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المللیبین پروژه تراز فعالیت های پژوهشگاه در گزارش 
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مقاالت بین المللی اعضاء هیات علمی پژوهشگاه 
بین المللینشریات معتبر در 
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1399-1398

5



ISSNIFنمایهنشریهعنوانمقالهنویسندگان/نویسندهردیف

محل
انتشار

(کشور)

1

Zohreh Derikvand - Sara 

Akbari - Ghazaleh

Kouchakzadeh - Azadeh

Azad Bakht - andya nemati

High performance Removal of Azo and 

Cationic Dyes Pollutants with Mn-

Aluminophosphate Particles: Kinetics, 

Thermodynamics and Adsorption 

Equilibrium Studies

Russian Journal of 

Physical Chemistry A

JCR

Scopus

0036-

0244

0.719

روسیه

2

Muhammad Shahbaz -

Mohammad Ali 

Aboutorabi - Farzaneh

Ahmadian Yazdi

Foreign Capital, Natural Resources Rents 

and Financial Development: A New 

Approach

Global Business 

Review

Scopus0972-

1509

0.44

هندوستان

3
Elham Ebrahimi*, Faraz

Sadeghvaziri, Soroush

Shazai Abyaneh

The Dark Side of Consumer–Brand 

Relationship: Do Ideal Self-Congruence, 

Brand Attachment and Personality Factors 

Affect Negative Consumer Behaviors?

Iranian Journal of 

Management Studies 

(IJMS)

MJL

DOAJ

ISC

پژوهشی –علمی 
وزارت علوم

2008-

7055

0.337

ایران

4
Jalal Montazeri

Shoorekchali, Ebrahim

Eltejaei

External Debt and Economic Growth in Iran 

and Malaysia:

A Smooth Transition Regression Model

Iranian Economic 

Review

Scopus

ISC

پژوهشی –علمی 
وزارت علوم

1026-

6542

0.193

ایران

5Seyed Hossein Mirjalili, 

Salim Karimzadeh

Inflow and Outflow of Oil Revenues: 

Scenarios for National Development Fundof 

Iran (NDFI)

Iranian Economic 

Review

Scopus

ISC

پژوهشی –علمی 
وزارت علوم

1026-

6542

0.193

ایران

6

Ali Mosaferi,

Mohammad Ali

Aboutorabi, Mehdi 

Hajamini

The Causal Relationship of Public 

Expenditure on Culture and Sustainable 

Development: The Case of the European 
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پژوهشگاهجوایز و افتخارات اعضای هیأت علمی 
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افتخاراتجوایز و 

بيست و پنجمين 
جشنواره ملي كتاب سال دانشجويي

دكتر زهرا محققيان
كتاب سال اعضاي هيات علمي چهارمين

هاي كشوردانشگاه
(عالمه دهخداجشنواره) 

دكتر سيدمحمدهادي گرامي 

دهمين

فارابيجشنواره 

دكتر سيدمحمدهادي گرامي 

برترين هاي پژوهش فرهنگي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

دكتر نعمت اهلل فاضلي

و پنجمين سي
جايزۀ ادبي جالل آل احمد

دكتر حسين صافي پيرلوجه
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ادبي -جايزه علمي
دكتر طاهره صفارزاده 

دكتر معصومه نعمتي قزويني
جایزه ادبی پروین اعتصامی

دكتر روح انگيز كراچي

نخستين 

جايزۀ پژوهشي سينمايي

دكتر سيدمحسن علوي پور

دومين 
پژوهشي –جشنواره محصوالت فرهنگي
اسالم و مسيحيت

دكتر صفورا برومند

پنجمين 
(ع)جشنواره بين المللي امام علي

دكتر مريم صانع پور

جوایز و افتخارات
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دكتر شهرام يوسفي فر
شانزدهمين دوره

جایزه پایان نامه سال دانشجویی، در 
بخش فلسفه و ادیان و عرفان و كالم 

دكتر سيده زهرا مبلغ

عنوان پيشکسوت در حوزه سواد رسانه

از وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات

دكتر بهاره نصيري 

دكتر محمدمهدي اردبيلي

سيزدهمين  
جشنواره ملي نقد كتاب معاونت 

فرهنگي وزارت ارشاد 

دكتر مالك شجاعي جشوقاني

جشنواره بين المللي فارابي 

دورهبيست و دومين
جشنواره كتاب سال دانشجویی

افتخاراتجوایز و 
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اثر شايسته تقدير

در سي و هفتمين جايزه كتاب سال 

دكتر ناديا حاجي پور

دكتر اميد طيبب زاده قمصري

اثر شايسته تقدير

در سي و هفتمين جايزه كتاب سال 

دكتر فرزانه گشتاسب

اثر شايسته تقدير

در سي و هفتمين جايزه كتاب سال 

دكتر تقي پورنامداريان

ن پژوهشگر برگزيده كشوري در بيستمي
(فن بازار)نمايشگاه پژوهش و فناوري 

افتخاراتجوایز و 
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باقري نوع پرستدكتر خسرو 

جشنواره نقد كتاب
1397

معدن دار آرانيدكتر عباس 

همدانيدكتر مصطفي 

خلجيدكتر عباس  شهرآيينيدكتر سيدمصطفي 

حميد عسکري رابري اميريدكتر هادي 

جوایز و افتخارات

دكتر وحيد مقدم
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دكتر محسن علوي پور

برگزيده ي پژوهشي طرح هاي 
1399صنعتي در سال 

دكتر حميد سجادي

جوایز و افتخارات

دكتر احمد پاكتچي

انتخاب سفير و نماينده  دائم  ايران
1399در  يونسکو در سال 

دكتر تقي پورنامداريان 

1398استاد نمونه كشوري در سال 
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139413951396139713981399سال
(ماه9)

مجموع

399128445یکرسیترویج

آزاداندیشیو نظریه پردازی مناظره، نقد، کرسی های 

1398برگزاري نخستين كرسي مناظره در فروردين ماه سال 

1398در ارديبهشت ماه سال نظريه پردازي كرسي تخصصي اجالسيه پيش برگزاري نخستين 
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گزارش خدمات پژوهشی و مشارکت اجتماعی 
در شرایط بحران ر 
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19فعالیت های پژوهشگاه علوم انسانی در خصوص پاندمی کووید

همایش چهار روزه ابعاد 

اجتماعی مسئله -انسانی

کرونا در ایران

(پنل تخصصی16)

پیش  12

نشست 

همایش

چاپ دو 

مجموعه 

مقاالت

نشست های  

ه تخصصی هفت

پژوهش سال 

99

طرح ملی گردآوری، 

ل و مستندسازی، تحلی

فراتحلیل داده های 

مرتبط با کرونا

http://www.ihcs.ac.ir/coronaconf/fa

http://www.ihcs.ac.ir/fa/form/19
28
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رسانه ای امید

http://www.ihcs.ac.ir/coronaconf/fa
http://www.ihcs.ac.ir/fa/form/19


همایش

تأمالت 
فلسفي درباره 
بحران كرونا

رويكرد 
-تاريخي

اجتماعي به 
مسئله كرونا

مالحظات 
روان شناختي 

در مورد 
مسئله كرونا

كرونا، علوم 
انساني و 
پزشكي

كرونا، بازار 
كار و 

استراتژي هاي 
سازماني

رويكرد 
زبان شناختي 
به مسئله 

كرونا؛
كرونا و 
تربيت

زنان، كرونا و 
-ابعاد انساني

اجتماعي و 
فرهنگي

علوم طبيعي و
علوم انساني 
در مسئله 

كرونا 

مديريت فضاي 
خانواده در شرايط 
كرونا با رويكرد 
روان شناختي 

تربيتي

سيماي نظام 
آموزش عالي 

ايران در دوران 
پساكرونا

نظام تربيت 
آموزش )مدرسه اي 
ايران در( و پرورش

آزمون كرونا

اناجتماعی مسئله کرونا در ایر-همایش چهار روزه ابعاد انسانی

پیش نشست تخصصی12
1399خرداد –1398اسفند 

نشست نخصصی16
سخنرانی62

1399خردادماه 13لغايت 10
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کرونا در هفته 

پژوهش

وفرصتها
دورکاریچالشهای

پاندمیدوراندر
کرونا مسئولیتاجتماعی

علومانسانیبرای
شکلدهیبهنظم
بینالمللیجدید

کروناواثرات
ارتباطیآن

نقشپژوهشهای
علومانسانیدر
راهگشاییمسائل

دردوره)فرهنگی
(کرونا

کروناو
هایسوژه

ایدررشتهمیان
شناسیزبان

همهگیریکووید
؛مالحظاتی19

فلسفیدرباب
تعاملعلمو

تکنولوژیواخالق

پاندمیکووید
:وموزهها19

چالشهاو
فرصتها

کروناومسئولیت
اجتماعی

99پژوهش هفتۀ 
هاری کارویژه ها و نوآو: در عصرکروناو پساکرونامدیریت 

نشست تخصصی 30

سخنران 180
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کرونا در هفته 

پژوهش

مسئولیت
اجتماعیهنردر
بحرانکرونا نقدرفتارشناسی

انسانایرانیدر
مواجههباکووید

19

کروناومدیریت
منابعانسانی

کروناومدیریت
کسبوکارها

روشهایپژوهش
اجتماعیدردوران
:کروناوپساکرونا

تحوالتوچالشها

کروناورفتار
سازمانی

کروناونظریه
سازمان

کروناوابعادو
پیامدهایحقوقی

99پژوهش هفتۀ 
هاری کارویژه ها و نوآو: در عصرکروناو پساکرونامدیریت 

نشست تخصصی 30

سخنران 180
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پویش رسانه ای امید
و«واردیبدونپژوهشگاه»ایدهبهترچههرتحققهدفباامیدرسانه ایپویش

اجتماعیدغدغه هایوعمومیحوزهباعلمینهادهایرابطهتقویتمنظوربه
وانسانیعلومسازیکاربردیمعاونتهمتبهکهپویشایندر.شدایجاد

درصشاخومبرزعالقمند،افرادشناساییباشدتالشگردیدبرگزارفرهنی
دروتهیهآنهاازتصویریوصوتیویدئوهایانسانیعلوممختلفهایحوزه
ودقیقه120کلیزمانمدتباپویش25تعداد.شودبازنشرمجازیفضای

ازمخاطباناستقبالمیزانبیانگرمجازیفضایدرنفرهزارچهاربازدیدمیانگین
.استپویشاین

32

1399تیر20تا1398اسفند17از



کرونامرتبط با سایر فعالیتهای گزارش 

پژوهشی جاری طرح های 

مقاالت منتشر شده در نشریات

33

ونا؛کرایامدرخانوادگیوشغلیهاینقشمیانتوازنبرقراریدر(علمیهیاتاعضای)دانشگاهیزنانزیستهتجربه

ایران؛روزنامههایدر19کوویدبیماریپاندمیاخبارپیکرهبنیادگفتمانتحلیل

؛فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاهدرانسانیعلومپژوهشگرانِدورکاریِتقاضایوعرضهبرموثرعوامل

متنی؛دادههایمدلسازیوروشمندگردآوریدردانشابعاد:اجتماعیوانسانیعلوممنظرازکروناپرتالتأسیس

پزشکی؛فلسفۀمنظراز19کوویدهمهگیریابعادتحلیل

مردممدار؛یمردمنگاررویکرداساسبربحرانمدیریتدرمشارکتوایراندرکرونابحرانفرهنگیواجتماعیابعادتحلیل

فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومهایحوزهدرکروناپاندمیبهمربوطعلمیمنابعاطالعاتیبانک



وناکتاب های منتشر شده در زمینه کر

34



خدمات پژوهشی برخط
انسانیعلومجامعپرتال-
فارسیمطلبدرکمهارتبرخطارزیابیسامانۀ-
پارسیکدادگانپایگاه-
فارسیزباندادگانپایگاه-
پهلواژ-

ویژگی ها

تعاملینرم افزار برخط با قابلیت جست وجوی -

هانجسراسردرفارسیزبانپژوهشگرانتمامیبرایدسترسقابل-

35



پرتال جامع علوم انسانی

فعالیت
سال

1395
سال

1396
سال 
1397

سال
1398

سال 
1399

1526210063123832718927778دهتعداد مقاالت بارگذاری ش

12501336137013701448تعداد کل نشریات موجود

3100033626219922952137024روزانهمیانگین بازدید 

610423311617366رتبه الکسا

http://ensani.ir/fa

نفر بازديدهزار 116با 1399پرتال در آذر بازديد روزانه ركورد تعداد 

1399در سال 366و رتبه 1397الکسا در اسفند 311رتبه
36



فارسیداده های زبان طرح پایگاه 

مجموعهایازپیکرههایمتفاوتازگونههایزبانی

دورههایتاریخیزبانفارسیو

:  نشاني اينترنتي وبگاه
http://pldb.ihcs.ac.ir

37



پارسیگپایگاه دادگان 
پهلوی )جامع متون و واژه های زبان فارسی میانه پایگاه پایگاه دادگان پارسیگ 

اس است و بر اساست و شامل تمام متون فارسی میانه زرتشتی ( ساسانی
، حرف نویسی، معنای فارسی، نوع نگارش به صورت هزوارش یاآوانویسی
و بند واژه، ارجاع به نسخه انتقادی و ارجاع به فصلبن إل ، دستوریغیرهزوارش

.چسب گذاری شده استبرکتاب 

:  نشاني اينترنتي وبگاه38
https://www.parsigdatabase.com/



انانغیرفارسی زبآموزش زبان و فرهنگ ایران به 

(  آزوفا)

ي فارس»و « زبان فارسي»تدوين دو مجموعة 
و براي غيرفارسي زبانان در داخل« گفتاري

خارج از كشور

داعزام استامتوليعلمي با نهادهاي همکاري 

در حوزۀ هاي پژوهشي مستقلو اجراي طرح

آموزش زبان فارسي

ر پژوهشگاه علوم انساني دمشاركت فعال 

حوزۀ آموزش زبان فارسي و ترويج فرهنگ 

زبانانايران براي غيرفارسي

39



( پهلواژ)نو فارسی -جامع فارسی میانهفرهنگ 

http://pahlavazh.ihcs.ac.ir:نشانی اینترنتی وبگاه

پيکره اي نوشتاري
محدود به متون زبان فارسي ميانه 

و خط فارسي ميانه كتابي 

متن كوتاه و بلند  62شامل 

1363سال :آغاز كار

فرهنگ زبان شناختي دو زبانه 

داراي واژه هاي متون فارسي ميانه زردشتي، با 

آوانگاري و توضيحات معنايي و ارجاعات متني 

هر واژه

40



زبانیطرح بزرگ برنامه ریزی 
بررسی وضعیت کنونی مطالعات برنامه ریزی زبانی در جهان. 1

بررسی چند نمونه به اجرا درآمدۀ برنامه ریزی زبانی در چند کشور. 2

روز ایرانبررسی پیشینۀ برنامه ریزی در ایران و شناسایی مسائل زبانی جامعۀ ام. 3

رويکرد ميان رشته اي زبان شناسي 

اجتماعي و در چارچوب مبحث 

برنامه ريزي زبان

Language Planning 

41



:قطب زبانشناسی کشورنخستین 
قطب زبان شناسی پیکره ای

مجهز زبانشناسیآزمایشگاه 

انهمایش سراسری برنامه ریزی زبان در ایر
42
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جهت گیری فعالیت های آتی
با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا ر 

حو
م

وم
س



اقدامات عملی

به روز رسانی تجهیرات فضای مجازی و ارتقای -
عالیت های کیفیت ارتباطات برخط به منظور گسترش ف

داخلی و بین المللی
ق با بازنگری و پایش برنامه راهبردی دوم جهت تطاب-

فعالیت های دورکاری در شرایط کرونا

44



پرتال کرونا از منظر علوم انسانی و اجتماعی

45



گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ژپوهش 46

هزینه هاراهکار استقالل مالی و چگونگی کاهش  ر 
حو

م
رم

ها
چ



مسئلهیابیدرزمینۀکاربردیسازیعلومانسانی-

برگزاریسلسلهسخنرانیهاوچاپمجموعهمقاالت-

برگزاریهمایشارتباطباصنعت-

برگزاریجشنوارهرسالههایدانشجوییباموضوعکاربردی-

انعقادطرحهایکارفرماییباسازمانهاونهادهایخصوصیودولتی-

1393مدیریت نوآوری و کاربردی سازی 

47



مجموع13951396139713981399سال
11146064140تعدادعناوین

1395-1399طرح های کارفرمایی 

48
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کارفرمایی درآمد حاصل از طرح های 
(1399–1396)

مجموع1395139713981399-1396سال
4.900.000.0004.347.000.0005.745.000.0008.884.000.00023.876.000.000(ریال)مبلغ
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طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

 1395سال باالدستی اسناد بر مجموعه مبتنی

 سازمان برنامه و بودجه كشورطرح حمایتی

چشم  انداز

افزايش 
كارآمدي فارغ التحصيالن 

علوم انساني 

ارتقاء اثربخشي علوم 
انساني بر پيشرفت و 

توسعه كشور

تر بستر سازي براي تأثيرگذاري بيش
علوم انساني در عرصه هاي گوناگون 

اجتماعي، سياسي، اقتصادي و 
فرهنگي كشور

50
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طرح اعتالءگزارش فعالیت های پژوهشی 

موضوعردیف
تعداد

13951396139713981399

13117642018تعدادطرحنامههایدریافتی1

1076471514تعدادطرحنامههایبررسیشده2

4142197(عقدقراردادیاموظف)تعدادطرحهایآغازشده3

415261922تعدادطرحهایدرمرحلهاجرا4

3101210-تعدادطرحهایانجامیافته5

115-3-اراتیافتهارسالیبهانتشپایانتعدادطرحهای6



52

طرح اعتالءگزارش فعالیت های پژوهشی 

1399پاییزپایانآمارتعدادطرحهادر

57کلتعدادطرحها

35یافتهانجامتعدادطرحهای

22اجراتعدادطرحهایدرحال

20تعدادطرحهابامجریبیرونی

37تعدادطرحهابامجریداخلی



مجموع139413951396139713981399سال
641451311318862621تعدادعناوین

کارگاه ها و درس گفتارهای برگزار شده 
(ماتا)آزاد تخصصی آموزش های مرکز 

64
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131 131
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مجموع139713981399سال
44311تعدادعناوین

4کارگاه های بین المللی

4

3

0

1397 1398 1399
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0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

1394 1395 1396 1397 1398

(ریال)درآمد
(ریال)هزینه
(ریال)مانده

(ریال)مانده(ریال)هزینه(ریال)درآمدسالردیف

113981,869,850,000609,563,5751,260,286,425

213972,403,050,0001,140,996,0001,262,054,000

313962,354,250,0001,211,388,0001,142,862,000

413951,568,300,000751,250,000817,050,000

51394902,270,000506,030,000396,240,000

1394-1398درس گفتارها و درآمدهای کارگاه ها 
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روند ارتباطات بین المللی در شرایط شیوع ویروس کرونا ر 
حو

م
جم

پن



ارتباطات علمی و روابط بین الملل

139413951396139713981399

532313تفاهم نامه های بین المللی

123841همایش های بین المللی

56



امهتاریختفاهمننامموسسهدرتفاهمنامهنامموسسهردیف

Marmara Universityدانشگاهمرمرهترکیه1

2015/1394

دانشگاهمطالعاتزبانهایخارجه2
عاتدانشکدهمطال)بوسان،کرهجنوبی

(مدیترانه

Busan University of Foreign Studies, 

Korea (institute for Mediterranean 

Studies)

 University of Manoubaدانشگاهمنوبهتونس3

Ecole Pratique des hautes étudesمدرسهمطالعاتعالیفرانسه4

مرکزمطالعاتشرقشناسیآلماندر5
بیروتلبنان

orient institut beirut

دربورنمرکزالهیاتتطبیقیدانشگاهپا6
آلمان

University of Paderborn, Center for 

Comparative Theology
2016/1395

Russian-Armenian Universityدانشگاهروسیارمنیارمنستان7

كلية الدعوة اجلامعية للدراسات اإلسالمية لبناندانشگاهعلوماسالمیلبنان8
هدانشگاهمطالعاتخارجههانکوک،کر9

جنوبی
Hankuk University of Foreign Studies, 

South Korea2017/1396
University of Sarajevoدانشگاهسارایوو10

بنیادمطالعاتاسالمیروسیهکومس-بنیادمطالعاتاسالمیروسیه11

2018/1397
Institut für Iranistik, Austrianبنیادایرانشناسیاتریش12

 Indian council for cultural relations newانجمنروابطفرهنگیهنددهلینو13

Delhi

پژوهشگاهاستراتژیتوسعهآموزش14
آکادمیکروسیه

institute for strategy of education 

development of the Russian academy of 

education

2019/1398

 ,Center for Religious Studies (CERES)انمرکزدینپژوهیدانشگاهبوخومآلم15

Ruhr-Universität Bochum

2020/1399
نومرکزگسترشترجمۀدانشگاهزبا16

فرهنگپکن
National Administration of Press and 

Publication of the People’s Republic of 

China

پوهنتونکابلدانشگاهکابل17

(1394-1399)تفاهمنامههایپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیبادانشگاههاوموسساتپژوهشیخارجی
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1398-1399فعالیت های بین المللی پژوهشگاه

58



پروژه های کالن

نشست های تخصصی ایران شناسی با عنوان  :

«مرزهاایران فراسوی »
(11/9/99)عربنویسندگاننگاهازاحمدآلجالل-

(24/10/99)لبناندرفارسیادبیاتبرجستهاستادانمعرفی-

(اقدامدستدر)فرانسهسفارتدرایرانیمعماریازنمادی-

1400ساله                                     برگزاری جشنوار

«صد سالگی ادبیات معاصر فارسی»

59



«زیسیاست وردربردباریالگویماندال،نلسون»نشست

1398بهمن8سهشنبه

http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/19181 نشستگزارش  60

http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/19181


نخستین همایش بین المللی مطالعات قرآنی
باهمکاریپژوهشکدهمطالعاتقرآنی

http://www.ihcs.ac.ir/intoffice/fa/news/19256 :گزارش همایش

1398اسفند5دوشنبه،

61

http://www.ihcs.ac.ir/intoffice/fa/news/19256


« انسان در نقاشی عصر صفوی»سخنرانی مجازی 
و بزرگداشت پرفسور مائیس نظرلی

1399اردیبهشت29دوشنبه
Adobe connectوZOOMباترجمههمزمانبهروسیدرمحیط

http://www.ihcs.ac.ir/intoffice/fa/news/19483 :             گزارش سخنرانی

62

http://www.ihcs.ac.ir/intoffice/fa/news/19483


«آشنایی با فلسفه اسالمی»درسگفتار مجازی

http://mata.ihcs.ac.ir/event/fa/event/301 :محتوای دوره

1399تیر28و21–14شنبهها ZOOMدرمحیطباترجمههمزمانبهروسی

63

http://mata.ihcs.ac.ir/event/fa/event/301


«هنر در بحران»نشست مجازی 

1399مرداد12یکشنبه،

http://www.ihcs.ac.ir/intoffice/fa/news/19628 :         گزارش نشست

ترجمههمزمانبهانگلیسیوفارسی

64

http://www.ihcs.ac.ir/intoffice/fa/news/19628


«  موالناوشمسبین المللیششمین همایش»

خویدر شهر 1399مهر 10تا 7

http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/19782 گزارش همایش

65

http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/19782


کارگاه خوشنویسی خط فارسی

جلسه8ترجمههمزمانبهروسی،
(1399آبان16شهریورتا28از)

http://www.ihcs.ac.ir/intoffice/fa/news/19829 کارگاه گزارش 

66

http://www.ihcs.ac.ir/intoffice/fa/news/19829


فردی و اجتماعی مسلمانان وظایف نشست 
کرونامواجهه با بیماری در 

http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/19962 : نشستگزارش 

1399آذر9یکشنبه

67

http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/19962


جالل آل احمد از نگاه نویسندگان عربنشست 

جاللموزهسیمینو-بههمراهبازدیدمجازیازخانه
(1399آذر11)زبانعربیوفارسیبه

http://www.ihcs.ac.ir/intoffice/fa/news/19967 : گزارش نشست

68

http://www.ihcs.ac.ir/intoffice/fa/news/19967


بینازبانینشست روابط 

وباهمکاریدانشگاهخلیجفارس
دانشگاهعلوماسالمیواسطعراق

69



« ایران فراسوی مرزها»دومین نشست 
(آشنایی با ایران شناسان)

باهمکاریبنیاددایرهالمعارفاسالمیورایزنیفرهنگیایراندرلبنان

1399دی24چهارشنبه 70



ی بین المللیتفاهم نامه ها
1399سال 

روسیهآکادمیکآموزشتوسعهاستراتژیپژوهشگاهبانامهتفاهمانعقاد

آلمانبوخومدانشگاهدینپژوهیمرکزبانامهتفاهمعقد

در)چینیوفارسیکالسیکآثارپیرامونپکنفرهنگوزباندانشگاهباتفاهمنامهعقد

(اقدامدست

(اقدامدستدر)کابلدانشگاهبانامهتفاهمعقد

71
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اقدامات به عمل آمده در حرکت به سوی پژوهشگاه جامعه محور ر 
حو

م
شم

ش



پژوهشگاهداناییمحور،تمدنگرا،بومینگر،جامعهمداروبدوندیوار

بهجامعهپرداختنبهمسائلمبتال(افزایشتاثیربرحلمسائلجامعه؛ب(الف

لیتوسعهارتباطباجامعهوتاثیرگذاریبرسیاستهاوبرنامههایکالنم

هباتوسعهطرحهایپژوهشیتقاضامحوربرایپاسخگوییبهنیازها،حلمسائلومواجه(الف
هشهایهدایتدستاوردپژو(چالشهایاجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اقتصادیوزیستمحیطی؛ب

.اجرایطرحهایمتناسبباحلمشکالتمناطقمحروم(مسئلهمحوربهسویجامعههدف؛ج

برنامه راهبردی دوم پژوهشگاه 

منشور

اهداف 
کالن

راهبرد

سیاست ها



به سوی پژوهشگاه جامعه محورحرکت 

پژوهشگاه 

جامعه محور

طرح جامع 

اعتالء علوم

انسانی

برنامه های 

پژوهشگاه در 

هفتۀ پژوهش

طرح های 

کاربردی 

سازی

حضور فعال در

نمایشگاه فن

بازار 

ای کلینیک ه

مشاوره
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یتحصیل

گفتار و 
زبان

خالقیت

فبک

خانواده



ارائه شاخص های پیشنهادی در زمینۀ  مسئولیت و مشارکت 
اجتماعی به منظور محاسبه در شاخص های ارزیابی عملکرد 

عتفسالیانه به معاونت آموزشی وزارت 

 مشارکت اجتماعی اعضای هیأت علمی در حوزه های عمومی از طریق نهادهای
ای حضور فعاالنه و جریان سازی مؤثر در فرهنگسراها، سراه)اجتماعی -فرهنگی 

(محله و ساز مان های مردم نهاد

 مشارکت در گفتمان سازی و تعمیق و آگاهی بخشی در فضاهای مجازی
(هیادداشت نویسی های دارای چهارچوب و روند مشخص و متناسب با مسائل جامع)

 (صبا گروه های هدف مشخ)مشاوره های کلینیکال جامعه شناختی و روانشناختی

 برگزاری سخنرانی ها و کارگاه ها در حوزه های عمومی با حضور افراد
غیردانشگاهی در مؤسسات آموزش عالی با اهداف علمی مشخص

 مجازی و )فرهنگی در حوزۀ گردشگری –طراحی و اجرای وورکشاپ های علمی
برای دانشگاهیان در سطح داخلی و بین المللی( حضوری
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گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ژپوهش

گفتیملیکندربسیجاینهمه
بیعنایاتخداهیچیموهیچ
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