
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيرة الذاتية للدكتور اصغر منتظر القائم
  الهوية  -1

 ، متزوج،  ايراني، وديانته االسالم. ١٩٥٧الوالدة: اريخ تالدكتور اصغر منظر القائم، : االسم الكامل

 :الدراسة -2

 االطروحة عنوان  عام استالم الشهادة  الجامعة  الفرع الشهادة العلمية

 - ١366 اصفهانجامعة  تاريخ ريوسبكالو

 ظم وتحزباتها السياسية والفكرية بعد النبي االعالسقيفة  ١36٩ جامعة الشهيد بهشتي  تاريخ ماجستير

 وعوامل نزعة القبائل السنية للتشيع اسباب  ١3٧8 جامعة تربية المدرسين  تاريخ دكتوراه

 : العمل -3

 كلية اآلداب والعلوم االنسانية. جامعة اصفهان، : الجامعة المساعد االستاذ: الرتبةرسمي       : التعيين 

  التعليم: -4

 الجامعة العام الدروس المستوي

 بكالوريوس

 اصفهانجامعة  عام١٥ للهجرة  ٤٠تأريخ االسالم حتي عام 

 اصفهان جامعة اعوام ١٠ تأريخ التشيع 

 اصفهان جامعة اعوام ١٠ تأريخ حياة االئمة 

 اصفهان جامعة اعوام  ٥ ة التأريخ فلسف

 اصفهان جامعة اعوام ١٠ عموميات علم التأريخ 

 ماجستير

تأريخ ايران منذ سقوط الساسانيين حتي سقوط 

 االمويين. 
 اصفهان جامعة اعوام  ٥

 اصفهان جامعة اعوام 3 تأريخ الفكر الساسي في االسالم 

 تأريخ الثقافة والحضارة االسالمية.
 اماعو ٧

 
 اصفهان جامعة

 اصفهان جامعة اعوام ٥ االسالم في آسيا الوسطي وشبه القارة الهندية

 اصفهان جامعة اعوام ٥ السيرة النبوية

 دكتوراه 

 اصفهان جامعة اعوام 3 الثقافة والحضارة االسالمية  

 اصفهان جامعة اعوام 3 تحليل مصادر تأريخ االسالم نقد و 

 اصفهان جامعة اعوام 3 لوسطي وشبة القارة الهنديةاالسالم في آسيا ا

  تأليفات:  -5

 زمن االصدار مكان االصدار عناوينال موضوعال

 

 

 كتب تأليف شده

 

 

 ةسقيفال -1

 علم الهداية  -2

 تأريخ بداية االسالم  -3

 مزارات اصفهان -4

 للهجرة. ٤٠تأريخ االسالم حتي عام  -5

 تأريخ مزار شهداء اصفهان  -6

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

١3٧٠ 

١3٧٠ 

١3٧٤ 

١382 

١38٤ 

١383 



 

 لدعم اهل البيت)ع( دور القبائل اليمنية -7

 تأريخ االمامة -8

 قم

 قم

١38٠ 

١38٤ 

  المشاريع: -6

 مالحظاتال االنتهاء عناوينال موضوعال

 التنفيذ ١38٥ ١3٠٠-١3٥٧التطورات االجتماعية والثقافية في اصفهان  -١  المشروع

 : اريع واالطروحاتالمش -٧

 مالحظاتال االنتهاء عناوينال

 الماجستير

 في العصر الصفوي، علي اكبر جعفري اصفهان  -١

 اريان، مصطفي بخولتأريخ التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في اصفهان في عهد الشاه صفي اال -2

 ر في القرن االول الهجري، قاسم خردمندي. الحياة السياسية واالجتماعية لقبيلة اشع -3

 روينيانبهـ. ق، مريم ١322عية في اصفهان من فتحها حتي عام تحليل التطورات السياسية واالقتصادية واالجتما -٤

 مريم سعيديانقبيلة تميم ودورها في تأريخ تطورات ايران القديمة،  -٥

 وربليال خامسي  م ......،قبيلة ازد ودورها في تأريخ تطورات ايران حتي عا -6

 محمد رضا دهقانيبحليل الفكر العثماني حتي نهاية العصر االموي،  -٧

 ركعصمت برزالتأريخ السياسي واالقتصادي واالداري لالدارسة،  -8

 ، سيدبغدادبهاية آل بوية نالسيادة والسلطة في الخالفة العباسية من عهد المعتصم الي تحديات تحليل منافسات و -٩

 بوالقاسم سيد فتاحيا

 ي، حسي عيديالنقالب العسكرتحليل االوضاع السياسية واالجتماعية لشيعة افغانستان منذ سلطة الدرانية الي ا -١٠

 داريوش براتيالدول الشيعية في دكن،  -١١

 احمر رضا رستمي علي ضوء نهج البالغة البن ابي الحديد،السياسة والحكومة  -١2

ايوب ول، م الي عصر المغسياسية واالجتماعية واالقتصادية في كرمانشاه من دخول االسالتأريخ التطورات ال -١3

 صفري

 تم زاده، محمد رسللهجرة ١32قبيلة بني بخار ودورها في تأريخ تطورات االسالم حتي نهاية  -١٤

 يعصوممعبداهلل قبيلة همدان ودورها في تأريخ االسالم والتشيع في القرن االول الهجري،  -١٥

 دكتوراه 

كبر ، علي اجارء حكومة القاتحليل االزمات االجتماعية واالقتصادية المؤثرة في ايران من العهد الصفوي الي مجي -١

 جعفري

سيد  هجري،الرابع ال بداية القرن عملية كتاب الكامل في الشيعة ببغداد وبالد الري وقم خراسان من القرن الثالث الي  -2

 مير حسين عالمه

 خاكرند شكر اهلل مية،لالفكار المؤثرة لتشكيل المباديء الثقافية للحضارة االساليل الحركة التأريخية تحل -3

 عبدالرحيم قنواتتحليل وقائع ايران في العصر االسالمي، نقد و  -٤

 

١3٧٧ 

١3٧8 
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١38٤  

١38٥  

١38٥  

١38٥  
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١386  

 

١386  

١386  

١386  

 راهنما

 

 ٧٩33١2١ - ٧٩33١2٩ الهادف:    عنوان العمل: جامعة اصفهان، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، قسم التعليم العالي، التأريخ. 
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