
 عباسعلی فراھتی   :نام و نام خانوادگی 

  محمد : نام پدرکاشان         ١۵۴: کاشان       ش ١/۴/١٣٣٩: تولد

  :تـحـصیـالت دانشگاھی

  ))ع(دانشگاه امام صادق(کارشناسی ارشد الھیات و معارف اسالمی 

 )تحقیقات تھرانو دانشگاه علوم ( دکترای فقھ و مبانی حقوق اسالمی 

  اجتھاد :حـوزوی  تـحـصیـالت 

 حوزه ھای علمیھ کاشان و قم

 :اجتھاد از حضرات مراجع عالیقدر تقلید ھمچون  روایی و دارای اجازات متعدد  

 )قدس سره(حضرت آیھ اهللا العظمی اراکی  - 
 )قدس سره(حضرت آیھ اهللا العظمی مدنی کاشانی   - 
 )مدظلھ العالی(حضرت آیھ اهللا العظمی صافی گلپایگانی   - 
   .... و  )قدس سره(یھ اهللا العظمی امامی کاشانیحضرت آ  - 

در موضوعات مختلف  چاپ شده و در دست چاپ کتابو پنج  تصنیف، تألیف، تحقیق و ترجمھ بیش از بیست
  :علمی از قبیل 

 :کتاب ھای بھ زبان عربی

      علم االمام فی ضوء الکتاب و السنھ - 
 التخطئھ و التصویب فی اصول االمامیھ و العامھ - 
   اعده ال ضرر و ال ضرارق - 
   )با جمعی از ھمکاران علمی(تلخیص الروضھ البھیھ فی شرح اللمعھ الدمشقیھ  - 
 المسجد فی الحضاره االسالمیھ   - 
 )٣و٢و١ج ( اصول االمامیھ   التعلیقھ علی دراسات - 
 اصول االمامیھ  التعلیقھ علی - 
 علماء کاشان فی طبقات اعالم الشیعھ - 
 ھالشیع فی اعیان   علماء کاشان - 
 )دو جلد(تلخیص محجھ البیضاء فیض کاشانی  - 
 البرھان فی فضائل القران - 
  آثار علماء کاشان فی الذریعھ - 

  

 : کتاب ھای بھ زبان فارسی         

 قیاس و موارد کاربرد آن در حوزه فقھ امامیھ   - 
 اجتماعی آن در جامعھ اسالمی - مسجد و تأثیرات علمی   - 
 ولیان امامیھحّجیت خبر واحد از دیدگاه اص   - 
 سیمای پرھیزکاران در قرآن کریم   - 
 )از بعثت تا رحلت پیامبر اکرم(تاریخ تحلیلی اسالم    - 
 )علیھم السالم()حیات علمی و اجتماعی امامان معصوم(تاریخ تحلیلی اسالم   - 
 علم امام از منظر قرآن و سنت   - 
  پرسش ھایی پیرامون نبوت   - 
 ترجمھ خصائص القران   - 



 الخواصترجمھ تذکره    - 
 ترجمھ الفصول المھمھ   - 
 احکام سرقت در فقھ و حقوق موضوعھ   - 
 واژگان توصیفی تاریخ تحلیلی صدر اسالم   - 
 واژگان توصیفی تاریخ امامت   - 
 - The Quran   Leeds the Way to Science        

  :و فرھنگی  اجرایی -  پژوھشی –سوابق علمی          

  وم انسانی دانشگاه کاشان عضو ھیات علمی دانشکده عل          ·

  تا کنون ١٣٨٥رییس دانشگاه پیام نور کاشان از بھمن .        

  تا کنون ٢٥/١/٨٧از تاریخ عضو کمیتھ تشخیص نیاز و جذب اعضای ھیات علمی گروه معارف اسالمی           ·

  عضو حقوقدانان کمیتھ ناظر بر نشریات دانشگاه کاشان           ·

     کاشان ولی فقیھ و امام جمعھ محترم  معظم و معزز  ای فرھنگ عمومی شھرستان کاشان از سوی نمایندهعضو شور          ·

   تا کنون ٣١/١/٨٨از تاریخ  نماینده روسای دانشگاھھای کاشان در شورای فرھنگ عمومی شھرستان کاشان          ·

  عضو شورای آموزش و پرورش شھرستان کاشان           ·

 شورای امربھ معروف و نھی از منکر دانشگاه پیام نور کاشان از سوی معاونت استاندار و فرماندار شھرستان کاشان رییس          ·

        عضو انجمن علمی نجوم کاشان           ·

   )٨٨لغایت  ٨٦(شورای پژوھشی دانشگاه پیام نور استان اصفھان  عضو          ·

  در دانشگاه کاشان ) مدظلھ العالی(گی مقام معظم رھبریعضویت در اتاق فکر نھاد نمایند          ·

  )٢/٣/٩٠لغایت  ٢/٣/٨٨( دانشگاه کاشان  عضو کارگروه معارف اسالمی          ·

  شورای فرھنگی دانشگاه پیام نور استان اصفھان سابق عضو           ·

    )تدریس( ھمکاری علمی با حوزه علمیھ کاشان          ·

   )تدوین تقویم دانشگاھی( می با معاونت فرھنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریھمکاری عل          ·

  )تالیف کتاب المسجد فی الحضاره االسالمیھ(ھمکاری علمی با وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی           ·

  ) ع(ھمکاری علمی با دانشگاه امام صادق          ·

ارائھ ی ویدئو کنفرانس علمی با موضوع فرھنگ و تمدن اسالم و ایران و تأثیر آن بر تمدن غرب برای            ·
 دانشگاه کنسای ایالت جورجیای آمریکا  دانشجویان

  :فقھ و حقوق از قبیل نھج البالغھ و راھنمایی پایان نامھ ھای کارشناسی ارشد

  دانشگاه پیام نور قم ضاء و شھادات مفاتیح الشرایعبررسی اندیشھ ھای فقھی فیض کاشانی براساس کتاب ق* 

  دانشگاه پیام نور قم تحقیق و تعلیق کتاب لوامع الشرایع مال مھدی نراقی* 



  تھران دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات بیع با ثمن شناور* 

  دانشگاه آزاد اسالمی قم فقھ امامیھدر حدود و قصاص بررسی آیات االحکام * 

    دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات ھمدان در فقھ امامیھ کاح و طالقنآیات االحکام بررسی * 

  دانشگاه کاشاندر شکوفایی دانش اخالق ) ع(نقش امیر المومنین* 

  دانشگاه کاشان حقوق شھوندی از دیدگاه نھج البالغھبررسی * 

      دانشگاه کاشاننھج البالغھ از دیدگاه مستشرقان * 

  :ایان نامھ ھای رشتھ الھیات و حقوق خصوصی از قبیلداوری پ  

  دانشگاه کاشان ١٣٨٨زمستان اجرای عین تعھد  

  دانشگاه کاشان ١٣٨٨بھمن بررسی قواعد عمومی حق حبس 

  دانشگاه کاشان ١٣٨٩زمستان قرارداد انتقاال مالکیت زمانی 

  دانشگاه کاشان ١٣٨٩اسفند مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی 

 دانشگاه کاشان ١٣٩٠بھار زش اثباتی ادلھ علمی در اثبات مدنی ار 

  دانشگاه کاشان ١٣٨٩) ال اکراه فی الدین(بررسی و تحلیل تفسیری و فقھی آیھ شریفھ 

 دانشگاه آزاد اسالمی کاشان ١٣٨٩) ره(تحلیل ادبی و عرفانی ده قصیده از دیوان شریف رضی 

 دانشگاه کاشان ١٣٩٠تابستان ) ع(ام علی عنصر عاطفھ و نقش آن در بالغت در کالم ام   

  :سوابق تدریس 

  عضو ھیئت علمی دانشگاه کاشان           ·

  تاکنون با دانشگاه کاشان  ١٣٧٦ھمکاری علمی در زمینھ تدریس از سال           ·

  ه آزاد اسالمی کاشان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگا ١٣٦٧ھمکاری علمی در زمینھ تدریس از سال           ·

    ١٣٨٦آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تھران در سال  ھمکاری علمی در زمینھ تدریس در مقطع کارشناسی ارشد با دانشگاه          ·

   ١٣٨٢تا  ١٣٧٦آران و بیدگل از سال   ھمکاری علمی در زمینھ تدریس با دانشگاه پیام نور واحد کاشان و مرکز          ·

   ١٣٨٢تا سال  ١٣٧٠ھمکاری علمی در زمینھ تدریس با دانشگاھھای آزاد اسالمی واحد اردستان و نراق از سال           ·

 
 



  :مقاالت
  مجلھ مسجدمسجد در قرآن و سنت نبوی   - 

 مجلھ مسجد) ص(مسجد و فعالیت ھای سیاسی و اجتماعی آن در عصر پیامبر اکرم  - 

 ھ مسجدمجل) ص(امامان جماعت در عصر پیامبر اکرم  - 

 مجلھ مسجدتفاوتھای مسجد با دیگر عبادتگاھھا  - 

 مجلھ فقھ و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسالمی بابلقیاس از دیدگاه مذھب حنبلی   - 

 )علیھم السالم(مجلھ فصل نامھ فقھ اھل البیت مروری بر قیاس فقھی   - 

 مجلھ رسانھ دانشگاه کاشانتاریخ آموزش در مساجد  - 

 اب گستره تمدن اسالمیکتمسجد و آموزش اسالمی   - 

 Journal of politics and law (March2011)در مجلھ مقالھ بھ زبان انگلیسی  - 

 jurisprudenre deduction from the viewpoint of hanbalite religions  زبان انگلیسی بھ قالھم - 

  Factovs of decline and degener athon of civilizations according nahjolbalaghe  زبان انگلیسی بھ مقالھ - 

 The Mosque as the first political Ideologicsl Base in the Islamic society  زبان انگلیسی بھ مقالھ - 


