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نشريه "دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان" برر اسراس ر ی يدصرد و سریزدهمین لسره کمیسریون
بررسی اعتبار نشريات علمی کشور ،مورخ 9731/91/91حائز دريافت در ه علمی -پژوهشی شناخته شد .برر اسراس نامره
شرررماره  7/1119مرررورخ  9730/60/60ايرررن نشرررريه بررره نهرررار عنررروان نشرررريه تخصصررری تفدیررر

شرررد.

فصل نامه "پژوهشهای تاریخی" يدی از اين نهار نشريه است که با حفظ اعتبار علمی -پژوهشی ا ازه انتشار يافت.

یشود:
متن كامل نشریه در پایگاههای اطالعرسانی زیر نمایه و فهرست م 
پايگاه علوم استنادی هان اسالم

ISC

پايگاه اطالعات علمی هاد دانشگاهی
بان

اطالعات نشريات کشور

پايگاه مجالت تخصصی نور

http://search.ricest.ac.ir/ricest/
SID

Magiran

http://www.magiran.com

Noormags

http://www.noormags.ir

راهنمای بین المللی نشريات ادواری

Ulrich

ايندکس کوپرنیدوس ( فهرست نشريات برتر)
میزبان پايگاههای اطالعاتی

http://fa.journals.sid.ir/

http://ulrichsweb.serialssolutions.com
http://journals.indexcopernicus.com

EBSCO

http://www.ebscohost.com

گوگل پژوهشگر

نشانی پستی
اصفهان ،خیابان هزار ريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
کد پستی3931037119 :

http://scholar.google.com/

شماره تماس
)679(73171176
)679(73171933
rpll@res.ui.ac.ir
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بررسی فرمانروایی سرتیپ خزاعی در لرستان ( 4031و 4031ش 4291/و 4291م) و نقش او در قیام عشایر

4 - 41

لرستان در سال 4031ش4291/م




مهدی صالح؛ اسماعیل سپهوند؛ محمدعلی نعمتی
بررسی تأثیرات جنگ جهانی اول بر ساختارهای اجتماعی مناطق غربی ایران

42 - 09

شهین رعنايی
زمینهها و پیامدهای مهاجرت نخبگان ایالت فارس نمونهپژوهی :خاندان هاشمیﮥ شیراز

00 - 11

(4931تا4911ق4129/تا 4192م)




محمد کشاورز بیضايی؛ عباس قديمی قیداری
بررسی جامعهشناختی گفتگوهای خیالی در مطبوعات عصر قاجار

12 - 11

علی باغدار دلگشا؛ علی ناظمیان فرد
سیاستهای اقتصادی حکومت پهلوی دوم در زمینه صنعت با تأكید بر روابط ایران و آلمان از

11 - 11

4013تا4011ش4214/تا4211م



علی وشمه؛ سهیال ترابی فارسانی؛ ناصر ديدی
بررسی اهمیت موضوع نان در تحوالت سیاسی اجتماعی شهر اصفهان دوره پهلوی اول

12 - 24

(4031تا4093شمسی4291/تا4214م)



مسعود سیدبنددار؛ شهرزاد محمدی آئین
كاربست روش تاریخ شفاهی در تحلیل و بررسی شیوع بیماری اماس در منطقه پیربکران

20 - 440

(4011تا4021ش4211/تا9341م)






ولی اهلل مسیبی؛ علی اکبر عفری؛ ابوالحسن فیاض انوش
بحران شلیل :بررسی علتها و عوامل ،تحلیل واكنشها و پیامدها

441 - 492

غفار پوربختیار؛ حاتم موسايی
فراز و فرود حزب سوسیالیست و عملکرد آن در مجالس چهارم و پنجم

404 - 412

ايرج ورفی نژاد؛ سجاد دادفر؛ روح اهلل بهرامی
حاجیهاشمخان لُنبانی لوطی یا لومپن؟ و بررسی چرایی شورش او (4902تا4913ق4190/تا4191م)

414 - 412

سید علیرضا ابطحی؛ مینا معینی
نقش روابط اقتصادی در میزان تعهد سیاسی امارات متحدهعربی در برابر ایران از 4012تا4011

414 - 411

ش4213/تا4211م




ضیاء محمدی؛ مصطفی پیرمراديان
انجمن ملی اصفهان و فداییان مجلس در مشروطﮥ اول (4091تا4091ق4231/تا4231م)

412 - 931

محمدعلی رنجبر؛ نوراله عبداللهی
مواجهﮥ نظم كهن و نظم جدید در تجربﮥ مشروطیت :نمونه انتخابات زنجان در دورﮤ چهارم مجلس شورای

931 - 991

ملی




توران طوالبی
چرایی حکومت فرهادمیرزا معتمدالدوله بر كردستان و پیامدهای آن (4911تا4924ق4111/تا4111م)

991 - 911

هانبخش ثواقب؛ پرستو مظفری
كاركردهای موقوفات زنان از مشروطه تا پایان دورﮤ پهلوی اول (نمونهپژوهی :موقوفات زنان تهران)
الهام مل

زاده؛ مرضیه افرافر

911 - 914

