کرسی های نظریه پردازی
دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری شورای عالی انقالب فرهنگی با توجه به جایگاه و نقش کرسی های نظریه پردازی ،اقدام به برگزاری نشست
هایی در این زمینه در دانشگاه نموده است .امید است که برگزاری این جلسات بتواند فضای مناسبی برای تبدیل ایده های بالقوه به بالفعل و همچنین
شرایط بهینه در جهت ایجاد فضای شور و نشاط فکری در خصوص پایش افکار کاربردی در دانشگاه و جامعه ایجاد نماید.

ردیف
1

کرسی های ترویجی برگزار شده در سال 96
ارائه دهنده
عنوان کرسی
تأثیر شیطان بر ساحت های وجودی انسان

دکتر سید محمد حسین

تاریخ

نوع

برگزاری

کرسی

1396/01/26

ترویجی

موسوی
2
3

بررسی جریان نقل و نگارش حدیث در نیمه نخست قرن

دکتر علیرضا حیدری نسب

1396/02/02

ترویجی

اول هجری
شاخصهای مفهوم غلو و تاثیرآن در شناخت امام (ع)

دکتر غالم رضا رضوی

1396/02/09

ترویجی

دوست

4

خلع بدن از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

دکتر علی اکبر نصیری

1396/02/16

ترویجی

5

بررسی و نقد اصالت وجود صدرایی در حکمت اشراق

دکتر مرتضی عرقانی

1396/02/23

ترویجی

6

استلزامات سیاسی -اجتماعی نظریه ادراکات اعتباری

دکتر عبدالرسول حسنی فر

1396/07/24

ترویجی

عالمه طباطبایی
7

جهانی سازی پتانسیل های محلی و ارتقای هویت ملی

دکتر محمد عثمان حسین

1396/08/01

ترویجی

بر
8

دفاع از حالج و یارانش با روش هرمنوتیک گادامر

دکتر مریم شعبان زاده

1396/08/08

ترویجی

9

دموکراسی در کالس درس

دکتر سید رضا بالغت

1396/08/15

ترویجی

10

احساسات حلقه گمشده در نظام عدالت کیفری

دکتر محمد رضا حسنی

1396/08/22

ترویجی

11

راهکار های عملی امر به معروف و نهی از منکر در محیط

دکتر سید محمد حسین

1396/09/08

ترویجی

دانشگاه بر اساس ساحت های وجودی انسان

موسوی

تبیین راهبرهای سیاستهای حاکمیتی ناظر بر اجرای

دکتر باقر کرد

12

1396/09/20

ترویجی

مدیریتی
13

یوم الدین به مثابه نظریه ای در فلسفه تاریخ از منظر اسالم

دکتر مسعود مرادی

1396/09/27

ترویجی

14

نقد ترجمه دکتر حداد عادل از قرآن کریم

دکتر محمد تقی زند

1396/11/23

ترویجی

15

نگاهی نو به موقعیت بازار بین المللی ایران در عصر

وکیلی
قاجاریه

دکتر مریم شیپری

1396/12/07

ترویجی

کرسی رشد برگزار شده
1

فلسفه فلسفه اسالمی

دکتر عبدالحسین خسروپناه

1396/10/04

رشد

