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انجمن مطالعات اجتماعی
مشخصات:
نام انجمن :انجمن مطالعات اجتماعی
رئیس انجمن :حجه االسالم والمسلمین حمید پارسانیا
تاسیس 0902/20/02 :مصوبه شورای عالی حوزه های علمیه
مجوز ثبت شرکت ها به شماره ثبت  0121و شناسه ملی 00220949011
شروع فعالیت0902/00/02 :
دورنگار90092000 :
سایتwww.ssoq.ir :
هیات موسس :حجج اسالم آقایان :محمود رجبی ،حمید پارسانیا ،اکبر میرسپاه ،شمس اله مریجی ،محمدرضا ضمیری،
سیدمیرصالح حسینی و نصراله آقاجانی
مجامع عمومی:

اولین مجمع عمومی0902/00/02 :
دومین مجمع عمومی0900/00/00 :
هیات مدیره:

دوره اول :حجج اسالم.0 :حمید پارسانیا .0حسن خیری .9کریم خانمحمدی .0محمدحسین پوریانی .4محمدرضا ضمیری،
.1حسن غفاری فر .7حسن حاجیحسینی

علی البدل :مجتبی روحانی زاده ،سیف اله قنبری نیک

بازرسان :سیدحسین فخر زارع  .0اصغر اسالمی تنها
دوره دوم :حجج اسالم.0 :حمید پارسانیا .0حسن خیری.9محمدرضا ضمیری .0حسن غفاری فر .4مجتبی روحانی زاده .1
نصرا ...آقاجانی .7سیف اله قنبری نیک

علی البدل :حسن یوسف زاده

بازرسان :علیرضا پویا  .0هادی بیگی
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گروههای علمی:

 .0فقه اجتماعی  .0روش شناسی و فلسفه روش  .9مطالعات فرهنگ و ارتباطات  .0قرآن و علوم اجتماعی .4
اندیشه شناسی اجتماعی مسلمین  .1مطالعات خانواده
ساختار تشکیالتی:

 .0مدیریت پژوهش شامل؛ الف) واحد طرحهای پژوهشی ب) واحد نشستها و کرسیهای علمی

ج) نشریه )

همایش و نکوداشتها
 .0مدیریت آموزش :شامل؛ الف) واحد کارگاههای تخصصی ب) واحد کالسهای آموزشی
 .0مدیریت حلقات علمی؛ شامل :الف)فقه اجتماعی ب) روش شناسی و فلسفه روش ج) مطالعات فرهنگ و ارتباطات
د) قرآن و علوم اجتماعی ر) اندیشهشناسی اجتماعی مسلمین ز) مطالعات خانواده
 .9مدیریت اجرایی و پشتیبانی؛ شامل :الف) امور اجرایی ب) واحد اداری مالی ج) دیدارها و سفرها د) واحد روابط
عمومی و اطالع رسانی ( نمایشگاه و سایت)
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هیات موسس

مجمع عمومی

هیات مدیره
رئیس :حمید پارسانیا

بازرسان

مدیریت حلقات
مدیریت اجرایی و

مدیریت

پشتیبانی

آموزش

واحد اداری و
مالی

دیدارها و سفرهای علمی

علمی
مدیریت پژوهش

واحد طرح های
واحد کارگاهها

پژوهشی

واحد نشست ها و

واحد نشست های

کالس های

علمی -تخصصی

آموزشی

حلقه فقه
ارتباطات

حلقه روش شناسی و فلسفه

واحد روابط عمومی و
اطالع رسانی

نمایشگاه

حلقه فقه اجتماعی

سایت

واحد نشریه

علوم اجتماعی

همایش و

مطالعات خانواده

نکوداشت
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فعالیتهای مهم انجمن:

برگزاری نشستهای علمی(  2نشست)،میزگرد( ، )0همایش علمی( ،)0فعال نمودن سایت انجمن ،مشارکت در تدوین
سرفصل ها و متون درسی مراکز حوزوی ،مشارکت در داوری کتاب سال ،دیدار با علما ،گسترش اعضاء ،ایجاد تفاهم نامه
همکاری با مراکز علمی ،پژوهشی ،ایجاد کتابخانه تخصصی ،راه اندازی حلقات علمی تخصصی ،برگزاری جلسات تخصصی
حلقات ،برگزاری مجامع عمومی( 9مجمع) ،جلسات هیات مدیره (بیش از  04جلسه) ،ثبت انجمن بعنوان شرکت غیر تجاری
در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
برنامههای آینده انجمن:

برگزاری کرسیهای نظریه پردازی و نوآوری و مناظره ،برگزاری کرسی نقد ،همایش علمی سالیانه ،نشستهای علمی
متناسب با موضوعات اجتماعی و فرهنگی  ،نقد کتاب ،تالیف کتاب متن درسی( 0جلد) ،انتشار نشریه علمی ،استفاده بیشتر از
ظرفیت رسانهها و سایت انجمن ،مشارکت بیشتر اعضاء در برنامههای انجمن ،دیدار با علما و بازدید از مراکز علمی،
گسترش اعضا ،انجام پروژه های علمی-پژوهشی ،برگزاری کارگاه آموزشی و تعامل بیشتر با مراکز علمی
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