ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر
داﻧﺸﮑﺪه :داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل اﺧﺬ ﻣﺪرک

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۱۳۸۳

اﻟﻬﯿﺎت -ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

۱۳۸۵

اﻟﻬﯿﺎت -ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ

۱۳۹۴

اﻟﻬﯿﺎت -ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ

ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان

اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اراک

ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺖ
ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ

ﺟﻮاﯾﺰ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
 .1ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آزاد ﺧﻤﯿﻦ 1393-1387
 .2ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف واﺣﺪ ﺧﻤﯿﻦ 1393 -1387

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺨﺼﺼﯽ
 .1ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺻﺪر اﺳﻼم
 .2ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺎﻣﺖ
 .3ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼم و اﯾﺮان
 .4ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان دوره اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام
ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ

ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

ﭘﺎﯾﻪ
۵

زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ
 .1ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺻﺪر اﺳﻼم
 .2ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺎﻣﺖ
 .3ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼم و اﯾﺮان
 .4ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ
 .5ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم
 .6ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻐﺮب و اﻧﺪﻟﺲ

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ
 -1ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( -ﺧﺮداد  -1389داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺧﻤﯿﻦ

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 -1ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﺮان و اﺳﻼم

ﻣﻘﺎﻻت در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ
 .۱ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی،دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(،ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از
ﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(،ﺧﻤﯿﻦ.۱۳۸۹،
 .۲ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی،ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺟﺎﻣﻊ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزی ﻟﺮزه
ای)ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﭼﻬﺎرﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ(،ﺧﻤﯿﻦ.۱۳۸۸،
 .۳ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﺳﻼم،ﻫﻤﺎﯾﺶ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ،ﺧﻤﯿﻦ.۱۳۸۷،
 .۴ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻠﯽ ﺧﺴﺮوی،ﻣﻬﺪوﯾﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ،ﻫﻤﺎﯾﺶ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺪوﯾﺖ،ﺧﻤﯿﻦ.۱۳۸۷،
 .۵ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ،ﺑﺴﯿﺞ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ،ﺑﺴﯿﺞ  ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ،ﺧﻤﯿﻦ.۱۳۸۶،

ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت
 .۱رﺿﺎ ﺳﺮوری  ,ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﺰاده  ,ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ  ,ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻬﺮﻣﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ :ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
»ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻠﻮب«،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ  ،ﺑﺼﯿﺮت و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ،ﺷﻤﺎره  ،۵۷ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۴۰۰
 .۲ﺟﻤﯿﻠﻪ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در اﺣﯿﺎی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺼﺮ ﺑﻮﯾﻪ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻤﺎره  ۲۱زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۹۹
 .۳ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻧﯿﺎزآﺑﺎدی ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﻦ آﺑﺎدی،ﻣﻨﺸﺂت ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﺿﯿﺎن ﺗﯿﻤﻮری در ﺧﻄﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ و اﻧﻌﮑﺎس آن در ﻧﮕﺎرﮔﺮی،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ،دوره ،۱۷
ﺷﻤﺎره  ،۴۰زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۹۹
 .۴ﺟﻮاد رﺟﺒﯽ ﻣﻨﺪی  ,ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی  ,ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ  ,اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﻦ آﺑﺎدی،ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﯿﻤﻮری در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺧﻮاﻧﺶ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻫﺎ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻨﺮ
اﺳﻼﻣﯽ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۹
 .۵ﻧﺪا ﮐﻌﺒﻪ  ,ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی  ,ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ،ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
اﻗﺘﺼﺎد دوره ﺻﻔﻮی،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۹
 .۶ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی و ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ،ﺑﺎزﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﺎﻣﺖ و ﺗﺠﻠﯽ وﻻﯾﺖ در آﯾﻨﻪ ﻏﺪﯾﺮ،ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی

ﮐﻼﻣﯽ،ﭘﯿﺎﭘﯽ - ۱۵ﭘﺎﺰ .۱۳۹۳
 .۷ﺟﻤﯿﻠﻪ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ،ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوران آل ﺑﻮﯾﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﭙﺎه
ﮐﺎرآﻣﺪ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ،ﭘﺎﺰ .۱۳۹۹
 .۸ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪا ﮐﻌﺒﻪ،ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ در ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ،ﺑﻬﺎر .۱۴۰۰
 .۹ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ  ,ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی  ,ﻋﺒﺪاﻟﻪ رﺣﯿﻤﯽ،اﺧﻼق ﻣﺪاری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( در ﻏﺰوات،ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی
اﺧﻼﻗﯽ.۱۳۹۸،
 .۱۰ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ  ,ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی  ,ﻋﺒﺎس رﻫﺒﺮی،ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ در ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﯿﻌﯽ،ﻣﺠﻠﻪ :ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۲۰،۱۳۹۷
 .۱۱ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ،ﺳﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻣﺪﯾﻨﻪ،ﻣﺠﻠﻪ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﺮان و اﺳﻼم،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت
.۱۳،۱۳۹۷
 .۱۲ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ  ,ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی  ,ﻋﺒﺎس رﻫﺒﺮی،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ،ﻓﻘﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۱۴،۱۳۹۷
 .۱۳ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﻮﻧﺲ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎی اﻣﻮی اﻧﺪﻟﺲ )-۱۳۸
۴۲۲ق،(.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۲۰،۱۳۹۶
 .۱۴ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی،ﻣﺠﺎدﻻت ﮐﻼﻣﯽ و ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﯾﻬﻮد در دوره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص(،ﻣﺠﻠﻪ:
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻼﻣﯽ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۱۸،۱۳۹۵
 .۱۵ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ  ,دﮐﺘﺮ ﯾﻮﻧﺲ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ  ,دﮐﺘﺮ ﻫﺎدی ﻋﺎﻟﻢ زاده،ﺑﻨﯽ رزﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮﺑﺮی – ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
اﻧﺪﻟﺲ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ،ﻣﺠﻠﻪ :ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۱۶،۱۳۹۴
 .۱۶ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی،ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و راه ﻫﺎی ورود ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ ﻣﻐﺮب،ﺷﯿﻌﻪ ﭘﮋوﻫﯽ.۱۳۹۴،
 .۱۷ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی،ﺑﺎزﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﺎﻣﺖ و ﺗﺠﻠﯽ وﻻﯾﺖ در آﯾﻨﻪ ﻏﺪﯾﺮ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی
ﮐﻼﻣﯽ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۲۰،۱۳۹۳
 .۱۸ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی،ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت از ﻧﮕﺎه ﻗﺮآن و رواﯾﺎت،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺎوه.۱۳۸۹،
 .۱۹ﺳﻬﺮاب اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوی،ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم،ﻣﺠﻠﻪ :زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ اراک،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت .۲۲،۱۳۸۶
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 .۱ﺣﺪﯾﺚ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ :ﻣﺮوری ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی)دام ﻋﺰه(
 .۲ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﯿﻌﻪ :ﺣﻮادث ﻣﺎه ﻣﺤﺮم
 .۳ﻗﺮآن در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ
 .۴ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ،ﻓﺮزﻧﺪان و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن او
 .۵ﻏﺪﯾﺮ درﺧﺸﺶ ﻧﻮر ﺧﺪاوﻧﺪی
 .۶ﯾﻬﻮد ﻗﻮم ﺳﺮﮔﺮدان

