
  
  

 به نام خدا                                         

رضا شجري                                                                                                                     
  

  و اجرایی فرهنگی، پزوهشیفعالیت هاي آموزشی ،  برخی عناوین
  )1342مهر : شناسنامه( 1343بهار : کاشانتولد  در  -1
در هنرستان فنی  آندامه و ا   رس ابتدایی و راهنمایی راوند وطاهراباد کاشانتحصیل در مدا-2

 )1360- 1348(در رشتۀ اتومکانیک کاشان نراقی
همزمان با تحصیل در کتابخانه امام جعفر  ، اجتماعی و سیاسی یت هاي فرهنگیانجام فعال-3

  طاهراباد کاشان و هنرستان نراقی )ع(صادق
به منظور  سیستان وبلوچستاناعزام به منطقۀ محروم  و 1360دریافت دیپلم در سال -4      

 ی وفرهنگی فعالیت هاي آموزش
 مسئول امور تربیتی دبیرستان طالقانی بمپور ایرانشهر  وتدریس دروس بینش اسالمی وقرآنی-5

 1360در سال
در تیراژي  مجلۀ کودك مسلمان بلوچانجام فعالیت هاي فرهنگی بخصوص تهیه وانتشار -6

  وسیع براي کودکان محروم استان
ثاراهللا در  41ولشکر  یستان و بلوچستانمسئولیت هاي مختلف فرهنگی و نظامی در سپاه س-7

  جبهه ها
تهران وآغاز تحصیالت  دانشگاه عالمۀ طباطباییپذیرفته شدن در رشتۀ ادبیات فارسی  -7

  1364دانشگاهی به سال 
همکاري با مجالت کودکان ونوجوانان و معاونت سردبیري مجله کودك مسلمان که به سبب - 8 

وکمبود امکانات چاپی به تهران منتقل شد ه ) هر شمارهنسخه در 50000حدود (افزایش تیراژ
  )همزمان با تحصیل(بود
دانشگاه تربیت فارغ التحصیلی از دورة کارشناسی وقبولی در دورة کارشناسی ارشد  -9

  )1368(در همان سال مدرس
  مجدد مجله کودك مسلمان همزمان با تحصیل وچاپ اشعار وداستانهاي متعدد  سر دبیري-10
دانشگاه کاشان به وجذب در  1371غ التحصیلی از دانشگاه تربیت مدرس در بهمن فار-11

  عنوان هیأت علمی
  تا کنون 1371از سال 

  عضو گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه کاشان وتدریس دروس تخصصی مختلف-1
  )78-1372(سال 6به مدت بیش از  مدیرگروه زبان وادبیات فارسی-2



وادامه تحصیل در این  1373در سال  ي دانشگاه تربیت مدرسدکتراقبولی در دورة  -3
  دانشگاه همزمان با مدیریت گروه وتدریس در دانشگاه کاشان

وادامۀ تدریس  در مقطع  1379در سال  معدل عالیفارغ التحصیلی از دورة دکتري با  -4
  کارشناسی وکارشناسی ارشددانشگاه کاشان

                    پژوهشی وتخصصی-مجالت علمی مقالۀ تخصصی در 14چاپ دو کتاب و  -5
  .رساله ومشاوره وداوري رساله هاي متعدد 13راهنمایی بیش از-6
  عضو انجمن علمی استادان زبان وادبیات فارسی کشور -7
  عضو هیأ ت تحریریه مجلۀ علمی وپژوهشی مطالعات عرفانی ومجلۀ کاشان شناخت-8
طراز ي اسالمی درساخت مجموعه هاي علمی وادبی همکاري باشبکۀ چهار سیماي جمهور-9

  )این مجموعه ها پخش شد( به عنوان کارشناس نی نامهو  سخن
  1387درسال  دانشیارياحراز مرتبۀ -10
  )ادامه دارد( 1387از سال  کاشان شناختمدیر مسئول مجلۀ  – 11
  )1389آبان ( ی مسؤول برگزاري کنگرة ملی حکیم بابا افضل کاشان -12
  )1390خرداد ( مسؤول کمیته علمی همایش سپیدة کاشانی-13
  مسؤول برگزاري سمینار علمی فیض کاشانی-14
  بیش از دو ( سرودن وقرائت و یا چاپ اشعار گوناگون در محافل ادبی و مجالت فرهنگی -15

  )مجموعه تا کنون تهیه شده است
  ویراستار مجله کاشان شناخت - 16
  ویراستار مجله رسانه-17
   اور گروه ادبیات شوراي بررسی متوند-18
  ...علمی در مجالس و محافل ادبی ، هنري ، مذهبی ومختلف  سخنرانی هاي  -19
  و آثار ادبی دیگر  شعر داوري دهها رساله ، مقاله ، -20
  
  :برخی از مسئولیتهاي اجرایی دیگر در دانشگاه کاشان -د
  مدیر دانشجویان شاهد وایثارگر به مدت سه سال -1
  )بیش از دوسال(  دانشگاه وفوق برنامه فرهنگی امور مدیر-2
  )ادامه دارد( 1387مرکز پژوهشی کاشان شناسی ازسال رئیس -3
  :عضویت در کمیسیون ها وکمیته هاي مختلف دانشگاه -4
  )تا کنون  1379 از(  سال ده کمیسیون موارد خاص بیش ازعضو  -5
  به مدت دو سال 1379ازسال  عضو شوراي آموزشی دانشگاه -6
  عضو شوراي فرهنگی دانشگاه  -7
  عضو هیئت منصفه دانشگاه-8
  بر نشریات دانشگاه  نظارت   "         "  -9



  دانشجویان کمیتۀ انضباطی        "  -10
  )ادامه دارد( انتظامی اساتید  رسیدگی هیأ ت بدوي اصلی      "  _11
  
  
  

  لوم انسانی تخصصی عکمیسیون        "  -12
  )         ادامه دارد(    1387از سال  دانشگاه شوراي هم اندیشی       " _13
  ...و)    "( اطاق فکر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري      "  -14
  )ادامھ دارد(  شوراي راهبردي دانشگاه      "  -15
  اماکن و معابر دانشگاه نامگذاري کمیته      "  - ١۶
  ۀ مشاوره دانشجویان شاهد و ایثارگرعضو هست -17

                   
  

  فعالیت هاي پژوهشی          
   

  فهرست مقاالت علمی و پژوهشی –الف 
  

تحلیل و بررسی عنصر آز در شاهنامه فردوسی ، نشریه پژوهش هاي ادبی، تهران  -1
  65- 82صص 1382،تابستان

نشریه پژوهش زبان وادبیات  نفی خوشنامی و استقبال از بد نامی نزد اهل تصوف ، -2
  61-73،صص 1383فارسی،تهران، بهار و تابستان

 115،صص 1386چهره هاي گونه گون نفس در مثنوي موالنا، مطالعات عرفانی ،تابستان -3
  87-106،صص 1386ستایش ونکوهش عقل در مثنوي،پژوهش هاي ادبی، تهران، پاییز  -4
  4گویش شناسی ، تهران    شمارة  برخی ویژگی هاي آوایی در لهجۀ کاشانی ، نشریۀ -5
نگاهی به شرح عالمه جعفري بر مثنوي موالنا، دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران ، داراي  -6

 پذیرش چاپ
 1389، بهار و تابستان 2رویکرد موالنا نسبت به استدالل، ادبیات عرفانی ، تهران ، شمارة  -7

 150-125صص
  مجموعه مقاالت امجالت ترویجی ویچاپ شده در مقاالت تخصصی -ب
  

   38-51، صص 1384دگرگونی هاي آوایی در لهجۀ کاشانی ، نشریه کاشان شناخت ، بهار  -1
  32-41، صص 1384جمشید بنیان گذار نوروز نیست، سریر سخن ، تهران  -2
 119-160، صص 1383پایگاه شرح مثنوي درمیان شروح مثنوي، سخن آشنا، مشهد  -3



هی دیگر به آثار موالنا ،مجموعه مقاالت اولین سیري در شرح نویسی بر مثنوي با نگا -4
   29-48،صص  1381همایش پژوهش هاي ادبی ،تهران 

  1376، ) ع(تأثیر هنر و ادبیات در تبلیغ جنگ  ، دانشگاه امام حسین -5
  )آمادة چاپ در کاشان شناخت( اهلی خراسانی و سیه چشمان کاشانی  -6
پاییز  8-7قی کاشانی، کاشان شناخت ، شمارة مصنفات بابا افضل مر سیماي نفس در بررسی-7

  1388و زمستان 
  
  وتحقیقی دیگر آثار تألیفی -ج
  1386معرفی ونقد وتحلیل شروح مثنوي ، انتشارات امیر کبیر، تهران ،بهار  -1
   1384بررسی اجمالی ادبیات کودکان در ایران، نشر عیاران ، تهران -2
  ، به صورت الکترونیکی در سایت دانشگاه کاشان فارسی عمومی به همراه شرح گزارش متن -3
  ریشه یاب فارسی ، با همکاري مهندس یوسفان ،  به صورت طرح تحقیقاتی و آمادة چاپ -4
  
  عناوین برخی پایان نامه هاي راهنمایی شده-د
  جلوه هاي عرفان در آثار نظامی-1
  عیار سخن در آراي سخن سرایان -2
  ه صفار زاده و فروغ فرخزادبررسی مقایسه اي آثار طاهر -3
  نفس در مثنوي هاي عطار،سنایی، مولوي-4
  بازتاب فراسو در شاهنامه فردوسی-5
  نقد و بررسی آثار احمد محمود-6
  تصحیح مثنوي همام -7
  سیماي کیخسرو در اسطوره و ادب فارسی-8
  فراز و فرود پادشاهان در شاهنامه-9

  سیماي خدا در شاهنامه فردوسی-10
  ل ساختاري داستان هاي کوتاه بیژن نجديتحلی -11
  بررسی شخصیت تاریخی ، اسطوره اي و ادبی بهرام گور -12
  5تصحیح و تعلیق خداوند نامه صباي کاشانی قسمت-13
  
  

  این همه گفتیم لیک اندر بسیچ               بی عنایات خدا هیچیم هیچ
                                                                                   
رضا شجري                                                                                                                                                                                                   

    


