گزارش فعالیت ها ،نشاطات و دست آورد های عمده ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسالمی
از بابت ربع دوم سال مالی 1400هـ  .ش
ریاستتتتقیقتتتتطایعیتیعلام تتتتاقیر تتتتت ی ستتتت ع یطری چتتتتارچتکیقتتتتتری قیتا رقی رتتتتتاط ی تتتت یتی تاتتتتا ی
یپختتت یتی تتتتریر تتتت یفره تتت یتیع تتتار ی ستتت ع یبتتتطتری ای فتتتر لیتیقطتتتریلیتیبتتتایطر ارط تتتتقی

غتتتر

تمتیقیها یعققضیاقیرصریتی یااع طییهاییع تییجاع هیف امیقیع ی

عایط.ی ی

ستت یریتترییف اد تتهیطریق قتتعی هتتط ی ستتقر قی یی رتتتا یع تت یبتتهیتیتت یطریبختت یستترقتری عتتتریطی تت ی
طرررصتتتهیهتتتاییرت تتتارت یر عتتت یفره گتتت یقتتتاریخ ی جقعتتتار یتیختتتطعقیبتتتهیفره تتت ی صتتتی یت دیی
یج تتتقی آرتتتا یستتتاخق ی اتتتتاریعخق تتت یجاع تتتهیبخصتتتت

ستتت
هاییطی

ی ستتت یجتتتت ی تتتتتری ای قتتتایعیتی را ی

یفره گ ییتی جقعار ی هط ی ساس ی ی یریاسقیر یقتری یع یطهط .ی

ی ی تتتت ی تتتتتالاق یف امیتتتتقیهتتتتایتیطستتتتقیآترطیهتتتتاییرعتتتتط ی یتتتت یریاستتتتقی ایبابتتتتقیربتتتت یطت یستتتتا یعتتتتام یی
1400یهـی.ی یبهیترحیذی یعخقصر ًیقرقیکیتیققطی یع یررطط:
 -1بخش تألیف و ترجمه ( )6عنوان اثر علمی -تحقیقی و تدقیقی تحت عناوین:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

رسامهیع رفقیتیت اخقیارآ ی ری یچاپیررطیط ی سق.
قاکی را یج ایاقی ی یقعا یعر یر ع یفره گ یتی ط رییآ ی ائ یتتتتتتتتط یبهیآعریقییع قر ی
قط ر اقیسپرط یتط ی سق.
قاکی رعقیااچاقی سا ی ایع اری س یبهیآعریقییع قر یقط ر اقیسپرط یتط ی سق.
قاکیجایگا یتیعقا یا یطریآعتا یهایی س ع یبهیآعریقییع قر یقط ر اقیسپرط یتط ی سق.
قاکی سیا سقی ص حیجتیا هیپیاعبری س ی( ص یهللایر یهیت س )یبهیآعریقییع قر یقط ر اقی سپرط ی
تط ی سق.
رسامهیطیارآ ی ری یطیپته يی تیپی ط هیبهیآعریقییع قر یقط ر اقیسپرط یتط ی سق.

 -2بخش نگارش مقاالت:
ی()6یر ت یعقامهیپ تهت یپیر عت یعتضتراقیعخق یعلابعیرت یهیرصریتیاعا یتیضرترقیهایی
ساسیجاع هی فغا یق ریریررطیط ی سق .ی
ی

 -3بخش تخریج احادیث:
اطیثیعربتلیبه هریطت قاک ( د جمعې خطبې)یتی قاکی(یخطبه های جمعهی)یبهیطتیابا یرستتتتتتتع ی
تترقخری یتیآعاط یچاپیعجططیع یباتط .ی

 -4بخش بازنگری ،تدقیق:
 -1قاکی(ا طری اعهیعخقصریع طثیر عهی عا ی ب ی با یبسق ).
 -2قاکی(بچهیباایی تیقاتقریخت ميیطیډتمت هیڅخهیطیعاتتعا تیطیساق یع قړی تی قت تیدرښتط).
 -3قاکی(ره عایی قتق ی طااقیتی عایقی لطا ی ایبچهیبااییتی ت عیختت قیها).
 -4قاکیعق یعتراهیرتایجع هیطریعترطیع افاقی لطا یتیع تیپطیط یبچهیباای یطیعاتتتتتتتتتعا تیطی
خت طیقتکی تیطیبچهیبااییطیمهیع ځهیتړمتیپهی ړ یطیجع یطیترځ یطیعترايیعق ).
 -5قاکیآخری یفرعا .
 -6یقرجعهی قاکیست دقییرصطی طیثیپیر عت یبا ت ی ایابا یطرییبهیابا یپتقت.
 -7قرجعهی قاکیرا یطریعسجطی ایابا ی گ یس یبهیابا یطری.
 -8قاکی تچ يیمعت ځیپرعس ت هیلریقه.
 -9قاکیضابلهی اطیث.
 -10قاکیضت بلی صت ی مطقه.
 -5بخش طی مراحل مقدماتی علمی ،اداری و تدارکاتی تدویر دو سمپوزیم ملی تحت عناوین:
 -1عا یج طریصاطقیی(ر عهیهللای)ی ای اری ه یس قیتیجعارق.
 -2عیر ثیهاییر ع یر عهیی عا یع طثی ب ی با یبسق .
 -6بخش فعالیت های متفرقه:
 -1تألیف کتاب ( مجموعه از احادیث نبوی صللهللا

ل للهللا ) توسطططح رمتمن رج ا ا قاکا کااسطططجا

آرمکت حقوق اسالری زن.
 -2ل یعر

یع قط عاق یتی ط ریی قطتیری()1ی طر سی ی یرتا یق قیر ت ی(م بارزه عل یه قا چاق

انسان ،مهاجران اطفال).
 -3قطتیریستتتیعی اریی یرتا یپیر عت ی( صلللل و امنیت )یطریقادری قابخا هیریاستتتقی ل راقیتیآراه ی
راعه.
 -4تصطططططمیا ن راز( م ( مسلللللود یاد داالللللت هفاهمیامه همواای میاش لزااج ااالللللاد ح ل القا
جمهوای ا للیم اف انسللتاش ل جمهوای ا للیم ایراش ) ن ( مسللود یاددااللت هفاهمیامه همواای
میاش لزااج ااااد ح ل القا

ل اداا ا یم اموا خیریه دب ).

 -5تصططمیا ن راا( م ( هفاهمیامه میاش کمیسللیوش حقوب ب للر جمهوای ا للیم اف انسللتاش ل لزااج
ااااد ح ل القا

).

 -6تطبیا از صمت ن سقم رتن عمری را رتن دا ن پشتو از (پا خ مفت اعظ ک وا جمهوای مصر
ااجع به ا للللتفتال دللت جمهوای ا للللیم اف انسللللتاش) دا اارطه ره اسططططتقماا ن تأرین صطططط ا دا
کشواعمری.

 ( -7ااش پیان تبمککی رقان رمتمن نزاات دا اارطه ره (هفته محیط زیست).
 -8قرقیکیتی رستتا یرا ر یف امیقیهایی ی یریاستتقیپیر عت ی( حقوق اطفال )یلبعیهط یقیعقا یع قر ی
تا رق.
 -9قرقیکیرا ر ی ایف امیقیهایی ی یریاستتتتتتتقیطریر بلهیبهی( مبارزه علیه مواد مخدر )یلبعیهط یقی
عقا یع قر یتا رق.
 -10ر یهیرا ر ی ای ار رطیهایی ی یریاستتتتتتتتقیطریعترطی( امنیت غذایی )یلبعی هط یقیعقا یع قر ی
تا رق.
 -11یقرقیکیرا ر ی ایف امیقیهایی ی یریاسقیپیر عت ی( مبارزه علیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران
) لبعیهط یقیعقا یع قر یتا رق.
 -12استماک ،تمتیب ن ااسال گزااش از ج سات کمیسیون ع می -تمقیقی ( نووداات از جایگا عهللام
ل معیوی امام بخاای اح ل امام هرمذی اح ).
 -13اسططططتماک ،تمتیب ن ااسططططال گزااش از (جهللاسلللله کمیته مهللا حفازت از تاا هاایخ ل فرهیگ ) دا
نزاات رمتمن اطالعات ن قمهجگ.
 -14ت یه ن ااسططال گزااش قلالیت ها اکن اکاسططت دا اارطه ره ( مسللتههللاوین ) از ارع دنن سططال رالی
 1399الی ارع انل سال رالی .1400
ار ریتتترحیفتقیف امیقیهاییرعط ی ی یریاستتقی ایبابقیرب یطت یستتا یعام ی1400هـتتتتتتتتتی ی یعخقصتتر ًی
قرقیکیتیج قی جر ء قیب طییبتعایرسی ی سق .ی
با احترام
استاد محمد شریف "رباطی"
رئیس تدقیق و مطالعات علوم اسالمی

