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 مسعود بيات نام و نام خانوادگي:

 عضو هيات علمي دانشگاه زنجان  سمت:
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 04255032420 تلفن:

گروه تاريخ و تمدن   -دانشكده علوم انساني   –بلوار دانشگاه  –زنجان  دانشگاه(:آدرس پستي)محل اشتغال در 

 اسالمي

 سوابق پژوهشي:  -2

 الف: پايان نامه ها:

 اوضاع سياسي ايران در دوره جانشينان تيمور عنوان پايان نامه ارشد:

 اران، هويت تاريخي، ساخت و تحوالت قدرت از آغاز صفويه تا بر آمدن قاجاريه عنوان پايان نامه دكتري:

 

 مقاالت: ب: 

 

ايلخانان با اردوی زرين دوفصلنامه علمي و پژوهشي تاريخ نامه ايران بعد از اسالم نقش قفقاز در روابط  -1

 1532پائيز و زمستان  11دانشگاه تبريز، شماره 

 1533جغتايي، فصلنامه علمي و  پژوهشي پژوهشنامه،سال اول، شماره سوم ،بهار روابط تيموريان با خانات -4

با خانات دشت قبچاق شرقي ، فصلنامه علمي و  پژوهشي تاريخ اسالم و ايران دانشگاه روابط تيموريان  -5

 1533، بهار 35، پياپي  3الزهراء،سال بيستم، دوره جديد،شماره 

1533 

در دوره تيموری، فصلنامه علمي و  پژوهشي تاريخ اسالم و ايران دانشگاه الزهراء، سنخ شناسي نظام مشروعيت  -2

 دارای گواهي پذيرش

و چگونگي گرايش تيموريان به تشيع چاپ شده در مجله علمي و پژوهشي شيعه گمانه زني در باب علل  -3

 1534شناسي، پائيز 

 



با انيران در شمال غرب، فصلنامه علمي وپژوهشي بين قفقاز در تعيين مرزهای هويتي ايران نقش ژئوپلتيكي  -6

 المللي ژئوپلتيك،سال پنجم، شماره اول

 

دربند مرز ايران با انيران، مجموعه مقاالت كتاب نقش آذربايجان در تحكيم هويت ايران، از انتشارات وزارت  -7

 1537علوم، تحقيقات و فناوری ، زمستان 

،زمستان 43مه علمي وترويجي تاريخ روابط خارجي، سال هفتم ،شماره زنجان در جنگ اول جهاني، فصلنا -3

1533، 

بررسي حاكميت ايران بر شمال رودخانه ارس در دوره كريم خان، فصلنامه علمي وترويجي تاريخ روابط  -3

 1537،زمستان 57خارجي، سال دهم ،شماره 

سال ، فصلنامه علمي وترويجي تاريخ روابط خارجي، در نيمه اول قرن نهم هجریروابط تيموريان و چين  -10

 1533، زمستان 23دوازدهم، شماره 

فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه ، دوره اول، زمستان تحليل محتوای تاريخ اولجايتو ،  -11

 6،شماره مسلسل1536

تاكيد بر اصل واليت فقيه، دوفصلنامه علمي و  بررسي رابطه معرفت شناسي و انديشه سياسي امام خميني با -14

 1532سال  17پژوهشي سياست نظری ، شماره 

واكنش گروههای اجتماعي زنجان به نوسازی در عصر رضا شاه ، فصلنامه علمي و  پژوهشي علوم انساني دانشگاه 

 1533، پائيز 60الزهرا، شماره 

و پژوهشي تامالت فلسفي  دانشگاه زنجان سال چهارم مباني انديشه سياسي شيخ اشراق، فصلنامه علمي   -15

 1535تابستان  15شماره 

تبعيد اقبال السلطنه ماكوئي در جنگ جهاني اول، فصلنامه علمي و  پژوهشي گنجينه اسناد،سال نوزدهم ، دفتر  -12

 چهارم ، زمستان

علمي وترويجي مطالعات انتظامي،  فصلنامهچاق مواد مخدر در ميان دولتمردان دوره محمدرضا شاه پهلوی، قا -13

 1532سال دوم، شماره هفتم، زمستان 

 تدوين فاز اول دانشنامه زنجان -16

تاثير اوضاع سياسي، اجتماعي و امنيتي دوران پهلوی بر خودكشي نخبگان، فصلنامه مطالعات تاريخ انتظامي،  -17

 1536تابستان ، 15شماره 

 

 كتاب: ج: 

 1536انقالب اسالمي در زنجان، انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي در سال   -1        

 1533نگاهي به فراز و فرود فرقه دمكرات آذربايجان بر زنجان انتشارات دانشگاه اروميه  -4         

 1532تاريخ دانشگاه زنجان، انتشارات دانشگاه زنجان، تابستان  -5          

 همايش ها: د: 
1-   in the second world warZanjan 4003ارئه شده در همايش مطالعات دوساالنه ايراني لندن 

 1532نگاهي به فراز و فرود موقعيت پايتختي سلطانيه ارائه شده در كنفرانس ربع رشيدی-4



 تبريزالمي دانشگاه آزاد اس زندگاني آيت اهلل انگجي ارائه شده در همايش ملي مشروطيت در   -5 

 چند و چون حاكميت ايران بر شمال ارس در دروره كريم خان زند ؛ دانشگاه شيراز-2

 همسوئي اكثريتي مردم زنجان با دولت مركزی در بحران آذربايجان ؛ موسسه مطالعات تاريخ معاصر-3

 دانشگاه آزاد اسالمي زنجان و وحدت ملي ايرانيان ؛ نقش جغرافيای تاريخي ايران در شكل گيری هويت -6

7- - Role of cAUCASIAN Mountains in determining identity of Iran ارائه شده در دانشگاه بارسلونای اسپانيا 

3-SoltaniehDome, the symbol of domination of civilization over sword  ارائه شده در همايش بين الملليDomsin 

the world  فلورانس ايتاليا 

 

 

 راهنمائي پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد رشته تاريخ ايران اسالمي ه: 

 پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاههاي اروميه، زنجان و آزاد اسالمي 05راهنمايي بيش از 

 

 سوابق اجرائي :   -3

 دانشگاه زنجانمدير مسئول نشريه جستارهايي در تاريخ و تمدن ملل اسالمي  -1

 1530-1534مدير ايرانگردی و جهانگردی استان زنجان  -4

 1537مدير گروه تاريخ دانشگاه اروميه  -5

 ات و علوم انساني دانشگاه اروميه به مدت حدود سه ساليمعاون تحصيالت تكميلي دانشكده ادب -2

 ه مدت حدود پنج سالمعاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه ب -3

 مدير گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي دانشگاه زنجان -6

 مديركل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگری استان زنجان  -7

 معاون پژوهشي دانشكده علوم انساني دانشگاه زنجان -3

 

 عضويت در كمسيون ها  -4

 سال 2اروميه عضو كميسيون تخصصي علوم انساني  هيات مميزه دانشگاه  -1

 سال 7 به مدت عضو كمسيون ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه اروميه -4

 عضو شورای پژوهشي نيروی انتظامي آذربايجان غربي به مدت سه سال -5

 عضو كمسيون ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه زنجان -2
 


