رزومه اعضای هيات علمي ژپوهش گاه حوزه و دانش گاه
مشخصات فردی
نام :حسینیان مقدم

نام خانوادگي :حسین

کد ملي1261666445 :

نام پدر :حسن

مرتبه علمي :دانشیار

گروه پژوهشي :تاریخ

شماره تماس09125524319 :

ایمیل سازمانيmoghadam@rihu.ac.ir :

وبالگ شخصي:

وب سایت شخصي:

تحصیالت
تحصیالت

دانشگاهي

حوزی

رشته و گرایش

محل اخذ

سال اخذ

مقطع
کارشناسي

فقه و اصول

حوزه علمیه قم

1379

کارشناسي ارشد

تاریخ اسالم

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتری

تاریخ اسالم

دانشگاه اصفهان

1391

سطح 4

فقه و اصول

حوزه علمیه قم

1389

تحصیلی

عنوان پایان نامه

مناسبات مهاجرین و انصار«همدلیها و رقابتها»
نقش اصحاب امامان شیعه در فرهنگ و تمدن اسالمی
«تاریخ و جغرافیا»

طرح های پژوهشی

عنوان طرح

وضعیت طرح
خاتمه یافته

درحال اجرا

تاریخ اتمام

محل اجرای طرح

سیره نگاری های اجتماعی اصحاب امامان معصوم(ع (

*

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پژوهشی در تاریخ و سیره امام صادق(ع)

*

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اعتدالگرایی در عصر نبوی

*

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مقالهها
نام مقاله

نشریه /همایش

شماره

سال

همدلی گروه ها در سیره نبوی (راهکارها و کارکردها)

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا

62 , 61

1381

اخالق نبوی (ص) در آثار حدیثی و پژوهشی ،درآمدی بر اخالق نگاری در سیره نبوی

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا

62 , 61

1381

متشابهات تاریخی در آثار سید مرتضی

پژوهش و حوزه

14 , 13

1382

مناسبات مکه و مدینه پیش از اسالم در چشم اندار روابط قحطانی _ عدنانی

نامه علوم انسانی ،فصلنامه علوم انسانی

6,7

1382

نوبختیان و تأثیر آنان بر گسترش فکر شیعی

تاریخ در آیینه پژوهش

6

1384

1

سازمان وکالت

بررسی کتاب حوزه

1

1384

بررسی تاریخی حدیثی حادثه افک

تاریخ در آیینه پژوهش

7

1384

بنوغفار (مدخل)

دائرة المعارف قرآن کریم (ج)3

3

1386

نبردنگاری اصحاب امامان(ع) در سیره علوی

پژوهش نامه تاریخ اسالم

8

1392

اصحاب امامان شیعه و سیره نگاری

شیعه شناسی

42

1392

دست برسر نهادن برای تعظیم امام زمان(عج) سنتی شرعی یا رسمی اجتماعی

پژوهشنامه حکمت اهل بیت (ع)

2

1393

واکاوی شعار عباسیان در ذهنیت عمومی جامعه

پژوهشنامه تاریخ اسالم

13

1393

میالدنگاری در سه قرن نخست با تکیه بر اصحاب امامان(ع)

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

15

1393

ائتالف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی

تاریخ اسالم

3

1393

زیباشناسی نام ها در سبک زندگی اهل بیت علیهم السالم

تاریخ اسالم در آیینه پژوهش

2

1393

تعامالت سیاسی زیدیان و حسنیان (در قیام های مشترک ) 145-176

پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان

4

1393

تطورشناسی رویکردها در تدفین شهدای کربال

تاریخ اسالم در آیینه پژوهش

1

1394

نقش امام سجاد در تحریف زدایی از سیره نبوی

پژوهشهای تاریخی

1

1395

سیر تکاملی متقل نگاری با تکیه بر نقش اصحاب امامان شیعه ع

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

2

1395

نقش اصحاب امام هادی(ع) در تاریخنگاری اسالمی

شیعهپژوهی

11

1396

کتابها
تاریخ نشر

نوع همكاری

نام کتاب

1387

مؤلف

پژوهشکاه حوزه و دانشگاه

1380

مؤلف

پژوهشی در سیره نبوی (همدلی ها و رقابت ها در سیره نبوی)

پژوهشکاه حوزه و دانشگاه

1382

مؤلف

دولت عباسیان

پژوهشکاه حوزه و دانشگاه

1383

ویراستار علمی و پاورقی

دولت امویان

پژوهشکاه حوزه و دانشگاه

1384

ویراستار علمی و پاورقی

تاریخ تشیع جلد 2

پژوهشکاه حوزه و دانشگاه

1385

مؤلف بخشی

تاریخ تشیع /ج  1و ج 2

پژوهشکاه حوزه و دانشگاه

1385

ویراستار علمی

مناسبات مهاجرین و انصار

پژوهشکاه حوزه و دانشگاه

1388

مؤلف

دانشنامه سیره نبوی ج 1

پژوهشکاه حوزه و دانشگاه

1389

مؤلف برخی مدخلها  /ویراستار علمی

تاریخ تشیع (تک جلدی)

پژوهشکاه حوزه و دانشگاه

1389

مؤلف بخشی ،تلخیص ،اصالح و
بازنویسی

زنان اسوه اسماء بنت عمیس

سازمان حج و زیارت

1390

مؤلف

نقد و بررسی منابع سیره نبوی(نقد و بررسی روایات واقدی در انساب
االشراف)
رویکرد الصحیح به سیره رسول خدا (ص) (بررسی مسایل فقهی _
تاریخی در الصحیح)

ناشر
مشترک پژوهشکاه حوزه و
دانشگاه و سمت

2

دور القائل الیمنیه فی الدفاع عن اهل البیت(ع) فی القرن اول الهجری

المجمع العالمی الهل البیت(ع)

ویراستار علمی

دانشنامه سیره نبوی ج 2

پژوهشکاه حوزه و دانشگاه

1391

مؤلف برخی مدخلها  /ویراستار علمی

سبک زندگی رسول خدا (ص) با همسرانش

پژوهشکاه حوزه و دانشگاه

1393

ناظر علمی

تطورشناسی سیره نگاری با تکیه بر نقش اصحاب امامان شیعه

پژوهشکاه حوزه و دانشگاه

1395

مؤلف

فعالیت های آموزشی
محل تدریس

دروس تدریسی

جامعة المصطفی(ص)

تاریخ اسالم

مؤسسه امام رضا(ع) ،جامعة المصطفی(ص) و جامعة الزهراء(س)

تاریخ امویان

مؤسسه امام رضا(ع)

تاریخ خلفا

مؤسسه امام رضا(ع) ،جامعة المصطفی(ص)

تاریخ عباسیان  1و 2

مؤسسه امام رضا(ع) و جامعة الزهراء(س)

تاریخ عصر جاهلی

جامعة المصطفی(ص)

تاریخ عصر غیبت

مؤسسه امام رضا(ع) ،جامعة المصطفی(ص)

سیره نبوی(ص)

جامعة الزهراء(س)

منبع شناسی تاریخ اسالم

مؤسسه امام رضا(ع) (سازمان حج) ،جامعة المصطفی(ص)

تاریخ اسالم تا سال 40

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،جامعة الزهرا(س) ،جامعة المصطفی و مؤسسه امام رضا(ع)

تاریخ و سیره اهل بیت ع

جامعة الزهراء(س)

تطورشناسی سیره نبوی

مشاوره و راهنمایی پایاننامه /رساله
عنوان پایان نامه

مقطع

مرکز/دانشگاه

سال

نقش

بررسی شخصیت سیاسی اجتماعی عباسبن عبدالمطلب
وضعیت سیاسی فرهنگی عصر مأمون عباسی
علل گرایش ایرانیان به تشیع
مشکالت و موانع حکومت امیرالمؤمنین
بررسی تطبیقی منابع سقیفه تا قرن پنجم هجری
علل عدم شرکت جریانات شاخص در واقعه کربال
بررسی پیدایش و زوال دولت بنوعَنّاز
مناسبات پیامبر اکرم(ص) با رؤسای قبایل
اعتدال در سنت و سیره نبوی
رفتار شناسی امامیه در بحران های پدید آمده پس از شهادت امام عسکری ع تا آغاز
غیبت کبری
ارزیابی گزاره های تاریخی عیون اخبار الرضا ع

ارشد
ارشد
ارشد
ارشد
ارشد
ارشد
ارشد
ارشد
ارشد

جامعةالزهراء س
جامعة المصطفی(ص)
جامعةالزهراء س
جامعة المصطفی(ص)
مؤسسه امام رضا(ع)
دانشگاه معارف
مؤسسه امام رضا(ع)
دانشگاه معارف
حوزه علمیه قم

82
86
89
83
89
91
91
93
93

راهنمایی
راهنمایی
راهنمایی
مشاور
مشاور
مشاور
مشاور
راهنمایی
راهنمایی

دکتری

دانشگاه معارف

94

مشاور

ارشد

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

94

مشاور

3

ارشد
ارشد

گونه شناسی نگرش های عاشورایی در کتاب تذکرة الشهداء شریف کاشانی
سیرمناظره نگاری و احتجاج نویسی تا پایان قرن هفتم

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حوزه علمیه قم

راهنمایی
مشاور

95
96

شرکت در همایشها ،کارگاه ها و دورههای آموزشی
نام همایش ،کارگاه یا دوره آموزشی

سال برگزاری

محل برگزاری

شاخصههای جاهلی در قرآن و روایات
روشهای پژوهش در تاریخ  /متشابهات تاریخی در آثار سید مرتضی
تاریخ شفاهی (تاریخنگری و تاریخنگاری)
نقد و بررسی اطلس شیعه
همگرایی ها و واگرایی ها در عصر نبوی
شعار عباسیان در ذهنیت عمومی جامعه
همایش بین المللی پیامبر رحمت(ص) با مخالفانش /بخشودگی در سنت و سیره سیاسی پیامبر
رحمت(ص)
تاریخنگاری تشیع  /تأثیر تاریخنگاری شیعه بر سیره نگاری
بوم شناسی جهان تشیع در حوزه خلیج فارس  /تحلیلی بر نوسانات آماری از راویان بحرینی در اخبار
اهل بیت (ع)
محتشم کاشانی  /نگرش شناسی اشعار عاشورایی محتشم کاشانی

1381
1381
1386
1390
1391
1392

جامعة الزهراء(س)
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
پژوهشکده تاریخ اسالم
انجمن تاریخ پژوهان

1394

سیسکو

1394

دانشگاه اصفهان

1394

دانشگاه اصفهان

1395

دانشگاه آزاد کاشان

سوابق علمی اجرایی
سمت/شغل

نهاد  /سازمان

محل فعالیت(کشور ،استان ،شهر)

مدت فعالیت

مدیر آموزش

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قم

1382 -1379

مدیر گروه تاریخ

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قم

1386 – 1385

عضو شوراى علمی گروه تاریخ

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قم

 82تا کنون

دبیر علمى گروه تاریخ

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قم

1380 – 1374
1384 – 1383

عضو شورای علمی دانشنامه سیره نبوی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قم

 1380تا کنون

عضو شورای تخصصی پژوهش

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قم

 - 92تاکنون

عضو کمیته جذب

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قم

 - 94تاکنون

سایر اطالعات
عضویت در مراکز علمي و پژوهشي:
 .1انجمن تاریخ پژوهان  /عضو هیأت مؤسسان
 .2انجمن تاریخ پژوهان  /عضو هیأت مدیره در سالهاى 1386 – 1384
 .3پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع)  /عضو شورای علمی گروه تاریخ و تمدن اسالمی و عضور شورای گروه اهل بیت(ع)
 .4جامعة الزهراء(س)  /مدیر گروه پژوهشى تاریخ در سالهاى 1384 – 1382
 .5جامعه الزهراء(س)  /عضو شوراى علمى گروه تاریخ :الف .پژوهشی از سال  87تا کنون  /ب .آموزشی از سال  94تا کنون
 .6جامعة مصطفى العالمیه  /عضو گروه علمی تاریخ در سال 81 – 80
 .7جامعة مصطفى العالمیه (سازمان مدارس خارج از کشور)  /عضو گروه تاریخ در سال 82
 .8جامعة مصطفى العالمیه  /عضو هیأت تحریریه "سخن تاریخ" از ابتدا تا سال 91
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 .9حوزه علمیه قم  /مدیر مرکز تخصصی تاریخ حوزه علمیه قم (گروه تاریخ مؤسسه امام رضا«ع») از ابتدا تا 1384
 .10حوزه علمیه قم (مدارج علمی)  /عضو کمیته تخصصی تاریخ از سال  87تا کنون
 .11حوزه علمیه قم  /عضو شوراى علمى مرکز تخصصی گروه تاریخ (مؤسسه امام رضا«ع») از سال  86تاکنون
 .12حوزه علمیه قم  /عضو گروه تاریخ مرکز مدیریت خواهران در سال 84 - 80و  85و 88 – 87
 .13حوزه علمیه قم  /عضو گروه تاریخ تدوین متون حوزه برادران و نیز خواهران
 .14سایت والیت  /عضو کمیته تخصصی تاریخ  /سال  89تا کنون
 .15دانشگاه معارف  /عضو شورای تحصیالت تکمیلی  /سال  92تاکنون

جوایز علمي) دستاوردها و افتخارات):
 .1استاد برتر جامعة المصطفی (ص) العالمیه در سال تحصیلی 1380ـ 1381
 .2حائز رتبه برای کتاب پژوهشی در سیره نبوی به عنوان محقق همکار از کنگره دین پژوهان در سال 1381
 .3حائز رتبه پژوهش برتر برای کتاب تاریخ تشیع به عنوان محقق همکار از کنگره دین پژوهان در سال 1382
 .4دبیر علمی برتر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1383
 .5محقق نمونه گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1384
 .6شایسته تقدیر برای کتاب مناسبات مهاجرین و انصار به عنوان محقق از کتاب سال حوزه علمیه در سال 1389
 .7قابل تقدیر برای کتاب دانشنامه سیره نبوی به عنوان محقق همکار از کتاب سال دانشجویی در سال 1390
 .8پایان نامه برتر سال  91دانشگاه اصفهان با نام نقش اصحاب امامان شیعه در فرهنگ و تمدن اسالمی  -تاریخ و جغرافیا -
 .9شایسته تقدیر برای پایاننامه نقش اصحاب امامان شیعه در فرهنگ و تمدن اسالمی  -تاریخ و جغرافیا  -از کتاب سال حوزه علمیه در سال 92
 .10پژوهشگر برتر سال  92پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 .11شایسته تقدیر برای کتاب تطورشناسی سیره نگاری از کتاب سال حوزه علمیه در سال 1396

زمینه تخصصي:
تاریخ اسالم
تاریخ تشیع
تاریخ اهلبیت(ع)
تاریخنگاری

عالیق پژوهشي:
تاریخ تشیع
تاریخ و سیره اهلبیت(ع)
تاریخنگاری

آشنایي با زبانها:
عربی و انگلیسی
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