اصطالحنامهها

بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسالمــݡی و انسانی؛

منتشر شده 11 :عنوان؛

تـعـمیــــق ایمــان دینــــی و مبــــارزه بــا جــــریانها و فرق
انحـرافـــی؛

در دست انجام 6 :عنوان.

اخــالق ،خانـــواده و سبک زندݡگــی ؛

فرهنگنامهها

نظام سیاســݡی و اجتماعــݡی اسالم و ایران.

پژوهشݡکدهها

در دست انجام 4 :عنوان.

پژوهشݡکده فرهنگ و معارف قرآن؛

مجموعه آثار (موسوعه ها)

پژوهشݡكده تاریخ و سیره اهلبیت؟مهع؟؛
پژوهشݡکده مهدویت و آیندهپژوهی؛
پژوهشݡکده اسالم تمدنی؛
پژوهشݡكده فقه و حقوق؛
پژوهشݡكده فلسفه و ݡكالم اسالمی؛

مقدمهݡ
پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی ( ،)iscaوابســته
به دفتر تبلیغات اســامی حوزه علمیه قم ،که از ســال
 1363بــا عنوان «مرکز مطالعات و تحقیقات اســامی»
فعالیت خود را آغاز کرد ،در ســال  1384با مجوز قطعی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تأسیس شد.
پژوهشــگاه نهادی حوزوی ،انقالبی ،پژوهشی و علمی
اســت كه با ایفای نقش واســط فعال میــان حوزههای
علمیه با نیازهای دینی 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 پژوهشݡگاه
تبیین معارف ناب اسالمی و پاالیش فرهنگ دینی از
پیرایههای جمود و التقاط؛

تبیین نظاممند اسالم و ارائه الگوهای كارآمد فردی
و اجتماعی متناسب با نیازهای جهان معاصر از طریق
توسعه ،تعمیق و توانمندسازی علوم اسالمی؛
تأمین پشتوانههای علمی و نظری برای نظامبخشی
وكارآمدسازی حكومت دینی وانقالب اسالمی.

رویݡکرد پژوهشݡگاه
پژوهشــگاه علوم وفرهنگ اسالمی جهت پاسخگویی
به نیازها و مسائل جامعه هدف ،رویکرد مسأله محوری
را مورد بازخوانی و تأ کید قرار داده است.
فعــــالیــتهای علمــــی پــــژوهشگاه در اجرای رویــکـــرد
مذکور در چهار محور اصلی به شــرح ذیل و ســیزده میز
تخصصی ساماندهی شده است:

منتشر شده 13 :عنوان؛

پژوهشݡكده علوم و اندیشه سیاسی؛
پژوهشݡکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی؛
پژوهشݡکده اخالق و معنویت؛
پژوهشݡکده الهیات وخانواده.

مــرا ݡکـز
مرݡکز احیای آثار اسالمی؛
مرݡکز مطالعات اجتماعی و تمدنی؛

منتشر شده 9 :عنوان؛
در دست انجام 10 :عنوان.

مرݡکز همکاری های علمی و بین الملل.

ݡکتابخانههای پژوهشݡگاه
تعــداد کتابخانههــا  9 :کتابخانــه ،کــه یکــی از آنهــا
کتابخانهدیجیتال با  100هزار رکوردمنابعدیجیتالیاست؛

بهـ ـــا234200 :عن ـ ـــوان ݡکــتـــــاب
تعـ ـ ــداد ݡکتـ ــا 
356769جلد کتاب.

اعضای هیأت علمݡی و پژوهشݡگران
تعداد هیأت علمی تمام وقت :بیش از  100نفر؛

انتشارات

تعداد هیأت علمی پاره وقت 7 :همݡکار پژوهشی؛

نشر مݡکتوب

پژوهشݡگران تمام وقت :بیش از  40نفر؛

 1184مجلــد ( 596مجلــد نشــر پژوهشــگاه 471 ،مجلــد نشــر

همݡکاران پژوهشی پروژهای :بیش از  300نفر.

طر حهای پژوهشـݡی پژوهشݡگاه
منتشر شده858 :طرح؛
در دست انجام 591 :طرح.

برخی از مهمترین طر حهای پژوهشݡی
دایرةالمعارفها و دانشنامهها
منتشر شده 10 :عنوان؛
در دست انجام 11 :عنوان.

بوستان کتاب 112 ،مجلد مرکز اصفهان 5 ،اثر با همکاری سمت)

نشرالݡکترونیک
ݡکالنپروژهها
منتشر شده 36 :عنوان؛
در دست انجام 34 :عنوان.
ترجمهها
 41مــــجلد بــا همــکاری مرݡکــز الحضــاره ،ســازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمـــی ،دار المعارف الحݡکمیه و
مـرݡکز الهدف تهیه و تنظیم شده است.

بیش از  3500عنوان کتاب و مجله از ناشــران معتبر
داخلی و بین المللی؛
انتشار همزمان تمامی کتابها و مجالت پژوهشگاه
و دفتر تبلیغات اسالمی در کتابخوان همراه پژوهان.

نشریات
تعداد 13 :نشریه
پژوه ـ ـشهای قرآنـ ــی | اســام و مــطالع ـــات اجتماعـ ــی |
مطالعات سیاسی اسالمی به زبان انݡگلیسی و عــربـی |
کاوشــــی نو در فقه | نقـ ـــد و نظــر | پژوهـ ـشهای عقـ ــلی
نـویـن | اخــالق | حــوزه | آیینه پژوهش | مدیریت دانش
اسالم ــی | مطالعــات ادبــی متون اســامݡی | ســیره پژوهـ ــی
اهلبیت؟مهع؟ | نو قلم.

http://journals.isca.ac.ir

پرتــال جامــع علــوم و معارف قــرآن | پایݡگاه مدیریت
اطالعــات علــوم اســامی | پرتــال نشــریات | ݡکتابخانه
دیجیتــال | دانشــنامه اهــل بیــت؟مهع؟ | ویݡکــی علــوم
اسالمی و . ...

http://apps.isca.ac.ir
اپلیݡکیشنها

ق ـ ــرآن سـ ــراج | دایــرة المعــارف قـ ــرآن | ف ـ ــرهنگ ق ـ ــرآن |
پرسمـانهای قرآنی | ݡکتابخـوان همراه پــژوهــان و . ...

ݡکرسیها و نشستهای علمــݡی
کرسی نقد و ترویجی 502 :کرسی؛
نشستهای علمی 1534 :نشست علمی؛
کرسیهای تخصصی 3 :کرسی.

همایشهای پژوهشݡگاه
همایشهایبینالمللـی 18 :همایش؛
همایشهای ملـی 44 :همایش.

همݡکاریهای علمــݡی
تعداد همکاریهای علمی داخلی و خارجی 138:مورد.

تفاهمنامههای پژوهشݡگاه
تفاهمنامههای ملـی 96 :تفاهمنامه؛
تفاهمنامههای بینالمللـی 12:تفاهمنامه.

افتخارات پژوهشݡگاه
مؤسسه برتر پژوهشݡی در چهارمین جشنواره فارابی
در سال 1389؛
ناشر برݡگزیده در هشت دوره ݡکتاب سال حوزه؛
کسب مقام نخســت در برݡگزاری ݡکرسیهای نقد و
ترویجی در میان مراݡکز و موسسات آموزشـݡی و پژوهشــݡی
کشور در سال 1396؛
تعــــداد آثــار بــرگــݡزیــــده پژوهشــگاه در جشنــــواره
بینالمللیفارابی 5 :اثر؛
تعداد آثار برݡگزیده در کتاب ســال جمهوری اســامݡی
ایران 17 :اثر؛
سایر جشنوارهها؛
بیــش از  200اثــر در جشــنوارههای مختلــف از جملــه
کتاب سال حوزه ،کنگره دینپژوهان کشور ،کتاب فصل
جمهــوری اســامی ایران ،کتاب ســال دانشــجویی و...
برگزیده شده است.

شنـاسـنـامـه
عنوان :بروشور اجمالیپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمݡی
نشــانـــی :قــم ،چهـــــارراه شــهدا ،ابتدای خیابــان معلم،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی(وابسته به دفتر تبلیغات
اسالمی حوزه علمیه قم)
تلفن ݡگویا:
دورنݡگار:
صندوق پستــݡی:
شناسه:
پست الݡکترونیݡکݡی:

025-31150
025-37831728
37185 /3688
973002
info@isca.ac.ir

وب سایت:

www.isca.ac.ir

شمارݡگان:

 500نسخه

نوبت چاپ:

اول

روابط عمومــــݡی  /آذر ماه1397

آشنایی با پژوهشݡگاه علوم و فرهنگ اسالمـݡی (وابسته به دفتر تبلیغات اسالمݡی حوزه علمیه قم)

http://pajoohaan.ir

پایݡگاههای وب و محصوالت نرمافزاری

