
 پژوهی دانشگاه بوخوم آلمانعلمی و پژوهشگران مرکز دینهیأت اعضاي گزارش دیدار 

 

هاي رشته ،کشور 103دانشجو از  43000دانشکده و بیش از  20بوخوم آلمان با در شهر ) Ruhrدانشگاه رور(

. در را در یک مجموعه  گردهم آورده است )علوم طبیعی، مهندسی، پزشکی و علوم انسانی و اجتماعی(مختلفی

 فعالیت دارد.  CERES (Center for Religious Studiesپژوهی (این دانشگاه بخشی به نام مرکز دین

دانشگاه بوخوم  ،) CWUR )2018-2019 هاي دنیابندي دانشگاهبر اساس اطالعات درج شده در سایت رتبه

 کرده است. دانشگاه کسب  1000را در بین  76,6، نمره  24و رتبه ملی  291بارتبه جهانی 

شود و در کز مطالعات علمی دین در اروپا محسوب میاپژوهی بوخوم آلمان یکی از بزرگترین مرمرکز دین

 به عنوان باالترین درجه تحقیقات شناخته شده است. سطح جهانی 

آسیایی و اروپایی قرار دارد که  ها و عقاید دینیدر این مرکز بر روي سنتحوزه اصلی پژوهش و آموزش 

 هاي چندخداییآیین(هندوئیسم)، بودایی، مسیحی و اسالم و نیز هنديشود. مانند شامل همه ادیان عمده در دنیا می

 جینیسم. شتی و ، دین زرتايهاي مدیترانه)، آیینpolytheistic religions of Mesopotamia(النهرینبین

 تکیه دارندمند دین شناختی و نظامروش مطالببر روي پژوهشگران بوخوم  یدین اتدر مرکز مطالع ،به عالوه

هاي تحقیقاتی دیگر این مرکز در حوزهکنند. تحقیق میها در گذشته و حال و نیز بر روي تنوع و برخورد دین

 است. ارتباط با دین و مهاجرت، دین و رسانه و نیز دین و هنر 

پذیرد و براي دانشجویان میدانشجو دنیا  سراسراز این مرکز در سطح کارشناسی ارشد  ،در بخش آموزش

 دهد.ارائه می  .Ph.Dالمللی برنامه نیز در سطح بینممتاز 

و نیز قرار دارد هاي اروپایی المللی دانشگاه) در شبکه بینERASMUSمه اراسموس(این مرکز از طریق برنا

 در ارتباط است. ) و غیره آمریکا ،هاي سایر نقاط دنیا از طریق برنامه همکاري ( چین، کره جنوبیبا دانشگاه

 ،از این رو. استتوسعه در پژوهش به عنوان کلید  ايرشتهمطالعات بین ،پژوهی دانشگاه بوخومدیندر مرکز 

دین پژوهی، رسانه و هاي مختلف مانند سراسر دنیا از رشتهمحققان در این مرکز از تحقیقاتی دین و رسانه  گروه

گو در ارتباط وشناسی جهت ارائه تجربیات و گفتجامعهشناسی، شناسی، تاریخ هنر، انسانارتباطات، فلسفه، زبان

-هاي آموزشی و همایشبا سازماندهی کارگاهاین محققان  کند.استفاده میهاي جدید شناسیها و روشنظریهبا 

 با هم در ارتباط هستند. المللی المللی، چاپ آثار و ایجاد شبکه بینهاي بین



وهشگر در زمینه مطالعات دینی است ، پژ)Volkhard Krech(لکهارد کرشورئیس این مرکز پروفسور ف

دین و هنر، تاریخ مطالعات دینی ، دین و خشونت، سازي و پلورالیسم دینیحول دین، جهانینظریه ت که در زمینه

 کند. پژوهش می

رئیس این مرکز پروفسور فولکهارد کرش  و همراهان او مهمان پژوهشگاه   19/3/1398روز یکشنبه مورخ 

 المللی بودند. هاي علمی بینبه میزبانی دفتر همکاري

محقق در زمینه  ،خانم پروفسور کارمن ماینرتاز  :ندادند عبارتآمپژوهشگاه  به کهاین مرکز پژوهشگران 

و ادبیات  شتیتاریخ دین زرت ر زمینه تاریخ ادیان آسیاي غربی،پروفسور د کیانوش رضانیا آقاي دکتر، دین بودایی

نماد حیوانات و رنگ، مفهوم بدن  زمینهکه در باستان  شناسیشرقاستادیار  ،روسل پینتکا هینز میانه، خانم فارسی

و متخصص در مطالعات چنین آقاي تیم کاریس، مدیر پژوهشی این مرکز کند و همتحقیق می و محیط زیست

 هاي همکاري ارائه نمود.که توضیحات خوبی دربارة زمینهرسانه 

 :به شرح زیر استنشست این مطرح شده در مورد توافق اهم موارد 

 دانشجو در مقطع دکتريتبادل امکان  -

 ایران اسالمیدر زمینه ادیان قبل از اسالم و  ی مشتركتحقیقاتهاي امکان انجام پروژه -

 هاي مشتركامکان برگزاري کارگاه -

داوري اثر در قالب اعضاي هیأت علمی پژوهشگاه به صورت مستقل پس از  هايکتابامکان چاپ  -

 انتشارات مرکز 

بندي هاي باالیی در رتبهعلمی پژوهشگاه در مجالت مرکز که از رتبه امکان چاپ مقاالت اعضاي هیأت -

 المللی برخوردار است.مجالت بین

 امکان چاپ آثار مشترك پژوهشگاه و مرکز دین پژوهی دانشگاه بوخوم -

 اي به امضاي طرفین خواهد رسید.نامهتمامی موارد فوق به زودي در قالب تفاهم

 با همکاري پژوهشکده هاي دینیاسطورهدر زمینه  یمشترککارگاه  فق شدچنین براي نخستین گام تواهم

 برگزار گردد.مطالعات قرآنی 

المللی هاي علمی بینالزم به ذکر است که کلیه بروشورها و اطالعات تفصیلی مرکز در اختیار دفتر همکاري

دفتر پیشنهادات خود را براي همکاري توانند با مراجعه و مشاوره با کارشناسان قرار دارد و همکاران محترم می

 اعالم فرمایند.


