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 « باسمه تعالی»

  رزومه علمی و سوابق تدریس  دکتر آزاده عباسی

استادیار دانشگاه علوم قرآن و حدیث  عنوان رساله دکتری : زبان تصویرآفرینی یکی  -عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث 

   از رموز جاودانگی قرآن

   : فهرست کتابهای چاپ شده

                                               8931-دارالهدایة  انتشارات        نگاهی نو به علوم قرآنی  

                                8931 -انتشارات شریف        تصویرآفرینی قرآن از مباحث اخالقی  

                  8939–نشرتعارف        زبان تصویرآفرینی یکی از رموز جاودانگی قرآن  

        8911–انتشارات نوین پژوهش                           بشارت   ( نشانی های اسالمی در اینترنت  

  8911–درسهایی از تربیت اسالمی                                                   انتشارات اشکذر  

               8939-انتشارات اشکذر                                    عدل چیست ؟ ظلم کدامست ؟     

 8933-  انتشارات بنیان باورحدث غریب ؛ بررسی دیدگاه های مرحوم علی اکبر غفاری               م  

  8011 –اسفار االنبیاء                                                                    انتشارات دارالهدایة 

  8011 -حماسه حضور                                                                   انتشارات دارالهدایة 

              

 شده:  چاپ مقاالت فهرست

  :رح زیر استعناوین مقاالت چاپ شده در چهار بخش مجزا شامل مقاالت پژوهشی ؛ ترویجی؛ مداخل دایرة المعارف و مقاالت همایشها به ش

  الف/ علمی پژوهشی -

 یوری لوتمان با توجه به گزارههای نهج البالغه                                   « خود و دیگر»تحلیل نشانه شناختی کنش های خوارج بر اساس نظریه  .8
 مجله پژوهش دینی                      

 

   شناسی روایت مجله..........«خود و دیگری»موقعیت نشانه ای  ناهمگونی کنش رفتاری کنشگران سوره یوسف نسبت به .2

                                                                                            

 رآن وحدیث مجله پژوهش نامه ق..................................................تصویرآفرینی منسجم در دعای هفتم صحیفه   .9

 
 

 مجله معرفت ادیان    ...... .....................................................................مقارنه بهشت در ادیان الهی  .0

 

 پژوهش های نهج البالغه  مجله  ...................................................تصویرآفرینی نهج البالغه از مظاهر هستی  .1

 
   

 مطالعات قرآن و حدیثمجله .............................................................................دکتر گرجی و علوم قرآنی .6

  
 با بهره گیری از مربع معناشناسی گریماس                   « علمه البیان»در آیه « بیان»پی جویی ترجمه واژه  .7

  حدیث و قرآن ترجمه مطالعه مجله                                                                                                                

  مجله مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی .......................................چگونگی ساخت وکاربست تصاویربافتی در قرآن .1
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  زبانی جستارهای مجله ...............................معنایی گریماس در قرآن بر اساس مربع « ثروت و فقر»نشانه معناشناسی  .3

 

                                                                                              

 پژوهش دینی  مجله .................................... گریماس ( مطالعه آیات قرآنتحلیل کنشی جنگ بدر بر اساس الگوی کنشی  .81

 

 وحدیث قرآن پژهشنامهمجله  .................................ترجمه برگزیده 9بررسی اسلوب حصر در ترجمه های قرآن( مطالعه  .88

 

 

  البالغه نهج های پژوهشمجله  ..............معنایی گریماسلوی بر اساس مربع در روایات ع« ثروت و فقر»نشانه معناشناسی  .82

 

 مجله حدیث پژوهی ............................گریماس ( مطالعه مقتل ابی مخنفتحلیل کنشی واقعه عاشورا بر اساس الگوی کنشی  .89

 

 مجله دین و روانشناسی  .............................................  MBTIتحلیل شخصیت حضرت یوسف )ع( بر اساس الگوی  .80

 

 

 مجله پژوهش دینی.........................................................................در نهج البالغه« استعاذه» واژه معناشناسی  .81

 

  ..........آموزه های قرآنی..سوره فرقان بر اساس مربع گریماس......... 67در آیه «اقتار»و « اسراف»تحلیل نشانه شناختی  .86

 

 در داستان قرآنی یوسف بر اساس مربع معنایی گریماس ................... جستارهای زبانی« عزت و ذلت»نشانه معناشناسی  .87

 

 مجله مطالعه ترجمه قرآن و حدیث در ترجمه های فارسی ..................................« أساور»واکاوی معنای واژه قرآنی  .81

 

 

                                                                                               

   ب/ علمی ترویجی و تخصصی

  

   حدیث و اندیشه................مجله در تفسیر الکشاف با توجه به مذهب معتزلی زمخشری )ع(واکاوی جایگاه روایات اهل بیت .8

 تفسیرپژوهشی مجله  .........................................................................بررسی سیر تطور تاریخی تفسیر در یمن  .2

 سفینه ...............................................................................مجله نقد و بررسی کتاب عدل و ظلم عالمه جعفری .9

 کتاب و سنت   مجله ...................................................................................بررسی دالیل تقدم توفی بر ترفیع .0

 سفینه  جله)ع(.............................................................................................مقرآن از زبان امیر المومنین  .1

 رشد قرآن   مجله .........................................................................................کارگزاران عالم تکوین و تشریع .6

   بینات  )ع(......................................................................................مجله مبانی قرآنی گفتارهای امام سجاد  .7

  

   ج/ مداخل دایرة المعارف

  مداخل نگارش شده برای دایرة المعارف بزرگ اسالمی
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  عبداهلل بن علی سبط خیاط .8

  دارم بن قبیصه .2

   علییون .9

   طوبی .0

  طین .1

  عین .6

  عدن .7

 

 

   مقاالت و شرکت همایشد/ 

 

 ISC                                                         رویکرد تقریب مذاهبی سللللیمان بن ابراهیم قندوزی در کتاب ینابیع المودة .8

 همایش ملی تقریب مذاهب و وحدت اسالمی                                                                                                                    -

 حوزه علمیه و دفتر تبلیغات قم -ISC                                            مطالعه تطبیقی مفهوم بهشت در اسالم و مسیحیت .2

 مایش ملی گردشگری جامعة المصطفی ه ISC                                              تصویرآفرینی قرآن از سفرهای انبیاء الهی .9

  همایش دوساالنه نهج البالغه ل پژوهشگاه علوم انسانی       ISC                                      تصویرآفرینی نهج البالغه از قرآن .0

 شاذانبه فضل بن شاذان                                 همایش فضل بن « االیضاح»بررسی صحت انتساب کتاب  .1

 همایش ملی قرآن و عترت                           (مطالعه موردی مباحث اخالقی )هنر تصویر آفرینی در قرآن  .6

 -مجموعه مقاالت همایش                 نقش قرآن  و عترت در رسیدن به اتحاد                                      .7

 کنگره ملی شیخ صدوق                    معرفی و یادبود مرحوم علی اکبر غفاری                                      .1

    همایش بین المللی تقریب                                                            بررسی مولفه های وحدت   .3

  همایش ارتش جمهوری اسالمی                                                  )ص(تشریح رهبری سیاسی پیامبر اکرم  .81

 

  

    راهنمایی و مشاوره و داوری پایان نامه -

   .این قسمت در سه بخش راهنمایی، مشاوره و داوری تنظیم شده است

  

 نامه راهنمایی پایان  - 

  

  معیارها و ویژگی های لباس بر پایه قرآن و روایات .8

  تحلیل نقش رسانه از منظر قرآن کریم .2

  مشخصه های اقتصادی جامعه اسالمی از نگاه قرآن .9

  دشمن شناسی از دیدگاه قرآن، معیارها و مصادیق .0
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  رفتارانسان با خود در صحیفه سجادیه .1

  تحلیل مبانی و مصادیق ارتباط غیر کالمی بر اساس قرآن کریم .6

  امل با اهل کتاب از منظر قرآنبایدها و نبایدهای تع .7

  تحلیل کارکرد هدایتی گزاره های زیست شناسی قرآن .1

   تصویرآفرینی نهج البالغه از قرآن .3

  )تصویرآفرینی در قرآن (مطالعه موردی گفتگوهای قرآنی .81

   تصویرآفرینی قرآن از جن و ملک در قرآن .88

  تصویرآفرینی قرآن از ابرار .82

  آفرینی قرآن از مباحث اخالقی                                سطح سه حوزهتصویر  .89

  سطح سه حوزه                                  )ص(تصویرآفرینی قرآن از پیامبراکرم .80

  سطح سه حوزه          (برپایه مراحل خلقت)تصویرآفرینی قرآن از آسمانها و زمین  .81

  در قرآن                                      سطح سه حوزه« صلح» معناشمناسی واژه .86

  بررسی انواع رسانه ها از منظر قرآن .87

  معناشناسی نفع و ضرر .81

 «استعاذه»معناشناسی واژه  .83

   بررسی رابطه میان معرفت ، محبت و عبودیت از منظر قرآن .21

 

  :مشاوره پایان نامه ارشد -

 

  موثر تبلیغ دین از منظرآیات و روایاتروشهای  -

   

 داوری پایان نامه ارشد -

   

 عنوان پایان نامه ارشد و دکتری داور بوده ام که فهرست برخی ازآنها به شرح زیر است.  821تاکنون بیشتر از 

   :در صورت لزوم فهرست الباقی نیز ارائه خواهدشد

 

    نام خانوادگی نام و تاریخ دفاع  موضوع پایان نامه  سمت 

 8  معظمی  31/6/21  ساختار هندسی سوره طه  داور 
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 2  رحمانیان  31/6/21  بررسی تطبیقی نوح در آیات و روایات  داور 

 9  گرجی  31/6/21  بررسی مفهوم ظلم پذیری از دیدگاه آیات و..  داور 

 0  وزیری  31/6/21  معنا شناسی واژه یُسُر  داور 

 1  زارعیان  31/6/21  جایگاه حضرت زکریا و یحیی در قرآن  داور 

 6  زهرائی  31/6/21  معنا شناسی واژه برکت در قرآن  داور 

 7  ونکی  31/6/20  در ادعیه مفاتیح الجنان  "مرگ"بررسی نگاه معصومین به  داور 

 1  اسکوئی  31/6/20   "فاطر"ساختار هندسی سوره  داور 

 3  بیات  31/6/20  جلوه های خدمت به خلق  داور 

 81  اعطاسی  31/6/27  معنا شناسی واژه خلقت  داور 

 

 88  درودیان  31/6/27  نشانه های اولیااهلل  داور 

 82  فاضلی  31/6/27  بررسی سیاق در المیزان و فی الظالل  داور 

 89  ی سید 31/6/21  بررسی روش تفسیری مال فتح اهلل کاشانی  داور 

 80  اسدی  31/6/21  نحوه مواجهه با دشمن در قرآن  داور 

 81  وطنی  31/6/21  مبانی فهم قرآن در تفسیر اطیب البیان  داور 

 86  امینی  31/6/21  حقوق اجتماعی در صحیفه سجادیه  داور 

 87  غیاثی  31/6/21   "نحل"بررسی ساختار هندسی سوره  داور 

 81  صفری  31/6/21   "اسراء"بررسی ساختار هندسی سوره  داور 

 83  نبئی  30/88/82   0و 9مکاتب حدیثی قرن  داور 

 21  تقی زاده کمالی  30/88/83  مالک های همسر گزینی  داور 

 28  تندرو  30/88/3  مالک های مدیریت کافران و اهل ایمان  داور 

 22  ی مصطفائ 30/88/20  معناشناسی کذب  داور 

 29  مقیم  31/6/8  نقش زنان در عاشورا  داور 

 20  اصالنی  31/6/20  اداب نقد و انتقاد از دیدگاه قرآن  داور 

 21  جهان بین  31/6/20  عوامل و موانع رشد و شکوفایی جوان در قرآن و روایات  داور 

 26  حسینخانی  31/88/21  معنا شناسی واژه حساب  داور 

 27  شفاهی  31/88/27  آداب مهمان و مهمانی از منظر قرآن  داور 

 21  عطار  31/88/21  محبت و معرفت الهی  داور 
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 23  کالهدوز  31/88/23  تفأل و استخاره از منظر قرآن  داور 

 91  زینت السادات متولیان  31/88/88  معنا شناسی واژه شفا در قرآن  داور 

 98  مریم جعفری  31/88/91  رآن و روایات دروغ و مصادیق آن در ق داور 

 92  قناعتیان  31/88/21  منزلت حضرت ابراهیم ع در قرآن  داور 

 99  سعدی  31/88/80  جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در قرآن  داور 

 90  خالوزاده  31/88/89  معناشناسی واژه حسرت در قرآن  داور 

 91  محمدی  31/88/80  پایگاه اجتماعی زنان از منظر قرآن و روایات  داور 

 96  مهدیزاده  31/88/91  معناشناسی واژه وجیهه در قرآن  داور 

 97  توکلی  31/88/91  یتیم نوازی در قرآن و روایات  داور 

 91  آبشاری کمرودی  31/88/91  بررسی تطبیقی صیام در قرآن و دیگرادیان  داور 

  

  

   :سوابق تدریس -

 

  )به بعد 39(عضوهیات علمی از  -تا کنون 8913از سال  دانشگاه علوم حدیث (پردیس تهران)   -

   )کارشناسی ارشد -تا کنون  ( سطح سه 8913حوزه علمیه خواهران                از سال  -

  کنونتا 8931و  8930تا  8938دانشگاه تقریب مذاهب              از سال  -

  8932تا  8911از سال       موسسه آموزش عالی آل طه   -

   8931تا  8911دانشکده اصول الدین تهران                 از سال  -

  8931تا  8911از سال              دانشکده علوم قرآنی اوقاف   -

  8931تا  8911مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین        از سال  -

  8911تا  8911صدا و سیما                          از سال دانشکده  -

  8913تا  8911دانشگاه جامع علمی کاربردی               از سال  -

  8913تا  8911مدرسه علمیه تبیان(ویژه علوم قرآنی)     از سال  -

   8932تا 8938دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکز             از سال  -

  :جراییسوابق ا -

  کنون تا 8931 –عضو هیات مدیره انجمن اعجاز دانشگاه شهید بهشتی  -

   عضو شورای راهبردی دانشگاه آزاد اسالمی رشته علوم قرآنی -
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   : ارائه دستاورهای علمی در نشست های علمی در دهها برنامه رسمی و مصوب از جمله -

  

   31 نمایشگاه قرآن تهران                 رمضان -

  31دانشگاه مفید قم                       تابستان  -

  31دانشگاه دراماتولوژی قم                پاییز  -

    همایش عفاف و حجاب   / معاونت عقیدتی ، سیاسی ؛استانداری  یزد -

   همایش عبادت نماز   / آموزش ضمن خدمت  کارکنان و اعضاء  هیات علمی دانشگاه آزاد -

  همایش زن در گذار سنت و مدرنیته  / دانشگاه علوم پزشکی بوشهر -

   همایش معنویت و امنیت اجتماعی ، سبک زندگی اسالمی / بنادر و کشتیرانی بوشهر -

        همایش بانوان ویژه والدت حضرت زهرا (س           ) / بانک ملی -

    8939 تابستان –رسباران ا فرهنگسرای –برنامه  81همایش ایمان و توانگری  /  -

   8930 تابستان –سازمان بنادر و کشتیرانی  -

      همایش بانوان عاشورایی   /  دانشگاه علوم قرآن و حدیث -

  

  :شرکت در کارگاه های دانش افزایی -

 

   :ساعت در کارگاه های مختلف شرکت داشته ام که برخی از آنها بدین شرح است 211تاکنون بیشتر از 

  ساعت 20                       "8در آمدی بر نشانه شناسی  "شرکت در دوره آموزشی  -

  ساعت 20                         "2درآمدی بر نشانه شناسی "شرکت در دوره آموزشی  -

   ساعت 20                         "9درآمدی بر نشانه شناسی "شرکت در دوره آموزشی  -

   ساعت 81وره آموزشی روشها و مکاتب تفسیری                                شرکت در د -

   ساعت 9                 "رویکردهای معناشناسی در مطالعات قرآنی"شرکت در کارگاه  -

   ساعت personal branding                              1" شرکت در دوره تخصصی -

   ساعت 0                       "ارزش گذاری روایات طبی  "شرکت در کارگاه آموزشی  -

  ساعت 1«                               زیبایی شناسی درقرآن»شرکت در کارگاه آموزشی  -

  ساعت1شرکت در کارگاه آموزشی روش تدریس فرآیندمدار                                -

  ساعت0«                      ق تخصصی تاریخیروش تحقی»شرکت در کارگاه آموزشی  -
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  ساعت 6«          کاربردمعناشناسی در حوزه علوم انسانی»شرکت در کارگاه آموزشی   

  ساعت0«                                            مقاله نویسی»شرکت در کارگاه آموزشی   

  ساعت 1                            "تقریب مذاهب و وحدت اسالمی "شرکت در همایش   

  ساعت2شرکت در دوره نرم افزار پژوهشیار                                                      

  

 

   :پژوهش های رسانه  

   )پروژه تحقیقاتی پخش شده 811( حدود  8931تا    8910پژوهش برای  شبکه جهانی جام جم از  -

   )پروژه تحقیقاتی پخش شده 11تا کنون ( حدود   8911رادیویی قرآن  ا ز پژوهش برای شبکه  -

  8913 -مدیر بخش پژوهش طرح  قرآنی سراسری صدا  ( نبض زندگی)  -

  تا کنون 8913پژوهش برنامه های گوناگون   شبکه قرآن سیما   از  -

    جمهوری اسالمیو... سیمای  9و  2حضور در برنامه های گوناگون پخش شده از شبکه  -

   حضور در برنامه های گوناگون شبکه رادیویی سالمت -

  8930تابستان  -« امروز» برنامه شبکه سوم سیما با عنوان برنامه  88حضور در  -

  

  

  

  

  

  

 


