شماره

«شرافت ماه رجب در زبان ها  ،در بیان ها ،درعقلها و در فكرها نگنجد .رجب ماه دعا و استغفار است و سفارش
زیادی به استغفار در این ماه شده است».

امام خمینی (ره)  /صحیفه نور

در اسالم فرصتهایى براى ارتباط ویژه با خداوند متعال معین شده است .یکى از این فرصتها ماه رجب است .ماه رجب را
قدر بدانید .همهى دعاهایى که در این ماه وارد شده ،درس است؛ صِ رف لقلقهى زبان نیست .این دعاها را با حضور قلب و با
مقام معظم رهبری /دیدار با خانوادههاى شهداى نیروهاى مسلح 1380/07/04
آگاهى از عمق معناى آنها ،بر دل و زبانتان جارى کنید.

نشریه خبری-اطالع رسانی روابط عمومی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)

		
سال دوم  /شماره چهاردهم /اردیبهشت91
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عالمه مصباح یزدی:

اسالمي کردن علوم با بازيابي
علوم غير ديني بر مبناي اصول
اسالمي امکانپذير است

2

اصول كلي حقوق اقليت هاي ديني از
منظر فقه اسالمي

 nلباس روحانيت سمبل ياد خداست
n

اگر اخالص جبهه ،در بازار و دانشگاه هم باشد رونق اقتصادي و علمي نيز حتمي است
رئي��س مؤسس��ه آموزش��ي و
پژوهشي امام خميني(ره) تأکید
ک��رد :تغيير اص��ول علوم غير
ديني و بنيان نهادن مجدد آنها
بر اساس اصول ديني منجر به
توليد علم ديني ميشود

به گزارش مرک��ز خبر واطالع
رس��انی مؤسس��ه آموزش��ی و
پژوهشی امام خمینی (ره) ،آیت
اهلل مصباح يزدي  21ارديبهشت
ماه در سومين جلسه از همايش
«علم ديني» که به همت نهاد
نمايندگي مق��ام معظم رهبري
(در دانش��گاههاي اس��تان قم)،
در مؤسسه آموزشي و پژوهشي
امام خميني(ره) قم برگزار شد،

اخبار کوتاه موسسه

نشستها
عنوان نشست :تكامل برزخي
سخنران :جناب استاد عبوديت
گروه برگزار کننده :گروه عرفان
تاريخ :دوشنبه 1391 / 02 / 18
...................
....................
عنوان نشست :حقوق اقليتهاي ديني در فقه اسالمي
سخنران :حضرت آيتاهلل محسن اراكي
گروه برگزار کننده :گروه اديان
تاريخ :شنبه 1391 / 02 / 23
...................
....................
عنوان نشست :فقه حکومتی با تأکید بر خط مشی
عمومی
سخنران :حجت االسالم محمد حسن جعفری
گروه برگزار کننده :گروه مدیریت
تاریخ :سه شنبه 91/2/26
...................
....................
دو قرن مقاومت عالمان ديني قفقاز
سخنران :حجتاالسالم و المسلمين آقاي عادل
مواليي
برگزار کننده :گروه تاريخ
تاريخ :پنجشنبه 1391 / 02 / 28
...................
....................
الگوي مطالعه شخصيت (با نگرشي به منابع اسالمي)
سخنران :حجتاالسالم و المسلمين آقاي دکتر بشيري
برگزار کننده :گروه روانشناسي
تاريخ :دوشنبه 1391 / 03 / 01
...................
....................
بررسي مديريت تعارض در سيره پيامبر اعظم (صلّي
اهلل عليه و آله)
سخنران :جناب آقاي فرهاد عليزاده
برگزار کننده :گروه مديريت
تاريخ :سهشنبه 1391 / 03 / 02
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برگزاری مراسم جشن میالد حضرت زهرا(س)
(ویژه خواهران)
به مناس��بت فرا رس��یدن ایام می�لاد حضرت
زه��را(س) و روز زن ،به منظ��ور تجلیل از مقام
بانوان محترمه ,مجلس جش��نی ویژه خواهران
در موسس��ه آموزشی و پژوهش��ي امام خميني
ره با س��خنرانی حضرت اس��تاد عالمه مصباح
یزدی(حفظه اهلل) و حضور خانواده محترم شهید
احمدی روشن در تاریخ  21اردیبهشت  91برگزار
گردید.
...................
....................
برگزاری نمایشگاه روز استاد و دستاورد های 15
ساله معاونت آموزش
به مناس��بت روز اس��تاد نمایش��گاه استاد شهید
مرتض��ي مطه��ري(ره) ونمایش��گاه فعالیتها،
نوآوریه��ا و دس��تاوردهای  15س��اله معاونت
آموزش موسس��ه آموزشی پژوهشی امام خمینی
(ره) از تاریخ 91/2/11لغایت 91/2/14در موسسه
برگزار شد.
...................
....................
مجله خانه خوبان شماره  42منتشر شد
در این شماره میخوانید:
تو ،نگو مگر به تفنگ-
ضرب عشق
تحول از نوع امروزی
لبخند فرشتهها
پنجه عقاب
اي��ن نش��ريه را مي تواني��د از دفتر محصوالت
فرهنگي واقع در روبروي نمازخانه مؤسس��ه يا از
بخش نشريات فرهنگي سايت تهيه فرمائيد.
...................
....................
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موضوع اسالمي کردن علوم را
داراي ارتباط مستقيم با ديني يا
ضد ديني بودن علوم دانست و
گفت :بسياري از نظريات علمي
که در دانشگاههاي کشور مطرح
ميشوند ،يا مبتني بر آموزههاي
ماديگرانه هستند يا روشهاي
آنها بر خالف اصول اسالمي
هستند.
ادامه در صفحه آخر
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2قوام حکومت اسالمی به ا ِعمال
نظرات ولی الهی است
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الگوی فقه حکومتی با بحث های
علمی و فقهی تحقق می یابد

پایان نامه های دفاع شده
برگزاری نمایشگاه بهجت عارفان
به هم��ت مدیریت فرهنگی و به مناس��بت فرا
رسیدن ایام سالگرد ارتحال آیه اهلل العظمی بهجت
ره نمایش��گاهی با عنوان بهج��ت عارفان برگزار
گردیده است.
عالقهمندان میتوانند جهت بازدید به طبقه اول
مقابلنمازخانهمراجعهنمایند.
فای��ل این مجموعه نیز در قس��مت محصوالت
نمایشگاهی همین سایت در دسترس عموم قرار
گرفته است.
...................
....................
شماره  22فصلنامه فرهنگ پويا منتشر شد
فصلنامه فرهنگي  ،اجتماعي و سياس��ي نشريه
دانشجويي دفتر پژوهش هاي فرهنگي (پويا) به
مناسبت بيس��ت و سومين سال زعامت حضرت
آيت اهلل خامنه اي حفظه اهلل منتشر شد.
در این شماره می خوانید:
خورشید او را خورشید خواند ،مشکاتی از مصباح،
مردی که مرادش او را شناخت ،مدیریت اخالقی
در نظام والیی ،ترسیم هندسه بین الملل و ایران
دژی تسخیر ناپذیر برای آمریکا.
...................
....................
مسابقه صحيفه سجاديه ويژه همسران محترمه
دانش پژوهان
به همت مديريت دانش پژوهي ،مسابقه صحيفه
سجاديه ويژه همسران محترمه دانش پژوهان از
دعاي  23صحيفه سجاديه برگزار شد.
...................
....................
مسابقه نهج البالغه ويژه دانش پژوهان محترم
به همت مديريت دانش پژوهي و در ادامه سلسله
مسابقات نهج البالغه ،مس��ابقهاي ديگر از اين
کتاب گرانس��نگ (از حکمت  200تا  )220ويژه
دانشپژوهان محترم برگزار ميگردید.
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« جلسـ هدفاع»
شاخصهای استقالل در الگوی پیشرفت
اسالمی _ ایرانی
رشتــه :علوم سیاسی
مقطـع :کارشناسی ارشد
دانـشپژوه :حجت االسالم آقای محمد
اسماعیل ع ّمار
...................
....................
« جلسـ هدفاع»
شاخص های مشارکت سیاسی در الگوی
پیشرفت اسالمی _ ایرانی
رشتــه :علوم سیاسی
مقطـع :کارشناسی ارشد
دانـشپژوه :حجت االسالم آقای محمد
حسین خلوصی
...................
....................
« جلسـه پيشدفاع»
بررس��ی تطبیق��ی حقیقت عال��م برزخ
ازدیدگاه قرآن  ،روایات و عقل
رشتــه :مدرسی معارف
مقطـع :دکتري
دانـشپژوه :حجت االسالم آقاي احسان
ترکاشوند
...................
....................
« جلسـه پيشدفاع»
با خود بیگانگی از دیدگاه آیات و روایات
رشتــه :مدرسی معارف
مقطـع :دکتري
دانـشپژوه :حجت االس�لام آقاي سید
عابدین بزرگی
...................
....................
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« جلسـه پيشدفاع»
اصول اخالق پزش��کی مؤثر در تصمیم
گیری های بالین��ی بیماران مرگ مغزی
از دیدگاه اسالم
رشتــه :مدرسی معارف
مقطـع :دکتري
دانـشپژوه :حجت االسالم آقاي قدرت
اهلل مؤمنی
...................
....................
« جلسـهدفاع»
حقیقت قرب به خدا در اسالم و مسیحیت
با تکیه برقرآن و عهد جدید
رشتــه :ادیان و عرفان
مقطـع :دکتري
دانـشپ��ژوه :حج��ت االس�لام آق��اي
اسماعیلعلیخانی
...................
....................
« جلسـه پيشدفاع»
حقیقت آفرینش از دیدگاه مالصدرا و نقد
و بررسی دالیل عقلی و نقلی وی بر آن
رشتــه:فلسفه
مقطـع :دکتري
دانـشپژوه :حجت االسالم آقاي مرتضی
رضایی
...................
....................
« جلسـ هدفاع»
بررسی تطبیقی نظریه وحدت وجود از نگاه
استاد جوادی آملی و استاد مصباح یزدی
رشتــه:فلسفه
مقطـع :کارشناسی ارشد
دانـشپژوه :حجت االس�لام آقای علی
احمدی امین
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