
 :مشخصات فردي .1
  

  بهزاد اصغري: نام و نام خانوادگي
 Asghari63@gmail.com: اينترنتي نشاني

     

 :تحصيالت .2
  

  1385- 1381  دانشگاه تبريز: كارشناسي تاريخ
  1388-1385پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، : تاريخ كارشناسي ارشد

  1395- 1391 دانشگاه خوارزمياريخ، تدكتري 
  

 تجربيات كاري .3

 1399 پژوهشي فرايندهاي و ها طرح گروه رئيس -

 1399-1398 كارشناس مسئول معاونت پژوهشي -

 1398-1390كارشناس معاونت پژوهشي و تحصيالت تكميلي  -

 

 :مقاالت و آثار .4
 ها كتاب .3-1-1

، سياهرود: هزاد اصغري، تهرانترجمه ب، )مجموعه مقاالت(تاريخ انديشه  ترجمه كتابگردآوري و  -1
1400.  

پژوهشگاه : تهرانتاليف كتاب تاريخ معاونت پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  -2
 . 1400 انساني و مطالعات فرهنگي، علوم

مايكل پاسيون، ترجمه بهزاد اصغري، ، انداز فت و چشمپيشر: جغرافياي تاريخي چاپ ترجمه كتاب -3
  .1399انساني و مطالعات فرهنگي،  اه علومپژوهشگ: تهران

 عبدالرحمن، )مقاالت مجموعه( ايران تاريخ در مردم و دولت مناسباتچاپ مجموعه مقاالت  -4
 . انساني و مطالعات فرهنگي اه علومپژوهشگ: تهران، اصغري بهزاد فر، حسني



 

 هاي پژوهشي طرح .3-1-2

-1395، »اني و مطالعات فرهنگيتاريخ پژوهشگاه علوم انس«مجري فاز معاونت پژوهشي طرح  -1
 .پژوهشگاه علوم انساني. 1398

همايون، پژوهشگاه  نكوداشت كارنامة علمي دكتر ناصر تكميل( نامه همايون همكار علمي در مجموعة -2
 . 1395علوم انساني،  

 

 مقاالت علمي پژوهشي -3-2

جستارهاي ، »وناگيري كر هاي قدرت پس از دوران همه تغيير ساختار و مولفه«: چاپ مقالهگواهي  -1
 .18 – 1 صص ، 1399 ،4 شمارة، )پژوهشي -علمي(سياسي معاصر 

 هاي برنامه و متون ، پژوهشنامه انتقادي»بررسي و نقد كتاب سلجوقيان از آغاز تا فرجام«: چاپ مقاله -2
 .18 – 1 صص ، 1399 فروردين اول، شمارة بيستم، سال، )پژوهشي -علمي(ي انسان علوم

، مطالعات »)هجري 7- 5( ايران ميانة عصر انديشة در نظامي امر با سياسي امر رابطة«: چاپ مقاله -3
 .48-29 صص ،1397 تابستان دوم، شمارة دوم، ، سال)پژوهشي -علمي(تاريخي جنگ 

، نامه »بررسي و ارزيابي وضعيت اسناد فارسي در آرشيو ملي هند :ميراث فارسي شبه قاره«: چاپ مقاله -4
سيدمحمدحسين  .318-293، صص 1397، بهار 1، شماره 14، سال )هشيپژو -علمي(انجمن مفاخر 

 .محمدي، بهزاد اصغري
، )پژوهشي -علمي(اجتماعي  تاريخ ، تحقيقات»سلجوقيان دورة در جنگ مفهوم بررسي«: چاپ مقاله -5

 - 164 ص ،1395 تابستان و بهار اول، شمارة ششم، فرهنگي، سال مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه
 .فر، بهزاد اصغري حسين مفتخري، ابوالفضل رضوي، شهرام يوسفي .147

 خالفت عصر از اصفهان شهر گسترش و گيري شكل در مذهبي هاي گرايش نقش بررسي«: چاپ مقاله -6
 - علمي( تاريخي هاي ، پژوهش»)م 1198 تا 750/ ق 590 تا 132( سلجوقي پايان حكومت تا عباسي

 ص ،1393 بهار ،)21 پياپي( اول شمارة ششم، سال جديد، دورة هم،پنجا اصفهان، سال ، دانشگاه)پژوهشي
 .عابد تقوي، مجيد گالبي، بهزاد اصغري .84-71

  



 مقاالت علمي ترويجي -3-3

 و اجتماعي تاريخ پژوهشنامه، »)هجري 7 - 5(  ايران ميانة قرون در اجتماعي امر و جنگ«: چاپ مقاله -1
 .41-25، صص 1، شمارة 9، سال اقتصادي

، 16، ش 14، فصلنامه نقد كتاب تاريخ، س »فرهنگ و تمدن ايران در دورة سلجوقيان«: هچاپ مقال -2
 .138-121، 1396زمستان 

 - ، فصلنامه علمي»جايگاه نيروهاي نظامي در تحول نظام قدرت در ايران عصر سلجوقيان«: چاپ مقاله -3
 .ضل رضوي، بهزاد اصغريابوالف .48-25،  صص 1395، بهار 8، ش 3ترويجي مطالعات تاريخ انتظامي، س

، »هاي سياسي امرا در گرايش پايگاه اجتماعي امراي نظامي سلجوقيبررسي تاثير «: چاپ مقاله -4
 تابستان و بهار اول، شمارة دوم، سال اقتصادي، و اجتماعي تاريخ نامه پژوهش ترويجي- علمي  دوفصلنـامه

 .فر، بهزاد اصغري شهرام يوسفي .136 -111 صص ، 1392
  

 مقاالتو اصل  چكيده -3-4

معرفت و محنت جستارهايي ، مجموعه مقاالت »اي ايرانيان با پاندمي كرونا مواجهة انديشه«: چاپ مقاله -1
 .1399پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، : كرونا، تهراندربارة علوم انساني از 

، مجموعه مقاالت همايش »كرونا دنياگيري و انسان اجتماعي روابط ماهيت«چاپ چكيده مقاله با عنوان  -2
 13-10 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،ايران در كرونا مسئله اجتماعي -انساني ابعادمجازي 
 .1399 خرداد

مجموعه ، »مباني نظري جغرافياي تاريخي در دوران مدرن«: مقاله با عنوانچكيده چاپ ارائة سخنراني و  -3
 .1398تهران، پژوهشكده تاريخ اسالم،  ،جغرافياي تاريخيدومين همايش مقاالت 

اجتماعي جامعة عصر  -منصبان نظامي شهري در ساختار نظامي صاحب جايگاه«: چاپ مقاله با عنوان -4
تهران،  المللي فرهنگ و تمدن ايران در دورة سلجوقيان، دومين همايش بينمجموعه مقاالت ، »سلجوقي

 .1397، ات فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطالع
سنخ شناسي مكاتبات كمپاني هند شرقي با «ارائه سخنراني و چاپ چكيده و اصل مقاله با عنوان  -5

المللي ميراث  ، همايش بين»)1809-1806برپايه اسناد آرشيو ملي هند (ماموران ايران در شبه قاره هند 
 .1392مهر  4مشترك ايران و هند، 



، »هاي عقالني بر پايه قرآن و برهان) ع(ظرات فكري و كالمي امام رضا منا«چاپ چكيده مقاله با عنوان  -6
 1391مهرماه  2اديان، مذاهب و فرق؛ ) ع(پژوهشي امام رضا  -در همايش علمي

نامه ابن  ، ويژه»)از ديدگاه ابن خلون و ماكياولي(كالبد شكافي زوال و انحطاط سياسي « :چاپ مقاله -7
وهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و خلدون و دنياي معاصر، تهران، پژ

 .61 – 58صص. 1386فناوري، موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني،  
المللي گفتگوهاي فرهنگي  ، كنفرانس بيناجتماعي پايگاه و تغيير لهستاني مهاجران :قالهچكيده مچاپ  -8

 .1396 آبان 30 ايران و لهستان،
نامه، نگارستان انديشه،  ، همايونايران تاريخ معاصر در قشون كتاب تحوالت نقد و بررسي« :چاپ مقاله -9

1395. 
  

 ها مقاالت در ساير نشريه -3-5

 .43 -38صص . 1391، خرداد 169كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، ش  ،»شهر و روستا« -1
اه ادبيات، ، كتاب م»17 -11هاي  هاي تركي در سده هاي فرهنگ ايران با فرهنگ زبان تاريخ پيوستگي« -2

 .112-108، صص 1389، خرداد 152ش 
 .49 -45صص . 1391، دي 176، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، ش »تيمور و خاندانش« -3
  

 هاي علمي و پژوهشي فعاليت -4

 .1399دبير اجرايي هفتة پژوهش پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  -1
 .»هاي علوم انساني تغال در رشتهاش بررسي مدل تحليلي مهارت و«دبير علمي نشست نخبگاني  -2
 .1399و  1398ارشناس شبكه تلويزيوني سحر، ك -3
 .پژوهشگاه علوم انساني-1398كارشناس شايستة تقدير هفتة پژوهش سال  -4
آفريني آن در پيشرفت كشور،  دبير كارگروه كاربست طرح جامع ملي اعتالي علوم انساني معطوف به نقش -5

1396‐1398. 
نظران پيرامون مناسبات دولت و مردم در  ها و صاحب نقد آراء و نظريه«همايش ملي معاون دبير علمي  -6

 .1395، »تاريخ ايران



 .1394-1393عضو هيات تحريريه مجله تاريخنامة خوارزمي،  -7
هاي در  هاي شبكه راديويي فرهنگ، گروه مطالعات فرهنگي برنامه مجري در مجموعه برنامه - كارشناس -8

 .رهنگي ويژه دانش تاريخ و ميراث فرهنگيقلمرو تاريخ و مجله ف
 .1387و  1386پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي مسئول برگزاري هفته پژوهش  -9
 

 :ها هاي سپري شده و عضويت دوره -5
 1399 كاركنان عملكرد ارزيابي هاي روش شركت در دوره آموزش -1

 1399 دوركاري مديريت شركت در دوره آموزش -2

 1398 دهي گزارش و نويسي گزارش اصول با آشنايي ششركت در دوره آموز -3

 1397شركت در دوره آموزش اصول و فنون سخنراني و ارائة مطلب  -4

 1397 نويسي گزارش شركت در دوره آموزش -5

 1396 اداري تخلفات قانون با آشنايي شركت در دوره آموزش -6

 1396 تاطالعا به دستيابي نوين هاي روش و ها راه شناخت شركت در دوره آموزش -7

 1395 مطلب ارائة شركت در دوره آموزش -8

 1395 اينترنت شركت در دوره آموزش -9

 1395 ها داده پايگاه از استفاده شركت در دوره آموزش -10

 1394 گسترده صفحه شركت در دوره آموزش -11

 1394 ارتباطات و اطالعات فناوري مفاهيم شركت در دوره آموزش -12

 1393 پردازي واژه شركت در دوره آموزش -13

 1392 نويسي گزارش ت در دوره آموزششرك -14

 1392شناسي  شركت در سمينار غدير -15

 1391آموزشي خالقيت در حل مسئله   دوره -16

 1391سازي  دورة اموزشي مديريت بحران و ايمن -17

 1391نويسي  دورة آموزشي طرحنامه -18

 1391دورة آموزشي مديريت زمان  -19

 1391دورة آموزشي مهندسي فرهنگي  -20



 1391ي نويس دورة آموزشي مقاله -21

 1391نويسي  دورة آموزشي گزارش -22

 1390اي  شركت در دوره آموزشي اخالق حرفه -23

 1390ها  شركت در دوره آموزشي آشنايي با نظام هدفمند كردن يارانه -24

 1390نامه نگارش و مكاتبات اداري  آيين -25

 1390شركت در كنفرانس علمي وظايف و فرآيندهاي مديريت پژوهش  -26

 1390) صوري -انيزب(دوره آموزشي ويراستاري  -27

 1390دوره آموزشي قانون مديريت خدمات كشوري  -28

 عضو انجمن ايراني تاريخ -29

 

 

  
  

  


