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گزارش فعالیت ها
عمومی  روابط  اطالع رسانی  و  خبر  مرکز  گزارش  به 
از   برخی  خمینی)ره(،  امام  پژوهشی  آموزشی  موسسه 
شرح  به   1393 سال  در  پژوهش  معاونت  فعالیت های 

زیر ارائه می شود.

علوم سیاسي
• حكمت سیاسي اجتماعي عالمه طباطبایي

للجمیع  الجمع  نگرش  شناختي  معرفت  مباني   •
مرحوم عالمه طباطبایي )ره(

• ماهیت حكم حكومتي، بررسي و دیدگا ه ها
• جایگاه حكم و فتواي حكومتي در فقه سیاسي

فلسفه
دیني  تفكر  در  آن  اهمیت  و  اگزیستانسیالیسم   •

معاصر
انساني  علوم  در  ارزش ها  نقش  اول:  جلسه   •

توصیفي با تأکید بر دیدگاه عالمه مصباح یزدي
انساني  علوم  در  ارزش ها  نقش  دوم:  جلسه   •

توصیفي  با تأکید بر دیدگاه عالمه مصباح یزدي
تولید  با  آن  ارتباط  و  غایي  علت  فلسفي  تبیین   •

علم دیني

کالم
نو در  روزنه اي  نظریه طراحي هوشمند  بررسي   •

چالش هاي میان علم و الهیات

• نظریه شبكه اي زبان دین
• کالم شیعي؛ موافق یا مخالف الهیات سلبي

• نقد نظریه اخالقي نیچه
• نظریه تكامل در گذر تاریخ

• معرفي فرقه اباضیه
• عصمت پیامبران از اشتباه در غیر دریافت و ابالغ 

وحي
• بررسي ادله عقلي عصمت پیامبران

• عقل و ایمان

• بررسي و تحلیل جسمانیت معاد در عرفان
• بررسي ماهیت و ادله عالم ذر

• مباني فكري القاعده و سلفیه جهادي و تأثیر آن 
بر گسترش افراطي گري

• بررسي مبناگروي سنتي

مدیریت
• مدیریت جهادي در قرآن

• مدیریت جهادي از منظر مقام معظم رهبري

همایش های گروه تفسیر و علوم قرآن
با  همایش هایی  موسسه،  قرآن  علوم  و  تفسیر  گروه  همت  به   1393 سال  در 

موضوعات مختلف برگزار گردید، که با استقبال فراوانی مواجه شد.
 این همایش ها عبارت اند از:

• زن در اندیشه عالمه طباطبایی )ره(
• روش تفسیر قرآن به قرآن عالمه طباطبایی)ره(

• روش و نظریه های تفسیری عالمه طباطبایي )ره(
• علوم انسانی در المیزان )علوم اجتماعی، حقوق و اقتصاد(

• زوایای پنهان کاربرد علوم و معارف قرآن و حدیث در تفسیر المیزان
• نبوت در المیزان )بعثت و خاتمیت(

• علوم انسانی در المیزان )انسان شناسی، عرفان و اخالق(
• اندیشه هاي عالمه طباطبایي در المیزان

به همت معاونت پژوهش در سال 1393، همایش تجلیل از 
پژوهشگران برتر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 

برگزار شد.

 شمارٌ رتبٍ علمي عىًان وشریٍ ردیف

 َاي تربيتياسالم ي پژيَش 1

 َشيعلمي پژي

11 

36ي35 تاریخ اسالم در آیىٍ پژيَش 2  

28الي  25 ريان شىاسي ي دیه 3  

12ي11 قرآن شىاخت 4  

22الي  15 معرفت ادیان 5  

9ي8 معرفت اقتصاد اسالمي 6  

 11 معرفت سياسي 7

22الي16 معرفت فرَىگي اجتماعي 8  

44الي41 معرفت فلسفي 9  

12الي  12 معرفت كالمي 12  

11 Horizons of Thought 

 علمي تخصصي

1 

 5 َاي حقًق عمًمياوذیشٍ 12

7الي5 حكمت عرفاوي 13  

 8 عيار پژيَش در علًم اوساوي 14

 1 معارف مىطقي 15

 َاي مذیریتياسالم ي پژيَش 16

 علمي تريیجي

 8 ي 9
 28 معارف عقلي 17

225الي195 معرفت 18  
 

 عٌَاى ردٗف

 ضٌاسٖ ابراز ٍجَد رٍاى 1

 در لرآى ٍ رٍاٗات« باب حطِ»تب٘٘يبررسٖ ٍ  2

 ٌٖ )اسرار ٍالٗت اه٘رالوَهٌ٘ي)ع(ّفت گفتار از عالهع اه٘ 3

 فلسفِ ٍجَدٕ ض٘طاى 4

 ّإ استاد ف٘اضٖ( ٍ پاسخ پرً٘اى اًذٗطِ)پرسص  5

 فمِ التصادٕ)دفتر اٍل( 6

 پرسِ در دٗار خذاٗاى)سفرًاهِ گرٍُ ٌّذٍستاى( 7

 پرٍٗس داٍٍدٕ حل هسائل التصاد خرد دكتر 8

 فلسفٔ عرفاى تطب٘مٖ 9

 ضَد هْارت حل هسألِ اٗي گرُ با دست باز هٖ 11

 طالق عاطفٖ-ّإ تٌْا تي 11

 ضٌاسٖ سخٌراًٖ دٌٖٗ  رٍش 12
 رٍش تحم٘ك 13

 التصاددرسٌاهٔ هباًٖ علن  14

 1ٍ2التصاد خرد  15

 «خَاستگارٕ»چإ اٍل  16

 ّإ پ٘طرفت اًساًٖ از دٗذگاُ اسالم هع٘ارّا ٍ ضاخصِ 17

 بازًواٖٗ الگَٕ ضخص٘ت هرد ٍ زى در سٌ٘وإ اٗراى 18

 استخارٓ برتر ٗا استخارٓ دعاٖٗ 19
 

 عنوان ردیف

 اي از دریاي راز( شرح روایت امام باقر )ع( )جرعه 1

 هاي انقالب تحول در نظریه - 3آوردها  ره 2

 جامعه آرمانيهاي حکومت در  ویژگي -3آوردها  ره 3

 نقد و بررسي جبر اجتماعي -3آوردها  ره 4

 مردمساالري دیني -3آوردها  ره 5

 قشرها و نابرابري هاي اجتماعي -3آوردها  ره 6

 خاستگاه مشروعيت حکومت اسالمي -3آوردها  ره 7

 حقوق و مباني اقتصاد اسالم -3آوردها  ره 8

 اجتماعيجایگاه بحث تکامل  -3آوردها  ره 9

 انواع و عوامل تغييرات اجتماعي -3آوردها  ره 11

  تاثير اسالم بر مدیریت  -3ره آوردها  11

 تعليقه علي نهایه الحکمه 12

 

 عٌَاى ردٗف

 دٍلتالوللٖ  هسئَل٘ت ب٘ي 1 

 اثر بخطٖ رٍش خَد تحقق دّٖ دٌٖٗ در درهبى ٍسَاس 2

 بررسٖ رٍابط رضبهٌذٕ زًبضَٖٗ 3

 بررسٖ هسبلِ رجعت از ًظر هتکلوبى اهبه٘ٔ تب قرى ّطتن 4

 ّبٕ ترب٘ت اخالقٖ قرآى در الو٘ساى رٍش 5

 جبٗگبُ تَح٘ذ در ًظبم تعل٘ن ٍ ترب٘ت 6

 رابطِ خذاآگبّٖ بب خَدآگبّٖ 7

 ضذُ سل٘گوي ٍ اهٌ٘ت رٍاًٖ بٌٖ٘ آهَختِ بٌٖ٘ اسالهٖ، خَش رابطِ خَشبررسٖ  8

 ال٘الغِ ّبٕ فرٌّگ سبزهبًٖ بب رٍٗکرد اسالهٖ ٍ بب تأک٘ذ بر ًْج بررسٖ هؤلفِ 9

 ٓ هعبد در ببزسبزٕ علَم اًسبًٖ دستَرٕ ًقص آهَز 11

 ّبٕ عق٘ذتٖ هس٘ح٘ت پرٍتستبى تأث٘ر اٍهبً٘سن بر آهَزُ 11

 «در هذٗرٗت تعبرض»بَٕ)ظ( س٘رُ ً  12
هبّ٘ت، ٍثبقت، سبختبر ٍ رٍٗکرد سبزهبى رٍحبً٘ت ض٘عِ بب ًْبد   بررسٖ تطب٘قٖ 13

 کل٘سبٕ کبتَل٘ک
 عقل عولٖ ٍ کبرکرد آى در حکوت عولٖ از دٗذگبُ صذرالوتبلْ٘ي 14

 

نشریات علمی موسسه
 و شمارگان منتشر شده

مدیریت تدوین متون نیز در بخش متون درسی، 
دو اثر »درس نامه نقش علوم ادبی در تفسیر 
قرآن« و »شناخت کلیسای کاتولیک« برای 

چاپ به انتشارت ارسال کرده است، در بخش آثار 
شخصی نیز آثار زیر به همت این مدیریت آماده و 

به انتشارت ارسال شده است:

ارسال دو اثر »مجموعه مقاالت همایش 
شایسته ساالری« و »مجموعه مصاحبه 

ها، سخنرانی ها، میزگردهای همایش بین 
المللی اندیشه های عالمه طباطبایی )ره(« به 
انتشارات از دیگر فعالیت های این مدیریت در 

بخش ارسال آثار بود.
در بخش تدوین مجموعه آثار عالمه مصباح 
نیز 12 اثر زیر در سال 93 اقدامات انتشار آن 

به اتمام رسیده و به انتشارت ارسال شده است.

ــنجی  ــت س ــل در رغب ــا و عوام ــه ه ــی زمین ــی »بررس ــرح پژوهش ط
ــه   ــت ب ــن مدیری ــار ارســالی ای ــه دیــن« از  دیگــر آث ــان نســبت ب جوان

ــود. ــارت ب انتش
ــه صــورت  ــان نامــه ب ــون، مراحــل انتشــار 14 پای ــن مت مدیریــت تدوی

ــان رســانده و آمــاده چــاپ شــده اســت. ــه پای ــاب را ب کت

نشست های علمی برگزار شده

گروه تاریخ
• سوژه سخن

• سوژه سخن؛ ماهیت بني امیه
یزید  با  )ع(  حسین  امام  چرا  سخن؛  سوژه   •

مذاکره نكرد؟!
• بازتاملي در برخي پرسش هاي عاشورایي

• هدف شناسي قیام امام حسین )ع(
رسول  رحلت  و  والدت  تاریخ  انتقادي  بررسي   •

اکرم )ص(

گروه تاریخ اندیشه معاصر
• معنا شناسي تاریخي مفهوم روحانیت

انقالب  درباره  پردازي  نظریه  نقد  و  بررسي   •
اسالمي

درباره       کدي«  »نیكي  دیدگاه  نقد  و  بررسي   •
انقالب اسالمي

درباره  فورن«  »جان  دیدگاه  نقد  و  بررسي   •
انقالب اسالمي

انقالب  درباره  فوکو«  »میشل  دغدغه هاي   •
اسالمي

• بررسي و نقد دیدگاه »یرواند آبراهامیان« درباره 
انقالب اسالمي

• بررسي و نقد دیدگاه نظریه پردازان غربي درباره 
نقش مذهب در انقالب اسالمي

تامین مشروعیت  در  اجتماعي  قرداد  کارآمدي   •
حكمراني

تفسیر و علوم قرآن
• نشست علمی »متن کاوي موضوعي رایانه اي 

قرآن کریم«

جامعه شناسی
• نشست علمی »نظریه جامعه شناختي مسلمین: 

مبادله کاربردي«

عرفان
• معاد جسماني از منظر ابن عربي

• عصمت عقل و خطاي عقال
• وجود منبسط از منظر مالصدرا و مقایسه آن با 

وجود منبسط عرفان
• قرب فرائض و قرب نوافل

علوم تربیتی
بر  تأکید  با  طباطبایي  عالمه  تربیتي  مكتب   •

مدلوالت تربیتي در تفسیرل المیزان
• چیستي شناسي روش پژوهش در فلسفه تعلیم 

و تربیت اسالمي

فلسفه و روان شناسی
• تحول اختیار در روانشناسي و فلسفه

• جبرواختیار در فلسفه و روانشناسي

کالم و فلسفه دین
• بازي در زمین اشاعره در مسئله حسن و قبح
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به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، برخی از فعالیت های 
معاونت تربیتی فرهنگی در سال 1393، به شرح زیر می باشد:

    مدیریت سنجش و ارزیابی
 

عملكرد مدیریت سنجش و ارزیابی، در سال 93 بشرح زیر می باشد:
1. ارزیابي هاي مقاطع ورودي و کارمندان دانشگاه مجازی

• اجراي تست هاي هوش، سالمت روان، شخصیت و شغلی
• مصاحبه هاي بالیني

آمار مصاحبه های بالینی انجام شده در جدول زیر آمده است:

 مقطع حضوری حضوری نیمه شهرستانها خواهران مجموع تعدادمصاحبه ها

 کارشناسی نفر 245 نفر 116 نفر 42 نفر 17 428 848

 کارشناسی ارشد نفر 57 - - - 57 114
 دکتری نفر 38 - - - 38 114
 دانشگاه مجازی کارمندان نفر 42 - - - 42 84

 جمع کل 382 116 42 17 557 1152
 

2. دیجیتالی کردن تمام کارهای مربوط به کارشناسی)فرم خود 
اظهاری، مصاحبه های بالینی و انواع تستها(

3. آماده سازی تمام کارهای مربوط به ارشد و دکتری جهت اجرا به 
صورت دیجیتال

4. آماده سازي پرونده هاي موجود جهت تبدیل به دیجیتال
5. دیجیتال سازي شناسه جامع 

6. انجام کارهای مقدماتی جهت ساختن تست شخصیت اسالمی
7. اصالح تست های شخصیت کتل و نئو

                     مدیریت تربیتي فرهنگيمعاونت فرهنگی
          هدف اصلي این مدیریت تعالي بخشیدن به سطح آگاهي هاي 

دیني، اخالقي، فرهنگي، سیاسي و اجتماعي کارمندان، اساتید، محققان، 
دانش پژوهان و خانواده هاي ایشان است.

برخی از فعالیت های این مدیریت در سال 93
1- تدوین تقویم اجرایي کل سال 93 شامل کل کارهاي اجرایي الزم 

االجرا در هر روز از سال و ابالغ  آن واحد مربوطه
2- نصب بنرهاي استندي و بزرگ براي فضاسازي هاي فرهنگي در 
ساختمان هاي مرکزي و پردیسان 133 مورد شامل بیش از 1500 بنر

3- برگزاري 161 عنوان نمایشگاه عكس و پوستر در موضوعات فرهنگي 
تربیتي در محل دائمي نمایشگاه هاي ساختمان مرکزي و پردیسان شامل 

بیش از 4000 تراکت و پوستر
4- طراحي گرافیكي بیش از 2000 تراکت، بنر، تک نگاره، ویژه نامه، جزوات، 

عكس و پوستر نمایشگاهي، تقدیرنامه، کارت دعوت، اطالعیه، مجله و ...
5- تدوین و تالیف 60 تک نگاره در موضوعات مهارت هاي همسرداري و 

انتشار 34 شماره از آن
6- تدوین و تالیف 54 تک نگاره در موضوعات مهارت هاي فرزند پروري و 

انتشار 34 شماره از آن
7- پژوهش پیرامون مجموعه هاي جامع زندگي نامه ائمه اطهار علیهم 

السالم براي طراحي مجموعه نمایشگاه هاي جامع از سیره بزرگان دین )14 
مجموعه شامل بیش از 840 موضوع(

8- پژوهش محتوایي و طراحي تک نگاره هاي ماه مبارك رمضان )20 شماره(
9- پژوهش محتوایي و طراحي تک نگاره هاي ماه محرم )9 شماره(

10- طراحي و اجراي طرح حفظ جزء 30 قرآن کریم براي کارکنان و 
دانش پژوهان با شرکت 53 نفر از کارکنان و 20 نفر از دانش پژوهان

11- طراحي طرح انس با قرآن کریم شامل 8 بسته قرآني انتخابي براي 
ایجاد زمینه انس و اصالح روخواني و روانخواني و حفظ قرآن کریم

12- طراحی و برنامه ریزی تقویم قرآنی مخصوص حفظ جزء 30 در طول 
سال 94 و تولید تقویم مخصوص

13- برگزاري کالس خصوصي براي اصالح سطوح قرآني کارکنان 56 
جلسه که به اصالح قرائت نماز و روخواني 29 نفر از کارکنان منجر شد

14- پیگیري و برگزاري مراسمات فرهنگي نماز ظهر و عصر شامل:
سخنراني امام جماعت )ساختمان مرکزي)79 مورد( و )46 مورد( پردیسان(
بیان احكام شرعي استاد محمدي )مرکزي )26 مورد( پردیسان )11 مورد(

سخنراني استاد مظفري پیرامون آخرین فرمایشات مقام معظم رهبري )26 مورد(
برگزاري مراسم بیان اخبار سیاسي روز )ساختمان مرکزي )36 مورد( 

ساختمان پردیسان )12 مورد(
پیگیري و برگزاري سخنراني هایي در موضوعات خاص مناسبتي با دعوت از 

سخنرانان خارج از موسسه )22 مورد(
پخش هفتگي کلیپ درس اخالق مقام معظم رهبري )20 مورد(

15- برگزاري مراسم مداحي و شعرخواني در مناسبت هاي فرهنگي مذهبي 

در دو ساختمان مرکزي و پردیسان ) 80 مورد(
16- برگزاري مراسم هفتگي زیارت عاشورا در دو ساختمان ) 77 مورد(

17- برگزاري مراسم فرهنگي سخنراني مذهبي ویژه ماه مبارك رمضان در 
دو ساختمان مرکزي و پردیسان ) 40 مورد(

18- برگزاري مراسم فرهنگي سخنراني مذهبي ویژه ماه محرم در دو 
ساختمان مرکزي و پردیسان ) 18 مورد(

19- برگزاري مراسم فرهنگي سخنراني مذهبي ویژه ماه صفر در دو 
ساختمان مرکزي و پردیسان ) 14 مورد(

20- تولید سي دي انیمیشني آموزش احكام براي کودکان و اهداي رایگان 
یک نسخه از آن به همكاراني که داراي کودك بودند

21- ارائه تسهیالت رزرو هتل آپارتمان با قیمت مناسب در مشهد مقدس 
در اردیبهشت و خرداد 93

22- برگزاري اردوي مشهد مقدس در تعطیالت مرداد ماه موسسه به 
استعداد 96 نفر در هتل مبارکه

23- برگزاري اردوي راهیان نور غرب کشور با شرکت کارکنان و 
دانش پژوهان و اساتید موسسه به استعداد 44 نفر در 24 لغایت 27 مرداد 93
24- برگزاري اردوي بازدید از نمایشگاه قرآن تهران در ماه مبارك رمضان 

به صورت خانوادگي بهمراه افطار به استعداد 44 نفر
25- ثبت نام و انجام کارهاي اجرایي اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات از 

طریق ستاد عتبات و عمره دانشگاهیان
26- ثبت نام و برگزاري اردوي پیاده روي و اعزام همكاران به عتبات 

عالیات در اربعین به استعداد 30 نفر و زیارت شهرهاي مقدس نجف، کربال 
، کاظمین و سامرا بهمراه انجام تمامي امور اجرایي گذرنامه و سرویس ایاب 

و ذهاب و تغذیه و ...
27- برگزاري اردوي 19 دي - دیدار بارهبر معظم انقالب به استعداد 44 

نفر از کارکنان
28- اهداي تشرف به مشهد مقدس به فعالین فرهنگي از آذر لغایت اسفند 

93 در ساختمان کرامت مشهد مقدس به استعداد 124 نفر

29- پاسخگویي به  207 سوال شرعي مطرح شده در بخش پاسخگویي 
به احكام سامانه ارتباطات فرهنگي بهمراه استفتاء از دفاتر مراجع تقلید
30- دریافت 190 نظر، انتقاد و پیشنهاد و پاسخگویي به آنها بوسیله 

سامانه ارتباطات فرهنگي
31- دریافت 194 درخواست کار فرهنگي و پاسخگویي به آنها و انجام 

درخواست هایي که در توان ما بوده است
32- اعالم 268 پیشنهاد فرهنگي در سامانه ارتباطات فرهنگي از 
همایش ها، مراسمات، نشست ها، جشنواره ها، یادواره ها، انتشارات، 

فراخوان ها، مسابقات، برنامه ها، آموزش ها نمایشگاه ها، پذیرش  و جذب ها، 
تجمع ها و اخبار و اطالعیه هاي فرهنگي سطح شهر مقدس قم

33- راه اندازي بخش کتابخانه فرهنگي در سامانه ارتباطات فرهنگي 
شامل: 60 عنوان کتاب دیجیتال در موضوعات: مذهبي، اهل بیت، 

تربیتي، اخالقي، اطالعات عمومي، انقالب اسالمي، کودك
34- راه اندازي نشریه کارمندي کارستان در سامانه ارتباطات فرهنگي به 

سبک جدید و ارائه 5 شماره از آن شامل 294 مطلب و مقاله از کارکنان
35- راه اندازي بخش هاي مشاوره تربیتي و نظرسنجي در سامانه ارتباطات 

فرهنگي
36- فعالیت کامل سامانه امتیازات فرهنگي با مشارکت 331 نفر از 

کارکنان در 13 مالك فرهنگي اعالم شده
37- برگزاري 34 مسابقه فرهنگي مخصوص کارکنان در بخش مسابقات 

سامانه ارتباطات فرهنگي با مشارکت میانگین 183 نفر از کارکنان
38- برگزاري 11 نظرسنجي فرهنگي مخصوص کارکنان در بخش 
مسابقات سامانه ارتباطات فرهنگي با مشارکت میانگین 115 نفر از 

کارکنان

39- برگزاري مراسمات خاص فرهنگي در مناسبت هاي مختلف شامل 
برگزاري مراسم جشن ها، اکران فیلم هاي ارزشي، کارگاه هاي تربیتي 
مشاوره اي، بازدید اختصاصي اعضاي موسسه از کارگاه ساخت ضریح 

امامین عسكریین به استعداد 700 نفر، و ...
40- برگزاري برنامه هاي خاص فرهنگي شامل: ارائه تسهیالت فرهنگي 

به فعالین فرهنگي، رایزني در جهت جذب خادم افتخاري حرم مطهر، 
تقدیر و ارائه لوح و کارت هدیه به روزه اولي ها، تقدیر و ارائه لوح و کارت 

هدیه به فعالین فرهنگي و ...
مدیریت امور دانش پژوهي

آشنایي و ترغیب دانش پژوهان به برنامه ها و فعالیت هاي فرهنگي، ایجاد 
روحیه نشاط و شادابي در بین دانش پژوهان و ارتقاء سطح بینش هاي 

سیاسي، فرهنگي، اجتماعي و... دانش پژوهان و خانواده هاي محترم آنان از 
مهم ترین فعالیت هاي این مدیریت است. 

این مدیریت شامل سه واحد برنامه ریزي و اجرا، مطالعات و تحقیقات و 
ارتباطات دانش پژوهي مي باشد.

انتشار ماهنامه دانش پژوه، تأسیس مجمع نمایندگان فرهنگي 
دانش پژوهان، برگزاري اردوهاي سیاحتي ـ زیارتي دانش پژوهي و 

خانوادگي، برگزاري مسابقات فرهنگي تربیتي، پي گیري امور ورزش 
دانش پژوهان از دیگر برنامه هاي مدیریت امور دانش پژوهي مي باشد.

طراحی و نصب تقویم مناسبتی هر هفته، انتشار نشریه هدهد ویژه نامه، 
برگزاری نمایشگاه و فروشگاه کتاب، برگزاری اردوی نمایشگاه کتاب 

تهران و نمایشگاه دفاع مقدس، برگزاری یادواره شهدای مؤسسه و 
برگزاری مسابقات و کالس های ورزشی، بخشی از مهمترین فعالیت 

های این مدیریت در سال 93 بود.
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فعالیت های معاونت 
فناوري اطالعات در سال 93

 پورتال جامع
• نمایش فیش حقوق در پورتال جامع

• راه اندازي سامانه جدید اسناد و انتقال به این 
سامانه

و  کاربر  براي هر  انواع همكاري  یا  نوع  ثبت   •
براي  کاربران  اطالعات  ویرایش  محدودکردن 

افراد
• فراهم شدن امكان تفویض فرآیند ها )همانند 
مرخصي و ...(در قسمت تفویض سامانه مكاتبات

سامانه ارتباطات فرهنگي
• طراحي  و راه اندازي سامانه ارتباطات فرهنگي 

سامانه اداري مالي
• طراحي نسخه جدید سامانه بودجه

• راه اندازي سیستم کارانه شامل ثبت و ارزیابي 
اشخاص

• راه اندازي سامانه اعتبارات )درخواست کاال(
مرخصي هاي  نمایش  صفحه  راه اندازي   •

باقي مانده تحت عنوان کارتكس مرخصي
• راه اندازي سیستم اموال و انتقال اطالعات از 

سیستم تحت dos به سیستم جدید
براي دیگران  امكان ثبت مرخصي  راه اندازي   •

توسط رابط
پورتال آموزش

در  پژوهان  دانش  رشته  انتخاب  راه اندازي   •
سامانه آموزش

• پیاده سازي سامانه سنجش و ارزیابي داوطلبان پذیرش
هاي  روش  به  ملت  بانک  درگاه  افزودن   •

پرداخت ثبت نام آزمون پذیرش
پورتال پژوهش

• پیاده سازي نسخه جدید پورتال پژوهش
سایت استاد مصباح یزدي

• ایجاد امكان نمایش یک فیلم به صورت پیش فرض 
در قسمت پخش زنده

www.سایت روی  بر  کتاب  دادن  قرار   •
mesbahyazdi.ir
1.رابطه و علم و دین

2.زالل نگاه
3.سجاده های سلوك جلد 1

4.الهیات شفا جلد1
5.شرح الهیات شفا جلد اول

6.شرح الهیات شفا جلد دوم

• قرار دادن فایل های صوتی سال 71 تا 74  در 
www.mesbahyazdi.ir سایت

سایت معاونت آموزش
• طراحي و پیاده سازي قالب جدید براي سایت

به سایت جدید  قدیم  اطالعات سایت  انتقال   •
)انتقال از دروپال 6 به دروپال 7(

نرم افزار تصنیف
و  نرم افزار شامل محتوا  آماده سازي جزئیات   •

طرح گرافیكي نرم افزار)نقشه نرم افزار(
نرم افزار دایره المعارف

• تهیه و تكمیل طرح اولیه سایت دایره المعارف
سایت تبیین

• پشتیباني فني از سایت 
بصورت  روزنامه ها  نمایش  بخش  اندازی  راه   •

اتوماتیک
iki.ac.ir سایت

به  سایت  جدید  طرح  سازي  پیاده  و  طراحي   •
زبان فارسي و عربي و انگلیسي

• طراحي و پیاده سازي بخش مدیریت سایت 

سایت همایش عالمه طباطبایي
• طراحی و پیاده سازی مجدد قالب سایت،

و  عالمه  المللی  بین  همایش  زنده  پخش   •
پشتیبانی محتوایی سایت

qabas.iki.ac.ir )سایت روابط عمومي)قبس
به سایت جدید  قدیم  اطالعات سایت  انتقال   •

)انتقال از دروپال 6 به دروپال 7(
• طراحی سایت جدید روابط عمومی به همراه تم 

جدید
سایت همایش

• طراحی سایت جدید همایشها به همراه تم- جدید
سایت قوانین و مقررات

• طراحی تم و محتوای سایت قوانین

گرافیک
از 15 سایت و نرم  • طراحی قالب بیش 

افزار به همراه تقطیع آن ها
سامانه ها

bulk mailerبه  افزار  نرم  سازي  بومي   •
ایمیل هاي  ارسال  جهت  جدید  تم  یک  صورت 

انبوه
با  انبوه  ایمیل  ارسال  سامانه  راه اندازی   •
سایت  در  آن  راه اندازی  و   sendmail عنوان 

Sendmail.iki.ac.ir
کتابخانه دیجیتال

عنوان  هزار   28 از  بیش  بارگزاري  و  اسكن   •
کتاب، پایان نامه و مقاله به شرح ذیل:

19768 1.تعداد کتب فارسی 
2.تعداد کتب انگلیسی 8627

3.تعداد پایان نامه 1242
4.تعداد پایان نامه با متن کامل 356

سایر امور
التحصیالن  فارغ  سامانه  تكمیل  و  بازنویسي   •

دانشگاه مجازي

)bigant(راه اندازي نرم افزار گفتگوي آنالین •
معاونت  وظایف  مدیریت  سامانه  راه اندازي   •

فناوري اطالعات به تفكیک خدمت و مدیریت 
• طراحي و پیاده سازي نرم افزار تصنیف المیزان

• طراحي نرم افزار نمایه زني کتاب های عالمه 
مصباح یزدي

• طراحي نرم افزار نمایه زني فتوحات
• راه اندازي سامانه کتابخانه دیجیتال

دروس  اندرویدي  نسخه  ساخت  و  طراحي   •
دانشگاه مجازي

طراحي و پیاده سازي مدیریت سایت پرتوسخن

 اهم فعالیت های انجام شده توسط اداره 
کل رایانه در سال 1393

دفتر اداره کل رایانه
• پیگیري و انجام تأمین اعتبار و صدور درخواست و 
خرید اقالم مورد نیاز واحدهاي مختلف اداره کل رایانه

مختلف  واحدهاي  درخواست  انجام  و  پیگیري   •
مؤسسه در خصوص تعمیر و ارتقاء و  تعویض سیستم 

هاي رایانه با کسب نظر مدیر اداره کل رایانه

• پیگیري و انجام انتقال اموال انبار اداره کل رایانه و 
تنظیم فرم هاي مربوطه

اداري  تنظیم پیش نویس هاي الزم براي مكاتبات   •
مربوط به اداره کل رایانه

• پیگیري و انجام امور اداري اداره کل رایانه
• پیگیري و انجام امور محوله از طرف مدیر محترم 

اداره کل رایانه

خدمات اداره شبکه مرکزی
• پایین آوردن حجم بكاپ گیري از 2 تیپ بكاپ در 

هفته به یک تیپ بكاپ
در  بیشتر  سرعت  با  جدید  سرور  فایل  اندازي  راه   •

انتقال اطالعات و حجم بیشتر براي ذخیره اطالعات
• راه اندازي میل سرور جدید با سرعت و امنیت بیشتر 

در ارسال و دریافت ایمیل ها، 
• راه اندازي سرور مسنجر )Bigant( جهت ارتباط 

داشتن کاربران با هم حتي با تهران و پردیسان 
• راه اندازي سرور ts جهت دسترسي برخي کاربران 

به نرم افزارهاي نور 
انتقال  و    )vsphere( مجازي  سرور  اندازي  راه   •
بر  مجازي  سرورهاي  برخي  و  سیستم  فیزیكي  سرور 

روي آن 

با  مرکزي  ساختمان  شبكه اي  ارتباط  اندازي  راه   •
پردیسان

• راه اندازي شبكه هاي بیسیم یكپارچه کابل کشي هاي 
جدید شبكه

• تنظیمات و راه اندازي ساعت زن جدید موسسه
• تنظیمات سرور آنتي ویروس و دریافت آپدیت رایگان

• رفع مشكل برنامه امانت نوسا و رایزنی با پشتیبانی 
نوسا 

سرور  در  جدید  سرور  دامین  اندازی  راه   •

vsphere)ماشین مجازی(
• راه اندازی نسخه جدید نرم افزارهای علوم اسالمی 

نور تحت شبكه

خدمات فنی و شبکه واحد پردیسان
• نصب روتر میكروتیک 

• نصب مجدد سیستم عامل سوئیچ طبقه منفی یک 
اندازی  •راه 
سرویس  مجدد 

ویدیو کنفرانس
اندازی  •راه 
دستگاه  شبكه 
زن  ساعت 
نگهبانی  در 
ساختمان  اصلی 

پردیسان 
اندازی  •راه 
شبكه وایرلس در 

طبقه اول
کردن  •ست 
 NET و   IP
برخی   BIOS

سرور  به  مربوط   DNS سرویس  در  ها  کالینت 
Tasnim

• نصب و راه اندازی سرور اصلی برطرف کردن مشكل 
Pnarges در هاردسرور Mirroring

سرور  به  خارجی  و  داخلی   IPدادن اختصاص   •
Pnarges

• خدمات گسترده File Sh=aring برای تمامی 
کاربران 

 SQL و File Sharing جدا کردن سرویس •
• نصب و راه اندازی سرور جدید توبا برای گروه دایره 

المعارف
• نصب سرویس SQLروی سرور جدید توبا

 ISA در  مختلف  های  رول  نوشتن  و  ایجاد   •
 Server

• RAID کردن هاردهای سرور عطار جهت پروسه 
Backup

و   Arc Serve سرویس  اندازی  راه  و  نصب   •
های   Backup گرفتن  جهت  مربوطه  تنظیمات 

دستی، اتوماتیک روزانه و هفتگی 
و   ArcServe روزانه سرویس های  مانیتورینگ   •

ISA
•مرتب کردن کالینت های واقع در بانک اطالعات بر 

اساس شماره و Computer name آنها
• برطرف کردن مشكالت Loop در سوئیچ ها

شبكه ایی  اطالعات  عمومی  سطح  بردن  باال   •
محققین، اعضای هیئت علمی، مدیران 

• برگزاری جلسات متعدد با مدیران دایره المعارف و 
ایجاد تعامل بیشتر 
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برخی از 
فعالیت های 

معاونت اداری مالی 
در سال 1393

1. تدوین ساختار تشكیالتي بخش 
هاي مختلف مؤسسه

2. تدوین ساختار تشكیالتي معاونت اداري 
مالي

3. فراهم آوردن امكانات اجراي برنامه هاي 
آموزش قبل و ضمن خدمت کارکنان و تهیه و 

تنظیم برنامه هاي آموزش کوتاه مدت و کاربردي 
مورد نیاز کارکنان مؤسسه

5. جذب و تأمین نیروي انساني مورد نیاز مؤسسه
6. نظارت بر تهیه و تنظیم و اجراي طرح ها و 

پروژه هاي معاونت اداري مالي
7. انجام کلیه هزینه هاي پرسنلي اداري، عمراني 

و غیره مؤسسه از محل اعتبارات عمومي و 
اختصاصي و امضاء کلیه چک ها و اسناد مربوط 

در حدود اختیارات تفویضي

8. برقراري ارتباط با وزارتخانه ها و مؤسسات 
دولتي و نهادها بر حسب مورد

9. تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و بخشنامه هاي 
اداري مالي، تشكیالتي و بودجه

10. کنترل حضور و غیاب کارکنان
11. سرپرستي و نظارت بر کلیه ي امور مربوط 

به رفاه ، تعاون کارکنان از قبیل بیمه، مسكن ،  
وام  و ...

12. اجرای طرح های عمرانی مؤسسه به منظور 
تأمین منابع و امكانات مورد نیاز جهت بهره 

برداری هرچه سریع تر از آن ها

عالوه بر فعالیت های ذکر شده، اقدامات 
زیر نیز توسط معاونت اداری مالی انجام 

شده است:
 1.عقد قرارداد با فروشگاه کوثر جهت ارائه 
خدمات به اعضای هیئت علمی و کارکنان 

2.عقد قرارداد با مرکز تفریحی رنگین کمان 
جهت استفاده اعضای هیئت علمی و کارکنان

عقد قرارداد با بیمه البرز )نمایندگی منطقی( 
جهت بیمه شخص ثالث خودرو اعضای هیئت 

علمی
4.عقد قرارداد 13 ماهه )از ابتدای اسفند 93( با 

فروشگاه کت و شلوار ایرانمهر
5.پیگیری و راه اندازی سامانه پرتالی مرخصی 

جهت تمامی کاربران )سامانه اداری و مالی(. 
6.پیگیری و راه اندازی سامانه پرتالی مشاهده 

کارتكس مرخصی و گزارش کارکردها 
7.امكان مشاهده سوابق پرداختي بیمه دانا و 
سوابق بیمه تأمین اجتماعي از پایگاه اطالع 

رساني معاونت اداري مالي.
8.افزایش دو برابری تعهدات بیمه تكمیلی و 

اضافه شدن ویزیت ، دارو و عینک به تعهدات 
بیمه دانا. 

9.پیگیری و راه اندازی سامانه پرتالی فیش 
حقوقی )سامانه اداری و مالی(. 

10.پیگیری و راه اندازی فاز اول سامانه اعتبارات 
با همكاری دفتر بودجه و اعتبارات.

التحصیالن  فارغ  انجمن  عملکرد 
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره( 

در سال 1393
با عنایت به نام گذاري مقام معظم رهبري براي سال 93 با عنوان 
فارغ  انجمن  جهادي«،  مدیریت  و  ملی  عزم  با  فرهنگ  و  »اقتصاد 
التحصیالن نیز در این راستا تالش نمود با جهت گیري مقاالت و مصاحبه ها 
در پایگاه اطالع رساني تبیین سهم کوچكي در این حرکت گسترده داشته باشد.

 

همچنین با برگزاري نشست عمومي که با حضور حدود 500 نفر از فارغ 
پائیز، در حوزه  بهار و  )ره( در فصل  امام خمینی  التحصیالن مؤسسه 
اندیشه هاي بنیادین و آسیب شناسي فرهنگي انقالب اسالمي به نگاه 
عمیق و دقیق در قلمرو فرهنگ پرداخته است تا آرمان هاي امام راحل 

)ره( و منویات رهبر معظم انقالب اسالمي را پي گیري نماید.

نشست های سال 93
نشست »آسیب شناسي فرهنگي انقالب اسالمي« با سخنراني حضرت آیت اهلل 
عالمه مصباح »دامت برکاته« و آقاي پیام فضلي نژاد و میزگرد آسیب شناسي 
فرهنگي با حضور آقایان پیام فضلي نژاد، سید احمد رهنمایي و علي مصباح و 
نشست »نقش آموزه هاي بنیادین در تحوالت اجتماعي« با سخنراني حضرت 
آیت اهلل عالمه مصباح دامت برکاته و آقاي دکتر محمدجواد الریجاني، از برنامه 

های ویژه انجمن فارغ التحصیالن مؤسسه بود.

فارغ   2000 حدود  علمي  و  فرهنگي  آثار  خدمت،  شناسنامه  تكمیل  جهت  در 
التحصیل موسسه در مقاطع کارشناسي، ارشد و دکترا را رصد نموده و با برقراري 
ساله  ده  انداز  و بخش هاي مختلف، چشم  التحصیالن  فارغ  بین  موثر  ارتباط 

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره( را محقق سازد.
انجمن فارغ التحصیالن، افتخار دارد با تنظیم سند راهبردي و اجرایي موسسه 
گام هاي رو به جلو را به  گونه اي طراحي نماید که در آینده نزدیک و دور بتواند 
 28 در  که  برکاته  دامت  یزدي  مصباح  عالمه  اهلل  آیت  حضرت  رهنمودهاي 
نشست عمومي و نیز شوراي مرکزي انجمن فارغ التحصیالن ایراد فرموده اند، 

جامه عمل بپوشاند.

http://tabyin.ir
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 به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، در سال »اقتصاد 
و فرهنگ با عزم ملي و مدیریت جهادي« و با عنایت به اینكه فعالیت هاي مرکز پژوهشي 

دائره المعارف علوم عقلي اسالمي، گامي اساسي در دست یابي به مباني فرهنگ و معارف اسالمي و 
معرفي آن است، این مرکز، تمام همت و تالش خود را صرف کرد تا با حرکتي جهادي رسالت هاي تعریف شده 

براي این مرکز را با وجود همه محدودیت هاي مالي و با در نظر داشتن منویات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در 
با وجود مشكالت اشاره شده،  زمینة فرهنگ و صرفه جویي اقتصادي به نحوي مطلوب به انجام برساند. ثمرة این تالش 

انتشار 29 مجلد کتاب مرجع و آماده سازي تعدادي کتاب و نرم افزار در سال93 و آماده سازي منابعي بود که امید مي رود برخي از آنها در 
سه ماهة اول سال 94 عرضه شود.

در زمینه نشریات تخصصي نیز، فاصله انتشار معارف عقلي از فصلنامه به دوفصلنامه تغییر یافت تا در کنار آن دوفصلنامه معارف منطقي 
بدون نیاز به هزینه جدیدي راه اندازي شود.

دستاوردهاي منتشرشده مرکز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسالمي در سال 1393 به شرح زیر است:
الف(نرم افزار معجم موضوعي عرفان 

• کتاب معجم موضوعي عرفان 
• کتاب معجم موضوعي شرح المقاصد

ب( اصطالح نامه هاي علوم عقلي اسالمي:
• کتاب اصطالح نامه عرفان نظري )2جلد( 
• کتاب اصطالح نامه فلسفه اشراق)1جلد( 

• کتاب اصطالح نامه معرفت شناسي)1جلد( 
ج(کتاب شناسي هاي اجمالي علوم عقلي اسالمي:
• کتاب شناسي منطق و تاریخ منطق )یک جلد( 

• کتاب شناسي فلسفه اسالمي )دو جلد( 
• کتاب شناسي تاریخ فلسفه اسالمي )دو جلد( 

• کتاب شناسي کالم )سه جلد( 
• کتاب شناسي تاریخ کالم )سه جلد( 

• کتاب شناسي عرفان اسالمي، )دو جلد( 
• کتاب شناسي تاریخ عرفان اسالمي، )سه جلد( 

د(کتاب شناسي توصیفي فلسفه اخالق
هـ( مجموعه درس هاي دوره تربیت محقق عرفان 

• مباني و اصول عرفان نظري/ استاد سیدیدهلل یزدان پناه 
• تأویل عرفاني/ استاد سیدیدهلل یزدان پناه 
• تاریخ عرفان/ استاد سیدیدهلل یزدان پناه 

• عرفان هاي نوظهور/ استاد احمدحسین شریفي 
• معرفي و نقد فرق صوفیه/ استاد عبدالحسین خسروپناه 
• آشنایي با معرفت شناسي اسالمي/ استاد احمد ابوترابي 

و(نشریات تخصصي:
• دوفصلنامه معارف عقلي )شماره 28( 

• دوفصلنامه معارف منطقي)نخستین شماره(. 

مرکز در راستاي تحقق اهداف و رسالت هاي 
خود سایر پروژه هاي تحقیقاتي را نیز ادامه 
می دهد و امید مي رود نتایج برخي از این 
کتاب های  قالب  در  در سال 94  تالش ها 
اختیار  در  مناسب  نرم افزارهاي  و  مرجع 
جامعه علمي و طالبان معارف عقلي اسالمي 

قرار گیرد.
این پروژه هاي پژوهشي عبارتند از:
• نهایي سازي اصطالح نامه فلسفه اسالمي
• نهایي سازي اصطالح نامه کالم اسالمي

• نهایي سازي تكمیل مستندات اصطالح نامه منطق
• ادامه تهیه اصطالح نامه فلسفه اخالق اسالمي
• ادامه تهیه اصطالح نامه عرفان نظري اسالمي

• ادامه تهیه اصطالح نامه عرفان و شریعت
• ادامه تهیه اصطالح نامه فلسفه سیاسي اسالمي
• ادامه تهیه اصطالح نامه عرفان عملي اسالمي
• ادامه تهیه اصطالح نامه فلسفه حقوق اسالمي

• ادامه تهیه اصطالح نامه فلسفه دین
• نهایي سازي جلد اول از فرهنگنامه عرفان ادبي

• ادامه تدوین دائره المعارف )فرهنگ نامه( منطق
تاریخ  تفصیلي  کتاب شناسي  نهایي  آماده سازي   •

فلسفه 
• آماده سازي نهایي کتاب شناسي تفصیلي منطق و 

تاریخ منطق )3جلد(
کتاب شناسي هاي  سایر  پژوهشي  مراحل  انجام   •
تفصیلي )فلسفه، عرفان، تاریخ عرفان، کالم، تاریخ 

کالم و ...(
نمایه هاي  موضوعي  معجم  تهیه  نهایي سازي   •

الغدیر )نرم افزار و کتاب(
• تداوم تهیه معجم موضوعي چكیده ها و نمایه هاي 

کتب فلسفي
از رشته هاي  تعیین و تصویب مدخل هاي برخي   •

علوم عقلي اسالمي
علم  فلسفه  مقاالت  مجموعه  کتاب  آماده سازي   •

کالم)گنجینه معرفت 4(
• آماده سازي کتاب مجموعه مقاالت فلسفه عرفان 

)گنجینه معرفت 5(
• آماده سازي کتاب مجموعه مقاالت معرفت شناسي 

)گنجینه معرفت6(
علمي  پرونده  شیوه نامه  اصالح  و  بازنگري   •

هماهنگ با دیجیتالي کردن پرونده ها
مدخل هاي  علمي  پرونده هاي  به روزنمایي  تداوم   •

فلسفه و منطق براي عرضه دیجیتالي
فشرده  لوح  نویسي  برنامه  در  اصالحات  انجام   •
پرونده هاي  دیجیتالي  عرضه  براي  علمي  پرونده 

علمي
نهایي سازي  و  تكمیل  اصالح،  بررسي،  ادامه   •

شیوه نامه تدوین مقاالت دائره المعارفي
• تهیه آیین نامه پیشنهادي ویرایش و نگارش مرکز 

و تكمیل بررسي آن در شوراهاي کارشناسي
• آغاز به کار تهیه آیین نامه تولید کتاب مرکز

• نهایي سازي برنامه نرم افزاري أعالم و آثار مرکز
• تهیه نرم افزار ثبت گزارش کار نیروهاي علمي و 

)Time Sheet( اجرایي
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آموزش های آزاد
و  حول  به 
با  و  الهی  قوه 
ویژۀ حضرت  عنایت های 
مدیریت  ولیعصر)عج(، 
یک سال  در  آزاد،  آموزش های 
کرده  برگزار  را  زیر  دوره های  گذشته 

است:
تربیت مدرس

کارگاه تربیت مدرس )مبانی 6 گانه(
مختلف،  برای طرح های  استاد  منظور جذب  به 
حدود  برای  مدرس  تربیت  کارگاهی  دوره 
این  در  است،  شده  برگزار  طالب  از  نفر   120
)درآمدي  اسالمی  اندیشه  گانه   6 مبانی  دوره 
دیني،  معرفت  مباني  و  شناسي  معرفت  بر 
خداشناسي فلسفي، انسان، راه و راهنماشناسي، 
فلسفه سیاست(  و  فلسفه حقوق  اخالق،  فلسفه 
امام  اساتید موسسه آموزشی و پژوهشی  توسط 

خمینی )ره( تدریس شد.

طرح والیت
1ـ دفتر پژوهش هاي فرهنگي

از طالب خواهر  نفر  در این طرح در حدود 60 
کتاب های  و  داشتند  شرکت  الزهراء  جامعه 
مباحث  محور  اسالمی  اندیشه  مبانی  شش گانه 
تا   1392/11/7 تاریخ   از  طرح  این  بود. 
و  شد  برگزار  قم  مقدس  شهر  در   1393/3/18
اساتیدی از موسسه امام خمینی )ره( تدریس این 

مباحث را برعهده داشتند.

2ـ سازمان معارف و بصیرت 
سازمان  این  کارکنان  برای  که  دوره  این  در 
اندیشه  مبانی  تعمیق  منظور  به  می شود،  اجرا 
فراگیران،  بصیرت  سطح  افزایش  و  اسالمی 
موضوعاتی نظیر: درآمدی بر معرفت شناسی و 
مبانی معرفت  دینی، خداشناسی فلسفی، انسان 
جریان  شناسی،  غرب  فقیه،  والیت  شناسی، 
انقالب  و  اسالم  صدر  سیاسی  تحلیل  شناسی، 
اسالمی، دشمن شناسی، اصول تربیتی و اخالق، 
گزیده آثار شهید مطهری )چلچراغ(، با محوریت 
در شهرهای  اسالمی،  اندیشه  مبانی  کتاب  های 

اهواز، مشهد، تهران و پاکدشت برای کارمندان 
سازمان معارف، توسط اساتید موسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی )ره( تدریس شد.
3ـ معاونت طرح والیت

دانشجویان  از  نفر   20 برای  که  دوره  این  در 
تهران برگزار شد، کتاب آموزش فلسفه حضرت 
عالمه مصباح یزدی )حفظه اهلل( از تاریخ 7/1 / 

1392 تا 1393/2/30 تدریس شد.

4ـ معاونت تهذیب حوزه
این دوره به منظور تعمیق مبانی اندیشه اسالمی 
دماوند  شهر  در   1393/4/2 تاریخ  در  طالب 
اسالمی  اندیشه  گانه   6 مبانی  و  گردید  برگزار 
اساتید  توسط  طالب،  از  نفر   80 حدود  برای 
)ره(  خمینی  امام  پژوهشی  و  آموزشی  موسسه 

ارائه شد.  

5ـ مدرسه علمیه رشد
از طالب مدرسه  نفر  برای حدود 30  این دوره 
علمیه رشد، در شهرهای مشهد و شهرضا برگزار 
تاریخ  از  اسالمي  اندیشه  گانه   6 مبانی  و  شد 

1393/4/7 تا 1393/5/26 ارائه گردید.

6ـ جامعه المصطفي العالمیه
المصطفی  جامعه  درخواست  به  بنا  دوره  این 
اندیشه  گانه   6 مبانی  و  برگزار می شود  العالمیه 
اسالمی برای طالب اروپایی و پاکستانی توسط 

اساتید موسسه تدریس می شود.
دوره طالب اروپایی از اوایل مهر ماه برگزار شده 
معرفت دینی،  مبانی  و  معرفت شناسی  مباحث  و 
خداشناسی فلسفی و انسان و راه و راهنما شناسی 
در  اخالقنیز  بنیاد  کتاب  تدریس  و  شد  تدریس 

حال برگزاری می باشد. 
دوره آموزش مبانی اندیشه اسالمی برای طالب 
پاکستانی نیز از اوایل اسفند 93 آغاز شده است. 

7ـ بسیج دانشجویي دانشگاه شاهد 
از  شاهد،  دانشگاه  دانشجویان  برای  دوره  این 
تاریخ 1393/5/24 تا 1393/6/12 برای  70 نفر 
از دانشجویان این دانشگاه در شهر مشهد برگزار 
توسط  اسالمی  اندیشه  گانه   4 مبانی  گردید، 
اساتید موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 

)ره( تدریس شد.
8ـ سازمان بسیج دانشجویی 

آموزش های  مدیریت  طرح های  مهمترین  از  یكی 
امسال  برگزاری طرح والیت کشوری است.   آزاد، 

نیز این طرح در دو شهر مشهد و آبعلی  برای حدود 
860 نفر از دانشجویان خواهر و برادر دانشگاه های 
مختلف کشور،  از تاریخ 1393/5/10 تا 1393/6/14 
اندیشه  گانه   6 مبانی  دوره  این  در  گردید.  برگزار 
اسالمی توسط 108 نفر از اساتید موسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی )ره(ارائه شد. 

9ـ طرح والیت طالب )معصومیه( 
ناب  اسالم  مبانی  تعمیق  و  آشنایی  جهت  به 
اسالمی سازی  اصلی  متولیان  برای  محمدی 
دوره  علمیه،  حوزه های  طالب  یعنی  علوم، 
گانه(    6 )مبانی  اسالمی  اندیشه  مبانی  آموزش 
معصومیه  مدرسه  بسیج  و  مدیریت  همكاری  با 
برای دست کم 350 نفر از طالب مدرسه علمیه 
تاریخ  از  مدینه العلم  علمیه  مدرسه  و  معصومیه 
11/19/ 93 برگزار شده است و هم اکنون ده نفر 
برکت  با  طرح  این  در  معرفت شناسی  اساتید  از 
مبانی  و  معرفت شناسی   ،1 مبانی  تدریس  به 

معرفت دینی، اهتمام دارند.
10ـ نیروی انتظامی

)دوره آموزشی و بصیرتی دافوس(
این دوره به درخواست نیروی انتظامی استان قم 

اندیشه اسالمی در  گانه  مبانی 6  با محوریت  و 
106 جلسه برای فرماندهان ارشد نیروی انتظامی 
تا   93/11/4 تاریخ  از  کشور  سراسر  )دافوس( 

93/12/27  در دو کالس برگزار گردید. 

طرح معرفت
1ـ نهاد رهبري دانشگاه یزد

این دوره برای اساتید دانشگاه یزد، در شهر یزد 
برگزار شد  تا 1393/4/17  تاریخ 1393/4/8  از 
برای  حرفه ای  اخالق  و  اسالم  سیاسی  نظام  و 
توسط  دانشگاه   آن  اساتید  از  نفر   90 حدود 
امام  پژوهشی  و  آموزشی  موسسه  از  اساتیدی 

خمینی )ره( ارائه شد.

2ـ بنیاد ملي نخبگان کشور
در این دوره برای حدود 120 نفر از دانشجویان 
تا   1393/4/15 تاریخ  از  کشور  سراسر  نخبه 
و  گردید  برگزار  مشهد  شهر  در   1393/4/24
اساتید  توسط  اندیشه ها   بنیادی ترین  کتاب 
)ره(  خمینی  امام  پژوهشی  و  آموزشی  موسسه 

تدریس شد.

طرح های مستقل
طرح های مستقلی نیز در سال 1393 برگزار شده است که هر یک با سر فصل های خاصی به شرح زیر، توسط اساتید موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( 

مورد تدریس قرار گرفته است.
 تعذاد تاریخ اتمام تاریخ شروع سرفصل محل مخاطب متقاضی

 هفيي   شييْ   داًشيييَ   بسيي  
 برٍجي ًَر پ بم داًشگبُ

 13 81/2/8131 81/2/8131 فق ِ ٍال ت ٍ شبْبت بِ پبسخ قن داًشيَ بى

 قن داًشيَ بى زًيبى داًشگبُ رّبري ًْبد
-خ اشٌبسي   -شٌبس  هعرفت
 شٌبس  اًسبى

88/2/8131  82/2/8131  13 

 چويراى  شيْ    داًشييَ    ّ ئت
 اَّاز

81/3/8131 هعبصر س بس  شٌبس  جر بى قن داًشيَ بى  28/3/8131  13 

 13 81/3/8131 3/3/8131 8ٍ2 هببً  ّو اى داًشيَ بى هشْ  پسشك  علَم داًشگبُ

 داًشيَ بى ببغولك ًَر پ بم داًشگبُ
ٍ  قن

 اَّاز
 813 1/3/8131 83/1/8131 1ٍ  8ٍ2 هببً 

 شيييْ   داًشييييَ   بسييي  
 چوراى

 قن داًشيَ بى
ِ  1 هبييبً    اً  شيييِ گبًيي
 اساله 

7/1/8131 82/1/8131 233 

کبرهٌ اى  ٍزارت دفبع  
 ٍزات دفبع 

 قن 

تحل ييس س بسيي م دشييوي 
شٌبسييي م  َْدشٌبسييي م 
ٍال ت فق يِم ددر هيويَع   

 دٍرُ( 1

83/3/8131 83/82/8131  233 
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عمومی  روابط  عملکرد  و  ها  فعالیت  از  برخی 
موسسه امام خمینی )ره(

معاونت  از  که  عمومی  روابط  جایگاه  اصالح  برای  پیگیری  و  1-تالش 
اطالع رسانی و مدیریت بین الملل به حوزه ریاست در فروردین 1390 انتقال 
و  ها  تصمیم گیری  و  کارها  از  بسیاری  شدن  روان  باعث  امر  همین  و  یافت 

نزدیک شدن به جایگاه و ساختار واقعی سازمانی خود شد.
2-تقویت و جامع سازی اردوی دانش پژوهان جدیدالورود با حضور مسئوالن 

3 معاونت در خارج از استان
3-ارتقای چند برابری برنامه های رسانه ای در گستره ی وسیع تر با پیگیری و 

ارتباطات مداوم با مسوالن رسانه ملی در شبكه های مختلف
4-پیگیری و پخش تیزرهای تلویزیونی از شبكه های مختلف سراسری کشور 

در خصوص برنامه هایی مانند همایش های ملی و بین المللی
6-برنامه ریزی برای ایام پذیرش دانش پژوه و تبلیغ گسترده و اطالع رسانی 
با شیوه های نوین و متناسب و فراگیر به خصوص با ارسال پیامک به صورت 
جذب  تصاعدی  آمار  که  کشور  کل   10 تا   6 سطح  طالب  همه  برای  انبوه 

دانش پژوهان در سال های اخیر گواه این امر است
7-برنامه های متناوب برای معرفی موسسه به عنوان یک مرکز عالی علمی که

عهده دار امور آموزش و پژوهش های حوزوی و دانشگاهی است

8-ارتباط دائمی با شبكه های مختلف صداوسیما، خبرگزاری ها و دیگر رسانه 
تهیه  موسسه،  فعالیت های  و  اخبار  انعكاس  جهت  دیجیتال  و  نوشتاری  های 
اعضا هیئت  و  با مسئولین  و نشست ها علمی، مصاحبه  از همایش ها  گزارش  
مختلف  های  برنامه  در  علمی  هیئت  اعضا  حضور  برای  هماهنگی  و  علمی 

رسانه ملی
9-طرح جدید سایت داخلی سراج و تهیه طرح پیشنهادی برای اصالح ساختار 

محتوای الزم و مفید
10-تهیه و انتشار نشریه قبس جهت اطالع رسانی فعالیت های داخلی موسسه 
از آن به  و اصالح مجدد شكلی و ظاهری این نشریه که تاکنون 36 شماره 

چاپ رسیده است
11-ادامه و حضور فعال در نمایشگاه های خارج از کشور.

12-پی گیری مستمر و برگزاری جلسات متعدد برای تهیه سیر مطالعاتی برای 
ریاست محترم  از سوی  مذاکره علم که  مناسب جهت جلسات طرح  خوراك 
موسسه پیشنهاد شده بود که بحمداهلل بعد از گذشت حدود یک سال این سیر 
این سیر در سه موضوع  به تصویب آیت اهلل  مصباح رسید.  مطالعاتی تهیه و 
اصلی معرفتی، بصیرتی، اخالقی که هر یک برای سه سطح حدود دیپلم، حدود 

لیسانس و باالتر از لیسانس آماده شده است.
13-پیگیری و هماهنگی درخواست هایی که از موسسه از طریق دفتر پژوهش 

های فرهنگی، کانون طلوع و دیگر مراکز وابسته می شود

مهمترین عناوین عملکرد بخش های مختلف روابط عمومی در سال1393

اداره روابط عمومي
تا تصویب  از آن  تهیه و تدوین بودجه پیشنهادي سال94 روابط عمومي و دفاع   .1

نهایي و نظارت بر مصرف اعتبار مصوب سال 93
2. تهیه و بررسی و تكمیل فرمهای اقالم سرمایه ای سال 94

به مدیریت  ارائه  تنظیم گزارش هاي دوره اي و موردي جهت  تهیه و  پیگیری،   .3
شامل گزارش 6 ماهه و9 ماهه سال 93

4. تهیه و تنظیم حجم عملكرد بودجه
شده  بندي  زمان  برنامه  تنظیم  و  هماهنگي   .5
به  مدیریت  مالقات های  و  نشستها  جلسات، 

صورت روزانه
تحلیل  و  بندي  جمع  گردآوري،  بر  نظارت   .6
نظرها و دیدگاه هاي مخاطبان، نخبگان و رسانه 
ها در زمینه فعالیت هاي موسسه اي و ارائه آن به 

مدیریت موسسه
7. نظارت و کنترل سایت های روابط عمومی

8. مذاکرات و پیگیري هاي بین مدیران و معاونت ها محول شده از طرف مدیریت
9. ابالغ دستورهاي صادره مدیریت به واحدهاي تابعه و پیگیري آنها با توجه به ضوابط 

تعیین شده
10. ثبت و توزیع نامه، گزارش ها و سایر موارد ارجاعي به مراجع ذیربط و پیگیري آنها

بین  تفاهم  روحیه  بیشتر  چه  هر  تقویت  براي  هایي  برنامه  اجراي  بر  همكاری   .11
کارکنان و مدیران 

12. زمینه سازي و هماهنگی براي برقراري ارتباطات بهتر و جامع نگری بین کارکنان 
و مدیران موسسه

13. مسئولیت کمیته تشریفات همایش بین المللی عالمه طباطبایی)ره(

اداره تبلیغات، تشریفات و مراسم
1. تهیه ، ارسال و دعوت بیش از 70 خبر و پیش خبر از برنامه های مؤسسه به رسانه های خبری

به  مختلف  موضوعات  در  رادیویی  گفت وگوی  و  مصاحبه  انجام 48  و  هماهنگی   .2
پیشنهاد رادیوهای گفتگو، رادیو فرهنگ و رادیو ایران 

)به جز همایش عالمه طباطبایی(
با رسانه های مكتوب  برای 36 مصاحبه  3. هماهنگی 

و خبرگزاری ها 
4 .6 مصاحبه مستقیم و زنده در اخبار سراسری شبكه خبر، 

شبكه بازار و رادیو فرهنگ )در تهران، نمایشگاه قرآن(
5. حضور و مشارکت در برگزاری نمایشگاه بین المللی 

قرآن کریم تهران در ماه مبارك رمضان
6. همكاری و هماهنگی در برنامه ویژه ارتحال حضرت 
امام و بزرگداشت 15 خرداد در شبكه سراسری رادیو 
با حضور استودیویی 4 نفر از اساتید هیأت علمی مؤسسه در تبیین شخصیت حضرت 

امام )ره( و ...
7. بیش از 650 صفحه بازخورد اخبار موسسه مانند؛ پیش نشست های همایش بین 
فقه  همایش  سومین  و  مسلمین  اجتماعی  دانش  همایش   طباطبایی،  المللی عالمه 
و سخنرانی  دیدارها  و  مجازی  دانشگاه  قران،  نمایشگاه  در  موسسه  غرفه  حكومتی، 

های عالمه مصباح.

       اداره ارتباطات، رسانه  و امور نمایشگاهي
1.تهیه ، ارسال و دعوت بیش از 70 خبر و پیش خبر از برنامه های مؤسسه به 

رسانه های خبری
2.هماهنگی و انجام 48 مصاحبه و گفت وگوی رادیویی در موضوعات مختلف 

به پیشنهاد رادیوهای گفتگو، فرهنگ و ایران )بجز همایش عالمه طباطبایی(
3.هماهنگی برای 36 مصاحبه با رسانه های مكتوب و خبرگزاری ها 

4. 6 مصاحبه مستقیم و زنده در اخبار سراسری شبكه خبر، شبكه بازار و رادیو 
فرهنگ )در تهران، نمایشگاه قرآن(

5.حضور و مشارکت در برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران
6.همكاری و هماهنگی در برنامه ویژه ارتحال حضرت امام و بزرگداشت 15 
خرداد در شبكه سراسری رادیو با حضور استودیویی 4نفر از اساتید هیأت علمی 

مؤسسه در تبیین شخصیت حضرت امام )ره( و . . .
7.بیش از 650 صفحه بازخورد اخبار موسسه مانند؛ پیش نشست های همایش 
سومین  و  مسلمین  اجتماعی  دانش  همایش   طباطبایی،  عالمه  المللی  بین 
و  مجازی  دانشگاه  قران،  نمایشگاه  در  موسسه  غرفه  حكومتی،  فقه  همایش 

دیدارها و سخنرانی های عالمه مصباح.

واحد خبر
1. تهیه، تدوین و چاپ 6 شماره از نشریه قبس

2. بارگذاري و تنظیم اخبار پالن جدید سایت روابط عمومي
آموزش،  هاي  معاونت  عملكرد  و  فعالیت  گزارش  انعكاس  و  تدوین  تهیه،   .3

پژوهش، فناوري اطالعات و فرهنگي و مراکز وابسته
4. تهیه و انعكاس گزارش فعالیت مراکز وابسته مؤسسه مانند طرح والیت و 

دائره المعارف
5. رصد سایت و اخبار معاونت ها و مراکز وابسته مؤسسه

6. پوشش ویژه خبري همایش عالمه طباطبایي و پیش نشست هاي برگزار شده
و  مدیریت  گروه  نظیر؛  مؤسسه  علمي  هاي  گروه  فعالیت  از  گزارش  تهیه   .7

گروه زبان
8. پوشش خبري و انعكاس اخبار مربوط به نشست هاي علمي مؤسسه

9. اطالع رساني اخبار مرتبط به برگزاري دفاعیه پایان نامه ها
10. معرفي بیش از 50 کتاب و نشریات تازه منتشر شده 

فعالیت های  از  اخبار  آوری  و جمع  گزارش  خبر، مصاحبه،  تدوین  و  تهیه   .11
از  خارج  و  داخل  در  ها  پیش همایش  و  همایش ها  وابسته،  مراکز  ها  معاونت 

موسسه درحدود500 صفحه
12. پیاده نمودن بیش از 50 ساعت فایل صوتي مصاحبه و گزارش از معاونت ها، 

مدیران و مراکز وابسته
13. تكمیل آرشیو عكس مدیران

14. پیگیری کتاب ها و کارهای انجام شده ناظر به اقتصاد و فرهنگ 
به منظور پوشش خبری و گزارش فعالیت های موسسه

و  اساتید  با  آتی  های  مصاحبه  برای  زمان  15.تنظیم 
مدیران در موسسه
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ــای  ــی)ره(، فعالیت ه ــام خمین ــی موسســه آموزشــی و پژوهشــی ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســال 1393 مرکــز مشــاره مــأوا بــه شــرح زیــر مــی باشــد.

برگزاری کارگاه های آموزشی یكی از مهمترین فعالیت های مرکز مشاوره می باشد که در سال 93 بیش از 40 کارگاه به 
درخواست نهادهای مختلف اجرایی شده است. موضوعات ارائه شده در این کارگاه در جدول زیر ارائه شده است؛

 نویسنده موضوع نام کتاب ردیف

 محمدصبدق آقبجبوی طالق عبطفی تىُبی تىُب 1

 علی صبدقی سرشت درمبن تکبر حتی بٍ اودازٌ یک بىد کفش 2

 عببس آییىٍ چی وقش پدری َمٍ صفحٍ پر از بببب 3

 وًید جبوببز آمبدگی َبی ازدياج از مه تب مب 4

 عبداالحد اسالمی خًاستگبری چبی ايل 5

 وصیر عببدیىی مُر طلبی کًدکبن وگبٌ تً ویبز مه 6

 مسعًد وًرعلیسادٌ مُبرت حل  مسئلٍ ایه گرٌ بب دست ببز می شًد 7

 

 نویسنده موضوع نام تک نگاره ردیف

 هادی عبدلی پرخاضگری کًدکان پرخاش بس 1

 مرتضی صالحیان حسادت کًدکان حسًدان کًچک 2

 هادی عبدلی ترس کًدکان ترسی بًد ترسی وبًد 3

 هادی عبدلی کمريیی کًدکان کطممه خجالت می 4

 مبیه صالحی بیص فعالی کًدکان چىد بچه با یک بلیط 5

 هادی عبدلی کًدکانتىبلی  تىبل وگً بال بگً 6

از دزدی کًدکان تا  7
 کًدکان دزد

 هادی عبدلی دزدی کًدکان

 هادی عبدلی کًدک ي تلًیسیًن معتادان کًچک 8

 

الف( کتاب های منتشر شده در سال 93                                                   ب( تک نگاره های منتشر شده در سال 93

دیگر فعالیت های مرکز مشاوره:
1. تصویب تمام آیین نامه های مورد نیاز مرکز

2. افزودن اتاق جهت توسعه کمی خدمات
3. کاهش زمان انتظار 

4. کاهش ترافیک مشاوره ها
5. افزودن دو نفر آقا به جمع مشاوران

6. راه اندازی کمیته جذب مشاوران جدید
7. جذب 5 درمانگر خانم و افزایش مشاوران خانم به 11 نفر

8. خرید و راه اندازی خط مشاوره تلفنی هوشمند)909(
9. راه اندازی سامانه پیامک ویژه مرکز

10. راه اندازی خط سانترال مرکز
11. دریافت امتیاز نشر کتاب های مرکز

12. راه اندازی سلسله جلسات اخالق حرفه ای مشاوران
13. تهیه کارت ویزیت متناسب با نیازهای مرکز

پیشرفته سوپروایزری جهت دوره های  اتاق مجهز و  راه اندازی   .14
کارورزی مشاوران

درخواست کنندهمخاطبانموضوع 
مدیر مرکزمشاوران مرکزجلسه کیس ریپورتینگ

مرکز مشاوره مأواخواهرانگروه درمانی وسواس
مدیریت تربیتیهمسران کارمندانکارگاه تربیت دینی فرزندان

موسسه بانوان بصیر کاشانمشاوران خانمکارگاه آشنایی با اصول و فنون مشاوره
موسسه بانوان بصیر کاشانمشاوران مرکزهم اندیشی مشاوران

موسسه بانوان بصیر کاشانمشاوران خانمکارگاه آشنایی با مشاوره ازدواج
مدیر مرکزمشاوران خانمکارگاه آشنایی با مشاوره خانواده

مدیر مرکزمشاوران مرکزاخالق حرفه ای
مدیر مرکزمشاوران مرکزجلسه کیس ریپورتینگ

مدیریت دانش پژوهیهمسران دانش پژوهانکارگاه فرزندآوری و فرزندپروری
بنیاد نیكوکاری نور آل یاسین سرپرست خانوارکارگاه آموزشی نوجوان

سازمان امور جوانانزوجهای جوانکارگاه آموزشی مهارت افزایی 
مرکز مشاوره مأواوالدینکارگاه فرزند پروری

موسسه بانوان بصیر کاشانمشاوران خانمکارگاه آشنایی با روانشناسی رشد
سپاه قمپرسنل سپاهمشاوره در حوزه خانواده

سازمان امور جوانانزوجهای جوانکارگاه آموزشی مهارت افزایی 
موسسه بانوان بصیر کاشانمشاوران خانمکارگاه آشنایی با روانشناسی رشد

مرکز مشاوره مأوابرادرانگروه درمانی وسواس
موسسه بانوان بصیر کاشانمشاوران خانمکارگاه آشنایی با روانشناسی شخصیت

سازمان امور جوانانزوجهای جوانکارگاه آموزشی مهارت افزایی
موسسه بانوان بصیر کاشانمشاوران خانمکارگاه فرزند پروری

مدرسه پردیسانوالدینجلسه تربیتی
سازمان امور جوانانزوجهای جوانکارگاه آموزشی مهارت افزایی 

موسسه بانوان بصیر کاشانمشاوران خانمکارگاه فرزند پروری
مرکز مشاوره مأواخانم هاکارگاه مدیریت استرس

سازمان امور جوانانزوجهای جوانکارگاه آموزشی مهارت افزایی 
موسسه بانوان بصیر کاشانمشاوران خانمکارگاه آشنایی با روانشناسی نوجوان
موسسه بانوان بصیر کاشانمشاوران خانمکارگاه آشنایی با روانشناسی نوجوان

بنیاد نیكوکاری نور آل یاسینخانم های سرپرست خانوادهکارگاه مدیریت استرس
موسسه بانوان بصیر کاشانمشاوران خانمکارگاه آشنایی با روانشناسی شخصیت
موسسه بانوان بصیر کاشانمشاوران خانمکارگاه آشنایی با آسیب شناسی روانی

تهرانعموم مردمهمایش نقش والدین در تربیت
وزارت دفاعهمسران کارگاه ارتباط موثر و مشاوره

موسسه بانوان بصیر کاشانهمسرانکارگاه آشنایی با آسیب شناسی روانی
وزارت دفاعمشاوران خانمکارگاه ارتباط موثر و مشاوره
وزارت دفاعهمسرانکارگاه ارتباط موثر و مشاوره

مدرسه پردیسانوالدینجلسه تربیتی
نور آل یاسینخانم های سرپرست خانوادهکارگاه مدیریت استرس

مرکز مشاوره مأوامشاورانجلسه هم اندیشی

سلسله نشست های خانه خوبان
ــه  ــری برنام ــان از س ــه خوب ــای خان ــت ه ــله نشس سلس
ــن مرکــز مــی باشــد کــه در راســتای  هــای آموزشــی ای
تامیــن امنیــت رفتــاری خانــواده هــا بــرای عمــوم برگــزار 

مــی شــود .
نشست هایی با عنوان »فرهنگ فاطمی« با سخنرانی 

عالمه مصباح، »تأثیر رسانه بر فرهنگ خانواده« با 
سخنرانی حجت االسالم کهوند  و عبدالعظیم کریمی، 

»خانواده موفق، ویژگی ها و راهكار ها« با سخنرانی  دکتر 
جان بزرگی، »خویشتن داری در خانواده« با سخنرانی 

حجج االسالم مهدی عباسی و علی ابوترابی، »راهكارهای 
ایجاد صمیمیت در خانواده« با سخنرانی مهدی هادی، 
»رشد و تحول اخالقی در کودکان« با سخنرانی دکتر 

عبدالظیم کریمی و »خانواده و سالمت روان« با سخنرانی 
حجت االسالم محمد دولتخواه،  از سری نشست های 

خانه خوبان در سال 93 بود.

انتشار کتاب ها و تک نگاره های آموزشی
مرکــز مشــاوره مــأوا وابســته بــه مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی )ره(، در ســال 93، هفــت عنــوان کتــاب و هشــت  

عنــوان تــک نــگاره هــای بــه شــرح زیــر منتشــر کــرده اســت؛
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به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، فعالیت هایی که توسط دفتر 
پژوهش ها در سال 93 انجام شده است، به شرح ذیل می باشد:

دفتر پژوهش های فرهنگی به برکت رهنمودها و مساعدت های مقام معظم رهبری و به ریاست حضرت آیت اهلل عالمه مصباح 
یزدی از سال 79 با هدف شناسایی، ارتباط، انسجام و پشتیبانی فكری و فرهنگی نیروهای تالش گر و تشكل ها و گروه های ارزشی و 

فعال در عرصه فرهنگ دینی تأسیس شد و در پنج بخش فعالیت های خود را پی گیری می کند:
1( بخش ارتباطات برادران

2( بخش ارتباطات خواهران 
 3( کانون طلوع

 4( نشریه فرهنگ پویا
 5( نشریه دیدار آّشنا

بخش ارتباطات برادران و خواهران در زمینه شناسایی، ارتباط و هماهنگی بین افراد و گروه ها و تشكل های فرهنگی به فعالیت می پردازد و تالش می کند 
با برگزاری همایش های کشوری و استانی و ایجاد کارگاه های تحلیل و بررسی مباحث فرهنگی و برگزاری دوره های آموزشی مبانی اندیشه دینی و 

ارسال بسته های فرهنگی با ایجاد ارتباط مؤثر به پشتیبانی فكری، فرهنگی مرتبطین بپردازد.
بخشی از اهم گزارشات ارائه شده؛

1( ادامه ارتباطات حضوری و تلفنی با مرتبطین در سطح کشور و پشتیبانی آنان در حد مقدور و ایجاد هماهنگی بین مرتبطین و دیگر بخش های 
دفتر و مؤسسه و بعضی از مراکز دیگر جهت اعزام سخنران ـ برگزاری دوره های طرح والیت و دیگر فعالیت های فرهنگی.

2( بررسی، پاالیش و تجمیع محتوایی بانک اطالعات مرتبطین دفتر پژوهش های فرهنگی.
3( ایجاد پرونده های جدید برای مرتبطین و شرکت کنندگان در همایش های کشوری و استانی؛ 

4( برگزاری پیش همایش ها و همایش های استانی در استان های چهارمحال و بختیاری، گلستان، فارس، البرز و برگزاری پیش همایش
 استان کرمانشاه که بصورت تفصیلی در صفحه بعد تحت عنوان همایش ها ارائه شده است.

5( ادامه برگزاری دوره اول طرح والیت بانوان که این دوره در سال 93 به پایان رسید. و برگزاری دو دوره دیگر با همكاری جمعی از 
خواهران که یک دوره آن در سال 93 پایان یافت و دوره دیگر آن در حال برگزاری است.

6( هماهنگی در خصوص برنامه ها و فعالیت های شاخه جوانان دفتر پژوهش ها که در صفحه بعد تفصیال بیان شده است.
7( انتشار شماره 26 و27 فصل نامه فرهنگ پویا ویژه نامه»روحانیت اصیل« و شماره 28 ویژه نامه »تكلیف و نتیجه«.

8( برگزاری بیش از 30 جلسه کانون طلوع با حضور اعضای محترم و آماده سازی جزوه از موضوعات ارائه شده در جلسات.

همایش ها
همایش های استانی دفتر پژوهش های فرهنگی در کنار نشست ها و 

همایش های کشوری این دفتر به ظرفیت  دیگری برای فعاالن فرهنگی 
و سیاسی والیتمدار در سطح کشور تبدیل شده است که تصمیم دارد 

با ایجاد همدلی و همراهی در بین نیروهای ارزشی در استان ها به دفاع 
از آرمان های نظام و انقالب بپردازد و با بصیر ت افزایی در بین نیروهای 
والیتمدار، فصل جدیدی را در احیا و تقویت گفتمان امام و انقالب را به 

روی پیروان والیت مطلقه فقیه بگشاید.
چهاردهمین همایش استانی در استان بوشهر

عنوان همایش: »والیتمداری و نقش آن در بصیرت همه جانبه«
سخنرانان همایش: حجج اسالم: دکتر علی مصباح، رسایی، روانبخش و 

آقای دکتر لنكرانی
شرکت کنندگان: حدود 400 نفر از فعالین فرهنگی، سیاسی و اثرگذار در 

سطح استان.
پانزدهمین همایش استانی در استان گلستان

عنوان همایش: »جهاد فرهنگی و فرهنگ جهادی«
سخنرانان: حجج اسالم: شكروی، دکتر آقاطهرانی و روانبخش

شرکت کنندگان: حدود 250 نفر از فعالین فرهنگی استان.
شانزدهمین همایش استانی در استان چهارمحال و بختیاری

عنوان همایش: »جهاد فرهنگی در مكتب جعفری«
سخنرانان: حجج اسالم دکتر آقاتهرانی، دکتر سلیمانی و آقای دکتر زارعی 

نماینده محترم مجلس
شرکت کنندگان: حدود 300 نفر از فعالین فرهنگی.

هفدهمین همایش استانی در استان فارس
عنوان اصلی همایش: »اقتصاد مقاومتی؛ چرایی، چیستی، چگونگی«

سخنرانان همایش: حضرت آیت اله ایمانی، حجج اسالم: شكروی، دکتر 
دکتر  میرکاظمی،  دکتر  آقایان:  و  اشكوری  کالنتری،  دکتر  خلیلیان، 

صمصامی، دکتر قادری
شرکت کنندگان: در این همایش بیش از 650 نفر از فعالین فرهنگی استان 

از برادران و خواهران شرکت کردند.
هجدهمین همایش استانی در استان البرز

عنوان همایش: »زمانه ما، دشمنان ما، وظایف  ما« در سه محور فرهنگی، 
سیاسی، اقتصادی

سخنرانان همایش:  حجج اسالم: دکتر سلیمانی، اشكوری، شكروی و 
آقایان:  شریعتمداری، دکتر الیاس نادران، دکتر غضنفری
نوزدهمین همایش استانی در استان کرمانشاه

عنوان همایش: »فرصت ها و چالش های گفتمان انقالب اسالمی«
سخنرانان: حجج اسالم شكروی، اشكوری، و آقایان: صفار هرندی، 

بذرپاش و صرامی
شرکت کنندگان: بیش از600 نفر از فعالین فرهنگی.

  
 فعالیت های شاخه جوانان دفتر پژوهش های فرهنگی سال 1393

با توجه به هویت بخشی مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1393 به جوانانی 
که در سراسر کشور کار فرهنگی را به صورت خودجوش شروع نموده اند و با 

رهنمودهای حضرت عالمه مصباح حفظه ا... جوانان مرتبط با دفتر پژوهش های 
فرهنگی با هدف انسجام بخشی و ارتقای معرفتی، بصیرتی و اخالقی دانش 

آموختگان طرح والیت و سایر نیروهای جوان فكری و اثرگذار دانشگاهی، در 
سال 93 نیز با شوق و شور بیشتر در سالی که مزین به حرکت جهادی در 

زمینه فرهنگ بود کارها را پیگری نموده که عالوه بر جلسات کاری و عملیات 
مداوم جهت شناسایی، غربالگری، آشنایی و سازماندهی نیروها و  پیگیری 

های در راه اهداف عنوان شده گزیده ای از فعالیت ها به شرح ذیل می باشد.
- برگزاری نشست کشوری با موضوع »فرهنگ« با حضور افراد استان ها به 

مدت دو روز
- برگزاری نشست کشوری با موضوع »رابط امام و امت و نقش مردم در 

مردم ساالری دینی« با سخنرانی حضرت عالمه مصباح حفظه ا... و آیت ا... 
کعبی دامت برکاته و حجت االسالم والمسلمین زکی پور و دیگر اساتید موسسه

- برگزاری نشست کشوری با موضوع »نقش عقبه فكری مطمئن در 
فعالیت های اجتماعی« با سخنرانی حجج اسالم دکتر میرسپاه، مجتبی 

مصباح، فتحعلی و همچنین حجت االسالم و المسلمین زکی پور
- برگزاری نشست کشوری با موضوع »نقش آموزه های بنیادین در   

ساختن تمدن نوین اسالمی« با سخنرانی حضرت عالمه مصباح حفظه 
ا... و حجت االسالم و المسلمین دکتر علی مصباح، حجت االسالم و 

المسلمین زکی پور، حجت االسالم و المسلمین روانبخش 
- برگزاری نشست کشوری »آشنایی با نظام تفكر دینی« با سخنرانی  

حجت االسالم و المسلمین زکی پور در زمینه موضوع نشست و حجت 
االسالم و المسلمین روانبخش پیرامون تحلیل مسائل روز

ـ برگزاری نشست »فرآیند تحقق اهداف اسالمی پیرامون نقشه راه انقالب 
اسالمی« مورخ 21 فروردین ماه و 11 اردیبهشت ماه با حضور تقریبا 50 نفر 

از افراد استان تهران و استفاده از محضر حجت االسالم و المسلمین ثقفی.
- برگزاری بیست و سه جلسه اخالق استاد گرانقدر حجت االسالم و 

المسلمین دکتر آقاتهرانی 
- برگزاری جلسات آشنایی با مبانی اندیشه اسالمی برای افراد اصلی مجموعه 

با حضور استاد گرانقدر حجت االسالم و المسلمین دکتر مجتبی مصباح 
- برگزاری مراسم سوگواری ایام شهادت امام حسین علیه السالم و یاران 
با وفایشان با استفاده از محضر حجت السالم والمسلمین زکی پور پیرامون 

آشنایی با نظام تفكر دینی
- برگزاری جلسات هفتگی پیرامون بیانات روز حضرت آقا در تهران و مراکز استان 

ها.
گرانقدر حجت  استاد  با حضور  دینی  تفكر  نظام  با  آشنایی  جلسات  برگزاری   -

االسالم والمسلمین زکی پور
- برگزاری نشست های بصیرتی با موضوع »بصیرت تاریخی در پرتو تحوالت صدر 

اسالم« با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین سلیمانی.
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دفتر پژوهش های
 فرهنگی 
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موسسه   عمومی  روابط  اطالع رسانی  و  خبر  مرکز  گزارش  به 
دانشگاه  فعالیت های  از  برخی  خمینی)ره(،  امام  پژوهشی  و  آموزشی 

مجازی )دانشگاه فرهنگ و معارف اسالمی( در سال 1393 ارائه می گردد؛
  دانشگاه مجازی در راستای ترویج فرهنگ اسالمی در سال 93 طبق روال هر                 

ساله از طریق کنور سراسری دانشجو جذب کرده است.
آمار دانشجویان ورودی سال جدید در جدول زیر ارائه شده است:

 

 

 جمع کل

 مقطع مجازی نیمه حضوری

 زن مرد جمع زن مرد جمع دوره

 کارشناسی 771 35 761 0 0 0 761

 آزاد کوتاه مدت 721 786 570 0 0 0 570

 جمع 258 252 111 0 0 0 111

دانشجویان فارغ التحصیل 
تعداد دانشجویان فارغ التحصیل شده در رشته معارف اسالمی دانشگاه مجازی در 
سال 1393،  109 دانشجو متشكل از 78 دانشجو خانم و 31 دانشجو آقا می باشد. 
همچنین 74 دانشجو نیز به طور نیمه حضوری در رشته های فلسفه و کالم، 31 
آقا،  تاریخ اسالم 18 خانم و 7  آقا،  آقا، معارف اسالمی 5 خانم و 6  خانم و 7 
توانسته اند فارغ التحصیل شوند، بنابراین 183 دانشجو موفق به فارغ التحصیلی 

شده اند.
گفتنی است در نیمسال دوم 93_92،  تعداد 393 واحد، در نیمسال سوم93_92 

تعداد 118 واحد و در نیمسال اول 93_94 تعداد 480 واحد ارائه گردیده است.

تعداد جلسات کالس های برگزار شده در سال 1393

 ها کالس 2931_39 دوم 2931_39اول 

 حضوری قم 112 111

 حضوری تهران 101 04

 متمرکز  62 21

 آوالیه 913 609

 رفع اشکال 113 4

 جمع 1141 1491

 

 ردیف فعالیت ها 2931_93 مدو 2931_93اول

 1 آزمون میان ترم 7542 7423

 2 آزمون پایان ترم 9366 8472

 3 آزمون خودخوان 200 104

 4 معرفی به استاد 44 1

 5 واحذ قتطبی 63 76

 6 غیبت موجه 419 350

 7 غیبت 459 833

 8 تخلف 0 1

 

خالصه فعالیت واحد امتحانات در سال 1393

جدول دانشجویان و دانش پژوهان ورودی سال1393

تعــداد کالس هــای برگــزار شــده در ســال 93 بــه همــراه 
ــز در  ــده نی ــزار ش ــگاه  برگ ــن دانش ــه در ای ــی ک امتحانات

جــدول  زیــر ارائــه شــده اســت

http://ikvu.ir
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دانشگاه مجازی
مهدوی

 نامه 
ویژه

جااننی و جان رب تو سپردیم و نمردیم
گاه تو فسردیم و نمردیم رد رهم ن

نقش است هب پیشانی چین خورده ز غیرت
ما جان بدر از داغ تو ربدیم و نمردیم

اربو گره رد هم زده چشمان شفق رنگ
ن هب لب خویش فشردیم و نمردیم دندا

ظرف دل بی حوصله جوش آمد و سررفت
خون دل جاری شده خوردیم و نمردیم

اقبال نگون بخت نگر کاین همه سر را
ات مرز قدم اهی تو ربدیم و نمردیم

تسبیح
یک عمر نفس آمد و ربگشت و هب 

عمری دل بی عار شمردیم و نمردیم

ما زنده عشقیم هک با عشق بمیریم
صدمرتبه از داغ تو مردیم و نمردیم

محمود کریمی

صفات منتظران
ــْن  ــالم: ...َم ــه الس ــِداهلّل ِ علی ــو َعْب ــاَل اَبُ ق
ُه اَْن َیُكــوَن ِمــْن اَْصحــاِب الْقائِــِم  َســرَّ
َمحاِســِن  َو  بِالْــَوَرِع  َولَْیْعَمــْل  َفلَْیْنَتِظــْر، 

ااْلْخــالِق َو ُهــَو ُمْنَتِظــٌر.  
امــام صــادق علیــه الســالم فرمــود: کســی 
ــرت  ــاران حض ــزء ی ــت ج ــل اس ــه مای ک
مهدی)عــج( قــرار گیــرد بایــد منتظــر باشــد 
ــا  ــار ب ــال انتظ ــارش در ح ــال و رفت و اعم

ــردد. ــوأم گ ــو ت ــالق نیك ــوی و اخ تق
بحاراألنوار، ج 52، ص 140 

منتظران در پیشگاه خدا
َوَجــلَّ  َعــْن اَبــی َعْبــِداهلّلِ  علیــه الســالم قــاَل: اَْقــَرُب مــا َیُكــوُن الِْعبــاُد اِلـَـی اهلّلِ  َعزَّ
ــَة اهلّلِ ، َفلـَـْم َیْظَهــْر لَُهــْم، َولـَـْم َیْعلَُمــوا  َواَْرضــی مــا َیُكــوُن َعْنُهــْم، اَِذا اْفَتَقــُدوا ُحجَّ
ــُة اهلّل ِ، َفِعْنَدهــا َفَتَوقَُّعــوا  بَِمكانِــِه، َوُهــْم فــی ذلـِـَک َیْعلَُمــوَن اَنَّــَه لَــْم تَْبُطــْل ُحجَّ

الَْفــَرَج ُکلَّ َصبــاٍح َو َمســآٍء.  
ــه خــدا و  ــدگان ب ــت بن ــن حال ــه الســالم فرمــود: نزدیــک تری ــام صــادق علی ام
ــان آنهــا نباشــد و  خشــنودی او از آنهــا هنگامــی اســت کــه حّجــت خــدا در می
بــرای آنهــا ظاهــر نشــود و آنهــا محـــل او را نداننــد. ولــی در عیــن حــال معتقــد 
باشــند کــه حّجــت خــدا هســت، در ایــن زمــان شــب و روز در انتظــار فرج باشــند.

بحاراألنوار، ج 52، ص 145

دعای زمان انتظار
مــاَن َفْالــِزْم هــَذا   قــاَل اَبـُـو َعْبــِداهلّلِ  علیــه الســالم : یــا ُزراَرُة! اِْن اَْدَرْکــَت ذلـِـَک الزَّ
ْفنــی نَْفَســَک لـَـْم اَْعــِرْف نَبِیَّــَک،  ْفنــی نَْفَســَک، َفاِنَّــَک اِْن لـَـْم ُتَعرِّ عــآَء: اَللُّهــمَّ َعرِّ الدُّ
ــَک،  َت ــِرْف، ُحجَّ ــْم اَْع ــولََک لَ ــی َرُس ْفن ــْم ُتَعرِّ ــَک اِْن لَ ــولََک َفاِنَّ ــی َرُس ْفن ــمَّ َعرِّ اَللُّه

َتــَک َضلَلْــُت َعــْن دینــی.  ْفنــی ُحجَّ َتــَک َفاِنَّــَک اِْن لـَـْم ُتَعرِّ ْفنــی ُحجَّ اَللُّهــمَّ َعرِّ
امــام صــادق علیــه الســالم بــه ُزراره فرمــود: اگــر زمــان غیبــت را درك کــردی، ایــن 
دعــا را همیشــه داشــته بــاش: خدایــا، خــودت را بــه مــن بشناســان، چــون اگــر خــودت 
را بــه مــن نشناســانی، پیامبــرت را نخواهــم شــناخت، خدایــا رســول خــود را بــه مـــن 
معّرفــی کــن، چــون اگــر رســول تــو را نشناســم، حّجــت تــو را نخواهــم شــناخت، خدایــا 
حّجــت خــود را بــه مــن مّعرفــی کــن، زیــرا اگــر حّجــت تــو را نشناســم از دیــن خــود 

گمــراه شــده ام.
بحاراألنوار، ج 52، ص 146

پاداش صبر و انتظار
ــُل  ُج ــُم الرَّ ــِد ُک ــْن بَْع ــوٌم َم ــَیْأتی َق ــه : َس ــه و آل ــي اهلل علی ــوُل اهلّل ِ صل ــاَل َرُس ق
الْواِحــُد ِمْنُهــْم، لـَـُه اَْجــُر َخْمســیَن ِمْنُكــْم، قالـُـوا: یــا َرُســوَل اهلّلِ  نَْحــُن ُکّنــا َمَعــَک 
بَِبــْدٍر َو اُُحــٍد َو ُحَنْیــٍن، َو نَــَزَل فیَنــا الُْقــْراُن، َفقــاَل صلــي اهلل علیــه و آلــه: اِنَُّكــْم 

ُلــوا لَــْم تَْصبِــُروا َصْبَرُهــْم.  ُلــوا لِمــا ُحمِّ لَــْو تََحمَّ
رســول خــدا صلــي اهلل علیــه و آلــه فرمــود: بــه زودی بعــد از شــما گروهــی مــی آینــد 
کــه پــاداش یــک نفــر از آنهــا بــه انــدازه پــاداش پنجــاه نفــر از شماســت. آنهــا گفتنــد: 
ای رســول خــدا، مــا در جنــگ بــدر و احــد و حنیــن بــا تــو بودیــم و دربــاره مــا قــرآن 
نــازل شــد. رســول خــدا صلــي اهلل علیــه و آلــه فرمــود: آنچــه را آنهــا بــه دوش گرفتنــد، 

اگــر بــر دوش شــما مــی نهادنــد، مثــل آنهــا صبــر و اســتقامت نمــی کردیــد.
بحاراألنوار، ج 52، ص 130
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