شناسنامه فعالیت های آموزشی ،پژوهشی و اجرایی
الف :مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی :علی اکبر خدری زاده نام پدر :ابراهیم

سال تولد 3131

محل تولد :شوشتر

ب :تحصیالت دانشگاهی:
 -1مقطع کارشناسی:

الف -رشته تحصیلی :تاریخ

ب -محل تحصیل :دانشگااه ترگرا

ج -سگال

فارغ التحصیلی3131 :
 -2مقطع کارشناسی ارشد :الف -رشته تحصیلی :تاریخ ب -محل تحصیل :دانشگااه ززاد اسگیمی واحگد
شررری ج -سال فارغ التحصیلی 3133 :د .عنوا پایا نامه :خاندا مشعشعیا در خوزستا
 -3مقطع دکتری  :الف رشته تحصیلی :تاریخ
تحقیقات تررا

ب محگل تحصگیل :دانشگااه ززاد اسگیمی واحگد علگوم و

ج  -سال فارغ التحصیلی 3133 :د .عنوا پایا نامه :اوضاع سیاسی گ اجتمگاعی ایگرا در

دوره فترت مجلس ( 3111گ  3111هگ ق).
ج -سوابق آموزشی:
 .1تدریس دروس مختلف رشته تاریخ در مقطع کارشناسی از .3133

 .1تدریس دروس رشته تاریخ در مقطع کارشناسی ارشد از برمن  3133تا کنو ( .3 .)3113تگاریخ ااجگار .1
تاریخ معاصر ایرا  .1 ،نرضت های مردمی یکصد سال اخیر ایرا  .3 ،فلسفه تاریخ .5 ،مبانی تاریخ تمد .
 .1تدریس دروس رشته تاریخ در مقطع دکتری از مرر  3111تا کنو ( .3 )3113جامعه شناسی تاریخی ایگرا
 .1تاریخ معاصر ایرا از ااجار تا کنو .
د -سوابق اجرایی:
 – 1مدیر گروه کارشناسی تاریخ از شرریور  3131تا شرریور 3133
 -1رئیس دانشکده زموزش معلما از شرریور 3133تا مرداد 3133
 -1مدیرگروه کارشناسی تاریخ از مرداد 3133تا مرداد 3131
 -3مدیر گروه کارشناسی ارشد تاریخ از تیرماه 3133تا خرداد3111
 -5عضویت در شورای پژوهشی واحد از زذر  3131تا دی3111
 -3عضویت در شورای زموزشی تحصییت تکمیلی از دی 3133تا دی3133
 -3عضویت در کمیته منتخب واحد از دی  3133تا دی 3133
 -3عضویت در شورای هم اندیشی اساتید از سال  3133تا 3111
هـ .فعالیت های پژوهشی:
 1ـ طرح های پژوهشی خاتمه یافته:

 .3دیوا ساالرا در انقیب مشروطه  ،سال .3133
 .1ااتدارگرایی در انقیب مشروطه ایرا  ،سال .3133
 .1بازتاب اندیشه تجدد در مطبوعات از  3113تا 3131ش ،سال .3113
 2ـ مقاالت علمی – پژوهشی:
 .3نارشی بر نظامنامه انتخابات مجلس اول،راگا (مسکویه)  ،پیش شماره اول (تابستا  )31صص31گ33
 . .1تعامل و تقابل حاکمیت و دیوانساالری در تاریخ ایگرا  ،مسگکویه ،پگیش شگماره سگوم(تابسگتا ،)35
صص 5گ13
 .1نقش و کارکرد انجمن ها در مشروطه اول ،مسکویه ،سال دوم ،ش

(،3برار  ،)33صص 13گ .31

 .3زمینه های پیدایش رویداد پارک اتابک ،مسکویه ،سال سوم ،ش(1تابستا ،)33صص  313گ .331
 .5تقابل ااتدارگرایی و مشروطه خواهی در دوره فترت مجالس دوم و سوم ،مسکویه ،سالچرگگگگگگگگگگگارم،
ش(،33تابستا و پائیز )33
 .3بررسی وجوه اندیشه و کارکرد سیاسی گ فرهنای احتشام السلطنه ،مسکویه ،سال پنجم ،ش ،31
(تابستا  ،)31ص 11گ .51
 .3چاونای بازتاب اندیشه ی نوسازی در مجله ی زینده ،مسکویه ،سال ششم ،ش( ،33تابسگگگتا ،)11
صص  13گ 31

 .3چاونای بازتاب اندیشه اصیح طلبی و تجدد خواهی از زغاز تا انقیب مشروطه ،مسکویه ،سگال هشگتم،
ش( 15تابستا  ،)11صص  33گ . 311
 .1عدالت محوری و ضرورت انتقال مرکز خیفت از مدینه به کوفه ،پژوهش نامه تاریخ ،سال ،3ش ،11
(برار  ،)11صص 15گ .33
 .31پیامد سیاست انالستا بر انقیب مشروطه ایرا پگس از اگرارداد  ،3113پگژوهش نامگه تاریخ،سگال،3
ش(31زمستا  ،)33ص 13گ .33
 .33ضرورت نوسازی ااتصادی از نااه مطبوعات 3113گ 3111ش ،مطالعات تاریخ فرهنایایرا سال سگوم،
ش( ،1پائیز  ،)11صص 15گ .33
 .31مجلس شانزدهم و تحوالت سیاسی ایرا (  3113گ 3111ش) ،تاریخ ،سال سوم ،ش(1تابسگتا ،)33
ص 31گ .31
 .31ضرورت نوسازی ااتدارگرا از نااه "مرد ززاد" ،پگژوهش نامگه تگاریخ ،سگال دهگم ،ش(11تابسگتا ،)13
ص31گ .31
 .33طرح تشکیل دولت مقتدر  ،دانشنامه ،برار 33
 .35ام و انقیب مشروطه ،مسکویه ،تابستا و پائیز 33
 .33بررسی برخی از پدیده های فکری نو مؤثر بر انقیب مشروطه ،مسکویه ،زمستا  33و برار .31
 .33اوضاع اجتماعی گ فرهنای ایرا از سال  3111تا 3113ش بر اساس مطبوعات ،مسکویه ،پائیز 31

 .33اندیشه های نوسازی و ااتدارگرایی از نااه مطبوعات تررا  ،مسکویه ،زمستا 31
 .31مواعیت سیاسی گ نظامی کوفه و راهبرد امام علی در انتقال و استقرار مرکز خیفت اسیمی در ز شرر،
مسکویه ،برار .11
 .11بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی زخوند خراسانی و شیخ فضل اهلل نوری مسکویه  ،پائیز 11
 -3مقاالت علمی – تخصصی:
اعتصاب و شورش کارگرا شرکت نفت در خوزستا  ،تاریخ معاصر ایرا  ،تابستا 3131
نیروی سوم اتازونی ،زمانه  ،اردیبرشت 3135
مورگا شوستر و اولتیماتوم روسیه ،زمانه ،مرداد 3135
گذرگاه ملت ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،خرداد 3133
بررسی اندیشه جمروری خواهی در مطبوعات (3111گ 3111ش)،تاریخ ایرا اسیمی ،زمستا 3111
 - 4مقاالت ارائه شده در همایش های ملی:
 .3همایش طرح احیای ربع رشیدی و فرهنگ و تمد ایرا عصر ایلخانی ،ایرا ،تبریز ،عنوا مقاله :تاریخنااری
عصر ایلخانا با تکیه بر تاریخنااری خواجه رشیدالدین فضل اهلل.
 .1کناره ملی شرید رئیسعلی دلواری ،ایرا  ،بوشرر ،عنوا مقاله :جنگ جرانی اول و تناستانی ها
 -5کتاب های چاپ شده:

.3ااتدارگرایی ،اصیح طلبی و مشروطه خواهی در عصر ااجار ،3113 ،تررا  ،انتشارات ندای تاریخ.
هـ  -راهنمایی و مشاوره پایان نامه:
 -3استاد راهنمای بیش از  331پایا نامه کارشناسی ارشد
 -1استاد مشاور بیش از  311پایا نامه کار شناسی ارشد.

