
 حجت االسالم محسن عباسی ولدی

 

 

 تحصیالت 

 کالسیک: دیپلم ریاضی
 ؛ کارشناسی ارشد فقه و اصول3حوزوی: سطح 

 

 ها فعالیت 

 تدریس و تألیف کتب و مقاالت
 فعالیت های رسانه ای و تبلیغی

 

 ؛ حوزه علمیه قم33آغاز تحصیالت حوزوی: پاییز  -

 37مهاجرت به اصفهان)ادامۀ تحصیالت(: تابستان  -

 37آغاز تدریس در حوزۀ علمیه اصفهان: سال  -

 33بازگشت به قم)ادامۀ تحصیل و تدریس(: تابستان -

مهاجرت به شیراز جهت تبلیغ و تدریس در دانشگاه و  -

 18مجتمع علوم قرآنی : مهر 

 17بازگشت به قم: تابستان -

 

 فعالیت های فرهنگی تبلیغی 



شهید مطهری های مطالعاتی آثار راه اندازی و همکاری با طرح

 :در

 الف( شهرستان کرج: در جمع طالب و دانشجویان؛

ب( شهرستان شیراز: دانشگاه شیراز، مجتمع علوم قرآنی 

 غدیر، جمعی از معلمان، حوزه علمیه الزهراء سالم هللا علیها؛

 .ط( صدا و سیما؛ امور زنان و خانواده

 .ی( کاشان؛ دانشگاه کاشان

 هابرخی از دانشگاه همکاری با طرح های مطالعاتی در

سیر مطالعاتی آثار شهید »تصویب هشت واحد درسی با عنوان 

 .در دروس مجتمع علوم قرآنی غدیر شیراز« مطهری

مدیریت علمی طرح مطالعاتی آثار استاد مطهری در جامعه 

 .هزار مخاطب 7444الزهراء سالم هللا علیها با بیش از 

 .ری در دانشگاه هاهمکاری تبلیغی با مرکز فرهنگی نهاد رهب

 … و

 

 فعالیت های رسانه ای 

 کارشناسی برنامه پرسمان تربیتی

تا  61و از آذر ماه  69تا تابستان  11رادیو معارف از بهمن

 66خرداد 

 کارشناسی برنامه تا نیایش

 64تا اردیبهشت  16شبکه تهران، از اردیبهشت 

 کارشناسی برنامه گلبرگ

 67اردیبهشت تا  68، از شهریور3شبکه 

 کارشناسی برنامه سمت خدا

 تا کنون 66، از خرداد 3شبکۀ 

 

 تدریس 



ادبیات عرب: حوزۀ علمیۀ اصفهان، حوزۀ علمیۀ قم، حوزۀ 

 .دانشجوی شهید بهشتی دانشگاه شیراز

معارف اسالمی، تفسیر قرآن و نهج البالغه: مجتمع علوم قرآنی 

 .غدیر شیراز

 .الزهراء سالم هللا علیهافقه: حوزۀ علمیۀ قم و جامعه 

 .اصول: جامعه الزهراء سالم هللا علیها

های اعتقادی: حوزۀ علمیۀ قم، گویی به پرسشروش شناسی پاسخ

 .جامعه الزهراء سالم هللا علیها

 .اخالق: جامعه الزهراء سالم هللا علیها

 .خانواده و جمعیت؛ دانشگاه الزهرا سالم هللا علیها

 .المی، هم اکنون در حوزۀ علمیۀ قممبانی تربیت و رشد اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تألیفات 

 تربیت و تعلیم حوزۀ در
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 )انتشارات ازدواج موضوع با دیگرم نیمۀ جلدی دو مجموعۀ

 (8369 فطرت؛ آیین

 های انتخاب همسر(کتاب اول: از من شدن تا ما شدن )مهارت. 8

کتاب دوم: از ما شدن تا تا شدن )موانع تسهیل در امر  .2 

 ازدواج(
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 بنیان تزلزل عوامل موضوع با تو با نو از جلدی چهار مجموعۀ

 (8369 فطرت؛ آیین خانواده)انتشارات

کتاب اّول: نقطه نه؛ عالمت سؤال )سبک زندگی، انتخاب  .8

 اعتیاد( ، فقر،نادرست همسر، دخالت خانواده

های اعتنایی به ارزشویرگول؛ کمی مکث )بی. کتاب دوم: نقطه 2

 اخالقی

توجهی به اصول . کتاب سوم: پرانتز باز؛ پرانتز َنبسته )بی3

 رابطه با نامحرم( نگاه، اخالقی: حجاب،

. کتاب چهارم: خط بزن از دوباره )ناآشنایی با قواعد 7

 (تبعات طالق زندگی مشترک؛
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 زندگی سبک موضوع با هاییکتاب

ایران! جوان بمان! )چراییِ ضرورت افزایش جمیت(  . 8

 (8369)انتشارات آیین فطرت؛ 

های سفرۀ پشت باممان )تبعات ماهواره در خانواده( . بشقاب2

 (8369)انتشارات آیین فطرت؛ 

داری یا اشتغال( آسمانی بمان! )زن، خانه. آسمانی نشان!3

 (8369)انتشارات آیین فطرت؛ 
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های اجدادی! )بررسی ضرروت و فرهنگ . یادتان بخیر خانه7

 (8363آپارتمان نشینی( )انتشارات آیین فطرت؛ 

 

 موفقیت هایگام موضوع با آرامش ساحل تا جلدی چهار مجموعۀ

 (8369 فطرت؛ آیین ترک)انتشاراتمش زندگی در

 های الزم در زندگی مشترک(کتاب اّول: فانوس دانایی )شناخت .8

 (8. کتاب دوم: قایق مهربانی )بایدهای زندگی مشترک 2

 (2. کتاب سوم: بادبان مدارا )بایدهای زندگی مشترک 3

 های زندگی مشترک(. کتاب چهارم: گرداب دروغ )نباید7
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 دنیای در فرزند تربیت موضوع با ما دیگر من جلدی هشت دورۀ

 حوزه( سال کتاب دورۀ بیستمین برگزیدۀ )کتاب امروز

 (8369 فطرت؛ آیین )انتشارات

های فرنگی )مشکالت پیش روی های رنگی و بچهکتاب اّول: جوجه. 8

 تربیت در دنیای امروز(

های خار شده )نقش محّبت در کتاب دوم: خارهای گل شده و گل .2

 تربیت فرزند(

)نقش آزادی های نارس های در قفس و کودکی. کتاب سوم: پرنده3

 در تربیت فرزند(

های بدلی )نقش بازی در های عسلی و عسل. کتاب چهارم: بازی7

 تربیت فرزند( 

نشان )نقش نشان و بیداری خواب. کتاب پنجم: قاب سراب7

 تلویزیون در تربیت فرزند(

های رو به زوال . کتاب ششم: بازی روی ابر خیال و کودکی9

 (8تربیت فرزندای در های رایانه)نقش بازی

ای )نقش ای و نوازش تازیانه. کتاب هفتم: ارتش رایانه3

 (2ای در تربیت فرزندهای رایانهبازی
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بازی از  874. بازی بازوی تربیت )ضمیمۀ کتاب چهارم: 1

 دوران نوزادی تا جوانی(

 

 

 اعتقادی و اخالقی موضوعات

 

 قی_اعتقادی(اخال مباحث )سلسله خدا شیرین طعم مجموعه

کتاب اّول: من با خدای کوچکم قهرم! )خدا رو باید بزرگ دید( 

 (8363)انتشارات آیین فطرت؛ 
شود این قدر مهربان نباشی؟! )خدا رو باید کتاب دوم: می

 (8363مهربون دید( )انتشارات آیین فطرت؛ 
کتاب سوم: با تیغ محبتت آخرش می کشی مرا! )خدا خیلی 

 (8363تشارات آیین فطرت؛ مهربونه، خیلی( )ان
کشی مرا؟! )لطف خدا کتاب چهارم: با رشته محبتت به کجا می

 (8361یادمون نره( )انتشارات آیین فطرت؛ 
کتاب پنجم: با شکر شکرت شیرین می شود کامم )بنده شاکر خدا 

 (8361باشیم( )انتشارات آیین فطرت؛ 
)با  کتاب ششم: با حمد جا را برای فرشته ها تنگ می کنیم

 (8361حقیقت حمد آشنا بشیم( )انتشارات آیین فطرت؛ 
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 ادبیاتی و داستانی تألیفات

 

 موضوع سه با ادبی هایمتن بودن بهانۀ جلدی سیزده موعۀمج

 فطرت؛ آیین فرزند)انتشارات تربیت مشترک، زندگی ازدواج،

8369) 

گویم )ضمیمۀ ادبی خواهم تو بشوم، راست میکتاب اّول: من می

 نیمۀ دیگرم، کتاب اول(
دل مال اوست )ضمیمۀ کتاب دوم: مهر هر کسی به دل بیفتد،

 کتاب دوم(گرم،دی ادبی نیمۀ
کنم کتاب سوم: دندان این طمع از جنس الماس است، آن را نمی

 )ضمیمۀ ادبی تا ساحل آرامش، کتاب اول(
کتاب چهارم: تا آتش خشم خاکسترم نکرده، رودخانۀ عشقت را 

 در دلم جاری کن)ضمیمۀ ادبی تا ساحل آرامش، کتاب دوم(
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ش نیست کتاب پنجم: زیبایی چشمان تو به خاطر رنگ سیاه

 )ضمیمۀ ادبی تا ساحل آرامش، کتاب سوم(
کتاب ششم: هوا پس است هوای خودت را در سرمان بینداز 

 )ضمیمۀ ادبی تا ساحل آرامش، کتاب چهارم(
تر از مادر های مهرباندایهخوار،کتاب هفتم: دشمنان بچه

 کتاب اول()ضمیمۀ ادبی من دیگر ما،
دکم ساخته ام )ضمیمۀ ای که برای کوکتاب هشتم: کویرسوخته

 کتاب دوم(ادبی من دیگر ما،
شوند )ضمیمۀ هایی که اسیر تو میکتاب نهم: خوش به حال بچه

 کتاب سوم(ادبی من دیگر ما،
کتاب دهم: بازی چه محراب خوبی است برای عبادت )ضمیمۀ ادبی 

 کتاب چهارم(من دیگر ما،
میمۀ ادبی کتاب یازدهم: چقدر قشنگ است این مرگ خانوادگی )ض

 کتاب پنجم(من دیگر ما،
کتاب دوازدهم: کمی از حلوای عشقت را بچشان به کاممان 

 کتاب ششم()ضمیمۀ ادبی من دیگر ما،
کتاب سیزدهم: من و تو چقدر فرق داریم با هم )ضمیمۀ ادبی 

 کتاب هفتم(من دیگر ما،
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 متفرقه ادبی و داستانی

 .(8318بگو یا امام رضا )انتشارات ائمه علیهم السالم؛  •

 .(8312شقایق؛ )انتشارات بوستان کتاب  •

 .(8312)انتشارات بوستان کتاب؛ ام گلی گم کرده •

 .(8313نقطه سر خط )انتشارات بوستان کتاب؛  •

 .(8317ردپایی آشنا )نشر شاهد؛  •

 .(8317دیروز، امروز، فردا )انتشارات بوستان کتاب؛  •

هایی به رنگ انتظار؛ )انتشارات جامعه الزهراء دل نوشته •

 .(8368سالم هللا علیها، زمستان

های جامعۀ کبیره( ی در کوچه پس کوچهامام نامه)گذر •

 .(8362)انتشارات جامعه الزهراء سالم هللا علیها، بهار

هایی که بوی ابوحمزه گرفتند( قصۀ من و خدا)قصۀ واژه •

 .(8362)انتشارات جامعه الزهراء سالم هللا علیها، بهار

بگو چگونه دل از حسین کندی؟)حکایت مظلوم مقتدر( )  •

 .(8362الزهراء سالم هللا علیها، پاییزانتشارات جامعه 

)انتشارات  های کربالیی(رد نگاهت راه آسمان )دل نوشته •

 .(8362جامعه الزهراء سالم هللا علیها، پاییز

اصغر نبود ) انتشارات جامعه الزهراء سالم هللا علیها،  علی، •

 .(8362پاییز 

 .(8361عقل، فرهنگ جنون )انتشارات آیین فطرت؛  روضۀ •
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 هللا سالم زهرا حضرت باره در ادبی های)متن خدا ریحانۀ مجموعۀ

 (8363 فطرت؛ آیین علیها()انتشارات

منبع نور بهشت خندۀ توفاطمه )فضائل حضرت زهرا سالم هللا . 8

 علیها(

 . بانو! اجازه! )سبک زندگی حضرت زهرا سالم هللا علیها(2

های نوشتهای )دل. فاطمه ای که تو یادمان داده3

 فاطمی(مهدوی_

 لیها(های خیس )مصائب حضرت زهرا سالم هللا ع. واژه7
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