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محتـرم پژوهشـی و   ، خیرمقدم معاون)دقیقه15(تالوت قرآن، پخش سرود، اعالم برنامه:افتتاحیه
، پخـش کلیــپ  )دقیقـه 15( ، ســخنرانی ریاسـت محتـرم پژوهشــگاه  )دقیقـه 5(تحصـیالت تکمیلـی  

، سخنرانی آقاي دکتر محمد روشن معاون محترم حقوقی و امـور مجلـس وزارت   )دقیقه5( پژوهشگاه
هـاي پژوهشـی سـال    ، پخـش کلیـپ هفتـه پـژوهش فعالیـت     )دقیقـه 30(علوم تحقیقـات و فنـاوري  

، )هدقیقـ 30(»پـژوهش و علـوم انسـانی   « ، سخنرانی آقاي دکتر عماد افروغ با عنوان )دقیقه5(گذشته
رونمـایی از  «، پژوهشکده فناوري سازي در علوم انسانی)دقیقه10(گزارش سامانه پژوهشی پژوهشگاه
)دقیقه10(»کتاب کاربردي سازي علوم انسانی

١١:۴۵-٩:٣٠

١٣:٣٠-١۴:١٠پورنامداریانسخنرانی با محوریت پژوهش توسط آقاي دکتر تقی:پژوهشکده زبان و ادبیات
برگـزاري نشسـت علمـی بـا عنـوان      : المللپژوهشکده نظریه پردازي سیاسی و روابط بین

١۴:١٠-١۵:٠٠با حضور آقاي دکتر فوزي و اعضاي هیات علمی پژوهشکده» آینده پژوهی انقالب اسالمی«

١۵:٠٠-١۵:٢٠)هاي مرکزپخش اسالید از مجموعه فعالیت(:مرکز اسناد فرهنگی آسیا

با حضور » اقتصاد مقاومتی و عزم ملی« برگزاري سخنرانی با عنوان:پژوهشکده مطالعات قرآنی
١۵:٢٠-١۶:٠٠آقاي دکتر مهدوي راد

٢٢/٠٩/٩۵دوشنبھ

پژوهشکده مطالعات اجتماعی ،پژوهشکده اخالق و تربیت، پژوهشـکده مطالعـات   
باحضـور دکتـر خـانیکی،    » کودك، تفکر و رسـانه «برگزاري دو پنل با عنوان:فرهنگی ارتباطات

، آقاي دکتـر آذیـن، خـانم دکتـر     )پژوهشکده مطالعات فرهنگی ارتباطات(دکتر دهقان، دکتر کریمی
)پژوهشکده مطالعات اجتماعی(، آقاي دکتر فاضلی)پژوهشکده اخالق و تربیت(هدایتی

٩:٣٠-١٢:٣٠

نقش نخبگان در خصوص مسـائل جامعـه   «برگزاري پنل با عنوان ):ع(مرکز تحقیقات امام علی
فر، آقاي دکتر مالک شجاعی و دبیري آقاي دکتر با حضور آقاي دکتر حسنی» )ع(از دیدگاه امام علی

جاللی
١۴:١٣:١-٠٠۵

تجربه زیسـته  «با عنوانخوش آمدگویی ریاست محترم پژوهشگاه، سخنرانی آقاي دکتر علی مطهري
١۴:٠٠-١۵:٠٠»پژوهشی استاد شهید مطهري

باحضور » اي زبان شناسیابعاد میان رشته« برگزاري سخنرانی با عنوان:پژوهشکده زبانشناسی
١۵:٠٠-١۶:٠٠آقاي دکتر مصطفی عاصی و آقاي دکتریحیی مدرسی

٢٣/٠٩/٩۵سھ شنبھ

فالطـوري، رونمـایی از   بزرگداشت مقام علمی پرفسور عبـدالجواد :پژوهشکده فرهنگ معاصر
استاد فلسفه (با حضور آقاي دکتر محمدرضا حسینی بهشتی» دگرگونی بنیادي فلسفه یونانی« کتاب 

)معاون پژوهشی موسسه حکمت فلسفه ایران( و سرکارخانم دکتر شهین اعوانی ) دانشگاه تهران

١٠:٠٠-١٢:٠٠

آقـاي دکتـر   » الحکمـه المعتبـر فـی  «رونمایی از کتاب :پژوهشکده غربشناسی و علم پژوهی
عمادي بـا حضـور آقـاي دکتـر رحیمـی شـعرباف و همچنـین سـخنرانی آقـاي دکتـر منصـوري بـا             

»اي به علمرویکرد جزیره«عنوان
١۴:١۵-١٣:١۵

فلسـفی در حـوزه و   هـاي پـژوهش « برگزاري سـخنرانی بـا عنـوان   :پژوهشکده حکمت معاصر
١۴:١۵-١۵:٠٠با حضور آقاي دکتر غالمرضا اعوانی » دانشگاه 

١۵:٠٠-١۵:٣٠یشوراي بررسی متون و کتب علوم انسان

٢۴/٠٩/٩۵چھارشنبھ

برگزاري نشست در خصوص مسائل پژوهش دانشجویی با حضور سرکار خانم :تحصیالت تکمیلی
فر، آقاي دکتـر حمیدرضـا رادفـر و هشـت تـن از      حیاتی، آقاي دکتر مالیی، آقاي دکتر حسنیدکتر 

دانشجویان پژوهشگاه
٩:٠٠-١٠:٠٠

١٠:٠٠-١٠:٣٠سخنرانی آقاي دکتر پاکتچی
١٠:٣٠-١٠:۴۵»طرح اعتال«گزارش 

١٠:۴۵-١١:٠٠گزارش وضعیت مجالت پژوهشگاه و معرفی کتاب برتر
١١:٠٠-١١:٣٠تجربه زیسته پیشکسوتان پژوهش

١١:٣٠-١٢:٠٠) پژوهشگران برتر، کارشناسان برتر، دانشجویان برتر( اهداء جوایز به:اختتامیه


