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 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی

 محمد صادق یوسفی مقدم
 هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

 مشخصات فردی .1

 عبد الرضا نام پدر: محمد صادق نام:  یوسفی مقدمنام خانوادگي: 

 تربت حیدریّه محل تولد:شهر  خراساناستان محل تولد:      1331/  11/  9 تاريخ تولد: 

 11پايه:  دانشیارمرتبه علمي:  متاهل وضعیت تأهل:

 - :وبلاگ شخصي  m.yousefimoqaddam@isca.ac.ir ايمیل سازماني: y_moqaddam@yahoo.com 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
 1391 حوزه علمیه قم فقه و اصول حوزوی
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 سوابق آموزشی .3

 دریس()ت سابقه ارائه خدمات آموزشی .3.1

 مقطع سال  عنوان درس موسسه محل تدريس
حوزه علمیه قم و تربت 

 حیدریه
 - - تدریس متون ادبی مقدمات

 - - معالم الاصول، اصول فقه، رسائل مکاسب، بدایه الحکمه و نهایه الحکمه حوزه علمیه قم
 - - همعالم الاصول، رسائل، لمعتین، کفایه الاصول و بدایه الحکم حوزه علمیه زاهدان

 - - شرح باب حادی عشر تربت حیدریه
 - - کشف المراد حوزه علمیه قم

 - - اصول الفقه، رسائل، بدایه الحکمه حوزه علمیه مشهد
 - - 2و  1معارف اسلامی  مراکز دانشگاهی زاهدان
 - - معارف و اخلاق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

 - - 2 و 1معارف اسلامی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 - - معارف اسلامی دانشگاه صنعت نفت تهران
 - - ریشه های انقلاب اسلامی دانشگاه صنعت نفت تهران

 - - فقه حوزه علمیه قم
 تحصیلات تکمیلی 92-91 2 قرآن تفسیر مدرسه معصومیه

 * 92-91 1 فقه اصول معصومیه مدرسه

 * 92-91 2 فقه اصول معصومیه مدرسه

 * 92-91 5 اسلامی سفهفل معصومیه مدرسه

 * 93-92 3 فقه معصومیه مدرسه

 * 93-92 2 فقه معصومیه مدرسه

 * 99-93 1 قرآنی علوم مدرسه معصومیه

 * 99-93 1 فقه یهمدرسه معصوم

 * 95-99 قرائات اختلاف یهمدرسه معصوم

 * 95-99 ایات الاحکام یهمدرسه معصوم

 * 91-95 تفسیر موضوعی یهمدرسه معصوم

 - 99 تطبیقی الاحکام یاتا نشکده علوم قرآنیدا
 - 99 اختلاف قرائات مرکزفقهی ائمه اطهار)ع(

 شركت در كارگاه ها و دوره های آموزشی .3.2

 محل برگزاری سال برگزاری طول مدت دوره نام کارگاه يا دوره آموزشي
ساعت8 مبانی و الزامات مسئله محوری  13/3/1391  وسف 
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 سوابق پژوهشی .4

 ر شدهكتب منتش .4.1

 و...( ISIنتشرشده در مجلات معتبر علمی پژوهشی )مقالات م .4.2

 سال چاپ شماره نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 1391 زمستان 18 قرآنی های پژوهش نانویسا و ناخوانا پیامبر محمد صادق یوسفی مقدم

محمد صادق یوسفی مقدم 
 سیدجعفر صادقی فدکی–

 اعمال و اعتقادات حریم به فقه توسعه در پژهشی
 لبیق

 دانشگاه پردیس فارابی
 تهران

 1392زمستان 9

 1393تابستان 95 قرآنی های پژوهش قرآن قرائت در تغنی روایات فقهی بررسی محمد صادق یوسفی مقدم

 محمد صادق یوسفی مقدم
 فقه در طباطبایی علامه مبانی ای توسعه کارکرد
 القران

 1393تابستان 81 فقه مجله

محمد صادق یوسفی مقدم 
 نم پیشوائیخا–

 1399تابستان   98 قرآنی های پژوهش عاصم از حفص قرائت سند بررسی

 محمد صادق یوسفی مقدم
 ریبر تفس دیبا تاک یقرضاو  یریتفس دگاهینقد د

 حرمت غنا اتیآ

ی مطالعات پژوهش ها
 تفسیری

31 
 

 1391تابستان

 معتبر علمی ترویجی و نشریات مجلاتمقالات منتشرشده در  .4.3

 سال چاپ جلد نام نشريه مقاله عنوان رديف

 89 1جلد المعارف دائره قرآن در اجتهاد 1

 89 1جلد المعارف دائره عمران آل 2

 89 1جلد المعارف دائره قرآن در اجماع 3

ارتاريخ  انتش نام کتاب  ناشر محل نشر همکار نوع کار  

 بوستان کتاب قم فردی تالیف 89 قرآن منظر از اجتهاد بر درآمدی

 امیر العلم قم فردی تالیف 88 (خدا با همنشینی) اعتکاف در پژوهشی

 اسلامی فرهنگ و علوم پژوهشگاه قم فردی تالیف 89 تقلید فلسفه و مبانی

 اسلامی فرهنگ و علوم پژوهشگاه قم فردی تالیف 91 (ص)پیامبر اختصاصات مورد در ها دگاهدی بررسی

 اسلامی فرهنگ و علوم پژوهشگاه قم فردی تالیف 95 قرائت  فقه

 روایات و قرآن منظر از غنا در پژوهشی
 (شخصی)تفسیری

 اسلامی فرهنگ و علوم پژوهشگاه قم فردی تالیف 91

 کتاب بوستان قم گروهی تالیف 99و 85 (گروهی) جلد 19کریم آنقر دایرةالمعارف کتاب

 کتاب بوستان قم گروهی تالیف 91و 89 (گروهی) جلد 33 قرآن فرهنگ کتاب

 گروهی تالیف 99 مشابه گروهی واژگان تحلیل نامه فرهنگ
 قم
 

 اسلامی فرهنگ و علوم پژوهشگاه

 کتاب بوستان قم گروهی تالیف 99 انس خلوت
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 89 1جلد المعارف دائره قرآن در امتحان 9

 89 1جلد  المعارف دائره اب میوه 5

 92 8جلد  المعارف دایره تیمم 1

 93 8جلد  المعارف دایره تقلید 9

 89 9جلد  دائره المعارف تخطئه و تصویب 8

 93 - دائره المعارف خصائص النبی)ص ( 9

 89 - مجله فقه بازنگری در مبانی و روایات قیاس 11

 89 - مجله حسنی دلایل مشروعیت تقلید از فقیهان 11

 89 - مجله فقه موضوع شناسی غنا 12

 89 - )ره توشه( بوستان فلسفه اعتکاف 13

 89 - حیات طیبه شرایط اعتکاف 19

 82-81 - مجله بشیر پنج مقاله فلسفه احکام 15

 82 -81 - مجله نشانه ده مقاله گفتگوی توحیدی 11

 91 - خردنامه همشهری تولید ملی و سرمایه ملی در قرآن کریم 19

 91 - ره توشه اخلاق 18

 99 - خلوت انس،بوستان کتاب کتاب نگرشی بر آثار فردی اعتکاف 19

 99 - کتاب خلوت انس،بوستان کتاب برترین زمان اعتکاف 21

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

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

محمد صادق 
 یوسفی مقدم

نظام منهجی 
 قرآناستنطاق  

–همایش ایت الله اصفی 

 کتاب اندیشه ماندگار
 1393 ارائه مقاله قم

محمد صادق 
 یوسفی مقدم

 1389 ارائه مقاله قم همایش اعتکاف شرایط اعتکاف

 طرحهای تحقیقاتی .4.4

 عنوان طرح
نوع فعالیت 

  در طرح
 مؤسسه محل پژوهش

تاريخ 

 اتمام
 وضعیت طرح

 پایان 1391 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دبیر همایش عاصرهمایش بین المللی  قران ومسائل جامعه م

 درحال انجام 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مجری نظام سازی قرانی

 درحال انجام ادامه دارد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ریس کارگروه مرجعیت علمی قران

 پایان 1391 هنگ اسلامیپژوهشگاه علوم و فر مجری بایگاه تخصصی ترجمه  قرآنی

 پایان 1392 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مجری قرآنی دانشنامه مقالات  تخصصی بایگاه

 درحال انجام 1391 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مجری و ناظر پرتال قرآن کریم

 در حال انجام 89 یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام مجری فقه القرآن
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 در حال انجام 91 یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام مجری فقه قرائت

 در حال انجام 99 یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام مجری گفتمان انقلاب

 شده یا مشاوره شدههای سرپرستینامهپایان .4.4

 نامهعنوان پايان
دوره تحصیلي 

 نامهارائه پايان
 نامهمحل انجام پايان

سمت در 

 نامهپايان

تاريخ دفاع 

 نامهناز پايا

 مشاور خواهران یهعلم یحوزه ها یریتمرکز مد ارشد سن بلوغ دختران در مذاهب خمسه
 

8/1/93 

 یواجتماع یخانوادگ یها ینهزم
 یمگناه  از منظر قران کر یدایشپ

 19/3/95 راهنما یکبر یقهمدرس صد یتترب ارشد

اسلام  یانهابعاد انسان گرا یبررس
 ازنظرقران

 ارشد
 یحانهر یحوزو یمو سسه آموزش عال

 یالنب
 1/11/95 راهنما

 ارشد اسلام )ص( یامبرحکومت پ یتماه
 یحانهر یحوزو یمو سسه آموزش عال

 یالنب
 9/12/95 مشاور

با  یمجنگ بدر از منظرقران کر
 پاسخ به شبهات یکردرو

 ارشد
 یحانهر یحوزو یمو سسه آموزش عال

 یالنب
 21/11/95 راهنما

انقلاب و ویژگی های  تحلیلی از
 خاص انبیا در قران

 31/11/91 داور رکز مدیریت حوزه علمیهم 9سطح 

عوامل و راه کارهای کنترل شهوت 
 جنسی از دید گاه قران و روایات

 21/2/91 داور رکز مدیریت حوزه علمیهم 9سطح 

بررسی پلورالیزم نجات از دیدگاه 
 قران با رویکرد پاسخ به شبهات

 13/11/91 داور مدیریت حوزه علمیهرکز م 9سطح 

تحلیلی از انقلاب و ویژگی های 
 خاص انبیا در قران داور

 13/11/91 داور رکز مدیریت حوزه علمیهم 9سطح 

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

 

 تاريخ سخنراني انديشيمحل برگزاری هم انديشيعنوان هم عنوان سخنراني

 3/1/1391 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه کرسی ترویجی اد از منظر قراناجنه

 1/1/1391 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نقدکرسی ترویجی تعامل با شبهه گران از منظر قرآن

 1399 شورای عالی قرآن نقدکرسی ترویجی بررسی مفهوم صوت لهوی

 1399 شورای عالی قرآن نقدکرسی ترویجی ترتیل

 1399 شورای عالی قرآن نقدکرسی ترویجی تحقیق

 1399 شورای عالی قرآن نقدکرسی ترویجی ترجیع

 1399 شورای عالی قرآن نقدکرسی ترویجی اعتبار مخارج حروف

 1399 شورای عالی قرآن ارائه کرسی ترویجی حدر

 1399 شورای عالی قرآن ارائه کرسی ترویجی جایگاه  فقهی روایات تغنی
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 11/3/91 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نقدکرسی ترویجی ط جنین از منظر الهیات اخلاقیسق

 11/3/91 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه کرسی ترویجی اجتهاد و اختلاف قرائات

 11/3/91 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نقدکرسی ترویجی تجوید از وجوب تا حرمت

 11/3/91 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نقدکرسی ترویجی عات تطبیقیبررسی روش شناسی مطال

 همکاری با هیأت تحریریه مجلات علمی .4.4

 محل انتشار مجله نام مجله
نوع همکاری با 

 مجله

 مدت همکاری

 لغايت از

 1382- 1381 دبیر هیئت تحریریه سازمان تبلیغات اسلامی نشریه بشیر)نشریه ویژه مناطق مشترک(

 1382-1381 مسئول هیئت علمی سازمان تبلیغات اسلامی ریه نشانه)نشریه ویژه مناطق  مشترک(نش

 اها، كمیته ها و ...(ها، شور)انجمن علمی و پژوهشی مجامعدر  عضویت .4.4

 محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع
 مدت عضويت

 لغايت از

 1319 1315 سازمان تبلیغات اسلامی عضو شورا سنتعضو شورای برنامه ریزی امور اهل

 1319 1315 سازمان تبلیغات اسلامی کارشناس کارشناسی امور فرهنگی شرق خراسان

 1391 1385 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عضو شورا فرهنگ نامه ها عضو شورای علمی گروه

 1391 1381 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عضو شورا عضو شورای علمی گروه تفسیر موضوعی

عضو شورای عالی پژوهش پژوهشگاه علوم و 
 فرهنگ اسلامی

 1399 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عضو شورا

 یعلم یاته  یتخصص سیونیرکمعضو متغ
 یغاتدفترتبل

 1391 1389 دفتر تبلیغات اسلامی عضو کمسیون

پژوهشکده دانشنامه  یپژوهش یعضو شورا
 ینگار

 1391 1391 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه عضو شورای پژوهشی

 یها یاز کرس یتحما یدستگاه یتهعضوکم
 یپرداز یهنظر

 1399 1395 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عضو کمیته

 یامنا یاته یتخصص یسیونعضو کم
 پژوهشگاه

 1399 1395 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عضو کمیسیون

عضو کمسیون بررسی رکود علمی پژوهشگاه 
 علوم و فرهنگ اسلامی

 1399 1391 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عضو کمیسیون

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و 
 ران و استشراقمعارف قران )ق

 1399 1391 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عضو شورا

 (ها، جوایز و تقدیرها، تشویقافتخارات ،ستاوردها)د علمی جوایز .4

 يافتعلت در عنوان
محل 

 دريافت
 مقام اعطاکننده

http://www.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=996&lng=Fa#ProffMember#ProffMember
http://www.sbu.ac.ir/Desktopmodules/Sbu_ProfessorsPage/SP_Fa.aspx?userid=996&lng=Fa#Archive#Archive
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عنوان رتبه سوم آثار برتر قرآن پژوهی )کتاب اجتهاد از 
 دیدگاه قرآن(

 وزارت ارشاد قم رتبه سوم

کتاب شایسته تقدیر در کتاب فصل جمهوری اسلامی 
 ایران )درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن(

شایسته تقدیر در کتاب 
فصل جمهوری اسلامی 

 ایران

 قم
ت دفتر تبلیغات اسلامی و ریاست ریاس

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن )نمایشگاه بین المللی 
 قرآن کریم(

 وزارت ارشاد تهران 

 کتاب سال جمهوری اسلامی ایران )فرهنگ قرآن(
کتاب سال جمهوری 

 اسلامی ایران
 ریاست جمهوری تهران

 حوزه علمیه قم قم )کتاب سال حوزه( زه(فرهنگ قرآن )کتاب سال حو

 نشریه حیات طیبه قم  مقاله شرایط اعتکاف

 جشنواره آیین خرد قم  دایرةالمعارف قرآن کریم

فرهنگ قرآن)برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی 
 ایران(

برگزیده کتاب سال 
 جمهوری اسلامی ایران(

 رئیس جمهور تهران

 دفتر تبلیغات رئیس قم  جلد( 33فرهنگ قرآن )

 رئیس دفتر تبلیغات اسلامی قم مرکز پژوهشی برتر( اثر فاخر )مرکز پژوهشی برتر( 51انتشار 

 بروجرد  همایش ملی ترجمه
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 بروجرد

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران مدیر برتر مدیر بخش پژوهش

 قم دوم هیات علمی رتبه رتبه دوم هیات علمی)هفته پژوهش(
ریاست دفتر تبلیغات اسلامی و ریاست 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم استاد برتر استاد برتر

 علایق پژوهشیتخصص ها و  .4

 هاتخصص

 تفسیر موضوعی -فقه القرآن -فقه قرائت

 علايق پژوهشي

 ی قرآن بنیانمطالعات نظام ساز -مرجعیت علمی قرآن

  

 سوابق اجرایی.4
 

 مکان فعالیت وظیفه/پست عنوان سمت
تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 پايان

 1319 1319 سازمان تبلیغات اسلامی رئیس سازمان رئیس سازمان تبلیغات سیستان و بلوچستان

 1391 1391ندگی مقام معظم رهبری در نهاد نمای مسئول نهادمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)مد ظله( در 



8 

 

 هادانشگاه دانشگاه صنعت نفت

 1389 1385 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مدیر یقرآن یفرهنگنامه ها یرگروهمد

 1388 1381 دفتر تبلیغات اسلامی حسابرس یاتیحسابرس عمل

 1395 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن یرمد

قرآن و  یالملل ینب یشهما یرعلمیخانه ودب یردب رئیس
 مسائل جامعه معاصر

 1399 1392 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رئیس دبیرخانه

 یئته یاعضا یتخصص یسیونمرکز در کم یندهنما
 پژوهشگاه یعلم
 

 1391 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نماینده

ستاد  یخصصدر کارگروه ت یاسلام یغاتنماینده دفتر تبل
 در مناطق مشترک یارتقاء فرهنگ دین

دفتر نماینده 
 یاسلام یغاتتبل

 1391 1391 دفتر تبلیغات اسلامی

دانشگاهها در  یمقام معظم رهبر یندگینهاد نما یندهنما
 یجذب پژوهشکاه علوم و فرهنگ اسلام یاجرائ یئته

 و دانشگاه باقر العلوم

نهاد نماینده 
مقام  یندگینما

 یمعظم رهبر

 1399 1395 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 پژوهشکده مرکز فرهنگ ومعارف قرآن یرمد
 مدیر پژوهشکده

 
 1399 1395 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

رئیس شورای پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و معارف 
 قران

 1399 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رئیس شورا

 1399 1391 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مدیر کارگروه ران کریممدیر کارگروه مرجعیت علمی ق

مدیر ومحقق  برنامه ملی توسعه مطالعات نظام سازی 
 قرانی

 مدیر
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و 

 مرکز توسعه فعالیت های قرانی
1399 1399 

 


