
 مالشفیعیبتول های خانم گوشه ای از فعالیت

 

 آموزشی:الف:

  از جامعه الزهرا)س( 2دارای مدرک سطح  -

 جامعه الزهرا)س( ، ترم آخر.سطح سه غیر حضوری محصل  -

 دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم -

 آزاد اسالمی کاشان)امتحان جامع گذرانده و رساله حدیث، دانشگاهعلوم قرآن و دکتری  -

 ، استاد راهنما: حجت االسالم والمسلمین دکتر بهجت پور(.دکتری را دفاع کرده

 ترم 4به مدت جامعه الزهرا )س(  گذراندن دوره پژوهشگری در  -

 87قبولی در امتحان تافل عربی، با نمره  -

 پژوهشیب: 

برای دومین کنگره بین المللی علوم انسانی « بومی  فقه سیاسی شیعه الگوی دانش» مقاله  -

،)با مشارکت حجت االسالم دکتر 1392پژوهشی، تهران، -اسالمی، با رتبۀ علمی

 )این مقاله برگزیده اعالم شده است(.سیدباقری(

پژوهشی  -؛ فصلنامه علمیمیمطلوب از منظر قرآن کر یاسیاهداف و کارکرد قدرت سمقالۀ  -

 )با مشارکت حجت االسالم دکتر سیدباقری(1394، بهار 69  شمارهعلوم سیاسی، 

، چاپ شده در  میکربر قرآن دیبا تاک یو عدالت اجتماع یآزاد انیم یلیتکم ۀرابط یبررس -

، با مشارکت حجج 96، تابستان 17فصلنامه علمی پژوهشی اسالم و مطالعات اجتماعی، شماره 

 اسالم علوی مهر و سیدباقری(

پژوهشی علوم سیاسی،  -شناسی قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم؛ فصلنامه علمیمقالۀ آسیب  -

 )با مشارکت حجت االسالم دکتر سیدباقری(92، تابستان، 62ش 

؛ با همکاری دکتر میکر بر قرآن دیبا تأک «یاسیس یآزاد»و  «یاسیعدالت س» یسنجنسبت -

 1396، پاییز 18 ی؛ در فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه، شمارهدباقریس

تخصصی سپهر سیاست، پاییز  -اهداف عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم،  فصلنامه علمی -

 )با مشارکت دکتر سیدباقری( 9، شماره 1395

ترویجی آیین معنویت، شماره -، فصلنامه علمیمیاز منظر قرآن کر یاسیس یآزاد یوانع درونم -

 )با مشارکت دکتر سیدباقری(1395، سال 38

شماره  ت،یمعنو نییآ یجیترو-یفصلنامه علمآزادی و بندگی سیاسی از منظر قرآن کریم،  -

 (یدباقری)با مشارکت دکتر س1395، سال 45



، سال 40ترویجی آیین معنویت، شماره -علمی فصلنامه همیاری سیاسی از منظر قرآن کریم، -

 )با مشارکت دکتر سیدباقری(1395

، یم) علمی تخصصی( ارائه شده به فصلنامه سپهر سیاستمهار قدرت سیاسی از منظر قرآن کر -

 95، پاییز 9شماره 

بین پژوهشی -علمی  شیهما نیاولی، اسالم یاسیروش اجتهاد جامع و تحول در دانش س -

؛ با ، چاپ شده در مجموعه مقاالت1395 ، رشت،النیگ،  یاسالم یالمللی علوم انسان

 همکاری دکتر سیدباقری

 یالملل نیدر کنگره ب «یعلو ۀریبر س دیبا تاک یاسیعدالت س نیادیاحقاق حقوق، مولفه بن ۀمقال -

 (یدباقریدکتر س ی)ع(، )با همکار تیاهل ب ۀریس

س - سیآثار  شورها یماندگ عقب بر یریتکف یانهایجر اجتماعی – یا سالم یک ی، اولین کنگره ا

یای امروز،  های تکفیری در دن با جریان له  ، چاپ شدددده در مجموعه 1394بهمن جهانی مقاب

 مقاالت همایش، با همکاری جناب آقای محمد حسنی و دکتر سیدباقری

نقد و نقد پذیری حاکمان از منظر امام علی)ع( مسیری به سوی عدالت سیاسی، به دهمین  -

همایش بین المللی سیره علوی، با رویکرد امام علی)ع( اقتصاد و جامعه، دانشگاه لرستان،  

 ، با همکاری دکتر سید باقری بتول مالشفیعی و محمود مختار بند97اسفند 

 ۀاساس سور برآن، از رفتبرون هایو راه یجامعۀ اسالم یاخالق اجتماع شناسیبیآسمقاله  -

، با همکاری دکتر سیدباقری و نویسنده مسئول بتول 31، شماره 1399،زمستان بقره

 ماعی، در فصلنامه اسالم و مطالعات اجتمالشفیعی

 یو راهها یاسالم ۀبا کفار در جامع یدوست یاجتماع -یاسیاخالق س  شناسیبیآسمقاله  -

 1399،محتوا لیممتحنه با روش تحل سورهاساس  بر آن رفتبرون

 ۀاساس سور بری مطلوب اسالم ۀبه جامع یابیدست یراهکارها وی اسیس -یاخالق شناسیبیآس -

 المسلمین بهجت پور و دکتر محمد ناصحی ، با همکاری حجت االسالم و1399، احزاب

در همایش بین المللی  یتوسعه و بسط عدالت اجتماع دری اسالم یجمهور قاتیکارنامه و توف -

 کارنامه جمهوری اسالمی 

 نوع پوشش درع و جلباب در زمان پیامبر اکرم )ص( )چاپ نشده( -

 مروری بر آثار انجام شده در مورد نقد فمینیسم)چاپ نشده( -

 سورۀ احزاب)چاپ نشده( 59حجاب بر اساس آیۀ  قلمرو -

 کمال و مقصد نهایی انسان از منظر قرآن کریم)چاپ نشده( -



زکات  Amirah Murphy به نویسندگی   Zakat and Social Justice ترجمه مقاله -

 و عدالت اجتماعی)چاپ نشده(

رتبه شایسته «) ینرابطه عدالت و آزادی  از منظر مفسران فریق»پایان نامه کارشناسی ارشد  -

 1391تقدیر جشنواره عالمه حلی)ره(، سال 

 ج. تدریس: -
 1395-96تدریس درس علوم قرآنی، در دانشگاه حضرت معصومه )س(  -

 1396)س( تدریس درس درایه الحدیث، در دانشگاه حضرت معصومه  -

 تدریس روش تحقیق، در مدرسه حوزه علمیه آمنه )س( -

 1396، )س(حوزه علمیه آمنهتدریس روش مقاله نویسی؛ در مدرسه  -

 1396، )س(تدریس شناسایی منابع تحقیق؛ مدرسه حوزه علمیه آمنه -

 1397تدریس درس انقالب اسالمی ایران، دانشگاه طلوع مهر  -

 1396-97. )س(تدریس تعلیم و تربیت اسالمی، دانشگاه حضرت معصومه -

 1398-99 ، موسسه رهپویان سیدالشهداء علیه السالم3تدریس تفسیر  -

 1397-98دبیر علمی) کاروان ساالر هدایت(  دوره تربیت پژوهشگر والیت فقیه. -

 1390تدریس احکام و تفاسیر و مفاهیم قرآن کریم در پژوهشکده امام  حسن مجتبی)ع( -

 1399تدریس مفردات قرآن، موسسه رهپویان سیدالشهدا علیه السالم  -

 تبلیغیسوابق 

 منکر عضو نیروهای ستاد امر به معروف و نهی از -

 هیفق تیو  وال ینید تیپژوهش در حاکم یاریخادم -

 آموزش روان خوانی قرآن در شهرستان -

 تبلیغ و آموزش احکام در مدارس  -

 سال 2گذراندن کالسهای معارف اسالمی به مدت  -

 

 های آموزشی:شرکت در کارگاه

 26/6/99نسبت سنجی مطالعات تاریخی و تفسیر تنزیلی

 24/8/97دفاعی امام خامنه ای همایش علمی تبیین اندیشه 

 13/2/95نظریه جامعه شناسی جنسیت

 


