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 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی

 محمد ابوطالبی
 پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن محقق

 مشخصات فردی .1

 محمد اسماعیل نام پدر: محمد نام:  ابوطالبینام خانوادگي: 

 نجف محل تولد:شهر  نجفاستان محل تولد:  8231/ 32/3 تاريخ تولد: 

 -پايه:  -مرتبه علمي:  -وضعیت تأهل: 

 - :وبلاگ شخصي  - ازماني:يمیل سا abootalebi29@gmail.com ايمیل شخصي:

 آشنايي به زبان های خارجي      

 میزان تسلط زبان

 عربی
                                    

 انگلیسی
                                          

 - غیره

 سوابق تحصیلی .2

 تحصیلات .2.1

 سال اخذ محل اخذ صیليرشته و گرايش تح مقطع
 - - - کارشناسی

 8211 ژوهشی امام خمینیموسسه آموزشی وپ الهیات ومعارف اسلامی کارشناسی ارشد

 آماده دفاع از رساله دانشگاه باقر العلوم مدرسی معارف گرایش اخلاق دکتری

 - - اشتغال به خارج حوزوی

 هانامهپایان .2.2

 نام استاد راهنما فاعسال د عنوان پايان نامه مقطع تحصیلي

 آیت اله هادوی تهراتنی 8231 بررسی تاریخی اندیشه ولایت فقیه 2کارشناسی ارشد/سطح

 3دکتری / سطح 
 انشالله 8213 طباطباییاق توحیدی در قرآن از منظر علامه الگوسازی اخل

حجه الاسلام والمسلمین دکتر 
 مهدی گرجیان

 

 

 عکس
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 سوابق آموزشی .3

 )تدریس( سابقه ارائه خدمات آموزشی .3.1

 تا تاريخ از تاريخ عنوان درس سمت موسسه محل تدريس
 8211 8211 تفسیر موضوعی نهج البلاغه استاد دانشگاه اراک

 استاد موسسه آموزش عالی پویش
اندیشه سیاسی -تاریخ اسلام-تفسیر موضوعی

 اسلام
 تاکنون 8218

و معارف  یردانشگاه تفس
 قرآن

 استاد
 -ییرتفسهای و روش  یمبان -الاحکام یاتآ

 رابطه قرآن و سنت
8213 - 

 - مدرسه حجتیه طلاب خارجی
 - یمقرآن کر یموضوع یرتفسو یبیترت یرتفس

 یکلام اسلام
8213 8211 

 - 8213 معارف قرآن - یکبر یقهمدرس صد یتترب

 سوابق پژوهشی .4

 کتب منتشر شده .4.1

ارتاريخ  انتش نام کتاب  قیمت تیراژ ناشر محل نشر همکار  نوع کار 

روزولایت فقیه از دیر باز تا ام ظرانتشارات ولاء منت قم - تالیف 8211   - - 

 و...( ISIمقالات منتشرشده در مجلات معتبر علمی پژوهشی ) .4.2

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 محمد ابوطالبی
لامه صلاح در قرآن از منظر ع یمفهوم یبررس

 یآمل یالله جواد یتوآ ییطباطبا

دوفصلنامه علوم قرآن 
 وتفسیر معارج

- - - - 

 یته ها و ...(ها، شوراها، کم)انجمن علمی و پژوهشی مجامعدر  عضویت .4.3

 محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع
 مدت عضويت

 لغايت از

 تاکنون 8211 پژوهشکده فرهنگ ومعارف قران تالیف واصلاح وارزیابی مقالات شورای علمی دایره المعارف قرآن کریم
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