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فعالیتهای اجرایی :
 .3مدیرگروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س) ،مهر سال  3131تا مهر سال 3136
 .2معاون گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س) 3131 -3173 ،شهریور
 .1مدیر بخش مطالعات منطقه ای انقالب اسالمی ،مرکزاسناد انقالب اسالمی ،سال 3173 -3188
 .0مدیر بخش تحقیقات بینادین انقالب اسالمی  ،مرکز اسناد انقالب اسالمی  ،سال  3180تا 3186

فعالیتهای جانبی:
 .3مدیر داخلی فصلنامه علمی و پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهراء(س) - 3177 ،تاکنون
 .2عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی و پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهراء(س) 3177تاکنون
 .1عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ3132 ،تاکنون
 .0عضگگگو هیات تحریریه فصگگگلنامه علمی و پژوهشگگگی مطالعات اجتماعی تاریخ اسگگالم دانشگگگگاه کرمانشگگگاه،
3132تاکنون
 .5عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی و پژوهشی فصلنامه تاریخ دانشگاه آزاد محالت3175 ،تاکنون
 .6عضگگو هیات تحریریه فصگگلنامه علمی و پژوهشگگی فصگگلنامه علمی و پژوهشگگی مطالعات تاریخ ایران اسگگالمی
دانشگاه تبریز3131 ،
 .8سردبیر فصلنامه علمی و پژوهشی تاریخ نگری و تاریخنگاری3131 ،
 .7دبیر علمی همایش ملی زن در تاریخ آذربایجان ،انجمن زنان پژوهشگر تاریخ ،مرند3131 ،
 .3عضو شورای داوری جشنواره فارابی وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری3132-3133 ،
 .33عضو شورای داوری جشنواره مسکویه  ،انجمن ایرانی تاریخ اسالم3133 ،
 .33دبیر علمی همایش بین المللی تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره سگگلجوقیان ،انجمن ایرانی تاریخ  ،تهران،
3133
 .32مدیر مسئول فصلنامه علمی و پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهراء(س)3133،
 .31مدیر داخلی فصلنامه علمی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء(س)3177 -3171
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سوابق پژوهشی :
کتاب ها:
 -3تاریخ انقالب اسالمی در شهرستان مرند ،ناشر مرکز اسناد انقالب اسالمی 2 ،جلد  3178و 3177
 -2تاریخ ترکمنان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران ،سمت ، 3183 ،چاپ ششم
 -1تاریخ ایران در دوره خوارزمشاهیان :سه دهه واپسین ،ناشر انتشارات پارسه8732 ،
 -0تاریخ اقتصادی و اجتماعی شهرستان مرند براساس اسناد ،آماده چاپ
 -5تاریخ شفاهی حزب ملل اسالمی ،در حال چاپ ،مرکز اسناد انقالب اسالمی
مقاالت:
 « .3اسگناد و دفترهای مالیاتی در ایران در قرون میانه» ،تاریخ ایران ،شگماره  ،3135 ،23مشترک با دانشجو :دل
آرا مردوخی
« .2چرخش گفتمانی و خوانش های ایرانی قیام خیابانی» ،تاریخ نگری و تاریخ نگاری ،شماره3130 ،36
« .1بانوان صگوفی در طریقت بکتاشگیه در آناتولی دوره سگلجوقیان روم» ،مطالعات تاریخ فرهنگی ،شگماره ،21
 ،3130مشترک با دانشجو :منیژه قدرتی وایقان
« .0تجلی زمان و مکان اسگاطیری در جنبش های ایرانی سه قرن نخست هجری» ،جستارهای تاریخی،شماره، 2
 ، 3130مشترک با دانشجویان :کتایون مزداپور ،زهره نوری
« .5اصگگالحات کمال الدین محمد خازن ،وزیر دوره سگگلجوقیان عراق»  ،تاریخ و تمدن اسگگالمی ،شگگماره ،33
 ،3131مشترک با دانشجو :امیر عبداللهی
« .6تحلیلی برمواضگ و تفکر سگیاسگی آیت اهلل گلپایگانی در قبال انقالب اسگالمی » ،فصلنامه مطالعات انقالب
اسالمی (علمی و پژوهشی)  ،شماره ، 18سال ، 3131مشترک با دانشجو :علی شفائی
 « .8اصگالحات یا قانون نامه های اوزون حسگن در استقرار نظم ایرانی» ،فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسالم،
شماره ،3132 ،8مشترک با :دکتر ولی دین پرست
« .7کگاربرد مگذخد در تشگگگخیه نسگگگخه های اصگگگل با تکیه بر مناب تاریخی» ،تاریخ نگری و تاریخ نگاری،
شماره ،3132 ،33مشترک با دانشجو :مریم تفضیلی شادپور
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 .3همایش انقالب اسگگالمی در آذربایجان «،زمینه ها و علل گسگگتر

انقالب اسگگالمی در شگگهرسگگتان مرند»،

دانشگاه تبریز3132 ،
« .33تحلیگل انتقگادی روایگت های واقعه یور

غز به خراسگگگان در سگگگال507ق» ،فصگگگلنامه مطالعات تاریخ

فرهنگی(علمی و پژوهشی)،شماره  ،32سال 3133
 « .33شگگم

الدین التتمش ،نخسگگتین فرمانروای مسگگتقل مسگگلمان در دهلی » ،تاریخ اسگگالم ،شگگماره،3133 ،3

مشترک با دانشجو :محترم وکیلی سحر
« .32سگاختار ایلی و تاثیر آن در بی ثبات سیاسی در دوره ترکمنان» ،فصلنامه تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی،
(علمی و پژوهشی)،شماره  ،5سال 3133
 .31تحلیل انتقادی روایت های فتح خوارزم»،فصگگلنامهمطالعات تاریخ اسگگالم(علمی پژوهشگگی) ،سگگال سگگوم،
شماره ،7سال3133
« .30تحلیل رفتار سگگیاسگگی عالمان شگگیعی :مطالعه موردی مهاجرت چهل روزه علما به شگگهرری و تهران »3102
،فصلنامه مطالعات تاریخ اسالم(علمی و پژوهشی) ،سال اول شماره ،1سال 3177
« .35تعارض سگگاختاری و تاثیر آن در کارکرد سگگپاه خوارزمشگگاهی» ،تاریخ ایران ،شگگماره ،3177 ،5مشگگترک با:
دکتر ذکراهلل محمدی
« .36نقدی بر تاریخنگری و تاریخنگاری جنگ ایران و عراق » ،فصلنامه نگین،شماره، 27سال3177
« .38بینش و رو

در تاریخ نگاری عتبی« ،فصگگگلنامه اسگگگالم ایران(علمی و پژوهشگگگی) سگگگال سگگگوم دوره

جدید،شماره ،1،سال3177
« .37مصلحت عمومی در اندیشه رشیدالدین فضل اهلل همدانی» ،پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ(علمی پژوهشی)،
سال اول،شماره ،3سال 3177
« .33تاریخ نگاری ایرانی و هویت ایرانی» ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا  ،شماره  ،300اردیبهشت )3177( 3173
« .23هویت ملی در شگعارهای انقالب اسگالمی» ،فصگلنامه مطالعات ملی(علمی پژوهشگی)،سال هشتم ،شماره، 1
سال3176
« .23سگگگیاسگگگت در اندیشگگگه و رفتار فقیهان شگگگیعی دوره آل بویه» ،مجله علوم انسگگگانی دانشگگگگاه تهران(علمی
پژوهشی)،سال پنجاه هشتم  ،شماره،372سال3176
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« .22تحلیل محتوی قط نامههای دوره انقالب اسگگالمی» ،مجله جامعه شگگناسگگی ایران (علمی پژوهشگگی) ،سگگال
هشتم،شماره ،2سال3176
« .21امام خمینی و اصالحات ارضی» ،فصلنامه دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه ،شماره ،2سال 3176
« .20اصگالحات و بی ثباتی سگیاسگی در دوره سگلجوقی» ،مجله مطالعات و پژوهش های دانشگاه اصفهان(علمی
پژوهشی)سال پنجاه  ،شماره  ،53سال 3176
« .25تاریخنگری و تاریخنگاری عمادالدین کاتب اصگگفهانی« ،مجله علوم انسگگانی دانشگگگاه الزهراء(س)(علمی
پژوهشی) ،شماره ، 65سال3176
« .26تحلیل محتوای قط نامه های دوره انقالب( از شگهریور تا  22بهمن  ،»)3158جامعه شگناسی ایران،شماره،2
3176
« .28سگیاسگت در اندیشگه و رفتار فقیهان شگیعی دوره آل بویه» ،دانشگکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،
شماره3176 ،372
« .27تاریخ نگری و تاریخ نگاری عمادالدین کاتب اصگگفهانی» ،علوم انسگگانی دانشگگگاه الزهراء(س) ،شگگماره،65
3176
 .23ساختار و عملکرد سپاه غزنویان« ،پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه بهشتی(علمی پژوهشی) ،شماره3175 ،52
« .13رویکردی متفاوت به رفتار سگگگیاسگگگی اصگ گالحات ابوالقاسگگگم درگزینی وزیر سگگگلجوقی» ،جسگگگتارهای
تاریخی(علمی پژوهشی) ،سال نوزدهم ،شماره(0مسلسل3175 ،)63
 .13دیدگاهها و موضگعگیری سازمان چریکهای فدایی خلق درقبال انقالب اسالمی« ،فصلنامه متین پژوهشکده
امام خمینی و انقالب اسالمی ،شماره ،26بهار3170
« .12تحلیلی بر دیدگاهها و اندیشگگه های حزب ملل اسگگالمی» ،فصگگلنامه متین پژوهشگگکده امام خمینی و انقالب
اسالمی ،شماره  ،23زمستان3172
« .11هویت ایرانی در تاریخنگاری بیهقی و جوینی» ،فصلنامه مطالعات ملی ،شماره3172 ،1
« .10روابط سگیاسگی آق قویونلوهاو امیرنشگین قرامان»  ،مجله علوم انسگانی دانشگگاه سیستان(علمی و ترویجی)،
خرداد72
« .15گفتمان هویت ملی در تاریخ نگاری کسروی»،فصلنامه مطالعات ملی ،شماره، 30سال3173
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 « .16اندیشگه مشیت الهى در تاریخ نگارى اسالمى (مطالعه موردى ,تاریخ جهانگشاى جوینى) » ،فصلنامه تاریخ
اسالم دانشگاه باقر العلوم قم ،شماره  ،3سال 3173
« .18مشگگی چریکی چد در ایران»،مجموعه مقاالت تحوالت سگگیاسگگی اجتماعی ایران از ، 3158 -3112سگگال
3173
« .17تاریخ نگاری نظام شاه ایلچی» ،دانشنامه ایران و اسالم ،سال 3173

مقاالت ارائه شده در همایش:
 .5همگایش بین المللی ح در پویگه تگاریخ ،تهران ،دانشگگگگاه الزهراء(س) ،چکیده مقاله با عنوان «:تحلیلی بر
رویکرد فتوح الحرمین محییالدین الری به مناسک ح » ،سال 3136
 .6همایش بین المللی غزها در تاریخ ،عنوان مقاله «:پراکندگی جغرافیایی طوایف ترک در مرند» ،آنکارا،
دانشگاه آنکارا3131 ،
 .8همایش زن در تاریخ آذربایجان «،نقش و جایگاه زنان قالیباف در ساختار اجتماعی شهر مرند» ،مرند ،انجمن
زنان پژوهشگر تاریخ3131 ،
 .7همایش فرهنگ و تمدن ایران در دروه سگلجوقی( ،)2عنوان مقاله» :تحلیل وضگعیت اقتصگادی سگلجوقیان بر
اساس سکه« ،تهران ،انجمن ایرانی تاریخ3132 ،
 .3همایش انقالب اسالمی در آذربایجان « ،زمینه ها و علل گستر

انقالب اسالمی ر شهرستان مرند» ،دانشگاه

تبریز3132 ،
 .33همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سگگلجوقی» ،تحلیل انتقادی روایت های یور

غزها به

خراسان 513ق« ،تهران ،انجمن ایرانی تاریخ3133 ،
 .33همایش ثنای سنائی ،تهران ،دانشگاه الزهرا ،عنوان مقاله» :سیاست در اندیشه سنائی غزنوی«  ،سال 3133
 .32همایش ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقالب اسگگالمی ،تهران ،عنوان مقاله» :علل ناکامی مشگگی چریکی در
ایران« ،سال 3188
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طرح های پژوهشی:
« -3رویارویی ترکان با اسالم در ماوراء النهر»،دانشگاه الزهراء(س) ،سال 3133
 -2ناظر طرح « فسگگگاد سگگگیاسگگگی در دوره پهلوی دوم» ،مجری طرح دکتر احمد گل محمدی ،دانشگگگگاه عالمه
طباطبایی3173 ،
« -1روابط ایران و عراق بر اساس اسناد آرشیو ریاست جمهوری» ،مرکز اسناد ریاست جمهوری ،سال  3176و
3178
 « -0تاریخ شفاهی حزب ملل اسالمی» ،مرکز اسناد انقالب اسالمی3175 -3173 ،

سخنرانی ها:
 -3سخنرانی با عنوان « راه های ح و آسیب های آن در ایران«،دانشگاه الزهراء(س)3130 ،
 -2سگخنرانی با عنوان« تاریخ نگاری زنان در تاریخ معاصگر» ،انجمن زنان پژوهشگگر تاریخ شعبه تبریز و انجمن
ایرانشناسی شعبه تبریز3131 ،
 -1سخنرانی با عنوان« تحلیل انتقادی روایت های تاریخی» ،دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان3131 ،
 -0سخنرانی با عنوان « زن در ایران سدههای پنجم و ششم ه.ق» در انجمن زنان پژوهشگر تاریخ3178/8/1 ،
 -5سگخنرانی با عنوان« شگکل گیری مبارزه مسگلحانه در ایران  3100تا 3158

» در دانشگکده ادبیات دانشگاه

الزهراء(س) ،سال 3178
 -6سگخنرانی با عنوان« نقد مسگایل روسگتایی ایران» در سگرای اهل قلم میزگرد با عنوان مسگائل جامعه روستایی
ایران ،مرداد  ،3178چاپ در کتاب ماه شماره 321
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برگزاری کارگاه های آموزشی:
« -3کارگاه تحلیل محتوی در مطالعات تاریخی» ،دانشگاه الزهراء(س)3131 ،
« -2کارگاه آموز
« -1کارگاه رو

رو

تحقیق در تاریخ» ،دانشگاه الزهراء(س)3132 ،

تحقیق و شیوه طرح نامه نویسی» ،آموز

و پرور

شهرستان مرند3132 ،

« -0کارگاه سندشناسی و سندپژوهی» ،دانشگاه امام صادق(ع)3186 ،
« -5کارگاه رو

تحلیل محتوی در مطالعات تاریخی» ،دانشگاه آزاد شبستر

فعالیت های آموزشی:
تدری

واحد های درسی

تربیت بیش از 1533دانشجوی کارشناسی
تربیت بیش از 133دانشجوی کارشناسی ارشد
تربیت بیش از  23دانشجوی دکتری
تدریس در مقطع دکتری:

)3روابط خارجی ایران از اس گالم تا صگگفویه)2 ،بررسگگی ونقدتحوالت فرهنگی تاریخ ایران)1 ،نقد وبررسگگی اسگگناد و
مدارک آرشیوی)0 ،نقد وبررسی مدارک آرشیویی و مناب تاریخ نگاری انقالب اسالمی
تدریس در مقطع کارشناسی ارشد

)3نقدوبررسی تاریخ ایران از خالفت عباسی تا یور

مغول )2 ،شناخت روشهای تحقیق در تاریخ )1 ،نقد و بررسی

متون تاریخی
تدریس در مقطع کارشناسی

انقالب اسگگالمی و ریشگگه های تاریخی آن ،رو

تحقیق در تاریخ ،تاریخ اندیشگگه سگگیاسگگی در ایران واسگالم ،تاریخ

اسالم درآسیای مرکزی وشبه قاره هند ،شناخت مناب تاریخی بعداز اسالم ،تاریخ ایران بعد از اسالم تا پایان علویان،
تگاریخنگگاری و تحوالت آن در ایران و جهان ،مبانی علم سگگگیاسگگگت ،تاریخ عثمانی و خاورمیانه ،تاریخ ایران دوره
سامانیان  ...غزنویان ،تاریخ تحوالت ایران دوره سلجوقی ،تاریخ ...ایران غوریان وخوارزمشاهیان.
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پایان نامه ها:
دکتری(راهنما):
 -3راهنما :مردم در بينش ومنش صوفيان در ايران قرن سوم تا قرن هفتم هجري ،دانشجو :سیمین قربانپور،
دانشگاه الزهراء(س)3136 ،
 -2راهنما :نظام مالی و مالیاتی در دوره سلجوقی ،دانشجو دل آرا مردوخی ،دانشگاه الزهراء(س) ،سال3136
 -1راهنما :اصالحات در دوره سلجوقیان ،دانشجو :امیر عبداللهی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات،
3131
 -0راهنما :تاثیر سیاستهای سالجقه رم در تجارت آناتولی(068-837ق3385-3138/م) ،دانشگاه الزهراء(س).
 -5راهنما :تاثیر رکود تجاری بر زوال نظم سیاسی در ایران عصر سلجوقی ،دانشگاه الزهراء(س).
دکتری (مشاور):
 -3مشاور :نقش ایرانیان در دولت فاطمیان مصر ،حیات مرادی ،دانشگاه الزهرا ،تیر3130
 -2مشاور :بازنمایی شخصیت علی (ع) در متون فارسی سده های هفتم تا دهم هجری قمری ،نسیم خلیلی،
دانشگاه الزهراء(س)3130 ، ،
 -1مشاور :تاثیر سیاست بر جریانهای صوفیانه قرن پنجم تا ششم هجری ،دانشگاه تبریز3130 ،
 -0مشگاور :مقایسگه سگگیاسگت و نظامیگیری در دوره اول و دوم عباسگگی ،دانشگجواحمدی  ،دانشگگگاه تهران،
تیر3131
 -5مشاور :دیوانساالری دوره تیموری ،دانشجو اکبر صبوری ،دانشگاه خوارزمی3132 ،
 -6مشاور :گفتمان امارت و وزارت در تاریخ نگاری تیموری ،دانشجوفاطمه رستمی ،دانشگاه الزهراء(س)،
شهریور3133
 -8مشگاور :بینش و رو

در تاریخنگاری وصگاف شگیرازی ،دانشگجومحبوبه شرفی ،دانشگاه الزهراء(س)،

تیر3177
کارشناسی ارشد(راهنما):
 -1راهنما :خيزش عشاااير بر( رمرمااشااار در دویتقاي قوام ایهاا ن  ،نام دانشگگجو :مریم شگگیری ،دانشگگگاه
الزهراء(س)3136 ،
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 -2راهنما :بررسگی تاریخی بیماری ها از قرن  0تا اوایل قرن  ،8نام دانشجو :مهری علییاری ،دانشگاه الزهراء(س)،
3136
 -3راهنما :بررسی نقش و جایگاه خاندان قراگوزلو در ساختار قدرت پهلوی ،نام دانشجو :سمیرا حسنی ،دانشگاه
الزهراء(س)3136 ،
 -4راهنما:سیاست فرهنگی حکومت محمدرضاشاه در آموز

و پرور

( دهه های  3153-3103ه :). .فعالیت

های فوق برنامه مدارس ،نام دانشجو :فاطمه زهرا خانیان ،دانشگاه الزهراء(س)3135 ،
 -5راهنما:بررسگگی ارز

ها و هنجارهای اجتماعی در دوره سگگلجوقیان ایران ،نام دانشگگجو :زهرا جهانشگگاهی

نوکندی ،دانشگاه الزهراء(س) ،پژوهشکده تاریخ3135 ،
 -6راهنما :وضگعیت علوم عقلی و نقلی در عصگر خوارزمشگاهیان ،نام دانشگجو :پریسگا هاشمی مورکانی ،دانشگاه
الزهراء(س) ،پژوهشکده تاریخ3135 ،
 -7بررسی وضعیت اجتماعی کرمان از  3112تا 3158

 ،نام دانشجو :سمیه راو  ،دانشگاه الزهراء(س)3135 ،

 -8راهنما:رویکرد مطبوعات اصگفهان به سگیاسگت های نوین سگازی رضا شاه(3120گگگگ  ،)3133نام دانشجو :زهرا
حسینی بلداجی  ،دانشگاه الزهراء(س)3130 ،
 -9راهنما :تحلیل و بررسگی تاریخی اعالنات روزنامه ایران نو،نام دانشجو :شقایق محمدی ،دانشگاه الزهراء(س)،
3130
 -11راهنما :بررسگگگی موضگگگ گیری مطبوعات تهران در مورد اصگگگالحات اجتماعی از  3233تا 3126ه ، .نام
دانشجو :فرزانه هلشی ،دانشگاه الزهراء(س)3130 ،
 -11راهنما :پیامدهای سگگیاسگگی ،اقتصگگادی ،فرهنگی و اجتماعی تهاجم غزها بر خراسگگان دوره سگگلطان سگگنجر
سلجوقی ،نام دانشجو :ساره کدخدا ،دانشگاه الزهراء(س)3130 ،
 -12راهنما :سگنخ شگناسگی خرافات در دوره ایلخانی و تیموری ،نام دانشگجو :شگیما ابراهیم پورگورابی ،دانشگاه
الزهراء(س)3130 ،
 -13راهنما:ساختارسپاه سلجوقی ،نام دانشجو :سمیه وحدتی فر ،دانشگاه الزهراء(س)3131 ،
 -14راهنما :انقالب اسالمی در بهبهان ،نام دانشجو :فاطمه ابوعلی ،دانشگاه الزهراء(س)3131 ،
 -15راهنما :نگر

مطبوعات تهران به نوسازی فرهنگی -اقتصادی حکومت پهلوی( ،)3130 -3125نام دانشجو:

عاطفه ذاکری کبریا ،دانشگاه الزهراء(س)3131 ،
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-16راهنما :فرهنگ سیاسی در اشعار سنایی ،نام دانشجو :مریم بسامی ،دانشگاه الزهراء(س)3131 ،
 -17راهنما :تأثیر تسگاهل فکری بر پیشگرفت های علمی و مدهبی در دوره سلجوقی ،نام دانشجو :عاطفه کاظمی
مجرد ،دانشگاه الزهراء(س)3131 ،
 -18راهنما :تأسگگی

و گسگگتر

مدارس کرمان در دوره محمدرضگگا شگگاه ،نام دانشگگجو :الهام امیری ،دانشگگگاه

الزهراء(س)3131 ،
 -19راهنما :سیاست های نظامی ،فرهنگی ،اقتصادی واجتماعی غوریان در شرق ایران ،نام دانشجو :فتانه صنعتگر
حسن کیاده ،دانشگاه الزهراء(س)3132 ،
 -21راهنما :نقش بازرگانان در نهضگگگت ملی شگگگدن صگگگنعت نفت ،نام دانشگگگجو :فاطمه حسگگگین پور ،دانشگگگگاه
الزهراء(س)3132 ،
 -21راهنما :نقش شگور

ابن خازم در فتوح مسلمانان در ماوراءالنهر و خراسان ،نام دانشجو :الهه زارع ،دانشگاه

الزهراء(س)3132 ،
 -22راهنما :زنان صگوفی در آناتولی دوره سگلجوقیان روم با تاکید بر سگه طریقت مولویه ،اوحدیه و بکتاشیه ،نام
دانشجو :منیژه قدرتی وایقان ،دانشگاه الزهراء(س)3132 ،
 -23راهنما :تحوالت منجر به جدایی بحرین از ایران در سگگال 3103ه ، .نام دانشگگجو :مهدیه امیری ،دانشگگگاه
الزهراء(س)3132 ،
 -24راهنما :عملکرد مدهبی نخبگان سگیاسی در دوره سالجقه ،نام دانشجو مهناز کلوندی ،دانشگاه الزهراء(س)،
3133
 -25راهنما :بررسگگگی نفوذ زوار ایرانی در روابط ایران وعراق ، 08 -23نام دانشگگگجو:سگگگحر صگگگیادی ،دانشگ گگاه
الزهراء(س)3133 ،
-26راهنما :بقایای اسگاطیر آیین های باسگتان در جنبش ها ایرانی ،نام دانشگجو :زهره نوری ،دانشگاه الزهراء(س)،
3133
 -27راهنما :نیروی سگگوم و روابط خارجی ایران سگگالهای ، 13-31دانشگگجوفروف فرپ پی ،دانشگگگاه الزهراء(س)،
3133
 -28راهنمگا :جگایگگاه وازرت نگامگه هگا در تگاریخ وزارت در قرون میانه ،دانشگگگجوسگگگعیده هندوری ،دانشگگگگاه
الزهراء(س)3133 ،
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 -29راهنما :انقالب اسگگالمی در بروجن ،نام دانشگگجو :مریم رفیعی وردنجانی ،پژوهشگگکده امام خمینی و انقالب
اسالمی3133 ،
 -31راهنما :طنز سگیاسگی در دهه  ، 3103نام دانشگجو :سگمیه مقدم ،پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی،
3133
 -31راهنما :قتل های اسگگماعیلیان نزاری در غرب خالفت اسگگالمی ،نام دانشگگجو :آسگگیه دمرچی لو ،دانشگگگاه
الزهراء(س)3133 ،
 -32راهنما :سگیاسگت و تاریخنگاری تواریخ عمومی تا پایان قرن چهارم ،نام دانشگگجو :پری ملکی پور ،دانشگگاه
الزهراء(س)3133 ،
 -33راهنما :تحوالت سگگیاسگگی اجتماعی فرهنگی سگگالهای ، 7003-31نام دانشگگجو :فاطمه عطاران ،دانشگگگاه
الزهراء(س)3133 ،
 -34راهنما :بررسگی ویژگی خاطرات فعاالن جبهه ملی ،نام دانشگجو :سگمیه رفیعی شگفیق ،دانشگاه الزهراء(س)،
3133
 -35راهنما :بررسی اعتبار سنجی نسخه های اصل خطی ،نام دانشجو :مریم تفضلی شادپور ،دانشگاه الزهراء(س)،
3133
-36راهنما :بررسی عوامل مؤثر بر روابط سیاسی و فرهنگی آل بویه و فاطمیان ،نام دانشجو :آرزو مسیبی مأمودان،
دانشگاه الزهراء(س)3133 ،
 -37راهنما :انقالب اسگالمی در شگهرری ،دانشگجومرادسلیمانی زمانه ،پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی،
3173
 -38ر اهنما :انقالب اسگالمی در مرند و نواحی زنوز و یامچی و بناب ،دانشجو مصطفی سمعیی زنوز ،پژوهشکده
امام خمینی و انقالب اسالمی3173 ،پ
 -39راهنما :بررسگگی تاریخی واگداری اراضگگی کشگگاورزی در جمهوری اسگگالمی ایران سگگال های ، 63- 57
دانشجوالهام نیری ،پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی3173 ،
 -41راهنما :قراختاییان کرمان710-671ق ،دانشجو صدیقه سهرابی  ،دانشگاه الزهراء(س)3177 ،
 -41راهنما :نقش اقلیت های دینی در انقالب اسگالمی ،دانشگجو ،فاطمه سگهراب زاده ،پژوهشکده امام خمینی و
انقالب اسالمی3177،
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 -42راهنما :نقش دولت شریف امامی د ررویارویی با انقالب اسالمی،دانشجومحمد کاظم زنگنه پژوهشکده امام
خمینی و انقالب اسالمی ،اردیبهشت 3177
 -43راهنما :تاثیر اقطاعداری در فروپاشی سلجوقیان ،نام دانشجو:جمیله یوسفی ،دانشگاه الزهراء(س)3178 ،
 -44راهنما :وضعیت شافعیان غرب ایران در عصر سالجقه ،نام دانشجو :زیبا شمسی ،دانشگاه الزهراء(س)3178 ،
 -45راهنما :نقش خاندان ابن عمید در سگگاختار قدرت سگگیاسگگی آل بویه ،نام دانشگگجو:شگگهال منصگگوری ،دانشگگگاه
الزهراء(س)3178،
-46راهنما :انقالب اسالمی در سبزوار ،دانشجومحمد اسماعیلی ،پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی3178 ،
 -47راهنما :سگیاسگتهای سگالطین غزنوی وبی ثباتی سیاسی ،نام دانشجو :فریبا یوسف وند ،دانشگاه الزهراء(س)،
3176
 -48راهنما :تحوالت فرهنگی و اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی زنان در پیروزی انقالب اسالمی ،نام دانشجو:
زهراقنبری مله ،پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی3176 ،
 -49راهنما :انقالب اسگالمی در شگهرسگتان خوی ،نام دانشگجو »:نقی دادرسگی ،پژوهشکده امام خمینی و انقالب
اسالمی3176 ،
 -51راهنمگا :تاثیر نهضگگگت امام خمینی برتحول مواضگگگ علما)بررسگگگی موردی آیت اهلل سگگگید محمد بهبهانی،
پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی 3175 ،
کارشناسی ارشد(مشاور):
 -3مشگگاور :تاثیر سگگیاسگگت های دولت های عراق بر وضگگعیت اجتماعی اتباع ایرانی در عراق(3367م3323-م)،
دانشگاه الزهراء(س)3135 ،
 -2مشگاور :سنخ شناسی رویارویی طبقات اجتماعی مردم ایران با عربهای مسلمان در جریان فتوح (از سال 33
تا  15هجری) ،دانشگاه الزهراء(س)3135 ،
 -1مشاور :بهداشت ودرمان در ایران عصر قاجارپیش مشروطه ،دانشگاه الزهراء(س)3130 ،
 -0مشگاور :بازتاب وضگعیت اجتماعی مردم مشهد در روزنامه آفتاب شرق( ،)3110-3117دانشگاه الزهراء(س)،
3130
 -5مشاور :بررسی رویکرد سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی روزنامه جنگل ،دانشگاه الزهراء(س)3130 ،
 -6مشاور :بررسی وتحلیل تاریخی آگهی های روزنامه رعد(سید ضیاء طباطبایی) ،دانشگاه الزهراء(س)3130 ،
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 -8مشگاور :نوین سگازی های رضگا شاه در شهر شاهی (قائمشهر) و پیامدهای اجتماعی آن ،دانشگاه الزهراء(س)،
3131
 -7مشگگاور :اعتبارسگگنجی فیلمهای تاریخی دهههای  83و  73هجری شگگمسگگی (مطالعه موردی دوره رضگگاشگگاه)،
دانشگاه الزهراء(س)3131 ،
 -3مشاور :مناسبات سلجوقیان ایران با مشایخ صوفیه ،دانشگاه الزهراء(س)3132 ،
 -33مشاور :حیات اجتماعی صوفیه در ایران عصر تیموری ،دانشگاه الزهراء(س)3132 ،
 -33مشاور :وضعیت علمی حلب در دوران ایوبیان ،دانشگاه الزهراء(س)3132 ،
 -32مشگگاور :تولید و تجارت تریاک و تأثیر آن بر وضگگعیت اقتصگگادی-اجتماعی عصگگر پهلوی اول(3130-3123
ه ،) .دانشگاه الزهراء(س)3132 ،
 -31مشاور :جایگاه نهاد وقف در ایران دوره سلجوقی ،دانشگاه الزهراء(س)3133 ،
 -30مشاور :وضعیت فرارود در زمان حکومت نصر بن سیار ،دانشگاه الزهراء(س)3133،
 -35مشگاور :اقدامات سگیاسگی آیتاهلل گلپایگانی و آیتاهلل شگریعتمداری از رحلت آیتاهلل بروجردی تا پیروزی
انقالب اسالمی ،دانشگاه الزهراء(س)3133 ،
 -36مشگگاور :بررسگگی تطبیقی تاریخنگاری دو کتاب «خالصگگه السگگیر» و «خلدبرین» در دوره صگگفوی ،دانشگگگاه
الزهراء(س)3133 ،
 -38مشاور :تأثیر سیاست خارجی ایران در پیوند با آمریکا بر مناسبات ویتنام و ایران از کودتای  27مرداد  3112تا
انقالب اسالمی  ،3158دانشگاه الزهراء(س)3173،
 -37مشاور :اصل چهار ترومن و تاثیر آن بر اقتصاد دوره پهلوی دوم ،دانشگاه الزهراء(س)3173،
 -33مشاور :عمل و فکر سیاسی حسن آیت ،پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقالب اسالمی3173 ،
 -23مشگگاور :بررسگگی تاریخنگاری جنگهای صگگلیبی با تکیه بر مناب اسگگالمی (قرن3-6ه30-33/م) ،دانشگگگاه
الزهراء(س) 3173 ،
 -23مشگاور :تئوری توطئه در تاریخنگاری انقالب اسگالمی ایران ،پژوهشگکده امام خمینی (ره) و انقالب اسالمی،
3177
 -22مشاور :طریقت نوربخشیه در عصر تیموری ( 333ه.ق 835-ه .ق) ،دانشگاه الزهراء(س)3175 ،
و مشاورت بیش از 03پایان نامه دیگر
14

