
 همایش های برگزار شده حوزه معاونت پژوهشی

 
  
، کارگاه این در 89 ورودی ارشد کارشناسی دانشجویان و علمی هیأت اعضاء برای( تحقیق روش و نویسی مقاله کارگاه) برگزاری. 1. 2

 و داخلای  نشاریات  ساح   در را نویسای  مقالاه  علمای  هاای  روش تهران دانشگاه تربیتی علوم دانشکده پژوهش معاون باقری خسرو دکتر

 ؛کردند تشری  المللی بین

 گااروه  محتارم  مادیر  نوروزی دکتر توسط  کارگاه این(: 1389) علمی هیأت اعضاء برای( آموزشی تکنولوژِی) کارگاه برگزاری. 2. 2

 در آموزشای  ناوین  هاای  روش      و ذهان عملکرد نحوه به کارگاه این در. گردید برگزار طباطبایی عالمه دانشگاه آموزشی تکنولوژی

 ؛شد پرداخته تدریس امر

 هاا  رشاته  از یک هر وضعیت تخصصی سمینار این در(: 1390) رو پیش انداز چشم و انقالب هنر وضعیت بررسی تخصصی سمینار. 3. 2

 و ضاع   نقاا   شناسایی ضمن طریق این از تا شد ارائه آموزشی های گروه مدیران به رو پیش های راه ارائه و انقالب از بعد سال 30 در

 نخساتین . شاود  ارائاه  نیااز  ماورد  هاای  طار   و بررسی، راهبردی سند در مندرج اهداف سوی به حرکت های راه، موجود وضعیت قوت

 در آن تجربیاات  و نتاای   اداماه  در و برگزار تئاتر گروه توسط 1390 سال( خرمشهر آزادی روز) ماه خرداد سوم در زمینه این در سمینار

 ؛شود می گرفته کار به همچنان بعدی سمینارهای

 مااه  آباان ) هنار  دانشاکده  و گرافیاک  گاروه  همکااری  باا  کار مراحل فیلم با همراه محبوعاتی گرافیک آموزشی کارگاه برگزاری. 4. 2

 (؛1390

 هنار  دانشاکده  و گرافیک گروه همکاری با چاپ در ویژه های جلوه همراه به چاپ خالقیت، گرافیک آموزشی کارگاه برگزاری. 5. 2

 ؛شد برگزار سوره اجتماعات سالن در عفراوی بهرام استاد حضور با کارگاه این(؛ 1390 آبان)

 و گرافیاک  گاروه  همکاری با کارگاه این(: 1390 آذرماه( )کنیم جلوگیری چاپی ضایعات از چگونه)  آموزشی کارگاه برگزاری. 6. 2

 ؛گردید برگزار سوره دانشگاه اجتماعات سالن در عفراوی بهرام استاد حضور با هنر دانشکده

 (؛ 1390آذرماه) ایرانی تایپوگرافی در پاساژ آموزشی کارگاه برگزاری. 7. 2

 (؛1390 ماه دی) چاپ های هزینه محاسبه همراه به گرافیک طراحی در بیان های شیوه آموزشی کارگاه برگزاری. 8. 2

 هنر دانشکده و گرافیک گروه همکاری با کاشانی مجید استاد توسط سوره دانشگاه در عاشورایی پوسترهای آموزشی کارگاه برگزاری

 (؛ 1391)

 (؛1390 ماه دی) هنر دانشکده و گرافیک گروه همکاری با چاپ های هزینه محاسبه همراه به گرافیک طراحی در بیان های شیوه. 10. 2

 (؛ 1391) هنر دانشکده علمی هیأت اعضاء هنری و فرهنگی آثار نمایشگاه برگزاری. 11. 2

 توسط برنامه این(: 1391 ماه اردیبهشت) دانش. بینش. ارزش مثلث در ای حرفه اخالق های چالش عنوان با حسنی دکتر سخنرانی. 12. 2

 ساابق  استادیار حسنی دکتر برنامه این در. گردید برگزار معماری دانشکده در سوره دانشگاه پژوهش معاونت همکاری با معماری گروه

 ؛پرداختند سخنرانی ایراد به امیرکبیر دانشگاه استاد و ژاپن کوبه دانشگاه

 (؛1391، نوجوانان و کودکان فکری کانون) نوجوان و کودک تئاتر تخصصی و علمی سمینار در شرکت. 13. 2

 ؛ تاکنون 1386 سال از( سایه) سوره تئاتر دانشجویی جشنواره دوره 5 اجرای در نمایش گروه با همکاری. 14. 2

 هادف  باا  همکااری  ایان (: 1389 آبان) سازی فیلم های کارگاه تشکیل و فیلم 70 نمایش با هلند و ایران فیلم هفته نخستین اجرای. 15. 2



 ؛پذیرفت صورت بشریت و الهی ادیان وفاق مورد انسانی های ارزش تروی  هدف با سایر و ایران بین فرهنگی تعامل ضرورت

 بخاش  برگازاری  در بصایرت  جشانواره  اولاین  باا  نمایشای  جشانواره  و فرهنگای  مرکاز  باا  ساوره  دانشاگاه  نمایش گروه همکاری. 16. 2

  ؛(1391  ماه دی) دانشگاه داخل در خوانی نامه نمایش

 (؛1391) مرکز این در سوره پنجم جشنواره با مرتبط مقدس دفاع خوانی نامه نمایش برگزاری و فت  روایت بنیاد با همکاری. 17. 2

 سافارت  همکااری  باا  ساوئیس  فایلم  شب عنوان با سوئیس کشور از کوتاه فیلم 10 نمایش با کوتاه های فیلم نمایش برنامه اجرای. 18. 2

 (؛ 1391) مربوطه سفیر حضور و سوئیس

 و آلماان  سافارت  همکااری  با آلمان فیلم شب عنوان با آلمان کشور از کوتاه فیلم 8 نمایش کوتاه های فیلم نمایش برنامه اجرای. 19. 2

 (؛1391) مربوطه سفیر حضور

 ؛1391 ماه فروردین در سوره دانشگاه دانشجویان از فیلم 9 ارسال با ریس اریش آقای ریاست به اتریش فیلم جشنواره در حضور. 20. 2

 (؛1391) نو های افق بخش در ارنوعات عباس آقای ریاست به قحر الجزیره مستند فیلم جشنواره در حضور. 21. 2

 نشسات  هماراه  باه  سایما  و صادا  المللی بین های همایش مرکز همکاری با مهدویت دکترین المللی بین همایش هشتمین برگزاری. 22. 2

 (؛1391 تیرماه) کارها راه و راهبردها و ساز زمینه هنر، ساز زمینه و جهانی خیزش، اسالمی بیداری ویژه

 چااپ  زمیناه  در ایاران  اجتماعی مسایل و ها رسانه ملی همایش برگزاری در اصفهان دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده با همکاری. 23. 2

 (؛1391 اسفندماه) همایش پوسترهای و بروشور، فراخوان

 شاکوه  دکتار  خاانم  سارکار  حضاور  باا  اساالمی  ایرانای  رویکارد  باا  سوم هزاره در خانواده المللی بین سمینار اجرای در همکاری. 24. 2

 (؛1391 اسفندماه) سمینار علمی کمیته در، قاضی محمدپور جواد دکتر آقای، سوره دانشگاه پژوهش معاون و نژاد نوابی

 مدت به دستی صنایع نمایشگاه برگزاری قالب در ای رشته میان و ملی همایش روسیه شلُخوف دانشگاه با سوره دانشگاه همکاری. 25. 2

 (؛1391) روز 10

، مضااع   جنسایت  ای رشاته  میاان  و ملای  هماایش  برگزاری در بهشتی شهید دانشگاه حقوق دانشکده با سوره دانشگاه همکاری. 26. 2

 و شاناختی  جامعاه  و شناسای  جامعاه ، الملال  بین و داخلی حقوق رویکرد، فقهی و دینی رویکرد محوریت با انسان یگانگی، دوگانه انسان

 ؛ پزشکی روان و پزشکی رویکرد

 بروشاور ، فراخوان، چاپ زمینه در هنردرمانی سراسری کنگره سومین برگزاری در خانواده پژوهشکده با سوره دانشگاه همکاری. 27. 2

 (؛1387) اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت سینمایی امور از مربو  های فشرده لو  مجوزهای دریافت، کنگره و برنامه

 مرتبط های نامه پایان نوشتن، انتشارات و چاپ زمینه در اسالمی انسانی علوم المللی بین کنگره نخستین در سوره دانشگاه همکاری. 28. 2

 ؛ هنر رهپویه پژوهشی - علمی نشریه در مقاالت و ارشد کارشناسی سح  در کنگره موضوعات با

 ؛ سوم هزاره در خانواده المللی بین سمینار. 29. 2

 ؛ اسالمی هنر و فرهنگ با آشنایی روزه سه همایش. 30. 2

 .سوره نمایش گروه استادان از یکی کارگردانی به دوم جهانی جنگ در شویک تئاتر اجرای. 31. 2

 

 برگزارشده های همایش اهم. 3

 ؛ سوره کوتاه فیلم اکران اولین. 1. 3

 .شد اکران سوره دانشگاه سینمای سالن در 1390 بهمن 29 تاریخ در کوتاه فیلم 7 تعداد برنامه این در



 ؛سوره کوتاه فیلم اکران دومین. 2. 3

 .شد برگزار سوره دانشگاه سینمای سالن در 1391 اسفند 13 تاریخ در و کوتاه فیلم 7 اکران با برنامه این

 ؛ سوره کوتاه فیلم اکران سومین. 3. 3

 .شد برگزار سوره دانشگاه سینمای سالن در 1392 فروردین 27 تاریخ در برنامه این

 ؛ سوره کوتاه فیلم اکران چهارمین. 4. 3

 .شد برگزار سوره دانشگاه سینمای سالن در 1392 اردیبهشت 8 تاریخ در که بود فیلم 7 شامل برنامه این

 ؛ سوره کوتاه فیلم اکران پنجمین. 5. 3

 . شد برگزار سوره دانشگاه سینمای سالن در 1392 اردیبهشت 29 تاریخ در که بود کوتاه فیلم 7 تعداد پخش شامل برنامه این

 
 ؛  سوئیس فیلم شب. 6. 3

 در. شد برگزار سوره دانشگاه ارتباطات دانشکده سالن در 1391 ماه فرردین 28 تاریخ در سوئیس کشور از کوتاه های فیلم نمایش برنامه

 .شد انجام تهران در سوئیس سفارت همکاری با که برنامه این

 ؛  آلمان فیلم شب. 7. 3

 ایان  در. شد برگزار سوره دانشگاه ارتباطات دانشکده سالن در 1391 خردادماه 1 تاریخ در آلمان کشور از کوتاه های فیلم نمایش برنامه

 .شد انجام تهران در آلمان فدرال جمهوری سفارت همکاری با که برنامه

 ؛ هلند فیلم هفته. 8. 3

 و ایاران  در هلناد  سافارت  همکااری  باا  برناماه  ایان . شاد  برگازار  هنری حوزه اندیشه تاالر در 1389 ماه آبان 6 الی 3 تاریخ از برنامه این

 .شد برگزار سوره دانشگاه

 ؛سوره کوتاه فیلم جشنواره اولین. 9. 3

 .شد برگزار فلسحین سینما در 1390 ماه آبان 30 تا 25 از جشنواره این

 ؛سوره کوتاه فیلم جشنواره دومین. 10. 3

 .شد برگزار فلسحین سینما در 1391 ماه آبان 3 تا مهرماه 29 از جشنواره این

 ؛مهدویت دکترین المللی بین همایش هشتمین در شرکت. 11. 3

 .شد برگزار سیما و صدا المللی بین های همایش مرکز در 1391 تیرماه 16 الی 15 از همایش این

 ؛ ایران اجتماعی مسائل و ها رسانه ملی همایش برگزاری در همکاری. 12. 3

 .شد برگزار اصفهان دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده صائب تاالر 1391 اسفندماه 7 از همایش این

 ؛سوم هزاره در خانواده المللی بین سمینار برگزاری در همکاری. 13. 3

 .شد برگزار شمس ایوان در1391 اسفندماه 8 الی 7 از سمینار این

 ؛روسیه شلُخوف دانشگاه در روز 10 مدت به 1391 سال در دستی صنایع نمایشگاه. 14. 3

 ؛ انسانیت یگانگی، دوگانه انسان، مضاع  جنسیت ای رشته میان و ملی همایش برگزاری در همکاری. 15. 3

 .شد برگزار بهشتی شهید دانشگاه حقوق دانشکده عدالت تاالر در 1390 آذرماه 22 در همایش این

 ؛مجری دانشگاه عنوان به عمومی روابط مسلمان کارگزاران جهانی کنگره در شرکت. 16. 3



 .شد برگزار اسالمی مذاهب دانشگاه و اسالمی مذاهب تقریب جهانی مجمع در 1391 آذرماه 19 الی 18 در کنگره این

 ؛ ایران در هنردرمانی سراسری کنگره سومین برگزاری در مشارکت. 17. 3

 ؛ اسالمی انسانی علوم المللی بین کنگره نخستین برگزاری در مشارکت. 18. 3

 ؛ معنا معلم موالنا ملی همایش برگزاری در مشارکت. 19. 3

 . شد برگزار خمین واحد اسالمی آزاد دانشگاه در 1391 مهرماه 27 الی 26 در همایش این

 ؛ فرهنگ اقتصاد سمینار برگزاری. 20. 3

 ؛ ایران در سرطان به مبتال کودکان شناختی روان کنگره نخستین. 21. 3

 بهشاتی  شاهید  دانشگاه، محک کودکان سرطان تخصصی فوق بیمارستان و خیریه مؤسسه توسط 1391 آذرماه 30 الی 29 در کنگره این

 .شد برگزار سوره دانشگاه و ایران اسالمی جمهوری مشاوره و شناسی روان نظام سازمان، خانواده پژوهشکده

 ؛ ایرانی هنر و فرهنگ با آشنایی روزه 3 همایش در شرکت. 22. 3

 .سوره ایرانی دانشگاه و( ایرال) باشکرتستان و ایران فرهنگی های همکاری انجمن و اوفا شعبه شلُخوف دانشگاه

 ؛شدن جهانی و خانواده لمللی ا بین کنگره برگزاری در مشارکت. 23. 3

 .شد برگزار بهشتی شهید دانشگاه 1390 ماه اردیبهشت 24 و 23 در کنگره این

 سوره دانشگاه همکاری با مدرسان بخش ایران دانشگاهی تئاتر المللی بین جشنواره شانزدهمین اجرای در مشارکت. 24. 3

 ؛ دستی صنایع تخصصی سمینار برگزاری. 25. 3

 .شد برگزار1387 ماه اردیبهشت 31 الی 29 در سمینار این

 ؛تئاتر گروه جشنواره. 26. 3

 طای  در کاه  نموناه  اساتادان  و دانشجویان از تجلیل، سخنرانی، نمایشگاه برگزاری، خوانی نامه نمایش، عروسکی تئاتر اجرای و برگزاری

 . شد برگزار 1387 خردادماه تا 1386 ماه دی

 ؛تماشا سوره جشنواره برگزاری. 27. 3

 .شد برگزار بعد سال  یک ماه همان در بار دومین که شد برگزار 1386 ماه اردیبهشت 19 الی 9 در جشنواره این

 ؛تماشا سوره جشنواره دومین برگزاری. 28. 3

 ؛مجرب اساتید از یکی حضور با هیجانی هوش آموزشی کارگاه پن  برگزاری. 29. 3

 ؛یمنی دکتر آقای حضور با سوره انداز چشم سند درباره آموزشی کارگاه چهار برگزاری. 30. 3

 .تهران دانشگاه با مشترک سمینار دو برگزاری. 31. 3

 .شد برگزار سوره دانشگاه ارتباطات سالن در 1387 ماه اردیبهشت 31 الی 29 در سمینارها این

  



 و فرهنگیدانشجویی همایش های برگزار شده حوزه معاونت 

 

 :تخصصی های نشست برگزاری

 دانشگاهی بخش های نشست درسالن تخصصی های نشست برگزاری به اقدام کریم قرآن المللی بین نمایشگاه در سوره دانشگاه غرفه

 .نماید می سوره دانشگاه غرفه داخل در نمایشگاه

 
 (؛1390) «سنت و قرآن در خانواده» نشست -

 ؛شد داده پاسخ مهدویت درخصوص وهابیون ازسوی شده محر  شبهات نقد به درآن که «مهدویت» نشست -

 در دینی کارشناسان از یکی، کریم قرآن المللی بین نمایشگاه در، سوره دانشگاه غرفه داخل در: دینی شبهات به پاسخگویی نشست -

 در زنان شهادت ارزش بودن نص  درخصوص های شبه مانند) کرد بیان را متنوعی و مختل  محالب، دینی شبهات از برخی به پاسخ

 (؛مردان شهادت برابر

 ؛ «قرآن در صادقین» نشست و«  قرآن دیدگاه از گفتار چگونگی» نشست -

 ؛«تجار تقصیر بدون ورشکستگی در دولت اقدامات مدنی مسئولیت» نشست -

 تخصصی نشریات و بزرگ علمای نامه زندگی حاوی ای کتابچه مانند مختل  فرهنگی محصوالت دانشگاه غرفه کنندگان مراجعه به

 . شد می اهداء مناسبتی و انقالبی های کلیپ و قریب صب  دانشجویی ونشریه رایحه

 ؛کردند سخنرانی انحرافی های فرقه مورد در نشست این سخنران: «حلقه عرفان نقد »تخصصی نشست -

 سنت و قرآن منظر از قدر شب های ویژگی بیان به روحانیون از یکی نشست این در«:  سنت و قرآن منظر از قدر شب» نشست -

 ؛ پرداختند

 ؛پرداختند توضیحاتی بیان به دینی هنر در آن کاربرد و تذهیب هنر درباره اساتید از یکی نشست این در: «قرآن و تذهیب» نشست -

 با نگارگری در درخت تصویر و نقش بررسی به هنر های رشته اساتید، نشست این در: «نگارگری در درخت نقش بررسی» نشست -

 ؛پرداختند مجید قرآن آسمانی آیات به توجه

 . شد بیان اسالمی هنر در نمادها جایگاه و هنراسالمی، نماد درباره مختلفی محالب: اسالمی هنر در  نمادگرایی  نشست -

 فیلم سازنده عوامل خصوص در توضیحی منتقد ابتدا. شد پرداخته آخرالزمان موضوع با هایی فیلم به نشست این در: فیلم نقد نشست -

 (؛2012 فیلم مانند) پرداخت، آن بررسی و نقد به سپس و ارائه

 هنری اثر یک پایان در و شد ارائه مفیدی توضیحات خط نقاشی درخصوص، است همراه آموزشی کارگاه با که: خط نقاشی کارگاه -

 ؛گردید خلق قرآنی موضوع با

 


