بسمه تعالي
زندگي نامه :
محمدرضا ابوئي به سال 1346در تهران متولد شد .وی در میان خانواده ای متوسط همراه با عالئق مذهبي
پرورش یافت .از  6سالگي به یادگیری قران پرداخت و تا اخذ دیپلم علوم تجربي همواره از دانش آموزان ممتاز بود .
در  8سالگي همراه با مأموریت پدراز تهران به یزد آمد .فعالیت دربسیج ،عضویت در نیروهای ویژه سپاه ،فعالیت در
انجمن اسالمي دبیرستان رسولیان ،مهمترین فعالیتهای ایام دوره جواني دکتر ابوئي محسوب مي شود .از افتخارات
این دوره از زندگي ایشان دو نوبت اعزام به جبهه های دفاع مقدس ،مجروح شدن درجریان ترور شهید صدوقي،
شرکت در درسهای اخالق مرحوم آیت اهلل خاتمي مي باشد.
وی با ورود به دانشگاه امام صادق از زمره شاگردان آیت اهلل مهدوی کني گردید و از دروس اساتیدی مانند حضرات
آیات باقری کني ،ابوالقاسم خزعلي ،قرباني ،فاکر ،علي دواني ،هادی مروی ،محسن قرائتي و....بهره مند گردید .پس از
دانشگاه امام صادق با عالقه به دروس حوزوی به دانشگاه علوم اسالمي رضوی مشهد عزیمت نمود و بیش از چهار
سال دروس فلسفه و کالم ورسائل و مکاسب وکفایتین را نزد اساتید آن دانشگاه تلمذ نمود .اساتیدی چون حضرات
آیات مشکیني ،سبحاني ،مصباح یزدی ،امامي کاشاني ،آملي الریجاني ،رجبعلي رضازاده و جواد آقا مروی از استادان
این دوره بودند .در بازگشت به یزد در سال  1374فصل جدیدی از زندگي وی آغاز شد .عضویت هیئت علمي
دانشگاه آزاد یزد ،تأسیس دانشگاه آزاد اسالمي مهریز و تأسیس مدرسه علمیه ریحانه الرسول و تاسیس بنیاد نهج
البالغه استان یزد از جمله فعالیتهای این سالهاست ،مدرسه علمیه ریحانه که در یک مکان استیجاری آغاز به کار
کرد ،هم اکنون بیش از یک صد و سي طلبه دارد و ساختمان اصلي آن در یک زمین به مساحت بیش از2100
مترمربع در حال ساخت مي باشد .خالصه ای از فعالیت های علمي -پژوهشي و اجتماعي حجه االسالم والمسلمین
دکتر محمد رضا ابوئي تاکنون بدین شرح است :

الف  -سوابق تحصيلي:
 .1درس خارج فقه حضرت آیت اهلل العظمي خامنه ای از سال 89تاکنون
 .2درس خارج اصول حضرت آیت اهلل الریجاني از سال  90تا 93
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 .3درس خارج حضرات آیات جوادی آملي وفاضل لنکراني از سال  76تا78
 .4دکتری ادیان وعرفان تطبیقي دانشگاه علوم وتحقیقات تهران
 .5فوق لیسانس الهیات و معارف اسالمي و تبلیغ از دانشگاه امام صادق علیه السالم
 .6لیسانس فقه ومباني حقوق اسالمي از دانشگاه علوم اسالمي رضوی مشهد
 .7لیسانس فلسفه و کالم اسالمي از دانشگاه علوم اسالمي رضوی مشهد

ب – سوابق تدريس :
 .1عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي یزد از سال  1375تاکنون
 .2مدرس دروس حوزوی و دانشگاهي در دانشگاهها ومدارس علمیه خواهران و برادران یزد
 .3تدریس دروس اصول فقه ،رسائل شیخ انصاری ،شرح لمعه ،قواعد فقه ،حقوق عمومي در اسالم ،نهج
البالغه ،ادیان وعرفان ،تفسیر و علوم قراني و زبان تخصصي در رشته های کارشناسي ارشد و دکتری
دانشگاه آزاد اسالمي یزد
ج– سوابق اجرائي
 .1معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي یزد سال 1379
 .2موسس و رئیس دانشگاه آزاد اسالمي مهریز1380- 1384
 .3معاون نهاد نمایندگي مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسالمي استان یزد 1378
 .4مشاور فرهنگي استاندار یزد 1384-1385
 .5مشاور فرهنگي دانشگاه پیام نور کل کشور (سازمان مرکزی تهران) 1388 -1389
 .6امام جمعه موقت طبس 1384-1383
 .7مؤسس ورئیس هیأت امناء مدرسه علمیه ریحانة الرسول(ع) خواهران یزد  1390تاکنون
 .8عضو هیأت موسس و رئیس بنیاد نهج البالغه استان یزد  1393تاکنون
 .9رئیس دفتر فرهنگ اسالمي دانشگاه آزاداسالمي یزد 1378-1379
 .10عضو هیئت مؤسس وعضوشورای مرکزی جامعه مدرسین روحانیت مبارز یزد  1392تاکنون
 .11رئیس شورای هماهنگي نیروهای انقالب اسالمي استان یزد 1380-1385
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 .12عضو هیات امنای دانشگاه های آزاد اسالمي استان یزد 1397تاکنون.

د – سوابق پژوهشي :
 .1دبیر "همایش دانشگاه اسالمي" در یزد
 .2دبیر علمي "همایش بررسي سیره رضوی در خدمت به محرومین"
 .3دبیر اجرائي "همایش مشاوره اسالمي "در میبد
 .4عضو هیأت رئیسه هفدهمین کنگره بین المللي نهج البالغه 1394
 .5پژوهشگر برتر دانشگاه آزاداسالمي سال 1395
 .6دبیر همایش ملي معارف قران در نهج البالغه 1396

ه -مقاله ها :
 - 1سیره تبلیغي پیامبر اعظم (ص)
 -2سیره دفاعي پیامبر اعظم (ص)
 -3بررسي نقش جوانان درمدینة النبي(ص)
 -4خصوصیات خانواده مذهبي ازدیدگاه اهل بیت(ع)
 -5سیره امام سجاد ونقش دعا در زندگي با بررسي صحیفه سجادیه
 -6اختالفات کالمي آگوستین و پالگیوس
-7مقارنه آراء آگوستین و اشعری در جبر و اختیار
 -8قاعده ال ضرر بر مبنای تعدیل قضایي قرارداد
 -9جستاری در قاعده ید
 -10شیوه های تبلیغي حضرت موسي در تورات و قران
 -11بررسي تطبیقي مباني تربیت از منظر قران و عهدین
 -12بررسي تطبیقي تغذیه درقران و عهد جدید
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 -13نقش عدالت در تفسیر قانون
-14مفهوم هتک حرز در سرقت حدی در قوانین موضوعه

 -15تضمین عدالت اجتماعي

و-طرح های پژوهشي:
 " - 1بررسي فرهنگ وقف در میان زرتشتیان یزد"
 " - 2بررسي وضعیت حجاب در میان دختران دبیرستاني یزد"
"– 3بررسي میزان تأثیر شبکه های ماهواره ای وهابیت بر
دانشجویان دانشگاههای یزد وآزاد اسالمي وپاسخ به مهمترین شبهات"

ز -استاد راهنما درپايان نامه های مقطع دكتری:
 .1بررسي تطبیقي مفهوم میثاق در قران کریم و عهدین
 .2رویت و لقاء اهلل در قران و حدیث با تکیه بر آراء فرق اسالمي
 .3آسیب شناسي نظریه مهدویت در دوره معاصر
 .4ویژگیهای جاهلیت از دیدگاه قران و نهج البالغه
 .5نقش الگویي حضرت ابراهیم در سبک زندگي دیني از دیدگاه قران و تورات

ح -استاد مشاور درپايان نامه های مقطع دكتری:
 -1تبیین جایگاه و مفهوم انصاف در قران و حدیث و نقش آن در سبک زندگي اسالمي
 -2تاثیر تحریف معنوی قران در ایجاد فرقه های کالمي
 -3بررسي قراني روایي معنا شناسي عقالنیت
 -4نظام تربیتي در اسالم با بهره گیری از سیره سیدالشهداء
 -5والیت تکویني معصومین از دیدگاه آیات و روایات و نقش آن در نظام تربیتي اسالم
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ح-استاد راهنما درپايان نامه های مقطع كارشناسي ارشد:

 -1بررسي ابعاد باطني حج در اندیشه امام خمیني (ره) و آیت اهلل جوادی آملي
 -2بررسي کارکردهای گوناگون مساجد و اماکن مذهبي از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه
 -3نقد دیدگاه وهابیت پیرامون قرآن و سنت نبوی
 -5ویژگیهای اسالم ناب و اسالم انحرافي از منظر امام خمیني (ره) و امام خامنه ای مدظله العالي
 -6تحلیل اصل فردی کردن مجازات ها در نظام کیفری ایران
 -7شبهات دیني دانش اموزان دختر متوسطه اول شهرستان یزد و چگونگي پاسخ های موجود در
کتب دیني واستخراج پاسخ های تکمیلي از ایات و روایات
 -8تآثیر آموزش اندیشه های توحیدی حضرت امام خمیني(ره) بر سبک زندگي در دانشجومعلمان
پسر شاغل به تحصیل در پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
 -9بررسي کاربرد مفهوم عشق در آثار عرفاني امام خمیني
 -10بررسي نقش اقلیت های دیني در نهضت امام خمیني و دفاع مقدس
 -11بررسي تلفیقي امام خمیني (ره) با نهج البالغه وصیت نامه سیاسي الهي
 -12نقش والدین در شکل گیری شخصیت فرزندان از دیدگاه نهج البالغه
 -13بررسي جبران خسارت مازاد بر دیه از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه
 -14نقش فرهنگ بسیج در پیشبرد اهداف نظام اسالمي از منظر امام و رهبری
 -15بررسي شیوه های مواجهه امیرالمومنین با مخالفین با تاکید بر نهج البالغه
-16نقش نگرش توحیدی در سبک زندگي اسالمي ازمنظر نهج البالغه
 .17تاثیر اندیشه وسیره حضرت امام خمیني ره بر سبک زندگي شهداء

 .18نقش خواص در نهضت عاشورا و انقالب اسالمي با محوریت آراء و اندیشه های امام خمیني و امام خامنه ای
 .19ویژگیهای یک روحاني از منظر امام خمیني (ره) و بررسي آنها در سریال پرده نشین
 .20بررسي جایگاه عدد چهل در قران و روایات از منظر عرفاني
 .21کشاورزی در سیره امیر مومنان علي (ع) با محوریت نهج البالغه
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 .22مجازات های بدني در دین اسالم و یهودیت

ط -استاد مشاور درپايان نامه های ارشد:

 -1موارد فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق ایران
 -2تعیین موانع گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر در شهر یزد -مستند و راه حل های قرآني
و روایي
 -3عوامل وموانع خودباوری مبتني بر اندیشه های امام خمیني قدس سره
 -4انحرافات اعتقادی وهابیت از مکتب اهل بیت(علیهم السالم) در مبحث نماز
 -5سیر تحول رویکردهای دانشمندان به اعجاز قرآن بر پایه تحول گفتمان
 -6بایدها و نبایدهای گفتار از دیدگاه قرآن کریم
 -7تغییر جنسیت ،پیامدها و آثار فقهي و حقوقي مترتب بر آن
 -8رابطه استناد و تاثیر آن در شرکت در جرم
 -9نفقه زن در نگاه فریقین
 -10آخرت گرایي در اندیشه و سیره امام خمیني
 -11احکام مرتع و جنگل از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
 -12اصول و روشهای آموزشي جهت یادگیری آسان سریع و اثربخش به شیوه تحلیل آیات و روایات
 -13بررسي شاخص های خانواده به سبک زندگي اسالمي از منظر امام خمیني(ره) و مقام معظم رهبری.
 -14مستندات قرآني_ روايي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد

-15مولفه های هوش اخالقي و جايگاه آن در نهج البالغه فهیمه اسالمي
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