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 گزارش اجمالی

 1400در سال  اندیشه حسینیه علمیهای فعالیت
 

 

 پژوهش         
 

های نظتا  اتتلتادی بته سرصلت  برای دستتیابی «مکاسبنقد و نقض و طرح کتاب »تطبیقی سلسله جلسات پژوهشی  .1
 اسال  متناسب با صقه حکومتی

اثر مرحتو  استتاد صتدو  و ات تا  « االصولهنقد و بررسی کفای»سلسله جلسات پژوهشی برای پردازش و تفلی  کتاب  .2

 «گانه کفایهمقدمات سیزده»تدوین متن جدید در بخش 

 کارهای انتقال از وضع موجود به مطلوبو راه «خانوادهمطلوب نظا  »سلسله جلسات پژوهشی پیرامون  .3

 و انتشار آن «ومبررسی نخبگانی بیانیه گام دوم؛ تحلیل چهار نقطه کانونی در بیانیه گام د»تنظیم سند  .4

گذاری بتر روی متتن مباحتث جهت بهینه عنوان اصلِی هر مبحث و عنوان« گفت ان انقالب اسالمی»ویرایش سو  کتاب  .5
 صل  اول کتاب
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 سازیگفتمان        

 

 فرهنگ عمومی الف(
 

 مقتد شتهر در  حتر در متاه م« ؛ تحلی  جدید از عل  تتور  در ایتران2صتنه اعتقادی؛ مشروطه اتتلادی» سلسله مباحث .1
 و تممشهد 

 شهر تم ایا  صاط یه در« منزلت زن در نظا  اسالمی»مباحث سلسله  .2

 ج هوریشرکت در گفتگوی زنده تلویزیونی در شبکه ترآن سی ا با موضوع انتخابات ریاست .3

 حسینیه اندیشههای صعالیتشرکت در گفتگوی زنده تلویزیونی در شبکه نور )تم( با موضوع معرصی  .4

 تهران سپاه استان« مکتب انقالب»پژوهشی ن ایشگاه در  یی غرصه آثار حسینیه اندیشهبرپا .5

و اصتق  یانقتالب استالم نتدهیآ» یملت شیه تادر  «نتدهیآ یزن و خانواده در اصق ت دن گاهیجا» تخللی برگزاری نشست .6
 «یت دن

و  یمباحث گفت تان ،یراهبرد یها یتحل ،یپژوهش داتیتول»حسینیه اندیشه جهت انتشار ع ومی « وب سایت»اندازی راه .7
  «یاچند رسانه

و ستبک  یغربت یتدرت، اطالع، ثروت در سبک زندگ دیتول یسه تئور یبررس»کتاب گفت ان انقالب و کتاب چاپ مجدد  .8
  «یاسالم یزندگ

 یروشیپت یاداره کشور و چالشتها یهایدگیچیپ»با موضوع:  های بلیرتی در دوران انتخابات ریاست ج هورییسخنران .9
 در بعضی مساجد شهر تم «ج هور استیر ینامزدها

دو بختش: در  یالهاشت  ینیحست نیرالتدیمن دیس اللهتیمرحو  عالمه آعنوان پژوهشی از آثار  150بارگذاری صای  بیش از  .10
د ارتحتال سایت حسینیه اندیشه؛ به مناسبت ستالگردر  «هیمطلقه صق تینظا  وال شدنزهیتئور»و « صقه تیوال شدنزهیتئور»

 عالمه حسینی الهاش ی

و انتشار آن در روزنامه ایران به مناسبت بیست « تغییر طراحی ع لیات در جنگ اتتلادی»تنظیم یادداشت عل ی با موضوع  .11
 الهاش یو یک ین سالگرد رحلت مرحو  عالمه حسینی

سته ل سل ین استاد مسعود صدو  در االسال  و احجتمرحو  های تطبیقی از پژوهشی عنوان 160بارگذاری صای  بیش از  .12
 سایت حسینیه اندیشه؛ به مناسبت سالگرد ارتحال استاد صدو در « معادله و مدل ت،یحج»سطح 
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و انتشتار آن در روزنامته « رجصقه صتسازی برای ظهور از طریق دستیابی به ضرورت زمینه»تنظیم یادداشت عل ی با موضوع  .13
 مرحو  استاد صدو به مناسبت پنج ین سالگرد رحلت  کیهان

 
 تخصصیفرهنگ ب( 

 

 «یمنطق صور یبخش اول: نقد مباد ؛یانتزاع یشناسمند از معرصتتحلی  نظا »انتشار جزوه  .14

در حاشیه ن ایشگاه مکتتب انقتالب  «انقالب و ن ونه آن نیامام اناتیمند بصهم تاعده روش»با موضوع:  ینشست تخلل .15
 در تهران

 در دانشگاه تهران« ت دن نوین اسالمی»اولین ن ایشگاه تخللی  برپایی غرصه آثار پژوهشی در .16

 برگزاری ن ایشگاه پژوهشی آثار حسینیه اندیشه برای اساتید، نخبگان و مدیران دانشگاه و حوزه شهر کرمان .17

ان استالمی رضایعلاالسال  و ال سل ین گزارشی از تولیدات پژوهشی مرحو  عالمه حسینی و مرحو  استاد صدو  به حجت .18
 و عضو خبرگان رهبری( )استاد در  خارج حوزه

 

 
 ج( مدیران و فعاالن اجتماعی

 

با حضور صعاالن صکری جبهه صرهنگی انقالب در مشهد مقد  و ارائته راهکتار « طرحی برای تفکر»اندیشی شرکت در هم .19
 برای گسست بین نظر و ع   در جبهه صرهنگی

مبلغتین ستازمان تبلیغتات  به اداره ک « جنگ اتتلادی»لیغی در موضوع سلسله جلسات مشاوره عل ی پیرامون محتوای تب .20
 اسالمی

 االسال  و ال سل ین صفرپوربا حجت« های نظا  ت دنی اسال  با مدرنیتهتفاوت»های تبیین کارگاه .21

ت االستال  صتالحی ریتیر مرکتز ارتباطتات مردمتی ریاستح  پیشتنهادی بته حجتارایه تحلی  علت تور  و گرانی و راه .22
 ج هوری
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  «سال پژوهش در جهت انقالب فرهنگی؛ بستر تحقق تمدن نوین اسالمی پنجاه»بازدید از نمایشگاه ثابت د( 
 

 (از اساتید درو  خارج)آیت الله اح دی صقیه  .23

 های استراتژیک ریاست ج هوری(دکتر خیاطیان )رییر مرکز بررسی .24

 درو  خارج( زاده )از اساتیدوال سل ین حسناالسال حجت .25

 وال سل ین ملباحی مقد  )ن ایند مجلر خبرگان رهبری و عضو مج ع تشخیص مللحت نظا (االسال حجت .26

 االسال  هدایت )رییر دصتر آیت الله اراکی(حجت .27

 (معاون پژوهشی ستاد صرهنگی صجر انقالب اسالمی)االسال  سبحانی حجت .28

 السال و معاون موسسه صقه الرضا علیه مدیر .29

 وآلهعلیهاللهالسال  صلی موسسه رسولمدیر  .30

 سسه مبتدامدیر و معاونان مؤ .31

 دستیار رییر مرکز راهبردی سپاه .32

 مدیرک  امور مبلغین سازمان تبلیغات اسالمی .33

 اعضاء شبکه تولید کنندگان محتوای تبلیغی   .34

 

 تهران:در  «سالمیتمدن نوین ا»»و  «مکتب انقالب» شگاهینما بازدید از آثار پژوهشی حسینیه اندیشه در

 (هادر دانشگاه یرهبر یندگینهاد ن ا رییر) یرست  و ال سل ین االسال تحجتت 

 سپاه استان تهرانصقیه در ن اینده ولیاالسال  ابوالقاسم علیزاده حجتتت 

 (دصاع مقد  یحفظ آثار و ارزشها ادیبن رییر)کارگر  سردارتت 

 (ت نظا مللح صیعضو مج ع تشخ) یصفار هرند یآتاتت 

 (کشور دیاسات جیبس رییر) یمردان دکترتت 

 (استان تهران هیحوزه عل  ریمد)صاد   ی یرح نیاالسال  وال سل تحجتت 

 ترارگاه تحول اجت اعی استان تهرانمسئولین تت 
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 واحد خواهران   
 

 

)اثتر « جامعته ارزیتابی وضتعیت زنتان در»سلسله مباحتث  بر «صهرست جامع»محتوایی و تنظیم گذاری عنوان .1
 عالمه حسینی الهاش ی(

بررستی منزلتت زن و ختانواده در نظتا  استالمی از منظتر »سلسله مباحتث  «تدوین»گذاری محتوایی و عنوان .2
 )اثر مرحو  استاد مسعود صدو (« حاک یتی

« درنتیا  خ ینتی در برابتر جاهلیتت مت ؛تیا  حسینی در برابر جاهلیت اولی»کتاب  هایبرگزاری سلسله کارگاه .3
 برای خواهرانی از شهرهای تهران، تم، مشهد، اهواز، ساری، شیراز، س نان، یزد به صورت مجازی

بترای « ساختارهای اجت تاعی برانتداز نظتا  ؛ساختارهای اجت اعی تات  اما »کتاب  هایبرگزاری سلسله کارگاه .4
 به صورت مجازیخواهرانی از شهرهای تهران، تم، مشهد، اهواز، ساری، شیراز، س نان، یزد 

برای ختواهرانی از شتهرهای تهتران، تتم، مشتهد، « گفت ان انقالب اسالمی»کتاب  هایبرگزاری سلسله کارگاه .5
 اهواز، ساری، شیراز، س نان، یزد به صورت مجازی

تئوری تولید تدرت، اطالع، ثروت در سبک زنتدگی غربتی و ستبک زنتدگی »کتاب  هایبرگزاری سلسله کارگاه .6
 ای خواهران شهر تم به صورت حضوریبر« اسالمی

شتهر در مدرسه عل یه الزهترا) ( « ت دن دینی بر محور غدیر و نقش زنان در این حرکت تاریخی»طرح بحث  .7
 اهواز به صورت مجازی

 مانا مؤسسه اندیشکده زن و خانواده  به دعوت« دین، مادر و رسانه ملی»اندیشی با عنوان ارائه بحث در جلسه هم .8

 الزهرا ) ( اهواز به صورت مجازیدر مدرسه عل یه صاط ه« های طلبه تراز انقالب اسالمیویژگی»طرح بحث  .9

در اختتامیته « شناسی کاهش ج عیت در ایران بتر استا  بتازتعریو هویتت زن و ختانوادهآسیب»طرح بحث  .10
 مرکز امور بانوان و خانواده آستان تد  رضوی« شکوه مادری»جشنواره 

خواهران معاونت صرهنگی  بخش»توسط  و واحد خواهران آثار پژوهشی حسینیه اندیشه ثابت بازدید از ن ایشگاه .11
 و تعدادی از خواهران طلبه و دانشجو« تعدادی از  ه سران  شهدای مداصع حر »، «دانشگاه تم
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و « عظم رهبری در موضوع زن و ختانوادهمند و تخللی به صرامین مقا  مضرورت نگاه تاعده»برپایی ن ایشگاه  .12
در اولتین مج وعته « های جدید مدیریت تحقیقات تولید علم به ن ونه عینتی زن و ختانوادهسرصل »ن ایشگاه 
در دانشگاه تهران و بازدید بعضی از استاتید حتوزه و دانشتگاه و « ت دن نوین اسالمی»تخللی  هاین ایشگاه

 مدیران نظا :
   

 اسالمی وزیر صرهنگ و ارشاد ؛دکتر اس اعیلیتت 
 هادر دانشگاه یرهبر یندگینهاد ن ا رییر ؛رست ی و ال سل ین االسال حجت تت

 معاون نهاد رهبری در دانشگاه تهران ؛االسال  گنجویحجتتت 
 الگوی اسالمی ایرانی پیشرصت مرکز از اعضای ؛نبویاالسال  سید عبا  حجتتت 
 زاده از شورای انقالب صرهنگیآتای غالمعلیتت 

 و...
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 09127479245   الله صدو :               االسال  روحةحج
 09126181258     االسال  مح دصاد  حیدری:    ةحج
 09192538469               نژاد:  االسال  اح د زیباییةحج

 09125510689    سرکار خانم کشتکاران )واحد خواهران(:
 09198286964            ها:              رسانارسال پیا  در پیا 
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