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  هاي کارگروه کاربست علوم انسانیمسائل و عناوین طرح) ج
  

انسانی از  نسبت بین مهارت و تحصیل از یک طرف و اشتغال دانش آموختگان علوم: مسئله اول
 ریزهاي برنامه مدیریتی، نظام و پژوهشی و آموزشی هاي مرتبط، نظام حوزه: (دیگرطرف 
 )اي اصحاب علوم انسانی اي و اخالق حرفه توسعه

 اشتغال با آن نسبت و تاریخ رشته در دانشجویان مهارت و تحصیل رابطه موجود وضع تحلیل و بررسی .1
 به بعد 1375از سال  آن آموختگان دانش

 با آن نسبت و شناسی زبان رشته در دانشجویان مهارت و تحصیل رابطه موجود وضع تحلیل و بررسی .2
 به بعد 1375از سال  آن آموختگان دانش اشتغال

 با آن نسبت و تربیتی علوم رشته در دانشجویان مهارت و تحصیل رابطه موجود وضع تحلیل و بررسی .3
 به بعد 1375از سال  آن آموختگان دانش اشتغال

 آن نسبت و شناسی روان رشته در دانشجویان مهارت و تحصیل رابطه موجود وضع تحلیل و بررسی .4
 به بعد 1375از سال  آن آموختگان دانش اشتغال با

 آن نسبت و اقتصادي علوم رشته در دانشجویان مهارت و تحصیل رابطه موجود وضع تحلیل و بررسی .5
 به بعد 1375از سال  آن آموختگان دانش اشتغال با

 در انسانی علوم هاي رشته در دانشجویان مهارت و تحصیل رابطه موجود وضع تحلیل و بررسی .6
 مسلمان و آسیایی شمالی، امریکاي و اروپایی کشورهاي

 امریکاي و اروپایی کشورهاي در انسانی علوم هاي رشته در آموختگان دانش اشتغال و تحلیل و بررسی .7
 مسلمان و آسیایی شمالی،

 گرافی، اینفو قبیل از کاربردي هاي خروجی به انسانی علوم هاي پژوهش تبدیل مهارت تحلیل و بررسی .8
policy paper, public paper, typography ,interdisciplinary 

 بررسی و تحلیل وضع موجود علوم انسانی با هنر در ایران .9

 پردازي، نظریه توسعه هدف با انسانی علوم اصحاب هاي فعالیت مندسازي نظام راهکارهاي بررسی .10
 گفتگو و نقد سازي، گفتمان
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و بررسی نتایج حاصل از آن با نتایج و دستاوردهاي بدست آمده  اول مسئله ذیل هاي طرح فراتحلیل .11
 هاي مبانی و تاریخهاي ذیل این مسئله در کارگروهاز طرح

  
 

 پژوهش و آموزش هاي مرتبط، نظام حوزه: (اجرایی نهادهاي و پژوهش نسبت بین: مسئله دوم
  )ها ریزي برنامه و مدیریتی نظام انسانی، علوم

 ارتباط يبرقرار ثیح از زیربنایی -یی اقتصادياجرا ينهادها هايوکارکرد تهایفعال لیتحل و یبررس .12
وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت مسکن :مطالعه مورد( به بعد 1357از  اجرا و انسانی علوم پژوهش انیم

 )صنعت و معدن، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت کشاورزي، مخابراتو شهرسازي، وزارت 

 يبرقرار ثیح از امنیتی و نظامی -یی سیاسیاجرا ينهادهاهاي وکارکرد تهایفعال لیتحل و یبررس .13
کشور، وزارت  وزارت: مطالعه مورد( به بعد 1357از  اجرا و انسانی علوم پژوهش انیم ارتباط

 ) ، وزارت اطالعات، وزارت دفاع امورخارجه

 پژوهش انیم ارتباط يبرقرار ثیح از یی فرهنگیاجرا ينهادهاهاي وکارکرد تهایفعال لیتحل و یبررس .14
ارشاد، صدا و سیما،سازمان تبلیغات اسالمی،  وزارت: مطالعه مورد( به بعد 1357از  اجرا و انسانی علوم

 ) معاونت فرهنگی شهرداري

 پژوهش انیم ارتباط يبرقرار ثیح از یی علمیاجرا ينهادهاهاي وکارکرد تهایفعال لیتحل و یبررس .15
وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش و : مطالعه مورد( به بعد 1357از  اجرا و انسانی علوم

 )پرورش، وزارت علوم

 انیم ارتباط يبرقرار ثیح از یی اجتماعیاجرا ينهادهاهاي  وکارکرد تهایفعال لیتحل و یبررس .16
، وزارت کار، قضائیه قوه و انتظامی نیروي: مطالعه مورد( به بعد 1357از  اجرا و انسانی علوم پژوهش

 )رفاه و تامین اجتماعی

با نتایج و دستاوردهاي بدست آمده و بررسی نتایج حاصل از آن  دوم مسئله ذیل هاي طرح فراتحلیل .17
 هاي مبانی و تاریخهاي ذیل این مسئله در کارگروهاز طرح
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هاي مرتبط،  حوزه: (صنعت و تجارت و )فناوري(تکنیک انسانی با نسبت علوم: مسئله سوم
 )فرهنگ و اي توسعه هاي ریزي برنامه

نقش، (به بعد 1357از  وآبادانی عمران حوزه در و اجتماعی فرهنگی هاي پیوست لیتحل و یبررس .18
 )جایگاه و تاثیرات

نقش، (به بعد 1357از  تجارت و صنعت حوزه در و اجتماعی فرهنگی هاي پیوست لیتحل و یبررس .19
 )جایگاه و تاثیرات

 و سینما صنعتهنر با تعامل در انسانی علوم مختلف هاي رشته سازي کاربردي نمودهاي بررسی .20
 به بعد 1357از  تلویزیون

 از اعم(مجازي فضاي با تعامل در انسانی علوم مختلف هاي رشته سازي کاربردي نمودهاي بررسی .21
 )شنیداري و دیداري هايرسانه و مکتوب هايرسانه

 فضاي توسعه شهرسازي، در شهري تبلیغات و نمادسازي چون هایی حوزه در انسانی علوم نقش .22
 به بعد 1357و زیبا سازي شهري از  شهري

 عتیصننقش علوم انسانی در جهت دهی به خدمات و تولیدات   .23

 و آسیایی غربی، کشورهاي(دیگر کشورهاي در فناوري و انسانی علوم نسبت تحلیل و بررسی .24
 غیره و سینما حوزه در) مسلمان

و بررسی نتایج حاصل از آن با نتایج و دستاوردهاي بدست آمده  سوم مسئله ذیل هاي طرح فراتحلیل .25
 هاي مبانی و تاریخاي ذیل این مسئله در کارگروههاز طرح

  

 و نهاد مردم هاي قسمت شامل و خصوصی جامعه عمومی، غیردولتی سهم بخش:  مسئله چهارم
: انسانی علوم گسترش در خصوصی بخش سازمانهاي غیردولتی، نهادهاي عمومی و ،اي خیریه

  )فرهنگ و اي توسعه هاي ریزي هاي مرتبط، برنامه حوزه(

 و وقف: انسانی علوم گسترش در نهادمردم هايبخش و غیردولتی هاي سازمان نقش تحلیل و بررسی .26
 به بعد 1357از  خیریه امور

 به بعد 1357از  انسانیعلوم درگسترش انتفاعی خصوصی هايبخش نقش تحلیل و بررسی .27
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 نهاد، مردم  هاي بخش با تعامل طی  انسانی علوم گسترش در دیگر کشورهاي تجربه تحلیل و بررسی .28
 )مسلمان و آسیایی غربی، کشورهاي( خصوصی و عمومی

و بررسی نتایج حاصل از آن با نتایج و دستاوردهاي بدست  چهارم مسئله ذیل هاي طرح فراتحلیل .29
 هاي مبانی و تاریخهاي ذیل این مسئله در کارگروهآمده از طرح

 

 هاي ریزي هاي مرتبط، برنامه حوزه: (توسعه کشورنسبت علوم انسانی با پیشرفت و : مسئله پنجم
 )اي توسعه

بررسی جایگاه علوم انسانی در طراحی و ارائه الگوهاي توسعه با نظر به طرح الگوي ایرانی اسالمی  .30
 پیشرفت

 سبک و مصرف الگوي(اجتماعی مسائل حل در انسانی علوم مطالعات موجود وضع تحلیل و بررسی .31
 )زندگی

 و مندي قانون( اجتماعی مسائل حل انسانی درعلوم مطالعات موجود وضع تحلیل و بررسی .32
 )پذیري مسئولیت

 محیط و گردشگري(اجتماعی مسائل حل در انسانی علوم مطالعات موجود وضع تحلیل و بررسی .33
 )زیست

 منافع و ملی هویت(اجتماعی مسائل حل در انسانی علوم مطالعات موجود وضع تحلیل و بررسی .34
 )ملی

 شهري فضاي در امنیت(اجتماعی مسائل حل در انسانی علوم مطالعات موجود وضع تحلیل و بررسی .35
 )زندگی فضاي و

و بررسی نتایج حاصل از آن با نتایج و دستاوردهاي بدست آمده  پنجم مسئله ذیل هاي طرح فراتحلیل .36
 هاي مبانی و تاریخهاي ذیل این مسئله در کارگروهاز طرح

  

 هاي ریزي هاي مرتبط، برنامه حوزه: (المللی انسانی با قدرت ملی و بین نسبت علوم: مسئله  ششم
  )فرهنگ و اي توسعه

 المللی بین عرصه در انسانی علوم علمی دیپلماسی افزایش راهبردهاي و راهکارها .37
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 ملی قدرت افزایش در انسانی علوم نقش .38

 ایران در دانشگاه و سیاسی امر وضعیت تحلیل و بررسی .39

و بررسی نتایج حاصل از آن با نتایج و دستاوردهاي بدست  ششم مسئله ذیل هاي طرح تحلیل فرا .40
 هاي مبانی و تاریخهاي ذیل این مسئله در کارگروهآمده از طرح

و بررسی نتایج حاصل از آن با فراتحلیل نتایج طرح هاي ذیل مسائل شش گانه حوزه کاربست  .41
 هاي مبانی و تاریخدر کارگروههاي ذیل شش مسئله دستاوردهاي بدست آمده از طرح

 


