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  بسمه تعالی                                                                 

 
  1393ل در سال لپژوهشکده نظریه پردازي سیاسی و روابط بین المگزارش فعالیتهاي                         

  
اهم فعالیتهاي علمی پژو هشکده نظریه پردازي سیاسی و روابط بـین الملـل بـا گروههـاي سـه گانـه مطالعـات نظـري             

  .سیاست، مطالعات کاربردي سیاست و مطالعات روابط بین الملل به شرح ذیل ارائه می گردد
و بـا تأکیـد بـر     هاي گوناگون علـوم سیاسـی  در حوزه را وسیعی از مباحث نظري  انداز از همان ابتدا چشم پژوهشکده نای    

انـداز مـورد    براي دست یابی و تحقق چشـم . مورد توجه قرار داده استتوجه گسترده به مباحث نظري سیاسی اسالم و غرب 
  .، فعالیتهاي خود را در بخشهاي گوناگون و با سیاستگزاري مناسب پی گرفته استنظر

   
ژو هشکده تالش نموده است که طرحهاي پژوهشی موظف در جهت پ :طرح هاي موظفی اعضاء هیئت علمی  -1

   :به شرح زیر می باشد 93طرحهاي در حال اجراي پژوهشکده در سال . ه شودسوق دادانداز کاري پژوهشکده  چشم
 » )ره(تفسیر سیاسی قرآن کریم از دیدگاه امام خمینی« -
 » اقتصاد سیاسی بین الملل« -

  »)از تأسیس قاجاریه تا سلطنت ناصرالدین شاه(در ایران  تحوالت هویت ملی بررسی« -

  »کتابشناسی توصیفی انقالب اسالمی ایران در آثار نویسندگان غربی به زبان انگلیسی« - 

  »)1300-1357(اجتماعی در سینماي ایران -تاریخ فکر سیاسی« - 
 

برگزاري این نشست علمی از همان ابتداي سال با  :»نظام سیاسی اسالم« هاي علمی برگزاري سلسله نشست -2
این نشست علمی در حوزه . به طوري که تاکنون موفق به برگزاري سی نشست علمی بوده است. جدیت تمام پی گرفته شد

اکثریت در نظام سیاسی ) سهلج 5(» حزب در اسالم«در آن مباحث مهمی چون و گیرد  ه سیاسی جاي میپژوهشی فق
عزت اسالمی و سیاست ) جلسه 3(الملل در نظام سیاسی اسالم  روابط بین )جلسه 6(؛ مصلحت عمومی )سهجل 6(» اسالم

منابع مالی حکومت اسالمی ؛ )سهلج 5(؛ ملیت )سهلج 3(هاي اشغالگر با محوریت صهیونیستم  ؛ مسأله رژیم)جلسه 3(خارجی 
  .مورد بحث قرار گرفته است )سه تاکنونلج 3(

قمندان و دانشجویان روزهاي سه شنبه هر هفته از ساعت ام سیاسی اسالم با حضور اساتید و برخی عالنشست علمی نظ    
امیدوار است برنامه این نشست علمی را در سال آینده و با حضور بیشتري از  پژوهشکده. گردد صبح برگزار می 12تا  10

  .پیگیري نماید اناساتید و عالقمند
  
و روابط بین الملـل  پردازي سیاسی  نظریه پژوهشکده :موضوعی در سطح پژوهشگاههاي علمی  برگزاري نشست -3

 .هاي علمی زیر را برگزار نمود دیگر داخل یا خارج پژوهشکده نشست پژوهشکده هايهمکاري  ا بابه صورت انفرادي ی



٢ 
 

دانشگاه تهـران در  این نشست علمی توسط دکتر مصطفی ملکوتیان، استاد علوم سیاسی  ؛»هاي انقالب نظریه «نشست-
اي انقـالب پرداخـت و در   هـ   د ایشان در جلسه اول به نقد نظریـه یبرگزار گرد آبان  امسال 7آذر و  5درتاریخ هاي  دو جلسه

  .جلسه دوم نظریه خود را پیرامون انقالب اسالمی بیان کردند
این نشست علمی با همکـاري پژوهشـکده علـوم اجتمـاعی در      ؛»هاي گفتمانی و آینده انقالب اسالمی؛ چالش«نشستـ 
  .بهمن امسال برگزار گردید 21تاریخ 
آبـان   6السـالم در تـاریخ    ؛ این نشست با همکاري مرکـز امـام علـی علیـه    »غدیر خم؛ پیام آور وحدت اسالمی«نشستـ 

ط سخنران آن نگارش یافته و مـتن آن  محتواي این نشست علمی در قالب مقاله علمی ـ پژوهشی توس . امسال برگزار گردید
  .در اختیار یکی از نشریات علمی ـ پژوهشی قرار گرفته است

 ه درالملل پژوهشکد این نشست علمی با همکاري گروه روابط بین ؛»منازعات نوین منطقه با محوریت داعش«نشست ـ   
  .امسال برگزار گردید تیر ماه 3تاریخ 

  »پس از ملک عبداله آینده سیاسی عربستان،«نشست -    
  نشست علمی اسالم سیاسی و نشست هاي علمی ساختار حکومت علوي -    
  
 تدوین برنامه راهبردي پنج ساله پژوهشکده -4
  
 برگزاري کارگاه آموزشی کتابخانه هاي دیجیتالی و آشنایی با منابع و بانکهاي اطالعات علمی -5

  
نقد سیادت «و » بررسی فلسفه سیاسی اسالمی در غرب«: تا کنون دو طرح درس گفتار با عنوان :تدوین درسگفتار -6

تکمیل کتاب شناسی  توصیفی اسالم سیاسی بالغ بر   .را تدوین کرده است و هم اینک در مرحله تصویب آن است» عقالنی
مجموعه « طرح.است پژوهشگاه قرار گرفتهصفحه  به زبان انگلیسی که چاپ آن مورد تصویب شوراي انتشارات  6000

این طرح به منظور تولید ادبیات فقه سیاسی تدوین شده است و هم اکنون در مرحله تصویب در  :»مقاالت فقه سیاسی
 .شوراي پژوهشی پژوهشکده قرار دارد

  
علمی هیئت ي اعضاهمچنین . که توسط اعضاي هیئت علمی پژوهشکده صورت گرفته استنقد و ارزیابی مقاالت  - 7

از جمله . به منظور برقراري ارتباط و همکاري علمی با مراکز پژوهشی گامهاي قابل توجهی را برداشته است شکدههپژو
. عضویت در اندیشکده عدالت مرکز الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت ودر گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت عضویت 

وابسته به )  به زبان انگلیسی ( جستارهاي سیاسی و مطالعات سیاست خارجی ایران چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی 
همایش و ، اي رشته فصلنامه مطالعات میان ،قاره فصلنامه مطالعات شبه ،مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت

چهار حوزه و  منتشر گردیدمطالعات بین الملل توسط گروه نیز مقاله علمی  5در همین سال، بیش از .  تاریخ و علوم سیاسی
هاي  المللی ایران حوزه سایل منطقه بینم الملل و الملل، اقتصاد سیاسی بین الملل، تحوالت نظري روابط بین امنیت بین

  .تعیین شده است الملل اساسی پژوهش گروه روابط بین


