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 مشخصات و سوابق

 --- 47  ش ش ---فرزند  حسین ---: مصطفی عباسی مقدمخصاتمش

عضو هیات علمی  ---1276تولد کاشان سال  ---1343472611شماره ملی 

--73121417224تلفن:----شان انشگاه کاد                  گروه علوم قران و حدیث

 abasi1234@gmail.comایمیل: -

 سوابق علمی و آموزشی و دانشگاهی:  –الف 

دانش آموخته کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسالمی و  -

 (43تبلیغ از دانشگاه امام صادق)ع( ) سال 
و حدیث از دانشگاه تربیت  ندانش آموخته دکتری علوم قرآ -

 (44مدرس ) سال 
عضو هیأت علمی گروه الهیات و معارف اسالمی دانشگاه  -

 تا کنون 44کاشان از سال 
عضو هیات علمی گروه علوم قران و حدیث دانشکده علوم  -

 انسانی دانشگاه کاشان 
عضو هیأت علمی گروه دروس عمومی و الهیات دانشگاه شاهد  -

 47تا  47از سال 
دبیر و مجری همایش های متعدد در زمینه های مدیریت،  -

فناوری اطالعات و فنون اداری و معارف قرآنی در شهرستان 

 کاشان 
تدریس دروس معارف اسالمی، تاریخ اسالم، اخالق و تربیت  -

اسالمی و متون اسالمی در دانشگاههای امیر کبیر، شاهد، 

 43تا  46کاشان، پیام نور و تفرش در سال های 
تدریس دروس مختلف الهیات ) علوم قرآنی، علوم الحدیث،  -

تاریخ تفسیر و حدیث، صرف و نحو عربی، تاریخ فرهنگ 

الحدیث، تاریخ قرآن،ترجمه عربی، مکالمه عربی، فقه 

عربی، تفسیر عمومی و تخصصی، تاریخ زبان و فرهنگ عربی 

 تا کنون 47در دانشگاه شاهد و کاشان از سال 
تدریس دروس مختلف مقاطع ارشد و دکتری علوم قران و حدیث  -

  66در دانشگاه کاشان و پیام نور استان قم از سال 
دویست برنامه آموزشی قرآنی کارشناسی و اجرای بیش از  -

برای شبکه قرآن سیما ) در قالب سلسله برنامه های کلمه 

هللا، در راه قرآن، بیان جاودان و مشکات و برخی تک برنامه 

تا کنون و همکاری با رادیو قران در  61ها ( از سال 

 ی متعددبرنامه ها
 ب: سوابق پژوهشی

 تحقیق و تألیف کتب ،  شامل:  -
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بوستان  -قرآنی و شیوه های تبلیغی آناناسوه های  .1

و سال ) چاپ دوم( 64) چاپ اول( و سال 43سال  -کتاب قم

 )چاپ سوم(31

چاپ و نشر  –نقش وجایگاه اسوه ها در تبلیغ و تربیت  .3

)از برگزیده های کتاب سال 43سال  –سازمان تبلیغات 

 چاپ پنجم (43فرهنگی در سال 
فارسی سمیح) ترجمه ترجمه و ویرایش فرهنگ عربی به  .2

 نشر فیض -61سال  -المعجم االبجدی(
 –جلد اول و دوم  -کلمه هللا) فرهنگ تکلم با قرآن مجید(  .7

 62سال  -نشر مرسل
با همکاری  64سال   –نشر زعیم  –دانستنی های جاودان  .6

 وزارت علوم
) چاپ اول و دوم( 64و64سال  –نشر زعیم  –کلمات جاودان  .4

 کتاب مسابقات قرآن دانشجویان 
)چاپ اول( کتاب  64سال  –نشر زعیم  –مفاهیم جاودان  .4

( و چاپ  64مسابقات قرآن دانشجویان و چاپ دوم )سال 

 (66سوم )سال 
)مهر تا 1264 – 64تحقیق و تدوین تقویم علمی و دانشگاهی  .6

ارت علوم، مهر( برای معاونت فرهنگی و اجتماعی وز

 تحقیقات و فناوری 
نشر  –جلوه های تربیتی و تبلیغی در سیره رسول اعظم ص  .3

 64سال  –فقاهت 
معاونت  -سند اهداف و برنامه های دانشگاه تمدن ساز .17

 (64و 64چاپ اول و دوم)سال  -فرهنگی وزارت علوم
اداره کل امور  -(1گزیده پایا ن نامه های قرآنی )جلد .11

 1264 -فرهنگی وزارت علوم
  31سال  -3و  1قرآن شناسی جلد  .13
و نشر سخنوران، سال  دانشگاه کاشان–در راه فهم قرآن  .12

33 
 37سال  -کتاب آیه ها در نامه ها .17
نشر معاونت قرآن وعترت وزارت  -کتاب حیات طیبه قرآنی .16

 36سال -ارشاد
 36سال  -کتاب سیری در دانشهای قرآنی .14
 36 -کتاب ارزش رویادر آموزه های اسالمی .14
 36سال  -کتاب حفظ قرآن و ابعاد روانشناختی آن .16
13.  

 تألیف مقاالت متعدد از جمله عناوین زیر: -
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 –اهم االسالیب التبلیغیه فی دعوه الرسول االکرم )ص(  .1
 ) علمی و پژوهشی  44سال –مجله العلوم االنسانیه 

مجله  –روش شناسی برخورد پیامبر با مشرکان و اهل کتاب  .3

 37سال -علمی پژوهشی –فلسفه دین 
مجله  –بررسی مبانی و حقیقت استخاره در قرآن و سنت  .2

 64علمی پژوهشی علوم حدیث ، سال 
مجله علمی  –برجسته ترین روش های تبلیغی رسول اکرم )ص(  .7

 46سال  –دانشگاه تربیت مدرس  –و پژوهشی مدرس 
 -دیثتبلیغی شیوه مقایسه در قران و ح ابعاد تربیتی و .6

 1شماره  -ی دانشگاه مازندرانمجله قرآن
نشریه –تنوع و کثرت شیوه های تبلیغی اسوه های قرآنی  .4

 1261 -تخصصی کتاب روش 
مجله پژوهشی دانشکده علوم  -نگاهی به خبرهای غیبی قرآن .4

 46سال  –انسانی دانشگاه کاشان 
مقایسه روش های تبلیغی اسوه های قرآنی با روش های  .6

مطالعات قران و مجله  –شناخته شده تبلیغ در جهان امروز 

 3شماره  -حدیث دانشگاه امام صادق
 36سال خودمراقبتی در آموزه های اسالمی) مجله طب و تزکیه( .3
 –سازش ناپذیری در اصول ) در باره سیره پیامبر(  .17

 روزنامه همشهری
مجله  -معناشناسی و مالکهای جدال احسن  در قرآن کریم .11

 34سال  -دانشگاه اصفهان -پژوهشهای زبانشناختی قرآن
روزنامه  –ساده زیستی پیامبر ) در باره سیره پیامبر (  .13

 وچند مقاله دیگردر جام جم و سایر روزنامه ها -همشهری
سال  –نشریه پیوند  –نقش الگو ها در تربیت ) سه شماره(  .12

44  
التعبیر الفنی و جمال السیاق بمنزله جمالیه لغویه فی  .17

 26العدد -مجله المصباح. العراق کربالء -القران الکریم
 اجرای پروژه های پژوهشی:-

گرد آوری اطالعات مساجد کشور برای سازمان تبلیغات اسالمی  -

 1244در سال 
بررسی و استخراج فرهنگ تکلم با قرآن برای دانشگاه  -

 43ن در سال کاشا
بررسی و گردآوری و تحلیل اطالعات و آمار صنعت گردشگری  -

 66در سال  –شهر قمصر 
طرح تدوین و پژوهش و نگارش تقویم علمی و دانشگاهی برای  -

 64معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در سال 
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پژوهشی در باره فرهنگ و مسائل انسانی سواحل جنوب برای  -

 44حوزه هنری در سال 
پایان نامه ارشد در دانشگاه کاشان و  36راهنمایی بالغ بر -

مورد در دانشگاه پیام نور و مشاوره و داوری چند  17

ند پایان نامه در موضوعات گردشگری ) وچپایان نامه دکتری

 و توریسم(
-  

 سوابق مدیریتی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی: –ج 

معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان و عضو هیأت رئیسه  -

 67تا  44و شورای پژوهشی دانشگاه از سال 
تا  64از سال  –رییس دانشگاه پیام نور استان قم  -

66 
و  41معاون اداره خدمات آموزشی دانشگاه شاهد در سال های  -

43 
 41مدیریت گروه آموزشی مشاوره شاهد دانشگاه شاهد از سال  -

 47تا 
 63مدیریت آموزش و پژوهش کاشان ) مدیریت دولتی ( از سال  -

 64تا 

مشاور معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از  -

  63تا  66خرداد 
معاون اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم از  -

  66تا  66تابستان 
رئیس یا عضوهیأت بازرسی انتخابات شهرستان کاشان درچند  -

 دوره انتخابات  ریاست جمهوری  و مجلس و شوراها
مدیر زائران زبان دان عضو یا سرگروه زبان دانان حج و  -

 62تا  46استان تهران در حج سال های 

 66مسئول کمیته امور قرآنی وزارت علوم از سال  -

 63تا 
» سردبیر نشریه قرآنی اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم  -

 66تا  66از سال « الف الم میم 
 61تا  67در سال « کتاب روش» سردبیر نشریه تخصصی  -
 66تا  46ر در کاشان از سال دبیر ستاد احیاء تفسی -
مدیر کاروان عمره و عتبات در سفر از حج و زیارت تهران  -

 سفر6و کاشان در 

د نمایندگی رهبری امشاور قرآنی معاون فرهنگی نه -

 63تا  66از سال –در دانشگاهها 



 

5 
 

کارگروه بازنگری مسابقات قرآنی  دبیر -

فعالیتهای  دانشگاهیان از سوی شورای هماهنگی

 قرآنی دانشگاهها
ناظر بیست و پنجمین دوره جشنواره ملی قرآن دانشجویان  -

 مجری: معاونت فرهنگی وزارت بهداشت -در تهران 63در سال 

 33مشاور معاونت قران و عترت وزارت ارشاد از  -

 تاکنون
 37تا  32و عترت وزارت بهداشت از رییس مرکز قران  -
تا  37علم کاشان از رییس موسسه آموزش عالی مهد  -

 کنون
 
 عضویت در شوراها و کمیته های علمی و فرهنگی:  -د

عضو شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی دانشگاهها  -

 91تا  66در نهاد نمایندگی  از سال 
عضو کمیته گردشگری علمی در سازمان میراث  -

 66تا  64فرهنگی و گردشگری از سال 
اجتماعی عضو شورای فرهنگی معاونت فرهنگی و  -

 66تا  66وزارت علوم از سال 
عضو شورای توسعه گردشگری شهرستان کاشان از سال  -

  63تا 46تأسیس  

عضو شورای پژوهش هنر) وابسته به فرهنگستان هنر (از سوی  -

 66تا  64وزارت علوم از سال 
عضو کار گروه فرهنگ سازی انس با قرآن در دبیرخانه  -

 شورای عالی انقالب فرهنگی  
کمیته تدوین برنامه پنجم بخش آموزشی عالی در موسسه عضو  -

 64پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در سال 
عضو شورای پژوهشی فرهنگ و هنر شهرستان کاشان ) اداره  -

 66تا  62ارشاد اسالمی ( در سال های 
فرهنگی سال ) وزارت ارشاد( در  عضو هیأت داوران پژوهش -

 66تا  63سال های 
مرکزی انجمن فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق عضو شورای  -

 41تا  43)ع( در سال های 
عضو شورای تخصصی مدیریت طرح و برنامه رادیو قرآن در  -

 63تا  64سال 

عضو شورای پژوهشی مرکز فعالیتهای قرآنی وزارت  -

 تا کنون 63ارشاد ازسال 
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عضو کمیسیون توسعه آموزش عالی و پژوهش قرانی  -

 در نظام سالمت
 

 
 


