
 

  دانشگاه قرآن و حدیث

 1صفحه  1041ی/ رزومه/ عباسدکتر 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 یآزاده عباس :دگىاخانو نام و نام

  دانشیار :علمى مرتبه

 : دانشگاه قرآن و حدیثکار محل آدرس

 : ــــــــــــــتلفن

 : ـــــــــــــفکس

 Abbasi.A@qhu.ac.irسازمانی:  لکترونیکا پست

 تحصیلیسوابق 
 

  اصول دین تهراندانشگاه  ,علوم قرآن و حدیثدکترای 
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال, علوم قرآن و حدیثارشد کارشناس 
  آزاد اسالمی واحد تهران شمال, دانشگاه علوم قرآن و حدیثکارشناس  
 

 آموزشی سوابق
 

 1833تا  1831از سال ، مایدانشکده صدا و سدر  سیتدر 

 1831تا  1831از سال ، یکاربرد یدانشگاه جامع علمدر  سیتدر 
 1831تا  1831از سال  یعلوم قرآن ژهیو انیتب هیمدرسه علمدر  سیتدر 

 1814تا  1833از سال ، تهران نیدانشکده اصول الددر  سیتدر 
 1814تا  1833از سال ، اوقاف یعلوم قرآندانشکده در  سیتدر  
 1814تا  1833از سال ، نیصدرالمتأله یمؤسسه آموزش عالدر  سیتدر 

 1811تا  1833 از سال، آل طه یموسسه آموزش عالدر  سیتدر 
 تا کنون 1831از سال  ثیدر دانشگاه قرآن و حد سیتدر  

 تا کنون 1831از سال ، خواهران هیحوزه علمدر  سیتدر 
 1811تا 1811از سال ، واحد مرکز یدانشگاه آزاد اسالمدر  سیتدر 
 تا کنون1813و  1810تا  1811از سال ، مذاهب بیانشگاه تقرددر  سیتدر 
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 2صفحه  1041ی/ رزومه/ عباسدکتر 

 

  اجرایی سوابق 
 

  تا کنون 1813 یبهشت دیانجمن اعجاز دانشگاه شه رهیمدعضو هیئت 

 کنونتا  1813 یرشته علوم قرآن یدانشگاه آزاد اسالم یراهبرد یعضو شورا 

 تا کنون 1818 ثیو حددانشگاه قرآن  یعلم ئتیعضو ه 

 
 سوابق پژوهشی

 کتاب
 

  1831 سال ،پژوهش نیانتشارات نو، نترنتیدر ا یاسالم یها ینشان، بشارت .1

  1833 سال ،انتشارات اشکذر، یاسالم تیاز ترب ییدرسها .1

  1818 سال ،نشرتعارف، قرآن یاز رموز جاودانگ یکی ینیرآفریزبان تصو .8

  1818 سال ،انتشارات اشکذر، ست ؟ا ؟ ظلم کدام ستیعدل چ .0

  1813 سال، ةیدارالهدا انتشارات، ینو به علوم قرآن ینگاه  .1
 1813 سال ،فیشر انتشارات، یقرآن از مباحث اخالق ینیرآفریتصو  .6

 1811 سال ،باور انیانتشارات بن، یاکبر غفار یمرحوم عل یها دگاهید یبررس ؛بیمحدث غر .7

 1044 سال ،ةیانتشارات دارالهدا، اءیاالنباسفار  .3
 1044 سال ،انتشارات، حماسه حضور .1

 
 مقاالت علمی پژوهشی

 

 1814ثیمجله مطالعات قرآن و حد، یو علوم قرآن یدکتر گرج .1

 1811 انیمجله معرفت اد، یاله انیمقارنه بهشت در اد .1
 1811نهج البالغه یپژوهش ها مجله، ینهج البالغه از مظاهر هست ینیرآفریتصو .8

 1813 ثیمجله پژوهش نامه قرآن وحد، فهیهفتم صح یمنسجم در دعا ینیرآفریتصو .0
نهج  یهالوتمان با توجه به گزاره یوری «گریخود و د» هیخوارج بر اساس نظر یکنش ها ینشانه شناخت لیتحل .1

 1811 ینیالبالغه ،مجله پژوهش د

 مجله ماسیمطالعه گر یاز مربع معناشناس یریبا بهره گ «انیعلمه الب» هیدر آ «انیب»ترجمه واژه  ییجو یپ .6
 1811مطالعات ترجمه قرآن 

 1811مجله مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی، بافتی در قرآن کاربست تصاویر چگونگی ساخت و  .7



 

  دانشگاه قرآن و حدیث

 3صفحه  1041ی/ رزومه/ عباسدکتر 

 

 1811 زبانی جستارهای مجله، در قرآن بر اساس مربع معنایی گریماس« ثروت و فقر»نشانه معناشناسی  .3
 نهج های مجله پژوهش، در روایات علوی بر اساس مربع معنایی گریماس« ثروت و فقر»معناشناسی  نشانه .1

 1811البالغه

 تیمجله روا ،«یگریخود و د» ینشانه ا تینسبت به موقع وسفیکنشگران سوره  یکنش رفتار یناهمگون .14
  1044یشناس

 1044مجله حدیث پژوهی، مقتل ابی مخنفمطالعه ، تحلیل کنشی واقعه عاشورا بر اساس الگوی کنشی گریماس .11

 1044مجله دین و روانشناس، MBTIتحلیل شخصیت حضرت یوسف )ع( بر اساس الگوی  .11

 1044پژوهش دینیمجله ، مطالعه آیات قرآن ،تحلیل کنشی جنگ بدر بر اساس الگوی کنشی گریماس .18
 1044مجله پژوهش دینی، در نهج البالغه« استعاذه» معناشناسی واژه  .10

 آموزه های قرآنی ، سوره فرقان بر اساس مربع گریماس 67در آیه ، «اقتار»و « اسراف»نشانه شناختی  تحلیل .11
 1041جستارهای زبانی ،در داستان قرآنی یوسف بر اساس مربع معنایی گریماس ،«عزت و ذلت»نشانه معناشناسی  .16
 1044وحدیث  قرآن هشنامهمجله پژ، ترجمه برگزیده 8مطالعه  ،بررسی اسلوب حصر در ترجمه های قرآن( .17

 1041 مجله مطالعه ترجمه قرآن و حدیث ، در ترجمه های فارسی، ...«أساور»واکاوی معنای واژه قرآنی  .13

 مقاالت علمی ترویجی
 

 شهیو اند ثیمجله حد ،یزمخشر یالکشاف با توجه به مذهب معتزل ریدر تفس ،)ع( تیاهل ب اتیروا گاهیجا یواکاو .1

1044 

 

 مقاالت همایشی
 

 1838کنگره ملی شیخ صدوق ، معرفی و یادبود مرحوم علی اکبر غفاری .1

 1830 همایش بین المللی تقریب، بررسی مولفه های وحدت .1

 1831 همایش ارتش جمهوری اسالمی، )ص(تشریح رهبری سیاسی پیامبر اکرم   .8

مذاهب  تقریب همایش ملی، همایش فضل بن شاذان، به فضل بن شاذان ،«االیضاح»بررسی صحت انتساب کتاب  .0

 1811ادامه بند اول و وحدت اسالمی

 1811همایش ملی قرآن و عترت، (مطالعه موردی مباحث اخالقی) هنر تصویر آفرینی در قرآن .1

 1811 مجموعه مقاالت همایش، و عترت در رسیدن به اتحاد نقش قرآن .6

 1811قم غاتیو دفتر تبل هیحوزه علم، ISC، تیحیمفهوم بهشت در اسالم و مس یقیمطالعه تطب .7

 1816 المودة عینابیدر کتاب  یقندوز میبن ابراه مانیسل یمذاهب بیتقر کردیرو .3
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 4صفحه  1041ی/ رزومه/ عباسدکتر 

 

 1816 پژوهشگاه علوم انسانی ،همایش دوساالنه نهج البالغه، ISC، تصویرآفرینی نهج البالغه از قرآن .1

 1813همایش ملی گردشگری جامعة المصطفی ، ISC، تصویرآفرینی قرآن از سفرهای انبیاء الهی .14

 

 مقاله های علمی تخصصی
 

 1836سفینه  )ع(، مجلهقرآن از زبان امیر المومنین  .1

 1833رشد قرآن  مجله ،کارگزاران عالم تکوین و تشریع .1

 1811اردیبهشت بینات )ع(، مجله مبانی قرآنی گفتارهای امام سجاد  .8

 1816سفینه ، مجله نقد و بررسی کتاب عدل و ظلم عالمه جعفری .0

 کتاب و سنت  مجله ،توفی بر ترفیعبررسی دالیل تقدم  .1

 

 دائرة المعارفیمقاالت 
 

 9831 ) مقرئ قرآن (، بنیاد دایرة المعارف اسالمی "عبداهلل بن علی سبط خیاط  "  .1

 1816 طوبی " .1

 1816  طین  .8

  1816عین .0

 1817 ) از اصحاب امام رضا ع (، بنیاد دایرة المعارف اسالمی "دارم بن قبیصه  .1

 1817 عدنمدخل  .6

 1817علییونمدخل  .7

 های تحقیقاتیپروژه 
 

 1814تا  1830 سال از (، هتحقیقاتی پخش شدپروژه 114حدود )شبکه جهانی جام جم  .1

  تا کنون 1833 سال از ،( پروژه تحقیقاتی پخش شده 14حدود ) شبکه رادیویی قرآن .1

  1831 سال نبض زندگی ،قرآنی سراسری صدا  مدیر بخش پژوهش طرح .8

  تا کنون 1831 سال از ،شبکه قرآن سیمامه های گوناگون برنا .0

  سیمای جمهوری اسالمی 8 و 1از شبکه  ،حضور در برنامه های گوناگون پخش شده .1

 1810 حضور در برنامه های گوناگون شبکه رادیویی سالمت .6
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 5صفحه  1041ی/ رزومه/ عباسدکتر 

 

 1810 سال تابستان ،«امروز» با عنوان برنامه  ،برنامه شبکه سوم سیما 11حضور در  .7

 

 نامهداوری رساله و پایانمشاوره و ، راهنمایی
 

 14: راهنمایی .1

 1: مشاوره .1

 83: داوری .8

 

 های علمیبرگزاری نشست
 

   یزد استانداری، سیاسی معاونت عقیدتی ،عفاف و حجاب .1

  علمی دانشگاه آزاد ئتیه کارکنان و اعضاء آموزش ضمن خدمت ،عبادت نماز .1

  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، زن در گذار سنت و مدرنیته .8

  بنادر و کشتیرانی بوشهر ،، سبک زندگی اسالمی یمعنویت و امنیت اجتماع .0

  بانک ملی )س(،بانوان ویژه والدت حضرت زهرا  .1

  1818تابستان  ،فرهنگسرای ارسباران  برنامه 14 ،ایمان و توانگری .6

  1810تابستان  ،سازمان بنادر و کشتیرانی .7

  دانشگاه علوم قرآن و حدیث ،بانوان عاشورایی .3

  1813رمضان  ،نمایشگاه قرآن تهران .1

 1813تابستان  ،دانشگاه مفید قم .14

 1813پاییز  ،دانشگاه دراماتولوژی قم .11


