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 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی 

 مرتضی دانشمند
 پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن محقق

 مشخصات فردی .1

 عباس نام پدر: یمرتض نام:  دانشمندنام خانوادگي: 

 دیزیچه محل تولد:شهر  اصفهاناستان محل تولد:  1331/ 3/  1 تاريخ تولد: 

 -پايه:  -مرتبه علمي:  متأهلوضعیت تأهل: 

  mortezadaneshmand.blogfa.com :وبلاگ شخصي  - ايمیل سازماني: Morteza3746@gmail.com خصي:ايمیل ش

 
 آشنايي به زبان های خارجي

 میزان تسلط زبان

 عربی
                                    

 انگليسی
                                          

 - غيره
 

 سوابق تحصیلی .2

 تحصیلات .2.1

 سال اخذ محل اخذ رشته و گرايش تحصیلي مقطع
 1311 )مجتمع آموزش عالی قم=دانشگاه پردیس(.دانشگاه تهران یحقوق قضائ کارشناسی

 1331 قم یثدانشکده دارالحد یدکلام و عقا با گرایش یثعلوم حد کارشناسی ارشد

 - - - دکتری

 - - خارج فقه و اصول حوزوی

 هانامهپایان.  2.2

 نام استاد راهنما سال دفاع عنوان پايان نامه مقطع تحصیلي

های اعتقادی به های انتقال آموزهروش 3کارشناسی ارشد/سطح
 سال در قرآن و روایات 11تا  1کودکان 

1331 
 راهنما:حجت الاسلام و المسلمين دکتر هادی صادقی

 مسعود آذربایجانی دکتر ينم و المسلمحجت الاسلا مشاور:

 - - - 1دکتری / سطح 
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 سوابق آموزشی .3

 )تدریس( سابقه ارائه خدمات آموزشی .3.1

 تا تاريخ از تاريخ عنوان درس سمت موسسه محل تدريس
قم به طور آزاد يهحوزه علم یمغن يوطی،جامع المقدمات، س ياتادب استاد   - ده سال 

مام محمد ا يهقم و حوزه علم يهحوزه علم

 استاد شهرستان مبارکه اصفهان به طور آزاد ی)ع(تق
مختصر  یعو بد يانب ی،معان ياتادب

 مطول يه،القواعد البلاغ ی،المعان
 - پنج سال

قم به طور آزاد يهحوزه علم ومحلقه اول و د يدصدرلمعه و حلقات شه استاد   - دو سال 

خصوصیقم به طور  يهحوزه علم رسییک سال د مکاسب استاد   - 

یقم به طور خصوص يهحوزه علم یسال درس یک کفایه الاصول استاد   - 

 پردیسان، مرکز مدیریت حوزه علميه قم

 
 استاد

های دینی به های انتقال آموزهروش

 کودکان)ویژه مربيان(
 11تابستان 

 هشت جلسه
- 

 - شهرکِ مهدیه
به  ینید یهاانتقال آموزه یهاروش

 (يانمرب یژهکودکان)و
 11ستان تاب

 هشت جلسه
- 

ع شهرستان مبارکه  یامام محمد تق يهحوزه علم
 و قم به طور آزاد

 استاد
شهرستانِ  طلابِ یبرا یمکالمه عرب

 مبارکه
 - سال یک

و  مجله سلام بچه ها يغات اسلامی، دفتردفتر تبل
 پوپک

 - سال یک یسندگاننو یبرا يسیمکالمه انگل استاد

 استاد ره(پردیسان، مسجدِ امام خمينی)
 طلابِ یبرا یعرب ، خطابه و انشاءمکالمه

 سطوح خارج
جلسه)دوره  13

 مقدماتی(
 11تابستان 

پایگاهِ شهيد چمران قم واقع در ضلع شرقی حرم 
 مطهر حضرت معصومه)س(

 11تابستان  جلسه3 فن سخنوری)مخاطب جوان( استاد

حرم  یچمران قم واقع در ضلع شرق يدشه یگاهِپا
 صومه)س(مطهر حضرت مع

 - جلسه3 جوان(نو)مخاطب یفن سخنور استاد

 19زمستان  جلسه 3 خوانیِ متون روانشناسیمتن استاد حوزه علميه)خصوصی(

 شركت در كارگاه ها و دوره های آموزشی .3.2

 محل برگزاری سال برگزاری طول مدت دوره نام کارگاه يا دوره آموزشي

نِتافزایی جویشگر علمیِ علمکارگاه دانش ساعت 3   1311 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 اسلامی)سالن طبرسی(

ساعت 1 همایش معرفی دستاوردهای سامانه مساله محوری  1319 - 

استدلالی فقيه ولایت) فقيه ولایت و اسلامی حکومت هایبنيان ساعت11   1311 - 

مجازی فضای شناسی آسيب ساعت 1   1311 - 
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پژوهش یطرح ها ینتدو یچگونگ ساعت 3   1131  - 

اداری نظام در تحول با مرتبط مباحث با آشنایی ساعت 13   1311 - 

ایران در بيگانگان جاسوسی شگردهای ساعت 1   1311 - 

عمومی ویراستاری با آشنایی ساعت 1   1311 - 

ساعت 12 حکومت مهدوی و وظایف منتظران  1311 - 

یپژوه یندهآ ساعت 9   1311 - 

ساعت 9 تفکر خلاق  1311 - 

(یمقدمات يهفق یت)ولا يهفق یتو ولا یحکومت اسلام هایيانبن ساعت11   1311 - 

ساعت 1 آشنایی با نظام احکام اسلامی  1311 - 

یاسلام يغاتدفتر تبل یعموم هاینامهیينآ ساعت 12   1313 - 

يقیتحق یافزارهابا نرم ییآشنا ساعت 1   1313 - 

يقروش تحق ساعت 12   1311 - 

 - - سال1 تبليغات اسلامی دوره عمومی آموزش زبان عربی دفتر

یژه)مکالمه، دوره و و یاسلام يغاتدفتر تبل یآموزش زبان عرب
 خطابه و انشاء(.

 - - سال1

 موسسه زبان گویش 1312 جلسه 12 دوره تکميلی زبان انگليسی

شناسی، فلسفه، دوره آموزشی موسسه در راه حق)اقتصاد، جامعه
 زبان و...(

1/3 - - 

صه نویسی استاد نادر ابراهيمی در مرکز فرهنگی هنری دوره ق
 دفتر تبليغات

 - - سال1

تربيت مربی در مرکز  حسين فتاحیاستاد  یسیدوره قصه نو
 يغاتدفتر تبل

 - - سال1

 

 سوابق پژوهشی .4

 كتب منتشر شده .4.1

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

يرقرآن( دفتر پيام های آسمانی)تفس
سوره از جزء سی(.11نخست)  

 - - بوستان کتاب قم - تأليف 1312

پيام های آسمانی)تفسيرقرآن(دفتر اول)سوره 
 حمد و بخشی از بقره(.

 - - بوستان کتاب قم - تأليف 1319

 یوم دبستان)کتاب درسدآسمان  یها یههد
 (آموزش و پرورش

- 
مشارکت در 

 يفتال
 تهران -

بر نشر و اداره کل نظارت 
 یمواد آموزش یعتوز

- - 

 درسی دبستان)کتاب سوم آسمان های هدیه
 ) پرورش و آموزش

- 
مشارکت در 

 يفتال
 - - - تهران -

 - -اداره کل نظارت بر نشر و  تهران -مشارکت در  - درسی دبستان)کتاب چهارم آسمان های هدیه
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 یمواد آموزش یعتوز تاليف ) پرورش و آموزش

ح از منظر قرآن(آن سوی تن)رو  تهران - تأليف - 
 یکانون پرورش فکر

 کودکان
- - 

- - - - - - - - 

های پاسخ به پرسشنوجوانان می پرسند)
(مذهبی نوجوانان  

 - - انتشارات بوستان فدک اصفهان - تأليف 1331

 هایی از غدیرهای دلپذیر، قصهلحظه
 

 - - پيام عدالت تهران - - 1319

ه ب ينسر امام حس ی: ماجراالم ذلک الانقلاب
 ی،یرغد يدی،سروده توح يستشعر و ب یتروا

و یانقلاب ی،مهدو یی،عاشورا ی،فاطم ... 

فدکبوستان  اصفهان - تأليف 1331  - - 

نفر به اندازه همه یک  - - بوستان کتاب قم قم - تأليف 1333 

بازآقای دست و دل  

 
 - - موسسه بوستان کتاب قم - تأليف 1333

ور هایی برای ایجاد حضبه چشمه نماز: راهسفر 
 قلب و لذت بردن از نماز

 
 قم - تأليف 1312

 بوستان کتاب قم
 

- - 

های امروز جوانان: وحی و نبوت، امامت، پرسش
 مهدویت، ولایت فقيه

 
1312 

)با تأليف
 مشارکت(

 تهران -
مدرسه  فرهنگی موسسه
 برهان

- - 

خواهم دانشمند شوممی  

 
فتألي 1312  - - موسسه بوستان کتاب قم - 

 - - موسسه بوستان کتاب قم - تأليف 1312 خواب عجيب پيامبر )ص(

 - - موسسه بوستان کتاب قم - تأليف 1312 آن روز شيرین

ای از آسمانسکه  

 
 قم - تأليف 1312

 بوستان کتاب قم
 

- - 

 ای در زمينفرشته
 

1331 
 

 - - بوستان کتاب قم قم - تأليف

ف از هزار: مجموعه پانزده داستان یک صد
 کوتاه درباره زندگی حضرت علی )ع(

 

 قم - تأليف 1311
 بوستان کتاب قم

 
- - 

.  یامام رضا(پنج قصه از امام رضا ع برا يهمانم
 )کودکان

یانتشارات قدس رضو - - تأليف   - - 

های پيامبر )ص(لبخندهای ماه: شوخی  

 
 تهران - تأليف 1311

 یهورجم يمایصدا و س
)سروش( یرانا یاسلام  

- - 

جوان) يرانمخاطب(بش آغاز کن یکانتاز نزد یمنج یآوا قم - تأليف    - - 

توشه راهيان نور ویژه نوجوانانره  
 تابستان 1311

 
 - -  قم - نظارت
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(ی امام صادق )عنامهها )زندگیدعای گنجشک  

 
 تهران - تأليف 1311

مدرسه  فرهنگی موسسه
 برهان

- - 

 شناسی برای کودکان(نجی پشت دیوار )عدلگ
 

 تهران - تأليف 1311
مدرسه  فرهنگی موسسه
 برهان

 
- - 

های ماه: همراه با دوازده سخن از امام حرف
 زمان )عج(

 

1311 
 

 قم - تأليف
و نشر چاپ سازمان 

 دارالحدیث
- - 

 بانوی مهربان شهر قم
 

1319 
 

 - - زائر آستان مقدس قم - تأليف

زوی دانه و هستهآر  

 
 قم - تأليف 1319

هابهار دل  

 
- - 

 در برابر طوفان
 

 قم - تأليف 1319
 هابهار دل

 
- - 

 اختراع بزرگ من: مجموعه طنز برای کودکان
 

1331 
 - - موسسه انتشارات حضور قم - تأليف

 راهی به سوی بهشت
1319 
 

 قم - تأليف
حوزه علميه قم، دفتر 

 تبليغات اسلامی
- - 

هم بيا ... !تو  

 

1319 
 

 قم - تأليف
حوزه علميه قم، دفتر 

 تبليغات اسلامی
- - 

 این همان مرد است
 

 قم - تأليف 1311

حوزه علميه قم، دفتر 
تبليغات اسلامی، مرکز 

 انتشارات
 

- - 

 - - تأليف 1319 (تقليد و...)های رنگی زندگیقانون
به نشر)انتشارات آستان 

 قدس رضوی(
- - 

 برای ع رضا امام از قصه پنج(انخراس آفتاب
 )کودکان

 - - رضوی قدس انتشارات - - تأليف -

هاخدای مهربان مورچه  

 

 
قم کتاب بوستانموسسه  قم - تأليف 1331  - - 

فدکبوستان  - - تأليف 1339 زیر شاخه زیتون  - - 

 - - بوستان کتاب قم قم - تأليف 1339 کودکی که با پيامبر سخن گفت

Stories of Our Prophet 

 (2013) - - - 
Publisher: 

Hidayah Books; 

1st edition 
- - 

 که گدا شد یثروتمند

 
 - - بوستان کتاب قم قم - تأليف 1332
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 یک نفر به اندازه همه
 

 قم - تأليف 1332
 بوستان کتاب قم

 
- - 

 بانوی مهتاب )مجموعه داستان(
 

 قم - تأليف 1331
 بوستان کتاب قم

 
- - 

 ها )احکام پاکی و آلودگی(پيک پاکی
 
 

 - - تأليف 1319
به نشر)انتشارات آستان 

 قدس رضوی(
- - 

تو هم بيا ... ! )زندگی یک سردار از طلوع تا 
 غروب(

 
 قم - تأليف 1331

 بوستان کتاب قم
 

- - 

زنان سپيدپوش: چهارده حکایت از زندگانی 
 حضرت فاطمه زهرا )س(

 
 تهران - تأليف 1331

 قدیانیانتشارات  سسهمو
 

- - 

 پهلوان کوچولو
 

1319 
مشارکت در 

 تاليف
- - 

 نمازستاد اقامه 
 

- - 

 معتبر علمی ترویجی و نشریات مجلاتمقالات منتشرشده در  .4.2

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 مرتضی دانشمند
 آیا ادبيات دینی کودکان، تنها ادبيات تعليمی و

 1331پایيز  - 12شماره - روشنان موعظه است؟

 - 131شماره - سلام بچه ها چرا نمی توانيم نماز را به فارسی بخوانيم؟ مرتضی دانشمند
 1311شهریور 
 

 - بشارت نگاهی به سيمای عصر ظهور مرتضی دانشمند

-121شماره
121 
 

- 
بهمن و اسفند 

1313 

 مرتضی دانشمند
 از زیبارویی تا خداجویی

 
 - 19شماره - بشارت

فروردین و 
 1331اردیبهشت 

 مرتضی دانشمند
 مهربان تر از یونس !

 
 - 19شماره - بشارت

فروردین و 
 1331اردیبهشت 

 
 مرتضی دانشمند

 آوای موسيقایی آیات
 

 1333مهر و آبان  - 13شماره - بشارت

 مرتضی دانشمند
 روز بزرگ

 
 

 1331آذر و دی  - 33شماره - بشارت

 - - 11-12شماره - یاران امين روزی که خورشيد برانگيخته شد انشمندمرتضی د

 - - 31-39شماره - یاران امين سه داستان مرتضی دانشمند

 - - 31-39شماره - یاران امين در آسمان صحيفه مرتضی دانشمند
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 - - 31-39شماره - یاران امين حرف های آسمانی مرتضی دانشمند

 - - 31-39شماره - یاران امين متفاوت با دیگران مرتضی دانشمند

 - یاران امين در آسمان صحيفه سجادیه مرتضی دانشمند
 31-33شماره

 
- - 

 - - 31-33شماره - یاران امين حرف های آسمانی مرتضی دانشمند

 - - 31-33شماره - یاران امين چيستانک های قرآنی مرتضی دانشمند

 - - 31شماره - یاران امين نگاه کنيمها نهبه آی مرتضی دانشمند

 - - 11شماره - یاران امين نهج البلاغه در جاری زمان مرتضی دانشمند

 - - 11شماره - یاران امين تفسير نوجوان ؛ جانشين خدا در زمين مرتضی دانشمند

 مرتضی دانشمند
 زن اما فریادگر

 
 - - 19-11شماره - یاران امين

 مرتضی دانشمند
 بدرخشيد ستاره ای

 
 - - 19-11شماره - یاران امين

 - - 11شماره - یاران امين نهج البلاغه در جاری زمان مرتضی دانشمند

 - - 11شماره - یاران امين مرده ای که به دنيا بازگشت مرتضی دانشمند

 - - 13شماره - یاران امين دنيای نادیدنی ها مرتضی دانشمند

 - - 11شماره - یاران امين ؟یدآیا شما عقل دار مرتضی دانشمند

 - - 11شماره - یاران امين این کجا و آن کجا مرتضی دانشمند

 - - 11شماره - یاران امين نهج البلاغه در جاری زمان مرتضی دانشمند

 - - 11شماره - یاران امين تفسير کودک و نوجوان ... / تک تازان بامداد مرتضی دانشمند

 - - 12شماره - یاران امين از افطاری ماه رمصان خاطره ای مرتضی دانشمند

 - - 12شماره - یاران امين رواتی و درایتی؛ بر سه کس رحم آورید مرتضی دانشمند

 - - 91شماره - یاران امين ریزیزمان و برنامه مرتضی دانشمند

 - - 91شماره - یاران امين روایتی و درایتی / باغ دانش مرتضی دانشمند

 نشمندمرتضی دا
 سوره قيامت

 
 1311اردیبهشت  - 112شماره - بشارت

 1331خرداد و تير  - 31شماره - بشارت نسبيت زمان در قرآن مرتضی دانشمند

 مرتضی دانشمند
 های خوبیچشمه

 
 - 33شماره - بشارت

بهمن و اسفند 
1331 

 - بشارت مروری بر کتاب انقلاب مرتضی دانشمند
 31شماره
 

 1331آذر و دی -

 مرتضی دانشمند
 بينینيازخودبی

 
 1331مهر و آبان  - 31شماره - بشارت

 مرتضی دانشمند
 تصميم نهایی

 
 - 32شماره - بشارت

مرداد و شهریور 
1331 

 مرتضی دانشمند
 سی روز در زنحير

 
 - بشارت

 11شماره
 

 1332مهر و آبان  -
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 مرتضی دانشمند
 جمجمه اسرارآميز

 
 - بشارت

 11شماره
 

- 
شهریور  مرداد و

1332 

 مرتضی دانشمند
 خاطرات سبز

 
 1332خرداد و تير  - 13شماره - بشارت

 مرتضی دانشمند
 بستر نور

 
 - 11شماره - بشارت

فروردین و 
 1332اردیبهشت 

 مرتضی دانشمند
 لرزش بزرگ

 
 - بشارت

 12شماره
 

 1311آذر و دی  -

 مرتضی دانشمند
 حادثه در هم کوبنده

 
 1311ر و آبان مه - 11شماره - بشارت

 - 13شماره - بشارت استفاده از رنگهای شاد مرتضی دانشمند
مرداد و شهریور 

1311 

 - بشارت در قرآن روابط دختر و پسر مرتضی دانشمند
 11شماره
 

 1311خرداد و تير  -

 - 11شماره - بشارت زیر شاخه زیتون مرتضی دانشمند
بهمن و اسفند 

1313 

 مرتضی دانشمند
 سپيده دمان

 
 - بشارت

 11شماره
 

- 
مرداد و شهریور 

1313 

 مرتضی دانشمند
 اختلاط و آميختگی

 
 - بشارت

 11شماره
 

 1313خرداد و تير  -

 مرتضی دانشمند
 ارتباط خيالی

 
 - بشارت

 12شماره
 

- 
فروردین و 

 1313اردیبهشت 

 - 1شماره - بشارت فضاهای پاک و ناپاک مرتضی دانشمند
بهمن و اسفند 

1311 

 - بشارت روابط دختر و پسر در قرآن ی دانشمندمرتض
 3شماره
 

 1311آذر و دی  -

 1311مهر و آبان  - 1شماره - بشارت حيا در گفتار و رفتار مرتضی دانشمند

 - 9شماره - بشارت روابط دختر و پسر در قرآن مرتضی دانشمند
مرداد و شهریور 

1311 

 1311خرداد و تير  - 1شماره - رتبشا روابط دختر و پسر در قرآن مرتضی دانشمند

 مرتضی دانشمند
 در انتظار حادثه

 
 - بشارت

 3شماره
 

- 
بهمن و اسفند 

1319 

 مرتضی دانشمند
 تجربه تبليغی

 
 - مبلغان

 11شماره
 

 1333مهر و آبان  -

 1313 بهمن - 11شماره - مه یار شفاعت مرتضی دانشمند

 1313 آذر - 1شماره - ه یارم استخاره: رایزنی با خداوند مرتضی دانشمند

 - پيشگامان در آسمان صحيفه مرتضی دانشمند
 13شماره
 

 1311دی  -
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 1311آذر  - 11شماره - پيشگامان در آسمان صحيفه مرتضی دانشمند

 1311آبان  - 11شماره - پيشگامان در آسمان صحيفه مرتضی دانشمند

 1311ر مه - 12شماره - پيشگامان نقطه سر خط مرتضی دانشمند

 - پيشگامان نهج البلاغه در جاری زمان مرتضی دانشمند
 91شماره
 

 1311خرداد  

 - پيشگامان به دفترهایمان نگاه کنيم مرتضی دانشمند
 91شماره
 

 1311خرداد  -

 - پيشگامان نهج البلاغه در جاری زمان مرتضی دانشمند
 93شماره
 

 1311اردیبهشت  -

 1331مهر  - 11شماره - پيشگامان جاری زمان نهج البلاغه در مرتضی دانشمند

 1333مهر  - 19شماره - پيشگامان نهج البلاغه در جاری زمان مرتضی دانشمند

  - 11-12شماره - یاران امين ی انقلابقصه مرتضی دانشمند

 مرتضی دانشمند
 متهم را بياورید

 
 - مه یار

 1شماره
 

- 
 تير ،(31 پياپی)

1313 

 مرتضی دانشمند
 شویم؟وقت عاق والدین میچه 

 
 - مه یار

 1شماره
 

- 
 ،(31 پياپی)

 1313 اردیبهشت

 مرتضی دانشمند
حکایت های کوچک : مردی که خود را خدا 

 می دانست
 - پوپک

 ،(113 پياپی)

 3شماره 
 1331 خرداد -

 - پوپک حکایت های کوچک : پيرمردی که جوان شد مرتضی دانشمند
 11شماره
 

- 
 1331 اردیبهشت
 

 مرتضی دانشمند
 قصه ی رمزی

 13شماره
 1331 فروردین - ،(111 پياپی) - پوپک

 - پوپک حکایتهای کوچک ؛ آیا من به بهشت می روم مرتضی دانشمند
پيا)13شماره

 ،(111 پی
- 

 1331 فروردین
 

 - پوپک شکوفه های آسمانی مرتضی دانشمند

 پياپی)

شماره ،(112
11 

 1331 اسفند -

 - پوپک ت های کوچکحکای مرتضی دانشمند
 ،(133 پياپی)

 12شماره
 1331 دی -

 - پوپک پرسش های امام صادق )ع( از پزشک هندی مرتضی دانشمند

 پياپی)

شماره ،(133
12 

 1331 دی -

 - پوپک حکایت های کوچک مرتضی دانشمند
 ،(131 پياپی)

 1شماره
 1331 آذر -

 - پکپو حکایت های کوچک : سکه ای از آسمان مرتضی دانشمند

 پياپی)

شماره ،(133
1 

 1331اد مرد -



11 

 

 - پوپک پرسش های پادشاه روم؛ قصه ی رمزی مرتضی دانشمند
 ،(131 پياپی)

 1شماره 
 1331 تير -

 - پوپک شکوفه های آسمانی مرتضی دانشمند
(، 131ياپی پ)

 3شماره 
 1331خرداد  -

 مرتضی دانشمند
 قصه رمزی

 
 - پوپک

 ،(111 پياپی)
 3شماره

 1333 آبان -

 - پوپک حکایت های کوچک مرتضی دانشمند
 ،(111 پياپی)

 9شماره 
 1333 شهریور -

 مرتضی دانشمند
 قصه رمزی

 
 - پوپک

 ،(111 پياپی)

 1شماره 
 1333 فروردین -

 1311اردیبهشت  - 19ارهشم - پيشگامان ری مذهب هارهُهُ مرتضی دانشمند

 1311بهمن  - 11هشمار - پيشگامان از اوج تا فرود مرتضی دانشمند

 - 3شماره - بشارت با پرستوها مرتضی دانشمند
بهمن و اسفند 

1319 

 مرتضی دانشمند
 امتحان داوود

 
 

 1319آذر و دی  - 1شماره - بشارت

 - 33شماره - قاصدک تفسير برای کودکان و نوجوانان مرتضی دانشمند
بهمن و اسفند 

1339 

 مرتضی دانشمند
 هاسرچشمه خوبی

 
 1339آبان و آذر  - 31شماره - قاصدک

 - 31شماره - مبلغان خاطره تبليغی)تبليغ برای گروه سنی کودک( مرتضی دانشمند
شهریور و مهر 

1331 

 مرتضی دانشمند
 خاطره تبليغی

 
 

 - 91شماره - مبلغان
و  1333اسفند 

 1331فروردین 

 مرتضی دانشمند
 تجربه تبليغی

 
 - مبلغان

 91شماره
 

 1333آذر و دی  -

 مرتضی دانشمند
 چند خاطره تبليغی

 
 - مبلغان

 92شماره
 

 1333آبان / آذر  -

 
 
 
 

     

 (رهاها، جوایز و تقدی، تشویقافتخارات ،ستاوردها)د علمی جوایز .5

تاريخ  مقام اعطاکننده محل دريافت علت دريافت عنوان

 دريافت

http://www.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=996&lng=Fa#Archive#Archive
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 آن سوی تن
شایسته تقدیر نوزدهمين دوره 

 جایزه کتاب فصل
 تهران

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسلامی

1312 

خوانی و هفته کتاب و کتاب
جشنواره کتاب فصل وزارت 

 ارشاد
 1311 ادق رضایی(مدیر عامل)سيد ص تهران لوح تقدیر

تاليف و توليد کتاب 
 های آسمان(درسی)هدیه

 تهران تقدیر
معاون وزیر و رئيس سازمان پژوهش و 

 ریزی آموزشی)محمدیان(برنامه
12/3/11 

تاليف و توليد کتاب 
 های آسمان(درسی)هدیه

 تهران تقدیرنامه
معاون وزیر و رئيس سازمان پژوهش و 

 ریزی)محمدیان(برنامه
1311 

يزدهمين دوره کتاب سال س
 حوزه

 شایسته تقدیر
مجموعه داستان از زندگی 

پيامبر)ص( برای کودکان و 
 نوجوانان

 قم
رئيس شورای سياستگزاری کتاب سال 

 حوزه)مرتضی مقتدائی(
1312 

انتخاب پژوهشگر در هفته 
 پژوهش

 1311 دکتر واعظی و دکتر لک زائی قم رتبه سوم محقق رسمی

 قم محقق شایسته تقدیر شنکوداشت هفته پژوه
رئيس پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 زائی(اسلامی)دکتر نجف لک
1311 

 قم محقق شایسته تقدیر پژوهشگاه نکوداشت هفته پژوهش
رئيس پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 زائی(اسلامی)دکتر نجف لک
1319 

نخستين جشنواره مرزبانی 
 وحی و خرد

 قم لوح تقدیر مولف برتر
جشنواره مرزبانی وحی و دبير نخستين 

 خرد)احمد عابدی(
- 

های اولين جشنواره نوآوری
 تبليغ دینی

 قم طرح اميران کوچک
رئيس دفتر تبليغات اسلامی)دکتر 

 واعظی(
- 

هشتمين همایش بين 
 المللی دکترین مهدویت

 یاورتقدیر به عنوان مهدی

تهران)مرکز 
های بين همایش

المللی صدا و 
 سيمای تهران(

شتمين همایش بين المللی دبير ه
 دکترین مهدویت)مسعود پورسيد آقائی(

1311 

در بخش کسب رتبه اول 
داستان مذهبی در دومين 

جشنواره کتاب سال کودک 
 و نوجوان استان قم

 1331 مشاور وزیر)محمد حسين استاد( - بازآقای دست و دل

سومين همایش تجليل از 
فعالان نهضت مطالعه مفيد 

 کهشهرستان مبار
 استان اصفهان مولف نمونه شهرستان

های عمومی استان مدیر کل کتابخانه
 اصفهان

1311 

سومين همایش تجليل از 
فعالان نهضت مطالعه مفيد 

 شهرستان مبارکه
 شهرستان مبارکه مولف نمونه شهرستان

های عمومی استان مدیر کل کتابخانه
 اصفهان

1311 

 1331 دبير همایش)احمد زادهوش( اصفهان لوح سپاسدومين همایش اهل قلم 
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 اصفهان

های جشنواره برترین
فرهنگ مهدویت در 

 مطبوعات
 قم شایسته تشویق

های فرهنگ دبير جشنواره برترین
مهدویت در مطبوعات)مجيد حيدری 

 فر(
1331 

داشت مقام همایش بزرگ
 نخبگان

 قم لوح تقدیر
رئيس شورای اسلامی شهر مقدس 

 ای(قم)سيد عليرضا تکيه
- 

ششمين دوره انتخاب کتاب 
 هاسال ماهنامه سلام بچه

 تهران لوح تقدیر
معاونت فرهنگی هنری دفتر تبليغات 
 اسلامی حوزه علميه قم)مظفر سالاری(

1331 

هنری -جشنواره فرهنگی
 اشراق

 - لوح تقدیر
رئيس ستاد صدمين سال ميلاد امام 

 خمينی)محمد علی انصاری(

صدمين 
سال ميلاد 
 امام خمينی

ششمين همایش استانی 
 اهل قلم

 قم لوح سپاس
دبير ششمين همایش استانی اهل 

 قلم)حبيب رضا ارزانی(
- 

طرح غنی سازی اوقات 
 فراغت

 قم لوح سپاس
معاون منابع انسانی و پشتيبانی دفتر 

 تبليغات اسلامی)قباد سليمانی(
1339 

 

 

 
 


