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بی واسطه، عنوان رمانی است با محوریت نامه معروف رهبر انقالب 
در ســال ۱۳۹۳، خطاب به جوانان غربی، به قلم سرکار خانم محبوبه زارع 
که  به تازگی درگروه ادب و هنر مرکز پژوهش های جوان پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به چاپ دوم رسیده است. 

از همین رو با مدیر این گروه علمی به گفت و گو نشستیم که متن این گفتار، در پیوند مربوط به این مطلب وجود دارد.

ÓÓشاهنگیÓمحمدحسنÓآقایÓجناب

 استفاده از زبان هنر، ادبیات و رمان سفارش موکد رهبری
یکم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه دفتر تهران

Ó مصاحبه

http://www.iict.ac.ir/...

حجت االسالم و المســلمین فرج اهلل هدایت نیا، عضو هیأت علمی  
گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در هفتمین نشست 
از سلسله نشست های زن غربی با موضوع »زن غربی و ساختارهای حقوقی« گروه مطالعات اسالمی زنان جامعه  الزهرا)س( 

عنوان کرد: موضوع این بحث موضوعی بسیار گسترده و مهم است که جای بررسی فراوانی نیز دارد.

ÓÓنیاÓهدایتÓاهللÓفرجÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

حقوق زن در غرب در ظاهر جذابیت باالیی دارد
دوم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه قم 

Ó نشست

http://www.iict.ac.ir/...

چندی پیش کتاب پهلوی سوم! با هدف نشان دادن آنچه ماهواره ها 
از پهلوی ترسیم کرده اند، توسط گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز 
پژوهش های جوان وابسته به پژوهشگاه منتشر شد. به همین دلیل با نویسنده این اثر جناب آقای دکتر حسن بشیر، به گفت 

و گو نشستیم که خواندن آن خالی از لطف نیست. این مصاحبه در پیوند مربوط به این خبر قرار دارد.

ÓÓÓبشیرÓحسنÓدکترÓآقایÓجناب

بررسی مستندات شبکه من و تو در کتاب پهلوی سوم
دوم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه دفتر تهران

Ó مصاحبه

http://www.iict.ac.ir/...

فعالیت های انجام شده
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 درپی انتشار کتاب “پهلوی سوم!” آنچه ماهواره ها از پهلوی ترسیم 
کرده اند، توســط گروه مطالعات فرهنگــی و اجتماعی مرکز پژوهش های 
جوان وابسته به این پژوهشگاه، برآن شدیم تا برای آشنایی بیشتر مخاطبان با این اثر ارزشمند، یادداشتی از مدیر این گروه 

موفق پیشکش کنیم که در ادامه، متن این یادداشت از منطرتان عبور خواهد کرد.

ÓÓرحیمیÓمهدیÓآقایÓجناب

چشم ها را باید شست؛ جور دیگر باید دید
ششم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه تهران

Ó یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...

آیت اهلل علی اکبر رشاد، رییس و مؤسس پژوهشگاه، در همایش ملی 
حکیم طهران که در آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( برگزار 
شد، گفت: انقالب اسالمی ایران انفجار نور بود و مجمع عالی حکمت از برکات آن است. وی با اشاره به علت حکیم موسس 

خواندن مدرس زنوزی، عنوان کرد: با هجرت حکیم زنوزی و شاگردان وی به تهران حوزه متاخر تاسیس شد.

ÓÓطهرانÓحکیمÓملیÓهمایش

اینکه حکمت و فلسفه صرفا برای گروه خاصی باشد اشتباه است
پنجم اردیبهشت ماه، شهر ری

Ó سخنرانی

http://www.iict.ac.ir/...

 حضور فعال سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
به عنوان ناشر برتر فرهنگ و اندیشه اسالمی، ما را بر آن داشت تا ضمن 
گفتگو با ســیدغالمرضا حسینی مدیرعامل این سازمان، از چند و چون حضور امسال این انتشارات در نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران جویا شویم.در ادامه و پیوند مربوطه، شما را به خواندن این گفت وگوی کوتاه دعوت می کنیم.

ÓÓحسینیÓغالمرضاÓسیدÓآقایÓجناب

حضور چشم گیر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در نمایشگاه سی و یکم

هشتم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه

http://www.iict.ac.ir/...

فعالیت های انجام شده
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حجت االســالم دکتر محســن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه 
سیاست پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشگاه در تحقیقی به "هویت 
معرفتی فلســفه سیاســی متعالی" می پردازد. به همین سبب از ایشــان خواستیم تا در یادداشــتی این مقوله مهم را برای 

عالقمندان توضیح دهند که متن این یادداشت در پیوند مربوط به این مطلب وجود دارد.

ÓÓمهاجرنیاÓمحسنÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

هویت معرفتی فلسفه سیاسی متعالی
دهم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه قم

Ó یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...

به بهانه اکران فیلم »سوءتفاهم« در سی وششمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر، یادداشتی از دکتر مهدی عباس زاده عضو هیأت علمی و معاون 
پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه نوشته شد. دکتر عباس زاده در تعریف فضای سایبر در این یادداشت می نویسد: فضای سایبر 

اجمااًل فضایی است که در آن، مناسبات و ارتباطات رایانه ای میان اشخاص و اشیاء رقم می خوَرد. 

ÓÓزادهÓعباسÓمهدیÓدکترÓآقایÓجناب

بحثی در هستی  شناسی فضای سایبر
نهم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه تهران

Ó یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...

آیین عمامه گذاری طالب مدرســه علمیه امام حسین)ع( شهرری، 
همزمان با جشن میالد حضرت مهدی )عج( در شب نیمه شعبان، با حضور 
آیت اهلل علی اکبر رشاد مؤسس و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و رییس شورای حوزه های علمیه استان تهران 

و آیت  اهلل حسینی مازندرانی تولیت مکرم حوزه علمیه امام حسین)ع( شهرری، برگزار شد.

ÓÓÓریÓوÓتهرانÓاستانÓعلمیهÓهایÓحوزهÓطالبÓگذاریÓعمامهÓمراسم

لباس طالب لباس زهد، جهاد، شهامت، شهادت و محرومیت است

یازدهم اردیبهشت ماه، شهر ری

Ó سخنرانی

http://www.iict.ac.ir/...

فعالیت های انجام شده
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آیت اهلل علی اکبر رشاد موسس و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمی و رییس شورای حوزه های علمیه استان تهران، روز شنبه مورخ 
۱5 اردیبهشــت ماه جاری با حضور در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران واقع در مصلی بزرگ امام خمینی)ره( 

از این نمایشگاه بین المللی دیدن کردند. ادامه خبر در پیوند مربوطه قرار دارد.

ÓÓپژوهشگاهÓانتشاراتÓسازمانÓغرفهÓدرÓرشادÓاکبرÓعلیÓاهللÓآیت

بازدید آیت اهلل رشاد از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

پانزدهم اردیبهشت ماه، مصلی 

Ó بازدید / نمایشگاه کتاب

http://www.iict.ac.ir/...

دکتر رمضــان علی تبار، عضو هیأت علمی گــروه منطق فهم دین 
پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرگزاری ایکنا گفت: روش شناسی فهم دین 
اعم از عقائد، اخالق، احکام شــرعی و فقه االخالق اســت که البته به بُعد اخالق در این حوزه کمتر پراخته شده است. متن 

کامل مصاحبه ایشان با خبرگزاری ایکنا را می توانید در پیوند مربوط به این خبر بخوانید.

ÓÓتبارÓعلیÓرمضانÓدکتر

کارکرد ملموس علم دینی نزاعی است
سیزدهم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه قم 

Ó مصاحبه با خبرگزاری ایکنا

http://www.iict.ac.ir/...

دکتر محمدرضا ســنگری مدیر گروه ادبیات اندیشــه پژوهشکده 
فرهنــگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه، با حضور در ســی و یکمین 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران، از غرفه سازمان انتشارات پژوهشــگاه بازدید نمود. وی در گفت وگویی با اشاره به نقش 

تاثیرگذار مساجد در توسعه فرهنگ کتابخوانی، گفت: کتاب خوانی جزو فرهنگ دینی و ملی ما است.

ÓÓسنگریÓمحمدرضاÓدکترÓآقایÓجناب

کتاب خوانی جزو فرهنگ دینی و ملی ما است
پانزدهم اردیبهشت ماه، مصلی 

Ó مصاحبه / نمایشگاه کتاب 

http://www.iict.ac.ir/...

فعالیت های انجام شده
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حجت االســالم و المسلمین سید سجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی 
و مدیر گروه سیاســت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در یادداشتی 
با عنوان امامت؛ استمرار راه انبیاء)ع(، به نقش امامت در هدایت امت اسالمی پرداخته است که متن کامل این یادداشت در 

پیوند مربوط به این خبر برای دسترسی بهتر عالقمندان قرار دارد. 

ÓÓایزدهیÓسجادÓسیدÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

نیاز به امامت پس از پایان یافتن دوره نبوت
هفدهم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه دفتر قم 

Ó یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...

 به بهانــه آیین رونمایی از کتاب "فرهنگ ناب اســالمی" به قلم 
حجت االسالم و المسلمین علی ذوعلم که در نمایشگاه بین المللی کتاب 
برگزار خواهد شد، مصاحبه ای با ایشان ترتیب دادیم تا بیشتر با این اثر ارزشمند آشنا شویم. متن کامل این مصاحبه در پیوند 

مربوط به این خبر قابل دسترسی است.

ÓÓذوعلمÓعلیÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

گفت و گو با حجت االسالم ذوعلم در سی ویکمین نمایشگاه کتاب

هجدهم اردیبهشت ماه، مصلی

Ó مصاحبه / نمایشگاه کتاب

http://www.iict.ac.ir/...

منظومه فکری آیت اهلل العظمی خامنه ای، اثری از سازمان انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی، جایگاه پرفروش ترین کتاب حوزه 
اندیشــه ی نمایشگاه ســی و یکم را به خود اختصاص داد. این کتاب دو جلدی، در چهار بخش نظام های بینشی، نظام های 

منشی و رفتاری، نظام های اجتماعی اسالم و اهداف اجتماعی اسالم تدوین شده است.

ÓÓایÓخامنهÓالعظمیÓاهللÓآیتÓفکریÓمنظومهÓکتاب

منظومه فکری رهبری پرفروش ترین کتاب اندیشه ای نمایشگاه

شانزدهم اردیبهشت ماه، مصلی

Ó نمایشگاه کتاب 

http://www.iict.ac.ir/...

فعالیت های انجام شده
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 به دنبال انتصاب دکتر مهدی عباس زاده به عنوان معاون جدید امور 
پژوهشی و آموزشی پژوهشــگاه و ایجاد فضای مدیریتی جدید، با هدف 
بهبــود روند اجرای تحقیقات و ایجاد فضای تازه برای جذب همکاری های علمی و بین المللی فرصتی دســت داد تا ضمن 

گفتگو با ایشان از تغییرات پیش رو در این بخش اطالعاتی کسب کنیم.

ÓÓزادهÓعباسÓمهدیÓدکترÓآقایÓجناب

بررسی برنامه های جدید معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه

هجدهم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه

http://www.iict.ac.ir/...

آئین رونمایی از کتاب "رؤیاانگاری وحی" به قلم حجت االســالم  
و المســلمین دکتر ابوالفضل ســاجدی برگزار شــد. در این نشست دکتر 
ابوالفضل ســاجدی مدیر قطب علمی فلســفه دین پژوهشگاه به شــرح نظریه رؤیاانگاری وحی دکتر سروش و پاسخ آن و 

توضیح موضوعات کتاب خود پرداخت که متن سخنان ایشان در پیوند مربوط به این خبر آمده است.

ÓÓساجدیÓابوالفضلÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

بیست اشکال بر نظریه دکتر سروش درباره رؤیاانگاری وحی
نوزدهم اردیبهشت ماه، شهر مقدس قم

Ó نشست

http://www.iict.ac.ir/...

حجت االســالم و المسلمین محمد عابدی عضو هیأت علمی گروه 
تفســیر تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه، در جدیدترین مقاله خود 
در شماره 85 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات به مبانی هستی شناختی قرآنی و برایند آن در سیاست اسالمی از منظر عالمه 

طباطبایی)ره( پرداخته که در پیوند این مطلب یادداشتی کوتاه از این مقاله از منظرتان عبور خواهد کرد.

ÓÓعابدیÓمحمدÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

در هستی شناسی قرآنی، نظام هستی بر اساس توحید است
هجدهم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه قم

Ó یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...

فعالیت های انجام شده
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حضــور احمد شــاکری عضو هیــات علمی گروه ادبیات اندیشــه 
پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در غرفه پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشــه اســالمی ما را بر آن داشت تا فرصت را غنیمت دانســته و با این رمان نویس چیره دست کشورمان گفت و گویی 

هرچند کوتاه داشته باشیم. برای خواندن این گفت و گو به پیوند مربوط مراجعه فرمایید.

ÓÓشاکریÓاحمدÓدکترÓآقایÓجناب

گفت و گو با احمد شاکری در نمایشگاه کتاب سی ویکم
نوزدهم اردیبهشت ماه، مصلی

Ó مصاحبه / نمایشگاه کتاب

http://www.iict.ac.ir/...

حجت االسالم و المسلمین دکتر ابوالحسن غفاری مدیرگروه منطق 
فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی درباره روند طی شده علوم 
عقلی و فلسفه در حوزه های علمیه و تاکید مقام معظم رهبری بر ترویج این علوم در حوزه ها گفت: تاکید مقام معظم رهبری 

در دیدار با دست اندرکاران همایش حکیم طهران در ترویج علوم عقلی و فلسفه در حوزه دارای دو نکته اساسی بود.

ÓÓغفاریÓابولحسنÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

پتانسیل قم در رشد و تعالی حکمت و فلسفه
نوزدهم اردیبهشت  ماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری طلیعه

http://www.iict.ac.ir/...

دکتر عبدالکریم بهجت پور عضو هیات علمی پژوهشــگاه در گفت 
وگو با خبرنگار رسا با بیان این مطلب که مهم ترین دغدغه شهید مطهری، 
دفاع از دین و هدایت مردم بود ابراز داشت: شهید مطهری کسی بود که در سخت ترین شرایط و با کمترین امکانات توانست 

در جامعه موثر واقع شود و چه در حوزه و چه دانشگاه منشا آثار و برکات فراوانی برای جامعه علمی کشور باشد.

ÓÓپورÓبهجتÓعبدالکریمÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

مصاحبه با حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالکریم بهجت پور

نوزدهم اردیبهشت  ماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری رسا

http://www.iict.ac.ir/...

فعالیت های انجام شده
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تاثیــر ناواقع گرایــی بر الهیات معاصــر با رویکرد انتقــادی عنوان 
جدیدترین تحقیق حجت االسالم محمد کاشی زاده جوان ترین عضو گروه 
کالم پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه و رییس مرکز پژوهش های جوان است. به همین بهانه یادداشتی از تحقیق 

فوق در پیوند مربوط به این خبر وجود دارد که توصیه می شود مطالعه نمایید.

ÓÓزادهÓکاشیÓمحمدÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

بررسی تاثیر ناواقع گرایی بر الهیات معاصر با رویکرد انتقادی

بیستم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه قم

Ó یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...

آیت اهلل علی اکبر رشــاد رئیس و موسس پژوشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمی، در مراســم افتتاحیه کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و 
گســترش علوم اسالمی در سالن مدرســه علمیه امام کاظم)ع( با تاکید بر اینکه برخی از اساتید شیعی در عرصه های علوم 

انسانی کار کرده اند گفت: امتداد آموزه های اسالمی در عرصه های مختلف به خوبی قابل مشاهده است.

ÓÓÓاسالمیÓعلومÓپیدایشÓدرÓشیعهÓنقشÓالمللیÓبینÓکنگرهÓافتتاحیه

جهش علمی شیعه در دوران انقالب اسالمی مورد توجه قرار گیرد
بیستم اردیبهشت ماه، شهر مقدس قم

Ó سخنرانی

http://www.iict.ac.ir/...

 انتشــار کتاب خواندنی و جذاب "قندان های خالی" به قلم ســرکار 
خانم فاطمه مصطفایی اثــر گروه ادب و هنر مرکز پژوهش ها ما را بر آن 
داشــت تا به محض بازدید ایشــان از غرفه سازمان انتشارات در نمایشگاه سی و یکم، گپ و گفت کوتاهی با ایشان در این 

خصوص داشته باشیم. خواندن این مصاحبه را قبل از خرید این کتاب به شما توصیه می کنیم! 

ÓÓمصطفاییÓفاطمهÓخانمÓسرکار

چند دقیقه به خودتان برگردید و فکر کنید، به خودتان فکر کنید

بیستم اردیبهشت ماه، مصلی

Ó مصاحبه / نمایشگاه کتاب 

http://www.iict.ac.ir/...

فعالیت های انجام شده
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مرکز پژوهش ها و کانون اندیشه جوان از مراکز وابسته به پژوهشگاه 
هستند که در فضای گفتمانی انقالب اسالمی حرف های نو و تازه ای برای 
قشر جوان کشور دارند. فرصتی بدست آمد تا در روز پایانی نمایشگاه گپ و گفت کوتاهی با رییس جوان مرکز پژوهش های 

جوان حجت االسالم محمد کاشی زاده داشته باشیم. متن این گفت و گو در پیوند خبر موجود است.

ÓÓزادهÓکاشیÓمحمدÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

 مرکز پژوهش های جوان دغدغه مند در فضای گفتمان انقالب

بیستم اردیبهشت ماه، مصلی

Ó مصاحبه / نمایشگاه کتاب

http://www.iict.ac.ir/...

حجت االسالم و المســلمین سیدمحمدحسن جواهری، عضو هیأت 
علمی پژوهشــگاه، در گفت وگو با خبرگزاری ایکنا با طرح این سؤال که 
چرا قرآن کریم معجزه است، گفت: دلیل معجزه بودن قرآن کریم این است که خداوند در قرآن تحدی کرد و هیچ کس نه 

در صدر اسالم و نه بعد از آن نتوانست همانند قرآن کریم سوره و سخنی بیاورد. ادامه مطلب در پیوند موجود است.

ÓÓجواهریÓمحمدحسنÓسیدÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

اعجاز تأثیری؛  اصلی ترین وجه اعجاز
بیست و یکم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری ایکنا

http://www.iict.ac.ir/...

در ادبّیاِت اسالمِی ما، اقتدار از معنای خاصی برخوردار است، چنان که 
نمی توان مطلِق »قدرت« و »توانایی« را به آن نســبت داد، بلکه اصطالِح 
اقتدار، دربردارندۀ نوِع خاصی از قدرت و توانایی است که هر چند ناظر به دیگری ست، اما بر »استیال/ تسلّط/ سیطره/ قدرت/ 

قّوت/ غلبه/ چیرگی/ تفوُّق/ برتری«... . ادامه یادداشت مهدی جمشیدی در پیوند خبر آمده است.

ÓÓجمشیدیÓمهدیÓآقایÓجناب

آیت اهلل العظمی خامنه ای و نظریه استحکام ساخت درونی انقالب

بیست و یکم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه تهران

Ó یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...

فعالیت های انجام شده
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کرســی ترویجی دشمن شناسی شکســت در ادبیات داستانی دفاع 
مقدس، توســط گروه ادبیات اندیشــه پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات 
اجتماعی با حضور اســاتید و صاحبنظران این حوزه و با ارائه دکتر احمد شــاکری و نقد آقای علیرضا کمری و خانم فرانک 

جمشیدی در ساختمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد. 

ÓÓمقدسÓدفاعÓداستانیÓادبیاتÓدرÓشکستÓشناسیÓدشمنÓکرسی

حق به ما هو حق هیچگاه شکست نمی خورد و باطل پیروز نمی شود

بیست و یکم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه تهران

Ó کرسی 

http://www.iict.ac.ir/...

فعالیت های انجام شده

با پایان کار ســی و یکمین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران در 
مصلی امام خمینی)ره( بر آن شــدیم تا گپ و گفتی هرچند کوتاه با سید 
غالمرضا حســینی مدیر عامل ســازمان انتشارات پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســالمی با توجه به حضور پژوهشگاه در 

نمایشگاه کتاب ترتیب دهیم که در پیوند مربوط به این خبر، متن کامل این گفت و گو قرار دارد.

ÓÓحسینیÓغالمرضاÓسیدÓآقایÓجناب

گفت و گو با سیدغالمرضا حسینی در نمایشگاه کتاب سی و یکم

بیست و دوم اردیبهشت ماه، مصلی

Ó مصاحبه / نمایشگاه کتاب

http://www.iict.ac.ir/...

حضور دکتر ابراهیم دادجو عضو هیات علمی گروه معرفت شناســی 
پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی، در غرفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمی ما را بر آن داشــت تا فرصت را غنیمت دانسته و با نویســنده کتاب جدید علم النفس مشائیان مسلمان گفتگویی 

هرچند کوتاه داشته باشیم. متن کامل این مصاحبه در پیوند مربوط به این خبر وجود دارد.

ÓÓدادجوÓابراهیمÓدکترÓآقایÓجناب

گفت و گو با دکتر ابراهیم دادجو در نمایشگاه کتاب سی و یکم

بیست و دوم اردیبهشت ماه، مصلی

Ó مصاحبه / نمایشگاه کتاب

http://www.iict.ac.ir/...
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به همــت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات 
اجتماعی پژوهشگاه و مجمع ناشران انقالب اسالمی، آیین رونمایی از اثر 
ارزشمند "فرهنگ ناب اسالمی" به قلم حجت السالم علی ذوعلم رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه 

در حاشیه سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد. 

ÓÓذوعلمÓعلیÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

 اصالح فرهنگ باید در ساختارها صورت گیرد
بیست و دوم اردیبهشت ماه، مصلی

Ó رونمایی اثر / نمایشگاه کتاب

http://www.iict.ac.ir/...

فعالیت های انجام شده

حجت االسالم و المســلمین حمیدرضا شاکرین عضو هیأت علمی 
گروه منطق فهم دین پژوهشــگاه در گفت و گو با خبرگزاری طلیعه گفت: 
الگوی اســالمی ایرانی پیشــرفت، الگویی تمدنی است که نشان می دهد نگاه کالن و پیشرفت ما به سوی تمدن چگونه و 

دارای چه ساختارهایی باید باشد و از تراز بسیاری باالیی به موضوع می نگرد.

ÓÓشاکرینÓحمیدرضاÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

پایبندی مسئوالن به استفاده از کاالی ایرانی بهترین تبلیغ

بیست و چهارم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه قم 

Ó مصاحبه با خبرگزاری طلیعه

http://www.iict.ac.ir/...

کرســی علمی ترویجی انقالب اسالمی و حقوق و آزادی های بشر، 
از جهانشــمولی تا تنوع فرهنگی توســط گروه مطالعات انقالب اسالمی 
پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، روز دوشنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه جاری در محل پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشه اسالمی با ارائه دکتر اکبر طالبکی طرقی استادیار دانشگاه تهران برگزار شد.

ÓÓ...ÓبشرÓهایÓآزادیÓوÓحقوقÓوÓاسالمیÓانقالبÓکرسی

کرسی انقالب اسالمی و حقوق و آزادی های بشربرگزار شد
بیست و چهارم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه تهران 

Ó کرسی

http://www.iict.ac.ir/...
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خبرگزاری رســا گفت وگویی با حجت االســالم دکتر سید عباس 
موســویان عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشــه اسالمی، عضو کمیته فقهی ســازمان بورس و اوراق بهادار و عضو شواری فقهی مشورتی بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران  انجام داده است که توصیه می شود خواندن این مصاحبه را در پیوند موجود از دست ندهید.

ÓÓموسویانÓسیدعباسÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

جزئیات طرح جدید بانکداری بدون ربا
بیست و هشتم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری رسا

http://www.iict.ac.ir/...

به همــت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات 
اجتماعی پژوهشگاه، نخستین جلسه از »سلسله بحث هایی در باب فلسفه 
فرهنگ«، با ارائه اســتاد آیت اهلل علی اکبر رشــاد موسس و رییس پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و رییس شورای 

حوزه های علمیه استان تهران صبح امروز دوشنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه در ساختمان مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

ÓÓفرهنگÓفلسفهÓحوزهÓهایÓبحثÓسلسله

 رویکرد و روش فلسفه فرهنگ فرانگر عقالنی است
سی و یکم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه تهران

Ó سلسله مباحث

http://www.iict.ac.ir/...

حجت االســالم محمدجواد رودگر، عضو هیات علمی گروه عرفان 
پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرگزاری شبستان، با اشاره به اهمیت آماده 
ســازی روح در ماه های رجب و شعبان برای استقبال از ماه مبارک رمضان، گفت: ماه های رجب و شعبان المعظم بر اساس 

آنچه که در معارف اسالمی و آموزه های دینی آمده از جایگاه واالیی برخوردار هستند.

ÓÓرودگرÓمحمدجوادÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

حریم دل باید مهیای شهراهلل االکبر باشد
بیست و ششم اردیبهشت ماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری شبستان

http://www.iict.ac.ir/...

فعالیت های انجام شده
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 تازه های نرش

کتاب "علم النفس مشائیان مســلمان" اثر دکتر ابراهیم دادجو عضو هیات علمی 
گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، با هدف شناساندن قوا و استعدادهای نفس آدمی، توسط موسسه 

فرهنگی دانش و اندیشه معاصر به زیور چاپ آراسته شد.

ÓÓمسلمانÓمشائیانÓاالنفسÓعلمÓکتاب

کتاب علم النفس مشائیان مسلمان منتشر شد

Ó چاپ اول

http://www.iict.ac.ir/...

کتاب "الگوهای عدالت طلبی در ایران معاصر" اثر آقای مصطفی ســاوه درودی 
محقق گروه مطالعات انقالب اســالمی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، با هـــدف تبییـــن چرایـــی 
تحرکـــات جریان های فکریـ  سیاسی ایران معاصر و نوع نگاه آن هـــا به عدالت، تحلیلـی از فرآیند گفتار عدالت طلبی در 

منظومه فکری این جریان ها، به زیور طبع آراسته شد.

ÓÓمعاصرÓایرانÓدرÓطلبیÓعدالتÓالگوهایÓکتاب

کتاب الگوهای عدالت طلبی در ایران معاصر منتشر شد

Ó چاپ اول

http://www.iict.ac.ir/...

چهل و ســومین کتاب گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه با 
عنوان "مشــارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه" به قلم حجت االسالم و المسلمین سید سجاد ایزدهی به چاپ رسید. این 

کتاب از چهار بخش مختلف تشکیل شده است که هر بخش از آن دارای فصول متعددی است.

ÓÓشیعهÓسیاسیÓفقهÓدرÓسیاسیÓمشارکتÓکتاب

کتاب مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه منتشر شد

Ó چاپ اول

http://www.iict.ac.ir/...
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 تازه های نرش

هفتاد و ســومین شماره فصلنامه علمی پژوهشــی ذهن با ارایه مقاالتی از قبیل: 
معناشناسی لوِح محفوظ درقرآن/علیرضا فخاری، فرزاد دهقانی و علی شریفی - تأملی در نسبت هرمنوتیک فلسفی گادامر 
و علوم طبیعی/ علیرضا منجمی - اثبات عالم خارج از دیدگاه عالمه طباطبایی/ علیرضا قائمی نیا، اســالم رجبی و علیرضا 

صانعی - مالک اعتبار گزاره های قرآن کریم با تأکید بر گزاره های سیاسی قرآن/ محمد عابدی و ... منتشر شد.

ÓÓذهنÓپژوهشیÓعلمیÓفصلنامه

چکیده مقاالت هفتاد و سومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی ذهن

Ó فصلنامه

http://www.iict.ac.ir/...

شــصت و هشتمین شــماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی با ارایه 
مقاالتی از قبیل: بررســی و نقد جایگاه  تسمیه گرایی  در معرفت شناسی دانش اقتصاد/ محمدجواد توکلی، محمدجواد قاسمی 
اصل - شــفافیت اقتصادی در اقتصاد اسالمی )با پافشاری بر منابع قرآنی و روایی(/ رحمت اهلل عبداهلل زاده، مصعب عبدالهی 
آرانی، حسین غفورزاده - ارزیابی تأثیر نرخ تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی/ مهدی قائمی اصل، سحر لویی و ... منتشر شد.

ÓÓاسالمیÓاقتصادÓپژوهشیÓعلمیÓفصلنامه

چکیده مقاالت شصت و هشتمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی

Ó فصلنامه

http://www.iict.ac.ir/...
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اخبار کـوتاه

مقاله »بررســی نقش دیدگاه غیرشخصی وارگی خدا در الهیات معاصر« اثر قاسم اخوان نبوی در شورای  	

علمی گروه کالم 

طرح نامه »غرب شناسی شهید مطهری« اثر آقای احمدی در شورای علمی گروه غرب شناسی  	

طرح نامه »غرب شناسی دکتر نصر« اثر آقای قائمی نیک در شورای علمی گروه غرب شناسی  	

طرح نامه »غرب شناسی امام خمینی)ره(« اثر آقای نامخواه در شورای علمی گروه غرب شناسی  	

طرح نامه »تاریخ استبداد پسا مشروطه« اثر آقای دکتر احمدی در شورای علمی گروه تاریخ و تمدن  	

طرح نامه »نفوذ اقتصادی در ایران« اثر آقای سید محمدرضا رضی بهابادی در شورای علمی گروه نظام ها  	

و مطالعات انقالب اسالمی مرکز پژوهش های جوان  

طرح نامه »رویکردهای مختلف به عدالت سیاسی در ج.ا.ا« اثر آقای مهدی نادری در شورای علمی گروه  	

نظام ها و مطالعات انقالب اسالمی مرکز پژوهش های جوان  

طرح نامه »ســبک زندگی اقتصادی جوان مسلمان در حوزه مصرف« اثر آقای محمدهادی محمودی در  	

شورای علمی گروه نظام ها و مطالعات انقالب اسالمی مرکز پژوهش های جوان  

تحقیق »مهارت های طالیی تولید محتوا در شــبکه های اجتماعی« اثر آقای ســید بشیر حسینی در  	

شورای علمی گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش های جوان  

تحقیق »انقالبی گری فرهنگی در وضعیت آتش به اختیار« اثر آقای مهدی جمشیدی در شورای علمی  	

گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش های جوان  

مصوبات اردیبهشت ماه:

جناب آقای محمدمهدی نجفی به عنوان رییس اداره روابط عمومی و اطالع رسانی در تاریخ ۹7/2/۱ 9

حجت  االســالم و المسلمین آقای ابوالقاســم مقیمی حاجی به عنوان مشاور ریاست پژوهشگاه در امور  9

حوزوی در تاریخ ۹7/2/25

انتصابات اردیبهشت ماه:
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۹7/2/۱- جلسه شماره ۹6۹ شورای پژوهشگاه، ویدئو کنفرانس دفتر تهران و قم 	

۹7/2/2- جلسه شماره ۱84 شورای پژوهشکده حکمت و دین پژوهی، دفتر قم  	

۹7/2/2- جلسه شماره 468 شورای علمی گروه معرفت شناسی، دفتر تهران  	

۹7/2/۳- جلسه شماره ۳4۳ شورای علمی گروه غرب شناسی، دفتر تهران  	

۹7/2/4- جلسه شماره 2۳8 شورای علمی گروه عرفان، دفتر قم  	

۹7/2/5- جلسه شماره ۱22 شورای علمی گروه مدیریت اسالمی، دفتر قم  	

۹7/2/5- جلسه شماره ۳50 شورای علمی گروه تاریخ و تمدن، دفتر تهران  	

۹7/2/5- کمیته تخصصی شــورای علمی گروه نظام ها و مطالعات انقالب اســالمی مرکز پژوهش های  	

جوان، ویدئو کنفرانس

۹7/2/5- جلســه شماره ۱۳6 شــورای علمی گروه نظام ها و مطالعات انقالب اسالمی مرکز پژوهش های  	

جوان، ویدئو کنفرانس 

۹7/2/8- جلسه شماره ۹70 شورای پژوهشگاه، ویدئو کنفرانس دفتر تهران و قم 	

۹7/2/۱0- جلسه شماره ۱۳2 شورای پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی، دفتر تهران  	

۹7/2/۱0- جلسه شماره ۱8۳ شورای علمی گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش های جوان، دفتر قم 	

۹7/2/۱0- جلسه شماره ۱2۹ شورای علمی گروه اخالق اسالمی، دفتر قم  	

۹7/2/۱0- جلسه شماره ۳67 شورای علمی گروه اقتصاد اسالمی، دفتر قم  	

۹7/2/۱۱- جلسه شماره ۱74 شورای علمی گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش های جوان،  	

دفتر تهران

۹7/2/۱5- جلسه شماره ۹7۱ شورای پژوهشگاه، ویدئو کنفرانس دفتر تهران و قم 	

۹7/2/۱6- جلسه شماره 46۹ شورای علمی گروه معرفت شناسی، دفتر تهران  	

جلسات اردیبهشت ماه:

اخبار کـوتاه
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۹7/2/۱7- جلسه شماره ۳44 شورای علمی گروه غرب شناسی، دفتر تهران  	

۹7/2/۱8- جلسه شماره 2۳۹ شورای علمی گروه عرفان، دفتر قم  	

۹7/2/۱۹- جلسه شماره ۳5۱ شورای علمی گروه تاریخ و تمدن، دفتر تهران  	

۹7/2/22- جلسه شماره ۹72 شورای پژوهشگاه، ویدئو کنفرانس دفتر تهران و قم 	

۹7/2/2۳- جلسه شماره 40۳ شورای علمی گروه فلسفه، دفتر قم  	

۹7/2/24- جلسه شماره ۱۹6 شورای علمی گروه فرهنگ پژوهی، دفتر تهران  	

۹7/2/24- جلسه شماره ۳68 شورای علمی گروه اقتصاد اسالمی، دفتر قم  	

۹7/2/24- جلســه شماره ۱۳7 شورای علمی گروه نظام ها و مطالعات انقالب اسالمی مرکز پژوهش های  	

جوان، ویدئو کنفرانس

۹7/2/2۹- جلسه شماره ۹7۳ شورای پژوهشگاه، ویدئو کنفرانس دفتر تهران و قم 	

۹7/2/2۹- جلسه شماره ۱45 شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش های جوان، دفتر تهران 	

اخبار کـوتاه

 جهت انتقال هر گونه انتقاد و یا پیشنهاد 

 با اداره روابط عمومی و اطالع  رسانی

 پژوهشگاه تماس حاصل نمایید. 

جلسات اردیبهشت ماه:
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صفحه آخــر


