
 

 

  و اجرایی پژوھشي –آموزشي  بقواس

 

 
  

  : فردی مشخصات

 تولد تاریخ ملیت خانوادگی نام نام
 وضعیت جنسیت

 تاھل
مرتبه 
 پایه علمی

 مونث مذکر
 ٣  استادیار    ١٣٥٦ ایران مدنیامیرحسین

   

 تلفن
email fax  

 ھمراه کار محل منزل

کاشان، دانشگاه  
  m.madani9@gmail.com  کاشان

  : تحصیلی سوابق

 اخذ تاریخ کشور شھر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک
 مدرک

 ١٣٩١ ایران یزد یزد زبان و ادبیات فارسی دکتری
 ١٣٨١ ایران تھران عالمه طباطبایی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد

 ١٣٧٨ ایران کاشان کاشان زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
 تأویل آیات، احادیث و قصص در غزلیات شمس : لیسانس فوق نامه نپایا عنوان 

 شخصیت و اندشه ھای شیخ احمد جام (ژنده پیل) : دکتری رساله عنوان

   :سوابق تدریس

 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع  تعداد واحد نام درس ردیف
    کارشناسی  ٢  )١دستور زبان فارسی (  ١
    ارشناسیک  ٢  )٢دستور زبان فارسی (  ٢
    کارشناسی  ٢  مبانی عرفان و تصّوف  ٣
    کارشناسی  ٢  )١تاریخ ادبیات (  ۴
    کارشناسی  ٢  پیشگامان نظم فارسی  ۵
    کارشناسی  ٢  )٢آیین نگارش (  ۶
    کارشناسی  ٢  سیاست نامه و قابوسنامه  ٧
    کارشناسی  ٢  مرجع شناسی و روش تحقیق  ٨
    کارشناسی  ٢  مقدمات زبان شناسی  ٩
    کارشناسی  ٣  سی عمومیفار  ١٠
    کارشناسی ارشد  ٢  سمینار  ١١
    کارشناسی  ٢  بوستان سعدی   ١٢
    کارشناسی  ٢  ) نثر٢ادبیات معاصر (  ١٣



 

 

 

 : شده منتشر کتب

 کار نوع کتاب عنوان
 ناشر

 ترجمه تالیف
؛ زندگی، آثار و اندیشه ھای باز بی نیازی

 سخنوران و دانشگاه کاشان  *  احمد جام

    
    

  

 : مجالت و نشریات در شده چاپ مقاالت

رتبه  نشریه نام عنوان
  نشریه 

دوره و سال 
 انتشار

اندیشه ھای عرفانی  . پژوھشی در زندگی و١
  مطالعات عرفانی  ابوالقاسم کّرکانی 

علمی 
  پژوھشی

  ١٩شماره 

  ١٣٩٣سال 

 مطالعات عرفانی . احمدجام، از افسانه تا حقیقت٢
علمی  

 پژوھشی
  ١٦شماره 

 ١٣٩١سال 

 ادب پژوھی . شیخ احمد جام و افسانه ی کرامات ٣
علمی 

 پژوھشی
  ١٣شماره 

 ١٣٨٩سال 

پژوھش نامه ی  . بررسی چیستی ھرمنوتیک٤
 انتقادی 

علمی 
 پژوھشی

  ١شماره 

 ١٣٩١سال 

 کاوش نامه نزد صوفیه» فتوح«نگاھی به مفھوم عرفانی . ٥
علمی 

 پژوھشی
  ٢٣شماره 

 ١٣٩٠سال 
حکمی مّلا  -. پژوھشی در دیدگا ھھای عرفانی٦

حبیب اهللا شریف کاشانی با تأکید بر مشابھت اندیشه 
  ھای وی با موالنا 

  پژوھش نامه ی کاشان
علمی 
  ترویجی

  ١١شماره 

  ١٣٩٢سال 

رشد آموزش زبان و ادب  ترس دم خاتمت. ٧
 فارسی

علمی 
 ترویجی

  ٢شماره 

 ١٣٨٩سال 

رشد آموزش زبان و ادب  اھِل راز وسعت مشرب،راِز محبوبیِت. ٨
 فارسی

علمی 
 ترویجی

  ٢١دوره 

 ١٣٨٦سال 

رشد آموزش زبان و ادب  ابن الوقت و ابوالوقت. ٩
 فارسی

علمی 
 ترویجی

  ٢٣دوره 

 ١٣٨٦سال 

رشد آموزش زبان و ادب   موالنا و تکّلف آشتی ناپذیرند. ١٠
  فارسی

علمی 
  ترویجی

  ١شماره 

  ١٣٨٥سال 

 فصلنامه ھنر  وتیکگادامر و ھرمن. ١١
علمی 
 ترویجی

   ٧٢شماره 

 ١٣٨٦سال 



 

 

  فصلنامه ھنر  تأویل در غزلیات شمس.١٢
علمی 
 ترویجی

  ٧٣شماره 

  ١٣٨٦سال 

  کیھان فرھنگی ظاھر و باطن نزد صوفیه. ١٣
علمی 
 ترویجی

  ٢٣شماره 

  ١٣٨٥سال 

کتاب ماه (ادبیات و   مولوی، حقیقت و تاویل. ١٤
  فلسفه)

علمی 
 ترویجی

   ٣و ٢شماره 

  ١٣٨٤سال 

  فصلنامه خرد  فرھنگ چند صدایی و فرھنگ تک صدایی. ١٥
علمی 
 ترویجی

  ١٦شماره 

  ١٣٨٥سال 
 اندیشه و آثار در اخالقی تعلیمی مضامین بازتاب.١٦

علمی   پژوھشنامه کاشان  وفا نظام ھای
  ١٣٩٤  ترویجی

 

  : پژوھش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 . عرفان و تصّوف١
 ادبی. نقد ٢
 . نظم فارسی٣

 :داخلی و خارجی  کنفرانسھای و سمینارھا به شده ارائه مقاالت

 زمان برگزاری کنفرانس محل عنوان
 ١٣٩٣ دانشگاه تربت حیدریه  ابوسعید ابوالخیر و آموزه ھای بنیادین عرفانی او 

 ١٣٩٣ تربت جام احمد جام و ھنر سخن آرایی
   
   

 : علمی زبانھای در مھارت و تخصص

 به که خارجی زبانھای
 باشید می مسلط آنھا

 مھارت میزان
 کردن صحبت خواندن نوشتن

 بسیار
 بسیار عالی عالی

 بسیار خوب خوب
 بسیارعالی عالی

 بسیار خوب خوب
 بسیار عالی عالی

 خوب خوب

             انگلیسی
             عربی

             فارسی
             فرانسه
             ترکی

  
  

  ٩/١٣٩۴/٢۵: cvتاریخ دریافت 
  ھای خارجیادبیات و زبان مربوط به دانشکده:

  
  


