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پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óسخنرانی
از راههای عدم دشمنی رفع کینه و سوءظن است
یکم بهمنماه ،حوزه علمیه امام رضا(ع)

آیتاهلل علیاکبر رشــاد تولیت حوزه علمیــه امام رضا(ع) صبح روز
ÓÓآیتاهلل عل یاکبر رشاد
دوشنبه مورخ  1بهمنماه پیش از آغاز درس خارج فقه که در مدرسه علمیه
امام رضا(ع) برگزار شــد ،با استناد به فقراتی از بیانات امیرمومنان امام علی(ع) در نهجالبالغه گفت :اگر میخواهید دیگران
نسبت به شما حقد و کینه نداشته باشند شما نیز نباید درباره آنها حقد و کینه داشته باشید.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óنشست
تحریمها در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش داشتهاند
یکم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

نشست علمی «توسعه اقتصادی در نظام جمهوری اسالمی ایران»
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین ناصر جهانیان
توسط گروه سیاست و با همکاری گروه اقتصاد اسالمی پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشــه اسالمی ،در راســتای همایش «نقش انقالب اسالمی در تأسیس و توسعه علوم انســانی» روز دوشنبه مورخ 1
بهمنماه با حضور و سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین دکتر ناصر جهانیان در قم برگزار شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óجلسات
تفاهمنامه همکاری پژوهشگاه و دانشگاه علوم اسالمی رضوی
یکم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

نشست مشترک مدیران ارشد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
ÓÓنشست مدیران پژوهشگاه و دانشگاه علوم اسالمی رضوی
و دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،صبح روز دوشنبه مورخ  1بهمنماه جاری
در راســتای عقد تفاهمنامه همکاریهای علمی و پژوهشــی و با هدف کمک به فضای علمی کشور میان این دو دستگاه
معتبر ،در سالن جلسات پژوهشگاه دفتر شهر مقدس قم برگزار شد.
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http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óکرسی
آرای کالمی رهبر نقش بسزایی در تدوین الهیات و کالم اجتماعی دارد
یکم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

کرسی علمی ترویجی «بررسی اندیشههای کالمی حضرت آیتاهلل
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین محمدصفر جبرئیلی
خامنهای» ،روز دوشــنبه مورخ  1بهمنماه جاری ،به ه ّمت گروه کالم و
دینپژوهی پژوهشکده حکمت و دینپژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و با ارائه حجتاالسالم والمسلمین دکتر
محمدصفر جبرئیلی ،در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه
تجدید چاپ بیست و دو عنوان کتاب پرفروش پژوهشگاه
دوم بهمنماه ،سازمان انتشارات پژوهشگاه

مدیر عامل سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
ÓÓجناب آقای سیدغالمرضا حسینی
در گفتوگویــی اختصاصی با روابط عمومی پژوهشــگاه از تجدید چاپ
بیست و دو عنوان کتاب پرفروش در بهمنماه جاری خبر داد .سید غالمرضا حسینی در اینباره گفت :بیست و دو عنوان از
کتابهای پرفروش پژوهشگاه همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی به زیور چاپ آراسته خواهد شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óکرسی
به گفته رهبری روش استنباط فقهی باید در کالم نیز جریان پیدا کند
دوم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

کرســی علمی ـ ترویجی «روششناســی کالم سیاسی با تأکید بر
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا
کالم سیاســی آیت اهلل خامنهای» ،روز سهشنبه مورخ  2بهمنماه جاری
و به ه ّمت گروه سیاســت پژوهشــکده نظامهای اســامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســامی و با ارائه حجتاالسالم
والمسلمین دکتر محسن مهاجرنیا ،در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.
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http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه
فعالیتهای گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهشهای جوان تبیین شد
دوم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

در ادامه گفتوگو با مدیران گروههای علمی ،به سراغ حجتاالسالم
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین قاسم بابایی
والمسلمین دکتر قاسم بابایی مدیر گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهشهای
جوان وابســته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی آمدیمتا مروری بر مهمترین فعالیتهای گذشته و جاری این گروه
علمی صورت گیرد؛ که متن کامل این مصاحبه خواندنی در پیوند مربوط به این مطلب قابل دسترسی است.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمعارفه
آیین تکریم و معارفه معاونت حقوقی پژوهشگاه برگزار شد
دوم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

آییــن تکریــم و معارفه معاون حقوقی ،توســعه مدیریــت و منابع
ÓÓمراسم تکریم و معارفه معاونت حقوقی پژوهشگاه
پژوهشــگاه با حضور آیتاهلل علیاکبر رشاد در پژوهشگاه دفتر قم برگزار
شد .رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در این مراسم از زحمات آقای غفور پاکنهاد معاونت سابق تقدیر و به جای
ایشان آقای امین کمالوندی را به سمت معاونت حقوقی ،توسعه مدیریت و منابعمنصوب نمودند.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óنشست
سومین نشست علمی سالمت معنوی کودک و نوجوان برگزار شد
سوم بهمنماه ،پژوهشکده باقرالعلوم(ع)

سومین نشست علمی «سالمت معنوی کودک و نوجوان؛ چالشها
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین ابوالفضل ساجدی
و راهکارها» روز چهارشــنبه مورخ  3بهمنماه جاری توسط قطب علمی
فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم(ع) و اداره آموزش و پرورش استان قم
در پژوهشکده باقرالعلوم(ع) برگزار شد.
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http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه
فعالیتهای گروه سنتهای حوزوی مرکز پژوهشهای جوان تبیین شد
سوم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

در ادامه گفتوگو با مدیران گروههای علمی ،به سراغ حجتاالسالم
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین محمدحسین پورامینی
والمسلمین دکتر محمدحســین پورامینی مدیر گروه سنتهای حوزوی و
آداب طلبگی مرکز پژوهشهای جوان وابســته به پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی آمدیمتا مروری بر مهمترین
فعالیتهای گذشته و جاری این گروه علمی صورت گیرد؛ که متن کامل این مصاحبه در پیوند مربوطه قابل دسترسی است.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óهمایش  -افتخارات
کسب هفت عنوان توسط پژوهشگاه در بیستمین همایش کتاب سال حوزه
چهارم بهمنماه ،مدرسه علمیه دارالشفاء

در مراســم اختتامیه بیســتمین دوره همایش کتاب ســال حوزه و
ÓÓبیستمین دوره همایش کتاب سال حوزه
دومین جشنواره مقاالت علمی حوزه از برترینهای این عرصه تجلیل شد.
در این همایش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به کسب هفت عنوان از قبیل پنج عنوان تحقیقاتی آثار اعضای هیات
علمی پژوهشگاه ،عنوان ناشر برتر و مرکز پژوهشی برتر حوزوی نائل آمد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óیادداشت
توسعه گفتمانی تفسیر سیاسی قرآن و آسیبهای فرارو
چهارم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

در پیونــد مربــوط به این مطلب متن یادداشــت حجتاالســام
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین محمد عابدی
والمســلمین دکتر محمــد عابدی عضو هیأت علمی گــروه قرآنپژوهی
پژوهشکده حکمت و دینپژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی قرار دارد .شما میتوانید با مراجعه به این پیوند از کم
و کیف این مطلب علمی باخبر شوید.
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http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمعارفه
انتصاب غفور پاکنهاد به عنوان مشاور عالی موسس پژوهشگاه
ششم بهمنماه ،پژوهشگاه تهران

در شــانزدهمین جلسه هیات امنای پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه
ÓÓجناب آقای غفور پاکنهاد
اســامی که در روز شنبه مورخ  6بهمنماه جاری برگزار شد ،جناب آقای
غفور پاکنهاد طی حکمی از ســوی ریاست محترم پژوهشگاه به عنوان مشــاور عالی موسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی منصوب گردید.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óنشست
انقالب اسالمی بستر رشد و توسعه معرفت دینی را پدید آورد
ششم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

نشســت «توســعه معرفت دینی و منطق فهم دین در پرتو انقالب
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین
اســامی» توســط گروه سیاســت و با همکاری گروه منطق فهم دین
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،در راســتای همایش «نقش انقالب اسالمی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» روز
شنبه مورخ  6بهمنماه جاری با ارایه حجتاالسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین در قم برگزار شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óنشست
توسعه و تحول فلسفههای مضاف در سایه انقالب اسالمی
ششم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

نشست «توســعه و تحول فلســفههای مضاف (با تأکید بر فلسفه
ÓÓجناب آقای دکتر مسعود فیاضی
اصول فقه) پس از انقالب اســامی» توسط گروه سیاست و با همکاری
گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،در راستای همایش «نقش انقالب اسالمی در تأسیس و توسعه
علوم انسانی» روز شنبه مورخ  6بهمنماه با ارائه دکتر مسعود فیاضی در قم برگزار شد.
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http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óسخنرانی
استقالل سیاسی حوزهها درگرو استقالل مالی آنهاست
هفتم بهمنماه ،حوزه علمیه امام رضا(ع)

آیتاهلل علیاکبر رشاد رییس شورای حوزههای علمیه استان تهران
ÓÓآیتاهلل عل یاکبر رشاد
و تولیت مدرســه علمیه امام رضا(ع) ،در آغاز درس خارج فقه خود که در
شبســتان همین مدرسه برگزار شد ،با تصریح بر ضرورت اســتقالل حوزهها از دولتها و جریانهای سیاسی ،گفت :عزت،
استقالل ،حیثیت و حریت حوزههای علمیه درگرو استقالل مالی آنها از منابع دولتی و جریانهای سیاسی است.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óکرسی
عدالت طبیعی به معنای توزیع حق طبیعی و یکسان به عامه بشر است
هفتم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

کرســی علمی ـ ترویجی «نگاهی به انواع عدالــت طبیعی» ،روز
ÓÓکرسی نگاهی به انواع عدالت طبیعی
یکشنبه مورخ  7بهمنماه جاری به ه ّمت حلقه تخصصی عدالت و الگوی
اسالمی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشتهای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
با ارائه حجتاالسالم دکتر محمدحسین طالبی در دفتر قم برگزار شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه با خبرگزاری شبستان
تالش قطب فلسفه دین برای تعامل با دانشگاههای دنیا
هشتم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

قطب علمی فلســفهی دین ،بر اساس اهداف مصوب در پژوهشگاه
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین ابوالفضل ساجدی
فرهنگ و اندیشــه اسالمی و با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری در
ســال  ۱۳۹۱تأسیس شد .خبرگزاری شبســتان به منظور بررسی دستاوردهای آن ،گفتوگویی با حجتاالسالم والمسلمین
دکتر ابوالفضل ساجدی ،انجام داده که متن کامل این گفتوگو در پیوند مربوط به این مطلب قابل دسترسی است.
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http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óنشست
نشست علمی عرفان و انقالب اسالمی برگزار شد
نهم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

نشســت علمی «عرفان و انقالب اســامی» توسط گروه سیاست
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین به رام دلیر
و با همکاری گروه عرفان پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی ،در
راســتای همایش «نقش انقالب اسالمی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» روز سهشنبه مورخ  9بهمنماه جاری و با ارائه
حجتاالسالم والمسلمین دکتر بهرام دلیر در قم برگزار شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه با خبرگزاری حوزه
نهال نوپای تمدن نوین اسالمی در حال رشد است
نهم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

حجتاالسالم والمســلمین سیدســجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهی
نظامهای اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در گفتوگویی با
خبرگزاری مفتاح ،درباره نقش جمهوری اسالمی ایران در عرصه اسالمی سازی علوم انسانی خاطرنشان کرد :وقتی از یک
جامعه ،انسان و تمدن صحبت میشود باید نرم افزار آن نیز در نظر گرفته شود.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óکرسی
استلزامات پذیرش ربوبیت الهی در عرصه حیات سیاسی
دهم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

کرسی علمی -ترویجی «توحید ربوبی و بروندادهای آن در پاسخ به
ÓÓکرسی توحید ربوبی و بروندادهای آن در پاسخ به مسائل سیاسی مسائل سیاسی» توسط گروه قرآنپژوهی پژوهشکده حکمت و دینپژوهی
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه روز چهارشنبه مورخ  10بهمنماه جاری و
با ارائه حجتاالسالم والمسلمین محمد عابدی در قم برگزار شد.
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http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óهمایش
همایش انقالب اسالمی و تحول فقه برگزار شد
یازدهم بهمنماه ،مسجد امام حسین(ع)

همایش «انقالب اســامی و تحول فقــه» به همت مرکز مدیریت
ÓÓهمایش انقالب اسالمی و تحول فقه
حوزه علمیه تهران و با حضور و ســخنرانی حضرات آیات علیاکبر رشاد و
ابوالقاسم علیدوست و همچنین حجج اسالم احمدعلی یوسفی و عبدالحمید واسطی اعضای هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی صبح روز پنجشنبه مورخ  11بهمنماه جاری در محل مسجد امام حسین(ع) تهران برگزار شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه
بسته مطالعاتی مرکز پژوهشهای جوان به مناسبت دهه فجر
یازدهم بهمنماه ، ،پژوهشگاه تهران

در آســتانه فرارســیدن ایام مبارک و میمون دهه فجر بر آن شدیم
ÓÓبسته مطالعاتی مرکز پژوهشهای جوان
تا در گفتوگویی با آقای محمدحسن شاهنگی معاون مرکز پژوهشهای
جوان وابســته به این پژوهشــگاه ،از فعالیتهای این مرکز در راستای پیروزی انقالب اسالمی و دهه فجر باخبر شویم .در
پیوند مربوط به این مطلب متن کامل این گفتوگو آمده است.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و  ۲۵سال پژوهش و دفاع از حریم دین
یازدهم بهمنماه ، ،پژوهشگاه قم

حجتاالسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی رئیس پژوهشکده
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین مقیمی حاجی
دانشــنامه نگاری دینی و مشــاور حوزوی ریاســت محترم پژوهشگاه در
گفتوگویی با اشــاره به طرح گفتمان علمی انقالب اســامی و برپایی نمایشگاه در این راستا ،گفت :پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی ،پژوهشگاه رسمی و به عنوان دستگاه غیردولتی حسب امر مقام معظم رهبری تاسیس شده است.
11
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http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمعارفه
رییس جدید مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه منصوب شد
سیزدهم بهمنماه ،پژوهشگاه تهران

همزمان با آغــاز ایاماهلل دهه فجر ،یکهزار و دوازدهمین جلســه
ÓÓجناب آقای عزیز نجفپور آقابیگلو
شورای پژوهشــگاه ،صبح روز شنبه  13بهمنماه جاری با حضور ریاست،
معاونین و مدیران ارشد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در تهران برگزار شد .در این جلسه آیتاهلل علیاکبر رشاد طی
حکمی ،آقای عزیز نجفپور آقابیگلو را به عنوان رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه معرفی نمود.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه
ماهیت معرفت عرفانی اثر برگزیده بیستمین کتاب سال حوزه
سیزدهم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

حجت االســام و المسلمین دکتر مسعود اســماعیلی مدیر و عضو
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین مسعود اسماعیلی
هیأت علمی گروه فلســفه پژوهشــکده حکمت و دینپژوهی پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشــه اسالمی ،یکی از برگزیدگان بیستمین همایش کتاب ســال حوزه است که اثر او با نام «ماهیت معرفت
ش را به خود اختصاص داد.
عرفانی» ،عنوان «اثر برگزیده» این همای 
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمعرفی آثار
بسته مطالعاتی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به مناسبت دهه فجر
سیزدهم بهمنماه ،پژوهشگاه تهران

در آستانه فرارسیدن ایاماهلل مبارک دهه فجر بر آن شدیم تا در قالب
ÓÓبسته مطالعاتی پیشنهادی پژوهشگاه
معرفــی آثار ،نمونههایی از پژوهشهای گروه مطالعات انقالب اســامی
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی را بازخوانی کرده و توضیحاتی از آن را به شــما عالقمندان تقدیم نماییم .در پیوند
مربوط به این مطلب ،معرفی این آثار ارزشمند آمده است.
12
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http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه با خبرگزاری طلیعه
علم باید در بستر نقد و تضارب آراء شکل بگیرد
سیزدهم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

حجتاالسالم والمسلمین قاسم ترخان مدیر گروه تخصصی علوم
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین قاسم ترخان
انســانی قرآنی پژوهشگاه در گفتوگو با خبرگزاری طلیعه گفت :در حوزه
علوم انسانی اسالمی باید مدعیان و منتقدان به زبان مشترکی برسند و حرفهای یکدیگر را از طریق کرسیهای آزاداندیشی
فهم کنند؛ چرا که بسیاری از منازعات از طریق برگزاری همین کرسیها رفع میشوند.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óنشست خبری
نشست خبری اعضای شورای علمی طرح گفتمان علمی انقالب اسالمی
چهاردهم بهمنماه ،مرکز همایشهای غدیر ،قم

نشست خبری اعضای شورای علمی «طرح گفتمان علمی انقالب
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی
اســامی» صبح یکشنبه  14بهمن ماه جاری با حضور مسئوالن دبیرخانه
انجمنهای علمی حوزه ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،مؤسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی(ره) ،پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و ...در مرکز همایشهای بین المللی غدیر در قم برگزار شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óدیدار
حرف ما تا جهانی و عقلی نباشد در همین منطقه دفن خواهد شد
چهاردهم بهمنماه ،موسسه اسراء

حضرت آیتاهلل جوادی آملی در دیدار اعضای شورای طرح گفتمان
ÓÓاعضای شورای طرح گفتمان علمی انقالب اسالمی
علمی انقالب اســامی که در بنیاد بینالمللی علوم وحیانی اسراء برگزار
شد ،بیان داشتند :توقعی که نظام اسالمی و خونهای پاک شهداء از حوزه علمیه دارند توقعی جهانی است؛ لذا باید جهانی
فکر کنید چراکه مکتب ما هم مکتبی جهانی است و راه هم در این زمینه باز است؛ (ادامه مطلب در پیوند)
13
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http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óکرسی
سازوکارها ،روش و مراحل نظریهپردازی شبکهای
پانزدهم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

کرسی علمی ترویجی «روش نظریهپردازی شبکهای» ،روز دوشنبه
ÓÓکرسی روش نظریهپردازی شبکهای
مورخ  15بهمنماه جاری با ارائه حجتاالســام عبدالحمید واسطی عضو
هیات علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی(،از طریق ویدئو کنفرانس) و نقد حجتاالسالم دکتر علیرضا قائمینیا و
حجتاالسالم دکتر علیرضا پیروزمند در سالن معرفت پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه با خبرگزاری شبستان
انقالب به احیای عرفان امام خمینی(ره) نیاز دارد
پانزدهم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

حجتاالســام دکتر بهــرام دلیر عضو هیأت علمــی گروه عرفان
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین به رام دلیر
پژوهشــگاه در گفتوگو با شبستان با اشاره به کارکردها و تاثیرات انقالب
اســامی در مواجهه با عرفانهای نوظهور ،اظهار کرد :عرفان و انقــاب ،عرفان و مبارزه ،عرفان و دفاع مقدس ،عرفان و
وصیت نامه امام خمینی(ره) هر کدام میتواند موضوعی مهم ذیل چهل سالگی انقالب اسالمی باشد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óنشست
انقالب در حوزههای امنیتی ،دفاعی و فرهنگی کارآمد است
پانزدهم بهمنماه ،پژوهشگاه تهران

نشســت انقالب و کارآمدی :آسیبشناســی الگوهای تحلیل رابطه
ÓÓنشست علمی انقالب و کارآمدی
انقالب و کارآمدی به همت گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشگاه روز
دوشــنبه  15بهمنماه جاری با حضور و سخنرانی آقایان دکتر مرتضی نبوی و حجتاالسالم والمسلمین علی ذوعلم عضو
هیات علمی گروه فرهنگپژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در ساختمان مرکزی این پژوهشگاه برگزار شد.
14
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http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óنشست
هدف نظامهای سکوالری رسیدن به توسعهیافتهها و دنیاگرایی است
پانزدهم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

ســیامین پیشنشست علمی در راســتای همایش «نقش انقالب
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین ناصر جهانیان
اســامی در تأسیس و توســعه علوم انســانی» با موضوع «نقش نظام
جمهوری اســامی ایران در تضعیف هژمونی توســعه» توسط گروه سیاســت با همکاری گروه اقتصاد اسالمی پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه
غار آبی با اغلب داستانهای فولکوریک ما فرق دارد
پانزدهم بهمنماه ،پژوهشگاه تهران

رمان «غار آبی» به قلم استاد قاسمعلی فراست ،نویسنده رمانهایی
ÓÓجناب آقای قاسمعلی فراست
همچون «نیاز»« ،عشق مانعی ندارد»« ،گالب خانم»« ،افطار»« ،روزهای
برفی»« ،آوازهای ممنوع» ،و ...به زودی توسط گروه ادب و هنر مرکز پژوهشهای جوان وابسته به پژوهشگاه منتشر خواهد
شد .در همین زمینه گفتوگوی کوتاهی با استاد قاسمعلی فراست نویسنده این رمان انجام دادهایم.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óکرسی
علم دینی با حفظ معیارهای کاشفیت ،عقالنیت و جهانی بودن معنا مییابد
شانزدهم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

کرســی علمی -ترویجی «نقد و بررسی دیدگاه دکتر خسرو باقری
ÓÓجناب آقای دکتر رمضان عل یتبار
در باب علم دینی» روز سهشــنبه مورخ  16بهمن ماه جاری توسط گروه
منطق فهم دین پژوهشــکده حکمت و دینپژوهی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و با ارائه دکتر رمضان علیتبار و
حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.
15
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http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óکرسی
پایداری توسعه در گرو توجه به اهداف همسو با سنتهای الهی است
شانزدهم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

کرســی علمی -ترویجی «اصول راهبردهای الگوی اسالمی ایرانی
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین قاسم ترخان
پیشرفت بر مبنای نظام ســنتهای الهی» توسط حلقه تخصصی الگوی
پایه اسالمی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشتهای با همکاری گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óکرسی
تفکر ناواقعگرا بر عقلگرایی انتقادی ابتنا دارد
شانزدهم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

کرســی علمی -ترویجی «نقد و بررســی ایمانگرایی ناواقعگرا»
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین محمد کاش یزاده
روز سهشــنبه مورخ  16بهمن ماه جاری توسط گروه کالم و دینپژوهی
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســامی با ارائه حجتاالسالم والمسلمین محمد کاشیزاده و با حضور اساتید و صاحبنظران
این حوزه در شهر مقدس قم برگزار شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óکرسی
کرسی جایگاه معیار برابری در عدالت اجتماعی برگزار شد
هفدهم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

کرسی علمی -ترویجی «جایگاه معیار برابری در عدالت اجتماعی»
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری
روز چهارشــنبه مورخ  17بهمن ماه جاری توسط حلقه تخصصی عدالت و
الگوی اســامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشتهای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و با حضور اساتید و صاحبنظران
این حوزه در قم برگزار شد.
16
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http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óکرسی
شناخت حقیقت و ماهیت انسان ،تنها با شناخت خداوند میسر است
هفدهم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

کرسی علمی ترویجی «موضوعشناســی علوم انسانی و اقتضائات
ÓÓجناب آقای دکتر رمضان عل یتبار
روششناختی آن» توسط گروه فلسفه علوم انسانی اسالمی مرکز مطالعات
بینارشــتهای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســامی با ارائه آقای دکتر رمضان علیتبار و با حضور اساتید و صاحبنظران این
حوزه در قم برگزار شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óنشست
داستاننویسی ما با موضوعات سیاسی و ضداستبدادی شروع میشود
هفدهم بهمنماه ،خبرگزاری فارس

نشست نقد و بررســی کتاب «شب دنیا» رمانی از گروه ادب و هنر
ÓÓنشست نقد کتاب شب دنیا
مرکز پژوهشهای جوان پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،با حضور
دکتر محسن پرویز رئیس انجمن قلم ،دکتر محمد حنیف منتقد و استاد دانشگاه و آقای کامران پارسینژاد نویسنده این رمان
روز چهارشنبه مورخ  17بهمنماه جاری در خبرگزاری فارس برگزار شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه با خبرگزاری مفتاح
اعتراف دشمنان ،نشانگر حفظ اصالت دینی و سیاسی انقالب است
هجدهم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

حجتاالســام والمسلمین محســن مهاجرنیا ،عضو هیأت علمی
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا
گروه سیاســت پژوهشکده نظامهای اسالمی پژوهشــگاه در گفتوگو با
مفتاح ،در پاســخ به پرســش «در  ۴۰سال گذشته انقالب اســامی به چه میزان دیانت و سیاست توانستهاند با یک دیگر
همگرایی داشته باشند؟» اظهار داشت :انقالب اسالمی ما برخواسته از درون دین است .یعنی دین آن را به وجود آورده است.
17
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فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه
اگر بخواهیم نظام اسالمی بماند ،حوزه باید «انقالبی» بماند
نوزدهم بهمنماه ،پژوهشگاه تهران

کتاب مهارتی «طلبه انقالبی» به زودی توســط گروه ســنتهای
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین سعید هاللیان
حوزوی و آداب طلبگی مرکز پژوهشهای جوان وابســته به پژوهشــگاه
فرهنگ و اندیشــه اسالمی منتشر خواهد شد .در همین زمینه گفتوگوی کوتاهی با حجت االسالم سعید هاللیان نویسنده
کتاب انجام دادهایم که در ادامه مطلب ،از منظرتان عبور خواهد کرد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه
تشریح دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه در کتاب سال حوزه
نوزدهم بهمنماه ،پژوهشگاه تهران

برگزاری بیســتمین دوره همایش کتاب ســال حوزه و به دنبال آن
ÓÓجناب آقای دکتر مهدی عباسزاده
کسب عناوین برگزیده ،شایسته تقدیر و شایسته تحسین و ناشر نمونه ،ما
را بر آن داشت تا ضمن مصاحبت با جناب آقای دکتر مهدی عباسزاده معاون امور پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه به تشریح
دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه در این همایش بپردازیم.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه با خبرگزاری شبستان
علوم انسانی اسالمی از مهمترین مواضع دشمنی غرب با انقالب است
بیستم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

حجتاالسالم دکتر سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظامهای
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی
اسالمی پژوهشــگاه ،در گفت وگو با خبرگزاری شبســتان ،با بیان اینکه
انقالب بیش از آنکه رویکرد نظامی و حتی فرهنگی داشته باشد ،رویکردی علمی داشت ،اظهار کرد :این بدان معنا است که
انقالب اسالمی متمرکز بر آن است که منطق جدیدی برای اداره کشور و بلکه جهان شکل بگیرد.
18
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http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óافتخارات
انتخاب پژوهشگاه به عنوان دستگاه توسعه گفتمان فکری انقالب اسالمی
بیستم بهمنماه ،دانشگاه تهران

در آئین ملی چهلســالگی پیروزی انقالب اســامی که با حضور
ÓÓهمایش چهل سالگی پیروزی انقالب اسالمی
اساتید بسیجی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در دانشکده ادبیات و علوم
انســانی تاالر فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی به عنوان دستگاه توسعه گفتمان
فکری انقالب اسالمی انتخاب شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه با خبرگزاری رسا
ملت ایران  ۲۲بهمن ماندگاری را رقم خواهند زد
بیست و یکم بهمنماه ،پژوهشگاه تهران

آیتاهلل علیاکبر رشاد رییس و موسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
ÓÓآیتاهلل عل یاکبر رشاد
اســامی در گفتوگو با خبرگزاری رســا ،درباره ضرورت حضور مردم در
راهپیمایی  ۲۲بهمن و وظیفه تبلیغی طالب در این زمینه ،گفت :مردم همیشه پیش از ما طالب در همه صحنهها و عرصهها
حضور داشته و دارند و انشااهلل ملت ایران  22بهمن ماندگاری را رقم خواهند زد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه با خبرگزاری میزان
فاطمه زهرا(س) الگوی کامل و کارآمد سبک زندگی اسالمی
بیست و یکم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

به مناسبت ایام شهادت غمانگیز سرور زنان عالم ،دخت نبی مکرم،
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین محمدجواد رودگر
همسر علی مرتضی و مادر سید جوانان اهل بهشت ،در گفتوگو با حجت
االســام والمسلمین محمدجواد رودگر عضو هیات علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به بررسی ذرهای از وجود
متعالی آن بنده پاک و برگزیده خداوند پرداختیم که در پیوند مربوطه متن کامل این گفتوگو از منظرتان عبور خواهد کرد.
19

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه با خبرگزاری شبستان
انقالب ،شیفتگی به خدمت را نهادینه کرد
بیست و یکم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر و  ۴۰سالگی انقالب اسالمی و به
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری
منظور بررسی اخالق سیاسی در بستر این نهضت بزرگ قرن ،خبرگزاری
شبستان با حجت االسالم دکتر سید کاظم سیدباقری عضو هیات علمی و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی گفت وگویی ترتیب داده که مشروح آن در پیوند این مطلب تقدیم حضورتان میشود.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óنشست
شهید بهشتی نخستین متفکر تعاونی مکتب اسالم
بیست و سوم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

نشست علمی «اقتصاد تعاونی بر اساس مبانی و معارف اسالمی» در
ÓÓنشست اقتصاد تعاونی ب راساس مبانی و معارف اسالمی
جمهوری اسالمی ،سی و یکمین پیش نشست همایش ملی نقش انقالب
ن ماه جاری به ه ّمت گروه سیاست و با همکاری گروه
اسالمی در تاسیس و توسعه علوم انسانی ،روز سهشنبه مورخ  23بهم 
اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در سالن حکمت این پژوهشگاه در قم برگزار شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه با خبرگزاری ایکنا
انتخاب مدیران کارآمد و چابکی اقتصاد؛ ضرورتهای فرارو
بیست و سوم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

حجتاالســام دکترسیدسجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظامهای
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی
اسالمی پژوهشگاه ،در گفتوگو با خبرگزاری ایکنا در پاسخ به این پرسش
که آیا انقالب در مســیر آرمانهای خود در حال حرکت اســت؟ گفت :پیدایش انقالب طبیعت ًا مرهون ایده ،آرمان و اهداف
است و هرقدر آرمانها و اهداف واالتر و اصیلتر باشند ،جهتگیریها هم اصیلتر هستند.
20
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http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه با خبرگزاری فارس
بیانیه رهبری ،برنامه  ۴۰سال آینده جمهوری اسالمی است
بیست و چهارم بهمنماه،پژوهشگاه تهران

دکتر فرشاد مهدیپور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی
ÓÓجناب آقای دکتر فرشاد مهدیپور
پژوهشگاه در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره انتشار بیانیه رهبر معظم
انقالب و اشارهای که به دشمنی برخی رسانههای معاند با ایران دارند ،گفت :آنچه امروز توسط رهبری منتشر شد هم کارکرد
درون متنی و داخلی دارد هم کارکرد خارجی(.ادامه این گفتوگو در پیوند مربوطه وجود دارد).
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óیادداشت
نظریهای که راهنمای عمل است
بیست و پنجم بهمنماه ،پژوهشگاه تهران

پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیتاهللالعظمی
ÓÓجناب آقای مهدی جمشیدی
سیدعلی خامنهای (مدظلهالعالی) طی سلسله یادداشتها و گفتوگوهایی
در قالب پروندهی «گام دوم انقالب» به بررســی و تبیین ابعاد مختلف این بیانی ه میپردازد .در ادامهی سلســله مطالب این
پرونده ،مهدی جمشیدی عضو هیأت علمیپژوهشگاه در یادداشتی به تحلیل و تفسیر اضالعی از بیانیه پرداخته است.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه با خبرگزاری شبستان
علوم انسانی اسالمی از مهمترین مواضع دشمنی غرب با انقالب است
بیست و ششم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

حجتاالسالم دکتر سیدسجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظامهای
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی
اسالمی پژوهشــگاه ،در گفتوگو با خبرگزاری شبســتان ،با بیان اینکه
انقالب بیش از آنکه رویکرد نظامی و حتی فرهنگی داشــته باشــد ،رویکردی علمی داشــت ،گفت :این بدان معنا است که
انقالب اسالمی با منطق جدیدی برای اداره کشور و بلکه جهان شکل گرفت.
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فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óسخنرانی
قرآن کریم حقیقت محض و صراط مستقیم است
بیست و هشتم بهمنماه ،حوزه علمیه امام رضا(ع)

آیتاهلل علیاکبر رشاد رئیس و موسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
ÓÓآیتاهلل عل یاکبر رشاد
اســامی ،روز یکشــنبه  ۲۸بهمن ماه در جلســه درس خارج فقه که در
مدرســه علمیه امام رضا(ع) برگزار شد ،گفت :امام علی(ع) فرمودند :هرگز و هرگز نه من دروغ گفتم و نه کسی توانسته به
من دروغ بگوید ،هرگز و هرگز نه گمراه شدهام و نه کسی به وسیله من گمراه شده است؛(ادامه در پیوند)
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óنشست خبری
چلچراغ ،چهل ستاره فاخر در سپهر جمهوری اسالمی
بیست و هشتم بهمنماه ،دانشگاه آزاد اسالمی

نشســت خبری آیین رونمایی و بازنمایــی از  ۴۰اثر فاخر در حوزه
ÓÓنشست خبری مراسم چلچراغ
مطالعات انقالب اســامی به همت دانشــگاه آزاد و پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی ،بعد از ظهر روز یکشنبه  28بهمن ماه جاری در ساختمان رسانههای دانشگاه آزاد اسالمی با سخنرانی ،دکتر
صالح اسکندری و حجت االسالم سیدسجاد ایزدهی برگزار شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه با خبرگزاری ایکنا
تبیین نقشه راه انقالب اسالمی در آغاز دهه پنجم
بیست و هشتم بهمنماه ،پژوهشگاه تهران

دهه پنجم از عمر نظام جمهوری اســامی در شرایطی آغاز شد که
ÓÓجناب آقای مهدی جمشیدی
دشــمنان این دیار کهن میکوشند در مسیر رشد و پیشرفت کشور سنگ
انــدازی کنند ،به همین منظور آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب در بیانیهای با عنوان گام دوم انقالب به چگونگی ادامه
راه و تعیین و تبیین مسیر پیش رو پرداختند و روشنگر آینده جوانان این مرز و بوم شدند.
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http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óمصاحبه با خبرگزاری وسائل
سیر تحول و پیشرفت حقوق جزا در بستر انقالب
بیست و هشتم بهمنماه ،پژوهشگاه قم

حجتاالســام والمسلمین دکتر غالمرضا پیوندی مدیر گروه فقه و
ÓÓحجتاالسالم والمسلمین غالمرضا پیوندی
حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به گفتوگو در باب تحوالت
اساسی حقوق جرا در بستر انقالب با خبرگزاری وسائل پرداختهاست .آنچه در پیوند مربوط به این مطلب میخوانید مشروح
نکات مطرح شده توسط ایشان در این مصاحبه است.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óنشست
نشست انقالب و ارتجاع برگزار شد
بیست و نهم بهمنماه ،پژوهشگاه تهران

نشســت علمی «انقالب و ارتجاع» دهمین جلسه از سلسله جلسات
ÓÓنشست علمی انقالب و ارتجاع
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســامی با موضــوع کلی ((انقالب و
ارتجاع)) توســط گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه ،روز دوشنبه مورخ 29
بهمن ماه جاری با حضور حجتاالسالم علی ذوعلم ،دکتر جواد منصوری و دکتر مرتضی نبوی برگزار شد.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óسخنرانی
بیانیهی «گام دوم انقالب» پیام تاریخ ساز
بیست و نهم بهمنماه ،حوزه علمیه امام رضا(ع)

آیتاهلل رشاد رییس و موسس پژوهشگاه ،در آغاز درس خارج خود
ÓÓآیتاهلل عل یاکبر رشاد
که روز دوشــنبه  ۲۹بهمن در حوزه امام رضا(ع) برگزار شد بیانیه گام دوم
انقالب را در عداد اســناد پرافتخار تاریخ ایران معاصر بشمار آورد و تاکیدکرد« :همهی طبقات در قبال این پیام راهبردی و
تاریخساز و بینظیر مسؤولند ،در این میان نخبگان کشور ،مسؤولیت مضاعف دارند».
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فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óهمایش
همایش چلچراغ انقالب اسالمی برگزار شد
سی بهمنماه ،دانشگاه آزاد اسالمی

آئین رونمایی از چهل اثر فاخر در حوزه مطالعات انقالب اسالمی و
ÓÓهمایش چلچراغ انقالب اسالمی
ماهنامه زمانه ،صبح روز سهشنبه  30بهمن ماه با عنوان همایش چلچراغ
انقالب اســامی با حضور دکتر علیاکبر والیتی رئیس هیئت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسالمی ،آیتاهلل علیاکبر رشاد
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،دکتر محمدمهدی طهرانچی و حجتاالسالم عبدالحسین خسروپناه برگزار شد.

http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óسخنرانی
انقالب اسالمی جهش و عروج به آسمان بود
سی بهمنماه ،دانشگاه آزاد اسالمی

آیت اهلل علیاکبر رشاد ،در آیین رونمایی از  ۴۰اثر در حوزه مطالعات
ÓÓآیتاهلل عل یاکبر رشاد
اســامی که روز سهشــنبه مورخ  ۳۰بهمنماه جاری توســط پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشــه و دانشــگاه آزاد اسالمی در واحد تهران جنوب دانشــگاه آزاد برگزار شد ،در سخنانی اظهار کرد :انقالب
اسالمی جهت حرکت تاریخ را تغییر داد و این تغییر تنها تغییر جهت نبود که تاریخ را به او ج گرفتن و صعود فراخواند.
http://www.iict.ac.ir/...
Ó Óسخنرانی
نتیجه بهبار نشستن تمدن اسالمی ،تألیف کتاب بود
سی بهمنماه ،دانشگاه آزاد اسالمی

دکتــر علیاکبر والیتی در همایش رونمایی از  ۴۰اثر فاخر در حوزه
ÓÓجناب آقای دکتر عل یاکبر والیتی
مطالعات انقالب اســامی که روز سهشــنبه مورخ  30بهمنماه به همت
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد ،با تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
اظهار کرد :مقام معظم رهبری بهخوبی در پیام تاریخی خویش «گام دوم انقالب» را تدوین کردند.
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اخبـار کوتـاه

9 9احکام  4 ....................حکم
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اخبار کـوتاه

احـکام بهمنمــاه:
جناب آقای غفور پاکنهاد به عنوان مشــاور عالی مؤسس پژوهشگاه در تاریخ 97/11/6
جنــاب آقای عزیز نجفپور آقابیگلو به عنوان رییس مرکز مطالعات فضای مجازی در تاریخ 97/11/9
جناب آقای دکتر محمود حکمتنیا به عنوان سرپرســت مرکز رشد علوم انسانی پژوهشگاه در تاریخ 97/11/9
جناب حجتاالسالم والمســلمین آقای دکتر سیدسجاد ایزدهی به عنوان دبیر علمی همایش نقش انقالب اسالمی در
تأسیس و توسعه علوم انسانی در تاریخ 97/11/28
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