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 )1375تاریخ ایران اسالمی             (تربيت مدرس-

 عنوان رساله:                    عوامل سياسی-اجتماعی موثر در گروش ایرانيان به اسالم تا پایان 
 عهد اموی 

 کارشناسی ارشد:

 )1369 تاریخ ایران اسالمی           (دانشگاه تهران-

 عنوان پایان نامه:                خوارج در ایران(تا پایان قرن سوم هجری)

 )1366کارشناسی: تاریخ            (دانشگاه تربيت معلم-

 

 سمت های اجرایی

 1382 الی 1375مدیریت گروه تاریخ از 

 28 الی 1سردبير فصلنامه تاریخ اسالم از شماره 

 زمينه های پژوهشی



 تاریخ فرق و مذاهب اسالمی

 مباحث نظری تاریخ(فلسفه تاریخ-روش شناسی-روش تحقيق-تاریخ نگاری) 

 تدريس

 تاریخ ایران از اسالم تا مغول

 تاریخ فرق و مذاهب اسالمی

 تاریخ اسالم و فرهنگ و تمدن اسالمی

 تاریخ تشيع

 مباحث نظری تاریخ(فلسفه تاریخ-روش شناسی-روش تحقيق-تاریخ نگاری)

 آثار منتشر شده

  

 مقاله هاي چاپ شده

سال  عنوان مقاله رديف
 انتشار

شماره  سال نام مجله
 مجله

 مالحظات

دانشكده  1372 خوارج وايران 1
ادبيات و 

علوم 
انساني – 

دانشگاه 
 تربيت معلم

 علمي -  پژوهشي 2-3 1

نگاهي تازه به  2
 كارنامه اسالم

كتاب ماه  1374
تاريخ و 
 جغرافيا

1 12   

مرجئه و نشر  3
 اسالم

مقاالت و  1375
بررسي ها 
– دانشگاه 

 تهران

 علمي -  پژوهشي 59-60 29

مقاالت و  1376 خوارج وايران 4
بررسي ها 
– دانشگاه 

 تهران

 علمي -  پژوهشي 61 30

ايران در دوره  5
انتقال (گذر از 

عهد باستان به 
 دوره اسالمي)

نامه  1376
 پژوهش

1 4   



فصل نامه  1377 باز هم آل بويه 6
 گفتگو

  21   

نگاهي به كتاب  7
جنبش هاي 

ديني ايراني در 
قرنهاي دوم و 

 سوم هـ 

كتاب ماه  1377
تاريخ و 
 جغرافيا

2 14   

اولين بازتابهاي  8
جريان شيعي 

 در ايران

78 -
1377 

دانشكده 
ادبيات و 

علوم 
انساني –

 تربيت معلم

 علمي -  پژوهشي   7-6

مروري تحليلي  9
بر قيام 

 عباسيان

رشد  1378
آموزش 

 تاريخ

  1   

نقد و نظري بر  10
كتاب تاريخ 

سياسي 
 صدر  اسالم

كتاب ماه  1378
تاريخ و 
 جغرافيا

3 26   

از نامه ( اراك)  11
 تا راه دانش

كتاب ماه  1378
تاريخ و 
 جغرافيا

3 25   

خوارج در  12
 سيستان

دانشكده  1378
ادبيات و 

علوم 
انساني – 

دانشگاه 
سيستان و 
 بلوچستان

5 9   

جنبشهاي  13
ايراني در اوائل 

 عهد عباسيان

رشد  1379
آموزش 

 تاريخ

2 2   

مهاجرت قبائل  14
عرب به ايران در 

قرون نخستين 
اسالمي و 

پيامدهاي آن 
ازمنظر 

 جغرافياي تاريخ

كتاب ماه  1379
تاريخ و 
 جغرافيا

3 31   



معرفي و نقد  15
كتاب تاريخ 

سياسي 
اجتماعي 

خراسان در 
 زمان عباسيان

كتاب ماه   
تاريخ و 
 جغرافيا

4 40   

تاريخ تشيع  16
اثري از مرحوم 

خواجويان و 
مرحوم دكتر 

 امير پروين

كتاب ماه  1379
تاريخ و 
 جغرافيا

4 41   

اولين تكاپوهاي  17
تشيع در 
 خراسان

تاريخ  1379
 اسالم

1 1   

تاريخ  1379 خوارج در ايران 18
 اسالم

 تكرار 2 1

پيدايش  19
نصيريان 
 (علويان)

تاريخ  1379
 اسالم

3 3   

ايران دردوره  20
انتقال ( گذر ار 
عهد ساساني 

به دوره 
 اسالمي)

 علمي- پژوهشي 33 8 دانشور 1380

قيام حمزه آذرك  21
در سيستان و 

 خراسان

رشد  1380
آموزش 

 تاريخ

3 7   

مرجئه و نشر  22
 اسالم

تاريخ  1380
 اسالم

 تكرار 5 2

معرفي كتاب  23
ايران از 

ديكتاتوري 
سلطنتي تا 
 دين ساالري

كتاب ماه  1380
تاريخ و 
 جغرافيا

4 43-44   

جامعه ايراني  24
در مواجهه با 

 اعراب مسلمان

تاريخ  1382
 اسالم

4 16   

توسعه  25
فرهنگي و 

فرهنگ ايراني - 
 اسالمي

مطالعه  1382
 فرهنگي

 مجموعه مقاالت    

تجديد حياط  26
فكري ، 

تاريخ  1383
 اسالم

 مشترك ( نفر اول) 20 5



فرهنگي 
معتزله در قرن 

 چهارم هجري
ماهيت فتوحات  27

اسالمي در 
 عهد امويان

اسالم و  1383
 ايران

 مجموعه مقاالت    

قراء و نقش  28
ايشان در 

تحوالت قرن 
 اول هجري

تاريخ  1384
 اسالم

 مشترك ( نفر اول) 22 6

نحوه پرداختن  29
مردم ايران به 

ورزش و تربيت 
بدني با توجه 

به تحوالت 
مديريتي از آغاز 

سلطنت 
هخامنشيان تا 

 پهلوي

دانشکده  1385
تربيت 

بدني – 
دانشگاه 

 تربيت معلم

علمي – پژوهشي  7 4
 (مشترك نفر دوم)

ايران و ميراث  30
 پيامبر

ويژه نامه  1385
پيامبر 

اسالم – 
مجله تاريخ 

 اسالم

7     

مسائلي در باب  31
تاريخ اجتماعي 

و تاريخ نگاري 
 اجتماعي

كتاب ماه  1386
تاريخ و 
 جغرافيا

 گفتگو 112  

معتزله و آل  32
 بويه

فصلنامه  1386
تاريخ 

دانشگاه 
 آزاد محالت

 مشترك(نفر اول) 5 2

حيات سياسي  33
مانويان در 

قرنهاي 
نخستين 
 اسالمي

نامه تاريخ  1386
 پژوهان

 مشترك (نفر اول) 11 3

چشم اندازي به  34
تاريخ تحوالت 

سياسي 
استخر در اوائل 

 عهد اسالمي

تاريخ ايران  1386
و اسالم – 

دانشگاه 
 لرستان

شماره  شماره اول
 دوم

 مشترك( نفر اول)

حيات فكري  35
مانويان در قرون 

تاريخ  1386
 اسالم

 مشترك( نفر اول) 31 8



نخستين 
 اسالمي

پارادایمهای  36
روششناختی 

-موثر برپژوهش
 های تاریخی

کتاب ماه  1387
تاریخ و 
 جغرافيا

  122   

بازوكاوي  37
مفهوم دوران 
 های تاريخی

كتاب ماه  1387
تاريخ و 
 جغرافيا

 گفتگو 126  

تاثير اصالحات  38
خسرو 

انوشيروان بر 
قشربندي 

اجتماعي ايران 
در عصر 

 ساسانيان

مجله علوم  1387
انساني 
دانشگاه 

 الزهرا

علمي – پژوهشي  71 18
 مشترك( نفر اول)

 1429 نشاء المرجئه 39
ق – 
2008 

 م

مجله بين 
المللي 

علوم 
 انساني

علمي – پژوهشي  15 15
 مشترك (نفر سوم)

رویکرد  40
احساسی-
عاطفی به 

واقعه ی 
عاشورا (از 

صفویه تا 
 مشروطه)

شيعه  1388
 شناسی

علمی- 24 5
پژوهشی(مشترک 

 نفر اول)

تاریخ نگاری  41
ابن ابی الحدید 

در شرح نهج 
 البالغه

شيعه  1388
 شناسی

علمي – پژوهشي  25 7
 (مشترك نفر اول)

توسعه،  42
واقعيتی 

 تاریخی

كتاب ماه  1388
تاريخ و 
 جغرافيا

      

توصيف، تبيين  43
و تفسير در 

تحقيقات 
 تاریخی

کتاب ماه  1389
تاریخ و 
 جغرافيا

   146 1389تير

... و باز هم آل  44
 بویه

كتاب ماه  1389
تاريخ و 
 جغرافيا

   151 1389آذر

تکامل انسان  45
در نگرش 

سال 
 دوم

فصلنامه 
مطالعات 

علمي – پژوهشي  4 1389بهار 
 مشترك



تاریخی 
اسماعيليه 

 (دعوت قدیم)

تاریخ 
 اسالم

بازشناسی  46
جنگ های امبر 

المومنان 
علی(ع) از 

دیدگاه فرق 
 های کالمی

سال 
 دهم

فصلنامه 
تخصصی 

تاریخ 
 اسالم

علمي – تخصصی  3 1388
 مشترک

بازکاوی  47
فلسفه نظری 
تاریخ از دیدگاه 

 اسماعيليه

سال 
 اول

پژوهشنامه 
انجمن 
ایرانی 

 تاریخ

علمی- 3 1389
 پژوهشی(مشترک)

تحول دینی  48
عصر صفویه و 
نقش عالمان 

عاملی:مطالعه 
موردی محقق 
کرکی و شهيد 

 ثانی

دوفصلنامه   
جستارهای 

 تاریخی

علمي – پژوهشي  2 1389
 (مشترك )

معرفت  49
تاریخی؛ 

دیالکتيک عين 
 و ذهن

كتاب ماه  1389
تاريخ و 
 جغرافيا

   143 1389فروردین 

علمای ایرانی  50
و تثبيت سنن 
در مصر عهد 

 ایوبی

مجله تاریخ  1390
و تمدن 

 اسالمی

 علمي – پژوهشي 13  

تاریخ و نظریه-  51
گسست ها و 

 پيوندها

كتاب ماه  1390
تاريخ و 
 جغرافيا

  161   

البيغمات او  52
الملکات 

المسلمات 
لبهوبال و 
استعمار 

 االنجليز

مجله   
العلوم 

االنسانيه 
 دوليه

 علمي – پژوهشي 17 هـ.ق1431م/2010

دگرگونی نظام  53
قشربندی 

اجتماعی در 
ایران(از سقوط 

ساسانيان تا 
 پایان اموی)

مجله  1390
تحقيقات 

تاریخ 
 اجتماعی

 علمي –پژوهشی 1 1390



ساختار  54
مذهبی-

سياسی مصر 
در دوره سقوط 

 فاطميان

سال 
 دوم

مجله 
پژوهش 

نامه تاریخ 
 اسالم

 علمی-پژوهشی 5 1391

پيشرفت های    55
تمدنی چين و 

تاثير آن در 
 جهان اسالم

سال 
 دوم

فصلنامه 
تاریخ 

فرهنگ و 
تمدن 

 اسالمی 

 علمی-پژوهشی   1390

فرایند  56
اسالميشدن 

الگوی 
فرهنگی-
اجتماعی 

تغذیه در ایران 
تا پایان 

 هـ4سده

سال 
 چهارم

فصلنامه 
مطالعات 

تاریخ 
 اسالم 

 علمی-پژوهشی 15 1391

دانشنامه    خوارج در ایران 57
جهان 
 اسالم

1391     

مدارای دینی و  58
مدهبی در 

 عصر آل بویه

سال 
 سوم

فصلنامه 
تاریخ 

فرهنگ و 
تمدن 

 اسالمی

 علمی-پژوهشی 6 1391

مسجد و سياست    59
 در عصرآل بویه

سال 
 چهارم

فصلنامه 
مطالعات تاریخ 

فرهنگی انجمن 
 ایرانی تاریخ

 علمی-پژوهشی 14 1391

سران مذهبی  60
فرقه مرجئه و 
فعاليت آنان در 

 خراسان

فصلنامه   
مطالعات 

تقریبی 
مذاهب 
 اسالمی

1392 31   

 

 

 

 

 



 مقاله ارائه شده در نشست های علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال  عنوان مقاله رديف
 برگزاری

محل 
 برگزاری

 سال

توسعه فرهنگی و  1
فرهنگ ایران 

 اسالمی

وزارت  1378
 ارشاد

مجموعه مقاالت 
همایش نقش و 
جایگاه دولت در 
 توسعه فرهنگی

بررسی علل و  2
عوامل تقدم مصالح 

جمعی بر منافع 
فردی در ایران از 

 منظر تاریخی

وزارت  1378
 ارشاد

مجموعه مقاالت 
همایش بررسی 

عومل تقدم 
مصالح جمعی 
 بر منافع فردی

دانشگاه  1378 یعقوب و خوارج 3
سيستان و 
 بلوچستان

مجموعه مقاالت 
 سمينار صفاریان

تکوین و تطور  4
فرهنگ و تدن 

 ایرانی اسالمی

دانشگاه  1378
شهيد 
باهنر 
 کرمان

خالصه مقاالت 
همایش شورای 
فرهنگ عمومی 

 و ادبيات فارسی 
فتح جبال توسط  5

اعراب مسلمان و 
 پی آمدهای آن 

سازمان  1381
ایران 

 شناسی

خالصه مقاالت 
همایش 

 ایرانشناسی
تاملی در چرایی و  6

چگونگی رویکرد 
 ایرانيان به اسالم

دانشگاه  1383
 بندرعباس

خالصه مقاالت 
همایش فرهنگ 
 و تمدن اسالمی



 کتاب

 

 نوبت چاپ سال چاپ انتشارات نام کتاب رديف 
-1379 باز خوارج در ایران 1

1385 
 اول و دوم

تاریخ ایران از ورود  2
مسلمانان تا 

 طاهریان

-1380 سمت
1384 

 اول و دوم

ایران از دیکتاتوری  3
سلطنتی تا دین 
 ساالری(ترجمه)

 اول 1381 باز

4 

5 

 مبانی علم تاریخ

معرفت شناسی و 
روش شناسی 

تاریخی (محل درج: 
تاریخ شناسی و 

تاریخ نگاری) 
 (مجموعه گفتگوها)

 سمت

  

پژوهشکده 
تاریخ 
 اسالم

1390 

  

1391 

 اول

  

 اول


