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نشانی :تهران ،میدان ونک ،میدان شیخ بهایی ،دانشگاه الزهرا(س) ،دانشکده ادبیات ،زبانها و
تاریخ

تحصیالت
کارشناسی :دانش آموخته رشته تاریخ ،دانشگاه تهران ،سال 0038
کارشناسی ارشد :دانش آموخته رشته تاریخ اسالم ،دانشگاه الزهراء(س) ،سال  ،0030عنووان اایوان ناموه :روابو
ایامبر(ص) و یهود مدینه
دکتری :دانش آموخته دکتری تاریخ اسالم ،دانشگاه الزهراء (س)  ،سال  ،0098عنوان اایان نامه :سیاست مذهبی
خلفای عباسی(عصر اول)
حوزه تخصصی
تاریخ اسالم ،صدر اسالم ،عصر عباسیان ،تاریخ تشیع ،تاریخ انقالب اسالمی

فعالیت اجرایی
مدیر گروه تدوین اسناد مرکز اسناد انقالب اسالمی 0098ش0031 – .ش.
معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات و زبان ها و تاریخ دانشگاه الزهراء(س) 0091ش0098 – .ش.
مدیر گروه دوره نیمه حضوری تاریخ آن دانشکده از 0098ش .تا 0093
دبیرعلمی همایش بین المللی زن در تاریخ اسالم از آغاز تا سقوط بغداد0093 ،
دبیر علمی نخستین سمینار بین المللی تاریخ و ترجمه ،سال 0098
مدیر گروه تاریخ0080:تا 0080
معاون اژوهشی دانشکده ادبیات ،زبانها و تاریخ :آبان  0081تا اسفند 0083
دبیرعلمی همایش بین المللی حج در اویه تاریخ0083 ،
معاون دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) از اسفند 0083

فعالیتهای علمی
دانشگاهها و مراکز تدریس

دانشگاه الزهراء(س) ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه ایام نور ،دانشگاه تهران ،دانشگاه مذاهب اسالمی،
اژوهشکده کتابخانه ملی ،دانشگاه زنجان ،دانشگاه علوم ازشکی زنجان و...
فعالیتهای آموزشی
تدریس واحدهای درسی در دورههای کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا
اغلب دروس تاریخ تحوالت جهان اسالم و مذهب تشیع در رشتههای فوق
کلیات ومبانی علم تاریخ ،تاریخنگاری درایران ،سیره علوی ،قرائت متون تاریخی بوه زبوان عربوی ،نقدوبررسوی
تاریخ ایران ازسقوط ساسانیان تا آغاز عباسی ،تاریخ تشیع  0و  ،8جزیره العرب قبول ازاسالم،شوناخت ونقودمنابع
تاریخ اسالم (با تکیه بر علوم تاریخ) ،تاریخنگاری درایران ،نقدوبررسی تاریخ ایوران ،تواریخ تحووالت اسوالم از
سال 13تا  883ه ق ،تاریخ تحول شیعه ،تاریخ صدراسالم  -ازبعثت تاسال  13هجری ،ملل ونحل ،تاریخ اسالم از
سال  883تا سقوط بغداد ،تاریخ اسالم در حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا ،مبانی جامعه شناسوی ،تواریخ
اسالم درآسیای مرکزی
مقاالت علمی
 .0سوسن قهرمانی قاجار ،راضیه فاطمی ،شهال بختیاری ،بومیسازی آموزش زبان در ایران :نیواز بوه میورا
تربیتی اسالمی ،مجله مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی ،شماره ،80بهار و تابستان .0083
 .8شهال بختیاری و هانیه بیک ،معیارهای سنجش نسبت جامعه با جاهلیت در نهج البالغه ،مجله تاریخ اسالم
و ایران ،شماره  ،03زمستان.0083
 .0شهال بختیاری و مونا امیری ،گونه شناسی معجزات ایامبر (ص) در کتاب شرف النبی واعو خرگوشوی،
جستارهای تاریخی ،سال هشتم ،شماره0083. ،0
 .1شهال بختیاری و اکرم جوزیان ،رویکرد اجتماعی ضیا الدین برنی در تاریخ نگاری رسمی ،تاریخ نگوری
و تاریخ نگاری،سال ،83شماره.0081 ،03
 .1شهال بختیاری و فاطمه مطهری فر ،سنخ شناسی مشارکت اصحاب حاضر در جنگ احد بر اسواس منوابع
تاریخی و قرآن ،تاریخ اسالم و ایران،سال ،81شماره.0081 ،83
 .3شهال بختیاری ،مدیریت امور دنیوی در نهج البالغه (راهبردی به راهکارهای عملی در توسعه فرهنگی)،

سیاست متعالیه ،سال سوم ،شماره.0081 ، 9
 .3هدیه تقوی ،شهال بختیاری ،علیمحمدولوی و غالمرضا ظریفیان ،نوع شناسی سویادت در جزیوره العورب
ایش از اسالم ،مطالعات تاریخ اسالم ،سال ،03شماره.0081 ،81
 .9شهال بختیاری ،بررسی و نقد کتاب تمدن اسالمی در عصور عباسیان،اژوهشونامه انتقوادی متوون و برناموه
های علوم انسانی ،سال  ،01شماره. 0081 ، 1
 .8مهناز مختاری اوغانی ،حجت اهلل حسن الریجوانی ،شوهال بختیواری ،تحلیول اسوتنادی مأخوذ رسوالههوای
دکتری در دانشگاه الزهراء(س) در سالهای  93تا  ، 80تاریخ اسالم و ایران ،سال  ،81شماره .0081 ،26
 .03شهال بختیاری ،هدیه تقوی ،معنا شناسی واژه علم در معلقات سبع و قرآن کریم از منظر روابو معنوایی،
اژوهشهای علم و دین،سال ،1شماره . 0080 ،1
 .00شهال بختیاری ،فرخ السادات میرسعیدقاضی ،بررسی انعکاس دادههای سیره نبوی در کتابهوای درسوی
دوره دبیرستان رشتههای ریاضی و تجربی سال تحصیلی ،0080-0088مطالعات تاریخ فرهنگی ،اژوهش
نامه انجمن ایرانی تاریخ ،سال ششم ،شماره.0080 ،80
 .08شهال بختیاری ،هدیه تقوی ،سنخ شناسی وتبیین رفتواری مسولمانان در همراهوی بوا ایوامبر(ص) در غوزوه
خندق براساس سوره احزاب ،تاریخ اسالم و ایران ،سال  ،80شماره . 0088 ،03
 .00شهال بختیاری ،فاطمه جمیلی ،قاسم بیات اصغری ،سنخ شناسی رفتارسیاسوی مخالفوان اموام علوی (ع) در
دوره خالفت ،مطالعات تاریخ فرهنگی ،سال ،8شماره. 0083 ،9
 .01شهال بختیاری ،طاهره نظری ایلخانی آباد ،بینش معرفت شناسانه درتاریخ نگاری مطهوربن طاهرمقدسوی،
تاریخ نگری و تاریخ نگاری ،سال  ،80شماره . 0083 ،3
 .01شهال بختیاری ،راهبردهایی درمقابله با هنجارشکنی درعهدنبوی ،تاریخ اسالم و ایران ،سوال  ،80شوماره
. 0083 ،08
 .03شهال بختیاری ،ایمان نامه مدینه نمودی تاریخی در حل اختالف ،فصلنامه تاریخ اسالم.0083 ،
 .03علیمحمد ولوی ،شهال بختیاری ،سیاست مذهبی خلفای راشدین ،مطالعات تاریخ اسالم ،سال ،8شماره،3
. 0098
 .09شهال بختیاری ،مالحظاتی بر اسالم اذیری و بیعت زنان با ایوامبر(ص) ،اوژوهش زنوان ،سوال ،0شوماره،8
.0099
 .08مالحظاتی بر اسالم اذیری و بیعت زنان با ایامبر ،فصلنامه علمی – اژوهشی ،اوژوهش زنوان ،سوال یکوم،
شماره ، 8زمستان .99
 .83محمد بن محمد عواجی ،روایات متناقض درباره غزوه بدر،ترجمه شهال بختیاری ،ناموه تواریخ اژوهوان،
فصلنامه علمی -تخصصی ،سال دوم و سوّم ،شماره 9و  ، 8زمستان  91و بهار .93

 .80شهال بختیاری ،محمد بن اسحاق و انتساب به تشیع ،فصلنامه تاریخ اژوهان ،علمی -تخصصی ،سال سوم،
شماره، 03تابستان .93
 .88شهالبختیاری ،عملکرد عباسیان در قبال قیام های ضد امووی زیود و یحیوی ،فصولنامه علموی – اژوهشوی
دانشگاه الزهرا ،سال هفدهم ،شماره ،31تابستان .0093
 .80شهال بختیاری ،نیشابور و اایگاه علمی آن از منظر یاقوت حمووی ،فصولنامه تواریخ اسوالم ،سوال هشوتم،
شماره،00اائیز .93
 .81شهال بختیاری ،فلسفه و تاریخ در البدأ و التاریخ مقدسی ،قبسات ،تاریخ اسالم ،سال یازدهم ،شوماره،18
زمستان .91
 .81شهال بختیاری(ترجمه) ،وضع اقتصوادی مدینوه در عهود ایوامبر(ص) ،فصولنامه تواریخ اسوالم شوماره،80
.0091
 .83شهال بختیاری ،بنی غانیه خاندانی حکومتگر در غرب اسالمی ،فصلنامه تاریخ اسالم شماره 0090 ،08
 .83شهال بختیاری(ترجمه) ،نمودی از زندگی عرب در قرن هفت میالدی ،فصلنامه تاریخ اسوالم ،شوماره ،3
.0093
 .89شهال بختیاری (ترجمه) ،تاریخ و مورخان در عهد اول عباسی ،فصلنامه تاریخ اسالم شماره .0038 ،0
 .88شهال بختیاری ،خالفت عباسیان در مصر ،مجله مقاالت و بررسیها ،شماره .0039 ،33
 .03شهال بختیاری ،ساختار سیاسی حکومت عثمان ونقوش حوزب امووی در آن ،کیهوان اندیشوه ،شوماره،33
.0033
 .00شهال بختیاری(ترجمه) ،قانون نامه مدینه ،کیهان اندیشه ،شماره .0033 ،31
 .08شهال بختیاری(ترجمه) ،یهود در مدینه ،میقات حج ،شماره 88و.0033 -0033 ،80
 .00علی اکبر داور،مدخل ،دانشنامه جهان اسالم.
 .01اللهیار صالح ،مدخل ،دانشنامه جهان اسالم.
همایشهای ملی و بین المللی
 .0همایش ملی دانش موضوعی -تربیتوی( دانوش آمووز محتووا) :آمووزش دینوی و قورآن ابتودایی،0083 ،
چکیووده مقالووه بووا عنوووان « بررسووی جایگوواه امامووان شوویعه در کتووب مقطووع ابتدایی(مطالعووه موووردی سووال
تحصیلی.»)80 -88
 .8همایش ملی بررسی اندیشوههوای عالموه جعفوری(ره) ،0083 ،چکیوده مقالوه بوا عنووان «انعکواس تقابول
گفتمانی دو حرکت ایشرو و مخالف در وقایع صدر اسالم در آثار عالمه جعفوری(ره) »(چوا
علمی -تخصصی)

اوسوتر-

 .0همایش علمی  -بین المللی میرا مشترك عوراق و ایوران( ویوژه کوربال) ،0083 ،عنووان مقالوه «شویعه و
مقابله با حضور آنان در صحنه تحوالت سیاسی عراق از  0880تا  0833م» ،همایش علمی  -بوین المللوی
میرا مشترك عراق و ایران( ویژه کربال)
 .1همایش بین المللی حج در اویه تاریخ ،حج در اویه تاریخ ،ایران ،تهران ،0083 ،عنووان مقالوه «واکواوی
خوانش های اسالمی و جاهلی در عصرنبوی (مطالعه موردی سوره حج)»
 .1سومین کنگره تاریخ دانان ایران ،ایران ،تهران ،0081 ،عنوان مقاله «واکاوی اسلوب سیره نگاری در آثار
محققان ایرانی»
 .3کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ،0080 ،عنوان مقاله «بررسی عوامل سیاسی موثر در ایجاد دیون
الهی توس اکبر شاه گورکانی»
 .3سمینارسلجوقیان ،ایران ،تهران ،0080 ،عنوان مقاله «تاثیرجریانهای سیاسوی برجریوانهوای فکوری سوده
چهارم هجری :مطالعه موردی اشعری گری»
 .9همایش دکترین اصل هشتم قانون اساسی ،ایران ،قزوین ،0093،عنوان مقاله «مالحظات رهیافتی بر کنترل
اجتماعی در عهد نبوی»
 .8زن در تاریخ اسالم از آغاز تا سقوط بغداد،ایران،یزد ،0093،عنوان مقاله «زنان قدیم االسالم»
 .03همایش بین المللی سیره شناختی ایامبر اعظوم (ص) ،عنووان مقالوه» نخسوتین زنوان مبایعوات ایوامبر اکورم
(ص) »،اصفهان  ،0091 ،سال نکو داشت اصفهان.
 .00سمینار تاریخ و ترجمه ،)0098(،تهران ،اژوهشگاه علوم انسانی
تألیف ،ترجمه کتاب
 .0تاریخ جامع جنگ های صلیبی ،ترجمه،اژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،چا اول 0080
 .8جنگ اول صلیبی ،ترجمه ،چا اول 0080
 .0تألیف یک فصل ازکتاب حیات حکمت ایامبراعظم (ص) تحت عنوان تحول ساخت شهری مدینه واذیرش
مرکزیت درعهد نبوی ،اژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت0088 ،
 .1مجموعه مقاالت به صورت کتاب غزوه بدر کبری ،ترجمه ،نشر مورخ ،چا اول 0098
 .1دولووت ممالیووک و نقووش سیاسووی و تموودنی آن در توواریخ اسووالم ،اژوهشووگاه حوووزه و دانشووگاه ،چووا
اول،0093چا سوم ،0099چا انجم 0080
 .3جامعه مدینه در عهد نبوی ،ترجمه ،سمت/اژوهشگاه حوزه و دانشوگاه،چا اول ،0093 ،چوا دوم ،کتواب
فصل ،تابستان 93
 .3حزب اان ایرانیست به روایت اسناد ،مرکز اسناد انقالب اسالمی،چا اول ،تابستان 91
 .9کتاب مفاسد خاندان اهلوی ،مرکز اسناد انقالب اسالمی،چا اول :اائیز 91

 .8چهارشنبه سوری( باورها و آداب و رسوم آن در ایران) ،اداره کل اژوهشهای سیما0091،
 .03بررسی روایتهای واقدی و ابن سعد در روایت سیره ایامبر(ص) ،کتاب منوابع سویره نبووی اژوهشوکده
حوزه و دانشگاه0039 ،
کرسیهای نظریه پردازی
 .0چالش سنت با دین در عصر نبوی ،0081 ،تهران ،دانشگاه الزهراء(س)
 .8فاجعه منا در حج  ، 0081 ،0081،تهران ،دانشگاه الزهراء(س)
 .0حج نامه های دوره ناصری ، 0081،تهران ،دانشگاه الزهراء(س)
 .1حج و اعتبار بخشی به حاکمیت سیاسی فاطمیان ، 0081 ،تهران ،دانشگاه الزهراء(س)
 .1سخنرانی،کتابهای درسی تاریخ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا0080 ،
افتخارات علمی
 .0اژوهشگر برتر در سالهای متوالی از سال  91تا 81
راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها کارشناسی ارشد و رساله دکترا
 .0نقش فرزندان صحابه در باز تولید سنت های جاهلی از رحلت ایامبر (ص)تا اایان عهود سوفیانی ،رسواله
دکتری ،راهنما
 .8نشاط اجتماعی مردم مدینه درعهد نبوی ،رساله دکتری ،راهنما
 .0تاثیر گروههای منزلتی بر دگرگونی قشربندی اجتماعی در جزیره العرب تا اایوان عصور نبووی بوا تکیوه
برقرآن ،رساله دکتری ،راهنما
 .1مردم در بینش صوفیان در ایران(قرون ، )3-8رساله دکتری ،مشاور
 .1آموزش زبان انگلیسی در ایوران معاصور و ارائوه رهنمودهوای اسوالمی بورای تهیوه موواد درسوی ،رسواله
دکتری ،مشاور
 .3سند تحول در عمل تفکر توحیدی در یوادگیری زبوان انگلیسوی بوا تهیوه مطالوب درسوی اسوالمی بورای
نوجوانان ،رساله دکتری ،مشاور
 .3مردم در بینش ومنش صوفیان در ایران قرن سوم تا قرن هفتم هجری ،رساله دکتری ،مشاور
 .9صورت نمایی(برچسب زنی)در مناسبات مذهبی نخبگان مسلمان تا اایوان قورن چهوارم هجوری ،رسواله
دکتری ،مشاور
 .8تأثیر باورهای یهود در باز تولید نگاه جاهلی به زن بعد از رحلت ایامبر(ص) تا اایوان خالفوت عباسویان،
رساله دکتری ،مشاور

 .03ساز و کار اجرایی شدن منع ربا در جامعه عصر نبوی ،اایان نامه ارشد ،راهنما.
 .00تحلیل اسنادی و روایی اخبار بیماری ایامبر(ص) ،اایان نامه ارشد ،راهنما.
 .08بررسی سنت اناهندگی در جاهلیت و اسالم با تکیه بر عصر نبوی ،اایان نامه ارشد ،راهنما.
 .00وضعیت اجتماعی-اقتصادی شیعیان بغداد(119-088ه.ق) ،اایان نامه ارشد ،راهنما.
 .01تاثیر سیاستهای دولتهای عراق بر وضعیت اجتماعی اتباع ایرانی ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .01تدابیر ایامبر(ص)جهت اعتالی کرامت انسانی ،اایان نامه ارشد ،راهنما.
 .03گونه شناسی جایگاه خاندان عباسی در ساخت قدرت خالفت عباسی تا روی کار آمدن آل بویه ،اایوان
نامه ارشد ،راهنما
 .03تعامل ایامبر(ص) و نومسلمانان قریش از فتح مکه تا رحلت  ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .09بررسی اایگاه اجتماعی واقتصادی صحابه حاضر در بیعت عقبه ،اایان نامه ارشد ،راهنما.
 .08تعزیه نویسی در تهران عهد قاجار  ،اایان نامه ارشد ،راهنما.
 .83توسعه تجهیز ونگهداری راهها در دوره اول عباسی ،اایان نامه ارشد ،راهنما.
 .80تحول معجزه نگاری در سیره نویسی نبوی از قرن اول تا قرن ششم هجری ،اایان نامه ارشد ،راهنما.
 .88تاثیر اصالحات اقتصادی عمربن عبدالعزیز برگروش اهل ذمه به اسالم (باتکیه بر اصالحات مالی) ،اایان
نامه ارشد ،راهنما.
 .80وضعیت علمی حلب در دوره ایوبیان،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .81منزلت اجتماعی سادات بغداد در عصر سوم عباسی(113 -001ه.ق) ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .81سیاست های اولی حکومت های اسالمی از عهد عبدالملک بن مروان تا اایان عهد هارون الرشوید،اایان
نامه ارشد ،راهنما
 .83سنخ شناسی مشارکت اصحاب حاضر در غزوه احد براساس منوابع تواریخی و آیوات قورآن ،اایوان ناموه
ارشد ،راهنما
 .83بررسی تطبیقی انعکاس سیره نبوی در کتاب های درسی با منوابع متقودم تواریخ اسوالم (مطالعوه مووردی
کتابهای دورههای راهنمائی و دبیرستان رشتههای تجربی و ریاضی سال تحصیلی  ،)0080-0088اایان
نامه ارشد ،راهنما
 .89بررسی مناسبات ایامبر با قریش در عهد مکی ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .88عباسیان در دوره دعوت ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .03تبیین علل تغییر ررفتار سیاسی مخالفان امام علی (ع) در دوره خالفت ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .00تأثیر رقابتهای درونی در خاندان عباسی بر ساختار سیاسی خالفوت در عصور اول عباسوی ،اایوان ناموه
ارشد ،راهنما

 .08تأثیر سنتهای جاهلی برموفقیت بهره گیری از گفتمان مظلومیت عثمان ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .00بررسی تاریخ نگاری و تاریخ نگری ضیاء الدین برنی ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .01حکومت امام علی(ع) و نقش اصحاب بیعت رضوان در آن ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .01عوامل مؤثر بر رواب ایامبر (ص) و قبایل حجاز( از بدر تا عام الوفود) ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .03تاریخ نگری و تاریخ نگاری شیخ عباس قمی ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .03نقش صحابه بدری در حکومت امام علی(ع) ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .09شوشتر در دوره خالفت عباسیان ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .08بررسی تطبیقی تاثیر اندیشه سیاسی ائمه شیعه زیدیه و ائمه شویعه اثنوی عشوری بور شویوه مبارزاتشوان (از
ابتدای دوره امویان تا آغاز عصر غیبت صغری) ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .13رواب ایامبر(ص) و قبایل حجاز (از بعثت تا بدر) ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .10شیوههای برقراری امنیت داخلی در دوره اول عباسی (در شرق دنیای اسالم) ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .18وضعیت و نقش اهل ذمه در اوضاع اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی عصر اول عباسی ،اایوان ناموه ارشود،
راهنما
 .10نقش خاندان جراح در خالفت عباسی ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .11تشیع در جرجان و استرآباد ( از آغاز تا شروع حکومت سلجوقی) ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .11مطالعه مقایسه ای تأثیر دبیران بر رئیکردهای سیاسی حاکمیوت در عصورهای اول و دوم عباسوی ،اایوان
نامه ارشد ،راهنما
 .13مقاله اخباریگری و اصولیگری از سقوط صفویه تا عصر ناصرالدین شاه قاجار ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .13بررسی مقایسهای آئینها و مراسم شیعی در زمان عضدالدوله بویهی و شواه عبواس صوفوی ،اایوان ناموه
ارشد ،راهنما
 .19سنخ شناسی رفتار سیاسی مخالفان امام علی در دوره خالفت ایشان ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .18بینش و روش در تاریخنگاری مطهر بن طاهر مقدسی ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .13وضعیت فرا رود در زمان حکومت نصر بن سیار ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .10بررسی مناسبات ایامبر( ) با قریش ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .18منزلت اجتماعی موافقان و مخالفان ایامبر(ص) در دوران مکی ،اایان نامه ارشد ،راهنما
 .10وضعیت سنجی اخبار خشونت گرا در منابع شیعی مرتب با مهودویت از قورن سوه توا هفوت ،اایوان ناموه
ارشد ،مشاور
 .11وضعیت سیاسی ،علمی و فرهنگی زنان درباری در حکومت ممالیک  880 -319ق ،اایوان ناموه ارشود،
مشاور

 .11نقش علمی یهود از سده سوم تا اایان انجم هجری در عراق و شام ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .13اسطوره و تاریخ در قرآن ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .13گونه شناسی شخصیت های شاخص حروریه ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .19زمینه یابی اایگاه انگیزشی مدعیان رهبری شیعه در دوران غیبت صغری،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .18جغرافیای تاریخی شیعیان عصر ممالیک ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .33روند انقالب اسالمی در بهبهان ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .30بررسی تحوالت سیاسی -اجتماعی افریقیه از قرن انجم تا هفتم هجری ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .38نقش فرزندان صخابه در تحوالت اقتصادی قرن اول هجری،اایان نامه ارشد مشاور
 .30نقش قدریه در تحوالت فکری ،سیاسی عصر اموی ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .31جایگاه و نقش قبیله تمیم در تحوالت سیاسی -اجتماعی و فرهنگی جامعه اسوالمی توا اایوان قورن دوم
هجری( با تکیه بر غرب جهان اسالم) ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .31بررسی ساختار و عملکرد دیوان مظالم در حکومت اموی و عباسی ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .33بررسی سیاستهای فرهنگی معاویه ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .33گسترش دعوت اسماعیلیه در جنوب شبه قاره هند و دکن از قرن سوم تا آخر قرن هفتم هجوری ،اایوان
نامه ارشد ،مشاور
 .39مطالعه تطبیقی تصویر عباس بن علی(ع) در مدایح و مراثی اس از انقالب اسالمی با منابع تواریخی ( توا
اایان قرن چهارم هجری) ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .38تبیین نظام تربیتی مبتنی بر سیره نظری و عملی ایامبر(ص) ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .33نقش سیاسی و علمی خاندان عقیل بن ابیطالب تا  033هجری ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .30اصالحات دیوانی در دوره ممالیک بحری ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .38عملکرد سیاسی – اقتصادی والیان اموی در مصر و ایامدهای آن ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .30زمینه و عوامل گسترش اسالم در کشمیر از قرن  3تا  03ه.ق ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .31حیات سیاسی و علمی خاندان محمد بن حنفیه ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .31واکاوی جایگاه اهل کتاب در ثبت وقایع زندگی ایامبر(ص) قبل از بعثت ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .33نقش شورش ابن خازم در فتوح مسلمانان در ماوراءالنهر و خراسان ،اایان نامه ارشد ،مشاور
 .33مطالعه انتقادی شیوه نگرش به سیره نبوی با تکیه بر کتاب " فی السیره النبویه" اثور هشوام جعوی  ،اایوان
نامه ارشد ،مشاور

