالصادق)ع(  7

 ( المحرماتکتاب

تهران: دانشگاه امام صادق) ع(: دانشگاه امام صادق)ع(، پردیس  

 خواهران، معاونت پژوهشی و فناوری، 

1395 

کتاب  )السالم الصادق علیه االمام جعفر ترجمه و تحریر فقه  8

 ( لشفعهاالرؤیه تا پایان کتابخیار

تهران: دانشگاه امام صادق)ع(: دانشگاه امام صادق)ع(، پردیس  

   .خواهران، معاونت پژوهشی و فناوری

1395 

مجموعه مقاالت اصول و الگوهای گفتمانی و مناظره در سیره   9

 رضوی 

 .تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 

1395 

 .تهران: دانشگاه امام صادق )ع( شناسی لغات قرآن کریمپرسش و پاسخ تفسیری و ریشه  800 10
 

1394 

 .دانشگاه امام صادق )ع(، پردیس خواهران. تهران : نشر میزان های حقوقی های دینی و اندیشه سازی در دیدگاه شبیه 11

 

1393 

 . السالم،پردیس خواهران. تهران: نشر میزاندانشگاه امام صادق علیه  نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده  12

 

1392 
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جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان در نظام حقوقی   13

 ایران

تهیه شده در دفتر آثار علمی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری  

تهران: دانشگاه امام   .دانشگاه امام صادق)ع( پردیس خواهران

 . صادق)ع(
 

1392 

مجموعه مقاالت علمی پژوهشی عفاف و الگوهای رفتاری با تکیه   14

 بر آموزه های قرآنی 

 1391 . تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه

15  

سیری در سره  جایگاه و تاثیرات عفاف در تعامالت و ارتباطات )با 

 نبوی( 

  -السالمشده در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه تهیه 

پردیس خواهران، با همکاری بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا 

 .السالم. مشهد: بنیاد فرهنگی هنری امام رضا)ع( علیه 

1391 

حقوق زنان از منظر اسالم و غرب: مبانی حقوق  مطالعه تطبیقی  16

 زنان حق تامین اجتماعی و حق حیات

 

 ،  جلد 1.تهران: ریاست جمهوری، مرکز امور زنان و خانواده 

 

1388 

غرب: حق مالکیت مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسالم و  17

 و اشتغال 

 

 ، جلد 2.تهران: ریاست جمهوری، مرکز امور زنان و خانواده 
1388 

مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسالم و غرب: حق مشارکت  18

 اجتماعی زنان-سیاسی

 

 ، جلد 3.مرکز امور زنان و خانواده تهران: ریاست جمهوری، 
1388 

مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسالم و غرب: حق آموزش   19

 و تابعیت زنان 

 1388 ، جلد 4.تهران: ریاست جمهوری، مرکز امور زنان و خانواده 

. ران واهد خ( واح )ع ادقص  امام  اهگ شدان   اتقیق حز ت رک در م   دهش   ه یهت یرآن ق وم لو ع  خاریر ت ب نوی ن یرش گ ن 20

 .()ع ادقص  امام اهگ شدان اتق یق حت ز رک، م رآن اد ق ین: ب رانهت

 

1380 

 1371 .رشو ن  اپز چ رک، م یالم اس  اتغیلب ت انازم[: س رانه]ت  مری ک  رآناز در ق جاع ایهوه لج 21
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 .رشو ن  اپز چرک ، م یالماس  اتغیلب ت انازم: س رانهت مریک  راندر ق  احکن اتآی  یررس ب 22

 

1369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مربوط به طرح پژوهشی   هایفعالیت 

 

 

 ردیف 
 

 موضوع 
  نوع اثر 

 سال انتشار 

 

 ناشر
 ترجمه  تألیف 

   ✓ طرح پژوهشی شرح و ترجمه کتاب فقه الصادق  1
 اکنون  -1385از سال

دانشگاه امام  تهران: کارفرما 

 صادق)ع( پردیس خواهران 

 سوابق پژوهشی  
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طرح پژوهشی برنامه جامع تعالی امور زنان و خانواده با موضوع   2

 حوزه قوانین و مقررات 
✓   

1391 
مرکز امور زنان و  تهران: کارفرما 

 خانواده ریاست جمهوری 
جلد:  عنوان روی . مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسالم و غرب 3

 بررسی تطبیقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن در اسالم و غرب 
✓    

1387 

 

مرکز امور زنان و   : کارفرماتهران

 خانواده ریاست جمهوری 
بررسی تطبیقی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن در اسالم   4

 و غرب 
✓    

1386 
کارفرما مرکز امور زنان و  : تهران

 ی. خانواده ریاست جمهور
طرح تنظیم برنامه درسی کارآمد و ایجاد هماهنگی محتوایی الزم   5

 میان گروه های تخصصی به هدف تربیت فکری و پژوهشی
✓     

 

 

 

  :تخصصی نشستهای و  ها کنفرانس ،ها،سمینارها همایش در مقاله ارایه و شرکت
 

 ردیف 

 

 عنوان 

 
 همایشنام 

 
 

 
 سال

 سوابق پژوهشی  
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1 
 

 اسالمی  وحکمت انسانی علوم ملی همایش اولین . سی حکمی راهکارهای فقهی تعدیل حقوق زن از منظر فقه امامیهربر
 

1400 

2 
 

بررسی حکمی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر روابط فرا زناشویی  
 وسالمت روان خانواده 

 اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسالمی 
 

1400 

3 
 

 1400 . ین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسالمیاول بررسی حکمی نقش و تاثیر فضای مجازی در پدیده کاهش جمعیت

4 
 

 1400 اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسالمی  بررسی حکمی اصل عمل به معروف در روابط زوجین 

5 
جایگاه تعلیم و تربیت در شکل گیری تمدن نوین اسالمی )مکانة التربیة  

 والتعلیم فی تأسیس الحضارة اإلسالمیّة الحدیثة(. 
  المللی دانشگاه لبنان بینهمایش 

6 
 

 روش های تربیت نسل تمدن ساز در گفتمان انقالب اسالمی
 

 1399 شناسی همایش ملی قرآن و روان 

7 
 
 

 . اشتغال زوجین و آثار و پیامدهای آن بر فرزندان

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم  
 اسالمی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسالم 

1399 

8 
 

 

 

 تاثیر فمینیسم بر نقش مادری در خانواده 

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم  
 اسالمی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسالم 

1399 

9 
 
 

 .حمایتی خانواده )با نگاهی بر روایات(  تاثیر اشتغال زنان بر کارکرد

المللی پژوهشهای دینی، علوم   چهارمین کنفرانس بین
 . ان اسالماسالمی، فقه و حقوق در ایران و جه

1399 

10 

 
 

مالی زنان در آموزه های دینی و سیره حضرت   - مبانی حقوق اقتصادی 
 زهرا)س(

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم  
 . اسالمی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسالم

1399 
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11 
 

بررسی نظام حقوق و دستمزد زنان و مردان و تبعیض های جنسیتی  
 . متعاقب آن در حقوق ژاپن، کره جنوبی و ایران

و ملی مطالعات مدیریت،    دومین کنفرانس بین المللی 
 حسابداری و حقوق 

1399 

12 

 
نقش سالمت معنوی در ایجاد تعادل بین نقش های اجتماعی و خانوادگی  

 زنان
 
 

المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم   چهارمین همایش بین
 اجتماعی 

1398 

13 
 

 1397 . بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری کنگره ملی تحقیقات ماهیت پول و جایگاه آن در آراء فقها و قوانین موضوعه 

14 
 

 
 کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وقف و انفاق با رویکردی به سیره نبوی 

دومین همایش ملی خیر ماندگار )مطالعه و ارزیابی امور خیر  
 در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز( 

1397 

15 
 

 1396 اجتماعی فقه و حقوق،وکالت و علوم  اولین همایش بین المللی  نقش و تاثیر ازدواج موقت در کنترل امیال جنسی جوانان 

16 
 

 نقش وقف و امورخیریه و داوطلبگی برفرایندهای اجتماعی 
امور خیر در   اولین همایش ملی خیر ماندگار )مطالعه و ارزیابی 

 ایران(
1395 

17 
 

 

 همایش گفتمان رضوی 

مناظرات    دومین همایش ملی علمی و پژوهشی گفتگو و
 رضوی 

 

1395 

 1392 دانشجویی  همایش سبک زندگی  دینی  اصول تحکیم بر سبک زندگی در خانواده با تکیه بر آموزه های 18

19 

 
 حقوق جنسی زوجه در نظام حقوقی اسالم 

 
 

 فلسفه حقوق زن در اسالم  قم، همایش بین المللی 
 

1392 

 1391 خانواده  ملی اندیشه راهبردی زن و  مجموعه مقاالت همایش  20
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 نسبت اخالق و حقوق در نظام خانواده متعادل 

 

21 
 

 ناشی از آن در حقوق اقتصادی اشتغال زنان وتوسعه اقتصادی و مالکی 

 

 حقوق اقتصادی  کتاب مجموعه مقاالت
 

1391 

22 
 

 های زندگی متعالی در جهان معاصر با تکیه بر قرآن کریم الگوها و شاخص
برگزیده ادیان   همایش بین المللی بانوان  ها و مقاالتسخنرانی

 آسمانی
1391 

23 
 
 

 اجتماعی با توجه به سیره امام رضا بررسی نقش عفاف در استحکام روابط 

مجموعه مقاالت علمی عفاف و الگوهای رفتاری با تکیه بر  
 قرآنی   آموزه های

1391 

24 
 

 رابطه عفاف و تربیت دینی و تاثیر آن در امنیت اخالقی 

مجموعه مقاالت علمی عفاف و الگوهای رفتاری با تکیه بر  
 آموزه های قرآنی 

 

1391 

25 

 
 

 الگوهای رفتار امام رضا )ع( با تکیه بر سیره عملیشناسایی 
 
 

تکیه بر    عفاف و الگوهای رفتاری با مجموعه مقاالت علمی 
 آموزه های قرآنی 

1391 

26 
 راهکارهای تجسم عینی قرآن در سبک زندگی با تاکید بر 

 تعامالت خانوادگی 
تکیه بر    مجموعه مقاالت علمی عفاف و الگوهای رفتاری با

 های قرآنی آموزه 
1391 

27 
 
 

 مبانی و گستره اشتغال زن در قرآن کریم 

مجموعه مقاالت همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن  
 کریم 

 

1391 

28 
 

 1391 راهبردی  سومین نشست اندیشه های  تقابل فمنیسم و کارکردهای خانواده 

 1391 های راهبردی  سومین نشست اندیشه  29



 

32 
 

  بررسی فقهی حقوقی جرم ازدواج با کودک 

30 
 

 حق آموزش در نظام حقوقی ایران
 های راهبردی  سومین نشست اندیشه

 
1391 

31 
 

 مصادیق عسر و حرج در نظام حقوقی ایران 
 های راهبردی  سومین نشست اندیشه

 
1391 

32 
 

 نقش عرف در تفسیر حقوق مالی زوجین 
 های راهبردی  سومین نشست اندیشه

 
1391 

33 
 

 شناسی و تحلیل حقوقی مطالبه مهریه آسیب 
 1391 های راهبردی  سومین نشست اندیشه

34 
 

 ها توسعه در جامعه آرمانی عدالت اجتماعی شاخص
 1390 های راهبردی عدالت دومین نشست اندیشه

 1390 همایش اجالس بین المللی بیداری اسالمی  مشارکت سیاسی زنان در موج بیداری اسالمی حق یا تکلیف 35

 1389 المللی زنان مسلمان اندیشمند دومین همایش بین ها( زن، خانواده، تمدن اسالمی )نقش محوری رسانه 36

 1389 بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن  الگوی مصرف  رابطه تقابلی اسراف و تبذیر و اعتدال رفتاری در تحقق اصالح 37

38 
 

 رسانه و نهادینه سازی عفاف و حجاب 
 دومین همایش بین المللی زنان اندیشمند

 

1389 

 1388 امین دوره همایش بین المللی قرآن کریم  26 الگوی مصرف  رابطه تقابلی اسراف، تبذیر واعتدال رفتاری در تحقق اصالح 39

40 
 

 اصل اعتدال و الگوی صحیح مصرف 
 1388 امین دوره همایش بین المللی قرآن کریم  26

41 
 

کنوانسیون   16شناسی و نقد و بررسی مبانی تساوی و تبعیض د رماده  معنا 
 رفع تبعیض علیه زنان 

 1388 دومین همایش جهانی زنان  مجموعه مقاالت برگزیده 



 

33 
 

42 
 

 1388 آورد جهان اسالم در مسائل زنان  همایش بین المللی ره  نقد و بررسی حقوقی مساله اشتغال زنان در کنوانسیون 

43 
 

 1388 همایش حقوق زنان  زنان از منظر اندیشه اسالمی و حقوق داخلی حقوق 

 1387 توانمند سازی زنان در ایران  کمیسیون مقام زنان در نیویورک سازمان ملل  53اجالس بین المللی  44

45 
 

اندیشمندان اهل  مهدویت انتظار و آینده تاریخ در اندیشه شهید مطهری و
 سنت

پژوهشی،   کنگره سراسری عاشورا مجموعه مقاالت دومین 
 انقالب و انتظار

1386 

46 
 

 ها سازی عفاف و حجاب و نقش رسانهنهادینه
 زنان مسلمان اندیشمند  المللی اولین همایش بین

 

1386 

47 
 

 های کالن اسالم در حوزه اخالق و معنویت خانوادهسیاست
 زنان مسلمان اندیشمند  دومین همایش بین المللی

 
1386 

48 
 

 قلمرو جایگاه حقوق جنسی زوجه در نظام حققوی اسالم 
  اسالم مقاالت همایش های بین المللی فلسفه حقوق زن در 

49 
 

 اصول تحکیم روابط زوجین و راهکارهای سبک زندگی در اموزه های دینی 
 ایرانی  مجموعه مقاالت سبک زندگی، الگوی اسالمی 

 

 

50 
 

 سبک زندگی فاطمی راهکارهای تحقق سالمت معنوی در 
 فاطمی  مجموعه مقاالت برگزیده کنگره ی بین المللی

 
 

51 
 

 نقش وقف و امور خیریه و داوطلبگی برفرآیندهای اجتماعی
 همایش ملی خیر ماندگار مجموعه مقاالت اولین
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 : مقاالت داوری  و پژوهشی  برطرحهای  نظارت  و ارزیابی 

 سال اجرا  سفارش دهنده یا بهره بردار  عنوان  نوع )ارزیابی/ نظارت(  ردیف 

 1397 ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسالم - علمیدوفصلنامه بررسی رویکرد تربیت اخالقی طرح کرامت در مدرسه  داوری مقاالت علمی و پژوهشی 1

 سوابق پژوهشی  



 

35 
 

هویت اهدا کننده گامت به زوجین  بررسی فقهی افشای  داوری مقاالت علمی و پژوهشی 2

 نابارور

 ترویجی فقه و حقوق خانواده -دوفصلنامه علمی

 

1397 

 ترویجی فقه و حقوق خانواده -دوفصلنامه علمی ارائه چارچوبی نظری برای طرح کرامت در مدرسه  داوری مقاالت علمی و پژوهشی 3

 

1397 

تابعیت اطفال زنان ایرانی دارای همسر  های حقوقی  چالش داوری مقاالت علمی و پژوهشی 4

 خارجی

 ترویجی فقه و حقوق خانواده -دوفصلنامه علمی

 

1397 

نقش زنان در استحکام درونی نظام از دیدگاه مقام معظم   داوری مقاالت علمی و پژوهشی 5

 رهبری 

 مجله پژوهش های فقه و حقوق اسالمی 

 

1397 

اثربخشی روابط انسانی در فرآیند آموزشی با توجه به مبانی   داوری مقاالت علمی و پژوهشی 6

 قرآن کریم 

 ترویجی فقه و حقوق خانواده -دوفصلنامه علمی

 

1396 

 ترویجی فقه و حقوق خانواده -دوفصلنامه علمی منیت خانواده در نظام قانونگذاری جمهوری اسالمی ایران ا داوری مقاالت علمی و پژوهشی 7

 

1396 

هویت قرابتی طفل حاصل از اهدای جنین در فقه فریقین و   مقاالت علمی و پژوهشیداوری  8

 قانون اهدای جنین 

 ترویجی فقه و حقوق خانواده -دوفصلنامه علمی

 

1396 

جستاری در مبانی فقهی مشروعیت تشکیل بانک جنین و   داوری مقاالت علمی و پژوهشی 9

 تاثیر آن بر تحکیم خانواده 

 ترویجی فقه و حقوق خانواده -دوفصلنامه علمی

 

1396 

 1396 مجله پژوهش های فقه و حقوق اسالمی  حکم حرمت آبزیان بی پولک )ماهیان بی فلس(  داوری مقاالت علمی و پژوهشی 10

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بااختصاص    16مقارنه ماده  داوری مقاالت علمی و پژوهشی 11

 مردان و حق حضانت والدین حق طالق به  

 1396 مجله پژوهش های فقه و حقوق اسالمی 

 دانشگاه امام صادق)ع(  توکل در آموزه های اسالمی و پیامد های تربیتی آن  داوری مقاالت علمی و پژوهشی 12

 

1396 



 

36 
 

طراحی الگوی استفاده از زمان فراغت براساس آموزه های   داوری مقاالت علمی و پژوهشی 13

 وحیانی

 ترویجی فقه و حقوق خانواده -دوفصلنامه علمی

 

1395 

مبانی و مولفه های فقهی حمایت از حریم خصوصی افراد در   داوری مقاالت علمی و پژوهشی 14

 فضای مجازی 

 ترویجی فقه و حقوق خانواده -دوفصلنامه علمی

 

1395 

فرهنگ کنونی با تاکید بر  مصادیق نوظهور سحر و شعبده در  داوری مقاالت علمی و پژوهشی 15

 حکم فقهی آنها

 ترویجی فقه و حقوق خانواده -دوفصلنامه علمی

 

1395 

 پژوهشی مطالعات راهبردی زنان -فصلنامه علمی بررسی ناکارآمدی مدیریت زنان در روایت نبوی »لن یفلح« داوری مقاالت علمی و پژوهشی 16

 

1395 

تطبیقی حقوق کودک در سیره رضوی و کنوانسیون  بررسی  داوری مقاالت علمی و پژوهشی 17

 2حقوق کودک 

 1395 

 ترویجی فقه و حقوق خانواده -دوفصلنامه علمی حق برهم زدن معاملع توسط ورثه  داوری مقاالت علمی و پژوهشی 18

 

1394 

امتناع از داشتنفرزند ، از شرط ضمن عقد تا وضعیت بدون   داوری مقاالت علمی و پژوهشی 19

 شرط

 ترویجی فقه و حقوق خانواده -دوفصلنامه علمی

 

1394 

    داوری مقاالت علمی و پژوهشی 20

 ترویجی فقه و حقوق خانواده -دوفصلنامه علمی شیوه توافق اراده ها در نکاح معاطاتی داوری مقاالت علمی و پژوهشی 21

 

1394 

نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه  تبیین مفقود علیه در عقد  داوری مقاالت علمی و پژوهشی 22

 اهل سنت

 ترویجی فقه و حقوق خانواده -دوفصلنامه علمی

 

1394 

 ترویجی فقه و حقوق خانواده -دوفصلنامه علمی بررسی نام خانوادگی فرزند طبیعی در حقوق ایران  داوری مقاالت علمی و پژوهشی 23

 

1394 



 

37 
 

حقوق زن از منظر اسالم و غرب ) نگرشی از  بررسی مبنای  داوری مقاالت علمی و پژوهشی 24

 فمنیسم تا کرامت انسان ( 

 ترویجی فقه و حقوق خانواده -دوفصلنامه علمی

 

1394 

هم اندیشی تعلیم و تربیت و سبک زندگی اسالمی در   نقش مشارکت دانش آموزان در ترویج سبک زندگی  داوری مقاالت علمی و پژوهشی 25

 مدرسه

 

1394 

عوامل فقر معنوی در دانش آموزان و اقتضائات ترویج سبک   مقاالت علمی و پژوهشیداوری  26

 زندگی اسالمی در دانشگاه فرهنگیان

هم اندیشی تعلیم و تربیت و سبک زندگی اسالمی در  

 مدرسه

1394 

27 

 

تعلیم و تربیت و سبک زندگی اسالمی در  هم اندیشی  توانمند سازی دانش آموزان در سبک زندگی اسالمی  داوری مقاالت علمی و پژوهشی

 مدرسه

1394 

 پژوهشی فرهنگ رضوی -فصلنامه علمی حرمت و کرامت زن در خانواده از نگاه امام رضا )ع(  داوری مقاالت علمی و پژوهشی 28

 

1394 
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 وهشی دینی ژپ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :های تخصصی ها و نشستها، کنگره شرکت در همایش
 سوابق پژوهشی  
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 مدت خدمت سمت  ردیف 

  در حوزه زنان و خانواده و کودک  ی مختلف کشور یها شکدهیبا اند  یهمکار 1

  ی اسالم نیتمدن نو یموسس انجمن علم اتیه عضو 2

در حوزه حقوق    ی و مل یالملل  نیکنگره و کنفرانس ب 28از  شیب ی علم تهیکم عضو 3

  یفضا /یاجتماع یبهایآس  /یزنان/ حقوق خانواده/ حقوق کودک/وقف/ جرائم اجتماع

 /گام دوم/ تمدن و فرهنگ  هیانیالملل/ ب نیزن در اسناد ب /یمجاز

 

 از بدو تاسیس تاکنون  عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی تعلیم و تربیت در اسالم  4

فناوری وزارت علوم و تحقیقات کشور در کمیسیون  عضو شورای عالی تحقیقات و  5

 فرهنگی علوم انسانی

 تاکنون     98از سال 

 سال 23به مدت  )ع(  معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق 6

 سال  4 مدت  به )ع( صادق امام دانشگاه پژوهش  کل  مدیر 7

  فقه  رشته ارشد  کارشناسی مقطع   آزمون سئوال  طراح 8
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المللی رضوی و انتخاب بعنوان خادم نمونه  برگزیده هفدهمین جشنواره بینبانوی  9

 فرهنگ رضوی 

1398 

 96از بدو تاسیس تا سال موسس و دبیر انجمن علمی فقه و حقوق خانواده در وزارت علوم  10
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 1397-1396 طراح سئوال آزمون ارشد فراگیر  13
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 ( صادق ندای) خانواده  حقوق  و  فقه  دوفصلنامه تحریریه   هیئت عضو
1395 

 

 1395 21المللی رویکردهای نوین انسانی در قرن  اولین کنفرانس بینعضویت در کمیته علمی  19
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 رویکرد تفسیر سوره اعلی 
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 1388 1388وهشی برتر سال ژدبیر یازدهمین جشنواره پ 41
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 1383 غرب اطفال در نظام حقوقی اسالم و جهان  دبیر همایش سراسری  44

همکاری درگزینش وجذب پرسنل و کادر صدا و سیما اداره گزینش صدا و سیمای   45

 جمهوری اسالمی 

(1375  – 1380 ) 

 1379 - دبیر همایش سراسری ابعاد حکومت دینی از دیدگاه امام علی )ع( 46

سپس در اداره کل  ) خواهران پردیس رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق )ع(  47

 ( پژوهش ادغام شد 
 

 ( 1374تا   1373)

ت علمی رسمی قطعی و مدیر گروه دروس عمومی و بخش معارف اسالمی  ئعضو هی 48

 دانشگاه الزهرا 

 ( 1373تا   1370

 

 ( 1373تا   1370) خواهران  پردیس مسئول دارالقرآن دانشگاه امام صادق )ع(  49

 ( 1373تا   1370) هرا الز دانشگاه   مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر 50

 ( 1373تا  1369) دانشگاه الزهرا  ت علمی رسمی قطعی و مدیر گروه رشته الهیاتئعضو هی 51

 ( 1369تا  1365از ) الزهرادانشگاه  مدرس دانشگاه 52

 ( 1369)از سال  مصاحبه علمی و طراحی سئوال آزمون ارشد و کارشناسی دانشگاه امام صادق)ع(  53

 ( 1365تا  1363) مهر  از رئیس دبیرستان در آموزش و پرورش  54

 ( 1363تا 1361) در آموزش و پرورش   مربی تربیتی و دبیر دینی 55
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 رتبه ها ، جوائز و تشویقها ی ملی و بین المللی 

 مقام تایید شده  سال عنوان  ردیف 

 از طرف ریاست جمهوری تقدیر رئیس جمهور  بانوی بصیر و نخبه پژوهشی در کشور  1

 وسط رئیس جمهور در استان اردبیل ت 1390 علم و فرهنگ اخذ نشان ملی خدمت در عرصه  2

 ( لسا 6) به مدت   دبیر اصلی انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران ه و ئیسرئت  عضو هی 56
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 سازمان اوقاف  1390 بانوی قرآن پژوه نمونه کشوری 3

 استانداری تهران و سپاه پاسداران 1388 بانوی نمونه ایثارگر و بسیجی  4

 دانشگاه امام صادق ) ع (  1388 های تحصیلی نامهاستاد راهنمای نمونه پایان 5

سیاسی   –پژوهشگر نمونه در طرح »بررسی مقایسه ای حقوق اجتماعی  6

 فرهنگی در اسالم و غرب «  -

 هور و رئیس امور زنان و خانواده ممشاور رییس ج 1387

7  

 برگزیده ملی کشوری پژوهشی مدیر طرح 

طرح ملی مطالعه تطبیقی حقوق زن در اسالم و غرب   1386

 ریاست جمهوری( ور زنان و خانواده  )مرکز ام

8  

 اول دکتری دانشگاه امام صادق)ع( واحد برادرانکسب رتبه 
در کل دانشجویان دکتری دانشگاه امام صادق )ع( پسر   1386

 توسط آیت ... مهدوی  و دختر

 وزیر ارشاد آقای دکتر صفار هرندی 1386 نمونه قرآنیو بسیجی پژوهشگر  9

 نژاد تقدیر توسط ریاست جمهوری دکتر احمدی 1384 توانمند قرآنی کشور پژوهشگر برگزیده و محقق  10

11  

 پژوهشگر نمونه قرآنی 
وزارت ارشاد  دکتر مسجد جامعی در نمایشگاه بین   1383

 المللی قرآن کریم 

 کنی دانشگاه امام صادق )ع( توسط آیت اهلل مهدوی 1379 سطح اساتید پژوهشگر نمونه در  12

13  

 فقه وحقوق  کارشناسی ارشد نامه برتر پایان

شخص و منزلت زن مسلمان سازمان تبلیغات  تنمایشگاه  1370

 اسالمی

14  

 و حدیث علوم قرآنی  کارشناسی ارشد نامه برتر پایان
ص و منزلت زن مسلمان سازمان  یشختنمایشگاه  1369

 تبلیغات اسالمی 

 ( ع) در دانشگاه امام صادق  1395تا   1379 پژوهشگر برتر های پژوهش برتر و دبیری کلیه جشنواره 15
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 دانشگاه امام صادق)ع(  1391 دبیر علمی سیزدهمین جشنواره تقدیر از آثار پژوهشی برتر  17

 دانشگاه امام صادق )ع(  1388 1388وهشی برتر سال ژدبیر یازدهمین جشنواره پ 18

 دانشگاه امام صادق )ع(  1389 1389وهشی برتر سالژدبیر دهمین جشنواره پ 19

 


