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تحصیالت
کارشناسی  :دانش آموخته ی رشته مدیریت از دانشگاه عالمه طباطبایی
کارشناسی ارشد :دانش آموخته رشته علوم اجتماعی از شعبه دانشگاه هاروارد در ایران
کارشناسی ارشد :دانش آموخته رشته ادیان از دانشگاه تربیت مدرس
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1

دکتری :دانش آموخته رشته علوم اجتماعی از شعبه دانشگاه هاروارد در ایران
دکتری :دانش آموخته ی رشته ادیان از دانشگاه تربیت مدرس
دکتری :دانش آموخته ی رشته تاریخ اسالم از دانشگاه تربیت مدرس
فعالیت های علمی
فعالیت های آموزشی
-1عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه الزهراء
-2عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء
 -3استاد مدعو گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
-4استاد مدعو گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
-5استاد مدعو دانشگاه امام صادق
حوزه تخصصی
تخصص در حوزه کالم ،ادیان ،جامعه شناسی ،مردم شناسی ،تاریخ اسالم ،اندیشه سیاسی در اسالم،
روش تحقیق در علوم اجتماعی ،روش شناسی
فعالیت های پژوهشی
الف :مقاالت
-1دکتر علیمحمد ولوی "لوگوس بین النهرین ،هند ،ایران ،یونان"  :فصلنامه علوم انسانی
دانشگاه الزهراء شماره ،1تابستان.1331
-2دکتر علیمحمد ولوی "ممرا ،سوفیا ،کلمه (لوگوس از دیدگاه یهود و مسیحیت)" :فصلنامه
علوم انسانی دانشگاه الزهراء ،شماره ،سال
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-3دکتر علیمحمد ولوی "نگاهی به مدیریت تحقیق و توسعه در ژاپن"  :مجله رهیافت ،شماره ،3
زمستان .1331
 -4دکتر علیمحمد ولوی "شرک و توحید قبیله ای در جاهلیت" :کیهان فرهنگی ،شماره ،111
مرداد .1332
 -5دکتر علیمحمد ولوی "مذهب ابوالحسن مسعودی" :مجله مسجد ،شماره  ،13سال .1333
 -3دکتر علیمحمد ولوی " بررسی تاثیر تحوالت سیاسی دوره ی خلفای راشدین بر ایجاد برخی
عقاید کالمی" :فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهراء ،شماره  15و  ،13سال .1334
-3دکتر علیمحمد ولوی"ویژگیها و روش تاریخ نگاری مسعودی" :فصلنامه فرهنگ ،شماره ،11
سال .1335
 -1دکتر علیمحمد ولوی "زمینه های اجتماعی واقعه عاشوراء" :فصلنامه تاریخ اسالم ،شماره ،1
بهار .1331
-1دکتر علیمحمد ولوی "مدیریت در بحران:پژوهشی موردی در مدیریت پیامبر(ص) در غزوه
احزاب" :فصلنامه تاریخ اسالم ،شماره  ،3پاییز .1331
-11دکتر علیمحمد ولوی "بررسی تاثیر عالیق خاندانی و رسوبات اندیشه دینی نو مسلمانان بر
ضبط سیره و تاریخ زندگانی پیامبر(ص)"قبل از ابن اسحاق"" :فصلنامه علوم انسانی دانشگاه
الزهراء ،شماره  ،43پاییز .1311
-11صفورا برومند و دکتر علیمحمد ولوی "بنوناجیه و طبرستان :روایتی از یک تناقض تاریخی":
فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء ،شماره  ،31بهار .1313
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-12علی غالمی دهقی و دکتر علیمحمد ولوی "نخستین نظریه پرداز ارجاء بررسی تحلیلی
نامه حسن بن محمد بن حنفیه درباره ارجاء" :فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه
الزهراء ،شماره  ،2تابستان .1311
 -13صفورا برومند و دکتر علیمحمد ولوی "دربار ساسانی و مسیحیان :مدارا یا تعصب ":مجله
تاریخ ایران ،شماره  ،5پاییز .1311
-14منصوره کریمی قهی و دکتر علیمحمد ولوی "رویارویی نظری گفتمان "سلطه"و "مقاومت"
درمکاتبات منصور دوانیقی و محمد نفس زکیه" :فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ ایران و اسالم
دانشگاه الزهراء ،شماره  ،4زمستان .1311
-15دکتر علیمحمد ولوی و محترم وکیلی "بررسی تطبیقی شهادت فرزندان عبدا ...بن جعفر در
منابع تاریخی و متون تعزیه" :فصلنامه علوم اسالمی ،شماره  ،1تابستان .1311
 -13دکتر علیمحمد ولوی و محترم وکیلی "بررسی شهادت قاسم بن حسن(ع) درمنابع تاریخی
و متون تعزیه" :فصلنامه مطالعات تاریخ اسالم ،شماره  ،5تابستان .1311
-13دکتر علیمحمد ولوی و لیال رضوی نجفیان" حسنیان زندان هاشمیه( بازکاوی علل ،شمار
واقعی زندانیان و کشته شدگان)" :پژوهش های تاریخی(علمی-پژوهشی) دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه اصفهان ،شماره  ،2تابستان .1311
 -11فهیمه فرهمند پور و دکتر علیمحمد ولوی "آموزه های ائمه و تحول ساختاری مذهب
شیعه ":پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ ،شماره  ،4تابستان .1311
 -11دکتر علیمحمد ولوی و مریم یداهلل پور و معصومه یداهلل پور" مناسبات خلفای اموی با مسیحیان
ذمی و نقش آنان در پیشرفت علوم مسلمانان" :تاریخ در آینه پژوهش ،شماره  ،3پاییز.1311
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 -21دکتر علیمحمد ولوی و دکتر شهال بختیاری" سیاست مذهبی خلفای راشدین ":فصلنامه
مطالعات تاریخ اسالم ،شماره  ،3پاییز .1311
 -21دکتر علیمحمد ولوی "گفتگو سویه های تاریخی جامعه شناختی" :کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،
شماره  ،15آبان .1311
 -22دکتر علیمحمد ولوی و مریم یداهلل پور و معصومه یداهلل پور" بررسی حیات سیاسی –اجتماعی و
دینی مسیحیان ذمی( در عصر خلفای نخستین و امام علی(ع)" :تاریخ در آینه پژوهش  ،شماره
 ،4زمستان .1311
-23دکتر علیمحمد ولوی و هدیه تقوی "تاثیر نگرش"معذوریت اشتباهات اجتهادی صحابه" بر
رواج بی تفاوتی اجتماعی در جامعه اسالمی( از سال  11تا  56هجری)" :فصلنامه مطالعات
فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ ،شماره  ،3زمستان .1311
 -24سوسن فخرایی و دکتر علیمحمد ولوی و دکتر فاطمه جمیلی "منزلت اجتماعی و جایگاه
سیاسی نخبگان شیعه امامیه در قرون چهارم تا ششم قمری بر اساس گزارش کتاب النقض":
فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه شناسی ،شماره  ،32زمستان .1311
-25سیمین قربانپور و دکتر علیمحمد ولوی "نوع شناسی رفتار سیاسی مردم کوفه در قیام
حسین بن علی(ع)" :فصلنامه پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،شماره  ،1زمستان .1311
-23دکتر علیمحمد ولوی و محمد دشتی "نقش علویان در گسترش تشیع در نیشاپور" :فصلنامه
علمی-پژوهشی شیعه شناسی ،شماره  ،35پاییز .1311
 -23دکتر علیمحمد ولوی و مریم یداهلل پور و معصومه یداهلل پور" بازتاب اخبار مسیحیان ذمی در منابع
اسالمی ( از آغاز اسالم تا پایان امویان)" :تاریخ در آینه پژوهش ،شماره  ،2تابستان .1311
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-21منصوره کریمی قهی و دکتر علیمحمد ولوی و دکتر فاطمه جمیلی"بررسی دیدگاههای کالمی و
رویکرد روشی ابن قبه رازی در رساله ی " نقض کتاب االشهاد" :فصلنامه مطالعات فرهنگی
انجمن ایرانی تاریخ ،شماره  ،1سال .1311
-92دکتر علیمحمد ولوی و خدیجه سهراب زاده "تاثیر وضعیت اقتصادی اصحاب شاخص؛ بر
میزان همراهی آنان در غزوات" :فصلنامه مطالعات فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ ،شماره  ،11زمستان
.1311
-31دکتر علیمحمد ولوی و ملیحه سرخی"بررسی فرایند مسموم سازی دوران امارت و خالفت
معاویه" :فصلنامه مطالعات تاریخ اسالم ،نوبت چاپ
-31دکتر علیمحمد ولوی و هدیه تقوی "سنخ شناسی و تبیین رفتاری صحابه شاخص در
همراهی با پیامبر(ص) در غزوه تبوک بر اساس سوره توبه" :پژوهشنامه تاریخ و تمدن اسالمی
دانشگاه تهران ،نوبت چاپ
-32دکتر علیمحمد ولوی و زینب میرزایی" واکاوی انتقادی بازتاب وفات امام حسن(ع)" :فصلنامه
شیعه شناسی ،نوبت چاپ
-33هدیه تقوی ،دکتر شهال بختیاری ،دکتر علیمحمد ولوی و دکتر غالمرضا ظریفیان ،نوع شناسی
سیادت در جزیره العرب قبل از اسالم،فصلنامه مطالعات تاریخ اسالم ،پژوهشکده تاریخ اسالم.
 -34دکتر صادق آیینه وند ،دکتر علیمحمد ولوی علی رضا شجاعی زند و حامد منتظری مقدم" استعمال
اصطالح " امیرالمومنین" فی سالم الخالفه" :مجله العلوم االنسانیه الدولیه،2111/1421 ،
العدد.15
 -35دکتر صادق آیینه وند ،دکتر علیمحمد ولوی و دکتر حسین مفتخری و علی غالمی دهقی" نشأه
المرجئه" :مجله العلوم االنسانیه الدولیه ،2111/1421 ،العدد .15
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 -33دکتر صادق آیینه وند ،دکتر علیمحمد ولوی و دکتر محمد علی مهدوی راد و فهیمه فرهمند پور" ائمه اهل
البیت(ع) اعداد الکوادر االنسانیه و تطور فی هیکلیه الشیعه" :مجله العلوم االنسانیه الدولیه،
 ،2111/1421العدد .15
 -33دکتر ملیحه مغازه ای،دکتر صادق آیینه وند ودکتر علیمحمد ولوی و دکتر سوسن باستانی

The Image of woman in creation Account of the Holy Scriptures: A
comparative study between the Quran and Bible: Intl.j.Humanities
(2010) vol. 17.
 . .31دکتر علی محمد ولوی ،دکتر فاطمه جمیلی ،لیال محمد نیاکان  ،کارکرد آشکار و پنهان زیارتگاه
های ایالم ،...فصلنامه علمی -ترویجی فرهنگ ایالم ،شماره  04و  ،04پاییز و زمستان .4931
 -93دکتر علی محمد ولوی ،سمیه بخشی زاده ،غزوه تبوک حرکتی نظامی یا تدبیری اجتماعی-
سیاسی ،فصلنامه پژوهشی تاریخ اسالم و ایران ،دانشگاه الزهراء ،شماره  ،14بهار 4939
 .04سیده سوسن فخرایی ،دکتر علیمحمد ولوی ،دکتر فاطمه جمیلی ،سنخ شناسی نخبگان در
پژوهشهای تاریخی )نمونه :سنخ شناسی و تبیین جهت گیری سیاسی نخبگان شیعه امامیه در عصر
عباسی( ،دو فصلنامه مطالعات روش شناسی دینی ،شماره اول ،بهار و تابستان .39
 -04فاطمه اروجلو  ،دکتر علیمحمد ولوی ،بازتاب صورت بندی در قرآن ،تحقیقات علوم قرآن و
حدیث ،سال 30
 -24هدیه تقوی ،دکتر شهال بختیاری ،دکتر علی محمد ولوی ،دکتر غالمرضا ظریفیان ،نوع شناسی
سیادت در جزیره العرب قبل از اسالم ،فصلنامه مطالعات تاریخ اسالم ،پژوهشکده تاریخ اسالم ،تابستان
 ،39فصلنامه تاریخ اسالم ،پژوهشکده تاریخ اسالم شماره  ،10بهار .30
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 -09طاهری ناصری ،دکتر علیمحمد ولوی ،بازکاوی موضع معصومین در برابر غلو ،فصلنامه تاریخ
اسالم و ایران ،شماره  ،12پاییز 30
 -00علیمحمد ولوی ،هانیه بیک ،صورت بندی گفتمانی خطبه  142نهج البالغه( بازتولید نظریه بقاءو
زوال حاکمیت از منظر امام علی(ع) ،پژوهشنامه علوم سیاسی ،شماره چهارم ،پاییز .39

 .09فاطمه سرخیل ،علی محمد ولوی ،رویارویی نظری گفتمان حقانیت حكومت در مكاتبات
شاه اسماعیل صفوی و شیب ك خان ازبك ،جستارهای تاریخی ،شماره اول ،بهار و
تابستان .69

ب :طرح های پژوهشی
-1سیره شناسی معصومین در ارتباط با بازماندگان شهداء
-2طرح طبقه بندی موضوعی دیدگاه ها و آثار امام خمینی
-3پژوهشی جامعه شناختی در تبیین جایگاه زن در قرآن ،سیره نظری و عملی معصومین در قرون اولیه
-4ارزیابی آموزش تاریخ اسالم :ناظر علمی از سال .1311-1311
-5طرح ممیزی تاریخ اجتماعی در ایران :ناظر علمی ،سال .1311

ج :تالیفات
-1دیانت و سیاست در قرون نخستین اسالمی :انتشارات دانشگاه الزهراء ،انتخاب به عنوان پژوهش برتر
در جشنواره ملی ابن مسکویه در سال .11
-2تاریخ علم کالم و مذاهب اسالمی :انتشارات بعثت.1333 ،
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-3فرهنگ کار در اسالم :انتشارات امیر کبیر.1311 ،
-4شاهدان شهادت :نشر شاهد.1311 ،
-5تاریخ شناسی و تاریخ نگری :گفتگویی در باب تاریخ نگری و تاریخ نگاری سده های نخستین اسالمی؛
انتشارات پژوهشکده تاریخ اسالم .1311 ،

د :سمینار های بین المللی
1-the political participation from the vie point the Islamic Theological
آلمان ،پتسدامsects. 1839 ،
-9گسست سیاسی و شکوفایی تمدنی :تاجیکستان ،دوشنبه ،آکادمی علوم تاجیکستان،
.1221

ه :سردبیری مجالت علمی-پژوهشی
-1سردبیر مجله علمی –پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء از سال .1311-1331
-2سردبیر مجله علمی-پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهراء از سال  111تاکنون
-3سردبیر مجله علمی-پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهراء از سال  1311تاکنون
-4سردبیر مجله علمی-پژوهشی فصلنامه مطالعات تاریخ اسالم از سال .1311- 1311
-5سردبیر مجله علمی-پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ از سال 1311
تاکنون.
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عضویت درهیئت تحریریه مجالت
-1عضو هیئت تحریریه مجله علمی –پژوهشی علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
-2عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی مطالعات فرهنگی تاریخ انجمن ایرانی تاریخ
-3عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی فصلنامه مطالعات تاریخ اسالم
 -4عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی فصلنامه تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهراء
 -5عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی فصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهراء
 -3عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی العلوم االنسانیه الدولیه دانشگاه تربیت مدرس
 -3عضو هیئت تحریریه مجله علمی-تخصصی فصلنامه تاریخ اسالم دانشگاه باقر العلوم
 -1عضو هیئت تحریریه مجله علمی-ترویجی ،تاریخ ایران و اسالم دانشگاه لرستان.

عضویت در موسسات و کمیته های علمی
 -1عضویت کمیته تخصصی علوم انسانی شاخه الهیات و ادبیات دانشگاه الزهراء از سال .1315-1311
-2عضو گروه پژوهش های فرهنگی –تاریخی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .سال1311
-3عضویت گروه تاریخ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در دوره های متناوب از سال - 1311
.1315
-4عضویت در هیت ممیزه دانشگاه الزهراء از سال .1312
-5عضویت در کمیته تخصصی تحصیالت تکمیلی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء از سال .1315
-3عضویت در کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء از سال .1315
-3عضویت در کمیسیون ارتقاء علوم انسانی وزارت علوم از سال .1315
-1نماینده ریاست دانشگاه الزهراء در کمیته منتخب ترفیعات دانشگاه  .از سال .1313
-1عضویت در کار گروه صالحیت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء از سال .1311
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-11عضویت در کمیته تخصصی دکتری گرایش تاریخ اسالم دانشگاه الزهراء از سال .1311
-11عضویت در کمیته برنامه ریزی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء از سال .1311
-12عضو شورای عمومی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء از سال .1311
-13عضویت در شورای سیاستگذاری پژوهشکده تاریخ اسالم از سال .1315
-14عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی تاریخ از سال  11تاکنون
-15عضویت در شورای علمی نخستین سمینار تاریخ و ترجه از سال 11
-13عضویت در شورای سمینار آموزش و پژوهش تاریخ در ایران از سال 11
-13عضویت در شورای پژوهشی انجمن ایرانی تاریخ از سال  11تاکنون
-11عضویت در کارگروه آموزش انجمن ایرانی تاریخ از سال  11تاکنون
-11عضو شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از سال  11تاکنون

راه اندازی مراکز آموزشی و پژوهشی
-1مشارکت در راه اندازی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء
 -2تاسیس کتابخانه تخصصی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء
-3مشارکت در تاسیس و راه اندازی انجمن ایرانی تاریخ

تشکیل کارگاه های آموزشی
-1تشکیل کارگاه پورپزال نویسی تیر  11در بیرجند
 -2تشکیل کارگاه پورپزال نویسی آذر  11در تهران
 -3تشکیل کارگاه پورپزال نویسی بهمن  11در کرمان
-4روش تحقیق و شیوه تدوین مقاالت پژوهشی؛ آذر  11در بیرجند
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 -5روش تهیه و تنظیم مقاالت علمی؛ آذر  11در اراک
-3روش تهیه و تنشیم مقاالت علمی؛ آبان و آذر  11در تهران
-3مقاله نویسی علمی؛ اردیبهشت  12در قزوین
-1کاربرد روش تحلیل گفتمان در تحقیقات تاریخی؛ خرداد  12در تهران

فعالیت های اجرایی
-1معاون پژوهشی دانشگاه الزهراء از سال .1331-1333
-2مدیریت گروه تاریخ دانشگاه الزهراء از سال  1332تا چند دوره متناوب
 -3رئیس مرکز پژوهشهای فرهنگی بنیاد شهید انقالب اسالمی سال .1332
 -4نایب رئیس انجمن ایرانی تاریخ از سال  1313تا .1311
-5ریاست انجمن ایرانی تاریخ از سال  1311تا .1312

راهنمایی و مشاوره رساله در مقطع و دکتری کارشناسی ارشد

 -4فرهنگ پوشش حجاب اسالمی ،پایان نامه ارشد ،راهنما.4924 ،
 -1پوشش در ادیان مختلف(هند ،چین ،ژاپن) ،پایان نامه ارشد ،راهنما4924 ،
 -9حجاب و پوشش در ادیان مختلف(زرتشت ،یهود و مسیحیت ،پایان نامه ارشد ،راهنما4921 ،
 -0سیاست اقتصادی خلفای راشدین( ،)04-44پایان نامه ارشد ،راهنما4922،
-9تاریخ تحول علوم اسالمی در مدینه از صدر اسالم تا پایان خالفت امویان(491ه) ،پایان نامه ارشد،
راهنما4922 ،
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--2تاثیرنهاد خالفت بر جریان تاریخ نگاری اسالمی تا پایان دوره اموی ،پایان نامه ارشد ،راهنما،
4922
 -2بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی شیعه اثنی عشر از شهادت امام رضا تا شروع غیبت
صغری( ،)124-149پایان نامه ارشد ،راهنما4921 ،
 -1تاریخ اسماعیلیان جنوب خراسان پس از سقوط الموت ،پایان نامه ارشد ،راهنما4921 ،
 -3مسیحیان ذمی از آغاز اسالم تا پایان دوره اموی ،پایان نامه ارشد ،راهنما4921 ،
-44نقش کعب االحبرا در تحوالت سیاسی-فرهنگی صدر اسالم ،پایان نامه ارشد ،راهنما. ،4914
 -44سازمان دینی و وضعیت سیاسی شیعه اثنی عشریه در عصر غیبت صغری ،رساله دکتری،راهنما،
4911
-41سیاست مذهبی خلفای عباسی عصر اول(199-491ه) ،رساله دکتری،راهنما4911 ،
-49نقابت در عهد خالفت عباسی(002-990ه ) ،پایان نامه ارشد ،راهنما.4911 ،
-40رویکرد جامعه شناسی تاریخی در تاریخ نگاری علی بن حسین مسعودی ،پایان نامه ارشد ،راهنما،
4911
-49بررسی نقش خاندان یقطین در تاریخ شیعه ،پایان نامه ارشد4911 ،
-42خاندان اشعری ،پایان نامه ارشد ،راهنما4911 ،
-42جایگاه خاندان فرات در تحوالت سیاسی و فرهنگی شیعه قرون سوم و چهارم هجری قمری ،پایان
نامه ارشد ،راهنما4919 ،
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-41تاثیر تعارض سنن جاهلی و آموزه های دینی بر فعالیت سیاسی زنان در دوره بنی امیه و عصر اول
عباسی ،پایان نامه ارشد ،راهنما4919،
-43نقش فرزندان صحابه در تحوالت اقتصادی قرن اول هجری ،پایان نامه ارشد ،راهنما4919،
-14بررسی تاریخی حقوق متقابل معلوالن و حکومت از هجرت تا پایان خلفای راشدین ،پایان نامه
ارشد ،راهنما4919 ،
-14حسن بصری در عرصه علم و سیاست ،پایان نامه ارشد ،راهنما4919 ،
-11منازعات فرقه ای بغداد(292-191ه ،پایان نامه ارشد4919 ،
-19بررسی وضعیت زنان در قرن اول و دوم هجری(141-04ه)  ،پایان نامه ارشد ،راهنما4919 ،
-10بررسی جایگاه علمی-فرهنگی و سیاسی خاندان اعین در تاریخ شیعه (از اواخر قرن اول تا اواخر
قرن چهارم هجری ،پایان نامه ارشد،راهنما4919 ،
-19جایگاه و نقش قبیله تمیم در تحوالت سیاسی-اجتماعی و فرهنگی جامعه اسالمی تا پایان قرن دوم
هجری با تکیه بر غرب جهان اسالم ،پایان نامه ارشد،راهنما4910 ،
-12بررسی ساختار و کارکرد دیوان مظالم در حکومت اموی و عباسی ،پایان نامه ارشد ،راهنما4910 ،
-12زنان در قدرت سیاسی جامعه اسالمی از سال 04تا  141هجری ،پایان نامه ارشد ،راهنما4919 ،
-11بررسی تاثیر تحوالت تاریخی بر نقوش و نوشته های مسکوکات اسالمی از آغاز تا سال
292هجری4با تاکید بر سرزمین های شرق خالفت اسالمی ،پایان نامه ارشد ،راهنما4919 ،
-13اوضاع مذهبی اصفهان از قرن چهارم تا هفتم هجری ،پایان نامه ارشد ،راهنما4919 ،
 -94بررسی سیر پیدایش و شاخصه های مدرسه کالمی شیعه بغداد ،پایان نامه ارشد ،راهنما4919،
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-94بررسی جامعه شناختی جنبش های اجتماعی خراسان در عصر اول عباسی ،پایان نامه ارشد ،راهنما،
4912
-91بررسی تاثیر اوضاع فرهنگی بر بی تفاوتی اجتماعی در جامعه اسالمی از سال  44تا  29هجری،
پایان نامه ارشد ،راهنما4912 ،
-99بررسی سیاست راهبردی تسویه حضرت محمد بر اشرافیت حجاز ،پایان نامه ارشد ،راهنما4912 ،
-90رفتار سیاسی مردم کوفه از سال  42تا  409هجری(با تاکید بر دو گونگی رفتار ،پایان نامه ارشد،
راهنما4912 ،
-99اتمه و فرایند تحول ساختاری تشیع (امامی اثنی عشری) تا( سال 913ه) ،پایان نامه ارشد ،راهنما،
4912
 -92بررسی رویکرد مقابله در تاریخ و اندیشه مرجئه ،پایان نامه ارشد ،راهنما4912 ،
 -92عملکرد سیاسی حسنیان قبل از قیام نفس زکیه ،پایان نامه ارشد ،راهنما4912 ،
-91تاثیر دگرگونی های سیاسی بر وضعیت سیاسی-اجتماعی مسیحیان ایران از سوقوط ساسانیان تا
زوال ال بویه ،رساله دکتری ،راهنما4912 ،
-93احمد بن ابی دواد و چالش های سیاسی و فکری نیمه اول قرن سوم ،پایان نامه ارشد ،راهنما،
4912
-04سیره اقتصادی امام علی(ع) در عصر خلفای سه گانه ،پایان نامه ارشد ،راهنما4912 ،
-04مطالعه تصویر کودکان و نوجوانان کربال در منابع تاریخی و تعزیه های عصر حاضر در تهران،
پایان نامه ارشد ،راهنما4911 ،
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-01رفتار شناسی سیاسی نخبگان فرهنگی عصر اموی ،پایان نامه ارشد ،راهنما4911 ،
-09مطالعه تطبیقی تصویر عباس بن علی در مدایح و مراثی پس از انقالب با منابع تاریخی(تا پایان قرن
0ه) ،پایان نامه ارشد ،راهنما4911 ،
-00بررسی تطبیقی شخصیت مختار در منابع تاریخی(تا قرن چهارم) و مختار نامه ها ،پایان نامه ارشد،
راهنما4911 ،
-09گفتمان غالب غرب درباره نقش اجتماعی زن در اسالم:با تاکید بر تاثیر متون کالسیک اسالمی از
قرن هیجده تا پایان قرن بیستم میالدی ،رساله دکتری ،راهنما4911 ،
-02پیدایش ،شکل گیری و رشد شیعه از دیدگاه اسالم شناسان اروپایی( با تاکید بر شیعه امامیه اثنی
عشری ،پایان نامه ارشد ،راهنما4911 ،
-02سنخ شناسی اصحاب راوی شأن نزول آیات سیره نبوی ،پایان نامه ارشد ،راهنما4913 ،
-01تطور تاریخی کارکرد زندان در اسالم از آغاز تا پایان خالفت متوکل عباسی ،پایان نامه ارشد،
راهنما4913 ،
-03سنخ شناسی رفتاری صحابه شاخص حاضر در غزوات با تکیه بر الگوی سنخ شناسی قرآن ،پایان
نامه ارشد ،راهنما4913 ،
-94تصویر سیاسی در آثار ویلیام مونتگمری وات ،پایان نامه ارشد ،راهنما4913 ،
-94نقش سیاسی و علمی خاندان عقیل بن ابیطالب تا  924هجری ،پایان نامه ارشد ،راهنما4913 ،
-91سنخ شناسی و تبیین گفتمان در گزارش واقعه کربال با تکیه بر آثار فارسی تا قرن( دهم ه  .ق)،
رساله دکتری ،راهنما4934 ،
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-99کارکرد آشکار و پنهان زیارتگاههای ایالم (حوزه شمالی استان)قبل و بعد از انقالب ،پایان نامه
ارشد ،راهنما4934 ،
-90تصویر امام حسین(ع) در آثار اسالم شناسان غربی از نیمه دوم قرن نوزده تا پایان قرن بیستم ،پایان
نامه ارشد ،راهنما4934 ،
-99سنخ شناسی و تبیین جهت گیری سیاسی نخبگان شیعه دوازده امامی در شرق خالفت
اسالمی(292-913ه ،رساله دکتری ،راهنما4934 ،
-92بررسی تاریخی هویت فرهنگی سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی ،پایان نامه ارشد ،راهنما،
4934
-92سهم رقابت های سیاسی و مذهبی در نخبه کشی ایران از قرن  9تا  2قمری ،پایان نامه ارشد،
راهنما4934 ،
-91حیات علمی –سیاسی خاندان محمد بن حنفیه ،پایان نامه ارشد ،راهنما4934 ،
-93تاثیر عوامل سیاسی بر تطور گفتمان عقالنیت در مذاهب کالمی تا پایان قرن چهارم هجری ،رساله
دکتری ،راهنما4934 ،
 -24مدیریت اقشار آسیب پذیر اقتصادی در مدینه عصر نبوی ،پایان نامه ارشد ،راهنما،
4931
 -24واکاوی جایگاه اهل کتاب در ثبت وقایع زندگی پیامبر(ص) قبل از بعثت ،پایان نامه ارشد ،راهنما،
4931
 -21زمینه یابی پایگاه انگیزشی مدعیان رهبری شیعه در دوران غیبت صغری ،پایان نامه ارشد ،راهنما،
4939
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 -33بازتاب مفهوم منزت قدسی پیامبر(ص) در قرآن و منابع تفسیری و تاریخی در شرق خالفت
اسالمی تا پایان قرن چهارم ،پایان نامه ارشد ،راهنما4939 ،
-20جریان شناسی جامعه اسالمی از فتح مکه تا رحلت پیامبر(ص)  ،پایان نامه ارشد ،راهنما4939 ،
 -29تطور مفهومی ارتداد در اسالم تا قرن  2هجری ،پایان نامه ارشد ،راهنما4930 ،
-22گونه شناسی شخصیت های شاخص حروریه  ،پایان نامه ارشد ،راهنما4930 ،
-22رفتار شناسی منافقان در عصر نبوی ،پایان نامه ارشد ،راهنما4930 ،
-21سنخ شناسی رویارویی طبقات اجتماعی مردم ایران با عرب های مسلمان در جریان فتوح( از سال
 44تا  99هجری) پایان نامه ارشد ،راهنما4939 ،
 -23اسطوره و تاریخ در قرآن ،پایان نامه ارشد ،راهنما4939 ،
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