بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدمت حضرت آیت اهلل اعرافی دام عزه
مدیر محترم حوزه های علمیه
با سالم و تحیت
احتراما به عرض می رساند خبر برگزاری رسمی  15درس خارج فقه معاصر در موضوعات مهم مورد نیاز جامعه
علمی توسط اساتید و مجتهدین شناخته شده حوزه های علمیه ،که اخیرا در خبرگزاری ها منتشر گردید
بسیار مورد توجه و حائز اهمیت است .اهمیت این موضوع وقتی دو چندان می گردد که با توجه به اطالع
اساتید و متخصصین دانشگاهی همکار با دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه ،در برخی از این دروس عنایت و
دقت زیادی در شناخت بهروزترین نظریات علمی الزم صورت گرفته است .این اقدام تخصصی نشان از عزم
جدی و پشتوانه عمیق آن نهاد ریشه دار در تاثیرگذاری در ادبیات علمی امروز دارد.
هر چند در طول سالیان متمادی مراکز متعدد آموزشی در حوزه و دانشگاه دوره های آموزشی تلفیقی مناسبی
برگزار نمودند ،اما آنچه که در طول این سالها کمتر مورد توجه واقع شده تمرکز بر پژوهشهای مشترک
حوزوی ـ دانشگاهی به جای رویکردهای آموزشمحور است .تجربه ایران و سایر کشورها نشان داده است که
تولید علم فاخر و حل موضوعات غامض نیز معموال خروجی آن دست از دورههای پژوهشی است که در آنها
متخصصان برجسته از حوزههای مختلف در یک دوره رسمی و برنامهریزی شده برای مدت طوالنی بر موضوعات
تخصصی تمرکز نمایند.
اقدام جدید حوزه های علمیه در مسیر پژوهش های مشترک نوید آغاز فصلی تازه در جهت تعالی تولید علمی
ایران را می دهد .ویژگی متمایز این حرکت محوریت اساتید دروس خارج آن حوزه ها می باشد که می تواند
زمینه ساز جهش علمی واقعی گردد.
در این شرایط از آنجایی که تحقیقات اجتهادی در موضوعات معاصر یکی از نیازهای ضروری کشور است که
توفیق آن نیازمند حرکت علمی جامع و عمیق دانشگاهی ـ حوزوی بوده و آغاز این دروس در حوزه فرصت
مناسبی برای اجرای پژوهشهای مشترک با رویکرد فوق می باشد .این همکاری می تواند در قالب گروه های
علمی حول دروس خارج فقه معاصر و مدارس علمی تخصصی شکل گیرد .جمع حاضر به عنوان بخشی از بدنه
پژوهشی دانشگاه ضمن استقبال از رویکرد اخیر حوزه های علمیه ،در صورت فراهم آمدن شرایط الزم از سوی
آن حوزه ها امکان به کارگیری توان خود را در تولیدات مشترک فاخر علمی و مناسب برای عرضه در مجامع
علمی داخلی و بین المللی خواهد داشت.
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اسامی امضاکنندگان:

 .1محمدباقر اصغری آقامشهدی؛ دکترای مشترک حقوق فناوری اطالعات دانشگاه تیلبورگ هلند و بلونیا
ایتالیا ،استاد مدعو حقوق استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان و حقوق فناوری در دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی (ره) ،متخصص در حقوقی فناوری ،مالکیت فکری و سرمایه گذاری
 .2سیدمحمدصادق امامیان؛ دکترای سیاستگذاری عمومی و حکمرانی؛ موسسه مطالعات علم ،فناوری
و نوآوری؛ دانشکده علوم سیاسی واجتماعی دانشگاه ادینبرگ بریتانیا ،مؤسس و رئیس هیئتمدیره
اندیشکده حکمرانی شریف ،رئیس سازمان تنظیم مقرارت رسانههای صوت و تصویر فراگیر (ساترا)
 .3حمید بهروزی؛ دکترای مهندسی برق ،مخابرات از دانشگاه کنکوردیا کانادا ،عضو هیات علمی دانشگاه
صنعتی شریف ،رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول
 .4سیاوش بیات سرمدی؛ دکترای مهندسی سختافزار از دانشگاه واترلو کانادا ،عضو هیات علمی دانشکده
مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 .5سید عباس پرهیزکاری؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران ،معاون دفتر بودجه مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی
 .6عادل پیغامی؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه امام صادق (علیه السالم) ،عضو هیات علمی و معاون پژوهش
و فناوری دانشگاه امام صادق (علیه السالم) ،عضو اندیشکده های اقتصاد و عدالت مرکز الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت ،مشاور سابق معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی ،عضو کمیسیون تخصصی
اقتصاد ،بازرگانی و مدیریت شورای عالی انقالب فرهنگی ،عضو هیات امنای پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی
 .7ایرج توتونچیان؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه تگزاس ای اند ام آمریکا ،معاون اسبق امور اقتصادی و
بینالمللی وزارت امور اقتصادی و دارایی ،عضو هیات علمی دانشگاه الزاهرا (علیها السالم) ،متخصص
در پول و بانکداری اسالمی
 .8مرضیه ثقفیان؛ دکترای مدیریت از دانشگاه یورک کانادا ،پژوهشگر پسادکترا در دانشگاه استنفورد
آمریکا
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 .9سید عقیل حسینی؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان ،عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج
 .10سید محمد حسین حمیدی؛ کارشناسی ارشد «رایانش ابری» ـ «کارآفرینی و نوآوری» از دانشگاه
فنی برلین آلمان ،رن  1فرانسه و مؤسسهی فناوری و نوآوری اروپا ،مشاور مدیر عامل رایتل و همراه
اول .متخصص در زمینه کارآفرینی دیجیتال و سرمایهگذاری خطرپذیر
 .11حامد خانمیرزا؛ دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران ،عضو هیات علمی دانشکده کامپیوتر
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 .12سید حسین خواسته؛ دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف ،عضو هیات علمی دانشگاه
خواجه نصیر طوسی ،متخصص در یادگیری ماشین ،بالکچین ،شبکه های اجتماعی ،الگوریتم های
تکاملی ،هندسه محاسباتی ،سیستم های چند عاملی
 .13محمد خوانساری؛ دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف ،عضو هیات علمی دانشکده
علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ،رئیس سابق مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 .14امیر احمد ذوالفقاری؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) ،عضو هیات علمی دانشکده
اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السالم) ،عضو گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی
شریف ،متخصص در بانکداری اسالمی و اقتصاد بازار و رقابت
 .15حمیدرضا ربیعی؛ دکترای برق و کامپیوتر از دانشگاه  Purdueآمریکا ،استاد و عضو هیئت علمی
دانشگاه صنعتی شریف ،متخصص در یادگیری ماشین و الگوشناسی آماری ،شبکه های چند رسانهای،
آنالیز شبکه های اجتماعی ،مؤسس و رئیس پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه
صنعتی شریف
 .16سید علی روحانی؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران ،متخصص در اقتصاد پولی ،معاون اقتصادی مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
 .17مرتضی زمانیان؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه باکنی ایتالیا ،عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه
امیرکبیر ،متخصص در اقتصاد کالن مالی
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 .18ابراهیم سوزنچی؛ دکترای سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری از دانشگاه  Sussexانگلستان ،عضو
هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ،معاون خط مشی گذاری و راهبری
اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی
 .19مسعود شادنام؛ دکترای مدیریت از دانشگاه سایمون فریزر کانادا ،عضو هیات علمی دانشگاه مکایوان
کانادا
 .20محمد شریف خانی؛ دکترای برق از دانشگاه واترلو کانادا ،عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف،
رئیس هیأت مدیرهی شرکت حرکت اول
 .21حسین صامتی؛ دکترای مهندسی برق دانشگاه واترلو کانادا ،عضو هیات علمی دانشکده مهندسی
کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 .22علی صنا عی؛ دکترای علوم سیاسی از دانشگاه میشیکان آمریکا (فوق دکترای از دانشگاه برکلی
آمریکا) ،عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
 .23صادق علی اکبری؛ دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف ،عضو هیات علمی دانشگاه
شهید بهشتی (ره) تهران ،متخصص در داده کاوی و شبکه های اجتماعی
 .24حسین عیوضلو؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه
امام صادق (علیه السالم) ،مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق (علیه السالم) ،مدیر طرح
اصالح نظام بانکی در وزارت اقتصاد و امور دارایی ،عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات
 .25مهدی گلشنی؛ دکترای فیزیک از دانشگاه برکلی آمریکا ،عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف،
بنیانگذار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف ،رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی ،چهره ماندگار فیزیک جمهوری اسالمی ایران ،عضو آکادمی علوم جهان اسالم ،عضو انجمن
اروپائی علم و الهیات ،عضو موسس انجمن بین المللی علم و دین انگلیس
 .26مهدی محمدی؛ دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) ،عضو هیات علمی
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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 .27عبدالحمید معرفی محمدی؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران ،عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد
دانشگاه اصفهان
 .28محمد علی مداح علی؛ دکترای سیستم های مخابراتی از دانشگاه واترلو کانادا ،عضو هیات علمی
دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ،متخصص در بالک چین و یادگیری ماشین
 .29علی ملکی؛ دکترای سیاستگذاری از دانشگاه ادینبرو اسکاتلند ،عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی
شریف و رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف ،متخصص در سیاستگذاری علم و
فناوری
 .30حسین میرزاپور؛ دکترای مدیریت و علوم تصمیمگیری از دانشگاه مونترال کانادا ،مدیر آزمایشگاه داده
در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف ،متخصص در فضای مجازی و مدیریت داده
 .31سید رضا میرنظامی؛ دکترای اقتصاد از کانادا ،عضو هیات علمی پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه
صنعتی شریف
 .32محمد نعمتی؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران ،عضو هیات علمی و مدیرکل پژوهشی دانشگاه امام
صادق (علیه السالم)
 .33سامان هراتی زاده؛ دکترای هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی شریف ایران ،عضو هیات علمی دانشگاه
تهران ،متخصص در داده کاوی
 .34محمدرضا هراتی نیک؛ دکترای مدیریت فناوری اطالعات از دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) ،محقق
توسعه کسب و کار و نوآوری ،فرآیند کاوی و هوش تجاری ،مرکز نوآوری دانشگاه آخن آلمان
 .35الهام یاوری؛ دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه برکلی آمریکا ،عضو هیات علمی دانشگاه تربیت
مدرس ،ریاست اتاق فکر کارآفرینی ،رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد)
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