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دکتری :تاریخ ایران دوره اسالمی ،دانشگاه شیراز 3159 ،ـ 3153
کارشناسی ارشد :تاریخ جهان (اروپا) ،دانشگاه شهید بهشتی تهران 3111 ،ـ 3119
کارشناسی :تاریخ ،دانشگاه شهید بهشتی تهران3111-3111 ،

کسب رتبههای علمی و تقدیرنامه





دانشجوی استعداد درخشان رشته تاریخ با معرفی سازمان سنجش
دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد تاریخ جهان دانشگاه شهید بهشتی
دانشجوی ممتاز دوره دکتری دانشگاه شیراز
استاد برتر دانشگاه جیرفت و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم دانشگاه.

پایان نامه




پایاننامه دکتری :اهداف و کارکردهای کنسولگریهای بریتانیا در جنوب شرق ایران؛ استاد راهنما:
دکتر محمدمهدی مرادی خلج ،اساتید مشاور :دکتر عبدالرسول خیراندیش و دکتر احمد فضلی نژاد.
پایاننامه کارشناسی ارشد تاریخ جهان :جنگ جهانی اول و تأثیر آن در قفقاز؛ استاد راهنما :دکتر
محمدعلی اکبری ،استاد مشاور :دکتر علی بیگدلی.

حوزههای مطالعاتی





اندیشه سیاسی از دوره باستان تا معاصر در ایران و جهان
تاریخ روابط خارجی ایران
تاریخ معاصر ایران و جهان
تاریخ محلی کرمان و جیرفت

سوابق آموزشی
تدریس در مقطع کارشناسی دانشگاه جیرفت




















تاریخ ایران از آریاییها و مادها تا پایان هخامنشیان
تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی
تاریخ ایران در دوره ساسانیان
تاریخ ایران در دوره مغول و ایلخانان
تاریخ ایران از پایان ایلخانان تا دوره صفوی
تاریخ تحوالت ایران از انقراض قاجار تا کودتای  81مرداد 3118ش
تاریخ دیپلماسی
تاریخ یونان و روم
تاریخ بیزانس
تاریخ اروپا در قرون وسطی
تاریخ تحوالت اروپا در قرون جدید
تاریخ تحوالت اروپا از انقالب فرانسه تا جنگ جهانی اول
تاریخ تحوالت اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون
تاریخ عثمانی و خاورمیانه
تاریخ اندیشهها و مکاتب سیاسی در غرب
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسالم
مبانی جامعهشناسی
فلسفه تاریخ
روش تحقیق تاریخ

مؤسسه آموزش عالی جاوید جیرفت



تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،سال تحصیلی  3159تا 3159
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) ،سال تحصیلی  3159تا 3159

دانشگاه پیام نور جیرفت








تاریخ تشیع
تاریخ علوم در اسالم
تاریخ تشکیالت اسالمی
تاریخ آموزش و پرورش در اسالم
تاریخ عثمانی
جهان اسالم ،غرب و استعمار
کلیات فرهنگ و تمدن اسالمی

سوابق پژوهشی در مجالت علمی -پژوهشی


اهداف و کارکردهای کنسولگریهای بریتانیا در کرمان و سیستان (مجله تاریخ ایران دانشگاه شهید
بهشتی)



شالبافی کرمان در دوره قاجار (مجله پژوهشهای تاریخی اصفهان)



بسترهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی وقایع کرمان و بازتاب آن در انقالب مشروطه (مجله
پژوهشهای تاریخی اسالم و ایران دانشگاه الزهرا)



جایگاه ائمه اطهار (ع) در آثار و احوال شاه نعمتاهلل ولی (مجله مطالعات ایرانی دانشگاه شهید باهنر
کرمان)



تبیین حکومت خوانین بختیاری در کرمان (مجله پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم دانشگاه
سیستان و بلوچستان)
مقاالت انگلیسی()Isi

 New Routes to Iran’s International Trade in the Safavid Era (Isi, Ancient
Asia, published by Ubiquity Press, London).

مقاالت علمی  -تخصصی و همایشی


اقتصاد کرمان در دوره قاجار



ترجمه سلسلهالنسب صفوی ،نویسنده شعله کوئین



نقوش جانوری تمدن حوزه هلیلرود



خوانین بختیاری کرمان

برگزاری کارگاه و سخنرانی








بازخوانی وصیتنامه و تبیین اندیشههای امام خمینی (ره)
دستآوردهای بینالمللی انقالب اسالمی
تبیین اقتصاد مقاومتی
ریشهها و اندیشههای سلفیگری
انتخابات در کالم والیت
فرقهشناسی (فرق اسالمی)
جایگاه جنبشهای دانشجوئی در تاریخ معاصر ایران ،به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه علوم
پزشکی جیرفت

شرکت در کارگاهها





بررسی ،تحلیل و روش تدریس تاریخ اسالم
مهارتهای تدریس
ارائه درس با استفاده از فنآوری
روش تحقیق و تولید مقاله علمی

مسئولیت اجرایی و علمی





مشاور دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جیرفت
عضو هیئت تحریریه مجله پارسه
عضو هیئت تحریریه مطالعات نوین در علوم انسانی
عضو هیئت رئیسه انجمن ایرانی قاجار

عضو داوران مجالت علمی  -پژوهشی



مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم دانشگاه سیستان
مجله علمی ترویجی مطالعات ایرانی دانشگاه باهنر کرمان

مهارتهای آموزشی



مدرک ، ICDLمهارتهای کامپیوتر
زبان خارجی :انگلیسی

