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 یب( سوابق شغل

 نام سازمان یا مؤسسه ردیف
 نوع فعالیت مدت اشتغال

 عنوان شغلی )سمت(
 اجرایی آموزشی پژوهشی تا از

 قم –ارم مدیر داخلی ماهنامه بصائر و     3131 3131 سازمان تبلیغات اسلامی 1

 مدیر اجرایی ماهنامه فرهنگ کوثر    3131 3131 آستانه حضرت معصومه 2

 سردبیر نشریه پیام پیشگیری    3111 3113 ستاد احیای امر به معروف 3

 معاونت پژوهشی مدرسه    3111 3111 مدرسه علمیه مهدی موعود 4

 پژوهشعضو شورای    * 3111 3113 ستاد احیای امر به معروف 9

 استادیار عضو هیات علمی   * تا امروز 3111 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 6

 وضعیت تحصیلات ج(

mailto:abedi.mehr@yahoo.co
mailto:Mohammadabedi201@jmail.cim
mailto:Mohammadabedi201@jmail.cim
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 حوزوی .1

 رشته علمی مدرک
 سال دریافت

 مدرک
 توضیحات محل دریافت مدرک

سطح تفسیر. . . . . . سطح سه: 

 چهار: . . . . . . . .

 تفسیر و علوم قرآن

سیر و تففقه واصول پایان نامه 

 علوم قرآن

 

1350 

1353 
 حوزه علمیه قم

سال به 17 خارج فقه و اصول و

 درس خارج اشتغال دارم

 

 های مطالعاتی و تخصصی( سوابق و حوزهد

 . رشته تخصصی1

 مدت مطالعات تخصصی تخصص رشته علمی ردیف

 سال 18  علوم اجتماعی 1

 سال 14  تفسیر و علوم قرآن 2

3 

 

4 

 مباحثثثر جثثثرم شناسثثثی و

 اجتماعی

 قرآن و سیاست

 سال7 

 

 سال تمحض علمی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی9

 

 های خارجیآشنایی با زبان .2

 توضیحات میزان توان برای مکالمه میزان توان برای ترجمه توان استفاده از متون تخصصی نام زبان خارجی ردیف

  متوسط خوب خوب عربی 1

  عالی عالی عالی ترکی 2

 های غیرمطالعاتی )رایانه و . . . (مهارت .3

 توضیحات گواهی معتبر مدت سابقه نوع تخصص ردیف

هثثا کتثثاب و نشثثریه نهادهثثای م تلثث  و ده  سال 19 ویرایش 1

 نشریات ت صصی

 هامراکثثم متعثثدد، نهثثاد رهبثثری در دانشثثگاه  سال  18 ارزیابی مقالات و کتب 2

س( ،سازمان تبلیغات،حرم حضرت معصثومه)

 و...،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 

 وکاربردی عمومی  سال5 رایانه 3

 ( سوابق آموزشیهـ

 توضیحات رتبه علمی مدت تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه عنوان دروس مورد تدریس ردیف

ر ش    درس پژژژژژژژ     1

 تحقیق

   9831 مدرسه امام مهدی موعود ژ قم

 حین تحصیل تدریس داشتم  9831-38 تهران ای علمیه مدرسه زهدر س مقدماتی حو 2

   9811موسسژژژه زمژژژوزش عژژژا ی حژژژوز ی تفسیرموضژژژوعی اقلژژژا  در  3
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 قرزن 

 

 معصومیه قم

نامه  انیپا ییمشا ره   را نما 4

 متعدد ی ا

    علمیه   مراکز دیگر حوزه

 قم –مسجد صاحب ا زمان  تدریس  معه 5

 

11-9831 

 

 به صورت ززاد 

 

 و.... 6

 

تفسیرموضژژوعی سیاسژژ  در 

  .... قرزن

 

 

 فوق لیسانس _سطح س موسسه اسرا 

 

9811 

  

 ز( همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

 توضیحات سال مؤسسه یا مرکز مربوط نوع همکاری ردیف

 مکژاری   تژژد ین   تکمیژژل زیژار زیژژ  ا لژژه  1

 معرف 

  9831 پ   شگاه فر نگ   اندیشه

سمینار مربوط به نصژر  کاری در مقدمات م 2

 حامد ابوزید

  9831 پ   شگاه فر نگ   اندیشه

 با نظارت   مدیری  دکتر نصیری 9831 پ   شگاه فر نگ   اندیشه  نبرای انتشار نشریه تخصصی قرز  مکاری 3

  38-31 سازمان تبلیغات اسلامی مدیری  داقلی   اجرایی نشریات 4

  31-33 زستانه مقدسه رایی مدیری  داقلی   اج 9

6 

 

 

 

 

 5و8 و 7

  مکاری علمی   سردبیری نشریه

 عضو شورای دان  نامه قرزن   شیعه

 مکاری در تد ین   ارزیابی مقا ات  مای   

 9813ا میژژژزان   علژژژوم انسژژژانی اسژژژلامی

 پ   شگاه فر نگ   اندیشه اسلامی

پ   شژگاه  عضو دان  نامه قرزن   ا ل بی 

 یاسلام هشیفر نگ   اند

عضژژو دانشژژنامه قژژرزن   شژژیعه پ   شژژگاه 

 فر نگ  اندیشه اسلامی 

مردمژی سژتاد  ،یهئقوه قضا

   حفاظ  اجتماعیپیشگیری 

19-9831  

 های علمی ( سوابق تحقیقاتی و فعالیتح

 یافته/ منتشر شدهتحقیقات اتمام .1

نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/  عنوان تحقیق ردیف
/ یتحقیق/ ترجمه/ متن درس

 و . . . تصحیح انتقادی

تاریخ 
 اتمام

 محل انتشار یا ارائه )نام ناشر(

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  1359 تالی  کتاب جهاد اقتصادی از منظر قرآن  1
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 ث 

 نور السجاد 1350 تالی  کتاب با قرآن در بهار قرآن 2

 امر به معروف و نهی از منکر در آیینه قرآن 3

 

 نور السجاد 1352 انتشار

 تکلی  سیاسی از منظر قرآن  4

 

  

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  1356 شورای آثار در نوبت چاپ

کتاب جایگاه رهبری در نظام سیاسی از   9

 منظر قرآن
 یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند 1356 چاپ

6 
 1352 چاپ کتاب امر به معروف در ایات قرآن

وف و نهی از ستاد احیای امر به معر

 منکر انتشارت نور السجاد

 نهایی مبانی سیاست از منظر قرآن 7

 
 یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند 1357 تالی  وارسال به شورای آثار

تدوین و تصحیح جلد اول به طور  کتاب  معرفت  قرآنی  8

 کامل و همکاری در جلدهای بعد

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و  1386

 اندیشه

 کانون اندیشه جوان 1386 بازنویسی و تحقیق کتاب نگاهی به آزمون الهی در قرآن  5

10 

 

 

 

فهرست 

کتابهای 

غیرقرآنی 

 و....

اتمام نگارش وارزیابی و اعمال  مبانی و اصول تفسیر سیاسی  

 اصلاحات نهایی

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1358

کتاب وظای  دولت در پیشگیری از جرم   1

 جامعه اسلامیدر 

 1388 –نورالسجاد)ع(  1388 تالی  و تحقیق

 1388 –نورالسجاد)ع(  1388 تالی  و تحقیق کتاب نقش حکومت در پیشگیری از جرم  2

  نورالسجاد 1380 تالی  کتاب جامعه برتر در سیره امام علی)ع( 3

کتاب به سوی فردای بهتر در سیره و   4

 س ن امام علی )ع(

 ئرزا 1381 تالی 

  نورالسجاد 1377 تدوین کتاب فضه، همراز زهرا )س(  9

 زائر 1387 گردآوری کتاب چهل حدیر حکومت اسلامی  6

  معروف 1380 آوریگرد کتاب چهل حدیر استقلال 7

 معروف 1380 آوریگرد کتاب چهل حدیر آزادی  8

 چاپ و نشر بین الملل امیرکبیر 1384 تدوین کتاب مدیر نمونه  5

 نورالسجاد 1382 تدوین  کتاب بر ساحل حدیر حسینی  10
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کتاب فردای بهتر در سایه همت برتر و کار   11

 بیشتر )مشترک(

  پاد اندیشه 1385 تألی 

 شاکر 1374 تألی  کتاب اسماء بنت عمیس ) مشترک(  12

 مرکم جهانی علوم اسلامی چ دوم 1382 گردآوری  کتاب پله پله تا آسمان علم  13

ها از زندگی یک رییس کتاب خواندنی  14

 جمهور

 (4نورالسجاد )چ  1386 گردآوری

 نصر 1377 گردآوری کتاب بگذار تا ببویم  19

 معروف 1375 گردآوری کتاب دفاع فرهنگی در سیره ابرار  16

 مهدیه 1381 تألی  کتاب عمت حسینی  17

 معروف 1379 یگردآور جلد( 2کتاب پیکار با منکر در سیره ابرار )  18

 نورالسجاد )ع( 1350 چاپ کتاب جهاد اقتصادی ث چهل حدیر  15

کتاب در مسیر  شکوفایی با جهاد اقتصادی   20

  )مشترک(

 پاد اندیشه 1350 تألی 

 گردآوری کتاب چهل حدیر بیت المال و  21

 

 نشر معروف 1378

 تحقیقات در دست اجرا .2

 

 عنوان تحقیق ردیف
ف/ تدوین/ تحقیق/ نوع تحقیق: تألی

 ترجمه و . . .

تاریخ 

 شروع
 محل ارائه

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1358 درحال نگارش آسیب شناسی برداشتهای سیاسی از قران کریم 1

 1388 در حال تألی   امر به معروف در تفاسیر شیعه کتاب   2
ستاد احیای امر به معروف و نهی از 

 منکر

 1350 تالی   منادی وحدت سلیم، عبدالمجیدکتاب   3
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب 

 ث در دست چاپ  اسلامی

 قوه قضائیه 1385 تالی در دست  پیشگیری از جرم در قرآن 4

 سازمان تبلیغات اسلامی - در حال تألی  اعتکاف 9

 و نهی از منکر ستاد امر به معروف - در حال تألی  امر به معروف در سیره و س ن امام حسین)ع( 6

 (  ISI ،ISCها، ها، مجموعهها، همایشدانشنامه ،مقالات تألیفی )برای مجلات .3 

 مقالهعنوان  ردیف
: تألیف/ تحقیق/ ترجمه مقالهنوع 

 و...
 تاریخ اتمام

 محل انتشار یا ارائه 
 (مربوطیا مجموعة مجله )نام 

 مجله حکومت اسلامی 1387 تالی  و تحقیق مدیران و خانواده از نگاه قرآن 1

2 

 
فطتمندی انسان وبروندادهایش در حیات 
سیاسی با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی 

 وشهید مطهری فصلنامه
 

 11انسان پژوهشی دین ش 3113   

 31مجله ذهن شماره  3113 ملاک اعتبار گزاره های قرآن کریم با  3
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 تاکید بر گزاره های سیاسی قرآن  
 

4 

سیاسی انسان از منظر مبانی  تکلیف مندی
 خداشناختی در قرآن 

 

 37قبسات  3111 

9 

مبانی هستی شناختی قرآنی و برآیند آن در 
 سیاست اسلامی قبسات 

 

  11ش  3117 

6 

چهار مقاله علمی پژوهشی به همایش 
المیزان تایید شده پژوهشگاه فرهنگ و 

 اندیشه اسلامی
 

 3113 

همایش المیزان تایید شده 
شگاه فرهنگ و اندیشه پژوه

 اسلامی
 

7 

شیوه های معرفت گستری وآگاهی بخشی 
 برای احیای ارزشها و مبارزه با منکرات 

 

 11آیین معنویت   

8 
 شیوه های انگیزیشی تربیت سیاسی 

 
 13آیین معنویت   

5 
 مبانی فلسفه علمی تفسیر سیاسی سال 

 
 31معرفت سیاسی ش 3117 

10 

شناسی در ساحت استلزامهای مبانی خدا
 سیاست از منظر علامه طباطبایی. 

 

 
زمستان 

1354 
  14معرفت سیاسی 

 دانشنامه قرآنی پموهشگاه  1359  مقاله دانشن نامه ای المیمان 11

 1356  مقاله دانشنامه ای امام حسن)ع( وقرآن 12
دانشنامه قرآن وشیعه پژوهشگاه 

 فرهنگ و اندیشه اسلامی

 //// 1357  امام حسین)ع( وقرآن مقاله دانشننامهای 13

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه السلامی 1357  مقاله تمحض تفسیرسیاسی 14

 //// 1358 درحال نگارش مقاله دانشنامه ای امام عصر و قرآن 19

 پژوهشهای قرآنی 1386 تالی   در تدوین پایان نامهنقش فرهنگ قرآن  16

 55و  58آیینه پژوهش شماره  1386 تالی  اگرایشهای تفسیری در تفسیر راهنم 17

 63فرهنگ کوثر ش   تالی  قرآن در نگاه امام حسن مجتبی 18

 99فرهنگ کوثر ش   تالی   بر ساحل قرآن 15

 10آینه رشد ش   تالی  خانواده مدیران از نگاه قرآن 20

 14آینه رشد ش   تالی  مبانی مهرورزی از نگاه قرآن  21

 1350سال ذ 37و  36آیینه رشد  تالی  رنده)با نام محمد میانجی(باوری بازدا 22

 همان  تالی                       فرزندان آخرت  23

  76فرهنگ کوثر ش   تالی  اصول محتوایی رسانه از نگاه قرآن 24

 251پاسدار اسلام ش   تالی  نقش امام حسن عسکری در تفسیر قرآن 29
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 مبلغان )ارم( 76 تالی  مثل در قرآن و تبلیغ 26

 90فرهنگ کوثر ش   تالی  کارشکنی یهود در حکومت پیامبر 27

 82و  80فرهنگ کوثر س   تالی  رسالت رسانه از نگاه دین 28

 66فرهنگ کوثر ش   تالی  های تفسیری امام حسن عسکریروش 25

 68فرهنگ کوثر ش   تالی  رابطه حکومت و رسالت در قرآن 30

 29پیام پیشگیری ش   تالی  برای بندگی آسانراهی  31

 20پیام پیشگیری، ش   تالی  نجات خانواده )قوا انفسکم ...( 32

 21پیام پیشگیری، ش   تالی  بهترین پایگاه پیشگیریو دین( )قرآن  33

  39همان    تالی  در طمع را ت ته کنید)قرآنی( 34

 36همان ش   لی تا احیای ولایت اجتماعی مومنان)قرآنی( 39

 33همان  ش   تالی  مصلح قرآنی باشیم 36

 نشریه مبلغان 1352 تالی  مقاله خانواده مبلغان از نگاه قرآن 37

 

 مقالات عمومی وغیرقرآنی

 

 

 

  

 27پیام پیشگیری، ش   تالی  ت اخلاقای سلامکار بر 1

 28پیام پیشگیری، ش   تالی  تعامل خانواده و دانشگاه 2

 15پیام پیشگیری، ش   تالی  چهار کلید پیشگیری 3

 22پیام پیشگیری، ش   تالی  حق مسلم ماست )حجاب( 4

 23پیام پیشگیری، ش   تالی  راهی برای کاهش جرمکار؛ 9

6 
های ها در برخی شرکتدگرگونی نرم ارزش

 خصوصی

 تالی 
 29و  26پیام پیشگیری، ش  

 24یشگیری، ش پیام پ  تالی  کاری برای همسایه 7

  28همان ش   تالی  تعامل خانواده و دانشگاه 8

 27همان ش   تالی  نماز جمعه فرصتی برای سالم سازی جامعه 5

 27همان   تالی  کار برای سلامت اخلاق 10

 25همان   تالی  قدبلندی تضمینی 11

 25همان   تالی  جوانان و خلاءپایگاه هویتی 12

 30و  25همان   تالی  تظاهر جنسی ظرافتهای برخورد با 13

14 
آسوده ب وابید )درنگی در مدیریت هشدار و 

 امید(

 تالی 
 31همان ش  

 31همان ش  تالی  چگونه پاک بمانیم 19

 32همان  ش    تالی  ستون خیمه پیشگیری 16

 32همان  ش   تالی   مدیریت اعتراضهای فرهنگی و اجتماعی 17

 33همان  ش   تالی  دهر کسی مسئول کار خو 18

 34همان  ش    تالی  از توسعه اقتصاد تا کاهش مفاسد 15
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  34همان  ش  تالی  تقویت نظارت مردمی)با نام محمد میانجی( 20

 39همان ش   تالی  از سکوت امام تا خروش امت 21

 36همان ش   تالی  حجاب زنان ؛حقوق مردان 22

 37همان ش   تالی  بلا ندیده دعا را شروع باید کرد 23

 37همان ش   تالی  اولویتهای دهگانه پیشگیری در حوزه جوانان 24

 38همان ش   تالی  میدانی جدید برای مدیریت پیشگیری 29

 کیهان فرهنگی 1381 تالی  رثای حسینی در کلام خمینی 26

 قدساندیشه نو روزنامه  1389 تالی  عاشورا فریاد سرخ علیه ارتجاع 27

 11فرهنگ کوثر، ش  تالی  خدیجه)س( و کجاست مثل  28

 2فرهنگ کوثر، ش   تالی  آینه داران غدیر 25

 3فرهنگ کوثر، ش   تالی  پروانگان حریم معصومه 30

 4فرهنگ کوثر، ش   تالی   بانوی بهشتی )اسماء بنت عمیس( 31

 6و9فرهنگ کوثر، ش   تالی  در سایه سار یاس و مقاله هم پای آفتاب 32

 216فرهنگ کوثر، ش   تالی   پاسدار شرف          33

 5فرهنگ کوثر، ش   تالی  آیت الله خوانساری تندیس اخلاص 34

 5فرهنگ کوثر، ش   تالی  فضه زهرا)س( 39

 12فرهنگ کوثر، ش   تالی  حافظان غیرت دینی 36

 31فرهنگ کوثر، ش  تالی   ام سلمه 37

 31و  34فرهنگ کوثر، ش   تالی  ن بستامام در مصاف با نظریه ب 38

 34فرهنگ کوثر، ش   تالی  سیمای روایی حضرت زینب)س( 35

 41و  6فرهنگ کوثر، ش   تالی  در سیره امام علی)ع( ینظارت همگان 40

 37فرهنگ کوثر، ش   تالی  قهرمان مصر 41

 40فرهنگ کوثر، ش   تالی  ولایت فقیه در اندیشه روح الله 42

 40فرهنگ کوثر، ش   تالی  دق آل محمدصا 43

 99فرهنگ کوثر، ش   تالی  حضرت مهدی در نگاه امام حسن)ع( 44

 92فرهنگ کوثر، ش   تالی  ةای ارتجاع از رحلت نبوی تا قیام حسینگام 49

 92فرهنگ کوثر، ش   تالی  عاشورا در اندیشه روح الله 46

 91فرهنگ کوثر، ش   تالی  اصلاحات نبوی و اقدامات جاهلی 47

 97فرهنگ کوثر، ش   تالی  امام سجاد و خدمت رسانی 48

 84فرهنگ کوثر، ش   تالی  منافق شناسی 45

 60فرهنگ کوثر، ش   تالی  فروغ هدایت در سیمای امام عسکری 90

 72فرهنگ کوثر، ش   تالی  های فرهنگ پیامبرپاسدار ارزش 91

92 
ن امام های هدایت در سیره و س جلوه

 عسکری)ع(

 تالی 
 94و  96ماهنامه مبلغان ش  

 الگوهای خدمت گذاری  93
 تالی 

 
و  47و  45و   46ماهنامه مبلغان ش 

48 
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 23ماهنامه مبلغان ش   تالی  های حضرت خدیجه)س(ویژگی 94

 و ... 21و  22ماهنامه مبلغان ش   تالی  های امر به معروف از نگاه امام علی)ع(همینه 99

 24و  20ماهنامه مبلغان ش   تالی  سابقه مبارزه با حجاب در ایران 96

 15ماهنامه مبلغان ش   تالی  منادی دینداری در عصر مشروطه 97

 17ماهنامه مبلغان ش   تالی  هجرت پیامبر 98

 8ماهنامه مبلغان ش   تالی  زندگی حضرت زهرا)س( 95

 7ن ش ماهنامه مبلغا  تالی  زندگی حضرت زینب 60

 4ماهنامه مبلغان ش   تالی  های پیامبر در مسیر تبلیغرنج 61

 2ماهنامه مبلغان ش   تالی  زندگی امام رضا)ع( 62

 19ماهنامه مبلغان ش   تالی  جایگاه عماداری در جامعه اسلامی 63

 16ماهنامه مبلغان ش   تالی  اسلام دین بی غروب 64

 14هنامه مبلغان ش ما  تالی  زندگی امام هادی)ع( 69

 12ماهنامه مبلغان ش   تالی  زندگای امام صادق 66

 10ماهنامه مبلغان ش   تالی  حضرت عباس 67

 9ش  آینه رشد،  تالی  عدالت در خدمت رسانی 68

 12ش  آینه رشد،  تالی  نظارت خودکار 65

 25ش  آینه رشد،  تالی  مدیریت بر خود 70

 30ش  آینه رشد،  تالی  امنهای قانون و حاشیه 71

 8ش  آینه رشد،  تالی  رئیس جمهور پاس گو 72

 11ش  آینه رشد،  تالی  فرهنگ سازی و فرهنگ سوزی مدیران 73

 61مبلغان، ش و   تالی  امامت امام جواد با نگرشی بر مسئله بلوغ و ا؟؟ 74

 98مبلغان، ش   تالی  زندگی امام سجاد)،( 79

 95مبلغان، ش   تالی  و الگوی علویپاس گویی  76

 230پاسدار اسلام   تالی  فاطمه معصومه، شفیعه اهل بیت 77

 های خدمت به خلقبایسته 78
 تالی 

 257پاسدار اسلام  

 شیوه های اعتماد سازی بین مردم و حاکمان 75
 تالی 

 
مرکم فرهنگ و معارف /سایت 

 5/1389و....

 کتاب انه آیت الله مرعشی نجفی 1380 تالی  جینه شهابجلدی گن 2در مجموعه ه مقال 80

81 

 مجموعه گلشن ابرار:

مقالاتی مثل زندگی ملافتح الله کاشانی صاحب 

آیت الله خوانساری، تفسیر منهج الصالحین، 

 فاضل ...

 تالی 

 سازمان تبلیغات اسلامی 1375ث84
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 مقالاتی در مجموعه های تبلیغ در محرم   82

 تالی 

 کم مدیریت حوزه علمیه قممر 1378

 سازمان تبلیغات اسلامی 1375ث89 تالی  مقالات متعدد در مجموعه ستارگان حرم 83

 های کاربردیمعاونت آموزش 1387 تالی  مجموعه محرم در تبلیغ 84

 مرکم تحقیقات حج 1375 تالی   ره توشه حج 89

 سازمان تبلیغات اسلامی 1379 تالی  بصائر 86

87 

متعدد: مانند زائر )مشهد(، رسالت،  نشریات

 آینه رشد جمهوری اسلامی، قدس،کیهان، 

 و.......

 تالی 

  

 های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .های تخصصی/ کارگاهاندیشیجلسات و همها/ همایشحضور در  .4

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری اندیشی/ کارگاه/جلسههمهمایش/ نام  ردیف

همکاری بثا سثمینار مربثوه بثه نصثر  1

 حامد ابوزید

تثثالی ، اجرایثثی، 

نامثثثثثثثه، زندگی

 کتابشناسی

همکاری با دکتثر نصثیری  1387 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

  ماه 4به مدت 

گثثردآوری آثثثار،  همکاری با سمینار آیت الله معرفت 2

کتابشناسثثثثثثی، 

 نامهزندگی

تثثدوین جلثثد اول معرفثثت  1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

قرآنی و همکاری در بقیثه 

 مجلدات با دکتر نصیری

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشثه  ارزیاب نشستهای ت صصی قرآنی 3

 اسلامی

1351  

انقلاب اسلامی سبک زندگی اسثلامی و   4

 تحکیم بنیان خانواده

حضثثثور و ارایثثثه 

 دیدگاه

 شثهیپژوهشگاه فرهنگ و اند

 یاسلام

بثثثثه سثثثثبک زنثثثثدگی  16/11/1351

 فقهی؛موضوع س نرانی

  17/7/52 بسیج پژوهشگاه مدعو شب خاطه نور الدین پسر ایران 9

  1352متعدد  آقای ترخان  جلسات علمی 6

  1352 ستاد احیای امر به معروف عضو شورای پژوهشی امر به معروف 7

    ارائه مقاله همایش المیمان و علوم انسانی 

سسه امثام همایش علامه طباطبایی مو 

 خمینی 

ارئثثثثه مقالثثثثه   

وسثثثثث نراین در 

 نشست و.....

   

 های علمیحضور در انجمن .7

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط نوع همکاری نام انجمن علمی ردیف

آمثثثثثثوزش دوره  انجمن علمی قرآن پژوهی 1

 پژوهش

اخذ گواهی پژوهشگر علثوم  1389 

 قرآن

 تثثا بثثه    شیعهعضو شورای دانشنامه قرآن و 2
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 عضو دانشنامه قرآن و اهل بیت

عضو هیات علمی گروه مطالعات قثرآن و 

 حدیر

عضو هیات علمی فصثلنامه علمثی یثاس 

 مرکم ت صصی تفسیر و علوم قرآن و......

 امروز

 زی سایت علمی و . . .(انداتحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راهطراحی های علمی ابتکاری ویژه )مانند اجرای طرح .8

 توضیحات سال دانشگاه یا مؤسسه مربوط عنوان طرح ابتکاری ردیف

سثثتاد مردمثثی پیشثثگیری و  ماه نامه( 2پیام پیشگیری )مجله  1

اجتمثثثاعی قثثثوه  حفاظثثثت 

 قضائیه(

 پیام پیشگیریسردبیری نشریه  1387

 اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی .11

 توضیحات سال نشگاه یا مؤسسه مربوطدا عنوان سخنرانی/ مصاحبه ردیف

  1378 المهرا بنت عمیس اسماءزندگی زنان اسوه اسلام،  1

مدرسه علمیه خثواهران ربثاه  پژوهیهای دینو آسیب ابمارها 2

 کریم

1385  

کنکثثثره سثثثازمان تبلیغثثثات اعتکاف، رمم زندگی سالم 3

  

1385  

  س نران نشست ت صص قرآنی 4

نمایشگاه 

بثثثثثین 

ی المللثثث

قثثثثرآن 

کثثثثریم 

 تهران

1350 

پیرامون نشر جهاد اقتصادی از  مصاحبه با خبرگماری بین المللی قرآن 9

 منظر قرآن کریم

5/4/52  

مصاحبه با سثایتهای م تلث  در مثورد مسثائل  6

 وتحقیقات قرآنی

   

و  یماد تیهو نشست ت صصی علمی .121 7

 یاسیانسان و المامات س یروح

( حثثوزه علمیثثه امثثام رضثثا)ع 

 تهران

1357  

نشسثثت ت صصثثی علمثثی توحیثثد ربثثثوبی و  8

 بروندادهای سیاسی آن

پژوهشثثگاه فرهنثثگ و اندیشثثه 

 اسلامی

1357  

 . ارزیابی تحقیقات و آثار13

 نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط سال ارزیابی نام مؤلف نام تحقیق/ اثر ردیف

 انتشارات الهادی 1382 - کتاب زن و نهج البلاغه 1
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  سازمان تبلیغات اسلامی 1382ث89 نویسندگان ر )مجموعه(اابرگلشن  2

 آستانه مقدمه حضرت معصومه 1382ث89 نویسندگان ستارگان حرم )مجموعه( 3

 سازمان تبلیغات اسلامی 1373 نویسندگان مقالات ماهنامه بصائر 4

  قوه قضائیه 1388ث1385  مجله پیام پیشگیری 9

 سازمان تبلیغات اسلامی 1385  کنگره وحدت کردستان 6

 مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی 1385  شهید بهشتی اسوه وحدت 7

ارزیابی و تکمیل مقالات کنگثره آیثت اللثه  8

 معرفت

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 1387ث88 

ارزیابی و تکمیل کتاب ارزشهای اجتمثاعی  5

 از منظر قرآن

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1350 

 ارزیابی حیات طیبه از منظر قرآن 10

 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1351 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1351  ارزیابی تحدی در قرآن 11

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1351  دکتر بهجت پور ارزیابی اهداف نمول قرآن 12

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1350 یش المیمانهما  ارزیابی تهاجم فرهنگی از نگاه قرآن 13

 یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند 1352 المیمان همایش  ارزیابی ضرورت و لایت و رهبری در قرآن  14 

ارزیابی باز تولید جهان فرهنگی بر اسثاس  19

 نام معرفتی قران کریم

 یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند 1352 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشثه اسثلامی همثایش  1352خرداد   م انگیمش از منظر المیمانارزیابی نظا 16

 المیمان

ارزیثثابی مبثثانی حقثثوق در قثثرآن  دکتثثر  17

 داوودی

 یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند 1352تیر  

 ارزیابی مقاله اخلاق مدیران 18

ارزیابی دهها مقاله برای همایشثهای ملثی 

ش المیمان وعلثوم پژوهشگاه از جمله همای

 انسانی، فلسفه های مضاف و.......

 

  

 

 

 

 

 1352تیر 12 

 

 تا به امروز

 شیهمثا یاسثلام شثهیپژوهشگاه فرهنگ و اند

 مانیالم

 ، باشگاه اندیشه و...(پروریمناظره، طرح نخبهو های گفتمانی، نقدهمکاری با کانون اندیشه جوان )در زمینة: نشست. 14

 توضیحات سال نوع همکاری ردیف

 یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند 1386 1386 بازنویسی و تحقیق کتاب آزمون الهی از نگاه قرآن 1

 یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند 1386 سمینار نصر حامد ابوزید )با پژوهشگاه( 2
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شثه بثرای سثایت پژوهشثگاه فرهنثگ و اندیکانون اندیشه جثوان،  1386 مقاله صلح امام حسن )ع( 3

 اسلامی

 ارزیابی گماش آثار علامه قاضی عسگر و..... 4

 یاجتماع یارزشها ویراش علمی و بازنویسی کتاب

 نشتهای علمی متعدد در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

  4و  3و راهنمایی و مشاوره هپایان نامه های سطح 

 

 داوری پایانامه های سطح سه و دکترای مراکم م تل 

 سات مربوه به تحقیقات قرآنی و تفسیری و...دبیرعلمی جل

  شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند تیسا یبراجوان،  شهیکانون اند 1350

 

 . . . محمد عابدی . .  نام و امضاء:

. . . . . . .  . . . . .1358 اردیبهشت8. تاریخ تکمیل:

. . . 


