آشٌایی اجوالی با پصٍّشگاُ علَم ٍ فرٌّگ اسالهی
پصٍّؽگاُ ػلَم ٍ فرٌّگ اظالهی (ٍ ،)iscaاتعتِ تِ دفتر تثلیغات اظالهی حَزُ ػلویِ لن ،کِ از ظال
 3131تا ػٌَاى «هرکس هغالؼات ٍ تحمیمات اظالهی» فؼالیت خَد را آغاز کرد ،در ظال  3131تا هجَز لغؼی
ٍزارت ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍری تأظیط ؼذ .پصٍّؽگاُ ًْادی حَزٍی ،اًمالتی ،پصٍّؽی ٍ ػلوی اظت
کِ تا ايفای ًمػ ٍاظظ فؼال هیاى حَزُّای ػلویِ تا ًیازّای ديٌی هردم ٍ ًظام اظالهی تِ «تثییي ٍ
گعترغ تاٍر ،تیٌػ ٍ ارزغّای اظالهی ٍ اًمالتی» ٍ «تؼویك ٍ تَظؼِ داًػ ٍ هؼرفت اظالهی» هیپردازد.

اّذاف
 تثییي هؼارف ًاب اظالم ٍ پااليػ فرٌّگ ديٌی از پیرايِّای جوَد ٍ التماط؛ تثییي ًظامهٌذ اظالم ٍ ارائِ الگَّای کارآهذ فردی ٍ اجتواػی هتٌاظة تا ًیازّای جْاى هؼاصر ازعريك تَظؼِ ،تؼویك ٍ تَاىهٌذظازی ػلَم اظالهی؛
 -تأهیي پؽتَاًِّای ػلوی ترای ًظامتخؽی ٍ کارآهذظازی حكَهت ديٌی ٍ اًمالب اظالهی.
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جايگاٌ پصيَشگاٌ علًم ي فرَىگ اسالمی در رتبٍ بىدي

ISC

از ميان بيش از 011مًسسٍ پصيَشی در

سال 0233

جايگاٌ پصيَشگاٌ علًم ي فرَىگ اسالمی در رتبٍ بىدي يزارت علًم از ميان بيش از 011مًسسٍ
پصيَشی در سال 0233
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پصٍّشکذُّا

 پصٍّؽكذُ فرٌّگ ٍ هؼارف لرآى
 پصٍّؽكذُ تاريخ ٍ ظیرُ اّلتیت

(ػلیْنالعالم)

 پصٍّؽكذُ هْذٍيت ٍ آيٌذُ پصٍّی
 پصٍّؽكذُ اظالم توذًی
 پصٍّؽكذُ فمِ ٍ حمَق
 پصٍّؽكذُ فلعفِ ٍ کالم اظالهی
 پصٍّؽكذُ ػلَم ٍ اًذيؽِ ظیاظی
 پصٍّؽكذُ هذيريت اعالػات ٍ هذارن اظالهی
 پصٍّؽكذُ اخالق ٍ هؼٌَيت
 پصٍّؽكذُ الْیات ٍخاًَادُ
هراکس
•

هرکس احیای آثار اظالهی

•

هرکس هغالؼات اجتواػی ـ توذًی

گرٍُّای علوی
تؼذاد گرٍُّای ػلوی 13 :گرٍُ ػلوی
هٌابع اًساًی
تؼذاد ّیات ػلوی توامٍلت:

ً 99فر

تؼذاد ّیات ػلوی پارٍُلتً 31 :فر
پصٍّؽگراى توامٍلت ً 11 :فر
ّوكاراى پصٍّؽی پرٍشُای ً 188 :فر.
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کتابخاًِ
تؼذاد کتاتخاًِّا  9 :کتاتخاًِ  3 ،کتاتخاًِ ديجیتال (ّ 311سار رکَرد هٌاتغ ديجیتالی)
تؼذاد کتابّا  :فارظی  213112کتاب؛ ػرتی  333131کتاب؛ التیي  3133کتاب.
طرحّای پصٍّشی
دايرٌالمعارفَا ي داوشوامٍَا  :هٌتؽر ؼذُ 3 :هَرد

در دظت اًجام 1 :هَرد

اصطالحوامٍَا  :هٌتؽر ؼذُ 31 :هَرد

در دظت اًجام 3 :هَرد

فرَىگوامٍَا  :هٌتؽر ؼذُ 3 :هَرد

در دظت اًجام 1 :هَرد

مًسًعٍَا:

هٌتؽر ؼذُ  1 :هَرد

در دظت اًجام 1 :هَرد

کالنپريشٌَا :

هٌتؽر ؼذُ 13 :هَرد

در دظت اًجام 11 :هَرد

پريشٌَا :

هٌتؽر ؼذُ  111عرح

در دظت اًجام 333 :عرح

ترجمٍَا:

هٌتؽر ؼذُ  23عرح

در دظت اًجام 31 :عرح

اًتشارات
هجوَع آثار هٌتؽر ؼذُ  3331 :هجلذ ( 321هجلذ ًؽر پصٍّؽگاُ  139 ،هجلذ ًؽر تَظتاى کتاب،
 93هجلذ هرکس اصفْاى 20 ،احز بب ّوکبری هزکشالحضبرُ  ،دار الوؼبرف الحکوية ٍ هزکشالْذف (بيزٍت) 5
احز بب ّوکبری عوت).
تعذاد ًشریات  12 :نشريه
تعذاد ًرمافسارّا  31 :نرم افسار

پایگاُّای ٍب
پايگاههای پصوهشگاه از طريق آدرض زير در دسترض است.
http:// isca.ac.ir
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ًشر دیجیتال

تواهی آثار پصٍّؽگاُ ٍ ديگر تخػ ّای دفتر تثلیغات اظالهی اػن از کتاتْا ٍ هجالت ّوسهاى از عريك
پايگاُ پصٍّاى ػرضِ هی ؼَد.
کرسیّا ٍ ًشستّای علوی

کرظی ًمذ ٍ ترٍيجی 111 :کرظی ( همام ًخعت در هیاى هراکس ٍ هؤظعات آهَزؼی ـ پصٍّؽی کؽَر)
ًؽعتّای ػلویً 3119 :ؽعت ػلوی
ّوایشّا
ّوايػّای هلی  43 :همايش
َمايشَاي بيهالمللی 11 :همايش
تعذاد ّوکاریّای علوی داخلی ٍ خارجی  111 :مورد

تفاّنًاهِّا
تفاّنًاهِّای هلی  11 :تفاّنًاهِ
تفاّنًاهِّای تیيالوللی  33 :تفاّنًاهِ
افتخارات
تعداد آثار برگسيدٌ در جشىًارٌ بيهالمللی فارابی 6 :اثر
تعداد آثار برگسيدٌ در کتاب سال جمًُري اسالمی 06 :اثر
ساير جشىًارٌ َا:
تیػ از  211اثر در جؽٌَارُّای هختلف از جولِ کتاب ظال حَزُ ،کٌگرُ دييپصٍّاى کؽَر ،کتاب
فصل جوَْری اظالهی ،کتاب ظال داًؽجَيی ٍ ....بزگشيذُ شذُ اعت.
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ًشبًی پضٍّشگبُ :لن ،چْبرراُ شْذا ،ابتذای خيبببى هؼلن ،پضٍّشگبُ ػلَم ٍ فزٌّگ اعالهی.
تلفي025-37744152 :
دٍرًگبر025-37743177 :
پغت الکتزًٍيکیinfo@isca.ac.ir :
ٍة عبيتwww.isca.ac.ir :
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آشىايی تفصيلی با پصيَشگاٌ علًم ي فرَىگ اسالمی
پصٍّؽگاُ ػلَم ٍ فرٌّگ اظالهی (ٍ ،)iscaاتعتِ تِ دفتر تثلیغات اظالهی حَزُ ػلویِ لن ،کِ از ظال 3131
تا ػٌَاى «هرکس هغالؼات ٍ تحمیمات اظالهی» فؼالیت خَد را آغاز کرد ،در ظال  3131تا هجَز لغؼی
ٍزارت ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍری تأظیط ؼذ .پصٍّؽگاُ ًْادی حَزٍی ،اًمالتی ،پصٍّؽی ٍ ػلوی اظت
کِ تا ايفای ًمػ ٍاظظ فؼال هیاى حَزُّای ػلویِ تا ًیازّای ديٌی هردم ٍ ًظام اظالهی تِ «تثییي ٍ
گعترغ تاٍر ،تیٌػ ٍ ارزغّای اظالهی ٍ اًمالتی» ٍ «تؼویك ٍ تَظؼِ داًػ ٍ هؼرفت اظالهی» هیپردازد.

اّذاف پصٍّشگاُ
 تثییي هؼارف ًاب اظالم ٍ پااليػ فرٌّگ ديٌی از پیرايِّای جوَد ٍ التماط؛ تثییي ًظامهٌذ اظالم ٍ ارائِ الگَّای کارآهذ فردی ٍ اجتواػی هتٌاظة تا ًیازّای جْاى هؼاصر ازعريك تَظؼِ ،تؼویك ٍ تَاىهٌذظازی ػلَم اظالهی؛
 تأهیي پؽتَاًِّای ػلوی ترای ًظامتخؽی ٍکارآهذظازی حكَهت ديٌی ٍاًمالب اظالهی.پصٍّشکذُّا

 پصٍّؽكذُ فرٌّگ ٍ هؼارف لرآى
 پصٍّؽكذُ تاريخ ٍ ظیرُ اّلتیت

(ػلیْنالعالم)

 پصٍّؽكذُ هْذٍيت ٍ آيٌذُ پصٍّی
 پصٍّؽكذُ اظالم توذًی
 پصٍّؽكذُ فمِ ٍ حمَق
 پصٍّؽكذُ فلعفِ ٍ کالم اظالهی
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 پصٍّؽكذُ ػلَم ٍ اًذيؽِ ظیاظی
 پصٍّؽكذُ هذيريت اعالػات ٍ هذارن اظالهی
 پصٍّؽكذُ اخالق ٍ هؼٌَيت
 پصٍّؽكذُ الْیات ٍخاًَادُ
هراکس
•

هرکس احیای آثار اظالهی

•

هرکس هغالؼات اجتواػی ـ توذًی

گرٍُّای علوی پصٍّشگاُ

 .3دائرُ الوؼارفّا
 .2فرٌّگٌاهِّا
 .1تفعیر لرآى
 .1ػلَم لرآًی
 .3هغالؼات تغثیمی
 .3تاريخ تؽیغ
 .1ظیرُ اّل تیت
 .3فرٌّگ ٍ توذى اظالهی
 .9داًؽٌاهِ اّلثیت ػلیْن العالم
 .31هْذٍيتپصٍّی
 .33جرياىؼٌاظی هْذٍيت
 .32آيٌذُ پصٍّی ديي ٍ ديٌذاری
 .31فلعفِ
 .31کالم
 .33فلعفِ اخالق
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 .33اخالق
 .31ترتیت
 .33اظالم ٍ هغالؼات هؼٌَيت
 .39فلعفِ فمِ ٍ حمَق
 .21داًػ ّای ٍاتعتِ تِ فمِ
 .23هعائل فمْی ٍ حمَلی
 .22فلعفِ ظیاظی
 .21فمِ ظیاظی
 .21ػلَم ظیاظی
 .23الْیات تغثیمی
 .23اخالق اجتواػی
 .21هغالؼات خاًَادُ
 .23فمِ کارتردی
 .29حكوت ٍ کالم جذيذ
 .11لرآى ٍ هغالؼات اجتواػی
ٌّ .13ر ٍ توذى اظالهی
 .12تذٍيي ظازهاىّای داًػ
 .11ظازهاىدّی اعالػات ٍ هذارن
 .11اؼاػِ اعالػات ٍ داًػ
 .13کتاب ؼٌاظی ٍ ًعخِ ؼٌاظی
 .13تصحیح ٍ احیای آثار اظالهی
 .11هغالؼات توذًی
 .13هغالؼات فرٌّگی اجتواػی
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هٌابع اًساًی
تیػ از  99ػضَ ّیأت ػلوی توام ٍلت ٍ  31ػضَ ّیأت ػلوی پارُ ٍلت؛
تیػ از  11پصٍّؽگر توام ٍلت؛
تیػ از ً 333فر ّوكار پصٍّؽی پرٍشُ ای ؛

کتابخاًِ ّای پصٍّشگاُ
تؼذاد کتاتخاًِّا  9 :کتاتخاًِ  3 ،کتاتخاًِ ديجیتال (ّ 311سار رکَرد هٌاتغ ديجیتالی)
تؼذاد کتابّا  :فارظی  213112کتاب -ػرتی 333131کتاب -التیي  3133کتاب.
 .3کتاتخاًِ هرکسی پصٍّؽگاُ ػلَم ٍ فرٌّگ اظالهی
 .2کتاتخاًِ تخصصی فرٌّگ ٍ هؼارف لرآى
 .1کتاتخاًِ ػوَهی ٍ اهاًی
 .1کتاتخاًِ تخصص هرکس احیای آثار
 .3کتاتخاًِ ّای پصٍّؽكذُ الْیات ٍاخالق( اصفْاى) (ظِ کتاتخاًِ)
 .3کتاتخاًِ پصٍّؽكذُ اظالم توذًی(هؽْذ)
 .1کتاتخاًِ ديجیتالی پصٍّؽكذُ هذيريت اعالػات ٍ هذارن اظالهیّ 311( :سار رکَرد هٌاتغ
ديجیتالی)
برخی از هْوتریي طرحّای پصٍّشی پصٍّشگاُ
دایرُالوعارفّا ٍ داًشًاهِّا :
هٌتشر شذُ:
 .1دائزُ الوؼبرف لزآى کزين )13جلذ)
 .2داًشٌبهِ لزآى کزين ٍيضُ ًَجَاًبى )1جلذ)
 .3داًشٌبهِ اػالم لزآى )5جلذ)
 .4داًشٌبهِ لزآًی اخالق )1جلذ)
 .5داًشٌبهِ اصَليبى شيؼِ )2جلذ)
در دست اًجام:
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 .1داًشٌبهِ فمِ ٍ اصَل
 .2داًشٌبهِ ػلَم لزآًی
 .3داًشٌبهِ اصَليبى شيؼِ  /ج3
 .4داًشًبهِ اّلبيت(ػليْنالغالم)
 .5داًشًبهِ عبک سًذگی بزاعبط آهَسُ ّبی لزآى ٍ اّلبيت(ػليْن الغالم).
 .6داًشٌبهِ لزآى کزين ٍيضُ ًَجَاًبى/ج،2ج،3ج ٍ 4ج.5

اصطالحًاهِّا :
هٌتشر شذُ:
 .1اصطالحًبهِ ػلَم لزآًى )1جلذ)
 .2اصطالحًبهِ فلغفِ اعالهى ( 2جلذ)
 .3اصطالحًبهِ هٌطك )1جلذ)
 .4اصطالحًبهِ کالم اعالهى ( 2جلذ)
 .5اصطالحًبهِ اصَل فمِ)1جلذ)
 .6اصطالحًبهِ اخالق اعالهی)1جلذ)
 .7اصطالحًبهِ ػلَم حذيج)1جلذ)
 .8اصطالحًبهِ هؼبرف هْذٍی)1جلذ)
 .9اصطالحًبهِ اصالح الگَی هصزف)1جلذ)
 .11اصطالحًبهِ هؼبرف لزآى)1جلذ)
در دست اًجام:
 .1اصطالحًبهِ راٍيبى حذيج
 .2اصطالحًبهِ کالم جذيذ (هغبئل جذيذ کالهی)
 .3اصطالحًبهِ فمِ

فرٌّگًاهِّا :
هٌتؽر ؼذُ:
 .1فزٌّگ لزآى( 33جلذ)
 .2فزٌّگ هَضَػی تفبعيز) 3جلذ)
 .3فزٌّگٌبهِ تحليل ٍاصگبى هشببِ در لزآى کزين(2جلذ)
 .4فزٌّگًبهِ تحليلی ٍجَُ ٍ ًظبئز در لزآى کزين(2جلذ)
 .5فزٌّگًبهِ اصَل فمِ)1جلذ)
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 .6فزٌّگًبهِ ػلَم لزآًی)1جلذ)
 .7فزٌّگًبهِ هؤلفبى اعالهی(جلذ)2ٍ1
 .8فزٌّگ هَضَػی تفبعيز(  3جلذ )
 .9فزٌّگ کبربزدی ٍاصگبى لزآى( 1جلذ)

در دظت اًجام:
 .1فزٌّگ ًبهِ هَلفبى اعالهی ج4ٍ3
 .2فزٌّگ ًبهِ کالم اعالهی
.3

فزٌّگ ًبهِ هٌطك.

هَسَعِّا:
مىتشر

شدٌ:

 .1هَعَػِ ػالهِ شزفالذيي (11جلذ)
 .2هَعَػِ شْيذ اٍل ( 21جلذ(
 .3هَعَػِ شْيذ حبًی )30جلذ)
 .4هَعَػِ ػالهِ بالغی )9جلذ)
 .5الصحببِالکزام ( 3جلذ)
 .6هَعَػة االجوبع فى فمِ االهبهية( 1جلذ)
 .7هَعَػة احکبم الوزتذ( 2جلذ)

در دست اوجام:
 .1هَعَػِ شيخ بْبيی( 20جلذ)
 .2هَعَػِ کبشف الغطبء( 44جلذ)
 .3هَعَػِ ػالهِ عيذ هحغي اهيي( 17جلذ)
 .4هَعَػِ حکين ابَ ًصز فبرابی( 12جلذ)

برخی از کالىپرٍشُّا :
هٌتؽر ؼذُ:
 .1عيبعت هتؼبليِ اس هٌظز حکوت هتؼبليِ(تبکٌَى  17احز هٌتشز شذُ اعت)
 .2اًذيشًِبهِ هتفکزاى هغلوبى(تبکٌَى  47احز هٌتشز شذُ اعت)
 .3داًش عيبعی در ايزاى هؼبصز(تبکٌَى  4احز هٌتشز شذُ اعت)
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 .4فلغفِ فمِ عيبعی(تبکٌَى 4احز هٌتشز شذُ اعت)
 .5فمِ ًظبم عيبعی(تبکٌَى  5احز هٌتشز شذُ اعت)
 .6عيبعت در لزآى کزين(تبکٌَى  4احز هٌتشز شذُ اعت)
 .7هَعَػِ رٍايبت عيبعی(تبکٌَى  4احز هٌتشز شذُ اعت)
 .8فمِ رٍابط بييالولل ٍ عيبعت خبرجی(تبکٌَى  3احز هٌتشز شذُ اعت)
 .9اهٌيت در اعالم(تبکٌَى  3احز هٌتشز شذُ اعت)
 .10رٍحبًيت ٍ عيبعت(تبکٌَى  9احز هٌتشز شذُ اعت)
 .11فلغفة سببى ٍ ػلن اصَل (تبکٌَى  2احز هٌتشز شذُ اعت)
 .12رابطة ًفظ ٍ بذى(تبکٌَى  16احز هٌتشز شذُ اعت)
 .13تَاًبيىّبى فلغفة اعالهى ٍ ربط ٍ ًغبت آى بب حيبت عيبعىـ اجتوبػى(تبکٌَى  3احز هٌتشز شذُ اعت)
 .14ػمل ٍ ديي (تبکٌَى  3احز هٌتشز شذُ اعت)
 .15اًذيشًِبهِ هتکلوبى اهبهيِ(تبکٌَى  8احز هٌتشز شذُ اعت)
 .16اًَارالفمبِّ(در  10هجلذ هٌتشز شذُ اعت)
 .17الْيبت اخالق(تبکٌَى  4احز هٌتشز شذُ اعت)
 .18فمِ ٌّز
 .19جبهغ الغؼبدات
 .20هٌتمذ الوٌبفغ
 .21هيزاث هَضَػی فمِ ٍ اصَل :ارث الشٍجِ
 .22هيزاث هَضَػی فمِ ٍ اصَل :اسدٍاج هَلت
 .23هيزاث هَضَػی فمِ ٍ اصَل :اعذاء الزغبة
 .24هيزاث هَضَػی اخالق ٍ تزبيت( :االشبرات ٍ شزح االشبرات)
 .25هيزاث هَضَػی فلغفِ ٍ کالم :بذاء ،جبز ٍ اختيبر ،ػلن الْی
 .26طزح رعبلِ ّبی فلغفی ٍکالهی خَاجِ ًصيز الذيي طَعی
 .27طزح رعبلِ ّبی حجبة
 .28اخالق ديي داری
 .29اخالق هذيزيت
 .30اخالق سيغتی
 .31هببًی رٍاًشٌبختی تزبيت اخاللی-ديٌی
پروشهها :
هٌتشز شذُ  770طزح؛
در دعت اًجبم  565طزح؛
ترجمهها:
هٌتشز شذُ  21طزح؛
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در دعت اًجبم  10طزح؛

اًتشارات
هجوَع آحبر هٌتشز شذُ  1110 :هجلذ ( 523هجلذ ًشز پضٍّشگبُ  469 ،هجلذ ًشز بَعتبى کتبة 98،هجلذ هزکش اصفْبى20 ،هجلذ
بب ّوکبری هزکشالحضبرُ  ،دار الوؼبرف الحکوية ٍ هزکشالْذف (بيزٍت)  5 ،احز بب ّوکبری عوت).

ًشریات  01 :وشريٍ
هجالت ػلوی ـ پصٍّؽی:
 .1پضٍّشّبی لزآًی
 .2اعالم ٍ هطبلؼبت اجتوبػی
 .3کبٍشی ًَ در فمِ
ً .4مذ ٍ ًظز

مجالت علمی ـ ترييجی:
 .5اخالق

ساير مجالت:
 .6حَسُ
 2 .7هبٌّبهِ آييٌِ پضٍّش
ً .8شزيِ الکتزًٍيکی هذيزيت داًش اعالهی
 2 .9فصلٌبهِ ادبيبت ديٌی
 2 .10فصلٌبهِ ػلوی تخصصی هطبلؼبت هتَى اعالهی
 2 .11فصلٌبهِ ػلوی تخصصی عيزُ پضٍّی اّل بيت (ع)
ً .12شزيِ الکتزًٍيکی ًَ للن

ًرمافسارّا :
برخی از مُمتريه ورم افسارَا :
 .1داًشٌبهِ جبهغ هؼبرف لزآى :جبهغ تزيي فزٌّگ هَضَػی لزآى حبٍی اطّالػبت تفغيز راٌّوب ،فزٌّگ لزآى ٍ فزٌّگ
هَضَػی تفبعيز
14

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

داًشٌبهِ هَضَػی همبالت لزآًی :حبٍی هتي کبهل  10000همبلِ در سهيٌِ ػلَم ٍ هؼبرف لزآى
شجزُ طَبی (کتببخبًِ ديجيتبلی آحبر هزکش فزٌّگ ٍ هؼبرف لزآى )
ًزم افشار فزٌّگ هَضَػی تفبعيز
ًزم افشار هَببيلی عزاج) لزآى)
ًزم افشار پزعوبى ّبی لزآًی
هأخذ شٌبعی جبهغ فمِ اعالهی (در شزف اتوبم)
ًزم افشار «گٌجيٌِ هْذٍيت در لزآى ٍ حذيج».

پایگاُّای ٍب
پايگاُّای پصٍّؽگاُ از عريك آدرض زير در دظترض اظت.
http://.isca.ac.ir

ًؽر ديجیتال  :کتاتخَاى ّوراُ پصٍّاى
تواهی آثار پصٍّؽگاُ ٍ ديگر تخػ ّای دفتر تثلیغات اظالهی اػن از کتاتْا ٍ هجالت ّوسهاى از
عريك پايگاُ پصٍّاى ػرضِ هی ؼَد http://pajoohaan.ir

کرسیّا ٍ ًشستّای علوی
کرظی ًمذ ٍ ترٍيجی 414 :کرظی ( همام ًخعت در هیاى هراکس ٍ هؤظعات آهَزؼی ـ پصٍّؽی
کؽَر)
ًؽعتّای ػلویً 3119 :ؽعت ػلوی
ّوایشّای پصٍّشگاُ :
َمايشَاي بيهالمللی 11 :همايش
برخي از مهمترين همايشهای بين المللي :
ّ .1وبيش اديبى تَحيذی (ّفت ّوبيش) ؛1394
ّ .2وبيش« اهبم هْذی(ػج) ٍ آيٌذُ جْبى» در کشَر ػزاق؛1391
ّ .3وبيش «لزآى ٍ هغبئل جبهؼِ هؼبصز بب ّوکبری عبسهبى فزٌّگ ٍ ارتببطبت اعالهی؛ 1385
ّ .4وبيش بييالوللی آهَسُّبی ديٌی ٍ هغئلة ًفظ ٍ بذى ؛1389
 .5کٌگزُ بيي الوللی ػالهِ عيذ ػبذ الحغيي شزف الذيي ؛1384
 .6کٌگزُ بيي الوللی «شْيذيي»؛ 1389بيزٍت
 .7کٌگزُ بيي الوللی ػالهِ هحوذ جَاد بالغی؛1386
ّ .8وبيش بيي الوللی آخًَذ خزاعبًی1391 .

همايشهای ملي  43 :همايش
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برخي از مهمترين همايش های ملي :
ّ .1وبيش عيزُ عيبعی ٍ حکَهتی پيبهبز اػظن(ص) ؛1385
 .2عيبعت هتؼبليِ اس هٌظز حکوت هتؼبليِ؛1387
ٍ .3حذت اعالهی ٍ اهٌيت هلی؛1389
 .4رٍحبًيت ٍ اًمالة اعالهی؛1394
 .5گفتگَ بزای سًذگی :بزرعی تجزبِ اهبم هَعی صذر؛1394
ّ .6وبيش بزرعی ابؼبد عيبعی حمَلی فبجؼِ هٌب؛1395
 .7هٌبعببت ًغل جَاى ٍ رٍحبًيت ؛1388
 .8اصطالح ًبهِ ٍ کبربزدّبی آى در هحيط الکتزًٍيکی؛1386
 .9گفتوبى هْذٍيت(دُ گفتوبى بب هَضَػبت هزتبط بب هْذٍيت)1378-1387
 .10حجبة ،هغئَليتّب ٍ اختيبرات دٍلت اعالهی؛1394
ّ .11وبيش فمِ لزائت بب ّوکبری شَرای ػبلی لزآى ؛1393

ّوکاریّای علوی :
تؼذاد ّوکبریّبی ػلوی داخلی ٍ خبرجی  118 :هَرد

تفاّنًاهِّای پصٍّشگاُ
تفبّنًبهِّبی هلی  74 :تفبّنًبهِ
تفبّنًبهِّبی بييالوللی  11 :تفبّنًبهِ

افتخارات پصٍّشگاُ
تؼذاد آحبر بزگشيذُ پضٍّشگبُ در جشٌَارُ بييالوللی فبرابی 6 :احز

تؼذاد آحبر بزگشيذُ در کتبة عبل جوَْری اعالهی 16 :احز

سایر جشٌَارُ ّا:
بيش اس  200احز در جشٌَارُّبی هختلف اس جولِ کتبة عبل حَسُ ،کٌگزُ دييپضٍّبى کشَر ،کتبة فصل جوَْری اعالهی ،کتبة
عبل داًشجَيی ٍ ....بزگشيذُ شذُ اعت.
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ًشبًی پضٍّشگبُ :لن ،چْبرراُ شْذا ،ابتذای خيبببى هؼلن ،پضٍّشگبُ ػلَم ٍ فزٌّگ اعالهی.
تلفي025-37744152 :
دٍرًگبر025-37743177 :
پغت الکتزًٍيکیinfo@isca.ac.ir :
ٍة عبيتwww.isca.ac.ir :
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