
 

 

 بسمه تعالی

 الف( مشخصات فردی: 

 نام و نام خانوادگی: رضیه کشتکاران        

                1346متولد:  

 نام پدر: ابراهیم 

 

 وضعیت تحصیالت: ب( 

 .1370الی  1363ـ گذراندن دوره تحصیالت حوزوی )اتمام سطح(/ مکتب توحید و جامعه الزهرا/ 

 . 1379الی  1373سال درس خارج فقه و اصول/ جامعه الزهرا/  6ـ 

 ـ گذراندن دوره فلسفه نظام والیت/ دفتر فرهنگستان علوم اسالمی قم .

 مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران. ـ کارشناسی ارشد فقه و اصول/

 ـ معادل کارشناسی ارشد فلسفه/ دفتر فرهنگستان علوم اسالمی قم.

 

 ها:ج ( مسئولیت

 )وزارت کشور( 90سال  1013 ثبت شماره به)سازمان ملی جوانان(  ۸0سال  نور والیت کوثر مؤسسه مسئول  -

  ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( 13۸1سال   271 ثبت شماره به کریمه والیت فرهنگی هنری مؤسسه -

  اهداف:با          

 ،یاز نظام و فرهنگ اسالم یپاسدار یبرا یاجتماع زشیانگ. 1

 زنان مسلمان؛  یو عمل ی، اعتقاد یمانیا تیتالش در جهت توسعه ظرف. 2

 خانواده؛رد جهان ، عدالت در جامعه ورشد در دیزنان در اقامه کلمه توح ریسهم تأث یو معرف ییتالش در جهت شناسا. 3

 و مشکالت زنان؛ یمسائل اجتماع یشناس بیزنان در آس یاطالعات و آگاه قیتعم. 4

و انقالب  یتحقق اهداف نظام اسالم یآنان در راستا یزنان مسلمان و مشارکت جد یو عمل یفکر ،یروح یکمک به سازمانده. ۵

 ؛ یفرهنگ

 

 91تا  ۸9از سال  قم اسالمیعلوم مدیرگروه زنان و خانواده فرهنگستان   -

 کنون تا 92از سال قم مسئول واحد خواهران حسینیه اندیشه   - 

 

 



 

 

 

 د(   فعالیت علمی پژوهشی 

منیرالدین   سلسله جلسات مرحوم عالمه سید) مطلوب اسالمییت زنان در جامعه و ارائه الگوی بررسی سلسله جلسات ارزیابی وضعـ  

 حسینی الهاشمی( 

منیرالدین   )سلسله جلسات مرحوم آیت اهلل سیدـ بررسی سلسله جلسات طرح جامع توسعه منزلت زن در جریان تکامل اجتماعی   

 حسینی الهاشمی( 

نظام اسالمی ازمنظر حاکمیتی )سلسله جلسات مرحوم حجت االسالم و المسلمین در ـ بررسی سلسله جلسات منزلت زن و خانواده 

 صدوق (

 

 :فرهنگی علمیهای ( فعالیتـه

 . 1366ـ  136۵صرف و نحو عربی )جامع المقدمات(/ مکتب توحید/  تدریس -

 .13۸۵الی  137۵بحث زن و خانواده در اسالم/ جامعه الزهرای قم/  تدریس -

 92/  دانشگاه سنندج در سال  ۸9تا  ۸3دانشگاه قم/ از سال  /2و1بحث معارف واندیشه اسالمی تدریس -

شناسی معرفت دینی، فلسفه نظام والیت، ضرورت دستیابی شناسی، والیت فقیه، آسیبمباحثی چون: حکومت جهانی و غرب تدریس -

 تاکنون.  13۸1و سبک زندگی اسالمی ..../ اسالمی  به اصول فقه احکام حکومتی و موضوعات گفتمان انقالب 

گویی به مسائل دانشجویان(/ آباد و... پاسخهای مختلف شیراز، قم، خرمدانشگاهها )اقامت ده روز در مبلغ در نهاد رهبری دانشگاه -

 .13۸4الی  1379

 .کنون تا 13۸3 /زیارت و حج سازمان /حج معینه -

 : چون مختلف های ونمایشگاه همایش برگزاریمسئول  -

 معظم مقام فرامین به وتخصصی مند قاعده نگاه ضرورت "  زن ، منزلت ، توسعه( س)معصومه فاطمه حضرت شخصیت تجلیل و تحلیل 

 و... "رهبری

 حضرت در کوثر تجلی کتاب عنوان با چاپ و معصومه فاطمه حضرت شخصیت پیرامون ها مصاحبه مجموع درتنظیم همکاری  -

 .13۸2(/ س)معصومه فاطمه

 13۸9 /والیت کریمه مؤسسه  ،"الهیه والیت تحقق در طریقی معصومه فاطمه حضرت" کتاب تدوین در همکاری -

 به ارائه(/ مطلوب عملکرد ـ ارزیابی الگوی ـ مطلوب جایگاه) علمیه های حوزه فرهنگی مطلوب انداز چشم پروژه در همکاری -

 .13۸4 /اسالمی انقالب عالی شورای

 .اسالمی انقالب عالی شورای به ارائه /علمیه های حوزه فرهنگی عملکرد ارزیابی پروژه در همکاری  -

 .اسالمی انقالب عالی شورای به ارائه  /رهبری فرمایشات در حوزه تحول الگوی تنظیم پروژه مسئول کارشناس  -



 

 

 13۸9/  فرهنگی انقالب عالی شورای /ایرانی اسالمی زندگی سبک ترسیم جهت اساسی های سیاست پروژه انجام  -

 امور زنان و خانواده ریاست جمهوریهمکاری در پروژه آسیب شناسی ازدواج جوانان/ مرکز   -

 اسالم، در زن منزلت شناسی،غرب( فراغت اوقات طرح) جوانان ویژه تابستانی های دوره برگزاری ریزی برنامه و طرح مسئول -

 .والیت کوثر مؤسسه ـ قم.../ و فقیه والیت جهانی، حکومت

 نهضت و علم تولید های کارگاه سلسله/   بنیادین های پژوهش انجام جهت فرهیخته زنان توانمندسازی های کارگاه سلسله برگزاری -

 و... افزاری نرم

،  "قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن  ؛قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی "، "اسالمی انقالب گفتمان "های کارگاه سلسلهبرگزاری  -

سه تئوری تولید ثروت، اطالع، قدرت در سبک زندگی غربی وسبک  بررسی"، "ساختار های برانداز نظام ؛ ساختار های قاتل امام"

 )واحد خواهران(و حسینیه اندیشه  والیت کریمه مؤسسه در "زندگی اسالمی

 )نشست زن و خانواده( 1390 حضور در سومین نشست راهبردی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در خدمت مقام معظم رهبری. -

 .راهبردی نشست سومیندر "کشور جانبه همه پیشرفت در زنان سهم و خانواده جایگاه" :مقاله ارائه با 

 مقاالت: با ارائه  های الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت حضور در سلسله کنفرانس -

 "نظام ساختارهای در احکام تحقق برای انطباق منطق وضرورت اسالمی مبانی با توسعه رایج های مدل سازگاری میزان"مقاله   

 ."فرصت ها، چالش ها و موانع آکادمیک پیشرفت ایران "مقاله  

 "ایرانی –تفاوت تحلیلی سه ادبیات تأثیرگذار بر جامعه در ضرورت پژوهش سبک زندگی اسالمی " مقاله   

 


