بسمه تعالی

دکتر هادی وکیلی
لیسانس رشته ی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتری تاریخ ایران اسالمی دانشگاه تربیت مدرس
تدریس در دانشگاه از سال 69
از سال  72عضو هیات علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
سابقه مدیریت گروه تاریخ و ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و عضویت در شوراهای مختلف داخل
و خارج از دانشگاه
ده ها مقاله علمی – ترویجی و مروری و ...در موضوعات تاریخی ،سیاسی و مذهبی در مجالت و روزنامه ها.
گردآوری کتاب دو جلدی اسالم و فمینیسم که در واقع مجموعه مقاالت همایشی با همین عنوان بوده که در سال  79در دانشگاه
فردوسی برگزار گردید و دبیر همایش و ویراستار علمی مقاالت آن
گردآوری کتاب تعامل اسالم وایران در گستره تاریخ که مجموعه مقاالت همایشی با همین عنوان که با دبیری و ویراستاری علمی
در سال 81
دبیر همایش بین المللی امام موسی صدر در سال .88
دبیر علمی همایش ملی قیام گوهرشاد 21و  22تیر  1395در مشهد
مقاالت:
 -1هادی وکیلی  ,ارزیابی میزان اعتبار ترجمه فارسی تاریخ ایران از سرجان ملکم  ,مطالعات زبان و ترجمه  ,دوره ( ۴2
) ,تاریخ, 11/1389 :صفحه 1۴5-128
 -2مصطفی لعل شاطری  ,هادی وکیلی  ,نقش روسپیان شهر نو در کودتای  28مرداد  , 1332گنجینه اسناد  ,دوره ( ) 26
,تاریخ, ۰2/1395 :صفحه 81-6۰
-3مظهر ادوای  ,هادی وکیلی  ,شورش هورآمان در عصر ناصرالدین شاه قاجار (1286 - 1284ق)  ,تاریخ اسالم و
ایران  ,دوره (  ) , 28تاریخ, 11/139۴ :صفحه 39-5
-۴هادی وکیلی  ,مصطفی لعل شاطری  ,بررسی میزان انطباق تصویر براق در معراج نگاری های عصر قاجار با
روایات اسالمی  ,تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی  ,دوره (  ) , 6تاریخ, ۰8/139۴ :صفحه 71-۴9

-5پیمان ابوالبشری  ,هادی وکیلی  ,درآمدی بر ساختارشناسی «اجیرنامه» باتکیه براسناد موجود در آرشیو آستان
قدس رضوی  ,گنجینه اسناد  ,دوره (  ) , 25تاریخ, ۰6/139۴ :صفحه 6۰-۴8
 -6احمد فتوحی نسب  ,زهرا اختیاری  ,هادی وکیلی  ,فرزاد قائمی  ,نقد نثر درج الدرر(بر مبنای سبک شناسی
ساختارگرا)  ,سبکشناسی نظم و نثر فارسی  ,دوره (  ) , 7تاریخ, 12/1393 :صفحه 172-151
-7عبداهلل صفرزایی  ,هادی وکیلی  ,بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن  ,پژوهش نامه تاریخ اسالم  ,دوره
(  ) , ۴تاریخ, ۰9/1393 :صفحه 1۴7-125
 -8پیمان ابوالبشری  ,هادی وکیلی  ,اندیشه هندو و بودایی تناسخ در اهل حق (یارسان)  ,معرفت ادیان  ,دوره ( ) , 5
تاریخ, ۰6/1393 :صفحه 82-67
-9فاطمه رضایی مکی  ,هادی وکیلی  ,گونهشناسی و کارکردشناسی مؤسسات آموزشی دختران مشهد در عصر
رضاشاه  ,تاریخ نامه ایران بعد از اسالم  ,دوره (  ) , ۴تاریخ, 12/1392 :صفحه 12۴-1۰1
 -1۰اسداله نیک مهر  ,هادی وکیلی  ,نیت و مصارف موقوفات واقفان مشهد در دوره پهلوی اول و دوم  ,تاریخ و
فرهنگ  ,دوره (  ) , ۴5تاریخ, ۰9/1392 :صفحه 131-1۰9
-11علی اکبر عباسی  ,هادی وکیلی  ,تأثیر کشتار صفین بر گسترش قاعدین (از اعتراض به اربد فزاری تا انتخاب
ابوموسی اشعری)  ,تاریخ اسالم در آینه پژوهش  ,دوره (  ) , 1۰تاریخ, ۰6/1392 :صفحه 62-۴9
 -12هادی وکیلی  ,انسیه سادات حسینی شریف  ,پیوستگیهای تصوف و تسنن در خراسان سده های سوم تا ششم
هجری  ,پژوهش نامه تاریخ اسالم  ,دوره (  ) , 2تاریخ, ۰7/1391 :صفحه 136-123
-13هادی وکیلی  ,انسیه حسینی شریف  ,حیات اجتماعی-فرهنگی کرامیه طی سده های  7-4ه.ق , .تاریخ نامه ایران
بعد از اسالم  ,دوره (  ) , 2تاریخ, 12/139۰ :صفحه 15۴-133
-1۴هادی وکیلی  ,کبری نودهی  ,آداب خوراک در ادبیات عارفان و صوفیان ایران تا پایان قرن هفتم هجری ,
ادیان و عرفان  ,دوره (  ) , ۴۴تاریخ, 1۰/139۰ :صفحه 1۴۴-129

-15مسلم نجفی  ,هادی وکیلی  ,تامالتی تاریخی در باره نهم ربیع  ,تاریخ و فرهنگ  ,دوره (  ) , 85تاریخ, ۰9/1389 :
صفحه 82-51
 -16حمیده نخعی راد  ,هادی وکیلی  ,واپسین تالشهای زرتشتیان ایران در برابر پیشروی اسالم  ,دانشکده علوم
انسانی و اجتماعی -دانشگاه تبریز  ,دوره (  ) , 13تاریخ, ۰۴/1389 :صفحه 2۰3-185

-17هادی وکیلی  ,انسیه سادات حسینی شریف  ,معتزلیان حنفی در خراسان طی سده های دوم تا هفتم هجری
قمری  ,مطالعات تاریخی  ,تاریخ, ۰6/1386 :صفحه 166-157
-18هادی وکیلی  ,انسیه سادات حسینی شریف  ,گسترش ماتریدیه طی قرون  , 5-7دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تبریز  ,تاریخ۰3/1386 :
19- Zahra Ekhteyari , Hadi Vakili , Farzad Ghaemi , Analysis of “Dorjoldorar” as an
unknown and literary book by -Asileddin Vaez Dashtaki , Advances in Environmental
Biology , Volume ( 8 ) , 2014-10, Pages 727-731
برخی از مقاالت کنفرانسها و همایشها:
 .1هادی وکیلی  ,گفتمان فرهنگی ایران در خاور میانه  ,سمپوزیوم روابط ترک-ایران از گذشته تا امروز،ترکیه،قونیه  ,تاریخ:
25/۰9/1381
 .2هادی وکیلی  ,علی ناظمیان فرد  ,مصطفی لعل شاطری  ,راهکارهای پیشوای هشتم برای مبارزه با پدیده فقر در
راستای دست یابی به پیشرفت و آرمان شهر الهی  ,کنگره پیشگامان پیشرفت  ,تاریخ28/۰8/139۴ :پیشگامان پیشرفت
هادی وکیلی  ,علی ناظمیان فرد  ,مصطفی لعل شاطری ,
 .3هادی وکیلی  ,سمیه شعبان حسنقه  ,تاثیرپذیری بهلول از سیره اهل بیت (علیهم السالم) و تاثیرش بر گسترش
این سیره؛ آیا بهلول بر سیره ی اهل بیت تاثیر گذاشته است؟  ,بهلول شگفتی روزگار  ,تاریخ۰2/1۰/1389 :
 .۴هادی وکیلی  ,زهره راضی  ,رویارویی بهلول با عناصر فرهنگی رضاشاه  ,بهلول شگفتی روزگار  ,تاریخ۰2/1۰/1389 :
 .5هادی وکیلی  ,سمیه شعبان حسنقه  ,نقش علمای فارس در نهضتهای ضد استعماری ایران معاصر  ,همایش بین
المللی فارس در جنگ جهانی اول  ,تاریخ19/۰8/1389 :
 .6هادی وکیلی  ,سمیه شعبان حسنقه  ,بررسی ادبیات حماسی علمای فارس در شکل گیری مبارزات مردمی در جنگ
جهانی اول  ,همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول  ,تاریخ19/۰8/1389 :
 .7هادی وکیلی  ,پیشینه تاریخی جهادو دفاع مقدس در ایران واسالم  ,اولین نشست علمی پژوهشی ایثار وشهادت ,
تاریخ1۰/۰3/1389 :

