


 

 

احوال و اندیشه ھای شیخ  کارشناسی ارشد رقیه نوین ۴
 عبدالسالم کامویی

تصویرپردازی موالنا از حضرت  کارشناسی ارشد  خانم ملیحه بخشی   ۴
 موسی در کلیات شمس

بررسی مقایسه ای اندیشه  کارشناسی ارشد  خانم سپیده محمودی   ۵
 ھای الئوتزه و سھراب سپھری

 جنبش نقطویه کاشان کارشناسی ارشد  خانم سادات سجادی  ۶

ھای قالی شویان و آیین  کارشناسی ارشد   آقای مھدی سربند  ٧
 گالبگیری در کاشان

 آیین ھای طلب باران در ایران کارشناسی ارشد      خانم خدیجه تارویردی کلیبر   ٨
 علل توجه فرادستان به تصوف کارشناسی ارشد  خانم زھرا آقاعلی پور  ٩

عناصر زردشتی و فرھنگی ایران   کارشناسی ارشد  خانم لیال مقدم للکلو  ١٠
  در تاریخ قم

نسخ شریعت در اسماعیلیه و   ارشد یکارشناس  قھرمان طریقی  ١١
  حروفیه

  خانم چگنی  ١٢
سیمای جمال پرستان در تذکره   کارشناسی ارشد  

  ھای دوران صفوی و قاجار

مبانی سوررآلیستی تذکره   ارشد یکارشناس  خانم زھرا شبانی  ١٣
  االولیا

  کارشناسی ارشد  خانم فرشته شفیعی  14
و   یاجتماع ،یخیتار لیتحل
در  یمواضع دوگانه جام یکالم

  هیامام عهیبرابر ش

  کارشناسی ارشد  خانم طاھره نورانی ١۵
بررسی اوضاع صوفیان نعمت 
الھی در دوران قاجار و پھلوی 

  کاشان

  سوابق تدریس: 

 ترم آخر - ترم شروع   تحصیلی مقطع  تعداد واحد نام درس ردیف
 ١٣٩١-١٣٨٩ ارشد کارشناسی ٢ ادیان ابتدایی و قدیم ١
 ١٣٩٢-١٣٨٩ کارشناسی ارشد ٢ ادیان خاور دور ٢
 -١٣٨٩ کارشناسی ارشد ٢ ٢و ١تاریخ تصوف  ٣
 ١٣٩١ کارشناسی ارشد ٢ عرفان و ادب فارسی ۴
  ١٣٩٢-١٣٨٠  کارشناسی  ٤  ٢و١عرفان نظری  ۵
  ١٣٨٣-١٣٨١  کارشناسی  ٢  تفسیر عرفانی قرآن  ۶
  تا کنون١٣٨٠  کارشناسی  ٤  ٢و ١تاریخ تصوف   ٧
  ١٣٩٢-١٣٨٠  کارشناسی  ٦  ٣و١،٢متون عرفانی فارسی  ٨
  ١٣٨٢-١٣٨١  کارشناسی  ٢  متون عرفانی به زبان عربی  ٩
  ١٣٩٣  کارشناسی  ٢  تاریخ اسالم  ١٠
  ١٣٨٣-١٣٨٠  کارشناسی  ٢  معارف شیعه  ١١
  تا کنون ١٣٨٠  کارشناسی  ٤  ٢و١تاریخ فرق اسالمی  ١٢
  ١٣٩١-١٣٨٩  کارشناسی  ٤  ٢و١روش ھای مطالعات دینی  ١٣
  تا کنون ١٣٨١  کارشناسی  ٢  ادیان خاور دور  ١۴
  ١٣٨٩-١٣٨١  کارشناسی  ٢  دین بودا  ١۵
  تا کنون ١٣٨٤  کارشناسی  ٤  ٢و١ادیان ایران پیش از اسالم  ١۶
  تا کنون ١٣٨٠  کارشناسی  ٢  آشنایی با ادیان بزرگ  ١٧
  ١٣٩٣-١٣٨٩  کارشناسی  ٢  علم و دین  ١٨
  ١٣٩٠  کارشناسی  ٢  فلسفه دین  ١٩



 

 

  تا کنون ١٣٨١  کارشناسی  ٤  ٢و١ادیان ابتدایی و قدیم  ٢٠
  ١٣٩٢  کارشناسی  ٢  دین و اسطوره  ٢١

  

 : شده منتشر کتب

 کار نوع کتاب عنوان
 ناشر

 ترجمه تالیف
 ١٣٨٧کاشان، مرسل،   * نوش آباد در آیینه تاریخ آثار تاریخی و فرھنگ

 ١٣٨۴دانشگاه تبریز،   * پیشینه مباحث جدید کالمی در ایران

 ١٣٨۶کاشان، دعوت،   * نوش آباد دیار کھن 

تھران، دفتر پژوھش ھای    *  توغ ھای ایرانی
  ١٣٩۵فرھنگی، 

 : و مجالت نشریات در شده چاپ مقاالت

 دوره و سال انتشار  رتبه نشریه  نشریه نام عنوان
نگاھی آسیب شناسانه به پیشینه مباحث جدید 

 نامه مفید  در ایران کالمی
 -علمی

 پژوھشی
، ٣٩سال نھم، شماره 

 ١٣٨٢آذر و دی

نـام  معمای قریـه ھراسـکان و مالحظـاتی در چنـد     

 قصیده نونیه راوندیغرافیایی در ج

مجله دانشکده 
ادبیات و علوم 

انسانی دانشگاه 
 اصفھان

 -علمی
، بھار ۴۵و۴۴شماره پژوھشی

 ١٣٨۵وتابستان 

بررسي كتیبه ھاي توغ ھاي عزاداري درايران عصر 
 صفوي 

تاريخ و تمدن 
 اسالمي

 -علمی
 پژوھشی

سال ششم، 
، پايیز و ١٢شماره

  ٨٩زمستان
جـــوانمردان و جريــده بــرداري و ســـقايي؛ میــراث    

  قلندران،(باھمكاري)
 

 مطالعات عرفان
 -علمی

، بھار و ١١شماره  پژوھشی
 ٨٩تابستان

جايگاه علي(ع) در فتوت نامه ھاي قرون پنجم تا 
  شیعي در تحفه االخوانھشتم و گرايش ھاي 

مجله شیعه 
 شناسي

 -علمی
 ٩١، بھار٣٧شماره پژوھشی

بازشناسي پرستشگاھي زرتشتي در روستاي 
 كله كاشان

مجله مقاالت و 
بررسي ھا(اديان و 

 عرفان)

 -علمی
 ١،شماره٤٤سال پژوھشی

 )١٣٩٠ (بھاروتابستان

ترش آیین ھای نقالی و روضه نقش صوفیه در گس
 مطالعات عرفانی  خوانی

 -علمی
 پژوھشی

شماره پانزدھم، بھار و 
 ٩١تابستان

پژوھش ھای زبان و   نسبت حافظ با مجبره و اشاعره
 ادبیات فارسی

 -علمی
 ١٣٩٠، ٢٣شماره پژوھشی

 اسالم و ايران،تاريخ   آيین ھاي طھارت در دين زرتشتي، (با ھمکاری) 
 -علمی

، ١٠٨پیاپي ١٨ش  پژوھشی
 ٨٧-۶٩، ص٩٢تابستان
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تاريخ و تمدن  توغ ایرانی نمادینویژگی ھای ساختاری و 
 اسالمي

 - یعلم
 یپژوھش

و زمستان  زییپا  ،٢٢ش
 ١٣۴-١٠٩ص ،١٣٩۴



 

 

در مناجات  یاحوال و مقامات عرفان نییتب نینخست

 مطالعات عرفانی »َخمَس َعَشَرة«
 - یعلم

، پاییز و ٢٢ش یپژوھش
 ١٣٩۴زمستان

 آیینه میراث  مرآت االزمان در آیینه نقد
 -علمی

 ترویجی
جدید، سال  دوره

  ٣٧-٣۶پنجم، پیاپی 
ــا قصــه موســی و    ــه ب مقایســه دو داســتان عامیان

 آیینه میراث شبان
 -علمی

 ترویجی
دوره جدید، سال 

، ٣٨پنجم، پیاپی
  ١٣٨۶پاییز

مواجــه آگاھانــه علمــای دینــی عصــر مشــروطه بــا  

  اجتماعی جدید مغرب زمین  -مفاھیم سیاسی

دانشکده علوم 
انسانی و اجتماعی 

 تبریز،دانشگاه 

 - علمی
  تخصصی

سال نھم، دوره جدید 
 ،٢شماره 
  ١٣٨٢تابستان

 –علمی  کاشان شناخت  جغرافیای تاریخی منطقه کاشان در تاریخ قم 
  تخصصی

سال اول، شماره اول، 
  ١٣٨۴بھار

سھم عارفـان کاشـان در پیـدایش مکتـب عرفـانی      

 کاشان شناخت  اصفھان 
سال دوم، بھار و  "

  ١٣٨۵تابستان

، پاییز و )١٠یاپی(پ١ش " پژوھشنامه کاشان  اسناد و کتیبه ھای تاریخی برزکآثار، 
   ١٣٩١زمستان 

ــور  ــن نورالــ ــور  یابوالحســ ــور الــ ــرش نــ  یو پســ

  پژوھشنامه کاشان  یعھد صفو سانیخوشنو
بھار و ،)١٠یاپی(پ،٢ش  "

-٥٦ص،١٣٩٢تابستان 
٦٩  

  پژوھشنامه کاشان   انهیاب یخیتار یدرھا بهیکت
و  زیی)،پا١١یاپی،(پ٣ش  "

،ص١٣٩٢زمستان 
  ٦١-٤٨    

ــ نقــش  نظــام وفــا در جنــبش مشــروطه ا     و  رانی

  پژوھشنامه کاشان  کاشان یرخدادھا
بھار و )،١٢یاپیپ(٤ش  "

-١٥٤،ص١٣٩٣تابستان
١٧١  

)، پاییز و ١٣(پیاپی٥ش  "  پژوھشنامه کاشان  منطقه کاشان یخیتار یتوغ ھا
  ،١٣٩٣زمستان

برداری در نگاھی مردم شناختی به آیین ھای توغ 

  فرھنگ مردم ایران  ایران
، ١٣٩٠،پاییز،٢۵شماره "

   ۴٨-٣٣ص

دانشنامه جھان   چشتی؛ معین الدین حسن 
  اسالم

مقاله 
دایره 

 المعارفی
  ١٣٨٣، تھران،١١جلد

دانشنامه جھان   چشتی؛ قطب الدین مودود 
  اسالم

  ١٣٨٣، تھران،١١جلد "

دانشنامه جھان   چاووش خوانی 
  اسالم

  ١٣٨۵تھران،، ١٢جلد "

دانشنامه جھان   جریری؛ ابومحمد                 
  اسالم

   ١٣٨۵، تھران،١٢جلد "

دانشنامه جھان   حسینیه                                     
  اسالم

  ١٣٨٧، تھران،١٣جلد "

دانشنامه جھان   قدمگاه                         
  اسالم

  در نوبت انتشار "

فرھنگ   یعیش فرھنگ سوگ  پرده 
  ١٣٩۵تھران،   نامه

  ١٣٩۵تھران،   "  یعیفرھنگ سوگ ش  یخوان پرده



 

 

  ١٣٩۵تھران،   "  یعیفرھنگ سوگ ش  واره تابوت

  ١٣٩۵تھران،   "  یعیفرھنگ سوگ ش  یگردان تابوت

  ١٣٩۵تھران،   "  یعیفرھنگ سوگ ش  دهیجر

  ١٣٩۵تھران،   "  یعیفرھنگ سوگ ش  خوان چاووش

  ١٣٩۵تھران،   "  یعیفرھنگ سوگ ش  یخوان چاووش

  ١٣٩۵تھران،   "  یعیفرھنگ سوگ ش  تن آزاری آیینی

  ١٣٩۵تھران،   "  یعیفرھنگ سوگ ش  ینقال

  ١٣٩۵تھران،   "  یعیفرھنگ سوگ ش  چھل منبر

  ١٣٩۵تھران،   "  یعیفرھنگ سوگ ش  سویگ چھل

  ١٣٩۵تھران،   "  یعیفرھنگ سوگ ش  یخوان قصه

  ١٣٩۵تھران،   "  یعیفرھنگ سوگ ش  یخوان روضه

  ١٣٩۵تھران،   "  یعیفرھنگ سوگ ش  بابا

  ١٣٩۵تھران،   "  یعیفرھنگ سوگ ش  ییسقا

  ١٣٩۵تھران،   "  یعیفرھنگ سوگ ش  انیشو یقال

سایه "نراقی" بـر "کاشـان نگـین انگشـتری تـاریخ      

  ایران"
کتاب ماه تاریخ و 

 جغرافیا

 
  ١٣٩٢،آذر١٨٧شماره

 مسجد  مسجد علی نوش آباد 
سال ششم،  

و ، خرداد ٣٢شماره
  ١٣٧۶تیر

 مسجد  مسجد جامع عتیق نوش آباد 
سال ششم،  

، مھر و ٣۴شماره
  ١٣٧۶آبان

مـذھبی   -کتیبه ھای وقف نامه ای در آثار تـاریخی 

 میراث جاویدان  نوش آباد
، ٢٢شماره 

  ١٣٧٧تابستان

  ٨٧، بھار۶١شماره  میراث جاویدان  مساجد دشتی در نوش آباد و آران و بیدگل 

سال سوم، شماره   زنانحقوق   دین و مساوات
  ١٣٧٩، مھر و آبان١٨

، ١۴شماره  بازتاب اندیشه  رویکردھای جدید به نھضت عاشورا
  ١٣٨٠اردیبھشت

سال پنجم،   رسانه  ) ١کاشان شناسی؛ ضرورت ھا، ابعاد و گستره(
  ١٣٨٢، بھار١٩شماره

 رسانه  ) ٢کاشان شناسی؛ ضرورت ھا، ابعاد و گستره(
سال پنجم شماره  

، تابستان ٢١و٢٠پیاپی
  ١٣٨٢و پاییز

سال پنجم،   رسانه  فواید تاریخی و رجالی دیوان راوندی 
  ١٣٨٢، ٢٢شماره

 فرھنگ مردم  نگاھی به تاریخ و فرھنگ نوش آباد 
سال پنجم،  

، پاییز و ٢٠و١٩شماره
  ٨۵زمستان



 

 

، ٣سال اول، شماره   ثریا  سابقه ھزار ساله کاشان در علوم پایه 
  ١٣٨٨پاییزتابستان و 

 : پژوھشی ھای پروژه – طرح

 کننده حمایت موسسه  نقش  عنوان
مطالعات شناسایی و باززنده سـازی بافـت بـاارزش تـاریخی     

 ١٣٨۵نوش آباد، 

سازمان شھرداری ھای  مجری
وزارت کشور، شھرداری 

 نوش آباد
شناســایی، کتیبــه خــوانی و رمزپــردازی تــوغ ھــای ایرانــی،  

١٣٨٩ 

مدنی  دانشگاه شھید مجری
 آذربایجان

بررسی کتیبه ھای نویافته ایلخانی و صـفوی مسـجد جـامع    

  ١٣٩٢برزک، 

 مجری
 شھرداری برزک

دانشگاه شھید مدنی  مجری ١٣٩٣نشانه ھاي ايراني در موقعیت ھاي قدمگاھي، 
 آذربایجان

فرھنـگ  " مقاله برای پروژه فرھنگ نامـه نویسـی   ١۶نگارش 

  "نامه سوگ شیعی

  مجری
  خزاعی بنیاد دعبل

  شھرداری آران و بیدگل  مجری  آران و بیدگل در اسناد و منابع تاریخی

  : پژوھش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 آیین ھای ایرانی
 تاریخ تصوف و تشیع

 مطالعات مربوط به تاریخ، فرھنگ و ھنر منطقه کاشان

 :داخلی و خارجی  کنفرانسھای و سمینارھا به شده ارائه مقاالت

 زمان برگزاری کنفرانس محل عنوان
فرھنگی کاشان در عصر غیاث  -اوضاع سیاسی

 الدین جمشید کاشانی 
ھمایش بین المللی غیاث الدین 
 ١٣٧٩ جمشید کاشانی، دانشگاه کاشان

ن مشـارکت  تحول دیدگاه عالمان معاصر شیعه پیرامو

 سیاسی زنان 

ھمایش جھانی مشارکت سیاسی 
اسالمی، زنان در کشورھای 

 دانشگاه عالمه طباطبایی
١٣٨٣ 

ھمایش مدرس، دانشگاه آزاد  ریعت مدار نوگرا، ارائه سخنرانیمدرس؛ ش
 ١٣٨۴آذرماه اردستان

ھمایش حکیم افضل الدین کاشانی،  آثار تاریخی کوھستان کاشان در عصر باباافضل 
 ١٣٨٩پاییز دانشگاه کاشان 

 ١٣٩١ دانشگاه كاشانھمايش ملي وقف،    ان سنت وقف آموزش عالي در كاشانپیشگام

ــا حقــوق بشــر ار منظــر اندیشــمندان    ــن ب نســبت دی

  معاصر شیعه
جھان  ینیو مسائل د یدیتوح انیاد

  ١٣٩٣  یفرھنگ کردیمعاصر با رو

رھــاورد اوســتا  یو اخالقــ ی،روانیجســم یســالمت

  (با ھمکاری)یانسان امروز یبرا
جھان  ینیو مسائل د یدیتوح انیاد

  ١٣٩٣  یفرھنگ کردیمعاصر با رو

  ١٣٩٤مھرنخستین ھمایش ملی کاوش ھای   توغ ھای صفوی منطقه کاشان



 

 

باستان شناسی منطقه کاشان، 
  دانشگاه کاشان

کتیبه ھای نویافته ایلخـانی و صـفوی مسـجد جـامع     

  برزک

 یکاوش ھا ملی شیھما نینخست
، منطقه کاشان یباستان شناس

  دانشگاه کاشان
  ١٣٩٤مھر

نتــایج طــرح مطالعــه راھبــردی باززنــده ســازی بافــت  

  تاریخی نوش آباد در مقام نظر و عمل(با ھمکاری)
، ھمایش ملی بافت تاریخی شھری

١٣٩٤اردیبھشت  دانشگاه کاشان

تفلیس، موسسه مطالعات   تفسیر نوین روشنفکران دینی ایران از مفھوم وحی
  م.٢٠١٥  استراتژیک گرجستان

 : شده اخذ مدالھای و افتخاری مدارک و جوایز

 کشور کننده اھدا موسسه یا سازمان عنوان
ــه   ــان  «انتخــاب مقال ــرات االزم ــحیح م تص

بـــه عنـــوان مقالـــه برتـــر » درآيینـــه نقـــد

 ) در حوزه فلسفه ١٣٨٧سال(
 ایران ، وزارت فرھنگ و ارشادجشنواره ملي نقد كتاب

 ایران جھاد دانشگاھی ١٣٧٨دانشجوی نمونه فرھنگی کشور

 : علمی ھای انجمن در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام
-   
-   

  

  
  
  

  ١٣٩۵خرداد : cvتاریخ دریافت 
  

  :cvتاریخ ارسال 
  

  مربوط به دانشکده:
 


