
  علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور ياعتالجامع هاي طرح خروجی
  اعتالجامع طرح  پژوهشگاه در سخنان دکتر یحیی فوزي جانشین رئیس

  )13/11/1398(پانزدهمین نشست کمیته علمی طرح  در
  

را  رمعطوف به پیشرفت کشو ي علوم انسانیاعتالجامع هاي طرح نام خدا گزارشی مختصر از خروجی با یاد و
است درسایت طرح اعتال که اخیرا منتشر شده ساالنه  کارنامه دو گزارش مفصل در. کنماین جلسه ارائه می در

  :اما مباحث مهم آن به شرح زیر است .طرح اعتال  پژوهشگاه علوم انسانی نیز قابل دانلود است
. فاز صفر در حال اجرا استهاي تحقیقاتی آن است که در قالب اعتال، پروژه جامع اصل و اساس طرح - 1

براي چاپ به بخش انتشارات  کهیافته است  ی خاتمهپروژه تحقیقات 18کنون تا هاي طرح اعتالتعداد خروجی
. حقیقاتی در قالب کتاب آماده شودهاي تامیدواریم تا قبل از پایان سال بخشی از این طرح و واگذار شده است

- حال ارزیابی وآماده ها درطرح نیز درکارگروه 14 و وسط محققانحال اجرا ت طرح نیز در 38همزمان حدود 

  .  سازي  است
ها بخشی از این طرح. رت گرفته استصو ءاعتال جامع محور طرح 7موضوعات متنوع در ها در طرح - 2

 محققان تالش هاي گوناگون علوم انسانی است، ودانش آموختگان رشتهعمدتاً در قالب محور اشتغال و مهارت 
آموختگان مورد بحث و تحلیل افزایی و اشتغال دانشاز حیث مهارت علوم انسانی را هاي مختلفرشته اندکرده
   . هنددراهکارهاي مناسب را براي بهبود آن ارائه  دهند وقرار 

هاي پژوهشی و جامعه موضوع بخش دیگري از طرح محور دیگر با عنوان نسبت علوم انسانی با دین، فرهنگ
تحول مفهوم «، »حکمت اسالمی و اعتالي علوم انسانی«، »اخالق در زندگی کنونی«ه به مسائلی همچون است ک

-جریان«، »در تلقی از علوم انسانیتالئم نظر و عمل «، »رویکرد میان فرهنگی در علوم انسانی«، »پژوهش علمی

ارتباط حوزه علمیه و علوم «، »علوم انسانی کاربردي«، »خواهان علوم انسانی در جهان اسالمشناسی تحول
حل مسائل گوناگون  نقش علوم انسانی در«، »هاي علمی در گسترش علوم انسانینقش انجمن« ،»انسانی

توسعه کشور متمرکز  نقش علوم انسانی در موضوع برهاي تحقیقاتی محور سوم طرح. اندپرداخته... و» اجتماعی
... هاي توسعه وهاي برنامهچالش ،المی ایرانی، الگوي توسعه اسو در این ارتباط به الگوهاي توسعه اندشده

نسبت «محورهاي دیگر  .اندرا مورد مطالعه قرارداده لوم انسانی دراین موضوعراهکار ارتقاء نقش ع پرداخته و
وم نسبت عل«و » نسبت علوم انسانی با صنعت، تجارت و فناوري» «علوم انسانی جدید با قدرت ملی و بین المللی

ارزیابی «  این ارتباط به مباحثی همچون هاي انجام شده درکه از نمونه پژوهشاست، » انسانی با نهادهاي اجرایی
هاي بین المللی نظام قدرت بر علوم تاثیر جریان» «لوم انسانی در غربرابطه ایجابی قدرت و پیدایش و تکوین ع

توان می ...و» لماسی علمی علوم انسانی در عرصه بین المللیراهکارها و راهبردهاي افزایش دیپ» «انسانی در ایران
  . اشاره کرد



اهمیت این  .استي مذکور اهطرحمستخرج از  تعداد مقاالت ،اعتالجامع طرح  هاي دیگریکی از خروجی- 3
ایش تواند رتبه علمی پژوهشگاه را افزها است و میامر به این دلیل است که مقاله در واقع عصاره مباحث طرح

از  علمی  اند دو یا سه مقالهمجریان موظف درطرح اعتال. تر استقابل دسترس دهد و نسبت به اصل پژوهش
در  از این مقاالت  مقاله آماده شده است و بخشی 35تا  30حدود که تاکنون  . طرح خود استخراج و چاپ کنند

ا آخر سال بخش متنابهی مقاله به نام امیدواریم ت. و برخی دیگر در حال چاپ است مجالت معتبر چاپ شده
  .قرار گیرد عالقمندان  هاي طرح در دسترسطرح اعتال و به عنوان خروجی

زیرا همه محققان  ها استمستخرج از طرح هاي راهبرديگزارش ،خروجی دیگر طرح جامع اعتالء- 4
-گذاري مناسبی از پژوهشتا بتوان اثر .ها استخراج کنند و ارائه دهندموظف بودند که گزارش راهبردي از طرح

دراختیار مراکز اجرائی ... هاي سیاستی وتوصیه ،هاي راهبرديها درقالب گزارشهاي طرحها اتفاق بیفتد ویافته
تواند اثربخشی عمل این هاي راهبردي میگزارشبه بیان دیگر . سیاستگذاري قرارگرفته وکاربردي شود و

دهد که این طرح را در کجا گیرد و نشان میاختیار ذینفعان و مراکز اجرایی قرار  در ها را نشان دهد وپژوهش
 .کمک کند کشور  به حل مشکالت تواند تواند حل کند و چگونه میتوان استفاده کرد و چه مشکلی را میمی

  .دهدو در واقع نقش اثربخشی علوم انسانی در حل مسائل کشور را نشان می
متناسب با نیاز  ي راهبردي دیگري نیز هاها استخراج شده، گزارشزارش راهبردي که از طرحدر کنار گ البته 

هایی گزارشانجام شده است و متناسب با خواست ذینفعان  هاي طرح اعتالیکی از کار گروه مراکز خاص در
 برخی مسائل کشور  و  اشتغال ،جمعیت :همچونمسائلی هاي سیاستی درباره ها وتوصیهوگزارشارائه شده است 

  .درج شده است طرح اعتالکارنامه  عناوین آنها که انجام شده 
ه است تا با برگزاري سعی شد که ها استفراتحلیل طرح هاي تخصصی، نشستهادیگر طرح خروجی- 5

هاي کنند ، مجموعه پروژهمی هائی با شرکت محققانی که بر روي مسائل یک محور خاص کارمجموعه نشست
افزائی آنها به هم ،هاهاي طرحنزدیک کردن افق ضمن همگرائی و فراتحلیل شود و محورهر  ام شده درانج

هاي تا بتوان نتایج موثر و گزارش. تجمیعی از آنها براي اهداف مورد نظر انجام گیرد ريبهره بردا کمک کرده و
 12ها براي حدود ین مجموعه این نشستکه اول .ها استخراج کردراهبردي تاثیرگذاري را از مجموعه این طرح

ی شدن حال نهائ در و اشتغال دانش آموختگان علوم انسانی انجام شد خصوص مهارت و طرح انجام شده در
   . ها درمحورهاي دیگر نیز درحال اجرا استاست وبرنامه ریزي براي طرح

همه  زیرا هدف اصلی . ان اشاره کردبا ذي نفع بحث ارتباط به  توان اعتال می جامع طرحدیگر از خروجی - 6
سازي کز سیاستگذاري و تصمیماکز اجرایی یا مراها براي این بود که مشکلی را حل کند و با مراین پروژه

هایی به طور مستقیم در این رابطه تماس. ارتباط برقرار کند و به همین دلیل اثربخشی علوم انسانی را نشان دهد
با استقبال  که. رکز کاربردي سازي اقداماتی انجام شد و در حال اجرا استبا کمک مصورت گرفت و نیز 

  . حال توسعه است این کار در و از مراکز قرار گرفتبعضی 



 ها است که به این منظور سایت طرح اعتال وسازي نتایج طرحاعتال ترویجی جامع خروجی دیگر طرح- 7
 مصاحبه وگفتگو با محققان و و نند با ارائه گزارشکتالش می نشریه تخصصی طرح به فعالیت مشغولند و

این  همچنین در دج کمک کننسازي نتایها به ترویجیهمچنین توسعه مباحث مطروحه درطرح صاحبنظران و
انجام شده است تا از ظرفیت حضور شوراي نقد متون  با همکاري  مناسبی براي تقویت  هايریزيراستا برنامه

همکاري  و توسعه ترویج و ها وبررسی طرح از آنها براي نقد و این شورا استفاده شود و اندیشمندان مختلف در
  . انجام شودراستاي پیشبرد اهداف  مشترك  هم افزائی مناسبی در وه عمل آید علمی   استفاده  الزم ب

کار با طرح محترم  هم اندیشمندان و محققان  مدیران  و ،همه مسئوالنامیدوارم که زحمات مجموع  در- 8
 و بتواند براي حل مسائل کشور و جامعه کمک کننده باشد و مورد قبول خداوند متعال قرار گیرداعتال 

ساز موج مهمی در عرصه در جامعه اثرگذار باشد و زمینه انجام شده  بتواند امیدواریم نتایج این اقدامات
  .اثربخشی علوم انسانی در کشور شود

  

  

  
    

  



  
  

  


