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اولین همایش بینالمللی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی(ره) و جهان معاصر  
  

اولین همایش بین  المللی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی (ره) و جهان معاصر با حضور  رئیسجمهور، آیتالله سید
حسن خمینی و پیام مرجع عالیقدر، آیتالله العظمی  جوادی آملی در روز چهارشنبه 12 خرداد  در کتابخانه ملی برگزار

میشود.

    

به  گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، همزمان با بیست و هفتمین سالگرد ارتحال  ملکوتی بنیان گذار جمهوری اسلامی
ایران و برای تبیین آرا و اندیشههای آن  امام همام، مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) دانشگاه آزاد اسلامی با 

مشارکت وزارت بهداشت و درمان، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، جهاد دانشگاهی،  سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری
اسلامی ایران، موسسه تنظیم و نشر آثار  امام خمینی(ره)، ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی(ره) و پژوهشکده امام 

خمینی(ره) و انقلاب اسلامی وابسته به موسسه، اولین همایش بین المللی گفتمان  اسلام سیاسی امام خمینی (ره) و جهان
معاصر با حضور رئیسجمهور،  حجتالاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی و پیام مرجع عالیقدر حضرت آیتالله  جوادی

آملی در روز چهارشنبه و در کتابخانه ملی برگزار می شود.

  

دکتر جواد مددی رئیس مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) و انقلاب  اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی درباره این
همایش گفت: «اولین همایش بینالمللی  گفتمان اسلامی سیاسی امام خمینی(ره) و جهان معاصر با همکاری مرکز فرهنگی 

دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز امام،  ولایت فقیه و انقلاب اسلامی جهاد
دانشگاهی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام  خمینی(ره)، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود.»

  

او افزود: «در راستای همکاری مرکز امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی  دانشگاه آزاد اسلامی با همایش بینالمللی گفتمان
اسلام سیاسی امام  خمینی(ره) و جهان معاصر دو نشست تخصصی به عنوان پیش همایش برگزار شد. اولین  نشست تخصصی

با موضوع نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)  در تاریخ 24 آبان 1394 در محل دانشکده علوم
سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران مرکزی و دومین نشست با موضوع جایگاه وحدت در اندیشه سیاسی امام  خمینی

(ره) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در تاریخ 13 دی ماه  1394 برگزار شد.»

  

مددی به فراخوان مقالات برای همایش که با تعیین 5 محور اصلی و 20 محور  فرعی توسط کمیته علمی همایش انجام شد
اشاره کرد و گفت: «217 مقاله به  دبیرخانه همایش رسید که از این تعداد 18 مقاله به زبان غیرفارسی و از خارج  از کشور

بود. با اعلام نتیجه داوری، 49 مقاله برگزیده شد و برای انتشار 11  مقاله منتخب در نشریات معتبر علمی، و 38 مقاله در
ویژهنامه 2 جلدی مقالات  همایش اقدام شده است.»
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او افزود: «تعداد 49 مقاله از کل مقالات دریافتی دبیرخانه و 9 مقاله از  مقالات برگزیده کمیته داوری همایش از دانشگاه
آزاد اسلامی بوده است و عملا  سهم دانشگاه آزاد اسلامی در این رویداد علمی نزدیک به 22درصد است.»
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