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  به نام خدا

  ، دکتــر حسیــن حیــدري
  پژوهشـــی و اجـــرایی ،آموزشـــیۀ پیـشینـ

  گروه ادیان و فلسفه دانشیار

  1401 ماهبهمن 
   

  

  
  

  

  سوابـق آمـوزشی -الف  
  1358( نظام قدیم ):  دیپلم ریاضی ،1356دیپلم طبیعی ( نظام قدیم ):  .1
  1358تا  1356مــدرسه حقــانی: از  ،حوزه علمیه قم  .2
  1360تا  1359از ، حوزه علمیه قم. 3
  1364تا  1358دانشگــاه تهــران: از  ،هیاتدوره کارشناسی اال .4
  1368تا  1364دانشگــاه تهــران : از  ،. دوره کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی5
  1366تا  1363از  دانشگاه آزاد تهران واحد مرکــزي: ،. دوره کارشناسی زبان انگلیسی6
  1379تا  1370از  ،.دوره دکتري ادیان و عرفــان : دانشگــاه تهــران7
  
 و ترویجی الت علمی پژوهشیموعه مقامقاالت چاپ شده در مج -ب  : 
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 ،مجله دانشـکده االهیات دانشـگاه فردوسـی مشهد    ،»متکلمان مسـلمان تکلیف ما ال یطاق در اندیشـه موالنا و  « -1
  .1378پاییز و زمستان  ،46و  45ي هاشماره

 ،48و47ي هاشماره ،مجله دانشـکده االهیات دانشگاه فردوسی مشهد  ،»ي مولويهاتشـبیه و تنزیه در عاشـقانه  « -2
  .1379بهار و تابستان 

اره شم ،مجله دانشکده االهیات دانشگاه فردوسی مشهد ،»موضوع شفاعتي کالمی مولوي در هابررسی اندیشه« -3
 . 1381بهار  ،55

 ،2ه شمار ،مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان ،»پیشـوایی جامعه مسـلمین در دیدگاه اهل سنت و شیعه  « -4
  .1381تابستان و پاییز 

بهار و تابستان  ،16-15ش  ،دانشگاه قم ،»کالمی –ي فلسفی هاپژوهش«فصـلنامه علمی پژوهشی  ،»دلیل آفتاب« -5
1382    

  .1384پاییز  ،11شماره  ،مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان ،»عصمت انبیا در آراء و آثار مـولوي« -6

 1384 تابستان ،1ش  ،مجله مطالعات عرفانی ،»سیماي دو گانه ابلیس در آثار حکیم سنایی«-7

  1385بهار و تابستان  ،3ش  ،مجله مطالعات عرفانی ،»اختیار در آثار سنایی بررسی تطبیقی جبر و«-8

  1389 ،11ش  ،مطالعات عرفانی ،امین مهربانی و حسین حیدري ،»گونه صوفیانه معرفت و ایمان« -9

 ،حسین حیدري و علی فالحیان وادقانی ،»بررسـی تحلیلی تحوالت اجتماعی یهودیان کاشـان در عصر قاجار  « -10
 1389پاییز و زمستان  ،3شماره ،مجله تاریخ و فرهنگ دانشگاه فردوسی مشهددر 

مجله ادیان و عرفان(  ،حسـین حیدري و حسن پاشایی  ،»دگرگونی مفهومی حکمت در عهدقدیم و عهد جدید« -11
    1389پاییز و زمستان  ،43سال  ،2ش  ،ي دانشگاه تهران) هامقاالت و بررسی

کده دانش ،مجله آیینه معرفت ،»شت خدایی انسان در مکاتب کالمی و اندیشه مولويحسـن و قبح عقلی و سر « -12
  1390بهار  ،30شماره ،10سال  ،االهیات و ادیان 

خ مجله تاری ،حسین حیدري و علی بهاري ،»بررسـی تطبیقی نابودي و نوسـازي کیهان در اسـاطیر خاورمیانه   « -13
  1390بهار  ،فلسفهنشریه انجمن بین المللی تاریخ  ،فلسفه

 ،زن در فرهنگ و هنر ،حسین حیدري و محدثه قاسم پور ،»اوستا و متون پهلوي ،خویشـاپیوندي در شـاهنامه  « -14
  .1391زمستان ،4ش ،دانشگاه تهران
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ــیري از دریافت« -15 ــانهازمینه یابی تجارب تفس ــین حیدري ،»ي معرفتی در حیات دینی مردم کاش برز فری ،حس
شماره  ،3سال  ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،جامعه پژوهی فرهنگی ،ان عسگريمرج ،صدیق ارفعی

  1391 ،پاییز و زمستان ،2

نبوت  والیت و ،سـرشت الوهی عیسی در نگاه ابن عربی (بررسی تطبیقی آراي ابن عربی در باره ماهیت الهی  – 16
  1389پاییز و زمستان  ،12ش ،مجله مطالعات عرفانی ،حضرت عیسی و مقایسه آن با آیات قرآن و آراي مسیحیان

 مجله ادیان و ،محمد آقاجانی ،حسین حیدري ،»بررسی تطبیقی یاریگران خداوند در اوستا با عهـــد عتیـــق « -17
  .  1391بهار و تابستان ،هاي دانشگاه تهران)عرفان( مقاالت و بررسی

 ،ورمحدثه قاسم پحسین حیدري و  ،»هنامه و متون مزداپرستیي آن در شاهاشکنی و گونهپیمان ،شناسیپیمان« -18
  1392 ،ي اخالقی دانشگاه قمهامجله پژوهش

 ،خدیجه کاردوستحسین حیدري و  ،کندوکاوي در گسـتره احسان(نیک اندیشی و نیکوکاري) در عهد عتیق  - 19
 1392بهار و تابستان  ،13شماره  ،7سال  ،پژوهشنامه ادیان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

 ،خدیجه کاردوستحسین حیدري و  ،جایگاه معنویت و تجارب اوج در روان شناسی انسان گراي آبراهام مزلو -20
  1393تابستان ،31ش ،مجله انسان پژوهی دینی

یدري و حسین ح ،هاي انسـان شـناسی آبراهام مزلو و مولوي با تأکید بر خودشکوفایی  بررسـی تطبیقی دیدگاه  -21
  29-60صص ،1392پاییز و زمستان  ،9شماره  ،سال پنجم ،پژوهشنامه عرفان ،خدیجه کاردوست

ــلیمان درعهد عتیق با نگاهی به دیدگاه قرآن کریم ،حکمت -22 ــین حیدري و خدیجه  حکومت و خطاي س / حس
  20ـ 7صص ،1392 پاییز ،16 پیاپی ،چهارم شماره ،چهارم سال ،16 پیاپی ،ادیان معرفت ،کاردوست فینی

حســین حیدري و جواد روحانی  ،فائزه ایزدي ،شــناسـى دین  ى جامعههاپارادایمبررسـى روند تحوالت شـبه    -23
  .1393خرداد  ،مجله علمی ترویجی معرفت ،رصاف

حسین حیدري و محدثه قاسم  ،ي ســـروش در شاهنامه با متون مزدیسنـی  هامقایسه صــفات و خویشکاري  -24
  .1393اعالم پذیرش در اردیبهشت  ،نامه ادب پارسی (مجله پژوهشگاه علوم انسانی)کهن ،پور

 ،11 ش ،سال ششم ،پژوهشنامه ادیان ،فریبا طشـت زر و حسـین حیدري   ،دین و مدرنیته از نگاه آنتونی گیدنز -25
   1391تان بهار و تابس

امه نکهن ،حسـین حیدري و محدثه قاسم پور  ،ي دوبن گرایی در شـاهنامه با متون مزداپرسـتی  هامقایسـه گونه  -26
  .1393اعالم پذیرش در اردیبهشت  ،ادب پارسی (مجله پژوهشگاه علوم انسانی)

 ،کالم اسالمی دانشگاه تهرانفلسفه و  ،حسین حیدري ،مولوى آثار در و شیعه کالمى آراء ،قرآن در بداء آموزه -27
  203-224صص  ،1393زمستان  پاییز و ،شماره دوم ،سال چهل و هفتم
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بررســی تحلیلی و تطبیقی ســرگذشــت نخســتین زیســتگاه و هبوط انســان در کتاب مقدس با دیگر اســاطیر   -28
صص ، 1394بهار  ،شماره سی و هشتم ،ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ،علی بهاري ،حسـین حیدري  ،خاورمیانه

92-57 .  

)دیگر ادیان و بهی دیـــن درباره مزدیسنی متون و شاهنامه گزارش نقد و تطبیقی بررسی(دیگر ادیان و شاهنامه -29
  89-114صص ،1393بهار  ،شماره بیست و هفتم ،پژوهی گیالن ادب ،حسین حیدري و محدثه قاسم پور

مجله  ،علی فالحیان ،حسین حیدري، ایران تاریخ در کاشـان  یهودیان پیشـینه  درباره نظریه دو تحلیل و بررسـی  -30
  59-85صص ،1393بهار و تابستان  ،شماره نوزدهم ،سال دهم، تاریخ و تمدن اسالمی

ــین حیدري  ،مولوي آثار در) ع(علی:احدخو ترازوي -31 ــت خدیجه وحس ــلنامه ،کاردوس  ترویجی-علمی فص
  . 41-57صص  ،1393تابستان ،36شماره  ،9سال  ،)وحدت فروغ( اسالمی مذاهب تقریبی مطالعات

فاطمه حاجی  حســین حیدري و ،داوود حضــرت احادیث و مزامیر در مشــترك هايمایه بن بررســی تطبیقی -32
 1393بهار  ،19پیاپی  ،شماره سوم ،سال پنجم 1393 تابستان-19معرفت ادیان  ،اکبري

 صفحه ،1394 تابستان و بهار ،1 شـماره  ،6 دوره ،شـناختی مقررات حمورابی , عبرانی و وندیداد کیفر بررسـی  -34
85-109  

 علوم مجله ،حســین حیدري ،کریم قرآن و جدید عهد ،عتیق عهد در هاامت و امی مفهومی دگرگونی بررســی -35
  116-91صص  ،1393پاییز و زمستان  ،93شماره  ،مشهد فردوسی دانشگاه حدیث و قرآن

ــر  -36 ــی دین در زمان معاص ــناس ــین حیدري ،فائزه ایزدي ،تأثیر پیتربرگر در رویکردهاي جامعه ش جواد  ،حس
  .23 -48صص  ،1393بهار و تابستان  ،1ش  ،47سال  ،مجله ادیان و عرفان دانشگاه تهران ،روحانی

https://jrm.ut.ac.ir/article_53311.html 

زبان  ،حسین قربانپور آرانی؛ حسین حیدري ،سنایی حکیم نظرگاه در خداوند صفات و ذات: روشـنایی  حکمت -37
    72-47 صفحه ،1394 تابستان و بهار ،78 شماره ،23 دوره ،دانشگاه خوارزمی ،و ادبیات فارسی

h ps://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=321853 

 38- The structure and context of Psalms, Heidari, Darvishi Marzieh, Atharizeh 
Mahmood, International Journal of Psychology and Behavioral Research. Special issue 
Vol 1(1), October, 2014 

ــین حیدري ،حمورابی و عبرانی کیفري مقررات تطبیقی مطالعه -39 ــار آرانی ،حس پژوهش حقوق  ،جنت خاکس
   131-108 صفحه ،1393 زمستان ،8 شماره ،3 دوره ،5 مقاله ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،کیفري
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 الســمجله معرفت ادیان  ،قربانی محمدمهدي ،فینی کاردوســت خدیجه ،کریم قرآن با تعارض در برنابا انجیل -40
  .1393زمستان ،21 پیاپی ،اول شماره ،ششم

h p://marefateadyan.nashriyat.ir/node/207 

 ،حسین حیدري و محدثه قاسم پور ،ناسازگاري سیماي اهریمن و دیوان در شاهنامه با متون زرتشتی -41
  148-1صفحه  ،1394تابستان و پاییز  ،5شماره  ،3دوره  ،ادیانی دانشگاه ادیان و مذاهب قمي هاپژوهش

- جلهم، حسین حیدري و االهه خانیان )گاهان( ایرانیان منظومه نخستین در هانیایش آماري و تطبیقی بررسـی 
  63-86ص ،27پیاپی  ،1395 بهار، اول شماره، هشتم سال، دانشگاه شیراز )بوستان ادبشعرپژوهی (

- 2 ،8 دوره ،پژوهشنامه ادیان ،حسین حیدري و محمد آقاجانی ،مقدس کتاب در خدا ملکوت مفهومی تحوالت بررسی 
   30-1ص  ،1394 پاییز و تابستان، )1393 زمستان و پاییز 16(

- ترویجی مطالعات-فصلنامه علمی ،حسین حیدري و حسن پاشایی ،ادیان ابراهیمی حکمت در هندسه معرفتی 
  .67-83صص ،1394تابستان ،40شماره ،دوره جدید ،10سال ، )(فروغ وحدتتقریبی مذاهب اسالمی 

- پاییز و ،مجله مطالعات عرفانی ،حسین حیدري و بتول فالح برزکی ،ي عطارهااالهیات تنزیهی در عاشقانه 
  20ش  ،1393زمستان 

- فصلنامه، محبوبه کریمیانحسین حیدري و  ،موردي بررسی قاجار؛ دوره ایران آنوسیان دینی اجتماعی تحلیل 

  39 مسلسل شماره ،1394 پاییز سوم شماره ،شانزدهم سال ،اسالم دانشگاه باقر العلوم تاریخ

- مجله  ،مجتبی نماینده و حسین حیدري ،ظهور از پس قرن نیم ،آزادیبخش االهیات معرفتی کارنامه بررسی
  .105تا  85ص  ،24شماره  - 1394پاییز  ،24شماره  ،معرفت ادیان

h p://marefateadyan.nashriyat.ir/node/207 

- اجانیمحمد آق ،حسین حیدري ،حسن رضازاده ،دراوستاهابررسی تطبیقی سیماي فرشتگان در اسالم با فروشی، 
  1394زمستان  ،20ه شمار ،سال پنجم ،20شماره  ،سال پنجم ،ي اعتقادي کالمیهامجله پژوهش

 -   مجله  ،نهج البالغه و مثنوي معنوي) ،بررسـی تطبیقی آموزه والیت در تشـیع و تصوف (با تأکید بر اصول کافی
ص  ،1394زمستان  ،42شماره  ،سـال یازدهم  ،حسـین حیدري؛ علیرضـا فوالدي   ،مطالعات تقریبی مذاهب اسـالمی 

49-67    
h p://foroughevahdat.mazaheb.ac.ir/ar cle_13691.html 
 

 ،سینح حیدري ،یهود عرفانی هايجریان دیگر بستر در نوین حسیدیزم فکري هايمشـخصه  و تاریخی جایگاه - 50
  56-25ص  ،1395 پاییز و زمستان ،24شماره .عرفانی مطالعات مجله ،احمد عباسی
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بهار و  ،17شماره  ،پژوهی حدیث مجله ،رضوان خسروي ،حسین حیدري ،درونمایه انجیل در روایات شیعی – 50 
  .  103-124ص  ،1396تابستان 

روحانی جواد  ،حســین حیدري ،مدرنیته دوره هاي روانشــناســی دین دردگرگونی پارادایم :از فروید تا مزلو - 51
 ،20شماره  ،10سال  ،پژوهشنامه ادیان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ،و خدیجه کاردوسـت  رصـاف 

  .1395پاییز و زمستان 

له مج ،حیدري حسین ،گیري خواجه طاهره ،شناختینشـانه  رمزگان مثابۀ به شـاهنامه  در عزاداري آیین بررسـی  -52
    141-117 صفحه ،1396 تابستان ،72 شماره ،21 دوره، متن پژوهی دانشگاه عالمه طباطبایی

دیـانـت و مدرنیت (رویکرد نظریه پردازان اجتماعی در باب رویارویی و دگرگونی دین با مدرنیته نخســت و    -53
  صفحه  ،1397تابستان  ،88شماره  ،23دوره  ،مجله قبسات ،حسین حیدري ،خدیجه کاردوست ،پسین )

ــان یهودیان اجتماعی ســیماي -54 پژوهش نامه  ،وادقانی فالحیان علی ،حیدري حســین ،صــفویه دوران در کاش
  .1396پاییز و زمستان  121-104صفحات  11شماره  2جلد  ،کاشان

149&sid=1&slc_lang=fa-1-10-kashan.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-http://sh 

 طالعاتم مجله، کبري صدیقی	،حسین قربانپور آرانی	،حسین حیدري، شبه به مسیح در قوس زندگی حالجت -55
 . 114-83صفحات ،1396 ، پاییز و زمستان26شماره .عرفانی

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1339-fa.pdf 

 

، رستیمزداپ در بزرگ دیو هفت با سنایی آثار در اخالقی کبیرة گناه هفت توالی و تکرار تطبیقی مطالعۀ -56 
 تابستان و بهار، 1 شماره ،52 دوره، مجله ادیان و عرفان دانشگاه تهران، رامشه علیشاه عباس ،حیدري حسین
  46-23 صفحه، 1398

 h ps://jrm.ut.ac.ir/ar cle_74488.html 
 عباس حیدري، ، حســینالحقیقه ســناییمبـانی قرآنی، روایی، حکمیِ زنجیرة علّی گناهان کبیره در حدیقه   -57

  36-5 صفحه، 1397 پاییز و زمستان، ،28 شماره ،14 دوره، رامشـه، مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان  علیشـاه 
http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1505-fa.html  

یدري، ح جزي، حسین رستگار قرآن، پرویز عرفانی تفاسیر در عهدین تحریف انگاره تاریخی بررسی و واکاوي -58
 160-141، صــفحه 1399، تابســتان 64 شــماره ،16 دورهاســالمی،  عرفان علمی فصــلنامه، کمالوند پیمان

c3d68afe7e9d7fd77132ec.pdfh p://mys cism.sinaweb.net/ar cle_674485_5ca76cfda6  
 میعل فصلنامه دو، حیدري حسین وادقانی، فالحیان زندیه، علی و افشاریه روزگار در کاشان یهودیان اوضـاع  -59

    184 – 165: صفحات ،) 22 پیاپی( 14 شماره، 1398 تابستان و بهار شناسی، کاشان

fa.pdf-252-1-kashan.kashanu.ac.ir/article-http://sh  
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مجله ادیان و عرفان دانشگاه  فرزانه فیاضی، حیدري، حسین، یهودیت در کالم و نام جادویی و مینوي تأثیر - 60 
62-43 صفحه، 9139 تابستان و ، بهار1 شماره ،53 دوره، تهران  

h ps://jrm.ut.ac.ir/ar cle_78250.html  
ــندیده مرزهاي -61 ــین، مجله حدیث پژوهی، فریقین روایات در اســالمی و مســیحی رهبانیت نکوهیده و پس  حس

    1400بهار و تابستان  ،25 پیاپی شماره - 1 شماره ،13 دوره نور مهدوي حاتم سید، مختاري ابوطالب، حیدري

https://s-hadith.kashanu.ac.ir/ar cle_111314_a44a27cfd82c415d0af1b291e6f67d09.pdf 

 سینح خاتمی، ایران، عذرا گریگوري ارامنۀ شخصیۀ احوال در زوجین شرعی و قانونی شرایط تاریخی تحوالت -62
-135صص  ، 1401 تابستان و بهار یکم، ۀپنجم، شمار و پنجاه مجله ادیان و عرفان دانشگاه تهران، سال، حیدري

162 .  

h ps://jrm.ut.ac.ir/ar cle_89901_ef514eea98008ce324266ce7ab2c5ab4.pdf 

Vol. 55, No. 1, Spring & Summer 2022 
DOI: 10.22059/jrm.2022.239187.630259 

،  اکبري حاجی فاطمه، بررسی تطبیقی بنیادهاي حکمت و حکومت زاهدانه در نهج البالغه و جامعه سلیمان -63
شماره  - 2، شماره 21دوره البالغه، نهج المللی بین بنیاد به متعلق البالغه، نهج پژوهشهاي، مجله  حیدري حسین
  . 70-47 صفحه، 1401، شهریور 73پیاپی 

h p://www.nahjmagz.ir/ar cle_165278.html 

 سعید  ،حیدري حسین ،رپو قاسم محسن ،فالحی سیدخداکرمن، قرآ عرفانی تفاسیر در اعظم اسم تاریخی سیر -64
    30-11 صفحه، 21 پیاپی شماره - 1 شماره ،11 دوره،  1401 دي ،پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن  ،رحیمیان

h ps://quran.journals.pnu.ac.ir/ar cle_9438.html 
  

 

 

  

 

  تخصصی: -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی -ج  
 ،مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ،»نظام احسـن و تاویل شـرور و بالیا در آراء حکیم سنایی غزنوي  «  -1

  .1379پاییز  ،شماره یک
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فروردین و  ،66-67ي هاشــماره ،مجله کتاب ماه دین»  چکیده تاریخ کیش زرتشــتی«معرفی و نقد کتاب « -2
  1382اردیبهشت 

م پژوهشگاه علو ،فصـلنامه علوم انسـانی   ،»نقد و بررسـی کتاب تاریخ کیش زرتشـت   ،هزار باده ناخورده«مقاله -3
 .1382بهار  ،انسانی و مطالعات فرهنگی

 . 1382آذر و دي  ،74ش  ،مجله کتاب ماه دین ،نوشته برایان ویلسون ،»مقاله نقد و بررسی کتاب دین مسیح«-4

ــربوك ،»عقاید و احکام ،تاریخ ،یهودیت«-5 ــارات راتلج ،معرفی و ارزیابی کتاب دان کوهن ش مجله  ،2003 ،انتش
 . 1382آذر و دي  ،86-85ش  ،دینکتاب ماه 

  1385بهار و تابستان  ،3ش  ،2س ،مجله کاشان شناخت ،»کتابنامه فیض کاشانی«-6

شــماره  ،گفتگو با کتاب ماه دین ،»گســتره و آفاق دین پژوهی جدید و تفاوت آن با مطالعات دینی گذشــتگان« -7
  1387اسفند  ،137

ــی پیروان ادیان هادگرگونی« -8 ــفویهي ردیه نویس ــین حیدري حیدري و  ،»ابراهیمی در ایران پس از دوره ص حس
  1391شهریور  ،179شماره  ،15سال  ،کتاب ماه دین ،محبوبه کریمیان

رتضی م ،حسن ابراهیمی ،حسین حیدري ،»علل پیدایش تفسـیر هرمنوتیکی از دین در میان نواندیشـان مسـلمان   « -9
  1391آذر  ،182شماره  ،کتاب ماه دین ،قدمگاهی

جواد روحانی رصاف و  ،حسین حیدري ،»دین ازآغاز تا کنون شناسیهاي جامعهدگرگونی یا ایستایی پارادایم - 10
 1392مرداد  ،190شماره  ،16سال ،کتاب ماه دین ،فائزه ایزدي

حســین حیدري وخدیجه  ،»مبانی عوامل و گســتره وقف و شــبه وقف در یهودیت با تأکید بر عهد عتیق « -11
  1392بهار  ،81ش  ،21سال  ،وقف میراث جاودان ،کاردوست

 ،193ش  ،17سال  ،کتاب ماه دین ،2050تا  1970ي پیروان ادیان جهان از هاپیشـینه و چشـم انداز دگرگونی  « -11
  1392آبان 

 ،سادات فاطمی حسین حیدري وحمیده ،شـعورمندي و سـپاسگویی همه موجودات هستی در نظرگاه عهدین  « -12
    1393آبان  ،)103(پیاپی  8شماره  ،سال نهم ،حکمت و معرفتاطالعات 

حســین  ،علی فالحیان ،ي یهودیان کاشــان در دوران پهلوي و ماجراي قتل دکتر برجیسوضــعیت جامعه« -13
  115-86 ،1392پاییز و زمستان  ،3ش ، پژوهش نامه کاشان ،حیدري

 مطالعات ،)سلیمان و ملکه صبا در عهدین و متون اسالمیبلقیس در آبگینه سـلیمان ( بررسـی و تطبیق رابطه   « -14
  ،  1395بهار و تابستان  ،1ش  ،مطالعات دینی ،خدیجه کاردوست و حسین حیدري ،دینی
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 ،حسین حیدري و زهره سادات مصطفوي ،در تاریخ هشـتصد ساله تصوف » صـوفی  «سـیر تحوالت معنایی   « -15
  19 -40صص ،1395تابستان بهار و  ،1ش  ،مطالعات ادبی و زبانی

ــینح ،اعظم تیموري ،در میان دیگر فرقه  هاي مســیحیبررســی تطبیقی جایگاه اعتقادي کلیســاي ارمنی « - 16  س
   1396پائیز  -سال بیست و یکم  - 81شماره  -فصلنامه فرهنگی پیمان  ،حیدري

(http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=٠٨۴٣۵E ٩۵-٠ E۴D-۴٧AE-٨D ٩-٢٧۴٠۴ A١EE١BBB) 

  تخصصی - چاپ شده در مجالت علمی ،ترجمه مقاالت –د:  
  . 1381مهر و آبان  ،کتاب ماه دین ،اثر میرچا الیاده ،»هاي آسمانی زرتشتواقعیت تاریخی و پیام« )1

 .12شماره ،سال دوم ،مجله رشد آموزش تاریخ ،نوشته لویس گري ،»هخامنشیان و دین زرتشت« )2

  . 1381تابستان  ،2شماره  ،2سال  ،»سیماي پیر در ادب عرفانی فارسی« )3

  .1381بهمن  ،196شماره  ،کیهان فرهنگی ،اثر هلموت ریتر ،»کیستی مولوي« )4

 ،28شماره  ،8سال  ،مجله علمی و ترویجی قبسات ،اثر دکتر نصر ،»چه دارداسـالم براي عرضه به دنیاي جدید  «  )5
  .1382تابستان 

 ،7سال  ،مجله نامه پارسـی ( مجله شـوراي گسـترش زبان فارسی )    ،اثر دکتر نصـر  ،»حاالت و مقاالت عارفان) «6
 .1381پاییز  ،3شماره 

 ،»انداز جایگاه دین در تحوالت کنونی جهانگفتگو با شـش تن از جامعه شـناسـان بزرگ غرب در باره چشم    ) «7
  .1392شهریور  ،191شماره  ،16سال ،کتاب ماه دین ،فائزه ایزدي و حسین حیدري

 با نالند اســکات گفتگوي در معاصــر جهان در ادیان دیگر تحوالت و همایندگرایی ،گرایی تلفیق[ دین؟  )آینده8
  .1392بهمن  ،196شماره  ،16سال ،ماه دین کتاب ،فریبا طشت زر و حسین حیدري ،اسمارت نینیان

  

 هادیگر نشریات و مجموعه ،هامقاالت چاپ شده درهمایش -هـ :  
  . 1379مهرماه  11 ،روزنامه ایران ،»بانگ مه غالب شود بر بانگ غول«-1

 . 1379مهرماه  13 ،روزنامه ایران ،»معصیتی برتر از دو صد طاعت« -2

  . 1379آذر ماه  30 ،روزنامه ایران ،»نامش از نام یار مشتق بود« -3

  .1379دي ماه  3 ،روزنامه ایران ،»والیت علی به چه معناست« -4

 . 1381بهمن  21 ،روزنامه اطالعات ،ترجمه حیدري ،اثر بوسانی» از سمک تا سماك« -5
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  1381پاییز  ،17ش ،4س  ،»حکایت کتاب: این گویاي خموش. مجله رسانه دانشگاه کاشان« -6

در چکیده مقاالت همایش بررسی متون و منابع  ،»ي ادیان و عرفان تطبیقیهاي درسنامههاو بایسـتی  هااسـتی ک« -7
هار ب ،ناشـر : دبیرخانه همایش پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی    ،عرفان ،ادیان ،کالم ،ي فلسـفه هاحوزه
1384. 

 مجموعه مقاالت همایش ملی وقف با تاکید بر ،»عهد عتیقواکاوي بستر و گستره وقف در یهودیت با تاکید بر « -8
  1391زمستان  ،دانشگاه کاشان ،آموزش عالی

ــتندات -9 ــاعره(کالمى مکاتب عقلی مبانى و قرآنى مس ــیعه ،معتزله ،ماتریدیه ،اش اراختی و جبر باب در...) و ش
 Euro المللی بین گواهینامه .1393مهرماه  27، کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی نخســتین ،حســین حیدري ،  

Science Certificate انتشارات توسط Science Explorer Publications انگلستان. کشور از  

 ،حســین حیدري و فاطمه عقیقی ،اســالمی روایات و یوحنا مکاشــفات در آخرالزمان عالئم تطبیقی بررســی -10
  .1393مهرماه  27، کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی  نخستین  

مجموعه مقاالت شـشمین   ،اعالمیه جهانی حقوق بشـر با عهد جدید  ي مبانی اخالقهاو ناسـازي  هاهمسـویی  -11
 2/12/1393اعالم پذیرش چاپ در ،همایش بین المللی ادیان توحیدي

، نیکنگره ملی تفکر و پژوهش دینخستین  ،حسین حیدري و فرزانه فیاضی ،اسـالم  در خداوند آفرینشـگر  کالم -11
 .1393مهرماه  27

جنت  ،حســین حیدري ،اســالمی عرفان هايگیريجهت با آن ســنجش و زرتشــت دین عرفانی هايدرونمایه -12
 .1393مهرماه  27، کنگره ملی تفکر و پژوهش دینینخستین  ،خاکسار آرانی و مرضیه درویشی

ین نخست ،حیدري و الهام افشاريحسین  ،مانوي جهانبینی در گنوسی مسـیحیت  و جدید عهد هايآموزه بازتاب -13
 .1393مهرماه  27، کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی  

ر و کنگره ملی تفکنخستین  ،حسـین حیدري و محمد رضا بدیع آبادي  ،مقدس کتاب در مسـیحی  عرفان مبانی -14
 .1393مهرماه  27، پژوهش دینی

 افراد خصــوصــیات و انســان نیازهاي هرم تحلیل و گزارش(مزلو نگاه در اوج تجربه جایگاه و فطري انســان -15
کــنــگره   نخستین   ،حسین حیدري و خدیجه کاردوست ،)مزلو آبراهام انسانگراي شناسی روان خودشکوفا در

 .1393مهرماه  27، ملی تفکر و پژوهش دینی

ش بین همای مجموعه مقاالت دهمین ،جایگاه کالمی و فرقه اي حکیم سـنایی غزنوي: بررسی تحلیلی و تطبیقی  -16
  1394شهریور  ،المللی ترویج زبان و ادب فارسی
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 و زبان پژوهشهاي ملی همایش هشتمین ،حکمت روشـنایی : گذري بر جهان شـناسـی حکیم سـنایی غزنوي     -17
    749-763 ص، 1394بهمن  ،فارسی ادبیات

ــین، علی امام البالغه نهج در دیگرگروي جهانی اخالق بازتاب -18 ، پنجمین اکبري حاجی فاطمهو  حیدري حس
  1401 اردیبهشت ،84 – 102،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ص متعالی ارزشهاي و اسالمکنفرانس ملی 

 تالیـف و ترجـمـه کتـاب:   -و 

ي دهاترجمه کتاب با همکاري دکتر محمد ،اثر دکتر سید حسین نصر ،»ي صوفیان از دیروز تا امروزهاآموزه« -1 
 و چاپ دوم13 82چاپ اول مرداد  ،هاقصــیده ســرا با همکاري مرکز بین المللی گفتگوي تمدنانتشــارات  ،امینی

  1389چاپ پنجم  ،1384 چاپ چهارم ،1383چاپ سوم ،1382مهر
به  ،» )هنر و فرزانگان کاشـــان ( مجموعه مقاالت از حســـن نراقی و دیگران ،جســـتارهایی در آثار تاریخی« -2

  1389 ،انتشارات دعوت ،کوشش دکتر حسین حیدري
تهران: سازمان مطالعه و تدوین ، دکتر حسین حیدري ،»کتاب شـناسـی گزینشـی و توصیفی مطالعات ادیان   « -3

    1388 ،( سمت ) هاکتب علوم انسانی دانشگاه
ــت«چاپ ترجمه دو مقاله:  -4 ــمانی زرتش ــیان و دین «(میرچا الیاده) و » واقعیت تاریخی و پیامهاي آس هخامنش

 ،هابنشر افکار و ش ،به کوشش علی دهباشی ،»زندگی و اندیشه زرتشت«نوشته لویس گري) در کتاب» ( زرتشـت 
1387    

اجرام  ،ایرانیان باستان از آسمان (بازسازي نظرگاه کیهان شناخت ایرانیان باستان بر بنیاد اوستا و متون پهلوي -5
تشارات ان ،»جشن نامه استاد دکتر فتح اهللا مجتبایی«در  ،فائزه ایزدي ،حسین حیدري ،ها)کوه و آب ،زمین، فلکی

  1394 ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ــی دگرگونی مفهومی ایمان در کتاب مقدس «مقاله -6  ــین حیدري ،دي امینیهادکتر محمد ،»بررسـ در  حسـ
    1394 ،انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،»جشن نامه استاد دکتر فتح اهللا مجتبایی«
حســین  ،»علم و فلســفه در هندســه معارف ادیان ابراهیمی ،عرفان، مروارید گمشــده : جایگاه حکمت«مقاله  -7 

به کوشش زهرا سادات خورشیدي فر و محمد  ،»ارج نامه استاد حسن عاطفی «در  حســن پـــاشــایی  وحیدري 
  1394 ،انتشارات سوره تماشا ،جمالی

، قم: حیدري حســین و تیموري اعظم، اصــفهان ارمنیان باورهاي و هاآیین شــناســی مردم و تاریخی گزارش -8
  1398، یاقوت

 ي پژوهشـی:هاطرح -ز  
در ایران براي وزارت ارشاد اسالمی  تحقیق و بررسـی جامعه شـناسـی اقلیت مسیحی   «اجراي طرح پژوهشـی   -1

1366. 
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ــاد اســالمیع در باب حیات امام حســین» ( شــورش در خلق عالم«اجراي طرح پژوهشــی-2   ،) براي وزارت ارش
1373.  

    15/2/82اتمام  ،براي دانشگاه کاشان» فرهنگواره توصیفی ادیان و علوم قرآنی «اجراي طرح  -3 
    24/4/1385اتمام  ،براي دانشگاه کاشان ،»ي حکیم سناییهابررسی تطبیقی اندیشه«اجراي طرح پژوهشی

  .مرکز نشر دانشگاهی ،جلدي)همکاري در تالیف فرهنگ زبان فارسی ( ده  -4
  

 ي اجرایــی :هامسئولیت -ح   

 1364تا  1360از  ،)معــاون پرورشی و تدریس در دبیرستان شهید بهشتی تهران1

  1367-1364 ،تهران ،) تدریس در آموزشگـاه تیزهوشان عالمه حلـی2
   1368تا  1365از  ،) کارشنــاس معاونت بین الملل وزارت ارشاد اسالمی3

  .1377تا  1370از  ،ي دانشگاه کاشانهاریاست کتابخانه مرکزي و دیگر کتابخانه) 1
 .1378تا  1373از  ،ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان )2

  1378تا  1373از  ،) عضویت در شوراي آموزشی دانشگاه کاشان3
  1391تا  1378) ریاست کتابخانه دانشکده علوم انسانی از 4
  تا کنون. 1383از  ،مدیرمسئول مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان )5
  .1376 ،عضویت در گروه تخصصی برنامه ریزي آموزشی ادیان و عرفان دانشگاه تهران )6
 1391تا  1383شوراي پژوهشی دانشگاه کاشان از ) عضویت در 7ّ

   1387تا1384 آذر از ،(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) عضویت در شوراي پژوهشی کاشان) 8

  1391تا  1385 خردادعضویت در شوراي دانشگاه کاشان از )9
    1384) مسئول راه اندازي مرکز پژوهشی کاشان شناسی از بهمن 10
  1387 - 89) عضو کمیته تحول اداري دانشگاه کاشان11
  1386-7مدیر مسئول مجله کاشان شناخت  )12
  1391تا  1385دانشگاه کاشان از معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی  )13
  1387-1391، هیات ممیزه دانشگاه کاشان ،) عضو و دبیر کمیته منتخب دانشکده علوم انسانی14
  1400تا  1389 از ،عضو ثابت کارگروه بررسی توانایی علمی در گروه آموزشی ادیان و فلسفه) 15
  1387 -1389 ،االهیاتعضو ثابت کارگروه بررسی توانایی علمی در گروه آموزشی )16
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  1393تا 1392از ،عضو ستاد اقتصادي دانشگاه کاشان) 17
  1392از مرداد ،عضو هیأت مدیره بنیاد کتاب مطهر دانشگاه کاشان) 18
  1400تا 1393از مرداد  ،هاي اسالمی دانشگاه کاشان) نماینده وزارت در هیأت نظارت بر تشکل19
  1400تا  1393از  ،هاي خارجی دانشگاه کاشانزبانادبیات و  معاون پژوهشی دانشکده )20
  1401 – 1383از اردیبهشت  ،) عضو شوراي پژوهشی مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان21
  1400تا  1394از مرداد  ،مسئول راه اندازي کتابخانه مرکزي دانشگاه کاشان )25
 تحقیقات و ،وزارت علوم ،برنامه ریزي آموزش عالیدفتر  ،هیات گروه علوم انســانیعضــو کمیته تخصــصــی اال 22

  1396تا  1394از خرداد  ،فناوري
  1400تا 1394تیرماه عضویت در شوراي دانشگاه کاشان از )23
    1394از اردیبهشت  ،ي رسانه اي دانشگاه کاشانهاعضو شوراي سیاستگذاري فعالیت )24
  1401تا  1394از آبان  ،کاشان) عضو ثابت گروه تخصصی تخلفات پژوهشی دانشگاه 25
  1397تا  1395) مدیر گروه ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان از 26

  1401تا  1384 ازپژوهش نامه کاشان  ) عضو تحریریه34 
تا  1396از  ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد خرم آباد ،دوفصـلنامه تخصـصی تفسیر متون وحیانی   عضـو تحریریه ) 35

  کنون
    1399/ 10/10، عرفان و اخالق دوازدهمین دوره جشنواره فارابی، ادیانعلمی عضو گروه  )36
  تا کنون 1399دانشگاه تهران از سال  مجله ادیان و عرفان عضو تحریریه )37

 .پژوهشی   آموزشی و عناوین جوایز ط 

    1388در سال تحصیلی  استاد نمونه آموزشی .1
 1393، کاشان دانشگاه برگزیده پژوهشگر .2
 1394، کاشان دانشگاه برگزیده پژوهشگر .3
 1395 ،کاشان نمونه دانشگاه پژوهشگر .4
  1397سال تحصیلی دراستاد نمونه آموزشی  .5

 

  . کارشناسی ارشد و دکتري ،در مقاطع کارشناسی تدریس شده در دانشگاههاي کاشان و تهران عناوین دروسي :  
 

  هودی نید - اسالم از قبل رانیا انیاد -کالم علم اتیکل - 2 یاسالم فرق خیتار - 1 یاسالم فرق خیتار
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 يها موزهآ - یتخصص زبان - یاسالم کالم - یتخصص زبان - یتخصص زبان - تیحیمس نید - انیاد یشناس روش - 
 ایانب قصص - يا رشته نایب یقرآن مطالعات یشناس روش - یتخصص زبان - بزرگ انیاد با ییآشنا - قرآن در یروانشناخت

 یتخصص یسیانگل - 1ثیحد و قرآن علوم یتخصص یسیانگل - ثیحد و قرآن علوم در قیتحق روش - نیعهد و قرآن در
 از شیپ رانیا انیاد - 2ینید مطالعات يها روش - 1ینید مطالعات يها روش - دیجد کالم - 2ثیحد و قرآن علوم
 زبان - انیدراد اخالق - 2تیحیمس - 1تیحیمس - 2هودی نید - 1هودی نید - 2اسالم از شیپ رانیا انیاد - 1اسالم
 يهودی مکال- یقیتطب یاسالم کالم - دیجد یکالم مسائل - یفارس ادب در آن ریتأث و یاسالم دیعقا و آراء ریس - یخارج

 یبررس -یاسالم کالم یبررس - ازاسالم شیپ رانیا انیاد -یقیتطب کالم علم - هودی خیتار - تیحیمس خیتار -یحیمس
 از شیپ رانیا ینید متون -هودی یعرفان و ینید متون -انیاد در قیتحق يروشها -نیعهد و قرآن در موضوعات یقیتطب

، یهود ریختا ،مسیحیت تاریخ ،اسالمی کالم بررسی، عهدین و قرآن در موضوعات تطبیقی بررسی، اخالق در ادیان - اسالم
 ،فارسی عمومی ،زبان تخصصی ادبیات فارسی ،2دینی مطالعات يهاروش، 1دینی مطالعات يهاروش، ادیان شناسی روش
 عقاید و آراء سیر ،کالم علم کلیات ،کالم یهودي مسیحیکالم تطبیقی، ، جدید کالم، 2 اسالمی کالم، 1 اسالمی کالم

  ،اسالم زا پیش ایران دینی متون ، عهدین قصص انبیا در قرآن و ،مبانی جامعه شناسی ،فارسی ادب در آن تأثیرو اسالمی
ز ا .. در دانشگاه کاشان و دانشگاه تهران و .....،متون عرفانی به زبان فارسی، یهود عرفانی و دینی متوناخالق در ادیان، 

 تا کنون 1369

  

  هاداوري ،ي علمی همایشهاکمیته ،عضویت در تحریریه مجالت. ي
  .1361) عضویت در تحریریه روزنامه اطالعات در سال 1
  تا کنون 1383) عضویت در شوراي نویسندگان مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان از 2
  1392تا 1384از  مجله کاشان شناختعضویت در شوراي نویسندگان ) 3
  تا کنون1393از  پژوهش نامه کاشانمجله عضویت در شوراي نویسندگان  )4
    1386تا 1383عضویت در شوراي نویسندگان مجله رسانه دانشگاه کاشان از )5
  1393تا  1388عضو شوراي نویسندگان مجله کتاب ماه دین از )6
  سال 2تا  28/11/1386دبیر شوراي هم اندیشی دانشگاه کاشان از  )7
  1388 ،دانشگاه کاشان ،علمی همایش بابا افضل الدین مرقی کاشانی عضو کمیته )8
  1391، دانشگاه کاشان، وقف با تاکید در آموزش عالی علمی همایش ) عضو کمیته9

  1391، شاهرود ،) عضو کمیته علمی همایش عرفان شرق و توسعه گردشگري10
ي دانشـگاه تهران و مطالعات اسـالمی دانشـگاه مشهد از    هابررسـی داوري مجالت علمی پژوهشـی مقاالت و   )11

  .1381و مجله اندیشه دینی دانشگاه شیراز و داوري براي مجله علمی ترویجی دانشگاه سمنان از  1379
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ساعت براي  444) داوري در زمینه نقد و بررسـی کتب علوم انسـانی در گروه فلسفه و کالم اسالمی به میزان   12
  .1382علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تا سال پژوهشگاه 

 ،ي کارشناسی ارشد ادیانهاورساله 1385ي دوره دکتري دانشـکده الهیات دانشگاه تهران از  هاداوري رسـاله  )13
  تا کنون 1383در دانشگاه کاشان از ادبیات فارسی و علوم قرآنی 

  

 هاـ راهنمایی پایان نامه ك:  
به  ،پایان نامه کارشـناسـی ارشـد طاهره ناصـري در دانشـگاه کاشان      ،ابراهیمی و زرتشـت جامعه آرمانی در ادیان  .1

  1384راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره جواد روحانی رصاف 
به  ،پایان نامه کارشناسی ارشد اعظم مشهدي در دانشگاه کاشان ،علل افول دین زرتشـتی در اواخر دوره سـاسانی   .2

  1385و مشاوره جواد روحانی رصافراهنمایی دکتر حسین حیدري 
به  ،پایان نامه کارشناسی ارشد احمد عباسی در دانشگاه کاشان، بررسـی عقاید و تاریخچه نهضـت حسیدیزم یهود   .3

  1385راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره عبدالرحیم سلیمانی اردستانی 
 به راهنمایی دکتر ،دي در دانشگاه کاشانپایان نامه کارشـناسـی ارشـد مریم محمو    ،برگزیدگی یهود از نگاه یهود .4

  1385حسین حیدري و مشاوره دکتر منصور معتمدي 
پایان نامه کارشــناســی ارشــد ســعید اخوان در   ،در بســتر تفکر غرب بر پیدایش مدرنیته تاثیر االهیات مســیحی .5

  1385 ،به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره جواد روحانی رصاف ،دانشگاه کاشان
پایان نامه کارشناسی ارشد علی  ،ي دینی آشوریانهاباورها و آیین ،پژوهشی در باب تاریخ ،کلیسـاي شرق آشوري  .6

    1386 ،اکبر حسینی سده به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره دکتر لیال هوشنگی
سی ارشد محمد جواد پایان نامه کارشـنا  ،ي مسـیحیان عربسـتان قبل از اسـالم   هاعقاید و آیین ،هابررسـی آموزه  .7

  1386به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره دکتر لیال هوشنگی  ،فرازیان در دانشگاه کاشان
پایان نامه کارشناسی ارشد محمد  ،بررسـی مسـأله تحریف عهدین در مجادالت مسـلمانان با یهودیان و مسیحیان    .8

  1387 ،و مشاوره دکتر منصور معتمديبه راهنمایی دکتر حسین حیدري  ،باقر سعیدي در دانشگاه کاشان
 ،بررسـی پدیدار شناسانه اهل حق در آذربایحان غربی پایان نامه کارشناسی ارشد بهمن زاهدي در دانشگاه کاشان  .9

  1387 ،به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره دکتر قربان علمی
 ن نامه کارشناسی ارشد سپیده نصرتیپایا ،بررسـی تحلیلی کتاب ایوب و تاثیرات آن در االهیات یهودي مسـیحی   .10

  1387 ،به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره دکتر ناصر گذشته ،در دانشگاه تهران
سمیه  پایان نامه کارشناسی ارشد ،بررسـی تطبیقی نبوت و انبیا در عهدین و کتب قانونی ثانی در مقایسه با قرآن  .11

  1387 ،دي امینیهاحیدري و مشاوره دکتر محمد به راهنمایی دکتر حسین ،رجبی در دانشگاه تهران
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 متون ،و اندرزهاي شـاهنامه با اوستا  هاآیین ،بازتاب دین و فرهنگ مزدایی در شـاهنامه ( بررسـی تطبیقی باورها   .12
به راهنمایی دکتر حسین  ،پایان نامه کارشـناسـی ارشـد محدثه قاسـم پور در دانشـگاه کاشـان       ،پهلوي و پازندي

  1388 ،دکتر رضا شجريحیدري و مشاوره 
ت زر در فریبا طش پایان نامه کارشناسی ارشد ،ي آنتونی گیدنز در باره دین ( گزارش و بررسی انتقادي )هااندیشه .13

 1388 ،و مشاوره جواد روحانی رصاف ،به راهنمایی دکتر حسین حیدري ،دانشگاه کاشان

اه پیام در دانشگ ،ناسی ارشد امیر عباس عزیزي پورپایان نامه کارش ،تاریخ تشیع در منطقه کاشان در دوره صفویه .14
  1388 ،به راهنمایی دکتر علیرضا جاللی و مشاوره دکتر حسین حیدري ،نور ( مرکز قم )

پایان نامه کارشــناســی ارشــد احمد لهراســبی در  ،بررســی تطبیقی نظریه امامت در مذاهب اســماعیلیه و امامیه .15
    1389 ،دشت بزرگی و مشاوره دکتر حسین حیدري به راهنمایی دکتر مهدي ،دانشگاه کاشان

تر به راهنمایی دک ،پایان نامه حسن پاشایی در دانشگاه کاشان ،بررسـی تطبیقی مفهوم حکمت در قرآن و عهدین  .16
    1389 ،حسین حیدري و مشاوره دکتر عبداهللا موحدي محب

کارشـناسـی ارشـد حسین میر صادقی در    پایان نامه  ،ي بنیاد گرایی در ادیان ابراهیمیهابررسـی تطبیقی جریان  .17
  1389 ،به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره جواد روحانی رصاف ،دانشگاه کاشان

بررسـی تطبیقی شـعورمندي کائنات در ادیان سامی و مزدایی پایان نامه کارشناسی ارشد حمیده سادات فاطمی    .18
  1389 ،دکتر محمد هادي امینی به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره ،در دانشگاه کاشان

پایان نامه کارشـناسی ارشد علی فالحیان وادقانی در دانشگاه   ،فرهنگ و زندگی اجتماعی ،یهودیان کاشـان: تاریخ  .19
  1389 ،دي امینیهابه راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره دکتر محمد ،تهران

شد پایان نامه کارشناسی ار ،دینی مردم کاشانبررسـی گستردگی و ژرفاي برخی تجارب تفسیري دینی در حیات   .20
به راهنمایی دکتر حسـین حیدري و مشـاوره دکتر فریبرز صدیقی    ،مرجان عسـگري بابادي در دانشـگاه کاشـان   

    1390 ،ارفعی
پایان نامه کارشـناسی ارشد علی بهاري در دانشگاه   ،و اسـاطیر خاورمیانه با کتاب مقدس  هابررسـی تطبیقی آیین  .21

    1390 ،راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره حسین ستار به ،کاشان
ــی روابط متقابل یهودیان .22 ــالمی   ،بررس ــفوي تا انقالب اس ــر ص ــیعیان در ایران از عص ــیحیان و ش پایان نامه  ،مس

به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره دکتر  ،کارشـناسـی ارشد محبوبه کریمیان طاهري در دانشگاه کاشان  
    1390 ،ه زاریونس حمامی الل

پایان نامه کارشـناسی ارشد امیر حسین حسینی در   ،تحوالت اعتقادي و اجتماعی کلیسـاي آناباپتیسـت منونایت   .23
  1390 ،به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره جواد روحانی رصاف ،دانشگاه کاشان

ه ب ،ه در دانشگاه کاشانپایان نامه کارشـناسـی ارشد محمد تقی رحمت پنا   ،بررسـی سـند و متن احادیث مثنوي   .24
  1390 ،راهنمایی دکتر پرویز رستگار و مشاوره دکتر حسین حیدري
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پایان نامه کارشــناســی ارشــد مهدي میر  ،بررســی تطبیقی پرســتش ایزد بانوان در ادیان قدیم و جوامع نانویســا .25
 ،شاوره حسین ستاربه راهنمایی دکتر حسین حیدري و دکتر احسان قدرت اللهی و م ،سجادي در دانشگاه کاشان

1390  
پایان نامه کارشناسی ارشد ابو الفضل چاووشی در دانشگاه  ،سـیماي داوود و سـلیمان در عهدین و روایات فریقین   .26

 1390 ،به راهنمایی دکتر ماشاءاهللا جشنی و مشاوره دکتر حسین حیدري ،کاشان

ئزه پایان نامه کارشناسی ارشد فا ،بررسـی تطبیقی نظرات و نقش پیتربرگر در سـیر تحوالت جامعه شـناسی دین    .27
 1390، به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره جواد روحانی رصاف ،ایزدي

علل پیدایش تفسیر هرمنوتیکی از دین در میان نواندیشان مسلمان پایان نامه کارشناسی ارشد مرتضی قدمگاهی  .28
 1391، و مشاوره دکتر حسن ابراهیمیبه راهنمایی دکتر حسین حیدري  ،دانشگاه تهراناالهیات  دانشکده

پایان  ،ي آن در متون نیایشـی زرتشـتیان معاصر  هاي متون اوسـتا و پهلوي و دگرگونی هابررسـی تطبیقی نیایش  .29
به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره موبد کورش  ،الهه خانیان ،نامه کارشـناسـی ارشـد در دانشگاه کاشان   

 .1391 ،نیکنام

ــه  ،ن در روانشـناسـی مزلو و تعمیم نظرات مزلو بر مولوي  بررسـی جایگاه دی   .30 پایان نامه کارشناسی ارشد خدیجــ
 1391، به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره جواد روحانی رصاف ،کـاردوست در دانشگاه کاشان

گاه در دانش ،اخیر پایان نامه کارشناسی ارشد اعظم نیکبخت سـده  در اصـفهان  یهودیان اعتقادي و آیینی تحوالت .31
  1391 ،به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره دکتر مرتضی نورانی، کاشان

، رازي فخر امام و تیمیه ابن ،طوسی الدین نصیر خواجه ،طباطبایی عالمه دیدگاه از عصمت آموزه تطبیقی بررسـی  .32
 ،حیدري حسین دکتر مشاوره و رضـازاده  حسـن  دکتر راهنمایی به ،بهرامیان زینب ارشـد  کارشـناسـی   نامه پایان

1391 

 پایان نامه کارشــناســی ارشــد جنّت   ،وندیداد و یهودیت کیفري احکام با حمورابی مقررات تطبیقی بررســی  .33
   1392 ،به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره دکتر سعید قماشی ،خاکسارآرانی در دانشگاه کاشان

h ps://jclr.atu.ac.ir/ar cle_847.html 

 مجتبی ارشــد کارشــناســی نامه پایان ،فکري تحوالت و اهداف ،اعتقادات ،مبانی ،هازمینه:بخش آزادي االهیات  .34
 جواد مشاوره و ،حیدري حسین دکتر و اللهی قدرت احسان دکتر راهنمایی به ،کاشان دانشـگاه  در نماینده نیاسـر 
 .1392 ،روحانی رصاف

 بهرامی مزدایی پایان نامه کارشـناسـی ارشد معصومه   متون و قرآن در همگانی نظارت تطبیقی و آماري بررسـی   .35
   1392 ،به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره دکتر محسن قاسم پور ،منعم در دانشگاه کاشان

 نامه انپای ،بررسـی تطبیقی لشـکریان اهریمنی در کتاب مقدس وتاریخ مسـیحیت با اساطیر یونان و خاورمیانه    .36
دکتر ابراهیم به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره  ،کاشان دردانشگاهجالل الدین افضل  ارشد کارشـناسی 

 1393 ،پورموسی
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فرزانه  ارشد کارشـناسی  نامه پایان ،مزدایی و ابراهیمی نظرادیان از هسـتی  تدبیر و تکوین در کالم مینوي تأثیر  .37
   1393 ،جواد روحانی رصافآقاي  مشاورهبه راهنمایی دکتر حسین حیدري و  ،کاشان دردانشگاه فیاضی

الهام  ارشد کارشـناسـی   نامه پایان ،ادیان ایران وبین النهرین باسـتان  ،اسـالم کیهان شـناسـی   بررسـی تطبیقی   .38
 1393 ،به راهنمایی دکتر حسین حیدري ،کاشان دردانشگاه افشاري

 دردانشگاه فاطمه عقیقی ارشـد  کارشـناسـی   نامه پایان ،بررسـی تطبیقی شـهادت و جانبازي در ادیان ابراهیمی   .39
 1393 ،آقاي حسین ستار مشاوره و حسین حیدري دکتر راهنمایی به ،کاشان

ارشد فاطمه مجیدي  کارشناسی نامه پایان ،ي باسـتان شـناسی ایران باستان  هاي دینی در یافتههاتجلی اندیشـه  .40
 1393 ،و مشاوره دکتر لباف ،فالحیدکتر جعفر  ،حسین حیدري دکتر راهنمایی به ،سمنان دردانشگاه

محمد رضا  ارشد کارشـناسی  نامه پایان ،ي کتاب مقدسهابررسـی تطبیقی اعالمیه جهانی حقوق بشـر با آموزه    .41
 1394، به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره دکتر سعید قماشی ،کاشان دردانشگاه بدیع آبادي

ارشــد عذرا  کارشــناســی نامه پایان ،و زرتشــتیان معاصــر ایرانبررســی تطبیقی حقوق خانواده در میان ارامنه   .42
 1394شهریور  ،دکتر رازمیک درمگردیچیانبه راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره  ،خاتمی

به  ،تیموري اعظمارشد  کارشناسی نامه پایان ،اخیر سـده  در اصـفهان  ارمنیان آیینهاي و باورها تحلیل و بررسـی  .43
 1394 آبان ،حیدريراهنمایی دکتر حسین 

فاطمه  ارشد کارشناسی نامه پایان ،بررسی تطبیقی مبانی دینی جایگاه و حقوق حیوانات در اسالم و مزداپرستی  .44
 1394آذر ،و مشاوره دکتر سعیدرضا منتظري به راهنمایی دکتر حسین حیدري ،صادقی

ــناختیهامولفه  .45 ــایل(شـ  ،و عهد عتیق اخالقی) در قرآنرفتاري و  ،ي هوش معنوي و رابطه ي آن با مراتب فضـ
و مشاوره دکتر فریبرز صدیق  به راهنمایی دکتر حسـین حیدري  ،شـمی هاارشـد معصـومه   کارشـناسـی   نامه پایان
 1394آذر ،ارفعی

، ارشد آیدا برکاتی کارشـناسی  نامه پایان ،گیري نوه مشـترك هنر قدسـی  طراحی مرکز گفتگوي ادیان با بهره .46
دانشکده معماري و هنر دانشگاه  ،حسین حیدري ،اساتید مشاور سلمان نقره کار ،دکتر جواد دیواندري استاد راهنما

   1395شهریور  کاشان

 ارشد نامه کارشـناسی  پایان ،ویژگی هاي امام از دیدگاه فرقه شـیخیه و نقد آراي آنان ازمنظر شـیعه امامیه   .47
   1397شهریور  ،حیدري دکتر حسینه مشاورو  رضازاده حسن دکتر ییراهنمابه حمیده مختاري شمسی 

 ارشــد کارشــناســی نامه پایان ،مزدایی متون و عهدین ،اســالم دیدگاه از آخرالزمان و رجعت تطبیقی بررســی .48
 حسیندکتر  همشـاور  و رضـازاده  حسـن  دکتر ییراهنمابه  ،اسـالمی  کالم و فلسـفه  رشـته  در زادهطالب وجیهه

   1396بهمن  ،حیدري

ارشـد سوسن   کارشـناسـی   نامه پایان ،نگاه به طبیعت از منظرآیین شـینتو و آیین زرتشـتی  بررسـی تطبیقی    .49
   1397شهریور  ،به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره جواد روحانی رصاف ،نعمتی
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ارشد  کارشناسی نامه پایان ،اسالم از پیش ایران مزدایی متون و تاریخ در زنان جایگاه و حقوق تحول سیر  .50
  1397شهریور  ،زروانی مجتبی به راهنمایی دکتر حسین حیدري و مشاوره دکتر ،سرلکفرزانه 

ت تح ،حسینیلاعداد عالء غازي حمد ا ،. دراسه مقارنه : المباحث الکالمیه فی مفاتیح الغیب و مجمع البیان .51
 ق.1440م/2019 ،محسن قاسم پور و د. حسین حیدري .اشراف د

 تیقع عهد در سلیمان به منسوب کتب و طوبیا سلیمان، حکمت سیرا، بن یشوع هاي کتاب در اخالقی نظام  .52
به راهنمایی دکتر حسین حیدري رضا کریمی،  ارشد کارشناسی نامه پایان .ارسطویی اخالق با آن مقایسه و

  1399شهریور محمد مشهدي،  و دکتر
ارشد فاطمه  کارشناسی نامه پایانمتون مزدایی،  کتاب مقدس، بررسی تطبیقی گناهان کبیره در قرآن،  .53

 1399شهریور ، به راهنمایی دکتر حسین حیدري، اکبري
 به، اربابه نخعی نی ارشد کارشناسی نامه ، پایانییدر قرآن ومتون مزدا یو غمناک یشادمان یقیتطب یبررس  .54

  1399 اسفند ،و مشاوره دکتر زهرا زنجانی حیدري حسین دکتر راهنمایی
 امهن پایان، متون مزدایی و اساطیر بین النهرین:کتاب مقدس، بررسی تطبیقی اوصاف بهشت و دوزخ در   .55

 حیدري، حسین دکتر دکتر احسان قدرت الهی و مشاوره راهنمایی بهفرنگیس ضرونی،  ارشد کارشناسی
 1399 اسفند

 قانهعاش االهیات و غزالی خائفانه ابوحامد االهیات در اندیشی مرگ پیامدهاي و لوازم مبانی، تطبیقی بررسی  .56
شاوره و م حیدري حسین دکتر راهنمایی بهعلیرضا جواد کلباسی،  ارشد کارشناسی نامه پایان، یرکگور کی

 .1401دکتر دکتر حسن احمدي زاده، شهریور 
 هب رساله دکتري اعظم سادات شبانی، کریم، قرآن و مقدس کتاب نبوت در با روح رابطه تطبیقی بررسی  .57

  .1401، مهرحیدري سیندکتر حپور و مشاوره  قاسم راهنمایی محسن
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