
 

                                                                             مشخصات فردی

                                                                                                                               حمیدی سمیه

                                                                                                                                                                10/1361/ 29متولد: 

 دانشگاه بیرجند سیاسی علوم: گروه دانشیار

 انسانی علوم و ادبیات: دانشکده

 تحصیلی سوابق

 کارشناسی 13۸۵ سیاسی علوم فردوسی دانشگاه

 ارشد کارشناسی 13۸۷ اسالم در سیاسی اندیشه طباطبایی عالمهدانشگاه 

  دکتری 1391 سیاسی شناسی جامعه -سیاسی علوم طباطبایی عالمه دانشگاه

 نامه کارشناسی ارشد: هویت ملی و خودقدرتمند در ایران معاصرعنوان پایان

 رثباتی سیاسی در ایران معاصهای اجتماعی و تاثیر آن بر بیعنوان رساله دکتری: صورتبندی شکاف

 استخدامی اطالعات

  قطعی رسمی ،وقت تمام،11 پایهدانشیار 

 ها تقدیرنامه و جوایز

 آموزی در مقطع راهنمایی مشهد نفر سوم مسابقات کاریکاتور دانش

 استعداد درخشان)سمپاد( مشهد درسهدر م و تحصیل قبولی



 ای خراسان)مهام شرق(نفر برگزیده مسابقات کتابخوانی شرکت برق منطقه

 13۸0در کنکور سال  34۵پذیرش با رتبه 

 13۸۵کنکور کارشناسی ارشد سال  ۵رتبه 

 اولین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد

 تقدیر شده از سوی وزارت علوم -طباطبایی عالمه دانشگاه درخشان استعداد دانشجوی

 طباطبایی عالمه دانشگاه دکتری مقطع آموختهدانش اولین

 علمی نشریات در مقاالت

 محظورات و آن مفاد بازخوانی لزوم و برجام از آمریکا خروجبخشی،  احمد»،القار یاری اکبر علی ،حمیدی سمیه .1

 ،شماره43 المللی،مجلد بین سیاسی تحقیقات ،«محصور عقالنیت نظریه کاربست با ایهسته توافق در طرفین

 .isc،3۸،2021-1۸ صفحات ،شماره3

 پژوهش ایران، پادشاهی نظام در سلطان نمادین بدن تطور سیر بررسی» بیرجندی، علیزاده زهرا،حمیدی سمیه .2

 .isc،230،2021-20۷ صفحات شماره ،1۵ ،شماره2۸ ،مجلد« اسالم و ایران تاریخی های

 کشف رساله بر تاکید با پیشامشروطه دوره در مدرن مندی حکومت های انگاره» حمیدی، سمیه،ناصری بیگم .3

 .isc،4۵،2019-23 صفحات ،شماره10 ،شماره20 اسالم،مجلد از بعد ایران نامه ،تاریخ«سینکی مجدالملک الغرایب

 ،«انپادشاه و علما روابط بر تاکید با صفوی دوره در قدرت و دانش نهاد مناسبات بر کنکاشی»حمیدی، سمیه ،زنگنه پیمان .4

 .isc،6۵0،201۸-631 صفحات ،شماره1 ،شماره6 مجلد تهران، دانشگاه -سیاست

 خود به دگرسازی دیگر از گذار وتکفیری افراطی گروههای دگرستیزی تبارشناسی»حمیدی، سمیه،زنگنه پیمان .۵

 .102-130،201۸ صفحات ،شماره23 ،شماره۵3 مجلد سیاست، راهبردی های ،پژوهش«دگرسازی

 بر دتاکی با(پهلوی دوره در سیاسی اسالم گفتمان ظهور در قم شهر علمیه حوزه نقش بازنمایی» زنگنه، پیمان ،حمیدی سمیه .6

 .isc،91،2016-۷3 صفحات شماره ،19 شماره اسالمی، انقالب ،پژوهشنامه«خمینی امام سیاسی اندیشه

 لعات،مطا«نزاری نامه ادب و ماکیاولی شهریار در سیاسی قدرت مفهوم هرمونتیکی بررسی» زارگز، خسروی مسلم ،حمیدی سمیه .۷

 .31-۵6،2016 صفحات شماره ،3۸ ،شماره3۸ مجلد خراسان، اجتماعی - فرهنگی

 اجتماعی فرهنگی شناسانه،مطالعات انسان نگاهی درخش در محرم گردانی نخل» حمیدی، سمیه ،شاطری مفید .۸

 .isc،103،2016-۸۵ صفحات ،شماره41 مجلد ،«خراسان



 قانون خبرگان منظر از دینی ساالری مردم مفهوم گفتمان تحلیل»پور، فرزانه حسین،حمیدی سمیه ،زارگز خسروی مسلم .9

 .isc،42،2014-2۵ صفحات ،شماره2۸ ،شماره1 اسالمی،مجلد انقالب ،رهیافت«اساسی

 لد،مج«خراسان اجتماعی فرهنگی کارگزار،مطالعات یک ساختار دو بزرگ بازی و قاینات» حمیدی، سمیه،زارگز خسروی مسلم .10

 .isc،۵9،2014-29 صفحات ،شماره3 ،شماره۸

 ،مجلد«انسانی علوم در ایرشته میان مطالعات ای، رشته میان مطالعات فهم در روایت چهار» شجاع، احمدوند،حمیدی سمیه .11

 .isc،۵3،2014-31 صفحات ،شماره1 ،شماره6

 تا کارینئومحافظه از افغانستان؛ در سازی صلح استراتژی و آمریکا» زنگنه، پیمان ،مزدخواه احسان ،حمیدی سمیه .12

 .isc،۵9،2022-29 صفحات ،شماره14 ،شماره4 مجلد الملل، بین روابط مطالعات ،«نئوهمیلتونیسم

 و صهیونیستی رژیم: موردی مطالعه) خارجی سیاست بر ژئوپلتیک ژنوم اثرات واکاوی» قاسمی، زینب ،حمیدی سمیه .13

 .۷-29،2021 صفحات ،شماره10 شماره ،19 مجلد اسالمی، بیداری ،مطالعات«سوریه

 ،مطالعات«هابایسته و بنیادها کرمانی؛میرزاآقاخان اندیشه در مدرن مندیحکومت» پورسمیه حمیدی، حسین فرزانه ناصری، بیگم .14

 .isc،41،2020-14 صفحات ،شماره22 ،شماره1 مجلد ایرانی،

 نقش از شاه برداشت واکاوی پهلوی رژیم فروپاشی و نشانده دست خارجی سیاست» راد، شایسته جواد ،حمیدی سمیه .1۵

 .4۷-۷0،2019 صفحات ،شماره20 ،شماره۸0 مجلد خارجی، روابط ،تاریخ«ملی

العات الگوی مط ،«ـبازکاوی اثرات گفتمان اصالح دینی بر گفتمان انقالب اسالمی، تداوم یا تکامل». پیمان زنگنه، سمیه حمیدی، 16

 .9شماره  1396پیشرفت اسالمی و ایرانی سال پنجم بهار و تابستان 

 و نیخمی امام اندیشه تطبیقی بررسی معاصر دینی نواندیشی در بشر حقوق مفهوم واکاوی» کامرانی، فاطمه ،حمیدی سمیه .1۷

 .isc،216،201۸-201 صفحات ،شماره2۸ اسالمی،شماره انقالب ،پژوهشنامه«مودودی ابواالعلی

 یان،شمارهاد ،معرفت« وگلین اریک اندیشه بر تاکید با معاصر سیاسی الهیات در سیاسی امر از عرفانی خوانش» حمیدی، سمیه .1۸

 .isc،16،201۸-3 صفحات ،شماره3

 ،«سازی گرد خود به دگرسازی دیگر از گذار تکفیری - افراطی های گروه دگرستیزی تبارشناسی» زنگنه، پیمان ،حمیدی سمیه .19

 .161-1۸4،201۸ صفحات ،شماره۵3 سیاست،شماره راهبردی هایپژوهش

 اخوان و لبنان هللا حزب کنشگری بر تشکیالتی -فکری تحول سیر تاثیر مقایسه» زنگنه، پیمان،حمیدی سمیه .20

 .isc،162،201۸-13۵ صفحات ،شماره26 سیاسی،شماره ،دانش«مصر المسلمین

 افغانستان موردی مطالعه قاجار دولت خارجی تعامالت شکنندگی در بزرگ بازی نقش» ناصر، زهییوسف ،حمیدی سمیه .21

 .10۷-13۸،201۷ صفحات ،شماره۷2 خارجی،شماره روابط ،تاریخ1۷94 -1۸۵6



 عصر دولتی هاینشان وکارکردهای خاستگاه الهام،واکاوی زاده ملک» ،حمیدی سمیه،بیرجندی علیزاده زهرا .22

 .isc،9۸،201۷-۷9 صفحات ،شماره1 ،شماره۸ تاریخی،مجلد ،جستارهای«قاجار

 یاسیس هایپژوهش ،«داعش موردی مطالعه تکفیری سلفی هایگروه کنش روانشناختی بازکاوی» حمیدی، سمیه،زنگنه پیمان .23

 .isc،144،201۷-121 صفحات ،شماره3 ،شماره6 مجلد اسالم، جهان

 ،پژوهش«یمن بحران در عربستان و ایران کنشگری بر حاکم منطق ماهیت بازنمود» حمیدی، سمیه،زنگنه پیمان .24

 .143-169،2016 صفحات ،شماره1۸ ،شماره۵ سیاست،مجلد راهبردی های

 رهیافت ،«ایران در پایدار توسعه فرآیند بر مدارا و تساهل سیاست اثرات واکاوی» حمیدی، سمیه،زنگنه پیمان .2۵

 .isc،13۸،201۵-119 صفحات ،شماره30 اسالمی،شماره انقالب

 شماره نظری، سیاست پژوهش ،«اشمیت کارل اندیشه در سیاسی امر از تئولوژیکال روایت» حمیدی، سمیه .26

 .isc،4۸،201۵-2۵ صفحات ،شماره1۸

 ارتقای و تامین در مرزی امنیت مجریان و عشایر ذهنیت رابطه سنجش» حمیدی، سمیه ،زارگز خسروی مسلم .2۷

 ،شماره2۷ خراسان،مجلد اجتماعی فرهنگی مطالعات ،«جنوبی خراسان عشایر موردی مطالعه(اجتماعی امنیت

 .isc،۵۷،2013-3۵ صفحات ،شماره3

 متن بر أکیدت با افغانستان؛ زنان اجتماعی ـ سیاسی وضعیت بر دولتی نوسازی تأثیرات واکاویزهی، سمیه حمیدی، ناصریوسف .2۸

 .1۸0-1۵3 صفحه ،139۷ فروردین ،11 شماره ،6 دوره ،۷ اسالم، مقاله جهان تاریخی اساسی،مطالعات قوانین

الگوی کارآمد سازی سیستمی؛ گذار از محیط تقابلی به سیاست خارجی فرکتال تعامل محورانه  ،احسان مزدخواه سمیه حمیدی .29

 .433 – 39۵ 2 شماره 1400 تابستان سیزدهم سال خارجی (، روابطمنطقه ای )نمونه مطالعاتی: جمهوری اسالمی ایران

ماعی مطالعه اجت-شدن نظم سیاسی چگونگی برساخته اکاوی تأثیر ذهنیت مدرن بر،و فاطمه کامرانی؛ سمیه حمیدی؛ پیمان زنگنه .30

 .42-9، صفحه 1401، اردیبهشت  40، شماره 11دوره ، پژوهش های راهبردی سیاست، موردی، بررسی آراء دکتر شریعتی

ه موردی: عگرایی در سوریه)مطالپارادایم واکنشی و فهم ظهور بنیادمزدخواه،  احسان سادات، سرپرست سیدابراهیم حمیدی، سمیه .31

 .14۷-12۵ ، صفحه1401 ، اردیبهشت23 پیاپی شماره - 1 شماره ،11 (، دورهالنصرهجبهه

اکید بر ت نوپدیدگی در قدرت؛ بازتولید قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا با »زنگنه، پیمان حمیدی، سمیه مزدخواه، احسان .32

 .24۸-22۷ ، صفحه1400، دی ۷1 پیاپی شماره - 3 شماره ،1۸ دوره ،«پاندمیسینمای هالیوود در پسا

 ای خاورمیانه سیاست در آن کاربست و( امتدادحال الگوی) پژوهی، آیندهمزدخواهاحسان  ،عبدالمطلب عبداهللا ،سمیه حمیدی .33

 .117 – 89 4شماره  1400مطالعات راهبردی آمریکا سال اول زمستان ممکن،  های آینده تا محتمل سناریوهای از بایدن؛ جو دولت
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http://ensani.ir/fa/article/journal-number/55583/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1400-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4


 221 20شماره  139۸سال پنجم زمستان  ،دولت پژوه شوپنهاور، سیاسی اندیشه در دولت ، چیستیهاشم قادری ،سمیه حمیدی .34

– 250. 

 2014-2011) سوریه بحران قبال در اسرائیل و ترکیه ایران، ای منطقه های قدرت امنیتی ، راهبردزینب قاسمی ،سمیه حمیدی .3۵

 .۷شماره  1394مطالعات بیداری اسالمی سال چهارم بهار و تابستان ، (

 مشروطیت، ملی شورای مجلس نخستین مذاکرات در خارجی سیاست مقوله گفتمان تحلیل ،سمیه حمیدی ،محسن خلیلی .36

 .(24)پیاپی  4شماره  1390پژوهشنامه علوم سیاسی سال ششم پاییز 

 رهیافت های سیاسی و بیناساسی،  قانون خبرگان منظر از انقالب صدور مفهوم گفتمان ، تحلیلمیدیسمیه ح ،محسن خلیلی. 3۷

 .2۷شماره  1390المللی پاییز 

مایه های حکومت مندی مدرن دینی در دوره پیشامشروطه؛ با تاکید بر رساله بن»، فرزانه پور حسین ،ناصری بیگم ،حمیدی سمیه .3۸

 از ; 1  شماره,  9  دوره,  139۸ تابستان و بهار:  شماره مسلمان، اطالعات متفکران اجتماعی های ، نظریه«کلمه مستشارالدوله یک

 . 130 صفحه تا 10۷ صفحه

انقالب  ایران، پژوهشنامه اسالمی انقالب در جامعه شدن دوقطبی بر کارگزار -ساختار رابطه تأثیر ،ابراهیم برزگر؛ سمیه حمیدی .39

 .۵9-3۵ صفحه ،1391 آذر ،4 شماره ،2 اسالمی، دوره

فصلنامه پژوهش حقوق  ایران، سیاسی اندیشه در ارمانی حکومت پشتیبان معنادار هایشجاع احمدوند، سمیه حمیدی، منظومه -40

 .13۸9،29، ، شماره: 12عمومی، دوره: 

 خارجی سیاست به ایمقایسه تأملی نئولیبرال؛ تعامل الگوی به تقابل بلوغ از ، گذاراحسان مزدخواه؛ سمیه حمیدی؛ پیمان زنگنه -41

 .(بهار فصلنامه) 1401 خرداد ،۵ شماره ،2 بایدن، فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا، دوره و ترامپ

، فصلنامه علمی فرهنگ رضوی، های تربیت سیاسی در مکتب رضویها و مولفهشاخص، سمیه حمیدی؛ احسان مزدخواه -42

 .1401تابستان 

، فصلنامه «ای در ژئوپلیتیک بین النهرینسازی منطقهردی برای نظمگرایی در خاورمیانه؛ راهبترکیه و هیدروهژمون» پذیرش مقاله -43

 علمی مطالعات سیاسی بین النهرین.

 پژوهی. ، فصلنامه علمی دولت«یافتگی دولتبنیان: الگویی نوین برای توسعهقطر و اقتصاد دانش»پذیرش مقاله  -44

، فصلنامه علمی «معاصر غرب؛ طرح الگویی برای ایران مناسبات دین و حوزه عمومی در اندیشه سیاسی»پذیرش مقاله  -4۵

 شناسی بنیادی.غرب

ازدارندگی وار تا بای خلیج فارس، از بازدارندگی پروکسیالگوی بازدارندگی میان ایران و عربستان در ژنوم منطقه» پذیرش مقاله -46

 ، فصلنامه سیاست دفاعی. «حداکثری
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 دوره سیاسی فقه در غربی معرفت از برآمده مفاهیم تحول گفتمان تحلیل حمیدی، سمیه، زنگنه پیمان .44

 دانشگاه فردوسی مشهد. ترجمه، مطالعات و ادبیات زبان، آموزش به ای رشته میان رویکردهای همایش مشروطه،دومین

 پروژه در محلی هایخاندان جایگاه زهرا،بررسی خسروی،زهرا آراسته،حمیدی سمیه،زارگز خسروی مسلم .4۵

 دانشگاه شهید بهشتی. پژوهی، تاریخ المللی بین کنگره شاه،اولین رضا مدرنیزاسیون

 کنگره خاورمیانه،اولین در سیاسی اسالم گفتمان گسترش بر اسالمی انقالب زینب،تاثیر قاسمی،حمیدی سمیه .46

 دانشگاه شهید بهشتی.پژوهی، تاریخ المللی بین

 مطالعه(انسانی امنیت بر نوسلفیسم های جریان گسترش تاثیر زارگز،بررسی خسروی مسلم،حمیدی سمیه .4۷

 دانشگاه بیرجند.  آسیا، غرب در انسانی امنیت المللی بین کنفرانس ،دومین)ایران اسالمی جمهوری امنیتی جغرافیای موردی

 راسانخ ملی بیرجند،همایش شهرستان موردی مطالعه(عمومی امنیت و ناجا به اجتماعی اعتماد میان رابطه بررسی حمیدی، سمیه .4۸

واکاوی رفتار ، سمیه حمیدی، زینب قاسمی .24 دانشگاه بیرجند. ،33-33 صفحات بیرجند،شماره دانشگاه - امنیت و نظم جنوبی،

دومین همایش انقالب اسالمی ؛ کارآمدی، ، دوگانه آمریکا در تعریف مفهوم و مصداق تروریسم در مواجهه با جمهوری اسالمی ایران

 دانشگاه تبریز. ها و چالشهافرصت

های گردشکری کویر لوت درگزارش سیاحان خارجی؛ بازخوانی سفرنامه سمیه حمیدی، اکرم ناصری، مهتاب دهقانی، جاذبه .49

لمللی، اها، اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت، فرصت های محلی و بینموانع و فرصتسیاح سوئدی سون هدین، 

 .  139۸دانشگاه بیرجند، 



-شا و جامعگنگاری و نثر فارسی در عصرمغول؛ با تاکید بر تاریخ جهان.اکرم ناصری، سمیه حمیدی، زینب رضایی، پیوند تاریخ۵0

 التواریخ، سومین همایش ملی زبان، ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر. 

افزایی قدرت نرم ایران؛ مطالعه موردی جمهوری آذربایجان، ماسی فرهنگی بر هم. سمیه حمیدی، فاطمه اشرفی گل، تاثیر دیپل۵1

 سومین همایش ملی زبان، ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر.

های هویتی در کتب درسی)تحلیل محتوای فارسی پایه اول ابتدایی(، سومین همایش ملی زبان، سمیه حمیدی، واکاوی سویه -۵2

 مشاهیر و مفاخر.ادبیات و بازشناسی 

پیدایی جامعه مخاطره امیز و تاثیر آن بر فرآیندهای تصمیم گیری دولت جمهوری پیمان زنگنه، سمیه حمیدی، زهرا آراسته،  -۵3

چشم  ،آسیب ،دومین همایش ملی دولت پژوهی دولت جمهوری اسالمی ایران: بنیان (،کنونتا 1390ایران )مطالعه موردی از  اسالمی

 اه فردوسی مشهد. ، دانشگانداز

اولین همایش ملی تاریخ نگاری در ایران و آرا، واکاوی مولفه های هویتی در تاریخ نگاری ملکسمیه حمیدی، آسیه محمدی،  -۵4

 ، دانشگاه بیرجند. اسالم تاریخ نگاری ایران از صفویه تا پایان قاجار

ولین همایش ا ،خاطرات پیشامشروطه با تاکید بر مفهوم نوروز بازنمایی مضامین ناسیونالیستی درسمیه حمیدی، آسیه محمدی،  -۵۵

 ، دانشگاه بیرجند. ملی تاریخ نگاری در ایران و اسالم تاریخ نگاری ایران از صفویه تا پایان قاجار

 پنجمین ،بازتاب اندیشه سیاسی ایران شهری در هنر و معماری عصر هخامنشیدادوند،  سمیهسمیه حمیدی، اکرم ناصری،  -۵6

 ، دانشگاه بیرجند.همایش ملی زبان ادبیات و گفتمان صلح

 ،تاثیر ساختار سیاسی بر گسترش دانش پزشکی در دوره عباسیان ؛با تاکید بر نهضت ترجمهسمیه حمیدی، بیگم ناصری،  -۵۷

 ، دانشگاه بیرجند.همایش ملی پژوهش های بین رشته ای ترجمه

متون غربی بر نوزایش مفهوم کنستنتیون در عصر قاجار؛ مطالعه موردی اندیشه تاثیر ترجمه سمیه حمیدی، بیگم ناصری،  -۵۸

 .همایش ملی پژوهش های بین رشته ای ترجمه، مستشارالدوله

وقفی  اسالمی؛ با تاکید بر مدارستاثیر موقوفات فرهنگی بر رشد و بالندگی تمدن سمیه حمیدی، علی یاری، سکینه شبانی،  .۵9

 .ملی زبان ادبیات و گفتمان صلحپنجمین همایش  ،نوین

یات پنجمین همایش ملی زبان ادب ،پسابرجام و لزوم بازخوانی پارادایم نه شرقی نه غربیسمیه حمیدی،  احمدبخشی، علی یاری، -60

 .و گفتمان صلح

 ،یرواند آبراهامیان جایگاه آب در نظریه دولت در ایران؛ مطالعه رویکرد نظریهسمیه حمیدی، آسیه محمدی، فاطمه کامرانی،  -61

 ، دانشگاه بیرجند. اولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی

کالمی عالمه -های فلسفیهمایش ملی اندیشه ،نسبت اخالق و سیاست در اندیشه عالمه طباطباییسمیه حمیدی، بیگم ناصری،  -62

 ، دانشگاه بیرجند. طباطبایی



ی همایش مل ،رالزجان و طباطبایی عالمه سیاسی¬بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در اندیشه سمیه حمیدی، مهتاب دهقانی،  -63

 ، دانشگاه بیرجند.کالمی عالمه طباطبایی-های فلسفیاندیشه

های هملی اندیشهمایش  طباطبایی، عالمه و سینا¬قایسه مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی ابنسمیه حمیدی، بیگم ناصری، م -64

 ، دانشگاه بیرجند.کالمی عالمه طباطبایی-فلسفی

کارکرد وقف در توسعه ، ولین همایش ملی، اکنکاشی بر جایگاه وقف در ساختار دولت صفویسمیه حمیدی، سمیه دادوند،  -6۵

 ، دانشگاه بیرجند.انسانی با تاکید بر وقف علمی

ولین ا ،واکاوی اثرات اقتصادی سنت وقف بر گسترش فرهنگ و تمدن اسالمیسمیه حمیدی، محمدعلی تابعی، سکینه شبانی،  -66

 ، دانشگاه بیرجند.کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی، همایش ملی

ن همایش دومی ،نقش مدرسه شوکتیه در گسترش فرهنگ دانشگاهی در شهربیرجندسمیه حمیدی، اکرم ناصری، بیگم ناصری،  -6۷

 دانشگاه بیرجند.  ملی فرهنگ دانشگاهی

ش دومین همای ،ساز اندیشه تأسیس دانشگاه در دوره پهلوی اولمدارس عالی زمینه سمیه حمیدی، اکرم ناصری، بیگم ناصری -6۸

 دانشگاه بیرجند. ملی فرهنگ دانشگاهی

دومین همایش ملی  ،ش فرهنگ علمی در عصر ناصرینقش دارالفنون در گستر سمیه حمیدی، اکرم ناصری، بیگم ناصری -69

 دانشگاه بیرجند. فرهنگ دانشگاهی

چهارمین همایش ملی  ،تاثیر سیاست های دولت بر معماری مساجد عصر صفویسمیه حمیدی، اکرم ناصری، سمیه دادوند،  -۷0

 ، دانشگاه بیرجند. باستان شناسی ایران

 های توسعه جمهوری اسالمی ایران؛مدیریت سبز در برنامهحمیدی، بیگم ناصری، جایگاه سمیه  -۷1

ها، راهکارها، دانشگاه مطالعه موردی حفاظت از محیط زیست، اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم، تجارب، چالش

 بیرجند. 

المللی نظم دوساالنه بیندرتونس، اولین کنفرانس  زنان دولتی توسط توسعه سمیه حمیدی، بیگم ناصری، سیاست جنسیت و -۷2

 ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل، انجمن علوم سیاسی ایران. منطقه

های کانون پرورش فکری کودکان واکاوی مفاهیم فلسفی و معنوی در کتاب» پیشه،زهرا اکبری، سمیه حمیدی، محمود زراعت-۷3

کجایی؟(، ششمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان، دانشگاه بین المللی امام  و نوجوانان) مطالعه موردی داستان موش موشک

 .1396رضا و مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، اردیبهشت 

 نور، سومین همایش نواندیشی دینی، جامعیتتحلیل گفتمان مفهوم جمهوریت در دیدگاه امام خمینی)ره( بر اساس متن صحیفه» -۷4

 اسالم)اقتصاد و سیاست(، دانشگاه شهید بهشتی.و پویایی 



سی المللی ایران در گذار: برر، کنفرانس بین«اندیشه اصالح خط در نگرش روشنفکران مشروطه»سمیه حمیدی، بیگم ناصری،  -۷۵

 ی مشروطیت تا پایان قاجاریه، دانشگاه تهران. تحوالت ایران از آستانه

 طرح پژوهشی

 توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خراسان جنوبی، دانشگاه بیرجند، ش دانشگاه بیرجند درقن -

 شناسی الگوپذیری پوشش در جوانان استان خراسان جنوبی، اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی.آسیب -

 تالیف کتاب

، اسناد و عریضه های مردمیزهرا علیزاده بیرجندی، سمیه حمیدی، فاطمه رضایی مکی، تاریخچه سربازگیری در ایران با تکیه بر 

 .13۸9بیرجند، فکر بکر، 

 مقاله در کتاب
، در «بازتاب اندیشه احیای دینی اقبال الهوری بر نواندیشی دینی در ایران» سمیه حمیدی، مسلم خسروی زارگز، زهرا آراسته،  

 من آثار و مفاخر فرهنگی. (، تهران: انج1401نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سید غالمرضا سعیدی)کتاب زندگی

 ترجمه کتاب

 تانتشارا مشهد: اثر کارل اشمیت،  ،(حاکمیت باب در چهارگفتار) سیاسی الهیات ،شجاع احمدوند، سمیه حمیدی. 1

 . مرندیز

 اندیشکده روابط بین الملل.، تهران: انتشارات هاچالش و تغییرات خاورمیانه؛ در ایمنطقه نوین نظمدر حال چاپ، . 2

 

 هانامه پایانراهنمایی و مشاوره 
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 کنون تا 2001 از افغانستان قبال در اروپا اتحادیه عملکردهای و هاسیاست بررسی .3

 تحمیلی جنک پسا ایران در سیاسی ثباتی بی بر توسعه هایبرنامه تاثیر .4



 درافغانستان اسالمی های نبشج برکنشکری دولت تاثیرماهیت .۵

 سیاسی خاطرات بر تکیه با قاجار، عصر در هویتی هایمؤلفه تحول و بازنمایی .6

 پسابرجام در ایران. ا.ج گراییمنطقه و آمریکا الزامات برجام؛ گراییچندجانبه .۷

 جمهوری ریاست انتخابات آخرین موردی مطالعه) بیرجند شهر در زنان سیاسی مشارکت بر موثر عوامل .۸

 (شهر وشورای اسالمی شورای مجلس و

 دهۀ دینی نواندیشان نگرش در اجتماعی-سیاسی نظم شدن برساخته چگونگی بر مدرن ذهنیت تأثیر بازنمایی .9

 ایران شمسی پنجاه و چهل

 ) 2003-19۸1 محمد ماهاتیر دوران مالزی موردی مطالعه( سیاسی توسعه در سیاسی نخبگان نقش بررسی .10

 ( روشنفکران های ورساله ها برنامه باتکیه ) مشروطه پیشا ایران در مندی حکومت مفهوم تحول .11

 انقالب اول دهه در فارس خلیج منطقه در ایران خارجی سیاست بررسی .12

 وروسیه فرانسه های انقالب و ایران اسالمی انقالب در انقالب صدور مفهوم تطبیقی بررسی .13

 (داعش موردی مطالعه ) سلفی های جریان بر قطب سید در اندیشه تاثیر بررسی .14

 خمینی وامام پهلوی رضا محمد: خارجی سیاست گیری سمت بر ملی نقش تاثیر .1۵

 ( توسعه های برنامه بر تاکید با) ایران اسالمی وجمهوری دوم پهلوی در توسعه فرآیند مقایسه .16

 ) 1332- 13۵۷) اسالمی انقالب گیری شکل بر نخبگان سیاسی فرهنگ تاثیر .1۷

 قدرت گفتمان رویکرد با ناصرخسرو از قصیده صد بررسی .1۸

 بیرجند دانشگاه دانشجویان سیاسی مشارکت بر اجتماعی سرمایه تاثیر .19

 بلوچستان و سیستان استان برامنیت پاکستان و افغانستان امنیتی هایمولفه تاثیر ای مقایشه بررسی .20

 بیرجند دانشگاه دانشجویان سیاسی مشارکت بر اجتماعی سرمایه تاثیر مطالعه .21

 مرداد 2۸ کودتای تا ماه اسفند سوم کودتای از انگلستان خارجی سیاست در ایران ژئواکونومیک جایگاه .22

 فرهنگسان موردی مطالعه) انتخابات روند در جدید متوسط طبقه سیاسی مشارکت بر موثر عوامل بررسی .23

 (احمد وبویر کهکیلویه

 خمینی امام سیاسی اندیشه در اسالمی بیداری اساسی هایمولفه .24



 1990، 201۵ مصر المسلمیناخوان جنبش عملکرد بر شدنجهانی تاثیر بررسی .2۵

 النهضه حزب بر تاکید با تونس اسالمی های جنبش برماهیت سیاسی نوسازی تاثیر .26

 هللا،عبدا خراسانی آخوند های اندیشه بر تاکید با) نجف شهر علمای وفتاوای رسائل در مشروطه مفهوم چیستی .2۷

 ) یزدی طباطبایی کاظم محمد وسید نائینی مازندرانی

 تا 1990 سال از کردها موردی مطالعه) درترکیه قومی هویت ورشد ملی هویت بر شدنجهانی تاثیر بررسی .2۸

( 2015 

 پهلوی عصر سیاسی و اجتماعی حوادث در اوباشان نقش بررسی .29

 بررسی مفهوم فرهنگ سیاسی و تاثیر آن بر فرآیند توسعه سیاسی در افغانستان .30

 .سپتامبر )مطالعه موردی: سینمای هالیوودخارجی آمریکا در افغانستان پس از یازده واکاوی سیاست .32

 .چیستی مفهوم انقالب در نگرش مبارزین سیاسی عصر پهلوی دوم .33

 یادداشت سیاسی
 نشریه مطالعات آمریکا !های تهاجم روسیه به اوکراین؛ همیشه پای آمریکا در میان استریشه

 های علمی ملیسخنرانی

 ران، انجمن علوم سیاسی ایسیاست خارجی ایران، آلترناتیو رفتاری یا تعاملی متوازنبازنمود منطق راهبرد نگاه به شرق در 

 هسته پژوهشی چندهمسایگی دانشگاه فردوسی-خارج دانشگاه ،سیاست همسایگی دولت توسعه گرای قطر

 

 تخصصی مورد مطالعه موضوعات

 سیاسی علوم شناسیروش

 سیاسی شناسیجامعه

 خاورمیانه در دولت تحوالت

 معاصر اسالمی هایجنبش



 سیاسی توسعه

 سیاسی اقتصاد

 سیاسی روانشناسی

 جنوبی خراسان توسعه

 ایران معاصر تاریخی شناسیجامعه

 خارجی سیاست

 تدریس هایزمینه

 روش تحقیق در علوم سیاسی

 سیاسی علوم شناسیروش

 سیاسی شناسی جامعه

 معاصر اسالمی هایجنبش

 مبانی روانشناختی سیاست

 های انقالبنظریه

 انقالب اسالمی ایران

 سیاست و حکومت در آمریکا

 الملل عمومیحقوق بین

 اجتماعی ایران -تحوالت سیاسی

 های بزرگسیاست خارجی قدرت

 نوسازی و دگرگونی سیاسی

 ها و الگوهای پیشرفت و توسعه سیاسینظریه

 شناسی سیاسی جمهوری اسالمی ایرانجامعه

 خاورمیانهسیاست و حکومت در 

 ها کارگاهبرگزاری 



 سیاسی خبرنویسی کارگاه برگزاری

 سیاسی خبر گویندگی کارگاه برگزاری

 سیاسی نگاری روزنامه کارگاه برگزاری

 اجرایی و علمی هایها، فعالیتعضویت

 جنوبی خراسان استان مقدس دفاع دانشامه سیاسی بخشی عضو و ریزی برنامه و علمی شورای عضو

 1392اردیبهشت 4و۵علمی و کمیته داوری همایش خراسان جنوبی، نظم، امنیت: عضو کمیته 

 پژوهشی و علمی مجالت تحریریه هیات در عضویت

 جنوبی خراسان انتظامی دانش فصلنامه تحریریه هیئت عضو

 علمی های انجمن در عضویت

 ایران سیاسی علوم انجمن عضو

 ایران سیاسی شناسی جامعه انجمن عضو

 علمیهای داوری

 هاعنوان کتاب از سوی دانشگاه ۵داوری  

 داوری نشریات علمی پژوهشی: 

 های راهبردی سیاست،پژوهش

 رهیافت انقالب اسالمی، 

 پژوهشنامه انقالب اسالمی، بیداری اسالمی، 

 پژوهی، دولت 

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی خراسان جنوبی،

 ،یسیاست جهان 

 تاریخ اسالم و ایران، 

 بیداری اسالمینشریه 



 ایرانی اسالمیِ  سیاستپژوهی

 مطالعات راهبردی آمریکا،  

 سیاست نظری. 

 

 سوابق اجرایی
 13۸6-13۸۵ شهرداری تهرانمرکز آموزش مسئول دفتر ارتباط با مراکز علمی و مطالعاتی 

  تهران شبکه خبر -عضو شورای راهبردی شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

 تهران شبکه خبر -شورای راهبردی شبکه خبر صداو سیمای جمهوری اسالمی ایراندبیر 

 13۸۷تهران شبکه خبر - صداو سیماه خبر کگر مانیتورینگ بی بی سی فارسی شبکارشناس ارتباطی و تحلیل

 تاکنون 1390 شرکت خدمات حقوقی سپینود دادگستر خاوران و عضو هئیت امنای مدیرعامل

 13۸4 سردبیر اولین روزنامه دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با نام نیلوفر نومدیرمسئول و 

 13۸1-13۸0 دبیر انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

 13۸1-13۸0 دبیر انجمن علمی دانشکده علوم اداری مشهد

 

 

 

 


