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 سوابق مدیریتی و اجرایی

 

 تاریخ ابالغ محل فعالیت سمت موضوع ابالغ

ا و فعالیت در کمیته ه

 شوراهای داخل دانشگاه

شورای انتشارات عضو 

 دانشگاه اصفهان

اداره انتشارات دانشگاه 

 اصفهان

1384 

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهای داخل دانشگاه

عضو هیأت تحریریه نشریه 

پژوهشی دانشکده -علمی

ادبیات و علوم انسانی 

 دانشکده ادبیات

 1384 دانشکده ادبیات

همکاری در امور اجرایی 

 دانشگاه

مدیر گروه تاریخ انتشارات 

اصفهان دانشگاهدرسمت   

انتشارت  -دانشگاه اصفهان

 سمت

1385 

فعالیت در کمیته ها و 

های خارج از دانشگاهاشور  

نماینده استاندار در 

مؤسسه آموزش عالی غیر 

 انتفاعی المهدی

 1385 اصفهان

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهای خارج از دانشگاه

موسسه عضور هیات امنای 

 دارالقرآن اصفهان

 1385 اصفهان

اصفهان شهرداری مرکزی شورای نامگذاری شهرداریه ها و تفعالیت در کمی  1385 

mailto:montazer5337@yahoo.com


 اصفهان شورهای خارج از دانشگاه

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهای داخل دانشگاه

مسئول هم اندیشی اساتید 

 نهاد مقام معظم رهبری

 1385 دانشگاه اصفهان

کمیته ها و فعالیت در 

 شوراهای داخل دانشگاه

عضو ستاد سیاستگذاری 

برنامه های آموزشی 

 دانشگاه

 1385 دانشگاه اصفهان

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهای داخل دانشگاه

دبیر علمی همایش بین 

المللی همایش سیره 

 شناختی پیامبر اعظم)ص(

 1386 دانشگاه اصفهان

فعالیت در کمیته ها و 

دانشگاهشوراهای داخل   

استگذاری یعضو ستاد س

برنامه های آموزشی 

 دانشگاه

 1386 دانشگاه اصفهان

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهای خارج از دانشگاه

عضو کمیته علمی 

چهارمین همایش اهل قلم 

 استان اصفهان 

دفتر تبلیفات اسالمی 

 اصفهان

1386 

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهای داخل دانشگاه

تحریریهعضو هیأت   1386 دفتر مجله 

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهای خارج از دانشگاه

دانشکده معارف قرآنی  عضو هیأت امنا

 اصفهان

1386 

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهای خارج  از دانشگاه

عضو ستاد بازرسی 

 انتخابات استان اصفهان

شهرستان های استان 

 اصفهان

1387 

همکاری در امور اجرایی 

 دانشگاه

نماینده حوزه معاونت 

آموزشی و تحصیالت 

تکمیلی در جذب هیأت 

علمی و بورس تحصیلی در 

دانشکده ادبیات و علوم 

 انسانی

 1387 دانشگاه اصفهان

فعالیت در کمیته  ها و 

 شوراهای داخل دانشگاه

عضو شورای تحصیالت 

 تکمیلی گروه تاریخ

 1387 دانشکده ادبیات

 فعالیت در کمیته ها و

 شوراهای داخل دانشگاه

عضو شورای تخصصی گروه 

 تاریخ

 1387 دانشکده ادبیات

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهی داخل دانشگاه

عضو شورای پژوهشی گروه 

 تاریخ

 1387 دانشکده ادبیات

همکاری در امور اجرایی 

 دانشگاه

1390تا  1377 دانشکده ادبیات ریاست دانشکده ادبیات  



ها و فعالیت در کمیته 

 شوراهی داخل دانشگاه

عضو کمیته علمی همایش 

ترویج فرهنگ ایثار و »ملی 

«شهادت  

 1387 دانشگاه اصفهان

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهای خارج از دانشگاه

عضو هیأت تحریریه 

«تاریخ و فرهنگ»مجله  

دانشگاه دانشکده الهیات 

 فردوسی مشهد

1387 

فعالیت در کمیته ها و 

از دانشگاهشوراهای خارج   

شرکت در پنجمین نشست 

 تخصصی تاریخ شفاهی

-حرم مطهر-مشهد

ساختمان بنیاد پژوهش 

 های آستان قدس رضوی

1387 

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهای خارج از دانشگاه 

هیات تحریریه  عضو

فصلنامه تاریخ در 

پژوهشآینه  

 1388 پژوهشگاهامامخمینیقم

فعالیت در کمیته ها و 

داخل دانشگاهشوراهای   

مدیر مسئول فصلنامه 

علمی پژوهشی پژوهش 

 های تاریخی 

دانشگاه  دانشکده ادبیات

 اصفهان

تا کنون  1388از سال   

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهای خارج از داانشگاه 

عضو هیات تحریریه 

فصلنامه تاریخ فرهنگ و 

 تمدن اسالمی

 1389 دانشگاه معارف قم

 همکاری در امور اجرایی

 دانشگاه

گاه گروه تاریخ دانش مدیر گروه آموزشی تاریخ

 اصفهان

1391 

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهای خارج از دانشگاه 

 آموزشی موسسه عضو هیات امنای 

اصفهانی  راغب غیرانتفاعی  

1391 

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهای داخل دانشگاه 

عضو هیات تحریریه 

وهش های زبان فصلنامه پژ

 شناختی قرآن 

 1391 دانشگاه اصفهان

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهای خارج از دانشگاه 

سردبیر فصلنامه 

پژوهشنامه حکمت اهل 

 البیت

 1392 دانشگاه اصفهان

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهای خارج از دانشگاه 

غیر  موسسهآموزشی عضو هیات امنای 

عالمهمجلسیانتفاعی  

1393 

فعالیت در کمیته ها و 

 شوراهای خارج از دانشگاه

عضو هیات تحریریه 

« جهان اسالم»فصلنامه   

یالعالمیه المصطف جامعه  1393 

عضو شورای جذب هیأت 

 علمی دانشگاه اصفهان

تا کنون 1393از سال  دانشگاه اصفهان عضویت  

همکاری در امور اجرایی 

 دانشگاه

تاریخ دانشکده ادبیاتگروه  مدیر گروه آموزشی تاریخ تا کنون 1393از سال    



 

 جوایز

 تاریخ محل اهدا اهداء کننده عنوان  جایزه

به  لوح تقدیر همراه با سکه

مناسبت کتاب سال 

 دانشجویی

رییس مجلس شورای 

 اسالمی

مرکز برای  جهاد دانشگاهی

کتاب نقش قبایل یمنی در 

 حمایت از اهل بیت

3811  

قلم اصفهانهمایش اهل  لوح تقدیر   1384 

 1385  همایش اهل قلم اصفهان لوح تقدیر

دانشکده علوم اداری و  1388

 اقتصاد دانشگاه اصفهان

دبیر علمی و اجرایی 

 -همایش مدیریت اسالمی

دکتر محمد حسین مشرف 

 جوادی

در  شرکتلوح تقدیر 

 میزگرد مدیریت اسالمی

1391و 2139 لوح تقدیر برای کتاب  ریاست دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 

تاریخ اسالم از آغاز تا سال »

« چهلم هجری  

 المؤتمرالدولی» همایش 1393

جامعة «یاالول العلم

 القادسیه قسم علوم القرآن

دکتر احسان کاظم شریف 

القرشی رئیس جامعه 

 القادسیه 

مقاله  برایلوح تقدیر

رنامج رسول اهلل)ص( ب»

یاغة النظام الستراتیجی لص

« السیاسی  

العتبه العباسیه  -عراق 1394

المقدسه مرکز العمید 

 الدولی للبحوث و الدراسات

اللجنه التحضیریه لمؤتمر 

العمید العلمی العالمی 

 الثالث

النبی »لوح تقدیر همایش 

المختار و آله االطهار منبع 

«العلوم االنسانیه و مدادها  

استانیپژوهشگر برتر  دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 1394  

 

 کتاب

 

کاربری  نوع کتاب عنوان کتاب

 تعریف شده

 نویسندگان تاریخ چاپ ناشر

3711 کوثر اصفهان درسی تالیف تجلی هدایت القائماصغر منتظر   



0371 میثم اصفهان درسی تالیف سقیفه  اصغر منتظرالقائم 

نقش قبایل یمنی 

در حمایت از اهل 

 بیت

تبلیغات دفتر درسی تالیف

قم-اسالمی  

 اصغر منتظرالقائم 1380

اصغر منتظر  1381 دانشگاه اصفهان درسی تالیف تاریخ صدر اسالم

 القائم

درسیکمک  تالیف مزارات اصفهان سید مصلح  1382 دانشگاه اصفهان 

-الدین مهدوی

 اصغر منتظرالقائم

معرف انتشارات  درسی تالیف تاریخ امامت

 قم

 اصغر منتظرالفائم 1384

تاریخ زندگانی 

 پیامبر اعظم)ص(

 اصغر منتظرالقائم 1385 حدیث راه عشق درسی تالیف

بزمگاه 

دلبران)تاریخچه 

گلستان شهدای 

 اصفهان(

پژوهش انتشارات  غیر درسی تالیف  اصغر منتظرالقائم 1385 

مجموعه مقاالت 

همایش سیره 

شناختی پیامبر 

جلد( 4اعظم )  

 اصغر منتظر 1385 دانشگاه اصفهان غیر درسی تالیف

 القائم

تاریخ اسالم)از آغاز 

تا سال چهلم 

 هجری(

انتشارات سمت و  درسی تالیف

 دانشگاه اصفهان

 اصغر منتظرالقائم 1386

سرشک جاوید )علل 

جاودانگی نهضت 

(امام حسین)ع(  

اصغر منتظر  1386 حدیث راه عشق درسی تالیف

مالقائ  

تاریخ اسالم)از آغاز 

تا سال چهلم 

 هجری(

انتشارات سمت و  درسی تالیف

اصفهان دانشگاه  

 اصغر منتظرالقائم 1387

صحیحت مزارات اصفهان انشگاه اصفهاند کمک درسی  سید مصلح  1387 

-الدین مهدوی

 اصغر منتظرالقائم

اصغر منتظر  1387 انتشارات معارف درسی تالیف تاریخ امامت

(القائم  



 
مجموعه مقاالت 

نخستین همایش 

 آرمان شهر اسالمی

درسیغیر  سایر  اصغر منتظرالقائم 1388 دانشگاه اصفهان 

دانشنامه تخت 

(1)جلد فوالد  

سازمان  غیردرسی تصنیف

تفریحی -فرهنگی

شهرداری 

 اصفهان

 اصغر منتظرالقائم 1389

دانشنامه تخت 

 (2فوالد )جلد 

سازمان  غیر  درسی تصنیف

 -فرهنگی

تفریحی 

شهرداری 

 اصفهان

اصغر منتظر  1391

 القائم

القبائل الیمنی دور 

فی الدفاع عن اهل 

البیت علیهم السالم 

فی القرن االول 

 الهجری

المجمع العالمی  غیر درسی تالیف

الهل البیت 

 علیهم السالم

اصغر منتظر  1391

 القائم

چاپ  تاریخ امامت

 بیستم

 اصغر منتظرالقائم 1391 دفتر نشر معارف درسی تالیف

تمدن سازی نبوی و 

 علوی

-مرغ سلیمان درسیغیر  تالیف

 اصفهان

 اصغر منتظرالقائم 1391

مجموعه مقاالت 

اولین کنگره بین 

 المللی امام زادگان

 جلد( 4)

 اصغر منتظرالقائم 1392 دانشگاه اصفهان غیر درسی تالیف

تاریخ 

 ( 22چاپامامت)

 اصغر منتظرالقائم 1393 دفتر نشر معارف درسی تالیف

دانشنامه تخت 

 (3فوالد )جلد 

سازمان  غیر درسی تصنیف

تفریحی -فرهنگی

شهرداری 

 اصفهان

اصغر منتظر  1393

 القائم

بیین نقش هشام ت

کلبی در فرهنگ و 

 تمدن اسالمی

پژوهشگاه حوزه  درسی تالیف

 و دانشگاه

اصغر منتظر  1393

وحید -القائم

 سعیدی

اصغر منتظر  1394سازمان  غیر درسی تصنیف  دانشنامه تخت



فوالد اصفهان)جلد 

4) 

تفریحی -فرهنگی

شهرداری 

 اصفهان

 القائم

نقش پیامبران 

ابراهیمی در تمدن 

 سازی

ر ظاصغر منت 1394 دفتر نشر معارف غیر درسی تالیف

زهرا -القائم

 سلیمانی

 

 

 ISI مجالت نمایه شدهدر  چاپ شدهمقاالت 
 

 نام نویسندگان تاریخ چاپ عنوان مجله عنوان مقاله
The Shi‘a of 

Baghdad at the time 

of the ‘Abbasid 

Caliphs and the 

Seljuq Sultanate 

(447-575 AH) 

a ‘Journal of Shi
Islamic Studies 

محمد -اصغر منتظر القائم 2013

 طاهر یعقوبی

The role of 

Khoza’eh tribe in 

interacting with the 

Messenger of Allah 

BARS 1393  زهرا  -منتظر القائماصغر

 حسینی هاشمی

The Religion of the 

Kara Koyunlu 

Dynasty: An 

Analysis 

Asian Culture and 

History 
 -مسعود شاهمرادی 1392

اصغر  -مصطفی پیرمرادیان

 منتظرالقائم

Assessment and 

Analysis of Ismaili 

Sect’s Functionality 

Sect in Azerbaijan 

4tt - 10tt ttttttt 
A.H 

Asian Culture and 

History 
اصغر  -مسعود شاهمرادی 1392

مصطفی  -منتظر القائم

 پیرمرادیان

"Dar-Al-Nodveh": 

The First 

Experience of 

Collective Wisdom 

in Managing Mecca 

City 

Asian Culture and 

History 
بهمن  -اصغر منتظرالقائم 1392

سید اصغر محمود  -زینلی

 آبادی

 

 



 ISI مجالت نمایه شده غیرمقاالت چاپ شده در  

 

 نام نویسندگان تاریخ چاپ نام مجله عنوان مقاله
The Role of Sadat 

Ja’fari Family in 

Cultural and Social 

Evolutions of the 

Shias of Qazvin 

World of Sciences 

Journal 
اصغر  -ممحمد علی چلونگر 2014

سید هاشم  -منتظرالقائم

 موسوی

The Study of 

Shiism, Especially 

Imami Shia in 

Syria, From 

Ottoman Period to 

Mid-20th Century 

International 

Journal of 

Psychology and 

Behavioral 

Research 

اصغر  -علی مالیی 2013

اصغر  سید -منتظرالقائم

مجتبی  -محمود آبادی

 اشرف

 

 پژوهشی -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 نام نویسندگان تاریخ چاپ نام مجله عنوان مقاله
 -ادبیات و علوم انسانی روابط شاهنشاهی هخامنشیان با یونان

 دانشگاه اصفهان

 اصغر منتظرالقائم 1370

-انسانیادبیات و علوم  آیین دادرسی در عهد هخامنشیان

 دانشگاه اصفهان

 اصغر منتظرالقائم 1370

-ادبیات و علوم انسانی قبیله کنده تاریخ جستاری در 

 دانشگاه اصفهان

 اصغر  منتظرالقائم 1375

-ادبیات و علوم انسانی نخستین فاتح اصفهان بعد از اسالم

 دانشگاه اصفهان

 اصغر منتظرالقائم 1377

 

The Social Reforms 

Movement of Mohammad 

The Messenger of God, and 

its Consequens  

 -ادبیات و علوم انسانی

 دانشگاه اصفهان

 اصغر منتظرالقائم 1386

نهضت اصالحات اجتماعی رسول 

 اهلل)ص(

ادبیات و علوم انسانی 

 دانشگاه اصفهان

 اصغر منتظرالقائم 1386

 

لالبحاتالتطبیقیه فیما الدرسات مقارنه 

ص المناسبات الحاکمه بین تتخ

االعتقادیه  -التیارات السیاسیه

ن الثالث بین الشیعه فی القرالسائده

العلوم 

االنسانیهللجمهوری 

 The-اسالمیه االیرانیه

Journal of 

Humanities- دانشگاه

 -محمد علی چلونگر 1386

میر  -اصغر منتظرالقائم

 حسین عالمه



  هجریلا
 تربیت مدرس

پیامبر اسالم)ص( و جهان بینی تمدن 

 ساز دینی

دانشگاه  -اندیشه دینی

همکاری با  -شیراز

انجمن معارف اسالمی 

 ایران

اصغر  -شکراهلل خاکرند 1386

محمد  -منتظرالقائم

 علی چلونگر

بحران مشروعیت صفویان و مسأله 

 پادشاهی اسماعیل سوم

 -ادبیات و علوم انسانی

 اندانشگاه اصفه

 -لقمان دهقان نیری 1386

علی  -اصغر منتظرالقائم

 اکبر جعفری

نخستین تاریخ های خراسان در دوره 

 اسالمی

 -مطالعات اسالمی

 دانشگاه فردوسی مشهد

اصغر -عبدالرحیم قنوات 1386

محمد  -منتظرالقائم

 علی چلونگر

تاریخ فرهنگ و تمدن  دانشنسبشناسیباتکیهبرنقششیعیانامامی

 اسالمی

-سیدمحمود سامانی 1390

 اصغرمنتظرالقائم

نقش قبیله نخع در تاریخ اسالم در قرن 

 نخست هجری

مؤسسه  -شیعه شناسی

 شیعه شناسی

 -مریم سعیدیان جزی 1387

 اصغر منتظرالقائم

نقش سیاسی، اجتماعی قبیله اشعر در 

 ابتدای گسترش اسالم

پژوهش های تاریخی 

 ایران و اسالم

-القائماصغر منتظر  1388

 قاسم خردمند

A comparative study on the 

role of the religious and 

political thoughts of qom , 

ray, Baghdad and khorasan 

on Shiites of the third 

century 

 -محمد علی چلونگر 1388 دانشگاه تربیت مدرس

سید  -اصغر منتظرالقائم

 حسین میرعالمه

المکتوبةبالروایات عالقة المصادر 

الشفویة فی القرون الیالثة االولی من 

 التاریخ الهجری

العلوم 

االنسانیهللجمهوری 

 The-اسالمیه االیرانیه

Journal of 

Humanities- دانشگاه

 تربیت مدرس

سید  -حسین عزیزی 1389

 -اصغر محمود آبادی

علی  -اصغر منتظرالقائم

 اکبر کجباف

قرن هفتم تاریخ تشیع یزد از آغاز تا 

 هجری قمری

مؤسسه  -شیعه شناسی

 شیعه شناسی

 -علی اکبر اسماعیلی 1391

 اصغر منتظرالقائم

نقد و بررسی روایات مربوط به نخستین 

هجری  40فاتحان آذربایجان تا سال 

 قمری

پژوهش های تاریخی 

)ادبیات و علوم انسانی 

 دانشگاه اصفهان -سابق(

 اصغر  منتظرالقائم 1391

مقایسه ای طبقه بندی علوم از بررسی 

دیدگاه فخرالدین رازی و شمس الدین 

 آملی

 -مطالعات تاریخ اسالم

پژوهشکده تاریخ اسالم 

جله از تاریخ )این م

 -محمد باقر خزائیلی 1391

 -اصغر منتظر القائم

 حسین میر جعفری



ه دارای رتب 1389بهمن 

پژوهشی شده  -علمی

 است(

ریخ نقد و بررسی مزارنویسی در تا

نگاری محلی ایران) از نیمه سده هشتم 

تا نیمه دوم سده دوازدهم هجری 

 قمری(

تاریخ نامه ایران بعد از 

اسالم)ادبیات و علوم 

دانشگاه  -انسانی سابق(

 تبریز

 -اصغر منتظرالقائم 1391

 -محمد علی چلونگر

 بهمن زینلی

سیر تاریخنگاری نبردهای امام علی)ع( 

 ب امامان)ع(در نبرد نگاشته های اصحا

 -پژوهشنامه تاریخ اسالم

انجمن ایرانی تاریخ 

 اسالم

حسین حسینیان  1391

اصغر  -مقدم

محمد  -منتظرالقائم

 علی چلونگر

نقش اصحاب ایرانی امام حسن 

عسکری)ع( در علم الحدیث با تیکه بر 

 کتب اربعه شیعه

 -مطالعات تاریخ اسالم

پژوهشکده تاریخ 

اسالم)این مجله از بهمن 

دارای رتبه علمی  89

 پژوهشی است(

 -مصطفی پیرمرادیان 1391

 -اصغر منتظرالقائم

 فرشته بوسعیدی

 -پژوهش های تاریخی ه.ق 780-872تشیع قراقویونلوها 

 دانشگاه اصفهان

سید مسعود  1392

اصغر  -شاهمرادی

 منتظرالقائم

مؤسسه  -شیعه شناسی اصحاب امامان شیعه و سیره نگاری

 شیعه شناسی

سین حسینیان ح 1392

اصغر  -مقدم

محمد  -منتظرالقائم

 علی چلونگر

 

تبیین نقش روحانیت اصفهاندر 

دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی 

 1941-1953اصفهان )بین سال های 

   )1320-1321و 

-مطالعات تاریخفرهنگی

انجمن ایرانی تاریخ )این 

-علمی 90مجله از آبان 

 )پژوهشی می باشد

منتظرالقائم. مهناز اصغر  1393

 ملکی

 

تمدن سازی انبیایابراهیمی؛ مدیریت 

اقتصادی و عدالت اجتماعی )با تاکید 

  )ع((بر حکومت حضرت یوسف

-معرفت ادیان

موسسهآموزشی و 

پژوهشی امام خمینی 

)ره( )این مجله از مهر 

پژوهشی می -علمی 90

 (باشد

اصغر  -زهرا سلیمانی 1393

 منتظرالقائم

نقش امامان شیعهدر احیای سیر تحول 

 تئوری امامت الهی

تاریخ فرهنگ و 

 دانشگاه-تمدناسالمی

 اصغر منتظرالقائم 1393



این مجله از رفاعم

دارای رتبه 91مرداد

پژوهشی می -علمی

 )باشد

بررسی و تبیین تاریخ نگاریمحلی 

 کشمیر تا اوایل قرن یازدهم

مطالعات تاریخی 

جامعه -جهاناسالم

العالمیه)این المصطفی 

 92مجله از فروردین 

پژوهشی می -علمی

 )باشد

سید اصغر محمود  1393

اصغر  -آبادی

محمد  -منتظرالقائم

 حسین ریاحی

بررسی تحلیلی و مقایسه ایجایگاه کتب 

 امالی درتاریخ نگاری مقتل

تحقیقات علوم قرآن 

دانشگاه الزهرا -وحدیث

 ))س

 -محمد علی چلونگر 1393

بهاء   -اصغر منتظرالقائم

الدین قهرمان نژاد 

 شایق

نظام وقف در بیمارستان هایدوره 

 اسالمی از ابتدا تا آغاز عثمانی

دانشگاهباقر -تاریخ اسالم

 العلوم 

 -اصغر منتظرالقائم 1393

 -شمس حسینی

 کیومرث عظیمی
 

 

 ترویجی -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 

 نویسندگاننام  تاریخ چاپ عنوان مجله عنوان مقاله
سید بن طاووس و مسئله 

 سقوط بغداد

بنیاد پژوهش  –مشکوة 

های اسالمی آستان قدس 

 رضوی

رقیه  -اصغر منتظر القائم 1387

 عرب جعفری

 

 سایر مجالتمقاالت چاپ شده در 

 نویسندگان تاریخ چاپ عنوان مجله عنوان مقاله
مقدمه ای بر خرافه زدایی 

 از نهضت عاشورا

اصغر منتظر -علی فروغی 1378 فرهنگ اصفهان

علی -ح. ر کاظمی-القائم

 نژاد انصاری

 اصغر منتظرالقائم 1379 فصلنامه انقالب اسالمیشکل گیری دولت اسالمی 



 در روزگار رسول اهلل)ص( 

جایگاه آزادی در مکتب و 

 سیره امیر مومنان

 اصغر منتظرالقائم 1380 فصلنامه انقالب اسالمی

نقش معاویه در تضعیف 

امنیت حوزه خالفت امیر 

 مومنان

 اصغر منتظر القائم 1382 فصلنامه انقالب اسالمی

نقش ایرانیان در بنیان 

مدارس و دانشگاه های 

 اسالمی

پژوهش های تربیتی و 

دانشگاه -روانشناختی

 اصفهان

 اصغر منتظر القائم 1383

نظریه انسجام و اتحاد 

اسالمی از دیدگاه امام 

 خمینی

نشریه آموزشی معراج 

 اندیشه 

 اصغر منتظر القائم 1384

 اصغر منتظر القائم 1384 فصلنامه قرآنی کوثر توطئه علیه قرآن ناطق

چگونگی شکل گیری 

 خالفت اسالمی

 اصغر منتظر القائم 1384 نامه تاریخ پژوهان

ن در نقش قبیله همدا

 تاریخ اسالم و تشیع

فصلنامه -حوزه و دانشگاه

علوم -انسانیعلوم 

 اجتماعی

 اصغر منتظر القائم 1385

مراکز آموزشی اصفهان در 

 روزگار سلجوقی  

 اصغر منتظر القائم 1385 فرهنگ اصفهان

-روش شناسی تاریخی

 تحلیلی ابن خلدون

 اصغر منتظر القائم 1385 نامه تاریخ پژوهان

مهندسان تمدن و هویت 

 اسالمی-ایرانی

 اصغر منتظر القائم 1385 نما

نقش سیره و شخصیت 

رسول اهلل )ص( در 

گسترش اسالم در دوران 

 بعثت

  1385 فصلنامه تخصصی اخالق

 اصغر منتظر القائم

 اصغر منتظر القائم 1385 نشریه آموزشی معراج دو روی سکه عاشورا

مراکز آموزشی اصفهان در 

 روزگار سلجوقی

فصلنامه -فرهنگ اصفهان

 پژوهشی، فرهنگی، هنری

 منتظر القائم اصغر 1385

روابطاقتصادی و علمی 

جماعت اشعری قم با بغداد 

 9هجری /  3در سده 

میالدی: مطالعه 

مطالعات و تحقیقات 

 تاریخی

اصغر -محمد علی چلونگر 1386

سید -منتظرالقائم

 میرحسین عالمه



تطبیقیبرخی رویکردهای 

 جدید

تأثیر معماری سردر مسجد 

جورجیر در آثار دوران 

 سلجوقی

 اصغر منتظرالقائم 1386 اصفهان فرهنگ

اوضاعفرهنگی اصفهان تا 

 قرن پنجم هجری

 اصغر منتظر القائم 1387 دانش نما

التفاعاللثقافی بین الیمن 

 والفرس منذ أقدم العصور

آفاق الحضاره 

 اإلسالمیهالعالمیه

سید -اصغر منتظر القائم 1388

 محمد رضا ابن الرسول

تحلیل وبررسی موقعیت 

واسط تا قرن مدنی شهر 

 سوم هجری

دانشگاه باقر -تاریخ اسالم

 العلوم

رقیه  -اصغر منتظرالقائم 1388

 امینی

توسعه و تمدن سازی در 

 حکومت های علوی

تاریخ اسالم در آینه 

 پژوهش

زهرا -اصغر منتظر القائم 1388

 سلیمانی

بازتابمقام و منزلت حضرت 

فاطمه زهرا )س( در شعر 

چند تن از شاعران معاصر 

 اصفهان

-نقشجهان وپژه نامه تاریخ

 دانشگاه اصفهان

سیده -اصغر منتظرالقائم 1389

طاهره -مریم روضاتیان

 اسکندری

دورنساء بنی النجار فی 

تشیید بناء اإلسالم زمن 

 )رسول اهلل )ص

سید محمد رضا ابن  1389 ثقافتنا للدراساتوالبحوث

 اصغر منتظرالقائم-الرسول

 

نقش امام رضا)ع( در 

توسعه فرهنگ و تمدن 

 ایران

گروه  -رهیافت تاریخی

 تاریخ دانشگاه اصفهان

الهام  -اصغر منتظرالقائم 1389

 لطفی

تمدن سازی انبیای 

ابراهیمی، فتنه ها و 

 راهکارها

زهرا  -اصغر منتظرالقائم 1389 تاریخ در آینه پژوهش

 سلیمانی

نقش مالک اشتر در 

 فتوحات عهد شیخین

انسانی پژوهش های علوم 

دانشگاه  -نقش جهان

 اصفهان

علی  -اصغر منتظرالقائم 1390

 اکبر عباسی

کتاب جوامع العلوم و طبقه 

 بندی علم

دانشگاه  -پژوهشنامه تاریخ

 آزاد اسالمی واحد بجنورد

اصغر  -حسین میر جعفری 1390

محد باقر  -منتظر القائم

 خزائیلی

اصغر  -صادق شقیعی 1390مطالعات تاریخ مقدس نقش رزمندگان ازنایی در 



 منتظرالقائم نگین ایران دفاع مقدس

-دولتی به کام رندان

مروری بر اهمیت و نقش 

دولت صفویه در تاریخ 

 تشیع

علی -اصغر منتظر القائم 1390 سوره

 اکبر جعفری

جایگاه و نقش دانشمندان 

کوفه در بنیان گذاری و 

شکوفایی علمی در تمدن 

 اسالمی

فرهنگ و تمدن تاریخ 

 اسالمی

احمد -اصغر منتظر القائم 1390

 رضا بهنیافر

    

دولتی بهکام رندان مروری 

باهمیت و نقش دولت 

 صفویه در تاریخ تشیع

علی  -اصغر منتظر القائم 1390 سوره اندیشه

 اکبر جعفری

بررسی علل گروش و 

نگرش خاندان بنی عامر 

 قریش به اسالم

تاریخ اسالم در آینه 

مؤسسه آموشی  -پژوهش

 پژوهشی امام خمینی)ره(

محمد  -اصغر منتظرالقائم 1391

 علی سمیعی

نقش و کارکردهای روان 

شناختی رنگ ها در 

تزئینات معماری اسالمی 

در کتابخانه ها و مراکز 

 اطالع رسانی

نیره السادات سلیمان زاده،  1391 «کلیات»کتاب ماه 

اصغر منتظر القائم، فرشید 

 دانش

ش خاندان رازی در نق

 تاریخنگاری اندلس

اصغر  -سید محمود سادات 1392 نامه ایران و اسالم

 منتظرالقائم

بررسینقش قبیله خزاعه در 

سه رویداد تاریخی )غزوه 

مریسیع، صلح حدیبیه، 

 )فتح مکه

 -تاریخنامه خوارزمی

 دانشگاه خوارزمی

زهرا  -اصغر منتظرالقائم 1393

فاطمه  -حسین هاشمی

 علیان

 اصغر منتظرالقائم 1393 ماهنامه سوره شهرها و والیت ها

جوامع چگونه به انحطاط 

 می رسند؟

 اصغر منتظرالقائم 1393 ماهنامه سوره

جستاری در تاریخ قبیله 

خزاعه)پیش از ظهور 

 اسالم(

انجمن علمی  -تاریخ نو

گروه تاریخ دانشگاه تربیت 

 مدرس

زهرا  -اصغر منتظر القائم 1393

فرشته  -هاشمیحسین 

 بوسعیدی
 

 مقاالت ارائه شده در همایش ها



 

سطح  نام همایش عنوان مقاله

همای

 ش

نوع 

 ارائه

تاریخ 

برگزار

ی 

 همایش

نویسندگا

 ن

نقش اصالحات امیرالمومنین در انتقال مرکز 

 خالفت به کوفه

حکومت و سیاست 

 از دیدگاه امام علی

 - ملی

 مشهد

سخنران

 ی

اصغر  1378

 منتظرالقائم

تحلیل الگویی و مقایسه ای از سرداران امیر 

 مومنان علی)ع(

اولین همایش 

نظامی گری در 

سیره و کالم 

امیرالمومنین 

 علی)ع(

 -ملی

 اصفهان

سخنران

 ی

اصغر منتظر  1379

 القائم

روابط رسول اهلل )ص( با سواحل خلیج 

 فارس و یمن

خلیج فارس در 

 گستره تاریخ

بین 

 المللی

سخنران

 ی

اصغر  1384

 منتظرالقائم

مقایسه شهرسازی و معماری آق قلعه دشت 

 جوین با شهر سلطانیه

کنگره طرح احیای 

ربع رشیدی و 

فرهنگ و تمدن 

 ایران عصر ایلخانی

سخنران ملی

 ی

اصغر  1384

 منتظرالقائم

علل موفقیت رسول اهلل در بنیان معرفت 

 دینی در روزگار بعثت

همایش ملی 

 آفتاب معرفت

سخنران ملی

 ی

اصغر  1385

 منتظرالقائم

تاثیر معماری اصفهان عصر آل بویه در آثار 

 دوران سلجوقی

همایش اصفهان 

 در پهنه تاریخ 

بین 

 المللی

سخنران

 ی

اصغر  1385

 منتظرالقائم

همایش پیامبر  نقش بنی نجار در نفوذ و گسترش اسالم

 اعظم

بین 

 المللی

سخنران

 ی

اصغر  1385

 منتظرالقائم

همایش بین  همدان با پیامبرروابط قبیله 

المللی سیره 

شناختی پیامبر 

 اعظم

بین 

 المللی

سخنران

 ی

عبداهلل  1385

معصومی 

 -جشنی

اصغر منتظر 

 القائم

همایش محمد  رمز موفقیت رسول اهلل)ص( در دوران بعثت

پیامبر اعظم)ص(، 

استقامت و 

 پایداری

سخنران ملی 

 ی

اصغر  1386

 منتظرالقائم

اصغر  1386سخنرانبین المؤتمر الدولی التفاعل الثقافی بینالیمن والفرس منذ أقدم 



السادسللحضاره  العصور

الملتقی "الیمنیه 

السبئی الحادی 

 "عشر

 -منتظرالقائم ی المللی

سید محمد 

رضا ابن 

 الرسول

نقش زنان شاخه بنی نجار خزرج در عصر 

 رسول اهلل)ص(

سمینار بین المللی 

 تاریخ اسالمزن در 

بین 

 المللی

سخنران

 ی

اصغر  1386

 منتظرالقائم

زمینه های تاریخی قیام محمد تقی خان 

 پسیان

بررسی شخصیت 

کلنل محمد تقی 

 خان پسیان

سخنران ملی

 ی

زینب احمد  1387

اصغر  -وند

 منتظرالقائم

کنگره بزرگداشت  از طرح شیخ تا شهر شاه 

شیخ بهاءالدین 

 عاملی

سخنران ملی

 ی

اصغر  1387

 -منتظرالقائم

علی اکبر 

 جعفری

نخستین همایش  جایگاه مسجد و نقش آن در شهر اسالمی

 آرمان شهر اسالمی

سخنران ملی

 ی

اصغر  1387

 منتظرالقائم

ارزیابی عملکرد مسجد در قرون نخستین 

 اسالمی 

نخستین همایش 

 آرمان شهر اسالمی

سخنران ملی

 ی

اصغر -امینی 1387

 منتظر القائم

نخستین همایش  جایگاه آرمستان و نقش آن در شهر اسالمی 

 آرمان شهر اسالمی 

سخنران ملی 

 ی

اصغر  1387

-منتظرالقائم

 حمیدی

یفرهنگ، ایثار و ومالک اشتر نخعی، الگ

شهادت و مقایسه وی با دو تن از دیگر 

 سرداران اسالم

ترویج فرهنگ ایثار 

 و شهادت

سخنران ملی

 ی

اصغر  1387

 منتظرالقائم

مهندسی فرهنگی شیخبهایی درطراحی 

بررسی »شهر اصفهان به عنوان نصف جهان

و تحلیل عملکرد شیخ بهایی درحوزه های 

 «نفرهنگی شهر اصفها

همایش اصفهان و 

صقویه با محوریت 

 شیخ بهایی

سخنران ملی

 ی

اصغر  1388

-منتظرالقائم

علی اکبر 

 جعفری
The effects of the frts 

constructing Bukhara 

SultaniyahSamargandMousoleu

m on TajMahal 

An 

International 

Seminar on 

TAJ 

MAHAL A 

Symbol of 

Indo-Iranian 

Craftsmanshi

p 

بین 

 المللی

سخنران

 ی

اصغر  1388

 منتظرالقائم

Comparative Study of 

Gourkanian and the Safavids 
اصغر  1388سخنرانبین تاج محل سمبل 



Architectural Works Case 

study: The TajMahal and 

Naghsh-e-Jahan Square 

روابطدیرینه و 

 عمیق ایران و هند

-منتظرالقائم ی المللی

علی اکبر 

 جعفری

The Effect of the Arts of 

Constructing Bukkhara, 

Soltaniyeh, and Samarghand 

Mausoleum on Tajmahal. 

تاج محل، سمبل 

روابط دیرینه و 

 عمیق ایران و هند

بین 

 المللی

سخنران

 ی

اصغر  1388

-منتظرالقائم

علی اکبر 

 جعفری

معرفی و نقد کتابتاریخ اسالم از آغاز تا 

 هجرت

بزرگداشت حجت 

االسالماستاد علی 

 دوانی

بین 

 المللی

سخنران

 ی

اصغر  1388

 منتظرالقائم

آیه اهلل سید  واقدامات آیت اهلل اصفهانینوگرایی رضا شاه 

 ابواحسناصفهانی

سخنران ملی

 ی

زینب  1388

-احمدوند

اصغر 

 منتظرالقائم

اولین همایش ملی  تمدن سازی پیامبر اکرم)ص(

توسعهو تمدن با 

تأکید بر مدل 

بومی توسعه ایرانی 

 اسالمی

سخنران ملی

 ی

اصغر  1388

-منتظرالقائم

مرضیه یحیی 

 آبادی

توسعه و توسعهیافتگی از دیدگاه امام مفهوم 

 )علی )ع

اولین همایش ملی 

توسعهو تمدن با 

تأکید بر مدل 

بومی توسعه ایرانی 

 میاسال

سخنران ملی

 ی

اصغر  1388

-منتظرالقائم

 مینا سعادت

شاخصه های توسعه وتمدن سازی در 

 (حکومت داوود )ع( و حضرت سلیمان)ع

اولین همایش ملی 

توسعهو تمدن با 

تأکید بر مدل 

بومی توسعه ایرانی 

 اسالمی –

سخنران ملی

 ی

اصغر  1388

-منتظرالقائم

زهرا 

 سلیمانی

نقش نهادهای علمی و آموزشی در تمدن 

 اسالمی

اولین همایش ملی 

توسعهو تمدن با 

تأکید بر مدل 

بومی توسعه ایرانی 

 اسالمی –

سخنران ملی

 ی

اصغر  1388

-منتظرالقائم

 بهروز تاجمیر

اصغر  1391 پوستر ملیهمایش ملی   راهبردهای فرهنگی امام هادی)ع(



سیره پژوهی امام 

 هادی)ع(

-منتظرالقائم

محمد 

 جزینی

نقش اصحاب ایرانی امام هادی)ع( در 

 گسترش معارف شیعی با تکیه بر علم کالم

همایش ملی سیره 

پژوهی امام 

 هادی)ع(

اصغر  1391 پوستر ملی

 -منتظرالقائم

محمد علی 

-چلونگر

فرشته 

 بوسعیدی

کنگره بین المللی  نقش سلمان فارسی در گسترش اسالم

 سلمان فارسی

بین 

 المللی

سخنران

 ی

مهدی  1391

محمد -عزتی

-علی چلونگر

اصغر 

 منتظرالقائم

جایگاه سلمان فارسی در میان مذاهب و 

 فرق اسالمی

کنگره بین المللی 

 سلمان فارسی

بین 

 المللی

سخنران

 ی

اصغر  1391

-منتظرالقائم

محمد علی 

امین -چلونگر

 رضا توحیدی

نقش بانوان در انقالباسالمی ایران از منظر 

 (امام خمینی)ره

همایش مادری و 

زن ترازانقالب 

 اسالمی

اصغر  1392 پوستر ملی

-منتظرالقائم

محمد علی 

-چلونگر

صادق 

-شفیعی

 مریم شفیعی

دگرگونی های جایگاه و نقش بنی زهرهدر 

 عصر نبوی

همایش سیره 

پژوهی وسیره 

 پژوهان

اصغر  1392 پوستر ملی

 منتظرالقائم

بررسی آراء و افکار ابنتیمه درباره زیارت 

 قبور

کنگره بین 

 المللیامامزادگان

بین 

 المللی

زینب  1392 پوستر

اصغر -کریمی

 منتظرالقائم

بررسی وجه بیگانه ستیزیجنوب با رویکرد 

 )بی )حفظ استقالل کشورعدم تجزیه طل

مجموعه مقاالت 

کنگرهملی شهید 

رئیسعلی دلواری و 

سخنران ملی

 ی

اصغر  1392

-منتظرالقائم

زینب 



نقش روحانیت 

،جوانان و بانوان در 

 مبارزه بااستعمار

 احمدوند

اهمیت بهداشت دهان ودندان در سیره 

 )نبوی)ص

همایش بین 

المللی سیرهنبوی 

 در طب

بین 

 المللی

اصغر  1392 پوستر

-منتظرالقائم

مسعود 

اکرم -کثیری

 شیری

سومین کنفرانس  )رفتار متقابل زوجین درسیره ائمه اطهار)ع

بینالمللی علوم 

 رفتاری

بین 

 المللی

ابوالفضل  1392 پوستر

-سلمانی 

اصغر 

 منتظرالقائم

 

 مداخل نوشته شده در دانشنامه تخت فوالد اصفهان

 

نویسندهنام  شماره جلد تاریخ عنوان مدخل  
 اصغر منتظرالقائم 1 1389 آقابابا گلی، رضا

 اصغر منتظرالقائم 1 1389 آقابابایی، اکبر

آقاخانی، 

 غالمرضا

 اصغر منتظرالقائم 1 1389

 اضغر منتظرالقائم 1 1389 افشار، جالل

افیونی، 

 محمدرضا

 اصغر منتظرالقائم 1 1389

امیدیان، سید 

 مرتضی

 اصغر منتظرالقائم 1 1389

امینی نور، 

 سعید

 اصغر منتظرالقائم 1 1389

بارباز اصفهانی، 

 سعید

 اصغر منتظرالقائم 1 1389

 اصغر منتظرالقائم 1 1389 باقری، علی

 اصغر منتظرالقائم 1 1389 بانکی، سید علی

پورمقدم 

 اصفهانی، عباس

 اصغر منتظرالقائم 1 1389



پهلوان نژاد، 

 محمود

 اصغر منتظرالقائم 1 1389

 اصغر منتظرالقائم 1 1389 پیکری، عباس

تاجمیر ریاحی، 

 مجید

 اصغر منتظرالقائم 1 1389

ترک الدانی، 

 احمد

 اصغر منتظرالقائم 1 1389

ترک الدانی، 

 حسن

 اصغر منتظرالقائم 1 1389

تورجی زاده، 

 محمد رضا

 اصغر منتظرالقائم 1 1389

 اصغر منتظرالقائم 1 1389 جبلی، اصغر

جعفرپیشه، 

 محمد رضا

 اصغر منتظرالقائم 1 1389

جمدی، 

 محمدرضا

 اصغر منتظرالقائم 1 1389

 اصغر منتظرالقائم 1 1389 جوانی، اصغر

چنگانی، محمد 

 رضا

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

چهارباغ امین 

 الدوله

اصغر  -سید احمد عقیلی 2 1391

 منتظرالقادم

حبیب اللهی، 

 محمد رضا

منتظرالقائماصغر  2 1391  

حبیبی، محمد 

 حسی

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

حجازی، سید 

 احمد

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

حسینی، سید 

 اصغر

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

 اصغر منتظرالقائم 2 1391 حقوقی، حسن

خانعلی، محمد 

 علی

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

خرازی، حاج 

 حسین

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

 اصغر منتظرالقائم 2 1391 خطیبی، احمد



خلیفه سلطانی، 

 حبیب

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

خمسه عشر، 

 ناصر

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

خودسیانی، علی 

 محمد

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

 اصغر منتظرالقائم 2 1391 درویشی، یحیی

ذوعلم فشارکی، 

 شیخ فضل اهلل

 اصغر منتظر القائم 2 1391

ردانی پور، 

 مصطفی

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

 اصغر منتظرالقائم 2 1391 رضائیان، علی

رفیعایی، سید 

 رضا

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

رفیعی، حمید 

 رضا

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

روح االمین، 

 سید حسین

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

ریاحی نبی، 

 محمدرضا

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

 اصغر منتظرالقائم 2 1391 رئیسی، منصور

 اصغر منتظرالقائم 2 1391 زارعی، احمد

زرین، 

 عبدالرسول

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

 اصغر منتظرالقائم 2 1391 زهتاب، محسن

سالک، محمد 

 مهدی

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

 اصغر متظر القائم 2 1391 سخاوتی، محمد

سلیمانپور، 

 مهدی

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

 اصغر منتظرالقائم 2 1391 سلیمانی، حمید

شاهسنایی، 

 حبیب اهلل

 اصغر منتظر القائم 2 1391

شاهسنایی، 

 محمد

 اصغر منتظرالقائم 2 1391



شاهمرادی، نبی 

 اهلل

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

 اصغر منتظرالقائم 2 1391 شرکت، حسین

شعربافچی زاده، 

 مسعود

منتظرالقائماصغر  2 1391  

 اصغر منتظرالقائم 2 1391 شفیعی، علیرضا

شهبازی 

دستجردی، 

 محمود

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

شهیدی، سید 

 حمید

 اصغر منتظرالقائم 2 1391

صادق زاده، 

 غالمرضا

 اصغر منتظرالقائم 3 1393

 اصغر منتظر القائم 3 1393 صادقی، حسین

صادقیان، 

 علیرضا

منتظرالقائماصغر  3 1393  

 اصغر منتظرالقائم 3 1393 صفاتاج، مرتضی

صفری، نعمت 

 اهلل

 اصغر منتظرالقائم 3 1393

صفویریال سید 

 ابراهیم

 اصغر منتظرالقائم 3 1393

صفوی، سید 

 محسن

 اصغر منتظر القائم 3 1393

صنیع زاده، 

 احمد

 اصغر منتظرالقائم 3 1393

صیرفیان پور، 

 محسن

منتظرالقائماصغر  3 1393  

ضابط زاده، سید 

 محمود

 اصغر منتظرالقائم 3 1393

 اصغر منتظرالقائم 3 1393 طالبی، مهدی

طاهرزاده، 

 محمد تقی

 اصغر منتظرالقائم 3 1393

طفالن آب، 

 سعید

 اصغر منتظرالقائم 3 1393

 اصغر منتظرالقائم 3 1393طالکوب، 



 مرتضی

طیاره 

خواجویی، 

 مصطفی

منتظر القائماصغر  3 1393  

عارفیان جزی، 

 منصور

 اصغر منتظرالقائم 3 1393

عبداللهی، 

 منصور

 اصغر منتظرالقائم 3 1393

 اصغر منتظرالقائم 3 1393 عرب، قربانعلی

عزیزی نیا، 

 مهرداد

 اصغر منتظرالقائم 3 1393

عقیلی، سید 

 حمید

 اصغر منتظرالقائم 3 1393

عقیلی، سید 

 محسن

منتظرالقائماصغر  3 1393  

علی باالیی، 

 مصطفی)رضا(

 اصغر منتظرالقائم 3 1393

عموآقایی، 

 قربانعلی

 اصغر منتظرالقائم 3 1393

عمو علی، 

 مرتضی

 اصغر منتظرالقائم 3 1393

غازی اصفهانی، 

 حسن

 اصغر منتظر القائم 3 1393

 اصغر منتظرالقائم 3 1393 فروغی، احمد

فقیهی، محمد 

 مهدی

منتظر القائماصغر  3 1393  

 اصغر منتظر القائم 3 1393 فنایی، عباس

فیروز بخت، 

 حسن

 اصغر منتظر القائم 3 1393

 اصغر منتظر القائم 3 1393 قربانی، حسن

 اصغر منتظر القائم 3 1393 قوچانی، علی

 اصغر منتظر القائم 3 1393 کاظمی، احمد

کدخدایی، 

 حسن

 اصغر منتظر القائم 3 1393

 اصغر منتظر القائم 3 1393کدخدایی، 



 محمد

کردآبادی، 

 عباس

 اصغر منتظر القائم 3 1393

 اصغر منتظر القائم 3 1393 کریمی، رضا

کریمی، محمود 

 رضا

 اصغر منتظر القائم 3 1393

کریمی، 

 منصور)رجبعلی(

 اصغر منتظر القائم 3 1393

کریمی حبیب 

 آبادی، احمد

 اصغر منتظر القائم 3 1393

مهدیکشاورز،   اصغر منتظر القائم 3 1393 

کالهدوزان، 

 مجتبی

 اصغر منتظر القائم 3 1393

کمال پور، 

 عباس

 اصغر منتظر القائم 3 1393

کمای اندانی، 

 علی

 اصغر منتظر القائم 3 1393

کوره پز، محمد 

 علی)امیر(

 اصغر منتظر القائم 3 1393

کوه رنگیها، 

 حسین

 اصغر منتظر القائم 3 1393

کیقبادی، 

 ابوطالب

 اصغر منتظر القائم 3 1393

گرامی ولدانی، 

 امراهلل

 اصغر منتظر القائم 3 1393

گلستان شهدا، 

 تکیه

 اصغر منتظر القائم 3 1393

 اصغر منتظر القائم 4 1394 الوی، اصغر

خوراسگانی، 

 مهدی

 اصغر منتظر القائم 4 1394

مالکی پرو 

اصفهانی، محمد 

 جواد

منتظر القائماصغر  4 1394  

 اصغر منتظر القائم 4 1394 مانیان، مصطفی

 اصغر منتظر القائم 4 1394 مانی، گودرز



 اصغر منتظر القائم 4 1394 محبی، احمد

 اصغر منتظر القائم 4 1394 محسنی، عباس

 اصغر منتظر القائم 4 1394 مظاهری، مهدی

مغزیان، محمد 

 رضا

 اصغر منتظر القائم 4 1394

قلی، علیرضامال   اصغر منتظر القائم 4 1394 

موحد دوست، 

 علی

 اصغر منتظر القائم 4 1394

موسوی، سید 

 جعفر

 اصغر منتظر القائم 4 1394

 اصغر منتظر القائم 4 1394 موهبت، محسن

میثمی، رحمت 

 اهلل

 اصغر منتظر القائم 4 1394

 اصغر منتظر القائم 4 1394 میقمی، عبداهلل

میزا بلند، 

 محسن

 اصغر منتظر القائم 4 1394

نصرآزادانی، 

 ابراهیم

 اصغر منتظر القائم 4 1394

نصراصفهانی، 

 محمد جعفر

 اصغر منتظر القائم 4 1394

نعمتی، احمد 

 رضا

 اصغر منتظر القائم 4 1394

 اصغر منتظر القائم 4 1394 نم نبات، محسن

نیکبخت، ولی 

 اهلل

 اصغر منتظر القائم 4 1394

عبدالعلی والیی،  اصغر منتظر القائم 4 1394 

هزاردستان، 

 مصطفی

 اصغر منتظر القائم 4 1394

 اصغر منتظر القائم 4 1394 هاللی، رسول

یارمحمدیان، 

 مهدی

 اصغر منتظر القائم 4 1394

 اصغر منتظر القائم 4 1394 یوشع نبی
 

 پایان نامه ها



 

 استاد تمَسِ تاریخ دفاع مقطع نام دانشجو عنوان پایان نامه
نگاه مستشرقان به 

دین و اعتقادات 

رزتشتیان در قرون 

هفدهم، هجدهم، 

نوزدهم و بیستم 

میالدی)یازدهم، 

دوازدهم، سیزدهم و 

 چهاردهم هجری(

 مشاور  کارشناسی ارشد محمد رضا کیوانی

ترجمه کتاب سقیفه 

و فدک اثر ابوبکر 

احمد بن عبدالعزیز 

جوهری با شرحی از 

 واقعه سقیفه

 مشاور 1376 کارشناسی ارشد سهراب رضایی

اصفهان در ایام 

صفویان)بررسی 

اوضاع سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی 

-1037اصفهان 

1000) 

 راهنما 1377 کارشناسی ارشد علی اکبر جعفری

اوضاع سیاسی 

اجتماعی اقتصادی و 

فرهنگی اصفهان در 

عصر شاه صفی اول و 

 شاه عباس دوم

 راهنمای دوم 1378 ارشدکارشناسی  مصطفی نجاران

تاریخ تشیع در دوره 

تیموریان و 

 قراقویونلوها

 مشاور 1379 کارشناسی ارشد عبدالحسین حق جو

حیات سیاسی و 

اجتماعی قبیله اشعر 

 در قرن اول هجری

 راهنمای اول 1380 کارشناسی ارشد قاسم خردمندی

قبیله ازد و نقش آن 

در تاریخ تحوالت 

ه.  132ایران تا سال 

 راهنمای اول 1381 کارشناسی ارشد لیال خامسی پور



 ق

قبیله تمیم و نقش 

آن در تاریخ تحوالت 

 132ایران تا سال 

 ه.ق

 راهنمای اول 1381 کارشناسی ارشد مریم سعیدیان

موقعیت سادات در 

دوالت صفویه از 

زمان شاه عباس اول 

 تا انقراض این سلسله

 مشاور 1383 کارشناسی ارشد صدیقه محمدی

بررسی و تحلیل 

رقابتها و چالش های 

امارت و وزارت در 

 خالفت عباسی

 راهنمای اول 1383 کارشناسی ارشد ابوالقاسم فتوحی

روابط اسماعیلیان 

ایران با فاطمیان تا 

-197آغاز الموت)

 ه.ق(487

 مشاور 1383 کارشناسی ارشد بهمن رستمی

بررسی و تحلیل 

تفکر عثمانی تا پایان 

 امویان

رضا دعقانی محمد 

 اشکذی

 راهنمای اول 1383 کارشناسی ارشد

تاریخ سیاسی، 

اقتصادی و اداری 

 ادریسیان

 راهنمای دوم 1383 کارشناسی ارشد عصمت برزگر

بررسی و مقایسه 

کارکرد طبقه 

دهقانان از عصر 

خسرو انوشیروان تا 

 پایان دوره اموی

 مشاور 1383 کارشناسی ارشد کبری محرمی

بررسی نقش سیاسی 

و اجتماعی و 

فرهنگی زنان در 

 دوره بنی امیه 

 مشاور 1383 کارشناسی ارشد سوسن نجیبی

بررسی اوضاع 

اجتماعی -سیاسی

شیعیان افغانستان از 

 راهنمای اول 1384 کارشناسی ارشد حسین عبدلی



فرمانروایی درّانی ها 

تا کودتای 

 1356-1126سرخ)

 م(1978-1747ش/ 

تاریخ دولت های 

 شیعه در دکن 

 راهنما 1385 کارشناسی ارشد داریوش براتی

سیاست و حکومت بر 

اساس شرح نهج 

البالغه ابن ابی 

 الحدید

 راهنمای اول 1385 کارشناسی ارشد احمد رضا رستمی

بررسی تطبیقی 

سیره نبوی در قرآن 

 و منابع تاریخی

علی اکبر عباسیان 

 هراتی

 راهنمای اول 1385 کارشناسی ارشد

تاریخ سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی 

کرمانشاه ار ورود 

 اسالم تا دوره مغول 

 راهنمای اول 1385 کارشناسی ارشد ایوب صفری

نقش مذهبی خاندان 

خاتون آبادی در 

 عصر صفویه 

مریم جان نثاری 

 الدانی

 مشاور 1385 کارشناسی ارشد

تاریخ تشیع کاشان تا 

 صفویه 

 مشاور 1385 کارشناسی ارشد ابوالفضل جندقیان

تشیع در خوزستان 

 از قرن اول تا صفویه 

 مشاور 1385 کارشناسی ارشد سید ابراهیم موسوی

قبیله بنی نجار و 

نقش آن در تاریخ 

تحوالت اسالم تا 

 ه.ق 132پایان سال 

 راهنمای اول 1385 کارشناسی ارشد محمد رستم زاده

بررسی سیر تاریخی 

جریان های فکری 

مؤثر در شکل گیری 

مبانی فرهنگی تمدن 

اسالمی)از جاهلیت تا 

آغاز دوره دوم 

 عباسی(

 راهنمای اول 1386 دکتری شکراهلل خاکرند



قبیله همدان و نقش 

آن در تاریخ اسالم و 

تشیع)قرن اول 

 هجری قمری(

عبداهلل معصومی 

 جشنی

 راهنما 1386 کارشناسی ارشد

بررسی و تحلیل 

ر بحرانهای تاثیر گذا

اجتماعی و اقتصادی 

در ایران از سقوط 

صفویه تا برآمدن 

-1210قاجار)

-1723ه.ق/1135

 م(1797

 راهنمای دوم 1386 دکتری علی اکبر جعفری

فرایند تکامل شیعه 

در بغداد و ری و قم 

و خراسان از قرن 

سوم تا اوائل قرن 

 چهارم هجری

سید میر حسین 

 عالمه

 راهنمای دوم 1386 دکتری

بررسی تاریخ نقد و 

نگاری محلی ایران 

در دوره اسالمی تا 

 سده هفتم

 راهنمای اول 1387 دکتری عبدالرحیم قنوات

بررسی مقایسه ای 

نظام آموزشی در سه 

پایتخت عصر 

صفویان)تبریز، 

 قزوین و اصفهان(

 مشاور 1387 کارشناسی ارشد محسن شانه ء

بررسی اوضاع و 

احوال اجتماعی 

 دوران اامام هادی)ع(

حمید رضا عاقلی 

 نژاد

 راهنمای اول 1387 کارشناسی ارشد

بررسی جایگاه 

مسیحیت در شبه 

جزیره عربستان از 

آغاز اسالم تا سال 

 چهلم

جهانگیر رجبی 

 دشتکی

 مشاور 1387 کارشناسی ارشد

 راهنمای دوم 1387 کارشناسی ارشد نسرین تفتیدهنقش قبیله 



عبدالقیس در تاریخ 

 تشیع

در وحدت اسالمی 

 سیره اهل بیت

 مشاور 1387 کارشناسی ارشد اکرم حاجی حسینی

نقش حوزه علمیه قم 

در تاریخ 

 ه.ق( 94-381تشیع)

 راهنمای اول 1388 کارشناسی ارشد حمیده یاوری

سیاست امویان 

نسبت به علویان در 

مثلث شام، عراق و 

 ه.ق( 64-20حجاز )

 مشاور 1388 کارشناسی ارشد محمد حسن بیگی

سیره و  بررسی

اندیشه اجتماعی امام 

علی بن ابی 

 طالب)ع(

 مشاور 1388 کارشناسی ارشد مهدیه قبادی

نقد و بررسی منابع 

تاریخنگاری فتوح 

اسالمی ایران در سه 

 قرن اول هجری

 راهنمای دوم 1388 دکتری حسین عزیزی

بررسی تاریخ 

تحوالت سیاسی و 

اجتماعی استان 

کهکیلویه و بویر 

زندیه  احمد از پایان

تا دوره ناصرالدین 

-1209شاه قاجار)

-1794ه.ق / 1264

 م(1848

سید رضا 

 رحماندوست

 مشاور 1388 کارشناسی ارشد

تحلیل نقش 

مسلمانان در 

شهرسازی بین 

النهرین تا قرن سوم 

 هجری

 راهنمای اول 1388 کارشناسی ارشد رقیه امینی

موسیقی در فرهنگ 

و تمدن اسالمی تا 

 مشاور 1389 کارشناسی ارشد ذبیح اهلل نوری



پایان عصر اول 

 عباسی

بررسی تحوالت 

سیاسی، اجتماعی و 

اقتصادی کهکیلویه از 

آغاز صفویه تا پایان 

 زندیه

 مشاور 1389 کارشناسی ارشد نعمت اهلل زکی پور

نقش پیامبران 

ابراهیمی در بنیان 

 تمدن 

 راهنمای اول 1389 کارشناسی ارشد زهرا سلیمانی

ادیان و مذاهب 

کرمان از ورود اسالم 

تا پایان دوره 

 سلجوقیان کرمان 

 راهنمای اول 1389 کارشناسی ارشد علی اعتصامی

جایگاه حضرت 

فاطمه زهرا)سالم اهلل 

علیها( در ادبیات 

 منظوم معاصر

 راهنمای دوم 1389 کارشناسی ارشد طاهره اسکندری

بررسی تحلیلی 

جایگاه قبیله مذحج 

اسالم تا در تاریخ 

پایان قرن دوم 

 هجری

 راهنمای اول 1389 دکتری مریم سعیدیان جزی

تاریخ تشیع در یزد تا 

-910صفویه )

 ه.ق(380

 راهنمای اول 1389 کارشناسی ارشد علی اکبر اسمعیلی

بررسی همگرایی و 

واگرایی اشاعره، 

حنابله و معتزله در 

دوره سلجوقی در 

 ه.ق( 590-429بغدا)

 مشاور 1389 کارشناسی ارشد کوهسار نظری

تحوالت فرهنگی 

چهارمحال بختیاری 

از آغاز سلسله 

قاجاریه تا پایان 

کوروش میرالهی 

 بلداجی

 مشاور 1389 کارشناسی ارشد



سلسه 

 1358-1147پهلوی)

 ش(

تحلیل نگره های 

جغرافی دانان ایرانی 

در شکل گیری علم 

جغرافیا در تمدن 

اسالمی از آغاز تا 

 قرن نهم هجری

 راهنمای اول 1389 کارشناسی ارشد فرشاد کرم زاده

نقش یاران ایرانی 

امامان نهم، دهم و 

یازدهم شیعه در 

تاریخ فرهنگ 

 اسالمی

 راهنمای اول 1389 کارشناسی ارشد فرشته بوسعیدی

تاریخ نگاری دالئل 

در سیره رسول 

خدا)ص( از آغاز تا 

نیمه قرن ششم 

 هجری

 راهنمای دوم 1389 کارشناسی ارشد مهناز کوهی

بررسی علل مهاجرت 

علمای شیعه پس از 

سقوط صفویه به 

عتبات و بازگشت 

آنان به ایران در آغاز 

 عصر قاجار

 مشاور 1389 کارشناسی محمد جواد کیانی

نقش یاران ایرانی 

امام موسی بن جعفر 

و امام علی بن موسی 

الرضا علیهما السالم 

در فرهنک و تمدن 

 اسالم

 راهنمای اول 1390 کارشناسی ارشد تقدیسیزهرا 

بررسی کارکرد طبقه 

دبیران از سقوط 

ه.ق( تا  3ساسانیان)

پایان عصر اول 

 ه.ق( 232عباسی)

 مشاور 1390 کارشناسی ارشد خیراله چادله



بررسی روابط 

انگلستان با وهابیت 

در منطقه خلیج 

-1850فارس)

 م(1750

اصغر متولی زاده 

 نائینی

 راهنمای اول 1390 دکارشناسی ارش

نقش مترجمان 

ایرانی در توسعه 

تمدن اسالمی)از 

ابتدای قرن دوم تا 

نیمه قرن چهارم 

 هجری قمری(

 مشاور 1390 کارشناسی ارشد پروین اصغری

تبیین عملکرد 

فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی روحانیت 

-1320لهای بین سا

هجری  1332

یه بر شمسی)با تک

 شهر اصفهان(

 مشاور 1390 کارشناسی ارشد مهناز ملکی

بررسی آرا و اندیشه 

های قطب الدین 

 محمود شیرازی

 مشاور 1390 کارشناسی ارشد مرضیه کیهانی

بررسی تحلیلی شیوه 

های تاریخ نگاری 

مقتل، از آغاز تا پایان 

 قرن پنجم ه. ق

بهاء الدین قهرمانی 

 نژاد شایق

 راهنمای دوم 1390 دکتری

تبیین نقش هشام 

بن محمد بن سائب 

کلبی در تمدن 

 اسالمی 

 راهنمای اول 1390 کارشناسی ارشد وحید سعیدی

بررسی مراکز شیعه 

پژوهی در بریتانیا 

-2010بین سالهای 

1950 

سوسن قاسمی 

 حیدری

 مشاور 1390 کارشناسی ارشد

نگاه مستشرقان به 

دین و اعتقادات 

 مشاور 1391 کارشناسی ارشد محمد رضا کیوانی



زرتشتیان در قرونه 

هجدهم، هفدهم، 

نوزدهم و بیستم 

میالدی)یازدهم، 

دوازدهم، سیزدهم و 

 چهاردهم هجری(

نقش اصحاب امامان 

در اعتالی فرهنگ و 

تمدن اسالمی در 

قرن دوم و سوم 

هجری )تاریخ و 

 جغرافیا(

حسین حسینیان 

 مقدم

 راهنمای اول 1391 دکتری

یخ بررسی تحلیلی تار

سیاسی اجتماعی 

مصر در عصر 

 64-40سفانیان)

 ه.ق(

 مشاور 1391 دکتری فیروز آبادی

نقش قبیله بنی عامر 

در تحوالت اجتماعی 

فرهنگی جهان اسالم 

 ه. ق 132تا سال 

 راهنمای اول 1391 کارشناسی ارشد محمد علی سمیعی

بررسی روند وقف در 

بیمارستان های 

اصفهان ار انقالب 

 مشروطه تا کنون 

سید مصطفی 

 طباطبایی

 راهنمای اول 1391 کارشناسی ارشد

نقد و بررسی تاریخ 

نگاری محلی ایران از 

 1285تا  1135سال 

 ه. ق

 مشاور 1391 دکتری بهمن زینلی

تحلیل نقش شیعیان 

امامیه در تحوالت 

 فرهنگی جهان اسالم

از قرن پنجم تا نیمه 

 قرن هفتم ه. ق

 راهنمای اول 1391 دکتری محمد طاهر یعقوبی

 راهنمای اول 1392 کارشناسی ارشدعبدالعلی ترابی ورنو کارکرد سیاسی، 



اجتماعی و فرهنگی 

عزاداری در دوره 

 پهلوی اول

 سفادرانی

بررسی و تحلیل 

تشیع امامی در 

سوریه از فروپاشی 

 عثمانی  تا کنون 

 راهنمای اول 1392 کارشناسی ارشد علی مالئی

بررسی سیره 

خانوادگی ائمه 

 طاهرین 

ابوالفضل سلمانی 

 یگوران

 مشاور 1392 کارشناسی ارشد

تحلیل برنامه های 

مذهبی رادیو ایران از 

آغاز تأسیس تا 

انقالب اسالمی 

 1357-1319ایران)

 ه.ش(

 دومراهنمای  1392 کارشناسی ارشد نائب صالحی گوجانی

تاریخی بررسی سیر 

وین از آغاز تشیع قز

تا تأسیس دولت 

 صفویه 

 مشاور 1392 کارشناسی ارشد سید هاشم موسوی

نقش شیعیان در 

تحوالت سیاسی 

اجتماعی و فرهنگی 

 1961کویت از سال 

 میالدی 2012تا 

 راهنمای اول 1392 کارشناسی ارشد معصومه بندانی

تشیع در  سیر تحول

آذربایجان تا تأسیس 

 صفویه 

سید مسعود 

 شاهمرادی

 راهنمای اول 1392 دکتری

بررسی پیشینه تالش 

ایران برای دستیابی 

 به فناوری هسته ای

 مشاور 1392 کارشناسی ارشد فهیمه رحیمی

تاریخچه بیماری ام 

اس در ایران از ابتدا 

  1391تا پایان سال 

 راهنمای اول 1392 کارشناسی ارشد علی حدادی

 راهنمای اول 1392 دکتری حمید رضا مطهریهل بیت)ع( در ا



 متون اسالمی آندلس

نقش قبیله حمیر در 

تاریخ اسالم و تشیع 

 ه. ق132تا سال 

 راهنمای اول 1393 کارشناسی ارشد زینب کریمی

بررسی نقش قبیله 

خزاعه در تاریخ 

اسالم و تشیع تا سال 

 ه. ق 322

 راهنمای اول 1393 کارشناسی ارشد زهرا حسین هاشمی

هدیه در سیره و 

 سبک رسول اهلل)ص( 

 راهنما  1393 کارشناسی ارشد عذرا شفیعی

نقش قبیله نخع در 

تحوالت سیاسی 

فرهنگی اسالم و 

ه.  329تشیع تا سال 

 ق

محمدرضا کاظمی 

 جروکانی

 راهنمای اول 1393 کارشناسی ارشد

جریان های فکری و 

امام فرهنگی عصر 

سجاد )ع( و 

راهبردهای فرهنگی 

 آن حضرت

 راهنمای اول 1393 کارشناسی ارشد زینب حمزه پور

سیره عملی و نظری 

امام علی )ع( در 

 تعامل با اهل کتاب 

 مشاور 1393 کارشناسی ارشد ثنا شهری

تبیین دیدگاه های 

پزشکان اسالمی 

درباره طّب زنان در 

تمدن اسالمی تا قرن 

 نهم هجری

فاطمه علیان امین 

 آبادی

 راهنمای اول 1393 کارشناسی ارشد

تأثیر سبک زندگی 

ائمه علیهم السالم در 

سالمت دستگاه 

 گوارش 

 راهنمای اول 1393 کارشناسی ارشد اکرم شیری

مدارا با مخالفان و 

اهل کتاب در سیره 

امام علی)ع( در 

 راهنمای اول 1393 کارشناسی ارشد زهرا مرتضایی



 دوران خالفت 

بررسی و تحلیل 

تاریخنگاری 

فرهنگنامه های 

تاریخی عصر 

 923-648ممالیک)

 ه.ق(

محمد قزوینی نظم 

 آبادی

 مشاور 1393 دکتری

مقایسه تحلیلی سیر 

تمدن اسالمی در 

خالفت عباسیان و 

فاطمیان مصر)قرن 

چهارم و پنجم 

هجری قمری/ قرن 

دهم و یازدهم 

 میالدی(

 مشاور 1393 دکتری معصومه دهقان

نقش خاندان 

روضاتیان در بالندگی 

فرهنگ تشیع از قرن 

دوازدهم تا عصر 

 حاضر

مرضیه بهره مندی 

 جزی

 مشاور 1393 کارشناسی ارشد

     
 

 

 برگزاری کارگاه آموزشی و کارگاه علمی

 

واحد  تاریخ برگزاری محل برگزاری مدت عنوان کارگاه

درخواست 

 کننده

 سِمَت

مباحث 

خلیج  استراتژیک

فارس ویژه 

اعضای هیات 

 علمی

روز 2  سخنران دانشگاه اصفهان 1358 دانشگاه اصفهان 



روش های نوین 

 تحقیق در تاریخ

روز 2  سخنران دانشگاه اصفهان 1382 دانشگاه اصفهان 

روز 2 تاریخ شفاهی  سخنران دانشگاه اصفهان 1384 دانشگاه اصفهان 

هی و تاریخ شفا

 دانشگاه

روز 1 اصفهاندانشگاه    سخنران دانشگاه اصفهان 1386 

نهج البالغه و 

 جامعه شناسی

روز 1  سخنران دانشگاه اصفهان 1386 دانشگاه اصفهان 

آرمان شهر 

 اسالمی

روز 1 استانداری و  1387 دانشگاه اصفهان 

شهرداری 

 اصفهان

 سخنران

الیحه مدیریت 

 خدمات کشوری

ساعت 2  حضور  1387 تاالر دکتر رزمجو 

محلیتاریخ  ساعت 8  گروه تاریخ  1389 دانشگاه اصفهان 

 دانشگاه اصفهان

 سخنران

کارگاه آموزشی 

نقد و بررسی 

 اطلس شیعه

ساعت 8 پژوهشگاه حوزه  1390 دانشکده ادبیات 

 و دانشگاه

 مجری

فرهنگ مزارات و 

 بناهای آموزشی

ساعت 8  مجری  1390 دانشکده ادبیات 

آشنایی با خط 

 سیاق

ساعت 8 ادبیاتدانشکده    حضور  1392 

کارگاه آموزشی 

 فلسفه علم تاریخ

ساعت 8  سخنران  1392 دانشکده ادبیات 

تاریخ تمدن 

 اسالمی

ساعت دو  16

 روز

نمایندگی  نهاد 1392 دانشکده ادبیات

معظم  مقام

در  رهبری

 دانشگاه ها

 مجری

 تدریس موضوع

تاریخ تمدن »

در « اسالمی

دانشگاه های هنر 

اسالمی تبریز، 

صنعتی سهند 

تبریز، صنعتی 

اراک، صنعتی 

ساعت 86 تدریس برای  

اعضای هیات 

علمی موسسات 

آموزشی و 

پژوهشی سطح 

 کشور

نهاد نمایندگی  1392

مقام معظم 

رهبری در 

 دانشگاه ها

 مجری



همدان، علوم 

پزشکی اصفهان، 

اصفهان و 

 فردوسی مشهد

فرهنگ زیارت 

ائمه اطهار)ع( و 

اولیاء از منظر 

 مطالعات تطبیقی

ساعت 12 2/1393 دانشکده ادبیات  دفتر کارگاه های  

آوزشی دانشگاه 

 اصفهان

 مجری

تاریخ تمدن 

 اسالمی

ساعت 16 نهاد معظم  

 رهبری

18/10/3139 نهاد معظم  

 رهبری

 مجری

بوم شناسی جهان 
تشیع)شبه قاره 

 هند(

 مجری دانشکده ادبیات 21/2/1394 دانشکده ادبیات ساعت 10

 

 طرح های برون دانشگاهی

دستگاه  عنوان نوع طرح

سفارش 

 دهنده

کاربری 

 تعریف شده

 مجری دانشگاه

قراردادهای 

مستقل با ارگانها 

 و صنایع 

فرهنگنامه 

جاودانه های 

تدوین  تاریخ 

زندگی نامه 

فرماندهان شهید 

 استان اصفهان

 بنیاد شهید و

امور ایثارگران 

 استان اصفهان

 اصغر منتظر القائم دانشگاه اصفهان طرح کاربردی

قراردادهای 

مستقل با ارگانها 

 و صنایع

نامگذاری مسکن 

 5برزن -مهر

اداره مسکن و 

شهر سازی فوالد 

 شهر

 اصغر منتظر القائم اصفهان دانشگاه کاربردی طرح

دگرگونی های  102طرح 

اجتماعی، 

فرهنگی 

-1375)اصفهان

1299) 

صدا و سیمای 

 اصفهان

 اصغر منتظر القائم اصفهان دانشگاه کاربردی طرح

 

 


