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 هاي علمي و اجرايي خالصه فعاليت

 

شخصات فردي   م
 قديمي  :نام خانوادگي  اكرم  :نام

 ghadimi2005@gmail.com: پست الكترونيكي

ق تحصيلي  سواب
 1387هندوستان ،  -دهلي نو سياسي، دانشگاه جواهر لعل نهرو دكتري علوم -
 1373سياسي، دانشگاه تربيت مدرس، ليسانس علوم فوق -
 1368ياسي، دانشگاه تهران، س ليسانس علوم -

 
ق شغلي   سواب

  1384تا مرداد  1373عضو هيأت علمي معاونت پژوهشي وزارت علوم از سال  -1
 تاكنون  1384عضو هيأت علمي مركز تحقيقات سياست علمي كشور از مرداد ماه  -2
 رئيس انجمن ترويج علم ايران -3
  1384تا آبان  1380هاي علمي ايران از سال  دبير كميسيون انجمن -4
 تاكنون  1380دبير انجمن ايراني مطالعات زنان از سال  -5
 "ترويج علم"ترويجي  -مدير مسئول مجله علمي -6
 1389، انجمن ترويج علم ايران،"ترويج علم"عضو هيات تحريريه فصلنامه علمي و ترويجي  -7
-1386 نانجمن ايراني مطالعات زنا ،"تحقيقات زنان  "پژوهشي -عضو هيات تحريريه فصلنامه علمي  -8

1390 
، "تحقيقات زنان سابق "حقوق و توسعه  :زن پژوهشي-عضو هيات تحريريه فصلنامه علمي  -9

 تاكنون 1390 انجمن ايراني مطالعات زنان
 1388 -1390 نائب رئيس انجمن ترويج علم ايران -10
 "هدحقوق و خانوا:زن"پژوهشي  -مدير داخلي مجله علمي -11
 "و توسعه حقوق:زن"پژوهشي  -مدير داخلي مجله علمي -12
انجمن ايراني مطالعات زنان و فرهنگستان زبان و ادب (عضو گروه واژه گزيني مطالعات زنان  -13

 )فارسي
انجمن ايراني مطالعات زنان و فرهنگستان زبان و ادب (دبير گروه واژه گزيني مطالعات زنان  -14

 )فارسي
 
 

علمي  خالصه فعاليت  تحقيقاتي  –هاي 
 فارسي مقاالت

 1392،ترويجي ترويج علم –، مجله علمي علم و فناوري چيستي ديپلماسي -
 1392علم و فناوري، نشريه نشاء علم،  تعامالت بين المللي  -
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 1392حقوق و توسعه، : پژوهشي زن -، مجله علميالمللزنان در اسناد حقوق بين -
 1392لزوم ترويج علم در ايران ،  -
 1391يه نشاء علم ايران، نشر. ا. گزارش هفته ترويج علم در ج -
، مجله )1996-2006(نقش ايدئولوژي در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده -

 1391الملل روابط بين پژوهشهاي پژوهشي –علمي 
، بررسي راهبردي سياست خارجي امريكا در كردستان عراق و امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران -

 1391فصلنامه راهبرد، 
ترويجي ترويج علم،  -ترويج علم، نشريه علميارزشي ترويج علم در جمهوري اسالمي ايران،  مباني -

1391 
روابط بين الملل،  پژوهشهاي پژوهشي –، نشريه علمي نقش ديپلماسي علم و فناوري در ايجاد صلح -

1391 
گاني كردن جايگاه ترويج علم در اسناد توسعه و كالن كشور،  سومين سمينار فيزيك و لزوم هم -

 1390آن،فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي، 
هاي آموزشي و پژوهشي، مجله پژوهش در  ضرورت: ارزيابي رشته مطالعات اجتماعي علم و فناوري -

 1390، )پژوهشي -علمي(مسائل تعليم و تربيت 
پژوهشي،  -هاي توسعه و كالن جمهوري اسالمي ايران،فصلنامه علميمقايسه جايگاه زنان در برنامه  -

 1390تحقيقات زنان، 
هاي عمومي و مركز تحقيقات سياست علمي  مطالعه مفيد و ترويج علم، ارائه در نشست نهاد كتابخانه -

 1389كشور، تهران،
 1389، 47بررسي وضعيت ترويج علم در جمهوري اسالمي ايران، فصلنامه رهيافت،شماره  -
 1388م، مركز تحقيقات سياست علمي كشور،همايش ترويج علتجربيات جهاني ترويج علم،  -
هاي مناطق محروم و در حال توسعه در فصلنامه  بررسي تطبيقي وضعيت علمي و پژوهشي دانشگاه-

 رهيافت
نقش انجمنهاي علمي در توسعه علوم مهندسي،كنفرانس آموزش مهندسي در ايران  -

 1388،ارديبهشت 1404
 1387ي،  فصلنامه تحقيقات زنان، پاييز ناموزوني هاي مشاركت زنان در آموزش عال-
بررسي رشته مطالعات زنان از ديدگاه مدرسان و دانشجويان دوره، چاپ در مجموعه مقاالت زنان و -

 1386آموزش عالي،پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، تهران، پائيز
نامه تحقيقات ،زنان هاي تحصيالت تكميلي و آثار آن بر اشتغال آنان، فصل وضعيت زنان در دوره-

 1386زمستان 
، پاييز و زمستان 38، فصلنامه رهيافت، شماره 1383هاي علمي ايران تا  گزارش پيشرفت انجمن-

1385 
 1384عضو ميزگرد جنبش زنان در هند -
هاي فراروي خانواده در  هاي ارتباطي بر خانواده در هزاره سوم ارائه در سمينار چالش تهديد فناوري-

 1383م و يكم قرن بيست
 1383نقش آموزش عالي در توسعه سياسي، چاپ در دائره المعارف آموزش عالي -
 1383هاي علمي ايران، چاپ در دائره المعارف آموزش عالي  انجمن-
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، بهار و تابستان 32شماره   هاي علمي ايران، چاپ در فصلنامه رهيافت، ساختار و عملكرد انجمن-
1383 

محيط زيست، همايش چالشهاي ملي و اصلي محيط زيست، تهران اسفند  آموزش نيروي انساني و-
1383 

شركت در ميزگرد انجمنهاي علمي و گفتگوي تمدنها، همايش نقش سازمانهاي غيردولتي در گفتگوي -
 .1383تمدنها،  دانشگاه تهران، مهر ماه 

  1382ر مجله ريحانه، پاييز هاي زنان در فرايند توسعه چاپ د تأثير ادراك مديران بر تحقق قابليت  -
اي  ارائه در كارگاه منطقه نقش زنان و جوانان در حفاظت از محيط زيست با تأكيد بر توسعه پايدار،-

، برگزار كننده كميسيون 1382نقش زنان و دختران در حفاظت از آبخيزها و محيط زيست، اسفند 
 ملي يونسكو و انجمن آبخيزداري 

، تابستان 11هاي علمي ايران، خبرنامه تحقيقات و فناوري، شماره  ون انجمننگاهي به فعاليت كميسي -
1381 

بررسي حق آموزش در اعالميه جهاني حقوق بشر، سمينار حقوق بشر، دانشگاه عالمه طباطبائي، -
 1381ارديبهشت 

ه نقش مشاركت زنان در توسعه سياسي، سمينار مشاركت سياسي زنان در كشورهاي اسالمي، دانشگا -
 1381عالمه طباطبائي، مهرماه 

بررسي حق آموزش در اعالميه جهاني حقوق بشر با تأكيد بر آموزش و پرورش، سمينار اصالحات در  -
 1380آموزش و پرورش،

 1379نشريات علمي كشور در يك نگاه، فصلنامه مركز تحقيقات -
 1379هاي علمي ايران در يك نگاه، فصلنامه مركز تحقيقات  انجمن-
ورت مشاركت زنان در حفظ  و تداوم انقالب اسالمي، چاپ شده در بولتن مركز امور مشاركت ضر-

 1378زنان
 1377نقش زنان در دفاع مقدس، چاپ شده در روزنامه سالم و اطالعات، مهر  -
  1377زنان و شوراها، چاپ شده در روزنامه همشهري، آذر -
 1376ده در روزنامه اطالعات، بهمن نقش مشاركت سياسي زنان در توسعه سياسي، چاپ ش-
  1374 انساني  نحوه تأمين امنيت شغلي و پژوهشي براي استادان علوم-
بررسي سياست خارجي پرزيدنت مبارك و مقايسه آن با پرزيدنت سادات، مركز تحقيقات استراتژيك -

 1374خاورميانه 
 1374ي جمهوري اسالمي ايران، ، به صورت بولتن خبرگزار)الكربي(استراتژي آمريكا عليه ليبي -
 1374خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران، ) محرمانه(شماره به صورت بولتن  4اخوان المسلمين در  -
 1374شماره به صورت بولتن خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران،  2سازمان كنفرانس اسالمي در -
 اقتصادي  –مرداد، مجله اطالعات سياسي  28تحليلي بر كودتاي -
 
  

 مقاالت انگليسي
 

 Passing from Traditional Diplomacy to Science and Technology 
Diplomacy, International Workshop on Science and Technology 
Diplomacy for Developing Countries, Tehran, 2012  
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 The Role of Employment on Women's Mental Health, In 
Empowering Women through Better Healthcare and Nutrition in 
Developing Countries, Regency Publications,NewDelhi, 2012 

 Religion as the Dominant Element in International Relations in the 
Afternath of September 11, 2011. 

 New Reading on Satyagraha and its role in making of co-existence 
thoughts, The First International Seminar on Peaceful  Co-existence in  
Islam and Indian Religions, India, New Delhi,2010. 

 The Role of Employment on Women's Mental Health,  International 
Conference on Empowering Women in Developing Countries through 
Better Health Care and Nutrition, India, Pilani-Rajestan,2010, 

 THE POSITION OF WOMEN IN CONTEMPORARY IRAN, 
Empowerment of Women through Science and Technology 
Interventions, India, New Delhi, 2010. 

 Scientific Research Centers in Iran: An overview, Enhancing 
Change Through Science Centres, India, New Delhi,2010. 

 Globalization and Gandhian Way (Satyagraha) with Empasison 
Women Movement in Iran, New Delhi, 2009 

 
 
 

 هاي بين الملليها و دوره شركت در كنفرانس
 2006-2007شركت در دوره سياست علم در دانشگاه جواهر لعل نهرو -
 2002شركت در مدرسه تابستاني دانشگاه هامبلت آلمان،  -

 تفاوتهاي جنسيتي در كشورهاي اسالميبحث در باره  •
 حل و فصل منازعات كارگاه آموزشي در باره  •

ارائه شده در  ،با تاكيد بر جنبش زنان ايران)مبارزه منفي گاندي(، ساتياگراهابررسي جهاني شدن -
 1386كنفرانس بين المللي قرن ساتياگراها ، دهلي نو،آذر 

ارائه شده در پنجمين دوره آموزشي بين المللي پيشبرد تغييرات از   ،وضعيت مراكز پژوهشي در ايران -
 1386، اسفند ) سبورگژوهان( طريق مراكز علمي،آفريقاي جنوبي 

،  ، برلينريزي جنسيتي دوره آموزشي بودجه  ،)آلمان(شركت در مدرسه تابستاني دانشگاه هامبلت -
 1387تيرماه

سازي زنان از طريق  كارگاه بين المللي توانمند ،وضعيت آموزشي زنان در جمهوري اسالمي ايران -
  1387علم و فناوري، تهران، آذر 

هم انديشي بين المللي دين و  سپتامبر، 11در روابط بين الملل پس از حادثه لفه مسلط ؤمذهب م -
 1388همزيستي مسالمت آميز، تهران، آذر 

كنفرانس بين المللي نقش  آميز، قرائتي نوين از ساتياگراها در ايجاد انديشه همزيستي مسالمت -
 1388اسفند اديان در ايجاد همزيستي مسالمت آميز ، جامعه المصطفي، دهلي نو، 

نقش اشتغال در بهداشت رواني زنان، كنفرانس بين المللي توانمندسازي زنان از طريق بهداشت و تغذيه،  -
، )هندوستان(بريال ، پيالنيبخش علم و فناوري جنيش عدم تعهد و يونيسف و موسسه علم وتكنولوژي 

 1389ارديبهشت 
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؛دانش و نوآوري در جامعه به المللي مراكز علم گاه بينبررسي  وضعيت مراكز علمي در جهان ، ارائه در كار -
 1389كواالالمپور مالزي، مهرماه  دستيابي به توسعه پايدار در كشورهاي درحال توسعه،     -منظور 

 1391نقش فرهنگ در زبان و ادب فارسي، مادريد  -
لم و فناوري، ارديبهشت گذر از دپيلماسي سنتي به ديپلماسي مدرن، كارگاه بين المللي ديپلماسي ع -

1391 
 
 ترجمه مقاالت 

  1377زنان در احزاب سياسي، چاپ شده در فصلنامه فرزانه، بهار -
 
 هاي تحقيقاتي طرح 

ديپلماسی علم و فناوری درجمهوری اسالمی ايران و کشورهای امريکا، : " مجری طرح •
 1392 ژاپن، هند، پاکستان، مالزی، کوبا و ترکيه

 1391رسانه در عمومی سازی علم در ايران و ساير کشورهای جهان، نقش " : مجري طرح •
 1390مركز تحقيقات سياست علمي كشور، "تدوين سند ترويج علم ايران ":مجري طرح •
 1388مجري طرح مميزي ترويج علم  رياست جمهوري، انجمن ترويج علم ايران،  •
 1388راني مطالعات زنان، همكاري در طرح مميزي وضعيت مطالعات زنان در ايران، انجمن اي •
، مركز "هاي ترويج علم به منظور دستيابي به الگويي مناسب تدوين شاخص ": مجري طرح •

 تحقيقات سياست 
 1388علمي كشور،  •
، "تدوين دوره آموزشي كارشناسي ارشد و دكتري مطالعات اجتماعي علم و فناوري":مجري طرح •

 1387مركز تحقيقات سياست علمي كشور، 
، مركز  "هاي علمي ايران و شبه قاره هند بررسي تطبيقي ارزيابي عملكرد انجمن": مجري طرح •

 1385تحقيقات سياست علمي كشور 

،مركز تحقيقات سياست علمي  "روزآمد كردن قوانين و مقررات پژوهشي": مجري طرح •
 1384كشور

وزارت علوم، تحقيقات و  ،"هاي مجري طرح ارزيابي رشته مطالعات زنان در دانشگاه": همكار اصلي •
 1384فناوري 

، مركز تحقيقات "بررسي قوانين و مقررات حاكم بر پژوهش و مؤسسات پژوهشي": مجري طرح •
 1382سياست علمي كشور

   1377،دانشگاه تهران،"نظرسنجي پيرامون هفتمين انتخابات رياست جمهوري"همكاري در طرح  •
هاي عملي بانوان جهت شركت در  و مهارت هاي علمي همكاري در اجراي طرح افزايش آگاهي •

 1377، دانشگاه تهران، )مليكا(المللي  مجامع بين
هاي عملي بانوان جهت شركت در  هاي علمي و مهارت پيشنهاد و تدوين طرح افزايش آگاهي •

 1377) مليكا(المللي  مجامع بين

مورپژوهشي وزارت علوم، انساني،  دفتر ا هاي علوم هاي تحقيقاتي رشته اولويت: همكار اصلي طرح •
 1375تحقيقات و فناوري، 
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 ها و كارگاهسمينارها 
 1392برگزاري هفته ترويج علم درجمهوري اسالمي ايران  -   
 1392آبان ماه  27برگزاري همايش علم، صلح و توسعه در روز جهاني علم درخدمت صلح وتوسعه  -  

 1391همكاري در ايجاد باغ علم،  -
 1391ه ترويج علم در جمهوري اسالمي ايران برگزاري هفت -   

 1392برگزاري نشست علم و رسانه ،  -    
  1382برگزاري مراسم تجليل از زنان نامدار در عرصه علم و ادب، ارديبهشت -
  1381ها، دانشگاه تهران،  برگزاري نشست هم انديشي بررسي روند حضور دختران در دانشگاه-
  1381 ه، دانشگاه تهران، مهرما»قش توسعه مشاركتي در فقرزدايي از زنانن«برگزاري كارگاه آموزشي -
 1382"هاي فراروي خانواده در قرن بيست و يكم همايش چالش"برگزاري -
 1380هاي علمي ايران، خرداد  همكاري در برگزاري سومين همايش انجمن-
 1383"هاي علمي ايران چهارمين همايش انجمن"برگزاري -
 1384"هاي علمي ايران جمين همايش انجمنپن"برگزاري -
 1384"همايش نقش وكالي زن در دفاع از حقوق زنان"برگزاري -
 1380ها، مهر  شركت در جلسات ساماندهي آمارهاي ثبتي وزارتخانه-
 1375شركت در سمينار نقش زن در توسعه، صنعت و دانشگاه -
 1378شركت در كارگاه آموزشي زن و فقر -
 1380ه آموزشي خشونت عليه زنان شركت در كارگا-
  1374هاي علمي كشور شركت در كارگاه روش تحقيق برگزار شده از سوي شوراي پژوهشي-
هاي رهبري براي زنان، برگزار شده از سوي مركز امور مشاركت  شركت در كارگاه مشاركت و مهارت-

 1377زنان رياست جمهوري 
 1380جان و بنياد دانشنامه بزرگ فارسي هاي سمنان، زن بازديد و نظارت از دانشگاه-
 1380بازديد از دومين نمايشگاه اسناد و مدارك پژوهشي فرهنگي شوراي فرهنگ عمومي -
 1374-1375ها  شركت در كميسيون اساسنامه-
-1375 ، دفتر امور پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريانساني شركت در جلسات شوراي علوم-

1374 
 1380)وزارت خارجه(رد مشترك ايران و سوئيس شركت در ميزگ-
شناسي ايران، مديريت ايران، علوم  ژنتيك، بلورشناسي و كاني(هاي  شركت در مجمع عمومي انجمن-

 1380-1384....)مديريت، مديريت اجرايي، ترويج كشاورزي، مهندسي نفت و 
انشگاه شهيد چمران ها و مراكز تحقيقاتي، د شركت در چهل و هشتمين نشست رؤساي دانشگا-

  1382،اهواز
  1382،)سنندج(ها و مراكز تحقيقاتي  شركت در همايش معاونين پژوهشي دانشگاه-
 1382،)قشم(شركت در انديشگان منابع آبي -
 1382،)كرج(شركت در انديشگان زنان -
 1384،سخنراني تاريخچه روز جهاني زن -
  1388شركت در كارگاه آموزشي كارآفريني زنان،  -
 1388شركت در كارگاه نگارش علمي،  -
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كداميك با نيازهاي زنان : شركت در كارگاه آموزشي كارآفريني اجتماعي يا كارآفريني اقتضادي -
 1389متناسبند؟، تهران،  

 تدريس  -
 1380،)دانشگاه تهران( "...مشاركت سياسي و "تدريس در دوره مليكا -

جهت كارشناسان امور زنان وزارت جهاد كشاورزي » زن، مشاركت و سياست«تدريس در كارگاه -
،1380 
  1381،تدريس در كارگاه آموزشي كارشناسان مسائل زنان وزارت نيرو  -
 1388-1387كارشناسي ارشد، پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالمي،  ،حقوق مدني  -
، )خوارزمي(معلم تهران دوره كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت ،سياست خارجي اياالت متحده امريكا -

 1389- 1388نيمسال اول 
، )خوارزمي(دوره كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم تهران، متون تخصصي روابط بين الملل -

 1389-1388نيمسال اول 
-1388 دوم، نيمسال )خوارزمي(دانشگاه تربيت معلم تهران دوره كارشناسي ،اصول روابط بين الملل -

1389 
 1389-1388، نيمسال دوم )خوارزمي(دانشگاه تربيت معلم تهران دوره كارشناسي ،حقوق اداري -
 1390-1389نيمسال اول  ،دانشگاه تربيت معلم ، دوره كارشناسي ارشدسمينار روابط خارجي ايران -
دانشگاه تربيت معلم، دوره كارشناسي ارشد  ،در روابط بين المللبازتاب آن  و سمينار انقالب اسالمي -

 1390-1389سال اول نيم
دانشگاه تربيت معلم تهران، نيمسال اول  دوره كارشناسي ارشد هاي سياسي، نظام تطبيقيمطالعه  -

1389-1390 
نيمسال دوم   دانشگاه تربيت معلم،گروه مطالعات زنان  دوره كارشناسي ارشد روش تحقيق كيفي، -

1389-1390  
وره كارشناسي ارشد گروه مطالعات زنان دانشگاه د هاي اجتماعي و نقد وبررسي فمينيسم، جنبش -

  1390-1389نيمسال دوم  تربيت معلم، 
 1390-1389، نيمسال دوم )خوارزمي(دوره كارشناسي  دانشگاه تربيت معلم تهران، حقوق اداري  -
 1390-1389دانشگاه تربيت معلم، نيمسال دوم  ، دوره كارشناسي ارشدسمينار روابط خارجي ايران -
، )خوارزمي(دوره كارشناسي، دانشگاه تربيت معلم تهران ،ياست و حكومت در اياالت متحده امريكاس -

 1390- 1389نيمسال دوم 
استاد مشاور و راهنماي تعدادي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي و روابط بين الملل  -

 دانشگاه خوارزمي
 1390، خرداد "و سياست در مكتب فرانكفورت بررسي نقش هنر "داور پايان نامه با عنوان -
 1390، خرداد "تعامل سياست خارجي ايران و عربستان در قبال عراق "داور پايان نامه با عنوان -
 داوري  دهها پايان نامه در گروههاي علوم سياسي، روابط بين الملل و مطالعات زنان  -
 حور رشته حقوق خصوصي راهنماي چندين پروژه تحقيقاتي دانشجويان آموزش م -
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  اه نامه گزارش و آيين
  1391تهيه گزارش هفته علم درايران 
  ها و مراكز تحقيقاتي،  بيست و سومين گردهمايي معاونان پژوهشي دانشگاه: در تهيه گزارشهمكاري

ها و مراكز تحقيقاتي، نوزدهمين گردهمايي  بيست و يكمين گردهمايي معاونان پژوهشي دانشگاه
 ها و مراكز تحقيقاتي  ان پژوهشي دانشگاهمعاون

  ها  اعضاي هيأت علمي دانشگاه 1373هاي مطالعاتي سال  چكيده تحقيقات انجام شده فرصتتهيه 
  شيراز، عالمه شهيد چمران اهواز،   هاي اصفهان، تهران، عملكرد شوراي پژوهشي دانشگاهتهيه

  1375،طباطبائي، فردوسي مشهد و گيالن
  پيرامون كنوانسيون تغييرات آب و هوا رسي و اظهارنظر برتهيه گزارش 
  ها  بررسي مسائل و مشكالت استانتهيه گزارش 

  هاي تخصصي شانزدهمين گردهمايي معاونان  نظرخواهي پيرامون كميسيونتهيه گزارش
 پژوهشي 

 تهيه گزارش نگرشي بر مشكالت مراكز تحقيقاتي 
 المللي بين –سمينارهاي علمي  تهيه گزارشي از چكيده مقاالت ارائه شده در 
  1374المللي  بين –پژوهشنامه مقاالت ارائه شده در مجامع علمي تهيه 
  1375المللي  بين –پژوهشنامه مقاالت ارائه شده در مجامع علمي تهيه 
  1376المللي  بين –تهيه پژوهشنامه مقاالت ارائه شده در مجامع علمي 
  هاي مناطق محروم و در حال توسعه با چند  اهبررسي تطبيقي وضعيت دانشگتهيه گزارش

 دانشگاه نمونه 
 1370-1372هاي مناطق محروم و توسعه نيافته  وضعيت دانشگاه 
  هاي مناطق محروم و در حال  وضيت علمي و پژوهشي دانشگاهبررسي تطبيقي تهيه گزارش

  1374الي  1370توسعه از سال 
  هاي در حال توسعه در سال  شي دانشگاهبررسي تطبيقي وضعيت علمي و پژوهتهيه گزارش

1375 
  1377گزارش عملكرد حوزه معاونت پژوهشي سال تهيه  
  ها و مراكز تحقيقاتي  هاي تحقيقاتي بيست ساله دانشگاه بررسي فعاليتتهيه 
   1377المللي  بين –پژوهشنامه مقاالت ارائه شده در مجامع علمي تهيه 
  1375المللي  بين –مي بررسي و تحليل سفرهاي علتهيه گزارش 
  1376-78هاي در حال توسعه  بررسي وضعيت علمي و پژوهشي دانشگاهتهيه گزارش  

 1379هاي علمي در سال  تهيه گزارش عملكرد انجمن 
 1380هاي علمي ايران در سال  هاي انجمن گزارش فعاليت  
 1382هاي علمي  تهيه راهنماي تأسيس انجمن 
 1382هاي علمي  نتهيه راهنماي نام و نشاني انجم 
 هاي علمي ايران  تهيه گزارش چهارمين همايش انجمن 
  هاي انجمن ايراني مطالعات زنان  خبرنامهتهيه 
 هاي علمي به مناسبت  تهيه خبرنامه اولين نمايشگاه دستاوردهاي علمي و پژوهشي انجمن

 هفته دفاع مقدس 
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 تهيه خبرنامه انجمن ترويج علم ايران 
 انجمن ايراني مطالعات زنان  تهيه گزارش سمينارهاي 
 1375نامه طرح دانش  تهيه آيين 
 1375نامه طرح تعاون  تهيه آيين 
 نامه كميسيون پژوهشي زنان   تهيه آيين 

 
 كتاب

 نامه مطالعات زنان واژه-
 مشاركت و توسعه  زن، -
 مجموعه قوانين و مقررات پژوهشي جلد اول -
 مجموعه قوانين و مقررات پژوهشي جلد دوم -
 زن، عرصه اجتماع -
 هاي فراروي خانواده در قرن بيست و يكم مجموعه مقاالت همايش چالش-
 1381هاي علمي ايران  عملكرد انجمن-
  1382هاي علمي ايران در سال  عملكرد انجمن-
 

  هاي اجرايي خالصه فعاليت
 1392دبير ستاد برگزاري هفته ترويج علم در ايران  -
 1391ترويج علم در ايران دبيرستاد برگزاري هفته  -
 1389نويسي بر منشور ترويج علم ايران،  انديشي پيش دبير نشست هم -  
 عضو شوراي كتاب مركز تحقيقات سياست علمي كشور  -  
 1388هاي علمي مستقر در ساختمان دانشگاه عالمه طباطبايي،  عضو كميته راهبردي انجمن -  
 تهران 1387ازي زنان از طريق علم و تكنولوژي آذر ماه دبير كارگاه بين المللي توانمند س - 
 )1382ارديبهشت (هاي فراروي خانواده در قرن بيستم و يكم  دبير همايش چالش- 
 هاي علمي ايران  دبير چهارمين همايش انجمن-
 هاي علمي ايران  دبير پنجمين همايش انجمن-
 دبير همايش نقش وكالي زن در دفاع از حقوق زنان - 
 سياسي  المللي دانشگاه تهران دانشكده حقوق و علوم مكاري با مركز مطالعات عالي بينه-
  1373-1374)اي برنامه(همكاري با سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران -

 1373-1374) اي پروژه(همكاري با سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران -
 1375 ،رميانههمكاري با مركز تحقيقات استراتژيك خاو-
 1380 ،هاي سياسي دفتر بررسي –سازمان تبليغات اسالمي همكاري با -
 مؤسس انجمن ايراني مطالعات زنان عضو-


