مشخصات فردی:
نام :سمیه

نام خانوادگی :خادمی

سوابق آموزشی:
 کارشناسی ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی (تربیت معلم آذربایجان سابق) سال تحصیلی 88-85 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا (س) سال تحصیلی 92-90 پایان نامه ارشد با عنوان" بررسی اندیشههای عرفانی بیدل دهلوی در دیوان غزلیاتش" -دانشجویی دکتری عرفان و تصوف دانشگاه سمنان ورودی سال 93

جوایز و تشویقات:
 استعداد درخشان در مقطع دکتری دانشجوی نمونه دانشگاهی دوره دکتری در سال 96-95 زمینههای مورد عالقه:– عرفان -ادبیات عرفانی -ادیان

سوابق تدریس:
نام درس

سال تحصیلی

محل خدمت

 -1تاریخ تصوف 2

دانشگاه سمنان

نیمسال دوم 93

 -2تاریخ تصوف 1

دانشگاه سمنان

نیمسال اول 94

 -3متون عرفانی فارسی 2

دانشگاه سمنان

نیمسال اول 94

 -4متون عرفانی فارسی 3

دانشگاه سمنان

نیمسال دوم 94

 -5تاریخ تصوف 2

دانشگاه سمنان

نیمسال دوم 94

 -6تاریخ تصوف 1

دانشگاه سمنان

نیمسال اول 95

 -7متون عرفانی فارسی 2

دانشگاه سمنان

نیمسال اول 95

 -8آشنایی با کلیات علوم اسالمی دانشگاه الزهرا (س) نیمسال اول 95
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سوابق پژوهشی:
مقاالت علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری:
 -1مقاله فنا و بقا و اتحاد و اتصال در دیوان بیدل دهلوی ،سمیه خادمی و محمّد سرور موالیی ،دو
فصلنامه علمی – پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) ،سال پنجم ،شماره هشتم ،بهار و تابستان .1392
 -2مقاله منشاء آفرینش و جایگاه انسان در شعر بیدل دهلوی ،حجّت اله جوانی و سمیه خادمی ،فصلنامه
علمی – پژوهشی مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سال ششم ،شماره هجدهم ،بهار .1393
 -3مقاله عرفای مسلمان :مسئله تجرد یا تاهل سالک ،لیال هوشنگی و سمیه خادمی ،دو فصلنامه علمی
– پژوهشی پژوهشنامه عرفان ،انجمن علمی عرفان اسالمی ،شماره چهاردهم ،بهار و تابستان .1395
 -4مقاله بررسی تطبیقی کاربرد آینه در آثار عین القضات همدانی و موالنا ،عظیم حمزئیان و سمیه
خادمی ،فصلنامه علمی -پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جنوب ،دوره
دوازدهم ،شماره چهل و سوم .تابستان .1395
مقاالت علمی -ترویجی مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری:
 -5مقاله روش شناسی تفسیر عرفانی بیان سعادت فی مقامات العبادت ،فصلنامه علمی -ترویجی وزارت
علوم و تحقیقات و فناوری و فصلنامه علمی  -پژوهشی دانشگاه آزاد واحد جیرفت ،دوره هفتم ،شماره بیست
و ششم ،تابستان .1395
مقاالت علمی – پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد اسالمی:
 -6مقاله آموزه عشق عرفانی نزد بیدل دهلوی ،سمیه خادمی و حجّت اله جوانی ،فصلنامه علمی -پژوهشی
عرفانیات در ادب فارسی دانشگاه آزاد همدان ،سال پنجم ،شماره چهارم ،تابستان .1393
مقاالت ماهنامه علمی -تخصصی:
 -7مقاله ابلیس و ارتباط آن با نظام احسن از منظر عین القضات همدانی ،سمیه خادمی ،کتاب ماه
فلسفه ،شماره  ،68اردیبهشت .1392
مقاالت ارائه شده در همایشها:
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 -8مقاله تاثیر نهضت سربداران در نزدیکی تصوف به تشیع :تفکرات شیعی و عرفانی سربداران،
قدرت ا ...خیاطیان و سمیه خادمی ،کنگره همایش بین المللی هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران ،دانشگاه
سبزوار ،چاپ چکیده مقاله در مجموعه کتاب نامه پارسایی و آزادگی ،آذر .1394
 -9مقاله بررسی تطبیقی انسان شناسی عرفانی عطار و موالنا ،قدرت ا ...خیاطیان و سمیه خادمی ،کنگره
بین المللی ادبیات و عرفان و فلسفه ،دانشگاه تربت حیدریه ،پذیرش مقاله برای سخنرانی و چاپ چکیده مقاله
در کتاب مجموعه مقاالت کنفرانس ،اردیبهشت .1395
 -10مقاله مفهوم حرکت و تجدد امثال در اندیشه موالنا ،عظیم حمزئیان و سمیه خادمی و فاطمه زمانی،
کنگره بین المللی ادبیات و عرفان و فلسفه ،دانشگاه تربت حیدریه ،پذیرش مقاله برای سخنرانی و چاپ چکیده
مقاله در کتاب مجموعه مقاالت کنفرانس ،اردیبهشت .1395
 -11مقاله بررسی داستان نخجیران در کلیله و دمنه و مثنوی ،دومین همایش متن پژوهی ادبی سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ،چاپ چکیده مقاله در مجموعه کتاب همایش .آبان .1395
 -12مقاله بازشناسی چهرهی بیدل دهلوی براساس آثار او و دیگران ،دکتر محمّد سرور موالیی و سمیه
خادمی ،کنگره بین المللی بزرگداشت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی ،دی .1395
 -13مقاله انسان و پرسشهای اساسی او از منظر بیدل دهلوی ،دکتر حجّت اله جوانی و سمیه خادمی،
کنگره بین المللی بزرگداشت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی ،دی .1395
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