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 تحصیلیسوابق 
 

  :فقه و اصول حوزه 0سطح تحصیالت حوزوی  
  دانشگاه مفید قم ،یشناس حقوق جزا و جرمکارشناس ارشد  
  دانشگاه تهران  ،ییحقوق قضاکارشناس 

 

 آموزشی سوابق
 

  1831تا  1831 از سال های علوم اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قممرکز آموزشتدریس در 

 1831 سال مرکز تخصصی حقوق و قضای اسالمی حوزه علمیه قم تدریس در 

  1831تا  1831 ( از سالدانشکده صدا و سیما )قمتدریس در 
  1831 تا 1833 سالاز  العالمیه (جامعة المصطفی )صتدریس در 
  1044تا  1834 سالاز  دانشگاه قرآن و حدیثتدریس در 
  1831 سال مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیهتدریس در 

 

  اجرایی سوابق 
 

 1810تا  1811از سال مرکز تحقیقات استراتژیک  یمدیر پژوهش معاونت اندیشه اسالم .1

 1831تا  1810از سال  یمدیر پژوهش پژوهشکده فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقیقات اسالم .1

 1831تا  1810از سال موعود  یمدیر پژوهش مؤسسه فرهنگ .8

 1831تا  1811سال از دبیر تحریریه مجله موعود  .0

 1830تا  1811از سال مجله موعود جوان  یمشاور عقیدت .1

 1813سال ها و رویکردها مسائل و مشکالت زنان؛ اولویت یبررس یاندیشدبیر نخستین هم .6
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 1831تا  1834از سال صداوسیما  یاسالم یهامدیر اطالعات و طرح و برنامه مرکز پژوهش .1

 1834تا  1834از سال  دفتر مطالعات و تحقیقات زنان یریزبرنامه یعضو شورا .3

 1831تا  1831از سال  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،)استادیار( یعلمئتیعضو ه .3

 1831سال سیما  و صدا یاسالم یهادبیر نخستین مراسم تجلیل از آثار برتر مرکز پژوهش .14

 1831سال سیما  و دومین جشنواره پژوهش صدا داوران ئتیعضو ه .11

 1831تا  1831از سال « یها و اختیارات دولت اسالمحجاب؛ مسئولیت» یاندیشدبیر هم .11

 1833تا  1831از سال سیما  و ی اسالمی صداهاپژوهشمدیرکل پژوهش مرکز  .18

 1831تا  1833از سال سیما  و ی اسالمی صداهاپژوهشی مرکز ارسانهخدمات  رکلیمد .10

 1834 ثیحدی دانشگاه قرآن و علمئتیهعضو  .11

 1830تا  1838از سال  سیما و ی اسالمی صداهاپژوهش رکلیمد .16

 1831مشاور معاون فرهنگی قوه قضاییه  .11

 
 سوابق پژوهشی

  کتاب
 

 :ی فقهی، حقوقیهاپژوهش

 الدین قیاسی،، ابراهیم شفیعی سروستانی، محمد کاظم رحمان ستایش و جالل1816، قانون دیات و مقتضیات زمان  .1

 ی چاپ اول تهران، مركز تحقیقات استراتژیك ریاست جمهور

 ص. 110، 1811زنان(،  یو اجتماع یفرهنگ ی)به سفارش شورا یشهادت زنان در فقه اسالم .1

تهران، سفیر صبح، چاپ اول: زنان(،  یو اجتماع یفرهنگ یتفاوت زن و مرد در دیه و قصاص )به سفارش شورا .8

 ص. 111، 1834

، 1834طه،  یقم، مؤسسه فرهنگچاپ اول: ، یاسالم یدر نظام جمهور یگذارقانون یشناس؛ آسیبیگذارفقه و قانون .0

 ص. 143

، یقم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمچاپ اول: ها، ها و بایسته؛ آسیبیاسالم یدر نظام جمهور یگذارقانون .1

 ص. 111 ،1831

چاپ اول: قم،  ،]به کوشش [و اختیارات دولت اسالمی )جلد اول: مقاالت فقهی و حقوقی( هاتیمسئولحجاب؛  .6

 ص. 636، 1831پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،

قم، مؤسسه ویراست جدید، چاپ اول: ، یاسالم یدر نظام جمهور یگذارقانون یشناس؛ آسیبیگذارفقه و قانون .1

 ص. 160، 1831طه،  یفرهنگ

 ص. 113، 1836داللی: دیه و قصاص زن و مرد، چاپ اول: تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، فقه تطبیقی است .3
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ی، چاپ اول: قم، مرکز آموزش گذارقانونمقدمه علم حقوق با نگاهی به مباحث مقدماتی دانش فقه و  .3

 .ص 111، 1836الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث، 

 .ص 100، 1833، مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث، چاپ اول: قمکلیات فقه و مبانی حقوق اسالمی، .14

 ی فرهنگی، اجتماعی:هاپژوهش

 ص. 116، 1813طه،  یقم، مؤسسه فرهنگچاپ اول: دفاع از حقوق زنان در ایران،  یشناسجریان .1

اول: قم،  ، چاپ]به کوشش [، ج 1، کردهایروو  هاتیاولوی بررسی مسائل و مشکالت زنان؛ شیاندهممجموعه مقاالت  .1

 ص. 1403، 1834دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 

 چاپ ،]به کوشش [، ج 1، کردهایروو  هاتیاولوی بررسی مسائل و مشکالت زنان؛ شیاندهمی وگوهاگفتمجموعه  .8

 ص. 008، 1834اول: قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 

دفتر مطالعات و اول: قم،  ، چاپ]به کوشش [وگو(، )مجموعه مقاالت و گفت یگریو مسئله روسپ ینظام اسالم .0

 ص. 060، 1831تحقیقات زنان، 

 ص. 110، 1831قم، کتاب طه،و اصالحات:  دنظریتجد، چاپ دوم با جریان شناسی دفاع از حقوق زنان در ایران .1

موعود و مرکز  یقم و تهران، مؤسسه فرهنگ: چاپ اول(، علیه وآله اهلل)صلی امبرانیحقوق مؤمنان از دیدگاه خاتم پ .6

 ص. 111، 1831، مایصداوس یاسالم یهاپژوهش

چاپ اول: قم،  ،]به کوشش [و اختیارات دولت اسالمی )جلد دوم: مقاالت فرهنگی و اجتماعی( هاتیمسئولحجاب؛  .1

 ص. 111، 1831پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،

چاپ اول: قم، پژوهشگاه  ،]به کوشش [( وگوهاگفتو اختیارات دولت اسالمی )جلد سوم: مجموعه  هاتیمسئولحجاب؛  .3

 ص. 811، 1831علوم و فرهنگ اسالمی،

 ص. 63 ،1833، مایس و صدای اسالمی هاپژوهشرسانه ملی و ترویج فرهنگ مهدویت، چاپ اول: قم، مرکز  .3

 ص. 81، 1834، مایس و صدای اسالمی هاپژوهشرسانه ملی و جهاد اقتصادی، چاپ اول: قم، مرکز  .14

 ص. 144، 1834، مایس و صدای اسالمی هاپژوهش، اول: قم، مرکز هارسانهزن؛ نظام سلطه و  .11

 ص. 144، 1834، مایس و صدای اسالمی هاپژوهشرسانه ملی، زن و خانواده، اول: قم، مرکز  .11

، تهران، سازمان بسیج جامعه زنان کشور، «ی دشمن علیه زنانارسانهامواج زهرآگین: رصد هجمه »ی اچندرسانه افزارنرم .18

1834. 

 ص. 180، 1831، مایصداوسی اسالمی هاپژوهشمرکز فرهنگ حجاب و عفاف، چاپ اول: قم، ی درباره سازبرنامهآیین  .10

، مایصداوسی اسالمی هاپژوهشرسانه ملی و فرهنگ عفاف و حجاب، قم، مرکز «: سیمای عفاف»ی اچندرسانه افزارنرم .11

1831. 

المی ی اسهاپژوهش، چاپ اول: قم، مرکز هااستیسرسانه ملی و تغییر سیاست جمعیتی؛ مسئله شناسی، راهبردها و  .16

 .ص 131، 1831، مایصداوس
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در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، چاپ اول: قم، مرکز  ی رسانه ملیهااستیسراهبردها و  .11

 .ص 131، 1831، مایصداوسی اسالمی هاپژوهش

ی اسالمی هاپژوهشی، چاپ اول: قم، مرکز سازبرنامهو محورهای  هااستیسرسانه ملی و فرهنگ؛ راهبردها،  .13

 .ص 113، 1838، مایصداوس

چاپ اول: قم، مرکز ی رویکردها و عملکردهای رسانه ملی در حوزه زن، خانواده و روابط زن و مرد، شناسبیآس .13

 ص. 111، 1838 ما،یسصداو یاسالم یهاپژوهش

 ما،یس و صدا یاسالم یهاچاپ اول: قم، مرکز پژوهشسالمت جنسی در جامعه اسالمی با تأکید بر نقش رسانه ملی،  .14

 .ص 833+813، 1831

 ص. 110، 1836طه،  یقم، مؤسسه فرهنگچاپ چهارم: دفاع از حقوق زنان در ایران،  یشناسجریان .11

 ص. 186، 1836عصر )عج(، تهران، موعود ، چاپ اول: هاستهیباو  هابیآسموریانه در خانه: خانواده در جامعه معاصر ایران؛  .11

 ی کالمی، اعتقادی:هاپژوهش

 ص. 114، 1816، یموعود و سازمان تبلیغات اسالم یتهران، مؤسسه فرهنگچاپ اول: در انتظار موعود،  .1

، 1813موعود،  یتهران، مؤسسه فرهنگچاپ اول: در شناخت آخرین حجت حق(،  ی)گفتارهای بخشیشناخت زندگ .1

 ص. 116

 ص. 60، 1834موعود،  یتهران، مؤسسه فرهنگچاپ اول: شیعه، انتظار، وظایف منتظران،  .8

، 1838موعود،  یو مؤسسه فرهنگ مایصداوس یاسالم یهاقم و تهران، مرکز پژوهشچاپ اول: انتظار؛ بایدها و نبایدها،  .0

 ص. 104ص و  161

 ص. 064، 1830تهران، موعود عصر )عج(، چاپ اول: ( و تکلیف منتظران، السالمهیعل) معرفت امام زمان .1

ی اهپژوهشو اصالحات: قم، مرکز  دنظریتجد( و تکلیف منتظران )دو جلد(، چاپ دوم با السالمهیعلمعرفت امام زمان ) .6

 ص. 003+043، 1831ه فرهنگی موعود، و تهران، مؤسس مایصداوساسالمی 

 ص.111، 1834ی جوانان درباره امام زمان )ع(، چاپ اول: تهران، موعود عصر، هاپرسش نیترمهمپرسش از موعود:  .1

 ص. 133، 1831(، چاپ اول: تهران، موعود عصر، السالمهی)عل یامام مهد تیو شخص ی: زندگیمنم مهد .3

 ص. 181، 1831(، چاپ اول: تهران، موعود عصر، السالمهی)عل: معرفت امام زمان میاو را بشناس .3

 ص. 131، 1831انتظار، چاپ اول: تهران، موعود عصر،  یو کارکردها یچشم به راه: مبان .14

 ص. 161، 1831ظهور و آخرالزمان، چاپ اول: تهران، موعود عصر،  یهابا نشانه ییآخرالزمان: آشنا نکیا .11

 ص. 161، 1831جهان پس از ظهور، چاپ اول: تهران، موعود عصر،  یاهیژگیبا و ییجهان موعود: آشنا .11

 ص. 31، 1831چاپ اول: تهران، موعود عصر،  ،یگسترش فرهنگ مهدو یهاستهیدعوت به او: با .18

 ص. 31 ،1831 عصر، موعود تهران،: اول چاپ ،هاو مناسبت تیانتظار: مهدو یهاجلوه .10

روایات، چاپ اول: تهران و قم، موعود عصر )عجل اهلل تعالی فرجه( و بیت )علیهم السالم( در قرآن و حقوق اهل .11

 ص. 111، 1044دارالحدیث، 
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 مقاالت علمی پژوهشی
 

 1838ی، نید یپژوهانسان، موعود از منظر قرآن یندهنقش اراده انسان در تحقق آ .1

ی دینی، سال یازدهم، شماره پژوهانسان)مشترک(، مجله « نقش اراده انسان در تحقق آینده موعود از منظر قرآن» .1

 ص. 13، 1838پاییز و زمستان  ،81

 1836درهم و دینار در فقه و حقوق اسالمی، مبانی فقه و حقوق اسالمی، .8

 1831، مطالعات جنسیت و خانواده،«کاری نامطلوب در زندگی زناشوییهای اخالقی پنهانمعیارها و شاخص» .0

السالم و عدم ضرورت اعتقاد به وجود آن یهعل یتولد امام مهد یخیتار یریدکتر سروش در اثبات ناپذ یدگاهنقد د .1

 1831ی،کالم قاتیتحق ،حضرت

)علیه السالم( و عدم ضرورت اعتقاد به وجود  نقد دیدگاه دکتر سروش در اثبات ناپذیری تاریخی تولد امام مهدی» .6

 ص. 14، 1831تابستان  ، سال پنجم، شماره اول، بهار وتحقیقات کالمی فصلنامه)مشترک(، « آن حضرت

 1833جنسیت و اخالق: مطالعه موردی حیا و صبر در برابر شهوت، علوم حدیث، .1

ات مطالع ،«یاسالم هایو آموزه المللینیدر اسناد ب «یسالمت جنس» ینظر یمفهوم و مبان یقیتطب یبررس» .3

 .83-3، ص 1044و زمستان  زیی، پا1زن و خانواده، سال اول، شماره  یفقه - یقیتطب

 

 علمی ترویجیمقاالت 
 

 ص. 18، 1831، بهار و تابستان 13مجله بانوان شیعه، شماره  ،«ع() یمهدنقش زنان در دوران غیبت و ظهور امام » .1

، 133مجله معرفت، سال بیست و دوم، شماره  ،«ی تغییر سیاست جمعیتی با تأکید بر نقش رسانه ملیهاستهیبا» .1

 ص 13، 1831 شهریور

، مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی، «مبانی و حکمت تفاوت دیه زن و مرد در فقه مذاهب اسالمیبررسی تطبیقی » .8

1041. 

 

 

 

 

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

ن و نقش زما، قدس سره ، ینیحضرت امام خم یفقه یمبان یران بررسیا یاسالم ین در نظام جمهوریر تطور قوانیس .1

 1810شفیعی سروستانی، چاپ در مجموعه مقاالت کنگره، ، ابراهیم  مكان در اجتهاد
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 نقش زمان وقدس سره  ینیحضرت امام خم یفقه یمبان یبررس، هین نوع دیینقش زمان و مكان در تع .1

 1810، ابراهیم شفیعی سروستانی، چاپ در مجموعه مقاالت کنگره،  مكان در اجتهاد

 ینیکر دتف یایاح وقدس سره  ینیامام خم یالمللنی، کنگره ب«انتظارشه یاند یایاح ، درقدس سره  ینینقش امام خم .8

 1816چاپ در مجموعه مقاالت کنگره،  ،یسروستان یعیشف میابراه،

ه در ارائهای اسالم در پزشکی، ابراهیم شفیعی سروستانی،ضرورت بازنگری مقررات دیات، چهارمین همایش دیدگاه .0

 1830، شیهما

گانه فرهنگ مهدویت، همایش بین المللی دکترین مهدویت، ابراهیم شفیعی سروستانی، ارائه در رسانه ملی و وجوه سه .1

 1834نامه همایش، همایش و چاپ در ویژه

رسانه ملی و تغییر سیاست جمعیتی نظام جمهوری اسالمی، همایش ملی اندیشه راهبردی زن و خانواده، ابراهیم شفیعی  .6

 1831،در مجموعه مقاالتو چاپ  شیارائه در هماسروستانی، 

های تغییر سیاست جمعیتی با تاکید بر نقش رسانه ملی، همایش ملی تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت بایسته .1

 1831نامه همایش، مختلف جامعه، براهیم شفیعی سروستانی، ارائه در همایش و چاپ در ویژه

، تهران، همایش نگرش علمی فرهنگ عفاف و حجاب گسترش یبرا ینظام اسالم یاسالم و راهبردها یجنس یهنظر .3

 ، ابراهیم شفیعی سروستانی، چاپ در مجموعه مقاالت همایش و کاربردی به عفاف و حجاب، دانشگاه الزهرا س

المت، شیراز، ی سگذاراستیس، ششمین سمینار بین المللی سالمت زنان، مرکز تحقیقات «دو رویکرد به آموزش جنسی» .3

1836. 

، مجله علمی، پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسالمی، سال پنجاهم، شماره اول، «دینار در فقه و حقوق اسالمیدرهم و » .14

 ص. 13، 1836بهار و تابستان 

 .1831 تهران، رسانه، اخالق ملی همایش اولین ،«جنسی اخالق ارتقای راهبردهای و ملی رسانه»  .11
 

 علمی تخصصیمقاالت 
 

 ص. 0، 1811، مرداد و شهریور 3شماره  موعود، سال دوم، یو اجتماع ی، اعتقادیماهنامه فرهنگ، «اجتهاد در عصر توسعه» .1

 ص. 1، 1811، پاییز 1زنان، سال اول، شماره  یو اجتماع یفرهنگ ی، فصلنامه شورا«پژوهش در مسائل زنان یهابایسته» .1

 .1811، کیهان، بهمن «مایصداوس یهابر خشونت در برنامه یداشت یاد» .8

، 0زنان، سال اول، شماره  یو اجتماع یفرهنگ یفصلنامه شورا ، مطالعات راهبردی زنان:«یه و قصاص زنان در فقهد» .0

 ص. 10، 1813 زییپا

 ص. 18، 1834، پاییز 1فصلنامه پژوهش و حوزه، شماره  ،«یاز صدمات بدن یناش یهادیات و خسارت» .1

 ص. 6، 1831، مهر 14، رواق اندیشه، سال دوم، شماره «دفاع از حقوق زنان یشناسجریان» .6

 ص. 1، 1838، اسفند 1114، سروش، سال بیست و ششم، شماره «یدر رسانه مل یشور حسین» .1
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 ص. 1. 1830، 18و  11، حوراء، شماره «نویس کنوانسیون اسالمی حقوق زنانطرح تدوین پیش» .3

 .1830اردیبهشت و خرداد ، 18و  11، حورا، شماره «قوق زنانح یطرح تدوین کنوانسیون اسالم» .3

، تابستان 00، فقه، سال دوازدهم، شماره «هاها و بایستهآسیب ی؛اسالم یدر نظام جمهور یگذارگزارش تحقیق قانون» .14

1830. 

 ص. 1، 1831، مهر 63، موعود، سال دهم، شماره «فرهنگ مهدوی در رسانه ملی» .11

 .2831 علوم و فرهنگ اسالمی پژوهشگاه، مندرج در کتاب حق، حکم، تکلیف، چاپ اول: قم «مأخذ شناسی حق و حکم» .21

)مجموعه مقاالت و  یگریو مسئله روسپ ینظام اسالممندرج در کتاب: « نظام اسالمی و ناهنجاری در روابط جنسی» .18

 .1831دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، چاپ اول: قم، وگو(، گفت

 ص. 1، 1836، اسفند 31، موعود، سال یازدهم، شماره «ی در حوزه مهدویتسازبرنامهی هاستهیبا» .10

 .81، شماره 1833، خردنامه همشهری، دوره جدید، مرداد «امام خمینی )ره( و زمینه سازی برای ظهور» .11

 ص. 11، 1834، تابستان 108، فصلنامه اشارات، دوره جدید، ش «های بنیادین تفکر مهدویآموزه» .16

 ص. 11، 1834، زمستان 108، فصلنامه اشارات، دوره جدید، ش «منتظران بصیر» .11

 ص. 1، 1834، زمستان 108، دوره جدید، ش «حقوق امام زمان علیه السالم» .13

 .1، شماره1834رسانه، پاییز  و جوان مطالعات تخصصی ، فصلنامه«ایران در زندگی سبک تغییر منادی ،«ندا برای»» .13

 ، فصلنامه«عمومی فرهنگ شورای مصوبات اساس بر حجاب و عفاف زمینه در ملی رسانه هایبایسته و وظایف» .14

 .8 شماره ،1834 زمستان رسانه، و جوان مطالعات تخصصی

 .ص 11، 1838، پاییز 6بازتاب اندیشه، شماره  ،«ی ورود رسانه ملی به حوزه سالمت جنسیهاستهیبا» .11

 ص. 14، 1838 زیی، پا6شماره  شه،یبازتاب اند، «ی مفهومیهاچالشسالمت جنسی و » .11

، دولت و ملت ؛یرسانه مل سندگان،یاز نو ی، در گروه«دولت و ملت یزبانو هم یهمدل سازنهیحقوق متقابل، زم یادا» .18

 ص. 14، 1830 ما،یصداوس یاسالم یهاچاپ اول: قم، اداره کل پژوهش ،یزبانو هم یهمدل

 ص. 16، 1830، پاییز 13اشارات ایام، شماره  ،«در حکومت مهدوی دولت و ملت یزبانو هم یهمدل» .10

 ص. 6، 1836، تیر 1، رسائل: اندیشه حوزه علمیه عصر انقالب اسالمی، شماره «1484آموزش جنسی و سند » .11

گ و اندیشه بررسی وجوه مختلف فرهن نهیدرزمپنجاه مقاله  بیش از تاکنون 1811، از سال ادشده* افزون بر مقاالت ی

خودداری  هاآنمهدویت و انتظار در مجالت موعود و موعود جوان ارائه شده است که به دلیل فراوانی تعداد، از ذکر عناوین 

 شده است.

 

 مقاالت دائرة المعارفی
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ضرت از منظر ح یانقالب اسالم شهیاند نییتب ینامه انقالب اسالم شهیاز اند یمقاالتدر « مهدویت»مدخل  .1

سته واب یافزار تهران نهضت نرم :چاپ اول ی،العال مدظله یاخامنه اهللتیو حضرت آ)قدس سره(  ینیخمامام

 ص. 81، 1833 ی،به انتشارات انقالب اسالم

 

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

 01راهنمایی:  .1

 6مشاوره:  .1

 06: داوری .8

 

 افتخارات
 

 .1811ده سال یبرگز یبه عنوان پژوهش فرهنگ« ات زمانیات و مقتضیقانون د»ق یانتخاب تحق .1

 1811ق سال یسته تشویشا یبه عنوان پژوهش فرهنگ« ه و قصاصیزنان؛ د یفقه جزائ»ق یانتخاب تحق .1

 ینی، به عنوان پژوهش د«یاسالم یدر نظام جمهور یگذارقانون یشناسبی؛ آسیگذارفقه و قانون»ق یانتخاب تحق .8

 1834 برتر سال

فقه و »، به خاطر پژوهش  (ره) ینیامام خم یهاشهیدر اند یمدارش عدالت و قانونین همایلوح سپاس نخست .0

 ، سال«یاسالم یدر نظام جمهور یگذارقانون یشناسبی؛ آسیگذارقانون

ژه ی، وتیفرهنگ مهدو یهانیبه عنوان مقاله برتر جشنواره برتر« ف منتظرانیعه، انتظار و وظایش»انتخاب مقاله  .1

 .1831مطبوعات، سال 

 1831جوان، سال  یو هنر ی، ورزشی، فرهنگی، علمینیل از نخبگان دیش تجلیر همایلوح تقد .6

 یهاش آثار برتر مركز پژوهشین همایده دومیبه عنوان پژوهش برگز« دهایدها و نبایبا ؛انتظار»ق یانتخاب تحق .1

 1838ما، سال یصدا و س یاسالم

ن جشنواره یزدهمیبه عنوان مقاله برتر س« هاتی؛ ادعاها و واقع السالمهیلع مالقات با امام زمان»مقاله انتخاب  .3

 1831 مطبوعات

 1831کشور،  ین جشنواره پژوهش و فناوریما در هفتمیانتخاب به عنوان پژوهشگر برتر سازمان صدا و س .3

پژوهش برتر اولین دوساالنه  عنوانبه« هاها و چالشگذاری در نظام جمهوری اسالمی؛ آسیبقانون»انتخاب پژوهش  .14

 .1831پژوهش برتر حکومت اسالمی، 

انواده خ»  شین همایبه عنوان پژوهش برتر در نخست« ران یدفاع از حقوق زنان در ا یان شناسیجر» انتخاب كتاب  .11

 1831« روشن یاهندیآ یرو به سو یپژوهش
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 .1833ما در هفته پژوهش، یانتخاب به عنوان پژوهشگر برتر سازمان صدا و س .11

فاف داران عدار عفاف و حجاب در نخستین همایش بین المللی تجلیل از طالیهانتخاب به عنوان طالیه .18

 .1834و حجاب، 

نخستین همایش تجلیل از خالقان آثار  به عنوان پژوهش قابل تقدیر در« هازن، نظام سلطه و رسانه»انتخاب کتاب  .10

 .1834علمی و پژوهشی بسیج رسانه ملی، 

به عنوان پژوهش برگزیده سازمان صدا و سیما، « سازی درباره فرهنگ عفاف و حجابآیین برنامه»انتخاب کتاب  .11

1831. 

ده یرگزگران و فناوران بل از پژوهشین جشنواره تجلیزدهمیانتخاب به عنوان پژوهشگر برتر سازمان صدا و سیما در س .16

 .1831کشور، 

اثر رسانه ای  به عنوان« سیمای عفاف: رسانه ملی و فرهنگ عفاف و حجاب »انتخاب نرم افزار چند رسانه ای  .11

 .1831داران عفاف و حجاب،برگزیده در دومین همایش بین المللی تجلیل از طالیه

ر در به عنوان اثر شایسته تقدی«  ه وآلهیاهلل عل یلامبرانصیدگاه خاتم پیحقوق مؤمنان از د»انتخاب ترجمه کتاب  .13

 .1838 (،ص) نخستین همایش بزرگ پیامبر اعظم

 .1836 یث،دانشگاه قرآن و حد یدهانتخاب به عنوان پژوهشگر برگز .13

 .1831و فعاالن حوزه حقوق،  یداز اسات یلتجل یشهما ینانتخاب به عنوان فعال برتر حوزه حقوق در سوم .14

 .1831 ث،یدانشگاه قرآن و حد دهیبه عنوان پژوهشگر برگزانتخاب  .11

 
 

 


