آشنايي با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ( ،)iscaوابسته به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،که از سال  3131با عنوان «مرکز
مطالعات و تحقیقات اسالمی» فعالیت خود را آغاز کرد ،در سال  3131با مجوز قطعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تأسیس
شد .پژوهشگاه نهادی حوزوی ،انقالبی ،پژوهشی و علمی است که با ايفای نقش واسط فعال میان حوزههای علمیه با نیازهای
دينی مردم و نظام اسالمی به «تبیین و گسترش باور ،بینش و ارزشهای اسالمی و انقالبی» و «تعمیق و توسعه دانش و
معرفت اسالمی» میپردازد.
 اهداف پژوهشگاه
 تبیین معارف ناب اسالمی و پااليش فرهنگ دينی از پیرايههای جمود و التقاط؛
 تبیین نظاممند اسالم و ارائه الگوهای کارآمد فردی و اجتماعی متناسب با نیازهای جهان معاصر از طريق توسعه ،تعمیق
و توانمندسازی علوم اسالمی؛
 تأمین پشتوانههای علمی و نظری برای نظام بخشی وکارآمدسازی حكومت دينی و انقالب اسالمی.
 رويکرد پژوهشگاه
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی جهت پاسخگويی به نیازها و مسائل جامعه هدف ،رويكرد مسأله محوری را مورد بازخوانی و
تأکید قرارداده است .3فعالیتهای علمی پژوهشگاه در اجرای رويكرد مذکور در  1محور اصلی و  31میز تخصصی 2به شرح ذيل
ساماندهی شده است:
الف .بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسالمی و انسانی
 .3اسالمی سازی علوم انسانی ؛
 .2توسعه و توانمند سازی علوم اسالمی ؛

 -3اين بازخوانی و تأکید ،بر اساس برنامه قطبهای فكری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم صورت گرفته است .قطبهای فكری و فرهنگی مذکور ،واحدهای
انديشهای-عملیاتی هستند که از طريق میزهای تخصصی با انسجام بخشیدن به فعالیت های خود و به منظور دستیابی به کیفیت برتر در سطوح مختلف و پاسخ به نیازهای اساسی
کشور ،به حل مؤثر مسائل راهبردی منتخب عرصه فكر و فرهنگ میپردازد.
 -2میزهای تخصصی مذکور چند وجه ی بوده ،در گستره آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،هنری و تبلیغی با بكارگیری نخبگان درون و بیرون سازمان و هم افزايی ممكن
با ساير نهادها و تمرکز بخشیدن به تمامی ظرفیتهای دراختیار ،به حل مؤثر مسائل راهبردی منتخب عرصه فكر و فرهنگ میپردازد.
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 .1آموزش و پرورش.
ب .تعمیق ایمان دینی و مبارزه با جریانها و فرق انحرافی
 .1توسعه و تعمیق باور دينی ؛
 .5وهابیت و جريانهای تكفیری ؛
 .3کارگروه فرق انحرافی ؛
 .7توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی .
ج .اخالق ،خانواده و سبک زندگی
 .3تحكیم نظام خانواده ؛
 .9سبک زندگی اسالمی ؛
 .31اخالق .
د .نظام سیاسی و اجتماعی اسالم و ایران
 .33نظام سیاسی جمهوری اسالمی ؛
 .32مسائل اجتماعی اسالم و ايران ؛
 .31تمدن اسالمی.
 پژوهشکدهها  ،مراکز پژوهشي و گروههای علمي پژوهشگاه
 -3پژوهشكده فرهنگ و معارف قرآن
 گروه دائره المعارفها
 گروه فرهنگنامهها
 گروه تفسیر قرآن
 گروه علوم قرآنی
 گروه مطالعات تطبیقی
 -2پژوهشكده تاريخ و سیره اهلبیت

(علیهمالسالم)

 گروه تاريخ تشیع
 گروه سیره اهل بیت

(علیهمالسالم)

 گروه فرهنگ و تمدن اسالمی
 گروه دانشنامه اهل بیت

(علیهمالسالم)

 -1پژوهشكده مهدويت و آينده پژوهی
 گروه مهدويتپژوهی
 گروه جريانشناسی مهدويت
 گروه آينده پژوهی دين و دينداری
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 -1پژوهشكده فلسفه و کالم اسالمی
 گروه فلسفه
 گروه کالم
 گروه فلسفه اخالق
 -5پژوهشكده اخالق و معنويت
 گروه اخالق
 گروه تربیت
 گروه اسالم و مطالعات معنويت
 -3پژوهشكده فقه و حقوق
 گروه فلسفه فقه و حقوق
 گروه دانش های وابسته به فقه
 گروه مسائل فقهی و حقوقی
 -7پژوهشكده علوم و انديشه سیاسی
 گروه فلسفه سیاسی
 گروه فقه سیاسی
 گروه علوم سیاسی
 -3پژوهشكده الهیات وخانواده
 گروه الهیات تطبیقی
 گروه اخالق اجتماعی
 گروه مطالعات خانواده
 -9پژوهشكده اسالم تمدنی
 گروه فقه کاربردی
 گروه حكمت و کالم جديد
 گروه قرآن و مطالعات اجتماعی
 گروه هنر و تمدن اسالمی
 -31پژوهشكده مديريت اطالعات و مدارک اسالمی
 گروه تدوين سازمانهای دانش
 گروه سازماندهی اطالعات و مدارک
 گروه اشاعه اطالعات و دانش
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 -33مرکز احیای آثار اسالمی
 گروه کتاب شناسی و نسخه شناسی
 گروه تصحیح و احیای آثار اسالمی
 -32مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی
 گروه مطالعات تمدنی
 گروه مطالعات فرهنگی اجتماعی
 اعضای هيأت علمي و پژوهشگران
 بیش از  311عضو هیأت علمی تمام وقت و  7همكار پژوهشی(هیأت علمی پاره وقت)؛
 بیش از  11پژوهشگر تمام وقت؛
 بیش از  111همكار پژوهشی پروژه ای؛

 طرحهای پژوهشي پژوهشگاه
 منتشر شده  353 :طرح پژوهشی ؛
 در دست انجام  593:طرح پژوهشی.
 برخي از مهمترين طرحهای پژوهشي پژوهشگاه
 دايرهالمعارفها و دانشنامهها
 منتشر شده

 .3دائره المعارف قرآن کريم (تاکنون 35جلد منتشر شده است)؛
 .2دانشنامه قرآن کريم ويژه نوجوانان ) تاکنون 3جلد منتشر شده است)؛
 .1دانشنامه اعالم قرآن ) تاکنون  5جلد منتشر شده است)؛
 .1دانشنامه قرآنی اخالق (تاکنون 3جلد منتشر شده است)؛
 .5دانشنامه اصولیان شیعه (تاکنون 2جلد منتشر شده است)؛
 .3دانشنامه علوم قرآنی(تاکنون 3جلد منتشر شده است)؛
 .7دانشنامه قرآنی معارف عقلی (تاکنون 3جلد منتشر شده است)؛
 .3دانشنامه قرآنی فقه و اصول (تاکنون  3جلد منتشر شده است)؛
 .9دانشنامه حج و حرمین (تاکنون  3جلد منتشر شده است)؛
 .31معجم بحاراالنوار( 31جلد).
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 در دست انجام

.3
.2
.1
.1
.5
.3
.7
.3
.9
.31
.33

ادامه دائره المعارف قرآن کريم؛
ادامه دانشنامه قرآن کريم ويژه نوجوانان؛
ادامه دانشنامه اعالم قرآن؛
ادامه دانشنامه قرآنی اخالق؛
ادامه دانشنامه علوم قرآنی؛
ادامه دانشنامه قرآنی معارف عقلی؛
ادامه دانشنامه اصولیان شیعه؛
ادامه دانشنامه قرآنی فقه و اصول؛
ادامه دانشنامه حج و حرمین؛
دانشنامه اهلبیت(علیهمالسالم)؛
دانشنامه سبک زندگی براساس آموزههای قرآن و اهلبیت(علیهم السالم).

 اصطالحنامهها
 منتشر شده

.3
.2
.1
.1
.5
.3
.7
.3
.9
.31

اصطالحنامه علوم قرآنى؛
اصطالحنامه فلسفه اسالمى ( 2جلد)؛
اصطالحنامه منطق؛
اصطالحنامه کالم اسالمى ( 2جلد)؛
اصطالحنامه اصول فقه؛
اصطالحنامه اخالق اسالمی؛
اصطالحنامه علوم حديث؛
اصطالحنامه معارف مهدوی ( الكترونیكی)؛
اصطالحنامه اصالح الگوی مصرف؛
اصطالحنامه معارف قرآن .

 در دست انجام

.3
.2
.1
.1
.5
.3

اصطالحنامه راويان حديث؛
اصطالحنامه حقوق جزای اختصاصی؛
اصطالحنامه حقوق جزای عمومی؛
اصطالحنامه مسائل جديد کالمی؛
اصطالحنامه فقه؛
اصطالحنامه اديان.
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 فرهنگنامهها
 منتشر شده

 .3فرهنگ قرآن( 33جلد)؛

 .2فرهنگ موضوعی تفاسیر) 3جلد)؛

 .1فرهنگنامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن کريم(تاکنون 2جلد منتشر شده است)؛

 .1فرهنگنامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن کريم(تاکنون 2جلد منتشر شده است)؛

.5
.3
.7
.3
.9
.31
.33
.32
.31

فرهنگنامه اصول فقه ؛
فرهنگنامه علوم قرآنی؛
فرهنگنامه مؤلفان اسالمی(جلد3و2و1و )1؛
فرهنگ کاربردی واژگان قرآن؛
المعجم التطبیقی للقواعد االصولیه فی الفقه االمامیه ( 3جلد)؛
المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه(3جلد)؛
مأخذ شناسی جامع فقه اسالمی(5جلدی)؛
مأخذ شناسی قواعد فقه؛
مأخذ شناسی مسائل مستحدثه پزشكی.

 در دست انجام

.3
.2
.1
.1

ادامه فرهنگنامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن کريم؛
ادامه فرهنگنامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن کريم؛
فرهنگنامه کالم اسالمی؛
فرهنگنامه منطق.

 مجموعه آثار (موسوعهها)
 منتشر شده

.3
.2
.1
.1
.5
.3
.7
.3
.9

موسوعه عالمه شرفالدين (33جلد)؛
موسوعه شهید اول( 23جلد)؛
موسوعه شهید ثانی (11جلد)؛
موسوعه عالمه بالغی (9جلد)؛
موسوعة االجماع فى فقه االمامیة؛
موسوعة احكام المرتد( 2جلد)؛
موسوعه عالمه کاشف الغطاء /آثار کالمی ( 31جلد)؛
موسوعه حضرت آيه اهلل العظمی مظاهری( 27جلد)؛
میراث موضوعی فقه و اصول( ،تاکنون 3جلد منتشر شده است).
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 در دست انجام

.3
.2
.1
.1
.5
.3
.7
.3
.9
.31

ادامه میراث موضوعی فقه و اصول؛
ادامه موسوعه عالمه کاشف الغطاء /آثار فقهی ( 21جلد)؛
ادامه موسوعه عالمه کاشف الغطاء /آثار تاريخی ،سیاسی و  33( ...جلد)؛
موسوعه عالمه سید محسن امین( ،بجز اعیان الشیعه)( 21جلد)؛
موسوعه حكیم ابو نصر فارابی( 32جلد)؛
موسوعه آيه اهلل بهجت ( 25جلد)؛
میراث موضوعی اخالق؛
میراث موضوعی فلسفه و کالم؛
میراث موضوعی رسالههای فلسفی و کالمی خواجه نصیر الدين طوسی؛
موسوعه شیخ بهايی( 22جلد)؛

 کالنپروژهها
 منتشر شده

.3
.2
.1
.1
.5
.3
.7
.3
.9
.31
.33
.32
.31
.31
.35
.33
.37
.33

سیاست متعالیه از منظر حكمت متعالیه (تاکنون  33اثر منتشر شده است)؛
انديشهنامه متفكران مسلمان(تاکنون  13اثر منتشر شده است)؛
دانش سیاسی در ايران معاصر(تاکنون  1اثر منتشر شده است)؛
فلسفه فقه سیاسی(تاکنون 1اثر منتشر شده است)؛
فقه نظام سیاسی(تاکنون  5اثر منتشر شده است)؛
سیاست در قرآن کريم(تاکنون  1اثر منتشر شده است)؛
موسوعه روايات سیاسی(تاکنون  5اثر منتشر شده است)؛
فلسفه سیاسی مشا (تاکنون  2اثر منتشر شده است(؛
فلسفه علم سیاست (تاکنون  3اثر منتشر شده است(؛
اخالق و سیاست (تاکنون  1اثر منتشر شده است(؛
فقه روابط بینالملل و سیاست خارجی(تاکنون  1اثر منتشر شده است)؛
امنیت در اسالم(تاکنون  1اثر منتشر شده است)؛
روحانیت و سیاست(تاکنون  9اثر منتشر شده است)؛
فلسفة زبان و علم اصول (تاکنون 2اثر منتشر شده است)؛
رابطة نفس و بدن(تاکنون  21اثر منتشر شده است)؛
توانايىهاى فلسفة اسالمى و ربط و نسبت آن با حیات سیاسىـ اجتماعى(تاکنون  1اثر منتشر شده است)؛
عقل و دين (تاکنون  5اثر منتشر شده است)؛
انديشهنامه متكلمان امامیه (تاکنون  3اثر منتشر شده است)؛
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.39
.21
.23
.22
.21
.21
.25
.23
.27
.23
.29
.11
.13
.12
.11
.11
.15

انوارالفقاهه(در  31مجلد منتشر شده است)؛
الهیات اخالق(تاکنون 31اثر منتشر شده است)؛
مبانی روانشناختی تربیت اخالقی-دينی(تاکنون 2اثر منتشر شده است)؛
مختلف الشیعه( ،در31جلد منتشر شده است)؛
رؤيت هالل( ،در  5جلد منتشر شده است)؛
البراهین القاطعه فی شرح تجريد العقائد( ،در 1جلد منتشر شده است)؛
منتقد المنافع فی شرح مختصر النافع (در  31مجلد منتشر شده است)؛
الصحابه الكرام( ،در 1جلد منتشر شده است)؛
مدلهای نوانديشی ،روشنفكری و احیاگری دينی (تاکنون 3اثر منتشر شده است)؛
فقر و توسعه (تاکنون  5اثر منتشر شده است)؛
مسائل مستحدثه پزشكی ( 2جلد)؛
پارادايم مكتبهای عرفانی شیعه (تاکنون 3اثر منتشر شده است)؛
الزامات فراموش شده توسعه پايدار؛
فقه قرائت (تاکنون3اثر منتشر شده است)؛
اخالق کاربردی (تاکنون  5اثر منتشر شده است)؛
نقد معنويتهای کاذب (تاکنون  2اثر منتشر شده است) ؛
تبیین ابعاد معنويت اسالمی (تاکنون  1اثر منتشر شده است).

 در دست انجام

.3
.2
.1
.1
.5
.3
.7
.3
.9
.31
.33
.32
.31
.31
.35

ادامه سیاست متعالیه از منظر حكمت متعالیه؛
ادامه انديشهنامه متفكران مسلمان؛
ادامه دانش سیاسی در ايران معاصر؛
ادامه فلسفه فقه سیاسی؛
ادامه فقه نظام سیاسی؛
ادامه سیاست در قرآن کريم؛
ادامه موسوعه روايات سیاسی؛
ادامه فلسفه سیاسی مشا ؛
ادامه فلسفه علم سیاست؛
ادامه اخالق و سیاست؛
ادامه فقه روابط بینالملل و سیاست خارجی؛
ادامه امنیت در اسالم؛
ادامه روحانیت و سیاست؛
ادامه فلسفة زبان و علم اصول؛
ادامه رابطة نفس و بدن؛
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.33
.37
.33
.39
.21
.23
.22
.21
.21
.25
.23
.27
.23
.29
.11
.13
.12
.11
.11

ادامه توانايىهاى فلسفة اسالمى و ربط و نسبت آن با حیات سیاسىـ اجتماعى؛
ادامه عقل و دين؛
ادامه انديشهنامه متكلمان امامیه؛
ادامه الهیات اخالق؛
ادامه مبانی روانشناختی تربیت اخالقی-دينی؛
ادامه منتقد المنافع فی شرح مختصر النافع؛
ادامه مدلهای نوانديشی ،روشنفكری و احیاگری دينی؛
ادامه پارادايم مكتبهای عرفانی شیعه؛
ادامه اخالق کاربردی؛
ادامه نقد معنويتهای کاذب؛
ادامه تبیین ابعاد معنويت اسالمی؛
ادامه مطالعات نظام سازی قرآنی؛
مرجعیت علمی قرآن؛
قرآن و استشراق؛
نقد انگارههای ناهماهنگی قرآن و علوم تجربی
فقه هنر؛
اخالق دين داری؛
اخالق مديريت؛
اخالق زيستی.

 ترجمهها
 13 مجلد با همكاری مرکزالحضاره ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،دارالمعارف الحكمیة و مرکزالهدف .
 کتابخانه های پژوهشگاه
 تعداد کتابخانهها  9 :کتابخانه
 تعداد کتابها  234200 :عنوان کتاب  153739 -جلد کتاب.
 .3کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی؛
 .2کتابخانه تخصصی فرهنگ و معارف قرآن؛
 .1کتابخانه عمومی و امانی؛
 .1کتابخانه تخصصی مرکز احیای آثار اسالمی؛
 .5کتابخانه مرکزی پژوهشكده الهیات و خانواده؛
 .3کتابخانه مرجع بانوان پژوهشكده الهیات و خانواده ؛
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 .7کتابخانه تخصصی پژوهشكده الهیات و خانواده؛
 .3کتابخانه پژوهشكده اسالم تمدنی؛
 .9کتابخانه ديجیتالی پژوهشكده مديريت اطالعات و مدارک اسالمی 311( :هزار رکورد منابع ديجیتالی).


انتشارات
 مجموع آثار منتشر شده  3331 :مجلد ( 596مجلد نشر پژوهشگاه  471 ،مجلد نشر موسسه بوستان کتاب 112،مجلد
مرکز اصفهان 5 ،اثر با همكاری سمت)

 نشر الکترونيک
 انتشارتمامی کتابها و نشريات پژوهشگاه به صورت الكترونیک در سامانه مديريت نشر الكترونیک پژوهان با امكانات
متعدد پژوهشی به همراه بیش از  1511کتاب و مجله از ناشرين معتبر داخلی و بینالمللی
www.pajoohaan.ir

 نشريات  31 :نشريه
 مجالت علمي ـ پژوهشي

 .3پژوهشهای قرآنی؛
 .2اسالم و مطالعات اجتماعی؛
 .1کاوشی نو در فقه؛
 .1نقد و نظر؛
 .5دوفصلنامه پژوهشهای عقلی نوين؛
 .3دوفصلنامه مطالعات سیاسی اسالمی به زبان انگلیسی و عربی.
 مجالت علمي ـ ترويجي

 .7اخالق؛
 ساير مجالت

 .3حوزه ؛
 .9دوماهنامه آيینه پژوهش ؛
 .31نشريه الكترونیكی مديريت دانش اسالمی ؛
 .33دوفصلنامه مطالعات ادبی متون اسالمی ؛
 .32دوفصلنامه علمی تخصصی سیره پژوهی اهل بیت (علیهم السالم) ؛
 .31نشريه الكترونیكی نو قلم .
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 پايگاههای وب و محصوالت نرمافزاری


پايگاههای اطالعرساني

 .3پرتال پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ( 1زبانه و در حال افزايش تعداد زبانها) ؛
www.isca.ac.ir

 .2دبیرخانه قطبهای فكری و فرهنگی؛
http://dqdte.ir

 پايگاههای پژوهشي

 .3پرتال نشريات ؛

http://journals.isca.ac.ir
 .2پرتال جامع علوم و معارف قرآن؛

http://quran.isca.ac.ir
 .1دانشنامه اهل بیت (علیهم السالم) ؛

http://www.ahlebeitpedia.ir
 .1پايگاه مديريت اطالعات علوم اسالمی؛

http://thesaurus.isca.ac.ir
 .5کتابخانه ديجیتال؛

http://dl.isca.ac.ir
 .3ويكی علوم اسالمی؛

http://wiki.isca.ac.ir
 اپليکيشنهای همراه

 .3قرآن سراج؛
 .2کتابخوان همراه پژوهان؛
 .1اپلیكیشن اطالعرسانی پژوهشگاه؛
 .1دائرهالمعارف قرآن کريم؛
 .5فرهنگ قرآن؛

 .3پرسمانهای قرآنی.
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 محصوالت نرم افزاری

.3
.2
.1
.1
.5
.3
.7
.3
.9
.31
.33
.32

دانشنامه جامع معارف قرآن :جامعترين فرهنگ موضوعی قرآن حاوی اطّالعات تفسیر راهنما ،فرهنگ قرآن و
فرهنگ موضوعی تفاسیر؛
دانشنامه موضوعی مقاالت قرآنی :حاوی متن کامل  31111مقاله در زمینه علوم و معارف قرآن؛
شجره طوبی (کتابخانه ديجیتالی آثار پژوهشكده فرهنگ و معارف قرآن ) ؛
نرم افزار فرهنگ موضوعی تفاسیر؛
نرم افزار پرسمان های قرآنی؛
نرم افزار «گنجینه مهدويت در قرآن و حديث»؛
نرم افزار مطهر؛
نرم افزار خطیب؛
نرم افزار نجم؛
نرم افزار پايگاه تخصصی اصول فقه؛
نرم افزار پايگاه تخصصی علوم قرآنی؛
نرم افزار التمهید.

 کرسيها و نشستهای علمي
 کرسی نقد و ترويجی 512 :کرسی ؛

 نشستهای علمی 1534 :نشست علمی؛
 کرسی های تخصصی  1 :کرسی؛

 .3عدل شبكهای؛
 .2امنیت متعالیه؛
 .1قاعده نفی ظلم در فقه.
 همايشهای پژوهشگاه


همايشهای بينالمللي 91 :همايش

 .3اديان توحیدی (هشت همايش) ؛ 3195؛
 .2امام مهدی(عج) و آينده جهان در کشور عراق؛ 3193؛
 .1قرآن و مسائل جامعه معاصر با همكاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی؛ 3135؛
 .1آموزههای دينی و مسئلة نفس و بدن ؛3139؛
 .5عالمه سید عبد الحسین شرف الدين ؛3131؛
 .3شهیدين؛ 3139بیروت؛
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 .7عالمه محمد جواد بالغی؛3133؛
 .3آخوند خراسانی؛ 3193؛
 .9سیمای جوان در اديان توحیدی؛3193؛
 .31گفتگوهای فرهنگی ايران و جهان عرب؛3193؛
 .33سیره و زمانه امام هادی(علیه السالم) ؛3193؛
 .32عالمه معرفت (ره)؛3193؛
 .31عالمه کاشف الغطاء با موضوع :بررسی انديشههای کالمی و رونمايی از موسوعه عالمه کاشف الغطاء (آثار
کالمی)؛ 3193؛
 .31اسالم و حقوق بشر دوستانه؛ 3193؛ (با همكاری دبیرخانه منطقهای صلیب سرخ)
 .35سبط النبی(ص)؛ امام حسن (ع)؛ 3191؛
 .33امام سجاد (ع)؛ 3191؛
 .37ابن الرضا؛ امام جواد (ع)؛ 3195؛
 .33عدالت و اخالق در مكتب اهل بیت
 .39ترجمه قرآن؛.3191


(علیهمالسالم)

با تأکید بر سیره و آموزههای امام رضا(ع)؛

همايشهای ملي  46 :همايش

 .3سیره سیاسی و حكومتی پیامبر اعظم(ص) ؛3135؛
 .2سیاست متعالیه از منظر حكمت متعالیه؛3137؛
 .1وحدت اسالمی و امنیت ملی؛3139؛
 .1روحانیت و انقالب اسالمی؛3191؛
 .5گفتگو برای زندگی :بررسی تجربه امام موسی صدر؛3191؛
 .3بررسی ابعاد سیاسی حقوقی فاجعه منا ؛3195؛
 .7مناسبات نسل جوان و روحانیت ؛3133؛
 .3اصطالح نامه و کاربردهای آن در محیط الكترونیكی؛3133؛
 .9-33گفتمان مهدويت(ده گفتمان با موضوعات مرتبط با مهدويت)3173-3137؛
 .39حجاب ،مسئولیتها و اختیارات دولت اسالمی؛ 3133؛
 .21فقه قرائت با همكاری شورای عالی قرآن ؛3191؛
 .23حوزه انقالبی و مسئولیتهای ملی و فراملی؛3193؛
 .22عالمه معرفت (ره)؛3193؛
 .21کنگره آيت اهلل مظاهری 3195؛
 .21عرفان اسالمی از نگاه امام خمینی ،بنیادها و دستاوردها؛3191؛
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 .25مبانی مدارای دينی و مذهبی و الگوی امام موسی صدر؛3191؛
 .23ضرورت فلسفه در جهان معاصر؛3191؛
 .27همدلی و همزبانی در سیره رضوی؛3191؛
 .23بانوان تاثیر گذار در فرهنگ رضوی؛3191؛
.29
.11
.13
.12
.11
.11
.15
.13
.17
.13
.19
.11
.13
.12
.11
.11
.15
.13

عفاف و حجاب در بیمارستان ها و مراکز درمانی؛3193؛
بررسی آرای تفسیری عالمه معرفت؛3193؛
اولین کنفرانس حكمرانی و سیاستگذاری عمومی ؛3193؛
ناجا و تمدن نوين اسالمی؛3193؛
فلسفه فقه اطالعاتی؛3193؛
اختالالت روانی در مدعیان مهدويت؛ 3133؛
شبیهسازى و چالشهاى فقهى و حقوقى آن؛3131؛
چشمانداز دانش سیاسى در ايران؛3139؛
قرآن و جامعه معاصر؛3135؛
دانش اجتماعی در انديشه متفكران مسلمان؛3191؛
واليت و قضاوت زنان؛3191؛
بزرگداشت حاج شیخ عباس قمی؛3139؛
حوزه ،رسانه و ارتباطات؛3193؛
حكیم طهران؛3197؛
فلسفه اخالق ؛3191؛
اقتدار و سرافرازی ؛3133؛
انسان ،جامعه ،سالمت؛3195؛
فضای مجازی پاک؛.3195

 همکاریهای علمي
 تعداد همكاریهای علمی داخلی و خارجی  313 :مورد ؛

 تفاهمنامههای پژوهشگاه
 تفاهمنامههای ملی  93 :تفاهمنامه؛
 تفاهمنامههای بینالمللی  32 :تفاهمنامه.

 افتخارات پژوهشگاه
 موسسه برتر پژوهشی در چهارمین جشنواره بینالمللی فارابی؛3139؛
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 ناشر برگزيده در  3دوره کتاب سال حوزه؛
 کسب مقام نخست در برگزاری کرسیهای نقد و ترويجی در میان مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور در سال
3193؛
 تعداد آثار برگزيده پژوهشگاه در جشنواره بینالمللی فارابی 5 :اثر؛
 .3نقش تقیه در استنباط احكام؛ نعمتاللَّه صفرى؛ شايسته تقدير در جشنواره بینالمللی فارابی؛ 3139؛
 .2جايگاه مبانى کالمى در اجتهاد؛ سعید ضیائىفر؛ رتبه سوم در چهارمین جشنواره بینالمللی فارابی؛ 3139؛
 .1مداراى بین مذاهب؛ سیدصادق حسینى تاشى ؛ شايسته تقدير در جشنواره بینالمللی فارابی؛ 3139؛
 .1نظارت بر قدرت در فقه سیاسی؛ سیدسجاد ايزدهی؛ شايسته تقدير در جشنواره بینالمللی فارابی؛ 3133؛
 .5سقط جنین از ديدگاه اخالقی؛ علیرضا آل بويه ؛ رتبه سوم در سومین دوره جشنواره فارابی؛.3133
 بیش از  211اثر پژوهشگاه در جشنوارههای مختلف از جمله کتاب سال حوزه ،کنگره دينپژوهان کشور ،کتاب فصل
جمهوری اسالمی ايران ،کتاب سال دانشجويی و ....برگزيده شده است.
 شناسنامه
 عنوان  :بروشور تفصیلی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 نشانی پژوهشگاه :قم ،چهارراه شهدا ،ابتدای خیابان معلم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی(وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی
حوزه علمیه قم)

 تلفن گويا 125-13351 :
 دورنگار125-17313723 :
 پست الكترونیكیinfo@isca.ac.ir :
 وب سايتwww.isca.ac.ir :
 صندوق پستی17335/1333 :
 نوبت چاپ  :اول
 شمارگان  511 :نسخه
 شناسه 971113 :

روابط عمومی -آذر 3197
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