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 مدارج علمي

 سال اخذ مدرک دانشگاه محل تحصيل رشته تحصيلي مدرک

 1378 دانشگاه تربيت مدرس تهران ايران اسالم تاريخ دكتري

 1369 دانشگاه شهيد بهشتي ايران تاريخ كارشناسي ارشد

 1366 دانشگاه اصفهان ايران تاريخ كارشناسي
 

 افتخارات دوران تحصيل و خدمت

عنوان 

 جايزه
 سال اهداء محل اهداء اهداء کننده

 رئيس مجلس شوراي اسالمي لوح تقدير
سال  كتاب سال دانشجوييمركز، تهران،  نهمين دوره جهاد دانشگاهي 

 شمسي 1381
1381 

 1385 رتبه دوم در بخش كتاب در حوزه تاريخ و سيره سومين همايش اهل قلم احمد زادهوش)دبير همايش و مديريت دفتر تبليغات اسالمي استان اصفهان( لوح تقدير



 1394 1394يازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده  رسول زرگرپور)رئيس ستاد استاني هفته پژوهش و فناوري و استاندار اصفهان( لوح تقدير

 1394 1394پژوهشگر برتر استاني در گروه علوم انساني  دكتر هوشنگ طالبي)رئيس دانشگاه اصفهان( لوح تقدير

 بهروز صادقي)مدير كل كتابخانه اي عمومي استان اصفهان( لوح تقدير
نويسنده برگزيده استان در بيست و سومين آيين تکريم مقام كتابداران و 

 ترويج فرهنگ كتابخواني
 

 سپاس نامه
دكتر منصور غالمي)رئيس دانشگاه بوعلي سينا( و مصطفي رستمي)مسئول دفتر نمايندگي 

 مقام معظم رهبري در دانشگاه(

همکاري در دوره هاي معرفت افزايي در پنجمين طرح ضيافت انديشه 

 استادان
15/4/1394 

 22/8/1395 «انگيزه نهضت حسيني احياي امامت الهي»كرسي نظريه پردازي با عنوان امير رحيمي)معاون پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان( نقدي
 

 سوابق مديريتي و اجرايي

 تاريخ ابالغ محل فعاليت سمت موضوع ابالغ

 20/6/1397 عترت قرآنمعارف و  دانشگاه  رياست )ماموريت از دانشگاه اصفهان( 

 1397-1393 عضو هيئت اجرايي جذب دانشگاه اصفهان عضويت  وزير علوم دكتر فرهادي

 نماينده دانشگاه اصفهان در سازمان سنجش طراح سوال آزمون سراسري مقاطع دكتري و ارشد  
كنون) بيش از ابتدا تا 

 سال( 18از 

  تهران، دبيرخانه شوراي تحول در علوم انساني رشته تاريخ علوم انساني تحول درشوراي كارگروه عضو  عضو از سوي دبيرشوراي عالي تحول

 –عضويت در وسسه آموزش عالي 

غيرانتفاعي علوم قرآن و حديث عالمه 

 مجلسي

 عضويت در هيئت امنا
غيرانتفاعي علوم قرآن و حديث  –موسسه آموزش عالي 

 عالمه مجلسي
27/2/1394 

 1393/7/7 گروه تاريخ مدير گروه آموزشي تاريخ همکاري در امور اجرايي دانشگاه

 1391/4/7 دانشکده ادبيات و علوم انساني مدير گروه تاريخ همکاري در امور اجرايي دانشگاه

فعاليت در كميته ها و شوراهاي خارج 

 دانشگاه
 شركت در پنجمين نشست تخصصي تاريخ شفاهي

ساختمان بنيادپژوهشهاي آستان  -حرم مطهر -مشهد

 قدس رضوي
1387/12/1 

فعاليت در كميته ها و شوراهاي خارج   1387/9/20 سازمان مركزي-پرديس دانشگاه  "تاريخ و فرهنگ"عضو هيأت تحريريه مجله



 دانشگاه

فعاليت در كميته ها و شوراهاي داخل 

 دانشگاه
 1387/6/9 دانشگاه اصفهان "ترويج فرهنگ ايثار و شهادت"عضو كميته علمي همايش ملي 

 1387/4/19 دانشکده ادبيات و علوم انساني رياست دانشکده ادبيات همکاري در امور اجرايي دانشگاه

فعاليت در كميته ها و شوراهاي داخل 

 دانشگاه
 1387/3/21 ادبيات و علوم انسانيدانشکده  عضو شوراي پژوهشي گروه تاريخ

فعاليت در كميته ها و شوراهاي داخل 

 دانشگاه
 1387/3/11 دانشکده ادبيات عضو شوراي تخصصي گروه تاريخ

فعاليت در كميته ها و شوراهاي داخل 

 دانشگاه
 1387/3/11 دانشکده ادبيات عضو شوراي تحصيالت تکميلي گروه تاريخ

 دانشگاههمکاري در امور اجرايي 
نماينده حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي د رجذب هيأت علمي و بورس 

 تحصيلي در دانشکده ادبيات و علوم انساني
 1387/2/16 دانشگاه اصفهان

فعاليت در كميته ها و شوراهاي خارج 

 دانشگاه
 1386/11/17 شهرستان هاي استان اصفهان عضو ستاد بازرسي انتخابات استان اصفهان

 1386/11/15 اصفهان و عترت معارف قرآنشگاه دان دانشگاه عضو هيأت امنا معارف قران و عترت دانشگاه

فعاليت در كميته ها و شوراهاي داخل 

 دانشگاه
 1386/9/18 دانشگاه اصفهان فصلنامه پژوهش هاي تاريخي عضو هيات تحريريهمدير مسئول و 

فعاليت در كميته ها و شوراهاي خارج 

 دانشگاه
 1386/9/4 دفتر تبليغات اسالمي اصفهان عضو كميته علمي چهارمين همايش اهل قلم استان اصفهان و چهارمحال و بختياري

فعاليت در كميته ها و شوراهاي داخل 

 دانشگاه
 1386/7/22 دانشگاه اصفهان عضو ستاد سياستگزاري برنامه هاي آموزشي دانشگاه

شوراهاي داخل فعاليت در كميته ها و 

 دانشگاه
 1386/1/18 دانشگاه اصفهان (دبير علمي همايش بين المللي همايش سيره شناختي پيامبر اعظم)ص



فعاليت در كميته ها و شوراهاي داخل 

 دانشگاه
 1385/12/21 دانشگاه اصفهان عضو ستادسياستگزاري برنامه هاي آموزشي دانشگاه

فعاليت در كميته ها و شوراهاي داخل 

 دانشگاه
 1385/11/25 دانشگاه اصفهان مسوول هم انديشي اساتيد نهاد مقام معظم رهبري

فعاليت در كميته ها و شوراهاي خارج 

 دانشگاه
 شهرداري مر كزي شوراي نامگذاري شهرداريعضويت در

تا 1385/8/21

30/6/1396 

فعاليت در كميته ها و شوراهاي خارج 

 دانشگاه
 غير انتفاعي المهدي -مؤسسه آموزش عالي غير دولتينماينده استاندار در 

نماينده استاندار در مؤسسه آموزش عالي غير -اصفهان

 غير انتفاعي المهدي -دولتي
1385/7/23 

 1385/1/29 انتشارات سمت -دانشگاه اصفهان مدير گروه تاريخ انتشارات سمت دانشگاه همکاري در امور اجرايي دانشگاه

ها و شوراهاي داخل فعاليت در كميته 

 دانشگاه

پژوهشي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشکده  -عضو هيأت تحريريه نشريه علمي

 ادبيات
 1384/8/24 دانشکده ادبيات

فعاليت در كميته ها و شوراهاي داخل 

 دانشگاه
 1384/8/18 اداره انتشارات دانشگاه اصفهان عضو شوراي انتشارات دانشگاه اصفهان

 

 کتاب

 عنوان کتاب
نوع 

 کتاب

کاربري 

 تعريف شده
 نويسندگان تاريخ چاپ ناشر

 اصغر منتظر القائم 1397 نشر شاهد غير درسي تاليف   1فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ )فرماندهان شهيد استان اصفهان(جلد

 اصغر منظر القائم  1397 نشر شاهد  غير درسي تاليف  2فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ )فرماندهان شهيد استان اصفهان(جلد

 اصغر منظر القائم 1397 نشر شاهد غير درسي تاليف  3فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ )فرماندهان شهيد استان اصفهان(جلد

 اصغر منظر القائم 1397 نشر شاهد غير درسي تاليف 4فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ )فرماندهان شهيد استان اصفهان(جلد

قبيله خزاعه در تغييرات اجتماعي، سياسي و فرهنگي جهان اسالم  نقش

 هجري 260تا سال 
 اصغر منتظر القائم و زهرا هاشمي پذيرش وهشگاه علوم و فرهنگ اسالميپژ غير درسي صنيفت



 دكتر مريم سعيديان و اصغر منتظر القائم  پذيرش وهشگاه علوم و فرهنگ اسالميپژ غير درسي تصنيف نقش قبيله نخع در تاريخ اسالم و تشيع

 اصغر منتظرالقائم 1397/3/1 مرغ سليمان درسي تصنيف تاريخ تشيع تا سده پنجم هجري
 

 2/11/1396                                                                                                                                                                  المجمع العالمي االهل البيت                                                                                                    غير درسي تصنيف وّل الهجري دور القبائل اليمنيه في الدفاع عن اهل البيت)ع( في القرن اال
 اصغر منتظرالقائم

 العماد نجاه مترجم

تبيين معاني نمادين عناصر معماري اسالمي عصر صفوي )آثار ميدان 

 (نقش جهان)امام( اصفهان
 غيردرسي تصنيف

موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه 

 ايران
1396/7/20 

 اصغر منتظرالقائم

 زهرا حافظ قران
 

 1395 سبز آرنگ غيردرسي تاليف ه و سبک زندگي رسول اهلل)ص(در سير هديه
 اصغر منتظرالقائم

 عذرا شفيعي

 1395 كالم حق غيردرسي تاليف نهج البالغه دگاهياز د يسالمت معنو
 اصغر منتظرالقائم

 جعفريفاطمه 

 1395 سبز آرنگ غيردرسي اليفت مدارا در سيره امام علي)ع(
 اصغر منتظرالقائم

 زهرا مرتضائي

 1395/12/8 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه غيردرسي تاليف نقد و بررسي طبقه بندي علوم در تمدن اسالمي با تاكيد بر نقش ايرانيان
 محمدباقر خزائيلي نجف آبادي

 اصغر منتظرالقائم
 

 اصغر منتظرالقائم 1395/10/20 پژوهش كانون غيردرسي تاليف (مجلس ابرار )زندگي نامه عالمه محمد باقر مجلسي و علماي مجاور
 

 1395/9/28 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درسي تاليف تاريخ سياسي، فرهنگي و اجتماعي تشيع در آذربايجان
 سيد مسعود شاهمرادي

 اصغر منتظرالقائم
 

 1394/12/8 كانون پژوهش غيردرسي تاليف (مسندُ حُذَيفه بن اليمان ) رحمه اهلل
 منتظرالقائماصغر 

 محمد رحيمي خويگاني
 

 1394/7/7 دفتر نشر معارف درسي تصنيف نقش پيامبران ابراهيمي در تمدن سازي
 اصغر منتظرالقائم

 زهرا سليماني
 

 اصغر منتظرالقائم 1393/4/1 دفتر نشر معارف درسي تصنيف بيست و پنجمچاپ -تاريخ امامت)ويراست دوم( 
 



 اصغر منتظرالقائم 1391 سازمان اوقاف و امور خيريه  غيردرسي تاليف كنگره بين المللي  امامزادگانمجموعه اولين  مقاالت 

 اصغر منتظرالقائم 1391/10/28 اصفهان-مرغ سليمان درسي تاليف تمدن سازي نبوي و علوي
 

 منتظرالقائماصغر  1391/9/1 دفتر نشر معارف درسي تاليف چاپ بيستم(تاريخ امامت)ويراست دوم
 

 اصغر منتظرالقائم 1388/6/1 دانشگاه اصفهان غيردرسي ساير مجموعه مقاالت نخستين همايش آرمان شهر اسالمي
 

 اصغر منتظرالقائم 1387/11/30 انتشارات معارف درسي تاليف تاريخ امامت
 

 1387/1/1 دانشگاه اصفهان كمک درسي تصحيح مزارات اصفهان
 مهدويسيد مصلح الدين 

 اصغر منتظرالقائمتصحيح و اضافات 
 

 اصغر منتظرالقائم 1387/1/1 انتشارات سمت و دانشگاه اصفهان درسي تصنيف چاپ پنجم(تاريخ اسالم )از آغاز تا سال چهلم هجري
 

 منتظرالقائماصغر  1386/1/1 انتشارات سمت و دانشگاه اصفهان درسي تاليف (تاريخ اسالم )از آغاز تا سال چهلم هجري
 

مجموعه مقاالت همايش بين المللي سيره شناختي پيامبر اعظم)ص( جلد 

 اول 
 اصغر منتظرالقائم 1385 دانشگاه اصفهانت انتشارا غيردرسي تاليف

 اصغرمنتظرالقائم 1385  انتشاراتدانشگاهاصفهان غيردرسي تاليف جلد دوم (ص)مجموعهمقاالتهمايشبينالملليسيرهشناختيپيامبراعظم

جلد  (ص)سيرهشناختيپيامبراعظم المللي بين همايش مقاالت مجموعه

 سوم 
 اصغرمنتظرالقائم 1385 انتشاراتدانشگاهاصفهان غيردرسي تاليف

جلد  (ص)بينالملليسيرهشناختيپيامبراعظم همايش مقاالت مجموعه

 چهارم 
 اصغرمنتظرالقائم 1385 انتشاراتدانشگاهاصفهان غيردرسي تاليف

 اصغر منتظرالقائم 1385/1/1 انتشارات پژوهش غيردرسي تاليف (بزمگاه دلبران)تاريخچه گلستان شهداي اصفهان
 

 اصغر منتظرالقائم 1384/1/1 انتشارات معارف قم درسي تاليف تاريخ امامت
 

 منتظرالقائماصغر  1381/1/1 دانشگاه اصفهان درسي تاليف چاپ پنجم تاريخ صدر اسالم
 

 اصغر منتظرالقائم 1380/1/1 بوستان كتاب قم درسي تاليف نقش قبايل يمني در همايت از اهل بيت
 

 اصغر منتظرالقائم 1374/1/1 ميثم اصفهان درسي تاليف سقيفه
 

 اصغر منتظرالقائم 1371/1/1 كوثر اصفهان درسي تاليف تجلي هدايت پژوهشي در تاريخ پيامبر اعظم
 

 



 مقاالت منتشره

 ISI مجالت نمايه شده

 نويسندگان تاريخ چاپ نام مجله عنوان مقاله

The role of Khoza’eh tribe in interacting with the Messenger of Allah BARS 1393/7/16 
 اصغر منتظرالقائم

 زهرا حسيني هاشمي
 

 ISI مجالت نمايه شده غير

 نويسندگان تاريخ چاپ نام مجله عنوان مقاله

A  study   on   the  performance  of  Muslim  thinkers  in  dealing  with  the 

 difference   in  the   age  Saljoghi  of(525-429  AH/1057-1130A.D) 
Journal  of  Islamic  Studies  2018 

 طلعت ده پهلواني

 اصغر منتظرالقائم

 مصطفي پيرمراديان

The Shi‘a of Baghdad at the time of the ‘Abbasid Caliphs and the Seljuq 

Sultanate (447-575 AH) 
Journal of Shi‘a Islamic Studies 

Winter ·Vol. VI ·No. 1 
2013 

 محمد طاهر يعقوبي

 اصغر منتظرالقائم

25 The Study of Shiism, Especially Imami Shia in Syria, From Ottoman 

Period to Mid 20th Century 

International Journal of Psychology 

and Behavioral Research 
1392/11/19 

 علي ماليي

 اصغر منتظرالقائم

 سيد اصغر محمود آبادي

 مجتبي اشراف
 

The Role of Sadat Ja’fari Family in Cultural and Social Evolutions of the 

Shias of Qazvin 
World of Sciences Journal 1392/10/25 

 محمد علي چلونگر

 اصغر منتظرالقائم

 سيد هاشم موسوي
 

"Dar-Al-Nodveh": The First Experience of Collective Wisdom in 

Managing Mecca City 
Asian Culture and History 1392/10/8 

 اصغر منتظرالقائم

 بهمن زينلي

 سيد اصغر محمود آبادي
 



Assessment and Analysis of Ismaili Sect’s Functionality Sect in 

Azerbaijan 4th - 10th Century A.H Asian Culture and History 1392/7/13 

 سيد مسعود شاهمرادي

 اصغر منتظرالقائم

 مصطفي پيرمراديان
 

The Religion of the Kara Koyunlu Dynasty: An Analysis Asian Culture and History 1392/1/2 

 مسعود شاهمرادي

 اصغر منتظرالقائم

 مصطفي پيرمراديان
 

A  Comparative  Study  on  the  Role  of  the  Religious  and  Politica 

Thouhs  of  Qom, Ray, Baghdad  and  Khorasan   on  Shiites  of  the  Third 

 Cenury 

Intl.J.Humanities    Vol.16(1):(31-

43) 
2009 

 محمد علي چلونگر

 اصغر منتظرالقائم

 مير حسين عالمه

 پژوهشي-جالت علميم

ISC نويسندگان تاريخ چاپ نام مجله عنوان مقاله 

 نمازندرا التيدر ا يعصر ناصر يراه ساز يكاركرد تجار يبررس 
پياپي  38پژوهشي تاريخ اسالم و ايران شماره  –مجله علمي 

 1397تابستان 128
1397 

 علي رستم نژاد نشلي

 اصغر منتظرالقائم

 ابوالحسن فياض انوش

 

 تاريخ نگاري انقالب اسالمي ضرورت ها وبايستگي ها
دانشگاه معارف اسالمي وابسته به نهاد -مطالعات انقالب اسالمي

 دانشگاههانمايندگي مقام معظم رهبري در 
1397/3/15 

 ابوالفضل اسکندري فاروجي

 اصغر منتظرالقائم

 علي اكبر كجباف

 هادي وكيلي
 

 
غذاهاي ايراني آبگوشت از ديدگاه طب ايراني با تاكير بر معرفي رساله 

 فائدالمغالطه
 1397 تابستان 9شماره دو سال  -مجله طب سنتي اسالم و ايران

 زهرا حسين هاشمي

 مسعود كثيري
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 بررسي تغييرات اجتماعي مراسم و مناسک عزاداري عاشورا در ايران 
 85شماره  15پژوهشي شيعه شناسي سال  –فصلنامه علمي 

 تابستان
1396 

 اصغر منتظرالقائم

 زهرا سادات كشاورز

 

نقش سردار شهيد حاج حسين خـرازي در تغييرات سياسي و نظامي 

 اسالمي ايران دردوران دفاع مقدس جمهوري

باهمکاري دانشگاه -دانشگاه همدان-پژوهشنامه انقالب اسالمي

پژوهشي مي -داراي رتبه علمي 90هاي ديگر)اين مجله از دي 

 شد.با

 اصغر منتظرالقائم 1396/12/2
 

 

بررسي تحليل زمينه ها و عوامل تقابل بازاريان با حکومت پهلوي دوم، بر 

 (1357-1340چارلز تيلي)« بسيجمدل »اساس 

داراي  90خصوصي)اين مجله از دي -رهيافت انقالب اسالمي

 (.پژوهشي مي باشد-رتبه علمي
1396/9/20 

 مرتضي دهقان نژاد

 عادل رستمي

 اصغر منتظرالقائم
 

 
 نقش امام علي بن محمد)ع(در مهندسي فرهنگي امت اسالمي

حوزه علميه  (پژوهشي-)علميدانشگاه باقر العلوم -تاريخ اسالم

 (17/11/91از تاريخ 
1396/7/2 

 اصغر منتظرالقائم

 بهمن زينلي
 

 

 تبيين و تحليل نقش طبقات اجتماعي در فرآيند تمدّني دولت صفويه
 (دانشگاه الزهرا )س-تاريخ اسالم و ايران )علوم انساني سابق(

 124پياپي 34شماره 27سال
1396/6/25 

 زهرا سادات كشاورز

 محمد علي چلونگر

 اصغر منتظرالقائم
 

 راهبردها و مهندسي فرهنگي امام هادي)ع( در مواجهه با اهل سنت 
پژوهشي شيعه پژوهشي)حوزه علميه قم( سال  –مجله علمي 

  11سوم شماره 
1396 

 اصغر منتظرالقائم

 مصطفي پيرمراديان

 زهرا سليماني

 

عربستان سعودي در دهه نخست واكاوي روابط جمهوري اسالمي ايران و 

 پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران

دانشگاه -پژوهشهاي تاريخي)ادبيات و علوم انساني سابق( 

 اصفهان
1396/3/20 

 صادق شفيعي

 اصغر منتظرالقائم

 محمد علي چلونگر
 

 

تحليل علل و روش درمان بيمار يهاي رحم از ديدگاه پزشکان تمدن 

 اسالمي

Research on History of Medicine- پژوهش در تاريخ

 دانشگاه شيراز-پزشکي
1395/11/15 

 اصغر منتظرالقائم

 مسعود كثيري

 زينب احمدوند

 فاطمه عليان
 



 

 1395/11/5 طب سنتي اسالم و ايران مطالعه درمان دشوارزايي در تاريخ پزشکي دوره اسالمي

 اصغر منتظرالقائم

 فاطمه عليان

 زهرا حسين هاشمي
 

 

؛ 1929بررسي سياست ها و چالش هاي اقتصادي ايران در بحران اقتصادي 

 مطالعه اسنادي

سازمان اسناد كتابخانه ملي ج.ا.ا )اين مجله -گنجينه اسناد

-داراي درجه علمي  89بهار 77و نيز شماره  1389ازآبان

 (پژوهشي مي باشد

1395/7/8 

 علي رستم نژاد نشلي

 اصغر منتظرالقائم

 ابوالحسن فياض انوش
 

 

تبيين تاريخي رابطه سياست ، تجارت و زيارت درحجاز )قرن اول هجري 

 (قمري
 1395/6/30 (دانشگاه الزهرا )س-تاريخ اسالم و ايران )علوم انساني سابق(

 امين توحيدي

 مصطفي پيرمراديان

 سيد اصغر محمود آبادي

 اصغر منتظرالقائم
 

 
كابرد سکه شناسي در مطالعات تاريخ تشيع، مطالعه نمونه اي سکه اي 

 واليت عهدي امام رضا)ع( 
 1395  9فصلنامه شيعه پژوهشي)حوزه علميه قم( شماره

 يمسعود شاهمراد ديس

 منتظرالقائم اصغر

 
 بررسي و نقد تاريخ سند محمدبن معصوم بکري

العالميه)اين جامعه المصطفي -مطالعات تاريخي جهان اسالم

 (پژوهشي مي باشد-علمي 92مجله از فروردين 
1394/12/8 

 سيد اصغر محمود آبادي

 اصغر منتظرالقائم

 محمدحسين رياحي
 

 

بررسي دو متغير طريقت هاي صوفيه و مهاجرت بر گسترش تشيع در ميان 

 كُردها در چند قرن اخير
 1394/11/20 موسسه شيعه شناسي-شيعه شناسي

 عظيميكيومرث 

 محمد علي چلونگر

 اصغر منتظرالقائم
 

 
 نقش عَمّار بن ياسر در دگرگوني هاي اجتماعي و فرهنگي صدر اسالم

دانشگاه سيستان و -پژوهشهاي تاريخي ايران و اسالم

 (پژوهشي مي باشد-علمي 91بلوچستان)اين مجله از فروردين 
 اصغر منتظرالقائم 1394/11/8

 

 

 1394/1/15 انجمن ايراني تاريخ اسالم-پژوهشنامه تاريخ اسالم ايراني و هندي در سپر سياست در دوره گوركانيان هندنقش قرآن پژوهان 

 هادي سليماني ابهري

 اصغر منتظرالقائم

 سيد اصغر محمود آبادي
 



 

 1393/12/8 موسسه شيعه شناسي-شيعه شناسي (بررسي و توضيح جايگاه موقوفات امام علي )ع
 خوشنودعفت 

 اصغر منتظرالقائم
 

 
 نظام وقف در بيمارستان هاي دوره اسالمي از ابتدا تا آغاز عثماني

پژوهشي حوزه علميه از -دانشگاه باقر العلوم )علمي-تاريخ اسالم

 (17/11/91تاريخ 
1393/12/8 

 اصغر منتظرالقائم

 شمس حسيني

 كيومرث عظيمي
 

 

 1393/7/8 (دانشگاه الزهرا )س-تحقيقات علوم قرآن و حديث كتب امالي درتاريخ نگاري مقتلبررسي تحليلي و مقايسه اي جايگاه 

 محمد علي چلونگر

 اصغر منتظرالقائم

 بهاءالدين قهرماني نژاد شايق
 

 

 بررسي چارچوب هاي تاريخنگاري هشام كلبي
دانشگاه الزهرا -تاريخ نگري و تاريخ نگاري )علوم انساني سابق(

 (داراي اعتبار نمي باشد 92مجله از تير )س( )اين 
1393/4/8 

 اصغر منتظرالقائم

 وحيد سعيدي

 يعقوب پناهي
 

 
 بررسي و تبيين تاريخ نگاري محلي كشمير تا اوايل قرن يازدهم

جامعه المصطفي العالميه)اين -مطالعات تاريخي جهان اسالم

 (پژوهشي مي باشد-علمي 92مجله از فروردين 
1393/4/8 

 اصغر محمود آباديسيد 

 اصغر منتظرالقائم

 محمدحسين رياحي
 

 

 سير تحول نقش امامان شيعه در احياي تئوري امامت الهي

نهاد نمايندگي مقام معظم -تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي

داراي  91دانشگاه قم)اين مجله از مرداد -رهبري در دانشگاه ها

 (پژوهشي مي باشد-رتبه علمي

 منتظرالقائماصغر  1393/1/20
 

 

تبيين نقش روحانيت اصفهان در دگرگوني هاي فرهنگي و اجتماعي 

 ( 1320-1321و  1941-1953اصفهان )بين سال هاي 

انجمن ايراني تاريخ )اين مجله از آبان -مطالعات تاريخ فرهنگي

 (پژوهشي مي باشد-علمي 90
1393/1/15 

 اصغر منتظرالقائم

 مهناز ملکي
 

 

انبياي ابراهيمي؛ مديريت اقتصادي و عدالت اجتماعي )با تمدن سازي 

 ((تاكيد بر حکومت حضرت يوسف )ع

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره( -معرفت اديان

 (.پژوهشي مي باشد-علمي 90)اين مجله از مهر 
1393/1/15 

 زهرا سليماني

 اصغر منتظرالقائم
 

 

 حسين حسينيان مقدم 1392/4/9 موسسه شيعه شناسي-شناسيشيعه  اصحاب امامان شيعه و سيره نگاري



 اصغر منتظرالقائم

 محمد علي چلونگر
 

 

 (ه .ق 872-780تشيع قراقويونلوها )
دانشگاه -پژوهشهاي تاريخي)ادبيات و علوم انساني سابق( 

 اصفهان
1392/1/20 

 اصغر منتظرالقائم

 سيد مسعود شاهمرادي
 

 

حسن عسگري )ع( در علم الحديث با تکيه بر نقش اصحاب ايراني امام 

 كتب اربعه شيعه

پژوهشکده تاريخ اسالم)اين مجله از -مطالعات تاريخ اسالم

 (پژوهشي مي باشد-علمي 89بهمن 
1391/11/9 

 مصطفي پيرمراديان

 اصغر منتظرالقائم

 فرشته بوسعيدي
 

 

اصحاب امامان سيرتاريخنگاري نبردهاي امام علي )ع( در نبردنگاشته هاي 

 ()ع
 1391/11/8 انجمن ايراني تاريخ اسالم-پژوهشنامه تاريخ اسالم

 حسين حسينيان مقدم

 اصغر منتظرالقائم

 محمد علي چلونگر
 

 

نقد و بررسي مزارنويسي در تاريخ نگاري محلي ايران )از نيمه دوم سده 

 (قه.هشتم تا نيمه دوم سده دوازدهم 

-اسالم )ادبيات و علوم انساني سابق(تاريخ نامه ايران بعد از 

 دانشگاه تبريز
1391/10/8 

 اصغر منتظرالقائم

 محمد علي چلونگر

 بهمن زينلي
 

 

الدين بندي علوم از ديدگاه فخرالدين رازي و شمساي طبقهبررسي مقايسه

 آملي

پژوهشکده تاريخ اسالم)اين مجله از -مطالعات تاريخ اسالم

 (باشد پژوهشي مي-علمي 89بهمن 
1391/4/9 

 محمدباقر خزائيلي

 اصغر منتظرالقائم

 حسين مير جعفري
 

 

 ه . ق 40نقد و بررسي روايات مربوط به نخستين فاتحان آذربايجان تا سال 
دانشگاه -پژوهشهاي تاريخي)ادبيات و علوم انساني سابق( 

 اصفهان
 اصغر منتظرالقائم 1391/4/5

 

 

 1391/1/25 موسسه شيعه شناسي-شيعه شناسي تا قرن هفتم هجري قمريتاريخ تشيع در يزد از آغاز 
 علي اكبر اسماعيلي

 اصغر منتظرالقائم
 

 

مولفه هاي تاثيرگذاري و تاثر پذيري مقتل نگاري عراقيان ازتاريخنگاري 

 ايراني

نهاد نمايندگي مقام معظم -تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي

داراي  91قم)اين مجله از مرداد دانشگاه -رهبري در دانشگاه ها

 (پژوهشي مي باشد-رتبه علمي

1390/1/9 
 محمد علي چلونگر

 اصغر منتظرالقائم



 بهاالدين قهرماني نژاد
 

 

الثة االولي من ثبالروايات الشفوية في القرون ال عالقة المصادر المکتوبة

 التاريخ الهجري

 The Journal-العلوم االنسانيه للجمهوري اسالميه االيرانيه

of Humanities-دانشگاه تربيت مدرس 
1389/4/10 

 حسين عزيزي

 سيد اصغر محمود آبادي

 اصغر منتظرالقائم

 علي اكبر كجباف
 

 

A comparative study on the role of the religious and 

political thoughts of qom , ray, Baghdad and khorasan 

on Shiites of the third century 

 1388/7/16 دانشگاه تربيت مدرس-مدرس

 محمد علي چلونگر

 اصغر منتظرالقائم

 سيد حسين مير عالمه
 

 

 1387/4/1 موسسه شيعه شناسي-شيعه شناسي نقش قبيله نخع در تاريخ اسالم در قرن نخست هجري
 مريم سعيديان جزي

 اصغر منتظرالقائم
 

 

 1386/9/10 دانشگاه اصفهان-ادبيات و علوم انساني مساله پادشاهياسماعيل سومبحران مشروعيت صفويان و 

 لقمان دهقان نيري

 اصغر منتظرالقائم

 علي اكبر جعفري
 

 

 1386/9/1 دانشگاه فردوسي مشهد-مطالعات اسالمي نخستين تاريخ هاي خراسان در دورة اسالمي

 عبدالرحيم قنوات

 اصغر منتظرالقائم

 چلونگرمحمد علي 
 

 

    

 

 پيامبر اسالم)ص(وجهان بيني تمدن ساز ديني
همکاري با انجمن معارف اسالمي -دانشگاه شيراز-انديشه ديني

 ايران
1386/2/1 

 شکراهلل خاكرند

 اصغر منتظرالقائم

 محمد علي چلونگر
 

 

The Social Reforms Movement of Mohammad The 

Messenger of God, and its Consequens 
 اصغر منتظرالقائم 1386/1/1 علوم انساني-دانشگاه اصفهان-پژوهشي

 



 

 اصغر منتظرالقائم 1386/1/1 دانشگاه اصفهان-ادبيات و علوم انساني (نهضت اصالحات اجتماعي رسول اهلل)ص
 

 

الدرسات مقارنه لالبحات التطبيقيه فيما تخص المناسبات الحاكمه بين 

االعتقاديه السائده و بين الشيعه في القرآن الثالث  -السياسيهالتيارات 

 انهجري

 The Journal-العلوم االنسانيه للجمهوري اسالميه االيرانيه

of Humanities-دانشگاه تربيت مدرس 
1386/1/1 

 محمد علي چلونگر

 اصغر منتظرالقائم

 مير حسين عالمه
 

 

 اصغر منتظرالقائم 1377/10/1 دانشگاه اصفهان-ادبيات و علوم انساني نخستين فاتح اصفهان بعد از اسالم
 

 

 اصغر منتظرالقائم 1370/1/1 دانشگاه اصفهان-ادبيات و علوم انساني آيين دادرسي در عهد هخامنشيان
 

 

 منتظرالقائماصغر  1370/1/1 دانشگاه اصفهان-ادبيات و علوم انساني روابط شاهنشاهي هخامنشيان با يونان
 

 ترويجي-مجالت علمي

ISC نويسندگان تاريخ چاپ نام مجله عنوان مقاله 

 

كاربرد سکه شناسي در مطالعات تاريخ تشيع مطالعه نمونه اي سکه هاي قرآن 

 كريم به دست علماي شيعه

ترويجي حوزه -دانشگاه اديان و مذاهب )علمي-شيعه پژوهي 

 (8/11/94علميه از تاريخ 
1395/12/28 

 سيد مسعود شاهمرادي

 اصغر منتظرالقائم
 

 
 جايگاه اصحاب ايراني امام جواد)ع( در علم حديث با تأ كيد بر كتب اربعه شيعه

 92جامعه المصطفي العالميه )اين مجله از دي -سخن تاريخ

 (ترويجي مي باشد-علمي
1395/6/30 

 اصغر منتظرالقائم

 محمد علي چلونگر

 فرشته بوسعيدي
 

 

 1387/6/1 بنيادپژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي-مشکوه سيدبن طاووس و مسئله سقوط بغداد
 اصغر منتظرالقائم

 رقيه عرب جعفري
 

 ساير مجالت

ISC نويسندگان تاريخ چاپ نام مجله عنوان مقاله 

 الوي، اصغر 
دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم 

    
 اصغر منتظرالقائم 1394

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم ليث خوراسکاني، مهدي 



 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم مالکي پور اصفهاني، محمد جواد 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم مانيان، مصطفي 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم گودرز)مصطفي(ماني،  

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم محبي، احمد 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم محسني، عباس 

 اصغر منتظرالقائم 1394 جلد چهارمدانشنامه تخت فوالد اصفهان  مظاهري، مهدي 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم مغزيان، محمدرضا 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم مالقلي، عليرضا 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم موحددوست، علي 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم موسوي، سيدجعفر 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم موهبت، محسن 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم ميثمي، رحمت اهلل 

 اصغر منتظرالقائم 1394 فوالد اصفهان جلد چهارمدانشنامه تخت  ميثمي، عبداهلل 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم ميرزا بلند، محسن 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم نصر آزاداني، ابراهيم 

 اصغر منتظرالقائم 1394 جلد چهارمدانشنامه تخت فوالد اصفهان  نصر اصفهاني، محمد جعفر 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم نصر اصفهاني، مهدي 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم نعمتي، احمدرضا 

 منتظرالقائماصغر  1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم نم نبات، محسن 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم نيکبخت، ولي اهلل 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم نيلفروش زاده، محمدمهدي 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم واليي، عبدالعلي 



 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم هزاردستان، مصطفي 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم هاللي اصفهاني، رسول 

 اصغر منتظرالقائم 1394 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارم يارمحمديان، مهدي 

 اصغر منتظرالقائم 1394 فوالد اصفهان جلد چهارمدانشنامه تخت  يوشع نبي 

 
 (عناصر تشکيل دهنده گفتمان سياسي امام خميني )س

پژوهشکده امام خميني )س( و -انديشه سياسي در اسالم

 انقالب اسالمي
1394/1/18 

 اصغر منتظرالقائم

 كامبيز تقي زاده

 مرضيه بيگي زاده
 

 
 1393/12/29 انجمن علمي گروه تاريخ دانشگاه تربيت مدرس-تاريخ نو (ظهور اسالمجستاري در تاريخ قبيله خزاعه )پيش از 

 اصغر منتظرالقائم

 زهراحسين هاشمي

 فرشته بوسعيدي
 

 
 اصغر منتظرالقائم 1393/11/9 ماهنامه سوره جوامع چگونه به انحطاط مي رسند؟

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1393/9/9 ماهنامه سوره شهرها و واليت ها

 

 

بررسي نقش قبيله خزاعه در سه رويداد تاريخي )غزوه مريسيع، صلح حديبيه، فتح 

 (مکه
 1393/7/15 دانشگاه خوارزمي-تاريخنامه خوارزمي

 اصغر منتظرالقائم

 زهرا حسين هاشمي

 فاطمه عليان
 

 
 1392/1/15 نامه ايران و اسالم نقش خاندان رازي در تاريخنگاري اندلس

 سيد محمودسادات

 اصغر منتظرالقائم
 

 اصغر منتظرالقائم 1392 جلد سوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان صادق زاده، غالمرضا 

 اصغر منتظرالقائم 1392 جلد سوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان صادقي، حسين 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم صادقيان، عليرضا 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم اهللصفري، نعمت  

 اصغر منتظرالقائم 1392 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم صفوي، سيد ابراهيم 



 اصغر منتظرالقائم 1392 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم صفوي، سيد محسن 

 اصغر منتظرالقائم 1392 جلد سومدانشنامه تخت فوالد اصفهان  صنيع زاده، احمد 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم صيرفيان پور، محسن 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم ضابط زاده، سيد محمود 

 منتظرالقائماصغر  1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم طالبي، مهدي 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم ظاهرزاده، محمدتقي 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم طفالن آب، سعيد 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم طالكوب، مرتضي 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم مصطفيطياره خواجويي،  

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم عارفيان جزي، منصور 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم عبداللهي، منصور 

 اصغر منتظرالقائم 1392  اصفهان جلد سومدانشنامه تخت فوالد  عرب، قربانعلي 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم عزيزي نيا، مهرداد 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم عقيلي، سيد حميد 

 منتظرالقائماصغر  1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم عقيلي، سيد محسن 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم عالقه مندان، جواد 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم علي بااليي،مصطفي)رضا( 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم عموآقايي، قربانعلي 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم علي، مرتضيعمو  

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم غازي اصفهاني، حسن 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم فروغي، احمد 

 اصغر منتظرالقائم 1392  جلد سومدانشنامه تخت فوالد اصفهان  فنايي، عباس 



 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم فيروزبخت، حسن 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم قرباني، حسن 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم قوچاني، علي 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم احمدكاظمي،  

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم كدخدايي، حسن 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم كدخدايي محمد 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم كردآبادي، عباس 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم كريمي، رضا 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم كريمي، محمودرضا 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم كريمي، منصور)رجبعلي( 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم حبيب آبادي، احمد كريمي 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم كشاورز، مهدي 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم كالهدوزان، مجتبي 

 اصغر منتظرالقائم 1392  فوالد اصفهان جلد سومدانشنامه تخت  كمال پور، عباس 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم كمالي انداني،علي 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم كوره پز،محمدعلي)امير( 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم كوهرنگي ها، حسين  

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم كيقبادي، ابوطالب 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم گرامي ولداني، امر اهلل 

 اصغر منتظرالقائم 1392  دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سوم گلستان شهدا، تکيه 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد چهارباغ امين آباد 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد حبيب اللهي، محمدرضا 



 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد حبيبي، محمد حسن 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم تخت فوالد اصفهان جلددانشنامه  حجازي، سيد احمد 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد حسيني، سيد اصغر 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد حقوقي، حسن 

 منتظرالقائماصغر  1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد خانعلي، محمدعلي 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد خطيبي، احمد 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد خليفه سلطاني، حبيب 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد خمسه عشر، ناصر 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد خودسياني، علي محمد 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد درويشي، يحيي 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد ذوعلم فشاركي، شيخ فضل اهلل 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم جلد دانشنامه تخت فوالد اصفهان رداني پور، مصطفي 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد رفيعيايي، سيد رضا 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد رفيعي، محمدرضا 

 منتظرالقائماصغر  1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد روح االمين، سيد حسين 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد رئيسي، منصور 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد زاهدي، سيد محسن 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد زرين، عبدالرسول 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم تخت فوالد اصفهان جلددانشنامه  زهتاب، محسن 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سالک، محمد مهدي 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سخاوتي، محمد 

 منتظرالقائماصغر  1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سليمانپور، مهدي 



 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد سليماني، حميد 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد شركت، حسين 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد شعربافچي زاده، مسعود 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم تخت فوالد اصفهان جلد دانشنامه شفيعي، عليرضا 

 اصغر منتظرالقائم 1391 دوم دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد شهيدي، سيد حميد 

 
 بررسي علل گروش و نگرش خاندان بني عامر قريش به اسالم

پژوهشي  -موسسه آموزشي -تاريخ اسالم در آينه پژوهش

 (امام خميني)ره
1391/7/15 

 منتظرالقائماصغر 

 محمدعلي سميعي
 

 
 1390/7/12 سوره انديشه دولتي به كام رندان مروري باهميت و نقش دولت صفويه در تاريخ تشيع

 اصغر منتظرالقائم

 علي اكبر جعفري
 

 
 با تکيه بر نقش شيعيان امامي "نسب شناسي"دانش 

نهاد نمايندگي مقام معظم -تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي

 دانشگاه ها رهبري در
1390/4/5 

 سيد محمود ساماني

 اصغر منتظرالقائم
 

 
 1390/3/31 مطالعات دفاع مقدس نگين ايران نقش رزمندگان ازنايي در دفاع مقدس

 صادق شفيعي

 اصغر منتظرالقائم
 

 

 1390/3/31 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد-پژوهشنامه تاريخ كتاب جوامع العلوم و طبقه بندي علم

 حسين مير جعفري

 اصغر منتظرالقائم

 محمدباقر خزائيلي
 

 
 1390/2/11 دانشگاه اصفهان-پژوهشهاي علوم انساني نقش جهان  نقش مالک اشتر در فتوحات عهد شيخين

 اصغر منتظرالقائم

 علي اكبر عباسي
 

 
 1389/12/28 تاريخ در آينه پژهش تمدن سازي انبياي ابراهيمي، فتنه ها و راهکارها

 اصغر منتظرالقائم

 زهرا سليماني
 

 
 1389/12/4 گروه تاريخ دانشگاه اصفهان-رهيافت تاريخي نقش امام رضا )ع( در توسعه فرهنگ و تمدن ايران

 اصغر منتظرالقائم

 الهام لطفي
 



 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول آقابابا گلي، رضا

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول آقابابايي، اكبر

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول آقا خاني، غالمرضا

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول افشار، جالل

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول محمدرضاافيوني، 

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول اميديان، سيد مرتضي

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول اميني نور، سعيد

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول سعيد بارباز اصفهاني،

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول باقري، علي

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول بانکي، سيد علي

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 تخت فوالد اصفهان جلد اول دانشنامه پهلوان نژاد محمود

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول پيکري عباس

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول تاجمير رياحي، مصطفي

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 اصفهان جلد اول دانشنامه تخت فوالد ترک الداني، احمد

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول ترک الداني، حسن

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول تورجي زاده، محمدرضا

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 اول دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد جبلي، اصغر

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول جعفر پيشه، محمدرضا

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول جمدي، محمدرضا

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1389/11/10 دانشنامه تخت فوالد اصفهان جلد اول جواني، اصغر

 

 
 الرسولسيدمحمدرضا ابن 1389/9/14 ثقافتنا للدراسات والبحوث (دور نساء بني النجار في تشييد بناء اإلسالم زمن رسول اهلل )ص



 اصغر منتظرالقائم
 

 

بازتاب مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا )س( در شعر چند تن از شاعران معاصر 

 اصفهان
 1389/1/1 دانشگاه اصفهان-وپژه نامه تاريخ نقش جهان

 اصغر منتظرالقائم

 سيده مريم روضاتيان

 طاهره اسکندري
 

 
 1388/10/10 (دانشگاه باقرالعلوم)ع-تاريخ اسالم تحليل و بررسي موقعيت مدني شهر واسط تا قرن سوم هجري

 اصغر منتظرالقائم

 رقيه اميني
 

 
 1388/7/1 آفاق الحضاره اإلسالميه العالميه والفرس منذ أقدم العصورالتفاعل الثقافي بين اليمن 

 اصغر منتظرالقائم

 الرسولسيدمحمدرضا ابن
 

 
 1388/6/30 دانشگاه سيستان و بلوچستان-پژوهش هاي تاريخي  نقش سياسي، اجتماعي قبيله اشعر در ابتداي گسترش اسالم

 اصغر منتظرالقائم

 قاسم خردمندي
 

 
 اصغر منتظرالقائم 1387/7/1 دانش نما فرهنگي اصفهان تا قرن پنجم هجرياوضاع 

 

 

ميالدي:  9هجري /  3روابط اقتصادي و علمي جماعت اشعري قم با بغداد در سده 

 مطالعه تطبيقي برخي رويکردهاي جديد
 1386/1/1 مطالعات و تحقيقات تاريخي

 محمد علي چلونگر

 اصغر منتظرالقائم

 عالمهسيد ميرحسين 
 

 
 اصغر منتظرالقائم 1385/10/1 فصلنامه پژوهشي ، فرهنگي، هنري-فرهنگ اصفهان مراكز آموزشي اصفهان در روزگار سلجوقي

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1385/9/1 نشريه آموزشي معراج انديشه دو روي سکه عاشورا

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1385/6/30 فصلنامه تخصصي اخالق نقش سيره و شخصيت رسول اهلل در گسترش اسالم در دوران بعثت

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1385/4/2 نما اسالمي-مهندسان تمدن و هويت ايراني

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1385/4/1 نامه تاريخ پژوهان تحليلي ابن خلدون -روش شناسي تاريخي 

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1385/3/1 علوم اجتماعي -فصلنامه علوم انساني -دانشگاهحوزه و  نقش قبيله همدان در تاريخ اسالم و تشيع

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1384/7/1 نامه تاريخ پژوهان چگونگي شکل گيري خالفت اسالمي

 



 
 اصغر منتظرالقائم 1384/7/1 فصلنامه قرآني كوثر توطئه عليه قرآن ناطق

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1384/1/1 نشريه آموزشي معراج انديشه ديدگاه امام خمينينظريه انسجام و اتحاد اسالمي از 

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1383/4/1 دانشگاه اصفهان-پژوهشهاي تربيتي و روانشناختي نقش ايرانيان در بنيان مدارس و دانشگاههاي اسالمي

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1382/7/1 انقالب اسالميفصلنامه  نقش معاويه در تضعيف امنيت حوزه خالفت امير مومنان

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1380/1/1 فصلنامه انقالب اسالمي جايگاه آزادي در مکتب و سيره امير مومنان

 

 
 اصغر منتظرالقائم 1379/4/1 فصلنامه انقالب اسالمي شکل گيري دولت اسالمي در روزگار رسول اهلل

 

 

 همايشهامقاالت ارائه شده در 

 نام همايش عنوان مقاله
سطح 

 همايش

نوع 

 ارائه

تاريخ برگزاري 

 همايش
 نويسندگان

تبيين نقش امالم هادي)ع( در توسعه فرهنگ اسالمي با تکيه بر اصحاب ايراني 

 آن حضرت در علوم پايه)طب، نجومو رياضي، تاريخ، جغرافيا(

نقش شيعه در پيدايشو گسترش علوم 

 اسالمي
 1397 چاپ بين المللي

 اصغر منتظرالقائم

 فرشته بوسعيدي

the end of history and the herafter from the islam and 

shiism viewpoint 

The End of the World: a 

Universal Imagination 
 اصغر منتظرالقائم 1395/3/21 سخنراني بين المللي

 

 1394/9/1 پوستر بين المللي همايش بين المللي دولت، تمدن اسالمي (بررسي حقوق اهل كتاب از منظر سيره امام علي )ع

 مصطفي پيرمراديان

 اصغر منتظرالقائم

 ثنا شهري
 

 1392/12/9 پوستر بين المللي سومين كنفرانس بين المللي علوم رفتاري (رفتار متقابل زوجين در سيره ائمه اطهار)ع
 ابوالفضل سلماني گوتري

 اصغر منتظرالقائم
 

 1392/11/1 پوستر بين المللي همايش بين المللي سيره نبوي در طب (اهميت بهداشت دهان و دندان در سيره نبوي)ص

 اصغر منتظرالقائم

 مسعود كثيري

 اكرم شيري
 



بررسي وجه بيگانه ستيزي جنوب با رويکرد عدم تجزيه طلبي )حفظ استقالل 

 (كشور

مجموعه مقاالت كنگره ملي شهيد رئيسعلي 

دلواري و نقش روحانيت ،جوانان و بانوان در 

 مبارزه با استعمار

 1392/6/30 سخنراني ملي
 اصغر منتظرالقائم

 زينب احمدوند
 

 1392/6/20 پوستر بين المللي كنگره بين المللي امامزادگان بررسي آراء و افکار ابن تيمه درباره زيارت قبور
 زينب كريمي

 اصغر منتظرالقائم
 

 اصغر منتظرالقائم 1392/2/12 پوستر ملي همايش سيره پژوهي و سيره پژوهان نقش بني زهره در دگرگوني هاي عصر نبوي جايگاه و
 

 1392/2/3 پوستر ملي همايش مادري و زن تراز انقالب اسالمي (نقش بانوان در انقالب اسالمي ايران از منظر امام خميني)ره

 اصغر منتظرالقائم

 محمد علي چلونگر

 صادق شفيعي

 مريم شفيعي
 

 1391/8/10 سخنراني بين المللي كنگره بين المللي سلمان فارسي جايگاه سلمان فارسي در ميان مذاهب و فرق اسالمي

 صادق شفيعي

 اصغر منتظرالقائم

 محمد علي چلونگر

 امين رضا توحيدي
 

 1391/8/10 سخنراني بين المللي كنگره بين المللي سلمان فارسي نقش سلمان فارسي در گسترش اسالم

 مهدي عزتي

 محمد علي چلونگر

 اصغر منتظرالقائم
 

نقش اصحاب ايراني امام هادي )ع( در گسترش معارف شيعي با تکيه بر علم 

 كالم
 1391/8/1 پوستر ملي (همايش ملي سيره پژوهي امام هادي )ع

 اصغر منتظرالقائم

 محمد علي چلونگر

 فرشته بوسعيدي
 

 1391/8/1 پوستر ملي )ع(مايش ملي سيره پژوهي امام هادي ه (راهبردهاي فرهنگي امام هادي )ع
 اصغر منتظرالقائم

 محمدجزيني
 



 نقش نهادهاي علمي و آموزشي در تمدن اسالمي
اولين همايش ملي توسعه و تمدن با تأكيد بر 

 مدل بومي توسعه ايراني اسالمي
 1388/9/26 سخنراني ملي

 منتظرالقائماصغر 

 ?بهرو ز تاجمير
 

 (شاخصه هاي توسعه و تمدن سازي در حکومت داوود )ع( و حضرت سليمان)ع
اولين همايش ملي توسعه و تمدن با تأكيد بر 

 اسالمي -مدل بومي توسعه ايراني 
 1388/9/26 سخنراني ملي

 اصغر منتظرالقائم

 زهرا سليماني
 

 (ديدگاه امام علي )عمفهوم توسعه و توسعه يافتگي از 
اولين همايش ملي توسعه و تمدن با تأكيد بر 

 مدل بومي توسعه ايراني اسالمي
 1388/9/26 سخنراني ملي

 اصغر منتظرالقائم

 مينا سعادت
 

 (تمدن سازي پيامبر اكرم)ص
اولين همايش ملي توسعه و تمدن با تأكيد بر 

 مدل بومي توسعه ايراني اسالمي
 1388/9/26 سخنراني ملي

 اصغر منتظرالقائم

 مرضيه يحيي آبادي
 

 1388/8/8 سخنراني ملي آيه اهلل سيد ابواحسن اصفهاني نوگرايي رضا شاه و اقدامات آيت اهلل اصفهاني
 زينب احمدوند

 اصغر منتظرالقائم
 

 اصغر منتظرالقائم 1388/8/8 سخنراني ملي بزرگداشت حجت االسالم استاد علي دواني معرفي و نقد كتاب تاريخ اسالم از آغاز تا هجرت
 

The Effect of the Arts of Constructing Bukkhara, 

Soltaniyeh, and Samarghand Mausoleum on Tajmahal. 

تاج محل سمبل روابط ديرينه و عميق ايران 

 و هند
 1388/8/2 سخنراني بين المللي

 اصغر منتظرالقائم

 علي اكبر جعفري
 

Comparative Study of Gourkanian and the Safavids 

Architectural Works Case study: The TajMahal and 

Naghsh-e-Jahan Square 

تاج محل سمبل روابط ديرينه و عميق ايران 

 و هند
 1388/8/2 سخنراني بين المللي

 اصغر منتظرالقائم

 علي اكبر جعفري
 

The effects of the frts constructing Bukhara 

SultaniyahSamargandMousoleum on Taj Mahal 

An International Seminar on 

TAJ MAHAL A Symbol of 

Indo-Iranian Craftsmanship 

 اصغر منتظرالقائم 1388/7/2 سخنراني بين المللي
 

مهندسي فرهنگي شيخ بهايي درر طراحي شهر اصفهان به عنوان نصف 

تحليل عملکرد شيخ بهايي در حوزه هاي فرهنگي شهر بررسي و »جهان

 «اصفهان

همايش اصفهان و صفويه با محوريت شيخ 

 بهايي
 1388/2/15 سخنراني ملي

 اصغر منتظرالقائم

 علي اكبر جعفري
 

مالک اشتر نخعي، الگي فرهنگ، ايثار و شهادت و مقايسه وي با دو تن از ديگر 

 سرداران اسالم
 اصغر منتظرالقائم 1387/12/11 سخنراني ملي و شهادتترويج فرهنگ ايثار 

 



 1387/12/4 سخنراني ملي نخستين همايش آرمان شهر اسالمي جايگاه آرامستان و نقش آن در شهر اسالمي
 اصغر منتظرالقائم

 حميدي
 

 1387/12/4 سخنراني ملي نخستين همايش آرمان شهر اسالمي ارزيابي عملکرد مسجد در قرون نخستين اسالمي
 اميني

 اصغر منتظرالقائم
 

 اصغر منتظرالقائم 1387/12/4 سخنراني ملي نخستين همايش آرمان شهر اسالمي جايگاه مسجد و نقش آن در شهر اسالمي
 

 1387/10/2 سخنراني ملي كنگره بزرگداشت شيخ بهاء الدين عاملي از طرح شيخ تا شهر شاه
 اصغر منتظرالقائم

 علي اكبر جعفري
 

 هاي تاريخي قيام كلنل محمدتقي خان پسيانزمينه
بررسي شخصيت كلنل محمدتقي خان 

 پسيان
 1387/9/6 سخنراني ملي

 زينب احمدوند

 اصغر منتظرالقائم
 

 منتظرالقائم اصغر 1386/8/29 سخنراني بين المللي سمينار بين المللي زن در تاريخ اسالم (نقش زنان شاخه بني نجار خزرج در عصر رسول اهلل)ص
 

 التفاعل الثقافي بين اليمن والفرس منذ أقدم العصور
المؤتمر الدولي السادس للحضاره اليمنيه 

 "الملتقي السبئي الحادي عشر"
 1386/1/16 سخنراني بين المللي

 اصغر منتظرالقائم

 الرسولسيدمحمدرضا ابن
 

 رمز موفقيت رسول اهلل)ص( در دوران بعثت
پيامبر اعظم)ص(، استقامت و همايش محمد 

 پايداري
 اصغر منتظرالقائم 1386/1/1 سخنراني ملي

 

 روابط قبيله همدان با پيامبر
همايش بين المللي سيره شناختي پيامبر 

 اعظم
 1385/9/30 سخنراني بين المللي

 عبداله معصومي جشني

 اصغر منتظرالقائم
 

 اصغر منتظرالقائم 1385/9/29 سخنراني بين المللي پيامبر اعظمهمايش  نقش بني نجار در نفوذ و گسترش اسالم
 

 اصغر منتظرالقائم 1385/9/29 سخنراني بين المللي همايش اصفهان در پهنه تاريخ تاثير معماري اصفهان عصر آل بويه در آثار دوران سلجوقي
 

 اصغر منتظرالقائم 1385/1/1 سخنراني بين المللي شناختي پيامبر اعظم صسيره  سيره نبوي در ايجاد جامعه نوين اسالمي زمينه ساز فرهنگ اسالمي
 

 اصغر منتظرالقائم 1385/1/1 سخنراني ملي همايش ملي آفتاب معرفت علل موفقيت رسول اهلل در بنيان معرفت ديني در روزگار بعثت
 

 مقايسه شهرسازي و معماري آق قلعه دشت جوين با شهر سلطانيه
احياي ربع رشيدي و فرهنگ و كنگره طرح 

 تمدن ايران عصر ايلخاني
 اصغر منتظرالقائم 1384/2/1 سخنراني ملي

 



 اصغر منتظرالقائم 1384/1/1 سخنراني بين المللي خليج فارس در گستره تاريخ روابط رسول اهلل ص با سواحل خليج فارس و يمن
 

 (علي) عليه السالمتحليل الگويي و مقايسه اي از سرداران امير مومنان 
اولين همايش نظامي گري در سيره و كالم 

 اميرالمومنين علي ع
 اصغر منتظرالقائم 1379/1/1 سخنراني ملي

 

 اصغر منتظرالقائم 1378/1/1 سخنراني ملي حکومت و سياست از ديدگاه امام علي نقش اصالحات امير المومنين در انتقال مركز خالفت به كوفه
 

 آموزشيکارگاه هاي 

 تاريخ کارگاه  نام کارگاه  آموزشي

 15/4/1394 دوره هاي معرفت افزايي مدرس كارگاه)موضوع تاريخ و تمذن اسالمي در پنجمين طرح ضيافت انديشه استادان(

 ساعت( 72)1393 انديشه(طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاءهيئت علمي موسسات آموزشي و پژوهشي)موضوع تاريخ و تمدن اسالمي در ضيافت 

  تدريس در كارگاه آموزشي طرح ضيافت انديشه استادان

 ساعت( 16)22/4/1397- 19/4/1397 اخالق علمي و حرفه اي)سطح سه(

 ساعت( 4)23/11/1396 محيط زيست و سالمت انسان

 ساعت( 4)1/8/1396 محيط زيست از منظر قرآن كريم و روايات
 

 يافتهطرحهاي پژوهشي خاتمه 

 نوع طرح عنوان طرح

 قراردادهاي مستقل با ارگانها و صنايع 5برزن  -گذاري مسکن مهر نام

 102طرح  (1299-1375هاي اجتماعي، فرهنگي اصفهان )دگرگوني

 سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان و دانشگاه اصفهان اصفهانشناسايي و تحليل شيوه ساماندهي آرامستانهاي محلي )غيرمتمركز( يا احداث آرامستانهاي بزرگ )رويکرد متمركز( در شهر 

 تاليف كتاب فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ)زندگي نامه سرداران شهيد استان اصفهان(
 

 بنياد شهيد و امور ايثارگر استان اصفهان و دانشگاه اصفهان
 

 


