
 تعالی باسمه

 دارای و متأهل:تأهل وضعیت       مهدی: پدر نام             1361تولد سال   اسماعیلی معصومه:نام

 فرزند 2

 :کنونی وضعیت

 دانشکده هدی کالم و فلسفه گروه علمی هیأت

 هدی دانشکده کالم و فلسفه گروه مدیر

 مدیر گروه شیعه شناسی دانشکده هدی

 علمی سوابق

 علمی مرکز گرایش مدرک

 (السالم علیه(باقرالعلوم دانشگاه اسالم نظری مبانی دکترا

 کالم و فلسفه ارشد کارشناسی

 

 (السالم لیهع(باقرالعلوم دانشگاه

 (علیها اهلل سالم(الزهرا جامعه اصول و فقه سه سطح

 گویش مؤسسه انگلیسی مکالمه مهارت انگلیسی زبان مکالمه دوره اتمام

 200تخصصی نقد رسانه )دوره 

 ساعت(

 قم سیمای و صدا رسانه

 الزهرا جامعه الهیات  2 سطح

 

 :تحصیلی های ویژگی

 دکترا کتبی آزمون اول رتبه

 :ها مهارت

 خوب بسیار پژوهشگری و نویسندگی



 علمی مقاالت ترجمه و مکالمه سطح در انگلیسی زبان بر تسلط

 ادبی نویسندگی و شعر سابقه با خوب بسیار ادبیات

 تدریس سوابق

 زمان مکان مقطع درس عنوان

 95 -94 هدی دانشکده (دوره چهار)ارشد کارشناسی والیت و امامت

 95-94 هدی دانشکده (دوره چهار) ارشد کارشناسی حکومت و شیعه

 کالم شناسی منبع

 شیعی

 95-94 هدی دانشکده ارشد کارشناسی

 اهل فرق) 1 کالم

 (سنت

 96-95 هدی دانشکده ارشد کارشناسی

 تاریخ و مفهوم

 شیعه پیدایش

 96-95 هدی دانشکده ارشد کارشناسی

 متون

 اشارات،شواهد)فلسفی

 (اشراق و الربوبیه

 عالی آموزش مؤسسه سه سطح

 تربیت)کبری صدیقه

 (سه سطح مدرس

 

93-92 

 

 عالی آموزش مؤسسه سه سطح تخصصی زبان

 تربیت)کبری صدیقه

 (سه سطح مدرس

 

94-92 

 95 هدی دانشکده ارشد کارشناسی تخصصی زبان

 ام حضرت علمیه حوزه سه سطح تحقیق روش

 البنین

93-92 

 

 نهایه)2 اسالمی فلسفه

 (الحکمه

 عالی آموزش مؤسسه سه سطح

 تربیت)کبری صدیقه

 (سه سطح مدرس

 

93-92 

 



 نهایه)3 اسالمی فلسفه

 (الحکمه

 عالی آموزش مؤسسه سه سطح

 تربیت)کبری صدیقه

 (سه سطح مدرس

 

94-93 

 

 مشاء، )فلسفی مکاتب

 و متعالیه حکمت

 (اشراق

 عالی آموزش مؤسسه سه سطح

 تربیت)کبری صدیقه

 (سه سطح مدرس

 

93-92 

 

 تنبیهات و اشارات

 )5 نمط)

 96-95 هدی دانشکده ارشد کارشناسی

 عالی آموزش مؤسسه سه سطح پیشرفته تحقیق روش

 تربیت)کبری صدیقه

 (سه سطح مدرس

 

94-92 

 

 95-94 هدی دانشکده ارشد کارشناسی فلسفه کلیات

 97-96 هدی دانشکده ارشد کارشناسی 3 صدرا فلسفه

 97-96 هدی دانشکده ارشد کارشناسی 1 غرب فلسفه

 97-96 هدی دانشکده ارشد کارشناسی اسالمی فلسفه

 97-96 هدی دانشکده ارشد کارشناسی شیعه های آموزه

 97-96 هدی دانشکده ارشد کارشناسی کالم علم تاریخ

 97-96 هدی دانشکده کارشناسی اسالمی فلسفه تاریخ

 فلسفه با آشنایی

 اسالمی

 97-96 هدی دانشکده ارشد کارشناسی

 97-98 هدی دانشکده ارشد کارشناسی 2فلسفه اسالمی 

97-98 هدی دانشکده ارشد کارشناسی 3فلسفه اسالمی   

97-98 هدی دانشکده کارشناسی 2تاریخ فلسفه اسالمی   



97-98 هدی دانشکده کارشناسی معرفت شناسی  

97-98 هدی دانشکده کارشناسی 3تاریخ فلسفه اسالمی   

97-98 هدی دانشکده کارشناسی کالم اسالمی  

آشنایی با فلسفه 

 اسالمی

97-98 هدی دانشکده کارشناسی  

97-98 هدی دانشکده کارشناسی 1تاریخ فلسفه غرب   

 :است زیر قرار از ام کرده برگزار کنون تا که هایی کارگاه

 کرمانشاه خواهران ها حوزه مشاور و راهنما اساتید مشاوره و راهنمایی مشترک اصول کارگاه

 خواهران علمیه های حوزه اساتید گردهمایی پژوهش در راهبردی های آسیب کارگاه

 مخصوص نویسی مقاله روش کارگاه برگزاری

 کالم رشته سه سطح طالب

 مدرس تربیت)کبری صدیقه عالی آموزش مؤسسه

 (سه سطح

 مخصوص نویسی مقاله روش کارگاه برگزاری

 فلسفه رشته سه سطح طالب

 مدرس تربیت)کبری صدیقه عالی آموزش مؤسسه

 (سه سطح

 مخصوص نویسی مقاله روش کارگاه برگزاری

 زنان مطالعات رشته سه سطح طالب

 مدرس تربیت)کبری صدیقه عالی آموزش مؤسسه

 (سه سطح

 الزهرا جامعه شعر تحلیل و نقد کارگاه

 )س(، جامعه المصطفی، دانشگاه قمالزهرا جامعه مورد( 4) فیلم نقد و نشست  کارگاه

 هدی دانشکده نامه پایان شناسی موضوع کارگاه

 هدی دانشکده (کارگاه چهار) نویسی طرحنامه کارگاه

 هدی دانشکده نویسی نامه پایان روش کارگاه

 :است زیر قرار از ام کرده برگزار که نشستهایی

 و اسالم در خانواده الهیات المللی بین نشست

 (کننده ارائه) مسیحیت

 دکتر برنهارت، پروفسور حضور با مشترک نشست

 اسماعیلی خانم و جاللی دکتر  مهر، بهشتی احمد

 هدی دانشکده در شناسی شیعه ارشد مقطع دانشجویان (کننده ارائه)کالم شناسی موضوع



 هدی دانشکده در شناسی شیعه ارشد مقطع دانشجویان (کننده ارائه)فلسفی شناسی موضوع

 دبیر) انسانی علوم ساحت در متعالیه حکمت امتداد

 (علمی

  الزهرا جامعه و هدی دانشجویان

)ارائه  منطق حاکم بر احتجاجات حضرت زهرا )س(

 کننده(

 هدی دانشجویان

 :ارزیابی و مشاوره راهنمایی، سوابق

 (شده دفاع) ارشد کارشناسی نامه پایان نه راهنمای استاد •

 صالحی فاطمه خانم /آملی جوادی عالمه دیدگاه از مهدویت

 بتول عذری /کاشانی فیض دیدگاه از امام غیب علم

 نگری بتول مبارکه / بغداد مکتب دیدگاه از امام علم بودن خطاپذیر یا معصومانه

 باکو بنت ارنا /عسگری عالمه کتاب و بخاری صحیح اساس بر عایشه شخصیت

 سرشت زن از دیدگاه عالمه جوادی آملی/ زهره امینی

 یهود مدینه با پیامبر اکرم )ص( از هجرت تا رحلت/ سمیه کارگربررسی تقابل 

 توحید ربوبی از منظر عالمه طباطبایی/زینب الشهاب

 استکمال ارادی نفس از دیدگاه امام خمینی )ره(/ ایثار آل موسی

 کمال انسان از دیدگاه عالمه جعفری/ زهرا اخالقی

 در شده دفاع)  شناسی شیعه و فلسفه های رشته در ارشد کارشناسی نامه پایان بیش از پانزده داور استاد •

 (99-95سال

 استاد راهنمای سطح سه مؤسسه آموزش عالی معصومیه •

 پایان نامه های دفاع شده سطح سه: •



 20خانم زهرا یوسفی با نمره  /مقایسه تطبیقی دیدگاه شیخ مفید و عالمه جوادی در مسأله علم امام 

 20از دیدگاه شاگردان مالصدرا/فاطمه حریزاوی با نمره ارزیابی برهان قوه فعل 

 کالم گرایش با شناسی شیعه رشته در ارشد کارشناسی دانشجوی 54 پژوهیار •

 (س)الزهرا جامعه در 3 سطح های نامه پایان ارزیاب و2 سطح های نامه پایان 20 حداقل راهنمای استاد •

 92در سال  (ها،کتاب نامه ،پایان مقاالت)آثار ارزیابی بخش در حلی عالمه جشنواره برتر ارزیاب •

 تاکنون 1392از سال  حلی عالمه جشنواره در  4و  3، 2 سطح مقاالت ارزیاب •

 3 سطح های نامه پایان  2 و 3 سطح های نامه پایان1388:امین مجتهده بانو جشنواره ارزیاب •

 های حوزه مدیریت مرکز در )ها نامه پایان و کتاب مقاالت)پژوهشی دستاوردهای جشنواره ارزیاب •

 89-87 خواهران علمیه

 (محتوا آموزش )دانش تربیتی موضوعی دانش همایش ارزیابی کمیته در عضویت •

 97سال  قم دانشگاه دینی اندیشه کنگره ارزیاب •

  جامعه نامه تخصصی علمی مجله ارزیاب •

 :پژوهشی سوابق

  93 سال از( س) الزهرا جامعه معصومه حضرت پژوهشگاه پژوهشگر •

 پژوهشگری سابقه سال 18 دارای •

 علمی و ،رسانه ،اجتماعی دانشجویی،فرهنگی مجالت در مقاله عنوان  100حداقل چاپ •

 87-1382الزهرا جامعه اندیشه و قلم کانون عضو •

 »نقد  اولین شب آرامش« در پروژه سیما و صدا پژوهشگاه در پژوهشگری •



 جامعه،سایت پرتو،نامه نامه پویا،هفته نامه فصل :مختلف نشریاتنویسندگی در  •

 سیما و صدا تبیان،حسنی،حورا،پژوهشکده

 1384باقرالعلوم دانشگاه بعد نسل نشریه سردبیری •

 (س)الزهرا جامعه ادبی مقاالت نقد و بررسی •

 :مقاالت برخی عناوین

 نشریه عنوان موضوع

 فلسفی اندیشه در بحثی عقالنیت (پژوهشی-علمی)فلسفه

 سینا ابن

 کانادا حکمت

 

 در سینا ابن اشراقی عقالنیت (پژوهشی-علمی)فلسفه

 نقد ترازوی

 کالمی- فلسفی های پژوهش

 حرکت در انسان وجودی منازل (پژوهشی-علمی)فلسفه

 مالصدرا منظر از عقل استکمالی

 شناختی هستی های پژوهش

 منظر از نفس جبلّی استکمال (پژوهشی-علمی)فلسفه

 و آیات به عرضه با مالصدرا

 روایات

 حکمت آینه

 ظهور از پیش دنیای بررسی (پژوهشی -علمی) رسانه

 شخصیت با صهیونیست مسیحیت

 و گرگ آشامان خون پردازی

)مجموعه چهارگانه سینمایی  میش

 گرگ میش(

  آدینه عصر

 منظر از نفس عقلی کینونت (پژوهشی -علمی)فلسفه

 آیات به عرضه با مالصدرا

 حکمت

اختصاصات اعتقادی شیعه امامیه در  علمی ترویجی

 مساله امامت از دیدگاه سید مرتضی

 معرفت



قلمرو و ویژگیهای علم امام از  علمی ترویجی

 دیدگاه مرحوم کراجکی

 معرفت

 جسمانی حدوث نظریه سازگاری (پژوهشی-علمی حد در )فلسفه

 زیارت های آموزه با مالصدرا

 کبیره جامعه

 الزهرا جامعه پژوهشگاه

 آیات دیدگاه از هستی هرم در زن تخصصی علمی

 روایات و

  )تخصصی -علمی) آیت مجله

 بر امام علم خاستگاه و قلمرو (تخصصی -علمی) کالم

 جامعه زیارت های آموزه اساس

 کبیره

 جامعه نامه

 امامت موضوعی کتابشناسی کالم

 

 دانشکده هدی

 سینمای نقد)کراواتی های الهه رسانه

 (فمینیست پست و فمینیست

 پویا نامه فصل

 جریان در زن  جایگاه بررسی ادبیات

  ایران ادبی های

 پویا نامه فصل-

 رسانه امپراطوری بردگان کودکان رسانه

 ها

 پویا نامه فصل

 تهمینه فمینیستی سینمای بررسی رسانه

 میالنی

 حورا

 در فمینیستی نقدعرفان و بررسی رسانه

 مهرجویی داریوش آثار

 حورا

 می مرا حدیث و قرآن علما یادنامه

 (اول شهید یادنامه)شناسند

 جامعه نامه

 عبدالکریم)استقامت رادمرد علما یادنامه

 (حائری

 جامعه نامه



 جامعه نامه (اول شهید)ایمان و فقه اسوه علما یادنامه

 بزرگ آقا)همیشه برای بزرگ علما یادنامه

 (تهرانی

 جامعه نامه

 جامعه نامه  ه(یادنام 10)علما یادنامه

 و ها سایت در دیگر مقاله ها ده و

 نشریات

 جامعه،دیدار نامه نشریات 

 پرتو آشنا،مجله

 می مسخره را پیامبران هالیوود چرا رسانه

 فروکاستن در جستاری)کند

 در دینی تجربه حد در پیامبری

 (هالیوودی های فیلم

 پویا نامه فصل-تبیان سایت

 تبیان سایت علم تولید در جستاری رسانه

 تبیان سایت نخبگان هجرت و حوزه  رسانه

 پویا نامه فصل-تبیان سایت ای نقره پرده بر فرستاده آخرین رسانه

 جامعه نامه نشریه جادو آینه در زن تصویر رسانه

 پویا نامه فصل-تبیان سایت روشنفکری نام به ای مسأله اعتقادی

 پویا نامه فصل-تبیان سایت تجدد ریل بر اعتقادی

 پویا نامه فصل-تبیان سایت دینی جامعه و غربی تحول اعتقادی

 پویا نامه فصل-تبیان سایت نخبه گویتد می ما به اعتقادی اعتقادی

 نقد در)سازی موعود پروژه اعتقادی

 به راجع بهایت و بابیت نظرات

 (موعود

 پویا نامه فصل-تبیان سایت

 پویا نامه فصل-تبیان سایت تحول مایلی ده در اعتقادی

  کنگره و همایش در شرکت

 «شیعی اخالق گسترش در ایشان تاثیر و کاشانی فیض اخالقی اندیشه« مقاله  isc پذیرش

پایان  70های کارشناسی ارشد )بررسی موردی نامهردازی در پایانپمسألهشیوه آسیب شناسی »  مقاله  isc پذیرش

 نامه کارشناسی ارشد(



های الهیاتی با رویکرد نقد عملکرد اساتید آسیب شناسی روش تدوین طرح تفصیلی در رشته»  مقاله  isc پذیرش

 »راهنما

 حلی عالمه علمی جشنواره در سوم رتبه کسب

 :ام نگاشته که هایی نامه آیین و ها نامه شیوه

 نشر محل  عنوان

 خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز سه سطح نامه پایان تنظیم و تدوین نامه شیوه تهیه

 دانشکده هدی  تفصیلی طرح تدوین نامه شیوه تهیه

 خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز نویسی مقاله نامه شیوه

 خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز نویسی چکیده نامه شیوه

 حوزوی گرایش 12 در مطالعاتی سیر 12 تهیه مطالعاتی جامع طرح تهیه

 پژوهشی های کانون جهت

و  4و  3 سطح نامه پایان نامه آیین تدوین در همکاری

 3 سطح نامه پایان داوری نامه شیوه

 

 خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز

 

 خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز (پویش طرح)پژوهشی های کانون  جامع طرح تهیه

 

 هدی دانشکده تفصیلی طرح تدوین نامه شیوه

 هدی دانشکده شیوه نامه پژوهیاری

 :تألیف سابقه

 1388، خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز 3 سطح های نامه پایان چکیده کتاب

 

 1390 خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز سه سطح های نامه پایان چکیده کتاب

 (چاپ دست در) الزهرا جامعه پژوهشگاه شیعه حدیثی منابع در امام علم منابع و قلمرو کتاب

  باقرالعلوم دانشگاه مالصدرا دیدگاه از نفس جوهری استکمال

 :ام کرده تدوین که راهبردی های پروژه



 تا 2 سطح از)پژوهشی مهارتهای جامع نظام تدوین

 (4 سطح

 1394 الزهرا جامعه پژوهش معاونت

 آموزشی نظام کردن محور پژوهش طرح تدوین

 خواهران های حوزه

 1394 الزهرا جامعه پژوهش معاونت

 آسیب 94 )ها نامه پایان شناسی آسیب پروژه تدوین

  )نامه پایان نگارش در

 1394 خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز

 1393خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز ها نامه پایانطرح تحول  تدوین

 هدی دانشکده هدی دانشکده راهبردی سند

 )س(الزهرا جامعه مسلمان زن دانشنامه طرح

 )س( الزهرا جامعه دانشنامه علمی های گروه نامه آیین

 )س( الزهرا جامعه محقق تربیت دستورالعمل

 هایحوزه در تحصیلی های شیوه سنجی وضعیت

  خواهران علمیه

 97-1396 خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز

طرح منظومه سواد فرهنگی بر اساس مطالبات مقام 

 معظم رهبری

 97-1396الزهرا و دانشکده هدیجامعه

بر اساس مطالبات مقام معظم سازی فرهنگی طرح نظام

 رهبری

 97-1396الزهرا و دانشکده هدیجامعه

 رضویدانشگاه علوم اسالمی  تدوین سند راهبردی دانشگاه علوم اسالمی رضوی

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی طرح تاسیس پردیس خواهران دانشگاه رضویتدوین 

تدوین برنامه یکساله پیشرفت بر اساس پیشنهادات 

 هیأت اندیشه ورز

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی

تدوین شرح وظایف سازمانی دانشگاه علوم اسالمی 

 رضوی

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی

 بلند و مدت میان مدت، کوتاه هایبرنامه تدوین

 علمی هایگروه کاریمه با دانشکده هدی مدت

 دانشکده هدی



 

 مدیریتی و اجرایی سوابق

 95-94 سال در هدی دانشکده پژوهش مدیر •

 کنون تا 96 هدی دانشکده کالم و فلسفه گروه مدیر •

 تا کنون 1398مدیر گروه شیعه شناسی دانشکده هدی از سال  •

 95 تا 94 سال از  خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز راهبردی مطالعات و ریزی برنامه اداره رئیس •

 علمیه های حوزه مدیریت مرکز در 4 سطح های رساله و 3 سطح های نامه پایان اداره رئیس •

 94 تا 1389خواهران

 1393 علمیه های حوزه مدیریت مرکز درت تحقیقا محتوایی امور مدیر •

 (سه سطح مدرس تربت)کبری صدیقه عالی آموزش مؤسسه پژوهشی شورای عضو •

 خواهران علمیه های حوزه کالم و فلسفه تخصصی کارگروه دبیر •

 1388 و1387خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز در پژوهش مطالعات کارشناس •

 1399عضو شورای علمی تربیتی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران  •

 1399عضو شورای سیاستگذاری جشنواره عالمه حلی  •

 


