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   : اطالعات شخصي
 مصطفی عباسی مقدم : نام و نام خانوادگي

 ١٣٤٥ :تاریخ تولد
  کاشان  :محل توّلد

 الھیات، دانشكده علوم انسانی، دانشگاه کاشان  عضو ھیأت علمي گروه
   Email:abbasim@kashau.ac.ir   :ایمیل

               Abasi1234@gmail.com     
 :سوابق تحصیلي - ٢

 ١٣۶٣، كشور ایران، سال ورود )ع(الھیات، دانشگاه امام صادق   رشتھ :كارشناسي
                      ١٣۶٧، كشور ایران سال ورود)ع(رشتھ معارف اسالمی و تبلیغ، دانشگاه امام صادق : كارشناسي ارشد

                               ١٣٧١دانشگاه تربیت مدرس، كشور ایران، سال ورود رشتھ علوم قرآن و حدیث، :دکتری
 

   نقش و جایگاه اسوه ھا در تبلیغ و تربیت  :پایان نامھ كارشناسي ارشد عنوان
  استاد حجھ االسالم حسن مصطفوی :استاد راھنما

  
                                   اسوه ھای قرآنی و شیوه ھای تبلیغی آنان :عنوان رسالھ دكتري

   دکتر سید محمد باقر حجتی :استاد راھنما
 
 : سوابق آموزشي - ٣

شاھد ،امیر کبیر ، تفرش ، آزاد اسالمی ، پیام نور ، کاشان  در : در دانشگاھھای  ١٣۶٨تدریس از سال 
اسالمی ، انقالب اسالمی معارف اسالمی ، اخالق و تربیت اسالمی ، تاریخ اسالم ، متون ( دروس عمومی 

  )  ...و فقھ الحدیث ، درایھ الحدیث و 
  
 :سوابق اجرایي -٤  

  ) ٧٣تا  ٧١سال ( مدیر گروه مشاوره دانشگاه شاھد  –معاون خدمات آموزشی دانشگاه شاھد 
  ) 87تا  ٨٢( مدیر آموزش و پژوھش شھرستان کاشان )  77- 80(معاون پژوھشی دانشگاه کاشان 

  )٨٨تا  ٨٧از (پیام نور استان قم ، رییس دانشگاه 
 ) 89تا  ٨۶( مشاور معاون فرھنگی وزارت علوم 

   )٨٩تا٨۶(معاون اداره کل امور فرھنگی وزارت علوم
  )  ٨٣تا  ٧٨( عضو شورای گردشگری شھرستان کاشان 

  )  ٨۴تا  ٨٠( عضویت ھیات مرکز بازرسی انتخابات کاشان 
  ) ٨۶تا  ٨١ز ا( عضو شورای اداری شھرستان کاشان 

  )٨٩تا ٨۶(دبیر کمیتھ امور قرآنی وزارت علوم
  ٨٣تا  ٧۵سرگروه زبان دانان حج و مسوول زائران زباندان  استان تھران در حج سالھای 
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  ٨١تا٨٠سردبیر مجلھ تخصصی کتاب روش در سال 
  )٨٨تا  ٨۵از سال (سردبیر نشریھ قرآنی امور فرھنگی وزارت علوم 

  )٨٧و ٨۶و  ٨۵، ٨۴سفردر سالھای  ۴( عتبات مدیر کاروان عمره و 
   

  
  :سوابق پژوھشي - ٥

   ):كتب منتشره (تالیفات.۵-  ١    
  ، چاپ و نشر سازمان تبلیغات  ٧١نقش اسوه ھا در تبلغ و تربیت ، سال  - 
چاپ اول و )بوستان کتاب قم ( ، دفتر تبلیغات  ٧٩اسوه ھای قرآنی و شیوه ھای تبلیغی آنان ؛ سال  - 

  دوم
  ، نشر فیض  ٨١سال ) فرھنگ عربی بھ فارسی ( معجم االبجدی  و ویرایش ترجمھ - 
  ، نشر مرسل  ٨٣، سال  ١کلمھ اهللا ، فرھنگ تکلم با قرآن ، جلد  - 
  )چاپ سوم(، انتشارات زعیم ، تھران ٨۶کلمات جاودان ، سال  - 
  ، انتشارات زعیم ، تھران ٨۶دانستنی ھای جاودان ، سال  - 
  )چاپ سوم(٨۶انتشارات زعیم ، سال مفاھیم جاودان ،  - 
 – ٨۶تقویم علمی و دانشگاھی ، مدیر پروژه تحقیقی ، برای معاونت فرھنگی وزارت علوم ، سال  - 

٨۵  
 ٨۶، نشر فقاھت ،سال )ص(جلوه ھای تربیت و تبلیغ در سیره پیامبر اعظم - 
 ٨٨برگزیده پایان نامھ ھای قرآنی ،دفتر اول، دفتر فرھنگی وزارت علوم،سال  - 
  ٩٠قرآن شناسی جلد یک، انتشارات گنج معرفت، سال  - 
چاپ اول و  - معاونت فرھنگی وزارت علوم - سند اھداف و برنامھ ھای دانشگاه تمدن ساز - 

 )٨٧و ٨۶سال (دوم
 ٩٠رایحھ ھدایت، فرازھایی از قرآن و عترت ،انتشارات پژوھش ،سال  - 
دانشجویی ، دفتر امور فرھنگی وزارت چند کتابچھ برای عمره ...نسیم تفاھم و شمیم ھدایت و - 

 ٨۶و  ٨۵علوم، سال 

  )كتب منتشره( ترجمھ ھا.٥- ٢

  ترجمھ جلد ھشتم شرح نھج البالغھ ابن ابی الحدید 
  

 :مقاالت منتشر شده ٥- ٣      
 :مجالت علمي پژوھشيدر)الف

   ٧٨سال  ،دانشگاه تربیت مدرس  ،مجلھ العلوم االنسانیھ ) ص(اھم االسالیب التبلیغیھ للرسول االکرم *
 ،علوم انسانی مجلھ مدرس  –) ص(برجستھ ترین روشھای تبلیغی و استراتژی ھای دعوت پیامبر *

   ٨٠سال  ، دانشگاه تربیت مدرس 
   ٨٦روشھای پیام  رسانی متن قرآنی ، مجلھ العلوم االنسانیھ ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال *
 :تاریخ انتشار  ٦شماره     ٧روش شناسی برخورد پیامبر با مشرکان و اھل کتاب،مجلھ فلسفھ دین، سال *

  ٨٩تابستان 
  ٩٠روشھای پیام رسانی متن قرآنی، مجلھ کتاب قّیم ، سال *
  ٨٨بررسی مبانی و حقیقت استخاره در روایات، مجلھ علوم حدیث،سال *
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  :مجّلات علمي ترویجي در:ب
   ٧٨سال  – ٢ی قرآن ، نشریھ پژوھشی دانشکده علوم انسانی شماره اختبار غیب نگاھی بھ- 
  ١شماره  – ٨٢نشریھ کتاب روش ، سال  –تنوع شیوه ھای تبلیغی قرآن - 
  )چند شماره (  ٧٦نقش الگوھا در تربیت ، مجلھ پیوند ، سال - 
، بھار و  ٢و١، شماره  ١٢اسالم،سالمشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در دوران جاھلیت، مجلھ تاریخ - 

  ٨٩تابستان 
   ٧٩، روزنامھ ھمشھری ، سال ) ) ص(در سیره پیامبر ( ناپذیری در اصول  شساز- 
  و چندین مقالھ در مجالت و روزنامھ ھای عادی- 
  ... )داخلي، ارتباط با صنعت و (عناوین طرح ھاي پژوھشي  ۵- ۴

   ٧٨سال  –بررسی و استخراج فرھنگ تکلم با قرآن ، برای دانشگاه کاشان  - 
معاونت فرھنگی  –طرح پژوھشی استخراج مناسبتھای علمی و دانشگاھی و فرھنگی کشور  - 

  ٨٥سال  –وزارت علوم 
  ٦٦بررسی مسائل فرھنگی و انسانی سواحل جنوب، حوزه ھنری ، سال  - 
 ١٣۶۶ سال در اسالمی تبلیغات سازمان برای کشور مساجد اطالعات آوری گرد - 
 ٧٩ سال در کاشان دانشگاه برای قرآن با تکلم فرھنگ استخراج و بررسی - 
 ٨۵ سال در – قمصر شھر گردشگری صنعت آمار و اطالعات تحلیل و گردآوری و بررسی - 
 اجتماعی و فرھنگی معاونت برای دانشگاھی و علمی تقویم نگارش و پژوھش و تدوین طرح - 

 ٨۶ سال در علوم وزارت
 ۶٧ سال در ھنری حوزه برای جنوب سواحل انسانی مسائل و فرھنگ باره در پژوھشی - 
 مشاوره و نور پیام دانشگاه در مورد ١۴ و کاشان دانشگاه در ارشد نامھ پایان ١٣بر بالغ راھنمایی - 

 دکتری نامھ پایان چند داوری و
 ٨٩استخراج و تدوین نرم افزر جامع مشخصات پایان نامھ ھای قرآنی و حدیثی سال  ،وھشژپ - 

   رونمایی در نمایشگاه قرآن

  :مقاالت ارائھ شده در مجامع علمي- ٦
 :ھمایشھاي داخلي

  دانشکده روانشناسی دانشگاه تھران  – ٨٥پاییز سال  –) ص٠ھمایش سیره تربیتی و اخالقی پیامبر اعظم  - 
  دانشگاه پیام نور استان قم – ٨٨سال  –ھمایش اخالق سیاسی در جمھوری اسالمی  - 
 :عناوین دروس تدریس شده-٧ 

 امیر کبیر، شاھد، کاشان ، آزاد اسالمی کاشان، زنجان ، پیام نور قم و آران و بیدگل: دانشگاه
اسالمی ، انقالب اسالمی و معارف اسالمی ، اخالق و تربیت اسالمی ، تاریخ اسالم ، متون : عمومی 
  ،  ی آنریشھ ھا

علوم قرآنی ، تاریخ قرآن ، علوم حدیث ، فقھ الحدیث ، درایھ الحدیث ، تاریخ زبان و فرھنگ : تخصصی 
، تاثیر قرآن در علوم ادبی، ترجمھ عربی بھ فارسی و فارسی بھ صرف و نحو ،عربی ، تفسیر قرآن

  بوعاتعربی،متون فقھی، متون تفسیری، قرائت مط
  : ارشد

  علوم قرآنی ، مکاتب تفسیری ،مفردات قرآن ، تحریف ناپذیری قرآن
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 :ھاي دفاع شده ھا و رسالھ استاد راھنماي پایان نامھ- ٨

 
  سال دفاعیھ                عنوان پایان نامھ        نام دانشجو -١
  ١٣٨٥    روشھای پیام رسانی و تبلیغ در قرآن       افسانھ ناظمی - ٢
  مقایسھ نظام ارزشی زن در جاھلیت و قرآن و سنت     علی پورمریم مشھدی - ٣

  ١٣٨٦  
  ١٣٨٦    و  سنتسیر و سیاحت و گردشگری در قرآن    زینب شبانی نوش آبادی- ٤
  ، قرآن و سنت معیارھای دوستی و دشمنی از دیدگاه       فاطمھ میرزایی- ٥

  ١٣٨٧  
  ١٣٨٩    البالغھرھیافتھای روانشناسی و تربیتی در نھج      عبدالمطلب رشیدی- ٦
  ١٣٨٩    بررسی فقھی و تفسیری آیھ ال اکراه فی الدین     امیر حسین دباغ- ٧
    ١٣٨٩        روایاتفرھنگ پرسشگری در        حمزه خوانی- ٨
  ١٣٨٨      روشھای برخورد پیامبر با مخالفان       مجید کنعانی- ٩

  ١٣٨٨      ررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی دعاب       حردانی - ١٠
  ١٣٨٩      بررسی و استخراج امثال سایره قرآنی       آیینی - ١١
  ١٣٨٩  محدوده علم غیب پیامبر و امامان از دیدگاه قرآن و حدیث      مدبر پور  - ١٢
  ١٣٨٩         روش مقایسھ در قرآن و حدیث      صحفی   - ١٣
  ١٣٨٩         ابعاد پایداری در دینداری       برناکی   - ١٤
  ١٣٨٩       قرآنمفھوم و راھکارھای تدبر در       سید پور   - ١٥
   ١٣٩٠  تثبیت قلب پیامبر و افزایش ایمان مردم نقش نزول تدریجی در      قربانی - ١٦

  
 :عضویت در تحریریھ و داوري مجالت علمي- ٩

  ٨١و  ٨٠در سالھای » کتاب روش « سر دبیر مجلھ تخصصی 
  )ادامھ دارد(  ٨و  ٧تا  ١دفتر امور فرھنگی وزارت علوم از شماره  –سر دبیر نشریھ قرآنی الف الم میم 

  وزارت ارشاد  –عضو ھیات داوری کتاب سال فرھنگی و پژوھش فرھنگی سال 
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  و عضویت در مجامع و شوراھا دیگر سوابق و افتخارات علمي- ١٠
در  ١٣٧٢انتخاب پایان نامھ کارشناسی ارشد بھ عنوان یکی از بھترین پژوھشھای  فرھنگی سال  - 

  گروه فرھنگ و رسانھ 
 قالب در(  سیما قرآن شبکھ برای قرآنی آموزشی برنامھ دویست از بیش اجرای و کارشناسی - 

 سال از)  ھا برنامھ تک برخی و مشکات و جاودان بیان قرآن، راه در اهللا، کلمھ ھای برنامھ سلسلھ
 ھا برنامھ بعضی در قران رادیو با ھمکاری و کنون تا ٨١

 ٨٩ تا ٨٨ سال از– دانشگاھھا در رھبری نمایندگی دانھ فرھنگی معاون قرآنی مشاور - 
فعالیتھای قرانی  ھماھنگی شورای سوی از دانشگاھیان قرآنی مسابقات بازنگری کارگروه مسوول - 

 دانشگاھھا
 معاونت: مجری - تھران در ٨٩ سال در دانشجویان قرآن ملی جشنواره دوره پنجمین و بیست ناظر - 

 بھداشت وزارت فرھنگی
 کنون تا ٨۵ سال از  نمایندگی نھاد در دانشگاھھا قرآنی ھای فعالیت ھماھنگی شورای عضو - 
 ٨٨ تا ٨۶ سال از گردشگری و فرھنگی میراث سازمان در علمی گردشگری کمیتھ عضو - 
 ٨٨ تا ٨۵ سال از علوم وزارت اجتماعی و فرھنگی معاونت فرھنگی شورای عضو - 
  ٨٢ تا٧٨  تأسیس سال از کاشان شھرستان گردشگری توسعھ شورای عضو - 
 ٨٨ تا ٨۶ سال از علوم وزارت سوی از) ھنر فرھنگستان بھ وابستھ( ھنر پژوھش شورای عضو - 
   فرھنگی انقالب عالی شورای دبیرخانھ در قرآن با انس سازی فرھنگ گروه کار عضو - 
 آموزش ریزی برنامھ و پژوھش موسسھ در عالی آموزشی بخش پنجم برنامھ تدوین کمیتھ عضو - 

 ٨٧ سال در عالی
 ٨٣ ھای سال در)  اسالمی ارشاد اداره(  کاشان شھرستان ھنر و فرھنگ پژوھشی شورای عضو - 

 ٨۵ تا
 ٨۵ تا ٨٢ ھای سال در) ارشاد وزارت(  سال فرھنگی پژوھشی داوران ھیأت عضو - 
 ٧١ تا ۶٩ ھای سال در) ع( صادق امام دانشگاه التحصیل فارغ انجمن مرکزی شورای عضو - 
 ٨٩ تا ٨٧ سال در قرآن رادیو برنامھ و طرح مدیریت تخصصی شورای عضو - 


