داراي مدرك و رشته تحصيلی...دكتري مطالعات زنان/گرايش حقوق زن در اسالم خاالصه سوابق
علمی و اجرايی ذيل:
 .1استاديار پايه  8گروه مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبائی  /عضو كارگروه بررسی توانايی علمی
اعضاي هيأت علمی و متقاضيان استخدام گروه مطالعات زنان دانشگاه  /مشاور معاون فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه  /استاد مشاور انجمن علمی-دانشجويی حقوق خانواده دانشگاه  ،استاد مشاور
كانون مهدويت دانشگاه  /عضو شوراي مركزي سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهی واحد عالمه
طباطبائی
 .2همکار مركز تحقيقات اسالمی مجلس شوراي اسالمی و در حال حاضر :نماينده مركز تحقيقات
اسالمی مجلس شوراي اسالمی در كميسيون فرهنگی مجلس در خصوص طرح جامع جمعيت و
تعالی خانواده /عضو كميته تخصصی پيشگيري از انحرافات و آسيب هاي اجتماعی معاونت اجتماعی
و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه

 .3مولف كتب و مقاالت علمی -پژوهشی و علمی-ترويجی ،همايش هاي بين المللی و ملی /مدرس
دروس رشته مطالعات زنان و حقوق خصوصی با كسب ارزشيابی باال در دانشگاه هاي عالمه
طباطبائی و دانشگاه هاي غير انتفاعی و حوزه علميه با كسب لوح تقدير از رياست دانشکده علوم
اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی جهت كسب ارزشيابی باالی  18.5در چندين ترم متوالی)دروس
مقطع ارشد  :متون حقوقی به زبان انگليسی /حقوق كار /حقوق خانواده /قواعد فقهی زن و خانواده/
فسلفه حقوق زن در اسال م /حقوق و مسيوليت هاي زن /كليات حقوق  /اصول حاكم بر نظام حقوقی
خانواده در اسالم فقه و ...دروس سطح  8حوزه :حقوق خانواده و حقوق كودك( /استاد راهنماي
پايان نامه هاي رشته حقوق خصوصی و مطالعات زنان و استاد مشاور و داور پايان نامه هاي دانشگاه
الزهراء)س( /عضو هيات تحريريه فصلنامه پژوهش هاي تطبيقی عدل و انصاف
 .4عضو كميته علمی  8همايش ملی معتبر وزارت علوم حوزه زنان و خانواده تاكنون /برگزراي نشست
هاي حل مساله و نشست هاي پژوهشی در دانشگاه عالمه طباطبائی كسب عنوان دانشجوي نمونه
كشوري در مقطع دكتري دانشگاه تربيت مدرس/كسب  9افتخار ملی معتبر بعنوان دبير و شوراي
مركزي انجمن علمی دانشجويی مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس

