ه
شک
ل
ژپو ده مطا عات
تمدنی و اجتماعی

1

بیانیه مأموریت
پژوهشکدۀ مطالعات تمدنی و اجتماعی ،مجموعهای علمی (با رویکرد دینی و اسالمی) است که برای پشتیبانی
پژوهشی ـ راهبردیِ تقویت حضور دین در زندگی فردی و اجتماعی ایران معاصر و ناظر به نیازهای نظری
نخبگان و مراکز حوزوی و دانشگاهی و نیازهای راهبردی کارگزاران و نهادهای حوزوی و حاکمیتی در این
زمینه ،فعالیت مینماید.

اهداف
 .1انجام مطالعات نظری ،راهبردی بر اساس نظریات اسالمی در حوزههای اجتماعی و تمدنی.
 .2شناخت ،تحلیل و رصد شرایط دینی جامعه و انعکاس آن به مراکز پژوهشی ،فرهنگی و مراجع تصمیمگیر
نظام.
 .3شناخت و بررسی موقعیت اجتماعی و تمدنی جمهوری اسالمی و تحوالت آینده جامعه.
 .4انجام مطالعات آسیبشناختی در حوزه سیاستگذاری فرهنگی ،اجتماعی و تمدنی.

گروههای علمی و حوزه های مطالعاتی
پژوهشکدۀ مطالعات تمدنی و اجتماعی

گروه ژپوهشی عدالت اجتماعی

گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

جامعهشناسی
دین
(مطالعات
اجتماعیدین
وروحانیت)

دینو
سیاستگذاری
فرهنگیو
فضایمجازی

عدالتاجتماعیدرایران
آسیبهای
اجتماعیو
امدادفرهنگی

فلسفۀ
عدالت

(عدالتپژوهی،
جریانشناسی عدالتخواهی،
وضعیتشناسی عدالت
اجتماعی در ایران)

گروه مطالعات تمدنی

عدالت
اجتماعیدر
جهاناسالم
(رویکرد تمدنی)

تمدن
نوینو
جهان
اسالم

تمدننوینو
غیریت
تمدنی

برنامههای
تمدنی
جمهوری
اسالمی

الزم به ذکر است عالوه بر حوزههای مطالعاتی و پژوهشی فوق ،هسته پژوهشی جهان اسالم نیز در پژوهشکده
فعال میباشد.
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اعضای شورای پژوهشی
 حجتاالسالم و المسلمین دکتر محسن الویری

 دکتر محمدتقی کرمی

 حجتاالسالم و المسملین دکتر حسن خیری

 دکتر محمدرضا بهمنی خدنگ

 حجتاالسالم و المسلمین دکتر حبیباله بابائی

 دکتر رسول نوروزی فیروز

 دکتر علیرضا واسعی

 دکتر مهدی موالئی آرانی

 دکتر نعمتاهلل کرم اللهی

مدیر پژوهشکده
حجتاالسالم و المسلمین دکتر حبیباله بابائی

مسئول دفتر پژوهشکده
محدرضا صالحی

مسئول اداره امور پژوهشی پژوهشکده
محدحس ترابی

کارشناسان اداره امور پژوهشی پژوهشکده
مجتبی قهستانی
غالمرضا فرامرزی

مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
دکتر مهدی موالیی آرانی

3

مدیر گروه مطالعات تمدنی
دکتر رسول نوروزی فیروز

سرپرست گروه مطالعات عدالت اجتماعی
حجتاالسالم و المسلمین دکتر حبیباله بابائی
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طرحهای پژوهشی
پروژههای در دست اقدام
 .1انقالبی به روایت روحانیون حوزه علمیه قم
 .2درآمدی بر آیههای تمدنی قرآن
 .3نظریه فرهنگ؛ خاستگاهها و گونهها ،قلمروهای تمدنی
 .4اخالق کاربردی در مددکاری اجتماعی
 .5اسالم و حقوق بشر
 .6کارگاه جامعهشناسی دین ،ناظر به دینداری در ایران و با تأکید بر حوزه علمیه
 .7مجموعه مصاحبهها در مورد چیستی و امکان تمدن اسالمی
 .8مجموعه مقاالت کارگاه جامعهشناسی دین ،ناظر به دینداری در ایران و با تأکید بر حوزه علمیه
 .9مخاطبشناسی صفحات اینستاگرامی روحانیت
 .11الگوی سیاستگذاری مناسبات فرهنگی ایران و جهان اسالم با رویکرد تمدنی (مورد مطالعه :ایران و ترکیه)
 .11امداد فرهنگی در سیره علما
 .12بازخوانی نقش تمدنی زبان در روابط بینالمللی جهان اسالم
 .13بازنویسی و تحقیق مجموعه نشستهای حلقه مطالعات قرآن و تمدن :تدوین تفسیر ترتیبی تمدنی سوره
بقره
 .14بازنویسی و تحقیق مجموعه نشستهای روششناسی فهم تمدنی قرآن
 .15بررسی و شناسایی ظرفیتهای تمدنی در جهان اسالم
 .16تجربه زیسته امدادگران فرهنگی (مطالعه موردی شهر اهواز)
 .17ترجمه فارسی کتاب شروطالنهضه مالکبننبی(عربی)
 .18ترجمه مجموعه مقاالت اسالم و تمدن
 .19تمدن اسالمی و مسئله فرهنگِ جهانی
 .21تمدن در سیاست بینالملل با تأکید بر جهان اسالم
 .21جایگاه و کاربرد اعتقادات و آموزههای دینی در امداد فرهنگی
 .22جریانهای فکری مطالعات تمدنی در جهان اسالم
 .23چیستی و الزامات رویکرد تمدنی در سیاستهای کلی کشور
 .24حلقه مطالعات قرآن و تمدن
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 .25مجموعه مقاالت همایش بینالمللی قرآن و تمدن
 .26سرمایههای اجتماعی در آموزه های اسالمی
 .27کتاب راهکارهای ایجاد و تثبیت اعتماد اجتماعی در ایران با رویکرد آموزههای اسالمی
 .28مقاله و گزارش راهبردی چیستی ،ابعاد و مولفههای تقویت بینش تمدنی با تأکید بر جامعه هدف حوزه و
روحانیت
 .29نشستهای تخصصی تمدن اسالمی
 .31سایت عدالت اجتماعی
 .31همایش بینالمللی قرآن و تمدن

پروژههای انجام شده
.1

گونهشناسی کنشگری طالب در شبکه های اجتماعی با تأکید بر فرصتهای تبلیغی و آسیبهای اخالقی؛ 1399

.2

مقاالت همایش گفتگوهای ایران و جهان عرب از منظر تمدنی؛ 1399

.3

بازطراحی فرایند سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

.4

رویکردها ،سیاستها و برنامههای کنشگران حوزه آسیبهای اجتماعی

.5

سازوکار جامعهپذیری سیاسی نسلهای جدید کنشگران سیاسی روحانیون

.6

ترجمه کتاب theories of culture؛ 1399

.7

اسالم سیاسی تا اسالم تمدنی؛ احمد رهدار؛ 1399

.8

تمدن و جهانیشدن (مجموعه مقاالت)؛ رسول نوروزی و فضه خاتمینیا؛ 1399

.9

تنوع و تمدن در اندیشه اسالمی؛ حبیباله بابائی؛ 1399

 .11جستارهای نظری در اسالم تمدنی؛ حبیباله بابائی؛ 1399
 .11کتاب درآمدی نظام کنترل اجتماعی در اسالم؛ شهید شاطریپور اصفهانی؛ 1399
 .12کالم و تمدن (مجموعه مصاحبهها)؛ عباس حیدریپور؛ 1399
 .13مسائل فرهنگی ـ اجتماعی کرونا و پیامدهای آن در عرصه حکمرانی (گفتگوهای تحلیلی)؛ مهدی موالئی آرانی؛
1399
 .14بررسی نظام مسائل فرهنگی و ارتباطی جهان اسالم؛ حبیباله بابائی؛ 1398
 .15ترجمه جلد  5کتاب The history of political ideas؛ علی پاپلی یزدی؛ 1398
 .16ترجمه کتاب CHRIST AND CULTURE؛ محسن بدره؛ 1398
 .17تنوع اسالمی در فرایند تمدنی؛ حبیباله بابائی؛ 1398
 .18سمینار جامعهشناسی کنشگری روحانیت در انتخابات؛ علی جعفری؛ 1398
 .19عیار تمدنی جمهوری اسالمی ایران؛ محمدرضا بهمنی خدنگ؛ 1398
 .21کارگاه امداد فرهنگی؛ مهدی موالئی آرانی؛ 1398
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 .21همایش گفتگوهای ایران و جهان عرب از منظر تمدنی؛ جمعی از محققان؛ 1398
 .22پیامدهای تشتت آرای فقهی (با تأکید بر حج ،رویت هالل ،نماز و روزه مسافر)؛ محمد صدرا؛ 1397
 .23ترجمه مجموعه مقاالت چیستی و ماهیت تمدن؛ جمعی از محققان؛ 1397
 .24جستارهای اسالمی در عدالت اجتماعی؛ به کوشش حبیباله بابائی؛ 1397
 .25جمهوری اسالمی و تجربه تمدنی آن؛ جمعی از نویسندگان؛ 1397
 .26دولت مدرن در روابط بین الملل؛ مجتبی عبدخدایی؛ 1397
 .27روحانیت شیعه و سنی از نگاه مستشرقین؛ مصطفی ترک زهرانی؛ 1397
 .28سبک زندگی اسالم و بازآفرینی آن در خانواده ایرانی؛ منصوره اولیائی؛ 1397
 .29غربشناسی انتقادی مسلمین؛ ذبیحاهلل نعیمیان؛ 1397
 .31گفتمانهای تمدنی در ترکیه معاصر؛ رسول نوروزی فیروز؛ 1397
 .31مقاله چالشهای کنشگری حوزه علمیه در تدوین سیاستهای فرهنگی؛ مهدی موالئی آرانی؛ 1397
 .32مقاله مسئلهشناسی شبکههای ماهوارهای در دیدگاه صاحبنظران جمهوری اسالمی ایران؛ سیدمحمد کاظمی
قهفرخی؛ 1397
 .33روششناسی مطالعات اسالم در غرب (پروفسور ساشادینا) جلد2؛ رسول نوروزی فیروز؛ 1396
 .34گزارش طرح تابستانی مبلغان (چالشها و فرصتها)؛ منیره بصیرتی؛ 1396
 .35مقاله چیستی علوم اجتماعی؛ محمدکاظم کریمی؛ 1396
 .36مقاله چیستی فلسفه علوم اجتماعی؛ محمدکاظم کریمی؛ 1396
 .37همایش رونمایی از کتاب مجموعه مقاالت عیار تمدنی جمهوری اسالمی؛ جمعی از محققان؛ 1396
 .38ارزشها و هنجارهای مطلوب اجتماعی از منظر اسالم؛ نصرا ...نظری؛ 1395
 .39پیشدرآمدی بر سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی؛ منصوره اولیایی؛ 1395
 .41ترجمه مجموعه مقاالت جهانیشدن و تمدن؛ جمعی از محققان؛ 1395
 .41جامعهشناسی و آسیبشناسی عزاداری؛ بهرام بیات؛ 1395
 .42طراحی الگوی ارزیابی عملکرد دفتر تبلیغات اسالمی در باب تبلیغ دینی؛ سیدمحمدحسین هاشمیان؛ 1395
 .43کنکاشهای نظری در دولت مدرن؛ مجتبی عبدخدایی؛ 1395
 .44مطالعه تطبیقی سازمان اجتماعی روحانیت در شیعه و مسیحیت؛ علی الشیخ؛ 1395
 .45بررسی تحلیلی نشر کتاب دینی در ایران؛ حسین گودرزی؛ 1394
 .46بررسی تحلیلی نشر مطبوعات دینی در ایران؛ حسین گودرزی؛ 1394
 .47دین در روابط بینالملل  -بررسی نظری جریان دین در جهان مدرن؛ مجتبی عبدخدایی؛ 1394
 .48روششناسی مطالعات اسالمی (عبدالعزیز ساشادینا)؛ یاسر عسگری و رسول نوروزی فیروز؛ 1393
 .49سکوالریسم از ظهور تا سقوط؛ مترجمان سیدرحیم راستی تبار ،سیدمحمدحسین صالحی و رحمتاهلل رضایی؛
1393
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 .51کاوشهای نظری در الهیات تمدن؛ حبیباله بابائی؛ 1393
 .51مبانی نظام اجتماعی اسالم؛ حسن خیری؛ 1393
 .52تحلیل انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم؛ حسین احمدیمنش؛ 1392
 .53تفکر نظری در جامعهشناسی؛ ویلیام اسکیدمور (جمعی از مترجمان)؛ 1392
 .54روحانیت و اقتضائات جامعه معاصر؛ محمدکاظم کریمی؛ 1392
 .55سنخشناسی تعامل روحانیت با نظام سیاسی؛ علی معصومی؛ 1392
 .56ارزیابی و رضایتسنجی مخاطبین نشریات وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی؛ نعمتاهلل کرماللهی و سیفا...
قنبرینیک؛ 1391
 .57بررسی دین در شبکههای ماهوارهای فارسی زبان و رابطه میزان تماشای ماهواره و تلقی از دین در بین جوانان؛
فردین علیخواه؛ 1391
 .58طراحی الگوی سنجش دینداری و بررسی وضعیت دینداری جوانان شهر قم؛ نعمتاهلل کرماللهی؛ 1391
 .59مدیریت کیفیت در سازمانهای فرهنگی؛ سیدمحمدحسین هاشمیان؛ 1391
 .61نظرسنجی درباره نیازها و انتظارات طالب و روحانیون از صدا و سیما؛ علیرضا خوشگویانفر؛ 1391
 .61نظرسنجی مستمر از مخاطبان فعالیتها و محصوالت دفتر تبلیغات اسالمی؛ نعمتاهلل کرم اللهی؛ 1391
 .62نقد تبیین کارکردی دین؛ امان ا ..فصیحی؛ 1391
 .63آیین عرفی (جستارهایی انتقادی در بنیادهای سکوالریسم)؛ نظارت علمی محمدتقی سبحانی و به اهتمام مهدی
امیدی؛ 1391
 .64بررسی انتظارات اقشار مختلف جامعه از روحانیت؛ ابراهیم فتحی؛ 1391
 .65بررسی آسیبهای زندان بر زنان زندانی؛ احمد نیکزاد؛ 1391
 .66بررسی وضعیت مساجد و نحوه توزیع جغرافیایی آن در کشور؛ فرحناز توکلی؛ 1391
 .67تمدن و تجدد در اندیشه معاصر عرب؛ به کوشش حبیباله بابایی؛ 1391
 .68روندپژوهی پدیده خودکشی در ایران در دهه اخیر؛ احمد نیکزاد؛ 1391
 .69غربشناسی علمای شیعه در تجربه ایران معاصر؛ احمد رهدار؛ 1391
 .71نرخ و نوع جرایم در ایران و تحلیل روند آن؛ احمد نیکزاد؛ 1391
 .71نظرسنجی از طالب حوزه علمیه درباره سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم؛ نعمتاهلل کرماللهی و ابراهیم
فتحی؛ 1391
 .72آسیبشناسی رواج مداحی در مناسبتهای دینی؛ علیرضا قبادی؛ 1389
 .73بررسی و طراحی سازوکارهای نقش آفرینی مرکز مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی در فعالیتهای بینبخشی دفتر؛
حسین گودرزی؛ 1389
 .74توزیع و عرضه کتابهای مذهبی بین سالهای 1382ـ 1387از دیدگاه ناشران و ..؛ رضا کریمی؛ 1389
 .75دین ،رسانه ،ارتباطات اجتماعی؛ حسن خیری؛ 1389
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 .76شناسایی مراکز مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی ایران و جهان؛ افسانه ادریسی؛ 1389
 .77طرح بررسی وضعیت نشریات دینی در ایران (فرصتها و چالشها)؛ حسین گودرزی؛ 1389
 .78بررسی آسیبشناسی فرازوفرود ارزشها در انتخابات دهم ریاست جمهوری؛ وحید خاشعی؛ 1388
 .79جستاری نظری در باب تمدن؛ جمعی از نویسندگان؛ 1388
 .81مناسبات روحانیت و نسل جوان ،مجموعه مصاحبههای علمی ،ج1؛ به کوشش حسن خیری؛ 1388
 .81مناسبات روحانیت و نسل جوان ،مجموعه مقالههای علمی ،ج2؛ به کوشش حسن خیری؛ 1388
 .82مناسبات روحانیت و نسل جوان ،مجموعه مقالههای علمی ،ج3؛ به کوشش حسن خیری؛ 1388
 .83مناسبات روحانیت و نسل جوان ،مجموعه نشستهای تخصصی ،ج4؛ به کوشش حسن خیری؛ 1388
 .84سنجش و نگرش طالب جوان نسبت به انتخابات مجلس شورای اسالمی؛ نعمتاهلل کرماللهی؛ 1387
 .85درآمدی بر آیههای تمدنی قرآن؛ در دست اقدام؛
 .86اخالق کاربردی در مددکاری اجتماعی؛ محمدتقی اسالمی؛
 .87اسالم و حقوق بشر؛ حسین لگنهاوزن؛
 .88الگوی سیاستگذاری مناسبات فرهنگی ایران و جهان اسالم با رویکرد تمدنی (مورد مطالعه :ایران و ترکیه)؛
محمدرضا بهمنیخدنگ؛
 .89امداد فرهنگی در سیره علما؛ گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛
 .91بازخوانی نقش تمدنی زبان در روابط بینالمللی جهان اسالم؛ رسول نوروزی فیروز؛
 .91بازطراحی فرایند سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسالمی ایران؛ محمود حاجیلوئی؛
 .92بازنویسی و تحقیق مجموعه نشستهای حلقه مطالعات قرآن و تمدن :تدوین تفسیر ترتیبی تمدنی سوره بقره؛
محمدی؛
 .93بازنویسی و تحقیق مجموعه نشستهای روششناسی فهم تمدنی قرآن؛ نجمه نجم؛
 .94بررسی و شناسایی ظرفیتهای تمدنی در جهان اسالم؛ گروه مطالعات تمدنی؛
 .95تجربه زیسته امدادگران فرهنگی (مطالعه موردی شهر اهواز)؛ مهدی موالئی آرانی؛
 .96ترجمه فارسی کتاب شروطالنهضه مالکبننبی(عربی)؛ محمدعلی میرزایی؛
 .97ترجمه کتاب theories of culture؛ روحاهلل گلمرادی ،مجتبی پاشا؛
 .98ترجمه مجموعه مقاالت اسالم و تمدن؛ مجتبی پاشا؛
 .99تمدن اسالمی و مسئله فرهنگِ جهانی؛ حبیباله بابائی؛
 .111تمدن در سیاست بینالملل با تأکید بر جهان اسالم؛ رسول نوروزی فیروز؛
 .111جایگاه و کاربرد اعتقادات و آموزههای دینی در امداد فرهنگی؛ مهدی احمدیفراز؛
 .112جریانهای فکری مطالعات تمدنی در جهان اسالم؛ رسول نوروزی فیروز؛
 .113چیستی و الزامات رویکرد تمدنی در سیاستهای کلی کشور؛ محمدرضا بهمنیخدنگ؛
 .114حلقه مطالعات قرآن و تمدن؛ جمعی از محققان؛
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 .115رویکردها ،سیاستها و برنامههای کنشگران حوزه آسیبهای اجتماعی؛ مهدی موالئی آرانی؛
 .116سازوکار جامعهپذیری سیاسی نسلهای جدید کنشگران سیاسی روحانیون؛ محمدکاظم کریمی؛
 .117سایت عدالت اجتماعی؛ ؛
 .118سرمایههای اجتماعی در آموزه های اسالمی؛ محمد علینی؛
 .119کارگاه جامعهشناسی دین ،ناظر به دینداری در ایران و با تأکید بر حوزه علمیه؛ محمدرضا قائمینیک؛
 .111کتاب راهکارهای ایجاد و تثبیت اعتماد اجتماعی در ایران با رویکرد آموزههای اسالمی؛ محمد علینی؛
 .111گونهشناسی کنشگری طالب در شبکه های اجتماعی با تأکید بر فرصتهای تبلیغی و آسیبهای اخالقی؛
سیدمحمد کاظمی قهفرخی؛
 .112مجموعه مصاحبهها در مورد چیستی و امکان تمدن اسالمی؛ عباس حیدریپور؛
 .113مجموعه مقاالت کارگاه جامعهشناسی دین ،ناظر به دینداری در ایران و با تأکید بر حوزه علمیه؛ محمدرضا
قائمینیک؛
 .114مجموعه مقاالت همایش بینالمللی قرآن و تمدن؛ جمعی از محققان؛
 .115مخاطبشناسی صفحات اینستاگرامی روحانیت؛ سیدمحمد کاظمی قهفرخی؛
 .116مقاالت همایش گفتگوهای ایران و جهان عرب از منظر تمدنی؛ جمعی از محققان؛
 .117مقاله و گزارش راهبردی چیستی ،ابعاد و مولفههای تقویت بینش تمدنی با تأکید بر جامعه هدف حوزه و
روحانیت؛ مهدی موالئی آرانی؛
 .118نشستهای تخصصی تمدن اسالمی؛ جمعی از محققان؛
 .119نظریه فرهنگ؛ خاستگاهها و گونهها ،قلمروهای تمدنی؛ احمد پاکتچی؛
 .121همایش بینالمللی قرآن و تمدن؛ جمعی از محققان؛ 1398
 .121راهکارهای اصالح نظام بانکی کشور در راستای تحقق عدالت اجتماعی؛ گروه عدالت اجتماعی؛ 1397
 .122راهکارهای عبور از چالشهای اقتصاد ایران با نگاهی به مسأله عدالت اجتماعی؛ گروه عدالت اجتماعی؛ 1397
 .123ساختار بودجه دولت و مسأله عدالت اجتماعی؛ گروه عدالت اجتماعی؛ 1397
 .124سازوکارهای مولد فساد در اقتصاد ایران؛ گروه عدالت اجتماعی؛ 1397
 .125هسته پژوهشی عدالت؛ جمعی از محققان؛ 1397

11

انتشارات
آثار در دست چاپ
 .1اسالم سیاسی تا اسالم تمدنی /احمد رهدار1399 /
 .2کالم و تمدن (مجموعه مصاحبهها) /به کوشش عباس حیدری پور1399 /
 .3درآمدی بر کنترل اجتماعی در اسالم /شهید شاطریپور اصفهانی1399 /
 .4ترجمه کتاب  /CHRIST AND CULTUREمحسن بدره1399 /
 .5گونهشناسی طالب کنشگر در شبکه های اجتماعی اینستاگرام/سیدمحمد کاظمی قهفرخی1399/
 .6رویکردها ،سیاستها و برنامههای کنشگران حوزه آسیبهای اجتماعی /مهدی موالئی آرانی1399/
 .7مبانی نظری عدالت جنسیتی در حکمت متعالیه و فمینیسم /مهدی شجریان1399 /

آثار چاپ شده
 .1تمدن و جهانی شدن (مجموعه مقاالت) /رسول نوروزی فیروز و فضه خاتمینیا /زمستان 1399
 .2درآمدی بر کنترل اجتماعی اسالم /شهید شاطری پور اصفهانی /زمستان1399
 .3ظرفیتهای تمدنی علم کالم در گفتگو با محمدتقی سبحانی /به کوشش عباس حیدریپور /پاییز 1399
 .4مسائل فرهنگی اجتماعی کرونا و پیامدهای آن در عرصه حکمرانی (گفتگوهای تحلیلی) /به کوشش مهدی
موالئی آرانی /تابستان1399
 .5تنوع و تمدن در اندیشه اسالمی /حبیباله بابائی /بهار1399
 .6جستارهای نظری در اسالم تمدنی /به کوشش حبیباله بابائی /بهار1399
 .7عیار تمدنی در جمهوری اسالمی ایران /به کوشش محمدرضا بهمنی /زمستان1398
 .8چکیده مقاالت همایش گفتگوهای فرهنگی در چشمانداز تمدنی ایران و جهان عرب /به کوشش رسول
نوروزی /زمستان1398
 .9کارنامه تمدنی جمهوری اسالمی ایران /به کوشش عباس حیدری پور /زمستان1398
 .11چیستی تمدن /به کوشش سیدمحمدحسین صالحی /پاییز1398
 .11گفتمانهای تمدن اسالمی در ترکیه معاصر /رسول نوروزی فیروز /تابستان1398
 .12دولت مدرن در روابط بینالملل /مجتبی عبدخدایی /بهار1398
 .13جستارهای اسالمی در عدالت اجتماعی /جمعی از محققان /زمستان1397
 .14غربشناسی انتقادی مسلمین /ذبیحاهلل نعیمیان /زمستان1397
 .15پیش درآمدی بر سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی /منصوره اولیایی /تابستان1396
 .16روحانیت واقتضائات جامعه معاصر /محمدکاظم کریمی1396 /
 .17ارزشها و هنجارهای مطلوب اجتماعی از منظر اسالم /نصراهلل نظری /بهار1395
 .18مدیریت کیفیت در سازمانهای فرهنگی /سید محمد حسین هاشمیان1395 /
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 .19مطالعه تطبیقی سازمان روحانیت کاتولیک و تشیع /علی الشیخ /تابستان1395
 .21بررسی تحلیلی نشر کتاب دینی در ایران /حسین گودرزی /بهار1394
 .21بررسی تحلیلی نشر مطبوعات دینی در ایران /حسین گودرزی /تابستان1394
 .22روششناسی مطالعات اسالمی در غرب /یاسرعسگری؛ رسول نوروزی فیروز /زمستان1393
 .23سکوالریسم از ظهور تا سقوط /رحیم راستی تبار /بهار1393
 .24غربشناسی علمای شیعه در تجربه ایران معاصر /احمد رهدار1393 /
 .25کاوشهای نظری درالهیات وتمدن /حبیباله بابائی /بهار1393
 .26مبانی نظام اجتماعی اسالم /حسن خیری /تابستان1393
 .27تفکر نظری در جامعهشناسی /ویلیام اسکیدمور /بهار1392
 .28نقد تبیین کارکردی دین /امان اهلل فصیحی /تابستان1391
 .29آیین عرفی :جستارهای انتقادی در بنیادهای سکوالریسم /جمعی از نویسندگان /بهار1391
 .31تمدن و تجدد در اندیشه معاصر عرب /حبیباله بابائی /بهار1391
 .31دین ،رسانه ،ارتباطات اجتماعی /حسن خیری /زمستان1389
 .32جستاری نظری در باب تمدّن /جمعی از نویسندگان1388 /
 .33همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان؛ جلد اول /محمدرضا ضمیری؛ علی باقریفر /زمستان1388
 .34همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان؛ جلد چهارم /محمدرضا ضمیری؛ علی باقریفر/
زمستان1388
 .35همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان؛ جلد دوم /محمد رضا ضمیری؛ علی باقریفر /زمستان1388
 .36همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان؛ جلد سوم /محمدرضا ضمیری؛ علی باقریفر /زمستان1388
 .37فصلنامه نقد و نظر شماره  /74جمعی از نویسندگان /تابستان1393
 .38فصلنامه نقد و نظر شماره  /75جمعی از نویسندگان /پاییز1393
 .39فصلنامه نقد و نظر شماره  /78جمعی از نویسندگان /تابستان1394
 .41فصلنامه نقد و نظر شماره  /88جمعی از نویسندگان /زمستان1396
نرمافزارها
ـ تولید نرمافزار مأخذشناسی منابع انگلیسی در موضوع «سکوالریسم»

همایش ،کرسی ،کارگاه و نشستهای علمی
همایشها

 .1همایش بیانیه گام دوم انقالب و جهان اسالم ،اسفند 99
 .2گفتگوهای فرهنگی در چشمانداز تمدنی ایران و جهان عرب؛ دی 98
 .3جامعهشناسی کنشگری روحانیت در انتخابات؛  5پنل ( 11سخنرانی)؛ اردیبهشت 96
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 .4همایش ملی :مناسبات نسل جوان و روحانیت ،مهرماه 87
کرسیها
 .1ترویجی تناکح بینالملل ائمه و همگرایی جهانی در عصر ظهور /دیماه 1399
 .2ترویجی کنشگری طالب در فضای مجازی اینستاگرام /مرداد 1399
 .3ترویجی گونهشناسی کنشگری طالب در شبکههای اجتماعی (مورد مطالعه اینستاگرام)؛ مرداد 99
.4

نظریهپردازی تنوع اسالمی در فرایند تمدنی؛ اردیبهشت 98

 .5نظریهپردازی عدل شبکهای؛ بهمن  95و اردیبهشت  2( 96جلسه)
 .6ترویجی نظم تمدنی در جهان اسالم؛ اسفند .96
 .7ترویجی و نقد ایده علمی سیر تکوین تمدن اسالمی؛ دی ماه
 .8ترویجی صورت بندی مفهوم امت اسالمی بر اساس المیزان؛ آذر .96
 .9پیش اجالسیه کرسی نظریه پردازی عدل شبکه ای؛ بهمن .95
 .11ترویجی الزامات تکون تمدن نوین اسالمی؛ آذر .95
 .11ترویجی سیر تکوین تمدن اسالمی؛ دی ماه .95
 .12ترویجی ظرفیتهای تمدنی علم کالم؛ بهمن95
کارگاهها

 .1کارگاه مطالعات اجتماعی دین؛ 98
 .2کارگاه امداد فرهنگی؛ مهر  ،97مرداد و آبان 98
 .3کارگاه حلقه زبان انگلیسی؛ مهر تا دی 97
 .4کارگاه رایتینگ؛ 97
نشست و هماندیشیهای علمی
 .1تنوع فرهنگی در جهان اسالم/دیماه 1399
 .2الهیات امید در اندیشه امام خامنهای /آذرماه 1399
 .3مهاجرت و ابعاد آن در جهان اسالم /آذرماه 1399
 .4امت مجازی اسالم /آبانماه 1399
 .5پیشنشست بررسی وضعیت تولید علم اسالمی در جهان اسالم /آبانماه 1399
 .6سالمت اجتماعی و آینده آن در جهان اسالم /مهرماه 1399
 .7تجربهنگاری امداد فرهنگی در سازمانها /مرداد1399
 .8اندیشه تمدنی منی ابوالفضل /تیر1399
 .9مجموعه نشستهای وبیناری کرونا /فروردین1399
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 .11مجموعه نشستهای وبیناری کرونا /اسفند1398
 .11نقد و معرفی کتب در حوزه تمدن /اسفند1398
 .12نقش سیاستگذاریهای پولی در نابرابری های اقتصادی /دی1398
 .13وضعیت کتاب در جهان اسالم /آذر1398
 .14ادبیات به مثابه امداد کریمانه /آبان1398
 .15سیاستگذاری فرهنگی سکوالر در کشورهای اسالمی /آبان1398
 .16مقاومت و همگرایی در جهان اسالم /آبان1398
 .17مسئله جنسیت در جهان اسالم /مهر1398
 .18مسئله آب و آینده آن در جهان اسالم /مرداد1398
 .19چالشهای تمدنی و مسئله ارتباطات /تیر1398
 .21فهم تمدنی قرآن /خرداد1398
 .21پیش اجالسیه تنوع اسالمی در فرایند تمدنی /اردیبهشت1398
 .22روششناسی تفسیر فرهنگی قرآن /اردیبهشت1398
 .23نظریه فرهنگ /اردیبهشت1398
 .24عدالت و فرهنگ /اسفند1397
 .25فهم تمدنی سیره فاطمی /بهمن1397
 .26برابری و نابرابری در عرضه عدالت اقتصادی /آذر1397
 .27تحلیل و بررسی نظریه عدالت عالمه طباطبایی /آذر1397
 .28عدالت جنسیتی /آذر1397
 .29عدالت و برابری /آذر1397
 .31مفهومشناسی عدالت جنسیتی /آذر1397
 .31نظریه عدالت عالمه طباطبایی /آذر1397
 .32بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی و مسئله المپیک در جهان اسالم /مهر1397
 .33علم تاریخ علم تمدن تفاوت ها و چالشها /خرداد1397
 .34هم اندیشی عدالت در تاریخ (مشترک) /خرداد1397
 .35بررسی چالشهای جنبشهای اسالمی معاصر /اسفند1396
 .36بررسی عیار تمدنی جمهوری اسالمی ایران /اسفند1396
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 .37نظم تمدنی در جهان اسالم /بهمن1396
 .38داللتهای قرآنی برای صورتبندی مفهوم امت اسالمی در مناسبات جهان اسالم /آذر1396
 .39ظرفیتهای آموزشی موجود در فضای مجازی /مهر1396
 .41ارائه مقاالت علمی پروژه (جمهوری اسالمی و فرآیند تمدنی آن) /شهریور1396
 .41قرائت فرهنگی قرآن /خرداد1396
 .42تحول در نظریه عدالت در جهان امروز /اردیبهشت1396
 .43جامعهشناسی کنشگری روحانیت در انتخابات (پنج پنل) /اردیبهشت1396
 .44جمهوری اسالمی و چالشهای تمدنی /فروردین1396
 .45ظرفیتهای تمدنی جهان اسالم /فروردین1396
 .46الزامات تکوین تمدن نوین جمهوری اسالمی ایران (به مناسبت دومین هفته تمدن نوین اسالمی) /اسفند1395
 .47جمهوری اسالمی و فرایند تمدنی آن /اسفند1395
 .48قرآن و تمدن /اسفند1395
 .49روششناسی تفسیر تمدنی از قرآن /بهمن1395
 .51اندیشه تمدنی امام موسی صدر(با همکاری مؤسسه امام موسی صدر(ره)) /دی1395
 .51سیر تکوین تمدن اسالمی /دی1395
 .52الزامات تکوین تمدن نوین در اسالم /آذر1395
 .53نقد کتاب شاخصهای دینداری /آبان1395
 .54دین و فرهنگ (دکتر ناهیدی5 ،جلسه ،به صورت وبینار با وین) /شهریور1395
 .55قرآن و تمدن /تیر1395
 .56نقد کتاب دین در زمانه و زمینه مدرن /تیر1395
 .57هم اندیشی تخصصی قرآن و تمدن /تیر1395
 .58وضعیت کنونی اشکال معاصر بردگی در دنیای غرب /اسفند1394
 .59بایستههای فرهنگی و اجتماعی انتخابات و رسالت روحانیت /بهمن1394
 .61بررسی روششناسی احادیث اجتماعی /دی1394
 .61وفاق و همدلی از منظر قرآن کریم /دی1394
 .62تاثیر یازده سپتامبر بر دانشگاه های آمریکا (پروفسور ساشادینا) /آذر1394
 .63پیامدهای فرهنگی و اجتماعی برجام /آبان1394
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 .64پیامدهای فرهنگی و اجتماعی مذاکرات برجام /آبان1394
 .65همدلی و همزبانی ملت و دولت،مؤلفههای فرهنگی ـ اجتماعی /خرداد1394
 .66فرهنگ و تکنولوژی /اسفند1393
 .67عقالنیت وحیانی در نظام معرفتی قرآن کریم /اسفند1392
 .68مطالعه تطبیقی سازمان و نهاد روحانیت شیعی و مسحیت /اسفند1392
 .69بررسی انتظارات مردم از روحانیت /بهمن1392
 .71نقد تبیین نگاه کارکردی به دین /بهمن1392
 .71اصالت وجودی فرد ـ اجتماع /دی1392
 .72آسیبشناسی شبکههای ماهوارهای فارسی زبان /آذر1392
 .73بررسی مقایسهای شبکههای دینی فارسی زبان /تیر1392
 .74بررسی سریالهای مذهبی عامهپسند /آذر1391
 .75بررسی و نقد دنیویشدن از منظر عالمه طباطبایی /مهر1391
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همکاریهای علمی و پژوهشی
 .1عضویت در کمیته علمی چهارمین همایش جامعه و تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
 .2مؤسسه اندیشه فتوح (برگزاری نشست تصویر ایران در ذهنیت عنصر عربی)
 .3پژوهشکده زن و خانواده حوزه علمیه خواهران (برگزاری نشست وضعیت پیشرفت زنان در کشورهای اسالمی)
 .4مجمع بینالمللی اساتید دانشگاهها (گفتگوی علمی در راستای همایش بین المللی گام دوم انقالب و جهان اسالم)
 .5رایزن جمهوری اسالمی ایران در هند(گفتگوی علمی در راستای همایش بین المللی گام دوم انقالب و جهان اسالم)
 .6نماینده حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران در ژنو(گفتگوی علمی در راستای همایش بین المللی گام دوم انقالب و جهان
اسالم)
 .7سازمان فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسالمی ایران(گفتگوی علمی در راستای همایش بین المللی گام دوم انقالب و
جهان اسالم)
 .8رایزن فرهنگی ایران در لبنان (گفتگوی علمی در راستای همایش بین المللی گام دوم انقالب و جهان اسالم)
 .9وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :مرکز دیجیتال و رسانه وزارتخانه
 .11دبیرخانه ارتقاء کیفیت آثار محصوالت و فعالیتهای فرهنگی دستگاههای وابسته به دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
(مشارکت در همایش و عرضه کتاب مدیریت سازمانهای فرهنگی)؛
 .11مؤسسه امام موسی صدر (برگزاری همایش اندیشه تمدنی امام موسی صدر)
 .12دانشگاه امام صادق(ع) (هسته عدالت)؛
 .13مرکز جرمشناسی قوه قضائیه (ارائه سرفصلها ،محورها و اهداف و سؤالهای مصاحبه همایش نقش دین در پیشگیری از
جرائم و آسیبهای اجتماعی)؛
 .14نهاد ریاست جمهوری (تدوین بسته تبلیغ دینی در برنامه پنجم کشور)؛
 .15پژوهشکده علوم انسا نی جامعه المصطفی العالمیه (سفارش و ارائه مقاله در همایش حوزه ،دین رسانه و ارتباطات6 :
مورد)؛
 .16حضور در کنفرانسهای بینالمللی (ارائه مقاالت در برزیل ،اتریش ،مالزی و آلمان).
 .17کمیسیون تخصصی کتاب و مطبوعات (ارزیابی مقاالت)؛
 .18کمیسیون اصالح الگوی مصرف (طراحی و اجرای پروژه مصرفگرایی از دیدگاه اندیشمندان :زمینهها ،عوامل ،پیامدها و
راهکارها)؛
 .19انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم (برگزاری نشست روششناسی احادیث اجتماعی)؛
 .21قطبهای فکری ـ فرهنگی دفتر تبلیغات اسالمی (ریاست میز مسائل اجتماعی اسالم و ایران ،هسته عدالتپژوهی)؛
 .21مرکز اخالق و تربیت (سند منشور اخالقی انتخابات در جمهوری اسالمی ایران)؛
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 .22فصلنامه اسالم و مطالعات اجتماعی (پیگیری و چاپ پیششمارههای اول و دوم فصلنامه)؛
 .23فصلنامه نقد و نظر (ارائه و ارزیابی مقاالت شمارههای  75 ،74و )81

افتخارات
 کسب عنوان کرسی موفق با عنوان «تنوع اسالمیدر فرایند تمدنی» توسط دکتر حبیب اله بابائیـ مقاله «ماهیت نظم تمدنی در اسالم»؛ تألیف حجتاسالم و المسلمین دکتر حبیباهلل بابایی؛ مقاله برتر در اولین
همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسالمی
کتاب «غربشناسی علمای شیعه در تجربه ایران معاصر»؛ احراز رتبه در چهاردهمین دوره کتاب سال حوزه
ـ کتاب «تبلیغ ،رسانه و ارتباطات»؛ تألیف حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن خیری؛ رتبه سوم اولین جشنواره
عالمه طباطبایی(ره)
ـ کتاب سرمایه اجتماعی در آموزههای اسالمی؛ تألیف دکتر محمد علینی؛ اثر شایسته در هفتمین دوره جایزه گام
اول؛
ـ کتاب «آیین عرفی»؛ تألیف حجتاالسالم و المسلمین دکتر مهدی امیدی؛ اثر برگزیده هفدهمین دوره جایزه کتاب
فصل بهار 1391
ـ مقاله «مصادر تمدن اسالمی»؛ تألیف حجتاالسالم و المسلمین دکتر حبیباهلل بابایی؛ اثر برگزیده در اختتامیه هفته
تمدن اسالمی.

نشانی :پردیسان ،خیابان دانشگاه ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
تلفن125-31156715 :
پست الکترونیکیcissc@isca.ac.ir :
وبسایتscscenter.isca.ac.ir :
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