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مجمع عمومي عادی انتخابات انجمن ايراني مطالعات زنان(نوبت اول)

سه شنبه مورخ 1397/2/25
فعالیت های انجمن در دوره چهارم هیات مديره سال  1393الي1396

انجمن ايراني مطالعات زنان با همکاری جمعي از برجسته ترين اساتید مطالعات زنان در سال  1379شکل گرفت و با کسب مجوز رسمي از وزارت
علوم،تحقیقات و فناوری و پس از ثبت شرکتها به شماره  13075مورخ  1380/5/11فعالیت خود را به عنوان اولین و تنها انجمن ايراني مطالعات
زنان آغاز نمود.
هیأت مؤسس
دکتر شکوه نوابی نژاد
دکتر اکرم قدیمی
دکتر زهرا شجاعی

دکتر نسرین مصفا
زنده یاد صادق آئینه وند
دکتر معصومه ابتکار

حضرت آیت ا..موسوی بجنوردی
دکتر الهه کوالیی
خانم عالیه ارفعی

هیأت مديره انجمن ايراني مطالعات زنان بر اساس مصوبات اساسنامه انجمن هدفهای اين نهاد را پیش ميبرد و فعالیتهای آن را به انجام ميرساند.
هیأت مديره وظايف خود را در چارچوب گروههای علمي و همچنین با بهره گرفتن از همکاری اعضاء و متخصصان دلسوز و صمیمي انجمن انجام ميدهند:
انجمن به عنوان انجمن برتر بین رشتهای در سال  1392در کشور و تنها انجمن برتر علمي حوزه زنان تاکنون فعالیت دارد.

هیئت مديره فعلي دوره چهارم 1393-1396
دکتر شکوه نوابي نژاد
زهرا داور
هامیرا رخشنده رو
کتايون مصری

رئیس
نائب رئیس
خزانه دار
دبیر

سید محمد موسوی بجنوردی

عضو اصلي

دکتر تهمینه شاوردی

عضو علي البدل

ستاره فاضل مطلق

عضو علي البدل

بازرسان
خانم معصومه گل محمدی

بازرس اصلي

اعظم احمدی نژاد

بازرس علي البدل

اهداف و وظایف

اهداف:
 -1افزايش اطالعات و آگاهي زنان و توانمندسازی آنان در ابعاد مختلف
 -2گسترش پژوهش و مطالعات در حوزههای مرتبط با مسائل زنان
 -3ايجاد ارتباط با مجامع مشابه در داخل و در سطح بینالمللي
 -4همکاری و ارائه خدمات مشورتي به سازمانها و نهادهای داخلي
وظایف:
 -1انجام تحقیقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بینالمللي با همکاری محققان و متخصصاني مطالعات زنان
 -2همکاری با نهادهای اجرايي ،علمي و فرهنگي در سطح ملي و بینالمللي و با محققان و متخصصان مسائل زنان
 -3ترغیب و تشويق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در مطالعات زنان
 -4ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي
 -5برگزاری گردهماييهای علمي در سطح ملي ،منطقهای و بینالمللي
 -6انتشار کتب و نشريات علمي
هیأت مديره ادواری انجمن ايراني مطالعات زنان
هیئت مدیره دوره سوم 1389-1393
دکتر شکوه نوابي نژاد

رئیس

دکتر لعیا جنیدی
زهرا داور

نائب رئیس
خزانه دار

دکتر الهه حجازی

عضو اصلي

سید محمد موسوی بجنوردی

عضو اصلي

دکتر کبری روشنفکر

عضو علي البدل

دکتر محمد حسین حافظیان

عضو علي البدل

خانم معصومه گل محمدی

بازرس اصلي

بازرسان
دکتر منصوره نیکوفتار

بازرس علي البدل

هیئت مدیره دوره دوم 1384-1389
دکتر نسرين مصفا

رئیس

دکتر شکوه نوابي نژاد

نائب رئیس

دکتر اکرم قديمي

عضو اصلي دبیر انجمن

سید محمد موسوی بجنوردی

عضو اصلي

دکتر الهه کوالئي

عضو اصلي

دکتر صادق آئینه وند

عضو علي البدل

دکتر محمد حسین حافظیان

عضو علي البدل خزانه دار

بازرسان
دکتر کبری روشنفکر
خانم معصومه گل محمدی

بازرس اصلي
بازرس علي البدل

هیئت مدیره دوره اول 1380-1384
دکتر نسرين مصفا

رئیس

دکتر شکوه نوابي نژاد

نائب رئیس

سید محمد موسوی بجنوردی

عضو اصلي

دکتر صادق آئینه وند
دکتر الهه کوالئي
دکتر لعیا جنیدی
دکتر اکرم قديمي

عضو اصلي
عضو اصلي
عضو علي البدل
عضو علي البدل دبیر انجمن

بازرسان
دکتر کبری روشنفکر

بازرس اصلي

خانم معصومه گل محمدی

بازرس علي البدل

فعالیت های انجمن در سال  1393الي1396
سخنرانیها و نشستهای علمی

همايش و کارگاه

















نقش زنان در دفاع مقدس با توجه به نقش مادری با محوريت فیلم نقد و بررسي شیار 143
کارگاه نگارش علمي 2
کارگاه خودشناسي و خودسازی
همايش خانواده و تعالي جامعه
اولین همايش ملي جامعه فرهنگ و رسانه "تلفن همراه هوشمند و سبک زندگي"
اولین کارگاه آموزشي آشنايي با سازمان ملل متحد و اسناد و مدارک آن با تاکید بر موضوعات مربوط به زنان
کارگاه آموزشي لزوم وفاداری در تحکیم بنیان خانواده
کارگاه اختالالت زناشويي
نشست تخصصي حمايت از خانواده های زندانیان
نخستین همايش بین المللي زنان و زندگي شهری
کارگاه کنترل خشم
دومین کارگاه آموزشي آشنايي با سازمان ملل متحد و اسناد و مدارک آن با تاکید بر موضوعات مربوط به زنان
همايش اينده نگری و تحوالت خانواده و زنان
همايش پايداری و استراتژيک نقش زنان و توسعه پايدار
همايش زنان و خانواده و شبکه های اجتماعي مجازی



نخستین کنگره زنان موفق ايران



کارگاه نگارش علمي






کارگاه سالمت جنسي در خانواده
اولین همايش مطالعات زنان  ،افق ها ،رهیافت ها ،راهکارها
جشنواره اخالق و مهرورزی
همايش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها

میزگردهای علمي


نشست مشورتي خشونت علیه زنان چالشها و راهکارها



زنان و چشم انداز توسعه پايدار گزارش اجالس نیويورک در سال 2015



خانواده و رسانه های نوين



رسانه های تعاملي نوين و فرصت ها



چالشهای ازدواج در جهان معاصر

 نقش زنان در وضعیت اقتصادی و
اجتماعي بمناسبت روز جهاني زن
 زنان و مشارکت های اجتماعي،فرصت ها
و چالش ها روز جهاني زن
 نقش زن از ديدگاه اسالم
 مشارکت زنان در دستیابي به صلح در
ايران
 نشست تخصصي جايگاه زنان در رسانه
های تصويری و مکتوب
 نکوداشت "دکتر صادق آئینه وند"
نشست تخصصي "منع خشونت علیه زنان
"
سازمان ملل متحد و حمايت از زنان؛ از
آرمان منشور تا واقعیت جهاني
(ارزيابي هفتاد سال فعالیت ملل متحد در
باره زنان)
 تحلیل سیر نزول آيات قرآن درباره زنان،
با تأکید بر جايگاه مديريتي زنان  4آبان
1394
 حقوق زنان در اسالم
 نشست تخصصي"منع خشونت علیه
زنان" با محوريت خشونت خانگي
 نقش پدر در خانواده
نقش شهروند زن در اخالق و مهرورزی



همکاری با نهادها و انجمن ها













خانه انديشمندان علوم انساني
دانشگاه الزهراء
شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازی شهری(وزارت راه و مسکن شهرسازی)
پژوهشکده مطالعات علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي
معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداری تهران
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات امنیت رياست جمهوری
شورای فرهیختگان زنان دانشگاه آزاد اسالمي
دانشگاه ازاد دامغان
جهاد دانشگاهي دانشگاه الزهرا
پژوهشکده مطالعات علوم انساني و فرهنگي
همکاری با انجمن حمايت از زتدانیان
معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان

تحت پوشش دادن فصلنامه زن و جامعه (دانشگاه آزاد
مرودشت شیراز)
کار گروه روانشناسی و مشاوره
کارگروه حقوقی
شرکت در بیش از  50نمایشگاه علمی  -پژوهشی

مح
اعضای ترم پیوسته

با سالم و احترام،

هم
مجم
جم علم
مقدم شما را رد اين ع گرامي مي داريم و از اين حضور سپاسگزاريم.آرزو داريم اين ع ي با حضور و مشاركت و فكری همه اعضا بتواند هب اهداف
متخ
هش
كي
خود رد جهت رشد و ارتقای علم و توسعه في نيرو اهی صص و بهبود بخشيدن هب امور آموزشي و ژپو ي رد زمينه اهی مربوط هب مطالعات زانن رد

كشور قدم ربدارد.

 دکتر شکوه نوابي نژاد

نامزدهای دوره پنجم هیأت مديره

 حضرت آيت ا ..موسوی بجنوردی
 خانم زهرا داور

 دکتر الهه کواليي

 دکتر کبری روشنفکر

 دکتر تهمینه شاوردی
 دکتر گلناز سعیدی
 دکتر فاطمه زارعي
 خانم فريده طاها

 خانم نسرين رجبي هنجني
نامزدهای دوره پنجم بازرسي
خانم معصومه گل محمدی
دکتر فاطمه پورفرد

مدیر داخلی و اجرایی انجمن
ارمغان محمودی
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