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 عضومعاونپژوهشیدانشکدهیالهیاتوادیاندانشگاهشهیدبهشتی،ازآبان1394تاکنون
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شمارهی  ،66زمستان  ،1384صص
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 درآمدی بر هنر معاصر اسالمی ،309ـ 325
نامهی
 پیدایی ،کارکردها ،وظایف و اختیارات ولی عهد در نخستین قرنهای اسالمی  ،شمارهی،13بهار،1387صص73ـ 84

تاریخپژوهان،

 پژوهشهای خاورشناسان دربارهی نهجالبالغه،علومحدیث(علمیوپژوهشی،)ISC،شمارهی49ـ،1387،50صص330ـ 343

شمارهی  ،2پاییز

 شروط احراز والیت عهدی ،مطالعات تاریخ اسالم (علمی و پژوهشی) ،،1388صص6ـ 17
شمارهی

 بررسی و نقد مدخل (امام) حسن عسکری دایرةالمعارف اسالم ،تاریخ اسالم ،35ـ،36پاییزوزمستان،1387صص149ـ 170
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شمارهی،4
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وپژوهشی،)ISC،
ویژهیادیان
بررسیها(علمیوپژوهشی ،)ISC،

 براق بابا ،صوفی ناشناخته،مقاالتو«»5

مارهی 1389،2
وعرفان،ش 
آینهی
 گونهشناسی قیامهای خونخواه امام حسین (ع) :توابین و مختار ،تاریخ در  شمارهی،27پاییز،1389صص17ـ 28

پژوهش،سالهفتم،
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بیستم ،
 نقش غالیان در انتساب اتهام غلو به جابر جعفی  ،علوم حدیث (علمی و پژوهشی،مارهی،61پاییز 1390
،)ISCش 
شمارهی ،1390 ،5

 حیات سیاسی و اجتماعی امالمقتدر ،تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،صص131ـ150
یتاریخاسالم،شمارهی

،پژوهش 
نامه

 تحول اصطالح «شرقشناس» و عدم توجه بدان 1390،2
 فیلسوفی جهانگرد :احمد بن طیّب سرخسی و سفرنامهی او ،بازشناسی متنیشمارهی ،1390 ،3

پژوهشهای تاریخی ،سال سوم ،

جغرافیایی از قرن سوم هجری ،
صص59ـ 76
 جابر بن یزید جعفی و بررسی اتهام غلو دربارهی وی ،مطالعات تاریخ فرهنگی،شمارهی،7بهار،1390صص1ـ 24

 ضرب آیات قرآن کریم بر سکههای اسالمی عصر اموی و واکنش مسلمین به آن،تاریخاسالموایران،تابستان 1390
شمارهی

 بارتلمی دی هربلو و کتابخانهی شرقی او،تاریخوتمدناسالمی،سالهشتم،،1391،15صص205ـ 223
 ظاهرة والیة العهد فی اإلسالم و مصادرها ،العلوم اإلنسانیة ( علمی و پژوهشی،اسسی)،العدد،2006،)2(13صص49ـ 70
آی 

 دور الکتّاب اإلیرانیین فی إعداد دائرةالمعارف اإلسالمیة (طبعة لیدن) ،اآلفاق الحضارةاسسی) ،السنة السادسة عشرة ،العدد األول ،الربیع و
آی 
اإلسالمیة (علمی و پژوهشی  ،
الصیف 1434
نامهی تاریخ اجتماعی و
پژوهش 

 نقش قهرمانهها در عصر دوم عباسی (232ـ ، )334شمارهی،2مسلسل،4پاییزوزمستان،1392صص1ـ 17

دورهی،2
اقتصادی ،
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شمارهی  ،12بهار

 بازگشت غزالی به تدریس در عصر سنجر ،تحقیقات تاریخ اجتماعی،وتابستان 1395
 خردهجنبشهای مردمی در بغداد قرن سوم هجری ،بررسی عملکرد حربیه و مطوعهینامهی تاریخ اجتماعی و اقتصادی (علمی و
پژوهش 

بغداد در فترت جدال امین و مأمون ،
شمارهی،8زمستان 1394

دورهی،4
ترویجی) ،
 طرح کنترافرنسیا و نقش آن در پیشبرد قرآنپژوهی غرب( ،با همکاری محمدرحیمشمارهی،30بهاروتابستان 1394

بیرقی)پژوهشدینی(،علمیوپژوهشی،)ISC،
 نقد روششناسانهی دایرةالمعارف قرآن لیدن با تکیه بر آرای تفسیری عالمهطباطبایی ،مطالعهی موردی مقالهی «ابزارهایی برای مطالعهی علمی قرآن»( ،با
نامهی قرآن و
پژوهش 

کشیکنویش رضوی) 

همکاری محمدرحیم بیرقی و سیّد کمال 
حدیث(علمیوپژوهشی) 
پژوهشهای تاریخی اسالم و ایران ،شمارهی  ،19پاییز و

 شهر زباره و استقالل قطر ،زمستان 1395
 تعلیم ولی العهد فی خالفة االمویین و العصر الخالفة العباسی ،العلوم االنسانیه الدولیهشمارهی،16پاییز1430

(علمیوپژوهشی،)ISC،
 از شرقگرایی تا شرقشناسی ،پژوهشی در تحول مفهوم و مصداق شرقشناسی( ،باغربشناسی بنیادی (علمی ـپژوهشی،)ISC ،
کشیکنویس رضوی)  

همکاریسیّد کمال 
شمارهی،7بهار 1395

 کارکرد سیاسی پزشکی در عصر اول عباسی ،تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی (علمی –شمارهی،23تابستان 1395

پژوهشی،)ISC،
 نخستین نقشآفرینی سیاسی عیّاران در بغداد قرن دوم ،تاریخ اسالم و ایران (علمی–شمارهی،31پاییز 1395

پژوهشی،)ISC،
 کاوش و گروش؛ مطالعهی موردی زندگی و آثار مراد ویلفرد هوفمان( ،با همکاریسعادت غضنفری ،مقتبس از طرح پژوهشی زندگی و آثار خاورشناسان مسلمان)سخن
شمارهی،23بهاروتابستان 1395

تاریخ،سال،10
 طنزپردازان و شیوههای طنزپردازی در ایران عصر سلجوقیان( ،با همکاری زهیر«»7

نامهی کارشناسی ارشد فاطمه
پایان 
صیامیان گرجی و فاطمه کارگر جهرمی ،مقتبس از  
کارگر جهرمی) مطالعات تاریخ فرهنگی (علمی ـ پژوهشی ،)ISC ،شمارهی  ،28پاییز
1395
 خندیدن در نوع ادبی طنز و تاریخ اجتماعی فرهنگی ایران قرون میانهی اسالمی( ،بانامهی کارشناسی
پایان 
همکاری زهیر صیامیان گرجی و فاطمه کارگرجهرمی،مقتبس از  
شمارهی1

ارشدفاطمهکارگرجهرمی)تحقیقاتتاریخاجتماعی(علمیـپژوهشی،)ISC،
(پیاپی،)13سال،7بهاروتابستان1396
 علل و انگیزههای رواج نامهای اسالمی در قلمرو خالفت شرقی اسالمی (ایران) ( 12تا)،شمارهی1394،10

 400ه.ق)،تحقیقاتتاریخاجتماعی(علمیـپژوهشیISC،
نامهی تاریخ اسالم (علمی ـ پژوهشی،)ISC ،
 محمد اسد و گروش به اسالم ،پژوهش گواهیپذیرش .
 سقطره جزیرهای راهبردی در دریای عرب ،تاریخ اسالم (علمی – پژوهشی) ،گواهیپذیرش 
 پیدایی امیرنشین شارجه؛ زمینهها و علل ،مطالعات تاریخی جهان اسالم (علمی –،شمارهی،7بهاروتابستان 1395

پژوهشی،)ISC،سال4
 دایرةالمعارف قرآن لیدن و مطالعات شیعی در غرب ،ترجمه و بررسی مدخل شیعه،کشیکنویسرضوی)رهنمون،گواهیپذیرش 

(باهمکاریسیّدکمال
شمارهی

نهیپژوهش(علمیوترویجی)،سال،22
 مروری بر دایرةالمعارف اسالمی،آیی ،3مردادوشهریور1390
 او فراموش نخواهد شد (به یاد باستانی پاریزی)،رشدآموزشتاریخ1394، -بررسی وفودنگاری امامیه در قرون نخستین با تأکید بر دو کتاب الوُفُود علی النبیو وُفُود العرب إلی النبی( ،با همکاری هادی یعقوبزاده و محمدمهدی باباپور
،شمارهی،1

پژوهشنامهیتاریختمدناسالمی(علمیـپژوهشی)،سال48

گلافشانی)

بهاروتابستان(1394تاریخچاپ:پاییز)1396
 تبیین رویکردهای سیرهنگاران امامیه به سیرهی پیامبر (ص) در قرون دوم تا چهارمهجری( ،با همکاری هادی یعقوبزاده و محمدمهدی باباپور گلافشانی) تاریخ فرهنگ و
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گواهیپذیرش،)تمدناسالمی(علمیـپژوهشی
 تبیین همگرایی برخی از سیرهنگاران شیعی ایرانی با اهل سنّت در مسألهی جانشینی (با همکاری هادی یعقوبزاده و محمدمهدی باباپور،پیامبر (ص) در عصر پهلوی اول
گواهیپذیرش،افشانی)پژوهشنامهیتاریخاسالم


گل
 سال، پژوهشنامهی تاریخ تمدن اسالمی، تحوالت مفهومی و مصداقی اصطالح سلطان1392پاییزوزمستان،2شمارهی،

46
،1  سال، مطالعات اسناد میراث فرهنگی، مجموعهی خانقاه چلبی اوغلو در سلطانیه1396بهار،2شمارهی

 تحوالت سیاسی ـ اجتماعی جهان اسالم در سدههای سیزدهم و چهاردهم هجری و (با همکاری سیّد کمال،تأثیر آن بر شکلگیری رویکردهای نوین به تفسیر قرآن
،20  شمارهی،نامهی قرآن و حدیث
 کشیکنویس رضوی و محمدرحیم بیرقی) پژوهش

 1396بهاروتابستان
- The origins of the crown prince system in Muslim history,
International journal of Shi'i studies = IJSS, (U.S.A) volume 3, No.
2, 2005
- Western Shi'a Studies, an Iranian point of view, International
journal of Shi'i Studies, 5/1, 2007
- The Scholarly Contributions of Jabir ibn Yazid al-Ju’fi, in Journal of
Shi'a Islamic Studies, (Peer reviewed, ISI) Number 3 ,vol.3, 2010
- Dawud al-Raqqi: A Critical Survey of his Role in the Propagation of
Shi’a Teachings, Journal of Shi'a Islamic Studies, (Peer reviewed,
ISI) Number.4, vol.4, 2011
- Monedas de Abu Muslim de Jorasan (Spanish), Iranologia II,
Madrid, 2009 (by the cooperation of Seyed Ahmadreza Khezri)
- Religion and Persian Miniature during the Reign of King Tahmasp
as Two Sources for Political Legitimacy, Kufa Review, Vol. 3, No. 2
, 2014 (by the cooperation of Seyed Ahmadreza Khezri and Fariba
»9«

)Pat

مقاالت ترجمهای و تصحیح
شمارهی  ،10تابستان  ،1381صص

 دیوان در صدر اسالم ،تاریخ اسالم ،سال سوم ،167ـ183
شمارهی،81مردادوشهرویر

آینهیپژوهش،
 کتاب و کتابسازی در جهان اسالم ،،1382صص2ـ 8
شمارهی،16زمستان،1382صص189ـ 204

 فرنگیها،تاریخاسالم،سالچهارم،شمارهی،21بهار،1384

 امام علی اصغر ،زین العابدین،تاریخاسالم،سالششم،صص193ـ 220
شمارهی،74اسفند،1388صص38ـ 44

 پیشینهی مطالعات اسالمی در غرب،معارف،شمارهی،19پاییز،1387

 کربال مهمترین زیارتگاه شیعی،تاریخاسالم،سالپنجم،صص153ـ 174
شمارهی،148بهمن

 مطالعات اسالمی در غرب ،گذشته حال و آینده،کتابماهدین،،1388صص88ـ 93
شمارهی،143فروردین،1389صص

 تاریخ فرهنگی و شما،کتابماهتاریخوجغرافیا،24ـ 27
شمارهی،144اردیبهشت،1389صص

 تاریخ فرهنگی،کتابماهتاریخوجغرافیا،24ـ 26
شمارهی،1390،129صص

آینهیپژوهش،
 مروری بر دایرةالمعارف اسالمی ،116ـ 119
 اسالم و تجربهی تاریخی مسلمانان،کتابماهتاریخوجغرافیا،شماره،1391،176صص12ـ 19
شمارهی،1398،188صص77ـ 79

 بیت الحکمه،کتابماهدین،شمارهی،1389،7

 وصیت سهروردی عارف به فرزندش( ،تصحیح)پیامبهارستان،صص11ـ 18
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 او هرگز فراموش نخواهد شد ،به یاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی ،رشد آموزشتاریخ،دیماه،1394صص78ـ 80

مقاالت دانشنامهای
دانشنامهیجهاناسالم،تهران،1386،صص164ـ 165

 چورم،جلد،12دانشنامهیجهاناسالم،تهران،1386،صص508ـ 509

 حَبَش،جلد،12دانشنامهیجهاناسالم،تهران،1386،صص698ـ 699

 حَدَث،جلد،12دانشنامهیجهاناسالم،تهران،1390،صص476ـ 478

 خوقند،ج،16دانشنامهیجهاناسالم،تهران،1390،صص734ـ 735

 دارالندوه،ج،16دانشنامهیجهاناسالم،تهران،1391،ص 317

 دای،ج،17دانشنامهیجهاناسالم،تهران،1391،صص365ـ 366

 دبیق،ج،17دانشنامهیجهاناسالم،تهران،تهران،1392،صص65ـ 66

 دَلی،ج،18دانشنامهیجهاناسالم،تهران،تهران،1392،صص62ـ 63

 دُلوک،ج،18دانشنامهیجهاناسالم،تهران،تهران،1392،صص292ـ 295

 دوحه،ج،18دانشنامهیجهاناسالم،تهران،تهران،1392،صص300ـ 302

 دورق،ج،18دانشنامهیجهاناسالم،تهران،تهران،1392،صص533ـ 535

 دیدهبان /دیدبان،ج،18دانشنامهیجهاناسالم،تهران،تهران،1392،صص824ـ 825

 ذَمار،ج،18دانشنامهیجهاناسالم،تهران 1393،

 رَحبَه،ج،19دانشنامهیجهاناسالم،تهران 1393،

 رَفَح،ج،19دانشنامهیجهاناسالم،تهران 1393،

 رُستاق،ج،19دانشنامهیجهاناسالم،تهران 1393،

 رَشید،ج،19دانشنامهیجهاناسالم،تهران 1394،

 رقّه،ج،20دانشنامهیجهاناسالم،تهران 1394،

 رفح،ج،20دانشنامهیجهاناسالم،تهران 1394،

 رمله،ج،20دانشنامهیجهاناسالم،تهران1394،

 روک،ج،20دانشنامهیجهاناسالم،تهران 1395،

 ریاض،ج،21«»11

دانشنامهیجهاناسالم،تهران 1395،

 ریاله،ج،21دانشنامهیجهاناسالم،تهران 1395،

 زبطره،ج،21دانشنامهیجهاناسالم،تهران1395،

 زبید،ج،21،دانشنامهیجهاناسالم،تهران1396،

 سروج،ج23
همایشها و سخنرانیها
پژوهشهای

 چاپ و نشر قرآن کریم در غرب (بهفارسیوانگلیسی) ،دومینهمایشملیقرآنی ( ،)The publication of the Glorious Qur’an in the westاریبهشت
پژوهشهایقرآنیحوزهودانشگاه 

،1387دانشگاهتربیتمدرسوبنیاد
 جغرافیای تاریخی ساروق و امامزاده هفتاد و دو تن ،همایش بین المللی مرحومکربالییکاظمساروقی،اراک،مرداد 1386
 جغرافیای تاریخی دورق ،سومینهمایش بین المللی خلیج فارس ،تهران ،دانشگاه تهران،اردیبهشت 1391
 مطالعات قرآنی در غرب سدهی بیستم ،رهیافتها ،روشها و موضوعها ،کنفرانسبینالمللیقرآنومستشرقان،قم،جامعةالمصطفیالعالمیة،اسفند 1391،

سیرهپژوهان،

سیرهپژوهیو

 نگارش سیره در میان شیعیان ،الگوها و چالشها،همایشپژوهشکدهیتاریخاسالم،اردیبهشت 1392

تهران،
روزهی

 باورهای اسماعیلی پس از حمله مغول ،سخنرانی ارایهشده در نشست  یک
دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی

تحوالت فرق اسالمی در ایران قرون متأخر ،93/9/25 ،
دانشگاهشهیدبهشتی 
پژوهشکدهی

 جایگاه ادبیات فارسی در نگارش تاریخ فرهنگی ایران( ،سخنرانی) کتیبههاومتونپژوهشگاهمیراثفرهنگی،1394/5/6،تهران 
زبانشناسی ،

بینالمللی حکیم ناصر خسرو قبادیانی20 ،ـ21
 بازنمود جهانی ناصر خسرو ،همایش  دانشکدهیادبیاتوعلومانسانیدانشگاهشهیدبهشتی 

اردیبهشت،1394
بینالمللی میراث زبانی،1394 ،
 متون جغرافیای تاریخی و میراث زبان فارسی ،همایش  پژوهشگاهمیراثفرهنگی،تهران
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 نهادهای شرقشناسی (اسالمشناسی) در شرق ،دومین همایش مطالعات اسالمی درغرب،دانشگاهشهیدبهشتی 1395.9.30،
 نقش عاشورا در رویکرد به مطالعات شیعی خاورشناسان ،پژوهشگاه علوم و فرهنگاسالمی،94/9/7،قم
،کتابخانهیملیجمهوریاسالمیایران،

 تاریخ ذهنیت ،رویکردی نو به مطالعات ایرانیتهران1395،
 چالش  perceptionدر مطالعات تاریخی(،سخنرانی)پژوهشگاهمطالعاتعلومانسانیومطالعاتفرهنگی1396.2.31،
 کاربرد دایرةالمعارف در پژوهش ،اهمیت و الزامات(،شرکتدرهمایش)دانشگاهشهیدبهشتی96.9.28،
 پیوند سیاست و پزشکی در قرون میانه( ،سخنرانی) سازمان اسناد ملی ایران، 1396.10.18
- China and Islamic World as Narrated By Sulayman Sirafi,
International Conference of History of China Foreign Relations,
Languages and Cultures College of Beijing, Beijing, 16- 18
October 2015

طرحهای پژوهشی
 بازشناسی هویت و شخصیت چلبی اوغلی،سازمانمیراثفرهنگیزنجان 1387، زندگی و آثار مستشرقان مسلمان،صندوقحمایتازپژوهشگرانوفناوران1391، دانشنامهی سکههای ایران،پژوهشگاهمیراثفرهنگی1395،
کرسیهای ترویجی و نظریهپردازی
 ارایهی کرسی: نقشعاشورادررویکردبهمطالعاتشیعیخاورشناسان،پژوهشگاهعلوموفرهنگ«»13

اسالمی،94/9/7،قم 
 گروشبهاسالموتغییررویکردخاورشناسان،دانشگاهشهیدبهشتی 95/11/19، نقد کرسی: فرآیندانحطاطوسقوطآلبویه،دانشگاهالزهرا 95/12/9، بررسیانتقادیپدیدارشناسیدرمطالعاتشیعیخاورشناسان،دانشگاهشهیدبهشتی،95/12/3
انتقالفرهنگیومسألهیترجمهدرایرانپیشازمشروطیت،کارگروهتاریخفرهنگی

انجمنایرانیتاریخ(محلبرگزاریکرسی:سازمانآرشیواسنادملیایران) 1396.12.2،

کارگاههای برگزارشده
 تأثیر تمدن اسالمی بر غرب،مشهد 1385، آشنایی با منابع دیجیتال،بنیاددایرةالمعارفاسالمی،تهران 1388، روش تدوین مقاالت به شیوهی آیاسآی،جامعةالمصطفیالعالمیة،قم،اسفند 1390 روش تدوین مقاالت به شیوهی آیاسآی،جامعةالمصطفیالعالمیة،قم،اسفند 1391 روش تحقیق در مطالعات میانرشتهای اسالمی،دانشگاه اسالمیشهید مطهری ،تهران،اسفند 1390
عباسآباد مازندران،

 روش تحقیق در مطالعات فرهنگی ،سازمان تبلیغات اسالمی ،اردیبهشت 1391
 مقالهنویسی آیاسآی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،شهریور 1393
 مقالهنویسی آیاسآی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،اردیبهشت 1393
 مقالهنویسی آیاسآی،دانشگاهپیامنورواحدتهرانجنوب،تهران،آذر1394 روش تحقیق( ،طراحی و تدریس) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،خرداد1396
 روش تحقیق،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی21،ـ22تیر 1396«»14

- Western Islamic studies: approaches and methodology, Tehran,
December, 2015

دروس ارایهشده
تاریخنگاری 

 مکاتب شناختمنابعومآخذتاریخاسالم  تاریخیسیاسیاسالم  تاریخسیاسیامویانوعباسیان  روشتحقیقدرجغرافیایتاریخی  زبانانگلیسیتخصصی  کلیاتفرهنگوتمدناسالمیاسالمشناسیدرغرب

 تاریخنهادهایآموزشیجنبشهایاجتماعیایران 


پایاننامهها ،راهنمایی
 اندیشهی ادبار در متون ادبی و تاریخی قرنهای ششم و هفتم هجری قمری،(دانشجو):رامیناآتشفراز(دانشگاهزنجان)

 نقد روششناسانهی دایرةالمعارف قرآن لیدن با تکیه بر آرای تفسیری عالمه،سیدکمالکشیکنویسرضوی(دانشگاهزنجان)

طباطبایی و شیخ شنقیطی
،مهدیقلیزاده(دانشگاهزنجان)

 مؤدب و مؤدبی ئر خالفت اموی و عصر اول عباسی بررسی و تحلیل روند سیرهنویسی شیعیان،موسیالرضارازقندی  اندیشهی ادبار در متون تاریخی و ادبی قرون ششم و هفتم هجری،رامیناآتشفراز  نقد روششناسانهی دایرةالمعارف قرآن لیدن :با تکیه بر دیدگاههای تفسیری عالمهطباطبایی و شیخ شنقیطی،سیدکمالکشیکنویسرضوی 
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 مودب و مودبی در خالفت اموی و عصر اول عباسی،مهدیقلیزاده  بررسی تطبیقی قیامهای شیعی در عصر اموی و علل عدم توفیق آنها ،سعادتغضنفری 
 قهرمانه و بررسی نقش سیاسی او در عصر دوم عباسی ( ،)334 -232زهراامیری  بررسی تطبیقی سیاست مالی حضرت علی (ع) و خلفای سهگانه،علیکریمیشیاسی  بررسی تطبیقی عزاداری بر امام حسین (ع) بین ائمهی اطهار و شیعیان تا قرن چهارم،محمدعلیگلقندشتی 
 شیعیان و آیینهای شیعی در آینهی سفرنامههای ناصر خسرو ،رحلهی ابن جبیر ورحلهی ابن بطوطه،مهدیحسنی 
 بررسی تطبیقی شیوههای سیرهنگاری دانشمندان معاصر شیعه و سنی ،ابوذر عربگورچویی 
 مدینةالنبی الگوی جوامع اسالمی در همزیستی مسالمتآمیز،ابوذرنظریبهرام  ورود تشیع به جنوب ایران تا برپایی دولت صفوی،سیّدمحمدحسینی  سیرهی ائمهی اطهار (ع) ،در ارتباط با همسران و خانواده،سجادنظری  بررسی روند رواج اسامی اسالمی در ایران (از  12ه.ق تا  400ه.ق) ،محمد حسنبهادری 
 شخصیت ابن ابی عمیر و جایگاه او در گسترش تعالیم شیعه،جوادمحسنزاده  طنز سیاسی در دورهی حکمرانی سالجقهی ایران (،)590-429فاطمهکارگرجهرمی  درآمدها و هزینههای صوفیه در ایران از قرن  4تا  9هجری،سمیهشیرینعظیمی بررسی تاریخی زندگی کنیزان در دوره اسالمی تا پایان قرن چهارم هجری ،کژالمیرآبادی
 رویکردهای سیرهنگاری پیامبر اعظم (ص) به وسیلهی شیعیان از ابتدای عصریدکتری)هادییعقوبزاده


(،رساله
پهلوی تا عصر حاضر (1304ـ 1385ش)
 جایگاه متون (منابع) جغرافیایی در مطالعات فرق اسالمی قرن سوم تا هشتم هجری،مهدیصحت 
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پایاننامهها ،مشاوره
 مطالعات مستشرقان در باب مهدویت و دیدگاه شیعیان راجع به آن ،بتولزادهیالهرودی(دانشگاهزنجان)
خانعلی 

 تاریخ سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مشعشعیان،حاتمیوسفی بررسی نحوهی استفادهی مورخان اسالمی از قرآن کریم در نگارش سیرهی پیامبر(ص) در سه قرن نخست هجری،بابکقجر(دانشگاهزنجان)
 طهارت در ادیان ابراهیمی،فاطمهکریمی(دانشگاهآزادزنجان) بررسی تطبیقی مبانی نظری کتب «نصحیة الملوک» و «االحکام السلطانیه» با تأکید،ابوالفضلرضاییآسا(دانشگاهزنجان)

بر سدههای سوم ،چهارم و پنجم هجری
 تاریخ سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مشعشعیان،حاتمیوسفیگوهرگان  عزاداری در ایران عصر صفوی از نگاه مشاهیر جهانگردان غربی،زهراخدادایپری  پیدایی و گسترش تشیع در خوزستان در سه قرن نخست هجری،محسنسویلمی  بررسی نحوهی استفادهی مورخان اسالمی از قرآن کریم در نگارش سیرهی پیامبر(ص) در سه قرن نخست هجری،بابکقجر 
 اصالحات معتضد عباسی،زهرارضایی  بررسی تطبیقی مبانی نظری کتب نصیحة الملوک و األحکام السلطانیة با تأکید بررضاییآسا 

سدههای سوم ،چهارم و پنجم هجری،ابوالفضل
 مطالعات مستشرقان در باب مهدویت و دیدگاه شیعیان راجع به آن ،بتولزادهیالهرودی 
خانعلی 

 قوای محرک تاریخ از منظر علمای معاصر،عبدالمهدیفیضی  تصحیح و تحقیق نسخهی چاپ سنگی کتاب سلسبیل،هادیتجری  آل حرفوش ،خاندان شیعه در لبنان،یداهللخطیبی 
پایاننامهها ،داوری
 امام حسن (ع) از دیدگاه مستشرقان (کارشناسی ارشد)( ،دانشجو ):مهری رفیعیمهرآبادی،دانشگاهالزهراء 
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 عقل و وحی از دیدگاه غزالی و ابن رشد،مجتبیهژیر  واکنش مذاهب پنجگانهی اسالمی نسبت به موسیقی در دورهی عباسی ،فروزانسلیمانپور 
 جایگاه اندیشهی دینی در شعر معاصر ( از دورهی نیما تا امروز) ،سیّده مهریعلوینیا 

 تحلیل سفرهای سعدی،لیلیکریمی  اندیشهی دینی در شعر دورهی مشروطه،مجیدنظری  بررسی مواضع ائمهی اطهار علیهم السالم نسبت به قیامهای ضد خلفای اموی وموحدینیا 

عباسی پس از واقعهی عاشورا،حسن
 مواجههی امام صادق (ع) با قیامهای زیدیه،حسینخاوری  باغها و مزارع اهل بیت و موقعیت کنونی آنها،داوودمیرزایی  نگرش ابوالفتوح رازی به امامان شیعه با توجه به مکاتب کالمی شیعی ،سجادموسویمعدنی 
 مواجههی امام صادق (ع) با قیامهای زیدیه،حسینخاوری حفیظاهلل حیدری

 شیعیان تحت پیگرد از صلح امام حسن (ع) تا قیام امام حسین (ع) ،ترکانی 
 موضعگیری سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی مسلمانان در مقابل غیر مسلماناناز منظر قرآن،داوودطالبیاردکانی 
 بسترهای پیدایش بابیت و نقش یاران نخستین باب (حروف حی) در تکوین و تدوینفرقهی بابیت،سیدمصطفیموسوی 
 بررسی تأثیر گفتمان یهودی در برخی مقاالت دایرةالمعارف اسالم،داوودرنجبران امالبنین
 حیات فکری امام هادی(ع) و جایگاه آن در میان اندیشههای عصر ایشان  ،دانشکدهیادبیات) 

بلوچی(
 سیاستهای بومی جامعهی اسالمی از عهد عبدالملک بن مروان تا پایان عهدهارونالرشید،عاطفهقیاس(،دانشگاهالزهرا) 
 تفسیر امام حسن(ع) در آثار اسالمشناسان غربی از نیمه دوم قرن نوزدهم تاپایانقرن بیستم،زینبمیرزاییمهرآبادی،دانشگاهالزهرا 
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 اصالحات در دورهی سلجوقی (429ـ( ،)590رسالهی دکتری ):امیر عبدالهی ،دانشگاهآزاد،واحدعلوموتحقیقات 
(رسالهی دکتری):
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