
 باسمه تعالی

 دکتر محمد حسن قدیری ابیانه زندگینامه

   

 92تهران،  متولد

فرزند   2339آذر 

 علی

متاهل با چهار 

 40تا  99فزند 

 ساله

مقطع همسر 

دکترای مطالعات 

زنان و خانواده و 

س فوق لیسان

جامعه شناسی و 

 مدرس در دانشگاه

 )ره( نوفل لوشاتوقدیری ابیانه در کنار امام 
 هم اکنون:

با درجه  دیپلمات ارشد بازنشسته وزارت امور خارجه -

سال سابقه کار  32)با حدود  90کارشناس عالی و گروه 

 (29تا دی  85از شهریور –

المللی اساتید مسلمان عضو شورای راهبردی مجمع بین -

 هادانشگاه

 عضو انجمن علمی علوم راهبردی -

پژوهشگاه فرهنگ و اندشه عضو شورای بین الملل  -

 اسالمی

هادی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سپاه، ارتش، نیروی  -

انتظامی، وزرات دفاع، بسیج، نهاد رهبری در 

 دانشگاههای کشور

های هم اندیشی برای اساتید تدریس و برگزاری دوره -

 هادانشگاه

 

 تحصیل و تدریس

دکترای علوم دفاعی استراتژیک با گرایش مدیریت  -2

استراتژیک در دانشگاه علوم استراتژیک )دانشگاه عالی 

وضوع رساله: استراتژی مدیریت اطالع ( مدفاع ملی

 های دولتی از نگاه توسعه و امنیت ملی؛رسانی دستگاه

وق لیسانس معماری با گرایش شهرسازی از فلورانس ف -9

 (ایتالیا؛ )معمار پایه یک و عضو نظام مهندسی

های هم اندیشی برای اساتید دورهتدریس و برگزاری  -3

 هادانشگاه

تدریس دروس ارتباطات، مطبوعات و اطالع رسانی  -4

 برای کادر دیپلماتیک وزارت امور خارجه؛

های مدیریت روابط عمومی، مدیریت طی کردن دوره -8

عمومی و مدیریت میانی، در مرکز آموزش مدیریت 

 صنعتی؛

 و انگلیسیآشنایی به زبانهای ایتالیایی، اسپانیایی  -6

 سوابق قبل از انقالب

 2383بنیانگذاری اولین انجمن اسالمی دانشجویی ایتالیا ) -

، وابسته به اتحادیه انجمنهای اسالمی  (سالگی 90در سن 

 (دانشجویان در اروپا و آمریکا

انجمن اسالمی دانشجویان و سخنگوی انجمن در  مسئول -

 2385تا  2383ایتالیا، در سالهای 

نوفل لو شاتو در خدمت حضرت امام خمینی  حضور در -

 ()ره

اقدام به اشغال و آزاد سازی سفارت شاهنشاهی در ایتالیا و  -

و بازگشت به  89 واتیکان و اداره آنها در دهه مبارکه فجر

  سال دوری از ایران؛ 8کشور پس از 

 
 یاردو آنیلوقدیری ابیانه عامل معرفی تشیع به شهید اد

 

 های قبلی در وزارت امور خارجهمسئولیتبرخی از 
رایزن مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ج.ا. ایران در ایتالیا،   -

 ؛2362تا  2385سالهای 

ادواردو آنیلی فرزند شهید مهدی در این دوره چند نفر از جمله 

 (گرویدندسوپر میلیاردر ایتالیایی به تشیع 

 

 (2369تا  2362معاون مدیر کل روابط عمومی ) -

 (2362تا  2369) مدیر کل اطالعات و مطبوعات  -

االختیار جمهوری اسالمی ایران در العاده و تامسفیر فوق  -

 (2392تا  2362استرالیا )

 (2393تا 2392مشاور وزیر امور خارجه )  -

معاون  (2396تا  2393ماموریت به ریاست جمهوری )  -

 دفتر رئیس جمهورارتباطات و تبلیغات دولت 

امور  مشاور –ماموریت به مجمع تشخیص مصلحت نظام  - 

 (56تا  52)آذر  رئیس مجمعارتباطات و اطالع رسانی 

االختیار جمهوری اسالمی ایران در العاده و تامسفیر فوق -

تا  2356) مکزیک و همزمان اکردیته در گواتماال و بلیز

2352) 

روسای در مکزیک صدها نفر به اسالم گرویدند از جمله  -

ها، اساتید و دانشجویان زن و مرد دانشگاه ها، روسا دانشگاه

و اعضای سازمان های فمینیستی، سیاستمداران، خبرنگاران 

 و ...

الذکر در های جنبی در کنار مسئولیتهای فوقمسئولیت

 :1631تا  1631سالهای 

 معاونت سخنگوی وزارت امور خارجه 

  ایران و عراق(قطعنامه صلح بین ) 825عضو ستاد 



 ،عضو کمیته آزاد سازی اسرای ایرانی 

 ی و المللمسئولیت هماهنگی مقابله سیاسی، حقوقی، بین

 تبلیغی با گروهکهای ضد انقالب خارج از کشور،
 ،نماینده وزارت امور خارجه در مجمع تقریب بین مذاهب اسالمی 

  نماینده وزارت امور خارجه در کمیته مدارس علمیه خارج از

 ؛کشور

 ،نماینده وزارت امور خارجه در کمیته تعاون جهانی اسالم 

 

 ورجمه ئیسر دفترها در مسئولیت
تا پایان دوره ریاست  2393بطور همزمان: از سال 

 (2396جمهوری)

 معاون ارتباطات و تبلیغات دولت در دفتر رئیس جمهور،  •

 عضو و دبیر شورای عالی سیاستگذاری تبلیغات دولت  •

 رئیس مجمع روابط عمومی های کشور   •

  شرکت مستمر، در شوراهای عالی ذیل در دوران و حضور

ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، با توجه به سمت خود 

 :در ریاست جمهوری

 شورای عالی مناطق آزاد شورای عالی انقالب فرهنگی

 شورای عالی کشاورزی شورای عالی اداری

 عالی آفریقاشورای  شورای عالی اقتصاد

 شورای عالی خلیج فارس شورای عالی جوانان

 شورای عالی آسیای میانه شورای عالی الگوی مصرف

یم تنظ برنامهپشتیبانی ستاد شورای عالی محیط زیست

 بازار

 2400شورای هماهنگی برنامه ایران 

 و سایر شوراها شورای سیاستگذاری تبلیغات دولت

در  2395تا شهریور  2396مان: از سال به طور همز -

 نهاد ریاست جمهوری

  معاون سخنگوی دولت و دبیر شورای اطالع رسانی

 دولت؛

 ئیس ستاد اطالع رسانی الگوهای مصرفر 

 ها؛رئیس کمیته شفاف سازی یارانه 

 های کشور؛رئیس مجمع روابط عمومی 

 رئیس ستاد هفته دولت. 

کارشناس ارشد اقتصادی و  2352تا  2395از سال  -

 ماعی وزارت امور خارجهاجت

 

 سوابق:

سفیر جمهوری اسالمی ایران در مکزیک از اردیبهشت  -

و در عین  گواتماال و بلیز 2352تا شهریور و  2356

 حال رایزن فرهنگی در این سه کشور

 (.نفر به اسالم وارد شدند 633ن دوره حدود آدر )

 دبیر کارگروه شورای هم اندیشی جهاد اقتصادیعضو و  -
 )دانشگاه تهران(

الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندشه عضو شورای بین -

 اسالمی

 مدیر تأسیس انجمن نخبگان جهان اسالم -

 

بقا  ،رو والیت مطلقه فقیهیشیعه اثنی عشری معتقد و پ :اعتقاد

و تقلید از حضرت آیت ا... العظمی  )ره(بر مرجعیت حضرت امام 

 .امام خامنه ای به عنوان مرجع در مسائل جدید

 :مقاالت

های مختلف فرهنگی، سیاسی، بین صدها مقاله در زمینه

 .ها منتشر شده استالمللی، اقتصادی در رسانه

 سلسله مقاالت منتشره

های نفتی به سوی ضرورت هدایت سوبسید فرآورده (2

 ، روزنامه اطالعات؛2393سال توسعه اقتصادی، 

شماره،  30روزنامه ایران،  2394نقدی بر سوبسید، سال  (9

 سال؛

، روزنامه 2398و  2394نقدی بر محو فقر، سال  (3

 شماره؛ 30اطالعات؛ 

شماره، مندرج در  60اشتغال، فرهنگ و توسعه،  (4

 (؛2350روزنامه اطالعات )سال 

 انکار و قناعت دو عامل اصلی توسعه؛ روزنامه ایر (8

نقدی بر سازندگی، عوامل و موانع تصمیمات سرنوشت  (6

 روزنامه ایران؛ 2399ساز، 

ها، روزنامه نقدی بر بودجه دولت؛ عدم شفافیت یارانه (9

 .2350اطالعات؛ آذر ماه 

 :هاباکت

 ؛ از خود سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی" کتاب

تحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت 

 "کارآفرین  فرهنگ،جهادی در اقتصاد مقاومتی 

 درآمدهای نفتی؛ از توهم تا واقعیت 

 توهم اقتصادی و اقتصاد استراحتی 

 زن در اسالم و غرب به فارسی 

 نیمه پنهان مسیحیت 

 پیشرفت  و عوامل و موانع فرهنگی کار 

 زبان های خارجیتألیفات به 

  (ج)منتشر شده در خاراسالم بدون تحریف به زبان اسپانیایی 

 یایی و آلبان ، انگلیسییییااین است اسالم به زبان اسپان
 ()منتشر شده در خارج

  آیا محمد )ص( پیامبر است؟ منتشر شده در آمریکا توسط

جامعته المصطفی )دریافت لوح تقدیر به عنوان بهترین 

در رفع شبهات در مورد اسالم در جشنواره کتاب انگلیسی 

 بزرگ پیامبر اعظم )ص(

 :تحقیقات
بیکاری و استراتژی بهینه جمهوری اسالمی ایران برای  -2

 صفحه، 980رفع آن، از دیدگاه توسعه و امنیت ملی، در 

 و موانع فرهنگی، اجتماعی توسعه، عوامل -9

 50جهان؛ نقش رو به تزاید سازمانهای غیر دولتی در  -3

صفحه، چاپ شده در نشریه علمی دانشگاه و روزنامه 

 اطالعات

برخی از مقاالت  صفحه، 284تاثیر فرهنگ بر سازمان،  -4

 قرائت شده در همایشها

محو فقر در اقتصاد غیر متکی به نفت، مقاله ارائه شده در  -8

همایش مسئله فقر و فقر زدایی، سازمان برنامه و بودجه 

 اردیبهشت

تاثیر عملکرد خانواده در اقتصاد کالن در همایش مشارکت  -6

زنان و صرفه جویی، دفتر مشارکت امور زنان، ریاست 

 ؛2398جمهوری 

 جهاد اداری -9

 های غیر دولتی در سازمان ملل متحدسازمان -5



 



 

 

 

 نفر به اسالم( 033)عامل تشرف   مکزیک به تشیع توسط دکتر قدیری ابیانهمراسم تشرف دبیران دبیرستان در 


