
 

 

 رزومه آقاي دكتر اصغر منتظرالقائم

 دين: اسالم ابعيت: ايرانت يرانيمليت: ا وضعيت تأهل: مجرد  متأهل* جنس: زن مرد*  1337اريخ تولد: ت نام و نام خانوادگي: دكتر اصغر منتظر القائم

 عنوان پايان نامه تاريخ دريافت مدرک لدانشگاه محل تحصي عنوان رشته مدارج تحصيلي

 - 1366 دانشگاه اصفهان تاريخ ليسانس

 الماس سقيفه با جناح بنديهاي سياسي و فكري بعد از پيامبر 1369 دانشگاه شهيد بهشتي تاريخ فوق ليسانس

 علل و عوامل گرايش قبايل سني به تشيع 1378 دانشگاه تربيت مدرس تاريخ دكترا

 دانشگاه محل کار: دانشگاه اصفهان، دانشکده: ادبيات و علوم انساني رسمي      مرتبه دانشگاهي: دانشيار وضعيت استخدامي: 

 دانشگاه محل تدريس سالهاي تدريس دروس تدريس شده تدريس مقاطع

 ليسانس 

 دانشگاه اصفهان سال15 تاريخ اسالم تا سال چهلم هجري

 دانشگاه اصفهان سال10 تاريخ تشيع

 دانشگاه اصفهان سال10 تاريخ زندگاني ائمه

 دانشگاه اصفهان سال5 فلسفه تاريخ

 دانشگاه اصفهان سال10 كليات علم تاريخ

 فوق ليسانس 

 دانشگاه اصفهان سال5 تاريخ ايران از سقوط ساسانيان تا سقوط اموي

 دانشگاه اصفهان سال3 تاريخ انديشه هاي سياسي دراسالم

 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي
 سال7

 
 دانشگاه اصفهان

 دانشگاه اصفهان سال5 اسالم در آسياي ميانه و شبه قاره هند

 دانشگاه اصفهان سال5 سيره نبوي

 دکتري 

 دانشگاه اصفهان سال3 فرهنگ و تمدن اسالمي

 هاندانشگاه اصف سال3 نقد و بررسي منابع تاريخ اسالم 

 دانشگاه اصفهان سال3 اسالم در آسياي ميانه و شبه قاره هند

 سال انتشار محل انتشار عناوين موضوع

 

 

 کتب تأليف شده

 

 

 سقيفه -1

 تجلي هدايت -2

 تاريخ صدر اسالم -3

 مزارات اصفهان -4

 تاريخ اسالم تا سال چهلم هجري -5

 تاريخچه گلستان شهداي اصفهان -6

 ني در حمايت از اهل بيتنقش قبايل يم -7

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

 قم
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 1384 قم تاريخ امامت -8

 مالحظات تاريخ اتمام عناوين موضوع

 مجري طرح 1385 1300-1357گرگوني هاي اجتماعي و فرهنگي اصفهان د -1 طرح و پروژه 

 مالحظات تاريخ اتمام عناوين

 كارشناسي ارشد

 هان در ايام صفويان، علي اكبر جعفرياصف -1

 ت سياسي و اقتصادي و اجتماعي... اصفهان در عصر شاه صفي اول، مصطفي بخاريانتاريخ تحوال -2

 يات سياسي و اجتماعي قبيله اشعر در قرن اول هجري، قاسم خردمنديح -3

 انهـ. ق، مريم پرويني1322ت سياسي اقتصادي و اجتماعي...اصفهان از فتح آن تا سال بررسي تحوال -4

 بيله تميم و نقش آن در تاريخ تحوالت ايران باستان، مريم سعيديانق -5

 بيله ازد و نقش آن در تاريخ تحوالت ايران تا سال...، ليال خامسي پورق -6

 پايان امويان، محمد رضا دهقاني اتبررسي تحليل تفكر عثماني  -7

 اريخ سياسي و اقتصادي و ادراي ادريسيان، عصمت برزگرت -8

داد، ل بويه بغيل رقابتها و چالشهاي امارت و وزارت در خالفت عباسي از دوره معتصم تا پايان آبررسي و تحل -9

 سيد ابوالقاسم سيد فتاحي

 ي عيديتان از فرمانروايي دراني ها تا كودتاي سرخ، حسررسي اوضاع سياسي و اجتماعي شيعيان افغانسب -10

 يعه در دكن، داريوش براتيدولتهاي ش -11

 ياست و حكومت بر اساس شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد، احمر رضا رستميس -12

 فريصت سياسي و اجتماعي و اقتصادي... كرمانشاه از ورود اسالم تا دوره مغول، ايوب تاريخ تحوال -13

 هجري، محمد رستم زاده 132خار و نقش آن در تاريخ تحوالت اسالم تا پايان فبيله بني ب -14

 بيله همدان و نقش آن در تاريخ اسالم و تشيع قرن اول هجري، عبداهلل معصوميق -15

 دكتري

 يري اكبر جعفعل بحرانهاي تاثير گذار اجتماعي و اقتصادي در ايران از صفويه تا بر آمدن قاجار، بررسي تحليل -1

 ن عالمهد مير حسيمل شيعه در بغداد ، ري و قم و خراسان از قرن سوم تا اوايل قرن چهارم هجري، سيفرايند الكا -2

 رنداريخي جرياهاي فكري موثر در شكل گيري مباني فرهنگي تمدن اسالمي، شكر اهلل خاكبررسي سير ت -3

 سالمي، عبدالرحيم قنواتقد و بررسي تاريخنگاري محلي ايران در دوره ان -4
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