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اعضاء هیئت مؤسس انجمن علمی مطالعات صلح ایران

دکتر مجتبی مقصودی،  دکتر رضا اسالمی،  دکتر داوود هرمیداس باوند، 
دکتر محمد رضا تاجیک، دکتر جعفر توفیقی داریان، دکتر الهه حجازی، 
دکتر  شاملو،  باقر  دکتر  خورشیدی،  مجید  دکتر  خلیلی،  محسن  دکتر 
مقصود فراستخواه و دکتر محمد امین قانعی راد، دکتر اکرم قدیمی، دکتر 
هومان لیاقتی، دکتر نسرین مصفا، دکتر غالمرضا معمارزاده و دکتر طاهره 

میرعمادی       

اعضاء اولین هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران
)27 خرداد 1394 تا 28 خرداد 1397(

دکتر مجتبی مقصودی )رییس هیات مدیره(، دکتر منصور رحمانی)نایب 
رییس(، دکتر محمد امین قانعی راد )عضو(، دکتر باقر شاملو )عضو(، دکتر 

علی مرشدی زاد )خزانه دار(
اعضاء علی البدل: دکتر مجید خورشیدی، دکتر غالمرضا معمارزاده

بازرس: دکتر طاهره ابراهیمی فر
بازرس علی البدل: آقای ایمان میرزا زاده  

همکاران دفتر: مهرداد خرم نصر، حسین میری رامشه، ندا حاجی وثوق 
و  پریسا زیدوند    

فعالیت های علمی

برگزاری نشست ها و همایش ها: 

1. برگزاری نشست” صلح و مطالعات میان رشته ای” با سخنرانی دکتر 
مقصود فراستخواه، سردار حسین عالیی، دکتر رضا اسالمی، دکتر منصور 
رحمانی و دکتر مجتبی مقصودی در تاریخ 30 شهریور 1394 در اندیشگاه 

فرهنگی کتابخانه ملی؛
2.  برگزاری نشست “همگرایی دینی و دیپلماسی صلح در خاورمیانه” ، 
با سخنرانی دکتر محمد امین قانعی راد، دکتر سیدجواد میری و دکتر محمد 
منصورنژاد در تاریخ 31 فروردین 1395 در پژوهشکده مطالعات فرهنگی 

و اجتماعی؛
دکتر  سخنرانی  با  صلح”  بر  مبتنی  درسی  برنامه  نشست”  برگزاری   .3
محمد امین قانعی راد، دکتر مجتبی مقصودی و دکترعلی رضا صادقی در 

تاریخ 19 اسفند 1394در خانه اندیشمندان علوم انسانی؛
با  صلح”،  و  گرایی  توحید  کتاب  بررسی  و  میزگرد”نقد  برگزاری   .4
دکتر  منتقد  سه  و  افروغ  عماد  دکتر  آقای  جناب  کتاب  نویسنده  حضور 
هیات  عضو  زاد  مرشدی  علی  دکتر  خلجی،  عباس  دکتر  توسلی،  مجید 

علمی دانشگاه شاهد در تاریخ 12 مرداد 1395 درسالن خبرگزاری ایکنا؛
5. برگزاری جشنواره “صلح در ادبیات کودک” با حضور استاد مصطفی 
خانه  در   1395 مهر   17 تاریخ  در  موحد  رابعه  دکتر  و  رحماندوست 

اندیشمندان علوم انسانی؛
6. برگزاری نشست علمی”پژوهش و صلح”، با سخنرانی دکتر مجتبی 
مقصودی، دکتر محمد جواد حق شناس، دکتر شقایق حیدری و دکتر حمید 
عزیزیان در تاریخ 23 آذر 1395، در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد تهران مرکز؛
7. برگزاری نشست “هم اندیشی و ظرفیت سازی نهادی” برای ظرفیت 
سازی انجمن وراه اندازی کارگروه های علمی انجمن در تاریخ 8 اسفند 

1395 در خانه اندیشمندان علوم انسانی؛ 
با سخنرانی دکتر شیدا مهنام، دکتر  8. برگزاری نشست “زن و صلح”، 
مجتبی مقصودی و دکتر عباس محمدی اصل در تاریخ 15 اسفند1395 در 

اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی؛
9. برگزاری همایش “انتخابات اخالقی و اخالق انتخاباتی”، با سخنرانی 
عباس  دکتر  محمودی،  علی  سید  دکتر  راد،  قانعی  امین  محمد  دکتر 
منوچهری، دکتر مجتبی مقصودی، دکتر محمد مهدی مجاهدی، دکتر زهرا 
شجاعی، مهندس مرتضی نبوی، دکتر محمد منصور نژاد و دکتر محمد باقر 
شاملو با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران در در خانه اندیشمندان علوم 

انسانی در 13اردیبهشت 1396؛
 – مفهومی  مبانی  برگزاری نخستین همایش ساالنه “چیستی صلح؛   .10
نظری و چشم اندازهای راهبردی” با بیش از چهل سخنران و 230 چکیده 

مقاله، در تاریخ 8 آذر سال 1396 در خانه اندیشمندان علوم انسانی؛
11. انتشار کتاب چکیده مقاالت نخستین همایش ساالنه انجمن با عنوان 
دبیر  راهبردی،  انداز های  نظری و چشم  مفهومی-  “چیستی صلح؛مبانی 

علمی دکتر محمد امین قانعی راد، دبیر اجرایی دکتر شقایق حیدری؛
12. برگزاری نشست علمی”زنان و صلح پایدار”  به همت کارگروه زنان 
و صلح انجمن با سخنرانی دکتر رضا اسالمی، دکتر مریم اجاللی و دکتر 
علی ملک پور در 13 آذر 1396 در تاالر سالم کرسی حقوق بشر، صلح 

ودموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی؛
های  آسیب  و  زنان  مجازی،  “فضای  علمی  نشست  برگزاری   .13
مهناز  دکتر  سخنرانی  با  انجمن  صلح  و  زنان  کمیته  همت  به  اجتماعی” 
امیرپور، دکتر فاطمه دانشور، دکتر حمیده سعیدی و خانم ندا حاجی وثوق 

در تاریخ 14 دی ماه 1396 در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام؛
14. برگزاری نشست علمی “چشم انداز صلح در افغانستان” با سخنرانی 
دکتر  مشارکت  و  افغانستان(  ملی  امنیت  پیشین  صالح)رئیس  دکترامراهلل 
تاریخ 17 دی ماه 1397 در  مجتبی مقصودی و دکتر سعید شکوهی در 

خانه اندیشمندان علوم انسانی.
حضور  با  توسعه”  و  امنیت  “صلح،  کتاب  نقد  نشست  برگزاری   .15
نویسنده کتاب دکتر احمد موثقی و سه منتقد دکتر علی مرشدی زاد، دکتر 
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مجتبی مقصودی و دکتر امیر حسین زمردیان در تاریخ 24 دی ماه 1397 
در خانه اندیشمندان علوم انسانی؛

16. برگزاری نشست علمی”زنان و صلح؛ بررسی پیشران های قانونی” به 
همت کارگروه زنان و صلح انجمن با سخنرانی دکتر مریم افشاری، دکتر 
رضا اسالمی، دکتر حسن فدایی و دکتر فاطمه احمدی در تاریخ 14 اسفند 

1396 در دانشگاه شهید بهشتی؛
17. برگزاری سخنرانی علمی “زنان، صلح و مدارا در اسالم” به همت 
کارگروه زنان و صلح انجمن و با سخنرانی دکتر صدیقه وسمقی در تاریخ 

17 اردیبهشت 1397 در خانه اندیشمندان علوم انسانی؛

مشارکت و همکاری در فعالیت های علمی:

1. مشارکت در همایش “روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه” با 
انجمن ترویج علم درتاریخ  19 آبان 1394 در برج میالد؛

2. مشارکت در همایش “جامعه علمی و پویش های سیاسی و اجتماعی 
با محوریت انجمن های علمی”، با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران و 
انجمن ایرانی روابط بین الملل با سخنرانی دکتر قاسم افتخاری، دکتر داوود 
هرمیداس باوند، دکتر مجتبی مقصودی و دکتر احمد نقیب زاده درتاریخ 5 

اسفند 1394 خانه اندیشمندان علوم انسانی؛ 
و  علوم  مؤسسه  با  مسابقه صلح”  “نمایشگاه  برگزاری  در  همکاری   .3

فنون کیش در تاریخ اسفند 1394 در جزیره کیش؛  
4.  همکاری با انجمن جامعه شناسی ایران در سومین همایش »کنکاش 
های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران« در تاریخ 22 و 23 اردیبهشت 

1395 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ 
5. مشارکت در “پیش نشست همایش علمی کوروش بزرگ”، با عنوان 
“مطالعات صلح و ایران باستان” با دکتر علی اکبر امینی، دکتر عبدالمجید 
در  افراز  فرهنگی  انجمن  همکاری  با  افشاری  علیرضا  مهندس  و  ارفعی 

تاریخ 10 مهر 1395 خانه اندیشمندان علوم انسانی؛  
6. همکاری با انجمن ترویج علم در برگزاری مراسم “هفته ترویج علم”، 

از16 تا 20 آبان ماه 1395
جامعه  انجمن  صلح”،  شناسی  جامعه  گروه  “افتتاح  در  مشارکت   .7
شناسی ایران با سخنرانی دکتر سید حسین سراج، دکتر محمد امین قانعی 
راد،  دکتر نعمت اله فاضلی، دکتر مجتبی مقصودی، دکتر الهه کوالیی و 
دکتر محمد جواد حق شناس در 21 آذر 1395 در سالن شریعتی دانشکده 

علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛
8. مشارکت در برگزاری همایش “ایران و میراث هاشمی، تأملی آکادمیک 
برکارنامه سیاسی آیت اهلل” با انجمن علوم سیاسی ایران، با سخنرانی دکتر 
امیر  دکتر  فیروزآبادی،  دهقانی  جالل  دکترسید  باوند،  هرمیداس  داوود 
محمد حاجی یوسفی، دکتر محمدرضا دهشیری، دکتر حسین راغفر، دکتر 
مجتبی مقصودی، دکتر هادی خانیکی و دکترکیومرث اشتریان، در تاریخ 6 
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بهمن 1395 در خانه اندیشمندان علوم انسانی؛ 
9. مشارکت در کنفرانس ملی “اقتصاد مقاومتی و برجام” با انجمن ایرانی 
المللی  بین  و  سیاسی  مطالعات  دفتر  در   1395 اسفند  الملل،  بین  روابط 

وزارت امورخارجه؛ 
رویکردهای  افزایی  دانش  آموزشی  کارگاه  برگزاری  در  مشارکت   .10
صلح در محیط امنیتی ایران با عنوان “پوزش و بخشایش در ساحت دین و 
سیاست”، با سخنرانی دکتر محمدجعفر محالتی، با همکاری دفتر همکاری 
های علمی بین المللی دانشگاه خوارزمی، انجمن ایرانی روابط بین الملل و 
انجمن علوم سیاسی در تاریخ 29 فروردین 1396 در دانشگاه خوارزمی؛ 

میزبانی  به  صلح”،  المللی  بین  “جشنواره  نخستین  در  مشارکت   .11
معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه الزهرا، در تاریخ 17 و 18 اردیبهشت 

1396؛
و  ای  منطقه  مناسبات  فارس،  خلیج  “صلح،  نشست  در  مشارکت   .12
جهانی” با سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی، دکتر سید جواد میری، دکتر 
شناس،  حق  جواد  دکترمحمد  فرازمند،  دکترمحمد  ساالرکسرایی،  محمد 
دکتر سید جواد صالحی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن 
علوم سیاسی ایران، در 10 خرداد 1396در خانه اندیشمندان علوم انسانی؛

13.  مشارکت در نشست “اخالف جنگ و صلح”، با سخنرانی با سعید 
انجمن  مشارکت  با  حیدری  جواد  دکتر  و  فیرحی  داود  دکتر  حجاریان، 
علوم سیاسی ایران و  پژوهشکده فرهنگ و هنر و ارتباطات در تاریخ 29 

مرداد 1396؛ 
خانه  در  صلح”  برای  “هنر  جشنواره  دوره  پنجمین  در  مشارکت    .14

هنرمندان در 21 تا 30 شهریور 1396؛
با  جنگ”  ضد  و  جنگ  “ادبیات  نشست  برگزاری  در  مشارکت   .15
سخنرانی دکتر حمید عبداللهیان ، دکتر احمد شاکری و دکترمحمد حنیف  
با همکاری باشگاه دانش آموختگان دانشگاه خوارزمی و انجمن اندیشه و 

قلم در تاریخ 2 مهر 1396 در دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی؛ 
16. مشارکت در چهارمین کنگره روان شناسی اجتماعی با عنوان “ابعاد 
ایران،  اجتماعی  روانشناسی  انجمن  همکاری  با  صلح”،  شناختی  روان 
مرکز تحقیقات روانشناسی اجتماعی دانشکده روان شناسی دانشگاه شهید 

بهشتی  در تاریخ 26 مهر 1396در دانشگاه شهید بهشتی؛
با تدریس اساتید  المللی صلح تهران”،  بین  17.  مشارکت در “رویداد 
صلح جهان از بلغارستان، هند و ایران در دانشگاه تربیت مدرس، 21در 

تاریخ آبان 1396؛
18.  مشارکت با انجمن ترویج علم ایران در برگزاری “روز جهانی علم 

در خدمت صلح و توسعه”، در تاریخ 24 آبان 1396؛
انجمن علمی مطالعات  تاسیس  اندیشی  19. مشارکت در نشست “هم 
بین الملل صلح افغانستان”  با حضور 30 پژوهشگر و مدرس دانشگاه، با 
سخنرانی دکتر محمد منصور نژاد از سوی انجمن در تاریخ 28بهمن 1396 

در تاالر مطهری پردیس فارابی دانشگاه تهران؛

۵ 4۶

فرهنگی   - علمی  ملی  “همایش  دوازدهمین  برگزاری  از  حمایت   .20
خلیج فارس” از مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران، در 

تاریخ 10 و 11 اردیبهشت 1397؛
با  توسعه”  و  صلح  “دانشگاه،  ملی  همایش  اولین  در  مشارکت   .21
نبوی،  باقر شاملو، دکتر عبداالمیر  سخنرانی دکتر مجتبی مقصودی، دکتر 
دکتر علی مرشدی زاد، دکتر جهانگیر کرمی، دکتر علیرضا سلطانی، دکتر 
امیر هوشنگ میرکوشش، دکتر فریده محمدعلی پور، دکتر مسعود مطلبی با 

موسسه آموزش عالی شمس در تاریخ 6 اردیبهشت 1397در گنبد؛
22. مشارکت در “سمینار صلح مثبت” با گروه روابط بین الملل دانشگاه 
 Tarja Vayrynen وایرینن  تارجا  پروفسور  سخنرانی  با  مدرس  تربیت 
رییس انستیتو تحقیقات صلح دانشگاه تامپره فنالند ، دکتر سیمین حاجی 
مسعود  سید  دکتر  و  شکوهی  سعید  دکتر  مومنی،  مجیدرضا  دکتر  پور، 
علوم  دانشکده   ، اردیبهشت1397  تاریخ دوشنبه 10  در  موسوی شفایی، 

انسانی دانشگاه تربیت مدرس؛
23. مشارکت در برگزاری “جشنواره بزرگ صلح و سالمت” با سخنرانی 
امین قانعی راد، دکتر  افغانستان، دکتر محمد  دکتر نصیر احمد نور سفیر 
سرود  اجرای  همراه  به  سعادت،  جواد  محمد  دکتر  و  مقصودی  مجتبی 
برگزاری  و  زنده  موسیقی  اجرای  محلی،  همسرایان  گروه  سوی  از  ملی 
ایستگاه سالمت و غربالگری، با همکاری انجمن مطالعات بین المللی صلح 
اندیشمندان  در خانه  اردیبهشت 1397  تاریخ چهارشنبه26  در  افغانستان 

علوم انسانی؛
24. همکاری با انتشارات منشور صلح در انتشار کتاب “فرهنگ صلح و 
دولت ها” اثر  ژوام ایونس پیم، ترجمه پروانه شاهین نژاد، پیشگفتار به قلم 

دکتر مجتبی مقصودی، اسفند 1396؛

فعالیت های اجرایی

1. برگزاری مجمع عمومی در خرداد سال 1394 و انتخاب هیئت مدیره 
وبازرس؛

2. افتتاح و تجهیز دفتر شماره 1 انجمن واقع در خیابان انقالب، خیابان 
فرصت شیرازی و گفتگوها و رایزنی ها برای تحویل دفاتر دیگری برای 

انجمن؛
و  ها  ثبت شرکت  اداره کل  در  انجمن  ثبت  مراحل رسمی  پیگیری   .3

مالکیت صنعتی سازمان ثت اسناد و امالک کشور؛
4. استقرار کارشناس ثابت در دفتر انجمن و پاسخگویی به مراجعین و 

انجام کارهای ارجاعی در دفتر انجمن در سه روز از هفته؛
5. تهیه چارت سازمانی و تالش برای تحقق و استقرار آن؛ 

افتتاح حساب های بانکی جاری و سپرده در بانک تجارت  به نام   .6
انجمن برای سامان دادن به امور مالی انجمن 

7. دریافت مجوز فصلنامه پژوهشنامه مطالعات صلح از وزارت ارشاد و 

ادامه تالش ها برای راه اندازی آن؛ 
www.ipsan.ir 8. راه اندازی وب سایت انجمن

9. راه اندازی کانال تلگرامی انجمن از مهر 1395 با حدود 700 عضو 
به آدرس:

/Telegram.me/jpsan
10. راه اندازی کانال تلگرامی کتابخانه تخصصی مطالعات صلح ایران در 

peacelibrary@ :تیرماه 1396 به آدرس
11. برگزاری جلسات هیئت مدیره  به صورت منظم و ماهانه و تنظیم 

صورتجلسات و پیگیری اجرای مصوبات هیئت مدیره انجمن؛
 12. تدوین و تکمیل ساالنه فرم ارزیابی عملکرد ساالنه انجمن برای 

کمیسیون انجمن های علمی؛ 
13. تشکیل پرونده مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران، تهیه و 
تکمیل دفاتر قانونی سال های مالی  1396و 1397، تعبین ناظر مالیاتی و 

تکمیل اظهارنامه مالیاتی انجمن در تیر ماه هر سال؛
14. انجام خدمات حسابداری و تنظیم حساب ها و دفاتر مالی انجمن 

بصورت داوطلبانه  از سوی آقای فرامرز حسن زاده؛
 15. سفارش و طراحی نشان انجمن و متعاقب آن مهر و سربرگ های 

اداری؛ 
16. گفت و گوها و رایزنی ها برای جلب و جذب منابع مالی؛ 

17. طراحی و صدور کارت عضویت در اولین مرحله برای 112 نفر از 
اعضاء انجمن؛ 

اساتید  همراه  به  عسلویه  پاالیشگاهی  تأسیسات  از  علمی  بازدید   .18
دانشگاه ها به دعوت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در 

تاریخ20 و 21 بهمن 1395
کتابخانه  و  اسناد  سازمان  رئیس  با  گو  و  گفت  و  دیدار  جلسات   .19
معاون  خارجه،  امور  وزارت  الملل  بین  روابط  دانشکده  مسئولین  ملی، 
موزه  کیش،  فنون  و  علوم  مؤسسه  مدیریت  دانشگاهی،  جهاد  فرهنگی 
صلح نهران، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، مؤسسه امام موسی 
صدر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن 
بشر،  حقوق  کرسی  جوان،  شهریاران  خانه  شمس،  دانشگاه  ایرانشناسی، 
دانشگاه  نویسی،  انجمن ویرایش و درست  یونسکو،  صلح و دموکراسی 

مذاهب اسالمی و....؛
20. راه اندازی و تشکیل جلسات کارگروه های علمی زیر:

نیا، دکتر اکرم قدیمی،  با مشارکت دکتر محبوبه پاک  • “ زنان و صلح” 
دکتر مریم افشاری، دکتر زهره پوستین چی، ندا حاجی وثوق، دکتر عباس 

محمدی اصل، دکتر علی ملک پور و دکتر رزیتا سپهر نیا؛
• “حقوق و صلح” با مشارکت دکتر باقر شاملو، دکتر امیر حسین نیازپور، 

دکتر محمد جاللی، دکتر سیدمحمد سید فاطمی؛
• “هنر و صلح”، با مشارکت هنرمندان امین سالمی، سهیل مینایی، علی 
زارع، حامد جاودان نژاد، شروین شهبازی، آتوسا فروتن، سروناز مهتابی 

پورو زینب پارسا؛
کیا،  زاهدی  احسان  فقیه،  مهدی  کتاب و صلح”، سید  بررسی  و  “نقد   •

مژگان دستوری؛
دری،  مریم  زاد،  مرشدی  علی  دکتر  مشارکت  با  صلح”  و  “ترجمه   •

ابراهیمیان، کوثر ابوالفضل و اسوه رضوی؛
• “روابط بین الملل و صلح “ با مشارکت دکتر امیرهوشنگ میرکوشش، 
مسعوده  سیده  خانم  و  شکوهی  سعید  دکتر  سلطانی،  علیرضا  دکتر 

میرمسعودی ؛
• “آموزش و صلح”  با مشارکت دکتر علی ذکاوتی قراگوزلو، دکتر زینب 
صدوقی، دکتر طاهره میرعمادی، دکتر محمد جعفر جوادی ارجمند، دکتر 

علیرضا صادقی
اندازی  راه  برای  کارشناسان  و  صاحبنظران  با  ها  رایزنی  و  21.گفتگو 
و  “اخالق   ،“ صلح  و  زیست  “محیط  صلح”،  و  “کودک  های  کارگروه 
“دین  و  صلح”  و  “ادبیات  صلح”،  و  “رسانه  وصلح”،   “ورزش  صلح”، 

پژوهی صلح”، “اقتصاد و صلح”، “روانشناسی و صلح”؛
22. تهیه و انتشار گاهنامه خبری با عنوان “پیک صلح”؛

بر  “مروری  و  و صلح”  “زن  و صلح”،  “کودک  نماهنگ؛  تهیه سه   .23
عملکرد دو ساله انجمن”؛

طراحی  در  جوان  های  گرافیست  های  ظرفیت  از  گیری  بهره   .24
پوسترهای مرتبط با فعالیت های انجمن، پریسا میری، سروناز میری، زهرا 

اسکندری، سیامک شهرکی
25. بهره گیری از تیم رسانه ای برای اطالع رسانی فعالیت های انجمن؛ 

مصطفی انتظاری، محمد آوخ، بابک ارسیا و سلیمانی؛ 

انعقاد تفاهم نامه ها:

1. سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
2. معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی

3.  مؤسسه آموزش علوم و فنون کیش
4. معاونت فرهنگی شهرداری تهران

5.  انجمن علوم سیاسی ایران 
6. مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر و دموکراسی یونسکو

7. مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر
8. مرکز آموزش عالی سیاستگذاری وابسته به دبیرخانه مجمع تشخیص 

مصلحت نظام
9. موسسه آموزش عالی شمس

10. انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
11. گروه سفیران صلح و دوستی

12. انجمن ویرایش و درست نویسی
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