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 به نام خدا

 پژوهشـــی و اجـــرایی، آموزشـــیة پیـشینـ

 های خارجی دانشگاه کاشاندانشکده ادبیات و زبانگروه معارف اسالمی یار استاد ،مرتضی امامیدکتــر 

 1397اردیبهشت 

  سوابـق آمـوزشی -الف 

  .1355(: هنرستان)فنیدیپلم  .1

 .1358تا  1356: از رضویهمــدرسه ، حوزه علمیه قم .2

 ؛ )سطح دو و سطح سه(.1377تا  1359حوزه علمیه قم ،از . 3

  1376-1372دکتری تخصصی رشته تفسیر و علوم قرآن)سطح چهار(، دوره  .4

 

 الت علمی پژوهشی: موعه مقامقاالت چاپ شده در مج -ب
"، سال  وم،، مارل   یاندیشه نوین دین " در کالم فصلنامه پژوهشی، ”معناگرایی از دیدگاه قرآن و لوگوتراپی“ -1

 .159 -180،صص1385، بهل  م تلبستلن 5م4

محم د ج واد  ،فصلنامه پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اس المی، «بررسی و تحلیل روایات جمعیت غدیرخم“ -2
 .145-168صص  ،2و1شماره /1390و بهار  1389یاوری سرتختی و مرتضی امامی، سال اول و دوم، زمستان 

مرتضی امامی و محمد جواد ی اوری س رتختی و ،”عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید)ره(تئوری حکومتیِ “ -3
پژوهشی حکومت اسالمی)دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری(، سال بیستم، ش مار   -محمد علی لیالی،فصلنامه علمی

 .51-68،صص1394چهارم، زمستان 

فص لنامه علم ی ترویج ی عل وم  ،«یامبر اعظ م)((های ایمان در تقلید و تأسی به پالگوگرایی و نقش مؤلّفه” -4
 .117-130، صص1386دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه، سال دوم،شماره پنجم، بهار اسالمی، 

هل"، فصلنلمه وانشادد  اوباالو م ولاو، انسالنی "بر سی اکتسلبی بوون زبلن محی از ویدگل  قرآن م نقد ویدگل  -5

 .11-24،صص 1386، بهل  م تلبستلن 5م4وانشگل  مهرکرو، سل  وم،، مرل  

فصالنلمه وانشادد  اوباالو م ولاو، انسالنی  منلسای ماد ن م آماوز  هالو نباوو   "،"بر سی تطباقی انسلن -6
 .9-32،صص 1386، پلیاز م زمستلن 7م6وانشگل  مهرکرو، سل  وم،، مرل   

، مجلااد وانشاادد  اوبااالو م ع "بر ساای م تیلااای زمانااه هاالو ماادی گااارو مناال راو مااا)الن و  وصاار ا رااه  " -7
  .53-82، صص1390، پلیاز م زمستلن 23م22ولو، انسلنی وانشگل  مهرکرو، سل  مشم، مرل  

"، مجلااد وانشاادد  اوباااالو م ولااو، انساالنی وانشاااگل  وواماای ماادرر و  پاااادایی تشاااا از ویاادگل  مستشااارقلن" -8
  .187-210 ، صص1390، پلیاز م زمستلن 23م22مهرکرو، سل  مشم، مرل  
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کالمای ماا)ه"، مرت ای امالمی م میراد  اواو -"بر سی ولی تطو  اندیشد بدا و  مدا س م حوز  هلو حادییی -9
تیصصای مطلع)الو ویناای، وانشادد  اوباالو م زبالن هاالو شال  ی وانشاگل  کلماالن، -یالم و سارتیتی، مجلاد ولراای

  .103-119، صص1395، بهل  م تلبستلن 1مرل  

 تخصصی: -جالت علمیمقاالت چاپ شده در م -ج  

 ترجمه مقاالت، چاپ شده در مجالت تخصصی علمی: –د 

 مقاالت چاپ شده درهمایش ها، دیگر نشریات و مجموعه ها : -هـ

 ،همایش بین المللی ام ام خمین ی)ره( و قلم رو دین)کرام ت انس ان( «امام خمینی)ره( و کرامت زنان مسلمان»-1
 .99-128،صص1،ج1386مجموعه آثار، 

یدرو تجربی قارآن م آماوز  هالو نباوو باه زمااک م شالض"، مرت ای امالمی م  اواو گااوو، هرالی  ملای " م -2

قاااارآن م ولااااو،  مز قاااارآن م ولااااو،  با)اااای ،  پاااا مه  هاااالو قرآناااای حااااوز  م وانشااااگل ، مجرووااااه مقاااال و
 .143-182،صص1388

"، دان از نگاه قرآنای پدران و مادران در عقالنیت نظری و عملی و تعامل با فرزنبررسی مقایسه " -3
 ، صص 1396هرلی  ملی  لیگل  م نق  ملو ، وانشگل  تهران، اسفند 

"، هرالی  ملای  لیگال  م نقا  زنادگی باه مالو ان متفالمو  میدروهلو و  م)رفتی هلو¬فرض¬پا  نق  " -4
 ، صص1396ملو ، وانشگل  تهران، اسفند 

5."Mental Health from Quran's Point of View", International Society for 
Theoretical Psychology Conference. Breakwater Lodge; Cape Town; South Africa; 20-
24 June 2005.   

   :تالیـف و ترجـمـه کتـاب 

  .1388"معجزۀ بیان"، مرتضی امامی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهرکرد،  -1

 طرح هـای پژوهشـی: -ز 

قیوا  باسیتانی اد دگیه اه قیر ن"، مجیرض مرتضیی امیامی، دانشیگاه شیهرکرد، "تطور و فرهنگ شناسیی ا -1

1386. 

 مسئولیت هـای اجرایــی و تدریس : -ح 

 شهرکرد دانشگاه  اسالمی معارف گروه مدیر .(1

 قم صنعتی دانشگاه            فرهنگی معاون(. 2

 کاشان دانشگاه           فرهنگی معاون(. 3

 تدریس دروس:

    دگیزن آیین  1

    خانواده دانش  2
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    اسالمی اخالق  3

    قرآن موضوعی تفسیر  4

 البالغه نهج موضوعی تفسیر  5

 عضویت در تحریریه مجالت ، کمیته های علمی همایش، داوری ها. ط

 (. عضو هیأت تحریریۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد.1

 ارشناسی ارشد:ـ راهنمایی پایان نامه های کی 

 

 


