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 با موضوع «مسئله چیست؟!» یازدهمین مدرسه علمی دعوت •

 بندى  اولویت  و مســـائل انتخاب  توانایى.  باشـــد   مى  فعالیت  و  گذارى  هدف  گونه هر  اول  مرحله یابى  ســـئلهم
 آشنایى  منظور  به  دعوت  مدرسه  یازدهمین. باشد   مى  دانشجویان  بویژه  و  فرد  هر  براى  الزم  هاى  مهارت از  آنهایکى

 شان  مسئله با  رابطه  در  آنها  از  و  رفت  رسانه  و  فرهنگ  حوزه  فعالین  سراغ  به  کشور  در  موجود  مسائل  با  دانشجویان
 .کرد پرسش مسئله گذارى اولویت و گیرى شکل چگونگى و

 تیم اجرایی دوره .۱
 : مسئول اجرایی دورهاحمدرضا رحمانیان

 علی رضا ربانی یکتا: مسئول محتوایی دوره –یاسین شیریان 
 سید امیررضا عاملی: مسئول مالی و پشتیبانی

 محمدصالح شاه آبادي: مسئول رسانه و تبلیغات
 

 اساتید و موضوعات مورد .۲
 !چیست؟ مسئله : مسئلهتهران دانشگاه سیاسى علوم استاد حسینى،  مجید سید دکتر )1
ینا دکتر )2 وراى  مجلس  هاى  پژوهش  مرکز  علمى هیات کلهر،  ـس م ـش المى: لیـس ازنده اـس ائل حل  و ـس  مـس

 اجتماعى
ابرى  على دکتر )3  نابرابرى سـاختار  صـادق: وقتى امام دانشـگاه  حقوق دانشـکده  علمى هیات  توالیى،  ـص
 کند  مى تولید 
 !نه؟ یا آرى اسالمى، جمهورى دوباره رسانه: طراحى فعال و پژوهشگر و نویسنده نژاد،  فضلى پیام )4
  به  تحول،  ـصادق: براى امام  دانـشگاه ارتباطات  و  فرهنگ دانـشکده  علمى هیات  امامى،   مجید  ـسید دکتر )5
 تغییر دنبال
 !ایم؟ ایستاده رسانه: کجا فعال و پژوهشگر دانشگاه، مدرس  خراسانى،  امیر )6
 اسالمى: مسئله چیست؟! انقالب فرهنگى جبهه مطالعات دفتر مدیر جلیلى،  وحید )7
ــکده  علمى هیات  قیدرلو،   کمیل دکتر )8 ــگاه ارتباطات  و  فرهنگ دانش ــادق: الگوى  امام دانش ــئله  ص   مس

 چیست؟ فرهنگى شناسى
عود دکتر )9 گاه علمى هیات  پور،   معینى مـس بکه  مدیر  و  العلوم  باقر  دانـش ئله چهار  ـش یما: مـس  و  بحران  ـس

 اسالمى جمهورى در مسئله بحران
 !چیست؟ سر رسانه: دعوا فعال و فرهنگى منتقد  دخانچى،  میالد دکتر  )10
 مسئولیت بى و مسئله بى سیما: دانشگاه و صدا دانشگاه علمى هیات حسینى،  بشیر سید دکتر  )11
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 زمان و مدت برگزاري .۳
 روز 15به مدت  1399شهریور ماه  28لغایت  13

 
 
 تعداد شرکت کنندگان .۴

  مدرـسه  ـصفحه طریق  از مخاطب  نفر  30  و  جلـسه  در حاـضر  افراد  نفر 8  حـضور با میانگین  طور  به با  ها نـشـست
 .رسید  مى نیز نفر 100 از بیش به مخاطبان جلسات برخى در شد  برگزار دعوت علمى

 

 شیوه اجراي دوره  .۵
 ـشیوع  به  توجه  ب  نـشـست  این  ـشد،  برگزار ـساعته  2  نـشـست 11  قالب  در  دعوت  علمى مدرـسه  دوره  یازدهمین

ورى،  برگزارى امکان عدم  و  کرونا  ویروس  ورت  به  حـض تقیم  و  مجازى  ـص فحه  از  مـس ه  ـص انى  علوم مدرـس   دعوت انـس
بکه  در تاگرام اجتماعى  ـش د   پخش اینـس جویان از  محدودى  جمع  البته. ـش ورت  به نیز  دانـش ورى  ـص ه  در  حـض  جلـس

 جلـسات  ـصوت  و ـشد   بارگزارى  مدرـسه  ـصفحه  در  جلـسه  از بعد   بالفاـصله ها نـشـست  از کدام  هر  لمفی  .داـشتند   حـضور
 باالى  اســتقبال با  که شــد   بارگزارى  تلگرام  و  بله  هاى پیامرســان  در علمى  انجمن کانال  در  دوره پایان  از پس  نیز

 .شد  روبرو مخاطبان
 
 تصاویر دوره .۶
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انشار فیلم و صوت نشست ها در صفحه و کانال هاي انجمن 
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 دومبخش 

 رویداد علمی 
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 کتابخوانی«روز هاي دور از خانه»مسابقه  •

 
ــدن  متوقف ــى  فعالیت ش ــگاه  آموزش ــیوع  دلیل  به  دانش ــفند  اوایل  از  ویروس کرونا  ش  تاکید   و  98  اس

  ارتباط حفظ   براى  شــد تا باعث  نوروز،  تعطیالت  بودن  پیش  در نیز  و خانگى  بر قرنطینه  ســالمت امر  متخصــصــان
 .شود اجرا و ریزى برنامه کتابخوانىپویش  این مطالعه، و دانشگاه با دانشجویان
 

 تاریخ برگزاري .۷
 اسفند   29  از  روزه  36  بازه  در  مسابقه  این
 .شد  برگزار 99 اردیبهشت 5 لغایت 98

 
 شیوه اجراي مسابقه .۸

اـبت ه  بخش  دو  در  رـق الـع ارش   و  مـط   برگزار  نـگ
د  ه  بخش.  گردـی الـع ل  مـط ــاـم ه  شـ الـع ان،(عمومى  مـط   رـم

تان،   علمى  کتب(  تخـصـصى  مطالعه  و...)   و خاطرات  داـس
  کتاب  مرور  و  معرفى«    و»    و نقد   بخش  و  ،)تخصـصـى  و

ارش »   ل  نـگ دود  پویش  این.  بود  شــــاـم ل«    ـح   تحلـی
  به  مطالعه  گزارش   و داـشت  ادامه  ماه  یک  فیلم  تخـصـصى
  زمان .شـد   مى  منتشـر  پویش کانال  در  هفتگى  صـورت
  به  اما  بود شده  اعالم  99  فروردین  14  تا  پویش  برگزارى

ــتقبال  دلیل ــرکت  اس ــت  5 تا  کنندگان  ش   ماه  اردیبهش
 .گردید  تمدید 

 
 تبلیغات و اطالع رسانی .۹
ــانى اطالع  ـکاـنال ــفـند  27  ـتاریخ در پویش رسـ  ـکاـنال در پویش معرفى و  ابـتدایى تبلیـغات. کرد ـکار ـبه  آـغاز 98  اسـ

د  انجام  علمى انجمن امل  پویش کانال  ابتدایى هاى  فعالیت  و ـش ى، هاى پـست ـش   و  نامه  آیین  اولیه،  تبلیغات انگیزـش
ــتاره  آثار  معرفى  به نیز  برگزارى  طول  در  و  بود  پویش  قوانین ــانى  اطالع  همچنین  دار  س   و  پویش فرایند   هفتگى  رس
 .داشت عضو نفر 210 پویش کانال. پرداخت شده مطالعه صفحات تعداد و گزیده بر نفرات
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 نوآوري .۱۰

اســـاتید  توســـط   مختلف موضـــوعات با  و ها  حوزه  در فیلم ها  و ها  کتاب از  اى  مجموعه پویش  برگزارى  طول  در
تاره هاى  و فیلم ها  کتب  عنوان  به ها  مجموعه  این  که  گردید   معرفى دند   معرفى  پویش کانال  در  دار  ـس   و داراى  ـش
 .بودند  کنندگان شرکت براى باالترى امتیاز

 برندگان مسابقه و جوایز .۱۱

تا   اول نفر  از  ترتیب  به  که  ـشدند   انتخاب  برگزیده  عنوان  به  نفر  5 ـشده  کـسب امتیازات اـساس  بر  مطالعه  بخش  در
 براى  توـمان  هزار  100  و  توـمان،   هزار  200  هزار توـمان،   300  توـمان،   هزار  400  توـمان،   هزار  500  :پنجم  نفر
ان  ازر  تقدی د   گرفته  نظر  در ایـش اس   نیز نگارش   بخش  در .ـش ده  داده  امتیازات  براـس ط   ـش   نفر  دو  داوران، هیات توـس

  .شد  گرفته نظر در تومان هزار 250 دوم نفر و تومان هزار 500 اول نفر براى که شدند  انتخاب

م  در  نیز  برتر  نفرات  و نتایج  اعالم تمین  مجازى  مراـس نواره  بیـس ى  آثار از  تقدید   جـش کده  برتر  پژوهـش  تاریخ  در  دانـش
 .گرفت صورت 99 اردیبهشت 13
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 شرکت کنندگانتعداد  .۱۲

ابقه رکت  با  مـس جویان از  نفر  46 ـش ته  دانـش  معارف  رـش
ــالمى ــد  برگزار  ارتـباـطات و فرهـنگ و  اسـ  این در.  شـ

ابقه جویان  مـس رکت  98 تا 93  هاى  ورودى  از  دانـش  ـش
  .شد  انجام مطالعه صفحه26500 پایان در و داشتند 

 همکار هاي گروه .۱۳

 ارتباطات و فرهنگ و اسالمى معارف دانشکده-

 95 ورودى دانشجویان از جمعى-
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 مسابقه کتابخوانی خط شکن •

این مسـابقه با موضـوعات مربوط به حوزه فرهنگی 
ــده در دفتر اعزام مبلغ   د شـ ار تولـی ا محورـیت آـث ـب
دانشــگاه امام صــادق علیه الســالم و با همکاري 
جو» و دفتر اعزام  داي دانـش جویی «ـص انه دانـش رـس

 برگزار گردید مبلغ دانشگاه 

 

 زمان برگزاري .۱

ابقه در بازه   آذرماه    16لغایت   1روزه از    15این مـس
 برگزار گردید  1399

 

 شیوه برگزاري .۲

مســابقه با محوریت کتاب «جهاد فرهنگی در بیان 
اعزام  دفتر  تولیــدات  از  کــه  انقالب»  معظم  رهبر 

 مبلغ دانشگاه امام صادق می باشد برگزار گردید.

محور خالصه نویسی کتاب و شرکت مسابقه در دو  
 در آزمون تستی و تشریحی از کتاب برگزار شد.

 

 جوایز مسابقه .۳

 بود. هزار تومان 250، هزار تومان  500، هزار تومان 750 جوایز تعیین شده به ترتیب براي نفر اول تا سوم

 

 همکار هاي گروه .۴

 رسانه دانشجویی «صداي دانشجو»

 صادق علیه السالم دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام
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 نشست علمی «اپیدمی زندگی دیجیتال» •

 

 زمان برگزاري: .۱

ــنبه   ــت ماه    1دوشـ   1  مدت  به  1399اردیبهشـ
 نیم و ساعت

 

 :استاد .۲

پژوهشــکده مطالعات  : پژوهشــگر  کیا حامد   دکتر
 فرهنگی و علوم اجتماعی وزارت علوم

 : کنندگان شرکت تعداد .۳

 نفر 40

 : برگزاري سطح .۴

 )اینستاگرام الیو( مجازي

 :عناوین سرفصل و مطالب گزیده .۵

ــه این  در ــد   پرداخته  این  به  جلس ــیوع  که ش   ش
  رشـد  فناوري  پیش از  بیش  تا  شـد   عاملی  کرونا
  زندگی بر  پیش از  بیش  فناوري رشــد  این  و  کند 
ا اثیر  ـه ــت  ـت اثیر  این  و  ـگذاشـ ه  در  ـت  جواـنب  هـم

دگی اثیر  زـن ذار  ـت د   و  بوده  ـگ  این  در  و  بود  خواـه
  .دارد جایگاهی چه ایران کنونی زمان

 :آپارات در گفتگو کامل فایل

 https://www.aparat.com/v/4JEe2 

 

 

 

https://www.aparat.com/v/4JEe2
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 « اولین هاي نشانه شناسی ایموجی» نشست علمی •
 

 : برگزاري مدت و زمان .۱

ه نبه  ـس اعت  99  خرداد  13 ـش اعت یک  مدت  به 22ـس  و ـس
 دقیقه  پنجاه

 :دهندگان ارائه .۲

کارـشناـسی ارـشد معارف اـسالمی   فکر: بادین  جواد محمد
 ، نویسنده مقاله نشانه شناسی ایموجیو فرهنگ و ارتباطات

می: امین محمد د معارف   قاـس ی ارـش ناـس جوي کارـش دانـش
ناـسی اـسالمی و فرهنگ و ارتباطات انه ـش ، مترجم کتاب نـش

 ایموجی

 :کنندگان شرکت تعداد .۳

 نفر 30 

 : برگزاري سطح .۴

  )اینستاگرام الیو( مجازي

  :عناوین سرفصل و مطالب گزیده .۵

 هاایموجی ارتباطی  فرهنگی  شــناســینشــانه  مقاله  بررســی
 ترجمه  و  فکر  بادین  محمدجواد  و  نصــراللهی  دکتر  نوشــته

انه  کتاب ی نـش ناـس  محمد   و  فتوحی  آقاي  قلم  به  ایموجی  ـش
ــمی  امین ــحبت  قاس  تولید   در  ها  فرهنگ جایگاه  درباره  ص

 .ایران جایگاه و ایموجی

 : آپارات در گفتگو کامل  فایل

 https://www.aparat.com/v/9apYe 

 

https://www.aparat.com/v/9apYe


14 
 

 نشست علمی «فرهنگ سازي به سبک انیمه و انیمه سازي بر اساس فرهنگ» •

 

 :  برگزاري مدت  و زمان .۱

 دقیقه  40 ساعت یک مدت  به  99 خرداد  21 چهارشنبه

 :دهندگان ارائه .۲

: دانشجوي کارشناسی معارف اسالمی و  صبوري امین
 فرهنگ و ارتباطات، پژوهشکر حوزه انیمیشن

 : کنندگان شرکت تعداد .۳

 نفر  30

 :  برگزاري سطح .۴

  )اینستاگرام  الیو( مجازي

  :عناوین سرفصل و مطالب گزیده .۵

 جهان در  آن  تاثیر  و  ژاپن در  انیمه  فرهنگی  صنعت بررسی

 انیمه  پیشرفت در  ژاپن مردم  جایگاه

 انیمه مخاطب و ها محتوا،ژانر

 : آپارات در گفتگو کامل  فایل

   https://www.aparat.com/v/vUsuD 

 

 

https://www.aparat.com/v/vUsuD
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 سومبخش 

گفتگو هاي 

 علمی و تخصصی
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 متن خوانی فرهنگحلقه  •

حلقه مطالعاتی فرهنگ با هدف مطالعه متون دســت  
ــد. ابتدا با تبلیغات   ــکیل ش اول در حوزه فرهنگ تش

ــیار کم و با تعداد  ــه به    6بس نفر برگزار گردید. جلس
د و مقاالت   ه برگزار ـش ه جلـس ورت هفتگی و در ـس ـص
ــهر» از گئورگ   «پول در فرهنگ مدرن» و «کالن ش

له دین» از والتر  زه داري به منه «ســرمایالزیمل و مق
بنـیامین مورد بـحث و گفتگو قرار گرـفت. بـعد از ـپاـیان  

ماه، دوباره حلقه مطالعاتی    2سه جلسه و وقفه حدود  
راه اندازي شــد اما اینبار با تبلیغات گســترده تر و با 

ه این دوره کـتاب   19 الـع د. محور مـط نفر برگزار گردـی
بود که سه جلسه  «فاوست» اثر یوهان ولفگانگ گوته  

 نیز برگزار گردید.

 حلقه: دبیر و کارشناس .۱

دانشــجوي  ی هاشــمی تنگســتانی:  یســید محمد یح
 دکتري جامعه شناسی فرهنگی

 تعداد جلسات: .۲

 جلسه 6

 شیوه برگزاري: .۳

 به صورت مجازي و از طریق اتاق اسکاي روم

 متون مطالعه شده: .۴

 گئورگ زیمل-پول در فرهنگ مدرن

 گئورگ زیمل-شهرکالن 

 والتر بنیامین-سرمایه داري به منزله دین

 یوهان ولفگانگ گوته-فاوست


