سوابق علمی ،پژوهشی و اجرایی

محمدمهدی فیروزمهر

هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
 .1مشخصات فردی
نام خانوادگي :فیروزمهر

نام :محمدمهدی

نام پدر :قربانعلی

تاريخ تولد6431 /2 / 9 :

استان محل تولد :مازندران

شهر محل تولد :بابل

وضعیت تأهل :متأهل

مرتبه علمي :استادیار

پايه8 :

ايمیل شخصيm.firoozmehr@gmail.com:

ايمیل سازمانيm.firozmehr@isca.ac.ir:

سايت شخصي-:

آشنايي به زبان های خارجي

میزان تسلط

زبان
عربی
انگلیسی

-

غیره

 .2سوابق تحصیلی
 .2.1تحصیلات
مقطع
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
حوزوی

رشته و گرايش تحصیلي
الهیات و معارف اسلامی
سطح3

سال اخذ
6439
6491

محل اخذ
دانشگاه قم
-

 .2.2پایاننامهها
مقطع تحصیلي

سال دفاع

عنوان پايان نامه

کارشناسی ارشد/سطح 4بررسی قصص انبیا در قرآن و عهدین
نقش غفلت ،هوای نفس و شیطان در جلوگیری از رشد
دکتری  /سطح 3
اخلاقی از منظر قرآن
1

نام استاد راهنما

6439

مرحوم آیت الله معرفت

6491

عبدالکریم بهجتپور /سیداحمد فقیهی

 .3سوابق آموزشی
 .3.1سابقه ارائه خدمات آموزشی (تدریس)
موسسه محل تدريس
سفیران هدایت
معصومیه (خواهران)
مؤسسه امام رضا (ع)

سمت
-

عنوان درس

از تاريخ
88
92
93

تفسیر ترتیبی
تفسیر ترتیبی ،علوم قرآن
تفسیر ترتیبی

تا تاريخ
89
ادامه دارد
-

 .4سوابق پژوهشی
 .4.1کتب منتشر شده
تاريخ انتشار نوع کار

نام کتاب
فرهنگ قرآن (44جلد)
فرهنگنامه واژگان مشابه در
قرآن (3جلد)
تربیت اخلاقی با نگاهی قرآنی
سیمای مسجد در قرآن

همکار محل نشر

تیراژ قیمت

ناشر

-

تألیف

گروهی قم

بوستان کتاب

-

-

91

تألیف

گروهی قم

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

-

-

94
88

تألیف
تألیف

قم
قم

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
انتشارات ثقلین

1555

-

 .4.2مقالات منتشرشده در مجلات و نشریات معتبر علمی ترویجی
نويسنده

عنوان مقاله

محمدمهدی فیروزمهر
محمدمهدی فیروزمهر
محمدمهدی فیروزمهر
محمدمهدی فیروزمهر  /حسن
شیرزاد

نام نشريه

جلد شماره صفحه

رویکردهای دسته بندی مسائل اخلاقی
روش های کلی تزکیه نفس از دیدگاه قرآن
مفهوم اخلاق در قرآن

فصلنامه اخلاق
فصلنامه اخلاق
فصلنامه اخلاق

-

3
21
8

-

مسائل اخلاقی مبلغان مستقر

فصلنامه اخلاق

-

-

-

سال
چاپ
6495
6491
6496
6493

 .4.3مقالات ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای ملی و بینالمللی
نويسنده

عنوان مقاله

عنوان همايش

محل برگزاری

نقش صله رحم در پیشگیری از همایش ملی مواجهه با آسیبهای
تهران سالن همایش
محمدمهدی
آسیبهای وفاق اجتماعی از نگاه اجتماعی از دیدگاه اسلام
صدا و سیما
فیروزمهر
(پیشگیری و مقابله)
آیات و روایات

2

نحوه ارائه

سال

مقاله

ارائه

سخنرانی

6493

 .4.4پایاننامههای سرپرستیشده یا مشاوره شده
دوره تحصیلي

عنوان پاياننامه

محل انجام پاياننامه

ارائه پاياننامه

کارکردهای اجتماعی صله رحم

سطح سه

آثار اجتماعی تربیت دینی (اسلام) از منظر قرآن

سطح سه

روش مخالفان در مواجهه با انبیا از منظر قرآن

سطح سه

عوامل مؤثر بر سرنوشت انسان از دیدگاه علامه طباطبایی

سطح سه

جایگاه تبرک در قرآن از دیدگاه فریقین

سطح سه

آموزههای تربیتی سوره انفال

سطح سه

قم -مؤسسه آموزش
معصومیه (خواهران)
قم -مرکز مدیریت حوزه
علمیه
قم -مرکز مدیریت حوزه
علمیه
قم – مرکز مدیریت حوزه
علمیه خواهران
قم -مؤسسه آموزش عالی
معصومیه (خواهران)
قم -مرکز مدیریت
خواهران

سمت در

تاريخ دفاع

پاياننامه

از پاياننامه

راهنما

6493

راهنما

6493

راهنما

6493

مشاور

6491 /3 /9

مشاور

91 /3 / 28

مشاور

91 /3 /64

 .4.4سخنرانی در هماندیشی ،نشست علمی ،کارگاه و غیره
عنوان

عنوان سخنراني
کرسی ترویجی نقد فرهنگ نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن
کارگاه دانش افزایی مبانی و الزامات مسأله محوری
کرسی ترویجی راهکارهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
کارگاه تخصصی معارف تطبیقی در آثار علامه معرفت
نشست علمی معناشناسی و روش شناسی گزینش آیات سبک زندگی
در قرآن

محل برگزاری همانديشي

تاريخ

همانديشي
-

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سخنراني
6491/65/2
6491/4/64
6491 /4/26
6491/9/2

-

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

6491/65/8

 .4.4عضویت در مجامع علمی و پژوهشی (انجمنها ،شوراها ،کمیته ها و )...
نام مجمع
مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران
مؤسسه آموزش عالی معصومیه خواهران
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

نوع همکاری و سمت

محل فعالیت مجمع

بلوار امین نبش کوچه  16مرکز
عضو کارگروه تفسیر
مدیریت حوزه علمیه خواهران
عضو کارگروه تفسیر
عضو شورای علمی گروه تفسیر

3

مدت عضويت
از

لغايت

91/6/6

ادامه دارد

94 /1/1
از 6491

ادامه دارد
ادامه دارد

 .4تخصص ها و علایق پژوهشی
تخصصها
تفسیر و علوم قرآن
علايق پژوهشي
تفسیر /اخلاق

 .4سوابق اجرایی
عنوان سمت

وظیفه/پست

مکان فعالیت

مدیر گروه تفسیر و علوم قرآنی

-

مؤسسه آموزش عالی معصومیه (خواهران)

4

مافوق

تاريخ فعالیت
از  96 /65 /68ادامه دارد.

