
 

 ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسالمی 1399گزارش شش ماه اول سال مالی 

 

 آثار علمی و تحقیقی چاپ و نشر شده:تدقیقی  , ( اثر علمی و تحقیقی3تالیف، ترجمه چاپ و نشر ) -1

 کتاب دجمعی خطبی  -1

 کتاب خطبه های جمعه   -2

         تحقیقخی ییرامخوش شنتخیا عخالی جلیخد القخدر –کتاب مجموعه سخنررانی ومقخا ع علمخی  -3

 امام اعظی، ابوحربفه )رح( در سمپوزیی بین المللی امام اعظی ابوحریفه )رح( .

( عرخواش مقالخه یهوهشخی دارای مواخخوعاع و مطالخد ارزنخده حمخد نیازمرخدی هخخای 15نگخار  ) -2

 اهمیا تعاوش و همکاری از دیدگاه اسالم.  -1:جامعه

 کرترول امراض زونوز از دیدگاه اسالم و طد. وقایه و -2

 تجلید از شانزدهمین سالروز هفته قانوش اساسی کشور. -3

 عوامد فماد اداری ازدیدگاه اسالم، قمما چهارم. -4

 .اهمیا صحا شنتی ومحیطی دراسالم -5

 اخوع اسالمی. -6

 حقوق زش از دیدگاه اسالم در تراقض با فرهرگ غرب. -7

 در اسالم.جرگ و صلح  -8

 موقف زش قبد از اسالم. -9

 صلح جویی و خیرخواهی ییامبر اسالم قبد از بعثا. -10

 فماد اداری و راه های جلوگیری آش. -11

 مجازاع خشونا با یتیی. -12

 رواج های نایمرد در مراسی ازدواج. -13

 ذا و شفای بیماری.آب زمزم غ -14

 در جامعه.علا ها و راه حد محو خشونا علیه زناش  -15

 



 :آثار علمی و تحقیقی ویرایش شده ( عرواش اثر علمی و تحقیقی5ویرایش و تتحیح )بازنگری  -3

 تتحیح وادیا کتاب د جمعی خطبی.  -1

 تتحیح کتاب حضرع محمد )ص( یه تک  ره -2

 معاملی او اخالق .  -3

 تتحیح و ویرایش کتاب د حج او عمری  رشود . -4

 . 1398یشتو در رابطه به متارف بودجه انکشافی سال ترجمه گزاز  از زباش فارسی به  -5

 مالی کال د وزارع  سته راورنی او گزار  یشتونه ژبارل . 1398د

 

 :ورکشاپ (1)تدویر  -4

تخن از کارمرخداش ممخلکی واداری ایخن ریاسخا ،  40تدویر یک ورکشاپ )آموز  زباش عربی( بخرای 

 خدماع بهتر در بنش مملکی واداری. تدویر ورکشاپ آموزشی غرض ارتقای ظرفیا و ارائه

 

 سیمینار: (1)تدویر  -5

( تخن از علمخا  250تحخا عرخواش )صخلح و امریخا (بخرای ) یخک روزه تخدویر سخیمیرارطی مراحخد  -1

غرض آگخاهی وترویراههخاش عامخه وتبخارز اهمیخا صخلح و امریخا در اواخا  وخطبا وننبگاش کشور،

 کرونی کشور.


