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معرفی اجمالی پژوهشکده 
اهميت و ضرورت آموزش و پژوهش در حوزة مطالعاتي امام خميني)س( و انقالب اسالمي 
متأثر از اهميت و تأثير اندیشه و شخصيت واالي امام خميني)س( و انقالب شكوهمند اسالمي است. 
در همين راستا، پژوهشكده امام خميني)س( و انقالب اسالمي، وابسته به مؤسسة تنظيم و نشر آثار 
امام خميني)س( با هدف پژوهش در جوانب مختلف زندگي سياسي اجتماعي و اندیشة حضرت 
امام و بررسي ابعاد مختلف انقالب اسالمي ایران و همچنين تربيت محقق در این زمينه، با موافقت 
قطعي شوراي گسترش آموزش عالي در سال 1375 آغاز به کار نمود. تأسيس این پژوهشكده 
مرهون دوراندیشي مرحوم حاج سيد احمد خميني به منظور گسترش پژوهش هاي کمي و کيفي 

در خصوص آرمان ها و اندیشة حضرت امام بوده است.

ادارة پژوهشكدة امام خميني)س( با نظارت هيأت امنا بوده و رئيس آن با موافقت وزیرعلوم، 
تحقيقات و فناوري و با حكم توليت محترم مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني)س( منصوب 

مي گردد که در حال حاضر، ریاست پژوهشكده بر عهدة آیت اهلل عباسعلي روحاني مي باشد.

تاکنون پنج گروه آموزشي- پژوهشي در این پژوهشكده تشكيل شده است و هر کدام از آنها 
عالوه بر فعاليت در راستاي دستيابي به اهداف و وظایف کلي پژوهشكده و پذیرش دانشجو در 

مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا، مسئوليت ها و وظایف پژوهشي ویژه اي برعهده دارند.

در حال حاضر، پژوهشكده عالوه بر اعضاي هيأت علمي ثابت خود از همكاري اعضاي 
هيأت علمي دیگر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي کشور و صاحبنظران حوزه هاي 

علميه نيز به صورت قراردادي در امر آموزش و پژوهش استفاده مي کند.
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عناوین  رشته های تحصیلی دکتری

Rکد مجموعه امتحانی شیوه تحصیلیدورهعنوان رشته 

مطالعات سياسي انقالب اسالمي )اندیشة سياسی(1

روزانه
آموزشی و 

پژوهشی

2160

2130فقه و مبانی حقوق و اندیشة امام خمينی2

2131عرفان اسالمي و اندیشة امام خميني3

2122تاریخ انقالب اسالمی4

2125مطالعات سياسي انقالب اسالمي )جامعه شناسی(5

عناوین رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد

Rکد مجموعه امتحانی شیوه تحصیلیدورهعنوان رشته 

عرفان اسالمی1

آموزشی و پژوهشیروزانه

1113 - 1114

 1107تاریخ انقالب اسالمی2

1130اندیشة  سياسی  در اسالم3

1108جامعه شناسی انقالب اسالمی4

1112فقه و مبانی حقوق اسالمی5

گروه هاي علمي فعال پژوهشكده )در مقطع کارشناسي ارشد و دکتری( عبارتند از:
1. گروه فقه و مباني حقوق اسالمي؛

2. گروه عرفان اسالمي؛
3. گروه اندیشة سياسي در اسالم؛

4. گروه جامعه شناسي انقالب اسالمي؛ 
5. گروه تاریخ انقالب اسالمي.



9 کارنامة پژوهشي و آموزشي     

فعالیت هاي پژوهشي پژوهشکده
فعاليت هاي پژوهشي پژوهشكده در زیرمجموعة چهار مدیریت سامان مي یابد که عبارتند از:

1. مدیریت نشر و تدوین؛
2. مدیریت پژوهش؛

3. مدیریت امور رایانه )سایت و اطالع رساني(؛
4. مدیریت کتابخانه.

فعاليت  این مدیریت ها به طور عمده شامل موارد زیر مي باشد:
1. اجراي طرح هاي پژوهشي در حوزة مطالعاتي امام خميني)س( و انقالب اسالمي؛

2. تهيه و تدوین متون درسي؛ 
3. انتشار کتاب؛

4. انتشار فصلنامه هاي علمي- پژوهشي و علمي تخصصي؛ 
دانشجویان  از سوي  اسالمي  انقالب  و  امام  با  مرتبط  پایان نامه هاي  نگارش  و  تدوین   .5

پژوهشكده؛
6. حمایت از پایان نامه ها و رساله هاي دانشجویي سراسر کشور در حوزة تخصصي امام 

خمينی)س( و انقالب اسالمی؛
7. حمایت از فعاليت های پژوهشی دانشجویان پژوهشكده؛

8. همكاري علمي با مراکز و سازمان هاي مرتبط با حوزة امام خميني)س( و انقالب اسالمي؛
9. ارائة خدمات کتابخانه اي به اساتيد، محققان و دانشجویان؛

10. فعاليت سایت اینترنتي پژوهشكده به زبان فارسي و انگليسي به نشانی اینترنتی:
www.ri-khomeini.ac.ir 

11. برگزاري همایش ها، سخنراني ها و نشست هاي علمي؛
12. نظارت و ارزیابي فعاليت هاي پژوهشي؛

13. اطالع رساني پژوهشي.
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بررسی محتوایی آیات و روایات مورد استفاده امام )س( در مورد زن و خانواده38
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2. مقاله های پژوهشی اعضای هیأت علمی تمام وقت

در  مقاله  عنوان  تعداد 77  و 97  در سال  96  پژوهشكده   تمام وقت  علمي   هيأت   اعضاي  
موضوع های مختلف علمي به رشته تحریر درآورده و در مجالت معتبر علمي به چاپ رسانده و 
یا در همایش های علمی ارائه نموده اند. عناوین این مقاالت که آدرس دهي پژوهشكده را داشته 

است به تفكيک گروه هاي علمي عبارتند از:

سالگروهمجله/همایشپژوهشگر  عنوان  مقاله/ سخنرانی

هجرت و مهاجرت1

فاطمه 
طباطبایی

پانزدهمين نشست ساالنة مجمع 
96گفتگوي تمدن ها

همایش جایگاه زن در ادبيات عرفانی ...زن در عرفان2

پژوهشنامة عرفانتمایز عرفان عملي و اخالق)فلسفي( از حيث موضوع3

97
همایش عشق و محبت از دیدگاه اهل بيتمحبت و تأثير آن در اخالق فردی و اجتماعی4

لوازم نقد در اندیشة امام خمينی5
همایش چهل سال انقالب اسالمی: 

بازخوانی گذشته نگاه به آینده

تعارض »نظر و عمل« در مسئله »جبر و اختيار ...6

حسن 
مهدی پور

ادبيات عرفانی- دانشگاه الزهراء)س(
96

همایش هزارة باباطاهرمعنای زندگی با رویكردی پدیدار شناختی...7

دوفصلنامة پژوهش هاي عرفانيبازخواني حدیث معرفت نفس بر اساس... 8

97
9

مبانی انسان شناختی سير انفسی در اندیشة 
عطار

همایش زبان فارسی و اندیشة 
ایرانی- اسالمی )فریدالدین عطار 

نيشابوری(

 عرفان خراسان و ابن عربی، تفاوت های... 10

محمد 
رودگر

پژوهش نامة مذاهب اسالمی
96

پژوهش های ادبيات تطبيقینظریة رئاليسم عرفانی در ادبيات داستانی11

پژوهشنامة متينمبانی نظری امام خمينی در عشق عرفانی و ...12

97

نثر پژوهی ادب فارسیمبانی نظری عشق عرفانی در سوانح العشاق... 13

پژوهشنامة عرفانعرفان خراسان و ابن عربی، تفاوت های نظری14

پژوهش های عرفانیکرامات اوليا، بازشناسی و بازتعریف15

نظریة رئاليسم عرفانی در ادبيات داستانی16
دوازدهمين همایش بين المللی انجمن 

ترویج زبان و ادب فارسی ایران

17
مقایسه پيرنگ، شخصيت، کشمكش، صحنه و 
گفت وگو در صد سال تنهایی با تذکرةاالولیا«

همایش بين المللی عطار نيشابوری 
دانشگاه تهران- دانشگاه مک گيل

کنگرة ملی بزرگداشت احمد غزالیعشق در ساحت نظری از منظر احمد غزالی18

می
سال

ن ا
رفا

ع
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سالگروهمجله/همایشنویسندهعنوان  مقاله

تاریخ نامة انقالبتأثير انقالب الجزایر بر مبارزان سياسی ایران به ...19

96
همایش بين المللی حج در پویة تاریخاستفاده از ظرفيت حج در پيشبرد نهضت اسالمی20

امام خمينی و استعمار انگليس21
کتاب کالبدشكافی سياست 

انگليسی ها در ایران ...

گنجينة اسنادچالش ایران و عثمانی بر سر شهر باغسایی22

97 نقد روش شناسی تاریخ نگاری نقد و بررسی روش شناسی تاریخ نگاری های منطقه ای انقالب23
انقالب اسالمی سنخ شناسی آثار زندگينامه ای دربارة امام خمينی24

25
بررسی رابطة دولت و ملت در آثار عبدالرسول

 مدنی کاشانی
همایش نقد آرا و نظریه های صاحبنظران 

پيرامون مناسبات دولت...
96

اسناد دولتخانة صفوی و باغ شاهی کاشان26
همایش ملی مطالعه و شناخت 
باغ های تاریخی منطقة کاشان

پژوهشنامة کاشانتحليل نظرگاه سياحان غربی دورة صفوی و قاجار، ...27

97

گنجينة اسنادتحليل مجازات تبعيد در دورة پهلوی اول28

تاریخ شفاهینقد و بررسی کتاب مرا ببخش مادر: خاطرات دکتر طاهرزاده...29

نقد کتاب تاریخنقد کتاب نامة روزگار، مصاحبة تاریخ شفاهی با... 30

تاریخ اجتماعیتحليل مؤلفه های تبعيد مخالفان سياسی در دورة پهلوی اول31

تحليل نحوة ایجاد و فعاليت مدرسه آليانس32
دیار، مجله بين المللی تاریخ محلی 

دانشگاه تورنتو

33
تحليل چالش های اقتصادی و فرهنگی استقرار نظام 

مشروطه در کاشان
پژوهشنامة تاریخ های محلی ایران

34
تأثيرگذاری مدارس آمریكایی بر ایجاد مدارس 

اسالمی...
همایش بررسی مدارس نوین 

مذهبی ایران2

محلی نگاری اندلس و خاندان رازی  35
همایش بایسته های رجال پژوهی و 

مطالعات خاندان های اسالمی

36
Freedom and Low in the works of Abdolra-

soul Madani Kashani

International Conference: Iran in 

Transition from the Constitutional 

Revolution to the End of the Qajars

سنجش اعتبار روایت های تاریخ شفاهی انقالب اسالمی37
نقد روش شناسی تاریخ نگاری 

انقالب اسالمی

تاریخ نامة انقالبچگونگي تأثير تقویم بر روند نهضت اسالمي38

تاریخ نگاري و تاریخ نگريتحليل مطالبات زنان تهران در دورة پهلوي دوم...39
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A
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متينپيامدهای...

42
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ship in the Islamic ...

Geopolitical Economy Research 

Group ...96
همایش مردم ساالری دینیبررسی نقش مردم در اندیشة سياسی جنبش...43

چهارمين همایش مردم ساالری دینیمردم ساالری دینی، جهان اسالم و غرب44

97
چهارمين همایش تبيين اندیشه های بررسی گفتمانی طرح امریكایی خاورميانه و...45

دفاعی امام خامنه ای  

ظهور داعش و تأثير آن بر معادالت منطقه اي: 46
مطالعه موردي فرصت ها و چالش هاي به وجود...

جامعه شناسي جهان اسالم
دانشگاه شاهد 

جستارهاي سياسي معاصردکترین کارتر: دفاع از حقوق بشر یا حمایت ...47

48
بازتفسير مفهوم غرب زدگي جالل آل احمد در 

اندیشة سياسی در اسالمپرتو مفهوم...

96 فصلنامة متينجهاني شدن و دولت در انقالب اسالمي ایران...49

فصلنامة جستارهای سياسی معاصرچالش در تثبيت مردم ساالري دیني50

دوفصلنامة پژوهش سياست نظریگفت وگوي با متن، تالقي گاه هرمنوتيک اسكينر و گادامر51

97
52

چاپ چكيده مقاله: مواجهه با دیگري در 

جمهوري اسالمي
دوازدهمين همایش ساالنة انجمن 

علوم سياسی ایران...

مبنا و چگونگي راهبردهاي تصميم سازي و اقدام 53
پژوهشنامة انقالب اسالميدر عرصة ...

96
تهدید هنجاري و باز خيزش دین در روابط 54

پژوهش هاي سياسي جهان اسالمبين الملل؛ ...

تحقيقات سياسي و بين الملليمنطق و جهان نگرش سياست خارجي دولت روحاني55

97
جهاني شدن دین در مدل مكانيک کوانتومي 56

مطالعات روابط بين المللسياست بين الملل

سياست کوانتومي: کاربست نظریة کوانتوم در 57
پژوهش هاي روابط بين المللتحليل پدیده هاي سياست...

اندیشة سياسی در اسالمسياست خارجي ایدئولوژیک؛ از نظریه تا عمل58
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سالگروهمجله/همایشنویسندهعنوان  مقاله

بررسی تطبيقی نقش ناکارآمدی دستگاه سرکوب در 59
دوفصلنامة جامعه شناسی تاریخیانقالب های عربی: مطالعه موردی تونس، ...

96
بررسی مقایسه ای جنبش حزب اهلل لبنان و 60

اندیشة سياسی در اسالمانصاراهلل یمن

بررسی وجوه تفاوت و تشابه سبک زندگی 61
پژوهشنامة متينرهبران انقالبی )امام خمينی، ماندال و گاندی(

97 نگرش سلسله مراتبی به ارزش های سياسی انقالب 62
 اندیشة سياسی در اسالماسالمی در بين دو نسل والدین و فرزندان

بررسی تغييرات مربوط به جایگاه زنان در سينمای 63
ایران )1345-1392(

همایش ملی پژوهش های اجتماعی و 
فرهنگی در جامعة ایران

بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار 64
فصلنامة راهبرد فرهنگ  شهری و روستایی

96

مهندسی اجتماعی، احياگر جامعه شناسی65

نگرش به ارزش های سياسی انقالب اسالمی: 66
اندیشة سياسی در اسالمشكاف یا تفاوت نسلی؟

نهادهای اجتماعی دانشگاه مازندرانتحليلی بولی و کالن نگر از عرفی شدن در ایران67

تاریخ نامة انقالبامام خمينی و برساختن انقالب اسالمی ایران68

تبيين جامعه شناسانة دینداری ایرانيان69
 با نظریة محروميت

نخستين همایش جامع بين المللی روانشناسی، 
علوم تربيتی و علوم اجتماعی

 بررسی نگرش دانشجویان نسبت به اسالمی سازی 70
چهارمين همایش ملی دانشگاه ها

پژوهش اجتماعی و فرهنگی 
در جامعه ایران  بررسی تجربی رابطة دین و نابرابري اجتماعي 71

در ایران

مسائل اجتماعي ایران دانشگاه  پژوهش جامعه شناختی و مسألة اعتبار نتایج72
خوارزمی

97

بررسی رابطة طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت 73
پژوهشنامة متينسياسی جوانان نسل سوم انقالب اسالمی ایران

فصلنامة راهبرد فرهنگ  تورش مطلوبيت اجتماعی در پيمایش های اجتماعی74

بيزگرایی، منطق تحقيقات تاریخی در علوم 75
اجتماعی

جامعه شناسی تاریخی دانشگاه تربيت 
مدرس

همایش ملی مطالعات پيمایشی و پيمایش ها و معضلة مطلوبيت اجتماعی76
افكارسنجی در ایران

همایش تأمالت چهل سالگی انقالب چرا انقالب ایران پيش بينی نشد؟77
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3. سخنرانی های علمی

سخنرانی های علمی سال 1396

سخنرانموضوع

دکتر سيد حسن اسالمياخالق و عرفان : سازگاري و ناسازگاري1

نقد و بررسي فيلم ماجراي نيمروز2
دکتر محمد امين قانعي راد

دکتر محسن بهشتي سرشت

3
مناظرة انتخاباتي با موضوع: 

چرا به کاندیدای مورد نظر خود رأي مي دهيد؟

داود دشتباني

وحيد اشتري

حجت االسالم سيد ضياء مرتضوينگاهی به معيارهای بازشناسی مسائل زنان4

حجت االسالم محمدعلی رحمانیامام خمينی و دفاع مقدس )دستاوردها و پيامدها(5

حجت االسالم سيدحسن رحمانينقدهاي مكتب تفكيک به عرفان اسالمي6

دکتر محمد امين قانعي رادآسيب شناسی تحوالت فرهنگي اجتماعي پس از انقالب ...7

دکتر مجتبي بدیعيتسخير سفارت آمریكا، روندها و پيامدها8

دکتر عليرضا بهشتيحقوق اقليت ها در گفتمان انقالب اسالمي و ...9

10
امكان یا امتناع عملي مهندسي انقالب ها

 با تأکيد بر انقالب اسالمي ایران

دکتر محمدرضا طالبان
دکتر علي محمد حاضري

دکتر امير عظيمي دولت آبادي

مهندس عباس عبديجنبش دانشجویي: تاریخچه و پيامدهاي سياسي11

بررسي جامعه شناختي پياده روي اربعين12
دکترعليرضا شجاعي زند
دکتر محمدرضا پویافر

دکتر عظيمي- حجت االسالم اسالميسخنرانی به مناسبت روز پژوهش13

آیت اهلل سيدعباس حسيني قائم مقاميتفاوت حيات انساني از حيات سایر موجودات14

دکتر جهانگير کرمیبررسی نامة تاریخی امام خمينی به گورباچف 15

دکتر غالمرضا کریمیانقالب اسالمی و تحوالت نظام بين الملل16

دکتر محمدرضا دهشيریانقالب اسالمی و جهانی شدن17

18
مشارکت اقتصادی زنان از دیدگاه امام خمينی

دکتر فرشاد مومنی )مشترک با دانشگاه تربيت مدرس(

حجت االسالم دکتر طه مرقاتی- دکتر نوید رهبرانقالب اسالمی و حقوق ملت19

آیت اهلل بجنوردی - دکتر مهریرزیدیدگاه امام خمينی در خصوص حضرت زهرا)س(20
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سخنرانی های علمی سال 1397

سخنرانموضوع

دکتر جالل درخشهکارکرد نظریة عقالنيت سياسی در انقالب اسالمی ایران مبتنی بر اندیشة امام1

دکتر زینب محمدزادهچيستی نكاح و تأثير آن بر خانواده2

دکتر ابراهيم برزگرانقالب اسالمی و تمدن سازی از نظریه تا عمل3

دکتر مهدی مطهرنياایران و امریكا در دوران ترامپ)روابط، چالش ها و آیندة پيش رو(4

دکتر نجمه کيخاامام خمينی و سياست اخالقی5

دکتر رامين پورسعيدعدالت جنسيتی6

حجت االسالم محمدعلی رحمانیامام خمينی و دفاع مقدس )دستاوردها و پيامدها(7

دکتر مهدی سعيدیبررسی تأثير جنگ ایران و عراق بر ادبيات داستانی انقالب اسالمی8

نقد و معرفی کتاب آیندة اسالم9
دکتر صدرالدین موسویدکتر سيد احمد موثقی

مهدی امينیدکتر علی مرشدی زاد

دکتر رامين پورسعيدجایگاه اجتماعی-تأویلی زن در اندیشة امام خمينی و موالنا10

علی عزیزیسبک شناسی نامه های سياسی امام خمينی11

دکتر مجيد انصاریچالش های روابط ایران و امریكا )تحریم ها و چشم اندازهای آتی(12

دکتر مهدی لک زاییپيوند تاریخی عرفان و سياست13

آیت اهلل سيدجواد ورعیفرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران14

15
نشست روز پژوهش 

)تجليل از پژوهشگران برتر(

آیت اهلل عباسعلی روحانی

دکتر سيدحسن اسالمیدکتر امير عظيمی دولت آبادی

دکتر محمد رودگراز عطار تا مارکز : رئاليسم عرفانی در ادبيات داستانی16

دکتر گيتی پورزگیمردم ساالری دینی؛ مدلول درحال رخداد17

18
آینده پژوهی گفتمان

 انقالب اسالمی ایران

دکتر حسين آجرلودکتر فردین قریشیدکتر ابراهيم حاجيانی

دکترعطااهلل بيگدلیدکتر علی محمد حاضریدکتر محمود یزدان فام

دکتر سيدرضا شاکریدکتر محمدرضا روزبهانیدکتر اسماعيل اقبال

دکتر سيدرضا صالحی اميریمسائل فرهنگی واقتصادی انقالب اسالمی 19

دکتر مریم السادات محقق داماداشتغال زنان در پرتو باز خوانی معنای اجتهاد شيعی20

نسبت مشكالت امروزین جامعة ایران با انقالب اسالمی21
دکتر تقی آزاد ارمكی

دکتر علی محمد حاضریدکتر عليرضا شجاعی زند
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4. همایش های علمی )مستقل(

 همایش نقد روش شناسي تاریخ نگاري انقالب اسالمي

20 اردیبهشت ماه 1397زماندکتر محمد محمودی کيادبير اجراییدکتر حسن حضرتیدبير علمی

شورای علمی
حجت االسالم عبدالمجيد معادیخواهدکتر حسن حضرتيدکتر حسينعلي نوذريدکتر هاشم آقاجري

دکتر غالمحسين زرگري نژاددکتر عليرضا مالیيدکتر محسن بهشتي سرشتدکتر حميد بصيرت منش

آیت اهلل سيدحسن خمينیسخنران

رویكردهاي روش شناختي در تحليل انقالب اسالميپنل نخست

سخنرانان

دکتر سعيد اميرارجمند:  انقالب اسالمي ایران در چهارچوبة تاریخي انقالبات ایران و دنياي اسالمي

دکتر احمدگل محمدي: انتخاب یک انقالب، انقالب اسالمي ایران از منظر انتخاب عقالني

دکتر اسماعيل حسن زاده: نقد روش شناسي سند در پژوهش هاي تاریخي: مطالعه موردي اسناد ساواک

دکتر فردین قریشي: سه چالش روش شناختي تاریخ نگاري اسالمي: نظریه محوري، بخشي نگري، سوگيري

دکتر قباد منصوربخت: بحران تلقي نظري از انقالب و نسبت آن با روش شناسي تبيين و تداوم انقالب

آسيب شناسي روش شناختي تاریخ نگاري انقالب اسالميپنل دوم

سخنرانان

دکتر داود فيرحي: نسبت تاریخ نگاري انقالب اسالمي و سنت تاریخ نگاري قدسي در ایران

دکتر علي مرشدي زاد: تاریخ نگاري ایدئولوژي محور در انقالب اسالمي ایران

دکتر حسن حضرتي: عوام زدگي در تاریخ نگاري انقالب اسالمي

دکتر عليرضا مالئي تواني: چالش هاي بزرگ در گفتمان تاریخ نگاري رسمي انقالب اسالمي

نقش و کارویژه هاي عامالن و کارگزارانپنل سوم

سخنرانان

دکترمحسن بهشتي سرشت: گونه شناسي نظري نقش شخصيت در تاریخ نگاري انقالب اسالمي... 

دکتر علي محمد حاضري: روش شناسي تاریخ نگاري انقالب اسالمي؛ نيروهاي پيش برنده انقالب اسالمي

دکتر محسن خليلي: دشواره ها و دشواري هاي دوباره خواني امام خميني در بازخوانِي تاریخ نگاري انقالب اسالمي

حجت االسالم والمسلمين عبدالمجيد معادیخواه: تاریخ نگاري شخصيت محور

ساختارها و تاریخ نگاري انقالب اسالميپنل چهارم

سخنرانان

دکتر محمود سادات: سنجش اعتبار روایت هاي شفاهي تاریخ انقالب اسالمي

دکتر محمدرضا دهشيري: آسيب شناسي روش هاي تجزیه و تحليل در تاریخ نگاري انقالب اسالمي

دکتر مجيد تفرشي: چهار دهه تاریخ نگاري انقالب اسالمي، مقایسة موضوعي و کرونولوژیک طيف ...

دکتر یعقوب خزائي:  نظریة کنش ارتباطي هابرماس و تحليل نویني از صورت بندي انقالب اسالمي

دغدغه ها و چالش هاي پيشروي تاریخ نگاري انقالب اسالميميزگرد
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 همایش نقد واکاوي آثار مرتبط با زندگینامه امام خمیني)ره(

دکتر محسن بهشتي سرشتدبير علمی

دکتر حميد بصيرت منشدبير اجرایی

7 اسفند ماه 1397زمان

معرفی و نقد اسناد و کتاب های متقدم مرتبط با زندگينامة امام خمينیپنل اول

سخنرانان

حجت االسالم سيدهادی خسروشاهی: بررسی و نقد اسناد مرتبط با زندگينامة امام خمينی

محمدحسن رجبی: نگرش و روش تاریخ نگاری استاد علی دوانی در حوزة امام پژوهی 

دکتر محمدجواد مرادی نيا: معرفی و نقد اسناد و منابع تبار و خاندان امام

نقد زندگينامه ها و دایرةالمعارفهای نگارش یافته از سوی نویسندگان داخلی پنل دوم

سخنرانان

حجت االسالم عبدالمجيد معادیخواه: تاریخ نگاری انقالب در وضع موجود

حجت االسالم سهراب مقدمی: بررسی و نقد مداخل دایرة المعارف ها در ارتباط با امام خمينی

حجت االسالم محمدکاظم تقوی: نقد کتاب یک قرن زندگی پرماجرا

نقد و بررسی کتاب ها و دایرةالمعارفهای نویسندگان خارجی پنل سوم

سخنرانان

عباس  سليمی نمين: امام در آثار فارسی زبان خارج از کشور

دکتر عليرضا مالیی توانی: نقد و جایگاه خاطره نگاری در زندگينامة امام

دکتر مجيد تفرشی: معرفی انتقادی و بررسی روند گونه های مختلف کتب منتشر شدة انگليسی ...

ميزگرد علمی-

با حضور

دکتر  محسن بهشتی سرشت

 دکتر غالمعلی رجایی

دکتر عليرضا مالیی

 سيدعلی قادری 

حبيب اسماعيلی
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5. همایش های علمی )همکار(

پژوهشكدة امام خمينی)س( و انقالب اسالمی، عالوه بر همایش های علمی که خود برگزار 
نموده است، در تعدادی از همایش های علمی نيز که توسط دانشگاه ها و مراکز علمی برگزار 

گردیده مشارکت داشته است.
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6. کرسی نظریه پردازی

نقد و مناظره در سال 1382 از سوی شورای  از کرسی های نظریه پردازی،  هيأت حمایت 
انقالب فرهنگی با هدف حمایت از گسترش کمی و کيفی برگزاری کرسی هایی در حوزة علوم 
انسانی و معارف دینی و زمينه سازی برای طرح نظریه های جدید همراه با نقد و مناظره در این 
حوزه با همكاری مراکز علمی و پژوهشی تأسيس گردید و پژوهشكدة امام خمينی)س( و انقالب 
اسالمی نيز به منظور تصدی برگزاری کرسی های نظریه پردازی در حوزة مطالعاتی امام خمينی و 

انقالب اسالمی، تفاهم نامه ای با این هيأت منعقد نمود.
معاونت پژوهشی با همكاری هيأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نخستين جلسه از این 
جلسات را با عنوان طرح »رئاليسم عرفانی در ادبيات داستانی«، با حضور ارائه دهندة طرح، آقای 
دکتر محمد رودگر عضو هيأت علمی پژوهشكده )گروه عرفان اسالمی(، ناقدان و داوران در طی 

دو پيش اجالسيه برگزار نمود.
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7. برگزاری مراسم هفتة پژوهش

مراسم گرامیداشت »هفتة پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر«  1396
این مراسم با حضور اعضای هيأت علمی، مسئولين و دانشجویان پژوهشكدة امام خمينی)س( 
امير عظيمی دولت آبادی، معاون  انقالب اسالمی در 27 آذرماه 1396 برگزار گردید و دکتر  و 
پژوهشی به عنوان نخستين سخنران، ضمن ارائة گزارش یكسالة فعاليت های علمی پژوهشكده، 

چشم انداز و اهداف پيش رو را تشریح نمودند.
سخنران بعدی این برنامه دکتر سيدحسن اسالمی اردکانی، استاد تمام دانشگاه ادیان و مذاهب 
دربارة موضوع سخنرانی خود اظهار داشتند اگر بخواهيم اخالق پژوهش را مختصر و مفيد تعریف 
کنيم اخالق پژوهش به معنای ارائه دادن پژوهش های صحيح است. پژوهش معطوف به کشف 
واقعيت و حقيقت است؛ همة ما وسوسه می شویم که بر روی بعضی مسائلی که در کشف حقيقت 
با آنها روبه رو می شویم پا بگذاریم و پژوهشی عرضه کنيم که درواقع پژوهش نيست. اخالق 
پژوهش یعنی بكوشيم و از تمام این وسوسه ها بپرهيزیم و راه درست را بپویيم تا به مقصود برسيم.
در پایان، ضمن توضيح روند داوری و انتخاب آثار علمی برتر توسط دکتر حسن مهدی پور 

مدیر پژوهش و عضو هيأت علمی پژوهشكده؛ از برگزیدگان با اهدای جوایز تقدیر شد.

برگزیدگان مراسم هفتة پژوهش 1396

برتر هیأت علمي

محمد رودگرحسن مهدی پورسيد محمود ساداتامير عظيمی دولت آبادی

شایستة تقدیر هیأت علمي

فاطمه طباطباییگيتی پورزکیمحمدرضا طالبان

سيد صدرالدین موسویمنصور انصاریحميد بصيرت منش

برتر دانشجو

امين آریان راد

 شایستة تقدیر دانشجو

توحيد خداییزینب محمدزادهمرضيه بيگی زاده علی زارعی

مهشيد رضاییآیالر ملكیسعيده داوری مقدمعليرضا محسنی
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مراسم گرامیداشت هفتة پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر  1397

مراسم تجليل از پژوهشگران برتر پژوهشكدة امام خمينی)س( و انقالب اسالمی در روز یكشنبه 
25 آذر ماه هم زمان با روز ملی پژوهش برگزار شد.

 حجت االسالم دکتر سيدحسن اسالمی ميهمان این مراسم با بيان اینكه پژوهشگری مستلزم 
سه ضلع خواندن، نوشتن و نقادی است، گفت: خواندن قوت پژوهش است. بخش وسيعی از 
زندگی تمام پژوهشگران به خواندن می گذرد. مرحوم فلسفی روزی پنج ساعت کتاب می خواند. 
خواندن بنياد پژوهش است اما متأسفانه نظام آموزشی ما خواندن را به یک کنش مكانيكی تبدیل 

کرده است.
دکتر امير عظيمی دولت آبادی، معاون پژوهشی پژوهشكده امام خمينی)س( و انقالب اسالمی، 
نيز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از فعاليت های پژوهشی پژوهشكده در یک سال گذشته، 
به تشریح برنامه های معاونت پژوهشی پرداختند. در ادامة مراسم از برگزیدگان هيأت علمی و 

دانشجویان با اهدای جوایزی تقدیر به عمل آمد.
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برگزیدگان مراسم هفتة پژوهش 1397

برگزیدگان هیأت علمي

دکتر فاطمه طباطباییدکتر محمد محمودی کيادکتر محمدرضا طالبان

شایستة تقدیر  هیأت علمي

دکتر محمد رودگردکتر حميد بصيرت منشدکتر سيد صدرالدین موسوی

دکتر سيد محمود ساداتدکتر حسن مهدی پوردکتر گيتی پورزکی

دکتر امير عظيمی دولت آبادی

برتر دانشجو

سيد اميرعباس افشارمحمدعلی نظریعليرضا محسنیاحسان عسگری

برتر دانش آموخته

حسينعلی قربانیزهرا یوسفیایرج سوری

 شایستة تقدیر  دانشجو

علی زارعیزینب خدادادصادق بهراميانآیالر ملكی

مهدی امينیمحمد جمال لومحمد امين زارعیتوحيد خدایی

 شایستة تقدیر  دانش آموخته

مرضيه بيگی زادهصداقت شفيع زادهمهشيد رضاییتوران منصوریزهره خانی
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8. پایان نامه ها

الف( پایان نامه هاي دانشجویان پژوهشكده 
نگارش پایان نامه در برنامة تحصيلي دانشجویان،  به سبب پژوهش محور بودن فعاليت هاي 
آموزشي پژوهشكده از اهميت باالیي برخوردار است؛ به گونه اي که برابر آیين نامة آموزشي 
مقطع  دانشجویان  و  واحد   8 ارشد  کارشناسي  دانشجویان  پایان نامة   واحد  تعداد  پژوهشكده، 

دکترا 18 واحد مي باشد. 
موضوع پایان نامه هاي دانشجویان پژوهشكده با تأیيد گروه مربوطه و تصویب شوراي پژوهشي 
و آموزشي، منحصراً  معطوف به حوزة مطالعاتي امام خميني)س( و انقالب اسالمي مي باشد. در سال 
تحصيلی 97 - 1396، تعداد 90 دانشجو از رسالة دکتری و پایان نامة کارشناسي ارشد خود دفاع 
کرده اند که  از این ميان، 17 نفر دانشجوي رشتة فقه و مباني حقوق اسالمي )12 کارشناسي ارشد 
و 5 دکتری(، 27 نفر رشتة تاریخ انقالب اسالمي )24 کارشناسي ارشد - 3 دکتری(، 18 نفر رشتة 
اندیشة سياسي در اسالم، 13 نفر رشتة عرفان اسالمي)4 کارشناسي ارشد - 9 دکتری( و 15 نفر 

رشتة جامعه شناسي انقالب اسالمي )14 کارشناسي ارشد - 1 دکتری( بوده اند. 

سالرشتة تحصیلی عنواننام و نام خانوادگی

زهره رضایي1
 حسن آبادي

مقایسة مفهوم امام درکالم متأخرین شيعي با انسان 
کامل درعرفان اسالمي با تأکيد برآراء امام خميني

عرفان اسالمی

96

فقر از دیدگاه امام خمينیروح اهلل بنایي2

بررسی و مقایسه صبرفاطمه ناسخيان3
از دیدگاه امام خمينی و خواجه عبداهلل انصاری 

97

جبرگرایی و اختيارگرایی در عرفان عملی و نظری با ليال بيات4
نگاهی به اندیشة امام خمينی

پایان نامه های دفاع شدة کارشناسی  ارشد )1396-1397(
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سالرشته        عنوان نام و نام خانوادگی

استقالل فرهنگي در عصر جهاني شدن: چالش ها و فرصت ها با تكيه.. عطيه زارع فكري5

96

مفهوم امنيت در گفتمان های سياسی بعد از انقالب گفتمان ... سيدفرزاد نقي موسوي6

سرمایة سياسي در حوزة نهادهاي خاص جمهوري اسالمي ... آزاده ميري کمک7

مفهوم استقالل تداوم ها و گسست ها در جمهوری اسالمی ایران... علي مالمير8

تداوم آرمان صدور ارزش های انقالب اسالمی فرصت ها و چالش ها ...مهرداد کریمي9

مهناز فرامرزي کهن10
چالش ها و فرصت هاي اندیشة فمينيسم ليبرالي فراروي اندیشة 

انقالب... 

مفهوم اقتدار در گفتمان های اصول گرا و اعتدال گرا پرسش ها...ونوشه فتاح بيگي11

علل و راهكارهای پيشگيری از فساد سياسی و اقتصادی در...حسين رمضاني12

چالش هاي نظري و عملي دستگاه هاي نظارتي در جمهوري اسالمي...الهام رضایي13

تحول مفهوم توسعه در گفتمان هاي سياسي بعد از انقالب اسالمي...نجمه حسيني14

نقش فرهنگ عمومي در تداوم و تعالي ارزش هاي انقالب اسالميمهدي پيرزادي15

مطالعة تطبيقی دموکراسی در اندیشة بازرگان و مطهریحسن نيكروان16

97

شاخص های سبک زندگی اسالمی بررسی موردی اندیشة رهبران...راضيه نوري17

واکاوی تقابل سياسی- فقاهتی امام خمينی با سكوالریسم پهلوی دومقاسم حيدري مهر18

عوامل ذهنی و عينی مؤثر بر مواضع گروه های سياسی فعال در دفاع...آمنه حكمي صومعه19

رابطة ميان استقالل فرهنگی و استقالل سياسی در دیدگاه امام خمينیوجيهه بيدگلي20

هویت یابی زنان در سينمای دورة اصالح طلبی: تحليل گفتمانیالهام بایداقدار21

نسبت رهبری دینی در دیدگاه حزبالدعوة عراق با اندیشة امام ... سيدمحمد ابراهيميان22

بازشناسي گفتمان روشنفكري دیني شریعتي و مقایسة آن با ...سميرا محمدي ترکي23

 96

بررسي تحول جایگاه و نقش زنان در سينماي قبل و بعد از انقالب... فریده کریمي ارقيني24

بررسي شكاف نسلي از حيث ارزش هاي سياسي انقالب اسالمي ایراناحسان عسگري25

تحليل مسألة حجاب از دوران پهلوي اول تا استقرار جمهوري..زهره سيف26

بررسي و استخراج الگوي سبک زندگي رهبران انقالبي )امام ...سعيده داوري مقدم27

بررسي رابطة طرد اجتماعي ذهني با مشارکت سياسي جوانان ...ندا آذرنگ 28

پایان نامه های دفاع شدة کارشناسی  ارشد )1396-1397(
الم

 اس
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سالرشته        عنوان نام و نام خانوادگی

تحليل زمينه های اجتماعی پذیرش قطعنامة 598 و پایان ... پرستو عزیزیان 29

97

بررسی تجربی ارتباط محروميت با تعلق به ارزش های...زهرا اصفهاني 30

بررسی تفاوت مواضع علما در قبال مشروطه خواهی ...عفت نادري 31

فشارهای خارجی و انقالب اسالمی ایران: بررسی تجربی...فائزه همت پور 32

مطالعة تطبيقی نقش رسانه ها در انقالب اسالمی و انقالب تونسمریم رشيدآبادي 33

مرور نظام مند مطالعات مربوط به عوامل مؤثر بر ضعف ...معصومه ساري 34

مقایسة نقش روشنفكران در انقالب مشروطه و انقالب...مهدیه رضایي35

مقایسة عدالت آموزشی در آموزش و پرورش دوران ...رضا پورتيمور36

کارکردهاي اصل عفاف در حقوق خانواده با رویكردي...فاطمه سيف الهي37

96

راهكارهاي تشييد مباني خانواده در آموزه هاي دیني با... افسانه شكرنژاد38

منازعات زن وشوهر درترازوي فقه وحقوق با تأکيد بر آرای امام طيبه عاشوري برمچي39

کاربرد قاعدة احسان در اسقاط مسئوليت مدنی و ضمان قهری...الهه عزیزي40

دیة اعضاي دروني و احكام آن در فقه و حقوق با محوریت... سكينه وحدتي41

نقش قرآن در فقه مكاسب ) مطالعة موردی کتاب مكاسب ...ماندانا ميرزایي42

97

بررسی فقهی - حقوقی قتل از طریق ویروس عامل ایدزحسين فرج پور43

بررسی فقهی وحقوقی جرم قاچاق کاال و ارز در ایران با...فاطمه خدابخش44

بررسی فقهی وحقوقی بزهكاری اطفال و نوجوانان با... فریده آهني45

بررسی تطبيقی اذن ولی در عقد باکره رشيده با نگاهی به ...سليمان اسماعيلي46

بررسی فقهی - حقوقی جراحی های زیبایی و ترميمی با تكيه...حسن فرج پور47

مسئوليت مدنی و کيفری پزشک در مقابل بيمار با رویكردی...طيبه رنجبر48

پایان نامه های دفاع شدة کارشناسی  ارشد )1396-1397(
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یخ
تار

د 
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ی ا
اس

شن
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سالرشته  عنوان نام و نام خانوادگی

رویكرد روزنامة آیندگان نسبت به انقالب اسالمي...فرزانه عامري49

96

نقش آیت اهلل حسن الهوتي در روند انقالب  اسالميمعصومه مساح50

زندگي نامة سياسي و فرهنگي فخرالدین حجازيزهير زمانيان51

زندگي نامة سياسي و علمي سيد مصطفي خميني زهرا نورشرق دهاقاني52

زیست نامة ابراهيم یزدي از آغاز تا پایان دولت موقت افسانه صادقي ده چشمه53

جاما )جنبش آزادي بخش مردم ایران ( و انقالب...  سمانه کرميان بلداجي54

فعاليت صنفي معلمان تهران از 1320 تا قيام ... محمد مهدي موسي خان55

رویكرد تاریخي به مرکز اسالمي هامبورگ و ارتباط ..مهدي اماني یمين56

 زیست نامة آیت اهلل مدني از سال 1343 تا 1360مهري احمدي57

زندگي و مبارزات سياسي حجت االسالم رحيميزهرا احمدپور58

زندگي سياسي دکتر حسن حبيبيابراهيم بابایي59

زندگي نامة سياسي و فرهنگي آیت اهلل منتظري...حسن بشارتي60

تحليل مواضع انجمن حجتيه در قبال انقالب اسالمی... سميه آقاخاني61

97

مواضع و عملكرد مجالس اول تا ششم شورای ...مهشيد رضایي62

رویش نيروهای سياسی- مذهبی در ارتش 1357-1342معصومه ایزدي 63

روند و علل اختالفات حزب جمهوری اسالمی و بنی صدر محمودرضا پورحاتمي64

مواضع سياسی نهضت آزادی از پيروزی انقالب...ایرج سوري65

نقش دماوند در روند نهضت اسالمی )1357-1342(مریم غالمرضایي66

بررسی فعاليت سياسی زنان سازمان مجاهدین خلق از ... مریم فتاحي زفرقندي67

تغيير تقویم در دورة پهلوی دوم و تأثير آن بر روند ...  مریم مدني جاوید68

فعاليت دانشجویان دانشگاه تهران در مبارزه با حكومت پهلویمریم ندیمي اشمان69

بررسي طنز سياسي در دو دهة 50 و 60 شمسياعظم اکبري شورابي70

تاریخ، اهداف و عملكرد کميتة امداد امام  خميني در... مریم سبحانيان71

روند تحوالت تاریخ نگاري رخداد انقالب اسالمي در... جواد نوروزي72

پایان نامه های دفاع شدة کارشناسی  ارشد )1396-1397(
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Rسالرشته        عنوان نام و نام خانوادگی

آیندة  پژوهشی گفتمان انقالب اسالمی ایرانزهرا ایراوانی1

مطالعات سياسی 

97انقالب اسالمی

گرایش جامعه شناسی

کامران عاروان2
خوانش انقالبي؛ تأثير کتاب هاي ممنوعه )کتاب هاي غير ادبي( 

در انقالب اسالمي ایران 1342-1362

تاریخ

 انقالب اسالمي
96 مرضيه بيگي زاده3

تاریخ تحول جایگاه نظارتي علماء بر قوه تقنينيه از مشروطه تا 

تأسيس نهاد شوراي نگهبان

حسين قرباني4
مطبوعات، تجدد گرایي و نسبت آن با انقالب اسالمي ایران 

)مؤسسه هاي مطبوعاتي اطالعات وکيهان دهة 40 و 50 شمسي(

معنویت برای کودکان با تكيه بر آراء امام خميني و ... مریم داورنيا5

عرفان اسالمی

96
رابطة عشق و زیبایي از منظر امام خميني و روزبهان بقليسارا قاسمي6

نقش توبه در بهبود زندگي فردي و اجتماعي: با تكيه بر جایگاه ...سيدیحيي موسوي7

طمأنينه در عرفان اسالمي با تأکيد بر آراء امام خمينيعادل مقدادیان8

خواستگاه قرآني عرفان عملي حضرت امام خميني مجتبي بهرامي پور9

97

آراء اختصاصي امام خميني درعرفان عملي )مباني ومقدمات ... فائزه باالیي10

تفسير عرفانی از دیدگاه امام خمينيحسين روحاني نژاد11

قيامت در عرفان اسالمی و دیدگاه امام خمينیاکرم فقهي12

نقش اخالق در سلوک عرفاني از نظر امام خمينيفاطمه رادي ميبدي13

چيستي نكاح و تأثير آن بر احكام حقوق خانواده  با تكيه بر ... زینب محمدزاده14

فقه و مبانی حقوق 

اسالمی

96
بررسي قاعده )العقود تابعه للقصود( در عقد نكاح با...مریم بني هاشمي15

جایگاه عقل در فقه اماميه و حقوق ایران با رویكردي به...عبدالواحد موسوي 16

مستندات احكام قضایي از دیدگاه فقه و حقوق با تأکيد بر ...حسين جعفري17

97اصل عدم تذکيه و امكان کاربست آن در تحليل یا تحریم ...نگار عليزاده18

پایان نامه های دفاع شدة دکتری )1396-1397(
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ب( حمایت از پایان نامه ها و رساله هاي دانشجویي سراسر کشور 
دفتر حمایت از پایان نامه هاي دانشجویي پژوهشكده به منظور شناخت و ترویج اندیشه هاي 
امام  خميني)س( و بررسي ابعاد مختلف انقالب اسالمي با حمایت مادي و معنوي از پژوهش هاي 
دانشجویي در مقطع کارشناسي ارشد و دکترا در پژوهشكده تأسيس گردیده و با ارسال فراخوان 
و اعالم نحوة حمایت هاي خود تالش نموده است پژوهشگران بيشتري را به این حوزة مطالعاتي 

ترغيب نماید. 
اگرچه در سال های اخير به دليل محدودیت های مالی، ميزان حمایت مالی از دانشجویان 
کاهش یافته است، ولی در مجموع از ميان پایان نامه ها و رساله های دانشجویی ارسال شده 11 

عنوان در سال 96 و 8 عنوان در سال 97 مورد تشویق و حمایت مالی قرار گرفته اند.

پایان نامه های حمایت شده در سال 1396

سالمقطعدانشجوعنوان  پایان نامه

زینب اعلمیتفسير سنت در انقالب اسالمی ایران با تأکيد بر آرای امام خمينی1

96

معصومه صابریعقالنيت دینی در حوزة رفتار اخالقی از نگاه امام خمينی2

لعيا ده پرورمراتب نفس از منظر فيض کاشانی و امام خمينی3

فاطمه سادات محمدنژادرابطة دین و نظام حكومتی از دیدگاه امام خمينی و محقق نائينی4

عبدالعلی ترابیکارکرد سياسی، اجتماعی و فرهنگی عزاداری در دورة پهلوی5

سيداحمد حسينیمبانی کالمی مشروطيت حكومت دینی از منظر امام و محقق نائينی6

شهين قاسمیبررسی شخصيتی حضرت فاطمه)س( در شعر انقالب اسالمی7

تجرد النفس عند الحكيم السبزواری و االمام الخمينی8
حسين اليوسف

بررسی تطبيقی مبانی و ادلة تأثير عنصر زمان و مكان در ...9

دکتری فریده باوریانبازشناسی فكری- سياسی جریان روشنفكری دینی ليبرال در ایران10

رضا واعظیرسانة طراز انقالب اسالمی از منظر امام خمينی و رهبری11

احمدرضا قربانیبررسی سياست اخالقی در متون دینی با تأکيد بر اندیشه امام خمينی12

97

محسن باقریبررسی رابطة حزب اهلل لبنان با امنيت ملی جمهوری اسالمی13

ابوالفضل زارعیمقایسة دیدگاه امام خمينی و آیت اهلل سيد عبدالحسين الری ...14

محمد بهرامیظرفيت های دیپلماسی مردمی جمهوری اسالمی ایران با تأکيد ...15

محمدرضا مطيع پوربررسی احزاب و جریانات سياسی پس از انقالب تا سال 161368

منصوره مختاریبررسی بحران های سياسی پس از انقالب در مرزهای ایران17

دکتریسيد رضا علویمالكيت انفال با تأکيد بر دیدگاه امام خمينی)و مذهب حنفی18

شد
 ار

سی
شنا

کار
شد

 ار
سی

شنا
کار
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9. همکاري علمي با مراکز و سازمان هاي مرتبط با حوزة امام خمیني)س( و انقالب اسالمي

معاونت پژوهشی پژوهشكدة امام خمينی)س( و انقالب اسالمی در راستای اهداف پژوهشكده 
و به منظور گسترش فعاليت های علمی در حوزة امام خمينی)س( و انقالب اسالمی اقدام به ارتباط، 
رایزنی و عقد تفاهم نامه با مراکز و سازمان هاي مرتبط با این حوزه نموده است. در این زمينه، 
در سال  1396 و سال 1397، تعداد 4 تفاهم نامة کاری ميان پژوهشكده و مراکز علمی کشور 

منعقد گردید.

Rمدت سالمرکزموضوع

1
همكاری در زمينه های پژوهشی و 

آموزشی
2 سال96دانشگاه الزهرا)س(

2
همكاری در زمينة برگزاری نمایشگاه ها، 

همایش ها و کارگاه های آموزشی
سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی
2 سال96

3
همكاری در زمينه های پژوهشی و 

آموزشی
3 سال97پژوهشگاه رویان

4
حمایت از برگزاری

 کرسی های نقد و بررسی در حوزة 
مطالعاتی امام خمينی)س( و انقالب اسالمی

دبيرخانة حمایت از 
کرسی های نظریه پردازی

5 سال97
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10. حمایت از فعالیت هاي پژوهشی دانشجویان پژوهشکده

معاونت پژوهشی پژوهشكده به منظور تشویق و ترغيب دانشجویان به انجام فعاليت های 
پژوهشی و حمایت از آثار پژوهشی آنان، در سال های 96 و 97 از 37 عنوان مقالة منتشر شده از 

سوی دانشجویان پژوهشكده در نشریات معتبر علمی حمایت مالی به عمل آورده است.

نشریهدانشجوعنوان

نگاهی به انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد 1
امين آریان رادجماهير شوروی

فصلنامة 
 تاریخ روابط خارجه

تاریخ نامة انقالب مسئلة عدالت آموزشي در دهة... 2

علل و اسباب بروز انشعاب و فروپاشي گروه 3
پژوهش هاي علوم تاریخيعليرضا محسنيحزب اهلل...

راهبرد فرهنگ شماره 73 صداقت شفيع زادهبررسي تجربي تفاوت دینداري در ...4

بررسي مقایسه اي جنبش حزب اهلل لبنان و 5
اندیشة سياسي در اسالمزهره سيفانصاراهلل یمن

 شمارة 11 

رابطه دولت و مردم در جوامع اسالمی در اندیشه 6
اندیشة سياسي در اسالمتوحيد خدائیسياسی 

 شمارة 21 

سالح های بيولوژیكی و کارکردهای نظامی در 7
مطالعات تاریخی جنگعلی زارعیسده های ميانه..

شماره اول

روند ساخت نهادهای انقالبی در دولت موقت 8
ایرج سوریو شورای ...

مطالعات بيداری اسالمی
 سال ششم، شمارة 11 

واکاوی سياست خارجی امریكا در دورة ریاست 9
جمهوری کارتر در...

فصلنامة تاریخ روابط خارجی سال 
18،  شمارة 27  مهدی رضاپور10

فرصت های ایجاد شده توسط فضای مجازی در 11
همایش مطالعات ميان رشته ای محمد جمالوتاریخ نگاری، با تكيه بر...

تاریخ و رسانه

ردیابی فرآیند فروپاشی حزب رستاخيز ملت 12
ایران: بر مبنای نظریه...

مظفر شاهدی

جامعه شناسی سياسی جهان اسالم، 
شمارة اول

تحليل انتقادی روایت های منتخب پهلوی گرایان 13
و طرفداران ..

مطالعات ایرانی، سال 16 شمارة 
23

مقاالت حمایت شدة دانشجویان و دانش آموختگان پژوهشكده  در سال 1396
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نشریهدانشجوعنوان

1
تبيين آراء انتقادی امام خمينی دربارة انتخابات و 

مجالس دورة پهلوی بر...
مظفر شاهدی

پژوهش های انقالب اسالمی، سال 
6، شمارة 32 

2
تبيين مفاهيم دوگانه )مستضعفين - مستكبرین( 

در منظومة فكری... 
ایرج سوری

اندیشة سياسي در اسالم شمارة 
13

3
بازخوانی مبانی و مصادیق حقوق سياسی 

شهروندی)مطالعه موردی ...

محمدعلی نظری

مجموعه مقاالت همایش 
بين المللی حقوق مردم و ...

4
مقایسة تطبيقی جهاد در اندیشه امام خمينی و 

رهبران جهادی ...
مجموعه مقاالت همایش الگوی 

اسالمی  ایرانی پيشرفت

5
بررسی و تبيين تأثير مدیریت فرهنگ بر پيشرفت 

ایرانی اسالمی با تأکيد بر دیدگاه امام خمينی
مجموعه مقاالت هفتمين کنفرانس 

الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت

6
چگونگی گسترش نهضت اسالمی در شهرستان 

نائين...
حسينعلی قربانی

تاریخ نامة انقالب
 سال اول، دفتر دوم 

فلسفة هنر و زیباییمرضيه تندلخلوت و جلوت خوش نویسی اسالمی7

8
بررسی و تحليل جنگ قدرت های محلی و 

بين المللی در زنجان در دورة جنگ جهانی اول...
عليرضا محسنی

مطالعات تاریخی جنگ
 سال دوم، شمارة اول

9
مخالفت امام خمينی با نظام شاهنشاهی پهلوی از 

منظر قانون اساسی مشروطه...
مظفر شاهدی

پژوهشنامة انقالب اسالمی
سال هشتم، شمارة 26

10
نگرش سلسله مراتبی به ارزش های سياسی 

انقالب اسالمی در بين نسل... 

احسان عسگری

اندیشة سياسی در اسالم
 سال چهارم، شمارة 16 

11
نگرش به ارزش های سياسی انقالب اسالمی؛ 

شكاف یا تفاوت نسلی
اندیشة سياسی در اسالم
 سال سوم، شمارة 12

12
حاشيه نشينی و آسيب های اجتماعی)مطالعة 

موردی: شهر ایالم(
پژوهش های نوین

 سال اول، شمارة 4 

علی زارعیپيامد نبرد غجدوان بر جغرافيای سياسی منطقه....13
مطالعات تاریخی جنگ 
سال سوم، شمارة سوم  

مقاالت حمایت شدة دانشجویان و دانش آموختگان پژوهشكده  در سال 1397
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نشریهدانشجوعنوان

14
بررسی متغيرهای تبيينی در رهيافت سياسی 

انقالب اسالمی
صداقت 

شفيع زاده حور
فصلنامه تاریخ انقالب 

سال دوم، دفتر اول

15
تأثير زمان و مكان بر نشوز زوجه و ضمانت 

اجرایی آن با تكيه بر...
طاهره محمدعلی 

ميرزایی
پژوهشنامة متين، سال بيستم

 شماره 79

16
الخلل فی الغسل با رویكردی بر آرای امام 

خمينی
نگار عليزاده

پژوهشنامة متين،  
سال نوزدهم، شمارة 75

قرآن و اصل مسئوليت حمایت17
قرآن فقه و حقوق اسالمی  سال 

3، شمارة 6

18
فطرت اصيل آدمی 

و ارتباط آن و اخالق از دیدگاه 
 امام خمينی و آبراهام مزلو

آیالر ملكی
نشریه پژوهش های عرفانی سال 

اول، شماره اول

19
تأملی در مبانی وجودشناختی صادر اول بر 

اساس تعليقات امام خمينی
بر مصباح االنس

غالمرضا 
حسين پور

دوفصلنامه ادیان و عرفان سال 
94، شمارة 2  

20
تأملی در براهين وحدت وجود بر اساس 

تعليقات امام خمينی بر مصباح االنس
دوفصلنامه پژوهش های هستی 
شناختی، سال هفتم، شماره 31

خردنامة صدرا،  شماره 88 تأملی در عرفان فلسفی قونوی21

22
عرفان به مثابه یک معرفت علمی مقایسه 

دیدگاه های قونوی
 و امام خمينی

پژوهش های هستی شناختی  سال 
7، شماره 11

23
بازخوانی حدیث معرفت نفس بر اساس قرائت 

عينيت در عرفان ابن عربی
محمدامين زارع

دوفصلنامة پژوهش های عرفانی، 
شماره اول  

مقاالت حمایت شدة دانشجویان و دانش آموختگان پژوهشكده  در سال 1397
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کتاب های منتشر شده در سال 1396

نویسنده / مترجمعنوان  کتاب

لوایح چينی نور تصوف 1
)سيری در افكار و آثار دو عالم مسلمان چينی، وانگ دای - یو و ليوجی(

ساچيكو موراتا
 مترجم: دکتر مهدي پور

دکتر امير عظيمي دولت آبادیانقالب در کشورهاي عربي2

دکتر حسن حضرتيروش پژوهش در تاریخ شناسی)با تأکيد بر اصول و قواعد رساله نویسی(3

دکتر فاطمه طباطبایياسرار عبادات4

کتاب های منتشر شده در سال 1397

نویسنده / مترجمعنوان  کتاب

دکتر فاطمه طباطباییآوای مكتوب2 )مروری بر آرای عرفانی و اخالقی امام خمينی( 1

 دکتر محمدرضا طالبانجامعه شناسی، مهندسی اجتماعی و انقالب2

مترجم: دکتر موسويزندگي من )ترجمه انگليسي اقليم خاطرات(3

دکتر زهرا یوسفیقرارهای تأمين در فقه و اسناد بين المللی )با تأکيد بر نظر امام( 4

اعظم صفاییبررسی الگوهای گفتاری امام خمينی و مبانی آن در قرآن و حدیث 5

6
مدیریت شهری از دیدگاه امام خمينی )شناسایی نظام مند شاخص ها و 

مؤلفه های مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشة امام خمينی(

دکتر محمد جليلی 
 دکتر محمد آیينی  
 محمد عبدالحسين زاده

دکتر محمد محمودی کياالگوی نظری امام خمينی در سياست خارجی7

دکتر حميد بصيرت منش حوزة نجف و تحوالت سياسی ایران از جنبش مشروطه تا ...8

11. انتشارات

انتشارات پژوهشكدة امام خميني و انقالب اسالمي با هدف انتشار پژوهش هاي مربوط به امام 
خميني)س( و انقالب اسالمي به منظور امكان استفادة عموم فرهيختگان و پژوهشگران و جامعه 
علمي کشور در سال 1380 تأسيس شد. این انتشارات تاکنون بيش از 100 عنوان کتاب منتشر 
کرده است که به طور عمده حاصل طرح هاي تحقيقاتي و یا رساله هاي دکتری و کارشناسي ارشد 

بوده اند. 
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چکیدة کتاب های چاپ شده در سال 1396

1. لوایح چینی نور تصوف
)سيری در افكار و آثار دو عالم مسلمان چينی، وانگ دای  -  یو و ليوجی(

نویسنده: ساچيكو موراتا  - مترجم دکتر حسن مهدي پور
چاپ اول: 1396

تعداد صفحات: 332
شمارگان:  1000 نسخه

لوایح چيني نور تصوف از تأليفات خانم ساچيكو موراتا، 
یكي از محققان حوزه مطالعاتي تاریخ تصوف، دین شناسي 
و عرفان تطبيقي است. وي در این اثر به معرفي آموزه ها و 
آثار دو تن از برجسته ترین عالمان و الهي دانان مسلمان چيني 
قرون 17 و 18 ميالدي به نام »وانگ داي-یو« و »ليوجي«، 
مسلمانان  ميان  در  و  چين  اسالمي  سنت  در  که  مي پردازد 
چيني تأثير به سزایي داشته اند. در ضمن با بررسي اندیشه ها و 
تعاليم آنها که از آموزه ها و آثار صوفيه بسيار سود جسته اند، 
از ارتباط و تعامل آنان با مكاتب و ادیان سنّتي چين مانند 
نشان  بودا سخن مي گوید و  دائو و  کنفوسيوس،  آیين هاي 

مي دهد که این عالمان براي تعليم الهيات اسالمي و فهم پذیر کردن عقاید اسالم براي مسلمانان 
از تعاليم و پيش زمينه هاي معرفتي و موضوعات و اصطالحات مطرح در آئين  چيني چگونه 

کنفوسيوس و نوکنفوسيوس استفاده مي کردند.
این کتاب توسط دکتر  حسن مهدي پور عضو هيأت علمي گروه عرفان اسالمي پژوهشكده 
جهت استفاده دانشجویان رشته عرفان اسالمي و دیگر عالقه مندان به موضوعات مربوطه ترجمه 

گردیده است.
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2. انقالب در کشورهای عربی
نویسنده : دکتر امير عظيمي دولت آبادي

چاپ اول:  1396
تعداد صفحات:  318

شمارگان:  1000 نسخه
کتاب انقالب در کشورهای عربی در تابستان 1396 توسط 
انتشارات پژوهشكدة امام خمينی)س( و انقالب اسالمی منتشر 
شده و حاصل تحقيق نویسنده در خصوص ماهيت، علل و 
فرآیند وقایع سياسی و اجتماعی است که در سال 2011 در 

کشورهای عربی به وقوع پيوست و جغرافيای سياسی اجتماعی جهان عرب را دگرگون نمود. 
این اثر تالش دارد ضمن بررسی تمامی دیدگاه های ارائه شده در تبيين این وقایع، روایتی 
مستند از تغيير رژیم های سياسی در کشورهای تونس، مصر، ليبی، یمن و همچنين اعتراضات 
مردمی در الجزایر و مراکش ارائه داده و سپس به روش تطبيقی تاریخی علل آنها را مورد واکاوی 
قرار دهد. بر این اساس، ابتدا در سطح نظری پس از مرور تحليلی رویكردهای مرتبط با موضوع 
و پرسش های تحقيق، تالش گردیده است تا با استفاده از تئوری های مطرح انقالب، دستگاه 
مفهومی که دربردارندة اکثر سازه های محوری و مهم تئوری های انقالب باشد ساخته شود. سپس 
در پرتو این دستگاه مفهومی که به نوعی برآیند اکثر تئوری های مطرح انقالب محسوب می شود 
به مطالعة واقعه انقالب در کشورهای عربی پرداخته شود و در ادامه در سطح تجربی این دستگاه 

مفهومی مورد ارزیابی قرار گيرد.
نتایج حاصل از دیالوگ دستگاه مفهومی تحقيق و واقعيت ها و داده های شش کشور عربی 
)چهار مورد انقالبی و دو مورد غير انقالبی( در یک دورة زمانی شش ساله )2005 تا 2010(، 
داللت ها و استنباط های نظری مشخص و قابل توجهی در مورد اعتبار سازه های مهم تئوری های 
انقالب، نحوة ترکيب این سازه ها در انقالب های عربی، اعتبار تجربی دیدگاه های نظری موجود 
در خصوص تبيين انقالب و برخی ادعاهای مطرح و رایج در خصوص وقایع کشورهای عربی 
دارد که در این اثر می توان آنها را مالحظه نمود. این کتاب توسط دکتر امير عظيمی دولت آبادی 
عضو هيأت علمی گروه جامعه شناسی انقالب اسالمی پژوهشكده تاليف گردیده و می تواند برای 
محققين و عموم عالقه مندان به وقایع و تغييرات سياسی اجتماعی کشورهای عربِی خاورميانه و 

شمال افریقا جالب و خواندنی باشد.
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3. روش پژوهش در تاریخ شناسی)با تأکید بر اصول و قواعد رساله نویسی(
نویسنده : دکتر حسن حضرتي

چاپ اول: 1396
تعداد صفحات: 252

شمارگان:  1000 نسخه

هدف از نگارش این کتاب، تهية یک اثر ویژة روش 
تحقيقات  نياز  به طور مشخص  آنچه  تاریخ -  در  تحقيق 
تاریخي می باشد- بوده است؛ فلذا نویسنده سعي کرده در 
چينش مطالب و تبيين و توضيح آنها از تقليد پژوهش های 
علوم  مانند  انساني  علوم  حوزه هاي  دیگر  به  مربوط 
اجتماعي، علوم سياسي، روان شناسي و... بپرهيزد. علی رغم 
شده  یاد  علوم  و  تاریخ شناسي  ميان  شباهت هایی  وجود  
تأثير  از  پرهيز  با  کرده  تالش  نویسنده  روش،  حوزة  در 
آنها، اثري کاماًل با رنگ و بوي تاریخي ارائه نماید و براي 
تا  بياورد  تاریخي  مثال هاي  شده،  مطرح  مختلف  مباحث 
بدین وسيله، منظور را تمام و کمال به خواننده منتقل نماید.

این کتاب در چهار بخش 1. کليات تاریخ؛ 2. مباني علم تاریخ؛ 3. روش تحقيق)اصول و 
قواعد تنظيم طرح نامه( و 4. روش تحقيق)اصول تنظيم و تدوین رساله(تدوین گردیده و ضميمه، 

 مراجع و نمایه ها در انتهاي کتاب اضافه شده است.
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4. اسرار عبادات
نویسنده : دکتر فاطمه طباطبایی   

چاپ اول: 1396
تعداد صفحات:  388

شمارگان:  1000 نسخه

در این کتاب، افزون بر احادیث و روایات معصومان)ع( 
ابن عربي،  غزالي،  محمد  هجویري،  چون  عالماني  نظرات 
شيرازي،  ثاني، صدرالدین  ابن ترکه، شهيد  آملي،  سيدحيدر 
امام خميني  و  قاضي سعيد قمي، سبزواري  کاشاني،  فيض 
با  ابتدا در بخش کليات،  این مجموعه  بيان شده است. در 
ویژه  به  اندیشمندان  که  مستوفایي  بحث هاي  به  عنایت 
مانع  و  جامع  تعریف  امكان  عدم  دربارة  تحليلي  فيلسوفان 
پژوهش  این  در  آن  طرح  مجال  که   - داشته اند  حقایق  از 
نمي گنجد - به روشن کردن حد و مرز مفاهيم کليدي مانند 

سّر، عبادت، ارکان، اقسام و فواید آن پرداخته شده است. با پذیرش این مطلب که هرگاه واژة 
سّر به هر حقيقتي افزوده گردد، عدم ظهور و نيز عدم دستيابي به آن را به ذهن خواننده متبادر 
مي کند، در عين  حال ژرف اندیشان را به کاوش بيشتري براي گشودن آن فرامي خواند. این کتاب، 
حاصل درس گفتاري ذیل عنوان اسرار عبادات - تدریس شده درچند دوره در مقطع کارشناسي 

ارشد عرفان اسالمي در پژوهشكده امام خميني)س( و انقالب اسالمي- می باشد.
 سعي نگارنده بر این بوده دانشجویان را با یافته ها و مشهودات ره یافتگان به اسرار عبادات 
آشنا سازد؛ لذا در حد توان به ترجمه، بازخواني و روان سازي برخي آثار عرفاني -که دربارة راز 
و رمز عباداتي که یک انسان عاقل بالغ موظف به انجام آن مي باشد -پرداخته و آنها را در یک 
مجموعه گردآوري کرده است. این اثر با مقدمه و کليات شروع شده و مطالب خود را در هفت 
فصل: نيت؛ طهارت؛ نماز؛ روزه؛ زکات؛ حج و جهاد؛ ا ارائه می دهد و در انتها نيز کتابنامه و 

نمایه ها به آن افزوده شده است. 
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چکیدة کتاب های چاپ شده در سال 1397

1. بررسی الگوهای گفتاری امام خمینی و مبانی آن در قرآن و حدیث 
نویسنده : اعظم صفایی

چاپ اول: 1397
تعداد صفحات: 156

شمارگان:  1000 نسخه

این اثر، جرعه اي از کوثر هميشه جاري گفتار و کالم 
امام است که جان جویندگان حقيقت را سيراب مي سازد. 
اجتماعي  اصالح گري  و  دیني  احياگري  منظر  از  امام 
دین،  عالم  و  است  دین«  »عالم  واالست،  مرتبتي  صاحب 

نه تنها بيانگر آن، که پاسدار و نگاهبان آن نيز باید باشد.
گفتار امام، گفتماني انقالبي بوده که ارتباطي تنگاتنگ با 
نهضت ایشان و با نام و افكارشان داشت و عالوه بر اشتمال 
بر تعاليم معرفتي منطبق با اسالم ناب محمدي به انواعي از 
َملكات ایماني، اخالقي و ُعقالیي نيز ُمتَّصف بود. وجود 

چنين شخصي، با روحيه اي متعالي، الگویي مثال زدني از رهبري دیني و روشن ضمير است که 
از تعاليم قرآن و پيامبر)ص( و ائمة معصومين)ع( بهرة وافر برده و به تطهير قلوب و تزکية نفوس و 
تعليم عقول همت گمارده و در قالب سخنان ساده، انقالبي و خالصانه و حكيمانه به هدایت گري 
انسان امروز پرداخت. این کتاب در پنج فصل: مباني و اصول فكري امام خميني با توجه به قرآن 
و حدیث؛ اصول و الگوهاي ظاهري در گفتار امام خميني؛ الگوهاي اعتقادي و ایدئولوژیک در 
گفتار امام خميني؛ الگوهاي فرهنگي - اجتماعي در گفتار امام خميني و الگوهاي سياسي در 

گفتار امام خميني تدوین گردیده و در آخر منابع و مآخذ نيز به آن افزوده شده است.
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2. قرارهای تأمین در فقه و اسناد بین المللی)با تأکید بر نظر امام خمینی( 
نویسنده : دکتر زهرا یوسفی

چاپ اول: 1397
تعداد صفحات: 168

شمارگان:  500 نسخه

اول  بخش  است:  شده  تشكيل  بخش  دو  از  کتاب  این 
فصل  مي شود:  تقسيم  فصل  سه  به  کليات  عنوان  تحت  که 
اول شامل دو مبحث مي باشد و هر مبحث به بررسي مفاهيم 
واژگان کليدي چون قرارهاي تأمين، سند بين ا لمللي می پردازد. 
فصل دوم تاریخچة قرارهاي تأمين را بررسی می نماید و در 
فصل سوم انواع قرارهاي تأمين تحت دو مبحث که در مبحث 
اول بازداشت موقت از لحاظ مفهوم، پيشينه، اهداف و... مورد 
مطالعه قرار داده و در مبحث دوم به سایر قرارهاي جایگزین 
اصالت  و  مفهوم  بيان  از  بعد  که  پرداخته  موقت  بازداشت 

جایگزیني در فقه و اسناد بين المللي و اهداف و پيامدهاي آن در گفتارهاي مجزا، سپس به بيان 
انواع آن تحت دو قسم جایگزین هاي سنتي و جایگزین هاي نوین و نهاد جدیدالتأسيس نظارت 

قضائي تبيين مي شود.
در بخش دوم کتاب، که بحث اصلي آن را شامل مي شود، مباني نظري قرارهاي تأمين از 
دیدگاه فقه و اسناد بين المللي را مورد مداقه قرار داده است؛ این بخش در فصل اول به بررسي 
بين المللي  اسناد  و  فقه  در  تأمين  قرار  عنوان سخت ترین  به  موقت  بازداشت  مباني  ارزیابي  و 
مي پردازد و سپس در فصل دوم مباني سایر قرارهاي تأمين را بررسي مي نماید. پس از بررسي و 
اثبات اصل آزادي و عدم جواز بازداشت موقت و ضرورت وجود قرارهاي تأمين، در فصل سوم 
به بيان موارد جواز و استثنا بازداشت موقت پرداخته و فرجام کتاب نيز با نتيجه گيري و منابع و 

مآخذ خاتمه مييابد.
کتاب قرارهای تأمين در فقه و اسناد بين المللی )با تأکيد بر نظر امام خمينی( تأليف دکتر زهرا 
یوسفی در آبان ماه 1397 در قطع وزیری توسط انتشارات پژوهشكدة امام خمينی)س( و انقالب 

اسالمی به چاپ رسيده است.
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3. جامعه شناسی، مهندسی اجتماعی و انقالب
نویسنده : دکتر محمدرضا طالبان

چاپ اول: 1397
تعداد صفحات: 230

شمارگان:  500 نسخه

این کتاب در پنج فصل تأليف گردیده است. فصل اول این 
کتاب »تشریح مسأله« نام گرفته و »به چيستی گفتمان آکادميكی 
به نام جامعه شناسی«، »عمل جامعه شناختی و مهندسی اجتماعی«، 
و  تكنولوژی  »علم،  و  اجتماعی«  مهندسی  و  انقالب  »مسألة 
و  انقالب  »مسألة  بخش  در  نویسنده  است.  پرداخته  مهندسی« 
تغييرات  با  انقالب ها  رابطة  دارد  سعی  که  اجتماعی«  مهندسی 

اجتماعی را اثبات کند چنين می گوید: »در فرآیند منازعة انقالبی، هرچه عمق تضاد بين حكومت 
و مخالفان از سطح سياست و اقتصاد به الیه های عميق تر فرهنگی و ارزشی رسيده باشد، پس 
موفقيت جنبش انقالبی و تسخير قدرت سياسی توسط مخالفان، تغييرات همه جانبة ساختی و 
سازمان بندی مجدد نظام اجتماعی فراگيرتر و بيشتر خواهد شد«. فصل دوم کتاب این بخش را 
بيشتر توصيح داده و به مسائلی مثل آسيب های اجتماعی و انتظارات و چشم داشت ها می پردازد و 
دیدگاه های جامعه شناسانی همچون ترنر، رابرت دوتزلر، ملوین فين و آرون سيكورل را در مورد 

مباحث مورد نظر بررسی می کند. 
نام گرفته و فصل چهارم  اجتماعی«  مهندسی  و  »انقالب های مدرن  کتاب  این  فصل سوم 
»مهندسی اجتماعی و انقالب اسالمی ایران« است.  فصل آخر نيز نتيجه گيری مباحثی است که 
در این کتاب مطرح شده و نتيجه می گيرد: »با وجود همة شواهد و استدالل های مذکور باید به 
این پرسش مهم پرداخت که چرا جامعه شناسان، با علم به اینكه هرگاه دانش و آرای آنها توسط 
مدیران و سياستگذاران برای حل مشكالت اجتماعی اعمال شده، موفقيت چشمگيری به بار 
نياورده، باز هم تالش می کنند که اسطوره سودمندی دانش و آرایشان را برای حل مشكالت 

اجتماعی بر پا نگاه دارند؟«
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4. مدیریت شهری از دیدگاه امام خمینی
)شناسایی نظام مند شاخص ها و مؤلفه های مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشة امام خمينی(

نویسندگان: دکتر محمد جليلی -  دکتر محمد آیينی   - محمد عبدالحسين زاده
چاپ اول: 1397

تعداد صفحات: 194
شمارگان:  500 نسخه

از  شهري  مدیریت  مفاهيم  مطالعة  کتاب،  کلي  هدف 
نگاه امام خميني به عنوان تجلي زیباي مدیریت شهري در 
شهر اسالمي، قابليت هاي شهرسازي اسالمي از نظر مدیریت 
براي  راهكارهایي  و  راهبردها  ارائة  نهایت  در  و  شهري 
شهرسازي  در  شهري  مدیریت  لحاظ  از  شهر  کيفي  ارتقاي 

سرزمين هاي اسالمي است. 
از  شهري  مدیریت  مفاهيم  بررسي  نتایج  کتاب،  این 
دیدگاه امام بوده و تالش می کند تجلي زیباي مدیریت شهري 
از  به برخي  به دنبال پاسخ  ارائه داده و  در شهر اسالمي را 

سؤاالت مرتبط با موضوع مي باشد:
 1. مؤلفه ها و عناصر الگوي مدیریت شهري از نگاه امام خميني چيست؟

 2. شاخص هاي مدیریت شهري از نگاه امام خميني کدام است؟ 
با مطالعه بيانات امام خميني و استخراج بيش از 150 مفهوم اوليه، در کدگذاري انتخابي 
این مفاهيم طبقه بندي شده و23 کد محوري استخراج گردید که هرکدام ذیل مقوله هاي الگوي 
نظام مند )شرایط علي، شرایط زمينه اي، راهبردها، شرایط واسطه اي و پيامدها( جاي گرفت و 
تشریح و تبيين شد. با تحليل نظام مند مشخص گردیدکه براي تحقق مدیریت شهري مطلوب 
تحقق  مدیریت شهري مطلوب  تحقق  نتيجة  و  پيامد  بود.  باید همه جانبه و کل نگر  در کشور 
ایران  اسالمي  بين المللي جمهوري  وجهة  ارتقاي  آباداني شهرها،  و  رشد  اسالمي،  ارزش هاي 

مي شود. 
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)My Life( 5. زندگی من
نویسنده: دکتر فاطمه طباطبایی  

 مترجم: دکتر سيدصدرالدین موسوی
چاپ اول - 1397

تعداد صفحات: 682
شمارگان:  500 نسخه

تا 1357  اثری در حوزة تاریخ شفاهی و دربردارندة خاطرات سال های 1347  این کتاب 
شمسی سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی می باشد که در 8 فصل با عناوین: »یک اتفاق ساده«، 
»خانواده من«، »روزهایی زیبا«، »خانه دوست«، »نام آوران«، »شب آخر«، »فریاد خشم« و»نوفل 
لوشاتو« تدوین گردیده است. کتاب زندگی من، ترجمة کتاب اقليم خاطرات می باشد که توسط 
دکتر سيدصدرالدین موسوی به زبان انگليسی ترجمه شده و در قطع رقعی در تابستان 1397 

توسط انتشارات پژوهشكده امام خمينی)س( و انقالب اسالمی به چاپ رسيده است.
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6. الگوی نظری امام خمینی در سیاست خارجی
نویسنده: دکتر محمد محمودی کيا

چاپ اول: 1397
تعداد صفحات: 222

شمارگان:  500 نسخه

این کتاب در سه فصل، نتيجه گيري و نيز بيان پيشنهادات 
در دو بُعد عملي و پژوهشي، تنظيم و نگارش یافته است. 
با  تلفيقي  صورت  به  پژوهش  این  مفهومي  چهارچوب 
بهره گيري از عناصر اصلي در هر یک نظریات هنجاري و 
انتقادي سياست خارجي به صورت الگوي انتقادي هنجارگرا 
یا الگوي »هنجاري - ارزشي و انتقادي« مورد استفاده محقق 
مفاهيم،  تعریف  بخش  در  منظور  این  براي  که  گرفته  قرار 
تعریفي از کليدواژگان مورد استفاده همچون مفهوم هنجار، 
روابط  بنيادي  غير  رهيافت  و  خارجي  سياست  رهایي، 

بين الملل ارائه شده است.
هنجارگراي  انتقادي  الگوي سياست خارجي  مفهومي  ارائه چهارچوب  به  نخست،  فصل 
روابط بين الملل و سياست خارجي اختصاص دارد. براي این منظور، قبل از هر چيز بحثي نظري 
در خصوص امكان کاربست نظریات سياست جهاني در تحليل سياست خارجي بازیگران نظام 

بين الملل )دولت ها( مورد اشاره قرار گرفته است 
فصل دوم، به بررسي نظریه سياست خارجي امام اختصاص یافته است. فصل سوم، بر مباني 
الگوي سياست خارجي انتقادي هنجارگرا، به بررسي مقایسه اي رویكرد عملي و نظري سياست 
خارجي امام با نظریات هنجاري و انتقادي روابط بين الملل و نيز بازطراحي این الگو از منظر 
امام اختصاص یافته است.. بخش پایاني این تحقيق، به نتيجه گيري و ارائه پيشنهاداتي در دو بعد 
نظري و عملي اختصاص یافته و در انتها نيز به منابع مورد استفاده در این پژوهش در دو بخش 
منابع فارسي و التين اشاره شده است. کتاب الگوی نظری امام خمينی در سياست خارجی تأليف 
دکتر محمد محمودی کيا در آبان ماه 1397 توسط انتشارات پژوهشكدة امام خمينی)س( و انقالب 

اسالمی به چاپ رسيده است.
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7. آوای مكتوب2 )مروری بر آرای عرفانی و اخالقی امام خمینی( 
نویسنده : دکتر فاطمه طباطبایی

چاپ اول: 1397
تعداد صفحات: 284

شمارگان:  500 نسخه

مجموعه  و  مكتوب  آواي  دوم  بخش  کتاب،  این 
نگارنده  توسط  که  است   97 تا   94 سال  از  سخنراني هایي 
و  امام خميني)س(  پژوهشكدة  علمي  هيأت  عنوان عضو  به 
انقالب اسالمي، در مراسم هاي مختلف و در جمع افرادي که 
خواستار شنيدن نظرات امام بوده اند، ایراد شده است. بيشتر 
این سخنان الهام گرفته از رأي و اندیشة امام خميني است. 
بيشترین انگيزة بيان اینگونه سخنان مبتني بر این باور است 
که دنيا، یغماگري است که به آساني و زیرکي سرمایه هاي 
معنوي انسان را به تاراج مي برد و راه مبارزه با این یغماگر 

به  راه یافته گان  وکالم  است  اضطراب هاي وجودي  از  رهایي  و  غفلت  از  رنگ، خروج  هفت 
حقيقت و انسان هاي رسته از دام تعلقات پوچ و اعتباري، مي تواند همچون نسيم بهاري روح 
انسان طالب حقيقت را بنوازد و غفلت و افسردگي را از جان انسان بزداید. امام، صفاتي همچون 
صفا، محبت و تواضع را برکساني که به ارشاد و هدایت مردم مي پردازند ضروري مي دانند و 
مي نویسند: »تا نورانيت و صفا و محبت و تواضع در قلب عالم و مرشد نباشد، نمي تواند به ارشاد 
خلق و تعليم مردم قيام کند و نمي تواند تخم معارف و ِحَكم را در قلوب مردم بنشاند« و همچنين 
به پيامد شوم عالم بي اخالق اشاره کرده و هشدار مي دهند که: »عالم، با اخالق ناهنجار و صفات 
ذميمة خود، حق را از ميان مردم مي برد و این بزرگترین خيانت به علم و معارف است«. از این 
رو مؤلف بر این باور است واگویي سخنان عالمان راه یافته به حقيقت و شنيدن یافته هاي آنان 
بر انسان طالب یكي از شروط تعالي و استكمال است. کتاب آوای مكتوب2 )مروری بر آرای 
عرفانی و اخالقی امام خمينی( تأليف دکتر فاطمه طباطبایی در مهر ماه 1397 در قطع وزیری 

توسط انتشارات پژوهشكدة امام خمينی)س( و انقالب اسالمی به چاپ رسيده است.
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۸. حوزة نجف و تحوالت سیاسی ایران از جنبش مشروطه تا انقالب اسالمی 12۸5-1357ش
نویسنده : دکتر حميد بصيرت منش

چاپ اول: 1397
تعداد صفحات: 499

شمارگان:  500 نسخه
این کتاب در ده فصل، جمع بندی و نتيجه گيري، تنظيم و 
نگارش یافته است. فصل اول به عنوان زمينة مقدماتي ورود به 
بحث، اهميت جایگاه فقهاي شيعه و تشكيل حوزة علمية نجف 
و اهميت این جایگاه نزد ایرانيان و نقش ایرانيان در بازسازي 
شهر نجف و مدارس علميه آن، مورد توجه قرار گرفته است. 
در فصل دوم نقش علماي حوزة نجف در تحوالت سياسي 
ایران در دورة قاجار به ویژه نقش آنان در جنگ هاي ایران و 
روس تا مقطع انقالب مشروطيت ایران، توضيح داده شده و 
به دوران درخشان نقش آفریني علماي حوزة  در فصل سوم 

نجف در تحوالت مربوط به جنبش مشروطيت ایران تا پایان جنگ جهاني اول اختصاص دارد. 
فصل چهارم مربوط به مبارزات سياسي علماي نجف در مقطع پایان جنگ جهاني اول تا تأسيس 
دولت عراق )تحت قيموميت بریتانيا( که تقریباً همزمان با رویدادهاي اواخر حكومت قاجار و 
قدرت گيري رضاخان است می باشد. فصل پنجم، مواضع روحانيون بزرگ نجف در قبال انقراض 
حكومت قاجار و تشكيل سلسلة پهلوي و دوران سلطنت رضاشاه و فصل ششم، مواضع سياسي 
علماي حوزة نجف طي بيست سال از 1320 سقوط رضاشاه تا سال 1340 شمسي و فصل 
هفتم مواضع علماي نجف به ویژه دو چهرة سرشناس آن آیت اهلل سيد محسن حكيم و آیت اهلل 
امام خميني)ره( طي سالهاي  به پيشگامي  ایران  قبال نهضت روحانيون  سيدابوالقاسم خویي در 
1340 تا تبعيد امام خميني به نجف در مهر 1344 مورد توجه قرار گرفته است.  فصل هشتم 
مواضع سياسي حوزة نجف را در سال هاي تبعيد امام خميني در عراق طي سال هاي 1344 تا 
مقطع انقالب اسالمي بحث و بررسي نموده است. در فصل نهم مواضع حوزة نجف و مرجعيت 
مهم آن، یعني آیت اهلل خویي و نيز آیت اهلل سيد محمدباقر صدر در خصوص انقالب اسالمي 

تجزیه و تحليل شده و در فصل دهم نتيجه گيري ارائه گردیده است.
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کتاب های در دست چاپ

Rنویسندهعنوان  کتاب

دکتر  مسعود کریمی بيرانوند »انقالب معنوی ایران« )پيوند معنویت و سياست در انقالب اسالمي ...1

دکتر گيتي پورزکيمردم ساالري دیني، مدلولی در حال رخداد2

دکتر زهره خانیحقيقت مستحبات )تسامح در ادله سنن با رویكردی ...(3

 سميه مقدم - دکتر بصيرت منشطنز سياسي در ایران از 40 تا 457

-نقد روش شناسی تاریخ نگاری انقالب اسالمی )مجموعه مقاالت(5

دکتر فاطمه طباطبایي شرح اصطالحات عرفاني6

سيمای سياسی، اجتماعی و دینی داستان نویسی جنگ7
دکتر مهدی سعيدی)بررسی تأثير جنگ ایران و عراق بر ادبيات داستانی...(

دکتر محمد احسانینظام تربيت دینی از منظر امام خمينی8

دین و سياست کوانتومی- کاربست نظریة کوانتوم در تحليل9
 پدیدة دین گرایی در نظام بين الملل

دکتر محمد محمودی کيا 
دکتر محمدرضا دهشيری

دکتر  عليرضا مالییتكاپو برای آزادی )روایتی دیگر از...(10

دکتر محمدساالر کسرایينظریه هاي انقالب11

علی عزیزیبررسی سبک نگارشی نامه های سياسی امام خمينی12

احسان عسگریبررسی شكاف نسلی از حيث ارزش های سياسی...13

دکتر مرضيه بيگی زادهتحول جایگاه نظارتی فقها بر مجلس از مشروطه تا تأسيس ...14

دکتر رودگرکرامات اولياء، مبانی عرفانی و تحليل واقع نمایی15

حجت االسالم معادیخواهَعَلم اصالحات شاهانه16

دکتر یحيی فوزیتحوالت سياسی اجتماعی ایران )1396 - 1357(17

مترجم: دکتر حسن مهدي پورطریق هاي صوفيه دراسالم18

مترجم: روح اهلل گل مرادیانقالب ها و فروپاشی سلطنت، کارگزار انسانی و...19

امين کریم الدینیکاریزمای وارونه شده20

دکتر غالمرضا حسين پوردرآمدی بر عرفان فلسفی امام خمينی21

دکتر  هادی وکيلیروان شناسی عرفان و تجارب عرفانی22

دکتر حميد ایمانداربازخوانی آراء فقهی امام خمينی در ...23

خانم نوه نجارمقایسة سرنوشت انقالب ایران با نيكاراگوئه24

دکتر خدیجه خان بيگیتطبيق مبانی فقهی حقوقی در کاربرد...25
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12. نشریات پژوهشکده

پژوهشنامة متین
این نشریه با هدف پژوهش در جوانب مختلف حيات و اندیشة امام خمينی)س( و انقالب 
اسالمی ایران و معرفی دیدگاه های حضرت امام و نيز انقالب اسالمی ایران در مجامع علمی 
داخل و خارج از کشور، در زمستان سال 1377 منتشر گردید. پژوهشنامة متين بر اساس مجوز 
شماره 8600/124 تاریخ 1376/6/29 تاکنون به طور منظم و به صورت فصلنامه منتشر شده 
است. با تصویب کميسيون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1386/6/5 بر اساس نامة 
شمارة 4719/3 موفق به دریافت درجة علمی - پژوهشی شد و بر اساس نامة شماره 5308/3 
مورخ 1386/6/27 مجله از شمارة 27 علمی- پژوهشی محسوب می شود. آیت اهلل سيدمحمد 

موسوي بجنوردي سردبير علمی این نشریه مي باشند.
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شمارة 74 - بهار 1396

بررسي مفهوم ارث و مباني تاریخي آن در نظام حقوقي اسالم با ذکر آراي امام خمیني)س(
سيدمحمد موسوي بجنوردي - رضا احمدي -  صفحة 1

______________________________________________________

بررسي تطبیقي قدرت بر تسلیم ثمن و مثمن از نظر امام خمیني)س( و شیخ انصاري
عبدالجبار زرگوش نسب - صفحة 25

_______________________________________________________

نوآوري هاي امام خمیني)س( در قاعدة الضرر و شباهت آن با سوء استفاده از حق در 
مسئولیت مدني

سعيد سيدحسيني - صفحة 47
________________________________________________________

تحلیل مباني اعتبار بینه و محذور حاصل از قول سببیت با نگاهي به نظرات امام خمیني)س(
اصغر عربيان - صفحة 59

________________________________________________________

بررسي تطبیقي خطابات شرعي از دیدگاه مشهور و امام خمیني)س(
عبدالرضا فرهادیان - صفحة 81

___________________________________________

بررسي مفهوم رهایي بخشي از نظر امام خمیني)س( و نظریة انتقادي روابط بین الملل
ارسالن قرباني شيخ نشين - محمد محمودي کيا - صفحة 101

________________________________________________________

تحلیل گفتمان عدالت اجتماعي از دیدگاه امام خمیني)س( بر اساس رویكرد 
جامعه شناختي - معنایي ون لیوون

علي کریمي فيروزجایي - فرحناز نعيمي -صفحة 129
____________________________________________________

چكیده مقاالت به زبان انگلیسي
صفحة 151
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شمارة 75 - تابستان 1396

ناکارآمدي مادة 112۸ قانون مدني در مورد تدلیس با رویكردي به دیدگاه امام خمیني)س(
مریم ابن تراب -  صفحة 1

___________________________________________________

بررسي خیار غبن و رابطة آن با قاعدة الضرر با رویكردي بر اندیشة امام خمیني)س(
محسن اسماعيلي - سميه مولوي - صفحة 23

______________________________________________

پیوند قرآن و انقالب اسالمي در اندیشه و سیرة امام خمیني)س(
فيض اله اکبري دستک - صفحة 43

_______________________________________________________

رهبري و نظرات مشورتي مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویكردي بر نظر امام خمیني)س(
سيد محمد موسوي بجنوردي - سيدعلي سيدموسوي - صفحة 73

__________________________________________________

نقد و بررسي »اشتراط ضمان در اجاره« در پرتو دیدگاه امام خمیني)س(
داود حسن پور  - صفحة 97

______________________________________

الَخَلل فِي الُغسل با رویكردي بر آراي امام خمیني)س( 
عباسعلي روحاني - نگار عليزاده - صفحة 111

______________________________________________

قاعدة تسلیط و نقش آن در تصحیح قراردادهاي نوپیدا )با نگاهي به اندیشه هاي امام خمیني)س((
عليرضا عابدي سرآسيا - صفحة 129

___________________________________________________________

چكیدة مقاالت به زبان انگلیسي
صفحة 155
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شمارة 76 - پاییز 1396

بررسي حقوق و تكالیف غیرمالي زوجین بر اساس مصلحت خانواده با رویكردي بر
نظر امام خمیني)س(

سيد محمد موسوي بجنوردي - بتول مهرگان صومعه سرایي  -  صفحة 1
___________________________________________________

ماهیت حقوقي دفاع مشروع و مستندات فقهي آن با رویكردي به آراي امام خمیني)س(
قربانعلي بختياري - صفحة 21

______________________________________________

جهاني شدن و دولت در انقالب اسالمي ایران )ماهیت و کارکرد(
گيتي پورزکي- صفحة 53

_______________________________________________________

بررسي شرط در ایقاعات با رویكردي بر نظر امام خمیني)س(
صبا حقيقت - صفحة 77

__________________________________________________

بررسي پنج شاخص اخالقي در اندیشه و عمل امام خمیني)س(
 عباسعلي رهبر - بيژن کياني شاهوندي - صفحة 91

______________________________________

مباني نظري حق آزادي زنان از دیدگاه امام خمیني)س( 
سيد احمد ميرخليلي - عبدالقادر محمدي - صفحة 119

______________________________________________

مالكیت معدن از منظر فقهاي امامیه با رویكردي بر دیدگاه امام خمیني)س(
قدرت اهلل نيازي - کریم کوخاني زاده- صفحة 145

___________________________________________________________

چكیده مقاالت به زبان انگلیسي
صفحة 163
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شمارة 7۸ - بهار 1397

بررسي قاعده الخراج بالضمان با رویكردي بر نظرات امام خمیني)س(
سيدمحمد موسوي بجنوردي - محدثه مقدم فر -  صفحة 1

___________________________________________________

قاعدة تسامح در روش شناسي تفكر نقدي امام خمیني)س(
عباسعلي روحاني - زهره خاني  - صفحة 15

______________________________________________

واکاوي تأثیر گفتمان سیاست اسالمي امام خمیني)س( بر روشنگري امت اسالمي
عليرضا زرگر- صفحة 33

_______________________________________________________

بازخواني حقوقي - فقهي ضرب زن در متون دیني و آراي امام خمیني)س(
جالل سلطان احمدي - مهري یزداني - آرزو ملكشاه - صفحة 53

__________________________________________________

بررسي رابطة طرد اجتماعي ذهني با مشارکت سیاسي جوانان نسل سوم انقالب اسالمي ایران 
محمدرضا طالبان - ندا آذرنگ - صفحة 81

______________________________________

بررسي دیدگاههاي امام خمیني)س( در خصوص دانشگاه از منظر تحلیل گفتمان 
انتقادي فرکالف

علي کریمي فيروزجایي - صفحة 105
______________________________________________

توسعة فرهنگي و بررسي ویژگي ها، ابعاد و اهداف آن از دیدگاه امام خمیني)س(
مجتبي گراوند - فرهاد پروانه -صفحة 127

___________________________________________________________

چكیده مقاالت به زبان انگلیسي
صفحة 149
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شمارة 79 - تابستان 1397

تأثیر زمان و مكان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایي آن با تكیه بر آراء امام خمیني)س(
سيدمحمد موسوي بجنوردي - طاهره محمدعلي ميرزایي-  صفحة 1

___________________________________________________

فروش ابزار جنگي به دشمنان دین در فقه حكومتي امام خمیني)س(
علي شيرخاني - صفحة 27

______________________________________________

بررسي تطبیقي مرور زمان در فقه و حقوق کیفري ایران با رویكردي به نظرات امام خمیني)س(
اکبر رجبي - اعظم مهدوي پور - محمد اسحاقي - صفحة 47

_______________________________________________________

مباني نظري امام خمیني در عشق عرفاني و مقایسة آن با مباني بنیانگذار عرفان عاشقانه احمد غزالي
محمد رودگر- صفحة 71

__________________________________________________

بررسي وجوه تفاوت و تشابه سبک زندگي رهبران انقالبي)امام خمیني، ماندال و گاندي( 
امير عظيمي دولت آبادي - سعيده داوري مقدم- صفحة 93

______________________________________

بررسي تأثیر قرآن کریم در غزلیات امام خمیني)س( با رویكرد بینامتنیت
محمد غفوري فر - طاهره محسني- صفحة 125

______________________________________________

ضرورت بازنگري در مادة 6۸2 قانون مجازات اسالمي 2931 بر اساس دیدگاه هاي امام خمیني)س(
امير وطني - نغمه فرهود - صفحة 141

___________________________________________________________

چكیده مقاالت به زبان انگلیسي
صفحة 167
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شمارة ۸0 - پاییز 1397

حجیت مرسالت محمدبن ابي عمیر با رویكردي بر دیدگاه امام خمیني)س(
علي بهرامي نژاد - سيد مصطفي موسوي بجنوردي -  صفحة 1

___________________________________________________

خوانش انقالبي کتاب هاي ممنوعه و شیوه ها و برنامه هاي مطالعاتي گفتمان
 اسالمي - شیعي 1342-1357

محسن بهشتي سرشت - کامران عاروان- صفحة 17
______________________________________________

نقش پیش فرض در فقه و حقوق کیفري با رویكردي بر آراي امام خمیني)س(
رامين پورسعيد - مرضيه آذرنيا - صفحة 37

_______________________________________________________

عدم مخالفت با کتاب و سنت ضامن صحت شرط و نفوذ آن در پرتو دیدگاه امام خمیني)س(
داود حسن پور- صفحة 53

__________________________________________________

بررسي عوامل مؤثر در همگرایي مردم با نظام در اندیشة امام خمیني)س( 
عبداهلل عطایي - سجاد علي محمدي- صفحة 69

______________________________________

جستاري در والیت وصي بر تزویج صغار با رویكردي به دیدگاه امام خمیني)س( 
طاهر علي محمدي - پریسا جعفري- صفحة 95

______________________________________________

اوراق مضاربه مطابق با فتاواي امام خمیني)س(
فهيمه ملک زاده- صفحة 109

___________________________________________________________

چكیده مقاالت به زبان انگلیسي
صفحة 133
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شمارة ۸1 - پاییز 1397

ایده هاي نجات بخش بشریت در انقالب هاي بزرگ: مطالعة موردي انقالب هاي بزرگ 
فرانسه، روسیه و ایران

مسعود اخوان کاظمي - سجاد رستمي -  صفحة 1
___________________________________________________

نقش اندیشة عالمه طباطبایي در تكوین مفهوم »جمهوري اسالمي«
محمدجواد اسماعيلي - احمدرضا یزداني مقدم- صفحة 27

______________________________________________

تبیین فاعلیت نفس در سلسله مراتب عقل براساس نظریة مالصدرا و امام خمیني)س(
حميدرضا آیت اللهي - راحله درزي- صفحة 55

_______________________________________________________

بررسي ماهیت حكم شرعي با رویكردي به دیدگاه امام خمیني)س(
وحيد عباسي - سيد ابوالقاسم نقيبي- صفحة 75

__________________________________________________

بازشناسي مباني زیبایي شناختي در آثار امام خمیني)س( 
 نفيسه مصطفوي- صفحة 99

______________________________________

انتقال اوراق منفعت در بازارهاي مالي: نقدها و ارائه راهكارهایي نوین با ذکر آراي 
فقهي امام خمیني)س( 

معصومه مظاهري - اعظم لشگري یونسي- صفحة 115
______________________________________________

قواعد و شرایط ارث حق در فقه امامیه و حقوق ایران با تكیه برآراي امام خمیني)س(
مظاهر نامداري موسي آبادي - سيد محمد تقي قبولي ُدرافشان- صفحة 141

___________________________________________________________

چكیدة مقاالت به زبان انگلیسي
صفحة 163
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فصلنامة اندیشة سیاسي در اسالم
پژوهشكده امام خميني)س( و انقالب اسالمي در سال 1393 اقدام به کسب مجوز و انتشار 
فصلنامة اندیشة سياسي در اسالم به مدیر مسئولي آقاي دکتر منصور انصاري و سردبيري آقاي 
دکتر یحيي فوزي نموده است. فعاليت هاي این نشریه، مطالعات مربوط به اندیشة سياسي در 
اسالم را پوشش مي دهد. اعضاي هيأت تحریریه این فصلنامه عبارتند از: دکتر ابراهيم برزگر، 
دکتر عبدالرحمان عالم، دکتر یحيي فوزي، دکتر فردین قریشي، دکتر داوود فيرحي، دکتر فرهاد 
درویشي، دکتر عبداالمير نبوي، دکتر علي مرشدي زاد، دکتر منصور انصاري، دکتر سيدصدرالدین 
موسوي، دکتر محمدحسين جمشيدي، دکتر کاظم  قاضي زاده.                                                                           
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سال چهارم / شمارة 11 / بهار 1396

بنیان های صلح و همزیستی در اندیشه اسالمی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی)ره(
یحيی فوزی - صفحة  7

___________________________________________________

محدودیت های گفتمان اعتدال گرایی در ایجاد صلح منطقه ای 
)با تأکید بر روابط ایران و کشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس( 

رضا اختياری اميری -  صفحة 31
___________________________________________________

بازتفسیر مفهوم غرب زدگی جالل آل احمد در پرتو مفهوم دیالوجیستی خود و دیگری  
گيتی پورزکی - صفحة 59

___________________________________________________

تحلیل کیفیت بازنمایی مفهوم مشروعیت سیاسی در گفتمان علمای مشروطه خواه ایران 
محمدعلی حسينی زاده؛ امير رضائی پناه -  صفحة 75

___________________________________________________

بررسی مقایسه ای جنبش حزب اهلل لبنان و انصاراهلل یمن 
امير عظيمی دولت آبادی؛ زهره سيف - صفحة 99

___________________________________________________

الگوی نظام مند مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشه امام خمینی)ره( 
محمد آیينی؛ محمد عبدالحسين زاده - صفحة 127
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سال چهارم / شمارة 12 / تابستان 1396

روند فكری وحدت جهان اسالم در اندیشه متفكران مسلمان 
محمدرحيم عيوضی؛ حسن ناصرخاکی - صفحة  7

___________________________________________________

تأثیر اندیشه های ابن تیمیه بر خطوط فكری و خط مشی گروه های سلفی- تكفیری  
جواد علی پور؛ سجاد قيطاسی؛ مهدی دارابی -  صفحة 35

___________________________________________________

رابطة دولت و مردم در جوامع اسالمی در اندیشه سیاسی شهید بهشتی   
منصور انصاری؛ توحيد خدایی داش تپه -  صفحة 63

___________________________________________________

نسبت سنجی تكفیر و خشونت در گفتمان اسالم سیاسی امام خمینی  
حسن رحيمی)روشن( - صفحة 89

___________________________________________________

نگرش به ارزش های سیاسی انقالب اسالمی: شكاف یا تفاوت نسلی؟ 
محمدرضا طالبان؛ احسان عسگری - صفحة 113

___________________________________________________

بررسی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته »اندیشة سیاسی در اسالم« 
دانشگاه عالمه طباطبائی 

سيدابراهيم سرپرست سادات؛ محمدامين زندی؛ سوسن ویسی - صفحة 139
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سال چهارم / شمارة 13 / پاییز 1396

تبیین مفاهیم دو گانه)مستضعفین - مستكبرین( در منظومة فكری امام خمینی...
سيد صدرالدین موسوی، ایرج سوری، مهدی رضاپور - صفحة  7

___________________________________________________

دگراندیشی در سیاست نامه،تحلیل گفتمان برخورد با مخالف در اندیشة خواجه نظام الملک
عباس قدیمی قيداری، علی قانعی زوارق -  صفحة 37

___________________________________________________

کاربرد هرمنوتیک در متون تفسیری مسلمین )با تأکید بر متون اندیشه های سیاسی( 
قربانعلی قربان زاده سوار، علی شریعتمداری -صفحة 69

___________________________________________________

روش شناسی مطالعه و فهم اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(
محمدرحيم عيوضی - صفحة 95

___________________________________________________

کارکرد نظریة عقالنیت سیاسی در انقالب اسالمی ایران مبتنی بر اندیشه و عمل حكومتی 
امام خمینی)ره(

جالل درخشه، سيدمهدی موسوی نيا - صفحة 127
___________________________________________________

آزادی در اندیشه امام خمینی)ره( )تحلیل مصاحبه های امام با خبرنگاران در نجف، پاریس و قم(
شریف لک زایی، محسن جبارنژاد - صفحة 151
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سال چهارم / شمارة 14 / زمستان 1396

انقالب اسالمي و تمدن سازي؛ نقشة راه، مسیر رفته و مسیر باقي مانده
ابراهيم برزگر - صفحة 7

___________________________________________________

انقالب اسالمي و جهاني شدن؛ از نظریه تا عمل
محمدرضا دهشيري - صفحة 27

___________________________________________________

انقالب اسالمي و دیپلماسي فرهنگي: از نظریه تا عمل 
رضا سيمبر - صفحة 47

___________________________________________________

انقالب اسالمي و راهبرد عدم تعهدگرایي جهاني؛ از نظر تا عمل
محمدحسين جمشيدي - صفحة 69

___________________________________________________

سیاست اخالقي در اندیشة سیاسي امام خمیني)ره(
نجمه کيخا -  صفحة 97

___________________________________________________

انقالب اسالمي و تحوالت نظام سیال بین الملل؛ از نظریه تا عمل
سيد علي قادري - صفحة 119
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سال چهارم / شمارة 15 / بهار 1397

ره آوردهای اخالقی گفتمان انقالب اسالمی: فرصت ها و چالش های فراسو
ارسالن قربانی شيخ نشين - صفحة  7

___________________________________________________

انقالب اسالمی ایران و بازتاب آن بر نظام بین الملل
محمدباقر خرمشاد - صفحة 31

___________________________________________________

نسبت استكبارستیزی با صلح و مذاکره در منابع سیاست خارجی ج.ا.ا
سيدجالل دهقانی فيروزآبادی - مهدی روحی - صفحة 57

___________________________________________________

عمل گرایی راهبردي در اندیشة سیاسي امام خمیني
ابراهيم متقي - صفحة 81

___________________________________________________

انقالب اسالمی و تحوالت نظام بین الملل: از نظریه تا عمل
غالمرضا کریمی - صفحة 103

___________________________________________________

انقالب اسالمی و هویت پایداری
مهراب صادق نيا - صفحة 127
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سال چهارم / شمارة 16 / تابستان 1397

تداوم انقالب اسالمی در پرتو فقه سیاسی اخالق نگر با رویكردی بر آرای امام خمینی)ره(
محمدرضا فارسيان - علی پورمنوچهری - صفحة 7

___________________________________________________

انقالب اسالمی و اخالق اجتماعی در اندیشه امام خمینی)ره(؛ از نظریه تا عمل
محمد احسانی - صفحة 29

___________________________________________________

نگرش سلسله مراتبی به ارزش های سیاسی انقالب اسالمی در بین دو نسل 
والدین و فرزندان

امير عظيمی دولت آبادی - احسان عسگری - صفحة 57
___________________________________________________

ظرفیت شناسی حاکمیت فقیه در اندیشة سیاسی اهل سنت
مهدی روحی - غالمرضا بهروزی لک - صفحة 93

___________________________________________________

نسبت سنجی رهبری و واقعیت سیاسی در نظام معرفتی اندیشة امام خمینی
سيد عبدالوهاب نازاریان - مهدی شاهين - محمدعلی نظری - صفحة 119

___________________________________________________

حق تعیین سرنوشت از دیدگاه امام خمینی با مقایسة تطبیقی در اسناد بین المللی
عبدالرضا اصغری -  مجيد هاشمی - صفحة 143
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سال چهارم / شمارة 17 / پاییز 1397

پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حكمت متعالیه
امين نوروزی مصير - شریف لک زایی - عليرضا گلشنی - صفحة 7

___________________________________________________

وحدت گرایي و کثرت گرایي در سیاست اسالمي
مهدي قرباني - صفحة 31

___________________________________________________

تبیین اختالف آراءِ محّقق نائینی و امام خمینی در مقولة والیت فقیه
بر اساس نظریة تفسیرِی  اِریک هِرش

رحمت عباس تبار مغری - صفحة 57
___________________________________________________

مواجهة عصری و انتقادی شریعتی با دموکراسی
سميرا محمدی - علی محمد حاضری - صفحة 79

___________________________________________________

دیدگاه ها و مواضع آیت اهلل سیستانی در روند تدوین قانون اساسی عراق نوین
قدرت احمدیان - عرفان صفری - صفحة 113

___________________________________________________

سیاست خارجی ایدئولوژیک؛ از نظریه تا عمل
محمد محمودی کيا - صفحة 135
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سال چهارم / شمارة 1۸ / زمستان 1397

عدالت اجتماعی در آرای آیت اهلل جوادی آملی از منظر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی
ابراهيم برزگر - شهال بهمن آبادی - صفحة 7

___________________________________________________

مقایسة اندیشة سیاسی شهید مطهری و دکتر شریعتی دربارة روحانیت
سيد حسن مالئكه - احمدرضا هفت برادران - صفحة 27

___________________________________________________

هم گرایی عقل و سیاست در حكمت متعالیة آیت اهلل جوادی آملی
)بر اساس نظریة هرمنوتیک اندیشه شناسانة اسكینر(

رحمت عباس تبار - صفحة 51
___________________________________________________

جایگاه فقها در حكومت و حاکمیت سیاسی مطالعة تطبیقی 
دو دیدگاه حداکثری و حداقلی

سيد صدرالدین موسوی جشنی - محمدعلی نظری - صفحة 83
___________________________________________________

تحلیل انتقادی ایدة شكست اسالم سیاسی الیویه روآ:  
بر اساس دیدگاه های بدبینانه و خوش بینانة اسالم پژوهان غربی

محمدعلي توانا - صفحة 103
___________________________________________________

»انقالب« امری سیاسی یا اگزیستانس: خوانشی پس کاوانه از اندیشة دکتر شریعتی
گيتی پورزکی؛ سعيد ابوالقاضی - صفحة 129
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دوفصلنامة پژوهش های عرفانی
مقاالت  پذیرای  که  است،  »عرفان«  حوزة  در  تخصصی  نشریه ای  عرفانی،  پژوهش های 

پژوهشی در رویكردهای زیر است:
1. مطالعات نظری- فلسفی به عرفان

2. مطالعات تاریخی به عرفان
3. مطالعات ميان رشته ای به عرفان

4. مطالعات کارکردگرایانه به عرفان )تبيين جایگاه، ضرورت و کارکرد عرفان در جهان مدرن(
دو  به صورت  تاریخ 1396/10/18  در  ثبت 80874   اساس شمارة  بر  نشریه  این  پروانة 
فصلنامه )دو بار در سال( صادر شده و اولين شمارة آن در بهار و تابستان 1397 منتشر گردید. 
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سال اول / شماره 1 / بهار و تابستان 1397

  تأثیرپذیری امام خمینی)ره( از سامانه  سیر و سلوک در بیان قرآن کریم
مجتبی بهرامی پوراصفهانی - صفحة 1

___________________________________________________

سیر دگرگونی دیدگاه عطار نیشابوری نسبت به ابلیس
شكراهلل پورالخاص - بهروز مهری - صفحة 23

___________________________________________________

کرامات اولیاء، بازشناسی و بازتعریف
 محمد رودگر -  صفحة49 

___________________________________________________

  عنوان گذاری و تحلیل فص ابراهیمی بر اساس شرح قیصری و جندی
 نرجس رودگر -  صفحة 77 

___________________________________________________

  بازخوانی حدیث معرفت نفس بر اساس قرائت عینیت در عرفان ابن عربی
حسن مهدي پور - محمد امين زارع - زهرا عبدالمحمدي - صفحة  95

___________________________________________________

  فطرت اصیل آدمی و ارتباط آن با اخالق از دیدگاه امام خمینی و آبراهام مزلو
هادی وکيلی - آیالر ملكی - صفحة 113

___________________________________________________

چكیدة مقاالت التین
     صفحة143
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تاریخ نامة انقالب
تاریخ نامة انقالب، مجله ای علمی به صاحب امتيازی پژوهشكدة امام خمينی)س( و انقالب 
اسالمی با مدیر مسئولی دکتر محسن بهشتی سرشت و سردبيری دکتر عليرضا مالیی توانی است 

که با  موضوع مطالعات تاریخ انقالب اسالمی و به صورت دوفصلنامه منتشر می شود. 
 )magiran( کشور  نشریات  اطالعات  بانک  پایگاه   روی  بر  انقالب  تاریخ نامة  مقاالت   
سوم،  )سال   10 شمارة  تا  مجله  این  می شود.  نمایه   )noorm ags( نور  تخصصی  پایگاه  و 
شماره  اولين  نام،  تغيير  از  بعد  و  می شد  منتشر  ژرفاپژوه  نام  با   )1395 زمستان  چهارم،  دفتر 
جدید با نام تاریخ نامة انقالب دربهار 1396منتشر گردید.  شيوه نامة تاریخ نامة انقالب ، شيوه نامة 
انجمن روانشناسی امریكا )APA( است. شمارة 7981-2423 شمارة شاپای چاپی تاریخ نامة 
انقالب است. تمامی مقاالت فصلنامة تاریخ نامة انقالب بر روی پایگاه مجله به نشانی اینترنتی      
http://tarikhname.ri-khomeini.ac.ir/ وجود دارد و پژوهشگران به صورت دسترسی 

باز )open access( می توانند از مقاالت استفاده نمایند. 
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دورة 1، دفتر اول و دوم )بهار و تابستان( - شمارة پیاپی 11، پاییز و زمستان 1396

درآمدی بر روش شناسی تدوین در تاریخ شفاهی انقالب اسالمی ایران  
ابوالفضل حسن آبادی - صفحة 9

___________________________________________________

دغدغة جریان های سیاسی در موضوع »جمهوریت« و »اسالمیت« نظام 
در فرایند تصویب قانون اساسی ج. ا. ایران )135۸( 

مظفر شاهدی - صفحة 29
___________________________________________________

دیپلماسی عمومی امریكا در ایران دورة پهلوی 
)مطالعة موردی سپاهیان صلح 1355-1341ش(  

رضا بيگدلو؛ ثریا مرسلی - صفحة 61
___________________________________________________

فعالیت های انقالبی بازاریان طی ماه های دی و بهمن 1357  
ایمان حسين قزل ایاق - صفحة 85

___________________________________________________

کنكاشی در روابط تاریخی ایران و سوریه )1946-2011( 
فرهاد درویشی سه تالنی؛ حامد فياضی - صفحة 115

___________________________________________________

مسألة عدالت آموزشی در دهة نخست دورة جمهوری اسالمی 
امين آریان راد؛ علی محمد حاضری - صفحة 145

___________________________________________________

تحلیل مواضع سیاسی روحانیون بهبهان در تحوالت انقالب اسالمی 
اسماعيل حسن زاده؛ طاهره ابوعلی - صفحة 173
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دوره 1، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-192 
)این شمارة مجله، دفتر سوم و چهارم از دورة دوم مجله تاریخ نامة انقالب است( 

امام خمینی)ره( و برساختن انقالب اسالمی ایران )آزمون یک فرضیه(   
محمدرضا طالبان - صفحة 9

___________________________________________________

بازشناسی ادبیات انقالب اسالمی ایران  
احمد گل محمدی - صفحة 39

___________________________________________________

تأثیر انقالب الجزایر بر مبارزات سیاسی ایران به روایت انقالبیون ایرانی 
حميد بصيرت منش؛ امين خانی - صفحة 59

___________________________________________________

تحلیل نوع نگاه منابع چینی به انقالب اسالمی ایران   
محمد سميعی؛ جين پنگ - صفحة 87

___________________________________________________

تحلیلی بر ساختارهای هویتی میدان در تجمعات انقالب اسالمی
)نمونة موردی: میدان شهدای مشهد( 

غالمرضا آذری خاکستر - صفحة 115
___________________________________________________

چگونگی گسترش نهضت اسالمی در شهرستان نائین )1340-1357(   
حسينعلی قربانی - صفحة 137

___________________________________________________

کاپیتوالسیون و نقض حاکمیت ملی 
نگاهی تطبیقی بر رویكرد سیاسی امیرکبیر، مصدق و امام خمینی         

شيدا صابری - صفحة 155
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شمارة پیاپی: 3 سال دوم، دفتر اول )بهار و تابستان 1397(

آسیب شناسی روش های تجزیه و تحلیل در تاریخ نگاری انقالب اسالمی
محّمدرضا دهشيری -  صفحة 9

___________________________________________________

بازتاب انقالب اسالمی ایران بر نقش منطقه ای عربستان )با تأکید بر بحران سوریه و یمن(
محمد ستوده آرانی، احسان جعفری فر - صفحة 35

___________________________________________________

بررسی متغیرهای تبیینی در رهیافت سیاسی انقالب اسالمی
صداقت شفيع زادة حور - صفحة 59

___________________________________________________

تبیین فعالیت های فرهنگی - اجتماعی جریان روشنفكری ملی - مذهبی در دورة 
محمدرضا شاه پهلوی: از شهریور 1320 تا آغاز فضای باز سیاسی 1339 

فریده باوریان - صفحة 93
___________________________________________________

تحلیل مؤلفه های مؤثر بر تاریخ نگارِی محلِی انقالب اسالمی
ابوالفضل حسن آبادی - صفحة 121

___________________________________________________

شعر انقالب، میدان دار ارائة گفتمان و ارزش های انقالب اسالمی
محسن پرویش - صفحة 135

___________________________________________________

مبانی نظری و رهیافت های عملی سیاست خارجی نهضت آزادی ایران 
)136۸-1357(

محسن بهشتی سرشت، ایرج سوری - صفحة 157

نمایة سال 1396 تاریخ نامة انقالب
محمد جمالو - صفحة 187
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دوره 2، دفتر سوم و چهارم - شمارة پیاپی 4، پاییز و زمستان 1397 

بررسی آثار انقالب اسالمی ایران بر موج سوم بیداری اسالمی )مطالعة موردی مصر و یمن( 
علی مشهودی؛ فاطمه محمودزاده؛ محمد فالح - صفحة 9

___________________________________________________

بررسی زمینه های شكل گیری انقالب اسالمی در شهرستان شوشتر 
حميد اسدپور؛ مسعود ولی عرب - صفحة 33

___________________________________________________

بررسی موانع توسعة سیاسی در ایران )مطالعة موردی: دوران پهلوی دوم( 
سعيد جهانگيری - صفحة 57

___________________________________________________

تأثیر تغییر مبدأ تقویم شمسی از هجری به شاهنشاهی بر نهضت اسالمی 
سيد محمود سادات؛ مریم مدنی - صفحة 81

___________________________________________________

نقش شیخ صادق خلخالی در مواجهة جمهوری اسالمی با جریان موسوم به لیبرال   
حميد بصيرت منش؛ رسول صابر - صفحة 109

___________________________________________________

نقش جریان مذهبی در نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران و تأثیر آن 
در روند شكل گیری انقالب اسالمی ایران 

عبدالكاظم مجتبی زاده - صفحة 137
___________________________________________________

نقش عوامل انتزاعی و عینی در پدیدة پان عربیسم در ایران در قبل و بعد از 
انقالب اسالمی 

شيده شادلو؛ جليل روشندل - صفحة 163

در ضرورت نقد منصفانة تاریخ نگاری های محلی انقالب اسالمی 
حميد بصيرت منش-  صفحة 191
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13. کتابخانه

کتابخانة تخصصی یادگار امام)ره( هم زمان با تأسيس پژوهشكده در سال 1375 و با هدف 
ایجاد زمينه هاي الزم براي پژوهش و آموزش در جوانب گوناگون زندگي و اندیشه هاي امام 

خميني و نظریه ها و مسائل انقالب اسالمي ایران آغاز به کار کرده است. 
اهداف، وظایف و خط مشي کتابخانه به طبع پيروی از اهداف و وظایف کلي و خط مشي هاي 

پژوهشكده مي باشد که از جملة آن مي توان به موارد زیر اشاره کرد: 
و  آرا  زمينة  در  کاربردي  و  بنيادي  پژوهش هاي  انجام  جهت  مناسب  بستري  ایجاد   .1

اندیشه هاي امام خميني و شناخت انقالب اسالمي و دسته  هاي وابسته به آن. 
2 . ایجاد ارتباط مستمر با سایرکتابخانه ها و مراکز آموزشي و پژوهشي.

3 . اقدام براي گردآوري و تهية اسناد و مدارک و منابع علمي داخلي و خارجي در حوزه هاي 
امام خميني و مسائل انقالب و رشته هاي آموزشي -  پژوهشي موجود در پژوهشكده. 

4. برآورد نيازهاي اطالعاتي گروه هاي پژوهشي پژوهشكده )گروه هاي فقه و مباني حقوق، 
عرفان اسالمي، اندیشة  سياسي در اسالم، جامعه شناسي انقالب اسالمي و تاریخ انقالب اسالمي(.
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کتابخانة پژوهشكده در حال حاضر از سه بخش زیر تشكيل شده است: 

الف( کتابخانة تخصصي گروه هاي پژوهشي و آموزشي
مي شود  شامل  را  پژوهشكده  پژوهشي  آموزشی  گروه هاي  نياز  مورد  منابع  کتابخانه  این 
و نيازهاي آنها را برآورده می سازد. موجودی این بخش در سال 1396 شامل 74315 و در 
سال 1397 بالغ بر 78412 منبع مكتوب شامل کتاب ها، پایان نامه ها، اسناد و مدارک، بولتن ها، 
به  کتابخانه  در حال حاضر، سيستم مخزن  می باشد.  و...  آموزشي  مقاالت، جزوات  مجموعه 
صورت قفسه باز است و از سيستم نرم افزاري پارس آذرخش نسخة تحت شبكه جهت کارهاي 

سازماندهي منابع و امانت آنها استفاده مي شود. 

ب( کتابخانة تخصصي امام خمیني)س( و انقالب اسالمي
اندیشه ها و  آرا،  آثار،  پيرامون زندگاني،  کتابخانه در راستاي توسعة فرهنگ پژوهشي  این 
دیدگاه هاي امام خميني و همچنين مسائل انقالب اسالمي ایران کار خود را از بهمن 1380 آغاز 

کرده است.  

 منابع مكتوب تهیه شده در سال 1396

کتابخانة پژوهشکدهکتابخانة تحصصي امامتعداد کلنوع ماده

1339 نسخه1010 نسخه2349 نسخهکتب فارسي و عربي1

25 نسخه-25 نسخهکتب التين2

14 پایان نامه دفاع شده89 عنوان89 عنوانپایان نامه3

منابع مكتوب تهیه شده در سال 1397

کتابخانة پژوهشکدهکتابخانة تحصصي امامتعداد کلنوع ماده

2318 نسخه1748 نسخه4066 نسخهکتب فارسي و عربي1

4 نسخه-4 نسخهکتب التين2

27 پایان نامه دفاع شده27 عنوان27 عنوانپایان نامه3
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واحد هاي مختلف کتابخانه عبارتند از: 
1. مجموعه سازي: تمامی منابع خریداري شده اعم از مكتوب و الكترونيكی توسط این واحد 
شناسایی تطبيق و تهيه و تمامي اسناد این منابع نيز تنظيم و تحویل حسابداري گردیده است، 
با  اشتراک  نيز  و  نشریات  اشتراک و صحافی   کتابخانه،  گردان   تنخواه  درخواست  همچنين 
پایگاه اطالعاتی نورمگز از جمله اقداماتی بوده است که طی این مدت توسط این واحد انجام 

شده است.

ج( بخش سمعی و بصری و الكترونیک
امام  تخصصي  کتابخانة  تجهيز  با  هم زمان  و   1380 سال  اواخر  در  بخش  این  راه اندازي 
خميني)س( و انقالب اسالمي بوده و سعي شده حتي المقدور منابع دیداري و شنيداري و نرم افزاري 
در این حوزه و همچنين منابع مورد نياز گروه هاي پژوهشي و آموزشي پژوهشكده را تأمين نماید. 
بخش سمعی و بصری و الكترونيک در مجموع توانسته است در سال 96 بيش از 9933 نسخه 
و در سال 97 بالغ بر 10417 منبع دیداری و شنيداري  شامل )نرم افزار، دیسكت، فيلم و نوار 
کاست( را گرد آوري و در اختيار مراجعه کنندگان قرار دهد. عالوه بر این، محققان مي توانند از 

بانک مقاالت فارسي )مقاالت مندرج در نشریات فارسي( استفاده نمایند.

 منابع سمعی بصری و الكترونیكی تهیه شده در سال 1396 

484 نسخهسال 97 1135 نسخهسال 96 تعداد کل لوح فشرده

484 نسخهسال 97 1135 نسخهسال 96کتابخانة تخصصي امام

-سال 97-سال 96کتابخانة پژوهشکده و حوزه گروه هاي علمي و پژوهشي
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واحد  توسط  مكتوب خریداری شده  منابع  کليه  فهرست نویسي(:  و  )آماده سازي  2. سازماني 
مجموعه سازي را در سال 96 و 97 طبق جدول زیر سازماندهي و فهرست نویسي کرده است.

مهر و ثبت

سال 96

3642 نسخه

سال 97

4097 نسخه

فهرست نویسي بنیادي

3146 عنوان2981 عنوان
ورود اطالعات

تهیة کارت مادر

برگه آرایي

5754 نسخه9543 نسخهبرچسب عطف

3. امانت: آمار کتاب های امانت داده شده و برگردانده شده در جدول ذیل قابل مشاهده است:

 امانت داده 
سال 96

16223 نسخه
سال 97

13167 نسخه

14911 نسخه17967 نسخه بر گردانده شده

با کمک بخش مجموعه سازی نسبت به جمع آوري،  4. نشریات و مراجع: در سال 96 و 97 
طبقه بندي و تمدید نشریات و پایگاه های اطالعاتی داخلی و خارجی به شرح ذیل اقدام کرده 

است:

 تعداد کلمجلهروزنامهعنوان

43 عنوان37 عنوان6 عنوان تمدید نشریات

 شامل دو پایگاه اطالعاتی داخلی نورمگز و مگ ایران و سامانه مقاله ها و نسخه هایتمدید پایگاه اطالعاتی
الكترونيكی تمام متن خارجی )سمنتاک( شامل 320 پایگاه اطالعاتی خارجی

5. واحد سمعی بصری: عملكرد این واحد عالوه بر فعاليت هاي انجام شده شامل موارد زیر 

است:

 امانت داده 
سال 96

3899 نسخه
سال 97

4014 نسخه

3977 نسخه3863 نسخه بر گردانده شده
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6. ارتباطات و اطالع رسانی: این واحد در سال 1396 وظيفه حضور فعال در نمایشگاه بين المللي 
کتاب تهران، نمایشگاه کتب التين و... همچنين دایر کردن نمایشگاه به مناسبت هاي مختلف در 
داخل و خارج از پژوهشكده و نيز ارتباط کتابخانه با سایر بخش ها از جمله واحد امور رایانه و 
یا حتي خارج از پژوهشكده مانند ارتباط با کتابخانة ملي، مجلس شوراي اسالمي، آستان قدس 
رضوي و دانشگاه تهران را بر عهده داشته است. در پایان نيز آماري از موجودي منابع )مكتوب و 

الكترونيكي( در کتابخانة پژوهشكده به تفكيک ارائه مي گردد.

منابع مكتوب موجود در کتابخانه پژوهشكده - 1396

کتابخانة پژوهشکده و حوزة گروه هاي علمي و پژوهشيتخصصي امامتعداد کلنوع ماده

49103 نسخه18067 نسخه67170 نسخهفارسي و عربي1

3027 نسخه1008 نسخه4035 نسخهالتين2

445 عنوان پایان نامة  دفاع شده 1796 نسخه1796 نسخهپایان نامة فارسي3

ـــ246 نسخه246 نسخهپایان نامة التين4

13 نسخه222 نسخه235 نسخهمجموعه مقاالت5

ـــ740 نسخه740 نسخهاسناد و مدارک 6

اکثراً حوزة امام خميني و انقالب اسالمي -43 نسخهنشریات  ادواري7

حوزة تخصصي امام خميني و انقالب اسالمي 50 نسخه50 نسخهجزوات آموزشي8

 منابع مكتوب موجود در کتابخانه پژوهشكده - 1397

کتابخانة پژوهشکده و حوزة گروه هاي علمي و پژوهشيتخصصي امامتعداد کلنوع ماده

51482 نسخه19754 نسخه71236 نسخهفارسي و عربي1

3027 نسخه1012 نسخه4039 نسخهالتين2

472 عنوان پایان نامة دفاع شده1823 نسخه1823 نسخهپایان نامة فارسي3

ـــ246 نسخه246 نسخهپایان نامة التين4

13 نسخه222 نسخه235 نسخهمجموعه مقاالت5

ـــ740 نسخه740 نسخهاسناد و مدارک 6

اکثراً در حوزة امام خميني و انقالب اسالمي ــــ43 نسخهنشریات  ادواري7

حوزة امام خميني و انقالب اسالمي 50 نسخه50 نسخهجزوات آموزشي8
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14. امور رایانه و سایت

ما روزانه  بسيار سریع است و  ارتباطي  الكترونيكي و  ابزارهاي  امروزه رشد تكنولوژي و 
شاهد تغيير و پيشرفت در سخت افزارهاي رایانه اي هستيم. این مسأله مزایاي بسياری از جمله 
باالرفتن سرعت پردازش اطالعات، ایجاد امكانات جدید، کوچک شدن لوازم و... را دارد. این 
تغيير و پيشرفت سریع بعضاً در مواردي نيز ایجاد اشكال کرده و کاربران را مجبور به هماهنگي 
سرویس دهنده  سيستم عامل هاي  به خصوص  سخت افزاري  ارتقاي  در  مي نماید.  تكنولوژي  با 
مانند ویندوز، سرور جابجایي سخت افزار به آساني امكان پذیر نيست. به عالوه، سازمان ها ساالنه 
هزینه هاي زیادي را برای خرید قطعات جدید صرف مي کنند که مجازي سازي یكي از بهترین 

گزینه ها براي حل این گونه مشكالت، به خصوص براي مؤسسات و مراکز آموزشي مي باشد. 
حداقل  به  سخت افزار  به  را  خود  وابستگي  نرم افزار  و  عامل  سيستم  مجازي سازي،  در 
مي رساند و راه اندازي یک سيستم جدید و یا ارتقای سخت افزار در کوتاه ترین زمان امكان پذیر 
است. در عين حال عيب یابي نيز در این حالت به راحتي انجام مي گيرد. این واحد مدتي است 
این موضوع را مورد پيگيري قرار داده و اميد است که پژوهشكده نيز در آینده اي نزدیک از این 

مكان استفاده نماید.
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2. ارائة خدمات اینترنت
 16 MB/S پهناي باند اینترنت ارسالی و دریافتی به صورت بي سيم

3. ارائة خدمات اطالع رسانی
خدمات اطالع رسانی

نشانی اینترنتیعنوان

http://Library.ri-khomeini.ac.irجستجوي کتابخانه1

http://Websitوب سایت داخلي2

http://dataserver/namamatnنمامتن نشریات3

http://www.ri-khomeini.ac.irوب سایت جهاني4

http://kart.khomeini.ac.irکنترل کارکرد5

http://samawebمدیریت امور آموزش- سما6

http://rdm.ri-khomeini.ac.irسامانة جامع پژوهشی7

1. ارائه خدمات نرم افزار
خدمات سایت

سامانة جامع پژوهشی پژوهشكده7سيستم مدیریت آموزش )سما( تحت ویندوز و وب1

کتابخانة الكترونيک8جستجوي کتابخانه )پارس آذرخش تحت ویندوز(2

نمامتن نشریات9حسابداري و حقوق و دستمزد )تحت ویندوز(3

اطالع رساني داخلي10سيستم حضور و غياب )تحت ویندوز و وب(4

5)word سيستم دبيرخانه11حروف چيني مقاالت )تحت

سيستم اموال )تحت ویندوز(12سيستم رستوران )تحت ویندوز و وب(6


