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) عنوان پایان نامه: 1382    دکتری تاریخ ایران، دوره اسالمی، از دانشگاه شهيد بهشتی (
 ساختار اقتصاد شهری ایران در دوره سلجوقيان

) عنوان 1375    کارشناسی ارشد، تاریخ ایران، دوره اسالمی، از دانشگاه تربيت مدرس تهران (
 پایان نامه: پيدایش نهاد اتابکی در دوره سلجوقيان

 )1371    کارشناسی، تاریخ ایران، دانشگاه فردوسی، مشهد (

 تخصص

     شهر و شهرنشينی در سده های ميانه ایران

     تاریخ اجتماعی ایران

 سوابق علمی

 1391-1389    سرپرست مرکز اسناد فرهنگی آسيا، 

    معاون پژوهشی و روابط علمی و بين المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 
 1388سال 

 1387    رئيس بخش پژوهشی تاریخ اجتماعی ایران، از 

 1382    عضو هيات علمی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 

 احراز موفقيت های علمی

 1390    مدیر پژوهشی برگزیده دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور، آذر 

)، کتاب بازار بزرگ تهران و 1389    برنده جایزه کتاب فصل جمهوری اسالمی ایران (زمستان 
 1389بازارها و بازارچه های پيرامونی آن در دویست سال اخير، تهران، بنياد ایران شناسی، 

 1388    پژوهشگر نمونه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 



 1387    پژوهشگر نمونه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 

 1387    موسس بخش تاریخ اجتماعی ایران، پژوهشکده تاریخ، از اردیبهشت 

 1384    مولف شایسته تقدیر، کتاب سال جمهوری اسالمی ایران، 

 1375    احراز "صالحيت تدریس در دوره آموزش عالی"، دانشگاه تربيت مدرس، 

 فعاليت های علمی و اجرایی

 همایش ها

 دبير علمی

 1392    دبير علمی همایش سلجوقيان، انجمن ایرانی تاریخ، 

 1391    دبير علمی نخستين کنگره تاریخ دانان ایران، همدان، شهریور 

    دبير علمي همايش یکصد و بيست وهفتمين سالگرد تاسيس اتاق تجارت تهران، کتابخانه 
 1389مجلس شورای اسالمی- اتاق بازگانی تهران،دی 

    دبير علمی همایش بين المللی راه ابریشم؛ انجمن ایرانی تاریخ با مشارکت گروه زبان و 
 1389ادبيات فارسی دانشگاه دهلی نو و خانه فرهنگ ایران دردهلی،دهلی نو، 

 1382    دبير علمي همايش بررسي تاريخ تطبيقي تمدن ايران و اسالم،دانشگاه بندر عباس،

 عضویت در کميته علمی

 1392-1391    عضو کميته علمی چهارمين همایش تاریخ مجلس، 

 1392-1391    عضو کميته علمی همایش جنبش های اسالمی در جهان معاصر، تهران، 

    عضو کميته علمی همایش بين المللی آموزش و جهانی شدن ؛ مرکز ملی جهانی شدن؛ 
 1391مهر 

    عضو کميته داوران همایش بين المللی زندگی پياده در شهر؛ سازمان زیبا سازی شهر تهراٰن 
 1390، تهران، 

 1390    عضو کميته علمی همایش زن در تاریخ اسالم،انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، 

    عضو شورای علمي دومين کنگره علوم انسانی کشور، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
 .1389فرهنگی، اسفند 

 1389    عضو شوراي علمي همايش تاریخ و تمدن ایران در دوره سلجوقيان، انجمن ایرانی تاریخ، 

    عضو شوراي علمي همايش بين المللی "آسيب شناسی آموزش و پژوهش رشته تاریخ در 
 1389ایران، انجمن ایرانی تاریخ، 

    عضو هيات علمي دومين همايش بين المللي خليج فارس،بنياد ايرانشناسي،ارديبهشت 
1388 



 1388    عضو شوراي علمي" جامعه و امنيت"،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،

 1384    عضو هيات علمي دومين همايش بين المللي ايران شناسي،بنياد ايرانشناسي،

    عضو كميته علمي همايش "گسست نسلي در ايران"، پژوهشكده علوم انساني جهاد 
 1383دانشگاهي و ساير مراكز همكار، 

 1382    عضو شورای علمي همايش "تاریخ تطبيقي تمدن ايران و اسالم"، دانشگاه بندرعباس،

 1379    عضو كميته علمي همايش "خود آگاهي و تاريخ پژوهي"، دانشگاه تهران، 

 دبير اجرایی

    دبير اجرایی سلسله نشست های "عرفان و انسان مدرن"؛ انجمن حکمت و فلسفه ایران؛ 
1384 

    دبير اجرایی همایش "هویت ملی و جهانی شدن"، تاالر عالمه امينی، دانشگاه تهران، بهار 
1383 

    دبير اجرائی همایش "عرفان، پلی ميان فرهنگها"، تاالر عالمه امينی دانشگاه تهران، مهر 
1381 

    دبير اجرائی همایش" سنت گرائی در جهان معاصر"، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 
 1380اسفند 

    دبير اجرائی همایش "خود آگاهی و تاریخ پژوهی"، دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه 
 1379تهران، 

 عضویت در مجامع علمی

 

 1392    عضو هيات مدیره انجمن ایرانی تاریخ، 

  تا کنون1389    عضو کارگروه ویژه رشته تاریخ؛ وزارت علوم و تحقيقات و فناوری، از اسفند 

 1392-1389    نایب رئيس انجمن ایرانی تاریخ، 

 1389- 1387    بازرس هيات مدیره انجمن ايراني تاريخ، 

    عضو کميسيون تخصصی علوم انسانی، هنر و معارف اسالمی، (عتف)،شورای عالی علوم و 
 1389- 1388تحقيقات و فناوری کشور، 

 

 دیگر مسئوليت های علمی

 1392    عضو کميسيون تخصصی هيات مميزه پژوهشگاه، از 

 1390    دبير هيات مميزه پژوهشگاه علوم انسانی، از 



 1389- 1388    عضو کميته ارتقاء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 1388    عضو کميته ترفيع پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از اسفند سال 

    معاون پژوهشی و همکاری های علمی و بين المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
 1388فرهنگی، از بهمن 

    عضو هيات موسس و عضو هيات مدیره صندوق رفاه اعضای هيات علمی پژوهشگاه علوم 
 1384انسانی و مطالعات فرهنگی،

 1384    مسئول ستاد هفته پژوهش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 
 1388الی

 

 طرح های پژوهشی

 اجرای طرح ها

 

    مجری طرح پژوهشی "بازتاب تاریخ اجتماعی ایر ان در اسناد شرعی دوره قاجاریه، نمونه 
ق)"، پژوهشگاه علوم 1321 و 1314موردی کتابچه(اول و دوم) شرعيات سيد محمد طباطبایی(

  .1392- 1391انسانی و مطالعات فرهنگی، 

    مجری طرح "پایگاه دیجيتالی داده شناسی تاریخ اجتماعی ایران"،(مرحله دوم) ، پژوهشگاه 
 1392-1391علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

    مجری طرح پژوهشی" بازتاب تاریخ اجتماعی ایر ان در اسناد شرعی دوره قاجاریه، نمونه 
ق)"، پژوهشگاه علوم انسانی و 1289موردی کتابچه اول شرعيات محمد صادق طباطبایی(

 1391- 1388مطالعات فرهنگی، 

    مجری طرح طراحی و تاسيس "پایگاه دیجيتالی داده شناسی تاریخ اجتماعی ایران"،(مرحله 
 1390-1388اول) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

    مجری طرح پژوهشی " تدوین اسناد بازرگانی و پيشه وری در کميسيون عرایض مجالس 
 1390-1388ششم تا دوازدهم تقنينيه"، مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 

    مجری طرح پژوهشی "تدوین مدارک و اسناد اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان خارج از 
-1386كشور"، دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 

1388 

    مجری طرح پژوهشي "ديروز و امروز بازار حضرت شاه عبدالعظيم(ع)"،  بنياد ايرانشناسي، 
1388 

 1387    مجری طرح پژوهشي "سرگذشت بازار تجریش "،  بنياد ايرانشناسي،از

 1386    مجری طرح پژوهشي "تاریخ شفاهی بازار بزرگ تهران"،  بنياد ايرانشناسي،

 1388 تا 1385    مجری طرح پژوهشي "ديروز و امروز بازار بزرگ تهران"،  بنياد ايرانشناسي،از 



    مجری طرح پژوهشی "مطالعه ای در باب موقعيت شهر و روستا در تاریخ ميانه ايران؛ پروژه 
 1385تحقيقي در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،تاريخ اتمام مرداد 

    مجری طرح پژوهشی "نظام بازار در قرون ميانه ايران"؛ معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد 
 1384بهشتي؛ تاريخ اتمام آبان 

    مجري طرح پژوهشي "زوال حكومت سلجوقيان"، معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد 
 1379بهشتي،

 

 همکاری در اجرا ی طرح

 

    همکار طرح پژوهشی "تاریخ شفاهی اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان خارج از 
کشور"، کارفرما: دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 

1386-1388 

 

 نظارت بر طرح های پژوهشی

 

 1391-1390    جامعه شناسی تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

    تاریخ شفاهی رایزنی و رایزنی های ایران در خارج از کشور؛ طرح پژوهشی در سازمان فرهنگ 
 1390و ارتباطات اسالمی،  از

-1388    نظارت بر حدود بيست طرح پژوهشی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
1390 

    تصحيح دیوان سالطين ماضی(منشات سالطين سلجوقی- مغول)، پژوهشگاه علوم انسانی و 
 1390-1388مطالعات فرهنگی، 

 

 تاليف کتاب

 

 )1392    تاریخ اتابکان لر کوچک، تهران، نشر حروفيه، در دست انتشار (

    مناسبات شهر و روستا در سده های ميانه ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
 1390فرهنگی، 

    جستارهایی در مناسبات شهرنيشنی دوره سلجوقيان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
 1390فرهنگی، 



    سرگذشت بازار بزرگ تهران و بازارهای پيرامونی آن در دویست سال اخير، بنياد ایران 
 1389شناسی، 

    تاریخ سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران در دوره سلجوقيان، دانشگاه پيام نور، 
 1386مقطع کارشناسی، 

 1384 ش)  ؛ تاریخ انتشار، 1336 -ـ 1340    حزب مليون (

 

 تدوین کتاب

 

    مجموعه مقاالت نخستين کنگره تاریخدانان ایران، انجمن ایرانی تاریخ، در دست انتشار 
)1392( 

 1384    یاد ملک الشعراء بهار (مجموعه مقاالت همایش )، دانشگاه تهران، 

 1383ج، دانشگاه تهران، 2    عرفان پلی ميان فرهنگها، (یادنامه پروفسور شيمل)، 

 1382    درباره ترجمه (یادنامه استاد احمد آرام)، دانشگاه تهران، 

 1382    سخنگوی شرق و غرب (یادنامه استاد توشيهيکو ایزوتسو)، دانشگاه تهران، 

 1382    خرد جاویدان، مجموعه مقاالت همایش سنت گرائی در ایران، دانشگاه تهران، 

    تعامالت فرهنگی و تمدنی ایران واسالم، (ویراستاری علمی مجموعه)، دانشگاه علوم 
 پزشکی بندر عباس، زیرچاپ

 1379    ”خود آگاهی و تاریخ پژوهی“، دانشگاه تهران، 

 

 مقاالت در مجالت علمی - پژوهشی

 

    نوسازی شهری و اعتراضات مردمی در دوره پهلوی اول،تحقيقات تاریخ اجتماعی ،(علمی -
 1393، بهار و تابستان 7پژوهشی)،(با همکاری س. صفری)،شماره 

    عوامل اجتماعی-فرهنگی در شکل گيری محله در شهر ایرانی- اسالمی و کارکردهای آن؛ 
، بهار و تابستان 17مجله تاریخ و تمدن اسالمی(علمی-پژوهشی)، (با همکاری ع.بحری)،ش 

1392 

ش)، تحقيقات تاریخ اجتماعی 1304-1320    اعتصاب غذا: کنشی نوین در ساختار زندان مدرن (
 1392، بهار و تابستان 5،(علمی -پژوهشی)،(با همکاری ش.خزایی)،شماره 



    منصب عميد در دوره سلجوقيان، گنجينه اسناد،(علمي- پژوهشی )،فصلنامه تحقيقات 
، صص: 1392، پایيز و زمستان 2،ش23تاريخي و مطالعات آرشيوی،(با همکاری ص.آزاده) ، دوره 

67-42 

    مبارزات اتحادیه های انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا و آمریکا، تاریخ نامه ایران بعد از 
،(با همکاری ح.کرمی پور)، 1391، بهار و تابستان 4، ش 2اسالم(علمی- پژوهشی)، سال

 211-189صص:

    تعامل دیوانيان و نظاميان در دوره اول خالفت فاطميان در مصر، مجله تاریخ اسالم و 
 153-121، صص: 1391، پایيز 103، پياپی 15، شماره 22ایران(علمی-پژوهشی)،سال 

    منصب رئيس در شهرهای دوره سلجوقی و پيوستگی های محلی و اجتماعی آنان؛ مطالعات 
، ش 2تاریخ فرهنگی(علمی-پژوهشی)؛ فصلنامه انجمن ایرانی تاریخ، (با همکاری ص.آزاده)،س 

 1390، تابستان 8

    ریشه های پيدایش شهر و شهرنشينی در تاریخ ایران؛تاریخ ایران(علمی- پژوهشی)، 
 169- 145، صص 1390دانشگاه شهيد بهشتی، بهار 

    بررسی تحوالت کارکردی بازار آمل از گذشته تا کنون؛ پژوهش های انسان شناسی ایران(نامه 
،(با همکاری :م. 1390، پایيز و زمستان 2، ش 1علوم اجتماعی سابق)(علمی- پژوهشی)، س 

 56-29یدهللا پور)،صص: 

    مجمع الصنایع؛ گنجينه اسناد،(علمي- پژوهشی )،فصلنامه تحقيقات تاريخي و مطالعات 
 1390آرشيوی، 

    غازانيه تبریز، نماد تحول فرهنگ مغوالن؛ مجله تاریخ و تمدن اسالمی (علمی -پژوهشی)،س 
 .82-65، (با همکاری پ.علی اصل)،صص: 1390، بهار و تابستان13، ش 7

    بررسی چگونگی تاثيرگذاری باورهای مذهبی بر زندگی اجتماعی شهر ری در عصر سلجوقی؛ 
؛ (با همکاری 1389جستارهای تاریخی(علمی- پژوهشی)؛دوره اول شماره اول بهار- تابستان 

 125-105م.محمدی)،صص: 

    تاثير مناسبات اجتماعي در شكل بندي كالبدي شهر ايراني- اسالمي بر اساس مطالعه نمونه 
وارشهر ري،در: پژوهشنامه تاريخ(علمي-پژوهشي)، انجمن ايراني تاريخ، سال اول، شماره 

 167-143، صص: 1388اول،پاييز 

    الگوهاي گسترش و تكامل شكلي- كالبدي شهر در سده هاي ميانه تاريخ ايران؛ 
در:پژوهشنامه(علمي-پژوهشي)،دانشكده ادبيات و علوم انساني،دانشگاه شهيد 

 1386بهشتي،تابستان 

    مالحظاتي در باب برخي از ويژگي هاي تاريخي شهرنشيني در دوره سلجوقيان(ويژگي ها و 
مولفه هاي تاريخي مفهوم شهر)؛ در : مجله فرهنگ، ویِژه تاریخ(علمي-پژوهشي)،ويژه 

 1385تاريخ،

    تامالتي در مقوله شكل شهر ايراني در سده هاي ميانه تاريخ ايران؛در : مجله فرهنگ ،ويژه 
 1384تاريخ (علمی- پژوهشی)،زمستان 

 



 مقاالت در مجالت علمی- ترویجی

 

    پایگاه اجتماعی امرای سلجوقی،پژوهشنامه تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران،(علمی-
 1392، بهار و تابستان 3ترویجی)،(با همکاری ب. اصغری)، ش

    نمایندگی تجاری خارجی در ایران دوره قاجاریه؛ مجله تاریخ روابط خارجی(علمی- ترویجی)، 
 1390، پایيز 47ش 

    منصب داروغه در دوره صفویه، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران،(علمی- ترویجی 
 119-97 ،صص: 1391)، (همکاری محمد بخيتاری)،س اول،ش اول، بهار-تابستان، 

ش)، مجله تاریخ 1324-1321    جيره بندی مواد غذایی در سال های جنگ جهانی دوم در ایران(
 1390روابط خارجی(علمی- ترویجی)، (با همکاری ف. شيرین کام)، بهار

    مسجد-مدرسه هاي وقفي"جامع" و "آقا عباس" در بافت مركزي شهر آمل؛ گنجينه 
اسناد،(علمي- ترويجي)،فصلنامه تحقيقات تاريخي و مطالعات آرشيوی، (با همکاری م. یدهللا 

 52-25، صص : 1388 ،پاييز 75،دفتر سوم،شماره 19پور)،سال 

 

 مقاالت در مجالت علمی و تخصصی

 

    نقش و تاثير وقف در پایداری فضاهای شهری ایران؛ ویژ نامه وقف، آستان قدس رضوی، (با 
 33-29،صص:1390همکاری: م. یدهللا پور)، 

، زمستان 19    حمام های تاریخی آمل، وقف ميراث جاویدان، (با همکاری: م.یدهللا پدر)، س 
 68- 47، صص: 76، ش 1390

    بازتاب فضای کسب و کار بازار آمل در ادبيات عامه شهر آمل؛(با همکاری:معصوم یدهللا پور)، 
 68- 53، صص: 1390، تابستان 25فرهنگ مردم ایران، ش 

ق)، مجله وقف 1335    نقش موقوفات در احيای کالبد شهری آمل پس از آتش سوزی بازار (
 84-55، صص: 1390، بهار 73ميراث جاویدان، شماره 

    مروری بر منظرهای مطالعه ی تاریخ اقتصادی شهرهای ایران؛ مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافيا، 
 .9-2، صص:1390، اردیبهشت 156شماره 

    درآمدی بر سنخ شناسی منابع و ماخذ مطالعات تایرخ شهر در سده های ميانه تاریخ ایران؛ 
 36-28، صص:1390، اردیبهشت 156مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافيا، شماره 

    شرايط تداوم موقوفات در موقعيت بحران جامعه شهري ايران،بررسي موردي مسجد حاج علي 
كوچك و تكيه مشايي در شهرآمل،در: ميراث جاويدان،(با همکاری معصومه یدهللا پور)،سال 

 -.36، صص: 1388،زمستان 68هفدهم،شماره 

    برگ زريني از ميراث مكتوب روستانشيني و تاريخ كشاورزي ايران،در: كتاب ماه تاريخ و 
 1387جغرافيا،مرداد 



    تامالتی در زندگی شهری و روستايي ايران در سده هاي ميانه، كتاب ماه تاريخ و 
 .8-25، صص1387،آبان 126جغرافيا،شماره

    تاملي در وضعيت كنوني رشته تاريخ در دانشگاه ها و مراكز پژوهشي كشور؛در: مجله 
 1385پژوهشگران،زمستان 

    وضعيت رشته ها و فراورد هاي توليدي در شهرهاي ايران عهد سالجقه؛در: مجله : بررسي 
 25-38،صص: 1384، 1، ش1هاي نوين تاريخي ، س

 1382    شهرنشيني در جهان اسالم؛در : كتاب ماه تاريخ و جغرافيا, 

 4- 15, صص1381    شرح احوال و آثار استاد ابوالقاسم قرباني؛ در: كتاب ماه, علوم و فنون,

،خرداد 8– 9،شماره4،س44– 45    تاريخ مالزاده يا مزارات بخارا؛ در : كتاب ماه تاريخ و جغرافيا،ش
 121- 129،صص 1380و تير

، پائيز و 4و3،ش1    لرستان در عهد فرمانروائي واليان علوي؛ در: مجله لرستان پژوهشي،س
 360 ـ 362،صص1377زمستان 

،بهار 2و 1،ش1    سفرنامه لرستان و خوزستان حسنعلي خان افشار؛ در: لرستان پژوهشي،س
 209 ـ 213،صص :1377و تابستان

- 7،ش5    تاريخ نوشته هاي جغرافيائي درجهان اسالمي؛ در: كتاب ماه ـ تاريخ وجغرافيا،س
 24 ـ 33،صص:1381،فروردين ـ ارديبهشت6

،ش 1381،بهار3،دوره12    سنت،سنت گرائي و سنت گرايان معاصر؛در: نامه فرهنگ،س
 178 – 183،صص:43مسلسل

    گفته ها ي اندك, ناگفته هاي بسيار؛در:گفتگو،(فصلنامه فرهنگي 
 196 ـ 213،صص: 1380،مهرماه31واجتماعي)،ش

،ويژه 1379،تابستان28    ارسنجاني از نگاه برادر؛در: گفتگو،( فصلنامه فرهنگي و اجتماعي)،ش
 215 – 237نامه اقتصاد و سياسي،صص: 

    تاريخ تركها آسياي ميانه؛ در:فصلنامه تاريخ روابط خارجي, نشريه مركز اسناد و تاريخ 
 237 ـ 254،صص1379،بهار2،ش2ديپلماسي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران،س

 ش ـ)؛در 1303    بررسي يك رويداد, ماجراي قتل ماژورايمبري كنسوليار سفارت امريكا در ايران (
 25 ـ 73، صص: 1376، زمستان 28، ش 6: پانزده خرداد، س 

 

 مقاالت دایره المعارفی

 

 ).1391    دهلران، دانشنامه جهان اسالم،(ارایه : 

 ).1391    خالصه، دايره المعارف بزرگ اسالمي،(ارایه: 



 )1391    چغري بك داوود سلجوقي، دايره المعارف بزرگ اسالمي،(ارایه: 

    اشترینان؛دایره المعارف شهرهای ایران شهر؛ زیر نظر حسن حبيبی،تهران، بنياد 
 347-354، صص: 1389، 1ایرانشناسی،ج

    تربت جام؛ دایره المعارف شهرهای ایران شهر؛ زیر نظر حسن حبيبی،تهران، بنياد 
 1389، 1ایرانشناسی،ج

 ).1389    آل جالیر ؛در: تاریخ بزرگ ایران؛ دايره المعارف بزرگ اسالمي،(ارایه: 

 ).1389    راوندي، محمد ابن ابي بكر؛ دانشنامه جهان اسالم(ارایه: 

 ).1385    عال الملك ترمذي؛دائره المعارف تشيع( ارایه: 

 1385    تربت جام؛دايرة المعارف بزرگ اسالمي، 

 712 – 713،صص: 1381 ،11    برسق؛دائرة المعارف بزرگ اسالمي،ج

 234 – 245، صص 9،1381    سلجوقيان؛دائرة المعارف تشيع، ج 

     حسن ارسنجاني؛فرهنگ نام آوران معاصر ايران،حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي

 

 سخنرانی ها ومقاالت ارائه و منتشر شده در کنفرانس ها و ميزگردهای تخصصی

 

 16    نشست تخصصی نقد کتاب شهر و روستا در سده های ميانه تاریخ ایران؛ خانه کتاب ایران، 
 1391مرداد 

    شناخت جامعه تاریخی شهری ایران در گرو فهم مناسبات تاریخی روستایی ایران است، 
 1391گفتگو با هفته نامه کتاب هفتٰه، شهریور 

 1-1324    انعکاس تاثيرات جنگ جهانی دوم در بروز بحران مواد غذایی در ایران(سال های 
ق) در اسناد کميسيون عرایض مجلس شورای ملی؛سومين همایش تخصصی تاریخ مجلس، 132

 1391اردبهشت 

    نقش بازار در آفرینش فضاهای شهری تهران؛(سخنرانی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
 1390 مهر 18فرهنگی، 

    ارزیابی عملکرد مجلس شورای ملی در تنظيم روابط اصناف با دولت در دوره پهلوی اول، دومين 
 1390نشست تخصصی تاریخ مجلس، خرداد 

    ارايه مقاله با عنوان : الگوی نظام ترددی پياده رو در شهرهای ایران؛ همایش بين المللی 
 1390زندگی پياده در شهر، تهران، اسفند 

    چشم اندازهای تاریخی شهر در ایران؛(ميزگرد تخصصی ) مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافيا، 
 17-10، صص:1390، اردیبهشت 156شماره 



    نقد و بررسی متون و تحقيقات جغرافيای تاریخی ماوراء النهر؛سخنرانی، پژوهشکده تاریخ 
 1390اسالم، تهران، آبان 

    موضع گيري هاي اقتصادي- سياسي اتاق تهران در دوره پهلوي اول ؛تهران؛ (ارايه مقاله و ايراد 
 1389 دي 25سخنراني)، اتاق بازرگاني تهران- كتابخانه مجلس شوراي اسالمي ،

    نقدي تاريخي بر آسيب پذيري هاي دانش تاريخ از حوزه سياست در ايران؛ (ارايه مقاله و ايراد 
سخنراني)، در: همايش آسيب شناسي آموزش و پژوهش رشته تاریخ در ایران، انجمن ايراني 

 1389تاريخ-سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران ، آذر 

    آیينه به عنوان فرهنگ – ابزار در تاریخ فرهنگی ایران؛( مقاله و سخنرانی)، سی و یکيمين 
 1389کنگره شرق شناسی ،آلمان، ماربورگ ،شهریور،

    آسيب شناسی بهره برداری از اسناد کميسيون عرایض مجلس شورای ملی در مطالعات 
تاریخی؛ (مقاله و ايراد سخنراني)، در: همايش تاریخ مجلس در ایران، مرکز اسناد مجلس شورای 

 1389اسالمی، خرداد 

    دگرديسي نهاد شهرداري از سنت محوري به الگوهای مدرن  مدیریت شهری؛(گفت و گو )، 
ماهنامه شهرداریها ،موسسه فرهنگی ، اطالع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداری ها و 

 89دهياری های کشور ، شماره 

 1387    جامعه روستايي ايران با تكيه بر تاريخ ميانه(گفتگو)، در: كتاب ماه تاريخ و جغرافيا،مرداد 

    تحليلي بر بازتاب چهره آرماني تركان خاتون در تاريخ هاي محلي كرمان؛ (مقاله و ايراد 
سخنراني)، در: همايش قبه سبز، كرمان،دانشگاه شهيد باهنر- سازمان ميراث 

 1385فرهنگي،ارديبهشت

    تشكيل حكومت اتابكان لرستان(الگوي ادغام اجتماعي و تشكيل حكومتهاي محلي در ايران)؛ 
 1383(مقاله و ايراد سخنراني)، دومين همايش بين المللي ايران شناسي ، تهران، آذر

    راوندي : مورخ يا ايده پرداز اجتماعي؟؛(سخنراني)،در : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
 1383فرهنگي، آذر 

    تاثيرسازمان سپاه در انحطاط ساختار سياسي سلجوقيان و ظهور حكومتهاي محلي؛(مقاله و 
 1381ايراد سخنراني) اولين همايش ايران شناسي،تهران،بنياد ايران شناسي،خرداد

    تاثير سنن تركان صحرا گرد در توليد بحران سياسي در قرون ميانه ايران؛ سمينار : نمونه هايي 
از تبادل فرهنگي، مقاالت انسان شناسي؛انجمن جامعه شناسي ايران،مركز بين المللي 

گفتگوي تمدنها و دانشگاه شهيد بهشتي, (مقاله و ايراد سخنراني)، دانشگاه شهيد 
 1379بهشتي،اسفند

 

 سردبيری و عضویت در هيات تحریریه مجالت علمی

 

    سردبير مجله (علمی- ترویجی) تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و 
  تا کنون1391مطالعات فرهنگی- انجمن ایرانی تاریخ، 



 تا 1388    سردبير مجله (علمی- ترویجی) تاریخ روابط خارجی ایران، وزارت امور خارجه، از بهمن 
1392 

    سردبير مجله(علمی- تخصصی) تحقيقات تاریخ اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی و 
  تا کنون1388مطالعات فرهنگی، از اسفند 

    عضو هيات تحریریه مجله(علمی- پژوهشی) جستارهای تاریخی ، پژوهشگاه علوم انسانی و 
  تا کنون1388مطالعات فرهنگی، از 

  تا کنون1389    عضو هيات تحریریه مجله(علمی- تخصصی) کتاب ماه تاریخ و جغرافيا؛ از بهار 

    عضو هيات تحریریه مجله (علمی- پژوهشی) تاريخ تمدن اسالمي، دانشكده الهيات دانشگاه 
  تا کنون1388تهران، از 

 1388    عضو هيات تحریریه مجله (علمی- پژوهشی) پژوهشنامه تاریخ، انجمن ایرانی تاریخ، از 
 تا کنون

 تا 1387    عضو هيات تحريريه مجله(علمي- پژوهشي)تاريخ اسالم و ايران،دانشگاه الزهراء،از
 کنون

 1386    عضوهيات تحريريه مجله (علمي- ترويجي) تاريخ روابط خارجي؛وزارت امور خارجه؛ از

 تا کنون1386    عضو هيات تحریریه مجله(علمی- تخصصی) بررسي هاي نوين تاريخي، از

 

 فعاليت های آموزشی

 دکتری

 

    روش های پيشرفته تحقيق در تاریخ؛ تاریخ ایران دوره اسالمی، گروه تاریخ ایران، دانشگاه 
 1393-1392تهران، نيم سال اول 

    جامعه شناسی تاریخی ایران؛ دوره دکتری تاریخ اسالم، گروه تاریخ، واحد بين الملل دانشگاه 
 1393-1392پيام نور، قشم، نيم سال اول 

    جغرافيای تاریخی ایران؛ دوره دکتری تاریخ ایران دوره اسالمی، گروه تاریخ ایران، واحد واحد 
 1393-1392بين الملل دانشگاه پيام نور، قشم، نيم سال اول 

    جغرافيای تاریخی ایران؛ دوره دکتری تاریخ ایران دوره اسالمی، گروه تاریخ ایران، واحد علوم و 
 1392-1391تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی، نيم سال دوم 

    دوره امویان و عباسيان؛ دوره دکتری مدرسی معارف اسالمی ، گروه تاریخ و تمدن اسالمی، 
 1392-1391دانشکده الهيات دانشگاه شهيد بهشتی، ترم دوم 

    تاریخ اسالم در آسيای مرکزی و هند؛ دوره دکتری تاریخ ایران دوره اسالمی، واحد بين الملل 
 1392-1391دانشگاه پيام نور، قشم، از نيم سال اول 



  تا کنون1390    تاریخ اجتماعی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال 

    روش های پيشرفته تحقيق در تاریخ؛ دوره دکتری تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و 
  تا کنون1390مطالعات فرهنگی، از نيم سال اول 

    تاریخ سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره اسالمی؛ واحد بين الملل 
 1391 الی 1390دانشگاه پيام نور، قشم، نيم سال دوم 

    تاریخ سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره اسالمی؛ واحد علوم و تحقيقات 
 1391-1390دانشگاه آزاد اسالمی، نيم سال دوم 

    جامعه شناسی تاریخی ایران؛ واحد بين الملل دانشگاه پيام نور، قشم، از نيم سال اول 
1390-1391 

-1389    تاریخ اجتماعی ایران؛ دکتری تاریخ ایران دوره اسالمی، دانشگاه قزوین، نيم سال اول 
1390 

 

 کارشناسی ارشد

 

    تاریخ سياسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران از ورود اسالم تا مغول(نيم سال اول 
)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسالمی، گروه تاريخ واحد علوم و 1392-1393

 تحقيقات،دانشگاه آزاد اسالمی

)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران 1393-1392    تاریخ ایران در دوره صفویه؛ (نيم سال اول 
 اسالمی، گروه تاريخ واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسالمی

    تاریخ سياسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران از ورود اسالم تا مغول(نيم سال دوم 
)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسالمی، گروه تاريخ واحد علوم و 1391-1392

 تحقيقات،دانشگاه آزاد اسالمی

)؛ مقطع کارشناسی ارشد، تاریخ جهان، گروه 1392-1391    مبانی تاریخ تمدن (نيم سال دوم 
 تاريخ واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسالمی

)؛ مقطع کارشناسی ارشد، تاریخ ایران باستان، 1392-1391    تاریخ روایی ایران(نيم سال دوم 
 گروه تاريخ واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسالمی

 )؛مقطع 1392-1391    شناسایی اسناد و مدارک آرشيوی، ( نيم سال اول تحصيلي 
 کارشناسی ارشد،گروه تاريخ واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسالمی

)؛مقطع کارشناسی 1388-1389    تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي،(از نيم سال اول تحصيلي 
 ارشد،گروه تاريخ واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه علوم وتحقيقات.

)؛مقطع 1387-1388    تاريخ ايران از دوره مغوالن تا تيموريان(از نيم سال دوم تحصيلي 
 کارشناسی ارشد،گروه تاريخ واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه علوم وتحقيقات



    تاريخ جنبش هاي سياسي– اجتماعي ايران در سده سيزدهم ه.ق(نيم سال اول تحصيلي 
 )،مقطع کارشناسی ارشد،گروه تاريخ واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه علوم وتحقيقات1388-1387

)؛ مقطع کارشناسی 1387-1388    قرائت متون تاريخي به زبان فارسي(نيم سال اول تحصيلي 
 ارشد،گروه تاريخ واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه علوم وتحقيقات

) مقطع 1387-1386    تاريخ سياسی و اجتماعی ایران در دوره قاجاريه(سال تحصيلي 
 کارشناسی ارشد،گروه تاريخ واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه علوم وتحقيقات

)؛ مقطع کارشناسی 1387 تا1386    تاریخ ایران در دوره صفویه(از نيم سال دوم سال تحصيلي 
 ارشد،گروه تاريخ واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی

)،دوره كارشناسي ارشد 1383-1384    روش هاي تحقيق در تاريخ(از ترم اول سال تحصيلي 
 تاريخ،پژوهشكده تاريخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

)، مقطع كارشناسي ارشد، مطالعات 1387-1383    زن در ايران؛ هنر ها(از سال تحصيلي 
 زنان،دانشگاه آزاد اسالمي،واحد علوم و تحقيقات

 

 کارشناسی

 

 1391-1390    فرهنگ و تمدن ایران و اسالم، دانشگاه صنعتی امير کبير، نيم سال اول 

)،گروه تاريخ دانشگاه 1387-1386    تاریخ خلفای مصرو حمدانيان(از نيم سال دوم سال تحصيلي 
 شهيد بهشتي

)،گروه تاريخ دانشگاه شهيد 1387-1386)(نيم سال اول سال تحصيلي 1    تاريخ تشيع در ايران(
 بهشتي

)،گروه تاريخ دانشگاه شهيد 1385-1386)(نيم سال دوم سال تحصيلي 2    تاريخ تشيع در ايران(
 بهشتي

    تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي ، فرهنگي ايران در دوره آل بويه،سامانيان،غزنويان(نيم 
 )؛گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي1384- 1385سال اول سال تحصيلي

)؛گروه 1384- 1383    روش تحقيق در تاريخ، مقطع كارشناسي تاريخ(ترم اول سال تحصيلي 
 تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي

    تاريخ سياسي و اجتماعي جهان اسالم از قرن هفتم تا قرن دهم ه.ق(ازترم دوم سال 
 )؛گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي1386 تا 1384- 1385تحصيلي 

 تا سقوط بغداد(ازترم دوم سال تحصيلي 227    تاريخ سياسي و اجتماعي جهان اسالم از سال 
 )؛گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي1387 تا 1384- 1385

تا 1384ق.،(از سال تحصيلي 227 تا 61    تاريخ سياسي و اجتماعي جهان اسالم از سال 
 )گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي.1387



)،گروه 1382ـ1383    تاريخ سياسي و فرهنگي ايران در دوره غوريان و خواررمشاهيان(ترم دوم
 تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي

)،گروه 1382 ـ1383    تاريخ سياسي و اجتماعي و فرهنگي ايران در دوره سلجوقيان(ازترم دوم
 تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي

وترم اول 1382 ـ3    تاريخ ايران از ورود اسالم تا پايان علويان طبرستان(ترم اول سال تحصيلي
 )،گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي1385-1386

    تاريخ سياسي و اقتصادي و اجتماعي ايران در دوره سلجوقيان؛گروه تاريخ دانشگاه تهران، از 
 1382 تا 1378

    تاريخ اروپا در قرون وسطي()، تاريخ اروپا در قرون جديد()، تاريخ انقالب كبير فرانسه()،تاريخ 
اروپا انقالب كبير فرانسه تا جنگ جهاني اول()،تاريخ اروپا از جنگ جهاني اول تا پايان جنگ 

 1382 تا 1377سرد()،گروه تاريخ دانشگاه تهران، ازسال 

 


