
  هفته پژوهش هايبرنامه جدول
   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

   1395سال  
  ساعت برنامه  عنوان برنامه  تاريخ برگزاري  روز برگزاري

  21/09/95  يكشنبه

معاون  و سخنراني خيرمقدم، )دقيقه 15(تالوت قرآن، پخش سرود، اعالم برنامه: افتتاحيه
 15( سخنراني رياست محترم پژوهشگاه ،)دقيقه 10(محترم پژوهشي و تحصيالت تكميلي

سخنراني آقاي دكتر محمد روشن معاون محترم ، )دقيقه 5(پخش كليپ پژوهشگاه ،)دقيقه
 پخش كليپ هفته پژوهش، )دقيقه 30(لس وزارت علوم تحقيقات و فناوريحقوقي و امور مج

سخنراني آقاي دكتر عماد افروغ با عنوان  ،)دقيقه 5(گذشتههاي پژوهشي سال عاليتف
، )دقيقه10(گزارش سامانه پژوهشي پژوهشگاه، )دقيقه 30(»پژوهش و علوم انساني«

 سازي علوم انساني كاربردي درآمدي بر رونمايي از كتاب« كاربردي پژوهشكده علوم انساني
  )دقيقه 10(»در ايران

11:45 -9:30  

  13:30- 14:10  پورنامداريان تقي دكترآقاي سخنراني با محوريت پژوهش توسط  :ادبيات پژوهشكده زبان و
 برگزاري نشست علمي با عنوان :المللسياسي و روابط بين پردازي پژوهشكده نظريه

  14:10- 15:00  با حضور آقاي دكتر فوزي و اعضاي هيات علمي پژوهشكده» پژوهي انقالب اسالمي آينده«

  15:00- 15:20  )هاي مركزمجموعه فعاليت از پخش اساليد(: اسناد فرهنگي آسيامركز 
هاي پژوهش در علوم قرآني  عرصه« سخنراني با عنوان برگزاري: مطالعات قرآنيپژوهشكده 

  15:20- 16:00  با حضور آقاي دكتر مهدوي راد» )مطالعه موردي نقشِ نَقل در پژوهش(و حديث 

  22/09/95  دوشنبه

پژوهشكده مطالعات اجتماعي،پژوهشكده اخالق و تربيت، پژوهشكده مطالعات فرهنگي 
كي، دكتر يباحضور دكتر خان »كودك، تفكر و رسانه«برگزاري دو پنل با عنوان: ارتباطات

آذين، خانم دكتر سركارخانم  ،)پژوهشكده مطالعات فرهنگي ارتباطات(دهقان، دكتر كريمي
  )پژوهشكده مطالعات اجتماعي(، آقاي دكتر فاضلي)ربيتپژوهشكده اخالق و ت(هدايتي

12:30 -9:30  

نقش نخبگان در خصوص مسائل جامعه «ن برگزاري پنل با عنوا :)ع(مركز تحقيقات امام علي
آقاي دكتر مالك شجاعي و دبيري فر، با حضور آقاي دكتر حسني» )ع(از ديدگاه امام علي

  آقاي دكتر جاللي
14:00 -13:15  

   دكتر علي مطهري قايآ سخنرانيخوش آمدگويي رياست محترم پژوهشگاه، 
  14:00- 15:00  »تجربه زيسته پژوهشي استاد شهيد مطهري«با عنوان

  » شناسي اي زبانرشته ابعاد ميان« با عنوان سخنراني برگزاري: پژوهشكده زبانشناسي
  15:00- 16:00  مدرسي يحيي دكتر آقاي عاصي و مصطفي دكتر آقاي حضور با

  23/09/95  سه شنبه

، رونمايي از فالطوري عبدالجواد پرفسور مقام علمي بزرگداشت: پژوهشكده فرهنگ معاصر
استاد (بهشتي حسيني با حضور آقاي دكتر محمدرضا »دگرگوني بنيادي فلسفه يوناني«كتاب 

حكمت  معاون پژوهشي موسسه(خانم دكتر شهين اعواني سركارو ) فلسفه دانشگاه تهران
  )فلسفه ايران

12:00 -10:00  

آقاي دكتر » الحكمهالمعتبر في«رونمايي از كتاب  :پژوهي پژوهشكده غربشناسي و علم
همچنين سخنراني آقاي دكتر منصوري با و  دكتر رحيمي شعربافآقاي با حضور عمادي 

  »اي به علمرويكرد جزيره«عنوان
14:15 -13:15  

هاي فلسفي در حوزه و پژوهش« سخنراني با عنوان برگزاري: پژوهشكده حكمت معاصر
  14:15- 15:00  غالمرضا اعوانيدكتر  آقاي با حضور» دانشگاه

  15:00- 15:30  و كتب علوم انساني متون بررسي شوراي



  24/09/95  چهارشنبه

  10:00- 10:30 المعارف ةپژوهشي در بنياد دايرتجزيه و تحليل تجربه : سخنراني آقاي دكتر پاكتچي با عنوان
  10:30- 10:45  گزارش فعاليت و سامانه پژوهشي پژوهشگاه

  10:45- 11:00  »طرح اعتال«گزارش 
  11:00- 11:10  نشريه برترمعرفي و  گزارش وضعيت مجالت پژوهشگاه

  11:10- 11:40  پيشكسوتان پژوهشتجربه زيسته 
  11:40- 12:00  كارشناسان برتر، دانشجويان برترپژوهشگران برتر،  به اهداء جوايز: اختتاميه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


