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دانشگاه تبريز
موضوع رساله :تاريخ علتشناسی انحطاط و عقبماندگی ايران )از سيدجمالالدين تا شريعتی(

١٣٧٢
کارشناسی ارشد تاريخ
دانشگاه شهيدبهشتی
موضوع پاياننامه :جنبش جمهوریخواهی ١٣٠٢-٣

١٣۶٨
کارشناسی تاريخ
دانشگاه تبريزن

مسئوليتهای آموزشی و اجرايی و مطبوعاتی


صاحب امتياز و مديرمسئول و سردبير فصلنامه تخصصی »مردمنامه« ،از بهار  ١٣٩۵تا کنون



دانشيار گروه تاريخ ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران از  ١٣٨۴تاکنون



رئيس انجمن ايرانی تاريخ ،خرداد  ١٣٩٢تا ١٣٩۴



عضو هئيت مديره انجمن ايرانی تاريخ )دوره سوم( ،خرداد  ١٣٩٢تا ١٣٩۵



مدير گروه تاريخ و مطالعات ميانرشتهای ،پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،تير  ١٣٨٩تا ١٣٩۶



عضو هئيت علمی گروه روششناسی و تاريخنگاری ،پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،اسفند  ١٣٨٨تا ١٣٩۶



عضو هئيت مديره انجمن ايرانی تاريخ )دوره اول اردی بهشت  ١٣٨٧تا خرداد (١٣٨٩



مدير گروه تاريخ ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه تبريز) ،شهريور  -١٣٨٢شهريور (١٣٨۴



استاديار گروه تاريخ ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه تبريز) ،مرداد  -١٣٨١بهمن (١٣٨۴



عضو هئيت علمی بورسيه گروه تاريخ ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه تبريز) ،بهمن  -١٣٧۵خرداد
(١٣٨١



مدير گروه تاريخ ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسﻼمی ،واحد شوشتر) ،اسفند  -١٣٧٢اسفند
(١٣٧۵



استاديار گروه تاريخ ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسﻼمی ،واحد شوشتر) ،مهر  -١٣٧٢اسفند
(١٣٧۵

کتابها
 .١پنج رساله سياسی از دوره قاجاريه ،تصحيح و تحقيق :داريوش رحمانيان ،زهرا حاتمی ،تهران ،نشر علم١٣٩۶ ،
 .٢کتابشناسی خواب و رويا و گفتاری درباره خوابشناسی تاريخی ،داريوش رحمانيان و زهرا حاتمی ،تهران،
نشر علم١٣٩۶ ،
 .٣تاريخ دهه بيست و نهضت ملی ايران ،داريوش رحمانيان ،به کوشش زهرا حاتمی ،تهران ،نشر علم١٣٩۶ ،
 .٤مقدمه ای بر روياشناسی تاريخی  ،مطالعه موردی  :تصحيح انتقادی رساله مناميه  ،تصحيح و تحقيق  :داريوش
رحمانيان  ،زهرا حاتمی  ،تهران  ،پژوهشکده تاريخ اسﻼم  ١٣٩٢ ،ه.ش
 .٥ايران بين دو کودتا ) تاريخ تحوﻻت سياسی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی ايران از انقراض قاجاريه تا
کودتای  ٢٨مرداد (  ،تهران  ،انتشارات سمت  ١٣٩١ ،ه.ش
 .٦جنبش مشروطه  ،تهران  ،کانون انديشه جوان  ١٣٩٠ ،ه.ش
 .٧تاريخ تفکر سياسی در دوره ی قاجاريه  ،تهران  ،پيام نور  ١٣٨٨ ،ه.ش ) چاپ سوم  ١٣٩١ه.ش (
 .٨سيد جمال الدين اسد آبادی  ،تهران  ،موسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانی  ١٣٨٧ ،ه.ش ) چاپ دوم (
 .٩تاريخ علت شناسی انحطاط و عقب ماندگی ايرانيان و مسلمين  ،تبريز ،دانشگاه تبريز  ،موسسه تحقيقاتی علوم
اسﻼمی  -انسانی  ١٣٨٢ ،ه.ش

 .١٠چالش جمهوری و سلطنت در ايران  ،تهران  ،نشر مرکز  ١٣٧٩ ،ه.ش
 .١١افسانه های لری  ،تهران  ،نشر مرکز  ١٣٧٩ ،ه.ش) کتاب افسانه های لری توسط عزيز گردی به زبان کردی
ترجمه و در سال  ٢٠٠٤م در کشور عراق منتشر شد(.
 .١٢مجموعه مقاﻻت همايش تاريخ و همکاری های ميان رشته ای  ،به کوشش داريوش رحمانيان  ،تهران ،
پژوهشکده تاريخ اسﻼم  ١٣٩٢ ،ه.ش
 » .١٣پارادايم تاريخ نگری و تاريخ نگاری مدرن «  ،دکتر داريوش رحمانيان ،در کتاب گفتگو هايی در باب تاريخ
شناسی و تاريخ نگاری ،به کوشش حسن حضرتی  ،عباس برومند اعلم  ،تهران  ،پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،
 ١٣٩١ه.ش

ويراستاری علمی
 .١تاريخ تحوﻻت سياسی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و مذهبی ايران از آغاز دوره قاجار تا انقﻼب مشروطيت  ،سيد
حسن قريشی کرين  ،ويراستار علمی  :داريوش رحمانيان  ،تهران  ،مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور ،
 ١٣٩٢ه.ش

مقاﻻت مجﻼت
» .١کليدر و دهقانان غيرانقﻼبی ايران« ،مردمنامه ،س  ،٢ش ۶و٧
» .٢آيتﷲ بروجردی و نهضت ملی« ،روزنامه ايران ،س ١٣٩٧ ،۶٨۵۶ ،٢۴
» .٣اخﻼق سياسی مصدق« ،ماهنامه فرهنگ امروز ،س ١٣٩٧ ،٢٣ ،۴
» .٤سخن اندر ديو شدن آدميان« ،کرگدن دوره جديد١٣٩٧ ،٨٨ ،
 .٥حشمت اله عزيزی ،داريوش رحمانيان کوشککی ،هوشنگ خسروبيگی ،محمد رستمی » ،بررسی و بازنگری
دستورالعمل حکومت بنادر خليج فارس ) ١٣١٩ق ،«(.گنجينه اسناد ،س  ،٢٨ش  ،١٠٩بهار ١٣٩٧
 .٦ادريسی ،مهری ،علی عبداللهی  ،عليرضا صوفی و داريوش رحمانيان کوشککی» .تأثير مجادﻻت اهل طريقت و
اهل شريعت بر تحوﻻت اجتماعی و اقتصادی شهر کرمان در دوره قاجار «.پژوهشنامه تاريخ های محلی ايران
س  ،٦ش  ،١پياپی .٥١-٦٤ :(١٣٩٦) ٨
 .٧راعي گلوجه ،سجاد و داريوش رحمانيان کوشککی» .سياست و آموزش در دورة پهلوی دوم؛ بررسی موردی
علل ،چگونگی و فرايند تغيير مباحث  ١و مصوبات شورای عالی فرهنگ١٣٢٠ :ـ  «.٢ ١٣٣٢تاريخ اسﻼم و
ايران .٥٧-٨٠ :(١٣٩٦) ٣٥ ،٢٧
 .٨کرمی ،شايان و داريوش رحمانيان کوشککی» .اصﻼحات ارضی و مسئله سلب مالکيت از مالکان زن )-١٣٤١
١٣٥١ش (.مطالعه موردی:غرب ايران «.گنجينه اسناد س .٦-٢١ :(١٣٩٦) ١٠٦ ،٢٧

 .٩رحمانيان کوشککی ،داريوش و محمدجواد عبدالهي».از بيکاری پنهان به بيکاری آشکار :تأثير اصﻼحات ارضی
در به رسميت شناختن بيکاری «.تحقيقات تاريخ اجتماعی س  ،٧ش .١٠٩-١٣٥ :(١٣٩٦) ١
 .١٠پورفياض ،نصرﷲ ،عليرضا صوفی و داريوش رحمانيان کوشککی» .نصرﷲ فلسفی و تاريخنگاری جديد در
ايران «.تاريخ نگری و تاريخ نگاری دوره جديد ،سال  ،٢٧شماره  ،١٩پياپی .٥٤-٣١ :(١٣٩٦) ١٠٤
 .١١روح اﻻمينی ،بابﮏ ،هاشم آقاجری و داريوش رحمانيان کوشککی» .پژوهشی درباره منصب نسقچی در دوره
قاجار «.تحقيقات تاريخ اجتماعی سال  ،٦ش .١٦٢-١٣٧ :(١٣٩٥) ٢
 .١٢رحمانيان کوشککی ،داريوش ،عليرضا صوفی ،محمد طاهری مقدم و شايان کرمی» .ظهور ارابان زن در غرب
ايران از مشروطه تا پايان پهلوی اول .مطالعه موردی :کرمانشاه «.پژوهش نامه زنان سال  ،٧شماره ٣
).٦٥-٤٨ :(١٣٩٥
 .١٣رحمانيان کوشککی ،داريوش و زهرا حاتمی» .بازی و سرگرمی کودکان در ايران )١٣٢٠-١٢٨٥ش«.(.
جستارهای تاريخی س  ،٧ش .٤٥-٦٥ :(١٣٩٥) ٢
 .١٤رحمانيان کوشککی ،داريوش» .مشروطه محمود «.همايون نامه؛ نکوداشت کارنامه علمی دکتر ناصر تکميل
همايون .٤٠٢-٣٩٧ :(١٣٩٥) ١ ،١
 .١٥عزيزی ،حشمت اله ،داريوش رحمانيان کوشککی ،هوشنگ خسروبيگی و محمد رستمی» .بررسی و بازنگری
دستورالعمل حکومت بنادر خليج فارس ) ١٣١٩ق «.(.گنجينه اسناد سال  ،٢٦دفتر سوم ،پياپی :(١٣٩٥) ١٠٣
.٩٦-٦٩
 .١٦رحمانيان کوشککی ،داريوش» .تفکر توده ای و راهزن افسانه ای يونان «.انديشه پويا سال :(١٣٩٥) ٣٨ ،٥
.٦٣
 .١٧رحمانيان کوشککی ،داريوش» .آرمان مردم نامه «.مردم نامه سال  ،١شماره .١٤٦-١٣٩ :(١٣٩٥) ١
 .١٨رحمانيان کوشککی ،داريوش و شهناز جنگجو» .رويارويی ايران و انگليس بر سر جزاير ايرانی در خليج
فارس)دوره پهلوی اول( «.اطﻼعات سياسی-اقتصادی دوره جديد ،سال .٨١-٧٠ :(١٣٩٥) ٣٠
 .١٩داريوش رحمانيان کوشککی ،محسن معصومی  ،حسين بياتلو» ،لوطيان و ناآراميهای شهری در دوره
ناصری« ،پژوهشنامه تاريخ تمدن اسﻼمی ،دوره  ،۴٨ش  ،٢زمستان ١٣٩۴
 .٢٠رحمانيان کوشککی ،داريوش"».نقد کتاب خواب آشفته نفت «.بخارا .٤٥٦ :(١٣٩٤) ١٠٥ ،١٦
 .٢١رضوی خراسانی ،سيد حسين ،محمدرضا نصيری ،داريوش رحمانيان کوشککی و عليرضا علی صوفی.
»لوطيان و نقش آنان در حوادث و آشوبهای تهران در دورهی مشروطيت «.فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگی
)پژوهشنامه انجمن ايرانی تاريخ( سال  ،٦ش .١١٣-٨٧ :(١٣٩٤) ٢٤
 .٢٢رحمانيان کوشککی ،داريوش و سيد حسين رضوی» .لوطيان و نقش آنان در آشوبهای اصفهان بين سالهای
 ١٢٤٠تا  ١٢٦٥هجری قمری «.پژوهشنامه تاريخ های محلی ايران .١٠٤ :(١٣٩٤) ٢ ،٣
 .٢٣رحمانيان کوشککی ،داريوش و مهدی ميرکيايی» .تاثير خشکسالی و قحطی بر وضعيت مالکيت زمين در ايران
عصر ناصری «.فصلنامه مطالعات تاريخ اسﻼم .٢١٩ :(١٣٩٤) ٢٣ ،٦

 .٢٤رحمانيان کوشککی ،داريوش».بازگشت به اسﻼم عقﻼنی «.ايران فردا-نشريه اقتصاد.اجتماعی جديد٢١ ،
).٧٧-٧٥ :(١٣٩٤
 .٢٥رحمانيان کوشککی ،داريوش» .گفتگو با رونامه اعتماد به مناسبت آغاز صدارت اميرکبير «.روزنامه اعتماد
.٧ :(١٣٩٣) ٣٠٦٢ ،١٢
 .٢٦رحمانيان کوشککی ،داريوش و زهرا حاتمی » .گزارش آثار ميرزا هدايت ﷲ وزيردفتر «.ايران فردا-نشريه
اقتصاد.اجتماعی .٥٩ :(١٣٩٣) ١٠ ،٢
 .٢٧رحمانيان کوشککی ،داريوش و مريم ثقفی» .کارکرد تخصصی عکس در دوره پهلوی اول)عکاسی به مثابه
ابزاری برای احراز هويت و شناسايی مجرمين( «.تاريخ نامه ايران بعد از اسﻼم سال .٧٠-٤٧ :(١٣٩٣) ٩ ،٥
 .٢٨رحمانيان کوشککی ،داريوش و محبوبه شفايی پور» .تأثير تحوﻻت سياسی بر تحوﻻت اداری بويراحمد در دوره
پهلوی «.فصلنامه تاريخ پژوهی )انجمن علمی دانشجويان تاريخ دانشگاه فردوسی مشهد( سال :(١٣٩٣) ٦١ ،١٦
.٨٤-٦٣
 .٢٩رحمانيان کوشککی ،داريوش و مهدی ميرکيايی» .تأثير خشکسالی و قحطی بر وضعيت مالکيت زمين در ايران
عصر ناصری «.فصلنامه مطالعات تاريخ اسﻼم سال  ،٧شماره .٢٥٥-٢١٩ :(١٣٩٣) ٢٣
 .٣٠رحمانيان کوشککی ،داريوش» .ميراث ملی شدن صنعت نفت «.ايران فردا-نشريه اقتصاد.اجتماعی ١٠ ،٢
).٤٢ :(١٣٩٣
 » .٣١خليج فارس از نادر تا اميرکبير ) جايگاه خليج فارس در مناسبات خارجی ايران چه بود ( «  ،هفته نامه صدا ،
سال پانزدهم  ،ش  ٣١ ، ٩خرداد  ١٣٩٣ه.ش
 » .٣٢اقبال به فرانسه ) موقعيت متزلزل ايران در خليج فارس اواخر عهد صفوی ( «  ،هفته نامه صدا  ،سال
پانزدهم  ،ش  ٢٤ ، ٨خرداد  ١٣٩٣ه.ش
 » .٣٣استيﻼی هلندی ها و انگليسی ها بر خليج فارس «  ،هفته نامه صدا  ،سال پانزدهم  ،ش  ١٧ ، ٧خرداد ١٣٩٣
ه .ش
 » .٣٤نبرد هرموز )خليج فارس و تقدير تاريخی ايران در عصر جديد (  ،هفته نامه صدا  ،سال پانزدهم  ،ش ، ٦
 ١٠خرداد  ١٣٩٣ه.ش
 » .٣٥خليج فارس در عصر صفوی ) تقدير تاريخی ايران در عصر جديد (  ،هفته نامه صدا  ،سال پانزدهم  ،ش ، ٥
 ٣خرداد  ١٣٩٣ه.ش
 » .٣٦سلطه ی آلبوکرک ) خليج فارس و تقدير تاريخی ايران در عصر جديد (  ،هفته نامه صدا  ،سال پانزدهم  ،ش
 ٢٧ ، ٤ارديبهشت  ١٣٩٣ه.ش
 » .٣٧تقدير تاريخی ايران در عصر جديد «  ،هفته نامه صدا  ،سال پانزدهم  ،ش  ٣٠ ، ٣ارديبهشت  ١٣٩٣ه.ش
 » .٣٨عکس و تاريخ «  ،کتاب ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ١٩١فروردين  ١٣٩٣ه.ش
 » .٣٩امير کبير پايه گذار دولت مدرن «  ،مهرنامه  ،سال پنجم  ،ش  ، ٣٤ويژه نامه نوروز  ١٣٩٣ه.ش

 .٤٠رحمانيان  ،داريوش  ،مير کيايی  ،مهدی » تاثير بلواهای نان بر روابط حکومت و مردم در عصر ناصری « ،
فصلنامه تحقيقات تاريخ اجتماعی  ،سال سوم  ،شماره دوم  ،پاييز و زمستان  ١٣٩٢ه.ش
 .٤١رحمانيان  ،داريوش  ،نبوی رضوی  ،سيد مقداد  » ،نقش و جايگاه شيخ هادی نجم آبادی در تکوين جنبش
مشروطيت ايران «  ،فصلنامه مطالعات تاريخ اسﻼم  ،سال پنجم  ،ش هفدهم  ،تابستان  ١٣٩٢ه.ش
 » .٤٢از واقعيت تا افسانه ) مﻼحظاتی گذرا پيرامون نظريه استبداد ايرانی کاتوزيان به مناسبت انتشار کتاب ايرانيان
( «  ،مهر نامه  ،سال چهارم  ،ش  ، ٢٩تير  ١٣٩٢ه.ش
 .٤٣رحمانيان  ،داريوش  ،ميرزايی  ،مهدی  » ،زوال تمدن کاريزی ايران به روايت سفر نامه های بيگانه ی
روزگار قاجار «  ،فصلنامه تحقيقات تاريخ اجتماعی  ،سال دوم  ،شماره دوم  ،پاييز و زمستان  ١٣٩١ه.ش
 .٤٤رحمانيان  ،داريوش  ،حاتمی  ،زهرا  » ،سحر و جادو  ،طلسم و تعويذ و دنيای زنان در عصر قاجار « ،
جستار های تاريخی  ،دو فصل نامه علمی – پژوهشی  ،سال سوم  ،ش دوم  ،پاييز و زمستان  ١٣٩١ه.ش
 .٤٥رحمانيان  ،داريوش  ،قنبری مله  ،زهرا  » ،درآمدی بر بازشناسی تاريخ نگاری منصوره اتحاديه «  ،دو
فصلنامه علمی – پژوهشی تاريخ نگری و تاريخ نگاری  ،سال بيست و دوم  ،ش  ، ١٠پاييز و زمستان ١٣٩١
ه .ش
 .٤٦رحمانيان  ،داريوش  ،يار مهدوی  ،سارا  » ،مسئله راه آهن در ايران عصر قاجار «  ،فصلنامه تاريخ اسﻼم و
ايران  ،سال بيست و يکم  ،ش  ، ١٠پياپی  ، ٩٣تابستان  ١٣٩١ه.ش
 .٤٧رحمانيان  ،داريوش  ،هژبريان  ،حسين  » ،استبداد و انحطاط ايران از نگاه سفرنامه نويسان خارجی « ،
فصلنامه ی مطالعات تاريخ اسﻼم  ،سال چهارم  ،ش  ، ١٣تابستان  ١٣٩١ه.ش
 » .٤٨مشروطه در ترازو ) نقد پيش فرض های نظريه آجودانی (  ،مهر نامه  ،سال سوم  ،ش  ، ٢٠ويژه نامه
نوروز  ١٣٩١ه.ش
 » .٤٩مشروطه آدميت «  ،مهر نامه  ،سال سوم  ،ش  ، ٢١اردی بهشت  ١٣٩١ه.ش
 » .٥٠نظامی گری جايگزين آرمان خواهی «  ،مهر نامه  ،سال سوم  ،ش  ، ٢٥مهر  ١٣٩١ه.ش
 .٥١رحمانيان  ،داريوش  ،شهسواری  ،ثريا  » ،مسئله اتباع ايرانی در عتبات عاليات بعد از معاهده ارزروم دوم و
بازتاب آن در مناسبات ايران و عثمانی «  ،فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگی  ،سال سوم  ،ش  ، ١١بهار ١٣٩١
ه .ش
 .٥٢رحمانيان  ،داريوش  ،شهسواری  ،ثريا  » ،جايگاه عتبات عاليات در مناسبات ايران و عثمانی عصر قاجار
مطالعه موردی  » :زوار و حمل جنائز « «  ،فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگی  ،سال چهارم  ،ش  ، ١٣پاييز
 ١٣٩١ه.ش
 .٥٣رحمانيان  ،داريوش و توکلی  ،آفرين  » ،بهداشت و سياست در دوره ی رضاشاه ) مطالعه ی موردی  :قرنطينه
جنوب ( «  ، ،پژوهشنامه مطالعات تاريخ فرهنگی  ،سال دوم  ،ش  ، ٦زمستان  ١٣٨٩ه.ش
 .٥٤رحمانيان  ،داريوش و سراج  ،محسن  » ،اصل معرفت به رکن رابع در انديشه ی شيخيه «  ،فصلنامه ی
مطالعات تاريخ اسﻼم  ،سال سوم  ،ش  ، ٨بهار  ١٣٩٠ه.ش

 » .٥٥سعدی و جهاد افضل «  ،تجربه  ،ش پياپی  ، ٧٦اردی بهشت  ١٣٩٠ه.ش
 .٥٦رحمانيان  ،داريوش  ،ظريفيان  ،غﻼمرضا  ،فصيحی  ،سيمين  ،غﻼمی  ،شهرام  » ،قانون انحصار تجارت
خارجی ايران  ١٣٠٩ه.ش  :زمينه ها  ،اهداف و پيامدها «  ،فصلنامه تاريخ اسﻼم و ايران  ،سال  ، ٢١ش ، ١١
پاييز  ١٣٩٠ه  .ش
 » .٥٧مصدق و پارلمانتاريسم «  ،نسيم بيداری  ،سال دوم  ،ش  ، ١٤اسفند  ١٣٨٩ه.ش
 » .٥٨در پی خود آگاهی تاريخی ايرانيان ) بحثی در باب تاثير محمدعلی فروغی در تاريخنگاری جديد ( «  ،مهر
نامه  ،سال دوم  ،ش  ، ١٨دی  ١٣٩٠ه.ش
 » .٥٩تخت پروکرست «  ،کتاب ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ١٦٤دی  ١٣٩٠ه.ش
 .٦٠رحمانيان  ،داريوش و براقی  ،فضل ﷲ  » ،جايگاه مسئله آب هيرمند در مناسبات ايران و افغانستان در دوره ی
رضا شاه «  ،تاريخ ايران  ،ش  ، ٦پياپی  ١٣٨٩ ، ٦٤ – ٦٥ه.ش
 » .٦١پيوستگی اندرز نامه نويسی با استبداد «  ،مهر نامه  ،سال اول  ،ش  ، ٦آبان  ١٣٨٩ه.ش
 » .٦٢سعدی و سياست «  ،مهر نامه  ،سال اول  ،ش  ، ٧آذر  ١٣٨٩ه.ش
 » .٦٣مکتب امير «  ،مهر نامه  ،سال اول  ،ش  ، ٨دی  ١٣٨٩ه.ش
 » .٦٤انقﻼب و مردم نامه نويسی ) سخنی پيرامون تجدد فکر تاريخی در عصر جديد (  ،ماهنامه ی سوره  ،ش ٤٨
و  ١٣٨٩ ، ٤٩ه.ش
 » .٦٥ايران فرهنگی «  ،کتاب ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ١٣٢اردی بهشت  ١٣٨٨ه.ش
 » .٦٦سيد جمال و انديشه حکومت اسﻼمی «  ،اطﻼعات حکمت و معرفت  ،سال سوم  ،ش  ، ٥مرداد  ١٣٨٧ه.ش
 » .٦٧تامﻼت نابهنگام «  ،کتاب ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ١٢٦آبان  ١٣٨٧ه.ش
 » .٦٨تاريخ جهانی و جهانی شدن تاريخ «  ،پژوهشنامه ) دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد بهشتی ( ،
ش  ١٣٨٥ ، ٥٢ه.ش
 » .٦٩سيد جمال و تاريخ «  ،نامه ی انجمن ) فصلنامه ی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (  ،سال ششم  ،ش ، ٤
زمستان  ١٣٨٥ه.ش
 » .٧٠پيدايش تاريخ اجتماعی «  ،کتاب ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ١١٢شهريور  ١٣٨٦ه.ش
 » .٧١قوام السلطنه در کشاکش تاريخ معاصر «  ،کتاب ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ١١٢شهريور  ١٣٨٦ه.ش
 » .٧٢طالبوف  ،غرب و تجدد «  ،مجله ی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران  ،ش  ، ١٨٢دوره ی ، ٥٨
 ١٣٨٦ه.ش
 » .٧٣تسخير تاريخ «  ،چشم انداز ايران  ،ش  ، ٤٧دی و بهمن  ١٣٨٦ه.ش
 » .٧٤تاريخ و مهندسی فرهنگی «  ،ماهنامه زمانه  ،سال ششم  ،ش  ، ٥٨تير  ١٣٨٦ه.ش

 .٧٥رحمانيان  ،داريوش و ابوالحسنی  ،جواد  » ،شورش شيخ عبيد ﷲ نقشبندی و تاثير آن در مناسبات ايران و
عثمانی در دوره ی ناصری «  ،نشريه ی دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبريز ) تاريخ (  ،سال
سيزدهم  ،ش  ، ٢٥بهار  ١٣٨٦ه.ش
 » .٧٦سيد جمال و غرب «  ،عﻼمه ) فصلنامه ی تخصصی موسسه تحقيقاتی علوم انسانی و اسﻼمی دانشگاه تبريز (
 ،سال اول  ،ش  ١و  ، ٢بهار و تابستان  ١٣٨٣ه.ش
 » .٧٧نگاهی به سير انديشه ی تجدد در ايران ) از عباس ميرزا تا امير کبير ( «  ،نشريه دانشکده علوم انسانی و
اجتماعی  ،سال دهم  ،ش  ، ٣ش پياپی  ، ١٦زمستان  ١٣٨٣ه.ش
 » .٧٨علت شناسی انحطاط و عقب ماندگی ايرانيان و مسلمانان از ديدگاه دکتر علی شريعتی «  ،عﻼمه  ،سال دوم ،
ش اول  ،بهار  ١٣٨٢ه.ش
 » .٧٩علت شناسی انحطاط ايرانيان و مسلمين از نظر ميرزای نايينی و استاد مطهری  ،عﻼمه ) پژوهشنامه ی
تخصصی موسسه ی تحقيقاتی علوم اسﻼمی – انسانی ( )) روانشناسی و دين ((  ،سال اول  ،ش ١٣٨٢ ، ٣
ه .ش
 » .٨٠کودتای سوم اسفند  ١٢٩٩ه.ش «  ،نشريه دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تبريز  ،سال  ، ٤٢ش
 ، ١٧٠بهار  ١٣٧٨ه.ش
 » .٨١نقد و معرفی کتاب روشنفکران ايرانی و غرب «  ،کتاب ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ٨دی  ١٣٧٨ه.ش
 » .٨٢ناسيوناليسم ايرانی «  ،نگاه نو  ،ش  ، ١٨بهمن و اسفند  ١٣٧٢ه.ش
 » .٨٣نخستين مردم نامه نويس «  ،مهر نامه  ،سال اول  ،ش  ، ٤مرداد  ١٣٨٩ه.ش
 » .٨٤ترکيه عثمانی  :مدخلی بر نگاه سفرنامه نويسان ايرانی روزگار قاجاريه «  ،فصلنامه تاريخ روابط خارجی )
ويژه نامه تاريخ روابط ايران و ترکيه (  ،سال سيزدهم و چهاردهم  ،ش  ٥٣و  ، ٥٢پاييز و زمستان  ١٣٩١ه.ش
 » .٨٥ملکم و انديشه تجدد «  ،فصلنامه نگاه نو  ،سال بيست و سوم  ،ش  ، ١٠٢تابستان  ١٣٩٣ه.ش
 » .٨٦خطای مهلﮏ کشتيبان ) کيش شخصيت و ناکامی قوام السلطنه ( «  ،ماهنامه انديشه پويا  ،سال سوم  ،ش ١٧
 ،تير  ١٣٩٣ه.ش
 » .٨٧مخالفان گری حامی مشروطه بودند ) نقد کتاب بريتانيا و انقﻼب مشروطه ايران ( «  ،مهر نامه  ،سال چهارم
 ،ش  ، ٣١مهر  ١٣٩٢ه.ش
 » .٨٨تاريخ خوانی در مکتب رندان «  ،مهرنامه  ،سال پنجم  ،ش  ، ٣٥ارديبهشت  ١٣٩٣ه.ش
 » .٨٩در نشست سعه صدر داشتند اما در مکتوبشان نه «  ،مهرنامه  ،سال پنجم  ،ش  ، ٣٦تير  ١٣٩٣ه.ش

مقاﻻت چاپشده در نشريات بينالمللی

» .١جهانی شدن و تاريخ «.آشنا .١٢-١ :(١٣٨٥) ٢٢-٢١ ،-
Rahmaniyan, Dariush, and zahra ghanbari. "Status of Women in Contemporary .٢
Historiography Case study: the historical position of women in the study of Homa
Nategh." Journal of American Science ٩, no. ١٠ (٢٠١٣): ٣٣-٤١.
» .٣حقوق بشر ايرانی و يونانی «.روزنامه اطﻼعات سلسله مقاﻻت .٤ :(١٣٨٦) ٠ ،-
» .٤تسخير تاريخ «.چشم انداز ايران .١٣٢-١٢٩ :(١٣٨٦) ٤٧ ،٤٧
 .٥رحمانيان کوشککی ،داريوش و جواد ابوالحسنی » .شورش شيخ عبيدﷲ نقشبندی و تاثير آن برمناسبات ايران
وعثمانی «.دانشکده علوم انسانی واجتماعی .٩٧-١١٢ :(١٣٨٧) ٢٥ ،١٣
» .٦مناسبات دين و دولت در عصر صفوی در بوته نقد «.چشم انداز ايران .٨٢-٧٨ :(١٣٩٢) ٨٢ ،٠
» .٧رضاخان ،ماکياوليستی تمام عيار «.چشم انداز ايران .٩٠-٩٤ :(١٣٩٦) ١٠٨ ،١٠٨

سخنرانیها و گفتگوهای منتشرشده
 » .٨بهره گيری تاريخ نگارانه از سينما و عکس «  ،گفتگو با دکتر داريوش رحمانيان  ،دکتر رحيم خستو  ،کتاب
ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ١٩١فروردين  ١٣٩٣ه.ش
 » .٩تاريخ نگاری روشن فکری ما به سمت سوپراستارسازی رفته است «  ،گفتگو با دکتر داريوش رحمانيان ،
خرد نامه همشهری  ،ش  ، ١١٥مهر و آبان  ١٣٩٢ه.ش
 » .١٠سنت های شرق شناسی در مطالعات اسﻼمی ايرانی «  ،گفتگو با دکتر داريوش رحمانيان  ،دکتر ابراهيم
توفيق  ،کتاب ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ١٨٣مرداد  ١٣٩٢ه.ش
 » .١١مصدق نخواست مردم وارد صحنه شوند «  ،گفتگو با دکتر داريوش رحمانيان  ،آسمان  ،ش  ، ٥٥مرداد
 ١٣٩٢ه.ش
 ) » .١٢از روس واهمه داشت  ،از انگليس نه  :گفتگو با دکتر داريوش رحمانيان در خصوص سياست خارجی امين
الدوله ( «  ،انديشه پويا  ،سال دوم  ،ش  ، ٨خرداد و تير  ١٣٩٢ه.ش
 » .١٣مناسبات دين و دولت در عصر صفوی « در بوته نقد  ،نقد و بررسی کتاب » مقدمه ای بر مناسبات دين و
دولت در ايران عصر صفوی « با حضور دکتر هاشم آقاجری  ،دکتر داريوش رحمانيان  ،چشم انداز ايران  ،ش
 ، ٨٢آبان و آذر  ١٣٩٢ه.ش
 » .١٤تاريخ نگاری روشنفکری «  ،گفتگو با دکتر داريوش رحمانيان  ،کتاب ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ١٨٧آذر
 ١٣٩٢ه.ش

 » .١٥تاريخ نگاری آکادميﮏ «  ،گفتگو با داريوش رحمانيان  ،دکتر ابراهيم توفيق  ،کتاب ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش
 ، ١٧٢شهريور  ١٣٩١ه.ش
 » .١٦مشروطه شکست نخورد ناتمام ماند «  ،گفتگو با داريوش رحمانيان  ،ماهنامه نسيم بيداری  ،ش  ، ١٩مرداد
 ١٣٩٠ه.ش
 » .١٧مکاتب تاريخ نگاری ايران معاصر «  ،گفتگو با داريوش رحمانيان و دکتر محمد سعيد ذکايی  ،کتاب ماه
تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ١٥٢دی  ١٣٨٩ه.ش
 » .١٨اميرکبير پدر ايران معاصر است «  ،نسيم بيداری  ،سال سوم  ،ش  ، ٢٣دی  ١٣٩٠ه.ش
 » .١٩نيروی سوم و خليل ملکی «  ،گفتگو با داريوش رحمانيان  ،فصلنامه سياووشان  ،ش  ، ١٣بهار  ١٣٩٠ه.ش
 » .٢٠بحران مفاهيم )) نقد کتاب مفاهيم قديم و انديشه جديد ) در آمدی نظری بر مشروطه ی ايران ( (( «  ،با
حضور نويسنده ی کتاب دکتر حسين آباديان  ،دکتر داريوش رحمانيان  ،منير قادری و حامد زارع  ،کتاب ماه
تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ١٤٧مرداد  ١٣٨٩ه.ش
 » .٢١پژوهش تاريخی  ،بحران روش «  ،با حضور غﻼمحسين زرگری نژاد  ،قنبر علی رجبلو  ،داريوش رحمانيان
 ،کتاب ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ١٤٦تير  ١٣٨٩ه.ش
 » .٢٢تاريخ و سينما  ،همنشينی علم و هنر «  ،در گفتگو با رضا شعبانی  ،داريوش رحمانيان  ،مهدی فخيم زاده ،
کتاب ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ١٣٩آذر  ١٣٨٨ه.ش
 » .٢٣شهر و شهر نشينی در گذر تاريخ ايران «  ،گفتگو با دکتر داريوش رحمانيان  ،همايش بزرگداشت صدمين
سال تاسيس بلديه در ايران  ١٣٨٧ ،ه.ش
 » .٢٤نفت و تحوﻻت سياسی تاريخ معاصر ايران ) ميزگرد دانشگاه شهيد بهشتی (  ،با حضور مسعود غفاری ،
داريوش رحمانيان  ،داوود هرميداس باوند  ،محمد باقر حشمت زاده  ،اقتصاد انرژی  ،ش  ، ١٠٣خرداد ١٣٨٧
ه .ش
 » .٢٥تاريخ معاصر ايران نفت محور است «  ،گفتگو با دکتر داريوش رحمانيان  ،همايش بين المللی صد سال نفت
در ايران  ١٩ ،و  ٢٠آبان  ١٣٨٧ه.ش
 » .٢٦پارادايم های موثر بر تاريخ نگاری دوران معاصر ايران «  ،در گفت و گو با داريوش رحمانيان  ،حسن
حضرتی  ،عليرضا مﻼيی توانی  ،کتاب ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ١٢٢تير  ١٣٨٧ه.ش
 » .٢٧روش شناسی تاريخی ابن خلدون «  ،در گفتگو با غﻼمحسين زرگری نژاد  ،حسن حضرتی  ،داريوش
رحمانيان  ) ،ويژه نامه همايش ابن خلدون و دنيای معاصر (  ،تهران  ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،
 ٢٣و  ٢٤اردی بهشت  ١٣٨٦ه.ش
 » .٢٨جامعه ايرانی در گذرگاه مشروطه «  ،گفتگو با دکتر داريوش رحمانيان  ،زمانه  ،ش  ، ٥٩مرداد  ١٣٨٦ه.ش
 » .٢٩امين الضرب و اقتصاد دوره ی قاجار «  ،گفتگو با داريوش رحمانيان  ،ويژه نامه همايش پيشگامان تحول
اقتصادی در ايران ) زندگی و کارنامه ی حاج محمد حسن امين الضرب (  ،آبان  ١٣٨٥ه.ش

 .٣٠گفتگو با اهل تاريخ  ،اين شماره دکتر داريوش رحمانيان مدير گروه تاريخ دانشکده ی ادبيات و علوم اجتماعی
دانشگاه تبريز  ،امير ايمانی پور  ،تاريخ پژوهی  ،سال ششم  ،بهار  ١٣٨٣ه.ش
 » .٣١رقيت تقليد و آزادی تعقل «  ،گفتگو با دکتر داريوش رحمانيان  ،گزارش از زهرا کوليوند  ،ماهنامه زمانه ،
سال سيزدهم  ،ش  ١٢٥و  ، ١٢٤مرداد و شهريور  ١٣٩٣ه.ش
 » .٣٢چيستی تاريخ نگاری فرهنگی «  ،در گفتگو با نعمت ﷲ فاضلی  ،حکمت ﷲ مﻼصالحی  ،داريوش رحمانيان
 ،کتاب ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ١١٠تير  ١٣٨٦ه.ش
 » .٣٣خودآگاهی تاريخی  ،نخستين گام ترقی « در ويژه نامه همايش ايران و سياست جهانی در آغاز قرن بيستم در
يکصدمين سالگرد قرارداد  ١٩٠٧م  ١٣٨٦ ،ه.ش
 » .٣٤عکس و تاريخ «  ،نشست علمی در گفتگو با دکتر افسانه نجم آبادی  ،دکتر حسينعلی نوذری  ،دکتر داريوش
رحمانيان  ،مهران مهاجر  ،آزاده حسنين  ،گزارش از آزاده حسنين  ،کتاب ماه تاريخ و جغرافيا  ،ش  ، ١٨٥مهر
 ١٣٩٢ه.ش

مقاﻻت ارائهشده در کنفرانسها
 .١رحمانيان  ،داريوش  ،حاتمی  ،زهرا  » ،سحر و جادو  ،طلسم و تعويذ و دنيای زنان در عصر قاجار «  ،ارائه
سخنرانی)هنوز منتشرنشده است( در کنفرانس زنان در عصر قاجار  ،دانشگاه بوستون  ٢٠١٢ ،م
 .٢رحمانيان  ،داريوش  ،حسنين  ،آزاده  » ،زنان در عکاسی دوره ی قاجار  :مطالعه ی موردی آلبوم علی خان
والی «  ،ارائه سخنرانی)هنوز منتشرنشده است( در کنفرانس زنان در عصر قاجار  ،دانشگاه بوستون  ٢٠١٢ ،م
 » .٣خﻼفت و سلطنت در انديشه ی سياسی عصر سلجوقی «  ،دومين همايش بين المللی فرهنگ و تمدن سلجوقی )
علم و انديشه در دوران سلجوقيان (  ،قونيه  -ترکيه  ٣٠ –٢٨ ،مهر  ١٣٩٠ه.ش
» .٤زوال راه ابريشم و انحطاط ايران« ،ارائه سخنرانی)هنوز منتشرنشده است( در دانشگاه دهلی نو ١٤ – ١٥ ،
فوريه  ٢٠١١م
 » .٥مجموعه مقاﻻت همايش ايران و سياست جهانی در آغاز قرن بيستم «  ،در يکصدمين سالگرد قرارداد ١٩٠٧
م  ،زير نظر داريوش رحمانيان  ،تهران  ١٣٨٦ ،ه.ش
 » .٦خودآگاهی تاريخی  ،نخستين گام ترقی « در ويژه نامه همايش ايران و سياست جهانی در آغاز قرن بيستم در
يکصدمين سالگرد قرارداد  ١٩٠٧م  ١٣٨٦ ،ه.ش
 » .٧طريقت صفوی و تصوف سياسی «  ،در مجموعه مقاﻻت همايش صفويه در گستره ی تاريخ ايران  ،تبريز ،
 ١٣٨٤ه.ش
 » .٨ويرانی ربع رشيدی و علت شناسی انحطاط ايران «  ،کنگره ی طرح احيای ربع رشيدی و فرهنگ و تمدن
ايران عصر ايلخانی  ،دانشگاه تبريز  ١٣٨٤ ،ه.ش
 » .٩ابن خلدون  :سنت و تجدد در تاريخ نگری و تاريخ نگاری «  ،در مجموعه مقاﻻت همايش بزرگداشت ابن
خلدون  ،تهران  ١٣٨٥ ،ه.ش

 » .١٠ميرزا ملکم خان و سياست مدرن « در مجموعه مقاﻻت و سخنرانی های همايش بزرگداشت انقﻼب مشروطه ،
تبريز  ١٣٨٣ ،ه.ش
 » .١١جهانی شدن و تاريخ «  ،آشنا ) منتشر شده توسط رايزن فرهنگی سفارت جمهوری اسﻼمی در آنکارا – ترکيه
(  ،ش  ٢١و  ٢٠٠٥ ، ٢٢م
 » .١٢سيد جمال الدين اسد آبادی و گفتمان غرب زدگی «  ،در خود آگاهی و تاريخ پژوهی ) يادنامه استاد عبدالهادی
حائری (  ،تهران  ،انتشارات دانشگاه تهران و موسسه توسعه دانش و پژوهش ايران  ١٣٨٠ ،ه.ش

سخنرانیهای ميزگردها و سمينارها
 .١عکس و تاريخ ،در تاريخ  ٨تير  ،١٣٩٢در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای
ميان رشته ای
 .٢بررسی و نقد آثار و انديشه های سيد جواد طباطبائی ،در تاريخ  ۴اردی بهشت  ،١٣٩٣در محل کتابخانه ملی ،به
همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .٣مطالعات بين رشته ای ،فرصت يا تهديد؟ در تاريخ  ٣٠بهمن  ،١٣٩٠در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت
گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .٤ميزگرد همايش تاريخ و علوم سياسی با عنوان تاريخ سياست زده يا سياست تاريخی شده؟ در تاريخ  ٢٩خرداد
 ،١٣٩٣در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .٥ميزگرد علمی پايانی همايش تاريخ و همکاريهای ميان رشتهای که در تاريخ  ١٧اسفند  ١٣٩٠در محل
پژوهشکده تاريخ اسﻼم برگزار شده است
 .٦ميزگرد علمی پايانی همايش شريعتی و دانش تاريخ که در تاريخ  ٣اسفند  ١٣٩١در محل پژوهشکده تاريخ
اسﻼم برگزار شده است
 .٧ميزگرد پيش همايش دوم شريعتی و دانش تاريخ که در تاريخ  ٧بهمن  ، ١٣٩١در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم،
به همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .٨نقد کتاب دگرگونی بزرگ) ،خاستگاه های سياسی و اقتصادی روزگار ما( ،نويسنده کارل پوﻻنی ،مترجم محمد
مالجو ،در تاريخ  ۴دی  ،١٣٩٢در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته
ای
 .٩نقد کتاب استبداد شرقی ،نويسنده کارل ويتفوگل ،در تاريخ  ٢۵بهمن  ،١٣٩١در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به
همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .١٠نقد کتاب کاوش هايی در تاريخ و ارتباطات ،نويسنده باربی زﻻيزر ،مترجم مريم کيانی ،در تاريخ  ٢۵تير
 ،١٣٩١در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .١١نقد کتاب رؤيا و سياست در عصر صفوی ،نويسنده نزهت احمدی ،در تاريخ  ١خرداد  ،١٣٩١در محل
پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .١٢نقد کتاب خواب آشفته نفت) ،پيشهمايش دوم تاريخ و همکاريهای ميان رشتهای( نويسنده :دکتر محمدعلی موحد،
در تاريخ  ٢۴بهمن  ،١٣٩٠در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای

 .١٣دکتر نصرﷲ صالحی ،در تاريخ  ٢٠آبان  ،١٣٩٢در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه روششناسی و
تاريخنگاری
 .١٤نقد کارنامه تاريخ نگاری دکتر سهراب يزدانی ،در تاريخ  ١١اسفند  ،١٣٩٢در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به
همت گروه روششناسی و تاريخنگاری
 .١٥نقد کارنامه تاريخ نگاری دکتر منصوره اتحاديه ،در تاريخ  ٢١دی  ،١٣٩٢در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به
همت گروه روششناسی و تاريخنگاری
 .١٦نشست رونمايی و نقد و بررسی »مجموعه مقاﻻت همايش تاريخ و همکاریهای ميان رشتهای« ،در تاريخ هفتم
اسفندماه  ،١٣٩٢در تاﻻر کمال دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران به همت جهاد دانشگاهی دانشگاه
تهران و همکاری پژوهشکده تاريخ اسﻼم گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .١٧فوکو :بازخوانی تاريخ در بستر تاريخ ،در تاريخ  ٢٧شهريور  ،١٣٩٢در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت
گروه روششناسی و تاريخنگاری
 .١٨نقد کتاب هشت تاريخدان اروپا محور ،نويسنده :جيمز ام .بﻼوت ،مترجم دکتر سيد سعيدرضا عاملی ،در تاريخ ٢
تير  ،١٣٩٢در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه روششناسی و تاريخنگاری
 .١٩نقد کارنامه تاريخ نگاری استاد کاوه بيات ،در تاريخ  ٧اردی بهشت  ،١٣٩٢در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به
همت گروه روششناسی و تاريخنگاری
 .٢٠نقد کتاب نظريه تاريخ مارکس ،نويسنده :جرالد آلن کوهن ،مترجم :محمود راسخ افشار ،در تاريخ  ٢٩تير
 ،١٣٩٠در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه روششناسی و تاريخنگاری
 .٢١فلسفه تاريخ؛ معرفت شناسی ،در تاريخ  ١۶اسفند  ،١٣٨٩در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه
روششناسی و تاريخنگاری
 .٢٢نقد کتاب قدرت ،سياست و مذهب در ايران عهد تيموری ،نويسنده :بئاتريس فوربز منز ،مترجم :دکتر جواد
عباسی ،در تاريخ  ٣اسفند  ،١٣٩٠در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه جريانهای فکری تاريخ اسﻼم

مسئوليتهای علمی و اجرايی در کنگرهها و کنفرانسها
 .١دبير علمی همايش تاريخ و علوم سياسی که در تاريخ  ٢٨و  ٢٩خرداد  ١٣٩٣در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم
برگزار شده است
 .٢دبير علمی همايش شريعتی و دانش تاريخ که در تاريخ ٢و  ٣اسفند  ١٣٩١در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم
برگزار شده است
 .٣مديريت پيش همايش اول شريعتی و دانش تاريخ که در تاريخ ششم دی ماه  ١٣٩١در محل پژوهشکده تاريخ
اسﻼم برگزار شده است.
 .٤مديريت پيش همايش دوم شريعتی و دانش تاريخ که در تاريخ  ٧بهمن  ١٣٩١در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم
برگزار شده است.
 .٥دبير علمی همايش تاريخ و همکاريهای ميان رشتهای که در تاريخ  ١۶و  ١٧اسفند  ١٣٩٠در محل پژوهشکده
تاريخ اسﻼم برگزار شده است

 .٦مديريت پيش همايش اول تاريخ و همکاريهای ميان رشتهای که در تاريخ  ١١آبان  ١٣٩٠در محل پژوهشکده
تاريخ اسﻼم برگزار شده است.
 .٧مديريت پيش همايش دوم تاريخ و همکاريهای ميان رشتهای که در تاريخ  ٢۴بهمن  ١٣٩٠در محل پژوهشکده
تاريخ اسﻼم برگزار شده است.
 .٨دبير علمی همايش روششناسی مطالعات تاريخی که در آذر  ١٣٩٣در محل پژوهششکده تاريخ اسﻼم برگزار
خواهد شد.
 .٩عضو کميته علمی همايش آسيب شناسی آموزش و پژوهش تاريخ در ايران  ،تهران  ،انجمن ايرانی تاريخ  ،واقع
در کتابخانه ی ملی ايران  ،اسفند  ١٣٨٩ه.ش
 .١٠عضو کميته علمی همايش بين المللی زن در جهان اسﻼم  ) ،سده های  ٢٠و  ١٩ميﻼدی (  ٣٠ ،آذر و  ١دی
 ١٣٩٠ه.ش
 .١١عضو کميته علمی همايش بزرگداشت صدمين سال تاسيس بلديه در ايران  ١٣٨٧ ،ه.ش
 .١٢دبير علمی همايش ايران و سياست جهانی در آغاز قرن بيستم  ،تهران  ١٣٨٦ ،ه.ش
 .١٣عضو کميته علمی همايش بين المللی صد سال نفت در ايران  ١٩ ،و  ٢٠آبان  ١٣٨٧ه.ش
 .١٤عضو کميته علمی همايش پيشگامان تحول اقتصادی در ايران ) زندگی و کارنامه ی حاج محمد حسن امين
الضرب (  ،آبان  ١٣٨٥ه.ش
 .١٥عضو کميته علمی همايش ابن خلدون و دنيای معاصر  ٢٣و  ٢٤اردی بهشت  ١٣٨٦ه.ش
 .١٦عضو کميته علمی همايش طرح احيای ربع رشيدی و فرهنگ و تمدن ايران عصر ايلخانی  ،دانشگاه تبريز ،
 ١٣٨٤ه.ش
 .١٧عضو کميته علمی همايش صفويه در گستره ی تاريخ ايران  ،تبريز  ١٣٨٤ ،ه.ش
 .١٨عضو کميته علمی همايش بزرگداشت انقﻼب مشروطه  ،تبريز  ١٣٨٣ ،ه.ش
 .١٩مديريت ميزگرد علمی پايانی همايش تاريخ و علوم سياسی که در تاريخ  ٢٨و  ٢٩خرداد  ١٣٩٣در محل
پژوهشکده تاريخ اسﻼم برگزار شده است
 .٢٠مديريت ميزگرد علمی پايانی همايش شريعتی و دانش تاريخ که در تاريخ ٢و  ٣اسفند  ١٣٩١در محل پژوهشکده
تاريخ اسﻼم برگزار شده است
 .٢١مديريت ميزگرد علمی پايانی همايش تاريخ و همکاريهای ميان رشتهای که در تاريخ  ١۶و  ١٧اسفند  ١٣٩٠در
محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم برگزار شده است

مسئوليتهای علمی و اجرايی در سمينارها

 .١تاريخ در رمان :بازنمايی دو رويداد تاريخی در رمان های »سووشون« و »تنگسير« ،سخنران :دکتر حسين
پاينده ،در تاريخ  ١٠اردی بهشت ،١٣٩٣ ،در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای
ميان رشته ای
 .٢بررسی و نقد آثار و انديشه های سيد جواد طباطبائی ،در تاريخ  ۴اردی بهشت  ،١٣٩٣در محل کتابخانه ملی ،به
همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .٣عکس و تاريخ ،در تاريخ  ٨تير  ،١٣٩٢در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای
ميان رشته ای
 .٤از قلم مورخان تا کلنگ باستان شناسان ،سخنران :دکتر حکمت ﷲ مﻼصالحی ،در تاريخ  ،١١آذر  ،١٣٩١در
محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .٥درآمدی بر گفتمان شناسی پزشکی در سده های ميانه با تکيه بر رويکرد جنسيتی ،سخنران :دکتر بهزاد کريمی،
در تاريخ  ٩آبان  ،١٣٩١در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .٦مطالعات بين رشته ای ،فرصت يا تهديد؟ در تاريخ  ٣٠بهمن  ،١٣٩٠در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت
گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .٧روانشناسی تاريخی و تاريخ روان شناختی :تاريخ روانی ،سخنرانان :دکتر هاشم آقاجری ،دکتر حسين مجتهدی،
در تاريخ  ٢٨دی  ، ١٣٩٠در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .٨ياسا و تأثيرات آن ،فصلی از تاريخ حقوق در ايران ،سخنران :دکتر محمدعلی موحد) ،پيشهمايش اول تاريخ و
همکاريهای ميانرشتهای( در تاريخ  ١١آبان  ،١٣٩٠در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و
همکاريهای ميان رشته ای
 .٩نقد کتاب دگرگونی بزرگ) ،خاستگاه های سياسی و اقتصادی روزگار ما( ،نويسنده کارل پوﻻنی ،مترجم محمد
مالجو ،در تاريخ  ۴دی  ،١٣٩٢در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته
ای
 .١٠نقد کتاب استبداد شرقی ،نويسنده کارل ويتفوگل ،در تاريخ  ٢۵بهمن  ،١٣٩١در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به
همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .١١نقد کتاب کاوش هايی در تاريخ و ارتباطات ،نويسنده باربی زﻻيزر ،مترجم مريم کيانی ،در تاريخ  ٢۵تير
 ،١٣٩١در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .١٢نقد کتاب رؤيا و سياست در عصر صفوی ،نويسنده نزهت احمدی ،در تاريخ  ١خرداد  ،١٣٩١در محل
پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .١٣نقد کتاب خواب آشفته نفت) ،پيشهمايش دوم تاريخ و همکاريهای ميان رشتهای( نويسنده :دکتر محمدعلی موحد،
در تاريخ  ٢۴بهمن  ،١٣٩٠در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .١٤نقد کتاب تاريخ نگاری و مورخان عثمانی ،نويسنده :دکتر نصرﷲ صالحی ،در تاريخ  ٢٠آبان  ،١٣٩٢در محل
پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه روششناسی و تاريخنگاری
 .١٥نقد کارنامه تاريخ نگاری دکتر منصوره اتحاديه ،در تاريخ  ٢١دی  ،١٣٩٢در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به
همت گروه روششناسی و تاريخنگاری
 .١٦نقد کتاب هشت تاريخدان اروپا محور ،نويسنده :جيمز ام .بﻼوت ،مترجم دکتر سيد سعيدرضا عاملی ،در تاريخ ٢
تير  ،١٣٩٢در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه روششناسی و تاريخنگاری

 .١٧فلسفه تاريخ؛ معرفت شناسی ،در تاريخ  ١۶اسفند  ،١٣٨٩در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه
روششناسی و تاريخنگاری
 .١٨نقد کتاب قدرت ،سياست و مذهب در ايران عهد تيموری ،نويسنده :بئاتريس فوربز منز ،مترجم :دکتر جواد
عباسی ،در تاريخ  ٣اسفند  ،١٣٩٠در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه جريانهای فکری تاريخ اسﻼم
 .١٩ميزگرد همايش تاريخ و علوم سياسی با عنوان تاريخ سياست زده يا سياست تاريخی شده؟ در تاريخ  ٢٩خرداد
 ،١٣٩٣در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای
 .٢٠نقد کتاب نظريه تاريخ مارکس ،نويسنده :جرالد آلن کوهن ،مترجم :محمود راسخ افشار ،در تاريخ  ٢٩تير
 ،١٣٩٠در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه روششناسی و تاريخنگاری
 .٢١نقد کتاب »ايران پيش از سرمايه داری« ،نوشته دکتر عباس ولی ،ترجمه حسن شمس آوری ،در تاريخ ١٦
ارديبهشت  ،١٣٩١در محل پژوهشکده تاريخ اسﻼم ،به همت گروه تاريخ و همکاريهای ميان رشته ای

