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 اطلاعات شخصی:

 

 وضعيت تاهل جنسيت ش .ش تولد نام خانوادگی نام

خاتمی  سيده سميه

 سبزواری

 متاهل زن 6263 12/6/2662

 سوابق تحصيلی:

 تاریخ  دانشگاه رشته مدرک

    

 2614-2613 مدرسه عالی شهيد مطهری فقه و حقوق کارشناسی

 2611-2611 دانشگاه فردوسی فقه و مبانی حقوق کارشناسی ارشد

 آشنایی با منابع اسلامی تخصصیدکترای 

 قرآن و نهج البلاغه

 2631-2632 فردوسی مشهد

 

 

 سوابق آموزشی:
 دانشگاه مقطع درس ردیف

دانش خانواده و  

 جمعيت

-دانشگاه آزاد-حکيم سبزواری کارشناسی

 دانشکده فنی و حرفه ای

 حکيم سبزواری کارشناسی اخلاق اسلامی 

عی قرآن تفسير موضو 

 کریم

دانشکده فنی  -حکيم سبزواری کارشناسی

 و حرفه ای

 حکيم سبزواری کارشناسی تفسير نهج البلاغه 

 حکيم سبزواری کارشناسی فلسفه اخلاق 

 حکيم سبزواری کارشناسی آیين زندگی 

 حکيم سبزواری کارشناسی مبادی فقه و اصول 

 حکيم سبزواری کارشناسی فقه تخصصی 

 کانون ملی جوانان آزادبه شبهات  پاسخگویی 
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 دینی

 حوزه مکتب الزهرا آزاد علوم قرآن 

مهارت های زندگی  

 خانوادگی

 حوزه مکتب الزهرا آزاد

 دانشگاه حکيم سبزواری آزاد  وگرایشات آن فمنيسم 

 دانشگاه حکيم سبزواری آزاد تحليل فمنيسم اسلامی 

اصول حاکم بر  

 شخصيت زن در اسلام 

 وزه مکتب الزهراح آزاد

خانواده و رسانه های  

 جدید

 دانشگاه حکيم سبزواری آزاد

 

 سوابق پژوهشی:

 

  کتاب                                  

 2613 امتیازات و اختصاصات زنان

  

  

  

 2632 السلام(های تاثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر از منظر امام رضا)علیهشیوه

 

 

 همکار رتبه اطلاعات نشر مقاله ردیف

بررسی نقش شناخت جغرافیایی  

 سوره بقره  201بابل در تفسر آیه 

 

سيد محمد  اول 20/2931در مجله مطالعات تفسیری 

مرتضوی، محمد 

 علی اسدی

و « بیوت»واکاوی در مصادیق واژه های  

 سوره شعراء  241در آیه « فارهین»

 سيد جواد خاتمی دوم 2931 زمستان–در مجله مطالعات تفسیری 

بررسی اهمیت جغرافیایی  

 سرزمین احقاف در قرآن 

 سيد جواد خاتمی دوم 1/2930در مجله مناطق خشک

شاخصه های کرسی آزاد اندیشی  

 از منظر قرآن 

 سيد جواد خاتمی دوم 20/2931در مجله دانشگاه اسلامی
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 :های داخلی شهمایدر  مقاله

 زمان ومکان عنوان همایش عنوان مقاله 

 1090تاثیرات اجرای سند »

در افزایش و کاهش عفاف یا 

 « جابح

دانشگاه الزهرائ  همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب.

 21/20/2931-تهران
–و چاپ  سخنرانی

ISC 

 در«  أنا»  واژه معناشناسی

 حضرت فرد به منحصر افعال

 نهج در)السلام علیه( علی

 البلاغه 

 1/01/2931 ادبی علوم و البلاغه همایش نهج
دانشکده علوم انسانی 

زندران و اجتماعی ما

–و چاپ  سخنرانی

ISC 

 سخن و سیره در آفرینی کار شروط

 (السلام علیه)  علی حضرت
 11/1/2931ایران در ایران مدیریت نوین مطالعات ملی کنفرانس اولین

کرج موسسه آموزش 

عالی علامه 

 ISCخویی

طور »بررسی مفهومی واژه 

در قرآن کریم و دلایل «سیناء

 « اهمیت آن

 

در همایش اولین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین 

 در روانشناسی ؛ علوم تربیتی و علوم انسانی  

20/21/2931 

دانشگاه آزاد کازرون 

–و چاپ  سخنرانی

ISC 

های بررسی تاثیرات ترویج آسیب

آموزش انحصاری زبان انگلیسی در 

در  آموزش زبانهای خارجی آسیب شناسیهمایش 

 ایران

 -ایران26/1/2636

دانشگاه -سبزوار

پیامدهای اخلاقی و تربیتی حدیث  

 «ن سید سبع سنیالولد »

 1/2939در مجله پژوهشهای اخلاقی

 

 سيد جواد خاتمی دوم

امر به معروف و نهی از منکر و  

شیوه های تاثیر گذار آن از منظر 

 امام رضا )علیه السلام( 

 در مجله معرفت حقوقی

 

 سيد جواد خاتمی دوم

دینامیکیّة  العلاقة بین التّوحید  

والشّفاعة ) التّوحید والّدعاء( فی 

 الکریم القرآن 

 

 سيد جواد خاتمی دوم 1022مجله الاستاذ

انطلاقًا  "المرض"اطلالة على دلالة  

 من الخطاب القرآنیّ 

 1021در مجله الاستاذ

 

 سيد جواد خاتمی دوم
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انتخاب این زبان به عنوان زبان اول 

  در مدارس
 ISC حکيم سبزواری

شناخت موقعیت جغرافیایی 

   جودی بر اساس آیات قرآن

 

پژوهش های نوین در مدیریت ، در همایش 

 حقوق،اقتصاد، و علوم انسانی
02/04/2931 

چاپ در مجموعه 

 ISC–مقاالت 

 بررسی برخی امتیازات زنان بر

  مردان در احکام عبادی

پژوهش های نوین در مدیریت ، در همایش 

 حقوق،اقتصاد، و علوم انسانی

02/04/2931 

–و چاپ  سخنرانی

ISC 

بررسی تاثیر جنسیت) زن( بر 

 مسئولیت کیفری در احکام فقهی 

همایش ملی تحولات مسئولیت کیفری در نظام 

 حقوقی ایران:چالش ها و راهکارها

09/09/2931 

زش عالی غیر آمو

–انتفاعی طبرستان

ISC 

جستاری در تعیین موقعیت 

   قرآن« بابِل»جغرافیایی 

پژوهش های نوین در مدیریت ، همایش 

 حقوق،اقتصاد، و علوم انسانی

02/04/2931 

و  سخنرانی-کازرون

 ISC–چاپ 
بررسی ارتباط میان جغرافیا و 

  قرآن در مکانی به نام حِجر

و جهان در روانشناسی نوین ایران و  پژوهشهای

 یعلوم تربیتی حقوق و علوم اجتماع

12/01/2931 

ISC دانشگاه علمی

کاربردی آذین 

شوشترو دانشگاه 

 دولتی کردستان عراق

شیوه یابی و شیوه شناسی در 

 امر به معروف و نهی از منکر 

امر به معروف و نهی از در  همایش سیره رضوی

 منکر در سیره رضوی

11/02/2930 

 

نگری به مفهوم بیمار از  باز

 منظر قرآن و احادیث 

 در همایش قرآن و طب

 

19/02/2930 

 سخنرانی

دلایل وجود بستر مناسب در 

کارآفرینی زنان روستانی از 

  نگاه دین اسلام

 

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت در 

 توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

90/02/2931 
 دانشگاه  –سبزوار 

چاپ بزواری حکیم س

-در مجموعه مقاالت  

ISC 

روشهای امام رضا علیه السلام 

در حفظ عزت و کرامت نفس 

 « مردم 

همایش اولی کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در  

 روانشناسی ؛ علوم تربیتی و علوم انسانی  

 

دانشگاه آزاد 

سخنرانی iscکازرون

 20/21/2931 
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 همایش های خارجی:

Title of Paper Title and Place of Assembly Date 

ذکر نام  یتیترب راتیتاث یبررس »

«  میدر قرآن حک  ناءیطور س

همایش بین المللی فرهنگ و 

 1022اندیشه دینی 

 

-قم  -همایش بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

1022 

بابِل و هاروت و ماروت در قرآن  »

حکیم و مازندران در شاهنامه 

   «فردوسی

در همایش بین المللی شرق شناسی و فرهنگ و 

 ادب پارسی

 

14/21/

 هند  2931

   

   

 

 پایان نامه: و مشاوره راهنمایی
 

ف
ردی

 

 سمت نام دانشجو تاریخ دفاع ها / رساله هاعنوان پایان نامه

  طيبه ابویسانی 21/1/2636 ی اجتماعی بر پيشگيری از کودک آزاریهامهارت ريتأث 2

  عبدالله باری 21/1/2636 ت مدنی شاهد در حقوق ایران و فرانسهمسيولي 1

  آرزو صابری 13/6/2631 مترقبه  ريغ ظر  در در  حوادث  ان   نيمهندس  یمدنت  يمسئول  6

  سيده هدی بانژاد 13/1/2631 وضعيت حقوقی شرط پس از انحلال عقود 4

     

     

     

 

 

 شد و دکتراعنوان پایان نامه کارشناسی ار

 

موارد برخورداری زن  از تخفيف و تسهيل در فقه  2

 اسلامی

کارشناسی 

 ارشد

دانشگاه فردوسی 

 مشهد 

2616 

های جغرافيایی، بررسی اهميت شناخت ویژگی 1

 بابل،حِجر، جودی و طورسينا در قرآن

 

دانشگاه فردوسی  دکترا

 مشهد

2631 
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