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فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ
ﻗﯿﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ارزشﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ
یکم مهرماه ،مدرسه امام رضا(ع)

آیت9اﷲ9علی9اکبر9رشاد9رﺋیﺲ9و9مﺆسﺲ9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9
 آﯾﺖاﷲ ﻋﻠﻰاﮐﺒﺮ رﺷﺎد
اسالمی9پیﺶ9از9درس9ﺧارج9اﺻول9که9در9حوزه9علمیه9امام9رﺿا)ع(9برﮔﺰار9
شــد9،با9اشــاره9به9بیانات9امیرمومنان9امام9علی)ع(9در9نﻬﺞ9اﻟبالﻏه9درباره9ارزش9انسان؛9اﻇﻬار9داشت9:هرکﺲ9ارزش9و9اهمیت9
وﺟودی9ﺧود9را9نشناسد9هالك9می9شود9.متن9کامﻞ9سﺨنان9ایشان9در9پیوند9مربوط9قابﻞ9دسترسی9ﺧواهد9بود.

http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﺷﺒﺴﺘﺎن
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس؛ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﻤﺪﻟﻰ ﻋﻠﻢ و اﺧﻼق
یکم مهرماه ،پژوهشگاه قم

حجت9اﻻســالم9سیدســجاد9ایﺰدهی9مدیر9ﮔروه9سیاست9پژوهشﮕاه9
 دﻓﺎع ﻣﻘﺪس...
در9ﮔفت9وﮔو9با9ﺧبرﮔﺰاری9شبســتان9با9اشــاره9به9کاربرد9عنوان»9آموزش9و9
پرورش«9برای9نﻈام9آموزشی9کشور9،ﮔفت9:این9عنوان9بیانﮕر9حﻀور9توامان9تﻌلیﻢ9و9تربیت9در9مسیر9انسان9سازی9است9.ﻏرض9
از9آموزش9در9این9میان9تﻌلیﻢ9ﺻرف9نیست9بلﮑه9رسیدن9به9اهداف9است9که9مﺤور9سیستﻢ9آموزشی9قرار9می9ﮔیرد.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﻌﺮﻓﻰ آﺛﺎر
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
یکم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

با9عــرض9تبریﮏ9به9مناســبت9فرا9رســیدن9هفته9دفــاع9مقدس9
 ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎى ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
و9ﮔرامیداشــت9یاد9و9ﺧاﻃره9ی9امام9راحﻞ9و9شــﻬدای9عﻈیﻢ9اﻟشــﺄن9ﺟنﮓ9
تﺤمیلی9،فرﺻتی9دست9داد9تا9ﺿمن9تورق9کارنامه9پژوهشﮕاه9در9حوزه9آﺛار9مرتبﻂ9با9موﺿوع9دفاع9مقدس9به9مﻌرفی9برﺧی9از9
این9آﺛار9ارزشمند9بﭙردازیﻢ9.مﻌرفی9آﺛار9مﺬکور9در9پیوند9مربوط9به9این9مﻄلﺐ9قابﻞ9دسترسی9است.
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http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﺷﺒﺴﺘﺎن
ﻫﻤﮑﺎرى ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻰ ﻓﻠﺴﻔﻪ دﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﺘﺒﻪ ﺣﺴﯿﻨﻰ
دوم مهرماه ،پژوهشگاه قم

حجت9اﻻسالم9ابواﻟفﻀﻞ9ساﺟدی9در9ﮔفت9وﮔو9با9ﺧبرﮔﺰاری9شبستان9
 نشست9مشترك9قﻄﺐ9علمی9فلسفه9دین9و9عتبه9حسینی
از9همﮑاری9قﻄﺐ9علمی9فلسفه9دین9پژوهشﮕاه9با9موسسه9اﻟدﻟیﻞ9ﻟدراسات9
واﻟبﺤوث9اﻟﻌقدیه9،ﺧبر9داد9و9ﮔفت9:این9موسســه9به9عنوان9نﻬادی9علمی9و9وابسته9به9عتبه9حسینی9در9قﻢ9فﻌال9است9و9درباره9
نیازهای9فرهنﮕی9کشور9عراق9فﻌاﻟیت9های9مﺨتلفی9انجام9می9دهد9.ادامه9این9ﮔفت9وﮔو9در9پیوند9مربوﻃه9موﺟود9است.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﯾﺎدداﺷﺖ
ِ
ﻓﮑﺮى آﯾﺖاﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪاى
»ﺛﺒﺎت« ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎى
ﺷﺎﻫﺪى ﺑﺮ »ﻋﻤﻖ« و
ِ
دوم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

آنﭽه9در9پیوند9مربوﻃه9از9منﻈر9شریفتان9عبور9ﺧواهد9کرد؛9یادداشتی9از9
 ﺟناب9آقای9مﻬدی9ﺟمشیدی
آقای9مﻬدی9ﺟمشیدی9عﻀو9هیات9علمی9ﮔروه9فرهنﮓ9پژوهی9پژوهشﮑده9
فرهنﮓ9و9مﻄاﻟﻌات9اﺟتماعی9پژوهشــﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشــه9اسالمی9اســت9که9درباره9ی9نﻐﺰﮔویی9های9رهبر9مﻌﻈﻢ9انقالب9
9سورة9براﺋت9در9سال9پنجا 9هو9یﮏ9به9نﮕارش9درآمده9است.
آیت9اﷲ9ﺧامنه9ای9در9تفسی ِر
ِ
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰارى اﯾﺴﻨﺎ
ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﻰﮐﺸﺎﻧﺪ
دوم مهرماه ،پژوهشگاه قم

آقای9سیدحســین9فﺨر9زارع9عﻀو9هیﺄت9علمی9ﮔروه9فرهنﮓ9پژوهی9
 ﺟناب9آقای9دکتر9سیدحسین9فﺨر9زارع
پژوهشــﮕاه9در9ﮔفت9وﮔو9با9ﺧبرﮔﺰاری9ایســنا9در9توﺻیﻒ9ﺟامﻌه9ﮔفت9:به9
ﻟﺤاظ9ﺟامﻌه9شــناﺧتی9،ﺟامﻌه9عبارت9اســت9از9کنﺶ9ها9و9واکنﺶ9ها9یا9فﻌﻞ9و9انفﻌاﻻتی9که9از9ﻃریﻖ9ساﺧتارها9و9افراد9بر9یﮏ9
دیﮕر9اعمال9می9شود9.شما9می9توانید9ادامه9این9ﮔفت9وﮔو9را9در9پیوند9مربوﻃه9مﻄاﻟﻌه9نمایید.
5

پژوهشگاه فرهنﮓ و اندیشه اسالمی

فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪ
سوم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

در9راســتای9مصاحبه9با9مدیران9ﮔروه9های9علمی9پژوهشﮕاه9،این9بار9
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻬﺎم
به9سراغ9ﮔروه9مﻄاﻟﻌات9انقالب9اســالمی9پژوهشﮑده9فرهنﮓ9و9مﻄاﻟﻌات9
اﺟتماعی9رفتیﻢ9.دکتر9مﺤمود9مﻬام9مدیر9ﮔروه9مﻄاﻟﻌات9انقالب9اسالمی9پژوهشﮑده9فرهنﮓ9و9مﻄاﻟﻌات9اﺟتماعی9پژوهشﮕاه9،
پیشینه9،فﻌاﻟیت9ها9و9دستاوردهای9این9ﮔروه9علمی9را9به9شرحی9که9در9پیوند9این9مﻄلﺐ9آمده9تبیین9کرده9است.

http://www.iict.ac.ir/...
 ﻧﺸﺴﺖ
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
سوم مهرماه ،کانون اندیشه جوان

هشــتمین9نشست9از9سلســله9نشســت9های9کتاب9ﺧوان9تﺨصصی9
 ﻧﺸﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﯾﺒﺮ
مﻄاﻟﻌات9فﻀای9مجازی9با9عنوان»9اقتصاد9ســایبر«9،با9همﮑاری9مشترك9
مرکﺰ9مﻄاﻟﻌات9فﻀای9مجازی9پژوهشــﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اســالمی9و9نﻬاد9کتابﺨانه9های9عمومی9کشور9با9حﻀور9آقایان9
ِ
مﺤمدﺻادق9مفتﺢ9و9سید9مسﻌود9شریفی9،در9مﺤﻞ9کانون9اندیشه9ﺟوان9برﮔﺰار9شد.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
آﯾﺖاﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ اﻟﮕﻮﯾﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻰ و ﺣﻮزوى
سوم مهرماه ،پژوهشگاه قم

همایﺶ9ملی9فلســفه9کالم9نﮑوداشت9آیت9اﷲ9ســبﺤانی9و9بررسی9
 آﯾﺖاﷲ ﻋﻠﻰ رﺑﺎﻧﻰ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﻰ
اندیشه9های9ایشان9،از9برنامه9های9پیﺶ9روی9پژوهشﮕاه9بوده9که9به9مناسبت9
روز9ﺟﻬانی9فلسفه9در9آبان9ماه9سال9ﺟاری9برﮔﺰار9ﺧواهد9شد9.در9همین9راستا9ﮔفت9وﮔویی9با9استاد9آیت9اﷲ9علی9ربانی9ﮔلﭙایﮕانی9
انجام9دادیﻢ9.آنﭽه9در9پیوند9مربوط9به9این9مﻄلﺐ9آمده9،چﮑیده9ا9ی9از9این9ﮔفت9وﮔو9است.
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http://www.iict.ac.ir/...
 ﯾﺎدداﺷﺖ
ﭘﯿﺮوزى در ﻧﯿﻮﯾﻮرك ،ﺷﮑﺴﺖ در ﺗﻬﺮان
ﭼهارم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

در9پیوند9مربوط9به9این9مﻄلﺐ؛9یادداشــتی9از9دکتر9مﺤســن9ردادی9
 ﺟناب9آقای9دکتر9مﺤسن9ردادی
عﻀو9هیﺄت9علمی9ﮔروه9مﻄاﻟﻌات9انقالب9اســالمی9پژوهشﮑده9فرهنﮓ9و9
مﻄاﻟﻌات9اﺟتماعی9پژوهشــﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشــه9اسالمی9قرار9دارد9که9در9شماره95619روزنامه9ﺻبﺢ9نو9نیﺰ9به9چاپ9رسیده9و9
ﺧواندن9آن9،ﺧاﻟی9از9ﻟﻄﻒ9نﺨواهد9بود.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰارى اﯾﮑﻨﺎ
ﻫﺪف اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( اﻣﺮوز ﭼﯿﺴﺖ؟
هفتم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

دکتر9مﺤمدرﺿا9ســنﮕری9مدیر9ﮔروه9ادبیات9اندیشــه9پژوهشــﮑده9
 ﺟناب9آریاﻻی9دکتر9مﺤمدرﺿا9سنﮕری
فرهنﮓ9و9مﻄاﻟﻌات9اﺟتماعی9پژوهشــﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشــه9اسالمی9در9
تو9ﮔو9با9ﺧبرﮔﺰاری9ایﮑنا9به9نﮑاتی9در9ﺧصوص9ایام9مﺤرم9و9ﺧصوﺻ ًا9روز9عاشــورا9پرداﺧت9و9ﮔفت9:اﮔر9امام9حســین)ع(9
ﮔف 9
اکنون9حﻀور9داشتند9،از9ما9چه9انتﻈاری9داشته9و9دوست9داشتند9چﮕونه9به9کربال9و9عاشورا9پرداﺧته9شود؟)9ادامه9در9پیوند(
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺠﺎب و ﻋﻔﺎف
هشتم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

مرکﺰ9پژوهﺶ9های9ﺟوان9وابسته9به9پژوهشﮕاه9با9رساﻟت9تﻌمیﻖ9بنیه9
 ﺟناب9آقای9مﺤمدحسن9شاهنﮕی
دینــی9و9مﻌرفی9اﻟﮕوی9های9رفتاری9برای9مﺨاﻃﺐ9ﺟوان9در9قاﻟﺐ9ﮔفتمان9
انقالب9اســالمی9فﻌاﻟیت9می9کند9و9تاکنون9با9همین9رویﮑرد9اقدام9به9انتشار9کتﺐ9متﻌددی9در9زمینه9های9ﮔوناﮔون9کرده9است9.
از9این9رو9با9آقای9مﺤمدحسن9شاهنﮕی9مدیر9ﮔروه9ادب9و9هنر9و9مﻌاون9مرکﺰ9پژوهﺶ9های9ﺟوان9به9ﮔفت9وﮔو9نشستیﻢ.
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فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻧﺸﺴﺖ
ﻋﺒﻮر از آﻣﻮزش از راه دور و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ
نهم مهرماه ،کانون اندیشه جوان

نﻬمین9نشست9از9سلسله9نشست9های9کتاب9ﺧوان9تﺨصصی9مﻄاﻟﻌات9
 ﻧﺸﺴﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮ
فﻀــای9مجازی9با9عنوان»9روان9شناســی9و9تربیت9ســایبر«9،با9همﮑاری9
مشــترك9مرکﺰ9مﻄاﻟﻌات9فﻀای9مجازی9پژوهشــﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9و9نﻬاد9کتابﺨانه9های9عمومی9کشور9با9حﻀور9
ِ
دکتر9اﻟﻬام9اکبری9و9دکتر9سید9مجید9امامی9،در9مﺤﻞ9کانون9اندیشه9ﺟوان9برﮔﺰار9شد.

http://www.iict.ac.ir/...
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ
ﻣﻮﺷﮏﻫﺎى ﺳﭙﺎه ﻣﺎﯾﻪى ارﺗﻘﺎء ﻏﺮور و روﺣﯿﻪ ﻣﻠﻰ ﺷﺪ
دهم مهرماه ،مدرسه امام رضا(ع)

درپی9پاســﺦ9موشــﮑی9سﭙاه9پاســداران9انقالب9اســالمی9به9حمله9
 آﯾﺖاﷲ ﻋﻠﻰاﮐﺒﺮ رﺷﺎد
تروریســتی9و9کورکورانه9دشمنان9،آیت9اﷲ9علی9اکبر9رشاد9موسﺲ9و9رییﺲ9
پژوهشــﮕاه9و9رییﺲ9شورای9حوزه9های9علمیه9استان9تﻬران9،ﺻبﺢ9روز9سه9شــنبه9109مﻬرماه9ﺟاری9پیﺶ9از9درس9ﺧارج9فقه9
در9حوزه9علمیه9امام9رﺿا)ع(9به9ایراد9سﺨنرانی9پرداﺧت9.متن9کامﻞ9سﺨنان9ایشان9در9پیوند9مربوط9به9این9مﻄلﺐ9قرار9دارد.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﺷﺒﺴﺘﺎن
ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎى ﮐﻮر ﺧﺮﯾﺪ و ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﻫﻤﺪﻟﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
دهم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

وقتی9سﺨن9از9احتﮑار؛9در9عین9نیازمندی9مردم9به9میان9می9آید9،بیﺶ9
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﺪى ﺟﻤﺸﯿﺪى
از9اقتصاد9،دور9شــدن9از9فرهنﮓ9اســالمی9ایرانی9که9سراسر9آموزه9هایﺶ9
همنوع9دوســتی9است9،موﺟﺐ9ناراحتی9می9شود9.از9این9رو9ﺧبرﮔﺰاری9شبستان9به9منﻈور9بررسی9عوامﻞ9زمینه9ساز9بروز9چنین9
رفتارهای9ﻏیرارزشی9با9مﻬدی9ﺟمشیدی9،عﻀو9هیﺄت9علمی9ﮔروه9فرهنﮓ9پژوهی9پژوهشﮕاه9به9ﮔفت9وﮔو9پرداﺧته9است.
8
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http://www.iict.ac.ir/...
 ﮐﺮﺳﻰ
ﺑﺮرﺳﻰ آﯾﺎت ﺣﺠﺎب ﻧﺸﺎن از ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﻮدن ﻧﺰول آنﻫﺎ دارد
دهم مهرماه ،پژوهشگاه قم

کرســی9علمی9ترویجی»9مﻬندســی9حجاب9در9عصر9نبوی)ص(9از9
 کرسی9مﻬندسی9حجاب9در9عصر9نبوی9از9دیدﮔاه9قرآن
دیدﮔاه9قرآن«9،توســﻂ9حلقه9تﺨصصی9مﻄاﻟﻌات9ﺧانواده9و9اﻟﮕوی9اسالمی9
پیشرفت9مرکﺰ9مﻄاﻟﻌات9بینارشته9ای9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9،با9حﻀور9حجﺞ9اﻻسالم9سید9مﺤمدحسن9ﺟواهری9،
علی9مﺤمدی9ﺟورکویه9و9سﻌید9داودی9روز9سه9شنبه9مورخ9109مﻬر9ماه9ﺟاری9،در9پژوهشﮕاه9دفتر9قﻢ9برﮔﺰار9شد.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اﻧﺴﺎن در رﻣﺎن
یازدهم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

کتاب»9انســان9در9رمان«9ﺟدیدترین9پژوهﺶ9اتمام9یافته9ﮔروه9ادب9
 ﺟناب9آقای9مﺤمدقاﺋﻢ9ﺧانی
و9هنر9مرکﺰ9پژوهﺶ9های9ﺟوان9وابسته9به9پژوهشﮕاه9بوده9که9توسﻂ9آقای9
مﺤمدقاﺋﻢ9ﺧانی9به9رشــته9تﺤریر9درآمده9و9در9ﺻﻒ9انتشــار9است9.از9این9رو9فرﺻت9را9ﻏنیمت9دانسته9و9به9سراغ9این9مﺤقﻖ9
برﺟسته9کشور9رفتیﻢ9تا9بیشتر9با»9انسان9در9رمان«9آشنا9شویﻢ9.متن9کامﻞ9این9ﮔفت9وﮔو9در9پیوند9مربوﻃه9قابﻞ9مشاهده9است.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ
ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮاى اﺟﺮاﯾﻰ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻘﻬﻰ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ
یازدهم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

حجت9اﻻسالم9دکتر9عبداﻟﺤسین9ﺧسروپناه9عﻀو9هیﺄت9علمی9ﮔروه9
 حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9دکتر9عبداﻟﺤسین9ﺧسروپناه
فلســفه9پژوهشﮕاه9به9تشــریﺢ9دیدﮔاه9های9ﺧود9درباره»9فقه9اﺟتماعی«9و9
برﺧی9مساﺋﻞ9روز9ﺟامﻌه9پرداﺧت9و9ﮔفت9:امروزه9علوم9انسانی9در9ﺟامﻌه9ما9رشد9کرده9،پﺲ9باید9فقه9اقتصاد9،فقه9تربیت9،فقه9
سیاست9،فقه9امنیت9،فقه9دفاع9و9...9را9داشته9باشیﻢ9و9با9همین9میراث9فقﻬی9یﮏ9نﻈام9اﺟتماعی9ساﺧته9و9تدوین9شود.
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فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻼم در راﺳﺘﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎى ﻣﻀﺎف ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد
دوازدهم مهرماه ،پژوهشگاه قم

آبان9ماه9ســال9ﺟاری9همایﺶ9ملی9فلسفه9کالم9از9سوی9ﮔروه9کالم9
 ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮبﺻﺎﻟﺤﻰ
پژوهشﮕاه9با9همﮑاری9نﻬادهای9علمی9کشور9در9قﻢ9و9برﺧی9مراکﺰ9استان9ها9
برﮔﺰار9ﺧواهد9شد9.از9این9رو9در9ﮔفت9وﮔو9با9حجت9اﻻسالم9دکتر9مﺤمد9عرب9ﺻاﻟﺤی9رییﺲ9پژوهشﮑده9حﮑمت9و9دین9پژوهی9
و9عﻀو9شورای9علمی9همایﺶ9فلسفه9کالم9ابﻌاد9ﮔوناﮔون9این9همایﺶ9علمی9مورد9بررسی9قرار9ﮔرفت.

http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻃﺮح ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﯾﻰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮاى ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ
دوازدهم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

ﻃرح9تﺨصﺺ9ﮔرایی9پژوهﺶ9در9علوم9انســانی9توسﻂ9مﻌاونت9امور9
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪى ﻋﺒﺎسزاده
پژوهشی9و9آموزش9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9مﻄرح9شده9است9.
فرﺻتی9دست9داد9تا9ﺿمن9ﮔفت9وﮔو9با9دکتر9مﻬدی9عباس9زاده9مﻌاون9امور9پژوهشی9و9آموزش9پژوهشﮕاه9از9ﺟﺰﺋیات9این9ﻃرح9
اﻃالعاتی9کسﺐ9کنیﻢ9.متن9کامﻞ9این9ﮔفت9وﮔوی9علمی9در9پیوند9مربوط9به9این9مﻄلﺐ9قابﻞ9دسترسی9ﺧواهد9بود.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ
ارﺑﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ
دوازدهم مهرماه ،مسجد مقدس جمکران

حجت9اﻻسالم9عبداﻟﺤسین9ﺧسروپناه9عﻀو9هیﺄت9علمی9ﮔروه9فلسفه9
 ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه
پژوهشﮕاه9در9سومین9همایﺶ9هیﺄت9های9فﻌال9در9اربﻌین9،با9اشاره9به9سابقه9
و9تقدس9حرکت9اربﻌین9اﻇﻬار9داشــت9:اﺻﻞ9حرکت9اربﻌین9یﮏ9حرکت9قدسی9اســت9که9از9آموزه9های9دینی9فراﮔرفته99شده9
است9.ﺧود9اهﻞ9بیت)ع(9در9نﺨستین9اربﻌین9امام9حسین)ع(9حﻀور9یافته9،بر9مﺰار9ایشان9روﺿه9ﺧوانده9و9عرض9ادب9کردند.
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http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰارى اﯾﮑﻨﺎ
ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎى ﻋﺮﻓﺎن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﺳﮑﻮﻻر
سیزدهم مهرماه ،پژوهشگاه قم

9حجت9اﻻسالم9واﻟمسلیمن9حســین9روحانی9نژاد9،عﻀو9هیﺄت9علمی9
 حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9حسین9روحان ی9نژاد
ﮔروه9عرفان9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9در9ﮔفت9وﮔو9با9ﺧبرﮔﺰاری9
ایﮑنا9،با9بیان9اینﮑه9برﺧی9با9تﻌبیر9عرفان9اسالمی9موافﻖ9نیستند9و9برﺧی9مساﺋﻞ9را9برنمی9تابند9،ﮔفت9:در9برابر9این9ﮔروه9عده9ای9
هﻢ9هستند9که9از9عرفان9های9ﻏرب9ﮔرای9سﮑوﻻر9،ﺻوفیانه9و9سنتی9ﮔالیه9دارند9.متن9کامﻞ9این9مصاحبه9را9در9پیوند9بﺨوانید.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰان و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد
سیزدهم مهرماه ،پژوهشگاه قم

همایﺶ9ملی»9اﻟمیﺰان9و9علوم9انســانی«9اواﺧــر9آبان9ماه9ﺟاری9به9
 حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9مﺤمدعلی9اسدی9نسﺐ
میﺰبانی9اســتان9های9مﺨتلﻒ9برﮔﺰار9می9شــود9.با9توﺟه9به9آنﮑه9تا9برﮔﺰاری9
این9همایﺶ9زمانی9باقی9نمانده9اســت9،بر9آن9شدیﻢ9با9حجت9اﻻســالم9مﺤمدعلی9اسدی9نسﺐ9عﻀو9هیات9علمی9پژوهشﮕاه9
و9دبیر9علمی9همایﺶ»9اﻟمیﺰان9و9علوم9انسانی«9ﮔفت9وﮔویی9ترتیﺐ9دهیﻢ9که9مشروح9آن9در9پیوند9مربوﻃه9تقدیﻢ9می9شود.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ
ﻋﺒﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﯿﻤﺎرى را ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﻣﻰﺑﯿﻨﺪ
ﭼهاردهم مهرماه ،مدرسه امام رضا(ع)

آیت9اﷲ9علی9اکبر9رشاد9رﺋیﺲ9و9مﺆسﺲ9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9
 آیت9اﷲ9عل ی9اکبر9رشاد
اسالمی9روز9شــنبه9مورخ9149مﻬرماه9ﺟاری9پیﺶ9از9آﻏاز9درس9ﺧارج9فقه9
ﺧود9در9حوزه9علمیه9امام9رﺿا)ع(9ﮔفت9:امام9علی)ع(9فرمودند؛9مانند9کســی9مباش9که9امید9به9آﺧرت9دارد9اما9این9امید9را9به9
آﺧرت9پیوند9نمی9زند9.شما9می9توانید9برای9بﻬره9مندی9از9سﺨنان9ایشان9به9پیوند9این9مﻄلﺐ9مراﺟﻌه9نمایید9.
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فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻧﺸﺴﺖ
ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺟﺮﯾﺎنﺷﻨﺎﺳﻰ اﻟﺤﺎد ﻣﺪرن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﭼهاردهم مهرماه ،پژوهشگاه قم

9نشســت9علمی9ﺟریان9شناســی9اﻟﺤاد9مدرن9،روز9شنبه9مورخ9149
 ﻧﺸﺴﺖ ﺟﺮﯾﺎنﺷﻨﺎﺳﻰ اﻟﺤﺎد ﻣﺪرن
مﻬرماه9ﺟاری9توسﻂ9قﻄﺐ9علمی9فلسفه9دین9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9
اسالمی9و9با9حﻀور9دکتر9میﺜﻢ9توکلی9بینا9،اساتید9حوزه9و9دانشﮕاه9،دانشجویان9و9دانﺶ9پژوهان9به9ﺻورت9ویدﺋو9کنفرانﺲ9در9
پژوهشﮕاه9دفتر9قﻢ9و9تﻬران9برﮔﺰار9شد.

http://www.iict.ac.ir/...
 ﻧﺸﺴﺖ
رﺑﻊ آﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،ﺧﺎﻃﺮه اﺳﺖ
ﭼهاردهم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

نشست9تﺨصصی»9ویژﮔی9های9ادبیات9داستانی9دفاع9مقدس9با9تﮑیه9
 ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﮔﺮوه ادﺑﯿﺎت اﻧﺪﯾﺸﻪ
بر9زاویه9دید«9توســﻂ9ﮔروه9ادبیات9اندیشه9پژوهشﮑده9فرهنﮓ9و9مﻄاﻟﻌات9
اﺟتماعی9پژوهشﮕاه9،عصر9روز9دوشنبه9مورخ9169مﻬرماه9ﺟاری9با9حﻀور9دکتر9مﺤمدرﺿا9سنﮕری9،دکتر9احمد9شاکری9،دکتر9
مﺤمد9میرکاﻇمی9و9حجت9اﻻسالم99مﻬدی9ﺟﻬان9در9ساﺧتمان9مرکﺰی9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9برﮔﺰار9شد.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ
ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻬﻰ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺿﺮرﻫﺎى  FATFﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ
ﭼهاردهم مهرماه ،پژوهشگاه قم

حجت9اﻻسالم99واﻟمســلمین9احمدعلی9یوســفی9مدیر9ﮔروه9اقتصاد9
 ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺣﻤﺪﻋﻠﻰ ﯾﻮﺳﻔﻰ
اسالمی9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9،روز9شنبه9مورخ9149مﻬرماه9
ﺟاری9در9ﮔردهمایی9با9عنوان»9ﺧود9تﺤریمی9ممنوع«9که9در9قﻢ9برﮔﺰار9شد9،ﮔفت9:رهبر9مﻌﻈﻢ9انقالب9،مراﺟﻊ9عﻈام9تقلید9و9
بﺰرﮔان9حوزه9علمیه9نسبت9به9موﺿوع9FATF9اﻇﻬار9نﮕرانی9کرده9اند9.متن9کامﻞ9سﺨنان9ایشان9در9پیوند9مربوﻃه9قرار9دارد9.
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http://www.iict.ac.ir/...
 ﻧﺸﺴﺖ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺪون ﺣﺪ و ﻣﺮز در دﻧﯿﺎى ﻣﺴﻄﺢ
پانزدهم مهرماه ،کانون اندیشه جوان

آﺧرین9نشست9از9سلسله9نشست9های9کتاب9ﺧوان9تﺨصصی9مﻄاﻟﻌات9
 نشست9علمی9آینده9پژوهی
فﻀــای9مجازی9با9عنــوان»9آینده9پژوهی«9،با9همﮑاری9مشــترك9مرکﺰ9
مﻄاﻟﻌات9فﻀای9مجازی9پژوهشــﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اســالمی9و9نﻬاد9کتابﺨانه9های9عمومی9کشور9با9حﻀور9دکتر9احسان9
ِ
کیانﺨواه9،دکتر9مﻬدی9اسالمی9و9آقای9کمیﻞ9ﺧجسته9،در9کانون9اندیشه9ﺟوان9برﮔﺰار9شد.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در راﺳﺘﺎى ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﻰ اﻧﻘﻼب
پانزدهم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9در9راستای9پاسداشت9چﻬلمین9
 ﺟناب9آقای9دکتر9مﺤسن9ردادی
ســاﻟﮕرد9پیروزی9انقالب9اســالمی؛9اقدام9به9برﮔﺰاری9همایشی9با9موﺿوع9
چﻬﻞ9ســاﻟﮕی9انقالب9در9آذرماه9ســال9ﺟاری9ﺧواهد9نمود9.فرﺻتی9دست9داد9تا9ﺿمن9ﮔفت9وﮔو9با9دکتر9مﺤسن9ردادی9عﻀو9
هیﺄت9علمی9ﮔروه9مﻄاﻟﻌات9انقالب9اسالمی9از9چند9و9چون9برنامه9های9این9ﮔروه9برای9چﻬلمین9ساﻟﮕرد9انقالب9مﻄلﻊ9شویﻢ.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ
راﻫﮑﺎر ﻣﻌﻨﻮى و ﮐﺎرﺑﺮدى ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﺪﻟﻰ در ﺧﺎﻧﻮاده
شانزدهم مهرماه ،صدا و سیما

حجت9اﻻسالم9فرج9اﷲ9هدایت9نیا9عﻀو9هیﺄت9علمی9ﮔروه9فقه9و9حقوق9
 حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9فرج9اﷲ9هدایت9نیا
پژوهشــﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9با9ﻃرح9بﺤﺚ9در9زمینه»9همدﻟی9در9
ﺧانواده9بین9همســران9و9راهﮑار9هایی9برای9تقویت9آن«9در9برنامه9زنده9آفتاب9شــرقی9از9شبﮑه9اول9سیما9حﻀور9یافت9.برای9
دسترسی9به9سﺨنان9ایشان9در9این9برنامه9می9توانید9از9پیوند9مربوﻃه9استفاده9نمایید9.
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فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻧﺸﺴﺖ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰان و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ
هفدهم مهرماه ،پژوهشگاه قم

اوﻟین9نشســت9تﺨصصی9با9موﺿوع»9ﺿرورت9اسالمی9سازی9علوم9
 ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﻰ اﻟﻤﯿ ﺰان و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ
انســانی9از9منﻈر9قرآن«9در9راستای9برﮔﺰاری9همایﺶ9ملی9اﻟمیﺰان9و9علوم9
انســانی9،روز9سه9شــنبه9مورخ9179مﻬرماه9ﺟاری9توســﻂ9ﮔروه9علوم9انسانی9قرآنی9پژوهشــﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9با9
همﮑاری9مرکﺰ9تﺨصصی9تفسیر9و9علوم9قرآن9و9با9حﻀور9اساتید9و9ﺻاحبنﻈران9این9حوزه9در9شﻬر9مقدس9قﻢ9برﮔﺰار9شد.

http://www.iict.ac.ir/...
 ﻧﺸﺴﺖ
ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﻰ در ﺳﺎﺣﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
هفدهم مهرماه ،پژوهشگاه قم

همﺰمان9با9چﻬلمین9ســاﻟﮕرد9پیروزی9انقالب9اســالمی9،نﺨســتین9
 ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﻰ در ﺳﺎﺣﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ
پیﺶ9نشســت9علمی9در9راستای9همایﺶ9نقﺶ9انقالب9اسالمی9در9تﺄسیﺲ9
و9توســﻌه9علوم9انسانی9،با9موﺿوع»9فلسفه9سیاسی9در9ســاحت9انقالب9اسالمی«9توسﻂ9ﮔروه9سیاست9پژوهشﮑده9نﻈام9های9
اسالمی9پژوهشﮕاه9،روز9سه9شنبه9مورخ9179مﻬرماه9ﺟاری9در9پژوهشﮕاه9دفتر9قﻢ9برﮔﺰار9شد.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﯾﺎدداﺷﺖ
اﻓﻖ ُﮔﺸﺎﯾﻰ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺮاى ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﻰ
هفدهم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

در9یادداشت9مﻬدی9ﺟمشیدی9عﻀو9هیات9علمی9ﮔروه9فرهنﮓ9پژوهی9
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﺪى ﺟﻤﺸﯿﺪى
9هایی9از9نﮑات9و9ﻟﻄایﻒ9مﻄرح9شده9از9
پژوهشــﮕاه9،به9تفسیر9و9تبیین9بﺨﺶ
ِ
ِ
سوی9رهب ِر9انقالب9در9دیدا ِر9باشﮑوهِ9اﺧیرشان9با9نیروهای9بسیجی9می9پردازیﻢ9و9پاره9هایی9از9ﻻیه9های9آن9را9که9بیشتر9،درﺧو ِر9
9ها9و9مﻄاﻟبات9رهب ِر9انقالب9بیابیﻢ.
9مﻌرفتی9عمیﻖ9تری9با9اندیشه
ّصال
ِ
تﺄ ّمﻞ9و9تدقیﻖ9هستند9از9نﻈر9می9ﮔﺬرانیﻢ9تا9ارتباط9و9ات ِ
ِ
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http://www.iict.ac.ir/...
 ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻣﻰﺷﺪ از ﻓﺘﻨﻪ  88ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﮐﺮد
هفدهم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

یﮑی9از9امﻀاکنندﮔان»9بیانیه9ﺟمﻌی9از9اندیشــمندان9،ﺻاحﺐ9نﻈران9
 حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9علی9ذوعلﻢ
و9دانشﮕاهیان9پیرامون9مســاﺋﻞ9ﺟاری9کشور«9،نجفقلی9حبیبی9پژوهشﮕر9
فلســفه9اسالمی9اســت9.به9همین9منﻈور9حجت9اﻻســالم9واﻟمســلمین9علی9ذوعلﻢ9عﻀو9هیﺄت9علمی9ﮔروه9فرهنﮓ9پژوهی9
پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9،یادداشتی9را9ﺧﻄاب9به9ایشان9به9رشته9تﺤریر9درآورده9که9در9پیوند9مربوط9موﺟود9است.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﻓﺎرس
زﻣﺎﻧﻰ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺑﻌﯿﻦ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ
هجدهم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

دکتر9احمد9شاکری9عﻀو9هیﺄت9علمی9ﮔروه9ادبیات9اندیشه9پژوهشﮕاه9
 ﺟناب9آقای9دکتر9احمد9شاکری
فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9در9ﮔفت9وﮔو9با9ﺧبرﮔﺰاری9فارس9،درباره9حﻀور9
هنرمندان9و9نویســندﮔان9در9پیاده9روی9اربﻌین9به9نﮑاتی9اشاره9کرد9.او9نیﺰ9از9ﺟمله9اهاﻟی9قلمی9است9که9در9این9حرکت9بﺰرگ9
و9ﺟﻬانی9شرکت9داشته9و9در9این9ﮔفت9وﮔو9به9آن9اشاره9کرده9است9.ادامه9این9مﻄلﺐ9را9در9پیوند9مربوﻃه9بﺨوانید.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﺷﻔﻘﻨﺎ
ﻋﺪهاى ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﻓﻬﻢ اﺳﻼم اﺻﯿﻞ را ﺑﺮﻧﻤﻰﺗﺎﺑﻨﺪ
نوزدهم مهرماه ،پژوهشگاه قم

حجت9اﻻسالم9سیدسجاد9ایﺰدهی9مدیر9ﮔروه9سیاست9پژوهشﮕاه9در9
 حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9سیدسجاد9ایﺰدهی
ﮔفت9وﮔو9با9ﺧبرﮔﺰاری9شــفقنا9اﻇﻬار9داشت9:اﺻوﻻ9دو9نوع9تلقی9از9اسالم9
وﺟود9دارد9که9براســاس9یﮏ9نﮕاه9،ﺻرف9مراﺟﻌه9به9آیات9و9روایات9و9مبانی9کفایت9نمی9کند9،بلﮑه9باید9این9اســتناد9براساس9
روش9اﺟتﻬادی9مصﻄلﺢ9بین9فقﻬا9انجام9شود9.با9مراﺟﻌه9به9پیوند9مربوﻃه9ادامه9این9ﮔفت9وﮔو9را9بﺨوانید.
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فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
 ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
بیستم مهرماه ،پژوهشگاه قم

حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9علی9فﻀلی9عﻀو9هیﺄت9علمی9ﮔروه9عرفان9
 ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻠﻰ
پژوهشﮑده9حﮑمت9و9دین9پژوهی9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9در9
یادداشتی9به9تقدیر9و9نقﺶ9انسان9در9آن9پرداﺧته9است9.شما9می9توانید9با9استفاده9از9پیوند9مربوط9به9این9مﻄلﺐ9از9مﺤتوای9این9
یادداشت9ارزشمند9بﻬره9مند9شوید.

http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﻣﻬﺮ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻓﺎراﺑﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﺷﺪ
بیستم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

دکتر9مﻬدی9عبــاس9زاده9عﻀو9هیﺄت9علمی9ﮔروه9مﻌرفت9شناســی9
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪى ﻋﺒﺎسزاده
پژوهشــﮕاه9چندی9است9در9ﺧصوص9نﻈام9مﻌرفت9شناسی9در9فلسفه9فارابی9
به9تﺤقیﻖ9و9بررســی9می9پردازد9.به9اعتقاد9او9،اکﺜر9مﺤققانی9که9در9داﺧﻞ9و9ﺧارج9کشــور9به9فارابی9توﺟه9کرده9اند9،توﺟه9شان9
مﻌﻄوف9به9مباحﺚ9فلسفه9سیاسی9فارابی9بوده9است9.ادامه9مصاحبه9ایشان9را9در9پیوند9این9مﻄلﺐ9بﺨوانید.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﺣﻮزه
ﻻزﻣﻪ ﺧﻨﺜﻰ ﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ،اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدى در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
بیستم مهرماه ،پژوهشگاه قم

حجت9اﻻســالم9مﺤمد9ملﮏ9زاده9عﻀو9هیﺄت9علمی9ﮔروه9سیاســت9
 ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮏزاده
پژوهشــﮕاه9در9ﮔفت9وﮔو9با9ﺧبرﮔﺰاری9حوزه9با9اشــاره9به9این9که9در9ﻃول9
چﻬار9دهه9از9عمر9انقالب9اســالمی9،نﻈام9و9کشور9با9مســایﻞ9و9فراز9و9نشیﺐ9های9مﺨتلفی9روبرو9بوده9است9،ﮔفت9:به9عقیده9
بنده9،مﻬمترین9تجربه9تاریﺦ9انقالب9اسالمی9در9این9مدت9،چﮕونﮕی9مواﺟﻬه9با9تﻬدیدات9دشمنان9و9تبدیﻞ9آن9به9فرﺻت9است.
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http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﻌﺮﻓﻰ آﺛﺎر
ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﻗﺮاﻟﻌﻠﻮم)ع( در ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻌﺎرف اﺳﻼم
بیست و یکم مهرماه ،خبرگزاری ایبنا

فﻌاﻟیت9هــای9علمی9و9فرهنﮕی9امــام9باقر)ع(9و9تﻌاﻟیﻢ9ﮔســترده9و9
 کتاب9شﮑافنده9دانﺶ9امام9مﺤمد9باقر)ع(
ارزشمند9ایشان9در9علوم9مﺨتلﻒ9اسالمی9ازﺟمله9کالم9،فقه9،حدیﺚ9،تفسیر9
و9...9سبﺐ9شد9به9مرور9بستر9و9موقﻌیت9مناسﺐ9تری9برای9فﻌاﻟیت9های9علمی9و9فرهنﮕی9امام9ﺻادق)ع(9فراهﻢ9شود9و9شیﻌیان9،
چارچوب9های9فﮑری9و9مبانی9مشﺨﺺ9ﺧود9را9یافته9و9به9عنوان9مﺬهبی9مستقﻞ9با9نام9شیﻌه9ﺟﻌفری9شناﺧته9شدند.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻤﻰ
ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮى ﺷﯿﻌﻪ در ادﺑﯿﺎت ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺪارﯾﻢ
بیست و یکم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

ﺟلســه91539شــورای9علمی9ﮔروه9ادب9و9هنــر9مرکﺰ9پژوهﺶ9های9
 ﺟناب9آقای9مصﻄفی9فﻌله9ﮔری
ﺟوان9وابســته9به9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشــه9اسالمی9،روز9شنبه9مورخ9
921مﻬرماه9ﺟاری9در9ساﻟن9ﺟلسات9ساﺧتمان9مرکﺰی9پژوهشﮕاه9برﮔﺰار9شد9.استاد9مصﻄفی9فﻌله9ﮔری9با9حﻀور9در9این9ﺟلسه9
ﮔفت9:متاسفانه9باید9اعتراف9کنیﻢ9بسیاری9از9نویسندﮔان9و9رمان9نویسان9حال9حاﺿر9در9ایران9،کاسﺐ9هستند9و9نه9هنرمند.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻣﻌﻀﻠﻪى ﻋﺪم ﺗﺮﺟﻤﻪ »ﻓﻠﺴﻔﻪى اﺳﻼﻣﻰ« ﺑﻪ زﺑﺎن »ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼﻣﻰ«
بیست و یکم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

متنی9که9در9پیوند9مربوط9به9این9مﻄلﺐ9آمده9،ویراسته9و9افﺰوده9شده9ی9
 ﺟناب9آقای9مﻬدی9ﺟمشیدی
9علمی9ﮔروه9فرهنﮓ9پژوهی9
سﺨنان
9انتقادی9مﻬدی9ﺟمشیدی9،عﻀ ِو9هیﺄتِ
ِ
ِ
ِ
9انسانی9اسالمی«9است9که9از9سوی»9مرک ِﺰ9نوآوری9و9
9ﺟوان9علو ِم
99اسالمی9،در9نشست
پژوهشﮕاهِ9فرهنﮓ9و9اندیشه
ِ
»9نﺨبﮕان ِ
ِ
ِ
9انسانی9اسالمی«9،در9مﻬرماه9ﺟاری9در9دانشﮕاهِ9امام9ﺻادق9علیه9اﻟسالم9برﮔﺰار9ﮔردید.
9پردازی9علو ِم
ایده
ِ
ِ
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فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ارﺗﻘﺎى ﮐﻤﻰ آﺛﺎر ﻋﺎﺷﻮراﯾﻰ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
بیست ویکم مهرماه ،بنیاد دعبل خزایی

مراسﻢ9رونمایی9از9کتاب»9اربﻌین9مرﺛیه«9شامﻞ9برترین9سروده9های9
 آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻨﮕﺮى
هﺰار9ســال9شﻌر9عاشورایی9فارسی9،عصر9روز9شنبه9مورخ9219مﻬرماه9ﺟاری9
با9حﻀور9شــاعران9و9مداحان9اهﻞ9بیت)ع(9در9بنیاد9دعبﻞ9ﺧﺰاعی9برﮔﺰار9شد9.در9این9مراسﻢ9دکتر9مﺤمدرﺿا9سنﮕری9به9ایراد9
سﺨنرانی9پرداﺧت9که9ﮔﺰارشی9از9سﺨنان9ایشان9در9پیوند9مربوط9به9این9ﺧبر9قابﻞ9دسترسی9است.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﺷﺒﺴﺘﺎن
راﯾﺰﻧﻰ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻰ ﻓﻠﺴﻔﻪ دﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
بیست و دوم مهرماه ،پژوهشگاه قم

حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9دکتر9ابواﻟفﻀﻞ9ساﺟدی9مدیر9قﻄﺐ9علمی9
 ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺳﺎﺟﺪى
فلسفه9دین9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9در9ﮔفت9وﮔو9با9ﺧبرﮔﺰاری9
شبستان9درباره9برنامه9های9در9دست9انجا ِم9قﻄﺐ9علمی9فلسفه9دین9،ﮔفت9:رایﺰنی9با9دانشﮕاه9های9آزاد9اسالمی9،ﺧواﺟه9نصیر9
و9ﺻنﻌتی9شریﻒ9برای9برﮔﺰاری9نشست9ها9و9ﮔفت9وﮔوهای9علمی9ازﺟمله9این9برنامه9ها9ﺧواهد9بود.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮى ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ
بیست و دوم مهرماه ،پژوهشگاه قم

میﺰﮔرد9علمی9مدرسه9هفتﻢ»9مشﻖ9اﺟتﻬاد«)9ﻃرح9ملی9روشمندسازی9
 آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﮑﻤﺖﻧﯿﺎ
علوم9اســالمی(9،با9حﻀور9دکتر9مﺤمود9حﮑمت9نیا9عﻀو9هیﺄت99علمی9ﮔروه9
فقه9و9حقوق9و9مدیر9مرکﺰ9رشــد9علوم9انسانی9اســالمی9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9برﮔﺰار9شد9.دکتر9حﮑمت9نیا9در9
این9میﺰﮔرد9ابراز9کرد9:موﺿوع9بﺤﺚ9مان9روش9شناسی9فقﻬی9و9حقوقی9پدیده9های9دنیای9مﻌاﺻر9است)9.ادامه9مﻄلﺐ9در9پیوند(
18
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http://www.iict.ac.ir/...
 ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻋﺪاﻟﺖ ،راﻫﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ
بیست و دوم مهرماه ،پژوهشگاه قم

عداﻟت9اﺟتماعی9از9موﺿوعات9ﺟدی9و9چاﻟشی9تﺤقیقات9پژوهشﮕران9
 حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9سیدکاﻇﻢ9سیدباقری
است9.حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9دکتر9سیدکاﻇﻢ9سیدباقری9در9ﺟدیدترین9
یادداشــت9ﺧود9با9عنوان»9عداﻟت9،راهبر9قانون«9به9این9مقوﻟه9پرداﺧته9است9.شما9می9توانید9با9مراﺟﻌه9به9پیوند9مربوط9به9این9
مﻄلﺐ9از9کﻢ9و9کیﻒ9این9یادداشت9علمی9باﺧبر9شوید.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻧﺸﺴﺖ
ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺎﮐﻠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻬﺎﻧﻰ در دﻧﯿﺎى ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
بیست و سوم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

پنجمین9ﺟلسه9از9سلسله9ﺟلسات9به9مناسبت9چﻬلمین9سال9پیروزی9
 نشست9شاکله9ی9تﻌامالت9ﺟﻬانی9در9دنیای9کنونی
انقالب9اســالمی9با9موﺿوع9کلی))9انقالب9اسالمی9و9چاﻟﺶ9های9تﻌامالت9
ﺟﻬانی((9در9قاﻟﺐ9نشست9علمی9با9عنوان»9شاکله9تﻌامالت9ﺟﻬانی9در9دنیای9کنونی«)9،مﻌرفی9و9نقد9کتاب9نیﮑوکاران9بدﻃینت9:
اسراری9از9ﮔناهﮑاری9ملﻞ9ﺛروتمند9و9تﻬدید9برای9ﺧوشبﺨتی9ﺟﻬانی(9،در9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9برﮔﺰار9شد.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﮐﺮﺳﻰ
ﮐﺮﺳﻰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
بیست و سوم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

کرسی9علمی9ترویجی»9پیشنﻬاد9مﻌیارها9و9اﺻول9عداﻟت9اقتصادی9با9
 کرسی9پیشنﻬاد9مﻌیارها9و9اﺻول9عداﻟت9اقتصادی
رویﮑرد9اسالمی«9توسﻂ9حلقه9تﺨصصی9عداﻟت9و9اﻟﮕوی9اسالمی9پیشرفت9
مرکﺰ9مﻄاﻟﻌات9بینارشته9ای9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9،با9حﻀور9دکتر9احسان9ﺧاندوزی9،حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9
سیدمﻬدی9مﻌلمی9و9دکتر9سیروس9امیدوار9عصر9روز9دوشنبه9مورخ9239مﻬرماه9ﺟاری9برﮔﺰار9شد.
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فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
 ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻗﺮآن در ﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم
بیست و ﭼهارم مهرماه ،پژوهشگاه قم

در9آستانه9شــﻬادت9ﺟانسوز9ســومین9اﺧتر9تابناك9آسمان9امامت9و9
 ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪى
وﻻیت9حﻀرت9امام9حســن9مجتبی9علیه9اﻟسالم9بررسی9رویﮑرد9قرانی9آن9
امام9همام9را9در9یادداشتی9از9حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9مﺤمد9عابدی9عﻀو9هیات9علمی9ﮔروه9قرآن9پژوهی9پژوهشﮑده9حﮑمت9
و9دین9پژوهی9پژوهشﮕاه)9در9پیوند9مربوط9به9این9مﻄلﺐ(9تقدیﻢ9نﮕاه9شریفتان9ﺧواهیﻢ9کرد.

http://www.iict.ac.ir/...
 ﻧﺸﺴﺖ
ﻧﺸﺴﺖ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻓﻘﻪ و اﺧﻼق ﺳﯿﺎﺳﻰ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
بیست و ﭼهارم مهرماه ،پژوهشگاه قم

همﺰمــان9با9چﻬلمین9ســاﻟﮕرد9پیــروزی9انقالب9اســالمی9دومین9
 ﻧﺸﺴﺖ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﻰ و اﺧﻼق ﺳﯿﺎﺳﻰ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب پیﺶ9نشســت9علمی9با9موﺿوع»9سیر9تﺤول9فقه9سیاسی9و9اﺧالق9سیاسی9
پﺲ9از9انقالب9اســالمی«9در9راستای9همایﺶ»9نقﺶ9انقالب9اسالمی9در9تﺄسیﺲ9و9توسﻌه9علوم9انسانی«9روز9سه9شنبه9مورخ9
924مﻬرماه9ﺟاری9در9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9دفتر9قﻢ9برﮔﺰار9شد.
http://www.iict.ac.ir/...
 روﻧﻤﺎﯾﻰ آﺛﺎر
ﺷﺐ دﻧﯿﺎ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﺮان ﭘﺎرﺳﻰﻧﮋاد روﻧﻤﺎﯾﻰ ﺷﺪ
ﮐﺘﺎب ِ
بیست و ﭼهارم مهرماه ،باغ موزه دفاع مقدس

آیین9رونمایی9از9کتاب»9شﺐ99دنیا«9با9حﻀور9نویسنده9کتاب)9کامران9
ِ
 آﯾﯿﻦ روﻧﻤﺎﯾﻰ از ﮐﺘﺎب ﺷﺐ دﻧﯿﺎ
پارســی9نژاد(9و9نقد9آقایان9دکتر9مﺤمد9حنیﻒ9و9قاســمﻌلی9فراست9توسﻂ9
پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9با9همﮑاری9موزه9انقالب9اسالمی9و9دفاع9مقدس9،روز9سه9شنبه9مورخ9249مﻬرماه9ﺟاری9
در9ساﻟن9قصر9شیرین9موزه9انقالب9اسالمی9و9دفاع9مقدس9برﮔﺰار9شد.
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http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﻣﻬﺮ
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖورزى ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ؟
بیست و پنجم مهرماه ،پژوهشگاه قم

حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9مﺤمد9ملﮏ9زاده9عﻀو9هیﺄت9علمی9ﮔروه9
 ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮏزاده
سیاســت9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9درباره9نﺤوه9سیاست9ورزی9
پیشــوایان9مﻌصوم9در9ﮔفت9وﮔویی9با9ﺧبرﮔﺰاری9مﻬر9ﮔفت9:تﻌریفی9که9امام9حسن)ع(9از9سیاست9اراﺋه9فرموده9اند9این9است9که9
سیاست9یﻌنی9رعایت9حقوق9ﺧداوند9،حقوق9زندﮔان9و9حقوق9مردﮔان9.ادامه9این9مﻄلﺐ9در9پیوند9مربوﻃه9آمده9است.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻤﻰ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎ در ﺷﻮراى ﻋﻠﻤﻰ ﮔﺮوه ﻗﺮآن و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ
پژوهشکده دانشنامهنگاری دینی

در9بیســت9و9هشتمین9ﺟلســه9شــورای9علمی9ﮔروه9قرآن9و9شیﻌه9
 دانشنامه9علوم9قرآنی9-9پژوهشﮑده9دانشنامه9نﮕاری9دینی
دانشــنامه9قرآن9شناسی9،مقاﻟه9تفســیر9راهنما9اﺛر9سیدعلی9سادات9فﺨر9به9
تصویﺐ9رسید9.در9پیوند9مربوط9به9مﻄلﺐ9مﺬکور9،نﮕاه9کوتاهی9به9این9مقاﻟه9که9مستﺨرج9از9تفسیر9مرحوم9هاشمی9رفسنجانی9
به9نام»9تفسیر9راهنما9،روشی9نو9در9اراﺋه9مفاهیﻢ9و9موﺿوعات9قرآنی«9است9،ﺧواهیﻢ9داشت.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻧﺸﺴﺖ
دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰان و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
بیست و ششم مهرماه ،مجمﻊ عالی حکمت اسالمی

دومین9نشســت9تﺨصصی9با9عنوان»9ویژﮔی9های9پارادایمی9موﺿوع9
 دومین9نشست9تﺨصصی9همایﺶ9ملی9اﻟمیﺰان9و9علوم9انسانی علوم9انسانی9از9منﻈر9عالمه9ﻃباﻃبایی)ره(«9در9راستای9برﮔﺰاری9همایﺶ9
ملی9اﻟمیﺰان9و9علوم9انســانی9،روز9پنﺞ9شــنبه9مورخ9269مﻬرماه9ﺟاری9توســﻂ9ﮔروه9علوم9انسانی9قرآنی9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9
اندیشه9اسالمی9و9همﮑاری9مجمﻊ9عاﻟی9حﮑمت9اسالمی9در9شﻬر9مقدس9قﻢ9برﮔﺰار9شد.
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فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻧﺸﺴﺖ
ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻋﺮﻓﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ )ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
بیست و ششم مهرماه ،دانشگاه ادیان و مﺬاهﺐ

نشســت9علمی9عرفان9اﺟتماعی)9ماهیت9و9موﻟفه9ها(9توســﻂ9ﮔروه9
 ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻋﺮﻓﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
عرفان9پژوهشــﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اســالمی9با9همﮑاری9دانشﮕاه9ادیان9
و9مﺬاهﺐ9و9با9حﻀور9حجﺞ9اﻻســالم9دکتر9مﺤمدﺟواد9رودﮔر9مدیر9ﮔروه9عرفان9پژوهشــﮕاه9،دکتــر9رﺿا9اﻟﻬی9منﺶ9و9دکتر9
مﺤمدرﺿا9مصﻄفی9پور9و9همﭽنین9دیﮕر9اساتید9و9ﺻاحبنﻈران9این9حوزه9در9شﻬر9مقدس9قﻢ9برﮔﺰار9شد.

http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻧﮕﺎرى ﭘﯿﺸﺮو در ﻧﮕﺎرش داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎى دﯾﻨﻰ
بیست و هفتم مهرماه ،پژوهشگاه قم

دانشنامه9قرآن9شناسی9،ﮔسترده9نﮕاشته9ای9است9با9ساﺧتار9موﺿوعی9،
 ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﺮﻣﻰ
در9بیﺶ9از9بیست9مجلد9و9مشتمﻞ9بر9متجاوز9از9هشتصد9مدﺧﻞ9کالن9.درپی9
شــناﺧت9این9دانشنامه9،با9حجت9اﻻسالم9ﻏالمﺤســن9مﺤرمی9مدیر9ﮔروه9تاریﺦ9دانشنامه9و9عﻀو9هیﺄت9علمی9ﮔروه9تاریﺦ9و9
تمدن9پژوهشﮑده9فرهنﮓ9و9مﻄاﻟﻌات9اﺟتماعی9پژوهشﮕاه9ﮔفت9وﮔویی9داشتیﻢ9که9در9پیوند9این9مﻄلﺐ9قابﻞ9مشاهده9است.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﻰ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﯿﻦ ادﯾﺎن اﻟﻬﻰ
بیست و هفتم مهرماه ،پژوهشگاه قم

دکتر9مســﻌود9پورفرد9عﻀو9هیات9علمی9ﮔروه9سیاســت9پژوهشﮑده9
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﭘﻮرﻓﺮد
نﻈام9های9اســالمی9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشــه9اسالمی9در9ﺟدیدترین9
یادداشت9ﺧود9به9موﺿوع»9همﺰیستی9مساﻟمت9آمیﺰ9بین9ادیان9اﻟﻬی«9پرداﺧته9است9.شما9می9توانید9با9مراﺟﻌه9به9پیوند9مربوط9
به9این9مﻄلﺐ9از9کﻢ9و9کیﻒ9این9یادداشت9ﺧواندنی9و9علمی9مﻄلﻊ9شوید.
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http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﻣﻬﺮ
ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻈﻢ و اﻟﺤﺎد ﻣﺪرن در راه اﻧﺘﺸﺎر
بیست و هشتم مهرماه ،پژوهشگاه قم

9حجت9اﻻســالم9واﻟمســلمین9دکتر9حمیدرﺿا9شاکرین9عﻀو9هیات9
 حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9دکتر9حمیدرﺿا9شاکرین
علمی9پژوهشــﮕاه9در9ﮔفت9وﮔو9با9ﺧبرﮔﺰاری9مﻬر9از9انتشار9ﺟدیدترین9اﺛر9
ﺧود9در9آینده9نﺰدیﮏ9ﺧبر9داد9و9ﮔفت9:عنوان9این9کتاب»9برهان9نﻈﻢ9و9اﻟﺤاد9مدرن«9اســت؛9بﺨشــی9از9این9کتاب9مربوط9به9
مباحﺚ9برهان9نﻈﻢ9است9که9سﻌی9شده9ﺟدیدترین9تقریرهای9این9برهان9بر9مبنای9تازه9ترین9دریافت9های9علمی9اراﺋه9شود.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺗﺠﺪدى« در ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﮕﻰ اﻧﻘﻼب
وداع ﺑﺎ »ﺗﻮﺳﻌﻪى ﱡ
بیست و هشتم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

درپی9فراﺧوان9مقام9مﻌﻈﻢ9رهبری9برای9تﮑمیﻞ9و9ارتقای9اﻟﮕوی9پایه99
 اﻟﮕوی9اسالمی9ای رانی9پیشرفت
اســالمی9ایرانی9پیشرفت9در9مﻬرماه9ســال9ﺟاری9،آقای9مﻬدی9ﺟمشیدی9
عﻀو9هیات9علمی9ﮔروه9فرهنﮓ9پژوهی9پژوهشــﮑده9فرهنﮓ9و9مﻄاﻟﻌات9اﺟتماعی9پژوهشــﮕاه9در9یادداشــتی9به9این9مﻬﻢ9
پرداﺧت9.در9پیوند9مربوط9به9این9مﻄلﺐ9،متن9کامﻞ9یادداشت9ایشان9تقدیﻢ9منﻈر9شریفتان9ﺧواهد9شد.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ
ﺗﺌﻮﻟﻮژى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺘﻨﺎبﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
بیست و هشتم مهرماه ،پژوهشگاه علوم انسانی

حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9دکترعلیرﺿا9قاﺋمی9نیا9عﻀو9هیﺄت9علمی9
 حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9دکتر9علیرﺿا9قاﺋم ی9نیا
ﮔروه9مﻌرفت9شناسی9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9روز9شنبه9مورخ9
928مﻬرماه9ﺟاری9در9روز9نﺨســت9همایﺶ»9پرســﺶ9از9امر9دینی9در9ﺟﻬان9مﻌاﺻر«9در9پژوهشﮕاه9علوم9انسانی9و9مﻄاﻟﻌات9
فرهنﮕی9به9سﺨنرانی9با9موﺿوع»99مﺤدودیت9های9دین9شناسی9تاریﺨی9نﮕر«9پرداﺧت.
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فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﺣﻮزه
ﺳﻨﺪ اﻟﮕﻮى  50ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺮاى دوﻟﺖﻫﺎى آﯾﻨﺪه
بیست و نهم مهرماه ،پژوهشگاه قم

حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9مﺤمد9ملﮏ9زاده9عﻀو9هیﺄت9علمی9ﮔروه9
 اﻟﮕﻮى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮاﻧﻰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
سیاست9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اســالمی9با9اشاره9به9اهمیت9ﺻدور9
سند9اﻟﮕوی9پیشرفت9ایران9در9پنجاه9سال9آینده9و9فراﺧوان9مقام9مﻌﻈﻢ9رهبری9برای9تﮑمیﻞ9و9ارتقای9اﻟﮕوی9اسالمی9ایرانی9
پیشرفت9با9ﺧبرﮔﺰاری9حوزه9به9ﮔفت9وﮔو9پرداﺧت9که9متن9این9ﮔفت9وﮔو9در9پیوند9مربوﻃه9قابﻞ9دسترسی9است.

http://www.iict.ac.ir/...
 ﯾﺎدداﺷﺖ
ادﺑﯿﺎت اﺳﻼﻣﻰ در اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ
بیست و نهم مهرماه ،پژوهشگاه قم

حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9مﺤمدرﺿا9ﺟباران9عﻀو9هیات9علمی9ﮔروه9
 ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺒﺎران
اﺧالق9پژوهشﮑده9نﻈام9های9اسالمی9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9
در9ﺟدیدترین9یادداشــت9ﺧود9به9موﺿوع»9اﺧالق9پژوهﺶ«9پرداﺧته9است9.شــما9می9توانید9با9استفاده9از9پیوند9مربوط9به9این9
مﻄلﺐ9از9کﻢ9و9کیﻒ9یادداشت9ایشان9باﺧبر9شوید.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﮔﺮوه ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﻰ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪ
بیست و نهم مهرماه ،پژوهشگاه قم

ﮔروه9قرآن9پژوهی9از9ﮔروه9های9با9سابقه9و9فﻌال9پژوهشﮑده9حﮑمت9و9
 ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺟﻮاﻫﺮى
دین9پژوهی9است9که9در9سال9های9ابتدایی9تاسیﺲ9پژوهشﮕاه9،فﻌاﻟیت9ﺧود9
را9آﻏاز9نموده9اســت9.فرﺻتی9دســت9داد9تا9پﺲ9از9تصدی9مدیریت9ﺟدید9این9ﮔروه9توســﻂ9حجت9اﻻسالم9دکتر9مﺤمدحسن9
ﺟواهری9ﺿمن9ﮔفت9وﮔو9با9ایشان9از9برنامه9های9ﺟدید9این9ﮔروه9علمی9باﺧبر9شویﻢ.
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http://www.iict.ac.ir/...
 ﯾﺎدداﺷﺖ
ارﺑﻌﯿﻦ؛ اﺳﺘﻤﺮار ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎى ﺑﯿﺮون آﻣﺪه از ﻧﯿﺎم اﯾﻤﺎن
بیست و نهم مهرماه ،پژوهشگاه تهران

دکتر9مﺤمدرﺿا9ســنﮕری9مدیر9ﮔروه9ادبیات9اندیشــه9پژوهشــﮕاه9
 ﺟناب9آقای9دکتر9مﺤمدرﺿا9سنﮕری
فرهنﮓ9و9اندیشه9اســالمی9و9ﺻاحﺐ9آﺛاری9همﭽون»9قلﻢ9های9قدبلند«9،
»ﻏروب9بود9و9تو9بودی«»9،آیینه9در9کربال«»9،عاشــورایی9ها«»9،ســوگ9سرخ«9و9...9یادداشــتی9اﺧتصاﺻی9درباره9اربﻌین9به9
نﮕارش9درآورده9که9در9پیوند9مربوط9به9این9مﻄلﺐ9از9منﻈر9شریفتان9عبور9ﺧواهد9کرد.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻤﻰ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺻﺪق در ﺷﻮراى ﻋﻠﻤﻰ ﮔﺮوه اﺧﻼق داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺮآنﺷﻨﺎﺳﻰ
پژوهشکده دانشنامهنگاری دینی

9در9ﺻد9و9بیســت9و9پنجمین9ﺟلســه9شــورای9علمی9ﮔروه9اﺧالق9
 دانشنامه9علوم9قرآنی9-9پژوهشﮑده9دانشنامه9نﮕاری9دینی
دانشــنامه9قرآن9شناسی9،مقاﻟه»9ﺻدق«9اﺛر9آقای9مﻬدی9نجیبی9به9تصویﺐ9
رســید9.در9پیوند9این9مﻄلﺐ9،نﮕاه9کوتاهی9به9این9مقاﻟه9که9پﺲ9از9ارزیابی9های9ســﺨت9و9نفﺲ9ﮔیر9از9سوی9شوراهای9علمی9
پژوهشﮑده9دانشنامه9نﮕاری9برای9ﺛبت9در9این9داﺋره9اﻟمﻌارف9ارزشمند9دینی9انتﺨاب9شده9،ﺧواهیﻢ9داشت.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ
ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه :ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺴﻢ دﯾﻨﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
بیست و نهم مهرماه ،پژوهشگاه علوم انسانی و مﻄالعات فرهنگی

حجت9اﻻســالم9دکتر9عبداﻟﺤسین9ﺧسروپناه9عﻀو9هیﺄت9علمی9ﮔروه9
 حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9دکتر9عبداﻟﺤسین9ﺧسروپناه
فلســفه9پژوهشﮕاه9در9دومین9روز9از9همایﺶ»9پرسﺶ9از9امر9دینی9در9عصر9
حاﺿــر)9بازﺧوانی9روایــت9بیژن9عبداﻟﮑریمی9از9امر9دینی(«9ﮔفت9:نقد9های9بســیاری9به9این9متن9وﺟود9دارد9.کتاب9بیشــتر9
روشنفﮑرانه9و9تاریﺨی9نوشته9شده9و9نه9فلسفی؛9از9این99رو9ارﺟاعی9برای9مباحﺚ9وﺟود9ندارد9.ادامه9مﻄلﺐ9را9در9پیوند9بﺨوانید.
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فعالیتهای انجام شده
http://www.iict.ac.ir/...
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ
اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروى از وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ
بیست و نهم مهرماه ،مدرسه امام رضا (ع)

آیت9اﷲ9علی9اکبر9رشاد9رﺋیﺲ9و9مﺆسﺲ9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9
 آیت9اﷲ9عل ی9اکبر9رشاد
اسالمی9روز9یﮑشنبه9مورخ9299مﻬرماه9ﺟاری9،پیﺶ9از9آﻏاز9درس9ﺧارج9فقه9
ﺧود9که9در9حوزه9علمیه9امام9رﺿا)ع(9برﮔﺰار9می9شود؛9با9اشاره9به9حﮑمت91579نﻬﺞ9اﻟبالﻏه9ﮔفت9:امیر9مومنان9علی)ع(9در9این9
فراز9مومنان9را9از9داشتن9برﺧی9ﺻفات9نﻬی9کردند9و9فرمودند9مانند9کسانی9که9این9ﺻفات9را9دارند9نباش.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﻰ؛ ﮔﺎﻣﻰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺳﻼﻣﻰﺳﺎزى ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ
سیام مهرماه ،پژوهشگاه تهران

ﻃرح9تدوین9اســتانداردهای9پژوهــﺶ9در9علوم9انســانی9،از9ﺟمله9
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﺑﺎﯾﻰ ﻣﺠﺮد
ﻃرح9های9کالنی9اســت9که9برای9بﻬبود9اوﺿاع9تﺤقیﻖ9و9پژوهﺶ9در9کشور9
در9قیاس9با9اســتانداردهای9ﺟﻬانی9از9سوی9وزارت9علوم9،تﺤقیقات9و9فناوری9به9پژوهشﮕاه9مﺤول9شده9است9.فرﺻتی9دست9
داد9تا9ﺿمن9ﮔفت9و9ﮔو9با9دکتر9حسین9بابایی9مجرد9از9چند9و9چون9تدوین9این9ﻃرح9مﻄلﻊ9شویﻢ.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﺸﺎراﺗﻰ
سیام مهرماه ،پژوهشگاه تهران

در9ادامه9ﮔفت9وﮔو9با9مدیران9پژوهشــﮕاه9،این9بار9به9سراغ9ﺟناب9آقای9
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺳﯿﺪﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﻰ
ســیدﻏالمرﺿا9حسینی9مدیر9عامﻞ9سازمان9انتشارات9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9
اندیشــه9اســالمی9رفتیﻢ9تا9از9کﻢ9و9کیﻒ9فﻌاﻟیت9های9این9سازمان9در9حوزه9نشر9و9توزیﻊ9کتﺐ9پژوهشﮕاه9و9موسسات9وابسته9
باﺧبر9شویﻢ9.شما9می9توانید9با9مراﺟﻌه9به9پیوند9مربوﻃه9،متن9کامﻞ9این9مصاحبه9را9مﻄاﻟﻌه9نمایید.
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http://www.iict.ac.ir/...
 ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻗﺪرت ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﺣﻤﺎﺳﻪ زﯾﺎرت ارﺑﻌﯿﻦ
سیام مهرماه ،پژوهشگاه قم

حجت9اﻻسالم9واﻟمسلمین9دکتر9مﺤمدباقر9پورامینی9مدیر9ﮔروه9کالم9
 حماسه9حسینی)9اربﻌین(
پژوهشــﮑده9حﮑمت9ودین9پژوهی9پژوهشــﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9
یادداشــتی9در9ﺧصوص9حماسه9اربﻌین9در9اﺧتیار9سایت9پژوهشﮕاه9قرار9داده9است9.شما9می9توانید9با9استفاده9از9پیوند9مربوط9به9
این9مﻄلﺐ9از9کﻢ9و9کیﻒ9این9نوشتار9مﻄلﻊ9شوید9.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﻧﺸﺴﺖ
ﻧﺸﺴﺖ ﭼﯿﺴﺘﻰ ،ﺿﺮورت و ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﺬار ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
سیام مهرماه ،پژوهشگاه تهران

به9همت9ﮔروه9ادبیات9اندیشه9پژوهشﮑده9فرهنﮓ9و9مﻄاﻟﻌات9اﺟتماعی9
 ﻧﺸﺴﺖ ﭼﯿﺴﺘﻰ ،ﺿﺮورت و ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﺬار ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻪ داﺳﺘﺎن
پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9و9مشارکت9دبیرﺧانه9هجدهمین9دوره9
انتﺨاب9بﻬترین9کتاب9دفاع9مقدس9،نشست9علمی9با9عنوان»9چیستی9،ﺿرورت9و9مراتﺐ9ﮔﺬار9ﺧاﻃره9به9داستان«9،روز9دوشنبه9
مورخ9309مﻬرماه9ﺟاری9با9حﻀور9دکتر9مﺤمدرﺿا9سنﮕری9،دکتر9مﺤسن9پرویﺰ9و9آقای9مﻬدی9کاموس9برﮔﺰار9شد.
http://www.iict.ac.ir/...
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ
ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﻰﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﻏﻔﻠﺖ اﻧﺴﺎن از ﺧﺪا ﺷﻮد
سیام مهرماه ،مدرسه امام رضا (ع)

آیت9اﷲ9علی9اکبر9رشاد9رﺋیﺲ9و9مﺆسﺲ9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9
 آیت9اﷲ9عل ی9اکبر9رشاد
اســالمی9روز9دوشــنبه9309مﻬرماه9ﺟاری9پیﺶ9از9آﻏاز9درس9ﺧارج9فقه9در9
حوزه9علمیه9امام9رﺿا)ع(9ﮔفت9:حﻀرت9علی)ع(9می9فرمایند9:مانند9کسی9نباش9که9اﮔر9شرایﻄی9برای9اشباع9و9اقناع9شﻬوت9و9
ﺧواهﺶ9های9نفسانی9پیﺶ9آید9حتی9اﮔر9آن9ﺧواهﺶ9مباح9نباشد9هوای9نفﺲ9را9پیﺶ9می9اندازد9و9مﻌصیت9را9مرتﮑﺐ9می9شود.
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تازههای
نشــــــر

9 9هفتادمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی
9 9تجدید چاپ کتاب مبانی حقوق بشر برای بیست و ششمین بار
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تازههای نﴩ
http://www.iict.ac.ir/...
 ﭼﺎپ اول
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻤﺎره  70ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ

 فصلنامه9علمی9پژوهشی9اقتصاد9اسالمی
فصلنامه9علمی9پژوهشــی9اقتصاد9اسالمی9،شــماره9709ویژه9تابستان9سال913979
منتشــر9شد9.این9فصلنامه9با9ﺻاحﺐ9امتیازی9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9اندیشه9اسالمی9و9سردبیری9ﺟناب9آقای9عباس9عرب9مازار9
به9شــماره9هفتادم9ﺧود9رســید9.در9این9شماره9از9فصلنامه9اقتصاد9اسالمی9مقاﻻتی9چون9:ﺿرورت9مصرف9کاﻻهای9داﺧلی9در9
پرتو9اندیشــه9های9مقام9مﻌﻈﻢ9رهبری99،نقد9و9بررســی9قانون9زکات9و9اراﺋه9راهﮑارهای9اﺻالحی9،تﺄﺛیر9تﺄمین9ماﻟی9اسالمی9بر9
بازار9کشورهای9منتﺨﺐ9ﺧاورمیانه9...9،وﺟود9دارد.

http://www.iict.ac.ir/...
 ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ
ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ رﺳﯿﺪ
 کتاب9مبانی9حقوق9بشر
کتاب9مبانی9حقوق9بشــر9از9دیدﮔاه9اســالم9و9دیﮕر9مﮑاتﺐ9،اﺛر9مشــترك9آقایان9
ســیدعلی9میرموســوی9و9سید9ﺻادق9حقیقت9برای9بیست9و9ششمین9بار9تجدید9چاپ9شــد9.این9کتاب9در9ﮔروه9فقه9و9حقوق9
اسالمی9پژوهشﮑده9نﻈام9های9اسالمی9پژوهشﮕاه9سامان9یافته9و9تا9کنون9تﻌداد9425509نسﺨه9از9این9اﺛر9ارزشمند9چاپ9شده9
اســت9.عالقمندان9ﺟﻬت9کســﺐ9اﻃالعات9تﮑمیلی9و9تﻬیه9کتاب9می9توانند9به99وبﮕاه9سازمان9انتشارات9پژوهشﮕاه9فرهنﮓ9و9
اندیشه9اسالمی9مراﺟﻌه9نمایند.

ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎد و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺎ اداره رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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اخبار کـوتاه

اﺣﮑﺎم ﻣﻬــﺮﻣﺎه:
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﺪى رﻣﻀﺎﻧﻰ ﭼﺎﺑﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎى ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه در ﺗﺎرﯾﺦ 97/7/2
 آﯾﺖاﷲ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﯿﺪوﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺷﻮراى ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﻼﻣﻰ در ﺗﺎرﯾﺦ 97/7/17
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪى ﻋﺒﺎسزاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺷﻮراى ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﻼﻣﻰ در ﺗﺎرﯾﺦ 97/7/17
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﯿﺎﺿﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺷﻮراى ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﻼﻣﻰ در ﺗﺎرﯾﺦ 97/7/17
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﺑﺎﯾﻰﻣﺠﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺷﻮراى ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﻼﻣﻰ در ﺗﺎرﯾﺦ 97/7/17
 ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎى ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺷﻮراى ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﻼﻣﻰ
در ﺗﺎرﯾﺦ 97/7/17
 ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎى اﺣﻤﺪﻋﻠﻰ ﯾﻮﺳﻔﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺷﻮراى ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﻼﻣﻰ
در ﺗﺎرﯾﺦ 97/7/17
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