نشست های علمی – ختصصی
 -25نشست ارائه گزارش طرح پژوهشی ًگبّی حکوی ثز اًسبى قزآًی ثز هجٌبی حکوت صذرایی
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

هؼشفی عشح پژٍّطی(سٍش تحمیك ،اّذاف عشح،
هٌبثغ تحمیك ٍ )...دستبٍسدّب

دوتش فبعوِ سلیوبًی دسُ ثبغی

98/4/12

اػضبی ّیبت ػلوی پشدیس ،اسبتیذ ،هحممبى

-51نشست سبختبر ٍ ضبکلِ هذارس ثز اسبس دیذگبُ اسالهی ٍ پبراداین کَاًتَم
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

هفشٍضبت پبسادایوی ًیَتي /وَاًتَم دس همبیسِ ثب اسالم
دس هذاسس
تؼشیف پبساداین ً /ظشیِ ّبی ػلوی /هفبّین
ًظشیِ وَاًتَم وبسثشدّب  ،اصَل وَاًتَم ٍ...

دوتش اوشم گَدسصی

98/3/21

اػضبی ّیبت ػلوی پشدیس ،اسبتیذ ،هحممبى

ً -65طست ثزرسی ٍ ًقذ آراء هستطزقبى درثبرُ قزآى
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

هؼشفی ً 12فش اص هستطشلبى وِ ثِ عَس ٍیژُ سٍی
لشآى وبس وشدُاًذ

دوتش عبّشُ هحسٌی

97/11/06

اػضبی ّیبت ػلوی پشدیس ،اسبتیذ ،هحممبى

ً -5:طست آیٌذُ پژٍّی
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

هجبًی ٍ ولیبت آیٌذُ پژٍّی :هفَْم تغییش ٍ تحَالت ،
ّذف ٍ خبستگبُ
تجییي ػٌبصش سبصًذُ آیٌذُ ضبهل سٍیذادّب ،سًٍذّب،

دوتش هحوذ هْذی رٍالفمبسصادُ

97/10/22

اػضبی ّیبت ػلوی پشدیس ،اسبتیذ ،هحممبى

1

چطن اًذاصّب ٍ الذاهبت
سٍیىشدّبی آیٌذُ پژٍّی :اوتطبفی ٍ ٌّدبسی
سٍضْبی تحمیك دس آیٌذُ پژٍّی :سٌبسیَ ًَیسی

ً -84طست اخالق پژٍّص; آضٌبیی ثب سبهبًِ ّبی ایزاى داک
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

چیستی ثذسفتبسی ػلوی(ثب تبویذ ثشسشلت ػلوی)
هصبدیك ثذسفتبسی ػلوی
هصبدیك ٍ ًوًَِ ّبی سشلت ػلوی
ًمص ایشاًذان دسوبّص ثذسفتبسی ػلوی
هؼشفی سبهبًِ ّبی وبسثشدی ایشاًذان دس وبّص ٍ
پیطگیشی اص ثذسفتبسی ػلوی (سبهبًِ ثجت ،گٌح،
ّوبًٌذخَ ،سبػت،پیطیٌِ پژٍّص)

دوتش هشین ثشادساى حمیش

97/9/20
97/8/12

اػضبی ّیبت ػلوی پشدیس ،اسبتیذ ،هحممبى

ّ -58فتویي پیص ًطست ّوبیص هلی فقِ ٍ تزثیت; هٌبسجبت فقِ ٍ تزثیت در گذار اس هغبلطبت رایج
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

چیستی ػلَم اًسبًی ٍ خصلت ّبی آى
سٌدص ًسجت هیبى فمِ ٍ تشثیت دس سغح ضٌبخت ٍ
داًص

حدِ االسالم ٍ الوسلویي هدتجی الْی خشاسبًی

1397/8/12

اػضای ّیات ػلوی پردیس ،اساتیذ ،هحمماى

 -57ضطویي پیص ًطست ّوبیص هلی فقِ ٍ تزثیت; فقِ ٍ ًظبم سبسی در تعلین ٍ تزثیت
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

تؼریف فمًِ ،ظام ٍ ًظام سازی ٍ راتغِ آى تا هفَْم ًظام
اجتواػی

حدت االسالم ٍ الوسلویي آلبی دوتش ػلی رٍػلن

97/7/18

اػضای ّیات ػلوی پردیس ،اساتیذ ،هحمماى
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 -56پٌجویي پیص ًطست ّوبیص هلی فقِ ٍ تزثیت; تذثزی در ثیت
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

ساختار تیت
چْار رٍش تحمیك در استخراج هغالة در حَزُ خاًَادُ از
لرآى

آلبی احوذ سضب اخَت

1397/6/18

اػضای ّیات ػلوی پردیس ،اساتیذ ،هحمماى

 -55چْبرهیي پیص ًطست ّوبیص هلی فقِ ٍ تزثیت; تبهالتی در فلسفِ فقِ تزثیتی
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

چیستی فمِ ترتیتی
ٍیژگیّای فمِ ترتیت
هغالؼات درجِ دٍ :فلسفِ فمِ ترتیتی

حدت االسالم ٍ الوسلویي دوتش سیذ ًمی هَسَی

1397/3/29

اػضای ّیات ػلوی پردیس ،اساتیذ ،هحمماى

ً -54طست سیز ًظزیِ پزداسی فویٌیسن اسالهی در جْبى عزة
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

تؼریف فویٌیسن اسالهی
هؼرفی تؼذادی از ًظریِ پردازاى فوٌیسن هسلواى ٍ کتاب
ّای آًاى :فاعوِ هرًیسی ،لیال احوذ ،آهٌِ ٍدٍد ،رفؼت
حسي ،ػسیسُ الحثری ،اسواء تارالس ،کطیا ػلی ،سؼذیِ
ضیخ

دکتر رلیِ سادات هَهي

1397/3/21

اػضای ّیات ػلوی پردیس ،اساتیذ ،هحمماى

 -42سَهیي پیص ًطست ّوبیص هلی فقِ ٍ تزثیت; «ثزرسی اجوبلی هجبدی ٍ هسبئل فقِ تزثیتی»
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

چیستی فمِ ترتیتی
هؼرفی هتَى ٍ هٌاتغ اصلی هَجَد فمِ ترتیتی
جایگاُ ٍ ضرٍرت پرداختي تِ فمِ ترتیتی ...

دکتر صذیمِ هْذٍی کٌی

1397/2/25

اػضای ّیات ػلوی پردیس ،اساتیذ ،هحمماى
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ً -54طست ًقذ ٍ ثزرسی کتبة «دٍلت ٍ ثذى»
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

تَصیف فصل ّای کتاب ٍ اتؼاد رٍش ضٌاسی ٍ هحتَای
یاد ضذُ ،از لثیل تٌیادّای فلسفی تثییي حك تر تذى ٍ
هصادیك حمَلی هرتثظ تا تذى هاًٌذ تارٍری ،تغییر ٍ اصالح
تذى ،فرٍش تذى ،اجارُ تذى ٍ پایاى تخطیذى تِ حیات ...

دوتش هحیب صفبسی ًیب

97/2/11

اػضای ّیات ػلوی پردیس ،اساتیذ ،هحمماى

 -84دٍهیي پیص ًطست ّوبیص هلی فقِ ٍ تزثیت; «کبرثزد قَاعذ فقْی در تزثیت اسالهی»
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تؼریفی از ترتیت اسالهی تِ اًَاع استؼذادّای هختلف
اصَل داًص ترتیت اسالهی
استخراج ًکات ترتیت اسالهی از لاػذُ ًفی سثیل ٍ لاػذُ
ال ضرر ٍ ال ضرار ٍ..

حدت االسالم ٍ الوسلویي دوتش سؼیذ ثْطتی

تاریخ برگزاری

مخاطبان

97/2/4

اػضای ّیات ػلوی پردیس ،اساتیذ ،هحمماى ٍ
اػضای اًجوي ػلوی فمِ ٍ حمَق خاًَادُ ایراى

-4:اٍلیي پیص ًطست ّوبیص هلی فقِ ٍ تزثیت; « تحلیل تزثیتی احکبم فقْی»
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

جایگاُ فمِ ترتیتی ٍ تؼاهل فمِ ٍ ترتیت
تحلیل آثار ترتیتی ترخی احکام از لثیل ػمیمِ ،ادای ًواز
فضای ٍالذیي ،اًتخاب ًام ًیکَی فرزًذ ٍ...
تفاٍت احکام فمْی ٍ فلسفِ احکام

حدت االسالم ٍ الوسلویي دوتش ػلی ّوت ثٌبسی

تاریخ برگزاری

مخاطبان

96/12/8

اػضای ّیات ػلوی پردیس ،اساتیذ ،هحمماى
ٍ داًطجَیاى ٍ اػضای اًجوي ػلوی فمِ ٍ
حمَق خاًَادُ ایراى

ً -49طست« جزیبى ضٌبسی هطبلعبت سًبى در جْبى عزة »

محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

ٍحذت حَزُ ٍ داًطگاُ
ضرٍرت ٍجَد یک ًظام جاهغ در آى هسائل ترتیت ،خاًَادُ،
سیاست ،کار ،اضتغال،رٍاتظ اجتواػی ،رٍاتظ تیي الولل،
هٌاسثات درٍى خاًَادُ
فماّت اهام خویٌی(رُ)

دوتش هحوذ ػلی هیشصایی

4

تاریخ برگزاری

مخاطبان

96/9/28

اػضای ّیات ػلوی پردیس ،اساتیذ ،هحمماى
ٍ داًطجَیاى

ً -48طست« تفکز خالق ٍ ًظزیِ پزداسی»
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

ٍحذت حَزُ ٍ داًطگاُ ّا ،تؼاریف َّش ،خاللیت ٍ تیٌص
ٍ...

دوتش غالهؼلی افشٍص

96/9/27

اػضای ّیات ػلوی پردیس ،اساتیذ ،داًص
آهَختگاى ٍ داًطجَیاى

ً -47طست تخصصی «راثطِ ًظبم کیفزی ایزاى در حَسُ خبًَادُ ثب سیبستْبی کلی اثالغی هقبم هعظن رّجزی»
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

جایگاُ سیاستّای کلی در ًظام حمَلی ،سیاستْای
اتالغی رّثری در حَزُ خاًَادُ و سیاستّای کلی
سالهت

دوتش ػبعفِ ػجبسی ولیوبًی

96/7/17

اػضبی ّیبت ػلوی پشدیس ،اسبتیذ ،هحممبى
ٍ داًص آهَختگبى

ً -46طست رٍس خبًَادُ« :خانواده در معارف قرآنی و عرصه جهانی با نگاهی بر انذیشه های آیت اهلل مهذوی کنی»
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

خبًَادُ ٍ سجه صًذگی لشآًی
خبًَادُ دس ػشصِ خْبًیً :مذ ٍ ثشسسی الذاهبت هْن ٍ
خذیذ ًْبدّبی ثیي الوللی ٍ...

دوتش سلیِ السبدات هَهي
دوتش ّبلِ حسیٌی اوجشًژاد

96/7/3

اػضبی ّیبت ػلوی پشدیس ،اسبتیذ ،هحممبى،
داًص آهَختگبى ٍ داًطدَیبى

ً-45طست ارائِ گشارش طزح پژٍّطی« آسیت ضٌبسی سزفصل ٍ هحتَای درس اصَل ٍ هجبًی تعلین ٍ تزثیت ٍ ارائِ الگَیی ثزای آى»
محتوای سخنرانی

تاریخ برگزاری

سخنران(ان)
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مخاطبان

ارزیاتی ٍضؼیت هَجَد هٌاتغ
درس اصَل ٍ هثاًی آهَزش ٍ پرٍرش در
داًطگاّْای هؼتثر جْاى
ارزیاتی سرفصل ّا ٍ هٌاتغ در داًطگاّْای هؼتثر دًیا
رٍیکردّای لاتل هالحظِ در سرفصل ّای ایي درس
در داًطگاّْای هؼتثر جْاى
ارزیاتی سرفصل ّای جذیذ هَجَد

دکتر نرگس سجادیه

69/8/54

اػضای ّیات ػلوی پردیس ،اساتیذ ،هحمماى
ٍ داًطجَیاى

ً -44طست « سى ٍ خبًَادُ در عقالًیت اسالهی »
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

جایگاُ ًْاد خاًَادُ در جاهؼِ اسالهی
ًمص فرٌّگ ٍ سثک زًذگی غرتی در خاًَادُ

حجت االسالم ٍ الوسلویي دکتر رضا غالهی

95/10/5

اػضای ّیات ػلوی پردیس ،اساتیذ ،هحمماى
ٍ داًطجَیاى

ً -43طست « تقذم اخالق ثز حقَق در ًظبم خبًَادُ »
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

تمذم اخالق تر حمَق خاًَادُ از ًگاُ لرآى
جایگاُ اخالق در خاًَادُ از ًگاُ فلسفِ اسالهی
جایگاُ اخالق ٍ حمَق در خاًَادُ از ًگاُ آیت ااهلل
هْذٍی کٌی

دکتر فاعوِ صادق زادُ لوصری
دکتر فاعوِ سلیواًی درُ تاغی
دکترسؼیذُ سادات ضْیذی

95/10/4

اػضای ّیات ػلوی پردیس

ً -44طست «سجک رّجزی آیت اهلل هْذٍی کٌی(رُ) در داًطگبُ اسالهی»
محتوای سخنرانی

تاریخ برگزاری

سخنران(ان)
6

مخاطبان

ٍاکاٍی سخٌاى آیت اهلل هْذٍی کٌی(رُ) در سثک
رّثری داًطگاُ اسالهی

ًادر جؼفری

95/9/29

اػضبی ّیبت ػلوی پشدیس ،اسبتیذ ،هحممبى
ٍ داًص آهَختگبى

ً «-45طست رٍس خبًَادُ»
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

مخاطبان

التصاد خاًَادُ

دکتر ػادل پیغاهی

95/7/4

اػضای ّیات ػلوی پردیس ،اساتیذ ،هحمماى
ٍ داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ حمَق خاًَادُ

ً -3:طست«الشاهبت ٍ ثبیستِ ّبی فقْی حقَقی ثکبرگیزی پلیس سى در یگبى ٍیژُ»
محتوای سخنرانی

سخنران(ان)

تاریخ برگزاری

هحذٍدیتّا ٍ ضرٍرتّای تطـکیل یگاًِ ٍیژُ
پلیس زى از دیذگاُ فمِ
جایگاُ ٍ ًمص ًظاهی زًاى در حکَهت ػلَی
آسیة ضٌاسی ضرٍرت ٍ استخذام ٍ اضتغال زًاى
در یگاًِ ٍیژُ ٍ تفاٍتّای آى تا ٍظایف ٍ تکالیف
ضاتغاى دادگستری در ًظام حمَلی ایراى

اػضای ّیات ػلوی گرٍُ حمَق ٍ فمِ ٍ حمَق:
دکتر کثری پَرػثذاهلل
دکتر هٌیر حك خَاُ
دکتر رلیِ سادات هَهي
دکتر ػاعفِ ػثاسی کلیواًی

94/12/22

مخاطبان

اػضای ّیات ػلوی پردیس

ً -39طست« فزٌّگ قزآًی دعَت در سیزُ رضَی»
محتوای سخنرانی

تاریخ برگزاری

سخنران(ان)

« الذاهات اهام رضا ػلیِ السالم ترای َّیتتخطی اػضای ّیات ػلوی گرٍُ هؼارف اسالهی ٍ ػوَهی:
تِ ضیؼیاى تر اساس آهَزُّای لرآًی»
دکتر هحسي الَیری
«تحلیلی تر اًذیطِ ٍ رفتار سیاسی اهام رضا(ع)»
دکتر عاّرُ هحسٌی
«تازخَاًی ٍیژگیْای ضخصیتی داػی در لرآى ٍ
دکتر فاضلِ هیرغفَریاى
سیرُ رضَی»
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مخاطبان

94/11/18
اػضای ّیات ػلوی پردیس ،اساتیذ ،هحمماى

ً -38طست«اًذیطِ سیبسی جذیذ ٍ ًقص آهَسش علَم سیبسی در سیبستگذاریّبی فویٌیستی»
محتوای سخنرانی

سخنران

للورٍ ػلن سیاست ،فلسفِ سیاسیٍ ،یژگیّای ػلن ،هثاحث تاریخ
اًذیطِ سیاسی جذیذ....،

دکتر فرضاد ضریؼت

تاریخ برگزاری

مخاطبان

1394/11/7

اػضبی ّیبت ػلوی پشدیس ،اسبتیذ ،هحممبى

ً -37طست«فزٌّگ سالهت در آهَسُ ّبی قزآى کزین ثب تکیِ ثز طت الزضب»
محتوای سخنرانی

 تفاٍت عة سٌتی ٍ عة اسالهی عة اسالهی ترگرفتِ از لرآى لائل تِ پیطگیری ٍ درهاىاست
 اهیرهَهٌاى ػلی (ع) سرهٌطا ػلن عة ٍ پسضکی است -عة اهام رضا ترگرفتِ از عة لرآى ٍ عة اسالهی است

تاریخ برگزاری

سخنران

دکتر ػلیرضا اتَالفضلی

1394/9/30

مخاطبان

اػضبی ّیبت ػلوی پشدیس ،اسبتیذ ،هحممبى
ٍ داًطدَیبى ٍ ٍالذیي داًطدَیبى

ً -36طست« ًقص فقِ خبًَادُ در پیطزفت فزٌّگی»
محتوای سخنرانی

تاریخ برگزاری

سخنران

8

مخاطبان








تٌظین جوؼیـت در فمـِ ضـیؼِ ٍ اثـر آى تـر پیطـرفت
دکتر صذیمِ دکتر هْذٍی کٌی ،ػلیوِ جوالسادُ
فرٌّگی
دکتــر فــائسُ دکتــر ػظــین زادُ اردتیلــی ،فاعوــِ
تازتاب تَسؼِ فرٌّگی در تثثیت یـا اضـوحالل حـرین
افطاری
خصَصی خاًَادُ:
دکتر هٌیر حكخَاُ ،صذیمِ هحوذحسٌی
پیطرفت فرٌّگی ٍ جایگاُ حیات عیثِ در فمِ خاًَادُ:
خاًن فاعوِ کاظوپَر فرد ،ػغیِ رًگچی عْراًی
ًمص ػذالت ترهیوی در پیطرفت فرٌّگی خاًَادُ:
دکتر فائسُ دکتر ػظین زادُ اردتیلی ،فائسُ عَلاًی
راتغــِ تؼــاهلی فمــِ ٍ پیطــرفت فرٌّگــی در اجــرای
پَر
سیاستّای کالى التصادی خاًَادُ:
دکتر کثری پَرػثذاهلل ،ػاعفِ آلاجاًی هؼوار
هَلفـِ ّـای ترتیـت در فمـِ خـاًَادُ ٍ جایگـاُ آى در
پیطرفت فرٌّگی

94/7/18

اػضبی ّیبت ػلوی پشدیس ،اسبتیذ ،هحممبى
ٍ داًطدَیبى

ً -35طست « فلسفِ ٍ فزٌّگ سبسی »
محتوای سخنرانی
« فرٌّگ خَدی ٍ فرٌّگ هْاجن» :دغذغِّای رّثریَیژگی-ّای تْاجن فرٌّگی ،آرایص تْاجوی دضوي ،جٌگ ًرم ٍ افسراى
آى ٍ...
 «ػمالًیت هذرى ،ػمالًیت اسالهی ٍ فرٌّگ» :ارائة تؼریفیػام از فرٌّگ ٍ تثییي ًسثت آى تا ػمالًیت تطریٍ ،اکاٍی
ًسثت فرٌّگ هذرى غرتی تا ػمالًیت هذرىٍ ،اکاٍی ًمص
ػمالًیت اسالهی در ضکل گیری فرٌّگی هتؼالی
 «فلسفِ ٍ ٌّر اسالهی»ٌّ :ر اسالهی ً ،سثت تا فلسفِاسالهی  ،ارتثاط هیاى فرٌّگ ٍ فسلفِ ٍ ٌّر اسالهی ،ارتثاط تیي
ایي سِ ػٌصر ٍ تاثیر آى رٍی فرٌّگ اسالهی ًیس هَرد تررسی
لرار خَاّذ گرفت.
 «فرٌّگ ٍ زتاى ضؼر» :ارتثاط تیي في ضؼر تا فلسفِ ،فَایذ ٍٍیژگی ضؼر

تاریخ برگزاری

سخنران

اػضای ّیات ػلوی گرٍُ فلسفِ ٍ
کالم اسالهی:
دکتر فاعوِ صادق زادُ ،دکتر زّرا
هحوَد کالیِ ،دکتر ًسریي
سراجی پَر ٍ دکتر فاعوِ سلیواًی

1394/3/9

مخاطبان

اػضبی ّیبت ػلوی پشدیس ،اسبتیذ ٍ
هحممبى

ً -32طست ارائِ گشارش درسٌبهِ «فقِ خبًَادُ »3
محتوای سخنرانی

تاریخ برگزاری

سخنران

9

مخاطبان

ٍیژگی ّای درسٌاهِ:
ًَآٍری در تذٍیي هحتَای فمِ اعفال هستٌذ تَدى تِ هٌاتغ هؼتثر اصلی فمْی ارائِ ضوائن لاًًَی هرتثظ تا هثاحث فمْی ػرتی تَدى هتي تررسی فمْی هسائل ترتیتی اعفالتؼریف ٍالیتٍ ،الیت تر اهَال ،هَارد تصرف ٍلی ،هاّیتحضاًت ،ضرٍط حاضيً ،فمِ ،همذار ًفمِ الارب ،ترتیة گیرًذگاى
ًفمِ
-تؼلین ٍ ترتیت کَدکاى

دکتر کثری پَر ػثذاهلل ٍ دکتر
هٌیر حكخَاُ

اػضبی ّیبت ػلوی پشدیس ،اسبتیذ ٍ
هحممبى سضتِ فمِ ٍ حمَق اسالهی

1394/2/20

ً -33طست ارائِ گشارش درسٌبهِ ًحَ ثب رٍیکزد هعٌب گزایی
محتوای سخنرانی
-

چبلص ّب ٍ هطىالت آهَصش ًحَ ثِ داًطدَیبى دس
همغغ وبسضٌبسی سضتِ ّبی غیش ػشثی
خبیگبُ ًحَ دس فْن ٍ دسن هتَى ػشثی
ضشٍست ثبصًگشی ثشًبهِ ،سشفصل ،هحتَا ٍ سٍضْبی
آهَصش ًحَ
اّذاف تألیف دسسٌبهِ
الگَی آهَصضی هٌبست ثشای دستیبثی ثِ ایي
اّذاف
....پشسص ٍ پبسخ ثیي حبضشیي ٍ اسبتیذ

تاریخ برگزاری

سخنران

دوتش فبعوِ هالین

93/11/18

ً-34طست تخصصی راثطِ فزٌّگ ٍ تعلین ٍ تزثیت

11

مخاطبان

اػضبی ّیبت ػلوی پشدیس ،اسبتیذ ٍ هحممبى سضتِ
ػشثی

محتوای سخنرانی
-

-

سخنران

ارائِ ًگشضْبی هختلف اثش تؼلین ٍ تشثیت ثش فشٌّگ،
فشٌّگ ثش تؼلین ٍ تشثیت ٍ ساثغِ دیبلىتیىی آًْب
تؼشیف خبهؼِ پزیشی فشٌّگی ٍ (socialogy of
)SOW world
ثیبى ًظشیِ ّبی هشتجظ هبًٌذ ًظشیِ ٍیگَتسىی،
سٍیىشد ثشًش ،چطن اًذاص تَاًوٌذی ،دیذگبُ صیستی،
ًظشیِ یبدگیشی ثٌذٍسا ٍ ...
ثیبى ًمص تؼلین تشثیت اسالهی دس صیبًت فشٌّگی،
هَاخِْ ثب تْبخن فشٌّگی دس دٍ صحٌِ دیي ٍ
هلیت ،ضىل گیشی فشٌّگ ٍ ػَاهل هَثش ثش صیبًت
فشٌّگی
اّویت ًمص خبًَادُ دس فشٌّگ پزیشی ٍ صیبًت
فشٌّگی
پشسص ٍ پبسخ ثیي حبضشیي ٍ اسبتیذ

تاریخ برگزاری

دوتش سوبًِ خلیلی ،دوتش
اثَالوؼبلی ٍ دوتش ًیىَ
دیبلوِ

مخاطبان

اػضبی ّیبت ػلوی پشدیس ،اسبتیذ ٍ هحممبى سضتِ
ػلَم تشثیتی

93/9/16

ً -35طست تخصصی رٍس خبًَادُ "تبهلی ثز فزٌّگ ٍ خبًَادُ"
-

محتوای سخنرانی
سٍیىشد حمَق خصَصی ثِ هَضَع فشٌّگ ٍ اّویت
آى ثش خبًَادُ
همَلِ فشٌّگ اص دیذگبُ حمَق ویفشی
همَلِ فشٌّگ اص دیذگبُ سٍاثظ ثیي الولل ًمص آى
دس خبهؼِ ٍ خبًَادُ
اّویت تذثیش هٌضل

تاریخ برگزاری

سخنران

دوتش هحیب صفبسیًیب
دوتش هشین هحمك
دوتشًشگس ایضدی
دوتش ػبعفِ ػجبسی
آیت اهلل دوتش هحمك داهبد

93/7/27

مخاطبان

اػضبی ّیبت ػلوی ،اسبتیذ پشدیس ٍ اسبتیذ ٍ هحممبى
خبسج اص پشدیس ،اػضبی ّیبت هذیشُ اًدوي ػلوی
فمِ ٍ حمَق خبًَادُ ایشاى ،گشٍُ حمَق ٍ حمَق
خبًَادُ ایشاى داًصآهَختگبى ٍ داًطدَیبى ّوِ سضتِ
ّب

ً-4:طست ارائِ گشارش طزح پژٍّطی « ثزرسی تبثیز رعبیت اصَل حبکن ثز دادرسی عبدالًِ در هجبرسُ ثب جزاین هزتجط ثب هَاد هخذر ،دارٍّبی رٍاى گزداى ٍ پیصسبسّبی
آى»
11

محتوای سخنرانی
 هفَْم دادسسی هٌصفبًِ ٍ هٌبثغ فشاهلی آى هشاحل آییي دادسسی تؼییي حذٍد اختیبسات ٍ ٍظبیف ضبثغیي دادگستشی تسْیل دستشسی ثِ ٍویل یب اهىبى ثْشُ هٌذی اصهطبٍسٓ حمَلی ٍ...

سخنران

تاریخ برگزاری

93/3/26

ػبعفِ ػجبسی

مخاطبان
اػضبی ّیبت ػلوی ،اسبتیذ پشدیس ٍ اسبتیذ ٍ هحممبى
سضتِ ای هشتجظ خبسج اص پشدیس ،اػضبی ّیبت هذیشُ
اًدوي ػلوی فمِ ٍ حمَق خبًَادُ ایشاى ،داًص-
آهَختگبى ٍ داًطدَیبى ٍ ًبضشاى هشتجظ ٍ ثب حضَس
هْوبًبى خبسج اص پشدیس

ّ -49ناًذیطی تعبهالت اجتوبعی در سیزُ رضَی(الگَّب ٍ ضبخصّب در گفتگَ ٍ هٌبظزُ)
-

محتوای سخنرانی
گفتٍگَّبی دیٌی ػلی ثي هَسی الشضب(ع)
اصَل هٌبظشُ ٍ آصاداًذیطی ثب تىیِ ثش هٌبظشات
حضشت سضب(ع)»
«تحلیل گفتوبى هٌبظشُّبی اهبم سضب(ع)
«ٍاواابٍی اصااَل حاابون ثااش هٌاابظشُ ٍ گفااتٍگااَی
اثشثخص ثب تأویذ ثش سیشُ سضَی»
« ثشسسی هْابست ّابی والهای اص دیاذگبُ اساالم ٍ
سٍاًطٌبسی» ،خوغ ثٌذی هجبحث ٍ پشسص ٍ پبسخ

تاریخ برگزاری

سخنران
حدتاالسالم هْذی ثٌىذاس ،دوتش
ػجبس هصالییپَس ،دوتش حسي
هدیذی ،دوتش ًیىَ دیبلوِ ،دوتش
هشین هطبیخ

1393/2/29

مخاطبان
اػضبی ّیبت ػلوی ،اسبتیذ ،هحممبى ،اػضبی ّیبت
هذیشُ اًدوي ػلوی فمِ ٍ حمَق خبًَادُ ایشاى ،داًص-
آهَختگبى ٍ داًطدَیبى ٍ ثب حضَس هْوبًبى خبسج اص
پشدیس

ً -48طست علوی-تخصصی ًطست طزح پژٍّطی خبًَادُ در اسٌبد حقَقی ثیي الوللی؛ حقَق ٍ تکبلیف ،دستبٍردّب ٍ چبلص ّب
محتوای سخنرانی
خبًَادُ دس اسٌبد حمَلی ثیي الوللی؛ حمَق ٍ
تىبلیف ،دستبٍسدّب ٍ چبلطْب

تاریخ برگزاری

سخنران

1392/12/19

دوتش هحیب صفبسیًیب

مخاطبان
اػضبی ّیبت ػلوی ،اسبتیذ ،هحممبى ،داًص-
آهَختگبى ٍ داًطدَیبى وبسضٌبسی اسضذ حمَق
اػضبی اًدوي ػلوی فمِ ٍ حمَق خبًَادُ ایشاى

ً -47طست تخصصی -ثیي الوللی ًقص سًبى درحزکت ّبی هزدهی جْبى اسالم ثب رٍیکزد الگَی سَم
12

محتوای سخنرانی

سخنران

تاریخ برگزاری

ساّىبسّبی خْبًی سبصی ٍ تٌظین پیص ًَیس
هٌطَس

دوتش سحین پَس اصغذی
دوتش هژگبى سخبیی
دوتش ػظین صادُ
خبًن اصالًی
خبًن حىیوی ّب ٍ تؼذادی اص داًطدَیبى
حمَق خبًَادُ

1392/9/5

مخاطبان

ثبًَاى ٍ ًوبیٌذگبى وطَسّبی اسالهی

ً -15طست تخصصی سٍص خبًَادُ
محتوای سخنرانی

سخنران

حمَق هتمبثل صٍخیي
الضاهبت لبًًَی دس استجبط ثب تؼبدل حمَق ٍ
تىبلیف صٍخیي
ثشسسی هبدُ  1104لبًَى هذًی

آلبی دوتش سٍضي
آلبی دوتش هْشپَس

تاریخ برگزاری

1392/8/8

مخاطبان
اػضبی اًدوي ػلوی فمِ ٍ حمَق خبًَادُ ،اػضبی
ّیبت ػلوی ،اسبتیذ ،هحممبى ،داًصآهَختگبى ٍ
داًطدَیبى وبسضٌبسی اسضذ سضتِ حمَق خبًَادُ

ً -45طست تخصصی ثزرسی قبًَى جذیذ حوبیت اس خبًَادُ
محتوای سخنرانی

سخنران

تاریخ برگزاری

مخاطبان

ًمذ ٍ ثشسسی لبًَى خذیذ حوبیت اص خبًَادُ

آلبی دوتش سٍضي
خبًن پَساى ٍلَیَى

1392/2/18

اػضبی وبسگشٍُ تخصصی فمِ ٍ حمَق خبًَادُ ٍ
اػضبی اًدوي ػلوی فمِ ٍ حمَق خبًَادُ

ً -44طست تخصصی رٍس خبًَادُ
محتوای سخنرانی

تاریخ برگزاری

سخنران
13

مخاطبان

اخالق دس خبًَادُ
صى ٍ حمَق خبًَادُ
هیضاى آگبّی صٍخیي اص حمَق خبًَادُ

دوتش سٍضي
خبًن پَساى ٍلَیَى
دوتش ػظین صادُ
دوتش هظبّشی

1391/8/20

اػضبی اًدوي ػلوی فمِ ٍ حمَق خبًَادُ ،اػضبی
ّیبت ػلوی ،اسبتیذ ،هحممبى ،داًصآهَختگبى ٍ
داًطدَیبى وبسضٌبسی اسضذ سضتِ حمَق خبًَادُ

ً -43طست تخصصی راّکبرّبیی در هطبلعبت ٍ تحقیقبت علوی
هحتَای سخٌشاًی

سخٌشاى

تبسیخ ثشگضاسی

آضٌبیی داًطدَیبى ثب اصَل سٍش تحمیكً ،حَُ
پژٍّص ٍ تشغیت داًطدَیبى ثِ فؼبلیتْبی
پژٍّطی

دوتش ػظین صادُ
خبًن هْذیِ هْذٍی
دوتش خذیدِ اثَالوؼبلی
صّشا سبدات هغْشی

1390/9/29

هخبعجبى

داًطدَیبى وبسضٌبسی ٍ وبسضٌبسی اسضذ

ً -44طست علوی  -تخصصی اخالق پژٍّطی -رٍیکزد اسالهی
محتوای سخنرانی

سخنران

اخالق وبسثشدی ٍخبیگبُ آى دس حَصُ پژٍّص
ّبی اخاللی ،پژٍّص ٍ للوشٍّبی آى
سٍیىشدّبی هختلف ثِ اخالق پژٍّص
سٍیىشد اخالق اسالهی ثِ همَلِ پژٍّص

دوتش اصغش افتخبسی

تاریخ برگزاری

1390/8/29

مخاطبان

اػضبی ّیبت ػلوی ،اسبتیذ ،هحممبى

ً -45طست تخصصی درسٌبهِ ًَیسی
محتوای سخنرانی
ػَاهلی وِ اص ٍضَح ًگبسش هی وبّذ

سخنران

تاریخ برگزاری

مخاطبان

دوتش ػفت ػجبسی

1388/11/7

اػضبی ّیبت ػلوی ،اسبتیذ ،هحممبى

14

پشّیض اص اعٌبة
ًَصیِ ّبی ثشای ًَضتي ػٌَاًْب
عجمِ ثٌذی ّذفْبی ضٌبختی

ً -:طست تخصصی چبلطْبی جْبًی ضذى در آهَسش عبلی
سخنران

محتوای سخنرانی
اثش خْبًی ضذى ثش آهَصش ػبلی
آهَصش ػبلی ٍ خْبًی ضذى
خْبًی ضذى ٍ َّیت دیٌی
هَاخِْ ثب چبلطْبی خْبًی ضذى

تاریخ برگزاری

1388/3/31

دوتش خذیدِ اثَالوؼبلی

مخاطبان

اػضبی ّیبت ػلوی ،اسبتیذ ،هحممبى

ً -9طست تخصصی سثبى دیٌی
سخنران

محتوای سخنرانی
ًظشیِ توثیل
هسبلِ هؼٌب داسی ٍ تحمیك پزیشی
هسبلِ هؼٌب داسی ٍ ثبٍسّبی دیٌی
تحلیل وبسوشدی صثبى دیي
صثبى دیي ٍ پبالیص صثبًی
صثبى دیي ٍ اًذیطِ اسالهی
صثبى دیي اص دیذگبُ فالسفِ اسالهی

تاریخ برگزاری

1387/12/11

دوتش فبعوِ سلیوبًی

مخاطبان

اػضبی ّیبت ػلوی ،اسبتیذ ،هحممبى

ً -8طست تخصصی جٌجِ ّبی هختلف رضذ ٍ هْبرت ّبی هَرد ًیبس دٍرُ داًطجَیی
محتوای سخنرانی

تاریخ برگزاری

سخنران
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مخاطبان

ثشسسی خٌجِ ّبی هختلف سضذً،ظشیِ ّبی سضذ،
ٍ هْبست ّبی هَسد ًیبص دٍسُ داًطدَیی

1387/11/27

دوتش صّشُ هَسی صادُ

اػضبی ّیبت ػلوی ،اسبتیذ ،هحممبى

ً -7طست تخصصی تئَریْبی هذیزیت در سبسهبًْبی آهَسضی
محتوای سخنرانی

سخنران

تؼشیف هذیشیت آهَصضی ٍ اّذاف آهَصش ٍ
پشٍسش
ٍخَُ توبیض هذیشیت آهَصضی ثب ضبخِ ّبی دیگش
هذیشیت
تئَسی ّبی سیستوْبی اختوبػی ٍ سبصهبًی دس
هذیشیت آهَصضی

دوتش ػصوت هسؼَدی

تاریخ برگزاری

1387/11/1

مخاطبان

اػضبی ّیبت ػلوی ،اسبتیذ ،هحممبى

ً -6طست تخصصی تفکیک حکن طالق اس گَاّی عذم اهکبى سبسش ٍآثبر اجزایی آى
محتوای سخنرانی

سخنران

اًَاع تصویوبت دادگبُ
پیطیٌِ گَاّی ػذم اهىبى سبصش
ًظشیبت لضبت ٍ آثبس اخشایی آى

دوتش لیال سبدات اسذی

تاریخ برگزاری
1387/8/18

مخاطبان
اػضبی ّیبت ػلوی ،اسبتیذ ،هحممبى

ً -5طست تخصصی حقبًیت ٍ ًجبت اس دٍ هٌظز قزآى ٍ تکثز گزایی دیٌی
محتوای سخنرانی

سخنران

حمبًیت ٍ ًدبت اص دیذگبُ تىثش گشایبى
حمبًیت ٍ ًدبت اص دیذگبُ تؼبلین اسالهی ثب تىیِ
ثش هؼبسف لشآى

دوتش فبعوِ صبدق صادُ

تاریخ برگزاری
1387/3/22

مخاطبان
اػضبی ّیبت ػلوی ،اسبتیذ ،هحممبى

ً -4طست تخصصی ًظزیِ حت در آراء هسلوبًبى
محتوای سخنرانی

تاریخ برگزاری

سخنران

16

مخاطبان

ثشسسی حت اللْی دس سِ ثؼذ ًظشی ضٌبختی،
ػولی ٍ سفتبسی ،ادثی ٍ تجییٌی

1386/11/19

دوتش اوشم خَدی ًؼوتی

اػضبی ّیبت ػلوی ،اسبتیذ ،هحممبى

ً -3طست تخصصی هٌْذسی فزٌّگی ثب تبکیذ ثز آیبت ٍ رٍایبت
محتوای سخنرانی

سخنران

تاریخ برگزاری

مخاطبان

آیب هٌْذسی فشٌّگی اص هٌظش لشآى ٍ ػتشت هؼٌب
داس است.هذل پیطٌْبدی ثشای ایي هٌْذسی
فشٌّگی چیست؟

دوتش هژگبى سخبیی

1386/10/3

اػضبی ّیبت ػلوی ،اسبتیذ ،هحممبى

ً -4طست تخصصی هعزفی کتبة الجحث االدثی
محتوای سخنرانی

سخٌشاى

تبسیخ ثشگضاسی

هخبعجبى

-

دوتش ثتَل هطىیي فبم

1384/9/29

اػضبی ّیبت ػلوی ،اسبتیذ ،هحممبى
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