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دورة جدید، سال چهارم، شمارة سی و دوم، اسفند 1395

پیام تبریک رئیس پژوهشگاه به مناسبت فرا رسیدن سال نو

گزارش عملکرد واحدها و بخش های مختلف:
      * معاونت پژوهشی 

      * معاونت فرهنگی - اجتماعی 
      * معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع 

      * دبیرخانة هیأت ممیزه 
      * دبیرخانة هیأت امناء 

      * دبیرخانة هیأت اجرایی جذب
      * مدیریت نظارت و ارزیابی 
      * پرتال جامع علوم انسانی 

      * وب سایت پژوهشگاه 
      * روابط عمومی 

سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال: 
»ظرفیت ها و برنامه های پژوهشگاه در تولید فکر، راهبرد و راهکار«
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فرا رسیدن سال جدید را به همة همكاران گرامي تبریك عرض مي كنم و تقارن 
حلول سال 1396 را با میالد پر خیر و بركت كوثر هستی، حضرت فاطمه زهرا 
علیها سالم به فال نیك می گیرم و از درگاه خداوند كریم مسألت دارم سالي 

سرشار از سالمت، خیر و سعادت براي همگان در پیش باشد. 
خداوند بزرگ را شاكرم كه سالي دیگر گذشت و توانستیم با همكاری و همدلی 
شما عزیزان، در راه خدمت به اعتالی علوم انسانی در كشور گام هایی برداریم 
به  به خدمت  متعهد  و  پیش مدیون  از  بیش  را  نعمت، خود  این  به شكرانه  و 
و  همراه  پیشین،  عهد  همان  بر  تكیه  با  هم  باز  و  كنیم  احساس  پژوهشگاه 
هم پیمان با یكدیگر لحظه ای را براي اعتالء علوم انساني و ارتقاء جایگاه ملّی و 

فراملّی پژوهشگاه فروگذار نكنیم.
از موفقیت براي پژوهشگاه بود كه نشانه های  سالي كه گذشت سالي سرشار 
این موفقیت ها را مي توان ازجمله در انتخاب دو اثر برگزیده از میان انتشارات 
این پژوهشگاه در جشنواره بین المللي فارابي، ارتقاي سطح سرانة تولید علم به 
1/8 و ترویجی سازی دستاوردهای علمی پژوهشگاه به بیش از پنج برابر رشد 

)500%( مالحظه نمود. تجربة ارزشمند دومین سال اجرای برنامة راهبردی توسعة پژوهشگاه، ورود به مرحله اجرایی طرح كالن اعتالء و 
ساماندهی علوم انسانی كشور با بهره گیری از راهبردها و سیاست های برنامه توسعه پنج ساله پژوهشگاه و توانایی ها و ظرفیت های انباشته 
بیش از دو دهه فعالیت شبكة نخبگانی »شورای بررسی متون و كتب علوم انسانی« و مشاركت در حّل مسائل دستگاه های اجرایی و 
پاسخ به نیازهای پژوهشی كشور، همچون؛ طرح پژوهشی »تدوین سند راهبردی توسعه اجتماعی- فرهنگی منطقه مكران با رویكرد 
توانمندسازی اجتماع محور« و دیگر طرح های كارفرمایی و پیشبرد سایر اهداف و منافع سازمانی در زمینة اعاده امالک و مستغالت تحت 

تصرف دیگران مشاهده كرد. 
امیدوارم به فضل الهی و با هّمت و پیگیری همة اعضای محترم پژوهشگاه، اعم از استادان، كارشناسان و دیگر همكاران متعهد، این 

موفقیت ها در سال آینده همچنان تداوم یابد.
سال 1396 سالی مهم و سرنوشت ساز برای ملت ایران است، در این سال دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان بارزترین و 
عمده ترین شاخص مردم ساالری، برگزار خواهد شد و در این میان، پژوهشگران و نخبگان علوم انسانی شاغل در پژوهشگاه می توانند با 
رعایت تمام مقررات محیط علمی و سازمان پژوهشی و صیانت از حریم ها و وظایف قانونی پژوهشگاه و پرهیز از جانبداری های سیاسی 
در محیط اداری، با روشنگری، ارائه تحلیل های نقادانه مبتنی بر شاخص های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ارائه »طریق« به 
نامزدهای این مقام، نقش و كاركرد علوم انسانی را در برنامه ریزی های كالن و جهت گیری های اساسی كشور به نمایش بگذارند و در 
این مسیر برای تقویت آرمان های مقدس نظام جمهوری اسالمی و پاسداری از آرمان های شهیدان و منوّیات حضرت امام خمینی )ره( و 

رهنمودهای مقام معظم رهبری )مد ظلّه العالی( بكوشند.
ضمن دعوت از همة همكاران گرامی پژوهشگاه برای مشاركت مؤثر و هدفمند در این رخداد مهم، انتظار دارم ضمن توجه جّدی به حفظ 
حریم این نهاد علمی، وظیفة علمی خود را در بازخوانی، نقد و تبیین دیدگاه ها و برنامه های نامزدهای مختلف در خارج از ساعت اداری و 
در بیرون از محیط پژوهشگاه ادا نمایند تا به مدد این نقش آفرینی، مردم عزیز كشورمان بتوانند با انتخاب شایسته ترین نامزد برای ریاست 
جمهوری اسالمی ایران، كشور را در نیل به اهداف مقدس نظام اسالمی و تحّقق مردم ساالری و پیشرفت و تعالی روزافزون كشور یاری 

رسانند. انشاءاهلل
توفیق از خدا و توكل بر اوست
حسینعلي قبادي

پیام تبریک رئیس پژوهشگاه به مناسبت فرا رسیدن سال نو

اللّهم حّول حالنا الی احسن الحال
ای ز تو نوِر دل و دیدار ما
گردش اندیشۀ بیدار ما
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از  یكی  پژوهشگاه  تكمیلی  تحصیالت  و  پژوهشی  معاونت 
معاونت های سه گانة پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
و  پژوهشگاه  پژوهشی  امور  راهبری  و  نظارت  وظیفة  كه  است 
انجام امور اعضای هیأت علمی پژوهشگاه را بر عهده دارد. حوزة 
ستادی معاونت پژوهشي و تحصیالت تكمیلي به همراه مدیریت 
پژوهشي در عمل راهبری این امور را بر عهده دارند. این معاونت 
در سال 1395 همچون سال های پیشین در انجام این امور ساعی 
بوده است. مهم ترین فعالیت هایی كه این حوزه ستادی در سال 
1395 در بخش های مختلف به انجام رسانید به این شرح است:

هفتۀ پژوهش
این معاونت به همراه مجموعة مدیریت پژوهشی در سال 1395 
همچون سال های پیشین به برگزاری هفتة پژوهش اقدام نمود 
كه در این راستا مدیریت پژوهشی به عنوان دبیر علمی این هفته 
برگزاری  داشت.  عهده  بر  را  هفته  این  علمی  محتوای  مدیریت 
جلسات  صورت  تنظیم  پژوهش،  هفتة  علمی  كمیتة  جلسه   5
مختلف،  واحد های  به  آن  ابالغ  و  اجرایی  و  علمی  كمیته های 
در  جلسه   4 برگزاری  پژوهش،  هفتة  ستاد  جلسة   6 برگزاری 
خصوص بررسی گزارشنامه های پژوهشگران برتر كه در ارزیابی 
 3 برتر،  پژوهشگران  به عنوان  علمی  هیأت  اعضای  از  نفر   12
نفر به عنوان پژوهشگر شایسته تقدیر، 5 نفر به عنوان كارشناس 
پژوهشی برتر و 6 نفر به عنوان دانشجویان برگزیده انتخاب شدند 
فن بازار  نمایشگاه  برگزاری  در  و همكاری  و همچنین مشاركت 
وزارت علوم از دیگر اقداماتی بود كه در این راستا صورت گرفت.

مصوبات هیأت رئیسه
معاونت و مدیریت پژوهشی در راستای اجرایی نمودن سیاست ها 
و تصمیمات كلی موسسة موظف به اجرای مصوبات هیأت رئیسه 
می باشد. در همین راستا این مجموعه در سال 1395 در مجموع 
به قسمت های  را كه مربوط  رئیسه  از 200 مصوبه هیأت  بیش 

مختلف پژوهشگاه می شد را ابالغ، پیگیری و اجرایی نمود.

شورای ترفیع
از دیگر اقدامات حوزة معاونت پژوهشی در سال 1395 برگزاری 

منظم جلسات ترفیع اعضای علمی است كه این امر به برگزاری 
8 جلسه كمیتة ترفیع در سال 95 منجر شده است كه در مجموع 
پژوهشگاه  علمی  هیأت  اعضای  ترفیع  گزارشنامه   80 از  بیش 
این  سال  این  در  آن  عالوه بر  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
تهیه  و  ترفیع  فرم  اصالح  در خصوص  متعددی  جلسات  كمیته 
دستورالعمل آیین نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیأت علمی  
رئیسه  هیأت  به  تصمیم  اخذ  جهت  را  آن  نتایج  و  كرده  برگزار 

ارسال كرده است.

شورای گرنت
از دیگر شوراهایی كه در مجموعة معاونت و مدیریت پژوهشی 
برگزار و به امور اعضای هیأت علمی پژوهشگاه می پردازد شورای 
گرنت پژوهشگاه است كه در سال 1395 به صورت منظم تشكیل 
و در مورد درخواست های اعضای هیأت علمی تصمیم گیری كرد. 
این شورا در سال 1395 در مجموع هشت جلسة تشكیل داده و 
87 مصوبه داشته كه 71 مورد آن موافقت با پرداخت اعتبار گرنت 

به اعضای هیأت علمی بوده است.

تفاهم نامه ها
پژوهش  علمی،  مؤسسات  میان  همكاری  تفاهم نامه های  عقد 
معاونت  حوزة  در  كه  است  فعالیت هایی  دیگر  از  نیز  اجرایی  و 
جهت  در  مجموعه  این  می شود.  راهبری  پژوهشی  مدیریت  و 
فعال تر نمودن این بخش از فعالیت های موسسه در سال 1395 با 
جدیت بیشتر و با تشكیل شورای همكاری های علمی پژوهشگاه 
جلسة  سه  تشكیل  داد.  انجام  حوزه  این  در  مهمی  اقدامات 
شورای همكاری های علمی جهت اجرایی نمودن تفاهم نامه های 
فعالیت هایی  از  قرارداد  انعقاد  به  آن ها  منتهی شدن  و  پژوهشگاه 
بود كه در این سال در این حوزه انجام گرفت. عالوه بر آن در 
سال 1395 از طریق عقد 19 تفاهم نامة جدید با مؤسسات علمی، 
پژوهش و اجرایی معاونت و مدیریت پژوهشی در صدد گسترش 
روابط علمی و اجرایی با سایر مؤسسات كشور بود كه دو مورد آن 

منجر به برگزاری همایش های مشترک شده است.

گزارش عملکرد معاونت پژوهشی در سال 1395
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صدور گواهی ها و مجوز های همکاری
اقدامات مجموعة معاونت و مدیریت پژوهشی در سال  از دیگر 
1395 صدور گواهی های سخنرانی و مجوز همكاری های علمی 
بیرون سازمانی اعضای هیأت علمی است كه در این سال این 
اقدام كرده  مجموعه در مجموع به صدور 380 گواهی و مجوز 

است.

مستند سازی فعالیت های پژوهشی
مجموعة معاونت و مدیریت پژوهشی با توجه به رسالت خود در 
فعالیت های  پژوهشی و مستندسازی  فعالیت های  راهبری  جهت 
اعضای هیأت علمی اقدام به بایگانی نمودن و تشكیل پرونده های 
پرسنلی، پرونده طرح های پژوهشی و همچنین بایگانی مكاتبات 
داخلی و خارجی در جهت حفظ میراث پژوهشی پژوهشگاه نموده 
است. این مجموعه در این راستا عالوه بر بایگانی و مستندسازی 
مكتوب به دیجیتالی نمودن فرایندها نیز اهتمام داشته و از این 
طریق سعی در دسترسی آسان به اسناد و محفوظات پژوهشی و 

پرسنلی اعضای هیأت علمی داشته است.

شورای مدیران معاونت
این  راستای هماهنگی بخش های مختلف  در  معاونت  مجموعة 
حوزه به برگزاری منظم جلسات مدیران معاونت پژوهشی اقدام 
نموده است كه در این راستا در سال 1395 در مجموع 16 جلسه 
در این حوزه تشكیل شده و در مورد مسائل مربوط اخذ تصمیم 

نموده است.

تسهیل فرایندهای پیگیری
مكاتبات  پیگیری  تسهیل  جهت  در  پژوهشی  معاونت  مجموعة 
ارجاعی و همچنین نظم دهی به روابط بخش های مختلف حوزة 
معاونت پژوهشی اقدام به سیستم نظارتی و پیگیری نموده و از 
در  پاسخ دهی سعی  و  ارجاعی  امور  تمركز  طریق  از  طریق  این 
منظم كردن سیستم پاسخ گویی و ارجاع مكاتبات به بخش های 

مختلف نماید.

شورای پژوهشی پژوهشگاه
از شوراهای پژوهشگاه كه معاونت پژوهشی متكفل  یكی دیگر 
به  پژوهشگاه  پژوهشی  شورای  است،  آن  راهبری  و  تشكیل 
می باشد.  پژوهش  حوزة  در  تصمیم گیری  اصلی  ركن  عنوان 
فعالیت های  حوزة  در  تصمیم  اخذ  جهت  در  نیز   1395 سال  در 
امر  این  كه  است  داده  تشكیل  جلسه   25 شورا  این  پژوهشی 
منجر به بررسی 51 عنوان طرح پژوهشی و تصویب 39 عنوان 
طرحنامه  پژوهشی شده است. از دیگر اقدامات در این حوزه در 
پژوهشی  شورای  تخصصی  كمیسیون های  تشكیل   1395 سال 
بود كه به منظور بررسی تخصصی طرح نامه های پژوهشی صورت 
می گرفت. از این رو در این سال این معاونت به تشكیل 28 جلسه 
كمیسیون های پژوهشی اقدام كرد كه طی آن 20 عنوان طرح نامة 

پژوهشی بررسی و 17 عنوان آن به تصویب رسید. عالوه بر آن 
در این حوزه شورای پژوهشی با تشكیل كمیتة استمهال و تعیین 
داور برای طرح های پژوهشی به بررسی درخواست های استمهال 
اعضای هیأت علمی نیز طی 9 جلسه اقدام كرده است كه طی 
آن 37 درخواست مورد موافقت قرار گرفته و برای 42 طرح نیز 

داور انتخاب شده است.

سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات پژوهشی)سیماپ(
مرحلة  به   1395 سال  در  كه  پژوهشی  اطالعات  سامانه 
اجرایی شدن نزدیك گردید به منظور مدیریت اطالعات پژوهشی 
به  مربوط  روال های  و  فرایندها  انتظام  و  ساماندهی  و  اساتید 
گردیده  طراحی  پژوهشگاه ها  و  دانشگاه ها  علمی  هیأت  اعضای 
از  بخشی  سو  یك  از  سامانه  اولیه  پیاده سازی  و  طراحی  است. 
فرایند مدیریتی پژوهش را از طریق پوشش بخش های مربوط به 
فرایندهای ترفیع، ارتقاء، امتیازدهی و طرح های پژوهشی پشتیبانی 
می كند و از سوي دیگر امكان پشتیباني از فرایند های مربوط به 
فراهم  را  اساتید  تحقیقاتی  طرح های  و  پژوهشی  گرنت  اعطاي 
به  مربوط  اصلی مدیریت  به عنوان هسته  نرم افزار  این  مي كند. 
فرایندهای پژوهشی عمل نموده و به گردآوری، بررسی، ارزیابی 
علمی  هیأت  اعضای  پژوهشی  اطالعات  و  آثار  گزارش گیری  و 

دانشگاه ها و پژوهشگاه ها می پردازد. 

گزارش های پژوهشی
تهیة   1395 سال  در  پژوهشی  معاونت  اقدامات  دیگر  از 
گزارش های درخواستی است كه توسط این حوزه جهت ارائه به 
مراجع باالدست تهیه می گردد از جملة این گزارش ها كه در این 

سال تهیه گردید عبارت است از:
• تهیه و تدوین گزارش های عملكرد معاونت پژوهشی

• تهیه و تدوین گزارش های عملكرد پژوهشگاه
• تهیه گزارش عملكرد ساالنه شورای پژوهشی پژوهشگاه

• تهیه گان چارت مدیریت و به روزرسانی آن با توجه به مصوبات 
شورای پژوهشی پژوهشگاه

فناوری  و  پژوهش  عملكرد  ارزیابی  سامانه  اطالعات  تكمیل   •
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت  پژوهشی  واحدهای  ارزیابی  سامانه  اطالعات  تكمیل   •
علوم، تحقیقات و فناوری

isc تكمیل اطالعات سامانه •
• تدوین گزارش های مربوط به سازمان بازرسی كشور

• تهیه گزارش عملكرد 5 ساله پژوهشگاه طی سال های 1390-
1394 جهت توزیع در هفتة پژوهش

سال های  طی  پژوهشگاه  پژوهشی  طرح های  گزارش  تهیه   •
1390-1395 جهت توزیع در هفتة پژوهش

• تهیة پاورپوینت گزارش عملكرد پژوهشگاه جهت ارائه در هیأت 
امنا
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گزارش عملکرد معاونت فرهنگی - اجتماعی در سال 1395

معاونت فرهنگی - اجتماعی، با هدف تكریم انسان و حقوق انسانی، رشد عقالنیت و خردورزي، زیست اخالقی در روابط درون سازمانی، 
تحكیم و اعتالي هویت اسالمی- ایرانی اعضاي پژوهشگاه علوم انسانی براساس سیاست هاي كلی برنامة بیست سالة توسعه و نقشة 

جامع علمی كشور، برنامه هاي خود را در چارچوب سیاست هاي تعریف شده اجرا كرده است.

اقدام های انجام شدة این معاونت در سال 1395 به شرح زیر است:
آزاد  برگزاری گفتگوي  نیمة شعبان، مراسم دهة محرم و  از جمله: جشن  برگزاری برنامه هایی به مناسبت های گوناگون   *

فرهنگي، گرامیداشت هفتة دفاع مقدس با همكاری مركز اسناد كتابخانه ملی، مراسم روز میالد حضرت فاطمه و مراسم 22 بهمن
* برگزاري اردوهای سیاحتی- زیارتی

انقالب  و  امام  تخصصي  »كتاب خوان  قرآنی«،  مطالعات  تخصصی  »كتاب خوان  علمی- تخصصی:  نشست هاي  برگزاري   *
اسالمي«، »كتاب خوان تخصصی معرفی كتاب حوزة علوم اجتماعی«، »كتاب خوان تخصصی فرهنگ علوی«، نشست »گزارش وضعیت 
آسیب های اجتماعی كشور« با استفاده از داده های اطلس فرهنگی- اجتماعی، نشست »پایان نامه های علوم انسانی و نیازهای جامعه«، 

نشست »شناخت شناسی تفسیر راهنما« و تجلیل از شخصیت قرآنی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی)ره( 
* راه اندازی نشریۀ دانشجویی)بیان( و چاپ 10 شماره

* اجرای نخستین طرح برگزاری مدرسۀ تابستانی در پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با عنوان درس گفتارهایی 
در حقوق شهروندی

* بازدید از آسایشگاه جانبازان به مناسبت هفتۀ دفاع مقدس
* برگزاری مراسم گرامیداشت هفتۀ دفاع مقدس با همكاری مركز اسناد كتابخانة ملی 

اجتماعی   و  فرهنگی  معاونت  تبریزی:  بین  المللی شمس الحق  همایش  به  پژوهشگاه  علمی  هیأت  اعضای  اعزام   *
پژوهشگاه ، پیرو برنامه ریزی برای سفرهای علمی در پژوهشگاه ده نفر از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه را به مناسبت بزرگداشت شمس 

تبریز به »همایش بین المللی شمس الحق تبریزی« اعزام كرد.
* بازدید از موسسۀ غیردولتي حمایت از آسیب دیدگان اجتماعي )سراي احسان(

* راه اندازی دبیرخانۀ اساتید بازنشسته پژوهشگاه با عنوان دبیرخانة »ارباب معرفت«: جلسه ای با عنوان »ارباب معرفت« با 
حضور جمعی از اساتید، اعضای هیأت علمی و اعضای بازنشستة پژوهشگاه برگزار شد و مقرر گردید بخشی به عنوان دبیرخانة ارباب 
معرفت نامگذاری شود تا اساتیدی كه تمایل دارند ساعاتی از اوقات خود را در پژوهشگاه باشند، در آنجا حضور یابند تا از اظهارات و 

نظرات آنها بهره  مند شویم.
* گرامیداشت مولوی و بزرگداشت مهدیه الهی قمشه ای )مولوی شناس(: به مناسبت گرامیداشت مولوی و بزرگداشت مهدیه الهی 
)داماد خانم  اعال  افشین  و  ملكیان)فرزند خانم قمشه ای(  فریبا  راكعی، دكتر  فاطمه  با حضور دكتر  قمشه ای)مولوی شناس(، میزگردی 

قمشه ای( برگزار شد.
* برگزاري نمایشنامه خواني در قاب ماه

* پخش فیلم طعم گیالس
* کمک به راه اندازی انجمن علمی زبان شناسی

* مراسم بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و دهۀ فجر با حضور دكتر علی مطهری نائب 
رئیس مجلس شورای اسالمی و تجلیل از آتش نشانان
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انساني  اداري، مالي، مدیریت منابع  برنامه ریزي و سیاستگذاري در خصوص نظام  اداری، مالی و مدیریت منابع، متولي  حوزة معاونت 
بودجه ریزی، تشكیالتی و بهره وری پژوهشگاه در قالب قوانین، مقررات و مصّوبات موجود است و اجراي قوانین و نظارت بر ضوابط مالي 
و اداري را برعهد ه دارد. در حال حاضر این معاونت دارای 3 مدیریت، امور اداری و پشتیبانی، بودجه، تحول اداری و بهره وری، امور مالی 
است. این مدیریت ها انجام كلیة امور مالی، اداری و مدیریت منابع انسانی، طرح های عمرانی، امور رفاهی اعضای هیأت علمی و كاركنان، 
امور خدماتی و پشتیبانی، اموال، تأمین و نگهداری فضاهای كالبدی، بازنگری و اصالح ساختار سازمانی پژوهشگاه، انجام امور بودجه و 
تدوین بودجة كالن پژوهشگاه، تهیه و تدوین آیین نامه های مورد نیاز، تهیه و تدوین برنامه جامع آموزش و انجام امور مربوط به تقویت 

زیرساخت های پژوهشگاه و همچنین انجام امور دبیرخانة هیأت امناء را بر عهده دارند. 
در خصوص انجام وظایف فوق فعالیت های 12 ماهه این معاونت به تفكیك در هر یك از مدیریت ها به شرح ذیل است:

طراحی و اصالح ساختار و فرآیندهای سازمانی پژوهشگاه
    * تصویب ایجاد پژوهشكده های جدید در هیأت امنا 

    * مكاتبه با دفتر شورای گسترش وزارت علوم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جمع آوری اطالعات و آمار مورد نیاز سازمان برای 
تصویب ایجاد پژوهشكده ها و گروه های جدید 
    * تشكیل كمیتة اصالح ساختار پژوهشگاه 

    * تهیه و ارسال فرم های پیشنهاد نیازهای واقعی پژوهشكده ها و مدیریت ها
    * جمع آوری فرم های پیشنهادی از واحدها

توسعه و بهبود نظام جامع فناوری اطالعات، تأمین تجهیزات و امکانات زیرساختی و فناوری های نوین
* ساخت و تجهیز اتاق سرور مركز فناوری اطالعات

* خرید نرم افزارهای مورد نیاز از جمله نرم افزار پژوهشی، حسابداری تعهدی، كارگزینی و آموزش ضمن خدمت كاركنان 

 باز طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت منابع انسانی اعضای هیأت علمی، کارشناسان و کارکنان پژوهشگاه
 بهبود نظام مالی و بودجه ریزی پژوهشگاه

    * تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی هر یك از واحدها پس از ابالغ بودجة مصوب و ضریب حقوق
    * همكاری و مذاكره با سازمان های مختلف دولتی و غیردولتی به منظور گرفتن طرح های پژوهشی تقاضا محور كاربردی

    * شركت در جلسات متعدد و ارائه پیشنهادات و تصویب آیین نامة مالی و معامالتی جدید در هیأت امنا
    * مذاكره با شركت های حسابرسی و ارائه اسامی سه شركت معتبر به هیأت امنا برای حسابرسی سال 1395

    * اجرای حسابداری تعهدی از سال 1394 در پژوهشگاه و ثبت اسناد بر مبنای تعهدی

 طراحی نظام جامع آموزش برای توانمندسازی کارکنان
تهیه نظام جامع آموزش: بر اساس استانداردهای مشاغل و شرح وظایف پست های سازمانی و مصاحبه با كاركنان، دوره های استاندارد 
هریك از پست های سازمانی استخراج پس از تطبی با دوره های گذرانده شده طی سال های گذشته شناسنامه آموزشی هریك از كاركنان 

استخراج گردید كه به هیأت اجرایی كاركنان غیرهیأت علمی برای تأیید ارجاع شده است.

مدیریت امور اداری

گزارش عملکرد معاونت اداری، مالی و 
مدیریت منابع در سال 1395
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بازسازی فضای رستوران
عملکرد واحد تاسیسات: در بخش تأسیسات نیز سرویس دوره ای تجهیزات

 سرمایشی و گرمایشی و بازسازی كانال ها و نیز بازسازی لوله های انتقال آب و سایر امور
 مربوطه انجام گرفت.

عملکرد واحد برق
     * تعویض و نصب تابلوهای اصلی برق ورودی و تابلوهای فرعی ساختمان مركزی

     * طراحی و ساخت دستگاه مانیتورینگ كل تابلوها توسط كارشناسان واحد فنی برق

بازسازی ساختمان کتابخانه استاد مینوی
انجام عملکرد عمرانی

عملکرد امور نقلیه
پیگیري هاي الزم جهت عقد قرارداد و استعالم قیمت ها از شركت هاي مختلف، هماهنگي هاي الزم،نظارت و كنترل اسناد شركت ها و 

اعمال صرفه جویي هاي الزم جهت انجام هرچه بهتر سرویس دهي در دستوركار واحد نقلیه قرار دارد.

امور در دست اقدام
    * پیگیري كمبودها و نواقص تجهیزات اداري

    * تالش در راستاي كاهش هزینه ها در كنار جلوگیري از كاهش خدمات از جمله موارد در دست مطالعه و اقدام مي باشد
    * انعقاد قرارداد همكاري با بخش خصوصي در سال جدید )رستوران، خدمات، نگهباني، فضاي سبز، نقلیه و...(

بودجه
    * تهیه و تنظیم اصالحیه بودجه تفصیلی سال 1394

    * تهیه و تنظیم بودجة تفصیلی سال 1395
    * تهیه و تنظیم موافقت نامه تملك دارایی های سرمایه ای

    * تهیه و تنظیم بودجة پیشنهادی سال 1396
    * تهیه و تنظیم بودجة عملیاتی براساس برنامة راهبردی پژوهشگاه

    * پیگیری های مستمر برای دریافت دیون جاری و تملك دارایی های سرمایه ای

تشکیالت
    * مكاتبه با شورای گسترش وزارت علوم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برای تأیید و تصویب پژوهشكده ها و گروه های 

پژوهشی جدید مصوب هیأت امنای پژوهشگاه 
    * تهیه فرم های نظرخواهی از پژوهشكده ها و مدیریت های مختلف پژوهشگاه برای ارائه نیازهای تشكیالتی واقعی و منطبق نمودن 

آن با قوانین و مقررات
    * جمع آوری و تجزیه تحلیل ساختارهای پیشنهادی واحدها و آماده نمودن آن برای ارائه به كمیتة اصالح ساختار پژوهشگاه 

    * تهیه و تنظیم پیش نویس تشكیالت تفصیلی

آموزش ضمن خدمت
    * تدوین پیش نویس نظام جامع آموزش ضمن خدمت كاركنان غیر هیأت علمی

    * برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت 

مدیریت امور پشتیبانی

مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره وری
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اهم وظایف عمومی
    * نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، دستورالعمل های صادره و انجام مطلوب وظایف واحدهای تحت سرپرستی 

    *  نگهداری و تنظیم حساب ها مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذی ربط
    *  تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه در پایان هر سال و ارسال آن به مراجع ذی ربط 

فعالیت های انجام شده در سال مالی 1395
    * طرح ساماندهی سیستم حسابداری تعهدی

    * استفاده از سامانه بر خط )آنالین( ارسال صورت معامالت فصلی
    * گزارش رای سازمان تأمین اجتماعی

    * مدیریت تأمین اعتبار هزینه ها
    * همكاری با بانك های عامل پژوهشگاه

    * نگهداری و راهبری سیستم حقوق و دستمزد
از  با وظایف محوله در داخل و خارج     * شركت در جلسات كمیسیون های مناقصه و مزایده و سایر جلسات و سمینارهای مرتبط 

پژوهشگاه  با نظر معاونت اداری و مالی
    * انتخاب مناسب ترین نظام حسابرسی

    * كنترل حساب های دریافتنی و پرداختنی و پیگیری مغایرت ها براساس صورت مغایرت و تطبیق حساب ها 
    * كنترل كلیه پرداخت ها براساس آیین نامه ها، مقررات و قوانین 

    * مكاتبات واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی به منظور پاسخگویی به واحدها و سازمان های ذی ربط )مالیات، بازنشستگی، تأمین 
اجتماعی و...(

     * ثبت ضمانت نامه ها و سپرده های شركت ها و پیگیری وصول آنها در موعد مقرر
     * دریافت ابالغ اعتبار از وزارت علوم، نهاد ریاست جمهوری و صندوق رفاه دانشجویان 

    * همكاری و هماهنگی در زمینه های پیش بینی بودجه، سازماندهی واحد تحت سرپرستی، برنامه ریزی نیروی انسانی و نیازسنجی 
آموزشی پرسنل تحت سرپرستی

    * برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی و كنترل فعالیت های مالی پژوهشگاه در چارچوب مقررات، قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های 
مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطالعات مالی و ایجاد 

بخش ها و دوایر یا رده های متعدد در حیطة مسئولیت، برای تحصیل اهداف امور مالی. 

مدیریت امورمالی 

گزارش عملکرد دبیرخانۀ هیأت ممیزه در سال 1395

دورة ششم هیأت ممیزة پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پس از برگزاری انتخابات و پس از آن تكمیل اعضاء 
با انتصاب از سوی وزارت علوم با 14 عضو در سال 1395 آغاز به كار كرد. در 4 جلسه نخست، اعضاء این هیأت عبارت 
بودند از: دكتر حسینعلی قبادی )رئیس هیأت(، دكتر آزیتا افراشی )دبیر هیأت(، اشرف بروجردي، دكتر زهرا پارساپور، دكتر 
تقي پورنامداریان، دكتر حمید تنكابنی، دكتر محمدجعفر حبیب زاده، دكتر عبدالحسین خسروپناه، دكتر حكیمه دبیران، دكتر 
الهدی، دكتر نعمت اهلل فاضلی، دكتر یحیي مدرسي  المسلمین سید سجاد علم  سید مصطفی عاصی، حجت االسالم و 

تهراني و دكتر شهرام یوسفی فر.
 جلسات اول و دوم هیأت به تصویب شیوه نامة داخلی هیأت ممیزه پژوهشگاه، انتصاب اعضاء و رؤسای كمیسیون های 
تخصصی سه گانه و انتصاب دبیران و روسای كمیته های منتخب پنج گانه و نیز سیاستگذاری در خصوص بررسی پرونده های 
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مؤسسات بیرونی اختصاص یافت. از جلسة سوم روند بررسی پرونده های علمی آغاز شد.
بر اساس بند 3 ماده 5 دستورالعمل طرز تشكیل هیأت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن كه از 1395/7/6 الزم االجرا 
بود، با حكم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری 11 عضو جدید به هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی در 95/10/20 اضافه 
شدند و در جلسه پنجم اعضاء جدید به هیأت ممیزه معرفی و طی مراسمی احكام مربوطه به ایشان اعطاء شد. اعضای جدید 
عبارت بودند از: دكتر سید محمدرضا حسینی بهشتی، دكتر سید منصور خلیلی عراقی، دكتر یداهلل دادگر، دكتر كوروش صفوی، 
دكتر عبدالحسین فرزاد، دكتر محمدامین قانعی راد، دكتر سید مصطفی محقق داماد، دكتر علی اصغر مصلح، دكتر غالمحسین 

مقدم حیدری، دكتر حسین میرزایی و دكتر قدیر نصری. 
طی شش جلسه برگزار شده در سال 1395، در مجموع 17 پروندة ارزیابی و احكام مربوط به ایشان صادر شده است كه از این 
تعداد 10 پرونده به اعضاء هیأت علمی پژوهشگاه و 7 پرونده به اعضای هیأت علمی مؤسسات دیگر اختصاص داشت. همچنین 
از این 17 پرونده: 7 مورد ارتقاء مرتبه به دانشیاری، 2 مورد ارتقاء مرتبه به استادی، 5 مورد احتساب سنوات خدمت در دوره 

پیمانی، 2 مورد ركود علمی و 1 مورد تبدیل وضعیت بوده است.
شایان ذكر است پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در دورة ششم به عنوان هیأت ممیزه معین از سوی وزارت علوم، 
و  هنر  و  فرهنگ  پژوهشگاه  موسساتی چون:  علمی  هیأت  اعضاء  علمی  پرونده  بررسی  و  شناخته شده  فناوری  و  تحقیقات 
ارتباطات وزارت ارشاد اسالمی، پژوهشكدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفة ایران، 
مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت كشور، پژوهشكدة امام خمینی و انقالب اسالمی، پژوهشكدة علوم انسانی 
دانشنامة جهان اسالم و مركز پژوهش های علوم انسانی صدرا را عهده دار است و در كنار این مؤسسات پرونده های ارجاع شده از 
هیأت ممیزه وزارت علوم در حوزه  های مرتبط با تخصص های زمینه ای در پژوهشگاه علوم انسانی را مورد ارزیابی قرار می دهد.  

گزارش عملکرد دبیرخانۀ هیأت امناء در سال 1395

در سال 1395، هیأت امناء پژوهشگاه با برگزاری 2 جلسه با حضور اكثریت اعضا در دفتر وزارتی برگزار كرد و در آن، ضمن استماع 
گزارش عملكرد پژوهشگاه در بخش های مختلف پژوهشی، اجرایی، فرهنگی و عمرانی، مسائل و موضوعات راهبردی و جاری را مورد 
بررسی قرار داد. البته پیش از برگزاری این جلسات، و به منظور مطالعه كارشناسی و تخصصی موضوعات پیشنهادی، 3 جلسه كمیسیون 
دائمی هیأت امنا نیز در پژوهشگاه برگزار شده بود كه دستور جلسات هیات امنا در این كمیسیون ها نهایی شد. گزارش آماری این جلسات 

به این شرح است:

مصوبات 
مربوط 
به امور 
اجرایی

مصوبات مربوط 
به اعمال 

سیاست های 
راهبردی

تاریخ 
برگزاری

رئیس جلسه دبیر جلسه دوره جلسه

6 4 95/3/22 دكتر فرهادی دكتر قبادی سوم پنجم نشست 
هیأت امنا

11 10 95/9/30 دكتر فرهادی دكتر قبادی سوم ششم

آقایان: دكتر عبدالرضا باقری، دكتر حسینعلی قبادی، دكتر سید ضیاء هاشمی، دكتر محمد نهاوندیان، دكتر محمد 
جعفر حبیب زاده، حجه االسالم دكتر غالمرضا مصباحی مقدم، دكتر ابراهیم عزیزی، دكتر احمد مسجد جامعی. 

خانم ها: دكتر سیده فاطمه طباطبائی و مهندس فهیمه یحیایی.
مدعوین: دكتر سید سجاد علم الهدی، دكتر حمید رضا تنكابنی، دكتر سید محمد رحیم ربانی زاده و دكتر سید محسن 

علوی پور.

اعضای 
حاضر در 

نشست
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مواردی كه به ویژه در این جلسات از سوی اعضاي هیأت امنا مورد تأكید قرار گرفت عبارتند از:
    * اقدام الزم برای توسعه فعالیت كرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی با توجه به جایگاه پژوهشگاه و عدم وجود مشكالت ناشی 

از جریانات سیاسی دانشگاه ها؛
    * پیگیری برای ارجاع ماده واحده مربوط به حمایت حقوقی از كرسی نظریه پردازی كه در شورای اسالمی شدن مطرح شده است، از 

طریق جناب آقای دكتر نهاوندیان به جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی؛
    * تقویت شورای سیاستگذاری طرح اعتالء و ساماندهی علوم انسانی با حضور افراد صاحب نظر در عرصه های علمی؛

    * تدوین و ارائه طرح جامع آموزشی، پژوهشی و عمرانی بر اساس برنامة راهبردی پژوهشگاه؛
   * تطبیق اقدامات در زمینه هاي اداري و تشكیالتي، مالي و معامالتي، استخدامي، عمراني و... بر اساس برنامة راهبردي و برنامة 

عملیاتي؛
    * استقرار نظام حسابداری تعهدی؛

    * اتخاذ تمهیدات الزم برای جهت دهی تحقیقات اعضای هیأت علمی و الزام آنها به تدوین برنامه جامع پژوهش؛
    * فراهم آوردن شرایط برای تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی از طریق تقویت مراكز رشد و ایجاد شركت های دانش بنیان؛

    * تخصیص حداقل40% از اعتبارات پژوهشگاه به هزینه های پژوهشی؛
    * اختصاص 2/5 درصد از كل اعتبارات هزینه ای به توسعه فناوري اطالعات؛

    * توسعة بانك هاي اطالعاتي وكتابخانه هاي مجازي و بررسی امكان اشتراک منابع و زیر ساخت ها با سایر دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي و پژوهشي و فناوري؛

    * كاهش هزینه هاي اداري، مواد مصرفي غیر پژوهشي، مصرف سوخت، آب و برق و... تا سقف حداقل 10% نسبت به سال قبل؛
    * توسعة منابع مالی پژوهشگاه با بهره گیری از منابعی نظیر وام، راه اندازی بنیادهای خیرین و...؛ 

    * تسریع در انجام امور و پروژه ها و پرهیز از انتقال مانده هاي سنواتی اعتبارات فاقد توجیه الزم و تعیین تكلیف آن براي جلوگیري 
از كاهش ارزش منابع؛

   * تأكید بر افزایش سهم درآمدهاي اختصاصي پژوهشگاه از طریق تنوع بخشي به منابع درآمدي با حفظ كیفیت و شأن پژوهشگاه 
به ویژه از محل انجام تحقیقات كاربردی، ارائه خدمات تخصصی و سایر ظرفیت های در اختیار )تحقق عملی اقتصاد مقاومتی(؛

   * تدوین برنامه پنج ساله برای توسعه فعالیت های بین المللی و پرهیز از مبادله تفاهم نامه های غیر هدفمند؛
الزم به ذكر است به دستور رئیس پژوهشگاه، در سال گذشته 7 جلسه پایش و پیگیری اجرای مصوبات هیأت امنا با حضور و ارائه گزارش 

معاونان پژوهشگاه برگزار شده است كه این روند در سال 1396 نیز ادامه خواهد یافت. 

مصوبات 
مربوط 
به امور 
اجرایی

مصوبات مربوط 
به اعمال 

سیاست های 
راهبردی

تاریخ 
برگزاری

رئیس جلسه دبیر جلسه دوره جلسه

8 3 95/3/9 دكتر هاشمی دكتر قبادی - اولین جلسه 
كمیسیون 

11دائمی 7 95/8/22
95/9/13

دكتر هاشمی دكتر قبادی -

آقایان: دكتر سید ضیاء هاشمی، دكتر حسینعلی قبادی، دكتر علیرضا دلیری، دكتر سعید بزرگ بیگدلی، دكتر سید 
سجاد علم الهدی، دكتر ابوالحسن ریاضی، دكتر سعید رضایی. 

خانم ها: دكتر لیلی بروجردی، مهندس فهیمه یحیایی. 
مدعوین: دكتر سید محمد رحیم ربانی زاده، دكتر حمیدرضا دالوند، دكتر یحیی فوزی و دكتر سید محسن علوی پور، 

دكتر اشرف بروجردی، دكتر زهرا پارساپور، دكتر زهرا حیاتی و شراره جواهری.

اعضای 
حاضر 
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فرایند جذب
      * تشكیل پرونده: مورد از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  )1 مورد جایابی بورس(، پژوهشكدة مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی )فراخوان بهمن 94(، مؤسسة جمعیت شناسی )از فراخوان شهریور 95(، مؤسسة بیمه )4 نفر شهریور 94، 2 نفر شهریور 95(، 
پژوهشكدة مطالعات راهبردی )ارجاع به علت نقص( و پژوهشكدة علوم انسانی وابسته به بنیاد دایرة المعارف )ارجاع به علت نقص( 
فرآیند اولیة جذب انجام شده است. همچنین افراد به مصاحبه علمی و عمومی دعوت شده و در این خصوص از هیأت اجرایی اخذ رأی 

انجام گرفته و به مركز جذب ارسال شده و در نهایت برای 10 مورد رأی ابالغ شده است.

فرایند تبدیل وضعیت
      * تشكیل 10  مورد پرونده از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و موسسة جمعیت شناسی 

      * تشكیل كمیتة علمی 
      * دعوت به مصاحبة عمومی 

      * اخذ رأی هیأت اجرایی 
      * ارسال شده به مركز جذب 

      * ابالغ رأی

برگزاری جلسات هیأت اجرایی
برگزاری جلسات کارگروه بررسی صالحیت عمومی

برگزاری جلسات کارگروه علمی 
مکاتبات: انجام بیش از 120  مكاتبة مستقیم دبیرخانه با وزارت متبوع، ادارات كل و سایر مؤسسات وابسته و تابعة هیأت اجرایی 

جذب.

سایر موارد
      * برگزاری جلسة مشترک رؤسای مؤسسات در مهرماه 95 به منظور هماهنگی بیشتر

      * برگزاری كارگاه جذب و تبدیل وضعیت جهت برای مؤسسات وابسته
      * تنظیم طرحنامة پیشنهادی جذب پیمانی 

      * تهیه وتنظیم برنامة راهبردی جذب 
      * تهیه و تنظیم شرح وظایف پرسنل واحد جذب 

گزارش عملکرد دبیرخانۀ هیأت اجرایی جذب در 
شش ماهۀ دوم سال 1395
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مدیریت نظارت و ارزیابی در بهمن ماه1392 در راستای انجام وظایف شروع به كار نمود. این مدیریت با همكاری كارشناسان واحد 
بر اساس شرح وظایف محوله در چارت سازمانی به شرح اقدامات زیر  فعالیت خود را انجام می دهد:

* ایجاد بانك اطالعاتی درخصوص نسبت طرح نامه های مصوب اعضای هیأت علمی با برنامه راهبردی پژوهشگاه 
* تدوین شاخص های ارزیابی عملكرد واحدهای ستادی كه بر اساس فرم پیش بینی برنامه  عملیاتی، شاخص های معاونت اداری-

مالی، معاونت پژوهشی و معاونت فرهنگی استخراج گردید.
* تدوین گزارش ساالنه عملكرد پژوهشگاه سال 94. در این گزارش، عملكرد واحدهای پژوهشی و مراكز  در سال 94 و مقایسه 
عملكردشان نسبت به سال 93 و پیش بینی برنامة عملیاتی 95 مورد ارزیابی قرارگرفت و برای اولین بار به ارزیابی فعالیت معاونت 
پژوهشی )مدیریت های: تحصیالت تكمیلی، نشر و ویرایش، كتابخانه، آموزش های كاربردی و تخصصی، كرسی های نظریه پردازی، 
قطب های علمی، امور اعضای هیأت علمی(، معاونت اداری-مالی )مدیریت اداری- مالی، مدیریت بودجه( و معاونت فرهنگی در سال 94 

نیز پرداخته شد. 
* تدوین گزارش تفریغ برنامه عملیاتی در سال 94 و 95 و ارسال آن به پژوهشكده ها و مراكز 

* تهیه گزارش جهت اجرایی نمودن ساختار پیشنهادی مدیریت نظارت و ارزیابی به واحد معاونت اداری- مالی
* تهیه لیستی از دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز برای كارشناسان مدیریت نظارت و ارزیابی جهت ارسال به مدیریت تحول 

اداری، بودجه و بهره وری
* اصالح كدگذاری برنامه عملیاتی پیش بینی شده و برنامه راهبردی واحدهای صفی و ستادی پژوهشگاه سال 95-94 

جلسات و نشست های برگزار شده
  * انتخابات رؤسای پژوهشكده ها در اردیبهشت 95 

       • فرایند اجرای انتخابات با اولویت مشخص شده در زیر برگزار گردید:
آنها به تفكیك پژوهشكده،  از واحد كارگزینی در مورد اسامی  - درخواست آمار و اطالعات به روز اعضای هیأت علمی   

وضعیت استخدامی، پست سازمانی، سابقة كار و رتبة علمی
- تشكیل جلسه هماهنگی و هم اندیشی با رؤسای پژوهشكده ها در خصوص نحوة برگزاری انتخابات پژوهشكده ها  

-  تهیه صورتجلسه و برگة رأی  
- معرفی كارشناس و زمان برگزاری انتخابات  

-  اطالع رسانی اسامی واجدین رأی دهی و نامزد ریاست به كارشناسان پژوهشكده ها و روابط عمومی  
-  برگزاری انتخابات پژوهشكده  ها  

-  ارسال گزارش از نحوة برگزاری انتخابات به حوزة ریاست  
  * نشست كارگروه نظارت و ارزیابی پژوهشگاه درخصوص تحلیل شاخص های بیست گانه رتبه بندی مؤسسات آموزشی و پژوهشی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  * نشست شورای راهبردی نظارت و ارزیابی عملكرد، درخصوص
    1-  راهكارهاي اجرایي كردن چهار برنامة زیربنایي پژوهشگاه:

• برنامة متناسب سازي ساختار سازماني  
IT برنامة بهینه سازي زیرساخت هاي •  

• آمایش نیروي انساني پژوهشگاه  
• بودجه ریزي عملیاتي     

    2- ارزیابي كیفي در پژوهشگاه
  * نشست شورای راهبردی، نظارت و ارزیابی پژوهشگاه، در خصوص؛

گزارش عملکرد مدیریت نظارت و ارزیابی در سال 1395
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• تصویب اجرای طرح سنجش میزان تعلق سازمانی در پژوهشگاه   
• بررسی گزارش تفریغ برنامه در سال 1394  

• تصویب شاخص های گزارش دهی اقدامات پژوهشگاه در راستای اقتصاد مقاومتی  
  * نهمین نشست شورای راهبردی، نظارت وارزیابی پژوهشگاه در خصوص گزار ش عملكرد سال 94 پژوهشگاه

  * دهمین جلسه شورای راهبردی نظارت و ارزیابی در خصوص؛
  * نشست كارگروه تحصیالت تكمیلی جهت بررسی راه های بهینه كاهش تعداد دانشجویان پژوهشگاه 

 

الكترونیك مقاالت علمی- پژوهشی، علمی - ترویجی و  بازانتشار نسخه  انسانی در راستای فعالیت خود در زمینة  پرتال جامع علوم 
علمی - تخصصی حوزة علوم انسانی و اسالمی كه در نشریات معتبر به چاپ می رسند، در سال 1395 عالوه بر نمایه سازی و بارگذاری 
مقاالت جدید و ثبت نشریات جدید، اقدام به آماده سازی مستندات جهت تغییرات نرم افزاری و اضافه نمودن امكانات جدید به پرتال نمود.

بروزرسانی نشریات
در سال 1395 بیش از 15200 مقاله تمام متن در قالب 1873 شماره منتشر شده از 447 نشریه علمی كشور در پرتال نمایه شده كه به 

تفكیك حوزه تخصصی در جدول ذیل قابل مشاهده است.

گزارش عملکرد پرتال جامع علوم انسانی در سال 1395

مقاالت بارگذاری شده در پرتال جامع علوم انسانی سال 1395

تعداد شماره مجلهتعداد مجالتتعداد مقاالتنام پایگاهردیف

136353152ادبیات1
112434130اقتصاد2
7872593تاریخ3
5561463تربیت بدنی4
141736151جغرافیا5
80526115حقوق6
180046214روان شناسی7
3901247زبان شناسی8
131638167علوم اجتماعی9
129258170علوم اسالمی10
118921165علوم سیاسی11
3602048فلسفه و منطق12
249938مطالعات زنان13
198441248مدیریت و حسابداری14
166720مطالعات هنر15
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فعالیت ها جهت توسعۀ پرتال
    * بروزرسانی و اضافه نمودن امكانات جدید به طرح جامع پرتال جامع علوم انسانی

    * آماده سازی RFP نرم افزاری پرتال برای ارائه به طراحان وب سایت پرتال
    * مذاكرات متعدد با شركت های مختلف جهت بروزرسانی نرم افزار پرتال 

    * حضور در نمایشگاه فن بازار و معرفی پرتال
    * ارائه طرح جامع پرتال جامع علوم انسانی در شورای IT پژوهشگاه و تصویب آن

    * بررسی پیشنهادهای ارائه شده توسط شركت های نرم افزاری و انتخاب پیشنهاد برتر
    * تنظیم پیش نویس قرارداد پرتال یكپارچة پژوهشگاه 

نمودار میزان بازدیدکننده و صفحات بازدید شدة پرتال به تفکیک روز

در سه ماهة پایانی سال 1395 )زمستان(، تعداد 2,249,767 فایل pdf تمام متن و 24,903 فایل word تمام متن مقاله توسط مخاطبان 
از پرتال دانلود و مورد استفاده قرار گرفته است. به طور میانگین مخاطبان روزانه 25,274 فایل تمام متن از پرتال دریافت نموده اند.

مقاالت بارگذاری شده در پرتال جامع علوم انسانی سال 1395

275426علوم كتابداری16

189326علوم انسانی17

1873 شماره447 مجله15262 مقالهمجموع بارگذاری و بروزرسانی

میزان مراجعه کننده به تفکیک کشور
در سه ماهه پایانی سال 1395 )زمستان(، تعداد 2,751,863 نفر مراجعه كننده از بیش از 125 كشور به پرتال مراجعه نموده اند كه 8 كشور 

با بیشترین مراجعه در جدول زیر قابل مشاهده است. 

درصد مراجعه کنندهمیزان مراجعه کنندهنام کشور

2,072,93875,33جمهوری اسالمی ایران

189,9296,90ایاالت متحده آمریكا

131,3224,77رومانی

73,9262,69آلمان
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جدول مقایسه ای فعالیت های پرتال

مجموعسال 1395سال 1394سال 1393سال 1392فعالیت

 تعداد مقاالت
 1526248701 مقاله13721 مقاله11769 مقاله11230 مقالهبارگذاری شده

مقاله

 تعداد نشریات
306050100210اضافه شده

 تعداد كل
10701100115012501250نشریات موجود

 درآمدزایی از
طریق تبلیغات

11,000,000 
ریال

15,000,000 
ریال

58,000,000 
ریال

61,500,000 
ریال

 میانگین میزان
 بازدید روزانه از
صفحات پرتال

-68000 صفحه65000 صفحه50000 صفحه-

 میانگین بازدید
-31000 نفر32000 نفر30000 نفر-روزانه از پرتال

 تعداد دریافت
 11,250,00012,000,000-مقاله تمام متن

مقاله
10,450,000 

-مقاله

 تعداد شمارگان
 اضافه شده به

پرتال
--15001441-

 تعداد نشریات
-300350454-بروز شده

-270240610-رتبه الكسا

درصد مراجعه کنندهمیزان مراجعه کنندهنام کشور

42,1071,53بریتانیا

26,2300,95روسیه

12,1440,44افغانستان

8,7450,32فنالند

194,5227,07سایر كشورها
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گزارش عملکرد وب سایت پژوهشگاه در سال 1395

با توجه به گسترش حجم فعالیت های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انتظار مخاطبین در بروزرسانی هرچه سریع تر 
این اطالعات در وب سایت پژوهشگاه علوم انسانی، مدیریت مركز فناوری اطالعات موفق به كسب موافقت مدیریت محترم 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جهت ارتقای نرم افزار وب سایت شدند. بنابراین در سال 1395 بخشی از فعالیت های 
این مركز )فناوری اطالعات( متمركز بر نیازسنجی محتوایی و فنی از مخاطبان شده است و امید است كه نسخة جدید نرم افزار 
در سال 1396 با خدماتی جدید اعم از سامانة كارگاه ها، سامانة ثبت رزومه اساتید و... در اختیار همكاران، دانشجویان و سایر 

پژوهشگران قرار گیرد.

به طور کلی فعالیت ها و امور روزانۀ واحد وب سایت مرکز فناوری اطالعات به شرح زیر عبارتند از:
     * اصالح و بروزرساني رزومه هاي موجود و یا ایجاد رزومه هاي جدید 

     * بروز رسانی صفحة اصلی سایت پژوهشگاه شامل، خبرنامه، تابلو اعالنات، كتاب های جدید، بارگذاری صوت و تصویر 
آخرین سخنرانی ها، اخبار مربوط به اساتید و...

     * بروزرساني صفحات داخلي مربوط به معاونت ها، پژوهشكده و...
     * بررسي تك تك صفحات  

     * ثبت وب سایت براي جذب بك لینك
     * بررسي سامانة نشریات

     * بررسي سامانه هاي جدید به عنوان مثال بررسي سامانة جدید معاونت پژوهشي از لحاظ اطالعات ورودي یا حتي فیلدهاي 
اصلي 

     * بروزرساني مقاالت صفحة گروه زنان 
     * آماده سازي طرح ارتقاي وب سایت

     * بررسي نرم افزارهاي مناسب جهت ارتقای وب سایت
این مركز با همكاری روابط عمومی و مشاركت پژوهشكده ها، گروه ها و واحدهای مختلف پژوهشگاه موفق به انعكاس مداوم 

فعالیت های پژوهشگاه علوم انسانی در فضای مجازی بوده است.

برای  ویژه  اهتمام  بر  عالوه  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  ریاست  زیرمجموعه های  از  یكی  عنوان  به  عمومی  روابط 
تحقق اهداف برنامة توسعه پژوهشگاه و برقراری و توسعة ارتباط با رسانه ها، تالش می كند تا جلسات سخنرانی ها، كارگاه ها، همایش ها 
و سمینارها را برگزار نماید و با معرفی و تقویت جایگاه پژوهشگاه در حوزة پژوهش و آموزش علوم انسانی كشور به نحو شایسته ای 
انجام شود. این واحد در سال 1395 همچون سال های پیش سعی كرده است وظایف خود در این حوزه را به بهترین صورت انجام دهد. 

مهم ترین فعالیت های این واحد در سال 1395 در بخش های مختلف به شرح ذیل بوده است:

اهتمام ویژه برای تحقق اهداف برنامۀ توسعۀ پژوهشگاه
روابط عمومی در سال 1395 در این راستا با ارائه فهرستی از پیشنهادات همچون توزیع خبرنامه به صورت فایل الكترونیكی در داخل، 
و  دانشكده ها  به  انسانی  علوم  پرتال  معرفی  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  كالن  سیاست های  و  اهداف  استند  نصب 
پژوهشكده های علوم انسانی و ایجاد ارتباط با آنها برای توسعة پرتال )در خبرنامه و بروشور معرفی پژوهشگاه و...(، معرفی قطب های 

گزارش عملکرد روابط عمومی در سال 1395
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ایجاد شده در پژوهشگاه )در بروشور معرفی پژوهشگاه و...( نصب صفحة نمایش الكترونیكی در طبقات و... گام مؤثری در تحقق اهداف 
خود برداشته است.

ایجاد ارتباط و همکاری مستمر با اعضای پژوهشگاه
در این راستا روابط عمومی با درخواست معرفی یك كارشناس رابط از هر پژوهشكده و مركز، سعی نموده تا همكاری های الزم به صورت 

مؤثرتر و مستمرتر شكل گیرد. 

برقراری و توسعۀ ارتباط با رسانه ها
در سال 95  با ارسال برنامه های پژوهشگاه به رادیو فرهنگ، رادیو معارف و سیما فكر و همچنین خبرگزاری ها بسیاری از برنامه ها در 

رسانه های مذكور پخش گردید.

تالش در جهت معرفی پژوهشگاه
این زمینه به همت روابط عمومی یك بروشور نسبتًا كامل معرفی پژوهشگاه تهیه شد كه عالوه بر معرفی پژوهشكده ها و مراكز  در 
مختلف پژوهشگاه، معرفی برخی امتیازات پژوهشگاه همچون پایگاه دادگان زبان فارسی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، اطلس 
فرهنگی، بانك اطالعاتی امام علی و... نیز انجام شده است. در این بروشور دفتر قطب های علمی و كرسی های نظریه پردازی نیز معرفی 
شده اند و با ذكر رشته های مورد پذیرش در تحصیالت تكمیلی و همچنین میزان پژوهش های انجام شده در هر پژوهشكده بر ویژگی 

منحصر به فرد آموزشی و پژوهشی بودن مركز تأكید شده است.

همکاری با انتشارات پژوهشگاه
و  پژوهشگاه  سایت  در  معرفی  عالوه بر  را  چاپی  آثار  تا  است  نموده  سعی  جدید  كتاب های  انتشار  و  امكان  در صورت  عمومی  روابط 

خبرگزاری ها در خبرنامه نیز معرفی نماید. 

برگزاری منظم جلسات سخنرانی ها، همایش ها و...
برای انجام هرچه بهتر این اموری همچون برگزاری سخنرانی، نشست، كارگاه، همایش و... ، اطالع رسانی این برنامه ها و سایر امور حوزه 

روابط عمومی شیوه نامه ای تنظیم شده تا پس از تصویب در هیأت رئیسه در اختیار همة همكاران قرار گیرد. 

همکاری با تحصیالت تکمیلی
* درج خالصة دفاع دانشجویان و جلسات تحصیالت تكمیلی در خبرنامه به همت تحصیالت تكمیلی.  
* درج  اطالعیه دفاعیه دانشجویان در كانال پژوهشگاه تا عالقه مندان در جلسات دفاع شركت نمایند.  

اطالع رسانی فعالیت ها و موفقیت های همکاران
در این خصوص روابط عمومی در سال جدید تصمیم گرفت با اعالم موفقیت های همكاران به صورت درج در سامانه اطالع رسانی داخلی 

و چاپ بنر تبریك، انگیزة تالش در همكاران را تقویت نماید.

اطالع رسانی و تهیۀ خبر از برنامۀ اعضا در خارج از پژوهشگاه
و  احمدی  بزرگداشت دكتر  انوری،  بزرگداشت دكتر  پژوهشگاه، مراسمی همچون  از  بیرون  فعالیت های  از  روابط عمومی تالش كرده 
با فرهنگستان زبان و ادب فارسی، هیأت تولیت شمس تبریزی، همایش هایی  نامه  با سازمان های مختلف همچون تفاهم  تفاهم نامه 
همچون همایش ادبیات پایداری، همایش زبانشناسی پیكره ای، همایش معناشناسی شناختی، همایش اقتصاد مقاومتی، جشنواره فارابی و 

سایر برنامه ها، خبر تهیه و در سایت و خبرنامه درج نماید.
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سال اقتصاد مقاومتي؛ تولید و اشتغال
ظرفیت ها و برنامه هاي پژوهشگاه در تولید فکر، راهبرد و راهکار

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در فرایند سه سال اخیر ورود به برنامه ریزي راهبردي و اجراي آن، اكنون از ظرفیت ها، 
خود  از  كشوري  و  ملي  نیازهاي  برابر  در  مي تواند  كه  است  برخوردار  متنوعي  شبكه هاي  و  تشكل ها  زیرساخت ها،  توانمندي ها، 

عكس ا لعمل درخوري نشان دهد.
رفتار این سازمان نسبت به سال اقتصاد مقاومتي در خالل دو سال اخیر به ویژه »اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل« نشانگر حساسیت 
این نهاد بزرگ پژوهشي و فرهنگي در برابر صالي عام نظام و رهنمودهاي مقام معظم رهبري است و در این ارتباط در سال 
گذشته پژوهشگاه چندین نشست تخصصي، همایش ملي و گفتوگوهاي علمي را برگزار كرده كه نتایج آن به زودي در قالب كتاب 
منتشر خواهد شد و به همراه آن اقدامات و هماهنگي هاي اثربخشي را انجام داده است كه گزارش مشروح آن در سال 1395 به 

وزارت متبوع اعالم شده است.
پژوهشگاه در سال اقتصاد اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل با استفاده از توانایي ها، تشكل ها و شبكه هاي گسترده در متن فعالیت هاي 
علمي-پژوهشي سازمان، همایش پردامنه اي از صاحب نظران درون و برون سازمان با همكاري سایر سازمان ها از جمله مؤسسه 
تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبري، صدا و سیما و چند سازمان دیگر سامان داده كه در تولید فكر و اندیشه و تفكر، راهبرد و 

راهكار؛ بروز و ظهور نوعي فرهنگ جدید متناسب اقتصاد مقاومتي مؤثر بوده است.
بدون شك ظرفیت هاي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در ارتباط با سال »اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال« مي تواند 
مؤثر باشد، از این روي رئیس پژوهشگاه طي نامه اي در تاریخ 96/1/5 به وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بخشي از ظرفیت هاي 

پژوهشگاه را در این خصوص منعكس ساخته است.
پژوهشگاه با استفاده از شرایط ممتاز اخیر همزمان با اجراي برنامه پنج ساله راهبردي، كالن طرح و اعتالء و ساماندهي علوم انساني 

معطوف به پیشرفت كشور را نیز به عنوان »طرح هادي« برنامه راهبردي پنج ساله، در برنامه خود قرار داده است.
در طرح اعتالء كه متشكل از سه حوزة كاري: حوزة مباني، حوزة تاریخ و تحول علوم انساني و حوزة كاربست است؛ حوزة كاربست 
دقیقًا همان چیزي است كه اكنون در آستانة سال اقتصاد مقاومتي؛ تولید و اشتغال مي تواند پشتوانة فكري و نرم افزاري این شعار 
سال باشد. هم مقوله تولید و هم مقولة اشتغال از حوزه هایي هستند كه رابطة تنگاتنگي با سه حوزة اصلي فرهنگ، آموزش و پژوهش 

دارند.
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در طرح كالن »اعتالء و ساماندهي علوم انساني معطوف به پیشرفت كشور«، در حوزة 
كاربست علوم انساني در یك هم اندیشي شبكه اي صاحب نظران علوم انساني، موفق شده است اهم مسائل مبتالء به كشور را در 
ارتباط با حوزه هایي مثل آموزش، اشتغال و وضعیت نهادهاي علمي، آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، مدیریتي، سیاستگذاري، اجرایي 

و... را در چارچوب طرح هاي پژوهشي احصا كند.
انشاءاهلل شاهد تجمیع توانایي هاي پژوهشكدة علوم انساني كاربردي پژوهشكدة اقتصاد و سایر پژوهشكده هاي مرتبط پژوهشگاه و 

كارگروه »كاربست« طرح اعتالء و برنامه اقدام مشترک آنان با جلب همكاري نهادهاي ذي ربط كشور در این زمینه باشیم.

روابط عمومي پژوهشگاه
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کارگاه آموزشی مقاله نویسی و دانشنامه نگاری
مدت زمان دوره: 12 ساعت )4 جلسه 3 ساعته( 4 روز

زمان برگزاری: روزهای سه شنبه، ساعت 13 تا 16       
تاریخ شروع: 19 اردیبهشت ماه 96
هزینة ثبت نام: 1/300/000 ریال

و  دانشجویان  و  طالب  دانشگاه،  و  حوزه  علمي  هیأت  اعضاي 
ثبت نام كنندگان گروهي: 1/000/000 ریال

دانشجویان و همكاران پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: 
800/000 ریال

کارگاه آموزشی مکالمه و ترجمۀ همزمان )عربی به 
انگلیسی و بالعکس(

مدت زمان دوره: 12 ساعت )3 جلسه 4 ساعته( 3 روز
زمان برگزاری: روزهاي سه شنبه ساعت 14 تا 18       

تاریخ شروع: 12 اردیبهشت ماه 96
هزینة ثبت نام: 1/200/000 ریال

طالب و دانشجویان، همكاران و ثبت نام كنندگان گروهي: 
1/000/000 ریال

فرهنگي:  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  دانشجویان 
800/000 ریال
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قصار  کلمات  در  تمثیل  و  استعاره  آموزشی  کارگاه 
نهج البالغه

مدت زمان دوره: 9 ساعت )3 جلسه 3 ساعته( 3 روز
زمان برگزاری: سه شنبه ها، ساعت 14 تا 17

تاریخ شروع: 12 اردیبهشت 96 
هزینة ثبت نام: 800/000 ریال

دانشجویان،  و  طالب  دانشگاه،  و  حوزه  علمي  هیأت  اعضاي 
همكاران و ثبت نام كنندگان گروهي: 600/000 ریال

ISI کارگاه آموزشی نگارش و ارسال مقاله به مجالت
مدت زمان دوره: 12 ساعت )3 جلسه 4 ساعته( 3 روز
زمان برگزاری: روزهاي پنجشنبه، ساعت 8 تا 12      

تاریخ برگزاري: 14 اردیبهشت 96 
هزینة ثبت نام: 1/800/000 ریال

اعضاي هیأت علمي حوزه و دانشگاه، طالب و دانشجویان، 
همكاران و ثبت نام كنندگان گروهي : 1/500/000 ریال

فرهنگي:  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  دانشجویان 
1/200/000 ریال


