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  مشخصات فردي -1

کد ملیتاریخ تولدشماره شناسنامهنام پدرمحل تولدنام خانوادگینام

8391/6/13474529820335امیربگمهرانیاريسیاوش

  

  سوابق تحصیلی -2

نام موسسه آموزشیمحل تحصیلسال اخذ مدركرشتهمدرك تحصیلیردیف

میرکبیر دبیرستانایالم1366اقتصاد اجتماعیدیپلم1

دانشگاه تبریزتبریز1370تاریخلیسانس2

دانشگاه شهید بهشتیتهران1375تاریخ ایران دوران اسالمیفوق لیسانس3

داتشگاه نهرانتهران1383تاریخ اسالمدکتري4

  

  سوابق اجرایی -3

  

  سوابق آموزشی -4

تاریخنام درسنام موسسه یاواحددانشگاهیردیف

ادامه  - 1374دروس مختلف در دوره هاي کارشناسی و کارشناسی ارشده ایالمدانشگا1

دارد

  1387- 1388  دروس مختلف رشته تاریخ  دانشگاه شهید بهشتی  2

1375  دروس مختلف رشته تاریخدانشگاه آزادتهران (واحد جنوب ومرکز)2

1375- 1378  دروس مختلف رشته تاریخدانشگاه پیام نورایالم3

محل خدمتوزارتخانهتاریخنام موسسهعنوان پست سازمانیردیف

ادبیات و  رئیس دانشکده  1

  علوم انسانی

  ایالم  وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري  1394  دانشگاه ایالم

  ایالم  وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري  1388  دانشگاه ایالم  مدیر گروه اللهیات  1

  ایالم  وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري  1385  دانشگاه ایالم  رئیس کتابخانه مرکزي  2

مشاور رئیس و مدیر حوزه   3

  دانشگاه استری

  ایالم  وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري  1384  دانشگاه ایالم

تهراننهاد ریاست جمهوري1383- 1384بنیاد ایرانشناسیکارشناس بانک خلیج فارس4

تهرانمرکزاسنادانقالب اسالمی1381- 1383مرکزاسنادانقالب اسالمیکارشناس تدوین اسناد5

تهرانآموزش وپرورش1378- 1381ریزي درسیزمان پژوهش وبرنامه ساکارشناس تالیف کتب درسی6

تهراننهاد ریاست جمهوري1375مرکزاسنادریاست جمهوريکارشناس اسناد7

ایالمآموزش وپرورش1371- 1372امام حسینمدیرمجتمع آموزشی8



٢

1375- 1378  دروس مختلف رشته تاریخزآموزش مدیریت دولتی ایالممرک4

مرکزآموزش عالی ضمن  خدمت 5

فرهنگیان ایالم وتهران

1377- 1379  دروس مختلف رشته تاریخ

1370- 1380تاریخ هاي دوره دبیرستانآموزش وپرورش ایالم وتهران7

  

  

  

  سوابق پژوهشی ـ  5

  اتی الف ) پایان نامه ها وفرصت مطالع

  

دورهاساتید راهنما ومشاورسال دفاعنام دانشگاهعنوان پایان نامهردیف

تشکیل دولت درخلیج فارس ( چگونگی پیدایش 1

شیخ نشین ها )

کارشناسیدکترامیرشیخ نوري1370تبریز

ی ارشدکارشناسدکترالهیارخلعتبري دکتروهاب ولی1375شهیدبهشتی تهرانمناسبت خارجی خوارزمشاهیان2

دکترعبدالکریم گلشنی ـ دکتر 1383دانشگاه تهراناز آغاز تا غزنویان گسترش اسالم درهند و  نفوذ3

غالمحسین زرگري نژادـ 

دکترابراهیم باستانی پاریزي

دکتري

دکتريدکترجعفري ـ دکتراخترمهدي1382جواهرلعل نهرو (هند)فرصت مطالعاتی4

  

  

  

  طرح هاي تحقیقاتی -ب

  

مالحظات تاریخمحل اجراطرح  عنوانفردی

تاریخچه مشارکت سیاسی ، اجتماعی زنان ایران ازانقالب 1

مشروطه تاانقالب اسالمی (طرح)

با همکاري فیض اهللا امامی1383دانشگاه ایالم

  1381مرکزاسنادانقالب اسالمی) طرحتدوین اسناد حزب ایران ( 2

در خلیجچگونگی پیدایش شیخ نشین ها 3

فارس ( طرح )

این طرح به سفارش جهاد دانشگاهی و براي همان 1369دانشگاه تبریز

نهاد انجام یافت.

  با همکاري آیت قبادي  1392  دانشگاه ایالم  نقش اشعث بن قیس در حوادث تاریخ صدر اسالم  4

  با همکاري آیت قبادي  1394  دانشگاه ایالم  بررسی دیدگاه و عملکرد داهیان عرب نسبت به امام علی (ع)  5

  

  

  



٣

  

  

  

  

  

  و خارجیب) همایش هاي داخلی 

  

  عنوان مقاله  تاریخ   محل برگزاري  عنوان همایش  ردیف

  روحانیت مقاله تحت عنوان علل افتراق روشنفکري و1375دانشگاه ایالمهمایش وحدت حوزه ودانشگاه ( مقاله )1

زمینه هاي تاریخی نزاع علم ودین1376دانشگاه ایالمهمایش علم ودین ( مقاله )2

مناسبات خارجی خوارزمشاهیان1376دانشگاه شهید بهشتیهمایش اولین سمینارحمله مغول به ایران (مقاله)  3

اوضاع سیاسی ، اجتماعی ایالم درعصر والیان1384ایالم آزاد اسالمی دانشگاههمایش میراث تمدنی ایالم ( مقاله)  4

زمینه ها وعوامل گسترش تبارشناسی درمیان 1385ایالمآزاد اسالمی دانشگاه ( نسابه )بزرگداشت مقام عالمه سید جعفر االعرجیهمایش   5

مسلمانان وعلل افول آن

اجتماعی عصر عالمه االعرجی -اوضاع سیاسی1385دانشگاه ایالم( نسابه )همایش بزرگداشت مقام عالمه سید جعفر االعرجی  6

تجاري و  جایگاه و اهمیت خلیج فارس در مناسبات  1387  بنیاد ایران شناسی  مایش بین المللی ایرانشناسیه  7

  بازرگانی با شبه قاره هند در قرون نخستین اسالمی

8

  

مهاجرت اعراب به خلیج فارس،  انگلستان و   1387  بنیاد ایران شناسی  همایش بین المللی ایرانشناسی

  اشکل گیري شیخ نشین ه

9    

20th IAHA conference  

  

  

Jawaharlal l 
university  

  

2008  

  

Traders merchants and their role in 
religious exchanges between 

subcontinent of India and west Asia
  

10  

  

  

  

The 3rd SSEASR Conference
of

SOUTH AND SOUTHEAST ASIAN 
ASSOCIATION FOR THE STUDY OF 

CULTURE AND RELIGION  

  

Universities 
Hindu Indonesia 

(UNHI)

  

June 03-06, 
2009

  

The Role of Traders and 
Merchants in Promotion and 

influence of Islam in Indonesia
  

11  21th IAHA ConferenceSingapore22-25 JuneThe Cultural – Scientific Relations 
Between Iran and India From The 

Entrance Of Islam Up to the 
Foundation of Delhi Sultanate

12  

  

22th IAHA ConferenceIndonesia6 -2JuneThe Role of Silk Rode in Cultural 
Exchanges

13  Historical and Cultural interactions 
Poland and Iran

Poland  18 may
2015

The historical roots of cultural ties 
between Iran and Poland in the 
Safavid period during the Shah Abbas

زمینھ ھا، علل و عوامل چرخش موضع 1394شهریور تهران -ایراناولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی  14
سیاسی زیاد بن ابیھ از علویان بھ امویان



٤

بررسی شخصیت و عملکرد حجر بن عدی 1394شهریور تهران -ایراناولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی  15
در تاریخ اسالم

  

  

  

  

  

ISIو  تخصصی –پژوھشی و علمی  –علمی  مقاالت_  ج

توضیحاتسال چاپمجلهمقالهردیف

  24سال ششم شماره 1384مجله تاریخ اسالم  سیاست هاي نظامی و اداري بنی عباس در هند1

( بررسی عملکرد سیاسی ، نظامی محمد   کارنامه نخستین فاتح مسلمان هند   2

  بن قاسم درسند)

مجله تحقیقات تاریخی دانشگاه فردوسی 

  مشهد

1388    

3

  

  1388ل بهار شماره او 45سال   1388  مجله دانشگاه اصفهان  گسترش نفوذ دین اسالم درشبه قاره هند از آغاز تا قرن پنجم هجري

مجله تاریخ اسالم و ایران دانشگاه   نخستین رویارویی هاي مسلمانان با هندي ها در آستانه ورود اسالم به هند  4

  لرستان

1388    

زمستان  5سال دوم شماره   1389  فصلنامه مطالعات شبه قاره  اسماعیایان سند و موقعیت آنان در اواخر قرن چهارم هجري قمري5

1389  

ل موثر در نشر و گسترش اسالم در مجمع الجزایر ماالیا(بررسی موردي عوام  6

  نقش تجار)

  سال اول شماره دوم  1390  پژوهشنامه تاریخ اسالم

جایگاه مذهب در مناقشه خوارزمشاهیان با خلفاي عباسی در عراق عجم از   7

  آغاز تا تکش

  67شماره 1391  تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی

8  The Traders and Merchants and the Implements for the 
Propagation of Islam in India subcontinent

  

The journal of American 
science

2013  
  

9  Political structure and administrative system of 
Poshtkooh(Ilam) in the period of Valian

life science journal  
2012  

  

4شماره  1سال 1379مجله تاریخ اسالمات اسالم درآسیاي مرکزيتجدید حی10

سال اول شماره دوم1376مجله دانشگاه اسالمیتحلیل تاریخی علل افتراق روشنفکري وروحانیت11

13شماره 1378مجله ایرانشناختجغرافیاي تاریخی خوارزم واهمیت اقتصادي ونظامی آن12

9سال سوم شماره 1381مجله رشد آموزش تاریخنگاهی به سیره ابن هشام13

شماره هفتم وهشتم1380مجله فرهنگ ایالمگذري برتاریخ چند هزار ساله ایالم14

14شماره  5سال 1383مجله رشد آموزش تاریخسیر تحول خط درایران باستان15

26شماره  3سال 1383مجله زمانهپدران تکنوکراسی ایران16

6شماره  3سال 1380مجله رشد آموزش تاریخفی ونقد کتاب دیباچه اي برجهان باستانمعر17

7شماره  7سال 1383مجله کتاب ماه علوم اجتماعیمعرفی ونقد کتاب ماهیت وعملکرد حزب مردم18

5شماره  4سال 1379مجله کتاب ماه تاریخ وجغرافیامولف آن بررسی کتاب الغارات و معرفی و19

7شماره  4سال 1380مجله کتاب ماه تاریخ وجغرافیاشده مرکز اسناد ریاست جمهوري منتشر معرفی مجموعه آثار20

4شماره 1379مجله کتاب ماه تاریخ وجغرافیانقد کتاب خوارج درایران21

2ره شما 3سال 1378مجله کتاب ماه تاریخ وجغرافیانقد کتاب تاریخ صدراسالم ( عصر نبوت)  22

33شماره 1379مجله کتاب ماه تاریخ وجغرافیانقد کتاب منابع سیره نبوي  23



٥

9-10-11شماره 7سال 1383مجله کتاب ماه تاریخ وجغرافیامعرفی کتاب االتراك الخوارزمیون فی شرق االدنی االسالمی24

  12سال سوم شماره   1393  اسالم پژوهشنامه تاریخنقش سعد بن ابی وقاص در رخدادهاي تاریخ صدر اسالم  25

جایگاه پنجابدر گسترش و تعمیق برخی از مولفه هاي فرهنگ و   26

  تمدن ایرانی در هند عصر ترکان

  18سال ششم شماره   1393  فصلنامه مطالعات شبه قاره

  

27  

  

  

 997ق/432تا  387تحلیل نظام حکومتی محمود و مسعود غزنوي (

  لیکرت بر اساس نظریهم) در آثار ادبی تاریخی 1041تا 

  20شماره  49سال   1393  پزوهش هاي تاریخی

  21شماره  50سال   1393  پزوهش هاي تاریخی  بررسی و تحلیل نقش حذیفه بن یمان در تاریخ صدر اسالم  28

  2سال اول شماره   1392  مطالعات اجتماعی تاریخ اسالم  اجتماعی گسترش تشیع در سند –زمینه ها و عوامل سیاسی   29

  23شماره  7دوره   1394تابستان  فصلنامه مطالعات شبه قاره  نقش دیوانساالران ایرانی در گسترش تشیع در دکن  30

  

  

  

  کتاب -د

  

توضیحاتسال چاپناشرنام کتاب

  1384مرکز اسناد اسالمی انقالبحزب ایران به روایت اسناد ساواك

شده تالیف رمولفان باهمکاري دیگ1383آموزش وپرورش)1تاریخ ایران (

است

  1388  دانشگاه ادیان  تاریخ اسالم در هند از آغاز تا قرن پنجم هجري

نزاع سالطین با خلفا(مناسبات خارجی 

  خوارزمشاهیان با خلفاي عباسی و....

  1390  اندیشه سازان هدایت

  

  

  

  0843-2227014تلفن محل کار:              تاریخگروه  -دانشکده ادبیات و علوم انسانی  آدرس محل کار: ایالم ـ دانشگاه ایالم ـ 

  

                      09188416367تلفن همراه :                                                          siavash839@gmail.com: ایمیل

s.yari@ilam.ac.ir   084-32228842تلفن منزل:                                                                             
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		کارشناسی ارشد



		3

		نفوذ و  گسترش اسلام درهند از آغاز تا غزنویان

		دانشگاه تهران
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		دکتری
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		دکتری
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		ردیف
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		محل اجرا

		تاریخ 

		ملاحظات
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		تاریخچه مشارکت سیاسی ، اجتماعی زنان ایران ازانقلاب مشروطه تاانقلاب اسلامی (طرح)



		دانشگاه ایلام

		1383

		با همکاری فیض الله امامی



		2

		تدوین اسناد حزب ایران ( طرح )

		مرکزاسنادانقلاب اسلامی

		1381

		



		3

		چگونگی پیدایش شیخ نشین ها در خلیج

فارس ( طرح )



		دانشگاه تبریز

		1369

		این طرح به سفارش جهاد دانشگاهی و برای همان نهاد انجام یافت.



		4

		نقش اشعث بن قیس در حوادث تاریخ صدر اسلام

		دانشگاه ایلام

		1392

		با همکاری آیت قبادی



		5

		بررسی دیدگاه و عملکرد داهیان عرب نسبت به امام علی (ع)

		دانشگاه ایلام

		1394

		با همکاری آیت قبادی





ب) همایش های داخلی و خارجی

		ردیف

		عنوان همایش

		محل برگزاری

		تاریخ 

		عنوان مقاله



		1

		همایش وحدت حوزه ودانشگاه ( مقاله )

		دانشگاه ایلام

		1375

		مقاله تحت عنوان علل افتراق روشنفکری و روحانیت 





		2

		همایش علم ودین ( مقاله )

		دانشگاه ایلام

		1376

		زمینه های تاریخی نزاع علم ودین



		3



		همایش اولین سمینارحمله مغول به ایران (مقاله)



		دانشگاه شهید بهشتی

		1376

		مناسبات خارجی خوارزمشاهیان



		4



		همایش میراث تمدنی ایلام ( مقاله)

		دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

		1384

		اوضاع سیاسی ، اجتماعی ایلام درعصر والیان



		5



		همایش بزرگداشت مقام علامه سید جعفر الاعرجی( نسابه )

		دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

		1385

		زمینه ها وعوامل گسترش تبارشناسی درمیان مسلمانان وعلل افول آن



		6



		همایش بزرگداشت مقام علامه سید جعفر الاعرجی( نسابه )

		دانشگاه ایلام

		1385

		اوضاع سیاسی- اجتماعی عصر علامه الاعرجی



		7

		همایش بین المللی ایرانشناسی

		بنیاد ایران شناسی

		1387

		جایگاه و اهمیت خلیج فارس در مناسبات تجاری و بازرگانی با شبه قاره هند در قرون نخستین اسلامی



		8



		همایش بین المللی ایرانشناسی

		بنیاد ایران شناسی

		1387

		مهاجرت اعراب به خلیج فارس،  انگلستان و شکل گیری شیخ نشین ها



		9

		20th IAHA conference



		Jawaharlal l university

		2008

		Traders merchants and their role in religious exchanges between subcontinent of India and west Asia






		10



		The 3rd SSEASR Conference


of


SOUTH AND SOUTHEAST ASIAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF CULTURE AND RELIGION

		Universities Hindu Indonesia (UNHI)

		June 03-06, 2009

		The Role of Traders and Merchants in Promotion and influence of Islam in Indonesia





		11

		21th IAHA Conference




		Singapore

		22-25 June

		The Cultural – Scientific Relations Between Iran and India From The Entrance Of Islam Up to the Foundation of Delhi Sultanate



		12



		22th IAHA Conference

		Indonesia

		6-2June




		The Role of Silk Rode in Cultural Exchanges



		13

		Historical and Cultural interactions Poland and Iran

		Poland

		18 may

2015

		The historical roots of cultural ties between Iran and Poland in the Safavid period during the Shah Abbas






		14

		اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی

		ایران- تهران

		شهریور 1394

		زمینه ها، علل و عوامل چرخش موضع سیاسی زیاد بن ابیه از علویان به امویان



		15

		اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی

		ایران- تهران

		شهریور 1394

		بررسی شخصیت و عملکرد حجر بن عدی در تاریخ اسلام





ج _ مقالات علمی – پژوهشی و علمی – تخصصی و ISI

		ردیف

		مقاله

		مجله

		سال چاپ

		توضیحات



		1

		سیاست های نظامی و اداری بنی عباس در هند




		مجله تاریخ اسلام

		1384

		سال ششم شماره 24






		2

		كارنامه نخستين فاتح مسلمان هند   ( بررسي عملكرد سياسي ، نظامي محمد بن قاسم درسند)

		مجله تحقیقات تاریخی دانشگاه فردوسی مشهد

		1388

		



		3



		گسترش نفوذ دین اسلام درشبه قاره هند از آغاز تا قرن پنجم هجری

		مجله دانشگاه اصفهان

		1388

		سال 45 شماره اول بهار 1388



		4

		نخستین رویارویی های مسلمانان با هندی ها در آستانه ورود اسلام به هند

		مجله تاریخ اسلام و ایران دانشگاه لرستان

		1388

		



		5



		اسماعیایان سند و موقعیت آنان در اواخر قرن چهارم هجری قمری

		فصلنامه مطالعات شبه قاره

		1389

		سال دوم شماره 5 زمستان 1389



		6

		عوامل موثر در نشر و گسترش اسلام در مجمع الجزایر مالایا(بررسی موردی نقش تجار)

		پژوهشنامه تاریخ اسلام

		1390

		سال اول شماره دوم



		7

		جایگاه مذهب در مناقشه خوارزمشاهیان با خلفای عباسی در عراق عجم از آغاز تا تکش

		تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی

		1391

		شماره 67



		8

		The Traders and Merchants and the Implements for the Propagation of Islam in India subcontinent




		The journal of American science

		2013

		



		9

		Political structure and administrative system of Poshtkooh(Ilam) in the period of Valian

		life science journal

		2012

		



		10

		تجدید حیات اسلام درآسیای مرکزی

		مجله تاریخ اسلام

		1379

		سال 1 شماره 4



		11

		تحلیل تاریخی علل افتراق روشنفکری وروحانیت

		مجله دانشگاه اسلامی

		1376

		سال اول شماره دوم



		12

		جغرافیای تاریخی خوارزم واهمیت اقتصادی ونظامی آن

		مجله ایرانشناخت

		1378

		شماره 13



		13

		نگاهی به سیره ابن هشام

		مجله رشد آموزش تاریخ

		1381

		سال سوم شماره 9



		14

		گذری برتاریخ چند هزار ساله ایلام

		مجله فرهنگ ایلام

		1380

		شماره هفتم وهشتم



		15

		سیر تحول خط درایران باستان

		مجله رشد آموزش تاریخ

		1383

		سال 5 شماره 14



		16



		پدران تکنوکراسی ایران

		مجله زمانه

		1383

		سال 3 شماره 26



		17

		معرفی ونقد کتاب دیباچه ای برجهان باستان

		مجله رشد آموزش تاریخ

		1380

		سال 3 شماره 6



		18

		معرفی ونقد کتاب ماهیت وعملکرد حزب مردم

		مجله کتاب ماه علوم اجتماعی

		1383

		سال 7 شماره 7



		19

		معرفی و بررسی کتاب الغارات و مولف آن

		مجله کتاب ماه تاریخ وجغرافیا

		1379

		سال 4 شماره 5



		20

		معرفی مجموعه آثار منتشر شده مرکز اسناد ریاست جمهوری

		مجله کتاب ماه تاریخ وجغرافیا

		1380

		سال 4 شماره 7



		21

		نقد کتاب خوارج درایران

		مجله کتاب ماه تاریخ وجغرافیا

		1379

		شماره 4



		22



		نقد کتاب تاریخ صدراسلام ( عصر نبوت)

		مجله کتاب ماه تاریخ وجغرافیا

		1378

		سال 3 شماره 2



		23



		نقد کتاب منابع سیره نبوی

		مجله کتاب ماه تاریخ وجغرافیا

		1379

		شماره 33



		24

		معرفی کتاب الاتراک الخوارزمیون فی شرق الادنی الاسلامی

		مجله کتاب ماه تاریخ وجغرافیا

		1383

		سال 7شماره 11-10-9



		25

		نقش سعد بن ابی وقاص در رخدادهای تاریخ صدر اسلام

		پژوهشنامه تاریخ اسلام

		1393

		سال سوم شماره 12



		26

		جایگاه پنجابدر گسترش و تعمیق برخی از مولفه های فرهنگ و تمدن ایرانی در هند عصر ترکان

		فصلنامه مطالعات شبه قاره

		1393

		سال ششم شماره 18



		27



		تحلیل نظام حکومتی محمود و مسعود غزنوی (387 تا 432ق/997 تا 1041م) در آثار ادبی تاریخی بر اساس نظریه لیکرت

		پزوهش های تاریخی

		1393

		سال 49 شماره 20



		28

		بررسی و تحلیل نقش حذیفه بن یمان در تاریخ صدر اسلام

		پزوهش های تاریخی

		1393

		سال 50 شماره 21



		29

		زمینه ها و عوامل سیاسی – اجتماعی گسترش تشیع در سند

		مطالعات اجتماعی تاریخ اسلام

		1392

		سال اول شماره 2



		30

		نقش دیوانسالاران ایرانی در گسترش تشیع در دکن

		فصلنامه مطالعات شبه قاره

		تابستان1394

		دوره 7 شماره 23





د- کتاب

		نام کتاب

		ناشر

		سال چاپ

		توضیحات



		حزب ایران به روایت اسناد ساواک

		مرکز اسناد اسلامی انقلاب

		1384

		



		تاریخ ایران (1)

		آموزش وپرورش

		1383

		باهمکاری دیگرمولفان تالیف شده است



		تاریخ اسلام در هند از آغاز تا قرن پنجم هجری

		دانشگاه ادیان

		1388

		



		نزاع سلاطین با خلفا(مناسبات خارجی خوارزمشاهیان با خلفای عباسی و....

		اندیشه سازان هدایت

		1390
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