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  کارشناسی معارف اسالمی 

  ارشد فلسفه تعلیم وتربیت یکارشناس

  اصول دکتراي فقه و

  هیئت علمی دانشگاه کاشان عضو و استادیار

 

  سابقه آموزشی: 

  1387تا سال 1375از سال تدریس در دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

  1386تا سال  1375تدریس دردانشگاه آزاد اسالمی کاشان از سال 

  1387تا سال  1385سال  آزاداسالمی قم از دانشگاه در تدریس

  1390تا سال  1385پژوهشی امام خمینی ازسال  موسسه آموزشی و گروه علوم تربیتی تدریس در

  1389سال تربیت راهنماي حوزه علمیه قم  مرکز تدریس در

  1362تا  1359از سال  اصول در حوزه علمیه کاشان و فقه تدریس دروس ادبیات و

  تا کنون 1380تدریس دروس طرح والیت بسیج دانشجویی از سال 

  

  



  پژوهشی و آثارعلمی

  :کتابها

  موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینیالمقارنه (تربیت تطبیقی دینی) انتشارات  الدینیه ترجمه کتاب التربیه

  .1380قم  

  که اکنون بیش از  1386 قم خمینی امام پژوهشی آموزشیمؤسسه  تالیف کتاب همسران سازگارانتشارات

  بار به چاپ رسیده است. هفدهمینبراي  زار جلد چاپ شده وه صد

  که اکنون به 1388 مق خمینی امام پژوهشی آموزشیمؤسسه  تالیف کتاب مهارتهاي سازگاري انتشارات

  رسیده است. چهارمچاپ  

  آن  1390دانشگاه کاشان ودانشگاه ادیان قم  انتشاراتکه به صورت مشترك  سبک هاي معیار کتاب تالیف

  اند. را به چاپ رسانده

   دانشگاه و خمینی امام پژوهشی آموزشیمؤسسه  انتشاراتموفّق که به صورت مشترك تالیف کتاب خانواده 

   .و اکنون به چاپ دوم رسیده است اند آن را به چاپ رسانده 1390کاشان 

به چاپ رسانده  1393قم  مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینیتالیف کتاب سبک زندگی که انتشارات 
  است.

  

  مقاالت:

   1388اسفند 147نشریه معرفت شماره  راهکارهاي ارتباط موثر میان اعضاي خانواده 

   4ادب دربرابر خدا روش الگویی پیامبران اولواالعزم به هنگام دعا  نشریه اسالم وپژوهش هاي تربیتی شماره 



  1389پاییزوزمستان 

   1389بهار 2نقش عفت وحیا در رضایتمندي زن وشوهر  نشریه معرفت اخالقی شماره 

  1389بهار  9 تفکرات انطباق ناپذیر ورفتارهاي منفی  نشریه روان شناسی و دین شماره

  1389پائیز  4نقش قناعت در بهره مندي از زندگی  نشریه معرفت اخالقی شماره 

  1389احترام به یکدیگر ونقش آن در زندگی مشترك  نشریه معرفت اخالقی زمستان 

  1390فروردین 160نشریه معرفت شماره    فنون مدارا در زندگی و کارکردها

    1390خرداد 162نشریه معرفت شماره   ر وآسیب هاي آنارتباط درزندگی اجتماعی الگوها آثا

  بهار  5نشریه اسالم وپژوهش هاي تربیتی شماره   آداب وکارکردهاي روابط جنسی سالم از دیدگاه اسالم

  1390وتابستان 

  .1390پاییز  15ماره شناسی و دین ش زندگی، نشریه روانخطاهاي شناختی و نقش آن در نارضایتی از 

  .1391، خرداد 174زن و مرد، نقش و کارکرد آن، نشریه معرفت، شماره هاي  تفاوت

  .1391، مرداد 176ها مسئله گشایی و نقش آن در زندگی، نشریه معرفت، شماره  مهارت

  .1392، آبان 191ها، نشریه معرفت، شماره  خلق نیکو: بسترها، کارکردها و مهارت

  .1392، آذر 192اجتماعی، نشریه معرفت، شماره  نقش خوش رویی و خوش زبانی در خانواده و روابط

پاییز ، 7شماره تفسیر المیزان، نشریه پژوهشنامه نهج البالغه،اسی ایمان دینی درنهج البالغه ومعرفت شن
1393.  

 Islamik Lifestyleبررسی رابطه بین سبک زندگی اسالمی با رضایت از زندگی و سالمت روان، نشریه 

Centered On Health  1394تابستان.  



شناسی و دین، شماره  ، نشریه روانگیري مذهبی و هوش معنوي با میزان تاب آوري دانشجویان رابطه جهت
  .1394زمستان  32

رابطه سبک زندگی اسالمی با سالمت روان و میزان تاب آوري دانشجویان دانشگاه کاشان، نشریه 
  .1395بهار ، 33شناسی و دین، شماره  روان

  

  ها: مهنا پایان

نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه کاشان، دانشگاه قم، دانشگاه معارف و  پایان بیستراهنمایی و مشاوره حدود 
  حوزه علمیه قم. 4نهج البالغه و سطح مشاوره دکتراي  راهنمایی و مدیریت حوزه علمیه قم و

  

  سوابق اجرایی

  . 95تا سال  90مدیر گروه معارف اسالمی دانشگاه کاشان از سال  
   1389عضو علمی جشنواره نمازدانشگاه کاشان  درسال 

  1390استاد مشاور وعضو کمیسیون عفاف وحجاب دانشگاه کاشان سال 
  1389عضو علمی کارگروه معارف اسالمی دانشگاه کاشان ازسال 

  90سال  عضو کارگروه فرهنگی دانشگاه کاشان
  90سال  عضو کارگروه آموزشی دانشگاه کاشان

  ساعت 100تا کنون به مدت  1377مشاور ازدواج در نهاد رهبري دانشگاه کاشانازسال 
  تا کنون  1378استاد مشاور مدیریت مشاوره موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی ازسال 

سال  تا 1377شی امام خمینی ازسالکارشناس تربیتی معاونت تربیتی وفرهنگی مؤسسه آموزشی وپژوه
1387  


