
  بسمه تعالی

  

  :اطالعات شخصی

  احسان قدرت اللّهی: نام و نام خانوادگی

  1341: سال تولد

  کاشان: محل تولد

  مدیر گروه ادیان و فلسفه –عضو هیئت علمی : سمت

  استادیار: رتبه علمی

  :سوابق تحصیلی

  1358دبیرستان امام خمینی ، کاشان ، سال فیزیک ، -دیپلم ریاضی

  1367عرفان تطبیقی ، دانشگاه تهران ، سال کارشناسی ادیان و 

  1371کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی ، دانشگاه تهران ، سال 

  1378همدرد ، دهلی نو ، سال  دانشگاه عرفان تطبیقی ،دکتري ادیان و 

  :سوابق آموزشی

کلیات فلسفه ، متون عرفانی بزبان ادیان بزرگ ، : دروس تدریس شده: در دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگلتدریس ) 1
  تاکنون 1379و از  1370-1374عربی ، مبانی عرفانی ، زبان تخصصی ، اخالق و معارف اسالمی ، مثنوي ، سال هاي 

ادیان بزرگ ، متون عرفانی عربی ، زبان تخصصی ، : روس تدریس شده: گروه ادیان و فلسفه –تدریس در دانشگاه کاشان ) 2
  تاکنون 1379عرفانی انگلیسی ، تاریخ تصوف ، ادیان هند و بودا ، عرفان در ادب فارسی از -رسی ، متون دینیمتون عرفانی فا

  :سوابق اجرایی

  1373-1374معاون دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل 

  تاکنون 9/5/1388مدیر گروه ادیان و فلسفه    1/10/1382 – 17/1/1385مدیر گروه الهیات 

  



  :یسوابق پژوهش

  مقاالت) الف

  143، شماره 1377احسان قدرت اللّهی ، نشریه کیهان فرهنگی ، تیر ماه  –کامل در مکتب ابن عربی نظریه انسان 

  1354، شماره  1378احسان قدرت اللّهی ، نشریه کیهان فرهنگی ، مرداد ماه  –انسان کامل در جهان شناسی موالنا 

  155، شماره  1378شهریور ماه  ،احسان قدرت اللّهی ، نشریه کیهان فرهنگی  –انسان کامل در انسان شناسی موالنا 

  159، شماره  1378احسان قدرت اللّهی ، نشریه کیهان فرهنگی ، دیماه  –ویژگی هاي انسان کامل در مثنوي 

Akbar , The Doctrine of Solh-i Koll and Hindu-Muslim Relations 

  20، شماره  1385دانشگاه شیراز ، اسفند ماه  –پژوهشی اندیشه دینی -احسان قدرت اللّهی ، فصلنامه علمی

The Doctrine of Khudi in Iqbal,s Philosophical Thought. 

  49، شماره  1390پژوهشی پژوهش هاي فلسفی کالمی ، دانشگاه قم ، پائیز -احسان قدرت اللّهی ، فصلنامه علمی

-علمیاحسان قدرت اللّهی و مهدي فرحناکی ، فصلنامه  –. تناظر عالم صغیر و عالم کبیر از نگاه حکیم افضل الدین کاشانی
  40، شماره  1390دانشگاه شیراز ، پائیز  –پژوهشی اندیشه دینی 

الهیات تطبیقی ،  پژوهشی-علیرضا فرهنگ و احسان قدرت اللّهی ، مجله علمی –بررسی تطبیقی تثلیث مسیحی و هندویی 
  6، شماره  1390دانشگاه اصفهان ، پائیز و زمستان 

هاي  قدرت اللهی  و احمد شاکرنژاد، فصلنامه علمی و پژوهشی  پژوهشاحسان  –نسبیت گرایی در  توصیه هاي سلوکی 
  .، سال سوم شماره اول و دوم1391پاییز و زمستان . شگاه قماناخالقی، د

  پایان نامه ها) ب

  1384مهدي الماسی ،  –اباحه گري در تصوف 

  1384لیال نجفی ،  –بررسی تحوالت آئینی ، اعتقادي و اجتماعی زرتشتیان ایران 

  1385اکرم سلطان الکتابی ،  –سیاست دینی اکبر شاه و پیامد هاي آن در جامعه هند 

  1385رضا ملک شاهی ،  –تحلیل اندیشه هاي عرفانی در غزلیات حکیم سنایی غزنوي 

  1386امیر وزیري ،  –نقشبندیه در کردستان 



  1386ارسطو میرانی ،  –مورد ایاالت متحده آمریکا در قرن بیستم : جنبش هاي دینی جدید ومطالعه جامعه شناختی مدرنیته 

  1386ذبیح ناصریان ،  –تحلیلی رهیافتهاي عرفانی ابن سینا بررسی 

  1386، راحله میر آخورلی –اه هاي عرفانی مالمحسن فیض کاشانی گبررسی دید

  1386احمد شاکرنژاد ،  – شتمآثار فارسی صوفیه  تا پایان قرن شدر صوفیه اخالقی  –بررسی و تحلیل توصیه هاي سلوکی 

  1389مهدي فرحناکی مقدم ،  –عربی نظریه عالم صغیر و عالم کبیر در مکتب ابن 

  1390نجمه جهان شاهی ،  –ذکر در تصوف 

  1390سید مهدي میر سجادي ،  – نانویسا و جوامعن در ادیان قدیم وابررسی تطبیقی ایزد بان

  1390محمد آقاجانی ،  –بررسی تحلیلی عقالء مجانین در تاریخ تصوف 

فاطمه عزتی ،  –ن عرفانی هند مسلما –بررسی تحلیلی احوال ، آثار و عقاید شیخ احمد سرهندي و تاثیر آن بر فضاي دینی 
1390  

  1390احمدرضا ملک زاده ،  –پیشینه ي تاریخی ، باورها و آداب و رسوم شیطان پرستی  ، خاستگاه یبررسی تحلیل

  1391چاوه، ابراهیم  –بررسی تحلیلی و تطبیقی خدایان ودایی 

  1391علیرضا فرهنگ،  - بررسی تطبیقی چهره هاي دین از منظر سنت گرایان  و نواندیشان

  1391محمدي، لیال  –بررسی تحلیلی نظریه خودي و بیخودي در تفکر فلسفی اقبال الهوري 

  1392بابایی، هاجر  –هاي نصیریه با تاکید بر مولفه ي ایرانی سی تحلیلی پیشینه تاریخی، باورها، آیین ربر

   1392کریمیان،مرضیه  –تحلیلی معرفت شناسی جنبش هاي معنوي نوظهورمورد شبه قاره هند در قرن بیستم بررسی 

   1392نیاسر،  مجتبی نماینده - ) راهنمایی مشترك( االهیات آزادي  بخش، زمینه ها، مبانی، اعتقادات، اهداف و تحوالت فکري

  و من اللّه التوفیق


