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 گام اول همایش ها، کرسی ها و نشست های علمی

 99تا آذر  96آذر 
 

 . کالوی4 . قرآنی1
 . فقهی5 . حدیثی2
 . علوم انسانی6 . تاریخی 3

 

 98دی  22: تهیه و تنظین
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کتاب در طی دو سال از آذر اهم برنامه ه کرسی ترویجی، نشست علمی، نقد و رونمایی  تا آذر  69ای علمی نمایندگی قم در قالب برگزاری همایش، 
 بدین شرح است: 69

 فراوانی برگزاری برناوه ها:الف( 
 فراوانی برناوه  ردیف

 5 ههایش 1
 7 کرسی ترویجی 2
 22 نشست علهی 3
 6 نقد و رونهایی کتاب 4

 ووضوعات برناوه ها:( ب
 نقد کتاب نشست کرسی ههایش ووضوعات  ردیف

 3 1 - - قرآنی 1
 2 2 1 - حدیثی 2
 - 5 3 3 تاریخی 3
 - 1 - - کالوی 4
 1 - 1 - فقهی 5
 1 13 2 2 علوم انسانی 6
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 ی علهی( ههایش ها1    
 وحتوا وکان زوان  سخنرانان عنوان  ردخف

 
1 

اوام  اولحن ههاخش علهی سحره
 رضا آووزه ها و کارکردها

دکتر وهدوی راد، دکتر نجف لک زایی، دکتر رضا حرنجکار، دکتر جوادی 
آولی، دکتر نصحری، دکتر الوخری، دکتر وحهدرضا ججاری، دکتر حهحدرضا 

 وطهری

 
 79تحر  32

پژوهشگاه علوم  _قن 
 و فرهنگ اسالوی

 قرآنی
 کالوی
 تارخخی

 دووحن ههاخش علهی سحره اوام 3
 رضا آووزه ها و کارکردها

  دکتر  وجتجی الهی خراسانی حجه االسالم دکتر وهدی غالوعلی
 79آحان  32

 

دانشگاه  -شهر ری 
 قرآن و حدخث

 حدخثی
 تارخخی

 
2 

سووحن ههاخش علهی سحره اوام 
 رضا آووزه ها و کارکردها

آخت اهلل ری شهری، دکتر حرنجکار، دکتر خسرو پناه،  دکتر رسول رضوی، 
کتر وحهد علی وهدوی راد، دکتر عجدالهادی وسعودی، دکتر شرخعتی د

 تجار، دکتر نقی پورفر، دکتر َاحَرِوش

 
 79تحر  32

ووسسه آووزشی   -قن
 پژوهشی اوام خهحنی

 قرآنی
 حدخثی
 کالوی

 
2 

اولحن ههاخش ولی الگوی وفهووی 
 عفاف جنسی )روز اول(

ن حسحنی، دکتر دکتر وحهد وهدی طهرانچی، دکتر سحدوحهود وروخا
وجحد کافی، دکتر ساالری فر، دکتر عجاس پسندخده، دکتر زیجایی نژاد ، 

 دکتر وحهدتقی کروی، دکتر فاطهه قاسن پور، دکتر عجاسی

 
 79آحان  37

تهران، دانشگاه آزاد 
 اسالوی

 قرآنی
 حدخثی

 علوم انسانی
 
5 

اولحن ههاخش ولی الگوی وفهووی 
 عفاف جنسی )روز دوم(

لحدوست، دکتر وهدی علحزاده، دکتر حسحن حستان، دکتر فتح آخت اهلل ع
 اهلل نجارزادگان، دکتر عجدالهادی وسعودی،

دکتر ناصر آقاحاحایی، دکتر فریجا عالسوند، دکتر وجحد کافی، دکتر 
 ساالری فر، دکتر عجاس پسندخده، دکتر عجاسی

 
 79آحان  23

پژوهشگاه  _قن 
فرهنگ و علوم 

اسالوی دفتر تجلحغات 
 سالویا

 قرآنی
 حدخثی

 علوم انسانی
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 ( کرسی های ترویجی2  
 وحتوا وکان زوان  سخنرانان عنوان  ردخف

فقه عفاف؛ حلقه ای وفقود در  1
 تجوخج فقه

کتر حسحن حستان )اخده پرداز( آخه اهلل سحدوحهدغروی)ناقد اول( آخه د
  1279اهلل سحد ونذر حکحن )ناقد دوم( 

و  پژوهشگاه حوزه-قن 79دی  17
 دانشگاه

 فقهی

روخکرد تهدنی حه سحره اوام  3
 رضا)ع(

 

دکتر وحسن الوخری )اخده پرداز(، دکتر حجحج اهلل حاحایی )ناقد اول(، 
 دکتر سحدعلحرضا واسعی )ناقد دوم(

 

نهاخندگی قن حنحاد  _قن  79تحر  31
 پژوهشهای اسالوی

 تارخخی

سحره پژوهی اوام رضا)ع(؛ وجانی و  2
 قواعد

 

حدرضا وطهری )اخده پرداز( دکتر سحدحسحن فالح زاده )ناقد دکتر حه
 اول( دکتر حسحن حسحنحان وقدم )ناقد دوم(

نهاخندگی قن حنحاد  _قن  79تحر  11
 پژوهشهای اسالوی

 تارخخی

دکتر حسحن حسحنحان وقدم )اخده پرداز( دکتر ونصور داداش نژاد  سحره نگاری اصحاب اوام رضا)ع( 2
 صطفی صادقی)ناقد دوم()ناقد اول( دکتر و

نهاخندگی قن حنحاد  _قن  79وهر  23
 پژوهشهای اسالوی

 تارخخی

روخکرد اسالوی حه  تربحت و  5
 سالوت جنسی

دکتر علی نقی فقحهی )اخده پرداز( دکتر سحد علی حسحنی زاده )ناقد 
 اول( دکتر وسعود نور علحزاده وحانجی)ناقد دوم(

آحان  31
79 

ودرسه عالی  _قن 
 حه خواهرانوعصوو

 علوم انسانی

ودل وفهووی فراخندهای  1
روانشناختی عفاف از دخدگاه وناحع 

 اسالوی

دکتر وهدی عجاسی )اخده پرداز ( دکتر علی ابوترابی )ناقد اول( و دکتر 
 حسن بوسلحکی )ناقد دوم(

نهاخندگی قن حنحاد  _قن  79آحان  7
 پژوهشهای اسالوی

 علوم انسانی

اوام رضا علحه  استنجاط در رواخات 9
 السالم

ی )اخده پرداز( استاد سحد صادق وحهدی)ناقد ودکتر سحف اهلل صرا
 اول( دکتر وحهدکاظن رحهان ستاخش)ناقد دوم(

نهاخندگی قن حنحاد  _قن  79آذر  39
 پژوهشهای اسالوی

 حدخثی
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 ( نشست های علهی3   
 وحتوا وکان زوان  سخنرانان عنوان  ردخف

انجهن های علهی  _قن  79آحان 12 دکتر وحهدرضا ججاری و دکتر ونصور داداش نژاد ر فرهنگ و وحراث اهل سنتجاخگاه اوام رضا د 1
 حوزه

 تارخخی

دانشگاه وعارف -قن 79آحان  12 دکتر ابوذر رججی و دکتر وحهد جواد فالح عقالنحت دخنی و اخالق عقالنی در سحره رضوی 3
 اسالوی

 کالوی

ر فرهنگ و وحراث اهل جاخگاه اوام رضا )ع( د 2
 سنت

 دولتی دانشگاه _ارووحه  79آحان  12 دکتر حرزگری و دکتر جالئحان
 ارووحه

 حدخثی

نقش سادات رضوی اخران و پیشرفت فرهنگ  2
 اسالوی 

دکتر جاللی و دکتر شجاعی راد و آقای سحد علی ووسوی 
 سوق

پژوهشکده الذرخه  -قن  79آحان  33
 النجوخه

 تارخخی

سالن ههاخش  -سنندج  79آحان  31 آخت اهلل یوسفی غروی، دکتر روضان وحهدی اوام رضا )ع( در فرهنگ و تهدن اسالوی 5
 آخت اهلل خاونه ای

 تارخخی

دانشگاه وعارف  -قن  79آحان  32 دکتر علی الهی تجار و دکتر ضحاء الدخن وحر وحهدی آووزه های تهدنی در سحره اوام رضا )ع( 1
 اسالوی

 خخیتار

تعاول و ارتجاط حا اهل سنت و ههگرایی در  9
 ی رضوی سحره

دانشگاه ادخان و -قن 79آحان  32 دکتر وهدی فروانحان
 وذاهج

علوم 
 انسانی

تقرخج ادخان در سحره اوام رضا )ع( حا تأکحد حر  9
 وناسجات اسالم و ادخان الهی

دانشگاه ادخان و -قن 79آحان  32 دکتر وفتاح
 وذاهج

علوم 
 نیانسا



6 
 

گفتگوی اوام رضا )ع( حا وسحححان: روخکردی حه  7
 تقرخج ادخان

دانشگاه ادخان و -قن 79آحان  32 دکتر عارف زاده
 وذاهج

علوم 
 انسانی

شحوه اوام رضا )ع( در گفتگو و نقش آن در تقرخج  13
 ادخان و وذاهج

دانشگاه ادخان و -قن 79آحان  32 خانن هدی صنوحری
 وذاهج

علوم 
 انسانی

واجهه اوام رضا )ع( حا ارحاب ادخان و وجانی و 11
 گفتگو

دانشگاه ادخان و -قن 79آحان  32 دکتر جاودان
 وذاهج

علوم 
 انسانی

 پسندخده و دکترعجاس دکتر  ،ساالری فر وحهدرضا دکتر وسجله چحست؟حجاب خا عفاف؟ 13
 کافی وجحد

پژوهشگاه علوم و  _قن  79آذر  17
 فرهنگ اسالوی

علوم 
 انسانی

حوزه خواهران  -قن  79اسفند  9 ساالری فر و خانن دکتر زهرا اوحن وجدوحهدرضا دکتر  وسجله چحست؟ حجاب خا عفاف؟ 12
  جاوعه الزهرا)س(

علوم 
 انسانی

از  پروفسورکالوس فون اشتوش، پروفسور هلگا کولهن عفاف در وسحححت و اسالم 12
 دکتر عجاسساالری فر،  دکتر دانشگاه پادربورن آلهان و

 کافی دکتر وجحد پسندخده و

نهاخندگی قن حنحاد  _قن  79اسفند  5
 پژوهشهای اسالوی

علوم 
 انسانی

دانشگاه ادخان و  _قن  79اسفند  15 خانن دکتر لزخلوت ابحد و دکتر وحهدتقی انصاری پور عفاف در وسحححت و اسالم 15
 وذاهج

علوم 
 انسانی

 نهاخندگی قن حنحاد _قن  79تحر  19 سهاعحل رستهی نحا و دکتر علی نجات حخشدکتر وحهد ا ودخرخت در سحره اوام رضا)ع( 11
 پژوهشهای اسالوی

علوم 
 انسانی

علوم  حنحاد _وشهد  79تحر  33دکتر ساالری فر، دکتر حسحن حستان، اخت اهلل علن الهدی،  تجحین ودل وفهووی عفاف 19
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 انسانی پژوهشهای اسالوی دکتر عجاس پسندخده و دکتر وجحد کافی
ورکز تحقحقات زن  _قن  79وهر  11 دکتر وحهدرضا زیجایی نژاد عفاف جنسی در پوخش های فهحنحستی 19

 و خانواده
علوم 
 انسانی

کارکرد روخکرد تارخخی در حررسی شهادت اوام  17
 رضا)ع(

نهاخندگی قن حنحاد  _قن  79آحان  3 دکتر نعهت اهلل صفری فروشانی
 پژوهشهای اسالوی

 تارخخی

ورکز تحقحقات زن  _قن  79آحان  11 دکتر وحهدتقی کروی از سوژه ی جنسی تا سحاست جنسی 33
 و خانواده

علوم 
 انسانی

 پردخس فارابی -قن  79آحان  12 دکتر نجارزادگان و دکتر شهس ناتری وفهوم شناسی عفاف جنسی در قرآن و حقوق 31
 دانشگاه تهران

 قرآنی

ز وصادر زخدخه؛ استخراج احادخث وعصووان ا 33
 ضرورت ها، فواخد و راهکارها

دکتر غفوری نژاد، دکتر رحهان ستاخش، دکتروحهد کاظن 
 طجاطجایی، دکتر سحد علی ووسوی نژاد 

نهاخندگی قن حنحاد  _قن  79دی  5
 پژوهشهای اسالوی

 حدخثی

 

 ( نشست نقد کتاب 4   
 وحتوا وکان زوان  سخنرانان عنوان  ردخف

  حالغته في فقه لغه القرآن و سّر  الهعجنووسوعه  1
 جلدی( 29)

دکتر وحهود وروخان حسحنی، دکتر وحسن ناجی، استاد 
زاده، دکتروهدوی راد، دکتر عجدالهادی وسعودی،  وؤون

 دکتر علحرضا قائهی نحا، دکتر طحج حسحنی

نهاخندگی قن حنحاد  _قن  71دی  39
 پژوهشهای اسالوی

 قرآنی

الجنان فی  ان و روحالجن رونهایی کتاب روض 2
 تفسحر القرآن  

ظله(  العظهی شجحری زنجانی)دام اهلل آخت
، دکتر سحد وحهود الهسلهحن رئحسی و  االسالم  حجت
 وروخان

اردیجهشت  19
79 

 قرآنی بحت وعظن له  _قن 
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آخت اهلل سحد وحرتقی حسحنی گرگانی و حجت االسالم  کتاب چگونگی تدرخس دروس خارج 3
 ر وحهد جواد ارسطاوالهسلهحن دکت

اردیجهشت  39
79 

انجهن های علهی  -قن
 حوزه

 فقهی

نهاخندگی قن حنحاد  _قن  79تحر  33  کتاب رضوی در آخنه پژوهش 2
 پژوهشهای اسالوی

علوم 
 انسانی

نهاخندگی قن حنحاد  _قن  79تحر  32 دکتر وهدی غالوعلی و دکتر علی ووسوی تنحانی کتاب در جستجوی خورشحد 2
 های اسالویپژوهش

 حدخثی

وجهوعه سلسله التراث التفسحری للشهحد قاضی  5
 جلدی( 5) نوراهلل التستری

آخت اهلل استادی، حجت االسالم و الهسلهحن ورعشی 
نجفی، دکتر وحهدعلی وهدوی راد، دکتر فتح اهلل 

نجارزادگان، علی فاضلی، وحهدرضا فاضلی، و 
 وحهدجواد وحهودی

ن حنحاد نهاخندگی ق _قن  79آذر  9
 پژوهشهای اسالوی

 قرآنی

دکتر وحهدعلی وهدوی راد دکتر وحهدحسحن بهراوی و  خاورشناسان و حدخث شحعهکتاب  1
 دکتر حسن نحا

نهاخندگی قن حنحاد  _قن  79دی  31
 پژوهشهای اسالوی

 حدخثی

 

 


