
 

 دکتر محمّدرضا ابوئی مهریزی

تاریخ ایران دورۀ اسالمی دکتری  

 : تحصیالت ❖

یش فقه و مبانی حقوق اسالمی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی در کارشناسی الهیات و معارف اسالمی گرا -1  

 .1371-75سنوات 

 1378 -81کارشناسی ارشد تاریخ ایران دورۀ اسالمی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران در سنوات -2

 ر علی اصغر مصدق رشتی.به راهنمائی دکت« سادات نعمت اللهی یزد در عصر صفوی»با پایان نامۀ 

با رسالۀ  1382 -88دکتری تاریخ ایران دورۀ اسالمی از دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم و تحقیقات تهران در سنوات  -3

 1388شهریور ماه  22به راهنمائی دکتر عطاءاهلل حسنی که در « تاریخ فرهنگی یزد در نیمۀ دوم سدۀ یازدهم هجری»

 دفاع و تصویب شده است.

 



 : تدریس ❖

 .1382-84تدریس در گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن به مدت سه ترم تحصیلی در سنوات  -1

 .1384-85تدریس در گروه تاریخ دانشگاه پیام نور مرکز یزد به مدت دو ترم تحصیلی در سنوات  -2

 . 1386تدریس در گروه تاریخ دانشگاه پیام نور واحد بشرویه به مدت یک ترم تحصیلی در سال -3

م نور مرکز تهران جنوب به مدّت پیا دانشگاه البالغۀنهج گروه تاریخی دروس  های تاریخ، تاریخ تشیع وتدریس در گروه -4

 (.1391-92( تا )نیمسال دوَم  1388-89هفت ترم تحصیلی در سنوات )نیمسال دوّم

 1392السالم از مهر ماه سال المللی اهل بیت علیهمعضویت هیئت علمی و تدریس در گروه تاریخ اسالم دانشگاه بین -5

 تا کنون.

 

 : پژوهش ها و فعالیت های علمی ❖

 

 .1383مجلۀ کتاب ماه تاریخ وجغرافیا در سال 84منتشره در شمارۀ « ایگاه فتوحات شاهی در تاریخ نگاری عصر صفویج»مقالۀ  -1

 .1384 سال در تاریخی نوین هایبررسی مجلۀ اول شمارۀ در «کاکویه خاندان فرهنگی سیرحیات » مقالۀ   -2

مجلۀ آئینۀ میراث  29ق( در شمارۀ 1098قاری یزدی، زنده در )منشآت موالنا محمد امین و« معرفی گلدستۀ اندیشه»مقالۀ   -3

 .1385در سال 

مجلۀ بررسی های  3ق( منتشره در شمارۀ  1068تألیف محمد امین یزدی )زنده در « معرّفی رسالۀ تجلّیات عباسیه » مقالۀ  -4

 . 1386نوین تاریخی در سال

مجلۀ کتاب ماه تاریخ وجغرافیادر  127منتشره در شمارۀ« زمینسیمای مشروطه خواهی تجدّد ستیز در آفتاب و »مقالۀ  -5

 .1387سال

 .1386مجلۀ آئینۀ میراث در سال 39در شمارۀ «جامع مفیدی، جامع تاریخ و فرهنگ یزد در عصر صفوی »مقالۀ  -6

پژوهشی مسکویه متعلق به  مجلۀ علمی 9منتشره در شمارۀ « احوال مستوفی بافقی و نقد و بررسی آثار او در تاریخ یزد»مقالۀ  -7

 . 1390دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری در سال 

 



 در اسالمی شورای مجلس کتابخانۀ از جُنگی به متعلق صفوی درعصر گمنام مؤلّفی از «پلو قبولی قصّۀ» رسالۀ تصحیح و چاپ  -8

 .1389 سال در بهارستان میراث مجموعۀ سوّم شمارۀ

هجری قمری با همکاری دکتر وحید ذوالفقاری  676کتابت سنۀ « ای نو یافته از رسائل بابا افضل کاشانی در یزدنسخه»مقالۀ  -9

 بابا همایش در مقاله این)1390 سال در کاشان دانشگاه به متعلق کاشانشناخت مجلۀ 7– 8مالک نسخه ، منتشره در شمارۀ 

به صورت سخنرانی نیز توسط « لسوف و عارف سدۀ ششم و اوائل سدۀ هفتم هجریفی کاشانی، الدین افضل»کاشانی افضل

 در دانشگاه کاشان ارائه گردید(. 1389اینجانب در آذر ماه سال 

 در منتشره « قاجار شاه محمد روزگار از تجاری سندی اساس بر بازار تحوالت در آنها نفش و هندوستان و چین اخبار » مقالۀ -10

مربوط به همایش یکصد و بیست و هفتمین سالگرد تأسیس اتاق بازرگانی  1390اتاق بازرگانی ایران در سال  همایش نامۀ ویژه

 . 1389ایران در دی ماه سال 

 (.1391 سال ماه تیر  –مجلۀ گزارش میراث )سال ششم، فروردین  51و  50در شمارۀ « گذری بر تاریخ سالنیکی»مقالۀ  -11

های تألیف سید محمد بن ناصرالحق نوربخش در جلد بیست و یکم پژوهش« صحیفۀ جعفری»پژوهش و تصحیح رسالۀ  -12

 .1392ایرانشناسی متعلّق به بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی در شهریور 

ی های ایراندر جلد بیست و دوّم پژوهش« الدین محمّد حسینیشاهزاده محمّداکبر گورکانی در کچکول میر جمال»مقالۀ  -13

 (.1393متعلّق به بنیاد دکتر محمود افشار یزدی )در تیر ماه سال 

 .1393 ماه مهر در میراث آئینۀ مجلۀ 35  شمارۀ در ضمیمۀ « العارفینالعاشقین و عرصاتاحوال تاریخی و ادبی یزد در عرفات -14

 .1394منیژه ربیعی، منتشره در بهار در جلد نوزدهم دانشنامۀ جهان اسالم با همکاری خانم دکتر « هاراجپوت»مدخل  -15

مجلّۀ آئینۀ  55در شمارۀ « الغمّهتأّملی در احوال علی بن عیسی اربلی و اخبار امام رضا )ع( در کشف»پژوهشی مقالۀ علمی -16

 .1394میراث، منتشره در بهار 

 17در شمارۀ « امامی در آنتسنّن دوازده الدّین محمّد حسینی جامی و بازتاب اندیشۀکچکول میر جمال»پژوهشی مقالۀ علمی -17

 .1394( مجلّۀ تاریخ ایران متعلّق به دانشگاه شهید بهشتی، منتشره در آذرماه سال 5/75)پیاپی 

 

 

 

 

 



 : ب(ت  سوابق پژوهشی )ک    ❖

 

 .1383منتشره در بنیاد پژوهشی فرهنگی ریحانه الرسول یزد در سال « سادات نعمت اللهی یزد در عصر صفوی»تألیف کتاب  -1

ق(،منتشره در انتشارات 1098زنده در «)گلدستۀ اندیشه،منشآت موالنا محمد امین وقاری طبسی یزدی» تصحیح کتاب -2

 .1384اندیشمندان یزد در سال 

ق(با  546متعلق به سدۀ هفتم هجری منسوب به شیخ عبدالرحمن فامی)متوفّی« تاریخ هرات»انتشار چاپ عکسی نسخۀ خطی  -3

نشستۀ دانشگاه یزد و پیشگفتار استاد ایرج اینجانب و دکتر محمد حسن میر حسینی مالک نسخه و استاد باز تحقیق و مقدمۀ

 .1387افشار، منتشرشده در مرکز پژوهشی میراث مکتوب در سال 

 .1387 سال در در همکاری با استاد ایرج افشار منتشره در انتشارات ثریا « منشآت شرف الدین علی یزدی»تصحیح  -4

ق( در مرکز پژوهشی میراث مکتوب با 231هجری اثر ابو تمّام طائی)متوفی 550کتابت « وحشیات»چاپ عکسی نسخۀ خطی -5

تحقیق، مقدمه و ضمائم اینجانب و دکتر وحید ذوالفقاری مالک نسخه همراه با پیشگفتار دکتر احمد مهدوی دامغانی در سال 

1389. 

لیف محمد مفید مستوفی بافقی با همکاری استاد ایرج افشار در انتشارات بنیاد موقوفات تأ« مختصر مفید»تصحیح و چاپ کتاب  -6

 .1390دکتر محمود افشار یزدی در سال 

در بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار « تاریخ فرهنگی یزد در روزگار شاه عباس ثانی و شاه سلیمان صفوی»تألیف و چاپ کتاب  -7

 .1391یزدی در سال 

 


