مشخصات فردی

نام  :حلیمه

نام خانوادگی  :جعفرپور نصیرمحله

محل تولد  :استان گیلان -شهرستان شفت

دین  :اسلام

تابعیت  :ایران

مذهب  :شیعه
جنسیت  :زن
Email : h.jafarpoor@ut.ac.ir

محل صدور  :شفت
آخرین وضعیت تحصیلی  :دانشجوی دوره دکترای رشته تاریخ
و تمدن اسلامی دانشگاه تهران

شماره موبایل13131131100 :

شماره تماس11111812181 :

سوابق تحصيلی:
مقطع
تحصیلی

رشته:

گرایش:

محل تحصیل

تاریخ شروع:

تاریخ
پایان

معدل:

 -1دکتری

الهیات و معارف
اسلامی

تاریخ و تمدن
اسلامی

دانشگاه تهران

1131

1131

11.11

-2کارشناسی
ارشد

الهیات و معارف
اسلامی

تاریخ و تمدن
اسلامی

دانشگاه تهران

1133

1131

13.81

-1کارشناسی

الهیات و معارف
اسلامی

تاریخ و تمدن
اسلامی

دانشگاه الزهرا

1138

1133

13.11

سوابق پژوهشی
نوع پژوهش

عنوان پژوهش:

سال
ارائه

 -1بنیادی

موسیقی در دربار و جامعه عصر
اول عباسی

1131

 -2بنیادی

نقش در اجرا

محل ارایه
فصلنامه علمی پژوهشی هنرهای
زیبا دانشگاه تهران

نویسنده

عوامل رونق و شکوفایی موسیقی 1130
در عصر عباسی از آغاز تا تسلط
آل بویه

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام
و ایران .دانشگاه الزهرا

نویسنده

 -1مقاله

جایگاه زن در جامعه معاصر
گیلان بر اساس آثار کریستین
برومبرژه

1130

مجموعه مقالات همایش بین المللی
چشم انداز روابط ایران و فرانسه

نویسنده

 -0خلاصه
مقاله

بررسی نقش داستان در تربیت
کودک بر اساس گلستان سعدی
و مبانی فلسفه برای کودکان

1138

همایش بین المللی شرق شناسی در
ارمنستان

نویسنده

جوايز  /مقام ها
عنوان
1ـ کنکور کارشناسی ارشد سراسری

مقام/رتبه
1

سال کسب

برگزار کننده
سازمان سنجش

1133

-2دانشجوی نمونه

دانشگاه تهران

1131

 -1برگزیده شدن در کتاب شایستگان
گیلان

سازمان بهزیستی و اداره
فرهنگ و ارشاد گیلان

1138

-0انتخاب به عنوان دختر نمونه

شهرداری تهران

1133

فعاليتهای فرهنگی ،اجتماعی /سوابق شغلی
 -1فعال فرهنگی دانشگاه الزهرا 1131 ،
 -2مسئول کتابخانه نابینایان دانشگاه الزهرا 1131 ،تا 1133
 -1عضو کانون فروغ دانشگاه الزهرا و براگزاری همایش های فرهنگی و ادبی 1131 ،تا 1133
 -0تالیف کتاب دختر باران ،انتشارات آثار فکر1138 ،
 -8استاد مدعو دانشگاه الزهرا،سال تحصیلی 31-38

