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 :مشخصات فردي 

 اؿتبصيبع  :مرتبو ي علمي                   دـٍ ػاصِ   :نام خانوادگي                        اؿًبػيم  نام:

 ػضْٕيئت ػهًي گغِٔ تبعيز صاَلكضِ اصثيبت ،ػثبٌ ْب ٔ تبعيز صاَلگبِ انؼْغا  سمت:

  ismailhassanzadeh@yahoo.com  پست الكترونيك:

 

 سوابق دوران دانشجويي: 

  1731تبعيز اػ صاَلگبِ كٓيض ثٓلتي صع ؿبل كبعكُبؿي. 

  ثب پبيبٌ َبيّ اي ثب ػُٕاٌ 1737 تبعيز اػ پژْٔلگبِ ػهٕو اَـبَي ٔ يغبنؼبت فغُْگي صع ؿبلكبعكُبؿي اعكض :

 سبعجي آق لٕيَٕهْٕب.عٔاثظ 

  َمق فغُْگ ؿيبؿي َشجگبٌ ػُٕاٌ عؿبنّ  ،1731صاَلگبِ كٓيض ثٓلتي صع ؿبل  تبعيز ايغاٌ اؿاليي اػصكتغي :

 .6تب  4كبْبٌ اػ لغٌ بيگي كصع سٕص

 

 سوابق دوران بعذ از استخذام: 

 : مقاالت -

 ؿبل َٕػصْى،   پژْٔلي(، -)ػهًي فغُْگ   ،ي ٔ اصالدبت صعگؼيُي ٔػيغ ؿهجٕليعٔيكغصي يتفبٔت ثّ عفتبع ؿيبؿ

 .1731، 61كًبعِ 

 15پژْٔلي(، كًبعِ  –ػهًي ) پژْٔلُبيّ ػهٕو اَـبَي صاَلگبِ كٓيض ثٓلتي  ،ؿبستبع ٔػًهكغص ؿپبِ غؼَٕي ،

1731. 

 ٔ ّپژْٔلي(،  –ػهًي ) يجهّ ػهٕو اَـبَي صاَلگبِ تٓغاٌ  ،عفتبع فميٓبٌ كيؼي صٔعِ آل ثٕيّ ؿيبؿت صع اَضيل

 .1736، 135، كًبعِ ؿبل پُجبِ ْٔلتى

 پژْٔلي( –ػهًي ) ، يجهّ ػهٕو اَـبَي صاَلگبِ انؼْغاز َگبعي ػًبص انضيٍ كبتت اصفٓبَيتبعيشُگغي ٔ تبعي ،

 .1736، 61كًبعِ 

 ْٕ17كًبعِ  ،پژْٔلي(، ؿبل ْلتى –ػهًي )، فصهُبيّ يغبنؼبت يهي يت يهي صع كؼبعْبي اَمالة اؿاليي ،

1736. 

  ػهًي ) يجهّ يغبنؼبت ٔ پژْٔلٓبي صاَلگبِ اصفٓبٌ  ،ٔ ثي ثجبتي ؿيبؿي صع صٔعِ ؿهجٕلياصالدبت– 

 .1736، 11، ؿبل پُجبِ، كًبعِ  (پژْٔلي

  پژْٔلي(، ؿبل ْلتى،  –ػهًي )، يجهّ جبيؼّ كُبؿي ايغاٌ لغغ َبيّ ْبي صٔعِ اَمالة اؿالييتذهيم يذتٕاي

 .1736، 5كًبعِ 

  ٍپژ ْٔلي( –ػهًي ) ، فصهُبيّ اَجًٍ ايغاَي تبعيز فضم اهلل ًْضاَي يصهذت ػًٕيي صع اَضيلّ عكيضانضي،  

 .1733، 1ؿبل أل، كًبعِ 
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 ،ِيغ آٌ صع ػًهكغص ؿپبِ سٕاعػيلبْي، تؼبعض ؿبستبعي ٔ تبثصكتغ طكغ اهلل يذًضي  صكتغ اؿًبػيم دـٍ ػاص ،

 .1731، 65، كًبعِ پژْلي( –ػهًي ) فصهُبيّ تبعيز ايغاٌ صاَلگبِ كٓيض ثٓلتي

 پژْٔلي(، ؿبل  –ػهًي )، فصهُبيّ تبعيز اؿالو پژْٔلكضِ تبعيز اؿالو يم اَتمبصي عٔايت ْبي فتخ سٕاعػوتذه

 .1711، 3ؿٕو، كًبعِ 

 1711، پژْٔلي( –ػهًي ) فصهُبيّ اؿالو ٔايغاٌ  ،ثيُق ٔعٔف صع تبعيز َگبعي ػتجي. 

 1711  ،1پژْٔلي(، كًبعِ  –ػهًي ) فصهُبيّ تبعيز ايغاٌ  ،ثجبتي ؿيبؿيهي ٔ تبثيغ آٌ صع ثي ؿبستبع اي. 

 7پژْٔلي(، ؿبل أل، كًبعِ  –ػهًي ) يغبنؼبت يٕعصي يٓبجغت چٓم عٔػِ :تذهيم عفتبع ؿيبؿي ػبنًبٌ كيؼي ،

 .1733ػيـتبٌ 

 ٍ1735سغصاص   ،يجهّ ػهٕو اَـبَي صاَلگبِ ؿيـتبٌ  ،لغايبٌ عٔاثظ ؿيبؿي آق لٕيَٕهْٕب ٔ اييغ َلي. 

 1735 ، فصهُبيّ يغبنؼبت يهي  ،َي صع تبعيز َگبعي ثيٓمي ٔ جٕيُيْٕيت ايغا. 

 1735ػيـتبٌ   ،ْٓب ٔ اَضيلّ ْبي دؼة يهم اؿاليي، فصهُبيّ يتيٍتذهيهي ثغ صيضگب. 

  1734، ثٓبع لجب، فصهُبيّ يتيٍصيضگبِ ْب ٔ يٕضؼگيغي ؿبػيبٌ چغيك ْبي فضايي سهك صع. 

  ّ1731 جٕيُي، فصهُبيّ تبعيز اؿالو،تبعيز َگبعي يٕعصي يغبنؼّ : صع تبعيز َگبعي اؿاليييليت انٓي اَضيل. 

 ٌ1731 ٕػّ يمبالت تذٕالت ؿيبؿي اجتًبػي،، يجًيلي چغيكي چپ صعايغا. 

 1731، 17، كًبعِ يهي، فصهُبيّ يغبنؼبت ٌ ْٕيت يهي صع تبعيز َگبعي كـغٔيگفتًب. 

 1733، اعصيجٓلت كتبة يبِ تبعيز ٔجغغافيببعيز َگبعي ايغاَي ٔ ْٕيت ايغاَي، ت. 

 ٍ1733، َمضي ثغ كتبة تبعيز َگبعي جُگ، فصهُبيّ َگي. 

 

 :مقاالت ارائو شذه در ىمايش ىا -

 ؿيبؿت صع اَضيلّ ؿُبيي غؼَٕي.صاَلگبِ انؼْغا، ػُٕاٌ يمبنّ ،تٓغاٌ  ،ًْبيق ثُبي ؿُبيي : 

 ٌعْجغي ٔ فغ آيُض اَمالة اؿاليي، ايضئٕنٕژي ػهم َبكبيي گغِٔ ْبي يبعكـيـتي، تٓغا.  

 ( 143فغُْگ ٔتًضٌ ايغاٌ صع صٔعِ ؿهجٕليبٌ، تٓغاٌ، تذهيم اَتمبصي عٔايت ْبي ٔالؼّ ي غؼ.)ق 

 

 :كتب -

 صع صؿت چبپ.ٔعِ سٕاعػيلبْيبٌ: ؿّ صّْ ٔاپـيٍ، اَتلبعات پبعؿّايغاٌ صع ص ، 

 ، (.1711) چبپ كلى  1731 تبعيز تغكًبَبٌ لغالٕيَٕهٕ ٔ آق لٕيَٕهٕ ، ؿًت 

  ، 1733جهض ،  5تبعيز اَمالة اؿاليي صع كٓغؿتبٌ يغَض ، يغكؼ اؿُبص اَمالة اؿاليي. 

 

 :يا دانشنامو و ...دايره المعارف  -

  ِ1731، صاَلُبيّ ايغاٌ ٔ اؿالو  ايهچي،تبعيز َگبعي َظبو كب. 

 

 :ىاي آموزشيفعاليت  

 اػ ٔعٔص اؿالو تب ، تبعيز ايغايجبَي ػهى ؿيبؿتالة اؿاليي ٔ عيلّ ْبي تبعيشي آٌ، : اَمتضعيؾ صع ٔادضْبي ٌ

اٌ صع صٔعِ ؿبيبَيبٌ ... ، تبعيز ايغػثًبَي ٔ سبٔعييبَّ، تبعيز گبعي ٔ تذٕالت آٌ صع ايغاٌ ٔجٓبٌ، تبعيز َپبيبٌ ػهٕيبٌ
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صٔعِ غٕعيبٌ ٔ  ٌ صعتبعيز ايغا، يُبثغ تبعيشي ايغاٌ ثؼض اػ اؿالو، كُبست يغاٌ صع صٔعِ ؿهجٕلي، تبعيز تذٕالت اغؼَٕيبٌ

 .اؿالو ٔ ايغاٌ صع يمغغ كبعكُبؿي تبعيز اَضيلّ ْبي ؿيبؿي صع  ،سٕاعػيلبْيبٌ، عٔف تذميك صع تبعيز

 و صع آؿيبي يغكؼي ٔ تبعيز اؿال  ،ص: َمض ٔثغعؿي تبعيز ايغاٌ اػ سالفت ػجبؿي تب ؿمٕط ثغضاتضعيؾ صع ٔادضْبي

 ، صع يمغغ كبعكُبؿي اعكض.ٔ ثغعؿي يتٌٕ تبعيشي كجّ لبعِ ُْض، كُبست عٔف ْبي تذميك صع تبعيز، َمض

 لغٌٔ ييبَّ ايغاٌ صع ، ثغعؿي ٔ َمض تذٕالت فغُْگي تبعيز ظ سبعجي ايغاٌ اػ اؿالو تب صفٕيّ: عٔاثتضعيؾ صعٔادضْبي

 .يمغغ  صكتغي

 

 : اي پژوىشيطرح ى 

 1711: پبيبٌ  ،3/4/1736كغٔع: ٔيي تغكبٌ ثب اؿالو صع يبٔعائُٓغ، صع صاَلگبِ انؼْغا، : عٔيبعػُٕاٌ فؼبنيت. 

 1733 پبيبٌ: ، 1731  كغٔع: ،تبعيز كفبْي دؼة يهم اؿاليي، صعيغكؼ اؿُبص اَمالة اؿاليي. 

 .6833و6831اىپژوىشگر برگسيذه گروه تاريخ در دانشگاه السىرا در سال ى **

 

 پايان نامو ىاي كارشناسي ارشذ در دانشگاه السىرا: 

 1711، يٓغ َشجگبٌ ؿيبؿي صع صٔعِ ؿالجمّ، يُٓبػ كهَٕضيْجي : ػًهكغص يظعاًُْب. 

 1711، يٓغ ؿذغ صيبصي  ،51  - 43: ثغعؿي َفٕط ػٔاع ايغاَي صع عٔاثظ ايغاٌ ٔ ػغاق عاًُْب. 

 1711، يٓغ ٍ ْبي ثبؿتبٌ صع جُجق ْبي ايغاَي، ػْغِ َٕعي: ثمبيبي اؿبعيغ ٔ آييعاًُْب. 

 1711، يٓغ فغٔؽ فغر پي  ،51– 45ؿبل  : َيغٔي ؿٕو ٔ عٔاثظ سبعجي ايغاٌعاًُْب. 

 1711، يٓغ ُْضٔعي، ؿؼيضِ ْب صع تبعيز ٔػاعت صع لغٌٔ ييبَّ: جبيگبِ ٔػاعت َبيّ عاًُْب. 

 1711يٓغ   ،ثي ثي ػيُت اؿًبػيم  ،عِ عضب كبِ ثغ اؿبؽ يغجٕػبت يلٓض: َٕؿبػي صٔيلبٔع. 

 1711تيغ   ،آؿيّ صييغچي نٕيهيبٌ َؼاعي صع غغة سالفت اؿاليي، لتم ْبي اؿًبػ: عاًُْب. 

 1711، اؿفُض ؿي اػتجبع ؿُجي َـشّ ْبي اصم سغي، يغيى تفضهي كبص پٕع: ثغععاًُْب. 

 ٔ1711، اؿفُض بؿي ٔ فغُْگي  آل ثٕيّ ٔ فبعًيبٌ، آعػٔ يـيجي يبيٕعاٌ: ثغعؿي ػٕايم يٕثغ ثغ عٔاثظ ؿيعيلب. 

  1711فبعًّ ػغبعاٌ، يٓغ   ،1775 – 1751: تذٕالت ؿيبؿي اجتًبػي ٔ فغُْگي ؿبل ْبي عاًُْب . 

 1711، يٓغ ي كفيكؿًيّ عفيؼ  ،ٔيژگي سبعغات فؼبالٌ ججّٓ ي يهي عاًُْب: ثغعؿي. 

 1711، يٓغ ػيُت كيغ يذًضي  ،صعَٔي سبَضاٌ ػجبؿي ثغ َب آعايي : تبثيغ علبثت ْبييلبٔع. 

 1711يٓغ   ،ؿًيغِ سٕكضل  صٔعِ صفٕي،ثغيٍ صع : ثغعؿي تغجيمي تبعيز َگبعي صٔ كتبة سالصّ انـيغ ٔ سهض يلبٔع. 

  ٌ1711، تيغ لغٌ چٓبعو، پغي يهكي پٕععاًُْب: ؿيبؿت ٔ تبعيز َگبعي تٕاعيز ػًٕيي تب پبيب. 

 1731، اؿفُض ي يٕٓصيبٌ ايغاٌ صع صٔعِ عضب كبِ، فبعًّ يؼهًي: ٔضؼيت اجتًبػيلبٔع. 

 1731اؿفُض   ،بت ٔيتُبو ٔ ايغاٌ، ْٕيٍ فبو تي جبٌيغيكب ثغ يُبؿج: تبثيغ ؿيبؿت سبعجي ايغاٌ صع پيَٕض ثب آيلبٔع. 

 1731، اؿفُض بعي يغٓغ ثٍ عبْغ يمضؿي، عبْغِ َظغي: ثيُق ٔ عٔف صع تبعيز َگيلبٔع. 

 1731ػْغا غاليؼهي سٕاِ، يٓغ   ،ٔيكغص ؿيبؿي ػصغ أل ٔ صٔو ػجبؿي: يغبنؼّ يمبيـّ اي تبثيغ صثيغاٌ ثغ عيلبٔع. 

 1731يٓغ   ،ٕت، آػاصِ آعيبَضِيلبٔع:  ػجبؿيبٌ صع صٔعِ صػ. 

 1731يٓغ   ،بص صٔعِ صٔو پٓهٕي، يذجٕثّ سٕاجّ پٕع: اصم چٓبع تغٔيٍ ٔ تبثيغ آٌ ثغ التصيلبٔع. 

 1731، يٓغ جُگ ْبي صهيجي ثب تكيّ ثغ يُبثغ، نيال اكغفي : ثغعؿي تبعيز َگبعييلبٔع. 
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  ٌ1733، يٓغ ق، صضيمّ ؿٓغاثي 611 – 317عاًُْب: لغاستبئيبٌ كغيب. 

 1733، يٓغ شي جُگ أل صهيجي ٔ تبثيغ ا ....، يهيذّ اثٕيـبَي: ثغعؿي جغغافيبي تبعييلبٔع. 

 ،1733، يٓغ ؿًيّ ادًضي  يلبٔع:َمق سبَضاٌ جغاح صع سالفت ػجبؿي. 

 1733، اؿفُض ت ؿيبؿي انجٕ.....، كٓال يُصٕعيعاًُْب: َمق سبَضاٌ اثٍ ػًيض صع ؿبستبع لضع. 

 1733، ػيـتبٌ صاعي صع فغٔپبكي ؿهجٕليبٌ، جًيهّ يٕؿفي الغبع: تبثيغ عاًُْب. 

  1733، يٓغ كبفؼيبٌ غغة ايغاٌ صع ػصغ ؿالجمّ، ػيجب كًـيعاًُْب: ٔضؼيت. 

 1733، كٓغيٕع صبصي ْجٕو يغٕالٌ ثغ جًؼيت ايغاٌ، فٓيًّ كبص كبو: ثغعؿي تبثيغات اجتًبػي ٔ التيلبٔع. 

 1736، يٓغ فغيجب يٕؿف َٔض  ،ي ؿيبؿيَٕي ٔ ثي ثجبت: ؿيبؿت ْبي ؿالعيٍ غؼعاًُْب. 

 1736، كٓغيٕع يلبٔع: گغٔف ايهشبَبٌ ثب اؿالو، يغيى فغاْبَي. 

 1731، اؿفُض يلبٔع: كٕكتغ صع صٔعِ سالفت ػجبؿي، كجغي ػاصِ اؿض. 

 ِ1731يٓغ   ،يلبٔع: عغيمت َٕعثشليّ صع ػصغ تيًٕعي، ثي ثي ػؼيؼ يبيي ػاص. 

 1731، كٓغيٕع ، فبعًّ عؿتًي11تب  3يذهي يبػَضعاٌ لغٌ  َگبعي: ثغعؿي تذهيهي تبعيز يلبٔع. 

 1734، ثًٍٓ ص سٕاْبٌ صع صٔعِ تُظيًبت ػثًبَي، صفيّ سضيٕ: تمبثم ؿُت گغايبٌ ٔ تجضيلبٔع. 

 1734، صي صاعي صٔعِ ثبؿتبٌ صع صٔعِ اؿاليي، عيذبَّ دغو پُبْي: تضأو ٔتغٕع آئيٍ يهك يلبٔع . 

 

 :پايان نامو ىاي دكتري 

 1733، تيغ يذجٕثّ كغفي  ،يُق ٔ عٔف صع تبعيز َگبعي كيغاػيث :يلبٔع. 

 ٔ ٔ 1711، اؿفُض ػاعت يذٕع صع تبعيز َگبعي تيًٕعييلبٔع: گفتًبٌ ايبعت يذٕع. 

 

 : فعاليت ىاي اجرايي 

  تب كٌُٕ 1731يؼبَٔت گغِٔ اػ ؿبل. 

 

 :فعاليت ىاي جانبي 

 تب كٌُٕ. 1733انؼْغا اػ ؿبل ذغيغيّ فصهُبيّ تبعيز اؿالو ٔايغاٌ صاَلگبِ ػضٕ ْيبت ت 

 هُبيّ صاَلگبِ آػاص اؿاليي يذالتػضٕ ْيبت تذغيغيّ فص. 

  تب كٌُٕ 1733لگبِ انؼْغا اػ ؿبل صاَ اؿالو ٔ ايغاٌيضيغ صاسهي فصهُبيّ تبعيز. 

  تب كٌُٕ. 1734ػضٕ ْيبت تذغيغيّ فصهُبيّ ايغاٌ ٔاؿالو صاَلگبِ نغؿتبٌ اػ ؿبل 

 1733تب ؿبل  1737ِ انؼْغا اػ ؿبل بَي صاَلگبيضيغ صاسهي فصهُبيّ ػهٕو اَـ. 

  1711صثيغ ًْبيق ثيٍ انًههي تبعيز فغُْگ ٔتًضٌ ايغاٌ صع صٔعِ ؿهجٕلي صع ؿبل. 

 1731/ 15/ 1ٕ ْيبت صأعي جلُٕاعِ يـكٕيّ ، ػض. 

  1711ٔ  1711ػضٕ گغِٔ تبعيز ٔ جغغافيبي جلُٕاعِ فبعاثي صع ؿبل ْبي. 


