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                                                                        :اطالعات شخصی
  پرویز رستگار جزي: نام خانوادگی

  1340: سال تولد
  بندر گز: محل تولد

  دانشگاه کاشان، علوم انسانی دانشکده، ثیعضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حد: سمت
  15پایه  استادیار: یعلم مرتبه

  : تحصیلی سوابق
  به بعد 1359هاي حوزه علمیه قم، معادل درس: کارشناسی
  1373 -1370تربیت مدرس قم، : ارشد کارشناسی

  1381 -1373تربیت مدرس تهران، : دکتري
  

  : آموزشی سوابق
  : تدریس

  .تاکنون ادامه دارد 1376دانشگاه کاشان از سال  .1
  

، تـاریخ  )کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد   ( 3و  2، تفسیر تخصصـی  4و  3 کاربردي صرف و نحو: عناوین تدریس
ن آقرائت متـون تفسـیري قـر   ، ، تأثیر قرآن کریم در پیدایش علوم ادبی)کارشناسی و کارشناسی ارشد(حدیث، فقه الحدیث

  کریم
  

  : اجرایی سوابق
  90 -88ه کاشان، عضو ثابت کارگروه بررسی توانایی علمی در کارگروه علوم قرآن و حدیث، دانشگا .1
  دبیري سرویس حدیث و تاریخ فصلنامه پژوهشی میثاق امین  .2
  پژوهشی مطالعات عرفانی –داوري مقاالت مجله علمی  .3
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  پژوهشی حدیث پژوهی –داوري مقاالت مجله علمی  .4
  داوري پایان نامه هاي کارشناسی ارشد  .5
  داوري مقاالت همایش هاي فیض و بابا افضل .6
  ـ پژوهشی مطالعات اسالمیداوري مقاالت مجله علمی .7

  

  : در مجامع علمی عضویت
  :افتخارات

  برتر هم راویان مشترك به عنوان پژوهشهم معجم بحار االنوار و 
  

  : پژوهشی سوابق
  )کتب منتشره (: لیفاتأت

 یکی از سه مؤلف کتاب دو جلدي راویان مشترك .1

  1383بهار ) نماهستی(ها ها و در خاطرهخاطره .2
  1386تابستان ) نماهستی(هاي دل پاره .3
  87زمستان ) نماهستی(و دو دفتر » ماعر«یک  .4
  88پاییز ) نماهستی(سه گفتار در تفسیر ،  قرائت و تدوین قرآن کریم  .5

  
  :تصحیح و ویراستاري

  )نشر دفتر تبلیغات(جلد اول معجم بحار االنوار  10محقق و مصحح در  .1
  مدرسجلدي مکررات ال 4یکی از دو محقق و مصحح کتاب  .2
 ري کتاب سحرگشا و سپر بال مصحح و ویراستا .3

  گرایش ها و مذاهب اسالمی .4
   مژدة ظهور .5
  کارکرد دین .6
  الحدیث و رجال یۀفرهنگ اصطالحات درا .7
  عدم صحۀ الصلح عن حق الرجوع .8
  مجمع الفوائد فی شرح الفرائد .9

 )جلد 5(فی نصوص اهل السنه  االمامۀ موسوعۀ .10

 ـ پژوهشی حدیث پژوهیویراستاري علمی شماره دوم مجله علمیویراستاري فارسی شماره اول و  .11
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  : منتشر شده مقاالت
  : پژوهشی -علمی مقاالت
  )فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی( ها و حکم حدیث مدلّس در صحاح شش گانه اهل سنتنمونه .1
  )مطالعات اسالمی(در آیات تیمم » صعید«نگاهی به مفهوم واژه  .2
  )علوم حدیث(تیره متنی فرازي از دعاي کمیل  نقد و بررسی تحلیلی .3
  )مقاالت و بررسیها(» وسطی ةصال«جستاري جدید در یافتن مصداق  .4
  )علوم حدیث(الکافی به دست کلینی  روضۀقرینه هاي سندي نگارش  .5
  )شناسیشیعه(در بستر تاریخ حدیث » شیعه جعفري«بازخوانی رونمایی لقب  .6
  )علوم حدیث(» ...اخوك دینک« گذري بر سند و درنگی در متن حدیث .7
  )مشرق موعود(بازخوانی سند و متن حدیثی دربارة تبار امام مهدي  .8
   1390، تابستان 5، شماره )پژوهیحدیث(، »لو ال السنتان لهلک النعمان«: بررسی سخن پیشواي حنفیان .9

 
 
  

  : ترویجی –علمی  مجالت
  79اسالمی، زمستان هاي ، فصلنامه کتاب»سباحت غرق در سیاحت شرق«مقاله  .1
  )فروردین و اردیبهشت( 1381، آیینۀ پژوهش، »فرزانگان نراق«مقالۀ  .2
  )آینه پژوهش(یک ماجرا ، یک مقتل و دو گزارش  .3
  )آینه پژوهش(» ري باستان«ري باستان در  .4
  )فصلنامه کتابهاي اسالمی(تنقیح المقال در  قاموس الرجال  .5
  )اسالمیفصلنامه کتابهاي (مستغربات یک مستشرق  .6
  )فصلنامه کتابهاي اسالمی(در بوتۀ نقد »  اسرار الصالة و مهماتها«کتاب  .7
  )فصلنامه کتابهاي اسالمی(و صدها گنجینه  یک گنج .8
  )فصلنامه کتابهاي اسالمی(» ما«تا آفاق » من«از افق  .9

  )آینه پژوهش(اي دیگر المراجعات در مراجعه .10
  )اسالمیفصلنامه کتابهاي (اثري تفسیري در تفسیر اثري  .11
  )شناختکاشان(کاشان و محدثان کاشان  .12
  )شناختکاشان(انوشیروان؛  مدیر، مورخ و محدثی کاشانی  .13
  )پیام زن(زنان در عرصۀ تاریخ اسالم  .14
  )مطالعات عرفانی(» کنز مخفی«پژوهشی در سند و متن حدیث  .15
  )آینه پژوهش(مقتل صدوق به روایت آثار صدوق  .16
  )کاشان شناخت(کاشان؛ خاستگاه پیشواي ظاهریان  .17
  )اسالم پژوهی(» صالة وسطی«ترین اقوال دربارة بررسی  و نقد عمده .18
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  )میثاق امین(»  گلن اوجا«در سرزمین  .19
  )میثاق امین(ابوحنیفه و قیام علویان  .20
  )میثاق امین(هاي مالک بن انس و مکتوب ماندگارش موطأ مروري بر منش .21
  )نمیثاق امی(در آینۀ باورهاي یک امام ) ع(یک امام .22

  
  : تخصصی -علمی مجالت
     : المعارفی ةدایر مقاالت

  89سال   14حمیدي، عبداهللا بن زبیر، دانشنامه جهان اسالم، ج
  

  ها مقاالت همایش
  

  در مقطع کارشناسی ارشد هاي راهنمایی شدهنامهپایان
  

  بررسی تحلیلی و تطبیقی صحیح بخاري و کتاب کافی .1
  تفسیرينقش قرائات شاذه در گسترش مباحث  .2
  بررسی تطبیقی و تحلیلی روایات اسباب النزول در آیات و سور مکی و مدنی .3
  نقش بانوان محدث در صحاح ششگانه اهل سنت .4
  پوشانی روایات شیعه و سنی با رویکرد تقریب بین مذاهباي اندازه همبررسی مقایسه .5
  بررسی و ارزیابی نقش زنان محدث در کتب اربعه شیعه  .6
  هاي ابن عباس در علوم قرآن و حدیث و نقد آنهابزرگی بررسی علل و عوامل .7
  بررسی و نقد جایگاه عایشه در برخی محورهاي علوم قرآنی .8
  بررسی آماري آیات احکام و تحلیلی از علل نزول اکثر آنها در مدینه .9

  بررسی و نقد ادلۀ طرفداران مکی یا مدنی بودن سورة انسان .10
  بررسی جایگاه بانوان در آیات احکام .11
  تفسیر کنزالدقائق و بحر الغرائب شناسی تحلیلیبررسی و روش .12
  )ع(پژوهشی تطبیقی در تأثیر مبانی کالمی شیعه و سنی در تفسیر سورة یوسف .13
 تحلیلی از توحیدمحوري در گفتگوهاي قرآنی .14

 منع تدوین حدیث نبوي از سوي خلفاي صدر اسالم ۀبازخوانی و نقد ادل .15

 بیت در صحاح ششگانه اهل سنت بررسی علل اندك بودن روایات اهل .16

 صحیح بخاري و تحلیلی از آن» التفسیر«بررسی اندازة راهیابی تفسیر عقل به کتاب  .17

 اي دو تفسیر مجمع البیان و البحر المحیطنقد مبانی تناسب صور با تکیه بر بررسی مقایسه .18

 بررسی سند و متن احادیث مثنوي .19
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 لتنزیلپژوهش در نگارش و سند و متن روایات شواهد ا .20

  
  عدد 9: مشاوره پایان نامه

 
 


