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  :سوابق تحصیلی

  1377دانشگاه اصفهان،  –تاریخ : کارشناسی

  1381دانشگاه تهران،  –تاریخ ایران باستان : کارشناسی ارشد

  هخامنشیان و مصر: موضوع رساله

  1393مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران،  –تاریخ ایران دوره اسالمی : دکتري

بررسی تأثیر اندیشه سیاسی ایران شهري بر شکل گیري نظام هاي سیاسی ایران بعد از اسالم تا : موضوع رساله

  قرن ششم

  

  :سوابق آموزشی و اجرایی

   1385ل از سا تدریس در مقطع کارشناسی

  1391تدریس در مقطع کارشناسی ارشد از سال 

  1389تا  1387از  سال دو به مدت در دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار دیر گروه علوم انسانیم

 پیام نور مرکز خوانسار مسئول امور فرهنگی دانشگاه 

  تا کنون 1393مرکز نایین از اسفند سرپرست دانشگاه پیام نور 

  1395اطالعات دانشگاه پیام نور مرکز نایین از اردیبهشت  رئیس شوراي فناوري

  1395عضو شوراي تخصصی رشته تاریخ دانشگاه پیام نور استان اصفهان از آذر 

  

  



  

  :سوابق پژوهشی

سال هاي فرهنگی،  پژوهش دفتر ، انتشارات» ایران شهر و روند تبین اندیشه سیاسی ایران شهري«: چاپ کتاب

1396  

  ، انتشارات دانشگاه پیام نور)پیش از اسالم( تاریخ و هنر ایران: داوري کتاب

  انتشارات دانشگاه پیام نور ،)رشته مدیریت جهانگردي( 2تاریخ فرهنگ ایران  :داوري کتاب

، نوشته دیوید بلو، ترجمه مرضیه )پادشاهی که در نزد ایرانیان افسانه شد(شاه عباس: ویراستار علمی کتاب

  پارسهخضرایی، انتشارات 

  

  

  :مقاالت

، سال سیزدهم، مجله شیعه شناسی ،» دهاي نهاد شاهی در عصر عضدالدولهبازیابی الزامات و کارکر« - 1

  1394، بهار 49شماره 

مجله پژوهشهاي  ،» تداوم و تحول اندیشه سیاسی ایران شهري در دیلم از ورود اسالم تا قرن چهارم « - 2

 ایرانشناسی دانشگاه تهران

مجموعه مقاالت نخستین همایش روابط ، » نی ایران و مصر در عهد هخامنشیان تمدروابط فرهنگی « - 3

 1382ایران و آفریقا؛ 

 1382مجله هستی،   ،» کمبوجیه« - 4

 1388مجله پیک نور ، ، » روابط حیره با شاهنشاهی ساسانیان « - 5

اه پیام نور مجموعه مقاالت اولین همایش هفته پژوهش دانشگ، » داریوش بزرگ و حفر کانال در مصر« - 6

 1386اصفهان،

  1387همایش ملی خلیج فارس ، دانشگاه پیام نور شهرضا،  ،» خلیج فارس در عهد باستان« - 7

مجموعه مقاالت دومین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام  ،»نخستین گزارش از کوتوله هاي آفریقا « - 8

 1387نور اصفهان، 

سومین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام  مجموعه مقاالت،  »نگاهی به سیر تحول جنبش قرمطیان« - 9

 1388نور اصفهان،



مجموعه مقاالت چهارمین همایش هفته پژوهش  ،» رابطه مانی با ساختار قدرت شاهنشاهی ساسانی « - 10

    1389دانشگاه پیام نور اصفهان، 

                   ، » سیاسی ایران شهرياندیشه  بررسی جایگاه آرمان گرایی در اندیشه سیاسی شیعه و هم سویی آن با« - 11     

  1395رشت، اردیبهشت غدیر،  –اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی 

، کنگره بین المللی علوم اسالمی،  »بررسی تأثیر یکتاگرایی آیین زرتشت بر تفکر سیاسی در ایران« - 12

  1395ماه  علوم انسانی، تهران، آذر

، پژوهشنامه  »اسالمی دورة در شهزي ایزان سیاسی دیشۀان تداوم پشتواوة و پایداري اصلی کاوون پارس،« - 13

  سال ششم ، شماره دومعلمی ـ پژوهشی ، تاریخ هاي محلی ایران ، 

  1396، پاییز 73، شماره 17علمی ـ ترویجی ، سال ، » روابط حیره با ساسانیان ، فصلنامه تاریخ روابط خارجی« -14

  

  :طرح پژوهشی

-  دانشگاه پیام نور استان اصفهان –شناختی  بازشناسی شخصیت کمبوجیه بر اساس اسناد و مدارك باستان - 1

1387  

  1397سال  –دانشگاه پیام نور استان اصفهان  -روابط حیره با ساسانیان - 2

  

  




