به نام هستي بخش

مشخصات فردي:
 - نام و نام خانوادگي :عمادالدين فياضي
 تخصص ها -1 :تاريخ معاصر ايران  -2تاريخ روابط خارجی اروپا با تکيه بر روابط ايران وايتاليا
 -3تاريخ وفرهنگ تمدن ايران  -4تدريس مباحث روانشناسی مدرن وعلوم موفقيت ،ارتباط
موثرومستر دوره های ان.ال .پی
سوابق تحصيلي آموزشي و دانشگاهي:













ديپلم در رشته اقتصاد اجتماعي سال  1365ـ دبيرستان شهيد رجايي (دكتر شيمي سابق) تهران خيابان خالد
اسالمبولی.
ليسانس در رشته تاريخ ،با درجه عالي از دانشگاه فردوسي مشهد در تاريخ .1369
فوق ليسانس در رشته تاريخ با درجه عالي از دانشگاه آزاد اسالمي (واحد شهر ري) در تاريخ (.1375عنوان رساله
بررسی زندگی وشخصيت آيت هللا حائری يزدی بنيان گذار حوزه علميه قم)
دكترا در رشته تاريخ بادرجه عالی از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ،بهمن ماه  ) 1385عنوان
رساله :بررسی روابط سياسی اقتصادی وفرهنگی ايران وايتاليا ) 1357-1320
گذراندن دوره كوتاه مدت روشهاي تدريس در دانشگاه  8( ،واحد از دروس تربيتي مربوط به مدرسين دانشگاه با
مدرك معتبر براي تدريس در كليه دانشگاههاي ايران).
گذراندن دوره كوتاه مدت مديريت توجيهي پايه  ( 2در مركز آموزش مديريت دولتي)
گذراندن دوره كوتاه مدت پايه  ( 1در مركز آموزش مديريت دولتي)
گذراندن دوره كوتاه مدت كارشناسي اسناد تاريخی (در سازمان اسناد ملي ايران )1372
طي كردن دوره هاي رايانه اي  ICDLبا مدرك معتبر بين المللي
گذراندن دوره خط شناسی سياق
دوره های زبان ايتاليايی در مدرسه ايتاليايی پيترو دالواله (تهران خيابان فرمانيه)
گذراندن دوره های روانشناسی (دوره های ارتباط موثر و اخالق حرفه ای
 گذراندن دوره مقدماتی ان .ال .پی با مدارک بين المللی دانشگاه سوئيس
 گذراندن پرکتيشينر يا متوسطه مهندسی ذهن ان ال پی با مدارک بين المللی دانشگاه سوئيس
 گذراندن دوره مستری ان ال پی با مدارک بين المللی دانشگاه بين المللی ان ال پی آلمان
 دوره های علوم موفقيت
سوابق اجرايی  ,پژوهشي و تحقيقاتي :

.1
.2
.3
.4

رئيس کميته برنامه ريزی درسی رشته های تاريخ  ،فرهنگ و تمدن اسالمی و باستانشناسی دانشگاه آزاد اسلالمی از
سال  92تاکنون
عضو هيئت رئيسه مرکز بين المللی سياست گذاری ايران شناسیhttp://ipcir.com/mobile/Default.aspx
رئيس سابق انجمن دوستی ايران وايتاليا از سال  93تا94
رئيس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد شهرری ازتاريخ 5شهريور  1391تا شهريور 1393
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 .5مدير گروه تاريخ کارشناسی وکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد شهر ري از تاريخ  89/3/22 :تا 93/4/1
 .6نماينده سازمان اسناد وکتابخانه ملی به کشور ايتاليا در اسفند ماه سال 92و کارروی اسناد ملی رم
 .7عضو پيوسته انجمن ايراني تاريخ از تاريخ  25/03/89 :تا کنون
( مجوز تاسيس انجمن علمي تاريخ با عنوان پيشنهادي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يعنلياانجمن ايرانلي تلاريخا اخلذ
و اولين مجمع عمومي اين انجمن در تاريخ  87/2/5در دانشگاه الزهرا(س) تشکيل شد).
 .8عضو شوراي پژوهشي گروه تاريخ دانشکده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه آزاد واحد شهرري از تاريخ / 10/02/ :
84تا هم اکنون اين سمت را دارا مي باشم.
 .9عضو شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد واحد شهرري از تاريخ  90/02/ 15 :تا 92/02/ 15
اين عضويت مربوط به مسائل پژوهشي کل دانشگاه ميباشد و شورايي است که برکليه طلر هلا ومقلاالت پژوهشلي ن لارت
مستقيم دارد).
 .10محقق و کارشناس اسناد تاريخي درسازمان اسلنادملی ايلران از تلاريخ  /71/07/ 01 :تلا تلاريخ 7 (78/06/1سلال
)همكاري با اين سازمان در بخش تحقيقات اسنادي و نوشتن مقاالت در مجله تاريخي گنجينه اسناد بوده است .
 .11پژوهشگر مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي از تاريخ  75/03/01 :تا تاريخ
 ( 77/03/30همكاري با مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي و ن ارت بر طر ها و تحقيقات تاريخي)
 .12پژوهشگر و کارشناس اسناد تاريخي در مركز اسناد انقالب اسالمی از تلاريخ  750/04 /1 :تلا تلاريخ ،01/07/76
همكاري با بخش تحقيقاتي مركز اسناد از سال  1375و گذراندن طر ها و نگارش و انتشار كتاب مربوط بله زنلدگي و
شخصيت آيت هللا حائري.
 .13کارشناس ارشد تحليل وتفسير خبر از تاريخ 78/6/1 :تا تاريخ 8 (86/3/2:سال )
 .14همکاري با سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي (ايرنا) ازسال  1378و نوشتن مقاالت و تحليللهلا در زمينله اتحاديله
اروپا  ,مسائل مختلف سياسي و تاريخي  ,زندگينامه شخصيت ها ي علمي ،مورخين و دانشمندان قديم وجديد
 .15دبير انجمن تاريخ دانشگاه آزاد شهرري از تاريخ  24/07/80 :تا تاريخ 81/12/25 :
 .16کارشللناس برناملله راديللويي دربللاره تللاريخ ورزش(در راديللو ورزش ) از تللاريخ  03/03/81 :تللا تللاريخ ،81/06/20 :
(اين برنامه در  24قسمت درمرکز راديويي صدا وسيما ضبط شلد  ،موضلوب برنامله دربلاره تلاريخ ورزش درايلران از
قبل اسالم تادوران معاصر و به کارگرداني راديويي آقاي اداود دادمرزيا ارائه شلد و ملورد اسلتقبال ورزش دوسلتان
وبه ويژه جوانان قرار گرفت)
 .17ملدرس برنامله تلويزيلوني درحللوزه تلاريخ معاصلر ايلران ازتللاريخ 84/11/1تاتلاريخ ،85 /3/30:اجلراي بلليش از 50
برنامه تلويزيوني درحوزه تاريخ معاصر ايران(درشبکه آموزش )7به (تهيه کنندگي محمد تقي روغني ها)
 .18کارشناس برنامه تلويزيوني درباره تاريخ ورزش باستاني درايران (از تاريخ  86 /3/1:تا تاريخ  ،86//6./1 :اجلراي
برنامه تلويزيوني درباره تاريخ ورزش باسلتاني درايلران بلراي شلبکه هلاي ملاهواره اي بلرون ملرزي سلحر (بله تهيله
کنندگي دادمرزي) ،زمان پخش تابستان )1386
 .19کارشلناس و تحليلل گلر سلريال هلاي تللاريخي از تلاريخ  02/03/86تلا تلاريخ  : 10 /03/87 :نقلد و تحليلل سللريال
هللاي تللاريخي تلويزيللون ماننللد ابرمللدار صللفر درجلله ا سللاخته حسللن فتحللي .بهللار  ،1386در مرکللز ن للارت وارزيللابي
سيما.
 .20کارشناس تحليل و ارزيابي برنامه هاي سياسي و تاريخي تلويزيون (از تلاريخ  23/04/86 :تلا تلاريخ ،10/06/86 :
تحليل و ارزيابي برنامه هاي سياسي و تلاريخي تلويزيلون بلراي مرکلز ارزيلابي برنامله اي سليما از جملله تحليلل و نقلد
برنامه ا نگاه يک ا)
 .21کارشللناس برناملله تلويزيللوني دربللاره علللل عللدم کللار تيمللي درتللاريخ معاصللر ايللران(از تللاريخ  31/04/89 :تلا تللاريخ :
 ، 31/04/89شللبکه 5سلليما برناملله سللالم تهللران  /سللاعت هشللت ونلليم صللبط ايللن برناملله از طريللق اينترنللت و سللايت
 googleدر آرشيو صداو سيما قابل مشاهده است)
 .22کارشناس برنامه مسيونرهاي مذهبي وفعاليت هاي آنان درايران از تاريخ  17/12/89 :تا تاريخ . 89/12/29 :
 .23عضو هيئت تحريريه نشریه تخصصی اسناد و تاریخ پارلمان؛ «اسناد بهارستانا
 .24مدرس دوره های ارتباط موثر واخالق حرفه ای

سابقه تدريس در دانشگاه و مراکز مهم آموزشی :
 تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگلار املام (ره) شلهرری در مقطلع ليسلانس وفلوق ليسلانس بعنلوان عضلو هئيلت
علمللی تملام وقللت (از مهرمللاه  1376تللاكنون) در رشلته تللاريخ و دروس تخصصللي تللاريخ معاصللر ايللران ريشلله هللای اتقللالب
اسالمی
 تدريس در دانشکده خبر وتدريس درس تاريخ انديشه اجتماعی در اسالم
 تدريس تاريخ اروپا در واحد علوم وتحقيات دانشگاه آزاد اسالمی
 تدريس به سفرای سازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی درزمينه تاريخ ارتباطات فرهنگی سال 95
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 تدريس در منطقه يک وزارت آموزش و پرورش تهران برای مديران مدارس به عنوان دوره های ضمن خدمت وتلدريس
دروس روانشناسی مانند ارتباط موثر .اخالق حرفه ای  ،قوانين دستيابی به خواسته ها وآرزوهلا  ،قلوانين موفقيلت بلا مفلاهيم
معنوی والهی و...
 تدريس مباحث ارتبلاط ملوثر و روانشناسلی عللوم موفقيلت در آملوزش وپلرورش منطقله يلازده بلرای ملديران و معلاونين
مدارس
 تدريس دروس تاريخ در دانشگاه آزاد اسالمی واحد يادگار امام (ره) شهرری در دروس :تاريخ های مربلوط بله تحلوالت
اروپا درعصر جديلد ودوران معاصلر ( فهرسلت بلرا از ايلن دروس عبارتنلد از ـلـ مسلئله نفلت در خاورميانله م تلاريخ معاصلر
ايران ـ تاريخ تحوالت سياسي و اجتماعي اروپا از انقالب كبير فرانسله تلا جنلگ جهلاني اول ـل تلاريخ اروپلا در قلرون جديلد ـ
مبلاني تلاريخ اجتملاعي ايرانلـ تلاريخ تحلوالت سياسلي ـ اجتملاعي جهلان پلس از جنلگ جهلاني دوم ـل تلاريخ روابلط و مناسلبات
خارجي ايران با دول خارجي در عصر قاجاريه ـ تاريخ تحوالت سياسي و اجتماعي و فرهنگي قاجاريه از آغاز تلا مشلروطيت
ـل تللاريخ و فرهنللگ و تمللدن صللفويه  ،رشللد سللرمايهداري و گسللترش امپرياليسللم در غللرب -تاريخچلله و ريشلله هللای انقللالب
اسالمی و)..
 ارائلله بلليش 200پايللان ناملله ب له عنللوان اسللتاد راهنمللا واسللتاد مشللاور دردوره کارشناسللی ارشللد از واحللدهای مختلللف
دانشگاههای ازاد سراسر کشور (شهرری ،شاهرود  ،تهران مرکز و)...

سوابق علمي و پژوهشي:
الف :کتابها
1ـ تاليف كتاب «زندگي و شخصيت علمي ـ اجتماعي آيت هللا حائري» ( سال  1378توسط مركز اسناد به چاپ رسيده است).
 -2بررسی تحليلی وتوصيفی تاريخ روابط اقتصادی ايران وايتاليا ( 1357-1320انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد
1391شهرری)
 - 3زندگی سياسی مرتضی قلی بيات،انتشار ات امير کبير ،زمستان .1391
 -4کتاب تاريخ روابط ،سياسی فرهنگی ايران وايتاليا (1357-1320اسفند  93دانشگاه شهرری )
 -5پزشکان برمسند وزارت انتشارات ميرماه تابستان 93
 -6روايتی از زندگی وکارنامه سياسی واجتماعی امير لشگر امير عبدهللا امير طهماسب انتشارات ميرماه سال 95
 -7آموزش شتابنده بر اساس معجزه قرن  ،ان .ال .پی (در دست انتشار )
 - 8پزشکی وطب به روايت سفرنامه های خارجی عصر قاجار( دردست انتشار ،انتشارات ميرماه )
 -9کارنامه چهار تن از مهمترين مردان ن امی رضا شاه ( دردست انتشار ،انتشارات ميرماه )
ب  :طر های پژوهشی :
 -1بررسی زندگانی رجال وشخصيت های درگيردر انقالب اسالمی ( براساس فهرست اعالم خاطرات آيه هللا هاشمی رفسنجانی
)1390دانشگاه آزاد اسالمی شهرری
 -2بررسی تاريخ بهداشت و مهم ترين بيماری ها درعصرقاجار و تاثير آن بر رخدادهای سياسی
 ،اجتماعی و اقتصادی آن دوره(دانشگاه آزاد اسالمی شهرری)
 -3نقش کارگران در انقالب اسالمی از مرکز اسناد انقالب اسالمی
 -4مجموعه کتابهايی که درخصوص انديشمندان ايرانی وايتاليايی در دست اجرا
ج  :مقاالت
مقاالت علمی – پژوهشی
 -1ايتاليايي ها و ملي شدن صنعت نفت ايران"." "Nationalization of Iran's oil industry and Italians
مجله مسکويه  ،گروه تاريخ دانشگاه آزاد واحد شهرری /تارا چاپ  1386/3/15 :ميالدی 05/06/2007 :
 -2ايتاليايي ها و جنبش مشروطيت ايران"" "Italy and constitutional movement in Iran
مجله مسکويه  ،گروه تاريخ دانشگاه آزاد واحد شهرری  /تارا چاپ 1386/03/29 :
 -3نگرشي بر داليل ناکامي روابط ايران و آلمان در زمان رضاشاه (عمادالدين فياضی – حميد درخشان پور)
مجله مسکويه  ،گروه تاريخ دانشگاه آزاد واحد شهرری /تاريخ چاپ 1387 /3/1:ميالدی 22/05/2008 :
 -4تاريخچه و عملکرد جمعيت شيرو خورشيد سرا در عصر رضا شاه با تکيه بر اسناد نام مجله  :فصللنامه علملي  -پژوهشلي
دانشگاه آزاد محالت تاريخ چاپ  1390/08/01 :ميالدی .2011 :
 -5بهداشت رواني وجسماني زن قاجار به روايت سفرنامه نويسان نام مجله  :مسکويه  ،تاريخ چاپ . 1390/06/14 :
 -6نگاهی به فتنه ساالر در خراسان  ،پژوهشنامه تاريخ مجله علمي – پژوهشي تلاريخ دانشلگاه آزاد اسلالمي واحلد بجنلورد،
شماره .11سال .1390
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 -7نگاهی به نکات بهداشتی ودرمانی سفرنامه نخستين سفير آمريکا درايران ،مجله مسکويه  ،گروه تاريخ دانشلگاه آزاد واحلد
شهرری/سال  /5شماره  13تاريخ چاپ:بهمن 1390
 -8تلاثير خرافلات و عقايلد انحرافلی بلر گسلترش بيملاری هلا درعصلر قاجلار مجلله مسلکويه  ،گلروه تلاريخ دانشلگاه آزاد واحلدشهرری/سال  /6شماره  18تاريخ چاپ:بهمن 1392
9کارکرد اجتماعی وسياسی گرمابه دردوره صفويه مجله مسکويه  ،گلروه تلاريخ دانشلگاه آزاد واحلد شهرری/سلال  /6شلماره 2تاريخ چاپ:اسفند 1392
 -10روش های جملع آوری اخبلار واطالعلات امنيتلی درسليره نبلوی وعللوی مجلله مسلکويه  ،گلروه تلاريخ دانشلگاه آزاد واحلد
شهرری/سال  /6شماره  2تاريخ چاپ:اسفند 1392
 -11تاريخچه چای ونقش کاشلف السللطنه مجلله مسلکويه  ،گلروه تلاريخ دانشلگاه آزاد واحلد شهرری/سلال  /6شلماره  2تلاريخ
چاپ:اسفند 1392
 -12بررسی عملکرد واقدامات عبدهللا اميلر طهماسلبی درحکوملت اذربايجلان مجلله مسلکويه  ،گلروه تلاريخ دانشلگاه آزاد واحلد
شهرری/سال  /6شماره . 20
 -13مقايسه تاريخ وروانشناسی (ان ال پی )
مقاالت :ISA
1- Introducing five prominent historical-archetectural building in Shahre-Rey( unversity
) of pletcinco the milano- Italy
()2- Revival of the Silk Road(A long pace towards development of tourism industry
Organized by the Tourism Department, Sultan Qaboos University, Oman in
collaboration with the School of Tourism and Maritime Technology (Polytechnic
Institute of Leiria), Portugal, the ICT'14 offers a worldwide forum for attendees from
academia, industry, government, and other organizations to actively exchange, share,
and challenge state-of-the-art research and case studies on travel and tourism.
مقاالت iعلمی – تخصصی
 -1نشان هاي طال ونقره درعصر محمد رضا شاه
فصلنامه پيام بهارستان  ،فصلنامه اسناد  ،مطبوعات ومتون:/تاريخ چاپ  27/12/1388 :ميالدی /03/2010 :
 -2ويژگي ها و خاطراتي از استاد دكتر عبدالحسين نوايي
کتاب مجموعه مقاالت  ،تاريخ چاپ  15/03/1385 :ميالدی 05/06/2006 :
 -3نگاهي به تالشهاي سياسي ساالر فاتط»
مجله گنجينه  ،تاريخ چاپ  01/10/1373 :ميالدی  / 22/12/1995 :شماره  ،16سال چهارم ،زمستان 1373
 -4سيري در اسناد خاندان نواب نوري""Documents of Navab Noori Family
مجللله  :تللاريخ و فرهنللگ معاصللر ", History and Culture Magazineتللاريخ چللاپ  15/01/1376 :ملليالدی :
 / 04/04/1997شماره  ،21-22سال ششم
 -5تاريخچه و اسنادي از كميته مجازات"» "Historical documents of Punishment Committee
نللام مجللله  :تللاريخ و فرهنللگ معاصللر History and Culture Magazineتللاريخ چللاپ  01/07/1376 :ملليالدی :
 / 23/09/1997شماره  ،23-24سال ششم
 -6اسناد و اهميت آن در اثبات هويت ملي و تاريخي"
مجله گنجينه اسناد تاريخ چاپ  10/03/1377 :ميالدی 31/05/1998 :
 -7خريد و فروش دختران درعصرقاجار(به روايت اسناد)"Selling and buying girls in Qajar era
نام مجله  :سمينار بين المللي مشروطيت ،تاريخ چاپ  16/05/1377 :ميالدی 07/08/1998 :
 -8درباره حاج مالعلي نوري"Biography of Haj Ali Noori
مجموعه ديارفرزنگان  ", Diare Farzanegan, Mirmah pubتاريخ چاپ  15/03/1386 :ميالدی 05/06/2007 :
 -9نقش مجلس درتحکيم روابط ايران وايتاليا درعصر پهلوي
پيام بهارستان (فصلنامه اسناد ومطبوعات) تاريخ چاپ  01/12/1389 :ميالدی 20/02/2011 :
 -10نگاهي به سفرنامه پيترو داالواله درعصر صفوي " Glancing at the Diary of Pietro Delavale in Sfaviyeh
"era
نام مجله  :مجله کاروان  Karevan Magazineتاريخ چاپ  10/02/1384 :ميالدی 30/04/2005 :
 -11نگاهي به تاريخچه سياست خارجي در ايران
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بولتن ايرنا تاريخ چاپ 84/3/10 :
 -12تاريخچلللهاي از فعاليت هلللاي آموزشلللي و فرهنگلللي مبشلللران آمريكلللايي در ايلللران دوره قاجلللار نلللام مجلللله  :فصللللنامه اسلللناد
ومطبوعات پيام بهارستان  ،نوب :مقاله پژوهشي ،تاريخ چاپ 90/2/1 :
از تعداد زياد مقاالت چاپ شده درروزنامه ها نمونه هايی آورده می شود :











ـ «افقهاي روشن در روابط ايران و اروپا» ،روزنامه حيات نو ،يكشنبه  2تير  ،1381سال سوم ،شماره . 625و
روزنامه آزاد يكشنبه  2تير 1381 ،ـ ص 2
«افق هاي روشن در آينده روابط ايران و اتحاديه اروپا» ،روزنامه آزاد يكشنبه  2تير 1381 ،ـ ص 2
ـ سخنراني در «انجمن پژوهشگران تاريخ» ـ سهشنبه  22آبان  1380ـ موضوب :بررسي روابط فرهنگي ايران و
بيزانس.
ـ «نقش اتحاديه اروپا در بحران خاورميانه» ،روزنامه حيات نو ،سه شنبه  20فروردين .1381
ـ «نقش اروپا به مسائل تازه در درياي خزر» ،روزنامه همبستگي (صفحه بين الملل) ،سال دوم شماره  ،237سه
شنبه  16مرداد .1380
ـ مقاله «شيراك ـ شرودر؛ ائتالف ضد جنگ» روزنامه مردم ساالري شماره  ، 319پنج شنبه  10بهمن .1381
ـ مقاله «اهميت پژوهش ،موانع و راهكارها» روزنامه اطالعات ،شماره  ،22376يكشنبه  2دي .1380
ـ مقاله «جادوي جهاني هري پاتر» ضميمه روزنامه همشهري شماره  ،168مرداد ماه .1382
نگارش مقاالت متعدد درخصوص زندگاني رجال سياسی معاصر  ،دانشمندان و مورخان قديم ومعاصر كه اكثرا
بروي خط خبري ايرنا كار شده است.
فراموشي كوتاه مدت منافع/استراتژي چين درمناقشه هسته اي ايران /روزنامه ايران ،شماره  3421به تاريخ
 ،84/12/23صفحه  7ديپلماتيك


بولتن ها :
 ـ «روابط ايران و اروپا ،اهميت و ضرورتها» .به صورت بولتن در ايرنا
,,
,,
 ـ «نگاهي به تاريخچه روابط ايران و فرانسه»,, .
,,
,,
,,
 ـ «تاريخچه روابط ايران و چين».
,,
,,
,,
 ـ «روابط ايران و آلمان».
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