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   سوابق تحصيليـ 

  50/16اخذ درجه كارشناسي رشته تاريخ از دانشگاه تهران با معدل ـ 

 01/17از دانشگاه تربيت مدرس با معدل تاريخ ـ گرايش ايران اسالمي ـ اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته 

    18/  15معدل  ا معدلبـ اخذ درجه دكتري رشته تاريخ ـ گرايش ايران اسالمي از دانشگاه تهران 

  18ـ گذراندن دوره صالحيت مدرسي در دانشگاه تربيت مدرس با معدل 

  

  و اجرايي يسوابق آموزشـ 

  در دانشگاه جيرفت 1394ـ  1393واحد درسي در سال تحصيلي  20به ميزان   دو ترم تدريسـ 

  )1389ـ  1388( تهران تربيت معلمدانشگاه  مركز آموزشهاي آزاد تدريس درـ 

  )1387ـ  1385دو سال مدير اطالع رساني بخش پژوهش در دانشگاه علوم انتظامي ( ـ

 )1388ـ  1387( تدريس در دانشگاه پيام نورـ 

 

 

 

  

 

                            



 ٢

  يسوابق پژوهشـ  

  پايان نامه: عنوان ـ

». الگوي اداره ي ديوانساالري خواجه نظام الملك طوسي«ـ پايان نامه ي كارشناسي ارشد تحت عنوان 

  .1384تربيت مدرس،  دانشگاه

، دانشگاه »كرات در مجالس دوم و سوم مشروطهونقش و عملكرد حزب دم« رساله ي دكتري تحت عنوان  ـ

  .1393تهران، 

  

  مقاالت علمي ـ پژوهشيـ 

 علمي پژوهشي در مجلهمنتشره  فرمانفرما در مجلس سوم شوراي ملي،حزب دموكرات و استيضاح  ـ

، صفحات 1393، بهار و تابستان 1، شماره 6گاه تهران، علمي ـ پژوهشي، سال دانش »تاريخي علوم پژوهشهاي«

 .85ـ  71

دو فصلنامه علمي ـ پژوهشي  ،»تاريخ نويسي افضل الملك؛ تجربه زيسته در دو زيست جهان سنتي و مدرن«ـ 

  .91 ـ 67، صفحات 1397تاريخ نامه ايران بعد از اسالم، سال نهم، شماره هفدهم، پاييز و زمستان 

  

  مقاالت دانشنامه اي (علمي ـ ترويجي) ـ 

 .1392، 18 دانشنامه جهان اسالم، جلد، دانشنامه جهان اسالم ابوالقاسم در گزيني، ـ

  .1394، 20 ، دانشنامه جهان اسالم، جلدرضوان بن تتشـ 

  .1396، 22 دانشنامه جهان اسالم، جلد، اوضاع فرهنگي در دوره سامانيـ 

  .1395، 21 دانشنامه جهان اسالم، جلدسالم، دانشنامه جهان اي، سيد رضا زواره اـ 

  

  مقاالت همايشي ـ

همايش  قراخاني)، خان بر دوره سلطان عثمان أكيدخوارزمشاهيان(با ت يان باقراخان بررسي مناسباتـ 

  .1397قراخانيان در گستره فرهنگ و تمدن ايران، اسفند 

  همايش نهاوند در آينه اسناد مجموعه مقاالت شده در چاپ ،بررسي مدارس نهاوند در دوره پهلوي اولـ 



 ٣

در مجموعه مقاالت تاريخ  شده چاپ  ش)،1343نقش حسنعلي منصور در تصويب اليحه كاپيتوالسيون (ـ 

 .1397مجلس، 

مجموعه مقاالت همايش ملي ديوانساالري  بررسي جايگاه منصب وزارت در دوره سلطان محمود غزنوي،ـ  

  .1398دانشگاه بيرجند،  اسالم تا قرن سيزدهم هجري(ايران، هند و عثماني)،در شرق جهان 

ـ تحليلي بر وزارت ميرزا سلمان اعتمادالدوله در دوره شاه محمد صفوي: ستيز به منظور تثبيت و 

مجموعه مقاالت همايش ملي ديوانساالري در شرق جهان اسالم تا قرن سيزدهم هجري(ايران،  تضمين وزارت،

  .1398دانشگاه بيرجند،  عثماني)،هند و 

دهمين  ه. ق)،1313ـ  1264ـ بررسي نقش انگليس در پيدايش مسأله آب هيرمند در عصر ناصري (

دانشگاه بيرجند،  كنگره انجمن ژئوپليتيك و دومين همايش ملي جغرافيا و برنامه ريزي مناطق مرزي ايران،

1398.  

دهمين كنگره انجمن ژئوپليتيك و دومين ان عصر ناصري، تعامل و تقابل ايران و انگليس در بلوچستـ 

  .1398دانشگاه بيرجند،  همايش ملي جغرافيا و برنامه ريزي مناطق مرزي ايران،

  

  

  پايان نامه ها:مشاوره ـ 

  (مشاور). .1396، دانشگاه بيرجند، »سبك زندگي تجار در دوره قاجار «، زيبا، موسوي زادهـ 

، دانشگاه بيرجند، »ولت قاجار در برابر فعاليت هاي اقتصادي ـ اجتماعي زرتشتيانمواضع د« ،سهيال ،يوسفيـ 

 (مشاور). .1397

  .1397، دانشگاه بيرجند، »تحليل و بررسي مفهوم وحدت ملي در دوره قاجار و موانع آن«، مژگان پيشداد، ـ

 

  مهارت هاـ 

  ،امسكي)(روش گشتاري نوام چ زبان انگليسي گذرانيدن دوره كامل ترجمه ـ

  گذرانيدن دوره پيشرفته سند شناسي ـ

  گذرانيدن دوره خط سياقـ 

  گذرانيدن دوره پيشرفته روش شناسي تاريخ  ـ

  

 

 



 ٤

 آشنايي با زبان هاي خارجيـ 

  ـ انگليسي، خوب

  ـ عربي، خوب

  

  زمينه هاي تحقيقاتي مورد عالقهـ  

  تاريخ معاصرـ 

  تاريخ احزاب و تشكلها ـ 

  صفويه تاريخـ 

 خليج فارس  خـ تاري

   ـ تاريخ جنگ تحميلي


