کارنامه علمی اصغر منتظرالقائم
نام و نام خانوادگی :اصغر منتظرالقائم ،فرزند عبدالحسین،متولد  1337در اصفهان ،دارای دو فرزند
عضویت رسمی :هیات علمی دانشگاه اصفهان از سال  1369ش تا کنون
مدرک تحصیلی :دکتری تاریخ اسالم از دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تاریخ فارغ التحصیل  1378شمسی،
مسئولیت ها در دانشگاه اصفهان -1 :معاونت دانشکده ادبیات وعلوم انسانی -2مدیر گروه الهیات دانشگاه اصفهان
 -3مدیر گروه تاریخ دانشگاه اصفهان درچهار دوره -4ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان 1387،تا  1390شمسی.
مرتبه علمی :استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
مسئولیت در مجالت علمی -1 :مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان با درجه پژوهشی -2
سردبیر دو فصلنامه تاریخ وفرهنگ دانشگاه فردوسی مشهد -3سردبیر فصلنامه پژوهشنامه حکمت اهل البیت دانشگاه
اصفهان  -4عضویت در هیات تحریریه پنج نشریه علمی پژوهشی
دبیر علمی همایش ها -1 :دبیر علمی همایش بین المللی اصفهان وصفویه  -2دبیر علمی همایش بین المللی سیره
شناختی پیامبر اعظم  -3دبیر همایش ملی آرمان شهر اسالمی -4دبیر علمی دومین همایش ملی شهر اسالمی-5دبیر
علمی همایش بین المللی امامزادگان
فرصت مطالعاتی :دانشگاه سنت اندروز انگلستان درسال  1390ش 2010تا  2011میالدی
تالیفات :الف= کتب:
-1تجلی هدایت پژوهشی در تاریخ پیامبر اعظم(ص) -2سقیفه دو چاپ -3تاریخ صدر اسالم چاپ دانشگاه اصفهان پنج
چاپ  - 4تاریخ اسالم تاسال چهلم هجری چاپ مشترک سمت ودانشگاه اصفهان پنج چاپ  -5مزارات اصفهان چاپ
دانشگاه اصفهان سه چاپ  -6سرشک جاویدان (علل جاودانگی نهضت امام حسین علیه اسالم) چاپ  -7نقش قبایل
یمنی در حمایت از اهل بیت علیهم السالم چاپ دفتر تبلیغات اسالمی قم  -8دور القبایل الیمنیه فی حمایت اهل البیت
علیهم السالم چاپ مجمع جهانی اهل البیت در ایران ودر لبنان 9دو چاپ  -بزمگاه دلبران تاریخچه گلستان شهدای

اصفهان ،کانون پژوهش ،اصفهان ،سه چاپ -تاریخ زندگانی پیامبر اعظم (ع) 11انتشارات حدیث راه عشق،اصفهان –
تاریخ امامت چاپ دانشگاه معارف،قم 1386،شمسی ،تاکنون 28بار چاپ شده است -12،تبیین نقش هشام بن محمد کلبی
در تمدن اسالمی چاپ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم 1393،شمسی -13 .مسند حذیفه بن الیمان ،الدکتور
اصغرمنتظرالقائم و الدکتور محمد رحیمی خویگانی ،جامعه اصفهان و االمانه الخاصه لمزارسلمان المحمدی2016
میالدی،مطبعه کانون پژوهش ،اصفهان -14،دانشنامه تخت فوالد اصفهان چهار مجلد دو بار چاپ شده است-15 ،
مجموعه مقاالت همایش بین المللی سیره شناختی پیامبر اعظم(ص) چهار مجلد چاپ دانشگاه اصفهان -16 ،مجموعه
مقاالت همایش بین المللی امامزادگان در دانشگاه اصفهان و سازمان اوقاف و امور خیریه 1392،شمسی ،چهار مجلد-17،
نقش پیامبران ابراهیمی در تمدن سازی ،چاپ دانشگاه معارف قم 1394شمسی -18 ،تبیین معانی نمادین عناصر معماری
اسالمی عصر صفوی( آثار میدان نقش جهان(امام) اصفهان،ناشر انجمن حکمت و فلسفه ایران 1396شمسی -19.نقد و
بررسی طبقه بندی علوم در تمدن اسالمی با تاکید بر نقش ایرانیان(قرن سوم تا یازدهم هجری) نویسندگان محمد باقر
خزائیلی و اصغر منتظرالقائم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1395،شمسی  -20تاریخ تشیع در آذربایجان نویسندگان سید
مسعود شاهمرادی و اصغر منتظرالقائم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1394،شمسی -21،مجلس ابرار زندگی نامه عالمه
محمد باقر مجلسی و علمای مجاور،کانون پژوهش 1395،شمسی -22.تمدن سازی نبوی و علوی ،انتشارات مرغ
سلیمان 1393،شمسی ،اصفهان.
مقاالت علمی وپژوهشی45 :مقاله در زمینه تاریخ فرهنگ وتمدن اسالم وایران در مجالت پژوهشی داخلی وخارجی
مقاالت در همایش ها 20:مقاله در زمینه تاریخ فرهنگ وتمدن اسالم وایران وهنرهای اسالمی در همایش های بین
المللی وداخلی
مقاالت در دانشنامه ها 80:مقاله چاپ شده در دانشنامه ها در زمینه تاریخ فرهنگ وتمدن اسالم وایران

