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 :مشخصات فردي 

 اؼتبزيبض :مرتبو ي علمي                     فصيحي  :نام خانوادگي                       ؼيّيٓ  نام:

 ػضٛ٘يئت ػٍّي گطٖٚ تبضيد زأفىسٖ ازثيبت ،ظثبْ ٘ب ٚ تبضيد زأفگبٖ اٌع٘طا  سمت:

 fasihi@alzahra.ac.ir   پست الكترونيك:

 

 سوابق دوران دانشجويي: 

  7631زض ؼبي  )ضتجٗ اٚي( اظ زأفگبٖ تٙطاْتبضيد وبضـٕبؼي. 

 ثطضؼي ٚ ٔمس تبضيد ثب پبيبْ ٔبِٗ اي ثب ػٕٛا7617ْي اظ زأفگبٖ تٙطاْ)ضتجٗ اٚي(  زض ؼب تبضيد وبضـٕبؼي اضـس :

 .ٔگبضي حؽٓ پيطٔيب)ِفيط اٌسٌٚٗ(، ػجبغ الجبي آـتيبٔي ٚ ِحّٛزِحّٛز

  بْ و: ايطاْ ػصط ٔبصطي زض ِٛاجٙٗ ثب اضػٕٛاْ ضؼبٌٗ  ،7637ٚي( زض ؼبي تبضيد اظزأفگبٖ ـٙيس ثٙفتي  )ضتجٗ ازوتطي

 ؼٗ گبٔٗ ي ِسضٔيتٗ.

 

 سوابق دوران قبل از استخذام: 

 كتب: -

  ،7611جطيبْ ٘بي اصٍي تبضيد ٔگبضي زض زٚضٖ پٍٙٛي، ٔفط ٔٛٔس، ِفٙس. 

  ،ْ7631زضضطٚضت اثٙبَ ظزايي اظ تفىط تبضيري ـطيؼتي، أتفبضات لصيسٖ ؼطا، تٙطا. 

 "زض ذٛزوبٚي ٍِي زض ػصط جٙبٔي ـسْ، أتفبضات لصيسٖ  "،ٔگب٘ي ثٗ ِب٘يت ٔٛؼبظي ؼٕت زض ايطاْ ػصط لبجبض

 .7631ؼطا، تٙطاْ، 

 

 ترجمو ىا: -

  ،7611آ.ن.غ.ٌّجتْٛ، ايطاْ ػصط لبجبض، ثٗ ضّيّٗ گفتبضي زض ثبة ايطاْ ـٕبؼي، ٔفط جبٚزاْ ذطز، ِفٙس. 

 7613، زي 49ط ٔٙضت ِفطٚطيت، ِجٍٗ ي وٍه، ـّبضٖفطأه ضٚٔبٌس ثگٍي، پطتٛ جسيسي ث. 

  ش٘ٓ ثٕيبزي"، ذٛزوبٚي ٍِي زض ػصط جٙبٔي ـسْ، أتفبضات لصيسٖ  –ي ـطيؼتي: ثحطاْ ٘ٛيت ايطأ "فطظيٓ ٚحست

 ؼطا، تٙطاْ.

 ،7631 تٙطاْ، جطاٌس ٌٔٛي، ايسٖ ايطاْ، ذٛز وبٚي ٍِي زض ػصط جٙبٔي ـسْ ، أتفبضات لصيسٖ ؼطا. 

 

 دوران بعذ از استخذام:سوابق  

 :مقاالت -

  ٖ7631، 31آزِيت ٚته ٔگبضي، ِجٍٗ ي ثربضا، ـّبض. 
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 ٌفصٍٕبِٗ ػٍّي يؽُ زض وتبة ٘بي زضؼي زٚضٖ پٍٙٛي، ِفتطن ثٗ ذبُٔ زوتط ظ٘طا حبِسيثبظتبة ٔبؼيٛٔب ،– 

 .7633، ثٙبض 13پيبپي 7ؾ، ضٖ جسيس، زٚؼبي ٔٛظزُ٘  ،ِجٍٗ ي تبضيد ٔگطي ٚ تبضيد ٔگبضي: پژٚ٘في زأفگبٖ اٌع٘طا

 ٍِجٍٗ ي تبضيد ٔگطي ٚ پژٚ٘في ػٍَٛ أؽبٔي زأفگبٖ اٌع٘طا: –، فصٍٕبِٗ ػٍّي ً تبذيط پيسايؿ تبضيد ٔگبضي ظٔبْػ

 .13پيبپي  1، ؾتبضيد ٔگبضي، ؼبي ٔٛظزُ٘، زضٖٚ جسيس

 فصٍٕبِٗ ػٍّي  ،فطٕ٘گ ٚ طجيؼت : ضٚيبضٚيي ظٔبْ ػصط ِفطٚطيت ثب زٚگبٔگياظ ذٍٛت ذبٔٗ تب ػطصٗ اجتّبع–

 .34پيبپي   ،3ـّبضٖ  ،ؼبي ٔٛظزُ٘  ،٘طا: ِجٍٗ ي تبضيد ايطاْ ٚ اؼالَپژٚ٘في ػٍَٛ أؽبٔي زأفگبٖ اٌع

 پژٚ٘في –، فصٍٕبِٗ ػٍّي عة زِٛوطات زض ِفبضوت ؼيبؼي ظٔبْ، ِفتطن ثب ذبُٔ ِطيُ ٔٛضئمؿ زٚ گبٔٗ ي ح

، تبثؽتبْ 31، پيبپي 3الَ، ؼبي ثيؽتُ، زٚضٖ جسيس، ـّبضٖ تبضيد ايطاْ ٚ اؼِجٍٗ ي  ػٍَٛ أؽبٔي زأفگبٖ اٌع٘طا:

7634. 

 ِجّٛػٗ   ،ك ضاي زض ِجبٌػ اٚي ٚ زَٚ ِفطٚطٗ: تحٍيً تبضيري ِحطِٚيت ظٔبْ اظ حضٔج ِجب٘ست ٚ ثّط ِحطِٚيت

 .7641، ِمبالت، أجّٓ ظٔبْ پژٚ٘فگط تبضيد، أتفبضات وٛيط

 ( پژٚ٘فٕبِٗحمٛق ـٙطٚٔسي زض ػطيضٗ ٘بي ظٔبْ ػصط ِفطٚطيت ،) ػٍَٛ  زٚضٖ زَٚ ٚؼَٛ ِجٍػ ـٛضاي ٍِي

 .7647تبثؽتبْ   ،3پژٚ٘في تبضيد ايطاْ، ـّبضٖ –، فصٍٕبِٗ ي ػٍّي يأؽبٔي زأفگبٖ ـٙيس ثٙفت

  ْپژٚ٘في تبضيد  –٘بي ِفتطن، فصٍٕبِٗ ػٍّي پيبِس : ظِيٕٗ ٘ب، ا٘ساف 7614ٚلبْٔٛ أحصبض تجبضت ذبضجي ايطا

 .7641، ظِؽتبْ 41پيبپي  ،77ايطاْ، ـّبضٖ  اؼالَ ٚ

 

 :ترجمو ي مقاالت -

  ،7647وٍيفٛضز گيطتع، وساَ ضاٖ ثٗ ؼٛي ِىٗ، زيٓ ٚ ايسئٌٛٛژي، زفتط٘بي ثٕيبز. 

 

 :مقاالت ارائو شذه در ىمايش ىا -

  ،ْ71، تٙطاْ، آؼيت ٘ب ٚ ضا٘ىبض٘ب"، ؼبظِبْ اؼٕبز ٚ وتبثربٔٗ ٍِي ايطاّْ٘بيؿ "آِٛظؾ ٚ پژٚ٘ؿ تبضيد زض ايطا – 

 ، ػٕٛاْ ِمبٌٗ: "ِٛلؼيت ِؼبصط تبضيد ٔگبضي زض جٙبْ ٚ ؼطـت آِٛظؾ ٚپطٚضؾ تبضيد زض ايطاْ.7634ِبٖ  آشض 73

 ،َِيالزي" ، پژٚ٘فىسٖ ي اِبَ ذّيٕي ٚ أمالة  11ٚ 74ؼسٖ ٘بي  ّ٘بيؿ ثيٓ اٌٍٍّي "ظْ زض جٙبْ اؼال

 صط ِفطٚطيت".، "تأٍِي زض ػطيضٗ ٘بي ظٔبْ زض ػ7641آشض ٚ اٚي زي ِبٖ  61اؼالِي، تٙطاْ، 

 ،"1171زأفگبٖ ثٛؼتْٛ،  ؼّيٕبض ثيٓ اٌٍٍّي "زٔيبي ظٔبْ زض ػصط لبجبض" ،A Thousand Petitions: A Single 

Demand: A Demand for equal citizenship rights and recognition. Reflections on Womens Petitions During 

the Constitutional Period"   

  زازذٛاؼت ثطاي يه ذٛاؼت، ذٛاؼت ثٗ ضؼّيت ـٕبذتٗ ـسْ حمٛق ثطاثط ـٙطٚٔسي ظٔبْ زض ػصط "٘عاض

 ِفطٚطيت".

   ،َاظ تبضيد تب ِتب تبضيد: 7647اؼفٕس  6 – 1ّ٘بيؿ "ـطيؼتي ٚ زأؿ تبضيد"،تٙطاْ، پژٚ٘فىسٖ تبضيد اؼال" ،

 ـطيؼتي ٚ ؼٗ ٔٛع ِٛاجٙٗ ثب تبضيد".

 ،"ِٗفب٘يُ ِسضْ زض ، "تحٍيٍي تبضيري اظ 7647اؼفٕس 4ضـت، زأفگبٖ گيالْ،  ّ٘بيؿ "گيالْ زض أمالة ِفطٚط

   ػطيضٗ ٘بي ظٔبْ زض ػصط ِفطٚطيت، ثب تىيٗ ثط ػطيضٗ ٘بي ظٔبْ گيالٔي".
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 :فعاليت ىاي آموزشي 

 ِطزاز، 13، تبضيد تحٛالت ايطاْ اظ أمطاض لبجبض تب وٛزتبي أمالة ِفطٚطيت  ،تسضيػ زض ٚاحس٘بي: تبضيد تحٛالت لبجبض

زض ِمطغ  1ٚ 7، لطائت ِتْٛ تبضيري ثٗ ظثبْ ذبضجي ْ، ضيفٗ ٘بي تٛؼؼٗ ٔيبفتگي ايطاْتبضيد احعاة ِٚطجٛػبت زضايطا

 وبضـٕبؼي .

 زض ِمطغ  7ٚ1ظثبْ أگٍيؽي ثب تطجّٗ ِتْٛ تبضيري   ،ػٙس لبجبضيٗ ثب تىيٗ ثط ِٕبؼجبت : ايطاْ زضتسضيػ زض ٚاحس٘بي

 وبضـٕبؼي اضـس.

 ٚ تبضيد ِؼبصط ايطاْ زض ِمطغ زوتطي .احس٘بيتسضيػ زض : 

 

 پايان نامو ىاي كارشناسي ارشذ در دانشگاه السىرا: 

 :7631 ،فبطّٗ ِحؽٕي ظازٖ  ،ٔبِٗ ٔٛيؽي ظيبضتي زض زٚضٖ ٔبصطيثطضؼي ؼفط ضإّ٘ب. 

  لبجبض، طيجٗ ثبثيٗ، ثٙبييٗ ػصط   ،اثٕي ػفطي زض ِىبتت ـيريٗضإّ٘ب: تحٛي ٚتطٛض أسيفٗ ِٛػٛزگطايي تفيغ

 .7631 ،ٔظطي

 :7633 ،بٖ آْ زض تبضيد ٔگبضي زٚضٖ لبجبض، ؼّيٗ ػجبؼيتحٛي ذبططٖ ٔٛيؽي ٚ جبيگ ضإّ٘ب . 

 :7633اػظُ وفبٚضظ،  ،ب ٚ ػٍّىطز آْ زض زٚضٖ پٍٙٛي زَٚاٌٚيٓ زٚضٖ ِجٍػ ؼٕ ضإّ٘ب. 

 :7633، ٛتيصغطي يبل  ،ِحّس ـبٖ لبجبض ثط ٚضؼيت صٛفيبْ تبثيط ؼيبؼت ٘بي ِص٘جي ضإّ٘ب. 

 :7633، (، ِطيُ ٔٛضي اِيط آثبزي7661 -761ؼيبؼي ظٔبْ ) ٔمؿ احعاة ٚ گطٖٚ ٘بي ؼيبؼي زض ِفبضوت  ضإّ٘ب. 

 :7633، ِٕصٛضٖ ثٙبض ٌٛيي  ،ٔبْ ٚ تجٍيغبت زض زٚضٖ پٍٙٛي اٚيظ ضإّ٘ب. 

 7634، ٛي ٔظبَ زض زٚضٖ لبجبض، ـفك ِحّس ذبٔيتبثيط ِساضغ ٔظبَ زض تح: ضإّ٘ب. 

 7634 ،ٔي وطِبْ زض زٚضٖ ٔبصط اٌسيٓ ـبٖ، ِطٙطٖ ٔبصطي وٛ٘جبٔيثبظضگب :ضإّ٘ب. 

 :7634، ٚضٖ پٍٙٛي زَٚ، ِحجٛثٗ ذٛاجٗ پٛضاصً چٙبض تطِٚٓ ٚ تبثيط آْ ثط التصبز ز ضإّ٘ب. 

 :أمالة اؼالِي  تب7661تبثيط ؼيبؼت ذبضجي ايطاْ زض پيٛٔس ثب آِطيىب ثط ِٕبؼجبت ايطاْ ٚٚيتٕبَ اظ وٛزتبي  ضإّ٘ب

 .7634  ،، فبَ تي چب7611ْ

 :7634 ،فبطّٗ ِؼٍّي  ،ػي يٙٛزيبْ زض ػصط ضضب ـبٖ پٍٙٛيٚضؼيت اجتّب ضإّ٘ب. 

 :7641 ،، ِطيُ صبٌحي7611-7611ضيد ٔگبضي ِحٍي ٌطؼتبْ تب ضإّ٘ب. 

 :7641، زي آضا ِطزٚذي  ،ِفطٚطٗتحٛالت ٔظبَ ِبٌيبتي وطزؼتبْ زض ػصط  ضإّ٘ب. 

 :7641 ، ٌيال حيسضي )گطٖٚ فطٕ٘گ ٚ تّسْ اؼالَ (،ضٔيتٗ زض أسيفٗ زوتط ػٍي ـطيؼتيت ِٚسؼٕ ضإّ٘ب. 

 :7647  ،( ثي ثي ظيٕت اؼّبػي7619ً -7619)ٔگطؾ ِطجٛػبت ِفٙس ثٗ ٔٛيٓ ؼبظي ضضب ـبٖ  ضإّ٘ب. 

 :7139ذبضجي )ْ حيبت اجتّبػي ـيطاظ ػصط لبجبض ثط ِجٕبي ضٚايت ٘بي ؼفطٔبِٗ ٔٛيؽبثطضؼي تطجيمي  ضإّ٘ب-

 .7647، (، صفٛضا طيجي7171

 7647ضإّ٘ب: تفطيحبت ٚ ؼطگطِي ٘بي زٚضٖ لبجبض، حؽٕيٗ ِٛؼٛي، اؼفٕس. 

  7647ضإّ٘ب: ٔمؿ زٌمىبْ زض ؼيبؼت ػصط لبجبض، ٔطگػ آظِٛزٖ، اؼفٕس. 

 7634، ِٙط غفبضيِطيُ   : ٚضؼيت ِص٘جي طبٌمبْ اظ صفٛيٗ تب لبجبض،ِفبٚض. 

 7634، ِٙط ِٚاليط زضزٚضٖ لبجبض، ٌيٍي فالح زض ّ٘ساْ وبضوطز ٔٙبز ٚلف :ِفبٚض. 
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  ،ِفبٚض: جبيگبٖ ـبٖ زض أسيفٗ ي ٔبصطاٌسيٓ ـبٖ ثب تأثيط گصاضي اظ گعاضٖ ٘بي گفتّبْ ِسضْ، فبطّٗ ؼبزات ٔژاز

7633. 

 7631ؼفٕس ِطيُ ؼطاجي، ا  ،ثبضفطٚؾ ٚ آًِ  ،ط٘بي ؼبضئٙبز ٚلف زض ِبظٔسضاْ زٚضٖ لبجبضيٗ ثب تىيٗ ثط ـٙ :ِفبٚض. 

 7633اؼفٕس   ،ِفبٚض: تبضيد ِعاض جطيت، ؼيس ؼىيٕٗ ِحّٛزي. 

  ،ِفبٚض: ِمبيؽٗ ي ػٍّىطز جطيبْ ٘بي اؼالِي ٚ ِبضوؽيؽتي زض ٔٙبز٘بي فطٕ٘گي ايطاْ، ؼّيٗ ِحّٛزي

 .  7633اؼفٕس

 ِفبٚض: ثطضؼي تأثيطات  .7641، ِٙط ٍي، ؼّيٗ ضفيؼي ـفيك: ثطضؼي ٚيژگي ذبططات فؼبالْ ججٙٗ ي ِِفبٚض

ثط تحٛالت حمٛلي ظٔبْ ثب تىيٗ ثط ِفطٚح ِصاوطات ِجٍػ  7693تب  7611اجتّبػي ؼبي ٘بي  –تحٛالت ؼيبؼي 

 .7641ـٛضاي ٍِي، اٌٙبَ فطذي ِمسَ، اؼفٕس

  ،7641ِفبٚض: تأثيط ٔٙضت ِفطٚطيت ثط ٔٛع ِجبظات ٘ب زض ٔظبَ لضبيي ايطاْ، ضٚزاثٗ ضـٕٛز. 

 ٔٚ 7641مؿ آْ زض ؼيبؼت ػصط ٔبصطي، ـٙيٓ ضاز ِٙط، ِفبٚض: حطِؽطا. 

 :7641 ،ىيٗ ثط ٔظطيٗ ي ِطتْٛ، ظيٕت ٔبزيزض ؼفطٔبِٗ ٘بي ػصط لبجبض ثب تزٚ ؼٛ گطايي جبِؼٗ ـٕبذتي  ِفبٚض. 

 7647، ِٙط ؼحط صيبزي  ،91-11: ثطضؼي ٔفٛش ظٚاض ايطأي زض زضٚاثط ايطاْ ٚػطاق ِفبٚض. 

 7647ِٙط   ،فطٚؽ فطخ پي  ،91-11ي ايطاْ زض ؼبي ٘بي ٔيطٚي ؼَٛ ٚ ضٚاثط ذبضج :ِفبٚض. 

 

 :پايان نامو ىاي دكتري 

 ِ 7633، تْٛ ِٚٛاز زضؼي زض ػصط پٍٙٛي اٚي، ظ٘طا حبِسيضإّ٘ب: ِجبٔي ايسئٌٛٛژيه حبوّيت ٚتبثيط آْ ثط. 

  ،7631ِفبٚض: ٔبصطاٌسيٓ ـبٖ ٚ گفتّبْ تجسز، ظ٘طا ػٍيعازٖ ثيطجٕسي. 

 ًِثٙساـتي( زض زٚضٖ ضضبـبٖ پٍٙٛي، اٌٙبَ  –ِٛثط ثط ايجبز ٚتىٛيٓ ِٛؼؽبت ذيطيٗ )ضفب٘ي  ِفبٚض: ثطضؼي ػٛا

 .7633ٍِه ظازٖ، 

 7647زأفگبٖ تٙطاْ، اْ زض ػصط ضضب ـبٖ، ـٙطاَ غالِي،ِفبٚض: وفبٚضظي ايط. 

 

 : فعاليت ىاي اجرايي 

  7634تب  7631ِؼبٚٔت گطٖٚ اظ ؼبي. 

  ازثيبت ، ظثبْ ٘ب ٚتبضيد زأفگبٖ اٌع٘طا.ػضٛ ـٛضاي تحصيالت تىّيٍي زأفىسٖ ي 

 

 :فعاليت ىاي جانبي 

 . ػضٛ ٘يئت ِسيطٖ أجّٓ ايطأي تبضيد 

 ٛأجّٓ ظٔبْ پژٚ٘فگط تبضيد. ٘يئت ِسيطٖ ػض 

 .ػضٛ ٘يئت تحطيطيٗ ِجٍٗ ػٍَٛ أؽبٔي زأفگبٖ اٌع٘طا 

  ايطاْ آؼيت ٘ب ٚ ضا٘ىبض٘ب ".زثيط ػٍّي ؼّيٕبض أجّٓ ايطأي تبضيد ثب ػٕٛاْ" آِٛظؾ ٚپژٚ٘ؿ تبضيد زض 

 ؼسٖ ٘بي ٔٛظزٖ ٚثيؽت بضيد ثب ػٕٛاْ" ظْ زض جٙبْ اؼالَزثيط ػٍّي ّ٘بيؿ ثيٓ اٌٍٍّي أجّٓ ظٔبْ پژٚ٘فگط ت ،

 ِيالزي ".


