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رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
سوابق تحصیلی
وارؽٙاعی  :رؽت ٝتحصیّی (ٌزایؼ) ،دا٘ؾٍا ٜاخذ ٔذرن  ،عاَ اخذ ٔذرن
ردیف

دا٘ؾٍا ٜاخذ ٔذرن

رؽت ٝتحصیّی (ٌزایؼ)

آساد ٔؾٟذ

ٟٔٙذعی وؾاٚرسی

عاَ اخذ ٔذرن
1533

وارؽٙاعی ارؽذ  :رؽت ٝتحصیّی (ٌزایؼ) ،دا٘ؾٍا ٜاخذ ٔذرن  ،عاَ اخذ ٔذرن
ردیف

دا٘ؾٍا ٜاخذ ٔذرن

رؽت ٝتحصیّی (ٌزایؼ)

آساد ٔؾٟذ

اِٟیات( تاریخ فز ٚ ًٙٞتٕذٖ ُّٔ اعالٔی)

عاَ اخذ ٔذرن
1533

ػٛٙاٖ پایاٖ ٘أ ، ٝدا٘ؾٍأ ٜحُ دفاع  ،عاَ دفاع
دا٘ؾٍأ ٜحُ دفاع

ػٛٙاٖ پایاٖ ٘أٝ

آساد ٔؾٟذ

تاریخ آٔٛسػ اعالٔی در ا٘ذِظ

عاَ دفاع
1533

دوتزی تخصصی  :رؽت ٝتحصیّی (ٌزایؼ) ،دا٘ؾٍا ٜاخذ ٔذرن  ،عاَ اخذ ٔذرن
ردیف

دا٘ؾٍا ٜاخذ ٔذرن

رؽت ٝتحصیّی (ٌزایؼ)

ٚاحذ ػّ ٚ ْٛتحمیمات  -تٟزاٖ

اِٟیات( تاریخ فز ٚ ًٙٞتٕذٖ ُّٔ اعالٔی)

عاَ اخذ ٔذرن
1533

ػٛٙاٖ رعاِ ، ٝدا٘ؾٍأ ٜحُ دفاع  ،عاَ دفاع
دا٘ؾٍأ ٜحُ دفاع

ػٛٙاٖ رعاِٝ

ٚاحذ ػّ ٚ ْٛتحمیمات  -تٟزاٖ

ٔٙاتغ عیز ٜائٕ( ٝع) اس ارتّی تا ٔدّغی

1

عاَ دفاع
1533

رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
سوابق آموزشی
اِف) تذریظ  :درٚط تذریظ ؽذٕٞ ٜزا ٜتا ٔمطغ  ٚرؽت ٝتحصیّی  ٚدا٘ؾٍأ ٜحُ تذریظ .
-1تاریخ تحّیّی صذر اعالْ -وارؽٙاعی -وّی ٝرؽتٞ ٝای تحصیّی -دا٘ؾٍا ٜآساد دٞالاٖ  ٚعایز ٚاحذٞا
-1تاریخ أأت -وارؽٙاعی -وّی ٝرؽتٞ ٝای تحصیّی -دا٘ؾٍا ٜآساد دٞالاٖ  ٚعایز ٚاحذٞا
 -5تاریخ فز ٚ ًٙٞتٕذٖ اعالٔی -وارؽٙاعی -وّی ٝرؽتٞ ٝا -دا٘ؾٍا ٜآساد دٞالاٖ  ٚعایز ٚاحذٞا
 -4درٚط تاریخ ایزاٖ  ٚتاریخ اعالْ -وارؽٙاعی-رؽت ٝتاریخ -دا٘ؾٍا ٜاصفٟاٖ
-3درٚط تاریخ تٕذٖ اعالٔی -وارؽٙاعی ارؽذ -رؽت ٝتاریخ فز ٚ ًٙٞتٕذٖ -دا٘ؾٍا ٜاصفٟاٖ  ٚؽٟزضا
 -6درٚط تاریخ تؾیغ – وارؽٙاعی ارؽذ -رؽت ٝؽیؼ ٝؽٙاعی -دا٘ؾٍا ٜاصفٟاٖ  ٚحٛس ٜػّٕیٝ
 -3درٚط تاریخ ٟٔذٚیت -وارؽٙاعی ارؽذ -رؽت ٝتاریخ اعالْ -حٛس ٜػّٕی ٝلٓ
ب) تزٌشاری وارٌاٞ ٜای آٔٛسؽی:
 -1دٚر ٜدا٘ؼ افشایی ضیافت ا٘ذیؾ ٝدا٘ؾٍا ٜآساد یشد
-1دٚر ٜدا٘ؼ افشایی ضیافت دا٘ذیؾ ٝدا٘ؾٍا ٜعثشٚار
-5دٚر ٜدا٘ؼ افشایی ضیافت ا٘ذیؾ ٝدا٘ؾٍا ٜخزْ اتاد
 -4دٚر ٜدا٘ؼ افشایی ضیافت ا٘ذیؾ ٝدا٘ؾٍا ٜواؽاٖ
ج) عخٙزا٘ی در ٔدأغ ػّٕی داخُ  ٚخارج :
د) ت ٝتفىیهِ ،یغت ػٙاٚیٗ پایاٖ ٘أٞٝای تحت رإٙٞایی ٔ ٚؾاٚر ٜوارؽٙاعی ارؽذ  ٚدوتزی تٕٟزا ٜدا٘ؾٍا ٜآٖ.
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رزومه علمی اعضاء هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
سوابق پژوهشی
 -1انتشار کتاب
اِف) تاِیف :
 -1اٚضاع عیاعی اختٕاػی  ٚفزٍٙٞی ؽیؼ ٝدر غیثت صغزی ،غالٔحغٗ حغیٗسادٜؽا٘ٝچی ،پضٞٚؾٍا ٜػّ ٚ ْٛاعالٔی ،لٓ
.1536
 -1تاریخ آٔٛسػ در اعالْ ،غالٔحغٗ حغیٗسادٜؽا٘ٝچیٔ ،ذرع ٝػاِی أاْ خٕیٙی ،لٓ1533 ،
 - -5تاریخ اعالْ در آعیای ٔیا٘ ٚ ٝلفماس ،غالٔحغٗ حغیٗسادٜؽا٘ٝچی ،دفتز تذٚیٗ ٔتٔ ٖٛزوش خٟا٘ی ا ُٞاِثیت
 -4تاریخ صفٛی ،ٝغالٔحغٗ حغیٗسادٜؽا٘ٝچی ،در دعت چاج  ،دفتز تذٚیٗ ٔتٔ ٖٛزوش خٟا٘ی ا ُٞاِثیت
 -3تزرعی ٔٙاتغ عیز ٜا ُٞتیت اس ارتّی تا ٔدّغی ،غالٔحغٗ حغیٗسادٜؽا٘ٝچی  ،پضٞٚؾٍا ٜػّ ٚ ْٛفز ًٙٞاعالٔی
 -6فز ًٙٞاعالْ  ٚتٕذٖ ٔغّٕا٘اٖ ،غالٔحغٗ حغیٗ ساد ٜؽا٘ ٝچی ،دا٘ؾٍا ٜآساد اعالٔی – ٚاحذ دٞالاٖ
ب) تزخٕ: ٝ
 -1تاریخ ؽیؼ ٝدر ؽاْ ،تاِیف ٞاؽٓ ػثٕاٖ ،آعتاٖ لذط رضٛی ٔؾٟذ.1531 ،
ٚ -1اصٔ ٜا٘ذٌار ٍ٘زؽی ٘ ٛتز راٞثزد ٟ٘ایی حذیث غذیز در تؼییٗ أاْ ،تاِیف ٔحٕذ ٟٔذی آصفی ،دِیُ ٔا ،تٟزاٖ .1531
٘ -5ثزد خُٕ ،تاِیف ضأٗ تٗ ؽذ لٓ حغیٙی ٔذ٘ی ،دِیُ ٔا ،تٟزاٖ .1531
ج) تصٙیف  ،تصحیح ٚ ٚیزاعتاری ت ٝصٛرت ٔدٕٛػٔ ٝماالت(یاد٘أٞ ٝا ،خؾٗ٘أٞ ٝا) :
 -1أاْ رضا در آثار ؽزق ؽٙاعأٖ ،دٕٛػٔ ٝماالت آعتاٖ لذط1533.
ٍ٘ -1ارػ ٔذخُ ٞایی اس دایز ٜإِؼارف تشري اعالٔی  ٚدا٘ؾٙأ ٝایزاٖ  ٚاعالْ
-2انتشار مقاله
اِف) ٔماالت ػّٕی ٔٙتؾز ؽذ ٜدر ٔدالت ٔؼتثز  WOSیا :ISI
 -1تاثیز حاوٕیت صفٛی ٝتز وتاب ٞای عیزٙٔ ٚ ٜالة دٚاسد ٜأاْ ،فصّٙأ ٝػّٕی  ٚپضٞٚؾی تاریخ  ٚتٕذٖ اعالٔی)(isc
.1533،
 -1تزخٕ ٝوتة عیز ٜدر ػصز صفٛی – فصّٙأ ٝػّٕی ـ پضٞٚؾی دا٘ؾىذ ٜادتیات اصفٟاٖ).1533 ،(isc
٘ -5مؼ رحّٟٔ ٚ ٝاخزت ٞای ػّٕی در تٛعؼ ٝػّ ْٛدر ا٘ذِظ –،فصّٙأ ٝػّٕی ـ پضٞٚؾی دا٘ؾىذ ٜادتیات
اصفٟاٖ).1531 ،(isc
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٘ -4مؼ خا٘ذاٖ تٙی ػأز در فز ًٙٞاعالٔی ا٘ذِظ ،فصّٙأ ٝػّٕی  ٚپضٞٚؾی تٕذٖ  ٚفم ٝاعالٔی ،دا٘ؾٍا ٜآساد
اعالٔی ٚاحذ ٔؾٟذ).1533 ،(isc

ب) ٔماالت ػّٕی ٔٙتؾز ؽذ ٜدر ٔدالت ٔؼتثز ػّٕی-پضٞٚؾی:
 -5تزخٕٔ ٝت ٖٛػّٕی ٔغّٕا٘اٖ در ارٚپا  ،فصّٙأ ٝػّٕی  -پضٞٚؾی تاریخ اعالْ . 1531
 -4عیز٘ ٜثٛی (ؿ) در وتاب تحاراال٘ٛار ،فصّٙأ ٝػّٕی -پضٞٚؾی تاریخ اعالْ .1531
 -3تذٚیٗ تاریخ اعالْ ٘شد ٔغّٕا٘اٖ ،فصّٙأ ٝػّٕی -پضٞٚؾی تاریخ در آی ٝٙپضٞٚؼ .1534
 -6تؾیغ در ػصز غیثت صغزی تذا ٚ ْٚتح ،َٛفصّٙأ ٝػّٕی  -پضٞٚؾی تاریخ اعالْ .1531
 -3تاسخٛا٘ی س٘ذٌی ػّٕی  ٚآثار حغٗ تٗ حغیٗ تیٟمی ،فصّٙأ ٝػّٕی -پضٞٚؾی تاریخ در آی ٝٙپضٞٚؼ.1536 ،
٘ -3مذ تاریخی ٘شد تاریخ ٍ٘اراٖ ٔغّٕاٖ،فصّٙأ ٝػّٕی -پضٞٚؾی تاریخ در آی ٝٙپضٞٚؼ.1534 ،
ٚ -3الفی،ٝفصّٙأ ٝػّٕی  -پضٞٚؾی تاریخ اعالْ ،ؽٕار ،15 ٜپائیش 1534
 -11تٙادر ایزا٘ی خّیح فارط،فصّٙأ ٝػّٕی -پضٞٚؾی تاریخ اعالْ ،ؽٕار ،16 ٜتاتغتاٖ .1533
ج) ٔماالت ارائ ٝؽذ ٜدر ٕٞایؼ ٞای تیٗ إِّّی داخُ  ٚخارج تٕٞ ٝزا٘ ٜاْ وؾٛر تزٌشار وٙٙذ:ٜ
 -1تٙادر ایزا٘ی خّیح فارط در دٚر ٜاعالٔیٕٞ ،ایؼ تیٗ إِّّی خّیح فارط در ٌغتز ٜتاریخ ،اصفٟاٖ.1534 ،
 -1راٟٞای ارتثاطی  ٚتداری عیزافٕٞ ،ایؼ تیٗ إِّّی عیزاف .1534
 -5تؾیغ درآثار خاٚرؽٙاعاٖٕٞ ،ایؼ تیٗ إِّّی تؾیغ  ٚؽزق ؽٙاعی 1533
ٛٔ -4ال٘ا پضٞٚی در غزب ٕٞ ،ایؼ تیٗ إِّی ٔٛال٘ا ٔؼّٓ ٔؼٙا ،خٕیٗ .1531
 -3عفز٘أٞ ٝاٙٔ ،اتغ ارس٘ذ ٜؽزق ؽٙاعأٖ ،دٕٛػٔ ٝماالت ٕٞایؼ ؽزق ؽٙاعاٖ  ٚتؾیغ.1536،
 -6تزخٕٞ ٝای لزاٖ در ارٚپإٞ ،ایؼ تیٗ إِّّی لزاٖ ٔ ٚغتؾزلاٖ1531 ،
٘ -3مؼ ؽزق ؽٙاعاٖ در ٔؼزفی ػزفاٖ اعالٔیٕٞ ،ایؼ تیٗ إِّّی اصٛف  ٚػزفاٖ اعالٔی.1533 ،
 -3آداب ّٔىذاری در عیزإِّٛن  ٚػٟذ٘أٔ ٝاِه اؽتزٕٞ ،ایؼ تیٗ إِّّی ٞشار ٜخٛاخ٘ ٝظاْ إِّه طٛعی1536 ،
د) ٔماالت ارائ ٝؽذ ٜدر ٕٞایؼ ٞای ّٔی ٙٔ ٚطم ٝای:
 -1ا٘تماَ ػّ ْٛاعالٔی ت ٝغزبٕٞ ،ایؼ ّٔی تٕذٖ ؽٙاخت ،خیزفت1531 ،
 -1ؽؼز خیاْ در غزبٕٞ ،ایؼ ّٔی خیاْ ؽٙاعی ٘ ،یؾاتٛر 1531 ،
 -5ع ٟٓحٕذاهلل ٔغتٛفی در تثییٗ تاریخ  ٚخغزافیای خٟاٖٕٞ ،ایؼ ّٔی تشرٌذاؽت حٕذاهلل ٔغتٛفی1536 ،
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-4پیؾیٌ ٝٙزدؽٍزی التصادی خّیح فارطٕٞ ،ایؼ ّٔی خّیح فارط1533. ،
 -3ػٛأُ ٔٛثز در ؽىُ ٌیزی ؽخصیت عیاعی آی ٝاهلل ٔذرطٕٞ ،ایؼ ّٔی تشرٌذاؽت ؽٟیذ ٔذرط 1533 ،
-3طرح پژوهشی
طزح ٞای پضٞٚؾی ٔصٛب (در دعت اخزا ،خاتٕ ٝیافت )ٝتٕٞ ٝزا ٜعاَ اخزا یا خاتٕ ٝطزح:
 -1دیذٌاٞ ٜای ؽزق ؽٙاعاٖ درتار ٜتاریخ پیأثز اعالْ(ؿ) ،خاتٕ.1533 ٝ
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عٛاتك اخزایی ٞ( :زٌ ٝ٘ٛفؼاِیت ٔذیزیتی  ٚاخزایی در ایٗ تخؼ ٌٙدا٘ذ ٜؽٛد)
ٔ -1ذیز ٌز ٜٚتاریخ -پضٞٚؾٍا ٜػّ ْٛاعالٔی – لٓ
ٔ -1ذیز پضٞٚؼ  ٚفٙاٚری – دا٘ؾٍا ٜآساد دٞالاٖ
ٔ -5ؼا ٖٚپضٞٚؼ  ٚفٙاٚری – دا٘ؾٍا ٜآساد دٞالاٖ
خٛایش  ٚافتخارات ػّٕی :

ػضٛیت در ٔدأغ  ٚا٘دٕٗ ٞای ػّٕی :

ٟٔارت ٞا ( تغّط تز ستاٖ ٞای خارخی ٘ ،زْ افشار یا دعتٍا:)ٜ
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