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  :زمان انتشار)

(مقاالت و تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیپژوهشی  - علمیمجله ، "سیاستهاي مذهبی وزراي سنی فاطمیان" .1

  1390، بهار 1شماره از دانشکده الهیات دانشگاه تهران)،  بررسیهاي سابق

،  پژوهش نامه ي تاریخ اسالمپژوهشی -علمیمجله  "فاطمیان دوره سقوطسیاسی مصر در –ساختارمذهبی" .2

  138- 109، ص1391، بهار 5شماره 

 1390، بهار 13شماره  ،تاریخ و تمدن اسالمیپژوهشی  - علمیمجله ، "علماي ایرانی در مصر عهد ایوبی" .3

در  ،17، شمارهمطالعات تاریخ اسالمپژوهشی  - علمی، مجله "دینور جغرافیاي تاریخی و جایگاه اقتصادي" .4

 1392تابستان



تاریخ و تمدن پژوهشی  - علمی، مجله "ق)642-521ارتباط متقابل عالمان سنی با حاکمان زنگی(حک: " .5

 1393زمستان ، سال دهم، شماره بیستم، پاییز و ملل اسالمی

، نشریه علمی "دزدي دریایی و راه هاي مقاله با آن در اقیانوس هند: از قرن اول تا هشتم هجري قمري" .6

 1393، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسالمیتخصصی  –

راهبرد پژوهشی  -علمییه ، نشر"تحلیل سلوك امام سجاد علیه السالم در مدیریت فرهنگی بعد از عاشورا" .7

 1393، سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان اجتماعی فرهنگی

علوم  پژوهشی -علمی، فصلنامه "د کابلی با تأکید بر تمییز مشترکاتلبررسی شخصیت رجالی ابوخا" .8

 ش1395، پاییز 79، شماره 21دوره حدیث، 

، 61، شماره 16، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، سال "سفرا در دربار مغوالن و ایلخانان(آداب و تشریفات)" .9

  ترویجی) –ش (علمی 1393زمستان 
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  :کتابهاي تألیف و یا ترجمه شده

1.   
  
   

  :در نشریات علمی معتبر ترجمه هاسایر تألیفات و یا 

، مقاالت و بررسیهاپژوهشی  -، گزارش علمی در مجله علمی "یک مقاله عربی در همایش ملی ایرانشناسی " .1

 ش1381، 71دفتر

 ش1382، 74، دفترمقاالت و بررسیهاپژوهشی  -کتابشناخت در مجله علمی  "اسالم: چهره دیگر" .2

 ش1382، 74، دفترمقاالت و بررسیهاپژوهشی  -می کتابشناخت در مجله عل "ره بی بازگشت" .3

4.   
 

  

 

  :فعالیت ها و همکاري هاي علمیعضویتها، 

پژوهشی با گروه هاي تاریخ اسالم و هنر و معماري اسالمی در مرکز دایرة المعارف بزرگ - همکاري علمی .1

  1383 - 1381اسالمی از 

گروه تاریخ و تمدن اسالمی در پژوهشکده علوم انسانی ( بنیاد دایرة المعارف اسالمی ) از  عضو هیأت علمی .2

1383-1385 

همکاري به عنوان مشاور علمی با گروه هنر و معماري اسالمی پژوهشکده علوم انسانی ( بنیاد دایرة المعارف  .3

 1390تا1387اسالمی ) از سال 

 1391تا  1389همکاري با گروه جغرافیاي تاریخی پژوهشکده علوم انسانی( بنیاد دایرة المعارف اسالمی ) از سال  .4



به عنوان نمونه خوان و به سردبیري دکتر آذرتاش آذرنوش  مقاالت و بررسیهاپژوهشی - همکاري با مجله علمی .5

 1382 - 1380ویراستار از 

به عنوان ویراستار و به سردبیري دکتر هادي عالم زاده  و تمدن اسالمیتاریخ  پژوهشی - همکاري با مجله علمی .6

 تا کنون 1385داور مقاالت از سال 

به سردبیري دکتر هادي عالم زاده به  تاریخ  و تمدن اسالمی مطالعاتتخصصی  –همکاري با مجله علمی  .7

 تا کنون 1390از سال  و ویراستار فارسی و انگلیسی داور مقاالتعنوان عضو هیأت تحریریه، 

 به عنوان داور مقاالت  پژوهش نامه تاریخ اسالمپژوهشی - همکاري با مجله علمی .8

 به عنوان داور مقاالت راهبرد اجتماعی و فرهنگیپژوهشی - همکاري با مجله علمی .9

 به عنوان داور مقاالت مطالعات تاریخ فرهنگیپژوهشی - همکاري با مجله علمی  .10

 به عنوان داور مقاالت تاریخ و تمدن اسالمی دانشگاه معارف اسالمی قمپژوهشی - همکاري با مجله علمی  .11

  

  

  : (سوابق تدریس)همکاري آموزشی با دانشگاه ها

 1382-1381تدریس در جهاد دانشگاهی دانشکده الهیات دانشگاه تهران طی سال تحصیلی  .1

 1384-1383تدریس در دانشکده علوم حدیث شهر ري طی سال تحصیلی  .2

 1394بهمن تا  1387تدریس در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین از مهرماه  .3

 1396خرداد تا  1394تدریس در دانشگاه عالمه طباطبایی، از بهمن ماه  .4

 1395از بهمن ماه تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران غرب،  .5

 کنونتا  1396تدریس در دانشگاه حکیم سبزواري، از مهرماه  .6

  

  

  : شرکت در مجامع و همایشهاي علمی

 به زبان انگلیسی؛یونان ( –مقاله و شرکت در هفتمین کنفرانس بین المللی تاریخ در آتن شفاهی و کتبی ارائه  .1

 )2009دسامبر 

 صوفیه -ستانارائه شفاهی و کتبی مقاله و شرکت در کنفرانس بین المللی ایران و بالکان در آینه ي تاریخ در بلغار .2

 )؛ 2013 (به زبان انگلیسی؛



با عنوان کاربست مفهوم جامعه پذیري "چکیده مقاله در همایش تاریخ و علوم سیاسی (پژوهشکده تاریخ اسالم)،  .3

 "ق)648-567سیاسی در پژوهش تاریخی: مطالعه موردي مصر در عهد ایوبیان(

جامعه پذیري اخالقی در "ن) با عنوان چکیده مقاله در همایش بین المللی اخالق و آداب زندگی( دانشگاه زنجا .4

 1393، اردیبهشت "مدارس مصر دوره ایوبیان

 

  : پژوهشیهاي طرح 

، پذیرش طرح پیشنهادي و دعوت براي "بررسی، شناخت و تحلیل شخصیت و اندیشه سیاسی طُرطوشی" .١

 (در دست تألیف)انعقاد قرارداد با پژوهشکده تاریخ اسالم

  

 :مهارت هاي زبانی

( از جمله مدارك موجود در این زمینه مکالمه، خواندن، نگارشتسلط کامل به زبان انگلیسی در  .1

 .)است 2002از نمایندگان رسمی دانشگاه کمبریج در سال  FCEدریافت گواهی 

 مکالمه و نگارش عربی.با ابتدایی آشنایی  یی کامل در استفاده از متون عربی وتوانا .2

 آلمانی.با زبان ابتدایی آشنایی  .3

 : (ملی و بین المللی)افتخارات علمی

صالحیت تدریس در گروه هاي معارف از معاونت آموزشی و پژوهشی استادان  داراي مجوز دائمی .1

 )5/10/1395(صادره مورخ نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها – دورس معارف

تمدن ملل اسالمی در سال کسب رتبه اول در آزمون ورودي مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و  .2

1383 

 نفر) 1112کسب رتبه دوم در مقطع کارشناسی ارشد در میان تمامی متقاضیان رشته الهیات( .3

 1389کسب مقام دانش آموخته برتر در مقطع دکتري در دانشگاه تربیت مدرس طی سال  .4

 

  :مسئولیت هاي اجرایی

  تا کنون 1392، مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسالمی. مدیر داخلی نشریه 1

  1385- 1384. مسئول شاخه مطالعات فرهنگ و آموزش در دانشنامه جهان اسالم، 2

  1392-1390. مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، 3

  



  

  :پایان نامه هاراهنمایی 

 1392، دفاع شده در مهر ماه پرقرار، دانشجو: افسانه حیات فرهنگی جرجان طی سده هاي اول تا پنجم هجري .1

دانشجو:  ،نقش و جایگاه خاندان هاي بیهق در حیات علمی و نظام دیوانی خراسان از ظهور اسالم تاپایان سالجقه بزرگ .2

 1393دفاع شده در سال  احسان امینی یزدي

 1392، دفاع شده در مهرماه دانشجو: مهري گودینی، نهاد تعلیم و تربیت در قلمرو زنگیان .3

، دفاع ، دانشجو: بتول عباسیهجري دزدي دریایی و راههاي مقابله با آن در آبهاي شرقی جهان اسالم از قرن اول تا هفتم .4

 1392شده در مهرماه 

 1393، دانشجو: مهدي بیگدلو، پاییز سفارت در عهد مغولی و ایلخانی .5

، دفاع شده در دانشجو: منا زینلی، )ام سجاد(عتحلیل و بررسی شخصیت تاریخی و جایگاه روایی حلقه اولیه یاران ام .6

 1394سال 

 1394پور، دفاع شده در سال دانشجو: مهري لسانی، گري در اواخر عصر صفوي تا پایان عهد قاجارفقر و تکدّي .7

 1394دانشجو: رضا جهانشاهلو، دفاع شده در سال ، منابع مالی حکومت مالیک برجی .8

مهدوي، دفاع شده رضا دانشجو: ، فرهنگی خاندان مرعشی: از ظهور تا سقوط صفویهحیات سیاسی، اجتماعی، مذهبی و  .9

 1394در سال 

دانشجو: لیال فتاحیان برازنده، دفاع ، نقد و بررسی جایگاه پاتریشیا کرون در مطالعات اسالمی خاورشناسان .10

 1395شده در سال 

  

  



 

 : دانشگاهی دروس تدریس شده

  : مقطع کارشناسی.1

  تاریخ تشیع

  3، 2، 1زبان انگلیسی تخصصی 

  5، 4، 3، 2، 1تاریخ علوم در اسالم 

  3، 2، 1تاریخ اسالم

  2، 1تاریخ اسالم در مصر و شام 

  تاریخ نگاري در اسالم

  2، 1جغرافیاي تاریخی 

  مطالعات اسالمی در غرب

  تاریخ و تمدن ملل اسالمی و دیگر دروس مصوب سرفصل رشته

  

  :مقطع کارشناسی ارشد .1

  شناسی در غرباسالم 

  تاریخ و مفهوم تشیع

  شیعه پژوهشی در غرب

  زبان انگلیسی عمومی

  زبان انگلیسی تخصصی 

  4، 3، 2، 1تاریخ اسالم 

  مأخذشناسی

  رشته هاي تاریخ و تمدن ملل اسالمی و تاریخ تشیع و دیگر دروس مصوب سرفصل

  

  : مقطع دکتري .2

  تاریخ اجتماعی سرزمین هاي اسالمی

  جهان اسالمجغرافیاي تاریخی 

  



 : دروس معارف اسالمی .3

  تاریخ امامت

  تاریخ تحلیل صدر اسالم

  انقالب اسالمی ایران

  تفسیر موضوعی قرآن کریم

  

  

  

 


