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تبیین ضرورت و اولویت تاسیس انجمن:

سخن گفتن درباره فناوریهای ارتباطی ،موضوع جدیدی نیست .انسانها از نخستین مراحل تاریخ ،با استفاده
از شیوه و ابزار هایی هر چند ابتدایی ،به تبادل اطالعات پرداختهاند .این شیوه های بدوی به تدریج تکامل
یافت تا اینکه در سالهای اخیر؛ باب ظهور فناوری های ارتباط از راه دور ،یعنی تلفن ،رادیو و تلویزیون ،
تلویزیون کابلی  ،رایانه  ،ماهواره و اینترنت انجامید که با سرعت و کارایی چشمگیری ،فرایند تبادل
اطالعات را در سراسر جهان افزایش دادند .این فناوری ها هر چند پیوسته در حال تحول اند اما به طور
معمول ،روش های ارتباطی و فناوری های قدیمی تر را منسوخ نمی کنند بلکه با فراهم آوردن امکانات و
ظرفیتهای جدید ،نحوه استفاده و کارکردهای آن ها را ارتقا می بخشند .برای مثال ،اینترنت تمامی حوزه
های ارتباطات در روابط انسانی را دستخوش تحول کرده است به گونهای که تمامی رسانه های سنتی و
مدرن شامل؛ کتاب ،روزنامه ،مجله ،رادیو و تلویزیون و  ...به راحتی در بستر اینترنت قابل ارائه و دسترسی
هستند .به واسطه امکانات فناورانه ای که در اختیار مخاطب قرار میدهد ،به قدرتمند شدن وی در کنترل
ارتباط کمک کرده است ،چنانکه امروزه ،مخاطب تنها دریافت کننده پیام و نظاره گر محتوایی برنامه های
رسانه ای نیست ،بلکه می تواند به سرعت به هر پیامی بازخورد نشان دهد و در نحوه تولید آن تاثیرگذار
باشد یا حتی خود به تولید پیام بپردازد همچون فرآیندی که در روزنامه نگاری الکترونیک شهروندی
مشاهده می کنیم؛ و به این ترتیب ،اینترنت زمینه ساز شکل گیری روشهای متفاوت در بهرهگیری از رسانه
ها و در نهایت تغییر سبک زندگی شده است؛ برای نمونه میتوان به امکاناتی از قبیل روزنامه نگاری
الکترونیک ،تجارت الکترونیک ،پست الکترونیک ،کتاب الکترونیک ،دولت الکترونیک و اجتماع الکترونیک
اشاره کرد .بدون تردید جامعه ایرانی که اهداف فرهنگی متعالی را در این جهان پیچیده و پیوسته در حال
تغییر دنبال میکند ،خواستار طی کردن مسیر رشد و ترقی است و از این جهت باید قادر باشد ضمن در نظر
گرفتن تمام مصالح و مقتضیات بومی و آموزههای دینی و فقهی ،به نحوی مؤثر از فناوری های نوین
اطالعاتی و ارتباطی بهره گیرد .این امر عالوه بر شناخت کافی از ویژگی های این فناوری ها و پیامدهای
استفاده از آنها محتاج تدوین و موشکافی در مباحث دینی و فقهی مرتبط است .

3

انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علم هی
اهداف کالن انجمن:

 )1كمك به توسعه و تعميق علوم اسالمي و انساني
 )2تبادل نظر در زمينه آخرين دستاوردهاي پژوهشي در حوزه مطالعاتي انجمن
 )3پويائي ارتباطات علمي ـ تحقيقاتي فيمابين پژوهشگران جهت آشنائي از فعاليتهاي علمي
يكديگر
 )4كمك به معرفي دانشمندان و پژوهشگران
 )5ايجاد بستري مناسب جهت رقابت سازنده بين دانشمندان و قدرداني از فعاليتهاي تحقيقاتي
آنان
 )6ايجاد بستري مناسب جهت ارائه دستاوردهاي سختافزاري و نرمافزاري محققين
 )7ارتقاي سطح دانش ،مهارتهاي فني و ترويج فرهنگ علمي جامعه
 )8نشاندادن توانمنديهاي علمي انجمن و تالش جهت رفع نارسائيهاي علمي احتمالي
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وظایف انجمن:

 )1جلب توجه دانشمندان حوزوي و دانشگاهي به حوزه مطالعاتي انجمن(ارتباطات ،رسانه ،فرهنگ ،هنر
و تبليغ)
 )2راه اندازي فرآيندي كارا در پاسخ گويي به مسائل فقهي رسانه ها
 )3گردآوري و چاپ مقاالت در حوزه مطالعاتي انجمن
 )4برگزاري نشست هاي علمي
 )5برگزاري و همكاري علمي در همايش هاي علمي
 )6برگزاري و همكاري علمي در كرسي هاي آزاد انديشي
 )7برگزاري كارگاه و دوره هاي آموزشي و پژوهشي در جهت اهداف انجمن
 )8راه اندازي تارنما و پايگاه اطالع رساني و وبالگ در خصوص ارتباطات و تبليغ
 )9بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهش فرهنگي
 )11انجام طرحهاي پژوهشي در زمينههاي فرهنگ ،هنر و ارتباطات و مسائل مربوط
 )11ارائه خدمات مشاوره علمي ،فني و اطالعرساني در ارتباط با برنامههاي پژوهشي مرتبط
 )12فراهم آوردن امكانات الزم و متناسب با برنامهها و طرحهاي پژوهشي
 )13برقراري ارتباط سازنده با مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي داخل و خارج از كشور و انجام
پژوهشهاي مشترك در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
 )14ايجاد ارتباط علمي با نيروهاي متخصص و خالق در مراكز علمي و پژوهشي در جهت پيشبرد
اهداف مؤسسه
 )15بهرهگيري از آخرين نتايج پژوهشها و پژوهشهاي علمي در زمينه مطالعات فرهنگي
 )16اتخاذ تدابير الزم به منظور كاربست يافتههاي پژوهشي
 )17برگزاري همايشها و گردهماييهاي فرهنگي داخلي و خارجي طبق ضوابط و مقررات مربوط
 )18اهتمام به انتشار تأليفات ،ترجمهها و يافتههاي پژوهشي به صورت مكتوب ،سمعي و بصري و
رايانهاي طبق ضوابط و مقررات مربوط
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محور فعالیت های انجمن

 .1تشكيل كميته هاي :ارتباطات ،رسانه ،تبليغ ،هنر و فرهنگ ( كه ذيل اين پنج كميته گروه هاي
علمي و لجنه هاي تخصصي فعاليت خواهند كرد).
 .2انجام فعاليت هايي در جهت تحقق منويات مقام معظم رهبري( مبني بر اسالمي سازي علوم و
نشر معارف اهل البيت عليهم السالم
 .3ايجاد پنج فصلنامه علمي پژوهشي با توجه به كميته هاي انجمن
 .4راه اندازي نشريه مكتوب و الكترونيك جهت نشراخبار و فعاليت هاي انجمن
 .5برگزاري و مشاركت در برگزاري همايش ،كنفرانس و سمپوزيوم هاي علمي به صورت
مجازي و فيزيكي و در حوزه استاني ،منطقه اي و بين المللي
 .6برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي و نشست هاي علمي در حوزه هاي تخصصي انجمن و
مركز
 .7انعقاد تفاهم نامه همكاري با دانشگاه ها ،حوزه هاي علميه ،انجمن هاي علميNGO ،هاي
داخلي و خارجي ،مراكز و نهادهاي علمي -پژوهشي دولتي و غير دولتي داخل و خارج از
كشور.
 .8برگزاري كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي در جهت اهداف انجمن.
 .9تشكيل گروه هاي تبليغي چهره به چهره و سنتي( سفيران علمي انجمن ) جهت گروه هاي
هدف( از قبيل دانشگاه ها و مراكز علمي -تحقيقاتي در حوزه فعاليت مشترك با اهداف
انجمن).
 .11تشكيل گروه هايي جهت انجام فعاليت هاي اجتماعي و علمي به صورت مجازي و اينترنتي.
 .11راه اندازي تارنما و پايگاه اطالع رساني انجمن علمي ارتباطات و تبليغ حوزه علميه قم.
 .12ايجاد لجنه ها و گروه هاي علمي -پژوهشي جهت انجام و پيگيري طرح هاي تحقيقاتي و
برگزاري دوره هاي علمي از قبيل (:فقه مضاف{فقه ارتباطات ،فقه اينترنت ،فقه رسانه ،فقه
راديو تلويزيون ،فقه روزنامه نگاري و خبر و خبرگزاري ،فقه اطالع رساني ،فقه تبليغات ،فقه
سينما ،فقه هنر ،فقه فرهنگ و ،}...فرهنگ اصطالح نامه و دائره المعارف فقه ارتباطات و
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رسانه ،حقوق ارتباطات و رسانه ،روش هاي پژوهش در رسانه ،مطالعات فرهنگي و رسانه اي،
اخالق و ارتباطات ،اخالق و رسانه ،اخالق و تبليغ ،فرهنگ و ارتباطات ،مديريت و ارتباطات،
مديريت شبكه هاي اجتماعي ،مديريت فرهنگي و ...
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اهم وظایف و اختیارات شورای پژوهش گروه ها عبارت است از:

 )1تعميق و توسعه مباحث تخصصي گروه
 )2تقويت و گسترش نظريه پردازي  ،پرسش گري ،آزاد انديشي  ،نقد و مناظره مبتني بر آموزه
هاي اسالمي
 )3ارتقاء شأن و منزلت علمي و معنوي حوزه هاي علميه
 )4بهره برداري بهينه از ظرفيت هاي تخصصي موجود .
 )5شناسايي استعدادها و ذخاير حوزه .
 )6تقويت ارتباط ميان عالمان برجسته و فظالي حوزه .
 )7ارائه برنامه هاي راهبردي
 )8نياز سنجي علمي در زمينه ارتباطات و رسانه
 )9تشكيل نشست ها و همايش هاي علمي
 )11انتشار كتب و نشريات علمي
 )11همكاري با ديگر واحدهاي علمي – پژوهشي و مراكز علمي حوزوي و دانشگاهي در داخل و
خارج از كشور .
 )12همكاري با نهادهاي اجرائي حوزوي و غير حوزوي در راستاي اهداف و وظايف واحد .
 )13زمينه سازي براي همكاري و هماهنگي مراكز علمي با يكديگر .
 )14همكاري با حوزه هاي علميه .
 )15صيانت از سنت حوزوي در عرصه پژوهش و تبليغ .
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ساختار:
هیات موسس:

 .1حضرت آیت اهلل حاج سید محمد واعظ موسوی
 .2حضرت آیت اهلل دکتر حاج شیخ احمد عابدی
 .3حضرت آیت اهلل دکتر حاج شیخ محسن اراکی
 .4حضرت آیت اهلل حاج شیخ علی نظری منفرد
 .5حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمد حسین احمدی فقیه یزدی
 .6حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر حاج شیخ علی باقر شیخانی
 .7حضرت حجت االسالم والمسلمین دکترحاج شیخ کریم خان محمدی
 .8حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر حاج شیخ محمد زمانی
 .9حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر حاج شیخ احمد مبلغی
 .11حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج سید رضا تقوی
 .11حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ محسن قرائتی
 .12حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر حاج شیخ ناصر رفیعی محمدی
هیات مدیره:

 .1حضرت آيت اهلل حاج سيد محمد واعظ موسوي (رئيس انجمن)
 .2حضرت حجت االسالم والمسلمين حاج سيد محمود مرتضوي هشترودي
 .3حضرت حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ محمد جواد سبحاني نيا
 .4حضرت حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ محمد هادي مهدي يار
 .5حضرت حجت االسالم والمسلمين دكترحاج شيخ علي باقر شيخاني
 .6حضرت حجت االسالم والمسلمين دكتر حاج شيخ محسن اكبري پايبندي
 .7حضرت حجت االسالم والمسلمين دكتر حاج شيخ محمد صالح مازني(علي البدل)
 .8جناب آقاي دكتر كمال اكبري
 .9جناب آقاي مهدي حيدري(علي البدل)
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بازرسان:

 .1جناب آقاي سيد مهدي ممتحن(بازرس)
 .2حضرت حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ امير اسكندري(بازرس)
 .3جناب آقاي دكتر عادل صادقي دهالن ( علي البدل)

دبیر انجمن:

حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج سید محمود مرتضوی هشترودی
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بخش های انجمن  :نمودار تشکیالتی:

مجمع عمومی
هیات مدیره

رئیس

دبیر

همکاری های
علمی

پژوهش

مالی

آموزش

گروه های علمی

کرسی

کالس های
آموزشی

تبلیغ

نشریه

کارگاه های
آموزشی

ارتباطات

نشست علمی

رسانه

فرهنگ و هنر
11

انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علم هی
بخش ها

 .1آموزش

مسئول:

 .2پژوهش

مسئول:

 .3مالی

مسئول :حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج سید محمود مرتضوی هشترودی

حلقات انجمن

 .1حلقه ارتباطات

مسئول :حجت االسالم محسن اکبری پایبندی

 .2حلقه تبلیغ سنتی

مسئول :حجت االسالم جواد سبحانی نیا

 .3حلقه رسانه

مسئول :جناب آقای دکتر کمال اکبری

 .4حلقه فرهنگ

مسئول :حجت االسالم دکترمحمد صالح مازنی

 .5حلقه هنر

مسئول :حجت االسالم علی باقر شیخانی

برخی فعالیت های انجام گرفته :

 مجامع عمومي:
 oاولين مجمع عمومي 93/11/27
 oدومين مجمع عمومي94/11/23
 مشارکت علمی و معنوی در برگزاری همایش و نشست ها:
 oهمايش بين المللي ميراث مشترك ايران و عراق
 oهمايش ملي فقه ارتباطات(رئيس همايش :سيد محمود مرتضوي هشترودي،
 oاولين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي ،مطالعات اجتماعي و
فرهنگي(رئيس همايش :سيد محمود مرتضوي هشترودي)
 oدومين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي ،مطالعات اجتماعي و
فرهنگي(رئيس همايش :سيد محمود مرتضوي هشترودي)
 oهمايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي ،آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي
ايران (رئيس همايش :سيد محمود مرتضوي هشترودي  ،دبير علمي :دكتر كمال اكبري)
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 oاولين سمپوزيوم بين المللي مديريت
 oهمايش ملي هفت شعار و حمايت ( سخنراني آيت اهلل واعظ موسوي)
 oاولين همايش ملي كامپيوتر ،فناوري اطالعات و ارتباطات اسالمي ايران
www.icconf.ir
 oاولين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت ،كار آفريني و آموزش
ايران www.emconf.ir
 oاولين كنفرانس ملي علوم مديريت نوين و برنامه ريزي فرهنگي اجتماعي ايران
www.mcconf.ir
 oاولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي ،آسيب هاي اجتماعي و
فرهنگي ايران www.psconf.ir
 oاولين كنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي،
جامع شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران www.epconf.ir
 oدومين

همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي ،آسيب هاي اجتماعي و

فرهنگي ايران www.psconf.ir
 افزايش اعضاي انجمن به تعداد  121نفر عضو پيوسته  ،وابسته و افتخاري
 فضاي مجازي
 oراه اندازي سايت انجمن جهت اطالع رساني و ارتباط با اعضا cpchowzah.ir

 oراه اندازي كانال ارتباطي در نرم افزار تلگرام با نام مجله علمي ارتباطات و تبليغ به
آدرس https://telegram.me/cpchowzeh

 oراه اندازي گروه انجمن علمي ارتباطات و تبليغ در نرم افزار تلگرام
 oراه اندازي صفحه اينستاگرام انجمن به آدرس anjomamaneertebatat

 بارگزاري و مطالب و مقاالت و گزارشات جلسات در سايت
 برگزاري جلسات هيات مديره ( هر دو هفته يكبار 28 ،جسله)
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انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علم هی
 ارتباط و تعامل با مراكز و انجمن هاي علمي ديگر:
 oدارالقران عالمه طباطبايي( ره)
 oمركز مطالعات و تحقيقات اسالمي سروش حكمت مرتضوي
 oمركز توسعه پايدار
 oانجمن علمي مطالعات اجتماعي حوزه علميه
 oانجمن مطالعات سياسي
 تدوين آيين نامه هاي مربوطه
 برگزاري نشست هاي علمي  ،نقد كتاب ،كارگاه هاي آموزشي پژوهشي
 oاولين نشست علمي « تبيين و تدوين اهداف و چشم انداز هاي انجمن علمي ارتباطات
و تبليغ»
 oنشست علمي نقد كتاب تامالتي بر دين و رسانه ،نويسنده  :دكتر كمال اكبري
 oدومين نشست علمي «تبيين و تدوين اهداف و چشم انداز هاي انجمن علمي ارتباطات
و تبليغ»
 oنشست علمي نقد كتاب دين و مباني ارتباطات ،نويسنده :دكتر حجت اهلل بيات
 oنشست علمي نقد كتاب خطبه و خطابه در اسالم ،نويسنده :دكتر محمد باقر شريعتي
سبزواري
 oكارگاه روش نيازسنجي پژوهشي (سه دوره)
 ديدار با علما و شخصيت هاي علمي:
 oديدار با حضرت آيت اهلل العظمي مكارم شيرازي
 oديدار با حضرت حجت االسالم و المسلمين حاج آقاي قرائتي
 oديدار با حجت االسالم و المسلمين دكتر سيد سعيد رضا صدر عاملي(عضو شوراي
عالي فضاي مجازي)
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انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علم هی
 oديدار با حجت االسالم و المسلمين دكتر محمد زماني( معاونت بين الملل حوزه هاي
علميه)
 oديدار با حضرت آيت اهلل سيد حسن رباني(رئيس مركز خدمات حوزه هاي علميه)
 oديدار با جناب آقاي دكتر آيت پيمان (رئيس شوراي دين پژوهان كشور)
 oديدار با حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي دكتر احمد زادهوش(رئيس جامعه
المرتضي)
 oديدار با حضرت حجت االسالم و المسلمين صادق گلزاده( معاون فرهنگي مجمع
تقريب مذاهب)
 oديدار با حضرت حجت االسالم و المسلمين حميد محمدي( معاون بين الملل حوزه
علميه خواهران و رئيس سازمان قراني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)
 oديدار با حضرت حجت االسالم و المسلمين مظفري( مشاور عالي پارك علم و فن
آوري قم)
 oديدار با حضرت حجت االسالم و المسلمين سادات كيايي( معاون امور بين الملل
سازمان فرهنگ و هنر و ارتباطات)

برنامه های آینده انجمن :

 .0انجام طرح نیازسنجی پژوهشی در حوزه های ارتباطات ،رسانه ،تبلیغ ،فرهنگ و هنر؛
 .3انجام پروژه ظرفیت ها و ضرورت حضور طالب در رسانه ملی؛
 .2برگزاری همایش علمی پژوهشی فقه ارتباطات؛
 .4برگزاری نشست های علمی ؛
 .2برگزاری سلسله نشست های نقد کتاب؛
 .0برگزاری کالس و کارگاه های آموزشی ؛
 .7امضاء تفاهم نامه با مراکز علمی پژوهشی همسو؛
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 .0مشارکت علمی در برگزاری همایش ها و نشست های ملی و بین المللی با مراکز و نهاد های دارای
تفاهم نامه ؛
 .3راه اندازی پایگاه اطالع رسانی انجمن؛
 .01راه اندازی نشریه علمی پژوهشی؛
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