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  مقاالت چاپ شده

ي واليان، چاپ شده در فصلنامه علمي            تحوالت مذهبي در استان ايالم از ورود اسالم تا پايان دوره -1

 1392، بهار و تابستان 39و  38 هاي ترويجي ايالم، شماره

روابط ايران و عراق در عصر پهلوي(با نگاهي به نقش مردم ايالم در روابط دو كشور)، چاپ شده در  -2

  1393، بهار و تابستان 43و  42هاي  ترويجي ايالم، شماره -فصلنامه علمي 

در فصلنامه مطالعات تاريخ  بررسي نقش كميته انقالب اسالمي استان ايالم در دفاع مقدس، چاپ شده -3

  1393پاييز  –شماره دوم  -انتظامي، سال اول

سيد جعفر االعرجي و انساب شناسي و معرفي علماي ماسبذان و مهرجانقذق (ايالم)، چاپ شده در  -4

  1385مجموعه مقاالت اولين كنگره ملي بزگداشت عالمه سيد جعفر االعرجي پشتكوهي، 

ي بزرگداشت امام زاده  الفت عباسي، چاپ شده در مجموعه مقاالت اولين كنگرهي خ تاريخ ايالم در دوره -5

  ، 1390علي صالح (ع)، 

نقش نيروهاي انتظامي استان ايالم در دفاع مقدس، چاپ شده در فصلنامه دانش انتظامي ايالم، سال اول،  -6

  1391شماره نخست، بهار 

 –هنگ فرهنگي پژوهشي ايالم، شماره سيزدهم و چهاردهم بررسي و معرفي آثار باستان ايوان، فصلنامه فر -7

  1382بهار و تابستان 
  

 

 

  ي سخنراني ها و ارائه شركت در همايش

در همايش » سيد جعفر االعرجي و انساب شناسي و معرفي علماي ماسبذان و مهرجانقذق (ايالم)«ي  ارائه مقاله

 1385به صورت سخنراني در سال ملي عالمه اعرجي 

ي بزرگداشت امام زاده علي صالح (ع)،  ، در اولين كنگره»ي خالفت عباسي تاريخ ايالم در دوره«ي  ي مقاله ارائه

  1390به صورت سخنراني در 

و  همايش ملي ايالم«در » تا عصر پهلوي اجتماعي استان ايالم در تاريخ –هاي اقتصادي  توانمندي«ي  ارائه مقاله

  26/9/1393ي سخراني در تاريخ  به شيوه» توسعه
  

 



  ها استاد راهنما پايان نامه

 يوش اول، مقطع كارشناسي ارشدي دار ها در دوره شورش-

  ها برخورد نظامي شاهان هخامنشي با ديگر سرزمين -2

هاي كمپاني هند شرقي انگليس در مرزهاي شرقي ايران در عهد ناصرالين شاه  بررسي فعاليت -3

  ه.ق، مقطع كارشناسي ارشد  1313تا  1264قاجار از سال 

  ي هخامنشي، مقطع كارشناسي ارشد در دورههاي چندگانه  داليل انتخاب پايتخت -4

هاي وي در زندگي اجتماعي مردم ايران  ها و نگرش چگونگي پيدايش زرتشت، بازتاب انديشه -5

  باستان، مقطع كارشناسي ارشد
  

 

 

  ها پايان نامه  استاد مشاوره

  اي عملكرد كوروش هخامنشي و اردشير ساساني، مقطع كارشناسي ارشد بررسي مقايسه-1

  ند تشكيل حكومت ساسانيان، مقطع كارشناسي ارشدرو-2

 

 

  نظارت طرح و داوري

  نظارت طرح ميزان آگاهي سياسي دانش آموزان استان ايالم-1

  داوري گزارش نهايي شخصيت اشعث بن قيس در تاريخ اسالم -2

  داور طرح پژوهشي علل و نتايج قيام عبدالرحمن ابن محمد ابن محمد اشعث  -3
  

 

 

 

 

 



  اريها و همك عضويت

 عضو انجمن قلم ايران 

  هاي معارف سراسر كشور ي برتر دانشگاهنويسنده

 نويسنده برتر نخستين جشنواره ملي كتاب ايالم

  هاي خوارزمي و علمي و فرهنگي در مقاطع دانش آموزي و دانشجويي داور جشنواره

  عضو كميسيون تحقيقات بسيج اساتيد 

  هاي گذشتهايالم در سال عضو شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان

 عضو شوراي تحقيقات بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايالم 

 عضو شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي 

 هاي گذشتهي پژوهش و تأليفات آموزش و پرورش شهرستان ايالم در سالعضو كميته

 عضو شوراي آموزش پرديس امام جعفر صادق (ع) دانشگاه فرهنگيان

 هاي صدا و سيماي مركز ايالم كارشناس برنامه

 همكاري با سازمان تبليغات در خصوص تحقيقات و پژوهش

 همكاري با حوزه هنري استان ايالم در خصوص تحقيقات، پژوهش وتأليف دانشنامه ايالم

 هاي گذشتهمشاور مديريت آموزش و پرورش شهرستان ايالم در امور آموزشي و پرورشي در سال

 هاي ملي برگزار شده ي بررسي مقاالت برخي از كنگرهعضو كميته

  

 

 


