
 ::.. های علمینامه پژوهشی و همکاریتفاهم ..:: 
 

 ملاحظات تاریخ تمدید تاریخ انعقاد عنوان سازمان هدف ردیف

  52/2/88  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 1

   1/4/88 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 5

  52/9/98 12/8/88 دانشگاه مفید 3

   58/9/88 سازمان تبلیغات اسلامی 4

 3/15/88 هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 2
54/15/82 

3/15/88 
 

   52/3/81 پژوهشکده حوزه و دانشگاه 2

  8/4/88 12/4/81 )ره(کمیته امداد امام خمینی 8

   52/2/81 مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 8

   9/9/81 دانشگاه تربیت مدرسمرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی  9

   11/9/85 مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری 18

  5/3/88 38/9/85 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 11

  55/1/82 15/85/ های مجلس شورای اسلامیمرکز پژوهش 15

   5/15/85 دانشکده علوم انسانی )ع(دانشگاه امام حسین 13

   4/2/82 المللی الهدیبینانتشارات  14

   8/8/82 پژوهیدفتر تحقیقات و آینده 12

   51/15/82 معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 12

   18/8/82 سازمان ملی جوانان 18



 ملاحظات تاریخ تمدید تاریخ انعقاد عنوان سازمان هدف ردیف

   18/11/82 موسسه انتشارات امیرکبیر 18

   52/15/82 کمیسیون حقوق بشر اسلامی 19

   15/5/82 اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایرانسازمان  58

   1/2/82 بنیاد معارف و علوم اسلامی 51

   1/2/82 )ره(پژوهشکده امام خمینی 55

   1/2/82 انجمن علمی عرفان اسلامی 53

   18/8/82 انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم 54

   18/8/82 خبرگزاری موج 52

   58/8/82 علوم اقتصادی دانشکده 52

   52/9/82 رایزنی فرهنگی ایران در هند 58

   13/11/82 جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی 58

   18/11/82 دانشگاه اسلامی ممباسا کنیا 59

   52/1/88 معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 38

   1/5/88 پژوهشگاه اعجار قرآن 31

   8/5/88 )ع(بیتمجمع جهانی اهل 35

   9/5/88 دانشگاه پیام نور 33

   4/3/88 )ع(حوزه علمیه امام رضا 34

   2/3/88 رسانی تبیانموسسه فرهنگی و اطلاع 32

   5/4/88 دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی 32

    موسسه تحقیقات سه علامه تبریزی 38



 ملاحظات تاریخ تمدید تاریخ انعقاد عنوان سازمان هدف ردیف

  38/18/88 سازمان تبلیغات اسلامی 38
همکاری نمایشگاه جبهه 

 فرهنگی معارض

 مقدمات قرارداد  58/11/88 مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 39

   8/11/88 مرکز رسیدگی به امور مساجد 48

    )ع(المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیتموسسه دایره 41

    موسسه آموزش عالی سوره 45

   3/15/88 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 43

 همایش + مقدمات  18/15/88 العالمیه )ص(المصطفیجامعه 44

 مقدمات قرارداد  18/15/88 سازمان اوقاف و امور خیریه 42

   3/15/88 مرکز طبع و نشر قرآن کریم 42

   11/15/88 ستاد اقامه نماز 48

   2/15/88 حوزه علمیه خواهران قم )س(الزهراءجامعه 48

   18/15/88 پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی 49

  2/5/88 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 28

مقدمات + تدوین 

سرفصل + هدایت 

 نامهپایان

   53/5/88 المعارف اسلامیبنیاد دایره 21

   12/5/88 بنیاد مطالعات اسلامی روسیه 25

   14/5/88 آموزانهای اسلامی دانشاتحادیه انجمن 23

   58/5/88 دانشگاه مذاهب اسلامی 24



 ملاحظات تاریخ تمدید تاریخ انعقاد عنوان سازمان هدف ردیف

 مقدمات قرارداد تألیف  2/5/88 بنیاد شهید و امور ایثارگران 22

  5/3/88 جمعهشورای سیاستگذاری ائمه 22
نیروی انسانی سخنرانی 

 همایش

  3/3/88 اسلامیرادیو معارف سازمان صداوسیمای جمهوری  28
قرارداد تهیه برنامه 

 رادیویی

   9/4/88 حوزه علمیه قم 28

   5/3/88 )ره(مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 29

 مقدمات نیروی انسانی  53/8/88 وری ایرانپژوهشکده مطالعات مدیریت و بهره 28

  3/9/88 سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 21

در برگزاری همکاری 

نمایشگاه جبهه فرهنگی 

 معارض

  1/11/88 رادیو فرهنگ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 25
این قرارداد یکسال 

 باشدمی

   8/15/88 های عمومی کشورنهاد کتابخانه 23

   3/11/88 پردازیهای نظریهدبیرخانه هیأت حمایت از کرسی 24

   9/9/89 ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 22

   38/2/98 های استراتژیک ریاست جمهوریمرکز بررسی 22

   5/8/98 مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران 28

   5/8/98 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 28

   14/8/98 شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده 29



 ملاحظات تاریخ تمدید تاریخ انعقاد عنوان سازمان هدف ردیف

   9/8/98 کاربردی فرماندهی انتظامی بوشهردفتر تحقیقات  88

   51/9/98 های اسلامی صداوسیمامرکز پژوهش 81

85 
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم )انتشار فصلنامه علمی پژوهشی قرآن و 

 شناسی(مطالعات زبان
58/9/98   

83 
 ودانشگاه علوم و معارف قرآن کریم )انتشار فصلنامه علمی پژوهشی قرآن 

 مطالعات عرفانی(
58/9/98   

   1/18/98 )ع(اطهار مرکز فقهی ائمه 84

   15/11/98 )عج(موسسه فرهنگی ولاء منتظر 82

   15/11/98 های آموزش معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیهمرکز پژوهش 82

   11/11/98 های عمومی مازندراناداره کل کتابخانه 88

   12/11/98 بانکی مرکز جمهوری اسلامی ایران پژوهشکده پولی و 88

   18/2/88 سازمان سمت 89

    مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام 88

   58/15/98 شناختیپژوهشکده علوم 81

    مرکز الخصاره 85

   58/4/91 دانشکده معارف اهل بیت دانشگاه اصفهان 83

   8/2/91 معارف خواجه نصیرمؤسسه پژوهشی حکمت و  84

   8/2/91 های ملی حوزه علمیهدبیرخانه انجمن 82

   53/2/91 سازمان امور عشایر ایران 82

   58/8/91 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 88



 ملاحظات تاریخ تمدید تاریخ انعقاد عنوان سازمان هدف ردیف

   52/8/91 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 88

   1/2/91 سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا 89

   38/18/91 مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه 98

   52/8/91 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 91

   9/15/91 دانشگاه حضرت معصومه 95

   38/3/98 )ع(پژوهشگاه امام صادق 93

   2/18/92 مرکز راهبردی وزارت کشور 94

   52/8/92 های عمومی کشورنهاد کتابخانه 92

   12/4/98 مرکز اسناد انقلاب اسلامی 92

   5/5/98 مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه )رشد( 98

   4/4/98 مرکز مطالعات جنوب شرق آسیا 98

   92 نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه خواجه نصیر طوسی 99

   52/8/92 مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه 188

   51/2/98 های دانشگاه آزاد اسلامیرسانهاداره کل  181

   52/8/92 مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه 185

   38/18/92 های علمیهمرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه 183

   92 الصدرامؤسسه نابغه آل 184

   19/18/94 حوزه علمیه استان تهران مرکز مدیریت 182

   98 تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانهمرکز مطالعات  182

   92-92 مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه 188



 ملاحظات تاریخ تمدید تاریخ انعقاد عنوان سازمان هدف ردیف

   92 دانشگاه امام صادق پردیس خواهران 188

   1393 صندوق حمایت از پژوهشگران )عطاا... رفیعی( 189

   95 صندوق حمایت از پژوهشگران )سیدمحمدحسین کاظمینی( 118

   98 )ع(امام صادقدانشگاه  111

   98 )ع(دانشگاه جامع امام حسین 115

   92 سازمان مطالعه و تدوین )سمت( 113

   9/2/94 پارک فناوری پردیس 114

   2/2/98 شورای عالی انقلاب فرهنگی 112

   98 ای مسیرمؤسسه پژوهشی، آموزشی و رسانه 112

   15/89/98 موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 118

   3/5/1388 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 118

 

 های مختلف منعقد شده است.قرارداد همکاری علمی با دستگاه 139* و ضمناً تا کنون 


