بنام خدا
معرفی پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی

پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی ،حاصل
تجربــه حدود سه دهه تالش مستمــر پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی  -دفتر تبلیغــات اسالمی -است که در
گذشته واحد اصطالح نامه علوم اسالمی و پس از آن به نام
مرکز اطالعات و مدارک اسالمی شناخته میشد که یکی از
مراکز معتبر در حوزه تولید اصطالحنامههای علوم اسالمی ،و
به تبع آن تولید و طراحی نرمافزارهای مختلف تحت ویندوز و
وب است .این پژوهشکده در راستای توانمندسازی علوم
اسالمی و دسترسی دقیق و سریع به اطالعات در این حوزه،
طراحی و تولید سامانه برخط اصطالحنامههای علوم اسالمی
در عرصــه اطالعرسانی دینـی را بر عهده دارد .در این مدت،
این پژوهشکده فعالیتهای متعددی را سامان داده است که
تولید نرمافزارهای مختلف ،تدوین اصطالحنامهها و
فرهنگنامههای علوم اسالمی و طراحی کتابخانه دیجیتالی
اسالمی از آن جمله است.
ضرورت مدیریت اطالعات و مدارک علمی اسالمی در حوزه
های علمیه سبب شد که در ساختار جدید دفتر تبلیغات اسالمی،
پژوهشکده تخصصی مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی
تاسیس و عهده دار انجام چنین مسئولیت خطیری گردد .گفتنی
است که اصطالح نامه علوم اسالمی برای اولین بار به همت
فضالی توانمند حوزه و زیر نظر اساتید برجسته حوزه و
دانشگاه مورد پژوهش قرار گرفت و تایید سازمان یونسکو را به

دنبال داشت .فعالیتهای این پژوهشکده در زمینه مدیریت و
سازماندهی موضوعی اطالعات و منابع اسالمی و طبقهبندی
آنها ،بر مبنای استانداردهای علمی ،دستاوردهای چشمگیری
داشته است.
اهداف

 )1تدوین و تکمیل اصطالحنامهها وفرهنگنامههای علوم
اسالمی به عنوان چهارچوب وپایه اساسی اطالعرسانی نوین
دینی.
 )2بازشناسی منابع و مدارک اسالمی و حوزه های وابسته
(مکتوب ،صوتی ،تصویری و )...و معرفی آنها در قالبهای
علمی و استاندارد.
 )3ساماندهی و طبقه بندی اطالعات دینی و تولید محتوای
قابل عرضه در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات.
 )4شناسایی جدیدترین استانداردهای علمی و فنون
اطالعرسانی و به کارگیری آنها در عرصه اطالع رسانی
دینپژوهی.
گروه های پژوهشی

 گروه تدوین سازمانهای دانش

فقه ،اصطالحنامه منطق ،اصطالحنامه کالم اسالمی،
اصطالحنامه اخالق اسالمی ،منهج تدوین معجم مصطلحات
العلوم االسالمیه ،اصطالحنامه اصالح الگوی مصرف،
اصطالحنامه علوم حدیث ،مجموعه مقاالت همایش
اصطالحنامه و کاربرد آن در محیط الکترونیکی ،اصطالحنامه
فقه ،فرهنگنامه اصول فقه ،فرهنگنامه علوم قرآنی ،فرهنگ
موضوعات وچکیده آثارشهید مطهری(ره)،
آثار مکتوب در دست نشر

اصطالحنامه راویان حدیث ،اصطالحنامه مسائل جدید کالمی،
ویرایش دوم اصطالحنامه علوم قرآنی ،اصطالحنامه حقوق
جزای اختصاصی ،اصطالحنامه حقوق جزای عمومی ،فرهنگ
نامه منطق.
آثار مکتوب در دست تدوین

اصطالحنامه معارف مهدوی ،اصطالحنامه ادیان ،اصطالحنامه
هنر اسالمی ،اصطالحنامه تعلیم و تربیت ،اصطالحنامه تاریخ و
سیره ،فرهنگ نامه کالم اسالمی،فرهنگ نامه فلسفه اسالمی.

 گروه سازماندهی اطالعات و مدارک

نمایه سازی علوم اسالمی

 گروه اشاعه اطالعات و دانش

الف .نمایه ترکیبی موضوعی منابع اسالمی
 .1نمایه موضوعی ترکیبی رشته های تخصصی علوم اسالمی
 .2نمایه موضوعی پایان کتاب منشورات پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی
ب .نمایه اجمالی موضوعی منابع اسالمی

آثار مکتوب منتشر شده

درآمدی بر مبانی اصطالحنامه علوم اسالمی ،اصطالحنامه
علوم قرآنی ،اصطالحنامه فلسفه اسالمی ،اصطالحنامه اصول

ج .نمایه موضوعی مجموعه آثار
د .نمایه موضوعی پایان نامه های حوزوی
ه .نمایه موضوعی مسئله محور ابالغ شده از سوی قطب های
فکری فرهنگی دفتر تبلیغات اسالمی
آثار فناورانه

پایگاه مدیریت اطالعات علوم اسالمی ،پایگاه آیه یاب ،پایگاه
روایت یاب ،پایگاه ویکی ،کتابخانه دیجیتال ،نرم افزارهای
مطهر ،نجم ،خطیب ،نرم افزار پایگاه تخصصی علوم قرآنی ،نرم
افزار پایگاه تخصصی اصول فقه ،التمهید ،نشریه الکترونیکی
مدیریت دانش اسالمی ،سامانه مدیریت دانش ،ایجاد بانک
های اطالعاتی تخصصی به سفارش قطب های فکری
فرهنگی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،پایگاه تخصصی
بازنمایی آثار مقام معظم رهبری (مدظله) ،امام موسی صدر،
آیت اهلل معرفت (ره) و ...

همایشها ،نشستها وکرسی های نقد

پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی از سال 1331
تا کنون با هدف فرهنگسازی و آشنایی محققان و پژوهشگران
با کارکردهای اصطالحنامه و سایر فعالیت های پژوهشکده،
حدود  131نشست علمی ،کرسی نقد و همایش برگزار کرده
است .
اهم افتخارات







تفاهم نامه های همکاری

پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی در قالب
تفاهمنامههای ملی و بین المللی با  33پژوهشکده و مرکز
پژوهشی تفاهم نامههای علمی منعقد کرده است .و به عنوان
تنها تولید کننده اصطالحنامه در کشور به انتقال تجربیات خود
و فرهنگ سازی تولید اصطالحنامه کمک شایانی کرده است.
بسیاری از مراکز برای تولید اصطالحنامههای خود از مشاوره
کارشناسان پژوهشکده بهرهمند میشوند.

اخذ باالترین امتیاز سطح آمادگی فناوری (سطح)TRL9
به پایگاه مدیریت اطالعات علوم اسالمی؛
پایگاه مدیریت اطالعات علوم اسالمی نامزد دریافت جایزه
2119WSIS؛
کتاب سال حوزه برای فرهنگنامه علوم قرآنی و
اصطالحنامه علوم حدیث؛
کتاب برگزیده سیزدهمین دوره جایزه کتاب فصل برای
فرهنگنامه اصول فقه؛
اصطالحنامه های تولیدی پژهشکده ،بهترین اصطالحنامه
از سوی نمایندگی یونسکو در ایران.
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