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�پیشگفتار

انقــالب  پپیــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــالح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س پپیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کیف کّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عالقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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1. مقدمه
مأموریت هــای  از  شــش  بنــد  بــه  توجــه  بــا 
بنــد  و  چشــم انداز1  ســند  در  علمیــه  حوزه هــای 
بیســت ودو2 و بیســت وپنج منشــور حوزه هــای علمیــه3 
ــش4 در  ــت پژوه ــف معاون ــرح وظای ــار از ش ــد چه و بن
ــاز  ــورد نی ــی م ــای پژوهش ــت از طرح ه ــتای حمای راس
ــه حمایــت  حــوزه، جامعــه و نظــام اســامی، دبیرخان
و  پژوهشــی  واحد هــای  پژوهشــی  طرح هــای  از 

پژوهشــگران آزاد حــوزه تشــکیل شــده اســت.
1 . پشــتیبانی و حمایــت از نظــام اســامی و هدایــت در جهــت تحکیــم، تقویــت 

و اعتــای آن.
2 . طراحــی، تأســیس و اجــرای نظــام حمایــت از فعالیت هــا و محصــوالت علمــی 
و  طرح هــا  پایان نامه هــا،  نشــریات،  مقــاالت،  )کتــب،  علمیــه  حوزه هــای 
پروژه هــای پژوهشــی، نشســت ها، ســخنرانی ها، کرســی های علمــی و ...(.
3 . تأکیــد بــر نهضــت ترجمــه ورودی و صــدوری و تولیــد منابــع در قالــب 

حــوزه. مرجعیت ســازی 
ــه  ــه ب ــم و نظری ــد عل ــی و تولی ــان علم ــت جری ــور هدای ــه  منظ ــزی ب 4 . برنامه ری
ســمت نیازهــای نظــری نظــام اســامی و جهــان اســام بــا بهره گیــری از 

ظرفیت هــای واحدهــای آموزشــی و پژوهشــی حــوزه و مراکــز حــوزوی.
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2. اهداف تشکیل دبیرخانه
1. جهت دهــی پژوهش هــای حــوزوی در راســتای نیازهــای 

علمــی حــوزه، جامعــه و نظام اســامی؛

2. ارتقای سطح کمی و کیفی پژوهش های حوزوی؛ 

ــی  ــای پژوهش ــگران و واحده ــب پژوهش ــویق و ترغی 3. تش

ــد و  ــو، کارآم ــای ن ــام پژوهش ه ــت انج ــا در جه حوزه ه

ــد؛ روزآم

ــان  ــالم می ــت س ــی و رقاب ــی و هم افزای ــاد هماهنگ 4. ایج

ــی؛ ــای پژوهش ــگران و واحده پژوهش

5. تحکیم روابط و همکاری متقابل صف و ستاد.

3. سیاست های کاری دبیرخانه
1. اهتمـام بـه حفـظ اسـتقال و شـئون حوزه هـای علمیه در 

بهره گیـری از ظرفیت هـای مـادی و معنـوی نهادهـا و افراد؛

ــع  ــه مناب ــع عادالن ی ــوری و توز ــر عدالت مح ــد ب کی 2. تأ

مراکــز  پژوهشــگران،  میــان  پژوهشــی  حمایت هــای  و 

ــی؛ ــی و فرامل ــق مل ــی و مناط پژوهش

3. رعایت اصل کارآمدی و تخصیص بهینه منابع؛

و  مــادی  حمایت هــای  تخصیــص  در  تمرکززدایــی   .4

معنــوی متناســب بــا نیازهــا و ظرفیت هــای مناطــق کشــور 

ــور؛ ــارج کش و خ
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5. اولویـــت دادن بـــه طرح هـــای پژوهشـــی ناظـــر بـــه 

بنیان هـــای  تقویـــت  منظـــور  بـــه  مناطـــق خـــاص 

پژوهشـــی آن هـــا؛

و  حمایت هــا  هم پوشــانی  و  مــوازی کاری  از  پرهیــز   .6

تــاش در جهــت ســاماندهی حمایت هــای پژوهشــی؛

انــواع  بــه  حمایت هــا  تنوع بخشــی  و  گســترش   .7

)بنیــادی،  مختلــف  ســطوح  روش هــا،  پژوهش هــا، 

نظــام  مختلــف  مؤلفه هــای  توســعه ای(،  و  کاربــردی 

آن؛ معنــوی  و  مــادی  عرصه هــای  تمامــی  و  پژوهشــی 

ــت و  ــای حمای ــازی روش ه ــا و روزآمدس ــود معیاره 8. بهب

ــه ای؛ ــلیقه ای و غیرحرف ــای س ــز از نگرش ه پرهی

9. اهتمــام بــه شــفافیت، روزآمــدی، انعطاف پذیــری و 

ــازی  ــی و زمینه س ــررات پژوهش ــن و مق ــازی قوانی روان س

ــات  ــه اطاع ــی ب ــان پژوهش ــگام ذی نفع ــی به هن دسترس

ــاز؛ ــورد نی م

ــی و  ــی، جمع ــای گروه ــه فعالیت ه ــی ب 10. اولویت بخش

هم افــزا؛ 

ــاد  ــوازن، در ابع ــد مت ــی و رش ــر کیفیت گرای ــد ب کی 11. تأ

ــش؛ ــی پژوه ــاختاری و محتوای س

12. حفــظ و تقویــت ســنت های اصیــل پژوهشــی حــوزوی 

ــا و  ــا، روش ه ــه فناوری ه ــه ب ــن توج ــادی، در عی و اجته

ــی؛ ــا پژوهش هــای دین ــد و متناســب ب ابزارهــای جدی
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اولویــت دار  موضوعــات  و  عرصه هــا  بــر  کیــد  تأ  .13

ــه  ــام و جامع ــوزه، نظ ــای ح ــا نیازه ــب ب ــی متناس پژوهش

مراجــع  تأییــد  مــورد  و  فراملــی(  و  )ملــی  اســامی 

ذی صــاح؛ 

ــم روش شناســی اجتهــادی  ــت از توســعه و تعمی 14. حمای

بــه ســایر علــوم اســامی – انســانی؛

ــوآوری در  ــردازی و ن یه پ ــر، نظر ــد فک ــت از تولی 15. حمای

پژوهش هــا؛ 

ــش و  ــه ای پژوه ــاق حرف ــه اخ ــدی ب ــر پایبن ــد ب کی 16. تأ

ــوی؛ ــری و معن ــت فک ــوق مالکی ــت حق رعای

17. صیانــت از کرامــت انســانی و ارج گــذاری متناســب بــا 

منزلــت معنــوی و علمــی پژوهشــگران؛ 

18. اهتمــام بــه جــذب، پــرورش و ارتقــای نیروهــای 

خــاق، متخصــص، نخبــه و اســتعدادهای درخشــان 

ــه  ــت ب ــۀ خدم ــگان از چرخ ــروج نخب ــگیری از خ و پیش

جامعــه.

4. ساختار و نحوه فعالیت دبیرخانه
در ابتــدا دو مــدل بــرای نحــوه فعالیــت و ســاختار 

دبیرخانــه قابــل طــرح بــود:
1. تصدی گــری و انجــام پژوهــش ماننــد ســایر مراکــز 

پژوهشــی؛
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2. واگذاری و تقسیم بودجه بین مراکز پژوهشی

هــر یــک از ایــن دو حالــت آســیب های جــدی 
و  اجــرا  هزینه هــای  اول  حالــت  در  داشــت. 
تصدی گــری زیــاد بــود و بــرای اجــرای آن نیــرو و 
ــز  ــت دوم نی ــد. در حال ــرف می ش ــادی ص ــه زی بودج
ــدت  ــت به ش ــز مدیری ــت مرک ــارت و مدیری ــدرت نظ ق
ــده  ــومی برگزی ــن راه س ــن بی ــت. در ای ــش می یاف کاه
شــد کــه مرکــز مدیریــت بــا اســتفاده از ظرفیــت مراکــز 
پژوهشــی و پژوهشــگران حــوزوی، نقــش »ســتاد« 
ــاختاری  ــی س ــن چابک ــا در عی ــرد ت ــده گی ــر عه را ب
مدیریــت  و  نظــارت  قــدرت  کم هزینه بــودن،  و 

باشــد. داشــته  پروژه هــا  بــر  بیش تــری 
بــر ایــن اســاس بــا تأییــد شــورای علمــی، 25 
کمیتــه علمــی تشــکیل شــد و اولویت هــای پژوهشــی 

ــد. ــی گردی ــی و نهای ــا بررس ــک از کمیته ه ــر ی ه
مدیریــت  مرکــز  از  خــارج  علمــی،  کمیته هــای 
ــر  ــی را ب ــای علم ــی طرح ه ــود و بررس ــکیل می ش تش

عهــده دارد.
ــه و  ــه آیین نام ــی دبیرخان ــورای علم ــن ش همچنی
دســتورالعمل اجرایــی دبیرخانــه را بررســی و تصویــب 
ــم و  ــورت منظ ــه ص ــه ب ــای دبیرخان ــا فعالیت ه ــرد ت ک

ــد پیــش رود. هدفمن
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5. روند بررسی آثار پژوهشی
ــی،  ــای پژوهش ــامل طرح ه ــه ش ــی ک ــار پژوهش آث
کتاب هــای آمــاده انتشــار و پایان نامه هــا می باشــد 
ــده  ــی ش ــت بررس ــه حمای ــل در دبیرخان ــرح ذی ــه ش ب
و چــاپ توســط  نهایــی  بــه مرحلــه  تــا رســیدن  و 

می شــود: راهبــری  کمیته هــا 
ــگران  ــط پژوهش ــی توس ــر پژوهش ــال اث ــس از ارس ● پ
ــده و  ــی ش ــه بررس ــط دبیرخان ــر توس ــات، اث و مؤسس
کمیته هــای  از  یکــی  اختیــار  در  براســاس موضــوع 

25گانــه دبیرخانــه قــرار می گیــرد؛
و  »اولویت هــا  براســاس  را  اثــر  کمیته هــا   ●
»توانایــی  و  آن«  »کیفیــت  دبیرخانــه«،  سیاســت های 
پژوهشــگر« بررســی اولیــه و اجمالــی می کننــد و آن 
ــاح  ــت اص ــا درخواس ــد  ی ــا رد می کنن ــد ی ــر را تأیی اث

؛ هنــد می د
اجمالــی  و  اولیــه  در بررســی  اثــر  ● در صورتی کــه 
ــگر،  ــوت از پژوهش ــا دع ــت، ب ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی م
ــه و در  ــرار گرفت ــی ق ــی تفصیل ــی و بررس ــورد ارزیاب م
صــورت تأییــد تــا رســیدن بــه چــاپ راهبــری و مدیریــت 

. د می شــو
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نکات:
1. آثار مورد حمایت در قالب کتاب است؛

طرح هــای  الــف(  شــامل؛  حمایــت  مــورد  آثــار   .2

ــای  ــار و ج( پایان نامه ه ــاده انتش ــاب آم ــی؛ ب( کت پژوهش

ــت. ــاب اس ــه کت ــدن ب ــت تبدیل ش ــا قابلی ب

3. در بررســی اولیــه و اجمالــِی طرح هــای پژوهشــی )طــرح 

ــاب(  ــده ای از کت ــت و چکی ــا )فهرس ــی(، کتاب ه اجمال

همــراه  بــه  پایان نامــه(  از  )چکیــده ای  پایان نامه هــا  و 

قــرار  یابــی  ارز مــورد  پژوهشــگر  علمــی  معرفی نامــه 

می گیــرد؛

یابــی و بررســی تفصیلــِی طرح هــای پژوهشــی  4. در ارز

ــه   ــاب ب ــن کت ــی مت ــا )تمام ــی(، کتاب ه ــرح تفصیل )ط

ــی  ــا )تمام ــان( و پایان نامه ه یاب ــران و ارز ــر ناظ ــراه نظ هم

متــن پایان نامــه بــه همــراه نظــر اســتادان مشــاور و راهنمــا( 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــان م یاب ــا و ارز ــط کمیته ه توس

5. اثر تأییدشده در بررسی تفصیلی:

ــده  ــد ش ــن منعق ــرارداد تدوی ــی: ق ــای پژوهش ● طرح ه

ــط  ــاپ، توس ــی و چ ــه نهای ــه نقط ــیدن کار ب ــا رس و ت
کمیته هــا و دبیرخانــه راهبــری می شــود؛

● کتاب ها: اثر برای چاپ آماده می شود؛

و  کمیته هــا  راهبــری  بــا  اثــر  پایان نامه هــا:   ●
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ــگر  ــط پژوهش ــاب توس ــه کت ــدن ب ــا تبدیلش ــه ت دبیرخان
ارتقــا یافتــه و بــرای انتشــار آمــاده می شــود.



بخش دوم

گزارش اجمالی اقدامات
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اهــداف،  دربــاره  توضیحاتــی  ارائــه  از  پــس 
دبیرخانــه  فعالیــت  نحــوه  و  ســاختار  سیاســت ها، 
به اجمــال گزارشــی دربــاره اقدامــات دبیرخانــه در 

می شــود: آورده  ذیــل 

1. نیازسنجی پژوهشی
مهم تریــن اقداماتــی کــه در ایــن بخــش انجــام 

شــده عبارتنــد از:
● ارســال نامــه بــه بســیاری از مراکــز علمــی و اجرایــی 

کشــور بــرای دریافــت نیازهــای پژوهشــی دینــی؛
و  پژوهشــی  موضوعــات  و  پاســخ ها  دریافــت   ●

اولویت هــا؛ و  نیازهــا  جمــع آوری 
ــده  ــای جمع آوری ش ــا و نیازه ــدی موضوع ه ● طبقه بن

ــه؛ ــای 25گان ــان کمیته ه می
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2. جلسات شورای سیاست گذاری 
مهم تریــن اقداماتــی کــه در ایــن بخــش انجــام 

شــده عبارتنــد از:
● تدوین آیین نامه حمایت از طرح های پژوهشی؛

ــت از  ــه حمای ــی آیین نام ــتورالعمل اجرای ــن دس ● تدوی

طرح هــای پژوهشــی؛
● تعییــن اعضــای شــورای علمــی و گزینه هــای مدیریــت 

کمیته هــای علمــی دبیرخانــه.

3. جلسات شورای علمی 
مهم ترین اقدامات این شورا عبارتند از:

ــت  ــه حمای ــه »آیین نام ــا از جمل ــی آیین نامه ه ● بررس

ــی آن« و  ــتورالعمل اجرای ــی و دس ــای پژوهش از طرح ه
ــه شــورای سیاســت گــذاری؛ ــه پیشــنهادات اصاحــی ب ارائ

● تعییــن نهایــی مدیــران کمیته هــا و اعضــای هــر یــک 

از آن هــا؛
● تدویــن دســتورالعمل حمایــت از طرح هــای پژوهشــی 

معاونت هــای مرکــز مدیریــت و مراکــز وابســته؛
● تدوین فرم طرح تحقیق )اجمالی و تفصیلی(؛

● تدوین فرم ارزیابی پژوهش؛

● تدوین آیین نامه داخلی شورای علمی؛
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● تدوین ماک های اولویت بندی پروژه های پژوهشی؛

در  مصــوب  پژوهشــی  اولویت هــای  بررســی   ●

کمیته هــای علمــی دبیرخانــه و اعــام 275 اولویــت 
نهایــی؛

ــی  ــی پژوهش ــی و تفصیل ــای اجمال ــی طرح ه ● بررس

ــات؛ ــر و مؤسس ــز، دفات ــازمان ها، مراک ــه از س واصل

4. جلسات کمیته های علمی دبیرخانه

مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  از  دبیرخانــه  حمایــت   .5
علمیــه حوزه هــای  مدیریــت 

ــا پایــان تیــر 1400تعــداد 171 طــرح ارائه شــده  ت
بــه  وابســته  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  ســوی  از 
مدیریــت حوزه هــای علمیــه بــه تفکیــک ذیــل بــه 

ــت: ــیده اس ــب رس تصوی
● معاونت پژوهش )9 طرح(؛ 

● معاونت تهذیب و تربیت )14 طرح(؛

● معاونت تبلیغ و امور فرهنگی )3 طرح(؛ 

● دفتر امور اجتماعی و سیاسی )3 طرح(؛

● مرکز ارتباطات و بین الملل )23 طرح(؛

ــت )25  ــوزه و روحانی ــردی ح ــات راهب ــز مطالع ● مرک

ــرح(؛ ط
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 2( بــه شــبهات  پاســخ گویی  و  مرکــز مطالعــات   ●

طــرح(؛
● مرکز نخبگان و استعدادهای برتر )11 طرح(؛

ــه  ــای علمی ــازی حوزه ه ــای مج ــانه و فض ــز رس ● مرک

)5 طــرح(؛
● مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی )5 طرح(؛

● انجمن های علمی حوزه های علمیه )47 طرح(؛
ــی  ــی پژوهش ــع آموزش ــانه مجتم ــر و رس ــز هن ● مرک

ــرح(؛ ــغ )7 ط تبلی
آموزشــی  مجتمــع  تبلیغــی  پژوهش هــای  مرکــز   ●

پژوهشــی تبلیــغ )8 طــرح(؛
ــوزش و  ــه و آم ــای علمی ــای حوزه ه ــتاد همکاری ه ● س

پــرورش )9 طــرح(.

6. فراخوان حمایت از طرح های پژوهشـی مسـئله محور 
و مـورد نیاز نظـام، جامعه اسـامی و حوزه های علمیه

در فروردیــن1400، پــس از آماده ســازی زمینــه 
پژوهشــی  مؤسســات  و  پژوهشــگران  از  حمایــت 
حــوزوی، فراخــوان عمومــی حمایــت از طرح هــای 
پژوهشــی مســئله محور اعــام شــد کــه در همیــن 
راســتا تاکنــون بیــش از 600 طــرح بــه دبیرخانــه 
ــاس  ــا براس ــی طرح ه ــه تمام ــت ک ــده اس ــال ش ارس
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بــه  بیش تــر  بررســی  بــرای  و  تفکیــک  موضــوع، 
ــت. ــده اس ــاع ش ــه ارج ــی دبیرخان ــای علم کمیته ه

ــی  ــای پژوهش ــا و آثاره ــی طرح ه ــه بررس ــاری ب ــگاه آم 7. ن
ارسال شــده بــه دبیرخانــه حمایــت 

ــت«  ــه حمای ــت »دبیرخان ــروع فعالی ــدای ش از ابت
و  کتاب هــا  پژوهشــی،  طرح هــای  تاکنــون 
ــده  ــال ش ــه ارس ــه دبیرخان ــددی ب ــای متع پایان نامه ه
ــای  ــان کمیته ه ــوع می ــک موض ــه تفکی ــه ب ــت ک اس
قــرار  بررســی  مــورد  و  تقســیم  دبیرخانــه  علمــی 
گرفتــه کــه در ذیــل به اجمــال گزارشــی ارائــه و در 
بررســی ها  ایــن  تفصیــل  بــه   بعــدی  قســمت های 

می شــود: پرداختــه 
و  انتشــار  آمــاده  کتاب هــای  طرح هــا،  تعــداد   ●

طــرح؛  656 واصلــه:  پایان نامه هــای 
▫ طرح های جدید: 411 طرح؛

ــت: 245  ــد حمای ــام و نیازمن ــال انج ــای در ح ▫ طرح ه
ــرح؛ ط

اجمالــی طرح هــا، کتاب هــای  وضعیــت بررســی   ●

واصلــه: پایان نامه هــای  و  انتشــار  آمــاده 
 ▫ تأییدشده: 357 طرح؛

▫ در حال بررسی: 203 طرح؛
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▫ رد شده: 96 طرح.
● وضعیــت بررســی تفصیلــی طرح هــا، کتاب هــای 

آمــاده انتشــار و پایان نامه هــای واصلــه:
▫ تأیید شده: 72 طرح؛

▫ در حال بررسی: 285 طرح.
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 گزارش تفصیلی اقدامات
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در ایــن بخــش بــه گــزارش ســه مطلــب ذیــل 
: یــم ز ا می پرد

ــه  ــی ب ــه و نگاه ــی دبیرخان ــای علم ــی کمیته ه ● معرف

ــا؛ ــده در آن ه ــی، بررسی ش ــار پژوهش ــا و آث طرح ه
نیــاز  مــورد  دبیرخانــه،  در  مصــوب  طرح هــای   ●

مدیریــت  مرکــز   ... و  مراکــز  دفاتــر،  معاونت هــا، 
علمیــه؛ حوزه هــای 

ــکده ها،  ــگاه ها، پژوهش ــگاه ها، پژوهش ــت دانش ● لیس
مؤسســات و مراکــز حــوزوی در تعامــل بــا دبیرخانــه.

الف( معرفی کمیته های علمی دبیرخانه و 
نگاهی به آثار پژوهشی، 

بررسی شده در آن ها

دبیرخانــه حمایــت همچنان کــه گفتــه شــد بــا 
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ــا  ــه و ب ــی 25 گان ــای علم ــط کمیته ه ــکیل و توس تش
معیارهــای: درنظر گرفتــن 

ــای  ــه نیازه ــخ گویی ب ــروری: »پاس ــی و ض ــار اصل 1. معی

ــامی«؛ ــه اس ــامی و جامع ــام اس ــوزه، نظ ح

2. نوآوری، تولید علم و گشایش مرزهای دانش؛

3. تحقــق مطالبــات مقــام معظــم رهبــری، از جلمــه بیانیــه 

ــرفت،  ــی پیش ــامی ـ ایران ــوی اس ــاب، الگ گام دوم انق

عدالــت،  اســامی،  نویــن  تمــدن  زندگــی،  ســبک 

خانــواده؛ و  جمعیــت  اجتماعــی،  آســیب های 

4. پژوهش هایی که متولی و حامی خاصی ندارد؛

5. تأثیر حداکثری در عملیاتی و اجتماعی کردن تعالیم دینی؛

6. اولویت دهــی مطالعــات آسیب شناســانه، کاربــردی و 

ــردی؛ راهب

7. نیازهای پژوهشی ناظر به مناطق خاص؛

8. تأثیرگذاری در تولید علوم انسانی اسامی؛

9. تأثیرگذاری در نظام سازی اسامی؛

10. پاســخ بــه شــبهات تهدیدکننــده نظــام اســامی و 

باورهــای دینــی؛

و  انحرافــی  یان هــای  جر بــه  پاســخ گویی  و  نقــد   .11

نوظهــور؛ عرفان هــای 

12. پاســخ گویی بــه درخواســت های رســمی نهادهــای 

ــوزه؛ ــام و ح نظ
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در ابتــدا محورهــا و موضوعــات اولویــت دار نظــام، 
ــی  ــه بررس ــپس ب ــرده و س ــا ک ــوزه را احص ــه و ح جامع

ــردازد. ــه و می پ ــالی پرداخت ــار ارس ــا و آث طرح ه
کمیته های دبیرخانه عبارتند از:

1. »اخاق«؛

2. »ادبیات«؛

3. »ادیان«؛

4. »اقتصاد«؛

یخ معاصر«؛ 5. »انقاب اسامی و تار

یخ، سیره و تراجم«؛ 6. »تار

7. »ترجمه«؛

8. »تفسیر و علوم قرآن«؛

9. »حدیث، درایه و رجال«؛

10. »حقوق«؛

11. »دانش نامه، فرهنگ نامه و موسوعه نگاری«؛

12. »رسانه و فضای مجازی«؛

13. »روان شناسی«؛

14. »عرفان«؛

15. »علوم اجتماعی«؛

16. »علوم تربیتی«؛

17. »علوم سیاسی«؛

18. »فقه و اصول«؛
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19. »فلسفه«؛

20. »کتب مرجع، تصحیح و تحقیق«؛

21. »کام«؛

یت«؛ 22. »مدیر

23. »مذاهب و فرق اسامی«؛

24. »مطالعات راهبردی«؛

25. »هنر«.

نکات:

1. آثــار پژوهشــی مــورد حمایــت در دبیرخانــه: الــف( 

ج(  انتشــار؛  آمــاده  کتــب  ب(  پژوهشــی؛  طرح هــای 

کتــاب؛ بــه  تبدیل شــدن  قابلیــت  بــا  پایان نامه هــا 

»دانش نامــه،  »ترجمــه«،  علمــی  کمیته هــای   .2

مرجــع،  »کتــب  و  موســوعه نگاری«  و  فرهنگ نامــه 

ــده  ــرح نش ــی مط ــوان عموم ــق« در فراخ ــح و تحقی تصحی

اســت و مــوارد مربــوط بــه ایــن کمیته هــا توســط دبیرخانــه 

بــا بررســی و تصویــب در شــورای علمــی  احصــا و 

دبیرخانــه مــورد حمایــت قــرار می گیــرد.

1. کمیته علمی اخالق
محورها و موضوعات دارای اولویت:

یح و اوقات فراغت؛ 1. اخاق تفر
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2. اخــاق در حــوزه ســامت و بهداشــت )مــددکاری 

یــت بحــران بیماری هــای فراگیــر(؛ اجتماعــی، مدیر

3. اخــاق روحانیــت )امامــت جماعــت،  امامــت جمعــه، 

نمایندگــی ولــی فقیــه و ... بــا تمرکــز بــر تبلیــغ دیــن(؛

ــگری،  ــفر وگردش ــامی )س ــی اس ــبک زندگ ــائل س 4. مس

ــش و ...(؛ ــد، پوش ــدن، م ــت ب ی ــه، مدیر ــش، تغذی آرای

یــت نهادهــای  ــا محور 5. اخــاق سیاســی و حکمرانــی )ب

ــان  ــد مجلــس، شــورای شــهر، شــورای نگهب خــاص مانن

و ...(؛

ــا  ــی )ب ــازمان های پژوهشی/آموزش ــت س ی ــاق مدیر 6. اخ

ــوزوی(؛ ــازمان های ح ــر س ــد ب کی تأ

یــت شــهری و شهرنشــینی )ترافیــک،  7. اخــاق مدیر

...(؛ و  همســایه داری  آپارتمان نشــینی، 

اخــاق  هنرهــا،  )اخــاق  رســانه  و  هنــر  اخــاق   .8

یگــری، اخــاق رســانه ملــی، اخــاق فضــای مجــازی،  باز

...(؛ و  اجتماعــی  شــبکه های  اخــاق 

9. اخاق ورزشی؛

10. تربیــت اخاقــی کــودک و نوجــوان )تربیــت اخاقی در 

آمــوزش رســمی: آمــوزش و پــرورش، تربیــت اخاقــی در 

آمــوزش غیررســمی: خانــواده و نهادهــای مدنــی دیگــر(؛

یان شناســی تربیــت اخاقــی در حــوزه علمیــه  11. جر

ــر.  معاص
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آثار پژوهشی:

1. تعیین اولویت های پژوهشی دانش اخاق؛

2. لباس روحانیت، بایدها و نبایدها؛

3. دانش نامه کاربردی تربیت فرزندان؛

4. فرهنگ واره اخاقی نوجوان؛

ــزه  ــای ابوحم ــار در دع ــی سرش ــی زندگ ــوی انگیزش 5. الگ

ــی؛ ثمال

6. چالش هــای اخاقــی فــراروی جوانــان در عصــر حاضــر 

ــت از آن؛ ــای برون رف و راه کاره

7. هنجارشناســی اخاقــی روابــط اجتماعــی نامحرمــان از 

منظــر آیــات و روایــات؛

8. درآمدی بر نقش دانش اصول فقه در تفسیر قرآن؛

ــام  ــی ام ــیره ارتباط ــر در س ــا تظاه ــه ب ــوی مواجه 9. الگ

رضــا×؛

10. نقش عرف در ارزش اخاقی؛

یست از نگاه اسام و مسیحیت؛ 11. شأن اخاقی محیط ز

12. اصل اخاقی اعتدال از دیدگاه آیات و روایات؛

13. ابعــاد و چالش هــای اخاقــی تنوع طلبــی جنســی، 

ــی؛ ــی جنس ــای تنوع طلب ــرق ارض ــار و ط ــادی آث مب

ــات و  ــادی در آی ــه روی اقتص ــدال و میان ــی اعت 14. بررس

ــات؛ روای
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ــه  ــر پای ــیعه ب ــه ش ــت در اندیش ــاق و سیاس ــه اخ 15. رابط

حدیــث مکارم االخــاق؛

16. کان پروژه سامت معنوی؛

17. روش شناسی مطالعات سبک زندگی اسامی؛

18. طرح سبک زندگی پیامبر| و اهل بیت^؛

19. طرح سبک زندگی و سنت های الهی؛

20. روش شناسی اجتهاد در اخاق؛

21. اخاق فرجام شناسانه در شیعه و کاتولیک؛

ــی در  ــای بی صداقت ــل و زمینه ه ــی عل ــل اخاق 22. تحلی

ــا؛ ــت از آن ه ــای برون رف ــت و راه کاره ــاد سیاس نه

یــت و اخــاق )درنگــی در شناســایی و کاربســت  23. مدیر

یــت کســب و کار بــا رویکــرد  هنجارهــای اخاقــی در مدیر

اسامی(؛

24. تحلیــل و بررســی آرای مفســران متأخــر شــیعه در حــوزه 

ســبک زندگــی اســامی در حــوزه مصــرف و معاشــرت بــا 

مؤمنــان )جلــد اول(؛

25. تحلیــل و بررســی آرای مفســران متأخــر شــیعه در حــوزه 

ســبک زندگــی اســامی در حــوزه مصــرف و معاشــرت بــا 

مؤمنــان )جلــد دوم(؛

ــاس  ــام براس ــی نظ ــدی سیاس ــاق و کارآم ــه اخ 26. رابط

)مجموعــه  متعالیــه  سیاســی  فلســفه  آموزه هــای 

مقــاالت(؛
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در  اخاقــی  اصــول  و  چالش هــا  و  آســیب ها   .27

دین محــور؛ ســرگرمی  برنامه هــای 

کیــد بــر  28. بایســته های اخاقــی تخاصــم و دشــمنی بــا تأ

عدالت؛ ارزش 

ــل  ــر| و اه ــای پیامب ــن در آموزه ه ــغ دی ــاق تبلی 29. اخ

ــت^؛ بی

30. موانع اخاقی ازدواج؛

یست متعالی؛ 31. محیط ز

32. بازخوانــی اخــاق شــفقت در آموزه هــای اخاقــی 

ــام. اس

2. کمیته علمی ادبیات
محورها و موضوعات دارای اولویت:

1. داستان نویسی دینی برای بازی نامه؛

2. بررسی ادبیاتی داستان های قرآنی؛

ــش  ــرای نمای ــورا ب ــاس از عاش ــیوه های اقتب ــه و ش 3. تعزی

ــه ای؛ صحن

4. حقیقت و دروغ در ادبیات؛

5. جهان داستان و جهان بینی دین؛

6. ماهیت و شیوه نقد دینی داستان؛

ــان^در  ــی معصوم ــاس از زندگ ــع اقتب ــا و موان 7. راه کاره

ــه؛ ــتن بازی نام نوش
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بــرای  مذهبــی  داســتان های  بازنویســی  بایســته های   .8

نمایــش عروســکی؛

ــوزه  ــی در ح ــتانی دین ــات داس ــردی ادبی ــات راهب 9. مطالع

علمیــه )وضعیت شناســی، آسیب شناســی، راهبردهــا(؛

10. مسئله پژوهی فقه داستان.

3. کمیته علمی ادیان
محورها و موضوعات دارای اولویت:

1. بررسی و مقایسه مسائل حقوق بشر در ادیان؛

ــتراتژی  ــناخت اس ــرای ش ــیولوژی )ب ــون میس ــی مت 2. بررس

ــیحیت(؛ ــیر مس تبش

3. بررسی و مقایسه سبک زندگی در ادیان؛

ــان  ــه زب ــیحیت )ب ــام و مس ــع اس ــا در مناب ــه دع 4. مقایس

ــی(؛ انگلیس

5. بررسی راهبردی مدل های گفت وگوی ادیان؛

6. بیانیه گام دوم و ادیان؛

7. بررسی و مقایسه اخاق در ادیان؛

8. مطالعات منطقه ای ادیان؛

9. مقایســـه ســـاختار، ابزارهـــای آموزشـــی، تبلیغـــی، 

مهارتـــی و پژوهشـــی به  کارگرفته شـــده در حوزه هـــای 

علمیـــه ادیـــان؛

10. معرفی اسام و تشیع برای غیرمسلمانان؛
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11. توجــه بــه نیازهــای پیــروان ســایر فــرق در نظــام 

اســامی؛

12. فقه تعامات ادیانی و انسانی.

آثار پژوهشی:

ــان  ــامی-ایرانی در جه ــاز اس ــخصیت های هویت س 1. ش

ــان؛ ــر ایش ــیوه های مؤث و ش

2. مقایسه دعا در اسام و مسیحیت )زبان انگلیسی(؛

3. دانــش میســیولوژی و مدل هــای تبلیــغ مســیحیت در 

ــه؛ ــای مواجه ــام و راه کاره ــان اس جه

4. نقادی کتاب مقدس؛

5. الگوی مناسب مطالعه ادیان در حوزه های علمیه؛

6. عرضه تورات و انجیل بر قرآن؛

7. الگـــوی تحقـــق عدالـــت اجتماعـــی در اســـام و 

ـــامی  ـــاب اس ـــان انق ـــوردی گفتم ـــه م ـــیحیت )مطالع مس

ــن(؛ ــکای التیـ یـ ــش آمر ــات رهایی بخـ ــران و الهیـ ایـ

ــی  ــش آن در تعال ــا و نق ــت دع ــی حقیق ــی تطبیق 8. بررس

ــک؛ ــیعه و کاتولی ــر ش ــان از منظ انس

یعت و معنویت در اسام؛ 9. بررسی رابطه شر

یســت از نــگاه اســام و  10. شــأن اخاقــی محیــط ز

؛ مســیحیت



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

39 آشنایی با دبیرخانه حمایت از طرح های پژوهشی

ــا و  ــنت ها، قدم ه ــا، س ــی، روش ه ــی مبان ــد و بررس 11. نق

ــی؛ ــن دوازده قدم ــای انجم آموزه ه

12. اخاق فرجام شناسانه در شیعه و کاتولیک؛

ــون و  ــور تاکن ــان از ظه ــای کلدانی ــور کلیس ــیر تط 13. س

سیاســت های راهبــردی در برقــراری ارتبــاط بــا آن هــا؛

14. تدوین دانشنامه ادیان )جلد اول(؛

15. تدوین دانشنامه ادیان )جلد دوم(.

4. کمیته علمی اقتصاد
محورها و موضوعات دارای اولویت:

1. طراحــی مــدل تأمیــن مســکن بــر اســاس الگــوی 

مقاومتــی؛ اقتصــاد 

2. الگوی نظام پولی مطابق با نظام اقتصادی اسام؛

یان ارز؛ 3. بررسی فقهی و اقتصادی جر

4. مطالعــه راهبــردی شــرکت های دانش بنیــان براســاس 

ــی؛ ــاد مقاومت ــوی اقتص الگ

5. بررســی و تحلیــل سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و 

ــق؛ ــای تحق ــه راه کاره ارائ

6. بررسی فقهی اقتصادی رمز ارز پایه؛

7. مفاسد اقتصادی و بررسی قوانین مبارزه با آن؛

یــن اســامی و اقتصــاد  8. خصوصی ســازی مطابــق بــا مواز

مقاومتی؛
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9. شاخص های اقتصاد مقاومتی؛

10. ساختار مطلوب بازار مالی از منظر اسام؛

11. نظــام بودجــه در اســام و تطبیــق آن بــر قانــون بودجــه 

کشــور؛

12. اقتصــاد معنــوی: تبییــن جایــگاه معنویــت در اقتصــاد 

اســامی؛

13. مــدل مطلــوب و کارآمــد بانــك داری و تأمیــن مالــی از 

منظــر اســام.

آثار پژوهشی:

1. اقتصاد جمعیت با رویکرد اسامی؛

2. بررسی قوانین حمایت از کاالی ایرانی؛

مطلــوب  نظــام  دینــی؛  اقتصــادی  مردم ســاالری   .3

اســام؛ اقتصــادی 

4. فقه تعاون؛

5. ســاختار مطلــوب برنامــه و بودجــه براســاس مؤلفه هــای 

اقتصادی؛

6. بررســی دیپلماســی اقتصــاد مقاومتــی؛ چالش هــا و 

ســاختارها؛

و  تجــاری  بانک هــای  مقاومتــی  اقتصــاد  الگــوی   .7

ایــران؛ تخصصــی 

8. خلق پول؛
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9. بررسی شفافیت اطاعات مالی از منظر اسام؛

ــادی از  ــری اقتص ــر تصمیم گی ــا ب ــر نهاد ه ــی تأثی 10. بررس

دیــدگاه اســام؛

یه اقتصادی از کتاب و سنت؛ 11. روش استنباط نظر

12. اقتصــاد سیاســی امنیــت جهانــی تدبیــر امــور جهانــی 

در ســدۀ بیســت و یکــم؛

13. درآمــدی بــه فلســفۀ اقتصــاد اســامی )بررســی هویــت 

دانــش اقتصــاد اســامی(؛

14. تأثیــر ارزش هــای اســامی بــر نقــش عنصــر مطلوبیــت 

در تابــع رفــاه اجتماعــی؛

ــد  ــه درآم ــع عادالن ی ــر توز ــی ب ــت های پول ــر سیاس 15. تأثی

در اقتصــاد اســامی؛

اقتصــاد  یــات  نظر در  ارزش هــا  نظام منــد  ورود   .16

اســامی؛

17. تأثیــر مــاک ارزش گــذاری اخاقــی بــر اصــول حاکــم 

ــامی؛ ــاد اس ــت گذاری های اقتص ــر سیاس ب

اقتصــاد  در  مطلــوب  اقتصــادی  فرهنــگ  الگــوی   .18

توســعه  ششــم  برنامــه  مــوردی  )مطالعــه  مقاومتــی 

ایــران(؛ اســامی  جمهــوری 

یــات  نظر انسان شــناختی  مبانــی  تطبیقــی  بررســی   .19

و  متعــارف  اقتصــاد  و  اســامی  اقتصــاد  در  مصــرف 

آن؛ پیامدهــای 
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ــی  ــاد مقاومت ــد در اقتص ــاخص های تولی ــا و ش 20. معیاره

ــدات  ــوردی تولی ــه م ــا مطالع ــای آن )ب ــای ارتق و راهبرده

اســتان قــم(؛

21. الگــوی تــوازن اقتصــادی در جامعــه اســامی )بــا 

کیــد بــر دیدگاه هــای مقــام معظــم رهبــری(؛ تأ

ــای  ــی و راه کاره ــاد مقاومت ــرف در اقتص ــوی مص 22. الگ

ــران؛ ــاد ای ــاح آن در اقتص اص

23. شاخص عدالت در بانک داری اسامی؛

24. الگــوی مطلــوب تقدیــر معیشــت خانــواده در اقتصــاد 

اســامی؛

25. نقــش راهبردهــای اقتصــاد مقاومتــی در ثبــات و امنیــت 

ــور؛ اقتصادی کش

و  مقاومتـــی  اقتصـــاد  در  درون زایـــی  مؤلفه هـــای   .26

ــران؛ ــامی ایـ ــوری اسـ ــق آن در جمهـ ــای تحقـ راهبردهـ

27. اصــول حاکــم بــر نظــام ارزی مطلــوب از نــگاه اقتصاد 

مقاومتی؛

28. بررســی اصــول حاکــم بــر صــادرات و واردات در 

اقتصــاد مقاومتــی؛

پیشــوایان  در ســیره  مقاومتــی  اقتصــاد  مؤلفه هــای   .29

معصــوم^، الزاماتــی بــرای اقتصــاد ایــران؛

30. دانش بنیانــی در اقتصــاد مقاومتــی بــا نگاهــی بــه 

اقتصــاد جمهــوری اســامی ایــران؛
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31. الگوی مطلوب تکافل اجتماعی در اسام؛

یه؛ 32. ساختار و عملکرد نهادهای خیر

ــا  ــه ت ی ــف از نظر ــرمایه  گذاری وق ــترک س ــدوق مش 33. صن

عمــل؛

34. تحلیل فقهی – اقتصادی وقف پول و سهام؛

35. فقه اقتصادی؛

36. طبقه برتر؛ چگونه ثروتمندان دنیای ما را ویران کردند؛

37. تولیــد ملــی، کار و ســرمایه ایرانــی در بخــش کشــاورزی 

ــرد دینی؛ ــا رویک ب

38. راهکارهای رونق بخشی به تولید ملی؛

39. ابزارهای مشتقه مالی؛

40. سیره اقتصادی معصومان^؛

41. بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران؛

42. بررســی اشــکاالت وارد بــر خلــق پــول در نظــام مالــی 

اســامی و ارائــه راه کار بــرای رفــع آن هــا.

5. کمیته علمی انقالب اسالمی و تاریخ معاصر
محورها و موضوعات دارای اولویت:

موانــع  و  برنامه هــا  راهبردهــا،  پیشــران ها،  عوامــل،   .1

انقــاب؛ تحقــق گام دوم 

2. مقایســه انقــاب اســامی بــا ســایر انقاب هــا در 

انقاب هــا؛ زوال  و  شــکوه 
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یــه  نظــام انقابــی )افــول انقابی گــری پــس از  3. نظر

ی(؛ نظام ســاز

ــر  ــخ معاص ی ــول تار ــت در ط ــازش و مقاوم ــوی س 4. الگ

ــران؛ ای

یان شناســی  )جر معاصــر  یــخ  تار سبک شناســی   .5

معاصــر(؛ یــخ  تار یخ نــگاری  تار

6. تحلیل محتوای اسناد النه جاسوسی؛

7. بررســی و پاســخ بــه شــبهات پیرامــون انقــاب اســامی 

ــی  ــت بین الملل ــگاه و فعالی ــتاوردها، جای ــدی، دس )کارآم

و ...(؛

8. نســبت حــوزه و نظــام اســامی )بررســی الگوهــای 

ــت(؛ ــوزه و دول ــل ح تعام

9. تحلیل و بررسی مؤلفه نفوذ در انقاب اسامی؛

یه هــای رقیــب گفتمــان انقــاب اســامی )اســام  10. نظر

اجتماعــی، اســام رحمانــی، اســام فــردی، اســام 

ــی(؛ سیاس

11. بررســی الگوهــای تمدنــی رقیــب جمهــوری اســامی 

ــران )عربســتان، ترکیــه، مالــزی و ...(؛ ای

یخــی و انقــاب اســامی )عبرت هــای  12. عبرت هــای تار

یــخ معاصــر(؛ صــدر اســام، عبرت هــای تار

یان شناسی عدالت خواهی در انقاب اسامی. 13. جر
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آثار پژوهشی:

در  جدیــد  و  قدیــم  تقی زاده هــای  نقــش  بازشناســی   .1

اســامی؛ ارزش هــای  یــف  تحر

مبارزاتــی  مختلــف  ابعــاد  دربــاره  جامــع  پژوهــش   .2

اندرزگــو؛ ســیدعلی  شــهید  روحانــی 

3. اصــول حاکــم بــر مذاکــره بــا دشــمنان در ســّنت و ســیره 

معصومان^؛

یخــی مذاکــره در جنــگ  4. بررســی تطبیقــی عبرت هــای تار

صفیــن و دولــت تدبیــر و امیــد؛

5. مقایســه انقــاب اســامی بــا ســایر انقاب هــا در 

انقاب هــا؛ زوال  و  شــکوه 

یخ نویســی  تار در  فکــری  انحــراف  یان شناســی  جر  .6

ــم؛ ــه ق ــوزه علمی ح

امامیــن  و  خــدا|  رســول  نگرانی هــای  و  بیم هــا   .7

انقــاب؛

8. نقــد و بررســی دیــدگاه مستشــرقان در زمینــه نقــش 

ایــران؛ اســامی  انقــاب  شــکل گیری  در  روحانیــت 

ــای  ــاحت ارزش ه ــی در س ــام التقاط ــی اس 9. گونه شناس

سیاســی و تطبیــق آن بــر گروه هــای پــس از انقــاب 

ــران؛ ــامی ای اس

و  اســام  در  اجتماعــی  عدالــت  تحقــق  الگــوی   .10
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ــامی  ــاب اس ــان انق ــوردی گفتم ــه م ــیحیت )مطالع مس

یــکای التیــن(؛ ایــران و الهیــات رهایی بخــش آمر

یــت امــام خمینــی& در حــل بحران هــای  11. الگــوی مدیر

داخلــی جمهــوری اســامی ایران؛

ــم در شــکل گیری  ــه ق 12. ظرفیت هــای فکــری حــوز علمی

تمــدن نویــن اســامی؛

ســیره  در  تمدن ســاز  دینــی  عقانیــت  الگــوی   .13

؛ × ن منــا مو میر ا

14. گونه شناســی انتقــادی دیدگاه هــا دربــاره انحطــاط 

تمــدن اســامی ایرانــی بعــد از قــرن یــازده هجــری قمــری 

ــر متفکــران معاصــر ایرانــی؛ کیــد ب ــا تأ ب

15. پاســخ بــه شــبهات پیرامــون انقاب اســامی در ســپهر 

بیانــات مقــام معظــم رهبری؛

16. استلزامات معنویت توحیدی در پیشرفت سیاسی؛

کید  17. الگــوی کنشــگری سیاســی اجتماعــی بانــوان بــا تأ

بــر اندیشــه مقــام معظــم رهبــری؛

و  اندیشــه  در  انقابی گــری  شــاخص های  بررســی   .18

ــاخص؛ ــهدای ش ــاب و ش ــن انق ــیره امامی س

سیاســت  در  بین المللــی  مذاکــرات  تــراز  الگــوی   .19

یابــی  کیــد بــر ارز خارجــی جمهــوری اســامی ایــران )بــا تأ

ــر(؛ ــخ معاص ی ــارب تار تج

حــوزه  در  روانــی  عملیــات  تکنیک هــای  واکاوی   .20
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کیــد بــر جنــگ شــناختی؛ یخــی بــا تأ روایــت تار

21. واکاوی نقــش آمــوزش و رســانه در تحــوالت اجتماعــی 

ــی  ــای دموکراس ــر چالش ه ــد ب کی ــا تأ ــران ب ــی ای و سیاس

)براســاس اندیشــه امــام خمینــی&  و افاطــون(؛

ــا  ــی ب ــک غرب کادمی ــای آ ــان پژوهش ه ــل گفتم 22. تحلی

ــه؛ ــوزه علمی ــت ح ی محور

ــرداد 1332 در  ــای 28 م ــگاری کودت ــخ ن ی ــبک تار 23. س

یخ نــگار. تار یان هــای  ادبیــات جر

6. کمیته علمی تاریخ، سیره و تراجم
محورها و موضوعات دارای اولویت:

1. جایــگاه ســیره و ســبک زندگــی اهــل بیــت^ در زندگی 

مســلمانان )پیشــینه، حــال و آینــده(: اجتماعــی، تربیتــی، 

فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی؛

یخ نگاری معاصر؛ وضعیت سنجی،  2. مطالعات راهبردی تار

آسیب شناسی، ارائه راه کار؛

یخ نگاری در حوزه؛ وضعیت سنجی،  3. مطالعات راهبردی تار

آسیب شناسی، ارائه راه کار؛

و  ادوار  مناطــق،  در  شــیعیان  تمدنــی  دســتاوردهای   .4

مختلــف؛ حکومت هــای 

5. تشیع و تمدن نوین اسامی، ظرفیت ها و تهدیدها؛

ــدف  ــا هـ ــیعی )بـ ــای شـ ــی دولت هـ یخـ ــل تار 6. تحلیـ
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ــر(. ــرای دوران معاصـ ــه بـ ــب تجربـ ــرداری و کسـ الگوبـ

آثار پژوهشی:

یخ حوزه های علمیه؛ 1. آشنایی طاب با تار

ــه  2. فراتحلیــل یــک ســده دانــش مهــدوی در حــوزه علمی

قــم؛

یحانة النبی؛ 3. سیره شناسی و سبک زندگی ر

4. طرح مطالعاتی حیات نامه نویسی ائمه^؛

یخ نویســی  تار در  فکــری  انحــراف  یان شناســی  جر  .5

ــم؛ ــه ق ــوزه علمی ح

ــه پیامبــر|«  یخــی »دعــوت مخفیان یابــی گــزاره تار 6. ارز

ــان؛ ــرد قرآن بنی ــا رویک ب

7. میراث مکتوب شیعه؛

یخـــی ابن تیمیـــه  8. بررســـی و نقـــد گزارش  هـــای تار

ـــنة  ـــاج الس ـــاب منه ـــاس کت ـــیع )براس ـــخ تش ی ـــاره تار درب

النبویـــة(؛

9. شیعیان و تمدن اسامی؛

10. خدمات اجتماعی حوزویان در سده اخیر؛

یخ اهل بیت^؛ 11. موسوعه روایی سیره و تار

یــخ کودکــی و نوجوانــی امــام  12. بررســی گزارش هــای تار

حســن× و امــام حســین×؛

13. تبیین و تحقیق کتاب انسان 250ساله؛
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عصــر  اســامی  جامــع  در  نام گــذاری  فرهنــگ   .14

؛ ^ ن مــا معصو

ــا  ــه متــون دینــی و مســأله هرمنوتیــک ب 15. فهــم مســتند ب

کیــد بــر نهــج الباغــه؛ تأ

16. گونــه شناســی اصحــاب امــام رضــا و نقــش فرهنگــی 

اجتماعــی و سیاســی آنــان؛

17. نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسامی؛

18. نقش شیعیان عصر حضور ائمه در تمدن اسامی؛

ســیره  در  ســاز  تمــدن  دینــی  عقانیــت  الگــوی   .19

؛ امیرمومنــان

ــاط  ــاره انحط ــا درب ــادی دیدگاه ه ــی انتق ــه شناس 20. گون

کیــد بــر  تمــدن اســامی ایرانــی بعــد از قــرن 11 ه.ق بــا تأ

متفکــران معاصــر ایرانــی؛

ــد  کی ــا تأ یارت نامه هــا )ب یخــی در گســتره ز 21. اندیشــه تار

ــان(؛ ــور امیرمؤمن ــای مأث یارت نامه ه ــر ز ب

ــور در  ــانه های ظه ــث از نش ــی بح یخ ــور تار ــیر تط 22. س

ــه. ــه امامی اندیش

7. کمیته علمی تفسیر و علوم قرآن
محورها و موضوعات دارای اولویت:

1. آینده پژوهی دانش  تفسیر و علوم قرآن؛

2. تبیین جایگاه قرآن براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور؛
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بــر  کیــد  تأ بــا  قرآنــی  فعالیت هــای  آسیب شناســی   .3

دانــش تفســیر و علــوم قــرآن در کشــور؛

4. بررســی جایــگاه مراکــز تحقیقاتــی و آموزشــی در عرصــه 

دانــش تفســیر و علــوم قــرآن در کشــور و ارائــه راه کار 

ــی آن؛ ــی و کیف ــای کم ارتق

تفســیر و علــوم  دانــش  راه کارهــای کاربردی ســازی   .5

ــرآن؛ ق

6. بهداشــت و ســامت بــا رویکــرد بــه بیماری هــای 

جدیــد؛

7. بنیان های تمدن نوین اسامی در قرآن؛

8. جایگاه قرآن در بین ملل مسیحی؛

بــا  مســیحی  علمــی  مراکــز  مواجهــه  گونه شناســی   .9

یــم؛ کر قــرآن  آموزه هــای 

10. مبانی چشم انداز فرهنگی و نسبت آن با قرآن؛

ــیری و  ــراث تفس ــاندن می ــی و شناس ــای معرف 11. راه کاره

ــام؛ ــان اس ــران و جه ــرآن در ای ــوم ق عل

12. علوم قرآنی در دوره معاصر؛

13. حجاب الزامی و قانونی از دیدگاه قرآن؛

14. روش شناســی )اصــول اســتنباط( دانــش تفســیر و 

ــرآن؛ ــوم ق عل

15. مرجعیت علمی قرآن؛

16. شیوه شناسی بیان و گفتار قرآن؛
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تفســیر  بــرای  بزنگاه هــای خطرســاز  و  17. هرمنوتیــک 

ــرآن؛ ق

18. قرآن و نقش آن در شکل گیری فرهنگ جوامع؛

19. عوامل مؤثر بر گرایش های انسان از منظر قرآن؛

20. تدوین سیر مطالعاتی دانش تفسیر و علوم قرآن.

آثار پژوهشی:

1. کشف الرثاء فی القرآن؛

ــرد  ــا رویک ــم ب ی ــرآن کر ــب ق ــات منتخ ــی آی ــیر ترتیب 2. تفس

ــی؛ تبلیغ

3. الگوی معیار رشد با سوره حدید؛

یم؛ 4. روش و رویکرد تفسیر سازوکاری قرآن کر

5. بنیان های تمدن نوین اسامی در قرآن؛

6. ظرفیت های قرآنی؛

ــا  ــم ب ی ــرآن کر ــامی در ق ــن اس ــدن نوی ــای تم 7. بنیان ه

دوم؛ گام  یــت  محور

8. علوم قرآنی در دوره معاصر؛

ــل  ــی فاض ــه العظم ــت الل ــه آی ــرآن در اندیش ــه الق 9. فق

لنکرانــی )مبانــی، قواعــد و نظــام مســائل(؛

10. عرضه تورات و انجیل بر قرآن؛

11. قرآن و حیات فرهنگی شیعیان امامی؛

12. قرآن و حیات سیاسی شیعیان امامی؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

آشنایی با دبیرخانه حمایت از طرح های پژوهشی52

13. قرآن و حیات اجتماعی شیعیان امامی؛

14. راه کارهــای درونــی اســتحکام خانــواده از دیــدگاه 

ــرآن؛ ق

15. روش هــای نفــوذ فرهنگــی دشــمن در جامعــه اســامی 

یــم؛ از منظــر قــرآن کر

16. موانع اثربخشی نماز از منظر قرآن؛

ــرآن  ــدگاه ق ــان از دی ــوا در انس ــکل گیری تق ــد ش 17. فرآین

ــم؛ ی کر

یم؛ 18. فرآیند اغواگری شیطان از دیدگاه قرآن کر

19. ســیر تحــول اعتقــادی در ســور مکــی همــگام بــا نــزول 

یــم؛ یجــی قــرآن کر تدر

20. قرآن و حیات سیاسی شیعیان امامی؛

یم؛ 21. نظام ارزش ها در قرآن کر

22. حکمرانی خوب از منظر قرآن؛

23. تحلیــل و بررســی آرای مفســران متأخــر شــیعه در حــوزه 

ســبک زندگــی اســامی در حــوزه مصــرف و معاشــرت بــا 

مؤمنــان )جلــد اول(؛

24. تحلیــل و بررســی آرای مفســران متأخــر شــیعه در حــوزه 

ســبک زندگــی اســامی در حــوزه مصــرف و معاشــرت بــا 

مؤمنــان )جلــد دوم(؛

25. طرح کلی مطالعات نظام سازی قرآن بنیان؛

26. قــرآن در مکتــب اهــل بیــت^ )نقــد شــبهات وهابیان 
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کیــد بــر کتــاب اصــول  دربــاره رابطــه شــیعه بــا قــرآن بــا تأ

مذهــب الشــیعه نوشــته ناصــر القفــاری؛

یست معنوی. 27. مدل های قرآنی تبیین در ز

8. کمیته علمی حدیث، درایه و رجال
محورها و موضوعات دارای اولویت:

1. وضعیت شناسی علوم حدیث و راه کارهای ارتقا؛

2. روش شناســی ) اصــول اســتنباط ( علــوم و معــارف 

ــی؛ حدیث

3. روش هــای انتقــال میــراث حدیثــی در پنــج قــرن نخســت 

؛ ی هجر

شــیوه  به ویــژه  حدیــث  اعتبارســنجی  شــیوه های   .4

...؛ و  رجالــی  فهرســتی، 

ــدگاه خاورشناســان در مــورد حدیــث  5. نقــد و بررســی دی

ــع آن؛ شــیعه و حجیــت مناب

6. کشــف و قاعده ســازی آموزه هــای زبان شناســی بــر 

ــس آن؛ ــث و عک ــرآن و حدی ــه ق پای

7. نقــش احادیــث اهــل ســنت در شــناخت فضــای صــدور 

و فهــم احادیــث امامیــه؛

8. نقــش احادیــث اهــل ســنت در شــکل گیری دیدگاه هــای 

خاورشناسان.
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آثار پژوهشی:

1. تعیین اولویت های پژوهشی دانش رجال؛

2. مبانی و روش اعتبارسنجی حدیث شیعه؛

3. نمایه زنی احادیث مشاوره ای و روان شناختی؛

4. فقه الحدیث رسانه؛

5. تولید پرونده حدیث؛

6. استخراج احادیث معصومان^ از متون غیرروایی؛

ــث  ــه احادی ــه ب ــی فناوران ــی دسترس ــا و چگونگ 7. ماک ه

یکتــا؛

یج؛ 8. دانش تخر

و  فقه الحدیــث  دانــش  پژوهشــی  نیازســنجی   .9

؛ یــث لحد ا نقد

10. کوثــر؛ دوره آمــوزش معــارف اســامی ویــژه همســران 

حوزویــان؛

11. روش هــای انتقــال میــراث حدیثــی در پنــج قــرن 

هجــری؛ نخســت 

12. آسان سازی حدیث یابی و حدیث سنجی؛

13. گستره افعال اختصاصی معصومان^؛

14. روش پژوهــش حدیثــی )روش فهــم حدیــث بــا رویکرد 

اصولی(؛

یخ اهل بیت^؛ 15. موسوعه روایی سیره و تار
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16. رهیافتی نو در روش فهم حدیث؛

17. تحلیــل آثــار روان شــناختی آخرت بــاوری از منظــر 

ــث. ــرآن و حدی ق

9. کمیته علمی حقوق
محورها و موضوعات دارای اولویت:

1. مبانی فلسفی و کامی حقوق با رویکرد اسامی؛

2. فقه و دادرسی مجازی؛

ــروف  ــوزه امربه مع ــن ح ــی قوانی ــازوکار اجرای ــی س 3. بررس

ــر نقــش حــوزه و روحانیــت(؛ ــد ب کی ــا تأ و نهی ازمنکــر )ب

4. کاربرد هوش مصنوعی در علوم جنایی؛

الــف( کارکردهــا و کاربردهــای تکنولــوژی هــوش مصنوعی 

در جرم شناســی و کشــف جرائــم و مجرمیــن و ابعــاد 

ــی آن؛ فقهی-حقوق

فنــاوری داده کاوی تکنولــوژی هــوش  قابلیت هــای  ب( 

ــرای  ــم ب ــکاب جرائ ــوی ارت ــف الگ ــرای کش ــی ب مصنوع

و  متغیرهــا  دســته بندی  یــا  جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری 

ویژگی هــای جــرم و طبقه بنــدی آن هــا و اســتفاده از آن هــا 

جرم شناســی؛ تکنیک هــای  در 

ج( قابلیت هــای تکنولــوژی هــوش مصنوعــی بــرای بررســی 

ــدور  ــز ص ــات و نی ــام تحقیق ــد انج ــقم رون ــت  و س صح

حکــم از ســوی قاضــی و نــوع عملکــرد محاکــم قضایــی؛
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ــی از  ــوش مصنوع ــوژی ه ــتر تکنول ــرم در بس ــق ج د( تحق

ــوق؛ ــه و حق ــر فق منظ

ــوش  ــوژی ه ــت تکنول ــی کاربس ــی فقهی-حقوق هــ ( بررس

ــی. ــی در دادرس مصنوع

5. مسائل حقوقی رمزارزها؛

الــف( بررســی فقهــی- حقوقــی مصادیــق مختلــف جــرم در 

ــروج ارز،  ــر، خ ــال غی ــع م ــزارزی )تضیی ــای رم ــتر فض بس

قاچــاق، تغییــر حجــم پــول و ...(؛

ــرم و  ــخیص ج ــف و تش ــی کش ــی فقهی-حقوق ب( بررس

رمــزارزی؛ پلتفرم هــای  از  کاربری هــا  در  مجــرم 

ــویی  ــف پول ش ــق مختل ــی مصادی ــی فقهی-حقوق ج( بررس

ــزارزی؛ ــای رم ــطه پلتفرم ه ــا واس ــازی ب ــات مج در معام

ــه  ــوق عام ــه حق ــاوز ب ــف تج ــق مختل ــی مصادی د( بررس

ــتخراج  ــد اس ــان فرآین ی ــرژی در جر ــع ان ــن مناب و هدررفت

رمــزارز بــا توجــه بــه مصــرف انــرژی بــاال در فرآینــد 

ماینینــگ؛

فرآینــد  از  ناشــی  یســت محیطی  ز چالش هــای  ـ (  هـ

اســتخراج رمزارزهــا )ماننــد گرمایــش زمیــن( از منظــر فقــه 

و حقــوق؛

و( بررســی امــکان فنــی تحقــق تهاتــر در دیــون مالــی 

دیجیتــال و رمزارزهــا از منظــر فقــه و حقــوق؛

ز( بررســی فقهی-حقوقــی ابعــاد مختلــف »تبانــی« در انجام 
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فســاد در کاربــری بیت کویــن )تبانــی در پول شــویی، فــرار 

مالیاتــی، تملیــک مال غیــر و ...(.

و  حوزه شناســی  ماهیت شناســی،  فقه التقنیــن؛   .6

؛ ســی فصل شنا سر

7. سیاست جنایی، با نگاهی فقهی-تقنینی؛

و  معضــات  حــل  فقهی-حقوقــی  راه کارهــای   .8

آســیب های  بــر  تمرکــز  )بــا  اجتماعــی  آســیب های 

ــاد، طــاق، حاشیه نشــینی، فقــر و کــودکان  ــه: اعتی پنج گان

کار(؛

9. تأثیــر مجازات هــای پیش بینی شــده در قانــون مبــارزه 

ــواد  ــم م ــکاب جرای ــی از ارت ــدر در بازدارندگ ــواد مخ ــا م ب

ــدر؛ مخ

و حقوق موضوعــه  فقــه  بررســی حقوق معلوالن در   .10

ایــران و تطبیــق بــا اســتاندارد های بین المللــی به ویــژه 

ــت؛ ــراد دارای معلولی ــوق اف ــی حق ــیون بین الملل کنوانس

11. بررســی فقهــی و حقوقــی محدودیــت آزادی بیــان 

یم خصوصــی؛ در حر

ــی  ــبکه های اجتماع ــی ش ــی و حقوق ــای فقه 12. چالش ه

آن  تأثیرگــذاری  بــر  کیــد  تأ بــا  مجــازی  فضــای  در 

؛ ه د نــوا خا خصوصی  یم  حر بر 

13. حقوق کیفری اسام از منظر فقه حکومتی؛

14. فقه و نظام حل  و فصل اختافات بین المللی؛
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15. حقـوق همبسـتگی از منظر اسـام )حقوق نسـل سـوم 

یـا حقـوق جمعی و گروهـی بشـر از قبیل حق توسـعه، حق 

یسـت سـالم، میـراث  صلـح و امنیـت، حـق بـر محیـط ز

یت، کمک هـای بشردوسـتانه و ...(؛ مشـترک بشـر

16. روش شناسی مطالعات اسام و حقوق بین الملل؛

آثار پژوهشی:

1. مسائل حقوقی فضای مجازی؛

2. مبانــی، راهبردهــا و ابزارهــای حمایــت از حقــوق بشــر در 

سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران؛

3. ســازوکارهای فقهــی و حقوقــی نظــارت رهبــر بــر قــوای 

ــران؛ ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــه گانه در نظ س

4. بررســی ماهیــت حکــم حکومتــی از منظــر فقــه و حقــوق 

و تبییــن آن در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران؛

ــی از  ــم خصوص ی ــتره حر ــن گس ــی و تعیی ــل مبان 5. تحلی

ــوق؛ ــه و حق ــر فق منظ

6. حقوق طبیعی بشر؛

7. بررســی قانــون زکات بــا رویکــرد فقــه حکومتــی و مالیــه 

عمومــی در اســام و پیشــنهاد قانــون مطلــوب؛

8. نهاد عالی مظالم )طرحی براساس فقه سیاسی(؛

9. امکان ســنجی حکــم بــه خســارت معنــوی در فقــه شــیعه 

و مقایســه بــا قانــون مســئولیت مدنی مصــوب 1339؛
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10. تفسیر جامع قانون مدنی جمهوری اسامی ایران؛

11. چالش های موجود در حوزه مسئولیت مدنی؛

ــی  از   ــانه های جمع ــاس  در  رس ــط  اخت ــی ضواب 12. بررس

ــه  و  حقــوق؛ منظــر  فق

ــای  ــرای محکومیت ه ــوه اج ــون نح ــی قان ــی فقه 13. مبان

ــه همــراه نقــد آرای قضایــی(؛ مالــی )ب

ــر  ــوده ب ــای خان ــارات اعض ــت و اختی ــدوده والی 14. مح

ــازی؛ ــای مج ــه فض ــبت ب ــر نس یکدیگ

15. واکاوی فقهــی ـ حقوقــی تحصیــل امــوال نامشــروع از 

ــی؛ ــانه های جمع ــق رس ی طر

16. مبانی نظری حقوق بشر در اسام؛

ــر  ــدود در عص ــۀ ح ــین اقام ــای جانش ــع و نهاده 17. موان

ــت؛ غیب

ــه و  ــه در فق ــایل نقلی ــدگان وس ــری رانن ــئولیت کیف 18. مس

ــوق؛ حق

یــع قــدرت و اختیــارات ولــی  19. والیــت فقیــه و مســئله توز

فقیــه در قانــون اساســی.

10. کمیته علمی دانش نامه، فرهنگ نامه و موسوعه نگاری
آثار پژوهشی:

1. دانش نامه جامع علم انساب؛

یخ اهل بیت^؛ 2. موسوعه روایی سیره و تار
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ــط  ــع طبیعــی و محی 3. دانشــنامه اســامی کشــاورزی مناب

یســت )جلــد پنجــم(؛ ز

4. الموسوعة الفقهیة المیسرة؛

5. تدوین دانشنامه ادیان )جلد 1(؛

6. تدوین دانشنامه ادیان )جلد 2(؛

7. تدوین دانشنامه فقه و اصول )جلد 2(؛

8. تدوین دانشنامه معارف عقلی )جلد 2(؛

9. تدوین دانشنامه امنیت )جلد 1(؛

10. تدوین دانشنامه امنیت )جلد 2(؛

11. تدوین دانشنامه امنیت )جلد 3(؛

یست؛ 12. تدوین دانشنامه محیط ز

13. دانشنامه نوجوانان )جلد 4. ؛

14. دانشنامه نوجوانان )جلد 5(؛

15. دانشنامه نوجوانان )جلد 6(؛

16. دانشنامه نوجوانان )جلد 7(؛

11. کمیته علمی رسانه و فضای مجازی
محورها و موضوعات دارای اولویت:

1. سواد رسانه ای و جایگاه آن )با نگاه دینی(؛

ــیره و  ــی، س ــون دین ــاس از مت ــیوه های اقتب ــا و ش 2. زمینه ه

ســنت معصومیــن^ در تولیــدات رســانه ای؛
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مبانــی فلســفی و کامــی و روش شــناختی فضــای   .3

مجــازی از دیــدگاه اســام؛

4. بررسی فقهی بازی های هوشمند؛

ــه  5. بررســی فقهــی ابعــاد و مصادیــق مختلــف تجســس ب

ــی؛ ــوش مصنوع ــه ه ــز ب ــتم های مجه ــیله سیس وس

از فضــای  بهینــه  بهره بــرداری  راهبردهــای  6. اصــول و 

مجــازی در راســتای تحقــق تمــدن اســامی؛

ــبکه های  ــان در شـ ــور زنـ ــر حضـ ــزان تأثیـ ــه میـ 7. مطالعـ

اجتماعـــی بـــر تعامـــات خانوادگـــی از نـــگاه دینـــی؛

یتی های  8. مــدل مطلــوب اســام نــاب در مواجــه بــا ســلبر

فعــال در رســانه و فضــای مجــازی؛

9. منشور اخاق اسامی در رسانه و فضای مجازی؛

10. بازشناســی امتــداد اجتماعــی علــوم عقلــی در رســانه و 

فضــای مجــازی؛

11. فلســفه رســانه و فضــای مجــازی و مقایســه بــا فلســفه 

رســانه در غــرب؛

ــج  ــت تروی ــاع جه ــذار و اقن ــیوه های تأثیرگ ــی ش 12. بررس

در  مختلــف  نوظهــور  عرفان هــای  و  فــرق  مکاتــب، 

اجتماعــی؛ شــبکه های 

13. قواعد فقهی کاربردی در فضای مجازی؛

14. مطالعــات راهبــردی جنــگ روانــی )وضعیت شناســی، 

ــار و  ــا، آث ــه، راهبرده یخچ ــت، تار ــی، ماهی آسیب شناس
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راه کارهــای مقابلــه رســانه ای(؛

15. بررسی نقش رسانه ها در بحران روحانیت هراسی؛

بحران هــای  در  قــوی  رســانه ای  ســازوکارهای   .16

. عــی جتما ا

آثار پژوهشی:

ــال در فضــای مجــازی  ــان فع ــوزه و حوزوی ــد ح 1. رص

...(؛ و  گروه هــا  کانال هــا،  )اینفلوانســرها، 

فضــای  در  حوزویــان  حضــور  راهنمــای  و  دســتینه   .2

ابزارهــا؛ و  مجــازی؛ اصــول، شــیوه 

3. کتاب گرافیک معرفی حوزه های علمیه )چندزبانه(؛

رســالت  بــه  تکیــه  بــا  رسانه ســازی  و  رســانه داری   .4

مالــی؛ اســتقال  و  حــوزوی 

5. آشنایی با بازی های ویدئویی؛

یان شناسی ضدفرهنگی رسانه های معاصر؛ 6. جر

ــات در  ــان و مبلغ ــرای مبلغ ــی ب ــوای تبلیغ ــن محت 7. تأمی

ــن معــارف و ســبک زندگــی اســامی در گام  راســتای تبیی

ــاب؛ دوم انق

روش هــای  مهارت آمــوزی  کتاب هــای  مجموعــه   .8

تبلیغــی؛

9. سواد رسانه ای ویژه امامان جماعت و جمعه؛

10. مبانــی نظــری طــرح واره »تعلــق فاعلــی« در ارتباطــات 
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کیــد بــر حکمــت متعالیــه؛ بــا تأ

11. الگــوی ارتباطــات سیاســی مــردم و نظــام اســامی در 

رســانه ها؛

یــف شــیوه پژوهشــی حــوزوی بــا کمــک فناوری  12. بازتعر

اطاعات؛

و  دینــی  ســؤاالت  بــه  هوشــمند  پاســخ گویی   .13

آن هــا؛ خــودکار  برچســب گذاری 

14. جســت وجوی موجودیت هــای معنایــی در مــدارک 

ــامی؛ اس

15. طراحــی هســتان نگار اصــول فقــه و تطبیــق آن بــر 

فقــه؛ از  دامنه هایــی 

16. طراحی نظام امامت امت در فضای مجازی؛

یزی جامع امنیت اطاعات؛ 17. طرح ر

18. فقه الحدیث رسانه؛

19. بررسی جامع حاکمیت سایبرنتیک؛

20. آسیب شناسی رسانه و فضای مجازی؛

21. روش تبلیغ در فضای مجازی؛

22. مسائل حقوقی فضای مجازی؛

یه های ارتباطات اجتماعی و رسانه؛ 23. نظر

24. درس نامه مقدماتی تربیت مربی فضای مجازی؛

25. رسانه در اندیشه امام و رهبری؛

26. بازی نامه نویسی؛
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27. بررســی آســیب های نوپدیــد ناشــی از فضــای مجــازی 

نوجوانان؛ در 

28. طراحــی یــک الگوِی-نظــری و کاربــردی- بصیرت گــرا 

و ســازنده گرا بــرای تربیــت اجتماعــی کــودکان و نوجوانــان 

بــا نگاهی بــه تربیــت رســانه ای؛

29. چیستی عدالت فضای مجازی؛

30. مؤلفه هــای جذابیــت در شــبکه های اجتماعــی بــا 

ــناختی آن؛ ــل روان ش ــامی و تحلی ــع اس ــه مناب ــرش ب نگ

ــده  ــب ش ــرا و کس ــده، اج ــد ش ــداف قص ــی اه 31. بررس

ــم و  ــه ق ــوزه علمی ــری در ح ــی و هن ــای فرهنگ فعالیت ه

ــود آن؛ ــای بهب ــه راه کاره ارائ

بررســی وضعیــت اســتفاده دانش آمــوزان طــاب   .32

حــوزه علمیــه قــم از فضــای مجــازی و ارائــه مدلــی بــرای 

ــازی؛ ــای مج ــوزش فض ــای آم ــه از ظرفیت ه ــتفاده بهین اس

ــی  ــانه های اجتماع ــبکه ها و رس ــتفاده از ش ــه اس 33. رابط

بــا حساســیت بــه طــرد و غفلــت عاطفــی، انطباق پذیــری 

و همبســتگی خانــواده؛

34. قواعــد فقهــی پاالیــش فضــای مجــازی در نظــام 

حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران؛

35. تدویـن بسـته آمـوزش خودکنترلـی نوجـوان در فضـای 

مجـازی؛

مصــرف  مطلــوب  یــت  مدیر شــاخصه های  تبییــن   .36
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ــی؛ ــع دین ــر مناب ــد ب کی ــا تأ ــواده ب ــن در خان ــانه های نوی رس

37. ماهیت تبلیغ تعاملی و کارکردهای آن؛

38. پاسخ گویی به شبهات دینی در فضای مجازی؛

و  مــردم  میــان  سوادرســانه ای  وضعیــت  بررســی   .39

؛ مســئولین

سیاســت  در  بین المللــی  مذاکــرات  تــراز  الگــوی   .40

یابــی  کیــد بــر ارز خارجــی جمهــوری اســامی ایــران )بــا تأ

ــر(؛ ــخ معاص ی ــارب تار تج

ــی  از   ــانه های جمع ــاس  در  رس ــط  اخت ــی ضواب 41. بررس

ــه  و  حقــوق؛ منظــر  فق

ــر  ــوده ب ــای خان ــارات اعض ــت و اختی ــدوده والی 42. مح

ــازی؛ ــای مج ــه فض ــبت ب ــر نس یکدیگ

حــوزه  در  روانــی  عملیــات  تکنیک هــای  واکاوی   .43

کیــد بــر جنــگ شــناختی؛ یخــی بــا تأ روایــت تار

ــروع از  ــوال نامش ــل ام ــی تحصی 44. واکاوی فقهی-حقوق

ــی؛ ــانه های جمع ــق رس ی طر

45. واکاوی نقــش آمــوزش و رســانه در تحــوالت اجتماعــی 

ــی  ــای دموکراس ــر چالش ه ــد ب کی ــا تأ ــران ب ــی ای و سیاس

)براســاس اندیشــه امــام خمینــی  و افاطــون(؛

ــا  ــدان ب ــت فرزن ــد صداق ــازوکارهای رش ــل و س 46. عوام

ــانه؛ ــواده و رس ــل خان ــر تعام ــد ب کی تأ

شــبکه های  در  طــاب  کنشــگری  گونه شناســی   .47
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و  تبلیغــی  فرصت هــای  بــر  کیــد  تأ بــا  اجتماعــی 

اخاقــی؛ آســیب های 

12. کمیته علمی روان شناسی
محورها و موضوعات دارای اولویت:

ــران و  ــاب، همس ــناختی ط ــت روان ش ــش وضعی 1. پیمای

ــا؛ ــدان آن ه فرزن

2. فضــای مجــازی؛ چالش هــا، آســیب ها، فرصت هــا، 

راهبردهــا، راه کارهــای عملیاتــی، مکانیزم هــا و فرایندهــای 

تأثیرگــذاری؛

عملیاتی ســازی  راه کارهــای  و  اصــول  و  مؤلفه هــا   .3

مواســات و همدلــی در جامعــه اســامی ایــران؛

4. تبییـــن روان شناختی-اســـامِی مصیبت هـــا )ناشـــی 

از بایـــای طبیعـــی، غیرطبیعـــی و انســـانی( و ارائـــه 

راه کارهـــای کنارآمـــدن بـــا آن هـــا در مقیـــاس فـــردی و 

ــی؛ اجتماعـ

5. تأثیــر مثبت اندیشــی در تحکیــم روابــط اجتماعــی از 

ــنت؛ ــرآن و س ــر ق منظ

6. نقــش فرزنــدآوری و تعــداد فرزنــدان در اســتحکام 

خانــواده؛

ــان شــاغل در محیط هــای کاری و  7. بررســِی مشــکات زن

خانوادگــی؛
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جمهـــوری  ســـیمای  یال های  ســـر آسیب شناســـی   .8

اســـامی از ابعـــاد مختلـــف؛ ماننـــد خانـــواده، ســـبک 

ـــا  ـــاط ب ـــاف، ارتب ـــاب و عف ـــی، حج ـــی، مصرف گرای زندگ

غیرهمجنـــس، پلورالیـــزم دینـــی و ...(؛

ــد  ــازی، ماننـ ــای مجـ ــه فضـ ــوط بـ ــی مربـ 9. موضوعاتـ

مجـــازی«،  فضـــای  در  خودکنترلـــی  »تکنیک هـــای 

ـــای  یتی ها و فض ـــلبر ـــازی«، »س ـــای مج ـــه فض ـــاد ب »اعتی

ـــازی«،  ـــای مج ـــای فض ـــیب ها و راه کاره ـــازی«، »آس مج

ــدان در  ــر فرزنـ ــن بـ ــارت والدیـ ــی نظـ ــته آموزشـ »بسـ

ــناختِی  ــون روان شـ ــول و فنـ ــازی«، »اصـ ــای مجـ فضـ

و...؛ مجـــازی«  فضـــای  در  به کارگرفته شـــده 

10. تحلیــل روان شــناختی وحــدت شــیعه و ســنی )در 

مقیــاس جهانــی، منطقــه ای و ملــی( و راه کارهــای تحقــق 

آن؛

ایــران،  خانگــی  ســینمای  روان شــناختی  تحلیــل   .11

آن؛ بــا  تعامــل  راه کارهــای  و  راهبردهــا 

12. طرح نمــای تغییــر نگــرش زنــان نســبت بــه ســقط 

ــن. جنی

آثار پژوهشی:

1. آموزش استعدادسنجی برای مشاوران؛

تکمیلــی  و  مقدماتــی  دوره هــای  درس نامــه  تدویــن   .2
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روان شــناختی؛ مشــاوره  و  راهنمایــی 

3. تدوین پروتکل آموزشی روان درمانگری؛

4. کتاب مشاوره اخاقی-اعتقادی؛

5. کتاب مشاوره خانواده با رویکرد اسامی؛

6. کتاب مشاوره تحصیلی و شغلی؛

7. کتاب فقه المشاوره؛

8. نمایه زنی احادیث مشاوره ای و روان شناختی؛

9. خانواده تراز اسامی؛

ــی  ــی مبتن ــاوره و روان درمان ــیوه های مش ــا و ش یه ه 10. نظر

بــر روان شناســی اســامی؛

قلمــرو  در  توصیفی -تبیینــی  مدل هــای  و  یه هــا  نظر  .11

آسیب شناســی روانــی در روان شناســی اســامی؛

12. مطالعــه تطبیقــی رفتــار دینــی در ســبک زندگــی مبتنــی 

بــر متــون مقــدس اســام و مســیحیت؛

13. آسیب شناســی خانــواده طــاب مراجعه کننــده بــه 

ــم؛ ــه ق ــوزه علمی ــاوره ح ــز مش مرک

14.  بررســی انتقــادی روابــط فــرا زناشــویی در جامعــه 

ــران؛ ای

15. شناســایی عوامــل و تدویــن مدلــی بــرای تبییــن اخــال 

هویــت جنســی در ایــران و موضــوع شناســی فقهــی آن؛

ــناختی  ــازه های روان ش ــم و س ــی مفاهی ــدل یاب 16. روش م

از متــون اســامی )قــرآن و حدیــث(؛
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17. خودمهارگــری در منابــع اســامی و بررســی تحــول آن 

ــی؛ در دوره نوجوان

ــع  ــاس مناب ــران براس ــی همس ــامت جنس ــوی س 18. الگ

اســامی، ســاخت بســته آموزشــی و بررســی کارآمــدی آن 

ــر میــزان رضایــت جنســی؛ ب

ــع  ــر مناب ــی ب ــری مبتن ــی والدگ ــدل مفهوم ــی م 19. طراح

ــناختی  ــی روان ش ــای آموزش ــرح نم ــن ط ــامی، تدوی اس

در  زندگــی  از  رضایــت  ارتقــای  در  آن  امکان ســنجی  و 

نوجوانــان؛

ــامی  ــع اس ــاس مناب ــد براس ــاط والد-فرزن ــدل ارتب 20. م

در  آن  امکان ســنجی  و  درمانــی  طرح نمــای  تدویــن  و 

کاهــش نشــانگان اختــال نافرمانــی مقابلــه ای و اختــال 

ــال؛ ــا 16 س ــان 12 ت ــلوک در نوجوان س

ــاس  ــویی براس ــاق زناش ــی اخ ــته آموزش ــی بس 21. طراح

ــت  ــای رضای ــنجی آن در ارتق ــامی و امکان س ــع اس مناب

ــواده؛ ــدی خان ــویی و کارآم زناش

22. راه کارهــای درونــی اســتحکام خانــواده از دیــدگاه 

ــرآن؛ ق

بــر آموزه  هــای  کیــد  تأ بــا  23. مهارت  هــای زناشــویی 

اســامی؛

24.  کان پروژه سامت معنوی؛

25. کتاب مهارت های زناشویی؛
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مقطــع  در  فرزندپــروری  راه کنش هــای  و  راهبردهــا   .26

کیــد بــر نقــش پــدر براســاس متــون  نوجوانــی بــا تأ

روان شناســی؛ و  اســامی 

ــا و  ــنت ها، قدم ه ــا، س ــی، روش ه ــی مبان ــد و بررس 27. نق

ــی AA و NA 00718؛ ــن دوازده قدم ــای انجم آموزه ه

28. اصـــول و روش هـــای درونـــی ســـازی محبـــت بـــه 

خـــدا در دوره کودکـــی براســـاس منابـــع اســـامی و 

روانشـــناختی؛

29. الگوی ابراز وجود براساس منابع اسامی؛

30. الگوی تاب آوری با رویکرد اسامی؛

ــه ای  ــی زای زمین ــای تنیدگ ــا رویداده ــه ب ــای مقابل 31. راه ه

ــامی؛ ــع اس در مناب

32. ســاخت آزمــون اولیــه حضــور قلــب در نمــاز براســاس 

منابــع اســامی؛

براســاس  33. ســاخت آزمــون اولیــه هــوش معنــوی 

اســامی؛ آموزه هــای 

ــع  ــواده براســاس مناب 34.  ســاخت بســته آموزشــی در خان

اســامی؛

35. تدویــن بســته آمــوزش تعدیــل کمال گرایــی نســبت بــه 

کیــد بــر منابــع  همســر بــا رویکــرد شــناختی-رفتاری بــا تأ

اســامی؛

36. عــزت نفــس معنــوی و ســاخت پرسشــنامه ان براســاس 
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ــامی؛ منابع اس

ــا  ــناختی ب ــب روان ش ــر( مکات ــروری ب ــی )م 37. بازخوان

ــامی؛ ــع اس ــر مناب ــرش ب نگ

38. راهنمایی و مشاوره اخاقی و اعتقادی؛

39. روش های تعلیم و تربیت براساس قرآن و احادیث؛

40. جنگ روانی از دیدگاه اسام؛

41. راه کارهــای ارتقــای ســامت معنــوی از منظــر آیــات و 

روایــات؛

42. مطالعــه همبســتگی ســبک های فرزندپــروری ادراک 

ــدان؛ ــویی فرزن ــات زناش ــا تعارض ــده ب ش

ــط  ــازی رواب ــه غنی س ــوط ب ــات مرب ــی مداخ 43. معرف

ــاق؛ ــن و ط زوجی

44.  مــرور پژوهش هــای روان شــناختی طــاق و راه کارهــای 

ــا آن؛ مواجهه ب

و  روابـــط همســـران  در  آســـیب زا  45. طرح واره هـــای 

ـــامی؛ ـــع اس ـــه مناب ـــرش ب ـــا نگ ـــاح آن ب ـــای اص روش ه

46. تحلیــل زمینه هــا و عوامــل ناراســتی در خانــواده و 

آن؛ از  برون رفــت  راه کارهــای 

47. اصــول و ضوابــط اخاقــی مشــاوره بــا رویکــرد 

اســامی؛

48. آسیب شناسی روانی با مطابقت های فرهنگی.
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13. کمیته علمی عرفان
محورها و موضوعات دارای اولویت:

1. نقش آموزه های عرفانی در اندیشه  مقاومت؛

ــازی  ــی در اسامی س ــای عرفان ــت آموزه ه ــی ظرفی 2. بررس

علــوم انســانی؛

3. جایگاه عرفان اسامی در تمدن نوین اسامی؛

4. راه کارهای علمی و عملی ترویج معنویت در جامعه؛

5. مطالعــه راهبــردی عرفــان اســامی در حوزه هــای علمیــه 

وضــع  آسیب شناســی،  )وضعیت شناســی،  معاصــر 

ــا(؛ ــوب، راهبرده مطل

ــیب ها و  ــه )آس ــای علمی ــور و حوزه ه ــای نوظه 6. عرفان ه

دالیــل جــذب، رســالت و راه کار حــوزه(؛

یان هــای عرفانــی اهــل ســنت و ظرفیــت آن  7. شــناخت جر

در مقابلــه بــا تکفیــر؛

8. مطالعات راهبردی عرفان در عرصه بین الملل؛

عرصــه  در  اخــاق  و  ضدمعنویــت  کانون هــای   .9

. لملــل بین ا

آثار پژوهشی:

1. راه کارهای انس با امام زمان#؛

2. راه آسمان؛
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3. نظام مفاهیم تهذیب و تربیت )در قرآن و روایات(؛

4. نظــام مســائل پژوهشــی تهذیــب و تربیــت )پژوهش هــای 

ــا و  ــب پایان نامه ه ــردی در قال ــردی و کارب ــن، راهب بنیادی

تحقیقــات(؛

ــزه  ــای ابوحم ــار در دع ــی سرش ــی زندگ ــوی انگیزش 5. الگ

ــی؛ ثمال

6. عرفان تطبیقی )اسام و مسیحیت(؛

یعت و معنویت در اسام؛ 7. بررسی رابطه شر

8. عرفان اجتماعی در پرتو نهضت حسینی؛

9. عرفان اجتماعی؛

10. فرقه های معنویت گرا؛

11. کان پروژه سامت معنوی؛

عرفــان  در  درمان گــری  و  اعتقــادی  آسیب شناســی   .12

ــه؛ حلق

راه هــای  و  نوظهــور  معنویت هــای  آسیب شناســی   .13

ــا آن؛ ــه ب مقابل

یان شناسی و نقد یوگای مدرن؛ 14.  جر

15. مبانی و روش کاربردی سازی معنویت دینی؛

16. نقد و بررسی قانون جذب؛

17. درآمدی بر آینده معنویت؛

18. راه کارهــای علمــی و عملــی ترویــج معنویــت در 

جامعــه؛
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ــی  ــار فرهنگ ــترش آث ــل گس ــا و عوام ــی زمینه ه 19. بررس

ــران؛ ــو در ای ــو کوئیل پائل

یــم و  20. الگــوی ســامت معنــوی از منظــر قــرآن کر

حدیــث؛

و  اســام  معنویــت  در  باطــن  رضایــت  بررســی   .21

دینــی؛ یســم  سکوالر

22. نقد و بررسی دین شناسی؛

23. فرقه های معنویت گرا؛

24.  شــیوه های مواجهــه تبلیغــی بــا افــراد در معــرض 

معنویــت جدیــد؛

ــای  ــوی در دنی ــی و معن ــد دین ــوالت نوپدی ــه تح 25. مطالع

معاصــر.

14.  کمیته علمی علوم اجتماعی
محورها و موضوعات دارای اولویت:

کیــد بــر  1. راه کارهــای برون رفــت از چالــش جمعیتــی بــا تأ

ــامی؛ اصول اس

2. آسیب شناسی افزایش سن ازدواج و ارائه راه کار؛

3. طراحــی الگــوی مطلــوب جامعه پذیــری کــودکان و 

ــازی؛ ــای مج ــر فض ــان در عص نوجوان

ــه  ــه در دو ده ــع جامع ــای مرج ــوالت گروه ه ــل تح 4. تحلی

اخیــر؛
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5. راه کارهــای مقابلــه بــا آســیب های فرهنگــی فضــای 

ــازی؛ مج

ــی  ــته های مردم ــت هس ــاد و هدای ــوی ایج ــی الگ 6. طراح

ــر وضعیت شناســی و  ــی ب ــی )مبتن در راســتای اهــداف دین

ــود(؛ ــع موج ــی وض آسیب شناس

7. راه کارهای تقویت امید به آینده در فضای جامعه؛

8. عوامل ناسازگاری و طاق در خانواده های طاب؛

و  جامعــه  در  دیــن داری  فرهنــگ  آسیب شناســی   .9

راه کارهــای ارتقــای آن بــا توجــه بــه رســالت حــوزه؛

آثار پژوهشی:

اجتماعــی  علــوم  پژوهشــی  اولویت هــای  تعییــن   .1

اســامی؛

2. تدوین کتاب امداد روحانی؛

3. لباس روحانیت، بایدها و نبایدها؛

ــب و  ــاون در تهذی ــت )تع ــب و تربی ــازی تهذی 4. مردمی س

تربیــت تعاملــی(؛

ــته های  ــی و هس ــت اخاق ــاد تربی ــادی )جه ــت جه 5. تربی

خودجــوش تهذیبــی(؛

ــات در  ــان و مبلغ ــرای مبلغ ــی ب ــوای تبلیغ ــن محت 6. تأمی

ــن معــارف و ســبک زندگــی اســامی در گام  راســتای تبیی

ــاب؛ دوم انق
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روش هــای  مهارت آمــوزی  کتاب هــای  مجموعــه   .7

تبلیغــی؛

8. آسیب شناسی و نیازسنجی تبلیغات دینی؛

9. آینده پژوهی تبلیغات دینی؛

10. تجربه نگاری تبلیغی؛

11. تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحوالت اجتماعی؛

12. تغییــرات جمعیتــی از منظــر اندیشــمندان علوم انســانی 

اسامی؛ و 

13. مبانی نظری جمعیت )7 جلد(؛

ــامی و  ــرد اس ــدآوری؛ رویک ــه فرزن ــرش ب ــر نگ 14.  تغیی

روان شــناختی؛

15. تبیین راه کارهای فرهنگی افزایش باروری؛

یوها،  ســنار بررســی  جمعیــت؛  آینده پژوهــی   .16

پیــش  رو؛ چالش هــای  و  فرصت هــا 

17. پیامدهای سیاسی و امنیتی کاهش جمعیت؛

مســئولیت های  و  علمیــه  مــدارس  برون گرایــی   .18

طلبــه؛ اجتماعــی 

19. روش تبلیغ در فضای مجازی؛

یه های ارتباطات اجتماعی و رسانه؛ 20. نظر

21. فرهنگ حوزوی؛

ــی  ــات علم ــی در ادبی ــگری دین ــازی از گردش 22. مدل س

ــور؛ کش
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23. رسانه و خانواده؛

ــی  ــری فرهنگ ــت فک ــگاه مرجعی ــر جای ــم تغیی 24.  مکانیس

ــا؛ ــت و راه کاره روحانی

ــام  ــی ام ــیره ارتباط ــر در س ــا تظاه ــه ب ــوی مواجه 25. الگ

×؛ رضا

کسب شــده  و  اجــرا  قصدشــده،  اهــداف  بررســی   .26

ــم و  ــه ق ــوزه علمی ــری در ح ــی و هن ــای فرهنگ فعالیت ه

ــود آن؛ ــای بهب ــه راه کاره ارائ

بررســی وضعیــت اســتفاده دانش آمــوزان طــاب   .27

حــوزه علمیــه قــم از فضــای مجــازی و ارائــه مدلــی بــرای 

ــازی؛ ــای مج ــوزش فض ــای آم ــه از ظرفیت ه ــتفاده بهین اس

ــی  ــانه های اجتماع ــبکه ها و رس ــتفاده از ش ــه اس 28. رابط

بــا حساســیت بــه طــرد و غفلــت عاطفــی، انطباق پذیــری 

ــواده؛ ــتگی خان و هم بس

بلوچســتان؛  و  سیســتان  در  ســنت  اهــل  زن   .29

راهبردهــا،  وضعیت شناســی،  هویتــی،  شــاخص های 

راه کارهــا؛ و  موانــع 

30. شکوه عدالت؛

31. شــاخص های خدمت مــداری در الگــوی اســامی 

ــرفت؛ ــی پیش ایران

32. بررســی انتقــادی روابــط فــرا زناشــویی در جامعــه 

ــران؛ ای
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33. ماهیــت و الزامــات فقــه پیشــرفت )ماهیــت و الزامــات 

فقــه نظــام اجتماعــی پیشــرفت گرا(؛

34.  تبییــن نقــش عوامــل فرهنگــی بــر تغییــرات بــاروری و 

ارائــه الگــوی مطلــوب بــرای افزایــش آن بــه بــاالی ســطح 

جانشــینی؛

35. بررســی تحلیلــی مختصــات فرهنگــی جهــان اجتماعی 

ــاع مقدس؛ دف

36. نقش عرف در ارزش اخاقی؛

37. پیامدهــای فرهنگــی علــم مــدرن در جهــان اســام بــا 

مطالعــه مــوردی افغانســتان؛

38. مبانی و اصول روشی فقه تمدنی؛

39. چالش تکنولوژی مدرن با جهان بینی دینی؛

40. روش هــای نفــوذ فرهنگــی دشــمن در جامعــه اســامی 

یــم؛ از منظــر قــرآن کر

41. الگوی مطلوب تکافل اجتماعی در اسام؛

42. طراحــی مــدل راهبــردی تقویــت دین مــداری در ایــران 

کیــد بــر نقــش روحانیــت؛ بــا تأ

43. شهروندی و حقوق شهروندی در نظام اداری؛

44.  عوامل اجتماعی مؤثر بر معرفت؛

45. علم اجتماعی اسامی؛

46. درآمدی بر اندیشه های فرهنگی آیت الله خامنه ای؛

از  اجتماعــی  نیروهــای  بازمانــی  عوامــل  بررســی   .47
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ــا  ــامی ت ــوری اس ــی در جمه ــدرت سیاس ــه ق ــیدن ب رس

ــم؛ ــت ده ــان دول پای

48. طراحی و ارائه الگوی همه جانبه اشتغال؛

49. خدمات اجتماعی حوزویان در سده اخیر؛

ــا و  ــنت ها، قدم ه ــا، س ــی، روش ه ــی مبان ــد و بررس 50. نق

ــی AA و NA 00718؛ ــن دوازده قدم ــای انجم آموزه ه

51. الگوی ارتباطات میان فرهنگی در اسام؛

52. نقــش روحانیــت در جامعــه اســامی )بایســته ها، 

راه کارهــا(؛ و  آســیب ها 

53. انسجام مذهبی در ایران و ارتباط آن با امنیت ملی؛

ــوزه و  ــی در ح ــی های آزاداندیش ــی کرس 54.  آسیب شناس

دانشــگاه؛

55. دین و دین داری در ایران؛

56. راز عقب ماندگی فرهنگی؛

57. ضعف اخاق اجتماعی و امنیت؛

58. طرح جامع خانواده؛

59. فساد اداری و امنیت ملی در ایران؛

یزی و ضعف حاکمیت قانون در ایران؛ 60. قانون گر

61. گسست نسلی در ایران؛

62. پاسخ گویی به شبهات دینی در فضای مجازی؛

63. بررســی وضعیــت ســواد رســانه ای میــان مــردم و 

مســئوالن؛
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64.  تحلیل وضعیت تبلیغات دینی؛

65. قرآن و حیات سیاسی شیعیان امامی؛

66. مدل درمان اعتیاد با رویکرد دینی؛

67. تأثیر شرایط اجتماعی در اجتهاد؛

68. طرح کلی مطالعات نظام سازی قرآن بنیان؛

69. گونه شناســـی کنش  گـــری طـــاب در شـــبکه های 

کیـــد بـــر فرصت  هـــای تبلیغـــی و  اجتماعـــی بـــا تأ

اخاقـــی؛ آســـیب های 

پذیری حجاب دختران؛ 70. هنجار

ــرف  ــوی مص ــر الگ ــزاران ب ــی کارگ ــبک زندگ ــش س 71. نق

ــه؛ جامع

ــی  ــش تمدن ــت بین ــای تقوی ــاد و مؤلفه ه ــتی، ابع 72. چیس

کیــد بــر جامعــه هــدف حــوزه و روحانیــت )رویکــرد  بــا تأ

تمدنــی از عرصــه نظــر تــا صحنــه عمــل(؛

کنشــگران  برنامه هــای  و  سیاســت ها  رویکردهــا،   .73

اجتماعــی؛ آســیب های  حــوزه 

اربعیــن  پیــاده روی  جامعه شــناختی  بررســی    .74

چالش هــا«؛ و  »فرصت هــا 

75. تبییــن جامعه شــناختی عوامــل طــاق در شــهر قــم بــر 

پایــه مــدل نظــری خانــواده باثبــات؛

76. تبیین مبانی جامعه شناسی با رویکرد دینی؛

77. بازخوانی و بازتولید علم اجتماعی مسلمین؛
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ــان  ــد می ــت امی ــاد و تقوی ــای ایج ــارت و روش ه 78. مه

اقشــار مختلــف جامعــه به ویــژه جوانــان و نوجوانــان؛

کنشــگران  برنامه هــای  و  سیاســت ها  رویکردهــا،   .79

اجتماعــی. آســیب های  حــوزه 

15. کمیته علمی علوم تربیتی
محورها و موضوعات دارای اولویت:

محور اول: تربیت حوزوی
1. تدوین فلسفه تربیت حوزوی؛

2. فلسفه برنامه درسی حوزه های علمیه؛

3. بررسی برنامه درسی تربیت حوزوی؛

4. تجربه نگاری تربیتی تبلیغی حوزویان؛

یت آموزشی حوزویان؛ 5. تجربه نگاری مدیر

محــور دوم: تألیــف کتــب درســی تعلیــم و تربیــت 
اســامی

- تألیــف کتــب درســی در قلمــرو تعلیــم و تربیــت اســامی 

مبتنــی بــر نیازهــای اعامــی مراکــز حــوزوی؛

ــا  ــردم ب ــت م ــم و تربی ــوزه و تعلی ــوم: ح ــور س مح
ــا ــر کرون ــد ب تأکی

کید بر کرونا؛ 1. تبلیغ در عصر جدید با تأ

ــا  ــی ب ــا رویکــرد دین 2. آسیب شناســی تربیــت خانوادگــی ب

کیــد بــر کرونــا؛ تأ
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3. فرصت هــا و تهدیدهــای شــرایط اپیدمیــک کرونــا در 

فرزندپــروری؛

4. بازطراحــی نقــش تبلیغــی روحانیــت در شــرایط اپیدمیــک 

؛ ونا کر

محور چهارم: آموزش و پرورش 
1. فلسفه تربیت معلم دینی؛

ــم و  ــرد تعلی ــا رویک ــی ب ــتی تربیت ــناد باالدس ــی اس 2. بررس

ــامی؛ ــت اس تربی

یف تعامل حوزه و آموزش و پرورش؛ 3. بررسی و بازتعر

4. برنامه آموزش دین مبتنی بر تراز تحولی متربیان؛

5. بررســی انطبــاق مراحــل حیــات طیبــه بــا مراحــل رشــد 

ــا  ــق ب ــی )مطاب ــای تحصیل ــرایط دوره ه ــوزان و ش دانش آم

ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش(؛

ــن و  ــی دی ــب درس ــوای کت ــاق محت ــزان انطب ــی می 6. بررس

ــوزان؛ ــای دانش آم ــا نیازه ــی ب زندگ

تربیــت  آسیب شناســی  زمینــه  در  تطبیقــی  مطالعــه   .7

ــی  ــت دین ــد تربی ــی فراین ــه تطبیق ــان، مقایس ــی نوجوان دین

دانش آمــوزان در ایــران و چنــد کشــور اســامی؛

8. آینده پژوهــی در زمینــه نیازهــای دینــی و فکــری نوجوانــان 

جوانان؛ و 

9. آسیب شناســی آمــوزش نمــاز مــدارس در دوره هــای 

ــف؛ مختل
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بــا  خانواده هــا  زندگــی  ســبک  رابطــه  بررســی   .10

ــی  ــت دین ــای تربی ــکی و پیامده ــادی، مناس ــاد اعتق ابع

دانش آمــوزان؛

11. بررســی تطبیقــی روش هــای آمــوزش معلمــان دینــی در 

کشــورهای مالــزی، اندونــزی، پاکســتان، افغانســتان؛

آثار پژوهشی:

1. ایده هــای نــو )راهبردهــا و راه کارهــای تربیتــی( متناســب 

ــات  ــب و تربیــت و اقتضائ ــا مســائل و آســیب های تهذی ب

؛ ید جد

2. راهبردهــا و راه کارهــای مردمی ســازی تهذیــب و تربیــت 

ــه؛ ــای علمی در حوزه ه

ــته های  ــی و هس ــت اخاق ــاد تربی ــادی )جه ــت جه 3. تربی

خودجــوش تهذیبــی(؛

ــم تهذیــب  4. طبقه بنــدی و اولویت گــذاری در نظــام مفاهی

و تربیــت از دیــدگاه اســام؛

5. بایســته ها و الزامــات تهذیــب و تربیــت در ســاختار، 

یــت، رویکردهــا و فرایندهــای ســازمانی  سیســتم مدیر

ــه؛ ــدارس علمی ــت م ی ــت و مدیر ی ــز مدیر مرک

6. نظــام مســائل پژوهشــی تهذیــب و تربیــت )پژوهش هــای 

ــا و  ــب پایان نامه ه ــردی در قال ــردی و کارب ــن، راهب بنیادی

تحقیقــات(؛
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7. تدویــن متــون آموزشــی طــرح کوثــر )مهارت هــای 

زندگــی، آییــن همســرداری و تربیــت فرزنــد و ...(؛

8. تبلیـغ در آمـوزش و پرورش در مقطع ابتدایی؛ نیازسـنجی 

و مخاطب شناسـی، مهـارت و روش، تأمین محتوا؛

ــطه اول؛  ــع متوس ــرورش در مقط ــوزش و پ ــغ در آم 9. تبلی

ــن  ــارت و روش، تأمی ــی، مه ــنجی و مخاطب شناس نیازس

ــوا؛ محت

10. تبلیــغ در آمــوزش و پــرورش در مقطــع متوســطه دوم؛ 

ــن  ــارت و روش، تأمی ــی، مه ــنجی و مخاطب شناس نیازس

محتــوا؛

ـــل  ـــا مراح ـــه ب ـــات طیب ـــل حی ـــاق مراح ـــی انطب 11. بررس

رشـــد دانش آمـــوزان و شـــرایط دوره هـــای تحصیلـــی 

ـــرورش(؛ ـــوزش و پ ـــن آم ـــول بنیادی ـــند تح ـــا س ـــق ب )مطاب

12. بررســی میــزان انطبــاق محتــوای کتــب درســی دیــن و 

ــوزان؛ ــای دانش آم ــا نیازه ــی ب زندگ

13. مطالعــه تطبیقــی در زمینــه آسیب شناســی تربیــت 

ــی  ــت دین ــد تربی ــی فراین ــه تطبیق ــان، مقایس ــی نوجوان دین

دانش آمــوزان در ایــران و چنــد کشــور اســامی؛

فکــری  و  دینــی  نیازهــای  زمینــه  در  آینده پژوهــی    .14

جوانــان؛ و  نوجوانــان 

ــای  ــدارس در دوره ه ــاز م ــوزش نم ــی آم 15. آسیب شناس

ــف؛ مختل
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بــا  خانواده هــا  زندگــی  ســبک  رابطــه  بررســی   .16

ــی  ــت دین ــای تربی ــکی و پیامده ــادی، مناس ــاد اعتق ابع

دانش آمــوزان؛

17. بررســی تطبیقــی روش هــای آمــوزش معلمــان دینــی در 

کشــورهای مالــزی، اندونــزی، پاکســتان و افغانســتان؛

ــد  ــی مه ــیوه های اجرای ــداف و ش ــی، اه ــول، مبان 18. اص

امیــن؛

19. پیوندســازی معــارف مهــدوی بــا کتــب ابتدایــی، 

مهدکودک هــا؛ و  پیش دبســتانی 

کیــد بــر ســیره و روش  20. ســبک زندگــی طلبــه بــا تأ

بــزرگان دیــن؛

21. کوثــر؛ دوره آمــوزش معــارف اســامی ویــژه همســران 

حوزویــان؛

22. تدوین بسته های آموزشی مهارت های زندگی؛

ــه؛  ــی طلب ــئولیت های اجتماع ــردی مس ــه راهب 23. مطالع

آسیب شناســی، نیازســنجی، راهبردهــا؛

24. طراحـــی یـــک الگـــوِی -نظـــری و کاربـــردی- 

بصیرت گـــرا و ســـازنده گرا بـــرای تربیـــت اجتماعـــی 

ـــانه ای؛ ـــت رس ـــه تربی ـــی ب ـــا نگاه ـــان ب ـــودکان و نوجوان ک

25. الگوی تربیت والیی در دوران کودکی؛

26. آثــار و پیامدهــای اعتقــاد و التــزام بــه امامــت در ســبک 

ــردی و اجتماعی؛ زندگــی ف
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27. روش هــای درونــی ســازی ارزش هــای اخاقــی از 

ــم؛ ی ــرآن کر ــر ق منظ

ــی از  ــی دوره ابتدای ــای درس ــوای کتاب ه ــل محت 28. تحلی

منظــر ارزش هــای اجتماعــی ســند تحــول بنیادیــن آموزش 

و پــرورش؛

29. وظایف حکومت در تربیت دینی از منظر قرآن؛

30. تحلیــل محتــوای کتــاب هدیه هــای آســمان دوره 

ابتدایــی براســاس مؤلفه هــای عاطفــه دینــی؛

ــر  ــری در ام ــی و حداکث ــت حداقل ــان تربی ــش می 31. چال

ــی؛ جنس

تحــول  مراحــل  اســامی؛  یــه  نظر بــر  درآمــدی   .32

آن؛ مبانــی  و  دیــن داری 

33. مجموعه 14 جلدی خانواده ما؛

34.  تدویــن بســته آمــوزش خودکنترلــی نوجــوان در فضــای 

؛ ی ز مجا

35. بررســی انتقــادی سیاســت های تربیتــی جمهــوری 

ــران؛ ــامی ای اس

36. چالش های تربیت دینی در خانواده؛

37. ناپرورش ناکارآمدی تربیت دینی در مدارس؛

38. روش های تربیت عبادی ـ معنوی فرزندان؛

39. بررسی تطبیقی الگوی اسامی تربیت اعتقادی؛

40. تربیت جنسی در خانواده از دیدگاه اسام؛
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یت آموزشی و تربیتی؛ 41. الگوی مدیر

42. برنامــه درســی تربیــت دینــی مبتنــی بــر تبییــن یادگیــری 

کیــد بــر اهــداف، محتــوا  از دیــدگاه حکمــت متعالیــه بــا تأ

و راهبردهــا؛

43. عوامــل و ســاز و کارهــای رشــد صداقــت فرزنــدان بــا 

کیــد بــر تعامــل خانــواده و رســانه؛ تأ

آیین نامه هــای  و  کان  سیاســت های  تأثیــر  واکاوی    .44

ــان و  ــی معلم ــت دین ــد معرف ــرورش در رش ــوزش و پ آم

دانش آمــوزان؛

45. مأخذشناســی و تدویــن گــزارش مــروری از منابــع 

ــی  ــه یابی و علت شناس یش ــوزه ر ــی در ح ــامی و غرب اس

ارتقــای  و  آن  بــا  مواجهــه  راه کارهــای  و  دروغ گویــی 

صداقــت )پــروژه تربیتــی(؛

موفــق  تجربیــات  مستندســازی  و  مســتندنگاری   .46

ــی  ــای دین ــان و باوره ــق ایم ــی در تعمی ــل خانوادگ محاف

عــزاداری؛ مجلــس  جوان هــای  نســل  به ویــژه  مــردم 

47. همسرداری در سیره معصومان؛

48. شــیوه مواجهــه معصومــان بــا مشــکات خانوادگی 

همســران )در حــل مشــکات زوجین (؛

49. نقــش مهدویــت در ارائــه ســبک زندگــی اســامی 

)مهدویــت الگــوی ســبک زندگــی اســامی(.
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16. کمیته علمی علوم سیاسی
محورها و موضوعات دارای اولویت:

1. موسوعه تخصصی فقه سیاسی؛

ــامی  ــوی اس ــاس الگ ــوب براس ــی مطل ــدل حکمران 2. م

ــاب(؛ ــا در گام دوم انق ــی )ی ایران

3. تفسیر سیاسی قرآن؛

4. آسیب شناســی عملکــرد نظــام سیاســی پــس از انقــاب 

در زمینــه عدالــت و فســاد و ارائــه راه کارهــا؛

5. تأثیر تغییرات جمعیتی در امنیت جمهوری اسامی؛

6. راهبردهــای فراگیرســازی اخــاق سیاســی-اجتماعی در 

جامعــه اســامی؛

7. راه کارهــای تأمیــن عدالــت سیاســی در گام دوم انقــاب 

اســامی؛

ــی  ــات سیاس ــق منوی ــه در تحق ــای علمی ــش حوزه ه 8. نق

ــاب. ــه گام دوم انق بیانی

آثار پژوهشی:

1. پاســخ بــه شــبهات اندیشــه سیاســی اســام و کارآمــدی 

نظــام؛

یانات فکری دگراندیش؛ 2. جر

3. سواد رسانه ای ویژه امامان جماعت و جمعه؛
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ــامی در  ــام اس ــردم و نظ ــی م ــات سیاس ــوی ارتباط 4. الگ

رســانه  ها؛

5. آزاداندیشی در اندیشه دینی معاصر؛

6. راهبردهــای عبــور از بحــران ســلطه در جهــان اســام در 

کیــد بــر بیانیــه گام دوم  اندیشــه مقــام معظــم رهبــری )بــا تأ

انقــاب اســامی(؛

7. درس نامه غرب و مهدویت؛

نفــی  یــات  نظر و  تفکــرات  بــا  مقابلــه  روش هــای   .8

اســامی؛ جمهــوری  نظــام  مشــروعیت 

9. آســیب ها و چالش هــای محــور مقاومــت و راه هــای 

ــداری آن؛ ــات و پای ثب

10. تجزیــه و تحلیــل مبانــی اندیشــه سیاســی علمــای 

ــدی  ــق( و کار آم ــه )3311-709 ه ــر صفوی ــیعی عص ش

ــر؛ ــی معاص ــه سیاس ــول اندیش آن در تح

ــب  ــای منص ــاب و اعط ــوب انتخ ــِی وج ــی فقه 11. بررس

ــادل؛ ــزار ع ــه کارگ ــی ب سیاس

ــه گام  12. عیارســنجی فقهــی داللت هــای بین المللــی بیانی

دوم؛

13. نهاد عالی مظالم )طرحی براساس فقه سیاسی(؛

14.  روابط بین الملل از منظر امام خامنه ای؛

15. فقه سیاسـت خارجـی و روابط بین الملل )دیپلماسـی و 

رفتار سیاسـی در اسام(؛
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یخی و باورهای مذهبی طالبان؛ 16. تطور تار

17. بررســی الگوهــای حکومــت اســامی منهــای والیــت 

فقیــه؛

18. ظرفیت هــای فقــه اهــل بیــت^ در تبییــن نظــام 

سیاســی مطلــوب؛

19. شهروندی در فلسفه سیاسی اسامی؛

20. الزامات عدالت در مردم ساالری اسامی؛

یــت در مشــروعیت نظــام سیاســی  یــه اکثر 21. بررســی نظر

یــه کفایــت؛ و تبییــن نظر

22. فرهنگ سیاسی در اندیشه مقام معظم رهبری؛

23. الگوی منافع دولت اسامی در سیاست خارجی؛

24.  راهبردهــای بســط سیاســت توحیــد محــور اســامی در 

ــکوالر؛ عصر پساس

25. الگــوی اســامی نظــام جهانــی مطلــوب و راهبردهــای 

تحقــق آن؛

26. الگــوی دیپلماســی عمومــی جمهــوری اســامی ایــران 

در مواجهــه بــا نظــام ســلطه؛

ــام در  ــان اس ــر جه ــری معاص ــای فک یان ه ــش جر 27. نق

یــان تکفیری،  تثبیــت یــا تغییــر نظــام ســلطه )بــر محــور جر

روشــنفکری ســکوالر و اجتهــادی(؛

جمهــوری  در  سیاســی  مشــارکت  آسیب شناســی   .28

اســامی ایــران؛
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29. مبانی عقلی استکبارستیزی؛

کیــد بــر  30. نقــش جمعیــت در امنیــت سیاســی بــا تأ

جمهــوری اســامی ایــران؛

31. مدل رهبری سیاست و حکمرانی در قرآن؛

ــه  ــر پای ــیعه ب ــه ش ــت در اندیش ــاق و سیاس ــه اخ 32. رابط

حدیــث مکارم االخــاق؛

کیــد بــر  33. اخــاق سیاســی در جمهــوری اســامی بــا تأ

ــی؛ ــای انتخابات رقابت ه

34.  الگــوی تربیــت سیاســی کارگــزاران جمهوری اســامی 

ایــران براســاس مکتــب سیاســی امــام خمینی&؛

تفســیر  براســاس  نبــوی|  دولت ســازی  الگــوی   .35

ــرآن؛ ــی ق تنزیل

ــارکت  ــت مش ــرای تقوی ــزب ب ــوب تح ــوی مطل 36. الگ

ــران؛ ــامی ای ــوری اس ــال در جمه ــی فع سیاس

ــن  ــدن نویـ ــکل گیری تمـ ــت در شـ ــگاه عقانیـ 37. جایـ

اســـامی از دیـــدگاه امـــام خمینـــی و آیـــت اللـــه 

خامنـــه ای؛

38. چالش های نظری عدالت در جمهوری اسامی؛

ــی در برنامه هــای توســعه جمهــوری  39. چالش هــای هویت

ــامی ایران؛ اس

یــم  40. رویکــرد امــام خمینــی در تفســیر سیاســی قــرآن کر

بــرای ارائــه الگــو بــه جهــان اســام؛
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41. شــاخصه های کارآمــدی سیاســی در نظــام والیــت 

ــران؛ ــامی ای ــوری اس ــر جمه ــد ب کی ــا تأ ــه ب فقی

خارجــی  سیاســت  کارآمــدی  در  قــدرت  نقــش   .42

ایــران؛ اســامی  جمهــوری 

43. قرآن و حیات سیاسی شیعیان امامی؛

44.  شــاخص های خدمت مــداری در الگــوی اســامی 

ــی پیشــرفت؛ ایران

ایرانــی  اســامی  الگــوی  سیاســی  شــاخص های   .45

پیشــرفت؛

46. حکمرانی خوب از منظر قرآن؛

47. فلسفه فقه دولت؛

48. مسائل سیاسی جهان اسام؛

ــی در  ــای بی صداقت ــل و زمینه ه ــی عل ــل اخاق 49. تحلی

ــا؛ ــت از آن ه ــای برون رف ــت و راه کاره ــاد سیاس نه

50. تدوین دانشنامه امنیت )جلد1(؛

51. تدوین دانشنامه امنیت )جلد2(؛

52. تدوین دانشنامه امنیت )جلد3(؛

ــاس  ــام براس ــی نظ ــدی سیاس ــاق و کارآم ــه اخ 53. رابط

)مجموعــه  متعالیــه  سیاســی  فلســفه  آموزه هــای 

مقــاالت(؛

ــا  ــامی و چالش ه ــوری اس ــی در جمه ــعه سیاس 54.  توس

فــراروی آن؛
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55. بررســی نقــش و جایــگاه بوروکراســی در کارامــدی 

نظــام ج.ا.ا؛

56. مطالعــات مقایســه ای کارامــدی ایــران و دیگر کشــورها 

ــه مقاالت(؛ )مجموع

سیاســی  کارگــزاران  صداقــت  آسیب شناســی   .57

منظــر  از  حاکمــان  سیاســی  رفتــار  )آسیب شناســی 

قــت(؛ صدا

58. فقه سیاسی و سازمان های بین المللی؛

یه والیت فقیه )سطح 2 و 3(؛ 59. درسنامه نظر

یــه کارآمــدی  60. مبانــی، مؤلفه هــا و شــاخصه های نظر

ــی؛ ــامی – ایران اس

ــاختاری  ــی س ــره وری و اثربخش ــدی به ــای کارآم 61. ارتق

ــردی نظــام سیاســی و دولــت در جمهــوری اســامی؛ راهب

62. از اسام سیاسی تا اسام تمدنی.

17. کمیته علمی فقه و اصول
محورها و موضوعات دارای اولویت:

1. نیازســنجی، مســئله یابی و موضوع شناســی فقــه معاصــر 

ــتحدثه؛ و مسائل مس

2. چالش های اصول فقه در استنباط مسائل مستحدثه؛

3. روش اجتهــادی در مواجهــه بــا مســائل و مشــکات 

ــی؛ ــی اجتماع سیاس
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4. اصول فقه و روش علوم انسانی اسامی؛

5. فلسفه فقه نظام؛

6. فلسفه اصول فقه حکومتی؛

7. احکام ضرر ناشی از تصمیمات مدیران؛

8. فقه رسانه و هنر، بررسی حکم و موضوع شناسی؛

یست؛ 9. فقه منابع طبیعی و محیط ز

10. فقه شهرسازی و مسائل جدید مسکن؛

11. فقه فضای مجازی، جرایم رایانه ای و احکام آن ها؛

12. ضمــان خســارات ناشــی از اســتفاده محصــوالت 

غیراســتاندارد؛ کشــاورزی  و  صنعتــی 

13. حکــم ابعــاد فقهــی کاربردهــای مختلــف تکنولــوژی، 

ــان نما؛ ــای انس ــی و ربات ه ــوش مصنوع ه

14.  حکم ابعاد فقهی دستکاری های ژنتیکی؛

15. ماهیت، مصادیق و احکام خسارت معنوی؛

16. بررســی ماهیــت فقهــی رمزارزهــا و حکــم فقهــی 

یــد و فــروش آن؛ اســتخراج و خر

آثار پژوهشی:

یان شناســی فقهــی در حــوزه علمیــه مقدســه قــم  1. جر

ــی؛ فعل

2. فقــه ســازمانی: چیســتی و چگونگــی افعــال ســازمانی و 

فــردی از منظــر فقهــی؛
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بــر  3. طراحــی هســتان نگار اصــول فقــه و تطبیــق آن 

فقــه؛ از  دامنه هایــی 

4. کتاب احکام؛

ــه  ی ــر نظر ــد ب کی ــا تأ ــواس ب ــع وس ــی قط ــی فقه 5. بررس

ســیدیزدی مبنــی بــر اقتضائی بــودن حجــت قطــع؛

6. دانش نامه فقه حکومتی؛

7. فقــه نظام شناســی دیــن و نظام ســازی دین شــناخت 

ــرفت؛ پیش

8. فلسفه فقه احکام پیشرفت؛

9. قاعــده ممنوعیــت افســاد در زمیــن و کاربــرد آن در فقــه 

اجتمــاع؛

10. آسیب شناســی و نقــش قواعــد اصولــی در قانــون 

مجــازات؛

11. اصول فقه و روش علوم انسانی اسامی؛

یم؛ 12. اصول تفسیر قرآن کر

و  روش هــا  آیات االحــکام،  توســعه ای  الگــوی   .13

؛ صه هــا عر

14.  فقه تکالیف الزامی کودکان ممیز و مراهق؛

15. ماهیت پذیره در موقوفات؛

16. نقاط عطف افعال گفتاری در علم اصول فقه؛

ــب  ــای منص ــاب و اعط ــوب انتخ ــِی وج ــی فقه 17. بررس

ــادل؛ ــزار ع ــه کارگ ــی ب سیاس
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ــه گام  18. عیارســنجی فقهــی داللت هــای بین المللــی بیانی

دوم؛

19. فقــه القــرآن در اندیشــه آیت اللــه العظمــی فاضــل 

ــائل(؛ ــام مس ــد و نظ ــی، قواع ــی )مبان لنکران

20. آیات فقهی مسجد؛

21. نهاد عالی مظالم )طرحی براساس فقه سیاسی(؛

22. قواعــد فقهــی پاالیــش فضــای مجــازی در نظــام 

حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران؛

ــی و  ــه حکومت ــرد فق ــا رویک ــون زکات ب ــی قان 23. بررس

ــوب؛ ــون مطل ــنهاد قان ــام و پیش ــی در اس ــه عموم مالی

بین الملــل  روابــط  و  خارجــی  سیاســت  فقــه    .24

اســام(؛ در  سیاســی  رفتــار  و  )دیپلماســی 

25. ماهیــت و الزامــات فقــه پیشــرفت )ماهیــت و الزامــات 

فقــه نظــام اجتماعــی پیشــرفت گرا(؛

26. ظرفیت هــای فقــه اهــل بیــت^ در تبییــن نظــام 

سیاســی مطلــوب؛

27. ســازوکارهای فقهــی و حقوقــی نظــارت رهبــر بــر قــوای 

ســه گانــه در نظــام جمهــوری اســامی ایــران؛

28. بررســی ماهیــت حکــم حکومتــی از منظــر فقــه و 

حقــوق و تبییــن ان در قانــون اساســی جمهــوری اســامی 

ــران؛ ای

29. رابطه علم فقه با علوم تجربی؛
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30. فقه اقتصادی؛

یتم اجتهاد )جلد1(؛ 31. الگور

32. اقتصاد ایران از منظر فقه؛

33. تمهیدی بر فقه رسانه؛

34.  رصــد فقهــی نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی 

ــران؛ ای

35. رصــد میــزان حضــور فقــه در نهادهــای سیاســی 

ایــران؛ اســامی  جمهــوری 

36. رصد میزان فقهی بودن نهادهای امنیتی؛

37. سنجش فقهی علم، تربیت و فناوری؛

ــی  ــاحت اجرای ــام در س ــور اس ــزان حض ــنجش می 38. س

ــازی؛ ــاری و شهرس معم

39. مناسبات هنر و فقه در جمهوری اسامی؛

40. وضعیت شناسی فقه و دولت در تشکیل خانواده؛

41. تصرفات انسان در بدن از منظر فقه امامیه؛

42. مبادی و مبانی فقه ورزش؛

43. روش شناسی اجتهاد در اخاق؛

44.  طرح مناسبات فقه و علوم انسانی؛

45. ظرفیت های تمدنی فقه شیعه؛

46. فلسفه فقه دولت؛

ــای  ــرای محکومیت ه ــوه اج ــون نح ــی قان ــی فقه 47. مبان

ــه همــراه نقــد آرای قضایــی(؛ مالــی )ب
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48. تأثیر شرایط اجتماعی در اجتهاد؛

ــر  ــدود در عص ــۀ ح ــین اقام ــای جانش ــع و نهاده 49. موان

ــت؛ غیب

50. تدوین دانشنامه فقه و اصول )جلد2(؛

51. مسئولیت کیفری رانندگان وسایل نقلیه در فقه و حقوق؛

52. شرایط اجتهاد نهادی.

18. کمیته علمی فلسفه
محورها و موضوعات دارای اولویت:

1. فلسفه اسامی و تولید علوم انسانی اسامی؛

ــی،  ــامی )وضعیت شناس ــفه اس ــردی فلس ــه راهب 2. مطالع

آینده پژوهــی(؛ و  آسیب شناســی 

و  معمــاری  فلســفه،  )ورزش،  مضــاف  فلســفه های   .3

طــب(؛ یست شناســی،  ز فیزیــک،  شهرســازی، 

4. فلسفه علوم انسانی؛

5. حکمت اسامی و تکنولوژی؛

6. فلسفه اسامی برای کودک؛

از  پیــش  فلســفه  های  و  اســامی  فلســفه  مناســبات   .7

اســام؛

مبانــی  )چیســتی،  اســامی  نویــن  تمــدن  فلســفه   .8

ــات،  ــائل و موضوع ــام مس ــی، نظ ــی، روش شناس حکم

؛ ) ســی یت شنا غا
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آثار پژوهشی:

براســاس  اســامی  معرفت شناســی  جامــع  نظــام   .1

جوادی آملــی؛ آیت اللــه  اندیشــه های 

2. تبیین و بررسی معرفت شناسی فیلسوفان تجربی؛

3. کاربست فلسفه اسامی در علوم انسانی؛

4. نظام معرفت شناسی عامه طباطبائی؛

5. آینده فلسفه اسامی؛

یخ فلسفه اسامی؛ 6. تار

7. نقش پیش فرض های دینی در علوم طبیعی؛

8. تحلیل و بررسی ساختار انقاب های علمی؛

ــبک  ــش آن در س ــی و نق ــد ربوب ــه توحی ی ــی نظر 9. بررس

ــدرا؛ ــدگاه ماص ــامی از دی ــی اس زندگ

10. پیامدهــای فرهنگــی علــم مــدرن در جهــان اســام بــا 

مطالعــه مــوردی افغانســتان؛

ــن  ــدن نوی ــاحت تم ــور در س ــر توحیدمح ــط تفک 11. بس

ــامی؛ اس

12. رابطه علم فقه با علوم تجربی؛

13. چالش تکنولوژی مدرن با جهان بینی دینی؛

14.  بررســی علــل و ادلــه مخالفــت برخــی علمای مشــهور 

شــیعه )از قــرن ســوم هجــری تــا قــرن دوازدهــم هجــری( 

بــا فلســفه؛
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15. مبانی عقلی استکبارستیزی؛

16. منطق علوم انسانی اسامی؛

17. ذات گرایی جدید در فلسفه علم معاصر؛

ــی  ــرفت براســاس مبان ــه اســامی پیش ی 18. کشــف نظر

طباطبائــی؛ عامــه  انسان شــناختی 

روشــنفکری  یــان  جر انسان شــناختی  مبانــی  نقــد   .19

ایــران؛ معاصــر  معنویت گــرای 

20. تدوین دانشنامه معارف عقلی )جلد2(.

19. کمیته علمی کالم
محورها و موضوعات دارای اولویت:

1. پاسخ گویی به مسائل الحاد مدرن؛

2. عوامــل و راه کارهــای تقویــت اعتقــادات دینــی در فــرد، 

خانــواده و جامعــه؛

3. آسیب شناسی دینداری در عصر جدید؛

4. ابعاد کامی بیانیه گام دوم انقاب اسامی؛

5. آینده پژوهی دانش کام شیعه؛

6. مبانی دینی امنیت ملی؛

کید بر جهان معاصر؛ یان های کامی با تأ 7. جر

8. مبانی کامی اخاق در اندیشه عالمان بزرگ شیعه؛

9. بررسی و نقد معنویت گرایی جدید؛

ماننــد:  مطــرح  جدیــد  شــبهات  بــه  پاســخ گویی   .10
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ــوع  ــبهات در موض ــدرن، ش ــاد م ــوزه الح ــبهات در ح ش

ــلفی گرایی. ــت و س ــد وهابی ــبهات جدی ــیع، ش ــت تش اصال

آثار پژوهشی:

ــیعی در  ــامی و ضدش ــک ضداس کادمی ــی آ 1. شبهه شناس

ــل؛ ــه بین المل عرص

ســیر  )خاســتگاه،  دینــی  شــبهات  یان شناســی  جر  .2

کنونــی(؛ نماینــدگان  و  کنونــی  وضعیــت  تحــول، 

3. مواجهــه علمــی بــا پدیــده الحــاد نــو، براهیــن نویــن بــر 

وجــود خــدا؛

4. کرونا، دین، الهیات؛

5. بررســی انتقــادی تعــارض علــم و دیــن در دیــدگاه 

داوکینــز؛ یچــارد  ر

6. جوانان سنی و شیعه از وهابی ها می پرسند؛

ــل  ــر دنی ــی از منظ گاه ــی آ ــن تکامل ــی تبیی ــد و بررس 7. نق

ــت؛ دن

ــاد  ــه الح ــن در توجی ــکل مارتی ــه مای ــی ادل ــد و بررس 8. نق

ــدرن؛ م

9. مبانی کامی اخاق در اندیشه عالمان بزرگ شیعه؛

10. آینده پژوهی دانش کام؛

11. چالش های خداباوری و خداناباوری؛

12. پاسخ به شبهات وهابیت؛
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کید بر جهان معاصر؛ یان های کامی با تأ 13. جر

یان هــای کامــی نواندیشــان معاصــر عــرب/  14.  جر

عرفی ســازی دیــن در تفکــر نواندیشــان عــرب معاصــر؛

15. تحلیل و نقد الحاد مدرن؛

یه هــای اخاقــی متکلمــان امامیــه و اهــل  16. مقایســه نظر

ســنت در پاســخ بــه چالش هــای جدیــد؛

17. تحلیل آرا اخاقی متکلمان عرب؛

یــات متفکــران مســلمان )عــرب( در  نظر بررســی   .18

مواجهــه بــا ســنت و تجــدد؛

19. نیمه پنهان روح؛

20. حقیقت عظیم فاطمه زهرا سام الله علیها؛

21. نوداروینســیم الحــادی و فلســفه اســامی )نقــد و 

ــد  ــن ملح ی ــز، پرآوازه تر ــارد داوکین یچ ــی ر ــی بازخوان بررس

ــامی(؛ ــت اس ــگاه حکم ــل از ن ــه تکام ی ــان، از نظر جه

یخی و باورهای مذهبی طالبان؛ 22. تطور تار

یخــی ابن تیمیــه دربــاره  23. بررســی و نقــد گزارش  هــای تار

یــخ تشــیع )براســاس کتــاب منهــاج الســنة النبویة(؛ تار

24.  مبانی کامی کارآمدی نظام سیاسی اسام؛

25. آثــار و پیامدهــای اعتقــاد و التــزام بــه امامــت در ســبک 

ــردی و اجتماعی؛ زندگــی ف

26. مدارس کامی شیعه؛

27. نقد بهائیت متأخر؛
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28. نقد شبهات دکتر سروش درباره تشیع و امامت؛

29. مطالعه انتقادی آثار مجتهد شبستری؛

30. جهان شناسی کامی؛

31. آسیب شناسی مکانیسم پاسخ گویی به شبهات؛

32. حقانیت دین و رستگاری بشر )پلورالیزم(؛

یان هــای انحرافــی در  33. طــرح رصــد شــبهات فــرق و جر

ده هــای اخیــر )در عرصــه مهدویــت(؛

ــدگان  ــب کنن ی ــه تخر ــرد و ادل ــد عملک 34.  واکاوی و نق

ــامی؛ ــدس اس ــن مق اماک

بــرای  آینده پژوهانــه  رهیافت هــای  اجمالــی  طــرح   .35

دوران غیبــت برگرفتــه از روایــات مهدویــت؛

36. نقد و بررسی دین شناسی؛

ــان  ــبهات وهابی ــد ش ــت )نق ــل بی ــب اه ــرآن در مکت 37. ق

کیــد بــر کتــاب اصــول  دربــاره رابطــه شــیعه بــا قــرآن بــا تأ

مذهــب الشــیعه نوشــته ناصــر القفــاری(؛

38. مواجهه ائمه علیهم السام با اباحی گری؛

در  اعتقــادی  لغزشــهای  گســترش  و  زمینه شناســی   .39

آن؛ از  برون رفــت  راه کار  و  غیبــت  دوران 

40. بررســی و تحلیــل نیابــت خــاص و توقیفــی بــودن آن بــا 

کیــد بــر شــبهه فرقــه انحرافــی یمانــی؛ تأ

ــه  ــدگاه فرق ــت از دی ــدد قائمی ــده تع ــی ای ــد و بررس 41. نق

ــی؛ ــی یمان انحراف
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یب کننــدگان  تخر ادلــه  و  عملکــرد  نقــد  و  واکاوی   .42

ــغ؛ ــه تبلی ــامی در عرص ــدس اس ــن مق اماک

در  انحرافــی  یان هــای  جر و  فــرق  شــبهات  رصــد   .43

ده هــای اخیــر )در عرصــه مهدویــت(؛

غیبــت  دوران  بــرای  آینده پژوهانــه  رهیافت هــای    .44

برگرفتــه از روایــات مهدویــت.

20. کمیته علمی مدیریت
محورها و موضوعات دارای اولویت:

ــای  ــب نهاده ــری مناس ــت و رهب ی ــبک مدیر ــن س 1. تبیی

ــوزوی؛ ح

یــت حضــرات معصومیــن )ناظــر بــه مســائل  2. ســیره مدیر

و مشــکات روز(؛

یت حوزه های علمیه؛ 3. رویکرد سیستمی در مدیر

یــت جهــادی در حوزه هــای  4. مطالعــه راهبــردی مدیر

ــه؛ علمی

یت حوزه های علمیه؛ 5. سیره علما در مدیر

یت در مکتب سردار سلیمانی؛ 6. سبک مدیر

ــاب؛  ــش ط ــذب و گزین ــام ج ــردی نظ ــه راهب 7. مطالع

بهبــود؛ راه کارهــای  و  آسیب شناســی  وضعیت شناســی، 

یت بحران؛ 8. سیره امامین انقاب در مدیر

9. الگوی ارتباطات سازمانی با رویکرد اسامی؛
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آثار پژوهشی:

یت؛ 1. تعیین اولویت های پژوهشی دانش مدیر

ــه  ــدارس علمی ــی م یت ــوی مدیر ــف الگ ــی و کش 2. بررس

ــران؛ ــیعه در ای ــق ش موف

ــام  ــی در نظ یت ــی مدیر ــات پژوهش ــنجی موضوع 3. نیازس

حــوزه و روحانیــت و اولویت  هــای پژوهشــی آن؛

4. فقــه ســازمانی: چیســتی و چگونگــی افعــال ســازمانی و 

فــردی از منظــر فقهــی؛

یت حوزه های علمیه؛ 5. سیره علما در مدیر

یت حوزه های علمیه؛ 6. رویکرد سیستمی در مدیر

یابی مدیران طراز؛ 7. ارز

8. الگوی ارتباطات سازمانی با رویکرد اسامی؛

یت بحران؛ 9. سیره امامین انقاب در مدیر

10. شناســایی و اولویت بنــدی موانــع گســترش دولــت 

الکترونیــک در تحقــق دولــت اســامی و ارائــه راه کارهــای 

ــق آن؛ تحق

11. طراحــی و تبییــن الگــوی ارتباطــات ســازمانی از منظــر 

یــم؛ قــرآن کر

یت منابع انسانی از دیدگاه اسام؛ 12. درآمدی بر مدیر

یابــی خــط مشــی عمومــی  13. تبییــن و طراحــی الگــوی ارز

ــامی؛ ــا رویکرد اس ب
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14.  طراحــی الگــوی تدویــن خــط مشــی عمومــی در 

ــوردی  ــه م ــامی )مطالع ــرد اس ــوزه رســانه بــا رویک ح

افغانســتان(؛ چندفرهنگــی  جامعــه 

ــی رســانه در  ــن خــط مشــی دین 15. طراحــی الگــوی تدوی

ــیمای ج.ا.ا(؛ ــودک )س ــوزه ک ح

ـــا  ـــه ب ـــوزه علمی ـــی ح ـــل تبلیغ ـــوی تعام ـــی الگ 16. طراح

ـــم  ـــام معظ ـــه های مق ـــر اندیش ـــد ب کی ـــا تأ ـــی ب ـــانه مل رس

رهبـــری )مـــورد مطالعـــه: تعامـــل رســـانه بـــا معاونـــت 

ــای  ــت حوزه هـ یـ ــز مدیر ــی مرکـ ــور فرهنگـ ــغ و امـ تبلیـ

علمیـــه(؛

17. شهروندی و حقوق شهروندی در نظام اداری؛

یت اثربخش مسجد؛ 18. درآمدی بر مدیر

ــا  ــه ب ــر| در مواجه ــردی پیامب ــت راهب ی ــوی مدیر 19. الگ

ــان؛ یهودی

یت مسجد؛ 20. درآمدی بر مدیر

ــده از آن  ــدل برآم ــق و م ــت موف ی ــاخصه های مدیر 21. ش

ــه؛ ــاس نهج الباغ ــر اس ب

ــای  ــل بحران ه ــی در ح ــام خمین ــت ام ی ــوی مدیر 22. الگ

ــران؛ داخلــی جمهــوری اســامی ای

23. تحول بنیادین نظام اداری؛

ــای  ــب نهاده ــری مناس ــت و رهب ی ــبک مدیر ــن س 24.  تبیی

ــوزوی؛ ح
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ــت  ی ــگ و مدیر ــرد فرهن ــا رویک ــی ب ین ــعه کارآفر 25. توس

ــادی؛ جه

یت جهادی در اندیشه اسامی؛ 26. مدیر

27. پویایی سازمانی از منظر آموزه های اسامی؛

28. تبییــن مــدل تحقیــق و توســعه ویــژه وزارت دفــاع 

جمهــوری اســامی ایــران؛

یــت و اخــاق )درنگــی در شناســایی و کاربســت  29. مدیر

یــت کســب و کار بــا رویکــرد  هنجارهــای اخاقــی در مدیر

اسامی(؛

طـاب،  گزینـش  و  جـذب  نظـام  راهبـردی  مطالعـه   .30

آن. بهبـود  راه کارهـای  و  آسیب شناسـی  وضعیت شناسـی، 

21. کمیته علمی مذاهب و فرق اسالمی
محورها و موضوعات دارای اولویت:

1. شناســایی جماعــت تبلیــغ و نقــش آن در گســترش تفکــر 

ــورهای  ــر کش ــران و دیگ ــتیزی در ای ــلفی گری و شیعه س س

همســایه و راه کارهــای درمــان و مواجهــه؛

2. تأثیــر گســترش اندیشــه وهابیــت بــر روابــط حســنه شــیعه 

و ســنی؛

3. دیدگاه فقهای مذاهب اربعه در مورد والیت فقیه؛

فقیــه(  )نظــام والیــت  نظــام والیــی  از  الگوســازی   .4

براســاس مبانــی فقهــی اهــل ســنت؛
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شیعه هراســی  و  شیعه ســتیزی  گســترش  و  رشــد   .5

)مطالعــات منطقــه ای( )شــیوه ها، ابــزار و راه کارهــای 

مواجهــه(؛

یان هــای  6. زمینه هــا و عوامــل پیدایــش و گســترش جر

در داخــل و خــارج کشــور  لندنــی  تشــیع  و  افراطــی 

مواجهــه(؛ راه کارهــای  و  )روش هــا 

ــا،  ــا، فرصت ه ــت )تهدید ه ــردی وهابی ــات راهب 7. مطالع

ــیب زدایی(؛ ــا و آس ــا آن ه ــل ب ــذب و تعام ــای ج راه کاره

تهدیدهــا،  عربســتان؛  سیاســی  و  مذهبــی  هویــت   .8

آن؛ بــا  موفــق  مواجهــه  نحــوه  و  فرصت هــا 

صفــی  )گنابادیــه،  شــیعه  در  تصــوف  یقت هــای  طر  .9

یه، ذهبیــه، اویســیه،  علیشــاه، نعمت اللهــی، خاکســار

فرصت هــا،  علیشــاهی(،  مونــس  شــاه مقصودیه، 

تهدید هــا، راه هــای تعامــل ســازنده جــذب و ارشــاد؛

یــه،  )قادر ســنت  اهــل  در  تصــوف  یقت هــای  طر  .10

راه کارهــای  تهدیدهــا،  فرصت هــا،   ،)... و  نقش بندیــه 

ــل؛ تعام

و  چالش هــا  ظرفیت هــا،  خاورمیانــه؛  در  تصــوف   .11

یــب مذاهــب؛ راهبردهــای تقر

ــلمین در  ــوان المس ــا اخ ــازنده ب ــل س ــای تعام 12. راه کاره

ــان؛ ــران و جه ای

و  پیدایــش  علــل  زمینه هــا،  مهدویــت؛  مدعیــان   .13
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گســترش انحرافــات، راه کارهــای پیشــگیری و درمــان؛

14.  وضعیت شناســی و شــیوه های جــذب بهائیــت در 

ــه؛ ــای مواجه ــان و راه کاره ــران و جه ای

دوده هــا، چالش هــا،  آداب،  عقایــد،  اهــل حــق؛   .15

معاصــر(؛ دوران  )در  تعامــل  راه کارهــای  و  فرصت هــا 

چالش هــا،  دوده هــا،  آداب،  عقایــد،  شــیخیه؛   .16

معاصــر(. دوران  )در  تعامــل  راه کارهــای  و  فرصت هــا 

آثار پژوهشی:

ــه  ــا متصوف ــل ب ــای تعام ــوف و راه ه ــی تص یان شناس 1. جر

ــا؛ یق در آفر

2. کام تطبیقی فرق شیعه؛

3. کتــاب ترجمــه و نقــد مدخل هــای فــرق و مذاهــب 

ــام؛ ــارف اس ــرة المع دائ

ــه،  ــیعه )دی ــه ش ــاب در فق ــل  کت ــا اه ــل ب ــئله تعام 4. مس

 عقــود، ایقاعــات و اعطــای مناصــب(؛

5. فرقه های معنویت گرا؛

یقت های تصوف شیعی؛ 6. طر

7. فرقه های معنویت گرا.

22. کمیته علمی مطالعات راهبردی
محورها و موضوعات دارای اولویت:
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1. بررسی راهبردی مرجعیت و نفوذ علمی روحانیت؛

اجتماعــی  نفــوذ  و  مرجعیــت  راهبــردی  بررســی   .2

؛ نیــت وحا ر

3. بررســی راهبــردی مرجعیــت و نفــوذ اخاقــی و معنــوی 

روحانیــت؛

ــکی  ــی و مناس ــوذ دین ــت و نف ــردی مرجعی ــی راهب 4. بررس

ــت؛ روحانی

5. بررسی راهبردی کارویژه های روحانیت در جامعه؛

6. بررســی راهبــردی تأثیــرات ســبک زندگــی روحانیــت در 

تعامــل بــا جامعــه؛

7. بررســی راهبــردی مرجعیــت و نفــوذ روحانیــت در ســبک 

زندگــی مــردم و اجتمــاع؛

8. بررســی راهبــردی کارویژه هــای روحانیــت در نظــام 

جمهــوری اســامی؛

ــا نهادهــای فرهنگــی  ــردی تعامــل حــوزه ب 9. مطالعــه راهب

ــات(؛ ــازمان تبلیغ ــاد، س ــی )وزارت ارش دولت

ــدا و  ــانه )ص ــا رس ــوزه ب ــل ح ــردی تعام ــه راهب 10. مطالع

یات(؛ ــر ــیما، نش س

11. مطالعه راهبردی حوزه و فضای مجازی؛

12. مطالعــه راهبــردی حــوزه و نهادهــای علمــی )آمــوزش 

ــگاه ها(؛ ــگاه ها، دانش ــوم، پژوهش ــروش، وزارت عل و پ

13. نقش حوزه در طراحی، تحقق و تقویت دولت اسامی؛
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14.  نقش حوزه در تحقق تمدن اسامی؛

بین الملــل  عرصــه  و  حــوزه  راهبــردی  مطالعــه   .15

ــی،  ــای اجتماع ــی، نهاده ــای دولت ــا نهاده ــات ب )تعام

نحــوه مقابلــه بــا نظــام ســلطه، نظــم جهانــی و معــادالت 

آن(؛

در  روحانیــت  ینــی  نقش آفر ارتقــای  راهبردهــای   .16

اســامی؛ نظــام  بــرای  یه پــردازی  نظر

17. بررسی نظام آموزشی مطلوب حوزه های علمیه؛

18. بررسی راهبردی برنامه آموزشی حوزه؛

و  رشــته ها  نظــام  و  اســامی  علــوم  درخــت واره   .19

حــوزه؛ گرایش هــای 

20. بررسی راهبردی متون درسی حوزه؛

21. بررســی راهبــردی آمــوزش حــوزه و فضــای مجــازی و 

ــی؛ ــن آموزش ــای نوی فناوری ه

22. بررسی راهبردی نظام پذیرش حوزه؛

23. مطالعه راهبردی نظام جامع اساتید حوزه؛

24.  بررسی راهبردی نظام مدارج و مدارک حوزوی؛

25. بررسی راهبردی نظام ارزشیابی حوزه؛

ــت  ــت و حمای ــع هدای ــام جام ــردی نظ ــی راهب 26. بررس

ــر؛ ــتعدادهای برت اس

27. بررســی نظــام جامــع تربیــت اخاقــی و معنــوی 

مطلــوب؛
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حــوزه  در  معنویــت  و  اخــاق  یان شناســی  جر  .28

رویکردهــا(؛ یان هــا،  جر )مکاتــب، 

ــای  ــازمانی حوزه ه ــل س ــر عوام ــردی تأثی ــی راهب 29. بررس

علمیــه کشــور بــر اخــاق و معنویــت طــاب؛

30. برررســی راهبــردی رابطــه نظــام آمــوزش و نظــام تربیت 

اخاقــی و معنــوی حوزه؛

31. بررســی راهبــردی رابطــه مســائل معیشــتی واشــتغال بــا 

اخــاق و معنویــت طــاب؛

ــائل  ــاب و مس ــواده ط ــاد خان ــردی نه ــه راهب 32. مطالع

ــه آن؛ ــط ب مرتب

آثار پژوهشی:

1. انگاره پیشرفت در میان اندیشمندان حوزوی؛

ــران و  ــامی ای ــوری اس ــن داری در جمه ــی دی 2. آینده پژوه

ــه؛ ــای علمی ــالت حوزه ه ــش و رس نق

یان شناسی فقهی در حوزه علمیه مقدسه قم فعلی؛ 3. جر

4. مطالبات مردم از حوزه و روحانیت؛

ــه  ــه در مقابل ــوزه علمی ــت و ح ــرد روحانی ــل عملک 5. تحلی

ــا بحــران کرونــا؛ ب

یوهای راهبــردی حــوزه علمیــه در مواجهــه  6. تدویــن ســنار

ــش،  ــوزش، پژوه ــاد آم ــازی در ابع ــای مج ــده فض ــا آین ب

ــغ و تهذیــب؛ تبلی
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7. مطالعــه راهبــردی ارتباطــات حــوزه بــا نهادهــای داخلــی 

ــرد؛ ــی، راهب ــی، آسیب شناس ــی؛ وضعیت شناس و خارج

8. تبلیـغ در آمـوزش و پرورش در مقطع ابتدایی؛ نیازسـنجی 

و مخاطب شناسـی، مهـارت و روش، تأمین محتوا؛

ــطه اول؛  ــع متوس ــرورش در مقط ــوزش و پ ــغ در آم 9. تبلی

ــن  ــارت و روش، تأمی ــی، مه ــنجی و مخاطب شناس نیازس

ــوا؛ محت

10. تبلیــغ در آمــوزش و پــرورش در مقطــع متوســطه دوم؛ 

ــن  ــارت و روش، تأمی ــی، مه ــنجی و مخاطب شناس نیازس

محتــوا؛

فکــری  و  دینــی  نیازهــای  زمینــه  در  آینده پژوهــی   .11

جوانــان؛ و  نوجوانــان 

ــت در  ــه و روحانی ــای علمی ــردی حوزه ه ــات راهب 12. الزام

تحقــق بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی؛

13. سند جامع حوزه علمیه و جمعیت پایدار؛

14.  وضعیت ســنجی، شناســایی اهــداف و مسئله شناســی 

فرهنــگ مهدویــت در جمهــوری اســامی ایران؛

نهــاد  در  فرهنــگ  و  پژوهــش  آمــوزش،  اقتصــاد   .15

ــا  ــت( ب ــازمان روحانی ــوزه )س ــازمان ح ــت و س روحانی

رویکــرد تأمیــن مالــی؛

موضــوع  در  انجام شــده  پژوهش هــای  فراترکیــب   .16

تعامــل حوزه هــای علمیــه و رســانه ملــی؛
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وضعیــت  دینــی؛  تبلیغــات  راهبــردی  مطالعــات   .17

مطلــوب، وضعیــت موجــود، آسیب شناســی، راهبــرد )در 

حوزه هــای مبلــغ، روش، ابــزار و مخاطــب(؛

18. آینده پژوهی تبلیغات دینی؛

19. طرح فراتحلیل مسائل جهان پس از کرونا؛

20. پیامدهــا و الزامــات جهــان پســاکرونا بــرای حوزه هــای 

؛ علمیه

21. چشم اندازهای عدالت خواهی حوزوی؛

22. ســنجش تفــاوت نســلی طــاب حــوزه علمیــه قــم در 

ــه ای؛ ــری حرف جامعه پذی

23. گــزارش راهبــردی تحلیــل وضعیــت دانشــجویان طلبــه 

و راهبردهــای ســاماندهی آن هــا؛

راهبــردی وضعیــت رشــته های حــوزوی  24.  گــزارش 

ــای  ــگاه ها و راهبرده ــه گانه دانش ــع س ــامی( در مقاط )اس

ــا؛ ــاماندهی آن ه س

25. گــزارش راهبــردی تحلیــل وضعیــت طــاب دانشــجو و 

ــاماندهی آن ها؛ ــای س راهبرده

امنیــت  جامــع  یــت  مدیر راهبــردی  مطالعــات   .26

؛ ت عــا طا ا

ــی  ــری فرهنگ ــت فک ــگاه مرجعی ــر جای ــم تغیی 27. مکانیس

ــا؛ ــت و راه کاره روحانی

28. سند الگوی پایه پیشرفت؛
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29. استقال حوزه؛

30. تعامات حوزه و جامعه؛

31. تعامات حوزه و جهان؛

یت حوزه های علمیه؛ 32. راهبری و مدیر

33. طرح تحقیق نهایی آسیب های حوزه؛

34.  نظام تربیتی و اخاقی؛

35. نظام معرفتی روحانیت؛

36. بررســی و تحلیــل پژوهش هــا و راهبردهــای پیشــنهادی 

اندیشــکده ها و مراکــز علمــی جهــان دربــاره مفاهیــم 

ــدف  ــا ه ــیعه ب ــت ش ــه و روحانی ــوزه علمی ــا ح ــط ب مرتب

ــر؛ ــه مؤث ــیوه های مواجه ــف ش کش

یــت حــوزه علمیــه  یابــی مدیر یان شناســی و ارز 37. جر

ــم؛ ق

بلوچســتان؛  و  سیســتان  در  ســنت  اهــل  زن   .38

راهبردهــا،  وضعیت شناســی،  هویتــی،  شــاخص های 

راه کارهــا؛ و  موانــع 

یابــی خــط مشــی عمومــی  39. تبییــن و طراحــی الگــوی ارز

ــامی؛ ــا رویکرد اس ب

40. شیعیان و تمدن اسامی؛

ــام  ــه در نظ ــوزه علمی ــگری ح ــوی کنش ــی الگ 41. بازطراح

اســامی  جمهــوری  فرهنگــی  سیاســت های  تدویــن 

ــران؛ ای
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ــران در  ــی ای ــان انتقادی-بوم ی ــای جر ــی داللت ه 42. بررس

خــط مشــی فرهنگــی؛

ترویــج  تولیــد و  الگــوی سیاســت گذاری  43. تدویــن 

نمادهــای اســامی-ایرانی در فرهنــگ عمومــی کشــور؛

44.  طراحــی الگــوی مطلــوب ارتبــاط روحانیــت بــا نســل 

ــی؛ ــه جوادی آمل ــدگاه آیت الل ــر دی ــد ب کی ــا تأ ــوان ب ج

جمهــوری  در  سیاســت گذاری  و  خانواده محــوری   .45

ــران؛ ــامی ای اس

46. نظام واره مسائل حوزه و روحانیت؛

47. تحلیل وضعیت تبلیغات دینی؛

بــرای  آینده پژوهانــه  رهیافت هــای  اجمالــی  طــرح   .48

دوران غیبــت برگرفتــه از روایــات مهدویــت؛

49. طرح مناسبات فقه و علوم انسانی؛

50. ظرفیت های تمدنی فقه شیعه؛

ــام  ــر ام ــه از منظ ــای علمی ــول در حوزه ه ــوی تح 51. الگ

ــری؛ ــم رهب ــام معظ ــی و مق خمین

52. انتظارات اقشار مختلف مردم از روحانیت؛

53. طــرح جامــع تحــول حــوزه و روحانیــت بــر پایــه راهبرد 

ــه دین؛ اقام

54.  مهدویت پژوهی، تطورات، آسیب ها؛

55. سیاســت های فرهنگــی ترویــج مهدویــت در جمهــوری 

ــامی ایران؛ اس
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غیبــت  دوران  بــرای  آینده پژوهانــه  رهیافت هــای   .56

روایــات مهدویــت. از  برگرفتــه 

23. کمیته علمی هنر
محورها و موضوعات دارای اولویت:

یبایی در فلسفه و حکمت اسامی؛ 1. هنر و ز

یان شناسی هنر اسامی در دوران معاصر؛ 2. جر

علمیــه؛  حــوزه  در  هنــر  راهبــردی  مطالعــات   .3

راهبردهــا؛ و  آسیب شناســی  وضعیت شناســی، 

4. نقش هنر در تمدن سازی؛

5. مطالعه شهرهای دینی و معماری مقدس؛

6. نقش هنر در تبلیغ دین.

آثار پژوهشی:

ــاحت  ــی در س ــر- تحلیل ــی هن ــو در معناشناس ــی ن 1. تأّمل

ادراکات اعتبــاری.
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ب( حمایت دبیرخانه از معاونت ها، دفاتر، 
مراکز و ... مرکز مدیریت حوزه های علمیه

معاونت پژوهش:
1. آموزش پژوهش محور؛

2. مهندسی رشته های علوم حوزوی )فاز 1 و 2(؛

3. نقشه جامع علوم اسامی ـ حوزوی؛

یت؛ 4. تعیین اولویت های پژوهشی دانش مدیر

5. تعیین اولویت های پژوهشی دانش رجال؛

6. تعیین اولویت های پژوهشی دانش اخاق؛

اجتماعــی  علــوم  پژوهشــی  اولویت هــای  تعییــن   .7

اســامی؛

8. مطالعــه راهبــردی حــوزه علمیــه اســتان در عرصــه 

تبلیــغ؛ آمــوزش، پژوهــش و 

9. مطالعه راهبردی مسائل دینی ـ فرهنگی استان؛

معاونت تهذیب و تربیت:
1. لباس روحانیت، بایدها و نبایدها؛
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2. راه کارهای انس با امام زمان#؛

یخ حوزه های علمیه؛ 3. آشنایی طاب با تار

4. راه آسمان؛

با  متناسب  تربیتی(  راه کارهای  و  )راهبردها  نو  ایده های   .5

مسائل و آسیب های تهذیب و تربیت و اقتضائات جدید؛

6. راهبردهــا و راه کارهــای مردمی ســازی تهذیــب و تربیــت 

ــه؛ ــای علمی در حوزه ه

ــم تهذیــب  7. طبقه بنــدی و اولویت گــذاری در نظــام مفاهی

و تربیــت از دیــدگاه اســام؛

8. بایســته ها و الزامــات تهذیــب و تربیــت در ســاختار، 

یــت، رویکردهــا و فرایندهــای ســازمانی  سیســتم مدیر

ــه؛ ــدارس علمی ــت م ی ــت و مدیر ی ــز مدیر مرک

9. آموزش استعدادسنجی برای مشاوران؛

10. تدویــن درس نامــه دوره هــای مقدماتــی و تکمیلــی 

راهنمایــی و مشــاوره روان شــناختی؛

11. تدوین پروتکل آموزشی روان درمان گری؛

12. تدوین بسته های آموزشی مهارت های زندگی؛

ــه؛  ــی طلب ــئولیت های اجتماع ــردی مس ــه راهب 13. مطالع

آسیب شناســی، نیازســنجی، راهبردهــا؛

14.  تجمیــع دیــدگاه حوزویــان دربــاره ســند تحــول 

پــرورش؛ و  آمــوزش  بنیادیــن 
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معاونت تبلیغ و امور فرهنگی:
وضعیــت  دینــی؛  تبلیغــات  راهبــردی  مطالعــات   .1

مطلــوب، وضعیــت موجــود، آسیب شناســی و راهبــرد 

مخاطــب(؛ و  ابــزار  روش،  مبلــغ،  حوزه هــای  )در 

2. آینده پژوهی تبلیغات دینی؛

ــن  ــد در بی ــت امی ــاد و تقوی ــای ایج ــارت و روش ه 3. مه

ــان. ــان و نوجوان ــژه جوان ــه به وی ــف جامع ــار مختل اقش

دفتر امور اجتماعی و سیاسی:
یان شناسی سیاسی حوزه های علمیه؛ 1. جر

وضعیت شناســی،  شــاخص ها،  انقابــی؛  حــوزه   .2

راهبردهــا؛ و  آســیب ها 

ــته ها،  ــت؛ بایس ــی روحانی ــای اجتماع ــش و کارکرده 3. نق

ــا. ــیب ها و راه کاره آس

مرکز ارتباطات و بین الملل:
1. شناســایی شــبهات ضداســامی و ضدشــیعی در مراکــز 

کادمیــک جهــان غــرب؛ آ

در  شــیعه پژوهی  و  اســام پژوهی  مراکــز  شناســایی   .2

خــارج از کشــور؛ ظرفیت هــا، آســیب ها، رویکردهــا و 

ــل؛ ــای تعام راهبرده
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ــا و  ــا، رویکرده ــر؛ ظرفیت ه ــوف معاص ــایی تص 3. شناس

ــل؛ ــای تعام راه کاره

4. ظرفیت هــای کشــور هندوســتان و راهبردهــا و راه کارهــای 

تعامــل حوزه هــای علمیــه بــا آن هــا؛

5. ظرفیت هــای کشــور چیــن و راهبردهــا و راه کارهــای 

ــا؛ ــا آن ه ــه ب ــای علمی ــل حوزه ه تعام

6. ظرفیت هــای کشــور افغانســتان و راهبردهــا و راه کارهــای 

تعامــل حوزه هــای علمیــه بــا آن هــا؛

ــای  ــا و راه کاره ــن و راهبرده ــور آرژانتی ــای کش 7. ظرفیت ه

ــا؛ ــا آن ه ــه ب ــای علمی ــل حوزه ه تعام

ــای  ــا و راه کاره ــل و راهبرده ی ــور برز ــای کش 8. ظرفیت ه

ــا؛ ــا آن ه ــه ب ــای علمی ــل حوزه ه تعام

ــای  ــا و راه کاره ــا و راهبرده ــور ونزوئ ــای کش 9. ظرفیت ه

ــا؛ ــا آن ه ــه ب ــای علمی ــل حوزه ه تعام

ــای  ــا و راه کاره ــادا و راهبرده ــور کان ــای کش 10. ظرفیت ه

ــا؛ ــا آن ه ــه ب ــای علمی ــل حوزه ه تعام

ــای  ــا و راه کاره ــان و راهبرده ــور آلم ــای کش 11. ظرفیت ه

ــا؛ ــا آن ه ــه ب ــای علمی ــل حوزه ه تعام

ــای  ــا و راه کاره ــن و راهبرده ــور یم ــای کش 12. ظرفیت ه

ــا؛ ــا آن ه ــه ب ــای علمی ــل حوزه ه تعام

13. ظرفیت هــای کشــور قطــر و راهبردهــا و راه کارهــای 

ــا؛ ــا آن ه ــه ب ــای علمی ــل حوزه ه تعام
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یه و راهبردهــا و راه کارهــای  14.  ظرفیت هــای کشــور ســور

تعامــل حوزه هــای علمیــه بــا آن هــا؛

15. مطالعــه راهبــردی ارتباطــات حــوزه بــا نهادهــای 

داخلــی و خارجــی؛ وضعیت شناســی، آسیب شناســی، 

ــرد؛ راهب

16. کرونا، دین، الهیات )چاپ(؛

17. کرونا، دین، الهیات )ترجمه(؛

18. کتاب احکام؛

19. سیر مطالعات دینی در عرصه بین الملل؛

تأثیــرات  و  زندگــی  ســبک  اســامی،  انقــاب   .20

؛ لمللــی بین ا

21. ظرفیت های قرآنی؛

22. اسام شناسی؛

موقعیــت  بــا  آن  نســبت  و  هندویــی  راســتگرایی   .23

. ن نا مســلما

مرکز مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت:
1. انگاره پیش  رفت در میان اندیشمندان حوزوی؛

ــن داری در  ــائل دی ــه و مس ــای علمی ــی حوزه ه 2. آینده پژوه

جمهــوری اســامی ایــران؛

یان شناســی فقهــی در حــوزه علمیــه مقدســه قــم  3. جر

ــی؛ فعل
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4. مطالبات مردم از حوزه و روحانیت؛

ــه  ــه در مقابل ــوزه علمی ــت و ح ــرد روحانی ــل عملک 5. تحلی

ــا بحــران کرونــا؛ ب

یوهای راهبــردی حــوزه علمیــه در مواجهــه  6. تدویــن ســنار

ــش،  ــوزش، پژوه ــاد آم ــازی در ابع ــای مج ــده فض ــا آین ب

ــغ و تهذیــب؛ تبلی

ــت در  ــه و روحانی ــای علمی ــردی حوزه ه ــات راهب 7. الزام

ــامی؛ ــاب اس ــه گام دّوم انق ــق بیانی
ّ

تحق

8. سند جامع حوزه علمیه و جمعیت پایدار؛

9. وضعیت ســـنجی، شناســـایی اهـــداف و مسئله شناســـی 

ـــران؛ فرهنـــگ مهدویـــت در جمهـــوری اســـامی ای

نهــاد  در  فرهنــگ  و  پژوهــش  آمــوزش،  اقتصــاد   .10

ــا  ــت( ب ــازمان روحانی ــوزه )س ــازمان ح ــت و س روحانی

رویکــرد تأمیــن مالــی؛

موضــوع  در  انجام شــده  پژوهش هــای  فراترکیــب   .11

تعامــل حوزه هــای علمیــه و رســانه ملــی؛

12. طرح فراتحلیل مسائل جهان پس از کرونا؛

13. پیامدهــا و الزامــات جهــان پســاکرونا بــرای حوزه هــای 

؛ علمیه

14.  چشم اندازهای عدالت خواهی حوزوی؛

15. ســنجش تفــاوت نســلی طــاب حــوزه علمیــه قــم در 
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ــه ای؛ ــری حرف جامعه پذی

16. گــزارش راهبــردی تحلیــل وضعیــت دانشــجویان طلبــه 

و راهبردهــای ســاماندهی آن هــا؛

حــوزوی  رشــته های  وضعیــت  راهبــردی  گــزارش   .17

ــای  ــگاه ها و راهبرده ــه گانه دانش ــع س ــامی( در مقاط )اس

ــا؛ ــاماندهی آن ه س

18. گــزارش راهبــردی تحلیــل وضعیــت طــاب دانشــجو و 

ــاماندهی آن ها؛ ــای س راهبرده

19. آینده و معنویت های نوپدید؛

یان شناسی فقهی با معیار تمدن سازی؛ 20. جر

21. دســتاوردهای ســتاد حــوزوی الگــوی اســامی ایرانــی 

پیشــرفت؛

یــات علــم دینــی؛  22. گــزارش راهبــردی دربــاره نظر

چگونگــی؛ و  چرایــی  چیســتی، 

23. منطــق تحلیــل راهبــردی و مســئله بنیادیــن در اخــاق و 

معنویــت حــوزه و روحانیــت؛

24.  نشست راهبردی معیشت و اشتغال؛

25. نظام واره مسائل و آسیب های حوزه و روحانیت.

مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات:
ســیر  )خاســتگاه،  دینــی  شــبهات  یان شناســی  جر  .1
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کنونــی(؛ نماینــدگان  کنونــی،  وضعیــت  تحــول، 

2. پاســخ بــه شــبهات اندیشــه سیاســی اســام و کارآمــدی 

نظــام.

مرکز نخبگان و استعدادهای برتر:
ــگان در  ــا نخب ــه ب ــای مواجه ــد و روش ه ــول، قواع 1. اص

ــه؛ ــای علمی ــخ حوزه ه ی ــامی و تار ــع اس مناب

2. مطالعــات راهبــردی اســتعداد های برتــر )اقتصــاد و 

معیشــت(؛

)بصیــرت  برتــر  اســتعداد های  راهبــردی  مطالعــات   .3

سیاســی-اجتماعی(؛

4. مطالعــات راهبــردی اســتعداد های برتــر )اخــاق و 

معنویــت(؛

و  )علــم  برتــر  اســتعداد های  راهبــردی  مطالعــات   .5

دانــش(؛

6. مطالعات راهبردی نخبگان )اقتصاد و معیشت(؛

سیاســی- )بصیــرت  نخبــگان  راهبــردی  مطالعــات   .7

ــی(؛ اجتماع

8. مطالعات راهبردی نخبگان )اخاق و معنویت(؛

9. مطالعات راهبردی نخبگان )علم و دانش(؛

10. مقایســه تطبیقــی روش هــای مواجهــه بــا اســتعدادهای 

برتــر در ایــران و جهــان؛
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ــور  ــه در ام ــای علمی ــردی حوزه ه ــند راهب ــن س 11. تدوی

ــر. ــتعدادهای برت ــگان و اس نخب

مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه های علمیه:
ــال در فضــای مجــازی  ــان فع ــوزه و حوزوی ــد ح 1. رص

و...(؛ گروه هــا  کانال هــا،  )اینفلوانســرها، 

فضــای  در  حوزویــان  حضــور  راهنمــای  و  دســتینه   .2

ابزارهــا؛ و  مجــازی؛ اصــول، شــیوه 

3. تقویم رسانه ای بین الملل؛

4. کتــاب گرافیــک معرفــی حوزه هــای علمیــه )چنــد 

زبانــه(؛

رســالت  بــه  تکیــه  بــا  رسانه ســازی  و  رســانه داری   .5

مالــی؛ اســتقال  و  حــوزوی 

مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی:
1. اقتصاد جمعیت با رویکرد اسامی؛

2. بررسی قوانین حمایت از کاالی ایرانی؛

مطلــوب  نظــام  دینــی؛  اقتصــادی  مردم ســاالری   .3

اســام؛ اقتصــادی 

4. فقه تعاون؛

5. اصــاح ســاختار برنامــه و بودجــه براســاس مؤلفه هــای 

اقتصــادی.
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انجمن های علمی:
ــه  ــدارس علمی ــی م یت ــوی مدیر ــف الگ ــی و کش 1. بررس

ــران؛ ــیعه در ای ــق ش موف

2. فقــه ســازمانی: چیســتی و چگونگــی افعــال ســازمانی و 

فــردی از منظــر فقهــی؛

3. سواد رسانه ای ویژه امامان جماعت و جمعه؛

ــامی در  ــام اس ــردم و نظ ــی م ــات سیاس ــوی ارتباط 4. الگ

رســانه ها براســاس آموزه هــای اســامی؛

ــد  کی ــا تأ ــوزه ب ــی در ح ــردی آزاداندیش ــات راهب 5. مطالع

آسیب شناســی،  رهبــری؛  معظــم  مقــام  اندیشــه  بــر 

راه کارهــا؛ و  شــاخص ها 

6. راهبردهــای دســتگاه دیپلماســی جمهــوری اســامی در 

ــر  ــه ب ــا تکی ــام )ب ــان اس ــلطه در جه ــران س ــور از بح عب

ــامی(؛ ــاب اس ــه گام دوم انق بیانی

یــف شــیوه پژوهشــی حــوزوی بــا کمــک فنــاوری  7. بازتعر

اطاعــات؛

و  دینــی  ســؤاالت  بــه  هوشــمند  پاســخ گویی   .8

آن هــا؛ خــودکار  برچســب گذاری 

مــدارک  در  معنایــی  موجودیت هــای  جســت وجوی   .9

ــامی؛ اس
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10. طراحــی هســتان نگار اصــول فقــه و تطبیــق آن بــر 

فقــه؛ از  دامنه هایــی 

11. الگــوی طراحــی نظــام امامــت امــت در فضــای 

آن؛ الزامــات  و  مجــازی 

12. تولید پرونده حدیث؛

13. استخراج احادیث معصومان^ از متون غیرروایی؛

14.  ماک ها و چگونگی دسترسی فناورانه به احادیث یکتا؛

یج؛ 15. دانش تخر

16. پیوندســازی معــارف مهــدوی بــا کتــب ابتدایــی، 

مهدکودک هــا؛ و  پیش دبســتانی 

ــوزه  ــدوی در ح ــش مه ــور دان ــده تط ــک س ــل ی 17. تحلی

ــده؛ ــای آن در آین ــای ارتق ــه و راهبرده علمی

18. درس نامه غرب و مهدویت؛

کیــد بــر ســیره و روش  19. ســبک زندگــی طلبــه بــا تأ

بــزرگان دیــن؛

یــات نفــی  20. روش هــای مقابلــه بــا تفکــرات و نظر

اســامی؛ جمهــوری  نظــام  مشــروعیت 

21. مطالعــات راهبــردی حــوزه علمیــه و جبهــه مقاومــت؛ 

ــه؛ ــای مواجه ــی و راهبرده ــی، آسیب شناس وضعیت شناس

22. آسیب شناســی و نقــش قواعــد اصولــی در قانــون 

مجــازات؛

23. اصول فقه و روش علوم انسانی اسامی؛
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یم؛ 24.  کاربرد اصول فقه در تفسیر قرآن کر

25. علوم قرآنی در دوره معاصر؛

26. علــل شــناختی-معرفتی چالش هــای اخاقــی فــراروی 

جوانــان در عصــر حاضــر؛

27. هنجارشناســی اخاقــی روابــط اجتماعــی نامحرمــان از 

منظــر آیــات و روایــات؛

28. درآمدی بر نقش دانش اصول فقه در تفسیر قرآن؛

ــی  ــی مبتن ــاوره و روان درمان ــیوه های مش ــا و ش یه ه 29. نظر

بــر روان شناســی اســامی؛

قلمــرو  در  توصیفی -تبیینــی  مدل هــای  و  یه هــا  نظر  .30

آسیب شناســی روانــی در روان شناســی اســامی؛

31. مقایسه دعا در اسام و مسیحیت )زبان انگلیسی(؛

32. الگــوی مواجهــه بــا ادیــان در جمهــوری اســامی 

بــا تمرکــز بــر حــوزه  )وضعیت شناســی، آینده پژوهــی، 

ــل(؛ ــوی تعام ــا و الگ راهبرده

33. کام تطبیقی فرق شیعه؛

ــب  ــرق و مذاه ــای ف ــد مدخل ه ــه و نق ــاب ترجم 34.  کت

ــام؛ ــارف اس ــرة المع دائ

در  کتــاب  اهــل  فقهــی مســائل حقوقــی  بررســی   .35

ــای  ــات و اعط ــود، ایقاع ــه، عق ــامی )دی ــوری اس جمه

مناصــب(؛

براســاس  اســامی  معرفت شناســی  جامــع  نظــام   .36
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آملــی؛ جــوادی  آیت اللــه  اندیشــه های 

37. تبیین و بررسی معرفت شناسی فیلسوفان تجربی؛

38. کاربست فلسفه اسامی در علوم انسانی؛

یب کننــدگان  تخر ادلــه  و  عملکــرد  نقــد  و  واکاوی   .39

ــغ؛ ــه تبلی ــامی در عرص ــدس اس ــن مق اماک

40. بررسی فقهی ابزارهای مشتقه مالی؛

41. سیره اقتصادی معصومان^؛

42. بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران؛

43. بررســی اشــکاالت وارد بــر خلــق پــول در نظــام مالــی 

اســامی و ارائــه راه کارهایــی بــرای رفــع آن هــا؛

و  فرصت ها  اربعین؛  پیاده روی  بررسی جامعه شناختی    .44

چالش ها؛

45. تبییــن جامعه شــناختی عوامــل طــاق در شــهر قــم بــر 

پایــه مــدل نظــری خانــواده باثبــات؛

46. تبیین مبانی جامعه شناسی با رویکرد اسامی؛

مرکز هنر و رسانه مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ:
ــه ای  ــای رایان ــی بازی ه ــی و وضعیت شناس 1. آسیب شناس

بــا رویکــرد دینــی و ارائــه راه کار؛

ــای  ــی در فض ــای ضدفرهنگ یان ه ــردی جر ــی راهب 2. بررس

یان شناســی، آسیب شناســی، راه کارهــا(؛ مجــازی )جر

یت جامع امنیت اطاعات؛ 3. مطالعات راهبردی مدیر
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4. فقه الحدیث رسانه؛

5. بررسی جامع حاکمیت سایبرنتیک؛

6. آسیب شناسی رسانه و فضای مجازی؛

7. روش تبلیغ در فضای مجازی.

آموزشــی  مجتمــع  تبلیغــی  پژوهش هــای  مرکــز 
تبلیــغ: پژوهشــی 

یان شناسی فکری فرهنگی در حوزه؛ 1. جر

2. مهارت های تبلیغ تخصصی در عرصه های جدید؛

3. روش های جدید در عرصه تبلیغ؛

ابتدایــی؛  مقطــع  در  پــرورش  و  آمــوزش  در  تبلیــغ   .4

ــن  ــارت و روش، تأمی ــی، مه ــنجی و مخاطب شناس نیازس

ــوا؛ محت

ــطه اول؛  ــع متوس ــرورش در مقط ــوزش و پ ــغ در آم 5. تبلی

ــن  ــارت و روش، تأمی ــی، مه ــنجی و مخاطب شناس نیازس

ــوا؛ محت

ــطه دوم؛  ــع متوس ــرورش در مقط ــوزش و پ ــغ در آم 6. تبلی

ــن  ــارت و روش، تأمی ــی، مه ــنجی و مخاطب شناس نیازس

ــوا؛ محت

ــد  ــی مه ــیوه های اجرای ــداف و ش ــی، اه ــول، مبان 7. اص

ــن؛ امی

8. تجربه نگاری تبلیغی.
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و  آمــوزش  و  علمیــه  حــوزه   همکاری هــای  ســتاد 
پــرورش:

1. بررســی انطبــاق مراحــل حیــات طیبــه بــا مراحــل رشــد 

ــا  ــق ب ــی )مطاب ــای تحصیل ــرایط دوره ه ــوزان و ش دانش آم

ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش(؛

ــن و  ــی دی ــب درس ــوای کت ــاق محت ــزان انطب ــی می 2. بررس

ــوزان؛ ــای دانش آم ــا نیازه ــی ب زندگ

تربیــت  آسیب شناســی  زمینــه  در  تطبیقــی  مطالعــه   .3

ــی  ــت دین ــد تربی ــی فرآین ــه تطبیق ــان، مقایس ــی نوجوان دین

دانش آمــوزان در ایــران و چنــد کشــور اســامی؛

4. آینده پژوهــی در زمینــه نیازهــای دینــی و فکــری نوجوانــان 

جوانان؛ و 

5. آسیب شناســی آمــوزش نمــاز مــدارس در دوره هــای 

ــف؛ مختل

6. بررســی رابطــه ســبک زندگــی خانواده هــا بــا ابعــاد 

دینــی  تربیــت  پیامدهــای  و  مناســکی  اعتقــادی، 

؛ ن مــوزا نش آ ا د

ــی در  ــان دین ــوزش معلم ــای آم ــی روش ه ــی تطبیق 7. بررس

ــتان؛ ــتان و افغانس ــزی، پاکس ــزی، اندون ــورهای مال کش

8. بازبینی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

133 آشنایی با دبیرخانه حمایت از طرح های پژوهشی

حوزه هــای  همکاری هــای  ســتاد  آسیب شناســی   .9

علمیــه و آمــوزش و پــرورش.

مرکــز تخصصــی امــام خمینــی&، رشــته مشــاوره 
اســالمی:

1. کتاب مشاوره اخاقی-اعتقادی؛

2. کتاب مشاوره خانواده با رویکرد اسامی؛

3. کتاب مشاوره تحصیلی و شغلی؛

4. کتاب فقه المشاوره؛

بــه  مراجعه کننــده  طــاب  خانــواده  آسیب شناســی   .5

ــم؛ ــه ق ــوزه علمی ــاوره ح ــز مش مرک

ــع  ــه مناب ــرش ب ــا نگ ــناختی ب ــب روان ش ــی مکات 6. بازخوان

ــامی؛ اس

7. راهنمایی و مشاوره اخاقی و اعتقادی؛

8. روش های تعلیم و تربیت براساس قرآن و حدیث.

مؤسسه بین المللی مطالعات اسالمی:
1. مواجهــه علمــی بــا پدیــده الحــاد نــو، براهیــن نویــن بــر 

وجــود خــدا؛

2. تبلیغ بین الملل؛ مبانی، اصول و الزامات.
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پ( تعامات دبیرخانه با 
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها، 

مؤسسات و مراکز حوزوی

1. دانشگاه باقرالعلوم؛

2. دانشگاه معارف اسامی؛

3. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی؛

4. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی؛

5. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

6. مؤسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی؛

7. مرکز فقهی ائمه اطهار؛

8. مؤسسه اندیشه تمدن اسامی؛

9. حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی؛

10. پژوهشکده مطالعات معنوی؛

صلــح  و  دیــن  مطالعــات  آینده پژوهــی  مؤسســه   .11

جهانــی؛

12. مؤسسه آموزش عالی اخاق و تربیت؛

13. مؤسسه بعثت؛

14.  مؤسسه خانواده اسامی و تربیت معنوی؛

15. مؤسسه شیعه پژوهی؛
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فتــوح  اســامی  تحقیقــات  و  16. مؤسســه مطالعــات 

اندیشــه؛

یة النبویة؛ 17. مرکز الذر

18. مرکــز پژوهش هــای کاربــردی اقتصادی-اجتماعــی 

ــدر؛ ق

19. مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه؛

20. مرکز تخصصی سبک زندگی اسامی؛

21. مرکز تخصصی مهدویت؛

ــامی  ــام اس ــن نظ ــای بنیادی ــی مؤلفه ه ــز پژوهش 22. مرک

ــا(. )مبن




