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 و چشم انداز اریان رد رقن آینده

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

  چشم انداز علوم انسانی ایران در قرن 15 خورشیدی

  مسئولیت اجتماعی پژوهش های علوم انسانی با تمرکز بر بحران کرونا و واقعیت های کالن کشور

کشور  ت 
م سال فعان  یم هب دما تقد



سخن سردبیر

ضجه های زنی سکوت ســیاه شب را پاره 
کرد. فریادهای »مادر مادر« گویا حکایت 
از آن داشت که کرونا یک قربانی دیگر به 
فهرست قربانیان افزود. از کوچه به داخل 
خانه رفتند. همچنان صدای ناله و شیون 
پس زمینه سیاهی شب بود. خوابم آشفته 
شد. با خود اندیشــیدم که این ویروس تا 
چه موقع قربانی می گیرد. ویروســی که 
از شــهر ووهان به سرتاسر جهان سرایت 
کرده اســت. اما حاال دیگر ووهان را تنها 
به عنوان یک شهر نمی شناسیم. شنیدن 
نام ووهان برای بســیاری غّصه می آورد. 
بغض می کنند و اشــک از گونه هایشان 
سرازیر می شــود. عزیزی را از دست داده 
اند و غم جانکاهی تا همیشه روی دلشان 

سنگینی می کند. 
شــاید هرگز تصور نمی کردیــم که یک 
ویروس تا ایــن حد بتواند، انســان قرن 
بیســت و یکم را آزار دهد. اّما چه ســاده 
توانست در کمتر از دو ماه مرزها را نوردد 
و باعث اعالم وضعیت اضطراری بهداشت 
عمومی در جهان شود، و سپس نیز همه 
گیری جهانی آن اعالم شود. همه گیری 
جهانــی یعنی اینکه این بیمــاری از مرز 
چند قاره فراتر رفته و به تهدید مشترکی 
برای زندگی همه انســان ها تبدیل شده 

است.    
کرونا فقیر و غنی، توسعه یافته و در حال 
توســعه، زن و مرد، پیر و جــوان و غیره 
نمی شناســد. مرزها برایش معنا ندارند. 
اگرچه همچنان ابهامات زیادی در مورد 
آن وجود دارد، اما تحقیقات اولیه نشــان 
می دهند که انجام برخی رفتارها می تواند 
زنجیره انتقال این ویروس را قطع کند. تا 
زمانی که واکسن آن تولید نشده، تنها راه 
مقابله با آن انجام همین رفتارهایی است 
که توســط متخصصان حوزه بهداشــت 
و ســالمت مورد تأکید قــرار می گیرند. 
اما با این وجــود، برخی بــا مقاومت در 
مقابل اصالح رفتار خــود و عمل نکردن 
به توصیه های بهداشــتی، عالوه بر اینکه 
ممکن اســت در افزایش آمــار مبتالیان 
به کرونا و همچنین تلفــات این بیماری 
نقش داشته باشــند، هزینه های گزافی 
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باید عادت کنیم بدون پژوهش، تصمیم گیری نکنیم

کرونا؛ چالشی فرارشته ای

نیز بر نظام ســالمت تحمیل می کنند. 
از آنجایی که قطع زنجیــره انتقال این 
بیماری به اصالح سبک زندگی وابسته 
اســت، کرونا پا را از حوزه پزشکی فراتر 
گذاشــته و به یک چالش فرارشــته ای 
تبدیل شده که سهم علوم انسانی نیز در 

آن بسیار حائز اهمیت است. 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات 
فرهنگی با سابقه درخشان و برخورداری 
از پژوهشــگران برجسته در سطح  ملی و 
فراملی از جملــه نهادهای اثرگذار علمی 
اســت که از ظرفیت های علوم انسانی به 
منظور مقابلــه با کرونا اســتفاده نموده 
است. استفاده از فضای مجازی به منظور 
ارائه آموزش ها، برگزاری نشســت های 
تخصصــی مرتبط بــا کرونــا، برگزاری 
همایش هایی با محوریــت کرونا و علوم 
انســانی، راه اندازی پویش رســانه ای، 
ارتباط مؤثر با رسانه ها، انتشار کتاب ها، 
و انجــام پژوهش های مســئله محور در 
ارتباط با کرونا از جملــه اقدامات انجام 
شــده در این پژوهشگاه هســتند. البته 
ویــروس کرونا با تغییرات گســترده ای 
که در سطوح مختلف زندگی اجتماعی 
ایجاد کرده، مسائل مهمی را پیش روی 
محققان علوم انســانی قرار داده است، 
که انجام آنهــا می تواند به بهبود کیفیت 
زندگی به ویژه در حوزۀ ســبک زندگی 

سالم کمک کند.
هفته پژوهــش فرصت مناســبی برای 
کنــکاش پژوهشــگران در خویشــتن 
خویــش اســت، تــا بیاندیشــند در 
بحران هایی کــه جامعه دســت نیاز به 
ســوی آنها دراز می کنــد، چگونه عمل 
کرده اند. کرونا تنها یکــی از این بحران 
هاســت. بحران های متعــدد دیگری 
برآمــده از سیاســت، اقتصــاد، محیط 
زیست، فناوری های نوین، و غیره امروز 
گریبانگیــر جوامــع مختلــف از جمله 
جامعه ما هستند، که حس »مسئولیت 
اجتماعــی« در قبال آنهــا می تواند در 
»چشــم انداز ایران قرن آینــده« مؤثر 

باشد.   

d.mehrabi@ihcs.ac.ir       دکتر داود مهرابی
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با یاد همه درگذشتگان مظلوم ناشی از بیماری کرونا

پژوهش از جمله ارکان ساختن جامعه ای خوب و سالم است

نامگذاری هفته پایانی آذرماه هر ســال به نام »هفته پژوهش« فرصتی برای تامل در رویکردها و نگاه ما به اهمیت این موضوع است و درنگی است 
برای آنکه ببینیم تا چه اندازه به اصول و قواعد پژوهش پایبندیم و تا چه حد به نتایج و ثمرات آن آگاهی یافته ایم.

مقدمــه

پژوهش از جملــه ارکان ســاختن جامعه ای 
خوب و سالم است و پژوهشگر با بهره گیری از 
نتایجی که پژوهش به دست می دهد می تواند 
نقش مؤثر خود را در این جهت ایفا کند. با اتکا 
به پژوهش اســت که می توان بــه عرصه های 
نوین فهم و شناخت وارد شــد و با به کارگیری 
علــم حاصــل از پژوهش اســت کــه امکان 
توانمندی و توانمند ســازی اعضای هر جامعه 

فراهم می آید.
پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی 
در ســال های اخیر بــا غنیمت شــمردن این 
فرصت بر آن شد که این هفته را به جشنواره ای 
بــزرگ بــرای بررســی و ارائــه ظرفیت ها و 
قابلیت های علوم انســانی برای مشــارکت در 
حل مســائل جامعه و ایجاد پیوند وثیق میان 
علم و شــهروندان تبدیــل کند و بــر همین 
اســاس، طرح های متنوعی برای نشان دادن 
انواع قابلیت های علوم انســانی در حوزه های 
مختلف زیســت انســانی و اجتماعی به اجرا 
درآمد که در آخرین گام در ســال گذشــته، 
منشــور »پژوهشــگاه بدون دیوار« به عنوان 

دغدغه ای فراگیر و دامنه دار بــه منصه ظهور 
رســید که ماحصل آن ایجاد پیوند مستقیم و 
بی تکلف دانشــمندان و مــردم در خیابان ها و 
ســاختمان های شــهر بود و امیدواریم که با 
تعمیق و بهینه ســازی روش ها، در تداوم این 
دغدغه ارزشــمند موفقیت های بیشتری را به 

دست آوریم.
در تداوم این مسیر، با شــیوع بیماری کرونا و 
مصائب ناشــی از آن و تبدیــل آن به پدیده ای 
چند الیــه  اجتماعی- فرهنگــی و عبور آن از 
مرز موضوعات صرفاً پزشکی، پژوهشگاه علوم 
انســانی را به عنوان کنشــگری بالنــده بر آن 
داشت که در همان آغازین روزهای شیوع این 
بیماری، به ابعاد انســانی، اجتماعی، فرهنگی، 
روانی آن بپردازد. اگر چه گستردگی آفت های 
کرونا در سال جاری، امکان اجرای این طرح به 
شکل سابق را از ما ســتاند و ناگزیر از آن شدیم 
که هفته پژوهش امســال را به گونه ای دیگر و 
عموماً در فضــای ارتباطی مجــازی پیگیری 
کنیم. البته بایــد اذعان کرد کــه همین امر، 
فرصت های جدیــدی را نیز پیــش روی علم 

و پژوهش گشــود که دســتیابی گســترده تر 
به حوزه های پیــدا و پنهان فضــای مجازی و 
بهره گیــری از آن برای گســترش ارتباطات 

علمی و عمومی از جمله آنها بود. 
با اتــکا به همیــن فرصــت در ســال جاری 
پژوهشگاه توانســت ظرفیت ویژۀ علوم انسانی 
را نسبت به حل مســائل جامعه تحقق بخشد. 
اجرای طــرح »پویــش رســانه ای امید« با 
مشــارکت دانشمندان و اســتادان رشته های 
مختلف علوم انسانی، برگزاری همایش مجازی 
»ابعاد انســانی و اجتماعی کرونــا در ایران«، 
انتشار چندین مجلد کتاب و انواع یادداشت ها 
و مقاالت منتشره در نشریات مختلف علمی و 
عمومی و ترجمه یکی از آثار مهم در این زمینه 

از جمله این دستاوردهاست. 
به ثمر رسیدن بســیاری از طرح های مجموعه 
طرح کالن »اعتالی علوم انســانی« و انتشــار 
محصــوالت آن به صــورت مقالــه و کتاب و 
گزارش های راهبردی و سیاســتی نیز از جمله 
دســتاوردهای گرانقدر دیگری بود که در این 
سال، با وجود مشکالت ناشی از شیوع بیماری 

کرونا، حاصل آمد. 
قطعا دســتیابی به ایــن موفقیت هــا مدیون 
مشــارکت و فعالیــت دلســوزانه و مجدانــه 
پژوهشــگران و همــکاران ارجمنــد و فداکار 
پژوهشگاه اســت و تداوم آن نیز بدون چنین 

مشارکتی متصور نخواهد بود.
اینجانــب هفتــه پژوهــش را از صمیم قلب 
به همــکاران و پژوهشــگران فعــال و متعهد 
پژوهشــگاه تبریک می گویــم و آرزو دارم در 
ســال های آتی بــا درس هایی که از شــیوع 
بیمــاری کرونــا گرفته ایم، جشــنواره هایی 
پرشــورتر و دستاوردهایی ســترگ تر را پیش 

روی داشته باشیم. 

با دعا برای شفای همه بیماران
توفیق از خدا و توکل بر اوست

  دکتر حسینعلی قبادی
     رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

h.ghobadi@ihcs.ac.ir
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وژیه انهم هفته ژپوهش

قرنی که گذشت:

تکاپوهای ملت ایران در قرن گذشته خواندنی و عبرت آموز است

هرچند نفس  های قرن 14 خورشیدی اکنون به شــماره افتاده و آخرین لحظات آن در حال سپری شدن است اما مطالعۀ نقادانۀ تجربیات این 
قرن و راه طی شدۀ آن باید بی  درنگ آغاز شــود. قرنی که اگر با رهیافتی کلی  نگر و از فراز به آن بنگریم، شاهد دگرگونی  های سرنوشت  سازی 

هستیم که در حیات ملت  های دیگر کمتر مشابه آن رخ داده است.

مقدمــه

این قرن با کودتای ســوم اســفند 1299 آغاز 
شــد که اندکی بعد به حیات حکومت قاجاریه 
پایان داد. بی  درنگ پهلوی  ها پنجاه و سه سال 
بر ایران حکم راندنــد. بنابراین، ایرانیان در این 
قرن فروپاشی دو حکومت )قاجاریه و پهلوی( 
را تجربه کردند، نهضت بزرگ ملی شدن نفت، 
کودتای ننگین 28 مرداد و دورۀ سیاه چیرگی 
اســتبداد را پشت ســر نهادند و برای رهایی از 
چنگال دیکتاتوری، انقالب شــکوهمند سال 
1357 را رقم زدنــد و اکنون در حــال تجربۀ 
حکومت دینی برآمــده از آن انقــالب بزرگ 

هستند. 
آغاز این قرن بــا پایان یــک اپیدمی، قحطی، 
خشکســالی و طاعون فراگیر همراه بود که در 
ســال  های 1296 تا 1299 خورشیدی ادامه 
داشــت و بســیاری از ایرانیان را به کام مرگ 
کشاند. سال  های پایانی این قرن نیز با پاندمی 

کرونا همراه شده است. 
در میــدان دانش نیــز کنش  هــا و تکاپوهای 
فراوانــی رخ داد. در آســتانۀ ورود بــه ایــن 
قــرن یعنــی در 1298 دارالمعلمین مرکزی 
)دانشســرای عالی( تأســیس شــد که بعدها 

هســتۀ مرکزی دانشــگاه تهران را شکل داد. 
از آن پــس انبوهی از دانشــگاه  ها و رشــته  ها 
راه  اندازی شــدند، ســنت  های علمی تازه  ای 
شــکل گرفتند و هزار راه نرفته پیموده شــد. 
دانش  آموختگان و دانشــمندان زیادی تربیت 
شــدند. آثار علمی فراوانی به نگارش درآمدند، 
چالش  ها و مشاجرات علمی فراوانی پدید آمد 
و رخدادهــای علمی تازه  ای به وقوع پیوســت 
و گفتمان  هــای علمی بســیاری رقــم خورد 
و حقایــق فراوانی کشــف شــد. در پایان این 
قرن هرچند بســیاری از فعالیت  های علمی و 
دانشــگاهی، در فضاهای مجازی )رایا سپهر( 
صورت می  گیرند اما ما گام  های اســتواری در 

مسیر علوم نوین برداشته  ایم.
اگر در آغاز این قرن کشــور در وضعیتی ناامن 
قرار داشــت و خودسری گردنکشــان محلی 
بیداد می  کرد، خوشــبختانه در پایان این قرن 
در وضعیتی ایمن قرار داریم. اگر در سیاســت 
خارجی وابسته بودیم، اکنون کشوری مستقل 

هستیم. 
این قرن با فقر، تبعیض، بی  عدالتی و تورم آغاز 
شــد و در پایان این قرن نیز چند صباحی است 
که این پدیده  های شــوم دوباره سایه خوفناک 

خود را گسترانده است.
 در آغاز این قرن گذشــته تکاپوهــای فراوانی 
برای شکل  دهی به جامعه  ای یکپارچه با هویتی 
واحد صــورت گرفت. با وجود ایــن، حکومت 
پهلوی با تأکیــد افراطی بر هویت باســتانی و 
تالش برای مدرن سازِی صرفاً غربی، راه هویت 
دینی را سد کرد و زمینه ســاز انقالبی برآمده 
از خواســته های دینی مردمی شد که همواره 
در تالش برای کســب هویت متعادل ایرانی -  

اسالمی بوده اند. 
به طــور کلی تکاپوهــای ملت ایــران در قرن 
گذشته در همۀ عرصه  ها خواندنی و عبرت  آموز 

است. آنچه گفته شد مشتی است نمونۀ خروار. 
امید است این قرن که با کودتا آغاز شد در آغاز 
قرن 15 خورشــیدی به دموکراسی ختم شود. 
و اگر با پایان یک اپیدمی آغاز شد به گسترش 
بهداشــت و ســالمت عمومی منتهی گردد و 
اگر در آغاز این قرن دانشــگاه تأسیس کردیم 
در قرن پیش  رو در مرزهای دانش قرار بگیریم 
و خالقانــه در تولیــد جهانی دانش پیشــگام 
ملت  های دیگر باشیم و امید که عدالت، رفاه، و 
خوشبختی باز گردد و ایرانیان بتوانند به عنوان 
ملتی مترقــی، قدرتمند و شــاداب، ترکیبی 
متوازن از هویت ایرانی - اســالمی پدید آورند 

که با دنیای مدرن سازگار باشد.

  دکترعلیرضا مالئی توانی
   معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی

mollaiy@ihcs.ac.ir
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پژوهشگاه و مسئولیت اجتماعی

پویایی، تحرک و گشودگی دانشــگاه  و دانشــگاهیان، یکی از مهمترین ویژگی های آنست. ســیر حرکت آموزش و پژوهش در آموزش عالی 
کشورها در چند دهه اخیر به خوبی نشــان می دهد که  در سرفصل ها و موضوعات، پرســش ها، روش ها، ابزارهای آموزش و پژوهش تحوالت 
چشمگیری متناسب با هر رشــته رخ داده است. پاره ای از این تغییرات الزمه حرکت رو به رشــد علوم و بخشی دیگر زیر تاثیر جریانات فکری، 
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اســت که در بیرون دانشگاه رقم می خورد، هر چند که بخشــی از تحوالت بیرون دانشگاه نیز از سوی 
دانشگاهیان شکل می گیرد. از این رو نهاد دانشگاه نمی تواند -و بنابر تعهد و مسئولیت اجتماعی دانشگاه- نباید از بخش های دیگر جامعه جدا 

در نظر گرفته شود.

مقدمــه

در اواخر قرن بیستم تالش بسیاری از کشو رها 
در جهت اتصال و پیوند دانشــگا  هــا با جامعه 
و رفع نیازها و کمــک به امر توســعه، به ویژه 
توسعه پایدار آغاز گردید و وظایف دانشگاهیان 
متناسب با این هدف تعریف شد. »به طور کلی 
وظیفه اصلی دانشگاه را توسعه فناوری، تولید 
دانش و انتشار آن دانســتند. اصطالح فناوری 
را عالوه بر ســخت افزارها و نرم افزارها شامل 
انســان افزارها، ســازمان افزارهــا و اطالعات 
افزارها نیز دانســته اند تا تربیت نیروی انسانی 
ماهر، تنظیمات ســازمانی و اطالعات مربوط 
به کسب ســود بهینه از آن ســخت افزارها و 
نرم افزارها را شامل شــود. )ر.ک بوک: 1396: 
181( از ایــن رو دامنه انتظارات از دانشــگاه 
و دانشــگاهیان فراختــر از حــوزه آموزش و 
پژوهش گســترش پیدا کرد و کم کم دانشگاه 
کارآفرین و سپس دانشــگاه مرتبط با جامعه و 
صنعت  و دانشــگاه متعهد نسبت به مشکالت 
کالن منطقه، شهر، کشــور مطرح شد. بدیهی 
اســت این نقش جدیــد دانشــگاه نافی نقش 

اصلی او یعنی کشــف حقیقت و نقد وضعیت 
موجود و پیش رو بــودن در جریانات فکری و 
عرصه نظریه پردازی نبوده و نیست. به عبارت 
دیگر ظهور دانشگاه های نسل سوم و چهارم به 
معنی افول نقش دانشگاه های نسل اول و دوم 
نیست بلکه به معنی بازشــدن فضای آموزش 
عالی، برداشته شــدن دیوارها میان دانشگاه و 
واقعیت های موجــود در جامعه حال و اکنون و 
واقعیت های قابل پیش بینــی در آینده بود به 
گونه ای که  این نهاد علمی را با تحوالت عصری 

و نسلی همگام سازد. 
طبیعی است باز شدن این فضای تازه، بر روی 
شــیوه ها، روش ها و نیز موضوعــات آموزش 
و پژوهش کــه پیش از این نیــز در جریان بود 
تاثیر گذاشته و خواهد گذاشــت و باالتر از آن 
ساختار دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را متناسب با 
این فضای جدید دستخوش تغییر می سازد به 
گونه ای که برخی از واحدها و بخش ها را اضافه 

و یا حذف خواهد کرد. 
امروزه علوم انسانی در دانشــگاه زیر تأثیر این 
تحوالت، با مفاهیمی مثل کاربردی ســازی، 
اثربخشی، مســئولیت اجتماعی، کارآفرینی، 
اشــتغال، ارتباط با صنعت، درآمدزایی و تولید 
ثروت روبروســت. مفاهیمی که هــر یک بنابر 
اقتضائات زمان و واقعیت هــای موجود امروز 
شــکل گرفتند و نمی توان نســبت به آنها بی 
اعتنا بود. بی تردید دغدغه شــناخت حقیقت 
و معرفت نســبت به رابطه انســان با خودش، 
با دیگری، با طبیعت و جهــان و همه معارفی 
که تا یک ســده پیش علوم انســانی را به خود 
مشــغول داشــته، امروز نیز همچنان جریان 
علم را پیش خواهــد برد اما به نظر می رســد 
این جریان آرام و عمیق نباید و نمی تواند همه 

فضای دانشــگاه را پر کند بلکه این جریان در 
ســطح نخبگانی قابلیت شــکل گیری و تداوم 
دارد چنان که پیش از این نیــز این گونه بوده 
اســت و گســترش دهندگان علــم و نظریه 
پردازان، طیــف محدودی از دانشــگاهیان را 
تشــکیل می دادند که قابلیت هــای الزم را در 
این حوزه داشــته اند. اکنون با توده ای شــدن 
دانشگاه )درســت یا غلط( و با گسترده شدن 
آموزش عالی، با برجسته شــدن نقش اقتصاد 
در آمــوزش عالی، با پیچیده تر و گســترده تر 
شدن مشکالت و مســائل اجتماعی الزم است 
علوم انســانی به اثر بخشی بیشــتر در سطح 
جامعه بیندیشــد. این اثر بخشــی  می تواند 
شــامل آگاهی بخشــی، تربیت انســان های 
کارآمد و شهروندان فرهیخته، کمک به حفظ 
سالمت روح و روان جامعه، کاهش فاصله بین 
نسلی، توجه به مسائل زیســت محیطی، حل 
معضالت اجتماعــی چون بیــکاری، اعتیاد، 
طالق و..، بازاندیشــی در باره نهادهایی چون 
خانــواده و تعلیــم و تربیت، اندیشــه در باره 
هویت بخشــی، معنای زندگی، اخالق فردی و 
اجتماعی، پیش اندیشــی دربارۀ مسائل پیش 
روی منطقــه و جامعه جهانــی و دهها دغدغه 
دیگر باشــد که جامعه امروز با ان روبروســت. 
بدیهی اســت نه تنها پرداختن به این مسائل 
و پاســخ دهی مناســب به آن ها، بلکــه اصوالً 
تشخیص و فهم این مسائل و تبدیل مشکالت 
موجود به مســئله های قابل تأمل نیاز به علم 
و دانشــی دارد که انتظار می رود در دانشــگاه 
متمرکز باشــد. به قول مولوی »هم ســوال از 
علم خیزد هم جــواب« از ایــن رو رصد مدام 
فضای جامعه چه در ســطح محــدود و چه در 
سطح جامعه جهانی و فهم مشکالت و مسائل 

  دکترزهرا پارساپور
     معاون کاربردی سازی علوم انسانی و فرهنگی

parsapoor@ihcs.ac.ir
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وژیه انهم هفته ژپوهش

و فهماندن و ارائه راهکار به نهادها، سازمان ها و 
دولتمردان، از رسالت های دانشگاهی است که 
در راستای مسئولیت اجتماعی خود گام برمی 
دارد.  بدیهی اســت این همه نیازمند آن است 
که دانشــگاه در هوایی باز و آزاد  نفس بکشــد 
و اجازه دسترسی به اطالعات، اجازه پژوهش، 
اجازه گفتگو و اجازه ارتباط و بیان داشته باشد 
و مهمتر این که مورد وثوق و اعتماد قدرت قرار 

گیرد.
خوشــبختانه پژوهشــگاه علوم انســانی در 
راســتای تحقــق مســئولیت اجتماعی خود 
در ســال های اخیر گام های موثری برداشــته 
است که شاید برجســته ترین نمود آن جریان 
کاربردی ســازی و ترویجی سازی پژوهش ها 
باشد که یک ســالی اســت در قامت معاونت 
کاربــردی ســازی و فرهنگی متجلی شــده 
است. اضافه شــدن این معاونت به پژوهشگاه 
در اتصال پژوهشــگاه با نهادها، ســازمان ها، 
پژوهشــگاه ها و حوزه صنعت می تواند بسیار 

تاثیر گذار باشــد. اقدامات مهــم این معاونت 
در ســه بخش قابل ذکــر اســت: در مدیریت 
ترویجی سازی دســتاوردهای پژوهی، مرکز 
آموزش های تخصصی آزاد )ماتــا( با برگزاری 
کارگاه هــای مجازی، گســترۀ کاربــران را به 
سطح کشور ارتقا بخشــیده است و تالش می 
کند تا با ایجاد بسترهای قانونی زمینه برگزاری 
کارگاه های بین المللــی را فراهم آورد. تالش 
مدیریت ترویجی ســازی در راستای خدمت 
رســانی به جامعه علمی در ســطح جهانی از 
طریق به روزرســانی پرتال جامع علوم انسانی 
و سایت پژوهشــگاه و نیز ترویج علم از طریق 
طراحی و بــه زودی راه اندازی طــرح ترویج 
یافتــه ای پژوهشــی )تیپ( قابــل توجه بوده 
است. مدیریت فرهنگی نیز اثربخشی بیشتر را 
در برنامه عملیاتی خود لحاظ کرده اســت. در 
سال گذشــته عالوه بر برگزاری مراسم متعدد 
مناسبتی و تولید بسته های فرهنگی، اقداماتی 
چون اجــرای طرح پویــش رســانه ای امید 
همزمان با شیوع کرونا با مشــارکت مدیریت 
ترویجی ســازی اقدام مؤثری بود که عالوه بر 
فضای مجازی از طریق رادیــو نظر مخاطبان 
بســیاری را جلب نمــود.  برگزاری مدرســه 
تابســتانی اخالق پژوهش با حضور شخصیت 
های برجســته در این حوزه و انتشــار گزیده 
مباحث مطرح شــده در ایــن دوره از اقدامات  
قابــل ذکر در ایــن مدیریت اســت. در بخش 
مدیریت کاربردی ســازی  افزایش چشمگیر 

طرح هــای کاربــردی در طول این یکســال، 
اقدامات زیربنایی در جهت اتصال فرایندهای 
طرح هــای کاربردی بــا ســایر فعالیت های 
پژوهشــگاه از طریق تکمیل و یا تدوین آیین 
نامه ها صورت گرفته است که اهمیت بسیاری 
در گره زدن این رویکرد تازه با رویکرد سابق در 
فعالیت های پژوهشی داشته است. تالش اخیر 
این مدیریت  در جهت دســتیابی به شــاخص 
ها و مؤلفه های اثربخشــی طرح های کاربردی 
علوم انسانی و معادل یابی برای مفهوم »سطح 
آمادگی فناوری« در حوزه علوم انسانی اقدامی 
ســترگ و قابل توجه اســت که با پشتیبانی 
معاونت پژوهشــی وزارت علوم در حال انجام 
اســت. بدیهی اســت تالشــهای این معاونت 
با حمایت هــا و هدایت های ریاســت محترم 
پژوهشــگاه جناب آقای دکتر قبادی اســت و 
مســلماً در ادامه مســاعی و زحماتی است که 
مدیران توانمند و ارجمند در معاونت فرهنگی، 
مدیریت ترویجی ســازی و پژوهشــکده علوم 
انسانی و کاربردی متقبل شــدند و برای همه 

انها آرزوی توفیقات بیشتر داریم. 

*بوک، درک کی و دیگران)1396( مسئولیت اجتماعی 
دانشگاه، رسالت دانشگاه در جهان پیچیده امروز. مترجم 
ها: آرمین امیر، علی پاپلی یزدی و مریم عالم زاده. تهران: 
دفرتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 

با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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گزارش معاون اداری و مالی در هفته پژوهش سال 1399

کارکرد اصلی پژوهشگاه
 توسعه خروجی های پژوهشی به اشکال مختلف است

هفتــه پژوهش فرصت مناســبی اســت تا در 
خصوص عملکرد معاونت اداری و مالی معطوف 
به توســعه کارامدی پژوهشــی پژوهشــگاه 
مختصراً چند نکته ای را عرض کنم. اول از همه، 
رویکرد کلی معاونت، مواجهه مشکل گشایانه 
با چالش ها و مشــکالت پیرامونــی به موازات 
انضباط بخشــی هر چــه بهتر بــه فرایندهای 
اداری و مالی جاری در پژوهشــگاه بوده است. 
شکی نیســت کارکرد اصلی پژوهشگاه توسعه 
خروجی های پژوهشــی به اشــکال مختلف 
بنیادی، توســعه ای، و کاربردی است و همین 
پژوهش ها هســتند که می توانند به شکوفایی 
و آبادانی کشــور کمک کنند. اما این واقعیت را 
باید در نظر داشت که بدون پشتیبانی صحیح، 
منظــم، و بهینه طبیعی اســت کــه کارکرد 

سازمان آسیب می بیند. 
در سال گذشته پژوهشــگاه با مسائل مختلفی 
درگیر بود کــه دو مورد عمده عبــارت بودند 
از: اول، تنگنــای مالی و دوم مســائل پاندمی 
کووید 19. تالش معاونت ایــن بود که با وجود 
تنگناهای کم ســابقه مالــی در پرداخت های 
منظــم ســازمان مشــکلی پیــش نیاید که 
خوشــبختانه این هدف حاصل شــد. مشکل 
اساســی در تعهدات مالی پراکنــده بوده که 

در این حوزه متأســفانه هنــوز محدودیت ها 
باقیســت، اگرچه تا حدی کاهش یافته است. 
واقعیت این اســت که به تبع شــرایط سخت 
اقتصادی، همکاران ما هــم خصوصاً در گروه 
نیروهای غیرهیأت علمی با مشــکالت رفاهی 
ســختی درگیرند. تا جایی که امکان داشــته، 
تالش کردیم که پرداختهــای رفاهی هرچند 
محدودتر اما طبق روال سابق ادامه یابد. با این 
حال، واضح است که شــکاف ایجاد شده بین 
نیازهای متعارف و منابع موجود عمیق تر از آن 

است که با این سازوکارها ترمیم شود.
پاندمــی کرونا چالــش دیگری بــود که هم 
عملکرد کلی پژوهشــگاه و هم شــرایط کاری 
همکاران را به انحاء مختلف تحــت تأثیر قرار 
داد. متأســفانه تعداد قابل توجهی از همکاران 
درگیر ویروس شــدند و در کمال تأسف یکی 
از همــکاران عزیز و زحمتکش مــا جان خود 
را از دســت داد. یکی از اولویت های ریاســت 
محترم کمــک بــه عزیزانی بوده کــه بخاطر 
آلودگی به ویروس با شــرایط ســخت مواجه 
شــده اند. همکاران معاونت نیز همواره جهت 
اجرای ســریع این برنامه آماده بودند. در عین 
حال، تالش شــد زیرســاخت های بهداشت و 
سالمت پژوهشــگاه متناســب با بحران کرونا 

توســعه یابد. یکی از کارهای مهم به کارگیری 
فناوری ارتباطات مجازی برای پیشــبرد امور 
بود. البتــه در آغاز برای جا انداختن جلســات 
مجازی مشکالت بیشتری داشتیم که طبیعی 
هم بود، اما به تدریج اوضاع بهتر شــده و امروز 
همه جلســات را چه در سطح ســتادی و چه 

صفی می توان به صورت مجازی برگزار کرد.
در پایان، اینجانب الزم می دانم هفته پژوهش 
را به تک تک همکاران به خصوص پژوهشگران 
پرتالش پژوهشــگاه که ســرمایه ارزشــمند 
پژوهشــگاه هســتند، تبریــک عــرض کنم. 
امیدوارم طی ماه های آینده مشــکالت پیش 
روی کشــور کمتر شــود و ما بتوانیم خدمات 

بیشتر و بهتری به همکاران عزیز ارائه دهیم.    

  دکترعبداله قنبرلو
 معاون اداری و مالی و مدیریت منابع

ghanbarloo@ihcs.ac.ir
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وژیه انهم هفته ژپوهش

گزارش مختصر عملکرد مدیریت امور پژوهشی، آذر 98ـ  آذر 99

هفتۀ پژوهش امسال در شرایط ویژه ای برگزار می شود

در شــرایط خطیر بهداشــتی امســال، برای 
همۀ ملّت ایران بویژه پژوهشــگران و استادان 
گران ارج کشــورمان و همکارانم در پژوهشگاه 
علــوم انســانی و مطالعات فرهنگــی آرزوی 
ســالمتی وتندرســتی دارم. هفتــۀ پژوهش 
امســال در شــرایط ویژه ای برگزار می گردد 
که بیش از پیش ضــرورت همدلی و همکاری 
و توجه به مســئولیت های اجتماعــی ما راـ  
به عنــوان پژوهشــگران عرصۀ علوم انســانی 
ـ  آشــکار می ســازد. وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری شــعار هفتۀ پژوهش ســال 99 را با 
عنوان »پژوهش و فنــاوری در خدمت جهش 
تولید« ابالغ و اعالم کرد. محــور اصلی برنامۀ 
امسال پژوهشگاه: »پژوهش های علوم انسانی، 
مسئولیت اجتماعی و چشم انداز ایران در قرن 
آینده« تعریف شد که به دو بخش »چشم انداز 
علوم انســانی ایران در قرن 15 شمســی« و 
»مســئولیت اجتماعــی پژوهش هــای علوم 
انســانی با تمرکز بر بحران کرونا« تقسیم شد 
و با همکاری پژوهشکده ها و مراکز در برگزاری 
پنل ها و تصمیم ها و هماهنگی های انجام شده 
در ســتاد هفتۀ پژوهش، به برگزاری مجازی 

برنامه های این هفته اقدام ورزیدیم.
فرایند اجرایی هفته پژوهــش از تاریخ 2 مهر 
99 با تشکیل اولین پیش جلســه ستاد هفته 
پژوهش در معاونت پژوهشی آغاز و براساس آن 
جزئیات تکمیلی برنامه های در نظر گرفته شده 

به هیأت رئیسه پژوهشگاه جهت تصمیم گیری 
نهایی ارســال شــد. بــا تصویب ســاختار و 
برنامه  های کلی مراسم، مکاتبه های متعددی 
صورت گرفت، ازجمله: ارسال فراخوان شرکت 
در رقابت پژوهشــگر برتر در تاریــخ 7 مهرماه 
برای اعضای محترم هیــأت علمی و غیر هیأت 
علمی و دانشجویان پژوهشگاه؛ معرفی نماینده 
پژوهشــگاه به وزارت علوم جهت مشــارکت 
فعاالنه غیرحضوری در نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشــی و فناوری و فن بــازار وزارت علوم، 
تحیقــات و فنــاوری؛ درخواســت معرفــی 
نمایندگان پژوهشکده ها و مراکز در برنامه  های 
هفته پژوهــش با توجه به ضرورت مشــارکت 
مؤثرتر و فعاالنه آن ها؛ ارسال فراخوان مقاالت 
در زمینۀ کرونا و برنامه ریزی برای انتشار آن ها 
در مجموعــه مقاالت مرتبط بــا کرونا؛ تعیین 
اعضای ســتاد هفته پژوهش؛ تهیه شیوه نامه 
تشــکیل حلقه های پژوهشــی و درخواست از 
رئیسان پژوهشکده ها و مراکز و اعضای هیأت 
علمی پژوهشــگاه درخصوص اعــالم آمادگی 
برای تشــکیل و فعالیت حلقه هاي پژوهشي به 

منظور رونمایی در هفته پژوهش.
با صدور احــکام اعضای ســتاد هفته پژوهش 
در تاریخ 15 مهرماه و تشــکیل جلســات آن 
از تاریــخ 21 مهرماه، جزئیــات برنامه ها مورد 
بحث و بررســی اعضاء قرار گرفت و موضوعات 
متعددی در جلسات برگزار شــده به تصویب 
رســید که اخبار مربوط به جلسات و مصوبات 
آن برای اطــالع اعضــاء در ســایت معاونت 
پژوهشــی و تحصیالت تکمیلی قرار داده شد. 
جلســه ای با حضور نمایندگان پژوهشکده ها 
و مراکز در تاریخ 30 مهرماه برگزار شــد که بر 
ایفای نقش پژوهشکده ها و مراکز در برگزاری 
برنامه های هفتۀ پژوهــش به ویژه در برگزاری 
پنل ها تأکید و درخواست شد پژوهشکده ها و 
مراکز در برگزاری نمایشگاه داخلی پژوهشگاه، 
تکریم اعضای بازنشسته پژوهشکده ها و مراکز، 
معرفی فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشکده ها 
و مراکــز در قالــب ارائۀ گــزارش عملکرد و یا 

نمایش فعالیت اعضاء و نیز ســایر برنامه های 
ایام هفتۀ پژوهش مشــارکت فعاالنه داشــته 
باشند. همچنین با انجام مکاتبات متعدد اقدام 
به دریافت گزارش هــای عملکرد از معاونت ها، 
مدیریت ها و واحدهای مختلف پژوهشگاه شد 

تا در ویژه نامه هفته پژوهش بازتاب یابد.
در مدیریــت امور پژوهشــی از همان روزهای 
ابتدایی ایــن همه گیری بــا برنامه ریزی برای 
دورکاری و تعیین ایام حضور کارکنان، تدبیری 
اندیشیده شــد که ضمن رعایت پروتکل های 
بهداشتی، تأخیر یا توقفی در روال های جاری 
اتفاق نیفتد. با توجه به لزوم ارائه گزارشــی از 
عملکرد این مدیریت در یک ســال گذشته )از 
آذرماه 1398 تــا آذرمــاه 1399( مهمترین 
اقدامات انجام شــده به شــرح زیــر به اطالع 

همکاران محترم می رسد:
* تکمیل و تصویب پیوست اجرایی نظام نامه 
پژوهشــی، بروزرســانی و ابــالغ شــیوه نامه 
»نشســت ها«،  برگزاری»همایش هــا«، 
تدویــن  »ســمینارها« و »ســخنرانی ها«، 
طرحنامه های مربوط به تصحیــح و ترجمه و 
تشــکیل کمیته ترجمه، تدوین شــیوه نامه و 
فرم مربوط به حلقه های پژوهشــی، بازبینی و 
اصالح شیوه نامه جدید اعطای اعتبار پژوهشی 

)گرنت( و آیین نامه شورای پژوهشی.
* بهره گیری از فضــای مجازی برای برگزاری 
جلســه های مرتبط با مدیریت امور پژوهشی. 
از مجموع 15 جلسه شــورای پژوهشی در بازۀ 
زمانی موردنظر، 8 جلســه حضوری و 7 جلسه 
غیرحضوری تشــکیل شــد. اختتام 99 طرح 
اعضای محترم هیأت علمی در جلسات شورا به 
تصویب رسید. جلسات کمیسیون های شورای 
پژوهشــی از حضوری به مکتوب تغییر یافت. 
از مجموع 75 جلسۀ کمیســیون برگزار شده 
بــرای طرحنامه ها، 29 کمیســیون حضوری 
و 36 کمیسیون به شــکل مکتوب برگزار شد و 

طرحنامه  ها طبق روال به تصویب رسید.
* تشــکیل جلســات بررســی و ارزیابــی 
درخواســت های مربوط به گرنــت و ترفیع به 

  دکترمریم عاملی رضایی
  مدیر امور پژوهشی

m.rezaee@ihcs.ac.ir
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شــکل مجازی تا حد امکان. 7 جلسه شورای 
اعتبار پژوهشــی )گرنــت( برگزار شــد و 65 
درخواســت کســب اعتبار و 133 درخواست 
هزینه کرد مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 
140 درخواســت ترفیع نیز در 8 جلسه در این 

مدت بررسی شده است. 
* ارزیابی حدود 10 هزار فعالیت در ســامانۀ 
سیماپ. فرایندهای ســامانه با بازخوردهایی 
کــه از اعضاء دریافت شــد، بازبینــی و تغییر 
یافت و همراه با راهنمای اســتفاده از فرایندها 
به اطالع عمومی رســید. همچنین به منظور 
رفع کاستی ها و کمک به تسهیل امور و ارتباط 
مستقیم میان اعضای هیأت علمی و مدیریت 
امور پژوهشــی، شــورای مشــورتی سامانۀ 
ســیماپ با حضور تعــدادی از اعضای هیأت 

علمی تشکیل شده است.
* فعال کردن ســامانۀ آرشــیو بــا توجه به 
ضرورت و لــزوم بایگانی اســناد و طرح هایی 
که پیش از استقرار سامانۀ ســیماپ به شکل 
کاغذی وجود داشت. بالغ بر 805 عنوان طرح 
پژوهشــی و حدود 70 هزار برگ سند در این 
ســامانه ثبت و ارزیابی شــده اســت. بررسی 
نواقص پرونده هــا و تکمیل آن ها در ســامانۀ 

آرشیو همچنان در جریان است.
* تدوین ســالنامه عملکرد 1397 پژوهشگاه 
و مراحل نهایی ســالنامه عملکرد ســال های 
1398، 1396 و 1395 و برنامه ریــزی بــرای 

تهیه سالنامه های 1390-94.
* بروزرسانی ســایت مدیریت امور پژوهشی 

در بخش هــای مختلف ازجملــه بازطراحی 
مــوارد ضروری بــرای اطالع رســانی، درج 
اطالعات طرح های پژوهشــی پایــان یافته 
سال های 98-1395، درج اطالعات مرتبط 
با مراســم  هفته پژوهش طی سال های 99-

1394، درج برنامه های مختلف برگزار شده 
در پژوهشگاه شــامل همایش ها، نشست ها 
و ســخنرانی های برگزار شــده در سال 97 
و ســال 98 )کــه در حال بروزرســانی های 
نهایی اســت(، قرار دادن فرم ها و بروزرسانی 
آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل های 
مرتبط با مدیریت امور پژوهشــی به منظور 
تســهیل دسترســی و بهره برداری اعضای 

محترم پژوهشگاه. 
* تهیــه و اعــالم گزارش هــای متعــدد 

برون سازمانی مربوط به پایگاه استنادی علوم 
جهان اســالم )ISC(، ســامانه مپفا، سامانه 

سمات و...
با توجه به اهمیت پرداختــن به بحران کرونا از 
دیدگاه علوم انســانی و به عنوان یک ضرورت 
ملّی، همچنیــن مطابق با بیانیــۀ ارزش های 
برنامۀ راهبردی پژوهشــگاه در »پاسداشــت 
مســئولیت اجتماعی و منافــع ملّی«وطبق 
تصمیمــات هیأت رئیســه، ایــن موضوع به 
عنوان اولویت پژوهشــی پژوهشگاه طرح شد 
و برگزاری همایش ها و نشســت های مجازی، 
چاپ کتاب و مجموعه مقاالت و ارائۀ طرحنامه 
در این خصــوص، در اولویت امور پژوهشــی 
قرار گرفت. برای طرح های پژوهشــی مرتبط 
با کرونا تســهیالت ویژه ای در نظر گرفته شد. 
هم اکنون سه طرح در این رابطه تصویب شده 
اســت و تعدادی دیگر نیز در دســت بررسی و 
تصویب اســت. تعداد ده مقاله از همکاران مان 
با درجۀ علمیـ  پژوهشی در مجالت علمی به 
چاپ رسیده و تعداد بیشتری نیز در مجموعه 
مقاالتی در این موضوع به انتشار رسیده است. 
همایش، نشست و سخنرانی های متعددی در 
این ارتباط در پژوهشگاه برگزار شده است. دو 
کتاب و یک مجموعه مقاله هم در این زمینه به 

چاپ رسیده است.
اکنون افزایش تأثیر علوم انسانی بر حل مسائل 
جامعه، ارتقــای فرهنگ مســئولیت پذیری 

اجتماعی و توجه به نقش کارساز علوم انسانی 

در حل این اپیدمی و بحران جهانی از وظایف و 

مسئولیت های ما پژوهشگران این عرصه است. 
امیدواریم پژوهش های ارزشمند پژوهشگران 
در حیطه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی 
بتواند مسئولیت اجتماعی ما را در این شرایط 

دشوار محّقق سازد.
در پایان از هدایت و راهگشایی اعضای محترم 
هیأت رییســه، به ویژه معاون محترم پژوهشی 
و تحصیالت تکمیلی جناب آقای دکتر مالیی 
توانی و همفکری و همراهی شــورای محترم 
معاونت، آقای دکتر پگاه مصلح، مشاور معاون 
پژوهشــی و تحصیالت تکمیلی و آقای دکتر 
روح اهلل شهابی، سرپرســت معاونت مدیریت 
امور پژوهشــی در امور مربوط به این مدیریت 
سپاســگزارم و زحمات کارشناســان خبره و 
دلســوز این بخش آقایان بهزاد اصغری)دبیر 
اجرایی ســتاد هفته پژوهش(، مجید الیاسی، 
اســالم نوروزی، حســین نیک بخش، مجید 
حدادی، مهــدی نادرپــور، مســعود عابدی 
و محمــد درویشــی را صمیمانــه قدردانم. از 
همراهــی پژوهشــکده ها و مراکــز، اعضای 
محترم هیــأت علمی، اعضای محترم ســتاد 
هفته پژوهش و مدیریــت بخش های مختلف 
پژوهشــگاه در پیشــبرد امور اجرایی مراسم 

هفته پژوهش قدردانی می کنم.

با آرزوی سالمتی و بهروزی و به امید روزهایی 
بهتر. هفته پژوهش مبارک.
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جدول برنامه های هفته پژوهش
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آذر 99

 22/9/9999شنبه 
 ساعت ترتیب برنامه نام برنامه

 افتتاحیه

 تلاوت قرآن کریم، سرود جمهوری اسلامی ایران

9-11 

 اعلام برنامه
 پخش نماهنگ عملکرد پژوهشگاه

 خوشامدگویی و سخنرانی رئیس محترم پژوهشگاه
 )دکتر حسینعلی قبادی(

 سخنرانی دکتر غلامرضا غفاری
 و اجتماعی وزارت علوم()معاون فرهنگی 
 ای امید با محوریت کرونارسانهپخش نماهنگ پویش

 های پژوهشی )تیپ(افتتاح طرح ترویج یافته
 سخنرانی دکتر زهرا پارساپور

 های پژوهشیارائة ترویج یافته
 سخنرانی دکتر داوود مهرابی

 پخش نماهنگ اولین برنامة تیپ
 https://www.skyroom.online/ch/ihc1/opening لینک:

 و مدیریت پنل پژوهشکده اقتصاد
 ساعت عنوان سخنرانی سخنرانان مدیر پنل نام پنل

  دورکاری هایچالش و هافرصت
 زعفرانچی سادات لیلا دکتر کرونا پاندمی دوران در

 استلزامات فناورانه برای تسهیل دورکاری در بحران کرونا ولایتیمیرشاه فرزانه دکتر

31-11  
 تحلیلی بر وضعیت دورکاری کادر دانش و دانشگاهیان زعفرانچی سادات لیلا دکتر

 بحران کرونا و توسعة فرایند دورکاری در ایران و جهان ابراهیمی الهام دکتر
روناگیری کپیش و پس از همه تجارب دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نوبری دلزنده دکتر بابک  

رو مدیریت منابع انسانیهای پیشها و فرصتدورکاری و چالش نژادروشن مژگان دکتر  
https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-nqp-cyf  :لینک  

 المللپردازی سیاسی و روابط بینپژوهشکده نظریه پنل
 ساعت عنوان سخنرانی سخنرانان ر پنلمدی نام پنل

 برای انسانی علوم اجتماعی مسئولیت
 جدید المللی بین نظم به دهی شکل

 دکتر 
 اسدی اکبر علی

 عادلانه المللیبین نظم قبال در المللبین روابط هاینظریه مسئولیت فیروزآبادی دهقانی سیدجلال دکتر

 مطلوب جهانی نظم تبیین در انسانی لومع اجتماعی مسئولیت فوزی یحیی دکتر 11-11
 جدید المللیبین نظم برای الگویی جهانی، انسانی علوم تحقق اللهی فتح محمدعلی دکتر

 المللی بین نظم بازاندیشی در مفهومی الزامات زندی غرایاق داود دکتر

 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-3ug-22y :لینک

 29/9/9999شنبه یک
 تلاوت قرآن و اعلام برنامه

 شناسیپژوهشکده زبان پنل
 ساعت عنوان سخنرانی سخنرانان مدیر پنل نام پنل

 دکتر 0011انداز راه رفته، چشم
 زادهسیروس نصرالله 

 دکتر مصطفی عاصی

 شناسیهای پژوهشکده زباننگاهی راهبردی به توانمندی
 11:31-9 در رویارویی با مسائل جهان فردا 

 زادهدکتر سیروس نصرالله
 دکتر حمیدرضا دالوند
 دکتر یحیی مدرسی

 زاده قمصریدکتر امید طبیب

 کرونا و 
ای در رشتههای میانسوژه

 شناسیزبان

 دکتر 
 مسعود قیومی

 ایای چندرشتهکرونا به مثابه سوژه رضا فامیاندکتر علی

11:31-11 
 در مطبوعات ایران: مطالعه موردی 01های مرتبط با بیماری کوید بنیاد واژهتحلیل پیکره خیابانی دکتر شهرام مدرس

 گیری ویروس کروناتحلیل پیکره بنیاد اخبار همه بیکدکتر آتوسا رستمخانم
 پرتال کرونا: ضرورت و کاربرد دکتر مسعود قیومی
 کرونا دوران در زبان و گفتار اختلالات مجازی آموزش دکتر حوریه احدی

 رونمایی از
 های پژوهشکدهسایتوب 

 پوردکتر نادیا حاجی 11:31-11 رونمایی از پایگاه دادگان پارسیگ )متون فارسی میانه زرتشتی( دکتر فرزانه گشتاسب زادهدکتر سیروس نصرالله
 ه ارزیابی برخط مهارت زبانی درک مطلبرونمایی از سامان دکتر مسعود قیومی زادهدکتر سیروس نصرالله

 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-yr4-uu7لینک:
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جدول برنامه های هفته پژوهش
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آذر 99

 29/9/9999شنبه یکادامۀ برنامه 
 پژوهشکده فرهنگ معاصرپنل 

 ساعت عنوان سخنرانی سخنرانان مدیر پنل نام پنل
 در انسانی علوم هایپژوهش نقش

 فرهنگی مسئله یک مثابه به کرونا اردبیلی دکترمحمدمهدی 11-11 انسانی علوم فلسفه برای کرونا از هاییدرس شجاعی دکترمالک دکتر زهره معماری فرهنگی لمسائ راهگشایی
 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-rhr-3k6لینک:
 ارتباطات و رهنگیف مطالعات وهشکدهپژ پنل

  دکتر آن ارتباطی اثرات و کرونا
 اجاق ده زهراسی

 01اهمیت ترویج علم در شبه علم زدایی در دوران کووید  قدیمی اکرم دکتر
 های ارتباطی آن در ایرانپاندمی کرونا و آموزه بیات یقدس دکتر 11-11

 ارتباطات دینی و کرونا معتمدی بشیر دکتر
 https://www.skyroom.online/ch/ihc1/covidلینک:

 وهشکده اقتصادپنل پژ
 ساعت عنوان سخنرانی سخنرانان مدیر پنل نام پنل

 دکتر  کرونا بحران اقتصادی هایدرس
 شورکچالی منتظری جلال

 بحران کرونا، ریشه غیراقتصادی با آثار اقتصادی دکتر احمد جعفری صمیمی

11-13 

 های بازار کار و پاندمی کروناچالش دکتر لیلا سادات زعفرانچی
 های تجاریکرونا بر تجارت و سیاست تاثیر شیوع پاندمی کتر مجید افشارید

 اجتماعی پاندمی کرونا در ایالات متحده –های اقتصادی بررسی شاخص دکتر موسی تاتار
 پاندمی کرونا و اقتصاد رشد و همگرایی: فرصتی استراتژیک در رویارویی با شکاف بزرگ دکتر محمدعلی ابوترابی

 لزوم باز تعریف نقش دولت در اقتصاد عصر پساکرونا غرویمهدی زاهد دکتر
 و روابط مالی در سطح دولت 01کووید شورکچالی دکتر جلال منتظری

 cyf-nqp-https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihcلینک:
 بیتپژوهشکده اخلاق و تر

 ساعت عنوان سخنرانی سخنرانان مدیر پنل نام پنل

پرورش اندیشه پژوهشی از دوران 
 دکتر سعید ناجی کودکی

 کودکی و اندیشه شناسیزیبایی مقدمدکتر مسعود صفایی

 کودکان در پرسشگری روحیه عاطفی ابعاد دکتر مهرنوش هدایتی 13-11
 رایج آموزشی نظامهای در تحقیق آموزش در فراگیر مغالطاتی دکتر سعید ناجی

 کرد؟ خواهد متحول را یادگیری و آموزش کرونا چگونه الله کریمیدکتر روح
 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-w4v-q61لینک:

 شناسیپژوهشکده غرب پنل
 ساعت عنوان سخنرانی سخنرانان مدیر پنل نام پنل

 ملاحظاتی ؛01 کووید گیریهمه
و  علم تعامل باب در سفیفل

 و اخلاق تکنولوژی
 منجمی دکتر علیرضا

 گیری، قرنطینه و قدرت سیاسی پزشکی )رویکرد تاریخی اجتماعی(همه حیدریمقدم دکتر غلامحسین

 01گیری کووید تعامل علم و تکنولوژی و اخلاق در سیاستگذاری در خصوص همه منصوری دکتر علیرضا 13-11
 محورهای سلامتبحران کرونا و پارادوکس نمازی ادکتر حمیدرض

 01شناختی پاندمی کووید های علمچالش منجمی علیرضا دکتر
 https://www.skyroom.online/ch/ihc1/covid19لینک:

 انسانی( علوم هایپژوهش سازیکاربردی و نوآوری فرهنگی)مدیریت و انسانی علوم سازیکاربردی معاونت پنل
 ساعت سخنرانان مدیر پنل پنل نام

های الگوهای نوین در ارتباط پژوهش
علوم انسانی با نیازهای جامعه و 

 صنعت
دکتر حسین سیف،  محمدسعید دکتردکتر حسینعلی قبادی، رنانی، دکتر سیدسعیدرضا عاملیشعرباف، دکتر غلامحسین رحیمی ابراهیمی الهام دکتر

 16-13 دکتر حسین میرزاییمحمد حکیمیان، دکتر علیسلیمی، دکتر نجف لکزایی، 

 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-17u-ydaلینک:
 علوم انسانی اعتلاءجامع طرح های مجموعه پژوهش

 ساعت عنوان سخنرانی سخنرانان مدیر پنل نام پنل

 دکتر یحیی فوزی جتماعی و توسعهعلوم انسانی، تاثیر ا
 هاها و ظرفیتوسعه فراستمند: ضرورتت دکتر عباس منوچهری

 علوم انسانی و مساله تاثیر اجتماعی دکتر مقصود فراستخواه 14-16
 رابطه نظریه و عمل، از حکمای باستان تا رئالیسم انتقادی دکتر عماد افروغ

 https://www.skyroom.online/ch/ihc1/humanitiesلینک:
 المللیبین علمی هایهمکاری دفتر

 ساعت عنوان سخنرانی سخنرانان مدیر پنل نام پنل

 لغات) الراهن العربی السیاق داخل اللغوی والاستبدال والمنافسة التأقلم بین الأجنبیة اللغات عبدالنبی الأشقر السادات حسینیشکوه روابط بینازبانی
 11-19 (قابتر و هماهنگی بیگانه

 (آن تاثیر و زبان دوگانگی) وآثارها اللغویة الإزدواجیة أسعد المیاحی
 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-zcv-q7hلینک: 
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 22/9/9999دوشنبه 
 تلاوت قرآن و اعلام برنامه

 ریخپژوهشکده تا پنل
 ساعت عنوان سخنرانی سخنرانان مدیر پنل نام پنل

 پوزیتیویسم از گذار ضرورت و خورشیدی پانزده قرن توانیملایی علیرضا دکتر 11:31-9 تجربة زیسته و نگاهی به آیندة تاریخ نهادهای اقتصادی در ایران کامآقای فریدون شیرین توانیملایی علیرضا دکتر انداز ایران در قرن آیندهچشم

 هافرصت و هاها: چالشموزه و 01 کووید پاندمی نژادآقای رضا دبیری 11-11:31 هافرصت و هاها: چالشموزه و 01 کووید پاندمی دکتر صفورا برومند رفعبدالرحمن حسنیدکتر  علم تاریخ و مسئولیت اجتماعی
 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-pe4-417لینک:

 نگاریپژوهشکده دانشنامه پنل
 ساعت عنوان سخنرانی سخنرانان مدیر پنل نام پنل

های علوم انسانی و هنر در تجربه
 دکتر مسعود رضایی جامعه کنونی

 راز به مسئله از گذر گرا لزومعینیت پژوهش مقابل در وجودی پژوهش مهرآیین مصطفی دکتر

9-11 
 ایرانی قالی در نقش سروش دریایی نازیلا دکتر
 عامه ذوق پرورش در و معماری هنر عملکردی راهبردهای تأثیر ارزیابی کامیار مریم دکتر

 آموزدمی ما به کرونا که هاییدرس مجیدیان حسن دکتر
 ترجمه در شناسی منظور قهرمان وحید دکتر
 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-fzz-pamلینک:

 ت اجتماعیپژوهشکده مطالعا پنل
 ساعت عنوان سخنرانی سخنرانان مدیر پنل نام پنل

 فاضلی اللهنعمت دکتر کرونا و مسئولیت اجتماعی

 موفق تجربة یک کرونا؛ و اجتماعی علوم فاضلی اللهنعمت دکتر

 حکمرانی و کرونا کسرایی سالار محمد دکتر 11-11
 کرونا اپیدمی از ناشی وسواس و اضطراب مدیریت بهشتیان محمد دکتر

 ایرسانه جهان در اخلاقی و انسانی زیست الزامات و کرونا نصیری بهاره دکتر
 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-y6t-qyuلینک:

 اختتامیه

 تلاوت قرآن کریم

13-11 

 اعلام برنامه
 هشی و سالنامة پژوهشیهای پژوگزارش معاون محترم پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و رونمایی از حلقه

 پخش نماهنگ بزرگداشت از بازنشستگان
 گزارش و بیانیه هفته پژوهش

 های هفتة پژوهشاعطاء جوایز و تقدیر از برگزیده
 https://www.skyroom.online/ch/ihc1/closingلینک:

 22/9/9999شنبه سه
 تلاوت قرآن و اعلام برنامه

 نگاریدانشنامهپژوهشکدة  پنل
 ساعت عنوان سخنرانی سخنرانان مدیر پنل نام پنل

های علوم انسانی و هنر در تجربه
 رضایی مسعود دکتر جامعه کنونی

 نگرآینده دانشنامه ساختار و مفهوم تحلیل پاکتچی احمد دکتر

 زیست محیط و کرونا رضایی مسعود دکتر 9-11:31
 کرونا ویروس با مبارزه تا سلامت انسان و زندگی در مس دیرینة قشن بر مروری نعمتی آندیا دکتر
 فارسی ادب در هند و ایران فرهنگی روابط اسمعیلی اصغر دکتر

 11-11:31 پورآرینخانم  و پورنیلی دکتر عشایری، دکتر مصطفی عاصی، دکتر اصغر اسمعیلی، دکتر احمد پاکتچی، دکتر آقایان «روانشناسی زبان -عصب»رونمایی از کتاب 
 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-fzz-pamلینک:
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وژیه انهم هفته ژپوهش

گزارش عملـکرد دبیرخانۀ هیأت ممیزه
آبان ماه 98 - مهرماه 99

هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به عنوان هیأت ممیزۀ معین 13 مؤسسۀ پژوهشی دیگر که به شرح جدول ذیل می باشند: 

حســب انجام وظایف محوله که مهمترین آن ها رســیدگی و بررسی درخواســت متقاضیان ارتقاء به مراتب استادیاری، اســتادی و بررسی پرونده 
متقاضیان تبدیل وضعیت به رسمی - قطعی است، فعالیت های ذیل انجام شده است:
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گزارش عملـکرد هیأت اجرایی جذب
آذر ماه 98 - آذرماه 99

1 
 

 88آذر-89آذر هیات اجرایی جذب گزارش عملکرد 
 
 ریگز مایمسگت دبیرخانه هیات اجرایی جذب با هدف جذب اعضای هیات علمی توانمند و متعهد و در راستای اهداف پژوهشگاا    

پژوهشگی فعالیت می کند. این واحد همسو با رسالت پژوهشاا  به عنوان  ن طه ث گ  علمگی در میگان مراکگ   پژوهشاا  استینظر ر
موسسه پژوهشی دیار شام  پژوهشکد  بیمگه، پژوهشگکد  مطالعگات راهیگردی، پژوهشگکد  مطالعگات فرهناگی و  کشور،  به هفت

اجتماعی، پژوهشکد  علوم انسانی وابسته به بنیاد دایر  المعارف، موسسه مطالعگات و مگدیریت جگام  و تی  گی جمعیگت کشگور، 
در جذب و تیدی  وضعیت اسگتیدامی اعضگای هیگات  سه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانپژوهشاا  فرهنگ، هنر و ارتیاطات و موس

 اصلی است. های این واحد در چهاربیش گ ارش عمد  خدمات و فعالیت نماید.علمی خدمت رسانی می
 

 بخش اول : 
 ییاجرا اتیجلسات ه

 (1-3)جداول 

 جذب ییاجرا اتیجلسات ه -1جدول 
 ر/ ساعتنف تعداد م وبات تعدادجلسات

5 55 5/121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 

 یعلم اتیه یاعضا تیوضع لیمصوبات جذب و تبد  -2جدول
 نوع                
 

 سهسؤم    

جذب 
 پیمانی

راتبه به 
 پیمانی

 پیمانی به
رسمی 

 آزمایشی

رسمی 
آزمایشی به 
 رسمی قطعی

 مجموع

 22 9 6 1 5 پژوهشگاه
 1 - - - 1 پژوهشکده بیمه

پژوهشکده مطالعات 
 2 - - 1 1 راهبردی

کده مطالعات پژوهش
 فرهنگی و اجتماعی

1 - 1 - 2 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
 2 - - - - ارتباطات

پژوهشکده علوم انسانی 
وابسته به بنیاد دایره 

 المعارف
2 - - - 2 

موسسه مطالعات  مدیریت 
جامع و تخصصی جمعیت 
 کشور)جمعیت شناسی(

- - - 3 3 

حکمت و  یموسسه پژوهش
 2 1 1 - - رانیفلسفه ا

 32 12 9 2 12 مجموع
 

 رخانهیدبپرونده در لتشکی – 3جدول

 متقاضیان 
 پژوهشگاه 

متقاضیان سایر 
 مجموع سساتؤم

 32 15 15 پرونده تبدیل وضعیت
 15 11 1 پرونده جذب

 15 28 16 مجموع

2 
 

 
 
 
 
 

 یعلم اتیه یاعضا تیوضع لیمصوبات جذب و تبد  -2جدول
 نوع                
 

 سهسؤم    

جذب 
 پیمانی

راتبه به 
 پیمانی

 پیمانی به
رسمی 

 آزمایشی

رسمی 
آزمایشی به 
 رسمی قطعی

 مجموع

 22 9 6 1 5 پژوهشگاه
 1 - - - 1 پژوهشکده بیمه

پژوهشکده مطالعات 
 2 - - 1 1 راهبردی

کده مطالعات پژوهش
 فرهنگی و اجتماعی

1 - 1 - 2 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
 2 - - - - ارتباطات

پژوهشکده علوم انسانی 
وابسته به بنیاد دایره 

 المعارف
2 - - - 2 

موسسه مطالعات  مدیریت 
جامع و تخصصی جمعیت 
 کشور)جمعیت شناسی(

- - - 3 3 

حکمت و  یموسسه پژوهش
 2 1 1 - - رانیفلسفه ا

 32 12 9 2 12 مجموع
 

 رخانهیدبپرونده در لتشکی – 3جدول

 متقاضیان 
 پژوهشگاه 

متقاضیان سایر 
 مجموع سساتؤم

 32 15 15 پرونده تبدیل وضعیت
 15 11 1 پرونده جذب

 15 28 16 مجموع

3 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ش دوم:
بخ

 
کارگروه بررسی توانمندی علمی

 
 

 نیعناو کیبه تفک یعلم یتوانمند یکارگروه بررس -1جدول 

تعداد  هاعناوین کارگروه
 جلسات

 هاتعداد مصاحبه
 ساعتنفر/ /پرونده ها

کارگروه علمی 
 185 32 6 جذب

کارگروه علمی 
 111 6 6 تبدیل وضعیت

 21 1 1 کارگروه انتقال

 332 38 13 مجموع
ش سوم:

بخ
 

کارگروه بررس
 ی

صلاح
تی

 
عموم

 ی
)جداول 

6-
 یعمومجلسات کارگروه  -5جدول (5

تعداد 
 جلسات

مجموع  تعداد افراد مصاحبه شده
 هامصاحبه

فر/ ن
تبدیل  جذب ساعت

 وضعیت

8 15 22 35 156 

3 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ش دوم:
بخ

 
کارگروه بررسی توانمندی علمی

 
 

 نیعناو کیبه تفک یعلم یتوانمند یکارگروه بررس -1جدول 

تعداد  هاعناوین کارگروه
 جلسات

 هاتعداد مصاحبه
 ساعتنفر/ /پرونده ها

کارگروه علمی 
 185 32 6 جذب

کارگروه علمی 
 111 6 6 تبدیل وضعیت

 21 1 1 کارگروه انتقال

 332 38 13 مجموع
ش سوم:

بخ
 

کارگروه بررس
 ی

صلاح
تی

 
عموم

 ی
)جداول 

6-
 یعمومجلسات کارگروه  -5جدول (5

تعداد 
 جلسات

مجموع  تعداد افراد مصاحبه شده
 هامصاحبه

فر/ ن
تبدیل  جذب ساعت

 وضعیت

8 15 22 35 156 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سساتؤنوع درخواست و م کیبه تفک یعموم یهامصاحبه  -6جدول 

 نوع                    
راتبه به  ذبج سسهؤم    

 پیمانی

 پیمانی به
رسمی 

 آزمایشی

رسمی 
آزمایشی به 
 رسمی قطعی

 مجموع

 22 9 7  5 هشگاهپژو
 1 - -  1 پژوهشکده بیمه
پژوهشکده مطالعات 

 2 - - 1 1 راهبردی

پژوهشکده مطالعات 
 فرهنگی و اجتماعی

3 - 1 - 1 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
 2 - - - - و ارتباطات

پژوهشکده علوم انسانی 
وابسته به بنیاد دایره 

 المعارف
1 - - - 1 

موسسه مطالعات  
مدیریت جامع و 

خصصی جمعیت ت
 کشور)جمعیت شناسی(

- - - 3 3 

موسسه پژوهشی 
 1 - 1 - - حکمت و فلسفه ایران

 35 11 8 1 11 مجموع

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش چهارم:
 مکاتبات

 : شرح عمده فعالیت ها7جدول 
 مورد ثیت در دفتر اندیکاتور دبیرخانه 91 بالغ بر

 اینترانتی و ای آرپی.نامه دریافتی از طریق شیکه   122نامه صادر  و 522بالغ بر

دبیرخانه هیات اجرایی جــذب با هدف جذب اعضــای هیات علمی 
توانمنــد و متعهد و در راســتای اهداف پژوهشــگاه مســتقیما زیر 
نظر ریاســت پژوهشــگاه فعالیت می کند. این واحد همسو با رسالت 
پژوهشــگاه به عنوان  نقطه ثقل علمی در میان مراکز پژوهشی کشور،  
به هفت موسسه پژوهشی دیگر شــامل پژوهشکده بیمه، پژوهشکده 
مطالعات راهبــردی، پژوهشــکده مطالعات فرهنگــی و اجتماعی، 
پژوهشــکده علوم انســانی وابســته به بنیاد دایره المعارف، موسسه 
مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشــور، پژوهشــگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات و موسسه پژوهشــی حکمت و فلسفه ایران 
در جذب و تبدیل وضعیت اســتخدامی اعضــای هیات علمی خدمت 

رسانی می نماید. گزارش عمده خدمات و فعالیت های این واحد در 
چهاربخش اصلی است.
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وژیه انهم هفته ژپوهش

گزارش عملـکرد روابط عمومی
آبان ماه 98 - مهرماه 99
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وژیه انهم هفته ژپوهش

گزارش عملـکرد 
مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی

آ بان ماه 98 - مهرماه 99

مدیریــت ترویج دســتاوردهای پژوهش های 
علوم انســانی ذیل معاونت کاربردی ســازی 
علوم انســانی و فرهنگی با ســه اداره فعالیت 

می کند.

                   مرکــز آموزش هــای تخصصی آزاد که 
با نام اختصاری ماتا شــناخته می شود از سال 
1394 تا پایان آبان ماه با برگــزاری بیش از 2 
هزار و 440 جلســه آموزشــی مختلف تالش 
کرده اســت تا تجربیات علمــی بیش از 800 
مدرس از دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها، و سایر 
مراکز علمی از جمله پژوهشــگاه علوم انسانی 
و مطالعــات فرهنگــی را بــه دانش پذیران و 
عالقمندان بــه دوره های برگزار شــده انتقال 
دهــد. در بازه زمانــی مذکور، حــدود 9 هزار 
500 دانش پذیر شــرکت نموده اند. همچنین، 
مرکز آموزش هــای تخصصــی آزاد از ابتدای 
سال 1399 و با توجه به شــیوع کرونا به ارائه 
آموزش ها  از طریق فضای مجازی روی آورده و 
تاکنون بیش از 54 دوره مختلف را در این فضا 

با موفقیت برگزار نموده است.
* آنالیــن کردن فراینــد برگــزاری دوره های 

آموزشی از ابتدا تا دریافت گواهی شرکت در دوره
* ایجــاد زیر ســاخت شــناخت مخاطبان و 

مدرسان در سطح کشور 
* اقدام به منظور استفاده از ظرفیت ها بین المللی 
* اقدام در جهت راه اندازی باشگاه دانش پذیران   

* استفاده از ظرفیت اساتید مطرح کشور 

* اقدامات زیرساختی و نرم افزاری  
* اقدام در جهت برندسازی مرکز 

 

                        در بخش پرتال جامع علوم انسانی نیز  با 
به روز کردن 611 نشریه مختلف حدود 20 هزار 
مقاله جدید )دقیقا 19966مقالــه( در 8 ماهه 
نخســت ســال 1399 در این پرتال بارگذاری 
شــده اســت. در این دوره زمانی همچنین 62 
نشریه جدید به آمار موجود در این پرتال افزوده 
شده است. در مجموع، پرتال جامع علوم انسانی 
در حال حاضر بــا دارا بودن حــدود 353 هزار 
مقاله از مجالت معتبر توانســته به منبع مهمی 
در یافتن مقاالت برای محققان، دانشــجویان و 
اساتید دانشگاه تبدیل شــود. میانگین بازدید 
روزانه حدود 63 هزار نفر از ســایت پرتال جامع 
علوم انســانی )در آبان ماه( و میانگین 44 هزار 
بازدید روزانه برای هشت ماه نخست سال 1399 
نشان از ظرفیت های این پرتال دارد، که کسب 

رتبه الکسا 424 در آبان ماه گواه این مدعاست. 
  

                 وبسات پژوهشــگاه علوم انسانی نیز که 
بیش از 70 صفحــه در آن وجود دارد و 30نوع 
قالب محتوایی مختلــف )اعم از اخبار، مقاالت 
،کتــب، نشــریات،فایل های چند رســانه ای 
،طرح هــای پژوهشــی و...( در آن بارگذاری 
می شــود، ضمن اینکه به منبــع مهمی برای 

معرفی دستاوردهای علمی  پژوهشگاه تبدیل 
شــده، این ظرفیت را داراســت که با توسعه 
فعالیت های بخش انگلیســی زبــان خود در 

عرصه بین المللی نیز جایگاه خــود را تقویت 
نماید. به روز کردن رزومه اعضاء هیأت علمی، 
افزودن چکیده مقاالتی که به فارســی منتشر 
شــده و یا قرار دادن لینک آثــاری که به زبان 
انگلیسی هســتند، از جمله ظرفیت های مؤثر 
در شــکل گیری روابط با دانشگاه ها و نهادهای 
خارج از کشور می باشــند. اگرچه در این مسیر 
گام هایی برداشــته شده، اما کســب جایگاه 
واقعی پژوهشــگاه نیازمند تالش بیشــتری 

است.
 

در بخش ترویج علم نیز اجــرای برنامه "ترویج 
یافته های پژوهشــی - تیپ" زمینه ساز انتقال 
دســتاوردهای پژوهشــی به عموم مــردم و 
همچنین سازمان ها است که به طور قطع ضمن 
تقویت روابط پژوهشگاه با جامعه می توان مسیر 
تحقق ایده پژوهشگاه دانایی محور، جامعه مدار 

و بدون دیوا را هموارتر ساخت. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2 1



آذر ماه
سال 1399

19



آذر ماه
سال 1399

20

وژیه انهم هفته ژپوهش

گزارش عملـکرد مدیریت نوآوری و کاربردی سازی
آذر ماه 98 - آذرماه 99
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برخی از سازمان هایی که با پژوهشگاه قرارداد کارفرمایی منعقد کرده اند
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وژیه انهم هفته ژپوهش

گزارش عملـکرد مدیریت امور فرهنگی

مهرماه 98 - مهرماه 99
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گزارش عملـکرد دفتر همکاری های علمی بین المللی

آذر ماه 98 - آذرماه 99
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وژیه انهم هفته ژپوهش

گزارش فعالیت های مرتبط با کرونا در 

پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

طرح های پژوهشی

مقاالت منتشر شده در نشریات

مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت

سخنرانی های ارائه شده در همایش های مختلف
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پویش رســانه ای امید با هدف تحقق هر چه بهتر ایده »پژوهشــگاه بدون دیوار« و به منظور تقویت رابطه نهادهای علمی با حوزه عمومی و دغدغه های 
اجتماعی ایجاد شد. در این پویش که به همت معاونت کاربردی سازی علوم انســانی و فرهنی برگزار گردید تالش شد با شناسایی افراد عالقمند، مبرز و 
شاخص در حوزه های مختلف علوم انســانی ویدئوهای صوتی و تصویری از آنها تهیه و در فضای مجازی بازنشر شود. تعداد 25 پویش با مدت زمان کلی 

120 دقیقه و میانگین بازدید چهار هزار نفر در فضای مجازی بیانگر میزان استقبال مخاطبان از این پویش است. 

این همایش کــه از 10 تا 13 خرداد به صــورت مجازی 
برگزار شــد در شــانزده نشســت مختلف میزان حدود 
450 شرکت کننده بود. مراســم اختتامیه این همایش با 
ســخنرانی دکتر ایرج حریرچي معاون کل محترم وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي و دکتر حسینعلي 
قبادي ریاســت پژوهشــگاه برگزار شــد. دکتــر احمد 
پاکتچي، رئیس پژوهشکده دانشــنامه نگاري، به عنوان 
دبیر علمي همایش و دکتر اصغر اسمعیلي به عنوان دبیر 
اجرایي، امور مربوط به هماهنگي هاي اجرایي همایش را 

عهده دار شدند.

پویش رسانه ای امید 

همایش مجازی کرونا

کتب تازه منتشر شده در زمینه کرونا
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وژیه انهم هفته ژپوهش

علم داده1 یک بین رشته ای اســت که داده های فاقد ساختار را ســاختارمند کرده و با بهره گیری از روش های علمی در پردازش داده به استخراج دانش 
و افزایش بینش می پردازد. در حوزه علم داده، از آمار و روش های »یادگیری ماشــین«2 در هوش مصنوعی برای ساخت الگوریتم های پردازشی جدید 
بهره برده می شود؛ و براساس نیازهای تعریف شده در حوزه علم داده، کار ذخیره سازی و استخراج اطالعات از داده به صورت الگوریتمی انجام می پذیرد. 

همچنین تحلیل داده برای حل مسائل پیچیده و نمایش بصری اطالعات نیز صورت می گیرد.
هدف اصلی تأســیس پرتال کرونا، گردآوری اطالعات 
مربوط به کرونا در قالب یک سامانه و ارائه تحلیل های 
الگوریتمی انجام شــده به کاربر جهت تسهیل فراینِد 
ارائۀ فراتحلیــل از اطالعات موجود در ایــن پرتال از 
منظر علوم انسانی و اجتماعی است. در این پرتال ابتدا 
به صورت الگوریتمی تحلیل اولیــه ای از داده ها انجام 
می شود. این اطالعات برای تسهیل در ارائه فراتحلیل 
توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی 
منحصربه فــرد این نوع فراتحلیل هــا داده محوربودن 
آنها است که براســاس شــواهد می توان به خلق یک 
فرضیه و ارزیابی یک فرضیه به صورت کّمی پرداخت. 
بنابراین پژوهشــگر می تواند تحلیل های اولیه ای که 
به صورت الگوریتمی توســط رایانه انجام شده اســت 
را به یک فراتحلیل تبدیل کنــد و از این فراتحلیل در 
سیاســت گذاری های آینده پژوهانه استفاده نماید. در 
شکل 1 ســاختار کلی طرح برای استخراج اطالعات و 
ارتباط پایگاه های داده ای که تهیه خواهد شد نمایش 

داده شده است:
                                                                                                                                                                                                                 

شکل 1: نمای کلی سامانه زیرساختی پرتال کرونا      

معماری سامانه زیرســاختی پرتال کرونا به این صورت طراحی شده اســت که داده های جمع آوری شــده از وبگاه های خبری هدف در دو پایگاه داده 
سازمان دهی بشود: 

)1(  »پایگاه داده متنی« که به عنوان آرشیو کلی از اخبار بتواند برای سایر پژوهش های علوم انسانی مبتنی بر داده مانند »پایگاه داده زبان فارسی« مورد 
استفاده قرار گیرد،

)2( »پایگاه داده کرونا« که فقط برای پرتال کرونا قابل اســتفاده باشــد. در این مدل خزش، اخبار به صورت روزانه از وبگاه های خبری خزش شده و به 
داده های قبلی در این دو پایگاه داده افزوده می شــود؛ بنابراین یک فرایند پیوســتار در طراحی جمع آوری داده وجود دارد و مقطعی نیست. نتیجه این 
عملکرد می تواند ضمن به روزرســانی روزانۀ داده ها در پایگاه، از این اطالعات برای رصد تغییرات و تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، زبانی و غیره 

که به صورت روزانه در بطن جامعه اتفاق می افتد و مبتنی بر داده است مورد استفاده قرار گیرد.
برای جمع آوری داده از روش خزش وبگاه های خبری اســتفاده شده اســت و درحال حاضر فرایند خزش برروی 5 وبگاه خبری انجام شده است و حاوی 
بیش از 18 میلیون خبر با حجم بالغ بر 2میلیارد و ســیصد میلیون واژه از ســال 1385 تا کنــون حاصل از وبگاه های خبری هدف می باشــد. در این 
پرتال پیش بینی شده اســت پس از پیش پردازش، پردازش و تحلیل داده  به صورت الگوریتمی انجام پذیرد و امکانات جســتجو و اســتخراج اطالعات 
 از این تحلیل ها با کمک یک واســط کاربری برای کاربر فراهم آید. تحلیل های رایانشی که قرار اســت در تهیه پرتال کرونا تعریف شود عبارت است از

الف( دسته بندی اخبار کرونا براساس مقوله خبر، ب( خوشه بندی اخبار مشابه در یک مقوله خبری براساس تشابه موضوعی، پ( تحلیل رویکرد اخبار و 
ت( استخراج واژه های کلیدی. عالوه بر این امکانات، امکان استخراج اطالعات آماری از واژه ها و الگوهای زبانی نیز پیش بینی شده است.

                    Data science                               
                   Machine learning  

پرتال کرونا از منظر علوم انسانی و اجتماعی

1.

2.
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گزارش عملـکرد کتابخانه 
مهرماه 98 - مهرماه 99
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وژیه انهم هفته ژپوهش

گزارش عملـکرد
 طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور 

هفته پژوهش 99

طرح جامع اعتالء در راستای مجموعه اسناد باالدستی کشــور، با هدف عملیاتی کردن راهبردها و سیاســت های برنامۀ راهبردی اول پژوهشگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی، با مصوبه و ماموریت ویژه هیات امناء پژوهشگاه )مصوبه سال 1394( طراحی شــد. این طرح که شامل مجموعه طرح های 
پژوهشِی مبنایی، راهبردی، کاربردی، مسأله مدار و با هدف رفع چالش ها و نیازهای جامعه طراحی شده است؛ با جهت گیری بومی ، منطبق با ارزش های 
دینی و فرهنگی ایرانی، به صورت روشمند و معطوف به پیشرفت کشور بوســیله اعضای هیأت علمی پژوهشگاه و همچنین نخبگان علمی کشور از سال 
1396 در حال انجام اســت. خروجی های این طرح به صورت منظومه ای از فعالیت های علمی-ترویجی، در پاســخ به نیازها، چالش ها، و مسائل جامعه 
ایران، و با هدف نشان دادن ارتقاء کارآمدی و کارآرایی علوم انســانی در گونه های مختلفی از جمله گزارش طرح، گزارش های مدیریتی برای ذینفعان، 
گزارش های راهبردی، توصیه های سیاستی، گزارش های علمی ملّی، فراتحلیل های علمی، کتاب، انواع مقاله، نشست های نخبگانی، جلسات علمی، و 

... در ایران منتشر و در دسترس ذی نفعان و جامعه علمی کشور قرار می گیرد.
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وژیه انهم هفته ژپوهش

گزارش عملـکرد مدیریت تحصیالت تکمیلی
آبان ماه 98 - مهرماه 99
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گزارش عملـکرد مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره وری
آذرماه 98 -آذرماه 99
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وژیه انهم هفته ژپوهش

گزارش عملـکرد مدیریت مالی
آذرماه 98 -آذرماه 99

تأمین اعتبار حواله های صادره از سوی مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین 

بررسی کلیه پرداخت های قرارداد بیمه تکمیلی با توجه به پایان قرارداد بیمه ایران از انعقاد قرارداد  

ثبت کلیه اسناد صادره از نظر درج صحیح سرفصل ها در سیستم حسابداری تعهدی

دریافت ابالغ اعتبار از وزارت علوم، نهاد ریاست جمهوری و صندوق رفاه دانشجویان 

تأیید و امضاء کلیه گواهی های کسر از حقوق جهت دریافت وام و ضامنین 

تنظیم و ارائه گزارشات تحلیلی در رابطه با فعالیتهای ذیربط به مقام مافوق

پرداخت پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی کارکنان بازنشسته

نگهداری حساب اعتبارات بر اساس قوانین بودجه سالیانه کشور

ارسال گزارشات متعدد جهت اطالع مدیر امور مالی 

ویرایش و ثبت کلیه اسناد در سطح کل و معین

انطباق با قوانین و مقررات در صورت درخواست 

حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی

صدور سند حسابداری مربوطه 

پرداخت  کلیه تعهدات پژوهشگاه در اسرع وقت 

نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر حساب اموال

تطبیق صورتحساب های واصله از بانک با دفاتر بانکی پژوهشگاه 

کنترل کلیه پرداخت ها براساس آیین نامه ها، مقررات و قوانین

پیگیری تأمین منابع مالی و تخصیص اعتبار پژوهشگاه از وزارت دارایی

نگهداری حساب درآمدها و تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به تفکیک منابع درآمدی

تهیه عملکرد مالی سالیانه پژوهشگاه در کلیه حسا ب های مستقل بودجه ای مورد عمل 

مکاتبات واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی به منظور پاسخگویی به واحدها و سازمان های ذیربط 

گردآوری و بهنگام نمودن منابع اطالعاتی معتبر جهت انجام امور رسیدگی با رعایت کامل قوانین و مقررات

پیگیری جهت تسویه حساب پیش پرداخت ها، علی الحساب ها، قراردادها و سایر بدهی ها و مطالبات پژوهشگاه 
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اعضای هیات علمی برگزیده
 

4931 4931 4931 4931 4931 

 محمدامير احمدزاده
 سيدجواد ميري

 توانيعليرضا ملايي
 سادات شفيعي سميه

 طاهره ايشاني
 فرزانه گشتاسب

 احدي حوريه
 نيره دلير

 مهرنوش هدايتي
 پور محسن علوي

 احمدصفاري مقدم
 عليرضا ملايي

 كريمي الهروح 
 محمد امير احمدزاده

 نيره دلير
 آتوسا رستم بيك

 طاهره ايشاني
 زهرا حياتي
 بهاره نصيري

 صابره سياوشي
 ا... فاضلي نعمت

 حوريه احدي

 رمضان رضايي
 اله شهابي روح

 حوريه احدي
 معصومه نعمتي قزويني 

 زاده طاهره كمالي 
 بيك رستم آتوسا

 نيره دلير
 رپو سيدمحسن علوي 

 فرزانه گشتاسب
 عليرضا ملايي تواني

 آزيتا افراشي
 فرزانه گشتاسب

 نيره دلير
 سيد حسين ميرجليلي

 رمضان رضايي

کارشناسان 
 برگزیده

 مريم هاشمي
 آمنه بختياري

 آمنه بختياري
 سولماز نوري 
 فائزه توكلي 

 ناديا حاجيپور
 فاطمه نعيمي

 شاهين آريا منش
 آمنه بختياري 
 ناديا حاجي پور 

 امير اعتمادي
 امير صادقي 
سيد محمد  

 حسين محمدي

 شاهين آريامنش
 پور ناديا حاجي 

 پور مهلا آرين 

بخش کرسی 
 پگاه مصلح ----- ----- ----- ----- پردازی نظریه

بخش انتشار 
مقاله در مجلات 

 معتبر خارجی
----- ----- ----- ----- 

 حسن مجيديان
 شهابي اله سيدروح

 آيدين كيخايي
 علي سلماني ندوشن 

 اندام شريفي گل 

بخش مجلات 
 ----- ----- ----- ----- Q4دارای رتبه 

 غلامرضا ذكياني
 سيد مختار مؤمني 

 ديمسيد بيوك مح
 مهدي محمدي 
 فر شهرام يوسفي 

 اعظم رياحي 
 احمدي فاطمه جان 

 فاطمه بدوي 
کاربردی بخش 

سازی علوم 
 انسانی

 سعيد ناجي ----- ----- ----- -----

 بخش ترویجی
سازی علوم 

 انسانی
 سيده زهرا اجاق ----- ----- ----- -----

 ابراهيم التجايي

 

برگزیدگان هفته پژوهش در سال های پیشین

      5 جایزه ویژه  بخش کرســی نظریه پردازی، انتشــار مقاله در مجالت معتبر خارجي ، مجالت داراي رتبه Q1 کاربردی ســازی علوم انســانی  و 
ترویجی سازی علوم انسانی در سال 1398 به جوایز ویژه هفته پژوهش افزوده شدند.
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وژیه انهم هفته ژپوهش

عمده فعالیت های پژوهشکده ها و مراکز درسال پژوهشی 99-98

 نام پژوهشکده / مرکز

می
 عل

ات
 هی

ضاء
د اع

عدا
ت

 

مقالات 
منتشر 

 شده

 ها
ست

نش
 

شی
موز

ی آ
هها

رگا
کا

 

 های موظفطرح
ات

خار
افت

 
طرح های 
 کارفرمایی

سی
فار

سی 
گلی

ان
شده 

ام 
انج

فته 
ن یا

پایا
جام 

ل ان
 حا

در
 

فته
ن یا

پایا
 

ال 
ر ح

د
جام

ان
ری 

یگی
ل پ

 حا
در

 

 2 0 5 0 9 1 0 57 51 0 3 7 اخلاق و ترتیب

 7 3 4 0 8 6 4 7 2 4 22 52 اقتصاد و مدیریت
اندیشه سیاسی، انقلاب و 

 2 0 0 0 8 3 5 6 4 0 2 6 تمدن اسلامی

 5 0 0 0 51 6 3 3 1 0 21 52 علوم تاریخی

 5 2 0 0 8 2 5 5 4 4 55 56 دانشنامه نگاری

 6 5 5 2 53 53 1 6 1 2 54 52 شناسیزبان 

 3 2 0 5 58 54 4 0 5 0 23 57 زبان و ادبیات

 0 0 0 5 50 7 2 1 5 3 53 9 غرب شناسی و علم پژوهی

 5 0 0 0 4 4 5 5  0 8 3 فرهنگ معاصر

 3 5 5 0 20 55 54 50 1 5 58 59 مطالعات اجتماعی

 1 0 5 5 4 1 5 5 2 0 2 7 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 5 5 0 5 50 8 2 5 2 0 1 7 مطالعات قرآنی
 نظریه پردازی سیاسی 

 5 5 0 5 8 7 2 5  0 56 9 و روابط بین الملل

 1 0 0 0 6 3 3 2 9 0 6 9 حکمت معاصر

 0 5 5 0 8 5 5 0  0 5 1 اسناد فرهنگی آسیا

 0 5 0 0 2 5 0 5 5 0 2 2 حقوق

 0 0 0 0 5 0 0 0  0 0 5 امام علی)ع(
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مهمترین فعالیت های
 شورای بررسی متون و کتــب علوم 

انسانی در حوزه نقـد

 شوراي بررسي متون و کتب علوم انســاني از آغاز فعالیت خود تا کنون تعداد 6300 عنوان کتاب ملی و جهانی در رشــته های مختلف علوم انسانی و از 
انتشارات دانشگاهی و غیردانشگاهی را نقد و بررسی کرده است. این شــورا در قالب گروه های تخصصی 17 گانه در سال 98 اقدام به نقد و بررسی علمی 

بیش از به 400 عنوان کتاب ملی و جهانی نموده است.  

برگزیده شدن 6 مقاالت شورا در شانزدهمین جشنواره نقد کتاب
عبور منشورات شورا از 220 نسخه 

انتشار نقدنامه های جدیدی 
برگزاری همایش  ها و نشست  های علمی در حوزه نقد

مشارکت شورا در کنفرانس های بین المللی و انتشار کتاب مجموعه مقاالت 
برگزاری سلسله نشست های اندیشمندان معاصر علوم انسانی

برخی از مهمترین فعالیت ها در راستای توسعه فرهنگ نقد و تقویت جایگاه علوم انساني
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با توجه به مسئله محوری و تطبیق فعالیت های شــورا با نیاز روز جامعه، این شورا فعالیت هایی در حوزه آسیب شناسی زبان فارسی، نقد و بررسی الگوی 
ایرانی-اسالمی پیشرفت، بیانیه گام دوم انقالب اســالمی، اقتصاد مقاومتی و ... برگزار کرد. برای نمونه در حوزه اقتصاد مقاومتی، بیانیه گام دوم آثار و 

فعالیت های علمی زیر را به جامعه علمی عرضه نموده است:

              الف( اقتصاد مقاومتی
انتشار کتاب نقدنامه اقتصاد مقاومتي: شامل نقد42 کتاب منتشر شده با موضوع اقتصاد مقاومتي  

انتشار کتاب مجموعه مقاالت اقتصاد مقاومتی  
انتشار کتاب مجموعه مقاالت حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی  

انتشار کتاب نقدنامه اقتصاد )2(  
انتشار کتاب نقدنامه اقتصاد )3(  

انتشار کتاب نقدنامه دو اثر  
برگزاری دو همایش ملی اقتصاد مقاومتي  

برگزاری همایش »حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی: بررسی برنامه ها و متون«  
انتشار کتاب مجموعه مقاالت همایش حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی   

              ب( الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت
برگزاری همایش بررسی متون الگوی اسالمی -  ایرانی پیشرفت در تیرماه 98   

اقدام به تدوین و انتشار کتاب مجموعه مقاالت این همایش   
برگزاری چندین نشست تخصصصی با حضور اعضای مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و سایر صاحب نظران  

               ج( بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
بررسی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و آینده علوم انسانی و شورای بررسی متون   

فراتحلیل بیانیه گام دوم انقالب اسالمی  
نقد و بررسی بیانیه گام دوم در جلسات شورای بررسی متون در طول سال 1398  

تهیه و تدوین کتابچه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمي  

موضوع محوری فعالیت های شورای متون در سال 98
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گزارش عملـکرد
 دفتر کرسی های مناظره، نقد، نظریه پردازی و آزاداندیشی

آذرماه 98 -آذرماه 99

طرح نامه دکتر مزدک رجبی، با عنوان: »شــرط امکان تاریخ نگاری 
اندیشه معاصرایران)سوژه تجدد(«  

طرح نامــه آقای دکتر ابوالفضــل حری،با عنوان: »روایت شناســی: 
پارادایمی برای بررسی قصص قرآنی از منظر دستور زبان روایت«

طرح نامه دکتر زهرا محققیان،بــا عنوان: »تحلیل کهن الگویی قرآن 
کریم با کمک نمادها و باورهای اسطورهای اعراب باستان« 

طرح نامه دکتر حســن زاده، با عنوان: »بین آئینیت، موقعیت آئینی و 
موقعیت هنجاری«.

طرح نامــه دکتر شــروین مقیمی، با عنــوان: »تأملــی در انگاره ی 
شهروندی در ایران معاصر از منظر بحث در فلسفه ی سیاسی« .

طرح نامه  خانم دکتر ســپیده میرمجیدی با عنوان: »روش های حل 
تعارض میان منافع کنشــگران فرایند جرم انگاری در ایران در پرتو 

نظریه برساختگرایی اجتماعی«. 

طرح نامه کرســی دکتر آیت اهلل میرزایی، با عنوان: »ساختارسازی 
ناراستی های آکادمیک در نظام دانشگاهی ایران«

طرح نامه کرسی دکتر سعید شــفیعیون،با عنوان: »ساماندهی بحث 
استعاره و تقسیمات تّشت آن در بالغت فارسی« 

دکتر مزدک رجبی تحت عنوان: »سوژه تجدد« ناقدین جلسه: دکتر 
مهدی معین زاده، دکتر قباد منصوربخت.

دکتر ابوالفضل حــّری تحت عنوان: »روایت شناســی الگوی نظری 
و عملی برای بررســی قصص قرآنی« ناقدین جلســه: دکتر حسین 

صافی، دکتر حمید رضا حسن زاده توکلی.

دکتر علیرضا حســن زاده تحت عنوان »بیناآیینیت« ناقدین جلسه: 
دکتر حمیدرضا دالوند، دکتر حسین میرزائی.

دکتر زهرا محقیقان تحت عنوان »تحلیل کهن الگویی قرآن کریم با 
کمک نمادها و باورهای اسطورهای اعراب باستان« 

دکتر شــروین مقیمی تحت عنوان: »تأملی در انگاره ی شــهروندی 
در ایران معاصر از منظر بحث در فلســفه ی سیاسی«. ناقدین جلسه: 

دکتر مجید توسلی رکن آبادی، دکتر آیت اهلل میرزایی

 دکترســپیده میر مجیدی تحــت عنوان: »روشــهای حل تعارض 
میان منافع کنشــگران فرایند جرم انگاری در ایــران در پرتو نظریه 
برساختگرایی اجتماعی«. ناقدین جلســه: دکتر محمدعلی بابایی، 

دکتر بهمن حسینجانی 

دکتر آیــت اهلل میرزایی، با عنوان: »ساختارســازی ناراســتی های 
آکادمیک در نظام دانشــگاهی ایران« ناقدین جلســه: دکتر محمد 

ابویی اردکانی، دکتر رضا عظیمی

دکتر ســعید شــفیعیون، با عنوان: »ســاماندهی بحث اســتعاره و 
تقسیمات تّشت آن در بالغت فارســی«. ناقدین جلسه: دکتر مریم 

مشّرف، دکتر علیرضا نیکویی

برگزاری کرسی های ترویجی عرضه و نقد ایدۀ علمیکمیته های دستگاهی

برگزاری جلسات بر خط با نمایندۀ دبیرخانه هیأت حمایت از 
کرسی ها در شورای عالی انقالب 

برگزاری سه کمیته  دستگاهی که 9 طرح نامه  در آن بررسی و در نهایت 8 
طرح نامه  به تصویب رسید.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8
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گزارش عملـکرد مدیریت نشر آثار علمی 
دی ماه 98 -آبان ماه 99

انتشارات پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی در مدت فعالیت خود قریب به هزار عنوان کتاب در حوزۀ علوم انسانی به طبع رسانده است که 
بســیاری از این آثار در فضای دانشگاهی و تخصصی کشــور به عنوان متون پرخوانش شناخته و بهره برداری می شوند. انتشــارات پژوهشگاه هم چنین 
متولی انتشار 23 نشریۀ علمی در حوزه های یادشده است که ساالنه شــانزده هزار برگ متن علمی معتبر در فضای علمی کشور منتشر می کند که از این 

حیث در ایران بسیار منحصربه فرد است.

ثبت 25 نشریه علمی در سامانه ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم )مپفا(
ثبت 3  نشریه در نمایه بین المللی DOAJ  )تحقیقات تاریخ اجتماعی، حکمت معاصر، ادبیان و پژوهش های میان رشته ای(

ثبت 5 نشــریه در نمایه Google scholar  )تحقیقات تاریخ اجتماعی، حکمت معاصر، ادبیان و پژوهش های میان رشــته ای، فلســفه علم، 
جستارهای سیاسی معاصر(

دریافت درجه کیفی Q1  توسط 3  نشریه   )جامعه پژوهی فرهنگی، جستارهای تاریخی، پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی(
دریافت درجه کیفی   Q2 توسط 6 نشریه )جستارهای سیاسی معاصر، پژوهش نامه زنان، ادبیات پارســی معاصر، رسانه و فرهنگ، زبان شناخت، 

پژوهش نامه علوی(
درخواست خرید DOI  برای تمام نشریات پژوهشــگاه به منظور بروزرسانی نشریات با توجه به شــرایط و مؤلفه های ارزیابی کمیسیون نشریات 

وزارت علوم
ISC بارگذاری مقاالت هر شماره در سامانه

افزایش تعداد مقاالت منتشر شده در هر شماره که به حداقل 12 مقاله در هر شماره و 24 مقاله در هر سال رسیده است.

اقدامات صورت گرفته در بخش نشریات از دی ماه سال 1398 تا آبان ماه 1399
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کتاب های  پرفروش سال 1398 و سال 1399
 سال 1398: آموزش مربي فبک دوازده جلدي - جستارهایي درباره فلسفه و ادبیات - تاریخ فرهنگي ایران مدرن، دیدار با سیمرغ )جدید چاپ ششم(   
راهنماي داستان هاي کندوکاو فلسفي) جدید( ویژه مربیان حلقه کندوکاو، داســتان هایي براي کندو کاو فلسفي جلد دوم )مقطع راهنمایي: پایه ششم 
ابتدایي،هفتم و هشتم متوسطه(، کودک فیلســوف لیال )چاپ سوم (،  دستور زبان اوستایي،  داســتان هایي براي فکر کردن چاپ،  غایب بزرگ مدرسه 

)جلد1(.
سال 1399: زندگی سراسر فهم مسأله اســت، عقالنیت نوین در چین، انجیل برنابا، تاریخ اصفهان)جغرافیا(، طومارهای بحرالمیت، قواعدکلی فلسفی، 

تاریخ باستان، فرهنگ گویشی سیستان)خنج( 
اقدامات فروشگاه کتاب در شش ماهه دوم1398  و شش ماهه اول سال 1399

              برگزاری 15 نمایشگاه استانی)فارس، یزد، بوشهر، خوزستان،کرمان، زنجان و...(
            پیگیری و اخذ ســهمیه کاغذ ارزان قیمت دولتی  در دو نوبت از وزرات فرهنگ  و ارشــاد اســالمی که این مهم نقش تعیین کننده و ســازنده ای در 

اقتصادی نمودن و تثبیت قیمت کتب و محصوالت پژوهشگاه را رقم زد.
             اعالم وصول حداقل 200 عنوان کتب از پژوهشگاه و ثبت بر روی سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی.

             انعقاد قرارداد با مجموعه نشر  و پخش اندیشه احسان، جهت چاپ و توزیع کتب.
            انعقاد قراداد با نشر و پخش تفرید جهت چاپ و توزیع کتب و نگهداری نمایشگاه استانی.

کتاب فروشی و پخش

1

2

3

4

5

6

89شده نشریات در سال منتشر : مقالات دریافتی، داوری شده و2جدول   

یتعداد مقالات دریافت عنوان نشریه ردیف دهمقالات پذیرفته ش مقالت رد شده مقالات داوری شده  همقالات منشر شد   

 29 29 98 67 67 آفاق الحضارة الاسلامیة 1

 73 73 733 89 773 ادبیات پارسی معاصر 2

ایهای میان رشتهادبیات و پژوهش 7  283 91 238 77 27 

 29 72 88 69 166 اقتصاد و تجارت نوین 9

 29 75 138 97 168 بررسی مسائل اقتصاد ایران 5

انیهای علوم انسنامه انتقادی متون و برنامهپژوهش 7  281 167 85 187 167 

نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادیپژوهش 6  123 89 75 18 29 

نامه زنانپژوهش 9  713 77 232 27 77 

علوینامه پژوهش 8  153 153 99 28 28 

های علم و دینپژوهش 13  135 95 56 29 29 

 27 25 172 163 283 تحقیقات تاریخ اجتماعی 11

 22 22 68 131 122 تفکر وکودک 12

پژوهی فرهنگیجامعه 17  176 57 21 27 29 

 29 73 72 82 156 جستارهای تاریخی 19

 25 77 238 91 283 جستارهای سیاسی معاصر 15

 29 29 56 95 135 جستارهای فلسفه دین 17

 25 27 77 73 99 حکمت معاصر 16

شناختزبان 19  87 97 21 23 19 

 27 25 16 92 67 غرب شناسی بنیادی 18

 18 18 53 73 127 فلسفه علم 23

نامه ادب پارسیکهن 21  278 238 169 28 28 

ای در رسانه و فرهنگرشتهمطالعات بین 22  196 56 173 29 29 

 25 77 238 91 283 مطالعات فرهنگ و هنر آسیا 27

پژوهیمنطق 29  28 11 16 12 29 

 

 8933تا آبان ماه  8931اقدامات صورت گرفته در بخش نشریات از  دی ماه سال 
   نشریه علمی در سامانه ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم )مپها( 32ثب 
 ه نشریه در نمایه بین المللی ب  سثDOAJ  )تحقیقات تاریخ اجتماعی، حکم  معاصر، ادبیان و پژوهش های میان رشته ای( 
   نشریه در نمایه 2ثبGoogle scholar  )تحقیقات تاریخ اجتماعی، حکم  معاصر، ادبیان و پژوهش های میان رشته ای، فلسهه علم، جستارهای سیاسی معاصر( 
 ی دریاف  درجه کیهQ3  )توسط سه نشریه   )جامعه پژوهی فرهنگی، جستارهای تاریخی، پزوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی 
    دریاف  درجه کیهیQ3  نشریه)جستارهای سیاسی معاصر، پژوهش نامه زنان، ادبیات پارسی معاصر، رسانه و فرهنگ، زبان شناخ ، پزوهش نامه  6توسط دو نشریه

 علوی(
  درخواس  خریدDOI  برای تمام نشریات پژوهشگاه به منظور بروزرسانی نشریات با توجه به شرایط و مولهه های ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم 
  بارگذاری مقالات هر شماره در سامانهISC 
  سیده اس .مقاله در هر سال ر 33مقاله در هر شماره و  33افزایش تعداد مقالات منتشر شده در هر شماره که به حداقل 
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دکتر قبادی در این مراســم ضمــن تبریک روز 
دانشجو با نثار ســالم و صلواتی به روح بلند شهید 
عرصه ی علم و پژوهش دکتــر فخری زاده، گفت: 
تحرکات دشمنان ما نشــان می دهد تا چه اندازه 
از دســتاوردهای نهاد دانشــگاه می ترسند. اگر 
روزی »نیکســون« آالله های مــا را قربانی کرد، 
امروز درخت تناور دانشگاه که ثمرات ارزشمندی 
چون شــهید فخری زاده دارد، در یک مسیر ترور 
می شوند. دعا می کنیم خداوند جانیان و مسببان 

این جنایت ها را به سزای اعمال شان برسانند.
دکتر قبــادی در ادامه بــا تشــکر از تالش های 
اصحاب رسانه گفت: از اینکه شما عزیزان همیشه 
پژوهشــگاه را مرهون حمایت ها و پشتیبانی های 
خود قرار می دهید، قدردانیم. ما باید عادت کنیم 
بدون پژوهش تصمیم نگیریم، سیاســت ورزی 
نکنیم و گزاره های حــاوی تصمیم گیری را بیان 
نکنیم. اقدامی که پژوهشــگاه در طول این چند 
سال اخیر انجام داده در این جهت بوده است که ما 
کوشیده ایم همواره در چارچوب برنامه ی توسعه ی 
راهبردی پژوهشــگاه که همانــا دانایی محوری، 
پژوهشــگاه بدون دیوار و عرضــه ی خدمات در 
حوزه ی پژوهش های کاربردی بوده است، حرکت 
کنیم. بطــور مثال در خصوص کاربردی ســازی 
خدمات پژوهشگاه )مرحله ی بالینی( سال گذشته 
به حوزه ی ســالمندان ورود کردیم و امسال هم 
با توافق شــهردار ناحیــه ی6  امیدواریم بتوانیم 
به صورت نهادینه همکاری داشــته باشــیم و با 
شاخه های مختلف علوم انسانی بتوانیم به صورت 
ملموس تر در خدمت جامعه باشیم. در عین حال 
پژوهشــگاه از اقدامات راهبردی غافل نیست.  در 

آســتانه ی قرن جدید الزم بود پژوهشــگاه علوم 
انسانی به عنوان بزرگترین نهاد پژوهشی کشور، 
هویت تمدنی و میراث های ایرانی، اســالمی مان 
را مورد توجه بیشتری قرار دهیم که خوشبختانه 
ورود به این مقوله با استقبال خوبی هم مواجه شده 
است. به همین منظور به زودی همایش بین المللی 
»ایران زمین و خاورمیانــه در قرن جدید« برگزار 
خواهد شــد که دقیقاً در راســتای راهبردهای 
درنظرگرفته شــده بــرای پژوهشــگاه حرکت 

می کنیم.

دکتر مالیی توانی: باید تجربه ی متفکران 
بزرگ را بازخوانی کنیم

در ادامه ی نشســت دکتر مالیی توانــی، معاون 
پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلی پژوهشــگاه 
در خصــوص انتخاب شــعار هفتــه ی پژوهش؛ 
»پژوهش های علوم انسانی، مسئولیت اجتماعی 
و چشــم انداز ایران در قرن آینده« توضیحاتی را 
ارائه کرد و گفت: امســال تحقق این شعار را روی 
دو محور اصلی برای پژوهــش، هم افزایی و تفکر 
اصحاب فکــر و پژوهــش مطرح کردیــم و طی 
فراخوان گســترده ای پژوهشــگران و محققان 
زیادی با ما همکاری کردند که یکی از محورهای 
آن »علوم انســانی در قــرن 15، نقــد راه رفته و 
ترســیم افق آینده« است تا در آســتانه ی تغییر 
قرن چشــم اندازی از قرن آینده داشته باشیم و با 
اعالم فراخوانی عرصه را بــرای تفکر و تحقیق باز 

نگه داریم.
دکتــر مالیی توانی با اشــاره به تأســیس اولین 
نهادهای آموزشــی و تحقیقاتی کشــور در اواخر 
قرن گذشته گفت: از سال 1297 بود که در ایران 

نهادهای علمی و آموزشی شکل گرفت.
بیــش از صد و یک ســال از تأســیس دارالفنون 
در ایران می گــذرد و طی این مــدت ما نهادهای 
آموزشی بی شــماری را در ایران تأسیس کردیم 
و امروز انبوهی از متفکران پــرورش پیدا کردند و 
امیدواریم در قرن آینده بتوانیم ثمرات بیشتری از 

داشته هایمان   ببریم.

وی افزود: محور دوم »بحران کرونا و مســئولیت 
اجتماعی علوم انسانی« اســت. بحرانی در جهان 
رخ داده و همه درگیر هســتیم و ما اصحاب علوم 
انسانی هم به دنبال کاهش آسیب های آن هستیم. 
خوشبختانه استقبال خوبی از سوی پژوهشگران 
داخلی و خارج از پژوهشــگاه دربــاره این محور 

صورت گرفته است.
مالئی توانی با اشــاره به محور ســوم بــا عنوان 
»لحظه هایی با ارباب معرفــت« توضیح داد: این 
محور مقدمه ای برای برگزاری کنفرانســی است 
که دکتر نصری برگزار می کننــد و به »بازخوانی 
تجربه متفکران بزرگ« می پردازد؛ کســانی که 
سنت های علمی پیشینیان را رفته اند و افق هایی 

را باز کرده اند.

دکتر نصری: آیا شهر تهران بوی ایرانیت 
می دهد؟

همچنیــن دکتــر قدیر نصــری رئیــس مرکز 
پژوهش هــای علمــی و مطالعات اســتراتژیک 
خاورمیانــه در بخــش دیگری از این نشســت 
درباره ی همکاری های مرکز مطالعات خاورمیانه 
با پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی 
و برگــزاری همایش بین المللی »ایــران زمین و 
خاورمیانه در قرن جدید؛ درس های قرن چهارده 
برای قرن پانزده« توضیحاتــی ارائه کرد و گفت: 
تاکید ما در این همایش این است که در آستانه قرن 
جدید این ســوال را می پرسیم که ما دانشگاهیان 
اگر بخواهیم از فراز قــرن قبل اندرزی برای قدرت 
داشته باشیم چیســت؟ از این منظر می کوشیم 

متمایز و ویژه در این حوزه قدم برداریم.
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نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان آیینه وند )64 غربی(
http://www.ihcs.ac.ir

info@ihcs.ac.ir :پست الکترونیکی
تلفن: 88046891-3

کدپستی: 1437774681

بی تردید، پژوهش از جمله ستون های بنیادین پیشرفت و شکوفایی استعدادها و توانمندی های 
اعضای هر جامعه ای است. در سایه علوم انسانی و چنین دانش ها و معرفتی است که دستیابی 
پژوهشگران  میسر می شود.  تعالی جامعه  و  فراگیر  پیشرفت  و  دانش ها  دیگر  توسعه  به 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور 
که از نهادهای نمادین در فرایند تمدنی و فرهنگی کشور است، نه تنها در پیشبرد و اعتالی 
پژوهش های علوم انسانی در کشور نقشی اساسی دارند، بلکه در دیده بانی و نقد دیدگاه ها 
و اندیشه های جهانی به فعالیت اثربخش مشغولند و الزم است به واسطه آن از مسئوالن 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشکر کنم. 
)دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
در مراسم هفته پژوهش-1398(


