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 . مشخصات فردی 1
 عالمی  نام و نام خانوادگی : خدیجه

 

 نام پدر: مسعود

 

 . مدارک تحصیلی 2
 کارشناسی تاریخ از دانشگاه تهران-

 

 کارشناسی ارشد تاریخ )گرایش تاریخ اسلام( از دانشگاه الزهرا-

 

 دکترای تخصصی تاریخ )گرایش تاریخ اسلام( از دانشگاه تهران -

 

 

 پژوهشیمقالات علمی  و . 3

 .2831اسلام، قم،  تاریخ پژوهشی -عباسی، فصلنامه علمی نخست دوره در امامی شیعه کلامی های اندیشه-

 

اسلام، قم،  تاریخ ،فصلنامه پژوهشنامهISC  پژوهشی -قیصری، علمی و کسرایی سبک به خلیفه سیره  بازتعریف و معاویه-

2838. 

 

 .2832، قم IF و  ISCشناسی ،  پژوهشی شیعه - علمی امهفصلن دکن، در شیعی گمنام وزیر گاوان محمود-

 

 .2832، قم ،  IF و  ISCشناسی،  پژوهشی شیعه - علمی دکن ،فصلنامه در تشیع جایگاه و بهمنی ملوک-

 

 .2838، قم ،  IF و  ISCشناسی،  پژوهشی شیعه - علمی عادلشاهیان، فصلنامه دربار در تشیع جایگاه-

 

 پژوهشی تخصصی علمی تاریخی، فصلنامه شواهد و سبکی ویژگیهای اساس بر جویری الانبیاء صصق نگارش تاریخ بررسی-

 .2831تهران،  ISC ، ) بهار ادب(ینظم ونثرفارس یسبک شناس

 

 تاریخ ،فصلنامه پژوهشی  مسیحیان،علمی با خود حکومت دوران در ع علی حضرت امیرالمومنین رفتاری نظام بازشناسی-

 .2838قم،  ISCاسلام، 

 

نامه نامه  ژهیشبه قاره ؛ وپژوهشی   -دهلی، فصلنامه علمی سلاطین حکومت در اسلامی رویکردهای ترویج در تصوف نقش-

 .2831، تهران، فرهنگستان

 

 پژوهشی زن  -ق ، فصلنامه علمی.هـ7-1 قرن روایی   و تاریخی متون در زن به جاهلی نگاه اجتماعی -سیاسی های شاخصه-

 .2831، تهران،  ISCنر، ه و فرهنگ در
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نامه  ژهیشبه قاره ؛ وپژوهشی   -، فصلنامه علمینقش مورخان در رواج آموزه های حکومت داری در دوره سلاطین دهلوی -

 .2837، تهران،  ISC، نامه فرهنگستان

 

 2313پنجاب )  در یانیضدقاد یدر جنبشها ینقش مجلس احرار اسلام". یو محمد کاظم یعالم جهیخد ،یمحمد موذن یعل-

 .(2111) 12، 28مطالعات شبه قاره  "م(. 2318 -

 

 . مقالات علمی و ترویجی4
 .2831، تهران، (جغرافیا و تاریخ)  ماه کتابمجله  الغارات، کتاب بر مروری-

  

 .2832اجتماعی، قم،  و فرهنگی انقلاب، ماهنامه روند پیشبرد در زینب حضرت از ایرانی زنان پذیری الگو-

 

 .2831سال دوم، ،یپژوه رهیس یجیو ترو یعلم هینشر عت،یاهداف شر شبردیدر پ تیش همسران اهلبنق-

 

 خنامهیتار، تهران، روش تصمیم گیری پیامبر اسلام )ص( در تعیین استراتژی نظامی حکومت مدینه)از هجرت تا فتح مکه(-

 .2837ی، خوارزم

 

 

 مقالات خارجی .5

-Tipu Sultan's role in forming India's independence field, Review of European Studies,2017. 
 

- the Explaining Feed of status era The khodadad in Karnatic, 2017. 

  

-promotion of Ethics and Islamic mysticism in the India (Case study: Delhi, centuries 7-10, 

AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research,2017.   
 

  

 

 همایشهای بین المللی داخلی .6
فارس، تهران،  خلیج المللی بین سالانه دو همایش اسب، دومین تجارت دکن بهمنی ملوک دوره در گوآ با هرموز بازرگانی -

2831. 

 

تهران، موسسه آینده پژوهی ، اسلام جهان ژئوپلیتیکی بحرانهایابریشم، همایش بین المللی  راه ژئوپلیتیکی بحران تحلیل -

 .2831ان اسلام،  جه

  

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی فرهنگی علما در نهضت ضداستعماری بوشهر در دوره قاجار، -نقش سیاسی -

 .2833در ایران و جهان اسلام، تهران، 

وهشهای دینی کارکرد سنت های اجتماعی در گرایش مشرکان جزیره العرب به دین اسلام، چهارمین کنفرانس بین المللی پژ -

 .2833در ایران و جهان اسلام، تهران، 
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صلح و حل  یالملل نیب شیهما نیپاکستان. سوم یدرمسأله قانون اساس یحل منازعه حزب جماعت اسلام یراهبردها -

 .2111،منازعه، تهران

 

و حکمت  یانسان علوم یمل شیهما نی. اولیامو یخلفا ۀدر دور یمساجد اسلام یمعمار یو مذهب یاسیس یکارکردها -

 .2111، تهران ،یاسلام

 

 کتاب تصحیح انتقادی .7
  .2833اسلامی،  شورای مجلس اسناد مرکز و کتابخانهانتشارات  صفویه، دوره در لارستان و فارس ایالت دیوانی مکاتبات -

 

 تألیفی کتب .8
 ، چاپ اول.2832  ما،یصدا و س یاسلام یاسلام، تهران: مرکز پژوهشها خیتار یروز شمار قمر-

 

 ، چاپ دوم.2831  ما،یصدا و س یاسلام یاسلام، تهران: مرکز پژوهشها خیتار یروز شمار قمر-

 

 .2838کبیر،  دکن، امیر در مسلمان مستقل حاکمان نخستین بهمنی ملوک-

 

 .2831گاهی، دانش جهاد صغری، انتشارات غیبت آغاز تا( ع)رضا امام شهادت از امامیه شیعه اجتماعی و سیاسی اوضاع-

 

 .2831فرمانهای اقتصادی تیپو سلطان، امیرکبیر،  -

 

 .2837، انتشارات حکمت معاصر، صدر اسلام خینو در تار یافتیره -

 

 .2833 ، چاپ اول،رانیا یاسلام یجمهور یمایتهران: انتشارات سروش، صدا و س ،فتوح اعراب و ترکان در شبه قاره هند -

 

 .2111، دومچاپ  ران،یا یاسلام یجمهور یمایبه قاره هند، تهران: انتشارات سروش، صدا و سفتوح اعراب و ترکان در ش -

 

 ترجمه کتاب .9
 2831جنگهای پرتغالی ها با مسلمانان و هندوان در  سواحل دکن، امیر کبیر،  -

 

 

 تدوین شده و آثار کتب .10
تدوین کتاب به شیوه گردآوری با عنوان تاریخ و تمدن اسلامی پاسخ به شبهات، معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس -

 .2831معارف اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، 

 

ر دروس معارف اسلامی، معاونت تدوین بروشور آموزشی با عنوان روش تدریس تاثیر گذار با تاکید بر شیوه تدریس نیاز محو-

 .2831آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، 
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 تدوین جزوه فرهنگی با عنوان از یکتاپرستی هاجر تا تسبیحات فاطمه زهرا س، کانون بسیج دانشجویی دانشگاه تهران.-

 

 تدریس در دانشگاه ها. 11
 2831-2833تدریس در دانشگاه تقریب مذاهب از سال -

 

 2833-2833تدریس در دانشگاه خوارزمی از سال -

 

 تاکنون 2833دانشگاه تهران از سال  عضو هیات علمیاستادیار و -
 

 ی ملی و بین المللی. داوری ها12
 مقاله هفتادبیش از  داوری مقالات علمی و پژوهشی-

 

 مورد شش ر ایرانی منتشر شده دداوری کتابها-

 

 1396/07/10، دو مورد فارابی جشنواره داوری-

 

 دانشگاهها، در رهبری معظم مقام نمایندگی اسلامی، نهاد و تمدن فرهنگ گرایش درس نویسی طرح جشنواره داور-

1394/04/30 
 

 

 و سایرسراسری  آزمون سوالات . طراحی13
 معارف دروس و  استادان پژوهشی و آموزشی ارزیابی، معاونت و سنجش جذب، مدیریت -سراسری آزمون سوالات طراحی -

  .2831دانشگاهها، تهران،  در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد اسلامی

 

باز شناسی نقش گروههای معارف اسلامی در شکل گیری دانشگاه و دانشجوی انقلابی، نهاد "در طرح  یاستاد مشاور فرهنگ-

  2831/21/12، "دانشگاههانمایندگی مقام معظم رهبری در 

 

  فعالیت های علمی و اجرایی. 14
 یاستادان  و دروس معارف اسلام یو پژوهش یصدر اسلام، معاونت آموزش یلیتحل خیدرس تار ینظرسنج رامونیپ تیمامور -

 .2831در دانشگاهها، تهران،  یمقام معظم رهبر یندگینهاد نما

 

 نمایندگی نهاد اسلامی معارف دروس و  استادان پژوهشی و آموزشی معاونت لامی،اس تمدن و تاریخ گروه علمی کمیته عضو -

  تا کنون. 2838دانشگاهها، تهران،  در رهبری معظم مقام

 

در دانشگاهها،  یاستادان و دروس معارف اسلام یو پژوهش یمعاونت آموزش ،یو تمدن اسلام خیگروه تار یعلم تهیضو کمع-

 تهران ران،یا، 2831/11/12، 2838/11/12



5 
 

 

دروس معارف  یمحتوا نیتام تیریمد ران؛یفرهنگ و تمدن اسلام و ا خیدرس تار یسیدر کارگروه تحول سر فصل نو تیعضو-

 تهران ران،ی، ا2831/18/81، 2831/11/81در دانشگاهها،  یاسلام

 

در  یدروس معارف اسلام یحتوام نیتام تیریصدر اسلام؛ مد یلیتحل خیدرس تار یسیدر کارگروه تحول سر فصل نو تیعضو-

 تهران ران،ی، ا2831/18/81، 2831/11/81دانشگاهها، 

 

 تهران ران،ی، ا2831/11/11، 2831/18/81نامه پاسخ به سوالات(،  وهیکتاب پاسخ به شبهات )طرح درس و ش نیتدو-

 

، 2831/17/11در دانشگاهها،  یدروس معارف اسلام یمحتوا نیتام تیریمد رگذار؛یتاث سیروش تدر یبروشور آموزش نیتدو-

 تهران ران،ی، ا2831/13/11

 

 تهران ران،ی، ا2111/13/81، 2111/11/27اسلام،  خیتار شیگرا-خیرشته تار یدکتر یدر کارگروه بازنگر تیعضو-

 

 نتهرا ران،ی، ا2118/21/12، 2111/21/12دانشگاه تهران،  ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یمعاون پژوهش و فناور-

 

 تهران ران،ی، ا2118/12/11، 2112/12/11 ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ثارگریشاهد و ا انیاستاد مشاور دانشجو-

 

 تهران ران،ی، ا2112/11/22انتشارات دانشگاه تهران،  یعلوم انسان یتخصص تهیعضو کم-

 

 تاکنون 2831از سال  ،یآزمون دکتر یتخصص یابیکننده ارزبرگزار تهیعضو کم-

 

 تهران ران،ی، ا2112/11/13 ،یانقلاب اسلام یمرکز مطالعات عال یعلم یعضو شورا-

 

 و ... یری، سردب یمسئول ری.مد15
  .2831-2831تهران،  ،یپژوهش یعلم ،یجنوب شرق یایفصلنامه شبه قاره هند و آس یگروه تخصص تیریمد -

 

 ونتاکن2111 ر،یسا ،یعیش یپژوهش ها یاختصاص -یدوفصلنامه علم-

 

 تاکنون 2111 ،یپژوهش یعلم ،یرانشناسیا یدو فصلنامه پژوهش ها-

 

 تاکنون2112 ،یپژوهش یعلم ،یخیعلوم تار یفصلنامه پژوهشها-
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 استادان  ضیافت اندیشه آموزشی طرحشرکت در . 16
دانشگاه  در رهبری معظم اممق نمایندگی نهاد اخلاق حرفه ای، و اسلام اندیشه سیاسی استادان، ضیافت اندیشه آموزشی طرح-

 2831تهران، 
 

 .2112ی، بریسا یفضا یدولت مدرن در سپهر حکمران-دولت ندهیبا موضوع آ یشیآزاداند یکرس-

 

 .2112ی، در چهلواره دوم انقلاب اسلام دیبا موضوع نقش اسات دیاسات یشیهم اند-

 

 .2112، نیو تحولات اوکرا کایبا موضوع آمر یشیآزاداند یکرس-

 

 .2112ی، در شبکه ساز دیبا موضوع نقش اسات دیاسات یشیم انده-

 

 .2112 ،تمدن اسلام خیو تار ینید یروشنفکر-یاسیمسائل س-زمیونیصه خیبا موضوع تار استادان ییطرح دانش افزا-

 

 .سخنرانی ها17
 .2112دانشگاه تهران،  معاونت فرهنگی ،یاسلام یسبک زندگ جیترو یشیبا موضوع هم اند یسخنران-


