باسمه تعالی
محسن حیدرنیا فرزند خانبابا.

متولد اقلید فارس 2431

 مدارج علمی:لیسانس دانشگاه فردوسی مشهد با رتبه عالی8631
فوق لیسانس دانشگاه تهران با رتبه عالی 8631
دکترا تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران با رتبه عالی 8631
هر سه مقطع رشته تاریخ و تمدن ملل اسالمی
فوق لیسانس ادبیات ادبیات فارسی دانشگاه دولتی زنجان
 سوابق تدریس: 12سال تدریس در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتری در داخل و خارج (تدریس در دانشگاههای مسکو و
آلماتی(
بیش از پنجاه پایان نامه (راهنمایی و مشاوره)
 دروس تخصصی:تاریخ صدر اسالم ،تاریخ تشیع ،تاریخ تعامالت ایران و اسالم،تاریخ هنر و معماری اسالمی تاریخ علم و نهادهای
آموزشی در تمدن اسالمی ،جغرافیای تاریخی جهان اسالم ،رازهای شکوفایی و علل انحطاط تمدن اسالمی ،اسرار
بازسازی تمدن اسالمی در عصر جدید با بهره گیری از تجربه تاریخی ،و...
 مسوولیت های علمی و فرهنگی:رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید
معاون فرهنگی و علمی رایزنی فرهنگی ج ا ا در قزاقستان
رییس بنیاد بین المللی ایرانشناسی در روسیه (مسکو)
مدیر سابق گروه تاریخ و تمدن اسالمی واحد یادگار امام
دبیر هم اندیشی استادان واحد یادگار امام

 آثار علمی:بنیانگزار موزه تمدن ایران و اسالم در دانشگاه آزاد اسالمی یادگار امام شهرری
تاریخ علمی فرهنگی سمرقند و بخارا چاپ الهدی 8611
ناظر و ویراستار علمی ترجمه فهرست نسخ خطی فارسی انستیتو شرقشناسی سن پطرزبورگ چاپ کتابخانه آیت
اهلل مرعشی قم8611
مجموعه مقاالت سمینار بین المللی نابغه بوزجان چاپ الهدی 8618
مجموعه مقاالت سمینار بین المللی تاریخ علم در اسالم و نقش دانشمندان ایرانی چاپ الهدی 8631
ترجمه الموالی و نظام الوالء محمود مقداد در دست چاپ
ترجمه مقاله استاد ایرانشناس یرژی بچکا از انگلیسی به فارسی تحت عنوان نقش دانشمندان و پزشکان ایرانی
مسلمان در دانشگاه پراگ دز سده چهاردهم میالدی
مقاله علی علیه السالم و ایرانیان فصلنامه صحیفه مبین 8613
مقاله تبدیل حادثه کربال به مکتب عاشورا فصلنامه علمی تخصصی آیت بوستان 8611
مقاله نقش کاریزمای حضرت ابوالفضل در کربال مجله آیت بوستان 8613
مقاله حضرت علی اکبر علیه السالم و حق طلبی مجله آیت بوستان 8613
مقاله طالب الحق دانشنامه اسالم و ایران 8611
مقاله سیره نویسی در شبه قاره هند پژوهشکده تاریخ اسالم  8613و...
اشنایی به زبانهای انگلیسی و عربی و روسی در حد ترجمه متون تخصصی

Email: mo.heydarnia42@gmail.com

