نام و نام خانوادگی :دکتر مریم سلگی
درجه علمی :استادیار
گروه پژوهشی :خانواده درمانی (مطالعات خانواده )

سوابق تحصیلی:
دوره تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

کارشناسی

فلسفه و حکمت

دانشگاه تهران

1382

اسالمی
کارشناسی ارشد

فلسفه و کالم اسالمی

دانشگاه قم

1384

دکتری

فلسفه تطبیقی

دانشگاه عالمه طباطبایی

1394

سوابق علمی:
 .1مدرک کارشناسی فلسفه و کالم اسالمی با معدل ممتازاز دانشگاه تهران ()1382
 .2مدرک کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی با معدل ممتازازدانشگاه قم ()1384
 .3مدرک دکتری تخصصی فلسفه تطبیقی از دانشگاه عالمه طباطبایی ()1394
 .5شرکت در کارگاههای آموزشی نرم افزارهای آموزشی و پژوهشی وروش تدریس ()1388-1387
 .6دارای مدرک دورههای تخصصی کامپیوتر و نرم افزار ()1384
 .8شرکت در دوره تخصصی مطالعات زنان ()1389
 .10شرکت درکارگاههای تخصصی تعلیم و تربیت اسالمی طرح ضیاف اندیشه اساتید
 .11دارک مدرک مجوز تدریس دروس معارف اسالمی از معاونت امور اساتید

■ طرح های پژوهشی:
الف) خاتمه یافته:
انجام طرح گرانت پژوهشی با عنوان " تاملی در ضرورت دینداری برای معنویت" ()1387
3انجام طرح گرانت پژوهشی با عنوان "بررسی و تبین مساله عقل و عقالنیت درمکاتب وعلوم اسالمی" ()1388
انجام طرح گرانت پژوهشی با عنوان "تحلیل و بررسی مساله حجیت استقراء" ()1389 -1390
همکار پژوهشی طرح " بررسی و نقد رویکرد فمنیستی حاکم بر کتب درسی در نظام آموزشی ایران " ()1389
استاد ناظرطرح پژوهشی با عنوان "نقد و بررسی مکاتب اخالقی واقعگرا" ()1389 -1390
انجام  3طرح پژوهشی با موضوع " بررسی نحوه معرفی ائمه اطهاردر صداو سیما "و دریافت درجه عالی و تقدیر از طرح توسط
ریاست صداو سیما ()1386-1385
انجام طرح پژوهشی بررسی نحوه معرفی "شخصیت حضرت فاطمه (سالم ااهلل علیها ) در صدا و سیما " ()1385
بررسی و نقد کتب علوم اجتماعی رشته علوم انسانی ،برای مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری وسازمان پژوهشهای آموزش
وپروش ()1385
بررسی و نقد مجموعه کتابها و جزوات مر کز مشاوره دانشگاه تهران ،برای مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری و مرکز مشاوره
دانشجویی دانشگاه تهران ()1386-1385
داوری و ارزیابی کتب منتشره از سوی مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری قبل از چاپ و تایید و یا عدم تایید به منظور چاپ و
انتشار ()1385
ویراستاری علمی مقاالت فلسفی در مجله علمی _پژوهشی خردنامه صدرا ()1384
همکاری در تهیه محتوای علمی طرح فلسفه و کودک (بسته آموزشی مخصوص مدرسین فلسفه و کودک) ()1386-1384
همکاری در تدوین طرح جامع پژوهشی فلسفه و کودک در ایران ()1385
تالیف جزوه درسی کالم 1و)1385( 2
تالیف جزوه درسی منطق 1و)1386( 2
تالیف جزوه درسی در حوزه تبین حقوق سیاسی –اجتماعی دراسالم ()1388
تالیف جزوه درسی" نقد و بررسی مکاتب فمنیستی " ()1389

ب) در دست اجرا:

■ مقاالت :
الف) مقاالت علمی پژوهشی:
بررسی دیدگاه عالمه طباطبایی و شاگردان در مساله علم (چاپ در سال  / )1393علمی -پژوهش
بررسی تطبیقی اصل علیت از دیدگاه شهید مطهری و کلینتون ریچارد داوکینز(چاپ در سال 1394و دریافت جایزه مقاله برگزیده
همایش بین المللی اندیشه های فلسفی شهید مطهری) /علمی -پژوهشی

چاپ مقاله در ژورنالهای خارجی ( علمی -پژوهشی) :

1. An Analysis and Evaluation of Philosophical Bases of School of Illumination in terms of
)Problem of Evil / Mediterranean Journal of Social Sciences /Italy/ISSN 20399340/ (2015
2. Merciful God and the problem of evil in the philosophy of Suhrawardi /Asian Social Science /
)Canada/ ISSN 19112025 /(2016
3. The Role and Position of Veil Cover in promting Family and Woman,s Spiritul Health / US/
Asian Journal of Social Sciences and Management Studies
)ISSN: 2313-7401 ( 2018
4. Philosophical - Psychological 's recognition of Concept of Spirituality /
)Advances in Language and Literary Studies / Australian /ISSN: 2203-4714 (2017

ب) مقاالت علمی ترویجی:
رابطه حیات طیّبه و قناعت از منظر قرآن و تفاسیر (( )1397علمی -ترویجی)
جایگاه سعادت در سبک زندگی قرآنی (( )1396علمی -ترویجی)
تاثیر برنامه درسی فلسفه برای کودکان بر پرو شتفکر انتقادی در استفاده از فضای مجازی(()1396علمی ترویجی)

ج) مقاالت علمی تخصصی:

د) مقاالت علمی مروری:

ه) سایر مقاالت:
از پیوند عاطفی تا ارتباط تدبیری در حوزه فلسفه و کودک (چاپ در سال)1386
جهانبینی فلسفی در داستانهای فکری در حوزه فلسفه و کودک ( چاپ درسال )1385
آیا یهود نژادپرست بوده است؟ بررسی نحوه شکلگیری تلمود کتاب مقدس یهودیان (چاپ در سال )1385

و) مقاالت دارای گواهی چاپ:

ز) داوری مقاالت:
داوری مقاالت مربوط به مجله علمی پژوهشی پژوهشکده زنان
داور مقاالت همایش بین المللی نقش زنان ایران و عرب در در گسترش تعامل و گفتگوهای فرهنگی
داور مقاالت همایش دومین کنگره بین المللی "نقش زن در سالمت خانواده و جامعه"
داور مقاالت کنگره بینالمللی فاطمی با موضوع زن و خانواده مسلمان ،محور تحوالت اجتماعی

مقاالت ارائه شده در سمینارها:
الف) سمینارهای داخلی:

بررسی جایگاه جالل الدین دوانی در مکتب حکمی و فلسفی شیراز در حوزه فلسفه (چاپ درسال )1386
مدیریت خانواده از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی در حوزه فلسفه (چاپ درسال)1386
مهارت منطقی در طرح فلسفه و کودک در حوزه فلسفه و منطق (چاپ درسال) 1388
هنر تربیت از دیدگاه افالطون در حوزه فلسفه (چاپ درسال )1388

رهیافت بومی سازی علوم انسانی در عرصه تولید خالقیت (چاپ درسال) )1389
حکیم پروری الگوی کاربردی فلسفه اسالمی در تربیت نسل جوان (چاپ درسال)1389
مقایسه تطبیقی آراء صدرالمتالهین و ارسطو در باب مساله سعادت (چاپ درسال )1390
بررسی جایگاه حسن و قبح عقلی و ذاتی درعلم اخالق (چاپ درسال)1390
بررسی فلسفه وجودی حق و تکلیف در اخالق دینی ونقد اخالق سکوالریستی(چاپ در سال )1390
مقایسه آراء ابن سینا و مالصدرا در مساله تعلیم و تربیت (چاپ در سال )1390
معنای زندگی از دیدگاه ارسطو (چاپ در سال )1392
بررسی تطبیقی تئوری نظم در پارادایم الهی و ماتریالیستی (چاپ در سال )1394
بررسی اثرات سالمت معنوی زن بر خانواده()1396
تاثیر حجاب بر سالمت معنوی زن و خانواده()1396
بررسی شخصیت حضرت مریم در قرآن به عنوان الگوی سالمت معنوی()1396
بررسی تطبیقی عفت در زن و مرد به عنوان مولفه کلیدی سالمت معنوی در قرآن (با محوریت شخصیت یوسف و مریم) ()1396
بررسی و تبیین شاخصههای حضور اجتماعی حضرت زهرا (س) به عنوان الگوی مؤثر مشارکت اجتماعی زنان()1395
بررسی همگرایی جنبههای سیاسی و عبادی شخصیت فاطمه (سالماهلل علیها) با تأکید بر خطبه فدکیه()1395
بررسی و تحلیل تاثیرات استفاده از تکنولوژیهای جدید ارتباط جمعی بر سبک زندگی انسان امروز (مطالعه موردی خانوادههای
ایرانی) ()1396
رهبری زنان یا زنان رهبر ()1395
نقش و جایگاه زنان در تمدن سازی نوین اسالمی()1395
بازخوانی جایگاه زنان در مدیریت فلسفی منزل راه حلی در رفع بحران خانواده در دوره مدرن()1395

ب) سمینارهای خارجی:

بررسی سیرهی فاطمه (سالم اهلل علیها) درتدبیر منزل عراق 2017

سلوک سیاسی حضرت فاطمه (سالم اهلل علیها) و نقش ایشان در تقریب جامعه اسالمی عراق 2017

■ کارگاه ها:
الف) شرکت در کارگاه های علمی:

ب) برگزاری کارگاه های علمی:
رهبری زنان یا زنان رهبر ( 1395دانشگاه شهید بهشتی )
نقش دین در معنا بخشی به زندگی انسان معاصر ( 1395نمایشگاه قرآن )
اجرای دودوره کارگاه آموزشی فلسفه و کودک در مدراس تهران بر اساس مدل بومی ()1385
اجرای کارگاه فلسفه و کودک در همایش ملی مالصدرا برای نخستین بار در ایران () 1386

■ تدریس:
الف) مقطع کارشناسی:
دروس تخصصی رشته فلسفه و کالم اسالمی و الهیات و دروس معارف

ب) مقطع کارشناسی ارشد:

■ رتبه ها و جوایز علمی:

■ سوابق اجرایی و مدیریتی:
 .1مدیرعلمی سایت مالصدرا به دو زبان انگلیسی وفارسی و سایت فلسفه و کودک به آدرس ()1386-1384
org.mullasadra.www / www.pac.org.ir

 .2عضو گروه پژوهشی فلسفه و کودک بنیاد حکمت اسالمی صدرا به آدرس()1386-1384
 .3عضو شورای راهبردی فلسفه و کودک شورای مشترک بین سازمان پژوهشهای آموزش و پرورش و بنیاد حکمت اسالمی صدرا
()1384-1386
 .6 .5مشاوره دینی و اعتقادی ،تحصیلی خانوادگی و اجتماعی در دانشگاه صدرا و دانشگاه پیام نور ()1385
 .7عضو انجمن تدوین تاریخ جامع فلسفه و حکمت بنیاد حکمت اسالمی صدرا ()1386-1389
 .8تدریس در دانشگاه صدرالمتالهین (سال تحصیلی ) 85-86
 .11برگزاری یک دوره کالسهای غربشناسی در دانشگاه تهران ()1379
 .12عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور (دروس تخصصی رشته فلسفه و کالم اسالمی و الهیات و دروس معارف) (ازمهر 86
تا)1390
.13دارای مجوز تدریس دروس معارف اسالمی از معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمی قم (مجوز مبانی نظری اسالم شامل
:اندیشه اسالمی 1و 2و انسان در اسالم و حقوق سیاسی اجتماعی در اسالم ) ( از سال )1386
 .14جانشین مدیرگروه معارف استان تهران در دانشگاه پیام نور ()1389
 .15مشاور امور فرهنگی بانوان شرکت ارتباطات سیار ایران (وزارت مخابرات سابق) ()1390-1389

16دبیر راهبردی همایش بین المللی نقش زنان ایران و عرب در در گسترش تعامل و گفتگوهای فرهنگی
.18دبیر کمیته سالمت معنوی دومین کنگره بین المللی "نقش زن در سالمت خانواده و جامعه"
.19
.20مدیر علمی همایش بین المللی کنگره بینالمللی فاطمی با موضوع زن و خانواده مسلمان ،محور تحوالت
اجتماعی
.22عضو کمیته علمی و اجرایی سه همایش بین المللی برگزار شده توسط پژوهشکده در سال 96-95
.25مدیر علمی دومین کنگره بین المللی "نقش زن در سالمت خانواده و جامعه"

