شناسنامه فعالیت های آموزشی ،پژوهشی و اجرایی
الف :مشخصات فردی

نام پدر

نام و نام خانوادگی :مهدی انصاری
ب :تحصیالت دانشگاهی
 -3مقطع کارشناسی:

الف -رشته تحصیلی :تاریخ ب -محل تحصیل :دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری ج -سال فارغ التحصیلی:

3111
 -2مقطع کارشناسی ارشد :الف -رشته تحصیلی :تاریخ ایران بعد از اسالم ب -محل تحصیل :دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری ج-
سال فارغ التحصیلی 3111 :د -عنوان پایان نامه:بررسی تاثیر هجرت امام خمینی(ره) از عتبات عالیات به پاریس در پیروزی انقالب
اسالمی ایران
 -1مقطع دکتری :الف -رشته تحصیلی :تاریخ اسالم ب -محل تحصیل :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
ج -سال فارغ التحصیلی 3112 :د -عنوان پایان نامه:بررسیسیرتحولتاریخیمذهباسماعیلیهازآغازتاسال 111ه.ق
ج :سوابق آموزشی
 -3تدریس دروس مختلف رشته تاریخ در مقطع کارشناسی از 3133
 -2تدریس دروس تاریخ در مقطع کارشناسی ارشد از  3112تاکنون (تاریخ تشیع ،سیره نبوی ،سیره علوی ،تاریخ اسالم در آسیای
مرکزی و شبه قاره هند ،ملل و نحل با تکیه بر مسائل اجتماعی و سیاسی ،تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی ،زبان عربی)
 -1تدریس دروس تاریخ در مقطع دکتری از سال  3111تاکنون ( تاریخ تشیع ،تاریخ اسالم در شمال آفریقا و اندلس ،تاریخ اسالم در
آسیای مرکزی و هند ،تاریخ صدر اسالم)
د :سوابق اجرایی
 -3عضویت در شورای پژوهشی دانشکده
 -2عضویت در شورای آموزشی تحصیال تکمیلی
 -1معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره)
 -1عضویت در کمیته تخصصی تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی
ه :فعالیت های پژوهشی:
 -3طرح های پژوهشی خاتمه یافته :
-

کتابشناسی امام خمینی(ره) از آغاز تا 3113

 -2مقاالت علمی و پژوهشی:
-

تحلیل تحوالت فرهنگی مصر در عهد حاکمیت ممالیک بحری با تاکید بر مقوالت "علم"" ،مذهب" و "وقف" ،مسکویه ،بهار 3113

-

تفاوت دیدگاه شهید مطهری و مرحوم صالحی نجف آبادی درباره قیام عاشورا ،بهار 3111

-

معرفی و نقد سندی در خصوص آقاخان اول ،تابستان 3111

 -3مقاالت ارائه شده در همایش ها:
-

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران ،ایران ،تهران ،عنوان مقاله :جهت گیری دانش عامل
توسعه پایدار ،با نگاهی به تاریخ نگاری اسماعیلیه

-

هشتمینکنگرهانجمنایرانشناسیاسپانیا ،ایران ،تهران ،عنوان مقاله :بررسی دالیل نفوذ و گسترش مذهب اسماعیلیه در رودبار دیلمان و
قهستان

 -4کتاب های چاپ شده:
-

کتابشناسی اسماعیلیه ،3131 ،تهران ،نشر فرزان روز

-

فرهنگ جامع فرق اسالمی(همکار) ،3113 ،تهران ،انتشارات اطالعات

و :راهنمایی و مشاوره پایان نامه
استاد راهنمای بیش از  33پایان نامه کارشناسی ارشد
استاد مشاور بیش از  22پایان نامه کارشناسی ارشد

