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ضرٍرت تأسيس:
هي تَاى تحقيقبت تبريخي را پلي هيبى گذضتِ ٍ آيٌذُ ثطز داًست؛ هسيزی كِ اگز ثب ثيٌص ٍ دقت طي ضَد ،افق ّبی
رٍضٌي را در ثزاثز جَاهغ اًسبًي خَاّذ گطَد  .اًجوي تبريخپژٍّبى در كٌبر ديگز اًجويّب ثزای تَجِ ثيطتز هحققبى
ثِ هجبحث تبريخي ،ثِ ٍيژُ تبريخ اسالم ٍ تبريخ م ػبصز تطكيل ضذ ٍ ثزای رسيذى ثِ ّذف ّبی خَيصٍ ،ظبيفي ثز
ػْذُ گزفتِ است كِ ثزخي اس آى ّب ػجبرتٌذ اس :تطكيل گزدّوبييّبی ػلوي ،ضٌبسبيي پژٍّص گزاى رضتِ تبريخ ٍ
اطالعرسبًي ثِ آًبى ،ايجبد ّوكبری ثب اًجوي ّب ٍ هزاكش ػلوي داخل ٍ خبرج اس كطَر ٍ سهيٌِ سبسی ثزای حضَر اػضب
در هجبهغ ػلوي ٍ ثييالوللي.
ّيت هؤسس:
أ
 .1هحوذرضب ثبراًي  .2هحوذرضب ججبری  .3حسيي حسيٌيبى هقذم  .4حسيي هزادی ًست 5ـ هصطفي صبدقي
 .6جَاد سليوبًي  .7هحوذ اهلل اكجزی  .8رهضبى هحوذی
هجبهع عوَهي:
 اٍليي هجوغ ػوَهي: دٍهيي هجوغ ػوَهي: سَهيي هجوغ ػوَهي: چْبرهيي هجوغ ػوَهي: پٌجويي هجوغ ػوَهي: -ضطويي هجوغ ػوَهي:

1382/4/1
1384/2/22
1386/03/21
1388/03/28
1390/8/5
1392/12/22

ّيئت هديرُ:
دٍرُ اٍل .1 :هحوذرضب ثبراًي ً .2ؼوتاهلل صفزی  .3سيذػليرضب ٍاسؼي  .4حسيي حسٌيبى هقذم  .5قبسن
خبًجبًي.
ببزرسبى .1 :هحسي رًججز  .2ػليزضب ضبلجبف

دٍرُ دٍم .1 :هحوذرضب ثبراًي  .2سيذقبسن رساقي  .3هحوذ حيذری آقبيي  .4ػجذالوجيذ ًبصزی  .5حسيي
ػجذالوحوذی.
ببزرسبى .1 :هحوذ اهللاكجزی  .2ػجبس جؼفزی
دٍرُ سَم .1 :هحوذرضب ثبراًي  .2هحوذ اهللاكجزی  .3هحوذرضب ججبری  .4حبهذ هٌتظزی هقذم ً .5ؼوت اهلل
صفزی.
ببزرسبى .1 :هْزاى اسوبػيلي  .2سيذقبسن رساقي.
دٍرُ چْبرم .1 :هحوذ اهلل اكجزی  .2سيذقبسن رساقي ً .3بصز ثبقزیثيذٌّذی  .4حسيي ايشدی  .5حويذرضب
هطْزی.
ببزرسبى .1 :ػلي اهللاكجزی  .2ػجبس جؼفزی
دٍرُ پٌجن .1 :ػليزضب ضبلجبف  .2سيذقبسن رساقي هَسَی ً .3بصز ثبقزی ثيذٌّذی  .4حسيي هزادی ًست .5
حويذرضب هطْزی  .6طيجِ تَكلي اسالهي  .7سّزا اهيزی رٍح الْي .
ببزرسبى .1 :سيذ ضيبء الذيي هيزهحوذی  .2حبهذ ثٌكذار
دٍرُ ششن .1 :رهضبى هحوذی  .2سيذقبسن رساقي هَسَی  .3هٌصَر داداشًژاد  .4حسيي هزادی ًست .5
حويذرضب هطْزی ً .6بّيذ طيجي  .7سّزا اهيزی رٍح الْي .
ببزرسبى .1 :سيذ هحوَد سبهبًي  .2احوذ فالح سادُ
شَرای پژٍّشي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

حويذرضب هطْزی ،دكتزا ،هسئَل اًجوي؛
حسيي هزادی ًست ،سطح چْبر ،هسئَل رٍاثط ػوَهي؛
هٌصَر داداشًژاد ،دكتزا ،هسئَل پژٍّص؛
رهضبى هحوذی ،سطح  ،4هسئَل طزح ٍ ثزًبهِ؛
سيذقبسن رساقي ،سطح  ،4هسئَل اداری هبلي؛
سّزا رٍح الْي اهيزی ،دكتزا ،هسئَل آهَسش؛
ًبّيذ طيجي ،سطح سِ ،هسئَل ثخص خَاّزاى

ًوَدار تشكيالتي
ضورای اعطبی مجوزهب و امتیبزهبی علمي

کمیسیون اوجمههبی و قطبهبی علمي

هیئت مؤسس

مجمع عمومي

هئیت مذیره اوجمه تبریخ پژوهبن

روابط عمومي

اداری مبلي

ببزرسبن

طرح و بروبمه

بخص آموزش

بخص پژوهص

برخي فعبليتّب:
 .1ثزگشاری ً 60طست ػلوي در هَضَعّبی تبريخي ثب حضَر صبحتًظزاى؛
 .2ثزگشاری ّ 6وبيص هلي ٍ ثييالوللي؛
 .3تْيِ ٍ تذٍيي طزح «ثزًبهِ درسي تبريخ در حَسُّبی ػلويِ»؛
 .4اًتطبر  25ضوبرُ اس فصلًبهِ ػلوي  -تخصصي «ًبهِ تبريخپژٍّبى»؛
 .5اًتطبر 6ضوبرُ خجزًبهِ اًجوي(كتيجِ)
.6
.7
.8
.9

راُاًذاسی سبيت اًجوي ٍ سبيت خبٍرضٌبسبى؛
ثزگشاری «اٍليي ّوبيص ثييالوللي تطيغ ٍ خبٍرضٌبسبى»؛
ثزگشاری «دٍهيي ّوبيص ثييالوللي تطيغ ٍ خبٍرضٌبسبى»؛
ثزگشاری ًكَداضت حجت االسالم استبد ػلي دٍاًي؛

 .10ثزگشاری  23جلسِ ّناًذيطي هذيزاى گزٍُّبی تبريخ هزاكش حَسٍی؛
 .11اًتطبر  15جلذ كتبة در هَضَػبت تبريخي؛
 .12ثزگشاری  5كبرگبُ رٍش تحقيق در تبريخ؛
 .13ثزگشاری  3دٍرُ كالس سثبى اًگليسي(تبفل ٍ في تزجوِ)؛
 .14ثزگشاری  7هيشگزد ػلوي؛
 .15ارسيبثي تأليفبت پژٍّصگزاى حَسُ (كتبة سبل حَسُ) اس سبل-1383تبكٌَى.
 .16ثزگشاری ّوبيص سيرُ ٍ زهبًِ اهبم هَسي کبظن(ع)
 .17ثزگشاری  4اردٍی ػلوي
برخي از برًبهِّبی آيٌدُ:
 .1ثزگشاری ّوبيص سيرُ ٍ زهبًِ اهبم جَاد(ع)
.2
.3
.4
.5
.6

ثزگشاری ًطست ػلوي ثب هَضَعات تبريخي
تذاٍم ًطست هذيزاى گزٍُّبی تبريخي
ثزگشاری اردٍّبی ػلوي
ثزگشاری ًطست ًقذ كتبة
ثزگشاری ًكَداضت يكي اس ضخصيت ّبی تبريخي

