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 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی

 عباس کورثی
 هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

 مشخصات فردی .1

 علی محمد نام پدر: عباس نام:  کوثرینام خانوادگي: 

 تربت حیدریّه محل تولد:شهر  خراسان رضویاستان محل تولد:      1331/   11 / 1 تاريخ تولد: 

 1پايه:  استادیارمرتبه علمي:  متاهلوضعیت تأهل: 

 - :وبلاگ شخصي  a.kosari@isca.ac.ir يمیل سازماني:ا  gmail.com@kosari1396 :ايمیل شخصي

 آشنايي به زبان های خارجي      

 میزان تسلط زبان

 عربی
                                    

 انگلیسی
                                          

 - غیره

 سوابق تحصیلی .2

 تحصیلات .2.1

 سال اخذ محل اخذ رشته و گرايش تحصیلي مقطع
    کارشناسی

    کارشناسی ارشد

    دکتری

 1331 شورای مدیریّت حوزه علمیّه قم گرایش فقه واصول 4سطح  حوزوی

 هانامهپایان .2.2

 نام استاد راهنما سال دفاع عنوان پايان نامه مقطع تحصیلي

    3کارشناسی ارشد/سطح

    4دکتری / سطح 

 
 

 

 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
فقه واصول)شرح لمعه،مکاسب،کفایه،استاد راهنمای خارج فقه ادبیّات،  استاد جامعه المصطفی

 واصول
 1334حدود 

 1333سال 

  1331حدود  سایل و....کفایه ،نهایه الحکمه  ،ر،مکاسب  حوزه علمیّه مسجدسلیمان

 سوابق پژوهشی .4

 کتب منتشر شده .4.1

 نام کتاب
تاريخ  

 انتشار
 همکار نوع کار 

محل 

 نشر
 قیمت تیراژ ناشر

 فرهنگنامه تحلیلی
وجوه ونظایر در قرآن 

1جلد  
 قم  تالیف 1331

معاونت پژوهشگاه علوم 
 وفرهنگ اسلامی

تومان 30111 1111  

 تحلیلی فرهنگنامه
وجوه ونظایر در قرآن 

2جلد  
تومان 40111 1111 بوستان کتاب قم  تالیف 1334  

یر نقش سیاق درتفس
 قرآن وفقه

 تومان 3111 1411 بوستان کتاب قم  تالیف 1332

 قم  تالیف  اعجاز هدایتی در قرآن
 آماده چاپ

 بوستان کتاب
تومان21111 1111  

جلد33 فرهنگ قرآن 1303حدود   
 تالیف

 
ی از محققان مرکز جمع

 فرهنگ ومعارف قرآن
   بوستان کتاب قم

استخراج منابع سه 
 جلد از کتاب البیع

تالیف امام 
خمینی)رحمه  الله 

 علیه(

1301 
استخراح 
وکنترل 

 منابع
 قم 

ار مؤسسه تنظیم ونشر آث
 امام خمینی

  

فرهنگنامه تحلیل 
واژگان مشابه  جلد 

2و1  

اول جلد
وجلد 1334

1333دوم  

 تالیف
از محققان مرکز  یجمع

 فرهنگ ومعارف قرآن
 قم

معاونت پژوهشگاه علوم 
یوفرهنگ اسلام  

311 

تومان 41111جلداول 
تومان01111وجلددوم  

 

 

  همکار   مفتاح مجمع  البیان
ع( باقر العلوم ) پژوهشکده

یغات وابسته به سازمان تبل
 اسلامی
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دایرة المعارف  
4و   3و2جلدهای  

 

 عضوشورای
 علمی گروه

دایرة 
 المعارفها

  
 وفرهنگ علوم پژوهشگاه

 اسلامی
 

  

 المللیهای ملی و بینکنفرانس ها ومقالات ارائه شده در همایش .4.2

 سال ارائه نحوه ارائه مقاله  محل برگزاری عنوان همايش عنوان مقاله نويسنده

 اعجاز تشریعی عباس کوثری
 یآرا یبررس یشهما
 علامه معرفت یریتفس

 قم
 - سخنرانی

1330 

 یعباس کوثر

نقش قرآن در 
شکل گیری تمد ن 

 اسلامی

 ناحا ونمدن اسلامی

 تهران

- 

- 

 یعباس کوثر
احکام حکومتی در 
 بستر زمان ومکان

 نقش زمان ومکان درفقه
 قم

 سخنرانی
دقیق یادم 1301قبل از
 تمقالا 3جدرنیست 

 شده یا مشاوره شدههای سرپرستینامهپایان .4.3

 نامهعنوان پايان
تحصیلي  دوره

 نامهارائه پايان

محل انجام 

 نامهپايان

سمت در 

 نامهپايان

تاريخ دفاع 

 نامهاز پايان

 استاد راهنما( جامعه المصطفی 3سطح  السلام( یهم)عل ینمعصوم یارتاحکام ز
1303 
 

 "احکام فقهی تصرف در وقف

 

 )استاد راهنما( همان 3سطح 
 

1302 

 "موارد وجوب زکات"

 

  ستاد راهنما()ا همان 3سطح 

 1301 استاد مشاور( همان 3سطح  "اصل لزوم در عقود

 استاد داور همان سطح چهار موجبات ضمان قهری
 

1331 

نفقه در فقه        جعفری،         حنفی، وحقوق موضوعه ایران     
 "و افغانستان

 )استاد راهنما( همان 3سطح 
 

1303 
 

 1300 )استاد راهنما( همان 3سطح  "مجسمه سازیاحکام فقهی 

 1331 )استاد مشاور( همان 3سطح  "اسراف و تبذیردر متون و منابع فقه امامیه

 1330 استاد راهنما جامعه الزّهراء 3سطح  تجلّی توحید درمثلهای قرآن
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 و غیره کارگاه نشست علمی، اندیشی،سخنرانی در هم .4.4

 تاريخ سخنراني يانديشمحل برگزاری هم انديشيعنوان هم عنوان سخنراني

 دقیق یادم نیست یپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلام نشست علمی وجوه ونظایر

  همان دونشست علمی جایگاه سیاق

 علایق پژوهشیتخصص ها و  .5

 هاتخصص

 فقه وتفسیر

 علايق پژوهشي

 
 فقه وتفسیر

 
 

 


