به نام خداوند بزرگ
زندگي نامه علمي

 -1مشخصات فردي:

نام :محمدرضا

نام خانوادگي :باراني

مرتبه علمي :استاديار

سمت :عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشكده ادبيات ،زبانها و تاريخ دانشگاه الزهرا
پست الكترونيكm.barani@alzahra.ac.ir :

 -2پیشینه دوران دانشجويي:

 كارشناسي «الهيات و معارف اسالمي» در سال .3131 كارشناسي ارشد «تاريخ» سال  .3131عنوان پاياننامه «شيعه در ايران عصر ايلخانان». دكتري « Ph.Dتاريخ اسالم»؛ سال  .3131عنوان رساله دكتري؛ «بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسياماميه با فرقههاي معتزله ،اشاعره و حنابله در عصر آل بويه در بغداد».
 -3مقاله ها:

« .3گرايش ايرانیان به تشیع در قرن هفتم هجري»؛ فروردين  3131در نشريه تخصصي معرفت ،شماره .01
« .2اختالف روايات و راهكارهاي حل آن» منتشره در مجموعه مقاالت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،در سال .3131
« .1نقد و بررسي گرايش ايلخانان به اسالم و تشیع»؛ منتشره در نشريه تاريخ در آيینه پژوهش پيش شماره اول ،پاييز
.3133
 .0مدخل بسر بن سفیان ،دائره المعارف قرآن ،انتشارات دفتر تبليغات اسالمي.3132 ،
« .5معرفي و نقد سفرنامه ابن فضالن» منتشره در نشريه تخصصي

تاريخ در آيینه پژوهش،

شماره اول ،فروردين

.3131
« .1دين حنیف ،ماهیتي مستقل يا روح اديان االهي» منتشره در نشريه تخصصي مذاهب و فرق اسالمي «طلوع»،
شماره  ،35پاييز .3130
.3

«جامعه شناختي نهاد حكومت پیامبر(ص)» منتشره در مجموعه مقاالت همايش بين المللي پيامبر اعظم (ص)

دانشگاه اصفهان پاييز .3135
.3

«احناف» ،دائره المعارف قرآن ،دفتر تبليغات اسالمي.3131 ،

« .1التأثیر الفكري المتبادل بین االمامیة و المعتزلة في عصر البويهیین» ،انتشار
شماره  30-5سال .3133
1

در نشريه بین المللي علوم انساني،

« .31بررسي و تحلیل تعامل فكري سیاسي امامیه با اشاعره در بغداد دوره آلبويه (سدههاي چهارم و پنجم هجري)»

انتشار در نشريه علمي پژوهشي شيعهشناسي وابسته به موسسه شيعهشناسي ،شماره  ،22سال .3133
« .33همگرايي و واگرايي در انديشهي سیاسي امامیه و حنابله در بغداد دوره آلبويه» ،انتشار در نشريه علمي

پژوهشي شيعهشناسي وابسته به موسسه شيعهشناسي ،شماره ، 21سال .3133
« .32رويكرد امامیه و حنابله در بغداد دوره آل بويه در زمینه توحید ،کتاب و سنت» ،انتشار در نشريه تخصصي
مذاهب و فرق اسالمي «طلوع» ،شماره  ،21پاييز .3133
« .31رويكرد امامیه و حنابله در بغداد دوره آل بويه درباره باورهاي کالمي

(صحابه ،امر به معروف و نهي از منكر،

نبوت و امامت)» ،انتشار در نشريه تخصصي مذاهب و فرق اسالمي «طلوع» ،شماره  ،11زمستان .3133
« .30شرح حال پنج تن از فرزندان امام کاظم (ع)» ،مشترک ،انتشار در نشريه سخن تاريخ ،شماره ،32
بهار.3111
« .35مناسبات دانش تاريخ و علوم اجتماعي» ارايه و انتشار الكترونيكي در همايش بین المللي علوم اجتماعي در

شانگهاي چین تابستان .3111
« .31نقش مسجد در افزايش آگاهي ايرانیان» ،به صورت مشترک ،انتشار در كنفرانس بين المللي تاريخ و تمدن
اسالمي ،دانشگاه ملي مالزي 31 ،مهر ماه .3111
« .33وضعیت فرهنگي شیعه امامیه در ايران عصر سلجوقي» ،به صورت مشترک ،انتشار در نشريه سخن تاريخ،
شماره  ،35زمستان .3111
« .33درآمدي بر چیستي تمدن اسالمي از ديدگاه مستشرقان» به صورت مشترک ،نشريه علمي پژوهشي تاريخ
اسالم ،شماره  ،51تابستان .3113
« .31مداراي ديني و مذهبي در عصر آل بويه» نشريه علمي پژوهشي تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي ،مشترک،
شماره  ،1بهار .3113
« .21جايگاه رواداري مذهبي در امور حكومتي عصر آل بويه» ،مشترک ،نشريه علمي پژوهشي مطالعات
تاريخي جهان اسالم ،شماره  ،3بهار و تابستان .3112
« .23نقش رواداري مذهبي در شكوفايي فرهنگ و تمدن اسالمي در قرن چهارم» ،مشترک ،نشريه پژوهش
هاي ادياني ،در آستانه دريافت امتياز علمي پژوهشي ،شماره  ،3بهار .3112
« .22ريشه ها و علل پیدايش غلو در عصر ائمه (ع)» ،مشترک ،نشريه علمي پژوهشي تاريخ فرهنگ و تمدن
اسالمي ،شماره  ،32پاييز .3112
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.21

«بازنمايي فرهنگ و هنر شیعي در سفرنامه بنجامین» ،نشريه شيعه شناسي ،علمي پژوهشي ،قم ،زمستان

 ،12شماره  ،00مشترک دو نفر.
.20

«بررسي تطور گزارشهاي شهادت کودک امام حسین ع از آغاز تا پايان قرن پنجم» ،نشريه سخن

تاريخ ،علمي ترويجي ،قم ،بهار و تابستان ،11مشترک دو نفر.
.25

«تحلیل جامعه شناختي نهادي شدن جنبش زيد بن علي» ،نشريه تاريخ اسالم و ايران دانشگاه الزهرا،

علمي پژوهشي ،تهران ،بهار  ،11مشترک دو نفر.
.21

«معماري اسالمي خراسان بزرگ در سفرنامه هاي خاورشناسان قرن نوزدهم میالدي» ،نشريه مطالعات

تاريخي جهان اسالم ،علمي پژوهشي ،قم ،بهار و تابستان ،11شماره  ،1مشترک دو نفر.
.23

«تأثیرانديشههاي زيد بن علي (ع) بر شكست جنبش انقالبي او» ،كنگره بين المللي فرهنگ وانديشه

ديني ،استان بوشهر ،بهار  ،11مشترک دو نفر.
.23

«سبک زندگي زن ايراني از نگاه سفرنامه نويسان غیر ايراني عصر صفوي» نشريه تاريخ اسالم ،علمي

پژوهشي ،قم ،بهار ،11شماره  ،53مشترک دو نفر.
.21

«بررسي تطبیقي رواداري مذهبي حاکمان آل بويه و سلجوقیان در امور سیاسي و حكومتي» نشريه

پژوهش نامه تاريخ اسالم ،علمي پژوهشي ،تهران ،بهار ،11شماره  ،31مشترک دو نفر.
.11

«خاورشناسان و کارکردهاي محرم در هويت اجتماعي و مذهبي شیعیان هند» ،نشريه شيعه شناسي،

علمي پژوهشي ،قم ،بهار  ،11مشترک دو نفر.
« .13ارزيابي ماهیت سیاسي فكري جنبش شهید فخ در مقايسه با قیام کربال» ،به صورت مشترک ،نشريه علمي
پژوهشي شيعه شناسي ،شماره  ،01تابستان .3111
« .12شكوفايي علمي تمدن اسالمي دوره فاطمیان از ديدگاه خاورشناسان» مشترک ،نشريه علمي پژوهشي شيعه
پژوهي ،شماره  ،3زمستان .3111
« .11پراکندگي جغرافیايي امامیه در ايران دوره سلجوقي» ،به صورت مشترک ،نشريه علمي پژوهشي تاريخ
اسالم ،شماره  ،13بهار .10
« .10بررسي نقش تشیع در ورود و گسترش اسالم در آسیاي جنوب شرقي» مشترک ،نشريه علمي پژوهشي شيعه
شناسي ،تابستان .3110
« .15سیر تطور تاريخي مناظره هاي امام جواد ع» مشترک ،نشريه علمي ترويجي سخن تاريخ ،شماره ،22
زمستان .3110
« .11بررسي تحلیلي روش خاورشناسان در تبیین جايگاه سیاسي و ديني امام باقر ع» مشترک ،نشريه علمي
پژوهشي شيعه پژوهي ،شماره  ،5زمستان .3110

3

« .13تاثیر سنتهاي محرم بر هويت اجتماعي شیعیان هند» مشترک ،نشريه علمي پژوهشي مطالعات سياسي جهان
اسالم ،شماره  ،31زمستان .3110
« .13جايگاه سیاسي -اجتماعي شیعیان امامي در ايران دوره سلجوقي» ،به صورت مشترک ،نشريه علمي
پژوهشي پژوهشهاي تاريخ دانشگاه اصفهان ،گواهي پذيرش ،بهار .3115
« .11امام جواد و بهره گیري از فنون ارتباطات در مديريت بحران غلو» مشترک ،همايش سيره وزمانه امام
جواد ع ،بهار .3115
 .01چكيده مقاله «امر به معروف و نهي از منكر در گفتار و سیره امام جواد ع» مشترک ،همايش سيره وزمانه امام
جواد ع ،بهار .3115
« .03واکاوي ماهیت سیاسي و فكري جنبش ابن طباطبا» مشترک ،نشريه علمي پژوهشي شيعه پژوهي ،شماره ،3
تابستان .3115
« .02بازخواني مهدي انگاري زيد بن علي» نشريه علمي پژوهشي تاريخ اسالم ،گواهي پذيرش ،بهمن .3115
« .01بازکاوي عوامل شكوفايي علمي تمدن اسالمي دورۀ فاطمیان از ديدگاه غربیان» نشريه علمي پژوهشي
پژوهشنامه تاريخ تمدن اسالمي ،گواهي پذيرش ،بهمن .3115
« .00کاربست روش پديدارشناسي در مطالعات شیعي غربیان

(مطالعه موردي مولفه هاي پديدارشناسي عاشورا پژوهي

ديويد پینالت در شبه قاره هند)» نشريه علمي پژوهشي مطالعات تاريخي جهان اسالم ،گواهي پذيرش ،بهمن .3115
« .05ديدگاه مادلونگ درباره اختالف امام حسن ع و امام علي ع» مشترک ،نشريه علمي پژوهشي تاريخ اسالم،
شماره  ،11بهار .3111
 -4مقاالت ارائه شده در همايش ها :

 ارايه مقاله در همايش «بررسي کتاب الصحیح من سیرۀ النبي االعظم (ص)» توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاهدر سال .3131
 ارايه مقاله در «همايش بین المللي پیامبر اعظم (ص)» در دانشگاه اصفهان در سال .3135 «ارايه مقاله» در همايش بين المللي علوم اجتماعي در شانگهاي چين ،تابستان .3111« -ارايه مقاله» با عنوان «تقابل دو رويكرد تاريخسازي و واقعنگاري در تاريخ نگاري؛ از بحرانزايي تا بحران-

زدايي» در همايش مطالعات تاريخ اسالم :وضعيت امروز ،چشم انداز فردا 2 ،اسفند .3111
 -5کتابها:
« -بررسي تاريخي تعامل فكري و سیاسي امامیه با فرقههاي معتزله ،اشاعره و حنابله در عصر آل بويه در بغداد»،
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توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،انتشار در .3112
 «تاريخ امپراطوري عثماني»؛ انتشار توسط انتشارات جامعه المصطفي العالميه.3111 ، «تاريخ مطالعات اسالمي در غرب»؛ انتشار توسط انتشارات جامعه المصطفي العالميه.3115 ، گردآوري و تنظيم مقاالت نخستين و دومين همايش بين المللي تشيع و خاورشناسان در  3جلد؛ سال 3133 گردآوري و تنظيم مقاالت همايش نكوداشت استاد علي دواني در يك جلد كتاب ،سال 3133 گردآوري سه جلد كتاب با عنوان «نشستهاي علمي» و «نشستهاي نقد كتاب و نقد نظريه» در انجمن تاريخ-پژوهان در سال .3133
 -6سخنراني و کرسیهاي علمي:

 .3دبير علمي ميزگرد «امام رضا (ع) و گروههاي دورن شیعي» در انجمن تاريخ پژوهان سال .3135
 .2دبير علمي ميزگرد «بازکاوي اوضاع سیاسي و اجتماعي عصر امام رضا (ع)» در انجمن تاريخ پژوهان سال
.3135
 .1دبير علمي ميزگرد «تولید علم در تاريخ» در انجمن تاريخ پژوهان و نهضت نرم افزاري سال .3131
 .0دبير علمي همايش نيم روزه «جايگاه تولید علم در دانش تاريخ» در انجمن تاريخ پژوهان و نهضت نرم افزاري
سال .3131
 .5دبير علمي و سخنران ميزگرد «تشیع و ايرانیان» توسط انجمن تاريخ پژوهان و مجتمع آموزش عالي امام
خميني ره در تاريخ .3130/31/3
 .1دبير علمي كرسي علمي نقد نظريه «نقد و بررسي نظريه از امامیه تا اثني عشريه» از خاورشناس اتان كلبرگ،
در انجمن تاريخ پژوهان و نهضت نرم افزاري سال .3135
 .3نقد كتاب «موسوعة التاريخ االسالمي» از آيت اهلل يوسفي غروي در انجمن تاريخپژوهان و دبيرخانه كتاب سال
حوزه ،دوم اسفند .3131
 .3سخنراني علمي با عنوان «جايگاه مطالعات تاريخي در حوزه» ،در همايش توليد علمو نهضت نرم افزاري ،سال
.3131
 .1اقتراح علمي (ميزگرد) «تاريخ پژوهي و بنیانهاي نظري» انتشار در نشريه پژوهه وابسته به جامعه المصطفي
العالميه ،سال .3131
 .31سخنراني علمي با عنوان «آسیب شناسي تدريس تاريخ» در انجمن معلمان تاريخ استان قم.3130/1/23 ،
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 .33دبير علمي و سخنران ميزگرد «چالشهاي فراروي شیعه پژوهي غربیان» در دومين همايش بين المللي تشيع
از ديدگاه خاورشناسان.3133 ،
 .32سخنراني در ميزگرد علمي «قیامهاي شیعي (اهداف ،ماهیت و پیامدها)» در مجتمع آموزش عالي امام
خميني ره.3133/2/20 ،
 .31نقد کتاب «فرهنگ و تمدن اسالمي» از دكتر واليتي ،در دانشگاه معارف اسالمي 31 ،اسفندماه .3130
 .30نقد کتاب «تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي» از خانم دكتر جان احمدي در دانشگاه معارف 1 ،اسفند .3133
 .35دبیر علمي نشست «موضوعات محرف در عاشورانگاري» در جامعه الزهراء (س) 3 ،بهمن ماه .3133
 .31سخنراني «نقد و بررسي کتاب تعامل فكري و سیاسي امامیه» ،خانه كتاب وابسته به وزارت ارشاد ،آبان ماه
.3111
 .33نقد كرسي «جايگاه عاشورا در رويكرد به مطالعات شیعي در غرب»؛ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي،
پاييز .3110
 .33نقد كتاب « نقد و بررسي منابع تاريخي فتوح در سه قرن اول هجري با رويكرد فتوح ايران» از دکتر حسین

عزيزي؛ در انجمن تاريخ پژوهان ،قم ،دي ماه .3110
 .31نقد كرسي «خاورشناسان مسلمان؛ گروش به اسالم و تغییر رويكرد خاورشناسان»؛ در دانشگاه شهيد بهشتي،
بهمن .3110
 .21نقد كرسي «نقد و معرفي کتب عاشورايي؛ کوفه از پیدايش تا عاشورا» از دکتر نعمت اهلل صفري فروشاني؛
در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،مهر ماه .3115
 .23كرسي «فرايند انحطاط و سقوط آل بويه»؛ در دانشگاه الزهرا س ،اسفند .3115
 .22كرسي «بررسي انتقادي روش پديدارشناسي در مطالعات شیعي خاورشناسان»؛ در دانشگاه شهيد بهشتي،
اسفند .3115
 -7دريافت جوايز:

 .3رساله برگزيده دكتري در جشنواره كتاب سال حوزه سال  ،3133رتبه برتر؛
 .2کسب رتبه اول و دانشآموخته برگزيده دانشگاه اصفهان سال 3133؛
 .1استاد نمونه جامعه المصطفي العالميه ،در سال 3135
 .0دريافت جايزه و لوح تقدير؛ رساله دكتري برتر و انتشار مقاله علمي و پژوهشي ،جامعه المصطفي العالميه ،در
سال 3133
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 .5جايزه كتاب فصل ،براي كتاب «بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه با فرقه ها» ،كتاب فصل وزارت
ارشاد ،بهار .3112
 .1پژوهشگر برگزيده دانشگاه الزهرا ،در هفته پژوهش.3112 ،
 .3استاد برتر دانشگاه الزهرا 32 ،ارديبهشت سال .3115
 -8فعالیت هاي آموزشي :

 درسهاي؛ تاريخ امپراطوري عثماني ،تاريخ اسالم در مصر و شام ،تاريخ اسالم و خاورشناسان ،دوره ارشد،مجتمع آموزش عالي امام خميني(ره) وابسته به جامعه المصطفي العالميه.
 درس؛ تمدن اسالمي و مستشرقان در دوره دكتري دانشگاه معارف اسالمي. درس نقد آثار خاورشناسان در زمينه تشيع در دوره دكتري جامعه المصطفي العالميه. درس روش تحقيق در علوم اجتماعي ،دوره ارشد ،جامعه المصطفي العالميه. درس نقد آثار خاورشناسان در زمينه تمدن اسالمي ،دوره دكتري ،دانشگاه معارف اسالمي سالهاي .11-13 درسهاي مباني علم تاريخ ،كليات جغرافيا ،آل بويه و سامانيان ،تاريخ كربال ،ورود اسالم به ايران تا پايانعلويان ،قرائت متون تاريخي به زبان عربي ،تاريخ پيامبران ،تاريخ تحليلي زندگاني ائمه ع ،در دوره كارشناسي
دانشگاه الزهرا س ،سالهاي  11و .13
 درس تاريخ جنبشها و دولتهاي شيعي در دوره دكتري دانشگاه معارف ،سال .12-13 درسهاي تاريخ پيامبران ،تحوالت سياسي و اجتماعي اسالم ،وضع كنوني جهان اسالم ،در دانشگاه مذاهباسالمي تهران.
 درسهاي؛ عاشورانگاري ،روش نقد ،دوره دكتري ،در جامعه المصطفي العالميه.3112 ، درس تاريخ جنبشها و دولتهاي شيعي در دوره دكتري ،دانشگاه باقر العلوم (ع) ،سال .11-12 درس تاريخ جنبشها و دولتهاي شيعي در دوره دكتري ،دانشگاه پيام نور ،سال .12-11 درس تاريخ اجتماعي شيعه دوازده امامي تا قرن چهارم ،دوره دكتري ،دانشگاه اديان و مذاهب.3115 ، درس جغرافياي انساني شيعه دوازده امامي ،دوره دكتري ،جامعه الزهرا س.3115 ، درس جنبشهاي شيعي در شمال افريقا ،دوره دكتري ،دانشگاه الزهرا س.3110 ، -9پاياننامههاي کارشناسي ارشد در دانشگاه الزهرا:

 مشاور :تصوير امام حسن(ع) در آثار اسالم شناسان غربي از نيمه دوم قرن نوزده تا آخر قرن بيستم ،زينبميرزايي مهرآبادي.3111 ،
 -مشاور :مناسبات پيامبر (ص) با قريش در مكه ،مهناز مقدسي.3111 ،
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 مشاور :انعكاس جنگهاي شام و روم در عصرحمدانيان در منابع اسالمي قرن 0تا  3هجري ،فاطمه معتمدلنگرودي.3111 ،
 مشاور :تطور مفهومي ارتداد در اسالم تا قرن  1هجري ،منيره السادات حسيني ،تابستان .3110 مشاور :تأثير تصميمات سياسي حاكميت بر اوضاع اقتصادي و اجتماعي كرمان در دوره صفويه ،مريم آبيار،شهريور .15
 راهنما :رسانه در دوران پيامبر (ص) ،مريم نوري ،شهريور .15 راهنما :اقدامات تمدني حاكمان عباسي در شام از سال  312تا پايان حمدانيان ،زهرا زيني وند ،زمستان .15 راهنما :نقش علمي يهود از سده سوم تا پايان پنجم هجري در عراق و شام ،فاطمه كاوسي ،زمستان .15 مشاور :وضعيت اجتماعي-اقتصادي شيعيان بغداد(003-121ق) ،رويامشمولي پيله رود ،زمستان .15 -11شرکت در کارگاههاي آموزشي

 كارگاه آموزشي «روشهاي نوين تحقیق در تاريخ» توسط موسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عاليوزارت علوم و دانشگاه اصفهان ،از تاريخ  3132 /2/0تا  3132/2/5به مدت  31ساعت در دانشگاه اصفهان.
 كارگاه آموزشي «کاربرد اينترنت و نرمافزارها در تحقیق تاريخي» توسط مجتمع آموزش عالي امام خمينيره ،در تاريخ  3135 / /به مدت  31ساعت ،قم ،مجتمع آموزش عالي امام خميني ره.
 كارگاه آموزشي «کاربردهاي زبانشناسي تاريخي» توسط پژوهشكده تاريخ و سيره دفتر تبليغات اسالمي ،درتاريخ  3135/1/2يك روزه به مدت  1ساعت ،قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.
 -شركت در كارگاه آموزشي «نقش و جايگاه کرسيهاي نظريهپردازي در علوم انساني (با تأکید بر علم

تاريخ)» در تاريخ  11/33/33در دانشگاه تهران.
 تدريس در كارگاه تمدن اسالمي ،برگزاري توسط نهاد رهبري در دانشگاه ها ،تابستان  3110مشهد ،دانشگاهآزاد خوزستان.
 -11فعالیت هاي علمي اجرايي:

 عضو هیئت علمي جامعه المصطفي العالميه از شهريور  3132تا پايان تيرماه .3111 عضو هیئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرا در تهران از آغاز شهريور  3111تاكنون. رئيس هيئت مديره انجمن تاريخ پژوهان از  3131تا  3133كه يكي از انجمنهاي علمي حوزه ميباشد(سه دورههيئت مديره).
 رئيس هيئت مديره انجمن علمي ايراني تاريخ اسالم از سال  3133تا كنون .كه از انجمنهاي علمي وزارت علوماست (دوره اول و دوم).
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 مدير گروه تاريخ جامعة الزهرا (س) از سال  3131تا پايان سال 3131 دبیر کمیسیون انجمنهاي علمي حوزه از ابتداي سال  3132تا پايان 3131 دبیر شوراي انجمنهاي علمي حوزه از ابتداي سال  3132تا پايان 3131 عضو شوراي مسئوالن انجمنهاي علمي حوزه از ابتداي سال  3132تا خرداد 3133 مسئول دبیرخانه انجمنهاي علمي حوزه از  3133تا پايان 3131 عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي «پژوهشنامهي تاريخ اسالم» وابسته به انجمن ايراني تاريخ اسالم از 3111تا كنون
 -عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمي تخصصي

«نامه تاريخ پژوهان»

وابسته به انجمن تاريخپژوهان از  3131تا

تيرماه 3111
 عضو هيئت تحريريه فصلنامه تخصصي «سخن تاريخ» وابسته به گروه تاريخ مجتمع آموزش عالي امام خمينيره،تا زمستان .3111
 مدير مسئول فصلنامه علمي پژوهشي «پژوهشنامهي تاريخ اسالم» از بهار سال 3111تاكنون. مدير مسئول فصلنامه تخصصي «نامه تاريخ پژوهان» از سال  3132تا تيرماه 3111 سردبير فصلنامه تخصصي «سخن تاريخ» از سال  3135تا زمستان .3111 مسئول کمیسیون تاريخ اسالم جامعه المصطفي العالميه (مديريت تهيه و تدوين سرفصلهاي تخصصي چهاررشته تاريخي

(تاريخ تشیع ،تاريخ اهل بیت (ع) ،تاريخ تمدن اسالمي و تاريخ معاصر جهان اسالم) براي دوره ارشد و

دکتري و ارسال به وزارت علوم) از  3131تا 3133
 عضو هیئت موسس «انجمن تاريخپژوهان» از انجمنهاي علمي حوزه عضو هیئت موسس «انجمن ايراني تاريخ اسالم» از انجمن هاي علمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري عضو شوراي علمي گروه تاريخ مركز تخصصي حوزه از  3132تا مهر 3135 عضو شوراي علمي گروه تاريخ و سيره پژوهشكده تاريخ و سيره دفتر تبليغات اسالمي از  3133تا آذر30 عضو شوراي پژوهشي گروه تاريخ جامعة الزهراء از  3135تا پايان سال 3131 مسئول علمي نخستين «همايش بین المللي تشیع و خاورشناسان» در سالهاي  3130تا 3135 مسئول علمي دومين «همايش بین المللي تشیع و خاورشناسان» در سالهاي  3131و 3133 عضو شوراي علمي نخستين «همايش بین المللي تشیع و خاورشناسان» در سالهاي  3130تا 31359

 عضو شوراي علمي دومين «همايش بین المللي تشیع و خاورشناسان» در سالهاي  3131و 3133 دبير علمي همايش «نكوداشت استاد علي دواني» در سال .3131 عضو شوراي علمي «همايش بین المللي پیامبر اعظم (ص)» در دانشگاه اصفهان در سال .3135 عضو شوراي علمي جذب اعضاي هيئت علمي ،جامعه المصطفي العالميه ،از  33تا تابستان .3111 دبير گروه تاريخ مجتمع آموزش عالي امام خميني (ره) در سال .3133 استاد مصاحبهگر براي گزينش استاد در زمينه تاريخ اسالم و تمدن اسالمي ،در نهاد نمايندگي مقام معظمرهبري در دانشگاهها ،از سال  3135تا مهرماه .3131
 مدير سفر علمي دانشجويان رشته تاريخ مجتمع آموزش عالي امام ره و مركز تخصصي حوزه به اصفهان. مدير سفر علمي اعضاي انجمن تاريخپژوهان به دير گچين يكي از كاروانسراهاي تاريخي اطراف قم. ناظر علمي و مسئول برگزاري نمايشگاه «آثار پژوهشي غربیان و خاورشناسان در زمینه تشیع» در همايش بينالمللي تشيع و خاورشناسان در تاريخ .3135/32/3
 دبیر جشنواره ملي مسكويه وابسته به انجمن ايراني تاريخ اسالم ،سال 3131 مدير گروه تاريخ تشيع در جشنواره ملي مسكويه ،سال 3131 نماينده فرهنگي گروه تاريخ دانشگاه الزهرا (س) در دانشكده ادبيات ،زبانها و تاريخ3111 ، نماينده پژوهش گروه تاريخ دانشگاه الزهرا (س) در دانشكده ادبيات ،زبانها و تاريخ 3111 ،تاكنون. عضو كارگروه «معارف و علوم اسالمي» صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور ،وابسته به رياستجمهوري ،از  3113تا .3110
 مدير گروه تاريخ و سیره «جشنواره كتاب سال حوزههاي علميه» از  3132تا .3115 مسئول انجمن علمي ايراني تاريخ اسالم از سال  3133تا  .3115كه از انجمنهاي علمي وزارت علوم است(دوره اول و دوم).
 عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي «پژوهشنامهي تاريخ اسالم» وابسته به انجمن ايراني تاريخ اسالماز  3131تا كنون.
 مدير مسئول فصلنامه علمي پژوهشي «پژوهشنامهي تاريخ اسالم» از بهار سال 3111تاكنون. -دبير علمي «پیش همايش کارآمدي روشها و مطالعات تاريخي در پاسخگويي به شبهات و تحريفات تاريخي»

انجمن ايراني تاريخ اسالم.3115 ،
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 -12داوري طرحها و آثار علمي:

 داوري نشريههاي علمي پژوهشي :نشريههاي «شيعه شناسي»« ،پژوهشنامه تاريخ اسالم»« ،نشريه علمي وپژوهشي دانشكده ادبيات دانشگاه الزهرا» ،نشريه دانشگاه اصفهان «بررسيهاي تاريخي» و نشريه علمي پژوهشي
دانشگاه آزاد «تاريخ و تمدن اسالمي».
 داوري آثار جشنوارهها؛ جشنواره بين المللي فارابي ،جشنواره ملي مسكويه ،جشنواره شيخ طوسي ،جشنوارهعالمه حلي ،جشنواره ساالنه كتاب سال حوزه،
 داوري مقاالت همايشها :نخستين و دومين همايش بين المللي تشيع و خاورشناسان ،همايش نقش زن در تاريخاسالم،
 داوري نشريههاي تخصصي :نشريه نامه تاريخپژوهان ،نشريه تاريخ اسالم ،نشريه تاريخ در آيينه پژوهش ،نشريهطلوع نور ،نشريه فرهنگ و تمدن دانشگاه معارف اسالمي،
 داوري طرحهاي پژوهشي و کتابها :پژوهشگاه بين المللي المصطفي ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،دانشگاهمعارف اسالمي ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،صندوق حمايت از پژوهشگران وفناوران كشور وابسته به
رياست جمهوري،

11

