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 دبیاچه

 معریف امجایل دبریخانه
و  2ودوو بند بیست 1اندازهای علمیه در سند چشمهای حوزهاز مأموریت 6با عنایت به بند 

در راستای حمایت  4از شرح وظایف معاونت پژوهش 4و بند  3های علمیهوپنج منشور حوزهبیست

های های پژوهشی مورد نیاز حوزه، جامعه و نظام اسالمی، دبیرخانه حمایت از طرحاز طرح

 ژوهشگران آزاد حوزه تشکیل شده است.های پژوهشی و پپژوهشی واحد

 ( اهداف تشکیل دبیرخانه1

 های حوزوی در راستای نیازهای علمی حوزه، جامعه و نظام اسالمی؛دهی پژوهشجهت (1

 های حوزوی؛ ارتقاء سطح کمی و کیفی پژوهش (2

های ها در جهت انجام پژوهشتشویق و ترغیب پژوهشگران و واحدهای پژوهشی حوزه (3

 روزآمد؛ نو، کارآمد و

 افزایی و رقابت سالم میان پژوهشگران و واحدهای پژوهشی؛ایجاد هماهنگی و هم (4

 تحکیم روابط و همکاری متقابل صف و ستاد. (5

                                                           
 و هدایت در جهت تحکیم، تقویت و اعتالی آن.. پشتیبانی و حمایت از نظام اسالمی 1

های علمیه )کتب، مقاالت، نشریات، ها و محصوالت علمی حوزه. طراحی، تأسیس و اجرای نظام حمایت از فعالیت2

 های علمی و ...(ها و کرسیها و سخنرانیهای پژوهشی، نشستها و پروژهها، طرحنامهپایان

 سازی حوزه.و صدوری و تولید منابع در قالب مرجعیت. تأکید بر نهضت ترجمه ورودی 3

منظور هدایت جریان علمی و تولید علم و نظریه به سمت نیازهای نظری نظام اسالمی و جهان ریزی به. برنامه4

 های واحدهای آموزشی و پژوهشی حوزه و مراکز حوزوی.گیری از ظرفیتاسالم با بهره
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 های کاری دبیرخانه( سیاست2

و  یماد هایتیاز ظرف یرگیهای علمیه در بهرهاهتمام به حفظ استقالل و شئون حوزه (1

 نهادها و افراد؛ یمعنو

 پژوهشگران، نیب یپژوهش هایتیعادالنه منابع و حما عیو توز محوریدالتبر ع دیتأک (2

 ؛یو فرامل یو مناطق مل یمراکز پژوهش

 منابع؛ نهیبه صیو تخص یاصل کارآمد تیرعا (3

 هایتیو ظرف ازهایمتناسب با ن یو معنو یماد هایتیحما صیدر تخص ییتمرکززدا (4

 مناطق کشور و خارج کشور؛

 هایانیبن تیبه منظور تقو ناظر به مناطق خاص یپژوهش هایطرحدادن به  تیاولو (5

 ها؛آن یپژوهش

 هایتیحما یو تالش در جهت سامانده هاتیحما یو همپوشان کارییاز مواز زیپره (6

 ؛یپژوهش

 ،یادیها، سطوح مختلف )بنها، روشبه انواع پژوهش هاتیحما بخشیو تنوع گسترش (7

و  یماد هایعرصه یو تمام ،یمختلف نظام پژوهش یها(، مؤلفهیاو توسعه یکاربرد

 آن؛ یمعنو

و  ایقهیسل هایاز نگرش زیو پره تیحما هایروش یو روزآمدساز ارهایمع بهبود (8

 ؛ایرحرفهیغ

و  یو مقررات پژوهش نیقوان سازیو روان یرپذیانعطاف ،یروزآمد ت،یبه شفاف اهتمام (9

 از؛یبه اطالعات مورد ن یپژوهش نفعانیبهنگام ذ یدسترس سازینهیزم

  ؛افزاو هم یجمع ،یگروه یهاتیبه فعال بخشیتیاولو (10

 گرایی و رشد متوازن، در ابعاد ساختاری و محتوایی پژوهش؛بر کیفیت تأکید (11

 ها،یتوجه به فناور نیدر ع ،یو اجتهاد یحوزو یپژوهش لیاص هایسنت تیو تقو حفظ (12

 ؛ینید هایشو متناسب با پژوه دیجد ابزارهای و هاروش

حوزه، نظام و  یازهایمتناسب با ن یپژوهش دارتاولوی موضوعات و هابر عرصه دیتأک (13

  صالح؛یمراجع ذ دیی( و مورد تأیو فرامل ی)مل یجامعه اسالم

 ؛انسانی – یعلوم اسالم ریبه سا یاجتهاد شناسیروش میاز توسعه و تعم تیحما (14

  ها؛در پژوهش یو نوآور پردازیهیفکر، نظر دیاز تول تیحما (15

 ؛یو معنو یفکر تیحقوق مالک تیپژوهش و رعا یابه اخالق حرفه یبندیبر پا دیتأک (16

 و علمی پژوهشگران؛  یگذاری متناسب با منزلت معنوو ارج یاز کرامت انسان انتیص (17
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 یخالق، متخصص، نخبه و استعدادها یروهایبه جذب، پرورش و ارتقاء ن اهتمام (18

 .درخشان و پیشگیری از خروج نخبگان از چرخة خدمت به جامعه

 ( ساختار و نحوه فعالیت دبیرخانه3

 در ابتدای امر دو مدل برای نحوه فعالیت و ساختار دبیرخانه قابل طرح بود:

 گری و انجام پژوهش مانند سایر مراکز پژوهشیتصدی (1

 واگذاری و تقسیم بودجه بین مراکز پژوهشی (2

گری های اجرا و تصدیهای جدی داشت. در حالت اول هزینهن دو حالت آسیبهر یک از ای

شد. در حالت دوم نیز قدرت نظارت و زیاد بود و برای اجرای آن نیرو و بودجه زیادی صرف می

یافت. در این بین راه سومی برگزیده شد که مرکز شدت کاهش میمدیریت مرکز مدیریت به

یرد را برعهده گ« ستاد»مراکز پژوهشی و پژوهشگران حوزوی، نقش  مدیریت با استفاده از ظرفیت

اشته ها دتری بر پروژههزینه بودن، قدرت نظارت و مدیریت بیشتا در عین چابکی ساختاری و کم

 باشد.

های پژوهشی هر یک از تشکیل شد و اولویت گروه 28بر این اساس با تأیید شورای علمی، 

 ید.بررسی و نهایی گرد هاگروه

های علمی را برعهده شود و بررسی طرحعلمی خارج از مرکز مدیریت تشکیل می هایگروه

 دارد.

نامه و دستورالعمل اجرایی دبیرخانه را بررسی و تصویب همچنین شورای علمی دبیرخانه آیین

 های دبیرخانه به صورت منظم و هدفمند پیش رود.کرد تا فعالیت

 های پژوهشیاولویتهای تعیین معیار( 4

« اصلی و ضروری»معیار را ذیل معیار  11ها، شورای علمی ها در گروهبه جهت تعییت اولویت

 بدین شرح برشمرد:

 ،«پاسخگویی به نیازهای حوزه، نظام اسالمی و جامعه اسالمی»معیار اصلی و ضروری: 

 نوآوری، تولید علم و گشایش مرزهای دانش، (1

 شرفت،پی ایرانی-اسالمی دوم، الگوی گام رهبری؛ مانند: بیانیهتحقق مطالبات مقام معظم  (2

 های اجتماعی، جمعیت و خانواده،عدالت، آسیب اسالمی، نوین زندگی، تمدن سبک

 هایی که متولی و حامی خاصی ندارد،پژوهش (3

 تأثیر حداکثری در عملیاتی و اجتماعی کردن تعالیم دینی، (4
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 ربردی و راهبردی،شناسانه، کادهی مطالعات آسیباولویت (5

 نیازهای پژوهشی ناظر به مناطق خاص، (6

 تأثیرگذاری در تولید علوم انسانی اسالمی، (7

 سازی اسالمی،تأثیرگذاری در نظام (8

 پاسخ به شبهات تهدیدکننده نظام اسالمی و باورهای دینی، (9

 های نوظهور،های انحرافی و عرفاننقد و پاسخگویی به جریان (10

 رسمی نهادهای نظام و حوزه.های ستپاسخگویی به درخوا (11

 های علمی دبیرخانه حمایت( گروه5

 بانقال»، «اقتصاد»، «ادیان»، «ادبیات»، «اخالق»های علمی؛ دبیرخانه بررسی آثار را به گروه

 حدیث،»، «قرآن علوم و تفسیر»، «ترجمه»، «تراجم و سیره تاریخ،»، «معاصر تاریخ و اسالمی

، «مجازی فضای و رسانه»، «نگاریموسوعه و نامهفرهنگ نامه،دانش»، «حقوق»، «رجال و درایه

، «اصول و فقه»، «سیاسی علوم»، «تربیتی علوم»، «اجتماعی علوم»، «عرفان»، «شناسیروان»

، «اسالمی فرق و مذاهب»، «مدیریت»، «کالم»، «تحقیق و تصحیح مرجع، کتب»، «فلسفه»

مطالعات »، «مطالعات زن و خانواده»، «المللینمطالعات ب»، «هنر»، «راهبردی مطالعات»

 سپرده است.« ستادی»و « تمدنی

 ( روند بررسی آثار پژوهشی6

را  «هانامهپایان»و  «های آماده انتشارکتاب»، «های پژوهشیطرح» آثار پژوهشی که

به شرح ذیل در دبیرخانه حمایت بررسی شده و تا رسیدن به مرحله نهایی و چاپ  گیرد،دربرمی

 شود:راهبری می هاگروهتوسط 

  پس از ارسال اثر پژوهشی توسط پژوهشگران و مؤسسات، اثر توسط دبیرخانه بررسی

 گیرد؛گانه دبیرخانه قرار می28 هایگروهشده و براساس موضوع در اختیار یکی از 

 توانایی »و « کیفیت آن»، «های دبیرخانهها و سیاستاولویت»ثر را براساس ا هاگروه

و آن اثر را تأیید، رد و یا درخواست  دادهمورد بررسی اولیه و اجمالی قرار « پژوهشگر

 د؛ندهاصالح می

 که اثر در بررسی اولیه و اجمالی مورد تأیید قرار گرفت با دعوت از پژوهشگر در صورتی

و بررسی تفصیلی قرار گرفته و در صورت تأیید تا رسیدن به چاپ راهبری  مورد ارزیابی

 شود.و مدیریت می
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 نکات:

 آثار مورد حمایت در قالب کتاب است؛ (1

( 3( کتاب آماده انتشار و )2های پژوهشی، )( طرح1آثار مورد حمایت شامل؛ ) (2

 های با قابلیت تبدیل شدن به کتاب است.نامهپایان

فهرست و »ها ، کتاب«طرح اجمالی»های پژوهشی و اجمالیِ طرحدر بررسی اولیه  (3

 «نامه علمیمعرفی»به همراه « نامهای از پایانچکیده»ها نامهو پایان« ای از کتابچکیده

 گیرد؛پژوهشگر مورد ارزیابی قرار می

متن  تمامی»ها ، کتاب«طرح تفصیلی»های پژوهشی در ارزیابی و بررسی تفصیلیِ طرح (4

نامه به همراه نظر تمامی متن پایان»ها نامهو پایان« همراه نظر ناظران و ارزیابانبه کتاب

 گیرد.ها و ارزیابان مورد بررسی قرار میتوسط کمیته« استادان مشاور و راهنما

 اثر تأیید شده در بررسی تفصیلی در؛ (5

 ی و چاپ، منعقد و تا رسیدن کار به نقطه نهای ،های پژوهشی: قرارداد تدوینطرح

 شود؛و دبیرخانه راهبری می هاگروهتوسط 

 شود؛ها: اثر برای چاپ آماده میکتاب 

 و دبیرخانه تا تبدیل شدن به کتاب توسط پژوهشگر  هاگروهها: اثر با راهبری نامهپایان

 شود.ارتقا یافته و برای انتشار آماده می
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 اخالق گروههای پژوهیش اولویت 
 اخالق تفریح و اوقات فراغت (1

های فراگیر، اخالق در حوزه سالمت و بهداشت )مددکاری اجتماعی، مدیریت بحران بیماری (2

 اخالق پزشکی، اخالق پرستاری و ...(

فقیه و ... با تمرکز بر تبلیغ امامت جمعه، نمایندگی ولی  اخالق روحانیت )امامت جماعت، (3

 دین(

مسائل سبک زندگی اسالمی )سفر وگردشگری، آرایش، تغذیه، مدیریت بدن، مد، پوشش،  (4

 جراحی زیبایی و ...(

 گذاری، اجرا و نظارت(اخالق سیاسی و حکمرانی )در سه سطح قانون (5

 های حوزوی(های پژوهشی/آموزشی )با تأکید بر سازماناخالق مدیریت سازمان (6

 داری و ...(نشینی، همسایهاخالق مدیریت شهری و شهرنشینی )ترافیک، آپارتمان (7

اخالق هنر و رسانه )اخالق هنرها، اخالق بازیگری، اخالق رسانه ملی، اخالق فضای مجازی،  (8

 های اجتماعی، اخالق هنرمندان و ...(اخالق شبکه

 .(ها، اخالق ورزشکاران و ..اخالق ورزشی )اخالق در ورزشگاه (9

تربیت اخالقی کودک و نوجوان )تربیت اخالقی در آموزش رسمی: آموزش و پرورش، تربیت  (10

 اخالقی در آموزش غیررسمی: خانواده و نهادهای مدنی دیگر(

 شناسی تربیت اخالقی در حوزه علمیه معاصرجریان (11

 ( )مشکالت اقلیمی، زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی، حوزه آب، ...اخالق محیط زیست  (12

 اخالق مهاجرت (13

 اخالق مهندسی (14

 اخالق هوش مصنوعی  (15

 کارهای تقویت انگیزش اخالقی در جامعه و حوزه(انگیزش اخالقی )بررسی عوامل و راه (16

 اخالق فاوا )اینترنت اشیاء، متاورس، فناوری باروری و ...( (17

های کارهای عملیاتی کردن اخالق )فضائل اساسی در روایات مانند انصاف و حیا، روشراه (18

 های اخالقی(دفع آسیب
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شناسی مسائل اخالقی مبتالبه در جامعه معاصر ایران )مشاجرات خیابانی و اجتماعی، آسیب (19

 گویی، خودمحوری، ...(دروغ

 نگاری(اخالق جنسی )پورنوگرافی و هرزه (20
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 ادبیات گروههای پژوهیش اولویت 
 نامهدینی برای بازی نویسیداستان (1

 های قرآنیبررسی ادبیاتی داستان (2

 ایهای اقتباس از عاشوراء برای نمایش صحنهتعزیه و شیوه (3

 حقیقت و دروغ در ادبیات  (4

 بینی دینجهان داستان و جهان (5

 ماهیت و شیوه نقد دینی داستان (6

 نامهدر نوشتن بازی «ع»کارها و موانع اقتباس از زندگی معصومانراه (7

 ش عروسکیهای مذهبی برای نمایهای بازنویسی داستانبایسته (8

، شناسیشناسی، آسیبمطالعات راهبردی ادبیات داستانی دینی در حوزه علمیه )وضعیت (9

 راهبردها(

 پژوهی فقه داستانمسئله (10
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 ادیان گروههای پژوهیش اولویت 

 ایفرقه هایجریان و ادیان با مواجهه در نظام فرهنگیمیان هایسیاست بهسازی (1

 پژوهشی مراکز آموزشی دینی ادیان و مهارتی آموزشی، ساختارهای بررسی (2

 ادیان  تبشیری استراتژی ها ومدل ها،شیوه بررسی (3

 ادیان در اسالم و سایر بشر حقوق مطالعات تطبیقی (4

 دیگر مذاهب و ادیان پیروان با تعامل (5

 ادیان در اسالم و سایر زیست محیط مطالعه تطبیقی (6

 در اسالم و سایر ادیان مطالعه تطبیقی معنویت (7

 گرایی در حوزه ادیانباستاننقد  (8
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 اقتصاد گروههای پژوهیش اولویت 

 های سیاست اقتصادی از منظر اقتصاد اسالمیشناسی نظریهآسیب (1

 شناسی نظریه الگوی تعدیل ساختاری و شوک درمانی در اقتصاد ایرانآسیب •

 شناسی نظریه اقتصاد نهادی در مورد اقتصاد ایرانآسیب •

 اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتینظریه کاربردی  •

 پاسخ به شبهات در زمینه کاربردهای اقتصاد اسالمی •

 های اصالح ساختاری اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد اسالمیطرح (2

 طرح اصالح ساختاری نظام بانکی •

 طرح اصالح ساختاری نظام مالیاتی •

 ننده و غیرهکطرح اصالح ساختاری نظام حمایتی مانند حمایت از تولید و مصرف •

 ریزیطرح اصالح ساختاری نظام بودجه •

 های اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد اسالمیهای اصالح سیاستطرح (3

 سیاست های پولی •

 سیاست های مالی •

 سیاست های فرهنگ سازی اقتصادی •
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 انقالب اسالیم و تاریخ معاصر گروههای پژوهیش اولویت 
 اسالمی انقالب 

 اسالمی انقالب پژوهیآینده (1

-سنجی، آسیبمعاصر )وضعیت سیاسی تحوالت و اسالمی انقالب در رسانه جایگاه و تأثیر (2

 کارها(ها و راه

 خمینی امام اندیشه تحریف بررسی و تحلیل (3

 مقدس دفاع تحریف بررسی و تحلیل (4

ها و سنجی، آسیبانقالب )وضعیت گفتمان کردن نهادینه در پرورش و آموزش رسالت (5

 کارها(راه

ها و سنجی، آسیبانقالب )وضعیت گفتمان کردن نهادینه در عالی آموزش رسالت (6

 کارها(راه

 کارها(ها و راهسنجی، آسیبانقالب )وضعیت گفتمان کردن نهادینه در سینما رسات (7

 اسالمی جمهوری نظام کارآمدسازی چگونگی (8

 انقالبی نظام نظریه (9

 شناسیجریان 

 اسالمی انقالب پس از  اقتصادی رویکردهای شناسیجریان (1

 اسالمی انقالب از پس مطبوعات شناسیجریان (2

 اسالمی انقالب از پس سینما و هنر شناسیجریان (3

 اسالمی انقالب از پس داستانی ادبیات شناسیجریان (4

 اسالمی انقالب از پس سیاسی شناسیجریان (5

 انقالب از قبل روحانیت شناسیجریان (6

 انقالب از بعد روحانیت شناسیجریان (7

 معاصر تاریخ 

 پهلوی تطهیر های معاند درهای رسانهشیوه بررسی (1

 اسالمی انقالب تاریخ تحریف بررسی و تحلیل (2

 الگوی سازش و مقاومت در طول تاریخ معاصر ایران (3
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 نگاری تاریخ معاصر(شناسی تاریخشناسی تاریخ معاصر )جریانسبک (4

 اسالمی انقالب و حوزه 

 الثوره(انقالب )فقه فقه (1

  روحانیت ضد آثار بررسی و نقد (2

  روحانیت رویپیش مسائل (3

  انقالب از بعد و قبل در روحانیت شئون و جایگاه مقایسه (4
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 تاریخ، سریه و تراجم گروههای پژوهیش اولویت 
 ، تجربه و متون تاریخی«علیهم السالم»پاسخ به مسائل نظام و جامعه بر اساس سیره اهل بیت (1

 کار(شناسی، ارائه راهسنجی، آسیبنگاری در حوزه )وضعیتمطالعات راهبردی تاریخ (2

 کارآمدی دانش تاریخ در تعامل با علوم حوزوی (3

های علمیه و دستاوردهای آن )تاریخ شفاهی حوزه، خدمات اجتماعی و فرهنگی تاریخ حوزه (4

 ستیزی حوزه،ستیزی حوزویان، ظلمستیزی و خرافهحوزویان، تاریخچه علوم حوزوی، انحراف

های علمیه و عالمان شیعه در فرهنگ الملل، جایگاه و نقش حوزهحوزه علمیه در عرصه بین

 های فریقین(و تمدن اسالمی، حوزویان و سیاست، تعامل علما و حوزه

 ها(تاریخچه حضور اجتماعی زن براساس رویکرد اسالمی و انقالبی )مصادیق و عرصه (5

 مختلف هایحکومت و رمناطق، ادوا در شیعیان تمدنی دستاوردهای (6

 معاصر( دوران برای تجربه کسب و الگوبرداری هدف شیعی )به هایدولت تاریخی تحلیل (7

 های زن و خانواده در جامعه امروز براساس مطالعات تاریخیبررسی و پاسخ به مسائل و چالش (8

، «السالم یهمعل»شناسی مطالعات تاریخ اسالمی )تاریخ اسالم، تاریخ تشیع، تاریخ اهل بیتآسیب (9

 شناسی انتقادی((تاریخ ایران، تاریخ تمدن اسالمی، نقد و بررسی منابع )منبع

 مستشرقان و تاریخ )نقد و بررسی شبهات( (10

 شناسی تاریخی در برابر دشمنان داخلی و خارجیمقاومت (11

 نگاری اسالمیتبیین انحرافات، خرافات و شبهات تاریخی در تاریخ (12
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تفسری و علوم قرآن گروههای پژوهیش اولویت   

ی، شناسبررسی نقشه مهندسی فرهنگی و نقشه جامع علمی کشور بر اساس قرآن )آسیب (1

 کارها(ها و راهبایسته

 های قرآنی حضرت امام و مقام معظم رهبری در مسائل اجتماعی روزتبیین دیدگاه (2

 آن کار ارتقا کمی و کیفیهای قرآنی کشور و ارائه راهشناسی فعالیتآسیب (3

 سازی دانش تفسیر و علوم قرآن،کارهای کاربردیراه (4

 های تمدن نوین اسالمی در قرآن،بنیان (5

 های قرآن کریمشناسی مواجهه مراکز و اندیشمندان معاصر مسیحی با آموزهگونه (6

 علوم قرائی در دوره معاصر و نقد شبهات مرتبط (7

 مرجعیت علمی قرآن در علوم انسانی (8

 هات  جدید مرتبطوحیانی بودن قرآن و شب (9

 گویی به مسائل معاصرقلمرو موضوعی قرآن و جامعیت قران در پاسخ (10

 حجاب و بررسی شبهات مرتبط از منظر قرآن (11

 محوری از دیدگاه قرآن خانواده (12

 های تأثیرگذاری آن در بین هنرمندانقرآن و هنر و راه (13
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 حدیث، درایه و رجال گروههای پژوهیش اولویت 
 ارتقا یکارهاو راه ثیعلوم حد یشناستیوضع (1

 شناسی )اصول استنباط( علوم و معارف حدیثیروش (2

 های انتقال میراث حدیثی در پنج قرن نخست هجری روش (3

 ، رجالی و ...ویژه شیوه فهرستیههای اعتبارسنجی حدیث بشیوه (4

  نآنقد و بررسی دیدگاه خاورشناسان در مورد حدیث شیعه و حجیت منابع  (5

 شناسی بر پایه قرآن و حدیث و عکس آنهای زبانسازی آموزههکشف و قاعد (6

 نقش احادیث اهل سنت در شناخت فضای صدور و فهم احادیث امامیه (7

 های خاورشناسانگیری دیدگاهت در شکلنقش احادیث اهل سن (8
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 حقوق گروههای پژوهیش اولویت 
هدایت با تأکید بر نقش  حوزه علمیه و مسائل حقوقی حاکمیت )حق بر استقالل، نقش در (1

 گذاری و ...(حوزه در تقنین و قانون

 تعهدات حقوق بشری از منظر حقوق اسالمی (2

الملل عمومی در مسائل جدید و نوپیدا )جنگ و صلح، حقوق دریاها، فضاها، فقه حقوق بین (3

 ها و ...(تجارت، اقتصاد، مصونیت

 حقوق سالمندان  (4

 المللیمی ایران برای رسیدگی به جرایم بینهای جمهوری اسالبررسی صالحیت دادگاه (5

 المللفقه و مسائل چالشی جزایی و کیفری بین (6

 حقوق سایبری با رویکرد اسالمی (7

 دادرسی اطفال و نوجوانان (8

 حقوق ورزش با رویکرد اسالمی (9

 گذاریشناسی موازین شرعی در قانونمفهوم (10

 کنندگانحمایت از حقوق مصرف (11

 تئوری دولت در حقوق جنایی (12

 فقه و دادرسی مجازی (13

بررسی سازوکار اجرایی قوانین حوزه امر به معروف و نهی از منکر )با تأکید بر نقش حوزه و  (14

 روحانیت(

 کاربرد هوش مصنوعی در علوم جنایی (15

 مسائل حقوقی رمزارزها (16

 شناسی(شناسی و سرفصلشناسی، حوزهفقه التقنین )ماهیت (17

های های اجتماعی )با تمرکز بر آسیبکارهای فقهی حقوقی حل معضالت و آسیبراه (18

 نشینی، فقر و کودکان کار(گانه: اعتیاد، طالق، حاشیهپنج

 لی الملبررسی حقوق معلوالن در فقه و حقوق موضوعه ایران و تطبیق با استانداردهای بین (19

های اجتماعی در فضای مجازی با تأکید بر تأثیرگذاری آن های فقهی حقوقی شبکهچالش (20

 خصوصی خانوادهبر حریم 
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 حقوق کیفری اسالم از منظر فقه حکومتی (21

 المللشناسی مطالعات اسالم و حقوق بینروش (22
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 رسانه و فضای مجازی گروههای پژوهیش اولویت 
 های بنیادی و نظریپژوهش

  علمی فقه( گروهرویکرد فقهی )با همکاری 

 های هوشمندفقه و بازی (1

 ها و تلویزیون غیردولتیحاکم بر رسانهتبیین اصول و قواعد فقهی و حقوقی  (2

 مبانی فقه فضای مجازی (3

 ایمبانی فقهی مواجهه با رسانه و تکنولوژی رسانه (4

  علمی اخالق( گروهرویکرد اخالقی )با همکاری 

 بررسی نقش رسانه در تقویت باورها و ترویج اخالق اسالمی (1

 گونگی(زدایی از اصول دین در فضای مجازی )چیستی، چرایی و چحساسیت (2

 رویکرد اعتقادی 

 بررسی نقش رسانه در تخریب باورها و اعتقادات اسالمی (1

 رویکرد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

 مبانی نظری و چارچوب نظریه رسانه اسالمی (1

 ها در افزایش اعتماد اجتماعی در جامعهبررسی نقش رسانه (2

 فلسفه رسانه از منظر دین (3

 ی، تأثیر، هنجاری، انتقادی( از نگاه دینیهای رسانه )کارکردبررسی انتقادی نظریه (4

 تحلیل و بررسی مسائل بنیادین مدیریت رسانه از منظر دین (5

 ای مانند جنگ شناختیمباحث نوین رسانه (6

 های کاربردیپژوهش

  علمی فقه( گروهرویکرد فقهی )با همکاری 

 بررسی فقهی حریم خصوصی در فضای مجازی (1

 مجازیبررسی فقهی و حقوقی جرایم فضای  (2

بررسی تعهدات فقهی و حقوقی سازمان در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای  (3

 مجازی
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 بررسی فقهی فیلترینگ در فضای مجازی (4

 بررسی فقهی اشاعه فحشا در فضای مجازی (5

  علمی اخالق( گروهرویکرد اخالقی )با همکاری 

 بایدهاونبایدهای اخالقی در تولیدات رادیویی و تلویزیونی (1

 های اجتماعی از منظر اخالق اسالمیاخالقی شبکه شناسیآسیب (2

  های مرتبط(گروهرویکرد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی )با همکاری 

 های نوین در ایجاد تمدن نوین اسالمینقش رسانه (1

 های اجتماعی مجازیواکاوی هویت دینی جوانان و نوجوانان عضو در شبکه (2

 مجازیجایگاه حوزه در ایجاد هویت ایمانی در فضای  (3

 های فضای مجازیکارهای مقابله با آسیبخانواده و راه (4

 کارهای حضور اثر بخش حوزه در فضای مجازیراه (5

 های طنز فاخر از منظر دینیمؤلفه (6

 های هویت دینی میان دختران و زنان ایرانیها و چالشفضای مجازی؛ فرصت (7

 میشنسازی در ساختار انیهای قرآنی در برنامهبررسی ظرفیت داستان (8

 ای و عوارض آن با تمرکز بر نوجوانانهای رایانهبازی (9

 ای از منظر اسالمسرگرمی مطلوب رسانه (10

 ای و سینمایی در کشورشناسی نهادهای رسانهآسیب (11

 ایجایگاه نگاه دینی در مقوله سواد رسانه (12

های سبک زندگی آرمانی دینی و انقالبی در ها و مؤلفهتحلیل و تدوین شاخص (13

 اجتماعیهای شبکه

های موبایلی در میان کودکان مطالعه پیامدهای فرهنگی و اجتماعی و عقیدتی بازی (14

 و نوجوانان

( Games Seriousهای جدی )( و بازیgamificationوارسازی )بازی (15

 کاربردهای آن در انتقال مفاهیم دینی در میان کودکان و نوجوانان

 های دینیآن بر پیام ها در فضای مجازی و تأثیررفتارشناسی سلبریتی (16

 نقش و کارکرد فضای مجازی در تبلیغ دینی  (17

 های نوین انتقال مفاهیم انقالب اسالمی به نسل جدید بر بستر فضای مجازیروش (18

 سازی مخاطب در فضای مجازی با رویکرد دینیذائقه (19

 تحلیل و بازنمایی روحانیت در سینما و رسانه  (20
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 های راهبردیپژوهش

 های اجتماعی مجازیدر مدیریت محتوای شبکهنقش رهبران فکری،  (1

 رابطه فضای مجازی با تغییرات فرهنگی و دینی کاربران (2

 آسیبشناسی سیاستگذاری تولید محتوای فضای مجازی در ایران (3

 های فضای مجازیهای حوزوی با آسیبنحوه مواجهه رسانه (4

 ای برای ترویج سبک زندگی اسالمیراهبردهای رسانه (5

 ایهای دینی و سیاستگذاری رسانهعمومی در آموزهجایگاه افکار  (6

 ای مقابله با طرح نفوذ و استحاله فرهنگیکارهای رسانهراه (7

 سازی فضای مجازیپژوهی و آیندهآینده (8
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 شنایسروان گروههای پژوهیش یتاولو 

 شناسی اسالمیروان 

رد شناسی اسالمی با رویکشناسی اسالمی با رویکرد ترمیمی و روانبررسی تطبیقی روان (1

 تأسیسی 

های شناسی شخصیت در منابع دینی )پدیدآیی شخصیت، تحول شخصیت، تیپروان (2

شخصیتی، معیارهای شخصیت سالم و شخصیت کامل، اختالالت شخصیت، راهبردها و 

 ( کارهای پیشگیری از اختالل شخصیتراه

 شناختی مورد نیاز حوزه علمیههای روانپژوهش 

 شناختی تبلیغات دینی شناسی روانآسیب (1

 مصیبت و محرومیت، نعمت و برخورداری 

-شناسی و آسیب؛ سبک«مراسم عزاداری برای معصومین )ع(»شناختی تحلیل روان (1

 شناسی میدانی آن

های مواجهه )درست و نادرست( با مصائب و مشکالت و ارائه الگو از منظر بررسی سبک (2

 شناسی اسالمی روان

های خداوند و ارائه الگو از منظر های مواجهه )درست و نادرست( با نعمتبررسی سبک (3

 شناسی اسالمی روان

 شناسی اجتماعیروان 

 سازی اسالمیاجتماعی در جامعهشناسی ترسیم نقشه راه برای ایفای نقش روان (1

 ها، هنجارها و رفتار اجتماعیکارهای امتداد اعتقادات اسالمی، به ارزشراه (2

 عملیات روانی 

 بررسی عملیات روانی از دیدگاه فقهی و اخالق اسالمی (1

مدت و مدت، میانعملیات روانیِ تهاجمی در مقابل دشمنان اسالم و انقالب )کوتاه (2

 بلندمدت(

 سیاسی  شناسیروان 
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 شناسی سیاسی با رویکرد اسالمیبخشی به روانتدوین و انسجام (1

کارهای اصالحی با رویکرد شناسی انتخابات در جمهوری اسالمی ایران و راهسبک (2

 شناسی اسالمیروان

 شناسی مثبتروان 

 بخشی به آن در قالب یک مدل جامع شناسی مثبت در قرآن و انسجامروان (1

شناسی مثبت در جامعه اسالمی در کنار سازی روانکارهای جاریراهراهبردها و  (2

 منظور پیشگیری در کنار درمان شناسی بالینی بهروان

 شغل، کار و صنعت 

 تأثیر اشتغال زنان در فرآیند تربیت فرزندان و ارائه الگوی عملی از منظر آیات و روایات (1

 میشناسی صنعتی و سازمانی با رویکرد اسالتدوین روان (2

های ها و کارخانهوری در سازماناسالمی، برای افزایش بهره–شناختیکارهای روانراه (3

 جامعه اسالمی

، «رضایت شغلی»، «گزینش و استخدام»، «استعدادیابی شغلی»های ساختن آزمون (4

 شناختیروان-، با رویکرد اسالمی«انگیزش شغلی»

غلی )بازنشستگی، بیمه، فرسودگی اسالمی از مفاهیمی مهم ش–شناختیارائه تحلیل روان (5

 شغلی، حرمت اجتماعیِ مشاغل مختلف، ...( 

 شناسی نظامی روان 

منظور اشاعه، شاختی، در ابعاد مختلف دفاع مقدس، بههای رواننامهها و فیلمطراحی رمان (1

 ماندگاری و گسترش فرهنگ دفاع مقدس

انقالب، دفاع مقدس، و شناختی در خصوص قهرمانان نظامیِ کشور، های روانپژوهش (2

 مدافعان حرم و رزمندگان بدون مرز

 شناسیتحول در قرآن و روان 

شناسی، وضعیت مطالعه راهبردی کنترل شهوت جنسی در جامعه اسالمی )وضعیت (1

 شناسی اسالمی(کار از نگاه روانمطلوب، و ارائه راه

رفتارهای اسالمی توسط افراد ها و سازی باورها، ارزشبررسی اقتضائات دریافت و درونی (2

 در سنین مختلف

 شناسی میدانی آندر سبک زندگی اسالمی و آسیب« خانه سالمندان»بررسی  (3
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در  «تغییرات بین نسلی»شناسی برای مواجهه با شناسی و سبکشناسی، علتنشانه (4

 اسالمی-شناختیهای جامعه ایران با رویکرد روانخانواده

 رسانه و فضای مجازی 

رسان های پیامشبکه»، «ماهواره»، «اینترنت»، «رسانه ملی»شناختی روانبررسی  (1

کار اصالحی براساس شناسی میدانی و راهدر جامعه ایران )کارکرد، آسیب« مجازی

 شناسی اسالمی(روان

 های خودکنترلی درتکنیک»موضوعات مربوط به فضای مجازی با رویکرد اسالمی، مانند  (2

ها و آسیب»، «ها و فضای مجازیسلبریتی»، «به فضای مجازیاعتیاد »، «فضای مجازی

، «بسته آموزشی نظارت والدین بر فرزندان در فضای مجازی»، «کارهای فضای مجازیراه

 و ... « کار گرفته شده در فضای مجازیشناختیِ بهاصول و فنون روان»

 سالمت معنوی 

 شناسیاز دیدگاه روان« عنویسالمت م»از دیدگاه اسالم و « سالمت معنوی»تمایزات  (1

ساز در زندگی روزمره مسلمانان با الهام از مصادیقی مانند ارائه مصادیق جدید معنویت (2

 راهیان نور، راهپیمایی اربعین، اردوهای جهادی و ...

سازی معنویت اسالمی از طریق نهادهای مختلف جامعه کارهای تقویت و نهادینهراه (3

های ورزشی، های مذهبی، نیروهای مسلح، باشگاهئت)آموزش و پرورش، مساجد، هی

 ها و ...(های تفریحی، بوستانمجموعه

از دیدگاه اسالم متناسب با صنوف مختلف و طبقات « سالمت معنوی»ساخت آزمون  (4

 سنی مختلف

 سالمت اجتماعی 

 های تأثیرگذار در سالمت اجتماعیها و شاخصابعاد، مولفه (1

 خانواده 

 فرزند با دیدگاه اسالمی در مقاطع مختلف سنی -الگوی ارتباطی والد (1

 کارهای اصالح آن، با توجه به منابع اسالمیشناختی باال رفتن سن ازدواج و راهعلل روان (2

های قبل از ازدواج متناسب با شناختی برای آشناییروان-طراحی الگو یا الگوهای اسالمی (3

 اسالمی-فرهنگ ایرانی

 س دیدگاه اسالمیارائه الگوی سنی ازدواج براسا (4
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های مشاوره، الگوی مشاوره پیش از ازدواج )هدف، ساخت پروتکل، ابزارهای فناورانه، انواع مدل (5

 های آموزشی پیش از ازدواج وزارت بهداشت...( ناظر به دوره

های گیری ازدواج و پایدارسازی خانواده براساس آموزهالگوی مددکاری اجتماعی در شکل (6

سازی ازدواج امداد، بهزیستی، ...، آسان گروهازدواج افراد تحت پوشش سازی اسالمی )آسان

 های مزمن، ...( معلولین، بیماری

 نقش فرزندآوری و تعداد فرزندان در استحکام خانواده (7

 نمای تغییر نگرش زنان نسبت به سقط جنینطرح (8
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 عرفان گروههای پژوهیش اولویت 
 عرفان و شریعت 

 ویژه با محوریت متون رواییعرفان اسالمی بهشناسی اجتهادی روش (1

 های عرفانی در متون دینیتبیین آموزه (2

و « ع»و اهل بیت« ص»های عرفانی پیامبر)بررسی افکار و حالت« ع»عرفان اهل بیت (3

 «(ص»اهللاصحاب رسول

 بررسی مکاتب عرفانی شیعی )تهران، نجف، قم و ...( (4

 های آنچیستی فقه سلوک و بیان مؤلفه (5

  موضوعات تطبیقی عرفان 

 های نوظهور با رویکرد نوآورانهها و معنویتنقدوبررسی عرفان (1

 کار حوزه(ها و دالیل جذب، رسالت و راههای علمیه )آسیبهای نوظهور و حوزهعرفان (2

 ایرشتهموضوعات بین 

 های آنچیستی عرفان اجتماعی و بیان مؤلفه (1

الت و سیاسی نبوت، رس-)تحلیل ابعاد عرفانیآفرینی سیاسی انسان کامل جایگاه و نقش (2

 های اصلی آن از وحی، عصمت، معجزه و علم(والیت و شاخص

 سازی علوم انسانیهای عرفانی در اسالمیبررسی ظرفیت آموزه (3

 رابطه عرفان و فرهنگ (4

علیم های نظام تهای آن با رویکرد حل مسالهتربیت عرفانی و عرفان تربیتی و بیان مؤلفه (5

 تو تربی

 عرفان و مسائل تمدنی 

 نقش و ظرفیت عرفان اسالمی در تمدن نوین اسالمی (1

 عرفان و سبک زندگی (2

 سازی علوم انسانیهای عرفانی در اسالمیبررسی ظرفیت آموزه (3

شناسی، خداشناسی، مبانی علوم اسالمی انسانی با رویکرد عرفانی )مبانی انسان (4

 شناسی(شناختی و فرجاممعرفت
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 و کاربردی موضوعات راهبردی 

 مقاومت های عرفانی در اندیشهنقش آموزه (1

شناسی، های علمیه معاصر )وضعیتمطالعه راهبردی عرفان اسالمی در حوزه (2

 شناسی، وضع مطلوب، راهبردها(آسیب

 های عرفانی اهل سنت و ظرفیت آن در مقابله با تکفیر شناخت جریان (3

 المللبینمطالعات راهبردی عرفان اسالمی در عرصه  (4

 های بالینیروش کاربردی عرفان عملی در حوزه سالمت و مراقبت (5

 روش کاربردی عرفان عملی برای اصناف مختلف مردم (6

 کارهای علمی و عملی ترویج معنویت در جامعهراه (7

 کارها(ها و دالیل جذب، رسالت و راههای علمیه )آسیبهای نوظهور و حوزهعرفان (8
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 علوم اجامتعی روهگهای پژوهیش اولویت 

 اسالمی اصول بر تأکید با جمعیتی چالش از رفتبرون کارهایراه (1

 کارراه ارائه و ازدواج سن افزایش شناسیآسیب (2

 مجازی فضای عصر در نوجوانان و کودکان پذیریجامعه مطلوب الگوی طراحی (3

 اخیر دهه دو در جامعه مرجع هایگروه تحوالت تحلیل (4

 مجازی فضای فرهنگی هایآسیب با مقابله کارهایراه (5

-وضعیت بر دینی )مبتنی اهداف راستای در مردمی هایهسته هدایت و ایجاد الگوی طراحی (6

 موجود( وضع شناسیآسیب و شناسی

 جامعه فضای در آینده به امید تقویت کارهایراه (7

های حوزه رسالت به توجه با آن ارتقای کارهایراه و جامعه در دینداری فرهنگ شناسیآسیب (8

 علمیه

 کارراه ارائه و تبیین اجتماعی؛ هایآسیب (9

 کارراه ارائه و معاصر ایران در طبقاتی فاصله تبیین (10

 روحانیت اجتماعی کارکردهای (11

 پیوست فرهنگی صنعت و تکنولوژی در جامعه اسالمی ایران (12
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 علوم تربییت گروههای پژوهیش اولویت 

 محور اول: تربیت حوزوی

 تربیت حوزوی؛فلسفه  (1
 رویکردهای تعلیمی و تربیتی در تربیت حوزوی؛ (2
 المللی(؛ ابعاد و مراحل تربیت حوزوی )تربیت طالب با رویکرد داخلی و بین (3
 نگاری تربیتی تبلیغی حوزویان؛تجربه (4
 نگاری مدیریت آموزشی و تربیتی در حوزه علمیه؛تجربه (5

 محور دوم: تربیت و رسانه
 ای؛فلسفه تربیت رسانه (1
 ها؛تربیت اسالمی در فضای مجازی: مبانی، مسائل، ظرفیت (2
 های اجتماعی؛های تعلیمی و تربیتی شبکهظرفیت (3
 ها؛آموزش مجازی: مبانی، مسائل، ظرفیت (4
 علوم شناختی و تعلیم و تربیت اسالمی؛ (5
 ها؛هوش مصنوعی و تربیت: مبانی، مسائل، ظرفیت (6
 های تعاملی و تربیت اسالمی؛رسانه (7
 ای و تربیت اسالمی؛رایانههای بازی (8

 محور سوم: تربیت غیررسمی
 ها؛هنر و تربیت؛ مبانی، مسائل، ظرفیت (1
 ها؛ها، هیأتتربیت در نهادهای دینی: مساجد، زیارتگاه (2
 های معماری و شهرسازی در تربیت اسالمی؛ ظرفیت (3
 ها در تربیت دینی کودک و نوجوان؛ها و سرگرمیبازی (4
 برنامه درسی پنهان؛ (5
 تربیت پنهان؛ (6

 محور چهارم: آموزش و پرورش
 فلسفه تربیت معلم در اسالم؛ (1
 فلسفه تربیت معلم در جمهوی اسالمی ایران؛ (2
 بررسی اسناد باالدستی آموزش و پرورش با رویکرد تربیت اسالمی؛ (3
 کارها؛ها، راهها، ظرفیتتعامل حوزه و آموزش و پرورش: چالش (4
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 ها؛ی رسمی؛ مبانی، اصول و روشتربیت دینی در برنامه آموزشی و درس (5
 مطالعات تطبیقی در زمینه تربیت معلم در کشورهای اسالمی؛ (6
 پژوهی در زمینه نیازهای دینی، اخالقی و فکری دانش آموزان؛آینده (7
 آموزش سبک زندگی اسالمی ایرانی به دانش آموزان در خانه و مدرسه با رویکرد اسالمی؛ (8
 مسائل دینی به کودکان و نوجوانان. شناسی آموزش معارف وآسیب (9
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 علوم سیایس گروههای پژوهیش اولویت 

 اخالق سیاسی:

 اخالق سیاسی شهروندی (1

 اخالق سیاسی کارگزاران (2

 دولت مطلوب:

 فقه دولت (1

 نظریه و الگوی دولت (2

 سازیدولت (3

 ساختار سیاسی دولت مطلوب (4

 کارآمدی:

 سیاسیکارهای کارآمدسازی حداکثری در اداره نظام راه (1

 ارتقاء کارآمدی ساختارها و فرایندهای جمهوری اسالمی ایران (2

 ای:اهلل خامنههای آیتدیدگاه

 ایاهلل خامنهنظام انقالبی در اندیشه آیت (1

 ایاهلل خامنهحوزه انقالبی از دیدگاه آیت (2

 ایاهلل خامنهنقش حوزه در تعالی و تداوم انقالب از دیدگاه آیت (3

 اسالم:سیاست خارجی و جهان 

 رفت از آنکارهای برونهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی و راهچالش (1

 سازیای بین کشورهای اسالمی در دولتبررسی مقایسه (2

 آینده مقاومت در جهان اسالم (3

 گرایی در حوزه جهان اسالمهم (4

 سازی علوم سیاسی )تجربه در جهان اسالم(چیستی و چرایی اسالمی (5

 جمهوری اسالمی ایران:

 انداز تمدنی در جمهوری اسالمی ایرانچشم (1

 مسائل نوپدید سیاسی حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران )مانند حکمرانی مجازی( (2

 سازوکارهای تحقق مشارکت حداکثری در نظام سیاسی (3
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 فقه و اصول گروههای پژوهیش اولویت 
 مستحدثه  شناسی فقه معاصر و مسائلیابی و موضوعنیازسنجی، مسئله (1

 مستحدثه  مسائل استنباط در فقه اصول هایچالش (2

 ی اجتماع یاسیس مسائل و مشکالتدر مواجهه با  یروش اجتهاد (3

 انسانی اسالمی و روش علوم فقه اصول (4

 نظام فلسفه فقه (5

 حکومتی  فقه فلسفه اصول (6

 رانیمد ماتیاز تصم یضرر ناش احکام (7

 شناسی، بررسی حکم و موضوعرسانه و هنرفقه  (8

 ستیز طیو مح یعیمنابع طب فقه (9

 شهرسازی و مسائل جدید مسکن  فقه (10

 دو و احکام آن ایانهیرا میجرا ی،مجاز یفضافقه  (11

 استانداردریغ یو کشاورز یت صنعتاز استفاده محصوال یخسارات ناش ضمان (12

 نماانسان یهاو ربات یهوش مصنوع ی،مختلف تکنولوژ یکاربردها حکم ابعاد فقهی (13

 یکیژنت یهایدستکار یابعاد فقه حکم (14

 یو احکام خسارت معنو قیمصاد ت،یماه (15

 فقهی رمزارزها و حکم فقهی استخراج و خرید و فروش آن ماهیت بررسی (16
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 فلسفه گروههای پژوهیش اولویت 
 های فلسفی بنیادین غرب معاصرانتقادی اندیشه -بررسی تحلیلی (1

 امتداد فلسفه اسالمی در علوم انسانی (2

 اسالمی در جامعهامتداد فلسفه  (3

 چیستی و چرایی فلسفه اسالمی با رویکرد پاسخ به شبهات جدید (4

 های تطبیقی میان فلسفه اسالمی و فلسفه غرب در مسائل جدید و مورد نیازپژوهش (5

 شناسی اسالمیشناسی غربی بر پایه معرفتبررسی انتقادی معرفت (6

 های فلسفی از متون دینی شناسی استنباط آموزهروش (7

 های فلسفی در معارف دینیت آموزهکاربس (8

 های فلسفی در تمدن نوین اسالمیکاربست آموزه (9

های مذکور در بیانیه گام دوم )معنویت، عدالت، ظرفیت فلسفه اسالمی نسبت به مؤلفه (10

 عقالنیت و ...(

 تأملی درباره فلسفه اسالمی و علوم شناختی (11

 فلسفه اسالمی و تولید علوم انسانی اسالمی (12

 پژوهی(شناسی و آیندهشناسی، آسیبهبردی فلسفه اسالمی )وضعیتمطالعه را (13

 مضاف )ورزش، معماری و شهرسازی، هوش مصنوعی و ...( فلسفه (14

 حکمت اسالمی و تکنولوژی (15

 فلسفه اسالمی برای کودک (16
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 کالم گروههای پژوهیش اولویت 

 شناسی دانش کالم معاصر شیعهسنجی و جریانوضعیت (1

 کالم شیعه پژوهی دانشآینده (2

 گراییگرایی و شریعتنقش باورهای اعتقادی در معنویت (3

بررسی نظام باورهای اعتقادی در کتب درسی )آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی(؛  (4

 کارهای عملیاتی جایگزینشناسی و ارائه راهآسیب

 شناسی اعتقادی جامعهآسیب (5

خانواده و جامعه )با تأکید بر جوانان و کارهای تقویت اعتقادات دینی در فرد، عوامل و راه (6

 نوجوانان(

 های مستشرقان معاصر نسبت به اعتقادات امامیهنقد دیدگاه (7

های معاند و رقیب در جهان اسالم مانند وهابیت، گولن و ... )در همکاری با بررسی جریان (8

 الملل(مذاهب و بین

 نیشناسی دیکالم اجتماعی/ نیازهای کالمی در اجتماع و آسیب (9

 پاسخگویی به مسائل الحاد مدرن )اولویت در جامعه( (10

 کارهای تقویت اعتقادات دینی در فرد، خانواده و جامعه )اولویت نظام(عوامل و راه (11

 شناسی دینداری در عصر جدیدآسیب (12

 ابعاد کالمی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی (13

 پژوهی دانش کالم شیعهآینده (14

 مبانی دینی امنیت ملی  (15

 ی کالمی با تاکید بر جهان معاصرهاجریان (16

 مبانی کالمی اخالق در اندیشه عالمان بزرگ شیعه (17

 گرایی جدیدبررسی و نقد معنویت (18

گویی به شبهات جدید مطرح مانند: شبهات در حوزه الحاد مدرن، شبهات در موضوع پاسخ (19

 گراییاصالت تشیع، شبهات جدید وهابیت و سلفی
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 یریتمد گروههای پژوهیش اولویت 

 های اسالمیطراحی نظام پرداخت و جبران خدمات مبتنی بر آموزه (1

 های اسالمینقد و بررسی قانون خدمات کشوری بر مبنای آموزه (2

 تبیین مدیریت راهبردی منابع انسانی با رویکرد اسالمی (3

 فساد اداری و راهکارهای غلبه بر آن از منظر اسالم (4

 اداری کشور )عوامل و راهکارها(ها و نظام بررسی ناهماهنگی در سازمان (5

 های اسالمینقد بوروکراسی وبری از منظر آموزه (6

 طراحی سیستم مدیریت یکپارچه دانش در کشور (7

 شناسایی و بررسی الگوهای مدیریتی موفق در کشور (8

راهکارهای ایجاد تعادل بین کار، زندگی و خانواده با توجه به الگوی مدیریت زمان از منظر  (9

  اسالم

 الگوی تربیت مدیران در طراز جمهوری اسالمی طراحی  (10

 تبیین ابعاد مدیریتی بیانیه گام دوم انقالب (11

 طراحی الگوی حکمرانی در نظام اداری جمهوری اسالمی ایران و تبیین نسبت آن با والیت (12

 فقیه

 های کلی ابالغی مقام معظم رهبریشناسی عدم اجرایی شدن سیاستآسیب (13

 های علمی و طراحی سیستم یکپارچه نهاد علم در کشورآسیب شناسی چندپارگی نهاد (14

 های اسالمیطراحی نظام جامع رصد و احصای مسائل نظام جهت انجام پژوهش (15

 ساالریبررسی اجتهادی دوگانه تعارض منافع و شایسته (16

 بررسی اجتهادی دوگانه شفافیت و حریم شخصی (17

 گرایی و بازنشستگیبررسی اجتهادی دوگانه تجربه (18

 کارگیری نتایج تحقیقات در حوزه اجراسی دالیل عدم بهشناآسیب (19
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 مذاهب و فرق اسالیم گروههای پژوهیش اولویت 
 های انحرافی علیه نظام جمهوری اسالمی ایرانهای فرقهچالش (1
 های انحرافی در گسست فرهنگ اسالمی در میان جامعه ایرانتحلیل و بررسی نقش فرقه (2

 های نوظهور در جمهوری اسالمی ایرانفرقهکارهای مبارزه با راه (3

 های گسترش مدعیان دروغین مهدویت در جامعه ایرانتحلیل و بررسی زمینه (4

 های مدعیان دروغین مهدویتگری در ایجاد جریانتأثیر جریان اخباری (5

 های انحرافی در ایرانوجود آمدن و گسترش فرقههای بهنقش جریان شیخیه در ایجاد زمینه (6

های اختالف بین شیعه و و بررسی اندیشه وهابیت در میان اهل سنت ایران و چالشتحلیل  (7
 سنی

ظرفیت باورهای سیاسی )حکومتی( اهل سنت در انسجام امت اسالمی ایران )با همکاری  (8
 گروه علوم سیاسی(

 کارهای مقابله با آن در حوزه علمیه قمها و راهمدعی یمانی )احمد الحسن بصری(؛ چالش (9

 ای تفکرات انجمن حجتیه در مشروعیت نظام جمهوری اسالمی ایرانهچالش (10

 های انحرافی در ایرانپژوهی مطالعات فرقهآینده (11

 های تصوف اهل سنت در تقریب مذاهب اسالمی ایرانظرفیت (12

های فقه اهل سنت در تثبیت نظریه والیت فقیه در جامعه اسالمی ایران )با همکاری ظرفیت (13
 گروه فقه(

 های تبلیغ وهابیت برای جذب اهل سنت و شیعیانبررسی شیوه (14

ستیزی در ایران و گری و شیعهشناسایی جماعت تبلیغ و نقش آن در گسترش تفکر سلفی (15
 کارهای درمان و مواجههدیگر کشورهای همسایه و راه

 تأثیر گسترش اندیشه وهابیت بر روابط حسنه شیعه و سنی  (16

 یت فقیهدیدگاه فقهای مذاهب اربعه در مورد وال (17

 الگوسازی از نظام والیی )نظام والیت فقیه( براساس مبانی فقهی اهل سنت (18

کارهای مواجهه )مطالعات ها، ابزار و راههراسی؛ شیوهستیزی و شیعهرشد و گسترش شیعه (19
 ای(منطقه

های افراطی و تشیع لندنی در داخل و خارج ها و عوامل پیدایش و گسترش جریانزمینه (20
 کارهای مواجهه(و راهها کشور )روش

-ها و آسیبکارهای جذب و تعامل با آنها، راهها، فرصتمطالعات راهبردی وهابیت )تهدید (21

 زدایی(
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 ها و نحوه مواجهه موفق با آنهویت مذهبی و سیاسی عربستان؛ تهدیدها، فرصت (22

یسیه، واللهی، خاکساریه، ذهبیه، اهای تصوف در شیعه )گنابادیه، صفی علیشاه، نعمتطریقت (23
 های تعامل سازنده جذب و ارشادها، راهها، تهدیدمقصودیه، مونس علیشاهی(، فرصتشاه

کارهای ها، تهدیدها، راهبندیه و ...(، فرصتهای تصوف در اهل سنت )قادریه، نقشطریقت (24
 تعامل 

 ها و راهبردهای تقریب مذاهب ها، چالشتصوف در خاورمیانه؛ ظرفیت (25

 سازنده با اخوان المسلمین در ایران و جهانکارهای تعامل راه (26

 کارهای پیشگیری و درمانها، علل پیدایش و گسترش انحرافات، راهمدعیان مهدویت؛ زمینه (27

 کارهای مواجهههای جذب بهائیت در ایران و جهان و راهشناسی و شیوهوضعیت (28

 تعامل )در دوران معاصر(کارهای ها و راهها، فرصتها، چالشاهل حق؛ عقاید، آداب، دوده (29

 کارهای تعامل )در دوران معاصر(ها و راهها، فرصتها، چالششیخیه؛ عقاید، آداب، دوده (30
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 مطالعات راهربدی گروههای پژوهیش اولویت 
 بررسی راهبردی مرجعیت و نفوذ علمی  روحانیت  (1

 بررسی راهبردی مرجعیت و نفوذ اجتماعی روحانیت (2
 و نفوذ اخالقی و معنوی روحانیت بررسی راهبردی مرجعیت (3
 بررسی راهبردی مرجعیت و نفوذ  دینی و مناسکی  روحانیت (4
 بررسی راهبردی کارویژه های روحانیت در جامعه  (5
 بررسی راهبردی تاثیرات سبک زندگی روحانیت در تعامل با جامعه (6
 بررسی راهبردی  مرجعیت و نفوذ روحانیت در سبک زندگی مردم و اجتماع (7
 اهبردی کارویژه های روحانیت در نظام جمهوری اسالمیبررسی ر (8
 سازمان تبلیغات( –مطالعه راهبردی تعامل حوزه با نهادهای فرهنگی دولتی )وزارت ارشاد  (9

 نشریات(  –مطالعه  راهبردی تعامل حوزه با رسانه )صدا و سیما  (10
 مطالعه راهبردی حوزه و فضای مجازی  (11
مطالعه راهبردی حوزه و نهادهای  علمی  )آموزش و پروش، وزارت علوم؛ پژوهشگاهها،  (12

 دانشگاهها( 
 نقش حوزه در طراحی ، تحقق و تقویت دولت اسالمی (13
 نقش حوزه در تحقق تمدن اسالمی   (14
 -نهادهای اجتماعی –مطالعه راهبردی حوزه و عرصه بین الملل )تعامالت با نهادهای دولتی  (15

 ه با  نظام سلطه، نظم جهانی و معادالت آن(نحوه مقابل
 راهبردهای ارتقاء نقش آفرینی روحانیت در نظریه پردازی برای نظام اسالمی  (16
 بررسی نظام آموزشی مطلوب حوزه های علمیه (17
 بررسی راهبردی برنامه آموزشی حوزه    (18
 درخت واره علوم اسالمی و نظام رشته ها و گرایش های حوزه (19
 ون درسی حوزه بررسی راهبردی مت (20
 بررسی راهبردی آموزش حوزه و فضای مجازی  و فناوری های نوین آموزشی (21
 بررسی راهبردی نظام پذیرش حوزه  (22
 مطالعه راهبردی نظام جامع اساتید حوزه (23
 بررسی راهبردی نظام مدارج و مدارک حوزوی (24
 بررسی راهبردی نظام ارزشیابی حوزه  (25
 ت استعداد های برتربررسی راهبردی  نظام جامع هدایت و حمای (26
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 بررسی  نظام  جامع تربیت اخالقی و معنوی مطلوب  (27
 ها،رویکردها(جریان جریان شناسی اخالق ومعنویت در حوزه )مکاتب، (28
 بررسی راهبردی تاثیر عوامل سازمانی حوزه  های علمیه کشور  بر اخالق و معنویت طالب (29
 ی و معنوی حوزهبرررسی راهبردی رابطه  نظام آموزش و نظام تربیت اخالق (30
 بررسی راهبردی رابطه  مسایل معیشتی واشتغال  با اخالق و معنویت طالب (31
 مطالعه راهبردی نهاد خانواده طالب و مسائل مرتبط به آن (32
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 هرن گروههای پژوهیش اولویت 

 هنر و زیبایی در فلسفه و حکمت اسالمی (1

 شناسی هنر اسالمی در دوران معاصرجریان (2

 شناسی و راهبردهاشناسی، آسیبهنر در حوزه علمیه؛ وضعیتمطالعات راهبردی  (3

 سازینقش هنر در تمدن (4

 مطالعه شهرهای دینی و معماری مقدس (5

 نقش هنر در تبلیغ دین (6
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 مطالعات زن و خاوناده های پژوهش گروهاولویت 
 بررسی و نقد ادبیات روشنفکری دینی در حوزه زن و خانواده  (1

 حجاب و عفاف و امر جنسی  (2

 خانواده و مقاومت اخالقی  (3

 نظریه خانواده، نظریه جنسیت و نظریه امر جنسی )با رویکرد اسالمی(  (4

 المللی خانواده و جنسیت ای و بینبررسی مطالعات منطقه (5

 اسالمی -مطالعات مردان و مردانگی از منظر مطالعات اجتماعی (6

 های خانوادگی از منظر اجتماعی و اسالمی رویکردهای جدید در بررسی تنش (7

 اسالمی -سیاستگذاری در حوزه جنسیت و خانواده از منظر مطالعات اجتماعی (8

 تبیین فرهنگ مادری در اسالم و تطبیق با جایگاه مادر در غرب (9

 فرزندآوری و بحران جمعیت (10

ستیزی در دینی و تهاجم اطالعاتی دیننقش خانواده در حل مسئله تزاحم میان تربیت  (11

 فضای مجازی

 های اجرایی آن الگوی زن اجتماعی و سیاست (12

 های اجتماعی بر افول جایگاه خانواده  تأثیر سیاستگذاری (13

 های همسر ناکارآمدی نظام آموزشی در تقویت مهارت (14

 ازدواج دائم؛ رفع موانع فرهنگی، حقوقی و ...  (15

 گوسازی ها و الازدواج موقت؛ گونه (16

 کار شناسی تعدد زوجات و ارائه راهآسیب (17

 خانواده و فضای مجازی  (18

 فقه و حقوق خصوصی دینی در تشکیل خانواده و روابط خانوادگی  (19

 های انحالل خانوادهفقه و حقوق خصوصی دینی در کاهش آسیب (20

تصاد فقه و حقوق عمومی دینی در فرزندآوری و جمعیت، امنیت خانواده، سالمت خانواده، اق (21

 خانواده، مشاوره خانواده و آموزش خانواده
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 حوزه علمیه، دین و راهربدهای فرهنگ عمویم
 انقالب پنجم دهه آغاز در ایران اجتماعی سیاسی تحوالت بستر در پژوهیحجاب (1

 دینی گفتمان بر تمرکز با ایران اجتماعی مسائل پژوهیآینده (2

 اسالمی جمهوری دینی نهادهای شناسانهآسیب مطالعه (3

 بر تمرکز با)مردم  دینداری و فرهنگ در ایران در اجتماعی مرجع هایگروه نقش بررسی (4

 ( علمیه هایحوزه و روحانیت نقش

 اسالمی جمهوری علیه سلطه نظام ترکیبی جنگ در دینی مقوالت (5

 جامعه به دین انتقال راستای در علمیه هایحوزه اجتماعی سازینظام بررسی و تحلیل (6

 جامعه در دین جایگاه مؤلفه براساس 1401 اغتشاشات راهبردی مطالعه (7

 روپیش کارهایراه و نوجوانان اجتماعی رفتار در ایرایانه هایبازی تأثیر تحلیل (8

  غیرانتفاعی مدارس بر تأکید با مدارس در دینی تربیت راهبردی مطالعه (9

 اجتماعی هایحوادث مدیریت و پیشگیری در حوزه تبلیغی نظام جایگاه و تأثیر (10

 ایرسانه جنگ در سلبریتی نظام راهبردی مطالعه (11

  1401 اغتشاشات در حجاب و زن درباره دینی گفتمان تهدیدهای و هایفرصت (12

 گفتمان با مقایسه در گراناغتشاش رویکردهای و شعارها شناختیجامعه بررسی و تحلیل (13

 انقالب

 کشور انتظامی سازمان تقویت و تثبیت در علمیه هایحوزه نقش (14

 بر تمرکز با اخیر هایاغتشاش مورد در شده ارائه شناختیجامعه هایتحلیل بررسی و نقد (15

 روپیش کارهایراه بررسی و روحانیت و حوزه نظام

 اغتشاش و نظام فقه (16

 اسالمی فقه مبانی براساس شورش و اغتشاش خسارات حقوقی بررسی (17

 نقش بر تمرکز با حجاب مورد در اسالمی جمهوری هایسیاست و اقدامات راهبردی مطالعه (18

 دینی هایسازمان و نهادها

 هایارزش پذیریجامعه بر تمرکز با اخیر حوادث در انقالب نسلی گسست شناسیجامعه (19

 انقالب

 ایران در اجتماعی هایآشوب و جنسی انقالب (20
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 کشور عالی آموزش نظام شناسیآسیب و لمپنیسم (21

 اجتماعی هایناآرامی مدیریت و ایجاد در ایرسانه نظام بررسی و تحلیل (22

 اخیر حوادث در هاناآرامی ابعاد و مبنا شناختیجامعه تحلیل (23

 دین پذیریجامعه در تأثیرگذار هایکانون بررسی (24

 



 

 


