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 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی

 )اسالمی(
ر

 علی مدّب
 هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

 مشخصات فردی .1
 محمدرضا نام پدر: علی نام:  مدبّر )اسلامی(نام خانوادگي: 

 نائین محل تولد:شهر  اصفهاناستان محل تولد:       7331/   6/  5 تاريخ تولد: 

 6پايه:  استادیارمرتبه علمي:  متأهلوضعیت تأهل: 

 -سايت شخصي: a.modabber@isca.ac.irايمیل سازماني: - 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

 7331 -7351 حوزه علمیه قم -ایران  فقه و اصول حوزوی

 هانامهپایان .2.2

 نام استاد  سال دفاع عنوان پايان نامه مقطع تحصیلي

 زادهمحمدحسین الهی 7335 کریمپلورالیستی از قرآنبررسی پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم یا تفسیر  3سی ارشد/سطحکارشنا

 اکبر باباییدکتر علی 7331 جایگاه سنت در تفسیر قرآن با قرآن 1دکتری / سطح 
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 سوابق آموزشی .3

 )تدریس( سابقه ارائه خدمات آموزشی .3.1

 تا تاريخ از تاريخ درسعنوان  سمت موسسه محل تدريس
 7351 7351 ادبیات عرب 7تدریس در سطح  حوزه علمیه نائین

حوزه علمیه قم )مدارس امام صادق و 
 الهادی)ع((

 7363 7351 ادبیات عرب 1و  7تدریس در سطح 

 7316 7316 ادبیات عرب در مقطع کارشناسی دانشکده شهید محلاتی )سپاه(

 7313 7313 فلسفه اسلامی در مقطع کارشناسی محلاتی حوزه علمیه قم و دانشکده شهید

 7313 7313 فقه )شرح لمعه( 1در سطح  حوزه علمیه قم

 7331 7315 تفسیر و علوم قرآن در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده شهید محلاتی

 7313 7311 روش های تفسیری در مقطع کارشناسی دانشکده شهید محلاتی

 7331 7335 تفسیر و علوم قرآن 3در سطح  ی بقیه الله)ع(مؤسسه تحقیقات

 7336 7331 اسرار حج - سازمان حج قم

مؤسسه آموزش عالی معصومیه )دفتر 
 تبلیغات(

 7331 7336 تفسیر -

 شركت در كارگاه ها و دوره های آموزشی .3.2

 محل برگزاری سال برگزاری طول مدت دوره نام کارگاه يا دوره آموزشي
های تفسیری از قواعد و روش»ارگاه تخصصی شرکت در ک

 «منظر علامه معرفت
1/3/7336 پودمانی  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 

های تفسیری در آثار دیدگاه»شرکت در کارگاه تخصصی 

 «تفسیری علامه معرفت
1/3/7336 پودمانی  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 

 سوابق پژوهشی .4

 كتب منتشر شده .4.1

 نام کتاب
اريخ  ت

 انتشار
 همکار نوع کار

محل 

 نشر
 قیمت تیراژ ناشر

ر قرآن پلورالیسم دینی از منظ
 کریم

وعی(تألیف )تفسیر موض 7333  بوستان کتاب قم - 
نوبت 
3چاپ:   

- 

وعی(تألیف )تفسیر موض 7333 سیمای ابرار در آینۀ قرآن  بوستان کتاب قم - 
نوبت 
7چاپ:   

- 

دایره المعارف قرآن کریم 
(3و  7ج  )گروهی  

7333و7331  
 تألیف

 
 بوستان کتاب قم -

نوبت 
7چاپ:   

- 

اِسراء مؤسسه بین المللی چاپ و نشر قم - تألیف 7336 اشک کویر  - - 
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نۀ تفسیر قرآن با قرآن در آی
 روایات )در دو جلد(

7336زمستان   
 تألیف

 
 قم -

 نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ
 اسلامی

- - 

خشونت اجتماعی از منظر 
آن کریمقر  

 در دست نشر
 تألیف

 
 قم -

 نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ
 اسلامی

- - 

جلد(        1) بر کرانه نور    - - - - - در دست تألیف - 

ر شیوه نامه تدوین تفسی
 تسنیم

 - - - - - تألیف شده -

شیوه نامه تدوین دایره 
 المعارف قرآن کریم

 - - - - - تألیف شده -

حج و  شیوه نامه دانشنامه
 حرمین شریفین

 - - - - - تألیف شده -

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

سال  صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 چاپ

 

 علی مدبّر )اسلامی(

منهج تفسیری علامه معرفت 
 علمی مقاله: علمی پژوهشی()درجه

ارائه شده در همایش ملی بررسی 
رای تفسیری علامه معرفت )آذرماه آ

7336) 

- - - 7336 

 علی مدبّر )اسلامی(

نقد شبهۀ تأکید بر خشونت خانگی 
)درجه علمی  سورۀ نساء 31در آیۀ 

 مقاله: علمی پژوهشی(

مطالعات »فصلنامۀ علمی  پژوهشی 
 «تفسیری

- - - 7336 

 علی مدبّر )اسلامی(

دربارۀ « بدعت»نقد و بررسی شبهۀ 
سیر قرآن با قرآن )درجه منهج تف

 علمی مقاله: علمی تخصصی(

دوفصلنامۀ علوم قرآن و تفسیر 
)دوفصلنامه تخصصی « معارج»

پژوهشکدۀ علوم وحیانی معارج، سال 
 (3دوم، شمارۀ اول، پیاپی 

- - - 

پاییز و 
زمستان 
7335 

 معتبر علمی ترویجی و نشریات مجلاتمقالات منتشرشده در  .4.3

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 7331 - - 7 دایره المعارف قرآن ابرار علی مدبّر )اسلامی(

 7333 - - 3 دایره المعارف قرآن تکثرگرایی دینی علی مدبّر )اسلامی(

 7333 - 7 - فصلنامه اِسراء تسنیم، سنام معرفت قرآن علی مدبّر )اسلامی(

 7333 - 1 - فصلنامه اِسراء ی تفسیر تسنیممبانی و مباد علی مدبّر )اسلامی(

 7333 - 1 - فصلنامه اِسراء منهج و گرایش تفسیری تسنیم علی مدبّر )اسلامی(

 تفسیر تسنیم علی مدبّر )اسلامی(
دانشنامه قرآن و شیعه 

 کالج اسلامی لندن
- - - 7331 

 - - - 7 نشریه معرفت قرآنیعلامه طباطبایی و تفسیر المیزان از دیدگاه  علی مدبّر )اسلامی(
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 ت الله معرفتآی

 7337 - - - دانشنامه قرآن شناسی تفسیر موضوعی علی مدبّر )اسلامی(

 7331 - - - دانشنامه قرآن شناسی تفسیر تسنیم علی مدبّر )اسلامی(

 7337 - - - فصلنامه نوای نائین دانستنی های آسمانی علی مدبّر )اسلامی(

 - فصلنامه نوای نائین اسخ به یک پرسش قرآنیپ علی مدبّر )اسلامی(
 1در 

 شماره
- 7331 

 7331 - - - فصلنامه نوای نائین گرایی و پلورالیسم دینیتشابه علی مدبّر )اسلامی(

 7331 - - - فصلنامه نوای نائین پلورالیزم دینی از نگاه قرآن کریم علی مدبّر )اسلامی(

 7333 - - - فصلنامه نوای نائین سوره بقره 61ستی از آیه برداشت پلورالی علی مدبّر )اسلامی(

 7333 - - - فصلنامه نوای نائین پلورالیزم اجتماعی از منظر قرآن کریم علی مدبّر )اسلامی(

 7331 - - - فصلنامه نوای نائین پلورالیزم اجتماعی از منظر قرآن و سنت علی مدبّر )اسلامی(

 - فصلنامه نوای نائین اجتماعی و آزادی عقیده پلورالیزم علی مدبّر )اسلامی(
 71در 

 شماره
- 

7331-
7333 

 7335 - - - فصلنامه نوای نائین پلورالیزم اجتماعی و جهاد اسلامی علی مدبّر )اسلامی(

 7335 - - - فصلنامه نوای نائین پلورالیزم اجتماعی و صلح و برادری اسلامی علی مدبّر )اسلامی(

 - فصلنامه نوای نائین پلورالیزم نجات از دیدگاه قرآن می(علی مدبّر )اسلا
 1در 

 شماره
- 

7333-
7333 

 علی مدبّر )اسلامی(
تأکید بر خشونت »نقد و بررسی شبهۀ 

 «سورۀ نساء 31خانگی در آیۀ 

 –فصلنامه علمی 
مطالعات »پژوهشی 
 «تفسیری

- - - 7336 

 منهج تفسیری علامه معرفت علی مدبّر )اسلامی(

عه مقالات همایش مجمو
ملی بررسی آرای 

تفسیری علامه معرفت 
 (7336)آذرماه 

- - - 7336 

 گزارش نشست علمی معرفی تفسیر تسنیم علی مدبّر )اسلامی(
چاپ شده در کتاب هفده 

 گفتار قرآن پژوهی
- - -  

 علی مدبّر )اسلامی(
گزارش نشست علمی مفهوم شناسی تفسیر 

 طباطبایی قرآن با قرآن از دیدگاه علامه
چاپ شده در دو فصلنامه 

 قرآن شناخت
- - - 7331 

 علی مدبّر )اسلامی(
گزارش نشست علمی اندیشه های قرآنی 

 امام خمینی
چاپ شده در کتاب هفده 

 گفتار قرآن پژوهی
- - -  

 المللیهای ملی و بینكنفرانس ها ومقالات ارائه شده در همایش .4.4

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

علی مدبّر 
 )اسلامی(

منهج تفسیری 
 علامه معرفت

همایش ملی بررسی آرای 
 تفسیری علامه معرفت

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر 
 تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

 7336 سخنرانی
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 طرحهای تحقیقاتی .4.4

 وضعیت طرح تاريخ اتمام مؤسسه محل پژوهش  نوع فعالیت در طرح عنوان طرح

 مجری جامعه در قرآن
مرکز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و 

 فرهنگ اسلامی
 مسکوت ماند 7331-7331

تفسیر پلورالیستی قرآن 
 کریم

 - 7336-7335 مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مجری

جایگاه سنت در تفسیر 
 قرآن با قرآن

 زه علمیه قممرکز مدیریت حو مجری
7331-

16/1/7331 
- 

پلورالیسم دینی از منظر 
 قرآن کریم

 مجری
مرکز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و 

 فرهنگ اسلامی
7333 - 

 سیمای ابرار در آینۀ قرآن

 

 

 

 مجری

مرکز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و 
 فرهنگ اسلامی

7333 - 

دایره المعارف قرآن کریم 
 (3و  7)گروهی ج 

 

 

 

 همکار

مرکز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و 
 فرهنگ اسلامی

 - 7333و  7331

 مؤسسه اسراء گروهی تفسیر تسنیم
 7311از سال 

 )ادامه دارد(
 

 ادامه دارد

 شده یا مشاوره شدههای سرپرستینامهپایان .4.4

عنوان 

 نامهپايان

دوره تحصیلي 

 نامهارائه پايان

محل انجام 

 امهنپايان

سمت در 

 نامهپايان
 نامهتاريخ دفاع از پايان

- - - - 

حوزه و  1و  3رساله علمی سطح  61راهنمایی، مشاوره و داوری حدود 
مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه در مرکز مدیریت 
حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، مرکز تربیت مدرس 

)س(، دانشگاه باقرالعلوم)ع(، دانشکده شهید محلاتی حضرت صدیقه کبرا
)سپاه(، مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی)ره( و جامعه المصطفی 

 العالمیه.

 و غیره كارگاه نشست علمی، اندیشی،سخنرانی در هم .4.4

 انديشيمحل برگزاری هم انديشيعنوان هم عنوان سخنراني
تاريخ 

 سخنراني

در « المللیی و بینخشونت اجتماع»ارائۀ بحث 
نشست مشترک پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 

 با هیئت نمایندگی کلیسای ارتدوکس روسیه

- 
های غدیر دفتر مرکز همایشدر 

 تبلیغات اسلامی قم
73/1/7331 
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 حضور در میزگرد علمی

جایگاه نواندیشی و نوآوری در 
آموزه های قرآن و پیامبر 

 اعظم)ص(

 - تی قمدر دانشکده شهید محلا

 عضویت در شورای علمی همایش
همایش بین المللی قرآن کریم 

 و مسائل جامعه معاصر
- 7335 

 شیوه تفسیری تسنیم شرکت در نشست تخصصی
المللی در شانزدهمین نمایشگاه بین

 قرآن کریم
7331 

 های قرآنینشست نقد پژوهش کارشناسی در نشست
المللی در نوزدهمین نمایشگاه بین

 ریمقرآن ک
7331 

 «بر کرانه نور»برنامه  حضور در برنامه های رسانه ای
در رادیو معارف )پاسخ به پرسش ها 
درباره درس تفسیر آیت الله جوادی 

 برنامه 711حدود  – آملی(
- 

 7337 برنامه 61در رادیو معارف در  «میزان»برنامه آموزشی  حضور در برنامه های رسانه ای

 انه ایحضور در برنامه های رس
از قرآن می »برنامه آموزشی 

 «از دین می پرسم»و « پرسم
 - برنامه 75در 

 دبیر علمی کرسی ترویجی
نظریه اخلاق »با عنوان 

هنجاری اسلام بر اساس آیات 
 «قرآن

 73/3/7336 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 همکاری با هیأت تحریریه مجلات علمی .4.4

 اری با مجلهنوع همک محل انتشار مجله نام مجله
 مدت همکاری

 لغايت از

 - عضو هیئت تحریریه بنیاد اِسراء  –قم  «معارج»فصلنامه 

 (جوایز و تقدیرهاها، ، تشویقافتخارات ،ستاوردها)د علمی جوایز .4

 علت دريافت عنوان
محل 

 دريافت

مقام 

 اعطاکننده

تاريخ 

 دريافت

 7331 - - - کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

 7333 - - - کتاب برگزیده سال قرآنی

 7337 - - - کتاب برگزیده پژوهشگران دین و فرهنگ

 7336 - - - کتاب برگزیده نمایشگاه قرآن و عترت

 7331 - - - جشنواره مرزبانی وحی و خردکتاب برگزیده 

 «ابرار»برگزیده شدن مقاله 
در دومین  7چاپ شده در دایره المعارف قرآن ج 
 جشنواره مقالات و مطبوعات اسلامی

- - - 

 کسب رتبه دوم پایان نامه های قرآنی
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن با عنوان 

 تفسیر پلورالیستی قرآن کریم
- - - 

http://www.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=996&lng=Fa#Archive#Archive
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 کسب رتبه دوم آثار قرآنی )کتاب(
در هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن با عنوان 

 پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم
- - - 

 «فعال برگزیده قرآنی»کسب عنوان 
در حوزه پژوهش های علوم قرآنی در هجدهمین 

 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
- - - 

 - - - 1ه در پایان نامه سطح به مناسبت کسب رتب تقدیرنامه

 علایق پژوهشیتخصص ها و  .4

 هاتخصص

 تفسیر و علوم قرآن

 علايق پژوهشي

 تفسیر و علوم قرآن

 

 سوابق اجرایی .4
 

 فعالیت تاريخ مافوق مکان فعالیت /پستوظیفه عنوان سمت

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و 
 معارف قرآن

 - پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن -
سال  75به مدت حدود 

 )ادامه دارد(

 - پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن - هاعضو شورای علمی گروه دایره المعارف
سال )ادامه  76به مدت 

 دارد(

عضو شورای علمی گروه تفسیر قرآن )گروه 
 تفسیر موضوعی سابق(

 - پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن -
)ادامه  7333از سال 

 دارد(

لمی دانشنامه حج و حرمین عضو شورای ع
 شریفین

 سال 6به مدت  - پژوهشکده حج و زیارت -

 - حوزه علمیه قم - عضو کمیته تفسیر واحد مدارک علمی
)ادامه  7333از سال 

 دارد(

 - حوزه علمیه خواهران - عضو کارگروه تخصصی تفسیر
)ادامه  7337از سال 

 دارد(

 - عضو کمیسیون تفسیر و ادبیات عرب
تربیت مدرس حضرت صدیقه مرکز 

 کبرا)س(
- 

)ادامه  7333از سال 
 دارد(

 - عضو کمیسیون تفسیر و علوم قرآن

مؤسسه آموزش عالی معصومیه 
وابسته به دانشگاه باقرالعلوم)ع( دفتر 

 تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
- 

)ادامه  7333از سال 
 دارد(

عضو شورای پژوهشی و سپس شورای عالی 
 تحقیقات

 - هشگاه علوم وحیانی معارجپژو -
)ادامه  7333از سال 

 دارد(
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معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم وحیانی 
 معارج

 - پژوهشگاه علوم وحیانی معارج -
سال )از سال  3به مدت 

 (7331تا  7333

 - پژوهشگاه علوم وحیانی معارج - مدیر مرکز تحقیقاتی اسراء
سال )از سال  1به مدت 

 (7331تا  7331

 - پژوهشگاه علوم وحیانی معارج - پژوهشکده قرآن و عترت)ع(مدیر 
)ادامه  7331از سال 

 دارد(

 - - - مشاور علمی مجمع تربیتی بانوان تهران
)ادامه  7331از سال 

 دارد(

عضویت در هیئت داوران انتخاب آثار برتر 
 قرآن پژوهی کشور

 - - در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم -

گروه اخلاق و عرفان کتاب  داور و ارزیاب
 سال حوزه

- - - 
)ادامه  7331از سال 

 دارد(

 - پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن - مدیر گروه پژوهشی تفسیر قرآن
)ادامه  7335از سال 

 دارد(

 

 ملاحظات .4

 عضو هیأت علميها و....( )ساير فعالیت ملاحظات ساير 

 (.76  – 3معارف قرآن کریم )ج . ویرایش و ارزیابی محتوایی مقالات دایره ال7
 (.1 – 7. ویرایش و ارزیابی محتوایی مقالات دایره المعارف قرآن ویژه نوجوانان )ج 1
 (.5 – 7ی محتوایی مقالات دانشنامه حج و حرمین شریفین )ج ب. ویرایش و ارزیا3
 شمسی به بعد. 7363( از سال 11 – 7ج . تحقیق و تنظیم نهایی )ویرایش علمی( تفسیر تسنیم، اثر آیت الله جوادی آملی )1
 (.77و  1 – 6 – 5 – 1جلد از تفسیر موضوعی قرآن کریم، اثر آیت الله جوادی آملی )ج  5. ویرایش 5
 (.3 – 1 – 7. ویرایش کتاب عین نضّاخ )ج 6
 آیت الله جوادی آملی.قلمی . ویرایش کتاب حیات عارفانه امام علی)ع( اثر 1
 ب آفاق اندیشه.. تحقیق و تنظیم کتا3
 از آثار آیت الله جوادی آملی.برگرفته تدوین کتاب )برگرفته( عید ولایت . 3

 . ویرایش و ارزیابی محتوایی کتاب مفاتیح الحیات اثر آیت الله جوادی آملی.71
 . تحقیق و تنظیم کتاب کوثر کربلا اثر آیت الله جوادی آملی.77
 ش. 7337 – 7331( در سال های 1 – 7سیری برگرفته از تفسیر تسنیم )ج . نظارت علمی بر تدوین درسنامه های تف71
گرایش »، «علوم قرآن در روایات اهل بیت)ع(»، «فقه قرائت قرآن»، «نقش امید در زندگی از دیدگاه قرآن». نظارت علمی بر پروژه های 73

 هنگ و معارف قرآن.در پژوهشکده فر« گرایش اجتماعی در تفسیر قرآن»و « عقلانی از دیدگاه قرآن

 


