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دکتر جمشید نوروزی

(عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور تهران مرکز جنوب)

ج -سمت اه و مسولیت اهی اجرایی رد دانش گاه پيام نور
 -1611 .1تاكنون ،استاديار و دانشيار(از )1611گروه تاريخ دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب
 ،1612/2/3-1611/3/21 .2معاون آموزشي دانشگاه پيام نور مركز پاكدشت
 ،1611/3/21-12/2/3 .6رئيس دانشگاه پيام نور مركز پاكدشت
 ،1611 -1612/12/21 .1مدير گروه آموزشي و پژوهشي تاريخ دانشگاه پيام نور استان تهران
 ،1613/6/3-1611/3/22 .1معاون پژوهش و فناوري دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب
-1613/6/21 .3تاكنون ،معاون دفتر برنامه ريزي و هماهنگي مراكز بين الملل دانشگاه پيام نور

د -سوابق تدريس
 -1611 .1تاكنون ،تدريس در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته تاريخ ،مركز پيام نور تهران جنوب (از معلمان
برتر دانشگاه در سال )1611
 -1611 .2تاكنون ،تدريس در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته تاريخ ،مركز پيام نور پاكدشت
 -1611 .6تاكنون ،تدريس در مقطع دكتري رشته تاريخ مركز تحصيالت تکميلي دانشگاه پيام نور

ه-تأليفات
کتاب ها و پژوهش ها
 .1تأليف كتاب تمدن ايران در عصر صفويه ،تهران ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي(1633 ،برنده جايزه كتاب فصل
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال )1633؛ چاپ سوم 1611
 .2تأليف كتاب زندگي عباس اقبال آشتياني ،تهران ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي1633 ،؛ چاپ سوم 1611
 .6تأليف كتاب «زندگينامه سيد محمدعلي داعياالسالم» ،تهران ،دفتر ادبيات انقالب اسالمي حوزه هنري()1611
 .1مقدمه ،تصحيح و تعليقات تاريخ اسدبيگ قزويني ،تهران ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي1616 ،
 .1عضو گروه مترجمان «دايرهالمعارف كودكان(كليد دانش)» ،تهران ،نشر طاليي(1633 ،برنده جايزه كتاب سال در )1633
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جايزه كتاب سال در )1616
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 .3ترجمه «دايرهالمعارف جهان براي كودكان»(با مشاركت مرجان نگهي) ،تهران ،نشر افق(1612 ،در ليست نامزدهاي

دکتر جمشید نوروزی

(عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور تهران مرکز جنوب)

مشخصات ربخی مقاالت (چاپ شده و زري چاپ)
 .1بکيربن وشاح ،دايره المعارف بزرگ اسالمي ،تهران ،مركز دايره المعارف بزرگ اسالمي1636 ،
 .2شيخ حسن جوري ،دايرهالمعارف بزرگ اسالمي ،تهران ،مركز دايره المعارف بزرگ اسالمي1631 ،
 .6زندگي نامه محمدحسين اديبالدوله ،دايرهالمعارف ناموران معاصر ايران ،تهران ،حوزه هنري1631 ،
.1

زندگي نامه محمد حسن اديبالدوله ،دايرهالمعارف ناموران معاصر ايران ،تهران ،حوزه هنري1631 ،

 .1زندگي نامه محمد صادق اردكاني ،دايرهالمعارف ناموران معاصر ايران ،تهران ،حوزه هنري1631 ،
 .3زندگي نامه عبدالمجيد ارفعي ،دايرهالمعارف ناموران معاصر ايران ،تهران ،حوزه هنري1631 ،
 .3زندگي نامه خليل خان اعلمالدوله ثقفي ،دايرهالمعارف ناموران معاصر ايران ،تهران ،حوزه هنري1631 ،
 .3زندگي نامه حسن امداد ،دايرهالمعارف ناموران معاصر ايران ،تهران ،حوزه هنري1631 ،
 .1زندگي نامه احمد اشتري ،دايرهالمعارف ناموران معاصر ايران ،تهران ،حوزه هنري1631 ،
 .11زندگي نامه مهناز افخمي ،دايرهالمعارف ناموران معاصر ايران ،تهران ،حوزه هنري1631 ،
 .11زندگي نامه محمدحسين اديبالدوله ،دايرهالمعارف ناموران معاصر ايران ،تهران ،حوزه هنري1631 ،
 .12زندگي نامه غياث الدين اديب كاشاني ،دايرهالمعارف ناموران معاصر ايران ،تهران ،حوزه هنري1631 ،
 .16زندگي نامه محمد باقرخان اعتمادالسلطنه ،دايرهالمعارف ناموران معاصر ايران ،تهران ،حوزه هنري1631 ،
 .11زندگي نامه عبدالحسين آذرنگ ،دايرهالمعارف ناموران معاصر ايران ،تهران ،حوزه هنري1631 ،
 .11زندگي نامه حسين آزاد ،دايرهالمعارف ناموران معاصر ايران ،تهران ،حوزه هنري1631 ،
 .13زندگي نامه جهانگيرخان آجودانباشي ،دايرهالمعارف ناموران معاصر ايران ،تهران ،حوزه هنري1631 ،
 .13مدرسه مجمع الصنايع ،از مجموعه رويدادهاي تاريخي تهران ،،تهران ،جلد دوم ،دفتر پژوهش هاي فرهنگي1611 ،
 .13كوچه آشتي كنان ،از مجموعه رويدادهاي تاريخي تهران ،،تهران ،جلد دوم ،دفتر پژوهش هاي فرهنگي1611 ،
 .11چنار عباسعلي ،از مجموعه رويدادهاي تاريخي تهران ،،تهران ،جلد دوم ،دفتر پژوهش هاي فرهنگي1611 ،
 .21عکاسي ،از مجموعه رويدادهاي تاريخي تهران ،،تهران ،جلد دوم ،دفتر پژوهش هاي فرهنگي1611 ،
 .21چاپخانه ،از مجموعه رويدادهاي تاريخي تهران ،تهران ،جلد دوم ،دفتر پژوهش هاي فرهنگي1611 ،
 .22معركه گيري ،از مجموعه رويدادهاي تاريخي تهران ،،تهران ،جلد دوم ،دفتر پژوهش هاي فرهنگي1611 ،
 .26آتشبازي ،از مجموعه رويدادهاي تاريخي تهران  ،جلد دوم ،دفتر پژوهش هاي فرهنگي1611 ،
 .21نخستين كارخانه هاي جديد ،از مجموعه رويدادهاي تاريخي تهران ،تهران ،جلد دوم ،دفتر پژوهش هاي فرهنگي،
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 .21ضرابخانه ،از مجموعه رويدادهاي تاريخي تهران ،،تهران ،جلد دوم ،دفتر پژوهش هاي فرهنگي1611 ،

3

1611

دکتر جمشید نوروزی

(عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور تهران مرکز جنوب)

 .23زورخانه ،از مجموعه رويدادهاي تاريخي تهران ،تهران ،جلد دوم ،دفتر پژوهش هاي فرهنگي1611 ،
 .23آموزش تاريخ از طريق قصه گويي ،مجله رشد آموزش ابتدايي ،شماره 1632، 11-12
 .23آموزش تاريخ از طريق نمايشنامه ،مجله رشد آموزش ابتدايي ،شماره 1632 ، 11
 .21دو ابزار تسهيل و تعميق آموزش تاريخ ،مجله رشد آموزش ابتدايي ،شماره 1632 ، 13
 .61بهره گيري از كتاب هاي داستاني– تاريخي در آموزش تاريخ ،مجله رشد آموزش ابتدايي ،شماره 1636، 13
 .61زمان  ،مکان و عليت در آموزش تاريخ ابتدايي ،مجله رشد آموزش ابتدايي ،شماره 1632، 11
 .62خدمات منشي نولکشور به تاريخ اسالم ،ايران و هند ،مجله تحقيقاتي بخش فارسي دانشگاه دهلي ،دهلي -هند1633 ،
 .66ميرزا نظام الدين احمد هروي؛ مشهورترين مورخ ايراني دوره اكبرشاه ،مجله پيك نور علوم انساني ،دانشگاه پيام نور،
تهران ،ايران1633 ،
« .61شفيعاي يزدي ،دانشمندخان» ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران ،بنياد دايره المعارف اسالمي(زير چاپ)
« .61شاه منصور شيرازي» ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران ،بنياد دايره المعارف اسالمي(زير چاپ)
« .63قانع تتوي ،مير عليشير» ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران ،بنياد دايره المعارف اسالمي(زير چاپ)
« .63مير ميران» ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران ،بنياد دايره المعارف اسالمي(زير چاپ)
« .63نظام الدين احمد هروي» ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران ،بنياد دايره المعارف اسالمي(زير چاپ)
« .61سند» ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران ،بنياد دايره المعارف اسالمي( ،با همکاري سياوش ياري)( ،زير چاپ)
« .11محمدامين ميرجمله» ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران ،بنياد دايره المعارف اسالمي(زير چاپ)
« .11محمدسعيد ميرجمله» ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران ،بنياد دايره المعارف اسالمي(زير چاپ)
« .12سادات سيفي قزويني» ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران ،بنياد دايره المعارف اسالمي()1613
« .16سادات بيهقي»( ،با همکاري منيژه ربيعي) ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران ،بنياد دايره المعارف اسالمي()1613
« .11سورت» ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران ،بنياد دايره المعارف اسالمي(زير چاپ)
 .11چاپ و چاپخانه در شبه قاره هند ،دانشنامه زبان و ادب فارسي در شبه قاره هند ،فرهنگستان زبان و ادب فارسي()1611
« .13شيرشاه سوري» ،دانشنامه زبان و ادب فارسي در شبه قاره هند ،فرهنگستان زبان و ادب فارسي(زير چاپ)
 .13جشن نوروز در دربار تيموريان هند ،فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات تاريخ اسالم ،پژوهشکده تاريخ اسالم ،تهران-
ايران1631 ،
 .13تاريخ نگاري يك مهاجر ايراني در سرزمين هند؛ بررسي تاريخ نگاري اسد بيگ قزويني ،فصلنامه علمي -پژوهشي
«تاريخنگري و تاريخنگاري» دانشگاه الزهرا1631 ،
 .11مقتدرترين وكيل السلطنه ايراني مغوالن هند؛ محمد بيرم خان بهارلو مخاطب به خانخانان ،فصلنامه علمي -پژوهشي
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 .11عالقه بابر و همايون به فرهنگ و تمدن ايراني و پيآمدهاي آن ،فصلنامه علمي -پژوهشي «تاريخ ايران و اسالم» دانشگاه
الزهرا1611 ،
 .11رواج مصرف توتون و تنباكو در قلمرو تيموريان هند ،فصلنامه علمي -پژوهشي «تحقيقات تاريخ اجتماعي» پژوهشگاه
علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،تهران1611 ،
 .12نقش سادات سيفي قزويني درحکومت صفويه و دربار تيموريان هند ،د و فصلنامه نشريه علمي پژوهشي پژوهشنامه
تاريخهاي محلي ايران(بهار و تابستان ( ،)1616مشترک با محمد عباسي)
 .16درآمدي بر رنسانس فرهنگي سامانيان ،نشريه علمي پژوهشي سخن فارسي وابسته به پرديس كيش دانشگاه تهران،
(تابستان ( ،)1616مشترک با محسن كاظمي)
 .11نقش بانيان و تجار هندي در اقتصاد ايران عصر صفوي ،نشريه علمي پژوهشي پژوهش هاي تاريخي ايران؛ و اسالم
دانشگاه سيستان(( ،)1611مشترک با شهرام رمضاني)
 .11نقش سادات بيهقي در تاريخ سياسي كشمير ،د و فصلنامه نشريه علمي پژوهشي پژوهشنامه تاريخهاي محلي ايران(بهار
و تابستان ( ،)1611مشترک با منيژه ربيعي)
 .13پيوستگي تاريخ سياسي و فرهنگي سند و ايران ،نشريه علمي پژوهشي نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي؛ ويژه نامه
شبه قاره()1611
 .13زمينه ها و عوامل اجتماعي و طبيعي رشد سازمان نظامي غوريان ،نشريه علمي پژوهشي تحقيقات تاريخ اجتماعي
()1611
 .13نقش ديپلماسي شاهرخ تيموري در شبه قاره هند ،فصلنامه علمي -پژوهشي «تاريخ ايران و اسالم» دانشگاه الزهرا،
دوره  ،23شماره  - 61شماره پياپي  ،121تابستان .1611
 .11اعزام ايلچيان شاهاسماعيل اول صفوي به هند :داليل و اهداف فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات تاريخ اسالم ،دوره
 ،3شماره ( ،)1611 ( 23مشترک با صفورا برومند).
 .31شاه منصور شيرازي ،نشريه علمي پژوهشي نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي؛ ويژه نامه شبه قاره()1611
 .31علل تعامالت سالطين صفوي با علماي شيعه و نتايج آن ،فصل نامه علمي پژوهشي تاريخ اسالم سال پنجم شماره
نوزدهم ،پاييز ( ،1611مشترک با شهرام رمضاني)
 .32صنعت چاپ در شبه قاره هند :رسانه تقابل و تعامل فرهنگي متقابل بريتانيا و جامعه هند
 .36جمشيد نوروزي ،نشريه علمی پژوهشی مطالعات تاريخ فرهنگی ،سال هشتم ،شماره  ،63زمستان ( ،5631مشترک با محمد
عباسي ،صفورا برومند)

 .31عوامل ديرپايي دوران حکومت غوريان ،مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي تاريخي دانشگاه اصفهان ،دوره  ،1شماره 1
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 -شماره پياپي  ،63زمستان ( ،1613مشترک با دكتر خسروبيگي)

دکتر جمشید نوروزی

(عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور تهران مرکز جنوب)

 .31موانع و مشکالت حمل جنازۀ شيعيان هند به مشهد در اواخر دورۀ قاجار ،مجله علمي پژوهشي گنجينه اسناد ،دوره
 ،23شماره  ،2تابستان ( ،1613مشترک با فاطمه معزي)
 .33بررسي وضعيت كشاورزي خراسان و ماورالنهر در دوره تيموريان ،مجله علمي پژوهشي تاريخ هاي محلي ايران ،دوره
 ،1شماره اول-پياپي ،1زمستان ( ،1611مشترک با شهرام فرحناكي؛ جمشيد نوروزي؛ هوشنگ خسروبيگي؛ شهرام
يوسفي فر)
 .33ميراث ساساني در نظام اداري شاهان ساماني ،مجله علمي-پژوهشي پژوهش هاي تاريخي ايران و اسالم ،شماره ،21
بهار و تابستان ( ،1613مشترک با سامان ستاريان ،هوشنگ خسروبيگي ،و سيد حسن قريشي)
 .33كارگران هندي صنعت نفت ايران در اواخر قاجاريه و دوران پهلوي اول ،مجله علمي پژوهشي تحقيقات تاريخ اجتماعي،
سال هفتم ،شماره  ،2پاييز و زمستان ( ،1613مشترک با فاطمه معزي)
 .31نقش سادات مهاجر حضرمي در امور ديني ،سياسي ،علمي و فرهنگي كوچگاه ها؛ مطالعه موردي :هند و جنوب شرق
آسيا(قرون 11-11ق)؛ فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي ،دوره  ،3شماره  ،21زمستان 1613
(مشترک با محمد عباسي)
 .31بررسي نقش و جايگاه صنعتگران خراسان و ماوراءالنهر در عهد تيموريان ،مجله علمي پژوهشي تحقيقات تاريخ
اجتماعي ،گواهي پذيرش (مشترک با شهرام فرحناكي ،شهرام يوسفي فر ،هوشنگ خسروبيگي)
 .31بررسي روند تاسيس كتابخانه ملي و توسعه آن تا 1621ش با تکيه بر اسناد آرشيوي ،فصلنامه علمي پژوهشي گنجينه
اسناد ،گواهي پذيرش( ،مشترک با غالمرضا اميرخاني ،پريسا عسگري)
 .32عوامل موثر بر وضعيت تجارت صنعتگران خراسان و ماوراءالنهر در عهد تيموريان ،نشريه علمي پژوهشي پژوهش هاي
تاريخي ايران؛ و اسالم دانشگاه سيستان ،گواهي پذيرش (مشترک با شهرام فرحناكي)
 .36اقدامات و خدمات شهاب الدين احمدخان نيشابوري در دوره اكبرشاه بابري ،پژوهشنامه تاريخ تمدن اسالمي(مجله
گروه تاريخ و تمدن اسالمي دانشگاه تهران)( ،در مراحل نهايي پذيرش).

و -عضويت رد شورااهی علمی و مشا کرت رد کاراهی ژپوهشی و فرهنگی
 .1همکاري با سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش ،در زمينه برنامه ريزي آموزشي و تاليف
كتب درسي رشته تاريخ()1631-1633
 .2همکاري با مركز ميکروفيلم نور در دهلي نو ،در زمينه :آماده سازي فهرست و مشخصات نسخ خطي ،و تهيه شجره نسب
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خاندان هاي ايراني مقيم هند()1631-1631

دکتر جمشید نوروزی

(عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور تهران مرکز جنوب)

 .6همکاري با رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در دهلي نو ،در زمينه فعاليت هاي فرهنگي و علمي :اداره كتابخانه،
برنامه ريزي آموزش زبان فارسي به هندي ها ،ترجمه اخبار فرهنگي مطبوعات انگليسي زبان هند و انتشار آن در قالب
مجله الکترونيکي طاووس ،اداره دايره المعارف ميراث مشترک ايران و هند و تدوين زندگي نامه مشاهير علمي و
فرهنگي()1633-1631
 .1همکاري با كميته «فرهنگ و تمدن اسالم و ايران» شوراي عالي انقالب فرهنگي در دانشگاه پيام نور ،وتدوين زندگي
نامه مختصر مشاهير تمدني و فرهنگي مسلمان و ايراني()1611-1633
 .1همکاري با گروه مطالعات شبه قاره هند و شرق آسيا در بنياد دايره المعارف اسالمي()1611-1633
 .3عضو پيوسته انجمن ايراني تاريخ( -1631تاكنون)
 .3بازرس انجمن ايراني تاريخ ()1612-1631
 .3عضو كميته داوري جشنواره علمي بين المللي فارابي()1612
 .1عضو كميته داوري جشنواره علمي جالل آل احمد()1612
 .11عضو شوراي تخصصي رشته تاريخ در سازمان مركزي دانشگاه پيام نور(-1616تاكنون)
 .11همکاري با «كارگروه تاريخ» شوراي تحول علوم انساني شوراي عالي انقالب فرهنگي()1611
 .12عضو «شوراي تخصصي اسناد» سازمان اسناد و كتابخانه ملي()1613-1611
 .16مدير داخلي و عضو هيأت تحريريه نشريه علمي -پژوهشي «پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران» ،با صاحب امتيازي
دانشگاه پيام نور و مشاركت علمي  1دانشگاه ديگر( -1611تاكنون)( ،از نشريات برتر دانشگاه در سال )1613

ز -ش کرت رد سميناراه و گردهمائی اه
 .1ارائه مقاله «ديوانساالران قزويني مغوالن هند» ،كنگره بين المللي قزوين عصر صفوي ،قزوين1633 ،
 .2ارائه مقاله «تاريخ طبقات اكبري» ،سمينار بين المللي بازنگري منابع تاريخ هند به زبان فارسي ،دهلي1633 ،
 .6ارائه مقاله «صوبهداران ايراني پنجاب» ،سمينار بين المللي استادان زبان فارسي ،امريتسر(هند)1633 ،
 .1ارائه مقاله «خدمات منشي نولکشور به تاريخ ايران ،اسالم و هند» ،سمينار بين المللي استادان زبان فارسي هند ،مرشدآباد
كلکته1633 ،
 .1پذيرش مقاله «صوبه داران ايراني آگرا» ،سمينار بين المللي تاج محل ،دهلي1633 ،
 .6ارائه مقاله «معرفي نسخه خطي احوال ممتاز محل» ،سمينار بين المللي زن در جهان اسالم ،تهران1633 ،
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دکتر جمشید نوروزی

(عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور تهران مرکز جنوب)

ح -راهنمایی ربخی رسالهاهی تحصيالت تکميلی
 -1راهنمايي رساله كارشناسي ارشد در گروه تاريخ دانشگاه پيام نور ،دانشجو آقاي پيروز ديبائيان ،رساله روابط كمپاني هند
شرقي با صفويان (دفاع)1611 :
 -2راهنمايي رساله كارشناسي ارشد در گروه تاريخ دانشگاه پيام نور ،دانشجو آقاي شهرام رمضاني ،رساله نقش بانيان هندي در
اقتصاد عصر صفوي(دفاع)1611 :
 -6راهنمايي رساله كارشناسي ارشد در گروه تاريخ دانشگاه پيام نور ،دانشجو آقاي وريا عزيزي ،رساله روابط تيموريان با تركمانان
قره قويونلو و آق قويونلو(دفاع)1611 :
 -1راهنمايي رساله دكتري در گروه تاريخ مركز تحصيالت تکميلي دانشگاه پيام نور ،دانشجو شهرام فرحناكي ،رساله اقتصاد
خراسان و ماوراالنهر در عهد تيموريان(دفاع)1613 :
 -1راهنمايي رساله كارشناسي ارشد در گروه تاريخ دانشگاه پيام نور ،دانشجو خانم پريسا عسگري ،تاريخچه كتابخانه ملي در
عهد قاجار و پهلوي(دفاع)1613 :
 -3راهنمايي رساله كارشناسي ارشد در گروه تاريخ دانشگاه پيام نور ،دانشجو خانم شمسي خادملو ،رساله گورستان ظهيرالدوله
در عهد قاجار و پهلوي(دفاع)1613 :
 -3راهنمايي رساله كارشناسي ارشد در گروه تاريخ تشيع دانشگاه پيام نور ،دانشجو عليرضا طاهري فرد ،رساله وضعيت بهداشتي
ايران در عصر صفويه(دفاع)1613 :

ط-داوری رسالهاهی تحصيالت تکميلی رد دانش گاه اه
 .1داوري رساله هاي ارشد و دكتري در گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي دانشگاه تهران
 .2داوري رساله هاي دكتري در گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي
 .6داوري رساله هاي كارشناسي ارشد در گروه تاريخ دانشگاه الزهرا
 .1داوري رساله هاي كارشناسي ارشد در مركز آموزش عالي اهل بيت
 .1داوري رساله هاي كارشناسي ارشد و دكتري در گروه تاريخ دانشگاه پيام نور
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دکتر جمشید نوروزی

(عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور تهران مرکز جنوب)

ی -عناوین ردوس تدريس شده رد مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
 .3نقد و بررسي تاريخ ايران از سقوط ساسانيان تا آغاز خالفت عباسي
 .3نقد و بررسي تاريخ ايران از آغاز خالفت عباسي تا سقوط بغداد
 .3نقد و بررسي تاريخ مغوالن ،تيموريان و حکومت هاي محلي
 .1نقد و بررسي تاريخ ايران از صفويان تا ظهور قاجاريه
 .11كليات تاريخ و تمدن شبه قاره هند
 .11تحوالت سياسي ،اجتماعي ،اداري و اقتصادي ايران بعد از اسالم
 .12اسالم در شبه قاره هند و آسياي مركزي

ک -داوری مجالت علمی – ژپوهشی

 -1داوري مقاالت فصلنامه علمي -پژوهشي «جستارهاي تاريخي» ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 -2داوري مقاالت فصلنامه علمي -پژوهشي «تحقيقات تاريخ اجتماعي» ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 -6داوري مقاالت فصلنامه علمي -پژوهشي «مطالعات تاريخ اسالم» ،پژوهشکده تاريخ اسالم
 -1داوري مقاالت فصلنامه علمي -پژوهشي «پژوهشنامه تاريخ اسالم» ،وابسته به انجمن ايراني تاريخ اسالم
 -1داوري مقاالت فصلنامه علمي -پژوهشي «تاريخ تشيع» ،وابسته به انجمن ايراني تاريخ اسالم
 -3داوري مقاالت فصلنامه علمي -پژوهشي «پژوهشنامه انجمن ايراني تاريخ» ،وابسته به انجمن ايراني تاريخ
 -3داوري مقاالت فصلنامه علمي -پژوهشي «تاريخ اسالم و ايران» ،دانشگاه الزهرا
 -3داوري مقاالت فصلنامه علمي -پژوهشي «تاريخ و تمدن اسالمي» ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات
 -1داوري مقاالت فصلنامه علمي -ترويجي «تاريخ روابط خارجي» ،مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه
 -11داوري مقاالت فصلنامه علمي -پژوهشي «تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي» ،دانشگاه معارف
 -11داوري مقاالت دو فصلنامه علمي -پژوهشي «پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران» ،دانشگاه پيام نور با همکاري ديگر
دانشگاهها
 -12داوري مقاالت دو فصلنامه علمي -پژوهشي «مطالعات تاريخ فرهنگي» ،وابسته به انجمن ايراني تاريخ
 -16داوري مقاالت فصلنامه علمي -پژوهشي «تاريخ تمدن» ،گروه تاريخ تمدن و ملل اسالمي دانشگاه تهران
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