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 :یتحصیلسوابق 

 1385تب  1383اس عبل  ایزاى دٍرُ اعالهی در رؽتِ تبریخ: کبرؽٌبعی ارؽذ     

دفبع در عبل  (ػٌَاى پبیبى ًبهِ: هٌبعجبت ثبسار در دٍرُ صفَیِ ) اس آغبس تب ؽبُ صفی    

1385 

                  1373تب   1368اس عبل  هذیزیترؽتِ  کبرؽٌبعی در

 

 طزح های پژوهشی:

 

 هِ ػلوی داًؾگبّْب .ایجبد ثبًك اعالػبتی ٍ ؽٌبعٌب -

 عزح عوت : هجزی       

 هحل اجزا: دفتز ثزًبهِ ریشی اجتوبػی ٍ هغبلؼبت فزٌّگی       

 1380 – 1381عبل :        

اعالػبت هَضَػی کتت خغی ٍ چبپی تبریخ  ثبًك اعالػبتی کتبثؾٌبعی ، ثبسیبثی -

 هؼبصز ایزاى

 عوت: ّوکبر عزح         

 پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت فزٌّگیهحل اجزا:پضٍّؾکذُ تبریخ         



        1376-1373 

 (1357-1304ثبًك اعالػبتی کتبثؾٌبعی فبرعی دٍرُ پْلَی )  -

 عوت: ّوکبر عزح         

 پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت فزٌّگیپضٍّؾکذُ تبریخ هحل اجزا:        

 1377 عبل :        

 اعلظ کبرتَهبتیك ایزاى -

 عوت: ّوکبر عزح         

 پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت     ػلَم اجتوبػیهحل اجزا:پضٍّؾکذُ         

   فزٌّگی       

 1372:عبل        

 آعیبی هزکشی ٍ لفمبس  -

 ت: ّوکبر عزح عو        

 پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت فزٌّگیهحل اجزا:پضٍّؾکذُ تبریخ         

 1377-1378:عبل        

 فْزعت اػالم تبریخ عجزی -

 (عوت: ّوکبر عزح ) هَظف       

 پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت فزٌّگیهحل اجزا:پضٍّؾکذُ تبریخ        

 1380 :عبل       

 حبت دیَاًی ٍ هفبّین تبریخی اس هغَل تب صفَیِفزٌّگ اصغال -

 عوت: ّوکبر عزح          

 پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت فزٌّگیهحل اجزا:پضٍّؾکذُ تبریخ          

 1385 -1380 :عبل         

 اػضبی ّیأت ػلوی ّبی دکتزی ػلَم اًغبًی اس دیذگبُ ثزرعی ٍضؼیت دٍرُ -



 عوت: ّوکبر عزح          

پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت  ػلَم اجتوبػیهحل اجزا:پضٍّؾکذُ          

  فزٌّگی

  1383 :عبل         

هذل هذیزیتی عبسهبى ّبی پیچیذُ ) هغبلؼِ درثبرُ عبسهبى آة هٌغمِ ای اعتبى  -

 (ّزهشگبى

 عوت: ّوکبر عزح          

اًغبًی ٍ هغبلؼبت     پضٍّؾگبُ ػلَم هحل اجزا:پضٍّؾکذُ ػلَم اجتوبػی         

 فزٌّگی

 1383 :عبل         

ثزرعی ٍضؼیت ثْزُ ٍری در هؤعغبت تحمیمبتی ٍاثغتِ ثِ ٍسارت ػلَم،تحمیمبت ٍ  -

 (في آٍری)ؽْز تْزاى

 عوت: ّوکبر عزح         

پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت     ػلَم اجتوبػیهحل اجزا:پضٍّؾکذُ         

 فزٌّگی

 1382 :عبل        

 ٍ اصغالحْبی تبریخ ایزاى دٍرُ اعالهی (فزٌّگ اػالم )ؽخصیتْب ٍ اهبکي -

 عوت: ّوکبر عزح                   

 پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت    فزٌّگیهحل اجزا:پضٍّؾکذُ تبریخ        

 

 1390 تب -1384اس اثتذای عبل  :عبل                  

 داًؾگبّْبی ایزاىؽٌبعبیی ٍ هؼزفی هفبخز اًغبًی  -

 عوت: ّوکبر عزح         



 ، دفتز ثزًبهِ ریشی اجتوبػی ٍ هغبلؼبت فزٌّگی ٍسارت ػلَمهحل اجزا:        

 تحمیمبت ٍ في آٍری        

 1380:عبل        

 تحَالت، هغبئل ٍ چؾن اًذاسّبی هزثَط ثِ جَاًبى ٍ راّجزدّبی همبثلِ ثب اًمغبع -

 عوت: ّوکبر عزح         

    دفتز ثزًبهِ ریشی اجتوبػی ٍ هغبلؼبت فزٌّگی ٍسارت ػلَمهحل اجزا:         

 تحمیمبت ٍ في آٍری        

 1381:عبل        

 عزح جبهغ تَعؼِ تحمیمبت ػلَم اًغبًی -

 عوت: ّوکبر عزح        

   دفتز ثزًبهِ ریشی اجتوبػی ٍ هغبلؼبت فزٌّگی ٍسارت ػلَم  هحل اجزا:       

 یمبت ٍ في آٍریتحم       

 1382-1381:عبل       

 عزح تبریخ پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی  -

 عوت: هجزی عزح       

 علمی مقاالت

ًمؼ ادثیبت در ثبسآفزیٌی اٍضبع اجتوبػی ایزاى ػْذهغَل     )در فصلٌبهِ ػلوی  -

  ، عبل دٍم ؽوبرُ ّفتن، تبثغتبى ٍ پبئیش پضٍّؾی هغکَیِ ، داًؾگبُ آساد اعالهی

 (215-233 ،صص1386

 -Women and the urbaon Religious Eline in the pre“تزجوِ همبلِ  -

Mengol priod “   اثزGuity Nashat and Lois Beek  ٍ ثب ػٌَاى سًبى

فصلٌبهِ ػلوی تخصصی ًبهِ تبریخ  ؛ًخجگبى هذّجی ؽْزی پیؼ اس دٍرُ هغَل

 .4-21، صص 1389، عبل ؽؾن، پبئیش 23، ؽوبرُ پضٍّبى 



 بی هزدهی لفمبس ػلیِ اعتیالی رٍعیِ در لزى ًَسدّنًْضت ّ -

 (هجوَػِ همبالت ّوبیؼ ثیي الوللی لفمبس در ثغتز تبریخ )داًؾگبُ تجزیش

 هغبلؼِ ای در سهیٌِ ّبی اجتوبػی رؽذ فزٌّگی در دٍرُ علجَلیبى -

 1393سًبى در دٍرُ لبجبر  ٍ درهبى هغئلِ ثیوبری -

 "تِ ثب فزٌّگ ایزاًیدغذغِ آؽتی دادى هذرًی"تزجوِ ًمذ کتبة  -

 1393، ثْبر ٍ تبثغتبى 2ٍ  1فصلٌبهِ ًمذ کتبة تبریخ ، عبل اٍل، ؽوبرُ 

 

 کتاب ها

 

 ة اعٌبدی اس ثٌیبد ؽبٌّبهِ فزدٍعیکتب -

 ة اعٌبدی اس ثٌیبد فزٌّگ ایزاىکتب -

 کتبة اعٌبدی اس هزکش اعٌبد فزٌّگی آعیب -

 ة اعٌبدی اس پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی در دٍرُ پْلَیکتب -

 ّب ة اعٌبدی اس هزکش ایزاًی هغبلؼِ فزٌّگبکت -

 

 همايشها و سخنزانی ها

 

 (ّوبیؼ تَعؼِ هحلِ ای   ) ارائِ همبلِؽزکت در  -

ارائِ همبلِ ٍ چبح در چکیذُ همبالت عویٌبر رثغ عویٌبر داًؾگبُ تجزیش      )  -

 (رؽیذی

 (ّوبیؼ ایزاًؾٌبعی        ) ایزاد عخٌزاًی -

در عخٌزاًی ّبی ثیي اللولی دٍرُ صفَیِ     ) ارائِ جبیگبُ جشیزُ لؾن در رلبثت  -

 .(1388عبل  ّوبیؼ ایزاًؾٌبعی



کبرثزد ًظزیِ التضب ّوچَى الگَی هذیزیت ثْیٌِ در هحالت  ) ّوبیؼ تَعؼِ  -

 .(هحلِ ای چؾن اًذاس تَعؼِ پبیذار ؽْز تْزاى

 هزکشهغبلؼبت ٍ تحمیمبت اهَر احتوبػی ٍ فزٌّگی ؽْزداری تْزاى.    

 َعغِ ػبلی آهَسػ ٍ پضٍّؼ هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشیه    

 چبح در همبالت ّوبیؼ تَعؼِ هحلِ ای تَعؼِ پبیذار ؽْز تْزاى         

 (1383) اعفٌذ         

 1387ّوبیؼ ًفت، تَعؼِ ٍ دهَکزاعی   -

 (1387ّوبیؼ کتبثخبًِ دیجیتبل ًَعب ٍ هذیزیت هٌبثغ الکتزًٍیك) -

 (1389) "ثخبًِ ای ًَعبعیغتن ّبی فزاکتب "ّوبیؼ عزاعزی -

 1390 "گذر اس کتبثخبًِ دیجیتبل ٍ ارایِ عیغتن آرؽیَ دیجیتبل عیوزؽ"ّوبیؼ  -

  "ٍظبیف ٍ فزآیٌذّبی هذیزیت پضٍّؼ ثزای دعتیبثی ثِ ػلن ًبفغ"کٌفزاًظ ػلوی  -

1390 

 1390کٌگشُ هلی ػلَم اًغبًی  -

 1392  "غذیزؽٌبعی"عویٌبر  -

 1392 "گ ٍ توذى ایزاًی در دٍرُ علجَلیبىفزٌّ"ّوبیؼ ثیي الوللی دثیز اجزایی  -

 1392  "الغذیز"کٌگزُ ثیي الوللی  -

 در هزدم ٍ دٍلت هٌبعجبت پیزاهَى ًظزاى صبحت ّبی ًظزیِ ٍ اراء ًمذ ّوبیؼ -

 1396  ایزاى تبریخ

 18/12/1395ثزگشاری کبرگبُ آهَسؽی رٍػ پضٍّؼ اعٌبدی   -

 

 گذرانذن دوره های آموسشی و اخذ مذرک:

 

 1378یْی هزکش آهَسػ هذیزیت دٍلتی آسهَى تَج -



 1380  (کبرگبُ آهَسؽی رٍػ تحمیك در ػلَم اًغبًی) ثب تأکیذ ثز ػلَم اجتوبػی -

 windows 98       1381سػ ًزم افشار َدٍرُ آه -

 1382   (کبرگبُ آهَسؽی آؽٌبیی ثب هجبًی ٍیزایؼ ) هحتَایی، عبختبری ٍ ...... -

 1383دٍرُ آهَسػ ثبًك ّبی اعالػبتی   -

 1389    ( 2دٍرُ آهَسؽی پیؾزفتِ در هَتَرّبی کبٍػ) -

 1390دٍرُ آهَسؽی عزاحی جلذکتبة   -

 1390دٍرُ آهَسؽی هذیزیت هبلی ثزای هذیزاى غیزهبلی   -

 1390دٍرُ آهَسؽی ّؾت ضلؼی هغبلؼِ : هذلی ثزای ارتمب ء هْبرت ّب   -

 ۱۳۹۰ "(یذات ٍ الشاهبتْتو) حضَر در عویٌبرّبی ثیي الوللی"دٍرُ آهَسؽی   -

 1390 "رٍػ ؽٌبعی هغبلؼبت تبریخی "دٍرُ آهَسؽی  -

 ۱۳۹۰"  پبراداین ؽٌبعی ػلَم اًغبًی"دٍرُ آهَسؽی  -

 1390   "آییي ًگبرػ ٍ هکبتجبت اداری"دٍرُ آهَسؽی  -

 1390  "آؽٌبیی ثب ًظبم ّذفوٌذ کزدى یبراًِ ّب"دٍرُ آهَسؽی  -

 1390  "لبًَى هذیزت خذهبت کؾَری"دٍرُ آهَسؽی  -

 1391  "(صَری  –ٍیزاعتبری ) سثبًی "سؽی دٍرُ آهَ -

 1391  "اخالق حزفِ ای"دٍرُ آهَسؽی  -

 1391   "همبلِ ًَیغی"دٍرُ آهَسؽی  -

 1391 "هذیزیت هٌبثغ اًغبًی"دٍرُ آهَسؽی  -

 1391  "پذافٌذ غیزػبهل"دٍرُ آهَسؽی  -

 1391  "هذیزیت سهبى"دٍرُ آهَسؽی  -

 1391  "هٌْذعی فزٌّگی"دٍرُ آهَسؽی  -

 1391  "خاللیت ٍ حل هغألِ"ی دٍرُ آهَسؽ -

 1391 "هذیزیت ثحزاى ٍ ایوي عبسی"دٍرُ آهَسؽی  -



 1392 "گشارػ ًَیغی"دٍرُ آهَسؽی  -

 1392  "عزحٌبهِ ًَیغی"دٍرُ آهَسؽی  -

 1392 "آؽٌبیی ثب آییي ًبهِ اعتخذاهی اػضبی غیزّیأت ػلوی"دٍرُ آهَسؽی  -

 1392 "هذیزیت اعتزط"دٍرُ آهَسؽی  -

 1392  "، هذیزیت اعتزطی سًذگیهْبرتْب"دٍرُ آهَسؽی  -

-12/7/1393 (wordهْبرت عَم، ٍاصُ پزداسی ) ICDL دٍرُ آهَسؽی   -

22/10/1393) 

 1393دٍرُ آهَسؽی هفبّین فٌبٍری اعالػبت      -

 1394دٍرُ آهَسؽی هجبًی کبهپیَتز   -

 1394دٍرُ آهَسؽی ٍاصُ پزداسی پبٍرپَیٌت        -

 1394   (EXCEL)دٍرُ آهَسؽی صفحِ گغتزدُ  -

 1395دٍرُ آهَسؽی ایٌتزًت        -

 1395  (ّب )ٍیٌذٍس دٍرُ آهَسؽی اعتفبدُ اس کبهپیَتز ٍ هذیزیت فبیل -

 (دٍرُ آهَسؽی ثْجَد ثْزُ ٍری )هذیزت ثْزُ ٍری -

 ّبی ًَیي دعتیبثی ثِ اعالػبت  ّب ٍ رٍػ دٍرُ آهَسؽی ؽٌبخت راُ -

 دٍرُ آهَسؽی -

 

  اجزايی فعالیت های

 (1372ز ایزاى ، پضٍّؾکذُ تبریخ )دعتیبر ثخؼ تبریخ هؼبص -

 (1376-1373) دثیز جلغبت ّفتگی تبریخ در پضٍّؾکذُ تبریخ  -

 (1374هغئَل ثزگشاری عویٌبرّبی هبّبًِ تبریخ هؼبصز ایزاى. ) -

 (1383-1380)         پضٍّؾکذُ تبریخ یآهَسؽکبرؽٌبط اهَر  -



متضی ثب ثخؼ ًوبیٌذُ پضٍّؾکذُ تبریخ ثب ثخؼ کبهپیَتز ) جْت ّوبٌّگی ّبی ه -

 (1381کبهپیَتز ٍ اعالع رعبًی   )

 (1382ّوکبری ثب کویتِ هٌتخت ارتمبء  ) -

 (اًجبم اهَر اجزایی هجلِ تحمیمبت تبریخ اجتوبػی  ) هذیز اجزایی هجلِ  -

 هغئَل ّوبٌّگی ثزًبهِ عفز اػضبی ّیأت ػلوی ٍ کبرؽٌبعبى پضٍّؾکذُ تبریخ  -

 () عفز ثِ ٌّذٍعتبى

ثخؼ تبریخ اجتوبػی پضٍّؾکذُ ٍ عخٌزاًی ّبی بی آهَسؽی کبرگبُ ّ دثیز اجزائی -

 (1390ٍ1389) .تبریخ

ًوبیٌذُ پضٍّؾکذُ تبریخ جْت ّوکبری ثب هؼبًٍت پضٍّؾی ثزای ثزگشاری آهَسػ  -

 . (1389) ّبی ضوي خذهت

 ٍ راثظ ایي پضٍّؾکذُ ثب عبیت پضٍّؾگبُ تبریخ پضٍّؾکذُ ثخؼ عبیت  هغئَل -

(1390) 

وبیؼ ثیي الوللی فزٌّگ ٍ توذى ایزاى در دٍرُ علجَلیبى دثیز اجزائی دٍهیي ّ -

(1392) 

 الوللی ّبی ػلوی ٍ ثیي هؼبٍى ادارُ ّوکبری -

 کبرؽٌبط کبرگزٍُ تبریخ عزح اػتال -

هغئَل ثزگشاری ًوبیؾگبُ گشیذُ ای اس اعٌبد پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت  -

 فزٌّگی

 1392  "الغذیز"ّوکبری در ثزگشاری کٌگزُ ثیي الوللی  -

 هٌبعجبت پیزاهَى ًظزاى صبحت ّبی ًظزیِ ٍ اراء ًمذ ّوبیؼّوکبری در ثزگشاری  -

 1396  ایزاى تبریخ در هزدم ٍ دٍلت

 9/2/1396  دثیز اجزائی ّوبیؼ ثیي الوللی تفکز اجتوبػی هغلوبًبى -

 



 فعالیت های آموسشی:

 

     :تذریظ در داًؾگبُ پیبم ًَر لن 

 (1388-1389ل ٍ ایلخبًبى ) ًیوغبل اٍل تبریخ تحَالت در دٍرُ حولِ هغَ -

) ًیوغبل اٍل تبریخ تحَالت عیبعی اس سٍال ایلخبًبى تب آغبس حکَهت صفَیبى -

1389-1388)  

 (1388-1389تبریخ ػثوبًی ٍ خبٍرهیبًِ )ًیوغبل دٍم -

 (1388-1389هجبًی حکَهت ٍ عبخت لذرت در ایزاى ) ًیوغبل دٍم  -

ى تب آغبس حکَهت صفَیبى) ًیوغبل اٍل تبریخ تحَالت عیبعی اس سٍال ایلخبًب -

1390-1389) 

 (1389-1390اٍل  تبریخ ػثوبًی ٍ خبٍرهیبًِ )ًیوغبل -

 (1389-1390دٍم  تبریخ تحَالت در دٍرُ حولِ هغَل ٍ ایلخبًبى ) ًیوغبل -

-1390تبریخ تحَالت عیبعی ایزاى در دٍرُ افؾبریبى ٍ سًذیبى ) ًیوغبل دٍم  -

1389) 

 

 :نامه ها تقذيز

 (9/5/1374ت تؾَیك ًبهِ اس رئیظ پشٍّؾکذُ تبریخ )دریبف -

 (27/12/1379دریبفت تؾَیك ًبهِ اس رئیظ پشٍّؾکذُ تبریخ ) -

 (15/7/1382)  دریبفت تمذیزًبهِ اس کویتِ هٌتخت ارتمبء -

 (1385دریبفت تمذیزًبهِ اس رئیظ پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت فزٌّگی) -

 ٍوبػی ٍ فزٌّگی ؽْزداری تْزاى دریبفت لَح تمذیز اس هؼبٍى اهَر اجت -

 (26/12/1385)  دریبفت تؾَیك ًبهِ اس رئیظ پضٍّؾکذُ تبریخ -

 (21/12/1386)دریبفت تؾَیك ًبهِ اس رئیظ پضٍّؾکذُ تبریخ  -



دریبفت تؾَیك ًبهِ اس هؼبٍى اداری ٍهبلی پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت  -

 ( 27/12/1386 )فزٌّگی

 اهَر اجتوبػی ٍ فزٌّگی ؽْزداری تْزاى دریبفت لَح تمذیز اس هؼبٍى  -

 (19/2/1390دریبفت تمذیزًبهِ اس رئیظ داًؾگبُ پیبم ًَر هزکش لن )  -

 (24/2/1390هؼبٍى پضٍّؾی ٍ ّوکبری ّبی ػلوی ٍ ثیي الوللی ) -

دریبفت تمذیزًبهِ اس هذیز پضٍّؾی، پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت فزٌّگی  -

(7/3/1390) 

 (7/3/1390بهِ اس رئیظ پضٍّؾکذُ تبریخ  )دریبفت تمذیزًبهِ ً -

دریبفت تمذیزًبهِ اس هؼبٍى پضٍّؾی ٍ ّوکبری ّبی ػلوی ٍ ثیي الوللی  -

(30/11/90 13) 

 دریبفت تمذیزًبهِ اس هؼبٍى پضٍّؾی ٍ ّوکبری ّبی ػلوی ٍ ثیي الوللی  -

     (1/12/90 13) 

الوللی  پضٍّؾی ٍ ّوکبری ّبی ػلوی ٍ ثیي اس هؼبٍى دریبفت تمذیزًبهِ -

(23/12/1391) 

 (27/12/1391دریبفت تمذیزًبهِ اس عزپزعت پضٍّؾکذُ تبریخ ) -

دریبفت تمذیزًبهِ اس دثیز ػلوی ّوبیؼ فزٌّگ ٍ توذى ایزاى در دٍرُ علجَلیبى  -

(12/12/1392 ) 

 (13 14/12/92دریبفت تمذیزًبهِ اس عزپزعت پضٍّؾکذُ تبریخ ) -

 (1392جوي ایزاًی تبریخ )فت تمذیزًبهِ اس رئیظ ّیئت هذیزُ اًبدری -

 دریبفت تمذیزًبهِ اس رئیظ پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت فزٌّگی  -

       (11/12/1393) 

 (13 20/12/93دریبفت تمذیزًبهِ ًبهِ اس رئیظ پضٍّؾکذُ تبریخ  )  -



دریبفت تمذیزًبهِ اس عزپزعت پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت فزٌّگی  -

(2/9/1394) 

زًبهِ اس عزپزعت پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت فزٌّگی تَعظ دریبفت تمذی -

ٍسیز در هزاعن عبلگزد پٌجبّویي عبل تأعیظ پضٍّؾگبُ ػلَم اًغبًی ٍ هغبلؼبت 

 (21/10/1394فزٌّگی )

 (13 20/12/95دریبفت تمذیزًبهِ ًبهِ اس رئیظ پضٍّؾکذُ تبریخ  )  -

 96اردیجْؾت  ،سهیدریبفت تمذیزًبهِ اس هؼبٍى فزٌّگی داًؾگبُ خَار -

 (23/12/96دریبفت تمذیزًبهِ اس هؼبٍى پضٍّؾی ) -

دریبفت تمذیزًبهِ اس رئیظ کبرگزٍُ تبریخ عزح جبهغ عبهبًذّی ٍ اػتال  -

(27/12/96) 

دریبفت تمذیزًبهِ اس جبًؾیي رئیظ در اهَر عزح جبهغ عبهبًذّی ٍ اػتال  -

(27/12/96) 

 هزدم در تبریخ ایزاى،   دریبفت تمذیزًبهِ اس دثیز ػلوی ّوبیؼ دٍلت ٍ -

 96اردیجْؾت      
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