نام  :نزهت ()Nozhat
نام خانوادگی  :احمدی )(Ahmadi
تاريخ تولد( 1962) 1341 :
رشته تحصيلی :دکترای تاريخ ايران
دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان (عضو پيشين گروه تاريخ دانشگاه الزهراء)
محل اخذ مدارک تحصيلی:
کارشناسی :دانشگاه اصفهان ،سال ( .1369عنوان پايان نامه« :زنان در عصر قاجار» )
کارشناسی ارشد :دانشگاه الزهراء ،سال  ( .1373عنوان پايان نامه « :مدارس اصفهان با تکيه بر اسناد وقفی» )
دکتری :دانشگاه الزهراء ،سال  ( .1380عنوان پايان نامه :نهاد وقف ،دگرگونی ها و کارکردهای فرهنگی مذههیی
آن در عصر صفويه» )

فعاليت هاي علمی و پژوهشی
نزهت احمدی
كتاب:
-

در باب اوقاف صفوی ،کتابخانه و مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسالمی.1390،
رويا و سياست در دوره صفوی ،نشر تاريخ.1388 ،
وقف و گسترش خدمات درمان ،با تکيه بر اسناد تهران ،نشر کومه.1387 ،
زن در تاريخ اسالم .مجموعه مقاالت  ،به کوشش نزهت احمدی (صراف) تهران ،کوير516 (1392 ،
صفحه) ISBN:978-964-214-059-6

گواهی چاپ:
 نقش پزشکان مهاجر ....زهرا اسالمی فرد  ،نزهت احمدی، بررسی و تحليل پراکندگی جغرافيايی استرقاق در فتوحات امير تيمور ،مريم عليپور ،نزهت احمدی،مجله علمی پژوهشی تاريخ اسالم و ايران،

 سارا نصيری -محسن نصيری

مقاالت علمی پژوهشی:
 بررسی كاركردهاي مختلف مساجد در عصر صفویه ،محبوبه اسماعيلی ،نزهت احمدي  ،منصورصفت گل ،پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی ،سال چهل و ششم ،شمارۀ دوم ،پاييز و زمستان ( ،1392صص
 ،)14 172تاريخ چاپ  .1396پهيرش نهايی95/ 11/95 :
 تحليل گفتمان مهدويت در عصر شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوی( ،)907-987محیوبه اسماعيلی ،نزهتاحمدی ،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاريخ اسالم ،سال پنجم ،شماره  ،20زمستان .1394
 بازتاب زندگی اجتماعیِ زنان عصر صفوي در سفينه فطرت ،نزهت احمدي ،دوفصلنامة علمی -پژوهشی تار خنگری و تار خنگاری دانشگاه الزهرا)س)  ،سال بيست و پنجم ،دورۀ جديد ،شمارۀ  ، 16پياپی
 ،101پا ييز و زمستان1394 .
 تاثير موقوفات گنجعليخان بر کالید شهری کرمان (با تکيه بر اسناد وقفنامههای گنجعليخان)  ،فصلنامه علمیپژوهشی مطالعات تاريخ اسالم ،زير چاپ.
 تاثيرات علمی مدارس در عصر صفوی ،موسی الرضا بخشی استاد ،نزهت احمدی ،پژوهشنامه انجمن ايرانیتاريخ اسالم .زير چاپ.
 نهاد وقف در دوره صفوی ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاريخ اسالم ،تاريخ چاپ زمستان ( .91شماره ،15شاپا.)2228-6713 :صص .41-56
 بررسی تطیيقی رويکرد سياسی مورخان در تاريخ_نگاری محلی گيالن از قرن نهم تا يازدهم هذ ق با تکيه برروش و بينش مورخان ،دوفصلنامه علمی پژوهشی تاريخ نگری و تاريخ نگاری  ،نزهت احمدی –زهرا حسن
مصفا تصويب  .91/7/29تاريخ چاپ :سال بيستم ،دوره جديد ،شماره  ،5پياپی ،84بهار و تابستان .1389
 کسب مشروعيت سياسی در رويکرد مههیی حکومت ترکمانان قراقويونلو و آق قويونلو ،مجله علمی پژوهشیتاريخ اسالم و ايران ،نزهت احمدی – اعظم جوزانی تصويب .91/3/6سال بيست و يکم ،دوره جديد ،شماره ،12
پياپی ،97زمستان  .1390زمستان  1391چاپ شد ( زمستان  1391چاپ شد ولی تاريخ تصويب )91/3/6

 پيشکش و نقش آن در روابط ايران با کمپانی های هند شرقی در دروه صفوی ،مطالعات تاريخ فرهنگی ،پژوهشنامه انجمن ايرانی تاريخ  ،نزهت احمدی – زهرا زارعيان جهرمی .شماره  ، 7سال دوم ،بهار ( .1390
زمستان  1391چاپ شد)
 منصب بيگلربيگی در دوره شاه عیاس ،نشريه علمی پژوهشی دانشگاه تیريز .1390 ،بهار  1391چاپ شد توليت بقعه شيخ صفی الدين اردبيلی ،نشريه علمی -پژوهشی دانشگاه الزهراء ،دوره جديد ش  ،3پاييز ،1388نزهت احمدی  -مريم لطفی.
 بررسی و تحليل مجله ثريا ،نشريه علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهراء ،ش .1385 ،60 تشيع و وقف ،مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبيات دانشگاه اصفهان ،ش  ،40بهار .1383 -ساختار نهاد وقف در دورۀ صفوی  ،فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا ،عیدالحسين نوائی  ،نزهت احمدی.

مقاله انگليسی:ISI
ISIS-Journal of Shi`a Islamic Studies
Vol VI- Issue 2
Title:
The Role of Dreams in the publical Affairs of Safavid Dynasty (177-198). Nozhat
Ahmadi
مقاالت علمی ترویجی ،مروري و غيره:
 تامالتی بر نقش زنان در گسترش موقوفات عصر صفوی ،ميراث جاويدان ،فصلنامه فرهنگی ،تحقيقی،اجتماعی و تاريخی ،سال  ،26بهار و تابستان .1397
 خانه نشينانی بر بلندای شهر ،ماهنامه فرهنگی اجتماعی برای فردا ،شماره  ،17خرداد .1396 مهرنامه حمايت زنان واقف از جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران  ،مجموعه مقاالت زن در تاريخ معاصر،،1390
 -بررسی شيوه تجارت کمپانی هند شرقی ،سخن تاريخ ،نزهت احمدی ،زهرا زارعيان جهرمی.

-

معرفی کتاب امپراتوری اسپانيا – پرتغال و روابطش با صفويان ايران ،پيام بهارسذتان کتابخانذه ،مذوزه و
مرکز اسناد مجلس1387 ،
در سوگ آئينی شاهان صفوی ،مجوعه مقاالت مزدک نامه  ،3تابستان .1390
نگاهی ديگرگونه به شاه سلطان حسين صفوی ،تحليلی بر کتاب تحفه العالم ،پيام بهارسذتان کتابخانذه،
موزه و مرکز اسناد مجلس1388 ،
تعامل نهاد روحانيت و نهاد وقف  ،مجوعه مقاالت مزدک نامه.1387 ،
کارکرد موقوفات در گسترش مراسم مههیی در دوره صفوی ،مجله پژوهشهای تاريخی زاهدان.1386 ،
نگاهی به بيمارستان وقفی فيروزآبادی ،ميراث جاويدان ،زمستان .1386
نقد کتاب واقفان مؤمنه از تهران ،آئينه ميراث ،بهار و تابستان .1386
نخستين تالش ها برای ورود زنان در عرصه اجتماع ،زمانه ،تابستان .1385
جايگاه زنان شيعه در ايجاد بناهای مههیی ،دو ماه نامه زنان شيعه.1381 ،
شيوه اداره مدارس بر اساس وقفنامه ها ،ميراث جاويدان .1381
فرهنگ اصفهان ،سیك اصفهانی ( هندی) در دوره صفوی.1382 ،

دایره المعارف:
دايره المعارف زن ايرانی /بنياد دانشنامه بزرگ فارسی :مداخل :پوشاک زنان در دوره صفوی ،دده خاتون ،دالرام
خانم ،زبيده بيگم دختر شاه سليمان ،زينب بيگم ،مريم بيگم ،مدرسه مريم بيگم.1382 ،
ترجمه:
 ويژگی بافت شهری اصفهان در اواخر دوره صفوی  ،ميراث جاويدان.1380 ، اصفهان نصف جهان ( ترجمه) ،کتاب ماه 8تاريخ و جغرافيا.1382 ،همایشهاي داخلی:
-

 تسامح و مدارای شاه عیاس ،سياست روز يا قانون حکومتی ،همايش ملی :تسامح و مدارا در فرهنگايران و اسالم ،دانشگاه آزاد نجف آباد ،اسفند .1395
بلوچستان در نظام ايالنی دولت صفويه،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،زاهدان /25،آذر.1395/
بررسی کارکردهای آوزشی مدارس وقفی مشهد با تکيه بر مدرسه عیاسقلی خان /17،اذر.1395 /
وقف و اقتصاد ،1395 ،دانشگاه اصفهان.
زنان واقف در سيستان ،زن در تاريخ محلی منطقه جنوب ايران ،آذر  ،1394انجمن زنان پزوهشگر
تاريخ ،کتابخانه ملی ،تهران.

-

-

زنان واقف ،پاسدار ميراث فرهنگی ناملموس  ،نقش زنان در ميراث ناملموس ،شهرداری اصفهان و
 ،ICCNمهر .1393
تحليلی بر وقفنامه مدرسه عیاسقلی خان ،تاريخ وقف در ايران با تکيه بر موقوفه عیاسقلی خان شاملو،
مشهد ،پاييز .1393
معرفی مراکز و شخصيت های صفوی پژوه در عرصه بين المللی ،نشست تخصصی صفوی پژوهان ايران،
.1393/8/29
نوشابه خانم واقفی از خوی ،سمينار زن در آذربايجان ،شهريور  ،93مرند.
گفتمان سفينه فطرت از نيمه پنهان جامعه ،همايش بين المللی مطالعات تاريخ ايران دوره صفوی،
اجالس يکم ،پژوهش در منابع اصلی  ،نسخ خطی و اسناد ،برگزار کننده انجمن ايرانی تاريخ ،محل
برگزاری دانشگاه الزهراء ،آبان .1392
دو بنای ماندگار از دو بانوی دربار ،همايش نقش اصفهان در پهنه ايران و جهان ،دانشگاه اصفهان ،آذر
.85/
جايگاه مهاجران تیريزی در اصفهان (پايتخت صفوی) ،همايش صفويه در پهنه تاريخ ،دانشگاه تیريز،
.1383
حمايت زنان واقف از جمعيت شير و خورشيد ،همايش زن در ايران معاصر ،انجمن زنان پژوهشگر
تاريخ ،زنجان .1383/12
وقف و آداب و رسوم مههیی در عصر صفوی ،چهارمين ميزگرد صفوی شناسی ،آلمان بامیرگ ،تير.82 /
تأثير وقف بر نظام آموزشی دورۀ صفويه ،همايش «فاضل سراب و اصفهان عصر وی» ،بهمن ،82/
دانشگاه اصفهان
نقش زنان در انقالب مشروطيت ،همايش مشروطيت ،شهرداری اصفهان ،مرداد.81/
زنان واقف در پايتخت صفوی ،همايش اصفهان و صفويه ،دانشگاه اصفهان.1380/ 12 ،

همایشهاي خارجی:
-

پهيرش مقاله در هشتمين سمينار ايرانشناسی اروپا ،سن پترزبورگ ،شهريور .1394
شاه عیاس در کشاکش آمد و رفت مسيونرها در دوره صفوی ،اسپانيا 10 ،و  11مارس 20-21 ،2016
اسفند .1394
بررسی اجمالی جُنگهای صفوی ،هفتمين سمينار ايرانشناسی اروپا ،لهستان کراکوف.1390 /6 ،
آسيب شناسی مطالعات وقف در ايران  ،آموزش و پژوهش تاريخ در ايران آسيبها راهکارها،انجمن ايرانی
تاريخ ،تهران ،آذر .89/
وقف برای نجات فرزند ،زن در تاريخ اسالم ( ،)2انجمن زنان پژوهشگر تاريخ ،آذر .1388
مالحظاتی در باب وقفنامه گنجعلی خان ،همايش دوساالنه ايرانشناسی ،کانادا تورنتو ،مرداد .2008 -87

 تأثير رويا در امور سياسی دولت صفوی  ،همايش دوساالنه ايرانشناسی ،انگليس ،لندن ،مرداد .85 در چند همايش ديگر نيز مانند سمينار حيدر اباد  1390و سمينار ايرانشناسی در ترکيه سال 1391مقالهام پهيرفته شد اما به داليلی در همايش برای ارائه مقاله شرکت نکردم.

دبير علمی همایشهاي بين المللی:
 همايش زن در تاريخ محلی منطقه جنوب ايران ،برگزار کننده انجمن زنان پژوهشگر تاريخ ،محلبرگزاری :تهران -سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،آذر .1394
 همايش بين المللی "مطالعات تاريخ ايران دوره صفوی ،اجالس يکم ،پژوهش در منابع اصلی  ،نسخخطی و اسناد" ،برگزار کننده انجمن ايرانی تاريخ ،محل برگزاری دانشگاه الزهراء ،آبان .1392
 سمينار بين المللی زن در جهان اسالم( ،)2از قرن  7تا قرن  ،12تهران ،آذر .1387سخنرانی:
-

دانشگاه اوپساال ،سوئد ،اکتیر ،2017
انستيتو ايرانشناسی وين ،اتريش ،اکتیر ،2017
انستيتو ايرانشناسی وين ،اتريش2016 ،
سخنرانی در دانشگاه زاهدان.92/2/4 ،
سخنرانی در دانشگاه اصفهان ،پاييز .91
سخنرانی در آموزش و پرورش کرج.91/3 ،
زنان سياستمدار دورۀ صفوی ،دانشگاه الزهرا.1385 ،
سياست های شاه عیاس از انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان ،دانشگاه الزهرا.1385 ،
صفويان در تاريخ ايران ،سخنرانی در آموزش و پرورش.1384 ،
نقد کتاب «صفويه در عرصه دين ،فرهنگ و سياست» ،کتابخانه مرکزی شهردای اصفهان ( با حضور
نويسنده).1383 /4 ،
شيخ بهايی ،مؤسسه آموزش عالی شيخ بهايی ،بهار .1382
اوقاف اصفهان ،کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان ،شهريور .1382
نقش اسناد در مطالعات تاريخی ،انجمن زنان پژوهشگر تاريخ.1381/2 ،
...

كارگاه آموزشی:
 -دکتر بهرام نژاد

-

تعامل وقف و هنر ،دانشگاه هنر اصفهان ،چهارشنیه  /13/ديماه .96/
فقه و انديشه موسسه فتوح
موسسه فتوح
کاربرد اسناد در پژوهش های تاريخی .دکتر داريوش رحمانيان ،دکتر سيمين فصيحی ،دکتر سهيال
ترابی ،دکتر نزهت احمدی ،شنیه /18آذر( .96/کارگاه يك روزه  8:30الی )17:30

 رودي متی ،سه شنبه  / 2/خرداد96 / سيمين فصيحی سير وقف در ايران و جهان ،انجمن علمی دانشجويی دانشگاه اصفهان.1395/9/30 ، کارگاه تخصصی «سند شناسی و سند خوانی با تکيه بر اسناد دوره صفويه و قاجاريه» ،قطب علمیمطالعات فرهنگ و تمدن شيعه در دوره صفويه.95/12/23 ،
 تاثير وقف بر رونق و افول اقتصاد در دوره صفوی،کارگاه آموزشی وقف و اقتصاد .برگزار گننده :گروهتاريخ و گروه اقتصاد.1394/11/14 .
 کارگاه«تاريخ ايران از گهشته تاکنون» ،سخنرانی با عنوان« :نقد کتاب ايران صفوی نوزايی امپراتوریايرانی و شناسايی منابع و ماخه صفوی».1394/12/10 ،
 کارگاه آموزشی سند شناسی ،دانشگاه الزهراء ،،اسفند  1392و ارديیهشت .1393 «پزشکی زنان در دوره صفوی» کارگاه «تیادالت فرهنگی بين ايران و عثمانی با محوريت دانشپزشکی» ،برگزار کننده :انجمن ايرانی تاريخ و قطب علمی مطالعات فرهنگی و تمدن شيعه در دوره
صفويه ،زمان برگزاری  .93/12/12محل برگزاری :دانشگاه اصفهان.
 مطالعات زنان ،انجمن زنان پژوهشگر تاريخ،1391 ، سند شناسی با تکيه بر اسناد وقفی ،کارگاه آموزشی دوره دکتری ،دانشگاه الزهراء ،بهار .1384دكتر جعفري مذهب

شركت در كنگرهها:
 کنگره تاريخ ،با ارائه مقاله« :وقف پژوهی و تاثير آن بر رشد مرزهای دانش تاريخ اسالم» ،محل برگزاریدانشگاه تهران ،انجمن ايرانی تاريخ اسالم.
 کنگره تاريخدانان،برگزار کننده انجمن ايرانی تاريخ ،محل برگزاری شهر جيرفت ،بهمن  ،1392با ارائهمقاله(:موقوفات گنجعليخان).

طرح پژوهشی:
 -سياهه برداری از ميراث ناملموس ،مطالعه موردي اصفهان ،شهرداري اصفهان،

ویرایش علمی:
ويرايش علمی ترجمه کتاب تجارت ابريشم در ايران ،نوشته رودی متی ،انتشارات جاويد،
ويرايش علمی ترجمه کتاب سياست ورزی در ايران عصر صفوی ،کولين ميچل ،انتشارات جاويد،

فعاليت هاي اجرایی:
 معاونت گروه  2سال. سرپرستی دانشجويان غير ايرانی  2سال. مديريت گروه  2سال.فعاليت هاي جانبی:
-

عضو هيئت مديره انجمن زنان پژوهشگر تاريخ.
مدير شعیه اصفهان انجمن زنان پژوهشگر تاريخ.
عضو هيئت مديره انجمن ايرانی تاريخ( به مدت  5سال)
مدير داخلی پژوهشنامه انجمن ايرانی تاريخ (از ابتدای تاسيس مجله تا )1391
عضو هيئت تحريريه چند مجله( .مطالعات فرهنگی ،قزوين ،مجلس)
عضو قطب صفويه دانشگاه اصفهان

مصاحبه:
-

سايت کتابخانه مجلس
کتاب ماه
مجله شهروند
و ...

داوري مقاالت:
از نشريات مختلف علمی پژوهشی مانند :تاريخ ايران و اسالم دانشگاه الزهرا ،پژوهشنامه انجمن ايرانی تاريخ،
پژوهشنامه انجمن ايرانی تاريخ تاريخ اسالم ،دانشگاه معارف قم ،دانشگاه تهرانف دانشگاه قزوينف دانشگاه تیريز،
دانشگاه سيستان بلوچستان ،مجله فرهنگ و هنر دانشگاه تهران و ...

 داوري كتاب جشنواره فارابی و برخی موارد دیگر. -طراحی سواالت ارشد و دكتري در سازمان سنجش.

برخی امتيازات در دانشگاه:
_ پژوهشگر برتر در دانشگاه الزهرا ء از سال  80تاکنون هر ساله .
_ استاد برتر آموزشی در دانشگاه الزهرا در سال .92

مجموعه مقاالت( یادنامه ها):
 دکتر اشراقی -دکتر تکميل همايون

راهنمایی پایان نامه ها:

1

محمدي
محبوبه
اسماعيلی
زهره رضایی

مریم آبيار

بازتاب

مسائل

اجتماعی

و

فاطمه

فرهنگی در سه متن تاريخی
عصر ميانه صفويه (نقاوه االثار
فی ذکر االخيار ،تاريخ عیاسی،

دي 94

جوربندی
ثانی

عالم آرای عیاسی)

فراز و فرود وقف در دوره افشاريه

94

صديقه
خميس آبادی

مروری بر تاريخ سياسی و
اجتماعی زمان شاه صفی و شاه
94

عیاس دوم

رقیه اولیائی

به اصفهان مطیوعات رويکرد
94

رضا سازی نوين های سياست

زهرا حسيني
بولداجي

) 4231 4211شاه
بازشناسی عناصر ايرانی در آيين

94

دربار اکیر و جهانگير گورکانی

رحما بردبار
يونسی

بررسی تاریخ اجتماعی عصر شاه عباس بر
اساس نقاشی ها

2

تنجيم در عصر صفوي

4

93

الهام فروتن

4

92

معصومه
ميرزايي

3

نزهت احمدي

مقصودعلی صادقی

نزهت احمدي

تاریخنگاری مکتب قزوین در عهد
صفوی با تکيه بر عبدی بيگ

نزهت احمدي

شاد قزوینی

4

92

باقر آرام

فهيمه سليماني

شيرازی
بررسي کارکردهاي
اقتصادي اجتماعي
نهاد بازار در
دوره ي شاه عباس
صفوي

4

92

فاطمه جالل
پور

5

نهاد وقف در گيالن
دوره قاجار

4

91

مريم گلي پور

نزهت احمدي

6

شهر و شهرنشينی
کرمان در عصر صفوی

4

91

پريسا
کريميان
زاده

نزهت احمدي

7

بررسي موقوفات دو
شهر شوشتر و دزفول
در دوره قاجار

4

91

قمر
کريمي

4

نزهت احمدي

كسب مشروعيت سياسی در رویكردهاي
8

مذهبی حكومت تركمانان قراقویونلو و آق
قویونلو و ریشه هاي آن

یوسفی قر

نزهت احمدي

4

آذر 90

باستانی راد

عمادالدین شيخ
الحكمایی

نزهت احمدي
اعظم جوزانی

سيمين فصيحی

مهدي فرهانی
منفرد

9

بررسی تحوالت نظام مالياتی والیت
كردستان از دوره مشروطه تا پایان قاجار

دل آرا مردوخی

4

شهریور 90

4

مهر 90

4

مهر 90

سميره خوشدل

4

بهمن 89

فاطمه خلفی

4

مهر 89

مریم غفاري

زهرا حسن
10

بررسی تطبيقی تاریخنگاري محلی گيالن

سيمين فصيحی

نزهت احمدي

مصفا

11

12

13

بررسی تطبيقی تاریخنگاري دو كتاب
خالصه السير و خلدبرین در دوره صفوي

كاركردهاي فرهنگی اجتماعی نهاد وقفف در
شيراز دوره قاجار

وضعيت مذهبی طالقان از صفویه تا

نزهت احمدي

مهدي فرهانی
منفرد

نزهت احمدي

اسماعيل حسن
زاده

نزهت احمدي

عماد الدین شيخ
الحكمایی

نزهت احمدي

سيمين فصيحی

قاجار
14

نتایج اجتماعی فروپاشی صفویه

4

مهر 89

پاليزدار

نزهت احمدي

موقعيت سياسی ،اجتماعی و

4

مهر 89

كشاورز

نزهت احمدي

مهدي فرهانی
منفرد*

15

اقتصادي قزوین در دوره صفوي

مهدي فرهانی
منفرد

16

17

كاركرد نهاد وقف در همدان و مالیر

4

مهر 89

ليلی فالح

نزهت احمدي

سيمين فصيحی

دوره قاجار
18

19

عزاداري

4

تاثير سياست هاي قومی و منطقه

4

شهالبختياري
اسفند 88

اي بر تحوالت كرمانشاه
20

قشربندي اجتماعی در دوره

فرنگيس

نزهت احمدي

احمدي
4

88/7

نسيبه عليزاده

مهدي فرهانی
منفرد*

نزهت احمدي

آزاده

افشاریه
بررسی تطبيقی تاریخنگاري دو
21

كتاب خالصه التئلریخ و عالم اراي
عباسی در دوره صفوي

4

88

كبري محمدي

نزهت احمدي

مهدي فرهانی
منفرد

22

كاركرد نهاد وقف در استان

4

88

كرمانشاه در دوره قاجار
23

شهناز دارائی

نزهت احمدي

نيا

آداب سفارت در دربار صفوي

4

88

فرزانه صالحی

نظام اداره تختگاههاي صفویه

4

88

فریبا عبدالهی

4

87/12

زهرا زارعيان

محمد امير شيخ
نوري

مهدي فرهانی

نزهت احمدي

منفرد
24

مهدي فرهانی

نزهت احمدي

منفرد

25

نزهت احمدي

جهرمی

نقش كمپانیهاي تجاري در اقتثااد

مهدي فرهانی
منفرد

ایران عصر صفوي
بررسااای جریاااان ساااقو در
26

تاریخنگاااري ایااران از سااقو

87/12

مریم نخست

4

مهدي فرهانی

نزهت احمدي

منفرد

اصفهان تا ظهور قاجار
87/12
27

بررسی وضعيت اوقاف اصافهان در

وجيهه السادات

نزهت احمدي

ميرحاج

4

محمد امير شيخ
نوري

عصر پهلوي
87/12
28

نهاااد وقااف در مازناادران دوره

مریم سراجی

نزهت احمدي

سيمين فصيحی

4

قاجاریه با تكيه بر شهرهاي ساري،
بارفروش و آمل
29

تاریخ هزار جریب

4

86/12

30

نقش مذهبی – فرهنگای خانادان

4

85/7

سيده سكينه

نزهت احمدي

سيمين فصيحی

محمودي

خاتون آبادي در عصر صفویه
31

كاركرد سياسی ،اجتماعی و مذهبی

مریم جان

نزهت احمدي

نثاري الدانی
4

85/7

مریم لطفی

نزهت احمدي

بقعه شيخ صفی الدین اردبيلی

32

دوره صفوي

مهدي فرهانی
منفرد

نهاااد وقااف و دگرگااونیهاااي
اجتماعی-فرهنگی شهر مشاهد در

اصغر منتظر القائم

تابستان/
4

84

مرضيه دهقانی

نزهت احمدي

مهدي فرهانی
منفرد

33

بررساای تاا ثير تحااوالت منطقااه

4

84/12

زهرا برقبانی

سبزوار دوران قاجاریه در اوقاف
34

نهاااد آمااوزش در عصاار حكوماات

بيگی
4

تير83/

تيموریان
اوضاع سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی
35

و فرهنگی تبریز در عصار صافوي
()907 -1014

محمد علی كاظم

نزهت احمدي

82/10
4

ریحانه رئيسی

مهدي فرهانی

نسفچی

منفرد

ليال شكري

مهدي فرهانی
منفرد

نزهت احمدي

نزهت احمدي

