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 سوابق تحصیلی

معدلمبنای معدلتا تاریخاز تاریخمحل تحصیلرشته تحصیلیمقطع تحصیلی

16.66از بیست13741378دانشگاه تهراندبیری الهیات و معارف اسالمیکارشناسی

16.50از بیست13781380دانشگاه تهرانتاریخ و تمدن ملل اسالمیکارشناسی ارشد

16.92از بیست13851390دانشگاه تهرانتاریخ و تمدن ملل اسالمیدکتری

 

 بق عضویتسوا

تا تاریخاز تاریخمسؤلیتنام محل

13941395تاریخعضو شورای برنامه ریزی و تالیف کتب درسی شورای برنامه ریزی و تالیف کتب درسی 

13941396عضو شوراشورای آموزشی و پژوهشی پردیس نسیبه

کمیته تعیین صالحیت تدریس استادان مدعو پردیس 
نسیبه

تاکنون1394 عضو شورا

 

  مقاالت

تاریخ /محل  مجله نوع مقاله عنوان مقاله ردیف
 انتشار

 محل/کشور

1 

علم حديث و تاثير جريان هاي فكري عصر 

 بر آموزش آن در مدارسصفويه 

علمی و 

 پژوهشی

 شيعه شناسی
 ايران / قم91زمستان 

2 
علمی و  تأثيرهاي علمی مدارس در عصر صفويه

 پژوهشی

نامۀ تاريخ هشپژو

 اسالم
 ايران / تهران92پاييز 

3 
هاي فكري بر آموزش فلسفه بر تاثير جريان

 مدارس عصر صفوي

علمی و 

 پژوهشی
 ايران تهران/ 94بهار  تاريخ فلسفه

4 
نقش مدارس عصر صفوي در گسترش مذهب 

 تشيع امامی

علمی و 

 پژوهشی

اديان و عرفان دانشگاه 

 تهران
/ 93زمستان 

 تهران
 ايران



2 
 

5 
ها و کارکردهاي آن در تحليلی بر اجازه نامه

 عصر صفوي

علمی و 

 پژوهشی
 ايران / قم96بهار  شيعه شناسی

6 
علويان زمينه ها و علل تاسيس حكومت 

 طبرستان
 ايران 1394بهار  رشد آموزش تاريخ تخصصی

 ايران 1396بهار رشد آموزش تاريخ تخصصی آموزش در مدارس عصر صفوي 7

 ترويجی قرطبه 8
دائره المعارف تشيع، 

 13ج 
 ايران 1386

9 
The Effect of Thought streams on 

teaching philosophy in the 

madrasahs of safavid Era 
ISI 

European 

Online Journal 

of natural and 

social Sciences 

 چک 2013

10 Abbasi’s rulers relationship with 

Iranian Bureautic families 
ISI 

European 

Online Journal 

of natural and 

social Sciences 

 چک 2015

 همایش های علمی

 سال داخلی/ بین المللی نوع پذیرش عنوان مقاله عنوان همایش ردیف

 مهر شناسی 1
 مهر و کارکردهاي چندگانه

 / تهرانداخلی داوری مقاله
اسفند 

1394 

2 

تاريخ وقف در ايران با مقاالت 

تاکيد بر موقوفه عباسقلی خان 

 شاملو

مدارس مشهد و جريان هاي فكري 

 1394دی  داخلی/ مشهد داوری مقاله  عصر صفوي

 

 تالیفات

 تاریخ /محل انتشار انتشارات نوع اثر اثرعنوان  ردیف

 1392تهران  ياسين نور کتاب جايگاه مدرسه در عصر صفوي 1

 1393تهران  ياسين نور کتاب تاريخ ايران در عصر سلجوقيان 2

 1396تهران  مرکز اسناد انقالب اسالمی کتاب کتاب فقيه و امت ترجمۀ 3

     

 

 سوابق اجرایی

 تا تاریخ از تاریخ نوع همکاری سمت محل خدمت عنوان فعالیت

 مدیریت گروه آموزشی مطالعات اجتماعی
دانشگاه فرهنگیان/ 

 پردیس نسیبه
 1396 1393 تمام وقت مدیر گروه
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 داوری )مجالت تخصصی ، همایش ها ،جشنواره هاو ....(

 تا تاریخ از تاریخ نوع همکاری سمت محل خدمت عنوان فعالیت

 داوری پایان نامه 
دانشگاه فرهنگیان، معاونت 

 پژوهشی
 1396 1396 مدعو داور

 1395 1390 پاره وفت داور مجله عرفان اسالمی داوری مجله علمی و پژوهشی

 1392 1392 مدعو داور مجله خدای نامه داوری مجله علمی و تخصصی خدای نامه

 داوری کتاب
دانشگاه فرهنگیان، معاونت 

 پژوهشی
 1396 1396 مدعو داور

 داوری پایان نامه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد، 

 یادگار امام )ره(
 1395 1393 مدعو داور

      

 

 

 سوابق تدریس

 ترم پایان ترم شروع مقطع تدریس عنوان درس محل تدریس
نقش در 
 تدریس

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 
 یادگار امام)ره(

تاریخ تعلیم و تاریخ اسالم، تاریخ فرق اسالمی، 
 2و 1تربیت اسالمی، زبان تخصصی 

 کارشناسی
نیم سال اول 

93-92 
 95-94نیم سال دوم 

استاد 
 )مدعو(

 
دانشگاه فرهنگیان، پردیس 

 نسیبه

دروس تخصصی رشته دبیری تاریخ  و مطالعات 
 اجتماعی

کارشناسی پیوسته و 
 ناپیوسته

 
1391 

 تاکنون
استاد 
 )موظف(

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد
 یادگار امام)ره(

 کارشناسی ارشد تاریخ تعلیم و تربیت در اسالم
نیم سال اول 

92-91 
 91-92نیم سال دوم 

استاد 
 )مدعو(

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 
 یادگار امام)ره(

 " " " کارشناسی ارشد 4تاریخ اسالم 

      

 


