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 9911مالی  ماهه ششخالصه عملکرد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در 

 
 فرهنگی و دینی داخلی هایبزرگداشت شخصیت .9

 42/4/99بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی در تاریخ نشست مجازی  1-1

 42/4/99حکیم عمر خیام در تاریخ  روز ملیمجازی نشست  4-1

 42/3/99ای در تاریخ و روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه روز صنایع دستیمجازی نشست  3-1

به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی « نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر»نشست مجازی  2-1

 2/2/99در تاریخ  همکاری شورای فرهنگی اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با

)همزمان به صورت محدود حضوری  11/2/99در تاریخ « میرحیدر دُرّه»بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی 5-1

 (به صورت عمومی مجازیو 

 2/5/99در تاریخ « شیخ شهاب الدین سهروردی»نشست مجازی روز بزرگداشت  6-1

 1/6/99در تاریخ « روز بزرگداشت ابوعلی سینا»نشست مجازی  1-1

 14/6/99در تاریخ  «روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی»نشست مجازی  2-1

نشست مجازی روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار از سوی انجمن آثار  9-1

اریخ در تو مفاخر فرهنگی و با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بنیاد شهریار 

41/6/99 

 31/6/99در تاریخ  مراسم مجازی بزرگداشت دکتر محمد جعفر محجوب 12-1

های علمی و فرهنگی ایران زمین درباره امیدبخشی در های صوتی گفتارهای شخصیتدریافت فایل 11-1

 هان به خبرگزاریو مفاخر فرهنگی وارسال آ دوران کرونایی و بارگذاری در سایت انجمن آثار

 

 و سایت روی بر ایران ملت به خطاب کرونا درباره بلخاری حسن دکتر صوتی گفتار فایل بارگذاری .1

 انجمن کانال

 و ایتس روی بر ایران ملت به خطاب کرونا درباره محقق مهدی دکتر صوتی گفتار فایل بارگذاری .4

 انجمن کانال

 بر رانای ملت به خطاب کرونا درباره زائری محمدرضا االسالم حجت تصویری گفتار فایل بارگذاری .3

 انجمن کانال و سایت روی

 سایت ویر بر ایران ملت به خطاب کرونا درباره خرازی سیدصادق دکتر صوتی گفتار فایل بارگذاری .2

 انجمن کانال و

 ایران تمل به خطاب کرونا درباره جعفریان رسول دکتر االسالم حجت صوتی گفتار فایل بارگذاری .5

 انجمن کانال و سایت روی بر
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 و ایتس روی بر ایران ملت به خطاب کرونا درباره حجت مهدی دکتر صوتی گفتار فایل بارگذاری .6

 انجمن کانال

 روی رب ایران ملت به خطاب کرونا درباره سها صدوقی منوچهر استاد صوتی گفتار فایل بارگذاری .1

 انجمن کانال و سایت

 روی رب ایران ملت به خطاب کرونا درباره خضری سیداحمدرضا دکتر صوتی گفتار فایل بارگذاری .2

 انجمن کانال و سایت

 سایت روی بر ایران ملت به خطاب کرونا درباره انوار سیدعبداهلل استاد صوتی گفتار فایل بارگذاری .9

 انجمن کانال و

 و سایت روی رب ایران ملت به خطاب کرونا درباره حبیبی نجفقلی دکتر صوتی گفتار فایل بارگذاری .12

 انجمن کانال

 سایت ویر بر ایران ملت به خطاب کرونا درباره رحمتی انشاءهلل دکتر صوتی گفتار فایل بارگذاری .11

 انجمن کانال و

 کانال و تسای روی بر ایران ملت به خطاب کرونا درباره سبحانی دکتر صوتی گفتار فایل بارگذاری .14

 انجمن

 روی رب ایران ملت به خطاب کرونا درباره خجسته عبدی لیال دکتر صوتی گفتار فایل بارگذاری .13

 انجمن کانال و سایت

 روی بر یرانا ملت به خطاب کرونا درباره اشتری کلباسی حسین دکتر صوتی گفتار فایل بارگذاری .12

 انجمن کانال و سایت

 سایت یرو بر ایران ملت به خطاب کرونا درباره رحمانیان صادق دکتر صوتی گفتار فایل بارگذاری .15

 انجمن کانال و

 به ابخط کرونا درباره نوراللهیان محمدرضا المسلمین و االسالمحجت صوتی گفتار فایل بارگذاری .16

 انجمن کانال و سایت روی بر ایران ملت

 روی بر ایران ملت به خطاب کرونا درباره مالصالحی اهلل حکمت دکتر صوتی گفتار فایل بارگذاری .11

 انجمن کانال و سایت

 روی رب ایران ملت به خطاب کرونا درباره انصاری آفرین نوش دکتر صوتی گفتار فایل بارگذاری .12

 انجمن کانال و سایت

 و ایتس روی بر ایران ملت به خطاب کرونا درباره اعوانی شهین دکتر صوتی گفتار فایل بارگذاری .19

 انجمن کانال
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 سایت ویر بر ایران ملت به خطاب کرونا درباره عرب سید حسن دکتر صوتی گفتار فایل بارگذاری .42

 انجمن کانال و

 روی بر انایر ملت به خطاب کرونا درباره مصطفوی الملوکشمس دکتر صوتی گفتار فایل بارگذاری .41

 انجمن کانال و سایت

بررسی ویروس کرونا و تاثیرات »توسط دکتر دره میرحیدر با عنوان سخنرانی ارائه شده بارگذاری  .44

هت مفاخر فرهنگی جبه مناسبت بزرگداشت ایشان در انجمن آثار و « جغرافیای سیاسیآن از دیدگاه 

 ر روزنامه اطالعات چاپ د

و  آثار انجمن سایت درهای تصویری های انجمن و دیگر گزارشگزارش تصویری مراسم بارگذاری 14-1

 هاارسال آن به خبرگزاری مفاخر فرهنگی و

 

 نجمنا در نیشابوری عطار اسالمی؛ ایرانی اندیشه و فارسی زبان همایش تصویری گزارش بارگذاری .1

 )45/21/1399) انجمن سایت روی بر بخش سه در نیشابوری عطار روز و فروردین 45 مناسبت به

 هب فرهنگی مفاخر و آثار انجمن در شیرازی سعدی بزرگداشت مراسم تصویری گزارش بارگذاری .4

 )21/24/1399) انجمن سایت روی بر بخش شش در سعدی روز بزرگداشت مناسبت

 ناسبتم به فرهنگی مفاخر و آثار انجمن رئیس بلخاری حسن دکتر سخنان صوتی فایل بارگذاری .3

 )21/24/1399) انجمن سایت روی بر شیرازی سعدی بزرگداشت روز و ماه اردیبهشت یکم

 رانمعما فرهنگی و علمی خدمات از تقدیر راستای در انجمن هاینشست تصویری گزارش بارگذاری .2

 رباق دکتر مرحوم بزرگداشت شعرباف، اصغرعلی استاد مرحوم بزرگداشت) بخش دو در ایرانی

 )23/24/1399) انجمن سایت روی بر( شیرازی زادهاهللآیت

 منثور و منظوم ادبیات در( ع)علی حضرت جایگاه» نشست در بلخاری دکتر سخنرانی فایل بارگذاری .5

 )44/24/1399) سایت و آپارات در «ایران

 طراراض دعا، اجابت اول شرط» عنوان با داماد محقق مصطفی سید اهللآیت سخنرانی فایل بارگذاری .6

 )43/24/1399) انجمن سایت در قدر شب جهت به «است

 تضرور قدر؛ و قضا به عقیده» عنوان با محمدی طه الدین غیاث اهللآیت سخنرانی فایل بارگذاری .1

 )46/24/1399) انجمن سایت در قدر شب جهت به «است اسالمی

 -ارسیف زبان پاسداشت و فردوسی بزرگداشت روز مجازی نشست تصویری گزارش فایل بارگذاری .2

 )41/24/1399) انجمن سایت و آپارات در اول بخش
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 -ارسیف زبان پاسداشت و فردوسی بزرگداشت روز مجازی نشست تصویری گزارش فایل بارگذاری .9

 )41/24/1399) انجمن سایت و آپارات در دوم بخش

 سازمان قرآنی هایفعالیت مرکز اینستاگرامی زنده برنامه در بلخاری دکتر سخنرانی فایل بارگذاری .12

 آپارات در اسالمی هنر گریزی شمایل درباب قرآن؛ تجلی نظریه موضوع با کیش آزاد منطقه

(31/24/1399( 

 نهج للیالم بین بنیاد رئیس پرور؛ دین الدینجمال سید اهلل آیت سخنرانی صوتی فایل بارگذاری .11

 انجمن سایت در رمضان مبارک ماه فرارسیدن بهانه به فرهنگی مفاخر و آثار انجمن سفارش به البالغه

(23/23/1399( 

 سایت و آپارات در «خیام عمر حکیم ملی روز» مجازی اندیشیهم تصویری گزارش فایل بارگذاری .14

 )19/23/1399) انجمن

 رزشو و پهلوانی فرهنگ روز و دستی صنایع روز مجازی نشست تصویری گزارش فایل بارگذاری .13

 )41/23/1399) انجمن سایت و آپارات در اول بخش - ایزورخانه

 رزشو و پهلوانی فرهنگ روز و دستی صنایع روز مجازی نشست تصویری گزارش فایل بارگذاری .12

 )41/23/1399) انجمن سایت و آپارات در دوم بخش - ایزورخانه

 فرش انتقال برای دلیل دو» عنوان با بلخاری دکتر با مصاحبه از تصویری گزارش فایل بارگذاری .15

 مراسم حاشیه در دستی صنایع جهانی روز بهانه به «هاخانه دیوار به زمین از ایرانی دستباف

 45 سممرا برگزاری تاریخ) انجمن سایت در هنر فرهنگستان در دستیصنایع جهانی روز گرامیداشت

 )41/23/1399( )1399 خردادماه

 ویر فارسی زبان پاسداشت و فردوسی بزرگداشت روز مجازی همایش تصویری گزارش بارگذاری .16

 اینستاگرام live و IGTV روم، اسکای کانال،

 روم، اسکای کانال، روی «خیام عمر حکیم ملی روز» مجازی اندیشیهم تصویری گزارش بارگذاری .11

IGTV و live اینستاگرام 

 ورزش و پهلوانی فرهنگ روز و دستی صنایع روز مجازی نشست تصویری گزارش بارگذاری .12

 اینستاگرام live و IGTV روم، اسکای کانال، روی ایزورخانه

 ویر« ر پیشگیری از مصرف مواد مخدرنقش فرهنگ د»گزارش تصویری نشست مجازی بارگذاری  .19

 اینستاگرام live و IGTV روم، اسکای کانال،

ر د« نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر»گزارش تصویری نشست مجازی بارگذاری  .42

 دو بخش در آپارات و سایت 
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 روی «دُرّه میرحیدر»همایش مجازی بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی  گزارش تصویریبارگذاری  .41

 اینستاگرام live و IGTV روم، اسکای

روی « شیخ شهاب الدین سهروردی»همایش مجازی روز بزرگداشت  گزارش تصویریبارگذاری  .44

 اینستاگرام live و IGTV کانال، اسکای روم،

روی « شیخ شهاب الدین سهروردی»همایش مجازی روز بزرگداشت  گزارش تصویریبارگذاری  .43

 آپارات و سایت

 روی کانال، اسکای روم، «سینا ابوعلی بزرگداشت روز» مجازی نشست گزارش تصویریبارگذاری  .42

IGTV و live اینستاگرام 

 روی آپارات و سایت «سینا ابوعلی بزرگداشت روز» مجازی نشست گزارش تصویریبارگذاری  .45

 روی کانال، اسکای «بیرونی ابوریحان بزرگداشت روز» مجازی نشست گزارش تصویریبارگذاری  .46

 اینستاگرام live و IGTV روم،

 تروی آپارات و سای «بیرونی ابوریحان بزرگداشت روز» مجازی نشست گزارش تصویریبارگذاری  .41

 سینح محمد استاد بزرگداشت و فارسی ادب و شعر روز مجازی نشست گزارش تصویریبارگذاری  .42

 اینستاگرام live و IGTV روی کانال، اسکای روم، شهریار

 سینح محمد استاد بزرگداشت و فارسی ادب و شعر روز مجازی نشست گزارش تصویریبارگذاری  .49

 روی آپارات و سایت شهریار

روی کانال،  محجوب جعفر محمد دکتر بزرگداشت مجازی مراسم گزارش تصویریبارگذاری  .32

 اینستاگرام live و IGTV اسکای روم،

روی آپارات و  محجوب جعفر محمد دکتر بزرگداشت مجازی مراسم گزارش تصویریبارگذاری  .31

 سایت

 مقدسساخت و تدوین کلیپ دفاع  .34

 مصاحبه با اساتید برجسته علمی و فرهنگی 13-1

 دکتر احمد مهدوی دامغانی .1

 آیت اهلل محقق داماد .4

 های فرهنگی و دینی خارجیشخصیتبزرگداشت  .2

________________ 

 

 های فرهنگی و دینی داخلیبزرگداشت شخصیتبرگزاری مشارکت در  .9
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 9/4/99فرهنگستان هنر با مشارکت انجمن در تاریخ های فراگیر به همت همایش هنر و بیماری 1-3

 3/4/99در تاریخ « یی، معمار و مهندسشیخ بها» روز بزرگداشت شیخ بهایی در خبرگزاری مهر با عنوان 4-3

 12/4/99دین و دینداری در جهان پساکرونا انجمن اندیشه و قلم در تاریخ نشست  3-3

  16/4/99دانشگاه علم و فرهنگ در تاریخ « ع خالق فرهنگیتوسعه اقتصاد و صنای»اندیشی نشست هم 2-3

های قرآنی سازمان منطقه آزاد تجلی قرآن در باب شمایل گریزی هنر اسالمی در مرکز فعالیتنظریه  5-3

 32/4/99کیش در تاریخ 

همایش ساالنه بزرگداشت حکیم مالصدرا در « فلسفی فالسفه در باب هنرضرورت توجه به تأمالت » 6-3

 11/3/99تاریخ 

نر در فرهنگستان ه« فرش؛ سنت و هنر»مراسم تجلیل از پیشکسوتان صنایع دستی و فرش با عنوان  1-3

 45/3/99تاریخ 

 31/3/99مراسم رونمایی از خمسه نظامی به همت فرهگستان هنر در تاریخ  2-3

ر تاریخ د ت شهر کتابی شمس تبریزی به همگفتارهایی دربارهودومین نشست از مجموعه درسبیست 9-3

11/2/99 

ر د ی شمس تبریزی به همت شهر کتابگفتارهایی دربارهوسومین نشست از مجموعه درسبیست 12-3

  12/2/99تاریخ 

از سیمای استان اردبیل با موضوع بررسی شخصیت علمی شیخ صفی رئیس انجمن سخنرانی پخش  11-3

  2/5/99در تاریخ الدین اردبیلی 

ر مرزِ ؛ ایستاده د«کریم مجتهدی)»دکتر حسن بُلخاری با خبرنگار فرهنگی ایرنا با عنوان  یوگوگفت 14-3

 13/6/99در تاریخ  میانِ فلسفه غرب و شرق(

 از سوی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران« سهروردی و احیاء حکمت فهلوی»همایش مجازی  13-3

 46/6/99در تاریخ 

با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)تاریخ « محمد کوهستانی»همایش ملی بزرگداشت عالمه  12-3

  12/6/99تاریخ انتشار خبر دریافت مقاالت  (1222فروردین ماه  45برگزاری مراسم 

در  جشنواره یاریگران زندگی به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ستاد مبارزه با مواد مخدر 15-3

 44/6/99تاریخ 

 45/6/99در تاریخ ندیس و لوح ثبت ملی میراث زنده بشری در خط نستعلیق رونمایی از ت 16-3

اریخ در تتدریس دکتر حسن بلخاری در دوره آموزشی طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه گیالن  11-3

41/6/99 
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 احیاء و انتشار کتب عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسالم و ایران .4

 رضوی  االنوارۀحکمچاپ کتاب  1-2

 سه رساله موسیقی قدیم ایران 4-2

 خلدبرین 3-2

 نامه و خدمات علمی فرهنگی خانم دکتر دره میرحیدرزندگی 2-2

 نامه و خدمات علمی فرهنگی مرحوم دکتر محمدجعفر محجوبزندگی 5-2

 

 «حکمت نامه مفاخر»نامه انتشار فصل .5

 1نامه مفاخر شماره تمحک

 2نامه مفاخر شماره تمحک

 9نامه مفاخر شماره تمحک

 12نامه مفاخر شماره تمحک

 

 «مفاخر نامه انجمن»نامه انتشار فصل .6

 26نامه انجمن شماره 

 21نامه انجمن شماره 

 

 «مفاخر ماندگار»انتشار دوماهنامه  .7

 دهمین شماره مفاخر ماندگار 1-1

 یازدهمین شماره مفاخر ماندگار 4-1

 

 

 برگزاری نمایشگاه مکتوب عالمان و سرآمدان علم و ادب داخلی .8

 برگزاری و حضور در نمایشگاه چهلمین سالگرد دفاع مقدس -

 برگزاری نمایشگاه کتاب دکتر دُرِّه میرحیدر -

 

 المللیهای بینشرکت در نمایشگاه .1

------------------- 
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 توسعه منابع کتابخانه .91

 خرید کتاب جهت تجهیز کتابخانه  1-12

 معرفی کتب و نشریات منتشر شده  4-12

 

 حمایت از توزیع و تبادل کتاب با هدف معرفی آثار مفاخر  .99

 هادی شیخ حاج اهللآیت فرهنگی و علمی خدمات و زندگینامه کتاب pdfبارگذاری رایگان فایل  .1

 آبادینجم

 بیرشک احمد استاد فرهنگی و علمی خدمات و زندگینامه کتاب pdfبارگذاری رایگان فایل  .4

 لطفی محمدحسن دکتر فرهنگی و علمی خدمات و زندگینامه کتاب pdfبارگذاری رایگان فایل  .3

 آبادینجم محمود دکتر فرهنگی و علمی خدمات و زندگینامه کتاب pdfبارگذاری رایگان فایل  .2

 

 موضوعیی جووجستامکان ارتقاء سیستم دیجیتالی کتب با  .92

  های انجمنکتاب از عنوان 52  -    

 

 های پرسنلیهزینه. 99

 حقوق و مزایا و بیمه و حق ناهار و ایاب و ذهاب و... 1-13

 

 پشتیبانیهای هزینه .94

 های آب و برق، گاز، تلفن، فاکس، خرید وسایل اداری، تعمیر خودرو، تاسیسات و ساختمان هزینه 1-12

 

 استانهادر حمایت از برگزاری مراسم بزرگداشت مفاخر فرهنگی  .91

با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)تاریخ « محمد کوهستانی»همایش ملی بزرگداشت عالمه  1-15

 )استان مازندران، بهشهر( 12/6/99تاریخ انتشار خبر دریافت مقاالت  (1222فروردین ماه  45برگزاری مراسم 

 

 

 انتشار آثار ارزنده مفاخر استانی  .96

 دیوان اشعار حاج میرزا کاظم طبیب -
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 های آموزشی برگزاری کالس .97

 )به صورت آنالین( دوره هفتم (الحکمفصوصبرگزاری کالس انجمن )

 )به صورت آنالین( شتمدوره ه (الحکمفصوصبرگزاری کالس انجمن )

 )به صورت آنالین( نهمدوره  (الحکمفصوصبرگزاری کالس انجمن )

 

 

 و مدیرانکنان کارضمن خدمت های آموزشی برگزاری دوره .98

  word،photoshop ،Indesignهای دورهبرگزاری  1-12

 

ناسی های ایرانشنگ و زبان فارسی و گسترش مراکز و برنامههفر، ارتقای تعامالت جغرافیایی ایران .91

 در خارج از کشور
________________ 

 

 المللیحمایت از حضور دانشمندان و استادان برجسته ایرانی در مجامع فرهنگی بین .21
________________ 

 

 المللی )تبادل کتاب(مشارکت و همکاری با مراکز علمی و فرهنگی بین .29
________________ 

 

 های تحقیقاتی، پژوهشی و علمی طرح .22

 سناد و تصاویر استاد مهدی بیانی،همکاری با سازمان اسناد و دانشگاه تهران، تربیت معلم جهت تهیه ا 1-44

 و استاد یداهلل ثمره جعفر محجوبدکتر محمد

برگ سند به  123) برای نامه انجمن و تهیه شناسه برای تصاویر و اسناد تهیه ماکت ویژه نامه معماری 4-44

 انضمام هفت مقاله(

الدین، مسجد رود، بقعه سید رکنتصاویر آرامگاه مقبره الشعرا، کاخ گلستان، پل زایندهمکاتبات و کن اس 3-44

نامه اول انجمن، اسکن تصاویر بازدید هیأت مدیره از مرمت آثار، هرسین کرمانشاه، ، اسکن زندگیداراالحسان

های ک، اسکن اماکن تاریخی و آرامگاهکرمانشاه طاق بستان، گنگاور معبد آناهیتا، لرستان قلعه فلک االفال

 مرمت شده توسط انجمن از کتب مختلف

 های مقبره الشعراهمکاری با میراث فرهنگی و مبادله اسناد و نقشه 2-44

 تهیه سال شمار مهدی بیانی، محمدجعفر محجوب، یداهلل ثمره 5-44
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 هااریمقاالت مرتبط با انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در خبرگز انتشار .29

 انسلط اثر ؛«رسول حضرت معراج» نگارة در معراج تاریخی و روایی مستندات) عنوان با مقاله ارسال .1

 نه رونمایی از خمسه شاه طهماسبی در فرهنگستان هنر جهت چاپ به روزنامه اطالعاتبها به( محمد

   1/2/99در تاریخ 

ام به بهانه اقد« نقش عظیم ایرانیان در ظهور و بالندگی خوشنویسی اسالمی»ارسال مقاله با عنوان  .4

در تاریخ ترکیه در ثبت هنر خوشنویسی اسالمی در یونسکو جهت چاپ به روزنامه اطالعات 

12/2/99  

بت به مناس« اسیمایۀ مشترک مفهوم مکان و نماد در معماری و جغرافیای سیبُن»ارسال مقاله با عنوان  .3

 بزرگداشت خانم دکتر دره میرحیدر در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی جهت چاپ به روزنامه اطالعات

  15/2/99در تاریخ 

جهت چاپ در « های شرقی )اوستا و اپانیشادها(حکمت اشراقی نور در آیین»ارسال مقاله با عنوان  .2

  42/2/99در تاریخ  روزنامه اطالعات

به مناسبت هشتم مرداد روز « هورَخش، مثال اعالی ذات در هستی محسوسات»با عنوان انتشار مقاله  .5

   2/5/99در تاریخ  بزرگداشت شیخ اشراق در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

رئیس بمناسبت اول شهریور روز بزرگداشت شیخ ال« ابن سینا، اثولوجیا و زیبایی»با عنوان  انتشار مقاله .6

  1/6/99در تاریخ  ابن سینا

به مناسبت پنجم شهریور روز بزرگداشت زکریای « رازی، فلسفه و پزشکی » انتشار مقاله با عنوان  .1

  5/6/99در تاریخ  رازی

هریور بمناسبت سیزدهم ش« ابوریحان بیرونی و یوگاسوترا )رساله پاتنجل( » انتشار مقاله با عنوان  .2

 14/6/99 در تاریخ  روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی

 


