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حقوق  گروه  و  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  همت  به 
مطالعات  فصلنامه  و  بهشتی  شهید  دانشگاه  حقوق  دانشکده  بشر 
)UNIC(  متحد ملل  سازمان  اطالعات  مرکز  بین المللی )ISJ( و 

مناسبت  به  بشر«  حقوق  مفاهیم  تحول  بین المللی  همایش»هم اندیشی 
با میالد رسول  مقارن  بشر که  بشر و همبستگی  روزهای جهانی حقوق 
اکرم )ص( و روز اخالق و مهرورزی شد، دهم اسفندماه 1393 در محل 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
بشری،  مفاهیم حقوق  تحول  به  مربوط  مباحث  روزه  برنامه یک  این  در 
جایگاه سازمان ملل متحد در نوآوری واژگان حقوق بشری، کنوانسیون های 
بشری،  حقوق  شمولی های  جهان  نوین  گونه  بشر،  حقوق   بین المللی 
نظام های ملی حقوقی و حقوق بشر جهانی و محاکم حقوق بشری مورد 

بررسی علمی قرار گرفت.
اجتماعی  فرهنگی  معاون  بروجردی،  اشرف  دکتر  مقدم  خیر  از  پس 
چنین  برگزاری  بر  تاکید  و  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
نشست هایی، دکتر رضا اسالمی استاد دانشگاه شهید بهشتی و دبیر علمی 
همایش نیز به بررسی موضوع حق تعیین سرنوشت و نسبت آن با حقوق 

بشر پرداخت و گفت: هر ملتی حق دارد که سرنوشت خود را تعیین کند.
وی افزود: در حال حاضر کشورهای مستعمره نداریم. لذ این مفهوم را در 
باز تعریف کرد. کشورهایی هستند که در ظاهر مستقل  باید  حال حاضر 
هستند؛ ولی سرنوشت سیاسی خود را نمی توانند مستقل رقم بزنند لذا از 

این حیث مستقل نیستند.
وی تأکید کرد: اگر در کشوری آزادی برای افراد وجود نداشته باشد آن کشور 
نیز مستقل نیست و مبتنی بر اراده مردم خود نیست. اگر کشوری رشد و 
ثروت  اگر مردم در  نیست.  واقع مستقل  باشد در  نداشته  اقتصادی  توسعه 
اقتصادی کشورشان سهیم نباشند از حق تعیین سرنوشت خود بهره نبرده اند.

این استاد حقوق بشر تصریح کرد: افراد اگر نتوانند حق داشتن دموکراسی 
یا خواستن آن را داشته باشند حق تعیین سرنوشت را نیز ندارند. حق تعیین 
سرنوشت یک حق روزمره است. به این معنا که هر زمانی ملتی حق دارد 
به صورت  افراد  که  باشد  سازوکارهایی  باید  کند.  تعیین  را  سرنوشت خود 

مدنی و شهروندی این حق را در هر زمان مطالبه کنند.
همایش  این  در  نیز  طباطبایی  دانشگاه عالمه  استاد  محمد شریف  دکتر 
پرداخت  تابعیت«  پیوند  و  بشر  حقوق  شدن  »جهانی  موضوع  بررسی  به 
و گفت: رابطه تابعیت در نظام های حقوقی داخلی تعریف می شود. با این 

هم اندیشی بین المللی تحول مفاهیم حقوق بشر 
برگزار شد

حال، معاهده 1۶91 در خصوص الزام دولت ها به تالش جهت کاستن از 
آمار اشخاص بی تابعیت که در سال 1781 به اجرا گذاشته شد، آن را با 
نظم عمومی بین المللی و ماده 51 اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده )3( 
42 پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی با درج آن در زمره حق های بشری، 

این پیوند را با نظم عمومی جهانی مرتبط می سازد.
وی تأکید کرد: توجه سازمان دیده بان حقوق بشر به وضعیت تابعیت در 
تابعیت  مورد  در  سازمان  این   199۶ سال  گزارش  و  مختلف  کشورهای 
اقلیت ملی کرد در سوریه که ضمن آن تعداد کردهایی که تمام عمر خود 
ندارند حدود  را  هیچ کشوری  تابعیت  و  کرده اند  زندگی  کشور  این  در  را 
200000 نفر تخمین زد، نشان از خروج تدریجی تعریف رابطه تابعیت از 
مدار اراده قوای مقننه داخلی دارد. بدین معنا که فرایند جهانی شدن حقوق 
بشر به ناگزیر قواعد حقوقی پیوند تابعیت را تحت تاثیر قرار می دهد و آثار 

آن مانند سایر قواعد راجع به حق های بشری بر دولت ها بار می شود.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: همچنین، فرایند گذار از نظم عمومی 
بین المللی دولت محور به نظم عمومی جهان بشر محور، نه تنها اوصاف 
حقوقی رابطه تابعیت، بلکه رکن معنوی آن که بین تبعه و دولت متبوع ایجاد 

می شود و موجد رابطه تابعیت مبتنی بر خون می شود را نیز متاثر می سازد.
وی افزود: این رکن در کشورهای تک ملیتی همراه با جهانی شدن حقوق 
بشر به زوال می گراید و در کشورهای چند ملیتی در وهله نخست از دولت 

منفک و به جمعیت های ملی متمایل می شود.
بشر  حقوق  کمیسیون  علمی  شورای  عضو  اکبری،  بهمن  حجت االسالم 
دارای  خود  عینی  واقعیت  در  انسان  گفت:  همایش  این  در  اسالمی، 
جنبه های عقالنی شناختی )بینشی(، عاطفی اخالقی )گرایشی( و رفتاری 
عملی )کنشی( است که هر کدام از این ابعاد می توانند منشاء اصل یا اصول 
زندگی در ساحت جمعی یا فردی باشند. هر اصل باید و نبایدی است که 

حداقل از یک خصوصیت طبیعی آدمی سرچشمه می گیرد.
وی افزود: در باب چیستی تعامل مدارا محور، بایسته است بدانیم تعامل 
همزاد بشر است و ما چون انسانیم، به تعامل نیاز داریم. لذا برای ارزیابی 
رشد یک جامعه باید به مقدار گفت و شنود آن جامعه با جوامع دیگر نگاه 
کنیم؛ به میزان رشد منحنی گفت و شنود میزان رشد و بلوغ جوامع انسانی 
شناخته می شود و در باب چگونگی تعامل بدانیم که برای تعامل سه مرحله 
در  و  مشترک(  )فهم  تفاهم  دوم:  )شناخت(،  تعارف  نخست:  دارد،  وجود 

نهایت: وصول به تعامل سازنده با فرهنگ دیگر جوامع و ملل.
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وی تصریح کرد: فهم و تفسیر جهان معاصر نیز در طراحی الزامات تعامل 
میان فرهنگی بسیار موثر است؛ در نگاهی افراطی می توان جهان معاصر را 
جهان جنگ و ستیز دید؛ در این تفسیر از جهان، تعامل یعنی ایجاد موازنه 
قدرت، یا جنگی نامتقارن و نابرابر. از سوی دیگر؛ در رویکرد الهیاتی مدارا 
محور، جهان را می توان جهانی سراسر از رقابت و یا مسابقه تصور کرد در 
یکدیگرند.  با  )تنافس(  مسابقه  در  که  تعارض  در  نه  فرهنگ ها  نگاه،  این 
و  الهی  ادبیات  در  است.  عقالنی  و  مفهومی  جاذبه  و  قدرت  برتر،  قدرت 
است.  بشری  عموم  و  شایسته  امری  نیکی  و  خوبی  در  تنافس  اسالمی 
درحالی که تنافس در بدی و شر امری ناشایسته است: »فال تنافسوا فی عز 
الدنیا و فخرها« برای عزت ها و جاه و جالل ظاهری و نام و نشان گذرا با 
یکدیگر تنافس نکنید، حسادت نورزید رقابت نکنید. در آیات پایانی سوره 
این  در  »و  بهشتی، می خوایم:  طهور  شراب  اوصاف  ذکر  از  بعد  مطففین 

)نعمت های بهشتی( راغبان باید بر یکدیگر پیشی گیرند«.
عضو شورای علمی کمیسیون حقوق بشر اسالمی در ادامه یادآور شد: از این رو، 
با نظرداشت نظام فلسفی- کالمی، تربیتی- اخالقی و فقهی – حقوقی اسالم 
نخستین پرسش این است که گستره مفهومی و مصداقی »تسامح و مدارا« 
چیست؟ تسامح و مدارا در عرصه نظر با آزاداندیشی در عرصه عمل با تحمل 

دیگری و در مقام داوری با عدالت و انصاف و برخورد کریمانه ظهور می کند.
اکبری در ادامه تأکید کرد: عنوان فراگیری که پیامبر اسالم )ص( برای دین 
خود به کار برده، طریقت فطری سهل گیر و مسامحت گزار است. این نام گذاری 
حاکی از آن است که چنین روحی در سرتاسر کالبد دین اسالم حضور دارد. 

تسامح را می توان در مقررات فقهی و حقوقی اسالم نیز به صراحت دید.
را  تسامح  کرد:  تصریح  ادامه  در  تانزانیا  در  ایران  فرهنگی  سابق  رایزن 
می توان به حرکتی جهت دار و در عین حال مالیم در برخورد با جهت های 
است  آن  شیوه  این  شناختی  هستی  مبنای  مهم ترین  کرد.  تعریف  مغایر 
برای »رحمت«  را  آدمیان  که »رحمت« در هستی اصالت دارد و خداوند 
آفریده است. در مبنای ارزش شناختی، این نکته قابل ذکر است که شیوه 
از زشتی ها و  از زیبایی و شکوه ویژه ای برخوردار است و  مدارا و تسامح، 
به  بی مباالتی سهل انگارانه  نیز  و  نفرت برانگیزی های تصلب سخت گیرانه 
دور است. از این رو، پیامبر در رویارویی با مخالفان، به زیبایی به چالش 
برمی خواست و به هنگامی که سخن با آنان به جایی نمی رسید، به زیبایی 
از آنان فاصله می گرفت و به هنگام تنهایی و در قلب خویش، با خیال آنان 

نیز تسامح می ورزید و از آنان به زیبایی درمی گذشت.
این پژوهشگر در ادامه افزود: در موضوع »الزامات تعامل بینا فرهنگی« باید 
فضای شناخت و تعارف را برای تعامل به وجود آوریم و اگر احساس کنیم 
کنیم.  را درک  مقابل  نمی توانیم طرف  ما مسلط شوند،  بر  که می خواهند 
تسامح و مدارای حکمت بنیان راه برون شد از فضای سرد جهان فرهنگی 
است. تسامح در سه ساحت؛ تسامح در رفتار، تسامح در عواطف و تسامح 

در اندیشه متصور است ما تنها تسامح در ساحت اندیشه را نفی می کنیم.
وی یادآور شد: در مطالعه ای با »رویکرد آینده پژوهانه به تعامل بینا فرهنگی« 
در جهان فرهنگی معاصر درمی یابیم که انزوا و کنج عزلت گزیدن فرهنگی، 

انحطاط فرهنگی و خارج شدن از عرصه حیات جمعی جهانی را در پی خواهد 
داشت. بنابراین، نقش آفرینی دیدگاه های معرفتی الهیاتی از اهمیت برخوردار 
است. دیدگاه هایی که بتواند توسعه روابط بینا فرهنگی را در عرصه بین الملل 

بر مبنای دوستی و مدارا همزمان با منع تخاصم و تهاجم نهادینه سازد.
اکبری در پایان تأکید کرد: در این زمینه آینده جهان مسئله مهمی است. 
با  آینده  می گوید:  قدرت«  »آینده  کتاب  در  نای«  »جوزف  که  همچنان 
به سمت  دولت ها  از  انتقال  و  شرق  به  غرب  از  قدرت  انتقال  رویکرد  دو 
نه چندان  آینده  در  اساس،  این  بر  سازمان های مردم نهاد توضیح می یابد. 
دور شاهد کاهش قدرت حکومت ها و افزایش نقش مردم و انتقال قدرت 
به شرق هستیم. در چنین فضایی بزرگ ترین رسالت متفکران و مصلحان 

گسترش اندیشه مدارا برای تامین صلح جهانی است.
دکتر مهدی ذاکریان، استاد روابط بین الملل دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، 
پرتو  در  ملی  امنیت  مفهوم  »تحول  موضوع  بررسی  به  همایش  این  در 
تحوالت بین المللی حقوق بشر« پرداخت و گفت: در طی سه تحولی که 

در نظام بین الملل اتفاق افتاده بسیاری از مفاهیم دچار تحول شده است.
قرار گرفته است  بشر  تاثیر حقوق  از مفاهیمی که تحت  افزود: یکی  وی 
امنیت ملی است. به صورت کالسیک امنیت در پیوند با حفظ دولت-ملت 
تعریف می شد و حقوق بشر مفهوم دولت-ملت را تحت تاثیر قرار داده و لذا 

دچار تغییر شده است.
وی تصریح کرد: آزادی بیان شهروندان یک کشور و پس از آن، حق انتخاب 
از جمله  تعیین سرنوشت سیاسی آن کشور  حاکمان سیاسی و سپس حق 
حقوق بشر به شمار می روند. یعنی اگر حاکمان سیاسی مسیری را انتخاب کنند 

که شهروندان آن کشور آن را نخواهند، آن مسیر انتخابی زیر سوال می رود.
مدیر مسئول فصلنامه مطالعات بین المللی در ادامه افزود: حقوق بشر یکی از 
عناصر منافع ملی است نه اینکه با آن تناقض داشته باشد. بدون حقوق بشر 

نه رفاه ملی و نه سایر عناصر منافع ملی تحقق پیدا نخواهد کرد.
ذاکریان در ادامه با اشاره به گزارش دوره ای امریکا موسوم به UPR )گزارش 
دوره ای جهانی( به شورای حقوق بشر اعالم کرده است که بازجویی هایی 
که برای مقابله با تروریسم توسط این دولت صورت گرفته درست و صحیح 
مفهوم  در  امریکا  دولت  حتی  که  می دهد  نشان  موضوع  این  است.  نبوده 

امنیت ملی دچار تغییر شده است.
به بررسی  استاد دانشگاه قطر  این نشست دکتر »لوسیانا ذاکرا«  ادامه  در 
حق شرکت در انتخابات در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
پرداخت و گفت: اعالمیه جهانی حقوق بشر از حق شرکت در انتخابات به 

عنوان یکی از حقوق بشر یاد کرده است.
وی افزود: در ماده 21 این اعالمیه آمده است هر شخصی حق شرکت در 
حکومت )دولت( کشورش را به صورت آزادانه دارد چه به صورت مستقیم و 

چه در قالب کاندیدا.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در منطقه خاورمیانه و به ویژه در پادشاهی های 
عضو شورای همکاری خلیج فارس این پادشاهی ها مایل نیستند که چنین 

حقی را برای مردم خود به رسمیت بشناسند.
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پیوند پژوهش با اصول و مبادی عام منطقی
دکتر سید ابراهیم دیباجی

کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1 . ابن سینا، الشفاء )المنطق- البرهان( تحقیق الدکتور ابوالعالء عفیضی. مصر، االمیریه، 
1375 هجریه، ص 155.

 2. ابن سینا، همان.
 3. شهابی، محمود. رهبر خرد، تهران، خیام، 13۶8 قمری، ص 4.

پژوهش و پژوهش محوری، خواه در جهت فعلیت یا قوت بدون آموزه های 
مشترک میان منطق صوری و منطق ریاضی استوار و پایدار نمی شود، زیرا 
آموزه های مشترک میان دانش های یاد شده مانند موضوع، تعریف، مرتبه و 
درجه، غرض و غایت و اموری از این گونه به گروهی، و به پژوهشی، و به 
علمی، و به زبانی مخصوص نیست، بلکه اصولی عقالنی و کلی است و اثبات 
و ثبوت هر چیزی به آن ها نیاز دارد، و هر پژوهنده ای به هر زبانی و در هر 
ظرفی از ظروف ناگریز است آن ها را به کار بندد و پیروی کند تا جایی که 
برخی از آن ها، خواهی نخواهی در هر پژوهشی سربرآورد. از پژوهنده به نام 
گرگان، میرسید شریف حکایت کرده اند که کتاب منطق خود به نام کبری را 
سه بار به فرزندش آموزش داد و هر بار پس از پایان آموزش پسر را به میان 
مردم فرستاد تا گفت وگوی آن ها را دربارۀ کاربرد اصول منطقی بررسی کند. 
پسر در نوبت نخستین اظهار داشت: در سخن مردمان هیچ نشانی از اصول 
منطقی وجود ندارد، پدر بار دوم آموزش را آغاز کرد و همان کتاب را درس داد 
و پسر پس از پایان این نوبت، باز به میان مردم رفت و پس از بررسی گزارش 
داد که در سخنان برخی از مردم نشانه هایی از روش های منطقی پدیدار است. 
بار سوم آن تعلیم و تعلم تکرار شد و در نتیجه، پاسخ این بود که در سخنان 
مردم نشانه های اصول منطقی وجود دارد، جز آنکه برخی از گفته ها دارای 
مقدمه صغرا و نتیجه، و پاره ای دارای مقدمه کبری و نتیجه، و در سخنان 

شماری از مردم، همه اجزای برهان با ترتیب یا بدون ترتیب برآمده است.
اصول منطقی در گفته ها و نوشته ها آشکارتر و هویداتر از دستور زبان است، تا جایی 
که مردم عامی هم، شماری از اصول منطقی را دریافته اند: موضوع و محمول و 
مناسبت آن ها با یکدیگر، و کلی و جزئی، و مثبت و منفی، و کذب و صدق، و ضد 
و نقیض، از جمله اصولی است که مفهوم رایج آن را مردمان درک می کنند، اگرچه 
از مصطلح علمی بودن آن ها آگاهی ندارند. همه اصول و قواعد علوم و فنون، 
ریشه در آفریده های آدمیان دانا دارد و آدمی به تدریج آن ها را دریافته و برآورده 
و درآورده است. بنابراین، استواری و پایداری برهان های هر پژوهشی، با به کار 
بردن اصول و قواعد منطقی، به ویژه رعایت اصول مشترک میان منطق صوری 
و منطق ریاضی پیوند مستقیم دارد؛ از اینجاست که اندیشمندان و خردمندان، در 
نهادن درآمد و دیباچة گزارش ها، نگارش ها و پژوهش های علمی، عنایت و توجه 

به اجزای علوم و امور هشتگانه منطقی را ضروری دانسته اند.
اجزای علوم را سراینده ای در این بیت آورده است:

موضوع و مبادی و مسائل اجزای علوم نزد عاقل   
یاد و نشان اجزای علوم در بسیاری از کتاب های منطقیان اسالمی آمده و 

ابن سینا در بخش برهان منطق شفا  آن ها را به تفضیل گزارش کرده است 
و آن ها عبارت اند از:

و  علمی  گزارش  و  پژوهشی  هر  در  که  است  همان  آن  و  موضوع؛   .1
نگارشی آثار و احوال حقیقی و ذاتی آن را بحث و بررسی می کنند.

مبادی؛ درآمدها و مقدمه های استوار و پایداری است که در اثبات و   .2
ثبوت مسائل پژوهش و گزارش و نگارش مورد استدالل و استناد قرار 

دارد و به مبادی خاص و عام بخش شده است.
مسائل؛ همان جمله های تام و قضایایی است که آثار و احوال حقیقی و   .3
ذاتی موضوع و تاثیر و تاثر، و فعل و انفعال آن را گسترش داده و باعث 
اجزای  این  ابن سینا کارآیی  نتایج در علم و پژوهش می شوند.  تولید 
سه گانه را به زبان عربی با بیانی متین چنین آورده است: »فالمبادی 
منها البرهان- و المسائل لها البرهان- والموضوعات  علیها البرهان« 
اجزای علوم به گونه ای دیگر در امور هشت گانه که به »رؤس ثمانیه« مصطلح 
شده تعبیر شده است. شادروان استاد محمود شهابی در کتاب رهبر خرد آن ها 
را چنین آورده است: 1. غرض و غایت علم. 2. تعریف علم. 3. موضوع علم. 4. 
منفعت علم. 5. عنوان یا فهرست )پژوهش یا کتاب(  ۶. نام مولف. 7. بیان مرتبه 
علم. 8. انحاء تعلیمیه )تقسیم، تحلیل و تحدید(. متاخرین برای رعایت اختصار 

به ایراد سه امر)تعریف، موضوع، غایت( از امور هشت گانه اقتصار کرده اند. 
ناگفته نماند که پژوهشگران خردمند با ادراک بهتر و بیشتر به گزارش یاد 
شده و مفاهیم آن آگاهی دارند و آنچه یاد گردید از باب »و لقد یسیر القران 

للذکر فهل مدکر« )القمر/40(.

برگزاری نشست هیئت امنای پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دومین نشست عادی از دوره سوم هیئت امنای پژوهشگاه 27 بهمن ماه 
1393 بنا به دعوت دکتر محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور و 
نهاد ریاست جمهوری، در ساختمان ریاست جمهوری با حضور اعضای 

حقیقی، حقوقی و مدعوین برگزار شد.
در آغاز نشست، گزارشی از عملکرد سال 1393 پژوهشگاه ارائه شد و 
پس از آن 20 دستور مصوبه کمیسیون های دائمی طرح و به تصویب 
رسید که مهم ترین دستور این نشست، بررسی و تصویب برنامة توسعة 
راهبردی پژوهشگاه بود که مقرر شد این برنامه به عنوان نمونه برای 

تدوین برنامه راهبردی سایر مراکز مورد استفاده قرار گیرد. 
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نخستین نشست تطبیق تحقیقات علوم انسانی با نیازهای جامعه با حضور 
اساتید و دانشجویان پژوهشگاه به کوشش معاونت فرهنگی- اجتماعی، 
سه شنبه پنجم اسفند ماه 1393 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی برگزار شد. 
فرهنگی-  برنامه ریزی  مدیر  معتمدی  بشیر  دکتر  نشست  این  آغاز  در 
اجتماعی پژوهشگاه تأکید کرد که در این نشست ها، پایان نامه هایی که 
کاربردی تر هستند و به مسائل روز جامعه نزدیک ترند، امکان ارائه دوباره 
تحقیقات شان فراهم می شود تا هم اساتید و هم رسانه ها در جریان نتایج 

تحقیقات علوم انسانی قرار گیرند.
در ادامه شقایق شهبازی، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، پایان نامه خود را با عنوان 
»عوامل موثر در رفتار کارآفرینانه مدیران دانشگاه ها« تشریح کرد. وی در ابتدا  با 
تبیین نگاه های مختلف به مبحث کارآفرینی گفت: کارآفرینی حرف اول را در رشد 
و توسعه اجتماعی می زند. چیزی که نخست، از کارآفرین به ذهن می رسد کسی 
است که شغل ایجاد می کند، مثل مدیر کارخانه ها یا مدیران شرکت و دانشگاه ها 
و ...، اما کارآفرین حتماًٌ کسی نیست که شغل ایجاد می کند، بلکه کسی است 
که ساختارشکنی و سنت شکنی می کند و در کنار این ها شغلی نیز ایجاد می کند. 
خصوصیات کارآفرینی ذاتی است، اما می تواند اکتسابی هم باشد.  به هرحال، یکی 
از علت های عدم توسعة کشور این است که کشور به لحاظ کارآفرینی دچار ضعف 
است، چراکه امروزه اقتصاد دانش بنیان که در آن یا کاالهای جدید یا کاالهای 

قدیم به شیوه های جدید تولید می شوند، به توسعة یک کشور منجر می شود.
وی افزود: عوامل موثر بر کارآفرینی به دو گروه مستقل و درون سازمانی تقسیم می شود 
و آن چیزی که در پژوهش ما بیشتر مد نظر  بوده، عوامل درون سازمانی است. در درون 
یک سازمان نیز، در تمام تغییرات و تحوالت، مدیران نقشی کلیدی دارند و در میان 
این مدیران ، مدیران میانی جایگاه ویژه ای دارند. مدیران  میانی هستند که فرهنگ 
کارآفرینی را ایجاد می کنند. مدیران می توانند به افراد شوق و انگیزه بدهند، یا با گفتن 
جمالتی نظیر »کاری که من گفتم بکن« شوق و انگیزه و تحرک برای کارآفرینی 
را سرکوب کنند. باید ببینیم چه عواملی باعث می شود که مدیر میانی که از یکسو با 
بدنة کارمندان در تماس است و از سوی دیگر با مدیران ارشد در ارتباط است، ویژگی 
کارآفرینی پیدا می کند و در دیگران هم این ویژگی را ارتقا می دهد، زیرا خصوصیاتی 

که یک سازمان دارد، مدیر و کارمند  را تحت تأثیر قرار می دهد. 
روحیة  ایجاد  در  برون سازمانی  عوامل  به  اشاره  با  ادامه  در  شهبازی 
کارآفرینی خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات مانند مجوزها و گواهی نامه  ها 
می تواند در انگیزۀ کارآفرینی موثر باشد. عالوه بر این، نقش دولت در 
کارآفرینی بسیار مهم است. برای نمونه، بازار دچار یک نقص ذاتی است 
و با گسترش فرهنگ سودآوری، بستر مناسب برای کارآفرینان از بین 
میبرد. بنابراین، دولت است که می تواند از طریق تقویت نهادها، نقص 
بازار را از بین ببرد. در هر صورت، وقتی فضای کالن جامعه کارآفرینی 

نخستین نشست »تطبیق تحقیقات علوم 
انسانی با نیازهای جامعه« برگزار شد

را تضعیف کند، فرد ناچار به تسلیم در برابر شرایط است.
به  را  به تشریح عوامل درون سازمانی پرداخت و پنج عامل  وی سپس 
مدیریتی  حمایت  اول  عامل  گفت:  و  کرد  معرفی  اصلی  عوامل  عنوان 
نو  ایده های  و  نو  کارهای  از  اندازه  چه  تا  کالن  مدیران  اینکه  است. 
حمایت می کنند، بسیار حائز اهمیت است. عامل دوم، پاداش و تقویت  
انگیزه است. وقتی من می دانم در ازای کاری که انجام می دهم، پاداش 

می گیرم، کار را مفیدتر و با اشتیاق تر انجام می دهم. 
وی آزادی عمل و استقالل کاری و دسترسی زمان را سومین و چهارمین 
عامل دانست و تأکید کرد کاری که  خالقانه و روزآمدانه انتخاب شود، 
با  تعامل  در  سازمانی  مرزهای  عامل  آخرین  بود.  خواهد  مفیدتر  خیلی 
در  اما  باشد،  باز  کارآفرین  دست  باید  که  است  درست  است.  محیط 
عین حال که آزادی باید باشد، چارچوب سازمانی هم باید مشخص باشد 
او می دهد،  به  اجازۀ فعالیت  تا کجا  بداند مرزهای سازمان  تا کارآفرین 

ضمن آنکه سازمان باید انعطاف الزم را داشته باشد. 
و  درون سازمانی  حوزۀ  دو  در  تحقیق  انجام  نحوۀ  تشریح  با  شهبازی 
برون سازمانی خاطرنشان کرد: نتایج تحقیق نشان می دهد که تورم  باال 
کارآفرین  از  را  خطر  قدرت  چراکه  می زند،  ضربه  کارآفرینی  فضای  به 
می گیرد. عالوه بر این، سیاست های معافیت مالیاتی می تواند کارآفرین را 

برای کارهای جدید ترغیب کند. 
وی نرخ ارز باال را از دیگر عوامل آسیب زا برای کارآفرینی عنوان کرد و 
تنها عامل مثبت در بین عوامل برون سازمانی را سیاست واردات دانست 
که تا حدودی باعث شده است افراد با کیفیت کاالهای خارجی آشنا شود.

وی نتایج تحقیق را در حوزۀ درون سازمانی قابل تأمل دانست و گفت: 
پرسش نامه ای که مدیران پر کرده اند، نشان می دهد که حمایت مدیریت 
می خواهند.  را  کار  انجام  تنها  باالدستی  مدیران  و  نیست  چندان جدی 
و  پاداش  سیستم  که  معتقدند  دانشگاه ها  میانی  مدیران  این،  بر  عالوه 
تقویت بسیار ضعیف بوده و بر اساس شایستگی داده نشده است. پاداش 
از نوع ترفیع، مالی و  ... بیشتر بر اساس روابط بوده است. همچنین نتایج 
نشان می دهد که عوامل آزادی وقت و چارچوب مشخص به نسبت وجود 

داشته و دست مدیران تا حدودی بازگذاشته شده است. 
وی در پایان خاطر نشان کرد: متأسفانه دانشگاه ها تأثیر چندانی بر رفتار 

کارآفرینانه نداشته و در مواردی آن را تضعیف کرده اند.
در پایان این نشست، پس از پرسش و پاسخ چند تن از حاضران، دکتر 
بروجردی معاون فرهنگی- اجتماعی ضمن تشکر و قدردانی از شقایق 
شهبازی جهت ارائه خوب طرح تحقیقاتی خود، اظهار امیدواری کرد که 
این نشست ها ادامه پیدا کند. سپس معاون فرهنگی- اجتماعی هدیه ای 

جهت یادبود به وی اهدا کرد.



6

13
93

ی، 
سان

م ان
علو

اه 
شگ

وه
 پژ

امه
برن

خ

و  هشتمین  و  بیست  بین الملل  روابط  و  سیاسی  نظریه پردازی  پژوهشکدۀ 
بیست و نهمین نشست نظام سیاسی اسالم را 28 بهمن و 5 اسفند 93 برگزار 
کرد. بررسی چگونگی نظام مالی در حکومت اسالمی، موضوع این جلسه 
بود. ابتدا یکی از استادان پژوهشکده، بحث را از موضع فلسفه سیاسی بیان 
کرد. اینکه حاکمیت از آن کیست و از کجا مشروعیت می گیرد و ماهیت و 
قلمرو حاکم اسالمی چگونه است، در تعیین نظام مالی حکومت نقش دارد. 
آیا منابع مالی حکومت اسالمی توقیفی است و باید به کتاب و سنت رجوع 
کرد یا آنکه موارد دیگری را هم می تواند شامل شود. مصارف درآمدهای مالی 
حکومت اسالمی در کجاست. آیا حکومت اسالمی اختصاصات مالیه مانند 
بانک مرکزی، ضرب سکه، اموال مجهول الممالک دارد یا خیر. همچنین از 
موضع اقتصاد سیاسی نیز قابل بحث است. در ادامه، استادان حاضر در این 
نشست ضمن تأکید بر گسترده بودن مباحث موضوع تعیین شده  از جمله 
مقوله عدالت اجتماعی و تحوالت ارزش نقدینگی در دست مردم و قانون 
کار و چگونگی قرار گرفتن آن در مسیر رشد و توسعه اشاره کردند و بیان 
شد که مسأله مالی در اقتصاد مدرن بسیار پیچیده شده است. به ویژه از زمان 
ملت ها  مالکیت  بر  دولت ها  پولی  سیاست های  که  به طوری  پول،  اختراع 
تأثیرگذار است. باید مناسبات دولت با دیگر بخش ها، کامال روشن شود تا 

حدود تصرفات مالی هر یک معلوم شود.
    در ادامه یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده، دیدگاه خود را با توجه 
به جایگاه دولت در نظام والیی مطرح کرد که منابعی چون خمس و زکات و 
اوقاف در دست کیست، دولت یا ولی فقیه؟ اصواًل دولت تا چه اندازه می تواند 
در اقتصاد ورود پیدا کند. سازمان یا دستگاه اجرایی حکومت اسالمی چه 
نسبتی با منابع و مصارف مالی آن برقرار می کند. چه بخش از منابع مالی در 
دست قوه مجریه است و چه بخش آن در دست ولی فقیه است. بیان شد که 
موضوع اموال در متون اسالمی به سه بخش اموال شخصی، اموال عمومی 
و اموال الهی متعلق به امام تقسیم شده است. اموال عمومی با مبنای قرارداد 
اجتماعی در دست دولت یا قوه مجریه مانند شهرداری ها قرار می گیرد. اراضی 
اسالم هم  مبین  دین  دسته اند.  این  از  عوارض  و  مالیات ها  و  مفتوح العنوه 
و  دولت  ترتیب،  بدین  است.  کرده  اعالم  مشروع  را  تصرفات  از  نحو  این 

شهرداری ها، منابع مالی خود را فقط برای جامعه متبوع استفاده می کنند. اما 
منابع مالی که زیر نظر امام و ولی فقیه است، می تواند مصارف گوناگونی که 
برای پیشبرد اهداف اسالمی الزم است، داشته باشد. در مقابل بیان شد که 
در نظام اسالمی مفهومی به نام اموال عمومی وجود ندارد و چنین مفهومی 
در فقه اسالمی کاربرد نداشته است. فقط اموال شخصی و اموال اهلل را داریم. 
البته یکی از مصارف اموال اهلل همان مصارف عمومی است. از این رو، شارع 

مقدس برای مردم از این اموال اهلل حقی تعیین کرده است. 

نخستین جلسه شورای صنفی اساتید و 
شورای صنفی دانشجویان برگزار شد

مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  اجتماعی  فرهنگی-  معاونت 
علمي  هیئت  اعضاي  صنفي  شوراي  جلسه  نخستین  فرهنگی، 

پژوهشگاه را روز سوم اسفندماه 1393 برگزار کرد. 
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر اعضا با دکتر اشرف بروجردی 
معاون فرهنگی- اجتماعی دربارۀ چارچوب عملکرد شورای صنفی، با 

رأي گیري اعضا، افراد ذیل انتخاب شدند:
1. دکتر شعبانلو به عنوان دبیر کل شورا؛ 

2. دکتر ایشاني به عنوان جانشین دبیر کل شورا؛
3. دکتر میري به عنوان خزانه دار شورا.

پژوهشگاه  دانشجویان  صنفی  شورای  جلسه  نخستین  همچنین، 
معاون  بروجردی  اشرف  دکتر  حضور  با   1393 اسفندماه  پنجم 
فرهنگی- اجتماعی برگزار شد. در این جلسه دکتر بروجردی ضمن 
در شورای صنفی،  آن ها  انتخاب شدن  بابت  دانشجویان  به  تبریک 
با  شورا  تعامل  نحوۀ  و  وظایف  شرح  دربارۀ  آنان  پرسش های  به 
اعضای  رأی گیری  با  داد. سپس  پاسخ  اجتماعی  فرهنگی-  معاونت 
شورای صنفی، امیررضا باقرپور شیرازی به عنوان دبیر شورای صنفی 

دانشجویان انتخاب شد.

نشست های پژوهشکدۀ نظریه پردازی سیاسی و 
روابط بین الملل برگزار شد
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دکتر قبادی: استاد باستانی پاریزی 
به دانش تاریخ معاصر ایران هویت بخشید

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت استاد باستانی پاریزی مراسم یادبودی 
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به همت معاونت فرهنگی- 
در  شد.  برگزار  تجربی   و  مستند  سینمای  مرکز  همکاری  با  و  اجتماعی 
ابتدای این مراسم فیلم مستند از"پاریز تا پاریس " به کارگردانی سیدجواد 
قائم  قبادی،  فیلم مستند، دکتر  این  اتمام  از  میرهاشمی پخش شد. پس 
مقام و معاون پژوهشی پژوهشگاه، در سخنان کوتاهی یاد استاد باستانی 
تاریخ  دانش  به  باستانی پاریزی  استاد  گفت:  و  داشت  گرامی  را  پاریزی 
معاصر ایران هویت بخشید. دکتر قبادی با ذکر خاطره ای از اولین برخورد 
خود با دکتر باستانی پاریزی در دانشگاه فردوسی مشهد تأکید کرد: یک 
پیوند  با حال  را  باشد گذشته  قادر  بتواند و  مورخ حقیقی همین است که 
و  عوامل  از  ایشان  باشد.  داشته  نیز  آینده نگری  و  پژوهشی  دید  و  بزند 
دست اندرکاران تولید فیلم مستند »از پاریز تا پاریس« تقدیر کرد و خاطر 
نشان کرد: ساخت این نوع فیلم ها  بسیار مفید و سازنده است، چراکه این 
نوع فیلم ها می تواند نسل امروز را با میراث  و شخصیت های گذشته خود 

آشنا سازد. دکتر قبادی در انتها ادامه ساخت این نوع فیلم ها را خواستار شد  
و گفت: ملتی می تواند به توسعه حقیقی برسد که پیش از آنکه قدرت خود 
را در آینده نشان بدهد، ابتدا قدرت خود را در میراث هایش نشان دهد و با 

شناخت این میراث ها، مسیر توسعه خود را رقم زند.
همچنین، در این مراسم  سرکار خانم توکلی، از شاگردان استاد و مدیر تاریخ 
شفاهی پژوهشگاه، با گرامی داشت یاد استاد، قطعه شعری را تقدیم به دکتر 
ابراهیم باستانی پاریزی قرائت کرد. در انتهای این مراسم که خانم مهندس ُدره، 
عروس خانواده باستانی پاریزی، و آقای نیکبخت، مدیر انتشارات گنجینه و از 
ناشران آثار استاد باستانی پاریزی، حضور داشتند، از آقای سید جواد میرهاشمی 

کارگردان مستند »از پاریز تا پاریس« با اهدای لوح یادبودی تقدیر شد.
ابراهیم باستانی پاریزی که تاریخ نگار، نویسنده، پژوهشگر،  دکتر محمد 
شاعر، موسیقی پژوه و استاد بازنشسته دانشگاه تهران بود، در سوم دی ماه 
از توابع شهرستان سیرجان در استان کرمان  پاریز،  1304 خورشیدی در 

متولد شد و در 5 فروردین 1393 در تهران درگذشت . 

محورهای عمده فعالیت کمیته ورزش در سال 1393
طبق آئین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري، کمیته ورزش پژوهشگاه متشکل از 7 نفر در سال 1393 تشکیل شد.

فعالیت های یک سال گذشته به شرح ذیل است؛
-  تشکیل جسله کمیته ورزش به طور ماهانه در شروع هر ماه؛

- نصب دستگاه هاي بدنسازي در باغ پژوهشگاه با همکاري شهرداري؛
-  ساخت و تجهیز سالن ورزشي در دو بخش الف. بخش شرقي، مجهز به دستگاه هاي بدنسازي جهت انجام تمرین های قدرتي. ب. بخش غربي، 

مجهز به لوازم جهت انجام ورزش هاي هوازي؛
- برگزاري کالس هاي آمادگي جسماني صبحگاهي جهت بانوان سه روز در هفته با حضور مربي؛

- برگزاري مسابقات داخلي پژوهشگاه در سه رشته والیبال، فوتسال و پینگ پنگ ویژه آقایان و سه رشته والیبال، بدمینتون و پینگ پنگ ویژه بانوان.
- اهداء جوایز جهت منتخبان مسابقات مذکور؛

- تشکیل کمیته هاي اختصاصي والیبال و فوتسال و پینگ پنگ و انتخاب آقاي حسین صالحي جهت کمیته والیبال، آقاي مهدي جعفري کمیته 
فوتسال، اقای دکترصافي جهت کمیته پینگ پنگ و خانم رویا هرمزي جهت کمیته آمادگي جسماني والیبال؛

- شرکت در مسابقات بین کارکنان دولت در سه رشته والیبال، فوتسال و پینگ پنگ ویژه آقایان و یک رشته آمادگي جسماني ویژه بانوان؛
- تهیه لوازم کامل ورزشي جهت تیم هاي اعزامي به مسابقات مذکور؛

- کسب مقام اول توسط خانم الهام بهنام زاده، مقام سوم توسط خانم مرضیه رضواني فر و مقام سوم توسط خانم رویا هرمزي در سه رده سني 
آمادگي جسماني کارکنان دولت ویژه بانوان در سطح تهران؛

- تصویب و پخش موسیقي ورزشي هر روز از ساعت 10 صبح به مدت 10 دقیقه؛
- تصویب استخدام مربي آمادگي جسماني یا یوگا جهت آقایان و بانوان در سال آینده؛

- تشکیل کمیته کوه نوردي کارکنان پژوهشگاه؛
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پژوهشی  و  علمی  اهداف  تحقق  به منظور  ادبیات،  و  زبان  پژوهشکده 
پژوهشکده فعالیت های متعددی را به انجام رسانده است از جمله:

کارگاه ها
اسطوره«  جنسیت،  شناخت،  مردان:  و  »زنان  روان شناسی  کارگاه   •
و  »فرهنگ  آموزشی  کارگاه های  سلسله  از  کارگاه  نخستین 
فرهنگ سازی« معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی با همکاری پژوهشکده ادبیات. مدرسان این کارگاه 
دکتر شهره انصاری، دکتر علی تابش نیا، دکتر اشرف بروجردی و دکتر 

بابک مقدسی؛
اعضای  توانمندسازی  جهت  پژوه یار«  »نرم افزار  آموزشی  کارگاه   •

پژوهشکده در تاریخ 15 آذر؛
اعضای  توانمندسازی  جهت  پژوه نگار«  افزار  »نرم  آموزشی  کارگاه   •

پژوهشکده در تاریخ 1۶ آذر ماه؛
روایت پژوهی« شروع 1۶ دی ماه در شش  مبانی  با  کارگاه »آشنایی   •

جلسه در سالن اندیشه برگزار شد، مدرس آقای دکتر حسین صافی؛
• کارگاه آموزشی با عنوان »درآمدی بر مطالعات بین رشته  ای ادبیات و 

سینما« در دانشگاه دولتی پیام نور، مدرس دکتر حیاتی؛
• کارگاه آموزشی »روش تحقیق در ادبیات فارسی« شروع از تاریخ ۶ 
بهمن ماه در پنج جلسه سه ساعته توسط دکتر نعمت اهلل ایران زاده در 

روزهای دوشنبه برگزار می شود؛
• کارگاه آموزشی »نسخه شناسی و تصحیح متون تاریخی« با همکاری 
انجمن ایرانی تاریخ و همکاری پژوهشکده ادبیات. شروع از تاریخ 7 
بهمن. مدرس استاد جمشید کیان فر در سه جلسه 4 ساعته برگزار شد؛

• کارگاه ترجمه متون تخصصی زبان انگلیسی، ویژه دانشجویان دکتری 
پژوهشگاه، استاد هومن پناهنده، از تاریخ 20 بهمن ماه به مدت 12 

جلسه.

کنگره ها و نشست ها:
• برگزاری کنگره ادبیات عاشورایی در ملل مسلمان در چهار نشست در 

23 آذرماه، در سالن حکمت برگزار شد.

محورهای عمده فعالیت های 
پژوهشکده ادبیات در سال 1393

نشست اول: ادبیات عاشورایی در کشور پاکستان
سخنرانان: پروفسور افتخار عارف حسین )رئیس سازمان اکو(؛

دکتر زیاد کاووسی نژاد )عضو هیئت علمي دانشگاه تهران(؛
دکتر راشد عباس نقوی. )دانشگاه دکتری تربیت مدرس(

نشست دوم: ادبیات عاشورایی در ترکیه
سخنرانان:  دکتر علی گوزل یوز )رئیس گروه دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول(؛

دکتر سهراب رضایی )عضو هیئت علمي دانشگاه عالمه طباطبایی(؛
دکتر جواد میری )عضو هیئت علمي پژوهشگاه علوم انسانی(.

نشست سوم: ادبیات عاشورایی در کشورهای عربی
 سخنرانان: دکتر معروف عبدالمجید )شاعر عاشورایی مصری(؛
 دکتر عبداالمیر العلی )ادبیات عاشورایی در عربستان سعودی(؛

 دکتر قیس آل قیس )شاعر و محقق از کشور عراق(.

نشست چهارم: ادبیات عاشورایی در ایران
سخنرانان: خانم دکتر شهره انصاری )عضو هیئت علمي پژوهشگاه علوم انسانی(؛

دکتر عبدالجبار کاکایی )شاعر(؛
دکتر اکرم کرمی )محقق ادبیات عاشورایی(.

مجموع سخنرانی های این کنگره در قالب دو لوح فشره به زودی عرضه 
خواهد شد.

با  بین  رشته  ای«  پژوهش های  و  ادبی؛  »نقد  سه  گانه  نشست های   •
نقد  انجمن  ادبیات(،  )پژوهشکده  انسانی  علوم  پژوهشگاه  همکاری 
ادبی ایران، دانشگاه دولتی گلستان و دانشگاه دولتی گنبد کاووس در 

استان گلستان برگزار شد. 

و  ادبیات  بین رشته اي؛  پژوهش هاي  و  ادبي  نقد  تخصصي  نشست  اولین 
هنر: 

انوشیرواني )عضو هیئت علمي دانشگاه شیراز(؛  سخنرانان: دکتر علیرضا 
دکتر علیرضا نیکویي )عضو هیئت علمي دانشگاه گیالن( و دکتر ابراهیم 

خدایار )عضو هیئت علمي دانشگاه تربیت مدرس(.

دومین نشست تخصصي نقد ادبي و پژوهش هاي بین رشته اي؛ ادبیات و 
هنرهاي دیداري )نقاشي، تئاتر، سینما(/ 



9

13
93

ی، 
سان

م ان
علو

اه 
شگ

وه
 پژ

امه
برن

خ

تربیت  سخنرانان: دکتر علي اصغر فهیمي فر )عضو هیئت علمي دانشگاه 
مدرس(؛ دکتر بهروز محمودي بختیاري )عضو هیئت علمي دانشگاه تهران(؛ 
انساني و مطالعات  دکتر زهرا حیاتي )عضو هیئت علمي پژوهشگاه علوم 
فرهنگي( سومین نشست تخصصي نقد ادبي و پژوهش هاي بین رشته اي؛ 

ادبیات فارسي و عربي،  28 آبان 1393 در دانشگاه گنبد کاووس؛
پژوهشي  معاونت محترم  و  مقام  )قائم  قبادي  سخنرانان: دکتر حسینعلي 
پژوهشگاه علوم انساني( دکتر زین العابدین فرامرزیان )عضو هیئت علمي 
دانشگاه گنبد کاووس(؛ دکتر شکوه حسیني )عضو هیئت علمي دانشگاه 
شهید بهشتي(؛ دکتر معصومه نعمتي قزویني )عضو هیئت علمي پژوهشگاه 

علوم انساني و مطالعات فرهنگي(؛
سینما«  و  ادبیات  بین رشته اي  مطالعات  بر  »درآمدي  آموزشي  کارگاه 

مدرس: دکتر زهرا حیاتي
• نشست بررسی تاریخی مقتل نویسی و نقد و بررسی کتاب »روز حسین« 
)ع(: کربال به روایت مقتل در تاریخ 9 دی دکتر شهره انصاری و دکتر 

ربانی زاده و دکتر حیاتی.
حکمت  سالن  در   1393 بهمن  در  تطبیقی  ادبیات  تخصصی  نشست   •
علمي  هیئت  )عضو  لطافتی  رویا  دکتر  نشست  این  در  شد.  برگزار 
دکتر  کیست؟؛  تطبیقی  ادبیات  پژوهشگر  مدرس(:  تربیت  دانشگاه 
ابوالقاسم رادفر )عضو هیئت علمي پژوهشگاه علوم انسانی(: مروری 
ایران؛ دکتر طهمورث ساجدی )عضو  در  تطبیقی  ادبیات  پیشینه  بر 
هیئت علمي دانشگاه تهران(: ترجمه پژوهی و نقش ادبیات تطبیقی 
علمي  هیئت  )عضو  نجومیان:  علی  امیر  دکتر  ادبی؛  مطالعات  در 
ادبیات  در  آن  نقش  و  تراملیت  نظریه  بهشتی(  شهید  دانشگاه 

تطبیقی؛ سخنرانی کردند.
• نمایش قصه ها »مستندی از خالق آثار: قصه های مجید، مهمان مامان، 
مرادی  هوشنگ  حضور  با  و  جعفری  مهدی  به کارگردانی:  و...« 
کرمانی با همکاری معاونت فرهنگ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی 
دکتر  و  حیاتی  دکتر  و  برگزار شد   93 آبان  در  ادبیات.  پژوهشکده  و 

شریف نسب به نقد و بررسی فیلم پرداختند.
در آبان 93، سخنرانی با موضوع گونه های نسخه های خطی فارسی و توجه 
به طبیعت های متون و تصحیح آن ها، توسط »نجیب مایل هروی« از سوی 

پژوهشکده برگزار شد.

بزرگداشت ها:
سالن  در   93/7/14 تاریخ  در  که  رومی  جالل الدین  موالنا  بزرگداشت 

حکمت برگزار شد.
سخنرانان آن دکتر زهرا پارساپور، دکتر کریم زمانی و دکتر داوود اسپرهم بودند. 
بزرگداشت شاعر معاصر مرحوم سیمین بهبهانی نیز در تاریخ 93/۶/9 در 

سالن حکمت برگزار شد. 
سخنرانان این مراسم، دکتر فاطمه راکعی )محقق و شاعر(، افشین عال ) شاعر(، 

دکتر امیدمالک بهبهانی )عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی( بودند. 

      انتصاب
دکتر صادق آیینه وند رئیس پژوهشگاه در حکمی دکتر فروغ پارسا 

را به عنوان مسئول راه اندازي پژوهشکده علوم قرآنی منصوب کرد.
دکتر صادق آیینه وند رئیس پژوهشگاه در احکامی جداگانه؛

• دکتر زهرا پارساپور را به عنوان رئیس شورای تحصیالت تکمیلي 
طاهره  دکتر  پورنامداریان،  تقی  دکتر  و  ادبیات  و  زبان  پژوهشکدۀ 
ایشانی و دکتر صابره سیاوشی را به عنوان عضو شوراي تحصیالت 

تکمیلي پژوهشکده زبان و ادبیات منصوب کرد.
• دکتر علیرضا مالیي تواني را به عنوان رئیس شوراي تحصیالت 
دکتر  یوسفي فر،  شهرام  دکتر  و  ایران  تاریخ  پژوهشکدۀ  تکمیلي 
صفورا برومند، دکتر سیدمحمدرحیم رباني زاده و دکتر عبدالرحمان 
پژوهشکدۀ  تکمیلي  تحصیالت  به عنوان عضو شوراي  را  حسنی فر 

تاریخ ایران منصوب کرد.
•  دکتر موسی نجفي را به عنوان رئیس شوراي تحصیالت تکمیلي 
پژوهشکده اندیشه سیاسي انقالب و تمدن اسالمي و دکتر محمود 
جنیدي، دکتر فرهاد زیویار، دکتر کریم مجتهدی را به عنوان عضو 
و  انقالب  سیاسي  اندیشه  پژوهشکده  تکمیلي  تحصالت  شوراي 

تمدن اسالمي منصوب کرد.
•  دکتر فروغ پارسا را به عنوان رئیس شوراي تحصیالت تکمیلي 
پژوهشکده حکمت معاصر و دکتر هادی وکیلي، دکتر اعظم قاسمي 
تکمیلي  تحصیالت  شوراي  عضو  به عنوان  را  ناجي  سعید  دکتر  و 

پژوهشکده حکمت معاصر منصوب کرد.
شوراي  رئیس  عنوان  به  را  حیدری  مقدم  غالمحسین  دکتر   •
عبدالرسول  دکتر  و   غرب شناسي  پژوهشکده  تکمیلي  تحصیالت 
عمادي، دکتر غالمحسین رحیمي شعرباف را به عنوان عضو شوراي 
تحصیالت تکمیلي پژوهشکده غرب شناسي و علم پژوهي منصوب 

کرد.
تحصیالت  شوراي  رئیس  به عنوان  را  فاضلي  نعمت اله  دکتر   •
تکمیلي پژوهشکده مطالعات اجتماعي و دکتر مهرداد نورایي، دکتر 
شوراي  عضو  به عنوان  را  محمدی  بیوک  دکتر  و  میرزایی  آیت اهلل 

تحصیالت تکمیلي پژوهشکده مطالعات اجتماعي منصوب کرد.
•  دکتر مهدي تقوي را به عنوان رئیس شوراي تحصیالت تکمیلي 
امیري  دکتر سیدمحمدرضا  و  اقتصاد  تطبیقي  مطالعات  پژوهشکده 
التجائیبه  ابراهیم  دکتر  و  علم الهدي  سیدسجاد  دکتر  تهراني زاده، 
مطالعات  پژوهشکده  تکمیلي  تحصیالت  شوراي  عضو  به عنوان  را 

تطبیقي اقتصاد منصوب کرد.
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محورهای عمده فعالیت های 
مرکز اسناد فرهنگی آسیا، 

در سال 1393
به منظور شناساندن گنجینه های فرهنگی و هنری ملل و اقوام آسیایی به یکدیگر 
و به جهانیان، از طریق شناسایی، گردآوری، طبقه بندی و انتشار اطالعات مربوط 
به اسناد و مدارک ذی ربط و تشویق و کمک به پژوهش ها و مطالعات فرهنگی 
و هنری جوامع آسیایی و همچنین، گسترش تبادل علمی- فرهنگی- هنری 
بین آن ها، در سال 1355 در ایران مرکزی تحت عوان مرکز اسناد فرهنگی آسیا 

تحت نظارت یونسکو در تهران تأسیس شد و آغاز به کار کرد.  
به کمیتة  پیشنهادی  اساِس  بر  ایران  آسیا در  اسناد فرهنگی  ایجاد مرکز 
بین الدولی وزرای فرهنگ کشورهای آسیایی در جاکارتای اندونزی به سال 
1973 در زمینة سیاست های فرهنگی مطرح شد. آن گاه در سال 1975، 
کمیسیون های ملی یونسکوی آسیا در دهلی نو، تأسیس این مرکز را تائید 
تأسیس  قانون  از ماده هفتم  بند 4 اصالحی  استناد  به  نهایت  کرد، و در 

شورای عالی فرهنگ و هنر مصوب دی ماه 1355 در تهران تأسیس شد.
مرکز اسناد فرهنگی آسیا تحت نظارت یونسکو در تهران که در زبان فارسی 
به اختصار »مرکز اسناد فرهنگی آسیا« نامیده شد، فعالیت خود را -به عنوان 
یک مرکز بین المللی و با اعتبارات مستقل و بر اساس برنامة تنظیمی مصوب 
جلسة مورخ چهارم تیرماه 135۶ هیئت امنا ی مرکز- آغاز کرد. اعتبار مالی آن 

نیز توسط کمک مالی از وزارت فرهنگ و هنِر وقت تأمین می شد.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، این مرکز ابتدا تحت نظارت وزارت 
فرهنگ و فرهنگ اسالمی و سپس از اواسط دهة ۶0 خورشیدی، زیرمجموعة 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. در اجالس 1991 یونسکو نیز، 
بر ادامة فعالیت های این مرکز تأکید شد. هم اکنون این مرکز با ساختاری 
مشخص و مصوب، بر پایة اساسنامه اولیة خود از مراکز مربوط به یونسکو، 

زیرمجموعة پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی قرار دارد. 
گرفتن  نظر  در  با  پیشین،  فعالیت های  با  همسو  مرکز،  این  اصلی  هدف 
تحقق هر  و همچنین  پژوهشی عصر حاضر  و  فرهنگی  علمی،  نیازهای 
چه بیشتر اهداف یونسکو، شناساندن اسناد فرهنگی ملل و اقوام آسیایی 
به یکدیگر و جهانیان از طریق گردآوری، شناسایی، طبقه بندی، اشاعه و 
آگاهی بخشی عمومی و تخصصِی اطالعات مربوط به اسناد و مدارک یاد 
شده و همچنین کمک به پژوهش ها و گسترش تبادل علمی )آموزشی- 

پژوهشی( و فرهنگی بین جوامع آسیایی  اعالم شده است.
مرکز اسناد فرهنگی آسیایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
از  عاری  جهان  و  صلح  عنوان  با  را  خود  ساله  پنج  راهبردی  طرح 

خشونت برگزیده و اهداف ذیل را در دستور کار قرار داده است.
1. ایجاد رابطة علمی- پژوهشی در زمینة صلح و جهان عاري از خشونت در 
4 حوزۀ تخصصي مرکز اسناد فرهنگي آسیا شامل طرح های پژوهشی 

در زمینة سندپژوهی و نسخه پژوهی،کتاب شناسی و مطالعات تطبیقی؛
2. انجام تحقیقات کاربردي براي تسهیل ارتباط بین فرهنگي در منطقه و 

حل نیازهاي مشترک ملل آسیایی؛
3. تاسیس پایگاه اطالع رسانی در دو بخش آموزش و پژوهش مجازي؛

4. احیا و توسعه کتابخانه و آرشیو مرجع در مطالعات فرهنگي آسیا؛
5. طرح مشترک در حوزه هاي آموزش و پژوهش و مبادالت منابع و اسناد؛

با مراکز، نهادها و  ارتباطات علمي و جذب مشارکت تحقیقاتي  ۶. ایجاد 
فرهنگستان هاي حوزۀ ایران فرهنگي؛

7. گسترش فعالیت هاي علمي و انتشاراتي با نهادهاي علمي جهان اسالم؛
8. بهره گیري از نتایج تحقیقات و آراي فرهنگي محققان کشور، منطقه و جهان.

خالصه ای از فعالیت هاي انجام شده در سال 93 توسط مرکز به 
شرح ذیل است:

چاپ 2 جلد کتاب باعنوان مجموعة »قصه های ملل قصه هاي عامیانه 	 
مردم کره« و »برادران خوشحال« )تجدید چاپ( با آرزوی صلح پایدار 

در جهان، با همکاری نشر اشاره؛
طرح بررسي شروط ضمن عقد در نکاح نامه هاي دورۀ قاجار )در دست 	 

انجام(؛
تصویب طرح جغرافیاي قفقازیه )در دست انجام(؛	 
تهیه طرح نامه بررسي مفهوم صلح در مکاتب فکري آسیا؛	 
تهیه طرح نامه هفت فرهنگ 3 زبانة کشورهای آسیایی )انگلیسی- فارسی 	 

/تاجیکی/ ازبکی/ آذربایجانی/ ترکمنی/ پشتو/ کردی/ عربی/ اردو(؛
راه اندازي آزمایشي پایگاه اطالع رساني مرکز اسناد فرهنگي آسیا؛	 
اطالع رساني 	  پایگاه  ترجمه  براي  مرکز  علمي  هیئت  عضو  همکاري 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛
انتشار لوح فشرده کلیه انتشارات مرکز اسناد فرهنگی آسیا شامل 50 	 

عنوان کتاب با نام کارنامه نشر )1355-1393(؛
تدوین برنامه راهبردي پنج ساله مرکز اسناد فرهنگي آسیا با اولویت 	 

صلح پایدار،جهان عاری از خشونت و افراطی گری؛
چاپ و پذیرش شش عنوان مقاله علمي – پژوهشي؛	 
کسب جایزه جهاني تهران در بخش برترین هاي پژوهش و نوآوري؛	 
برگزاري بیش از ده جلسه سخنراني؛	 
انجام مکاتبات و نشست هایي برای ایجاد همکاري مشترک با مراکز 	 

علمی و فرهنگی از جمله یونسکو، رایزني هاي فرهنگي و پژوهشکدۀ 
مردم شناسي سازمان میراث فرهنگی.
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محورهای عمده فعالیت های مرکز فناوری اطالعات 
و ارتباطات در سال 1393

تثبیت رتبة پایگاه اطالع رساني پژوهشگاه به عنوان رتبة اول در ایران و رتبة سوم در آسیا در دو رتبه بندی بین المللی به فاصلة شش ماه. این مهم با . 1
تالش و همکاری مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات پژوهشگاه با روابط عمومی و تمامی پژوهشکده ها و گروه های پژوهشگاه به دست آمده است که 

جزئیات جایگاه و اطالعات به شرح زیر است:

جایگاه پژوهشگاه در رتبه بندی جهانی 
وبومتریک در بهمن 92

جایگاه پژوهشگاه در رتبه بندی جهانی 
وبومتریک در مرداد93

جایگاه پژوهشگاه در رتبه بندی جهانی 
وبومتریک در بهمن 93

818591453رتبه در جهان  

سومسومهشتمرتبه در خاورمیانه 

اولاولسومرتبه در ایران 

تهیه حدود 50 دستگاه رایانه، 20 دستگاه چاپگر، 10 دستگاه پویشگر . 2
و دیگر ملزومات سخت افزاري پژوهشگاه؛

جامع . 3 سیستم های  مکانیزاسیون  پروژه  از  بخشی  انجام  در  مشارکت 
و  مالی  حسابداری  سیستم های  شدن  عملیاتی  شامل  مالي  و  اداري 

حقوق و دستمزد و مرحلة اول سامانة کارگزینی؛
راهبري و پشتیباني سیستم هاي نرم افزاري و پایگاه هاي اطالع رساني . 4

پژوهشي،  معاونت  مجالت،  انتشارات،  اجتماعي،  امنیت  کتابخانه، 
تحصیالت تکمیلي و ...؛

مکانیزاسیون سامانة ثبت نام و انتخاب واحد و مدیریت امور دانشجویي . 5
تحصیالت تکمیلي و راه اندازی سامانة ارزشیابی اساتید در سال 93؛

اتوماسیون اداري و مکاتبات بدون کاغذ . ۶ راهبري و پشتیباني سامانة 
براي حدود 400 کاربر فعال در داخل و خارج از پژوهشگاه؛

تهیه ملزومات و اجراي کامل پروژۀ شبکة رایانه، برق و تلفن ساختمان . 7
جدید پژوهشگاه؛

براي . 8 رایانه اي  اقالم  قطعات  تامین  و  تعمیرات  پشتیاني،  راهبري، 
دستگاه   50 و  چاپگر  دستگاه   200 رایانه  دستگاه   300 حدود 

پویشگر؛
ارائه خدمات مشاوره در زمینه فناوري اطالعات به واحدهاي تابعه؛. 9

مدیریت و نظارت بر قراردادهاي مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات . 10
با شرکت هاي طرف قرارداد؛

پشتیباني و نظارت به شبکة داخلي و شبکة اینترنت پژوهشگاه براي . 11
حدود 400 کاربر؛

آموزش و ارتقاي دانش فني کارکنان مرکز؛. 12
با . 13 مطابق  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  کالن  برنامه های  تهیه 

سیاست های کلی برنامه راهبردی پژوهشگاه با مشارکت تیم مربوطه؛
دریافت بیش از 13000 مقالة تمام متن از نشریات علمي حوزه علوم . 14

انساني و بارگذاري بیش از 10 هزار مقاله در پرتال جامع علوم انسانی؛
به . 15 تعداد نشریات  افزایش  پرتال و  از ۶0 نشریه جدید در  ثبت بیش 

بیش از 1100 نشریه؛
بازدید روزانه 30 هزار پژوهشگر به طور میانگین از پرتال با بیش از 50 . 1۶

هزار صفحه بازدید شده در روز؛
قرار گرفتن پرتال در جایگاه 270 وب گاه برتر  کشور؛. 17
به روزرساني بیش از 300 نشریه موجود در پرتال؛. 18
افزایش تعداد مطالب پرتال به بیش از 280 هزار رکورد تمام متن.. 19

تبریک
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس  آیینه وند  صادق  دکتر 
نامه ای به دکتر شهرام یوسفی فر، عضو هیئت علمی  فرهنگی، در 
در  شهرنشینی  و  شهر  »مناسبات  کتاب  برگزیده شدن  پژوهشگاه، 
دورۀ سلجوقیان« در هفتمین جشنوارۀ فارابی و همچنین کسب رتبة 
سوم بخش بزرگسال در رشتة تاریخ را به وی تبریک گفت و از ایزد 

منان توفیق وی را خواستار شد.
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برنامة  چارچوب  در  که  زبان شناسي  پژوهشکدۀ  هدف های  اساس  بر 
شده است،  تعیین  آموزشي  و  پژوهشي  بخش  دو  در  پژوهشگاه  راهبردی 
و  تقویت  و  کشور  زباني  مسائل  حل  براي  پژوهشي  طرح هاي  اجراي 
ارتقاء دانش زبان شناسي و نیز آموزش و تربیت  گسترش زبان فارسي و 
زبان شناسی  پژوهشکدۀ  کار  در دستور  ورزیده  کارشناسان  و  پژوهشگران 

قرار داشته است. گزارش فشردۀ فعالیت ها سال 1393 به شرح زیر است:

فعالیت هاي پژوهشي
1. تعداد طرح هاي در دست اجرا

با 	  آن  ارتباط  و  اوتیسم  به  مبتال  کودکان  نحوي  ویژگي هاي  تحلیل 
نظریه ذهن؛

استعاره در زبان شناسي شناختي فاز یک و دو؛	 
روایت فرنبغ سروش و 30 پرسش پیوست آن؛	 
بررسي شیوه هاي مطالعات گویشي )اطلس هاي گویشي، گویش سنجي 	 

و مستندسازي(؛
میراث ادبي مکتوب در ایران؛	 
درآمدي بر تحلیل گفتمان روایي؛	 
تولید نرم افزارهاي آزوفا )به زبان انگلیسي(؛	 
پایگاه داده هاي زبان فارسي؛	 
پژوهشي درباره زندگي و آثار و اندیشه هاي آذر کیوان؛	 
مردم شناسي زبان؛	 
بررسي دستوري و محتوایي دو فصل 47 و 48 سپنتامینیو گاه  )مرحله 	 

دوم(؛
خوانش و تجزیه و تحلیل چهار کتیبة کردیر در دوره ساسانی؛	 
فرهنگ افعال پارسي میانه و پهلوي اشکاني.	 

)روی هم 13 طرح(

2. طرح هاي پایان یافته
درآمدي بر زبان شناسي بالیني؛	 
در 	  موجود  دست نوشته های  براساس  زرتشتی  فارسی  متون  شناخت 

ایران، هند و اروپا؛
تولید نرم افزار آزوفا به زبان روسي؛	 
گردآوری و مستندسازی کتیبه های خصوصی ایرانی میانه ساسانی.	 

)روی هم 4 طرح(
3. مقاالت علمي پژوهشي چاپ شده )و گواهي پذیرش(: روی هم 2۶ مقاله.

4. کتاب منتشر شده:  )4 کتاب(.
ملی 	  کتابخانه  در  گایزه  ساموئل  آوازه  بلند  دستنویس  ساده  وندیداد 

ملک. دکتر دالوند، دکتر مزداپور، ناشر: پژوهشگاه.
عناصر بنیادین در نظریه های روایت. دکتر صافی، ناشر: نشر ني.	 
اندرز اوشنر دانا. دکتر گشتاسب، حاجی پور، ناشر: پژوهشگاه.	 
بررسی گاه 51، وهوخشثره گاه. دکتر میرفخرایی، ناشر: پژوهشگاه.	 

 
5. کارگاه های برگزار شده در پژوهشگاه توسط اعضاي هیئت علمي

و 	  رایانه ای  زبان شناسی  سخنرانی:  )عنوان  فرهنگ نگاری  کارگاه 
فرهنگ نگاری( دکتر عاصی، 2/31/ 1393.

کارگاه شناخت- مکان- مطالعات ترجمه، رویکردی شناختی به مکان. 	 
دکتر افراشی- دکتر فرحزاد، 1393/3/17.

نشست تخصصی، مطالعات اشکانی در نقد کتاب امپراتوری اشکانی 	 
اسناد و منابع آن، گردآوری ویزه هوفر، دکتر نصراله زاده، 93/3/25.

روان شناسی و عصب شناسی زبان )درک و بیان(. دکتر احدي- دکتر 	 
عشایري، 1393/7/30.

کارگاه معناشناسی قرآن با تمرکز بر استعاره های قرآنی. دکتر افراشي 	 
و دکتر پاکتچی، 8/22/ 1393.

ادبیات، 	  پژوهشکده  صافی،  دکتر  روایت پژوهی،  مبانی  با  آشنایی 
پژوهشگاه علوم انسانی، 18/ 9/ 1393.

)روی هم 6 کارگاه(	 

۶. اعضاء هیئت علمی پژوهشکده 9 کارگاه  و سخنراني  خارج از پژوهشگاه 
برگزار کرده اند. 

فرهنگ 	  هند،  و  ایران  سخنرانی:  )عنوان  فرهنگی  دیپلماسی  کارگاه 
به مثابه زمینه تقویت کننده ارتباطات بین المللی(، دکتر دالوند برگزار 

کننده پژوهشگاه میراث فرهنگی، 1393/9/25.
دومین همایش ملی علوم اجتماعی و واژگان علمی )عنوان سخنرانی: 	 

واژه گزینی و اصطالحات علمی(، دکتر عاصی،  انجمن جامعه شناسی 
ایران، دانشگاه تهران، 1393/2/29.

هیئت 	  )عضو  علمي  واژگان  و  اجتماعي  علوم  ملی  همایش  دومین 
ایران،  جامعه شناسي  انجمن  مدرسی،  دکتر  کننده(،  برگزار  علمي 

.1393/2/29
همایش  مطالعات بینارشته اي زبان چهارم )عضو هیئت علمي برگزار 	 

الزهرا،  دانشگاه  و  ایران  زبان شناسی  انجمن  مدرسی،  دکتر  کننده(، 

محورهای عمده 
فعالیت های پژوهشکدۀ زبان شناسي در سال 1393
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بهمن 1393.
نمایشگاه کتاب، سرای اهل 	  ایران شناسی در  بنیاد  نشست تخصصی 

زرشناس،  دکتر  امروز،  در جهان  ایران شناسی  عنوان سخنرانی:  قلم، 
.93/2/1۶

شأن دانشی فرزانه بانوی دانشمند ایرانی در مطالعات ایران باستان، در 	 
بزرگداشت دکتر بدرالزمان قریب، دکتر زرشناس، برگزارکننده: انجمن 

مفاخر فرهنگی، 9/8/ 1393.
همایش ملی زبان شناسی رایانشی، عنوان کارگاه: معنا و شناخت، دکتر 	 

افراشی، برگزارکننده دانشگاه صنعتی شریف، 1393/9/2۶.
همایش ملی زبان شناسی رایانشی، )عضو شورای علمی برگزارکننده 	 

شریف،  صنعتی  دانشگاه  برگزارکننده  عاصی(،  دکتر  جلسه،  مدیر  و 
.1393/9/2۶

نهمین همایش زبان شناسی ایران، )عضو شورای علمی برگزارکننده، 	 
ارائة مقاله، دکتر عاصی(، برگزارکننده دانشگاه عالمه  مدیر جلسه و 

طباطبایی و انجمن زبان شناسی ایران، 5 و ۶ اسفندماه 1393.
)روی هم 9 کارگاه(

7.  تعداد پایان نامه هاي دفاع شده با همکاري اعضاي هیئت علمي: 27
8. در سال 1393 تعدادي از اعضاي هیئت علمي پژوهشکده به شرح زیر 

به دریافت لوح تقدیر و جایزه نائل آمدند:
دکتر میرفخرایي: جایزه کتاب فصل برای کتاب دینکرد ششم؛   	 
دکتر صفار مقدم: لوح تقدیر از ریاست پژوهشگاه برای همکاري در 	 

کمیته ترفیع؛
دکتر صافي: جایزه کتاب فصل برای ارزیابي کتاب »ترجمه و تحلیل 	 

انتقادي گفتمان: رویکرد نشانه شناسي«؛
دکتر آتوسا رستم بیک، پژوهشگر برتر، روز پژوهش از پژوهشگاه.	 

سفرهاي علمي انجام شده
درباره 	  نظر  تبادل  و  بازدید  سوئد جهت  به  علمي  سفر  عاصي:  دکتر 

تا  تاریخ 93/۶/۶  در  اوپساال- سوئد  دانشگاه  با  همکاري هاي علمي 
.93/۶/10

دکتر نصراله زاده: سفر علمي به قزاقستان به مناسبت روز ملي زبان 	 
فارسي در تاریخ 93/7/29 تا 93/8/۶.

فعالیت آموزشي 
و  فرهنگ  و  همگانی  زبان شناسی  دکتری  و  کارشناسی ارشد  دوره های 
زبان های باستانی به طور معمول ارائه شد و بیش از ۶0  دانشجو در این 
مقاطع به تحصیل اشتغال داشتند و بیشتر اعضای هیئت علمی پژوهشکده 

نیز به تدریس پرداخته اند.
انجام  در   1393 سال  طي  پژوهشکده  علمي  هیئت  اعضاي  همچنین، 
تدریس دروس تخصصی خود در خارج از پژوهشگاه  همکاري داشته اند. از 

جمله در دانشگاه ها و مراکز علمی زیر:
دانشگاه الزهرا)س(؛	 
بنیاد ایران شناسی؛	 
دانشگاه عالمه طباطبایی؛	 
دانشگاه شهید بهشتی؛	 
دانشگاه تربیت مدرس؛	 
دانشگاه تهران؛	 
دانشگاه مذاهب اسالمی؛	 
دانشکده توان بخشي دانشگاه علوم پزشکی ایران؛	 
دانشگاه آزاد اسالمی.	 

فعالیت های اجرایي
تشکیل جلسات منظم شوراي علمی پژوهشکده؛	 
تشکیل جلسات منظم شوراي پژوهشی پژوهشکده؛	 
تشکیل جلسات منظم شوراي تحصیالت تکمیلی پژوهشکده؛	 
برگزاری آزمون جامع دکتری.	 

همکاري با انجمن زبان شناسي ایران
پژوهشکده زبان شناسي در سال 1393 تعداد ۶ کارگاه و همایش با همکاري 

انجمن زبان شناسي ایران در پژوهشگاه برگزار کرده است. 
همایش عصب روان شناسی زبان، 1393/2/18؛	 
ایران، 	  در  زبان شناسی  رشته  تاسیس  سال  پنجاهمین  بزرگداشت 

1393/2/10؛
همایش آواشناسی آکوستیک، 1393/3/1؛	 
بزرگداشت دکتر هرمز میالنیان، 1393/9/5؛	 
نکوداشت هشتادمین سال تولد دکتر محمدرضا باطنی، 1393/10/18؛	 
سومین همایش ملی تحلیل گفتمان، 1393/11/2؛	 
همکاری در برگزاری نهمین همایش زبان شناسی ایران، 5 و۶/ 12/ 1393.	 

همکاری در انتشار مجالت
زرشناس، 	  دکتر  زبان شناخت، سردبیر:  پژوهشی  انتشار مجله علمی- 

معاون سردبیر: خانم وزوایي؛
دکتر 	  مسئول  مدیر  زبان شناسی،  و  زبان  مجله  انتشار  در  همکاری 

عاصي، سردبیر: دکتر مدرسي )مجله انجمن زبان شناسی(؛
معاون 	  عاصي،  دکتر  سردبیر:  پازند،  تخصصی  علمی-  مجله  انتشار 

سردبیر: دکتر افراشي، )بخش خصوصی(.

برگزاری دو کارگاه در پژوهشگاه توسط اساتید مدعو
سخنرانی رویکرد فرهنگی به مطالعه معنی، دکتر پاکتچی، 19/ 3/ 1393.	 
سخنرانی نشانه شناسی گفتمانی، دکتر سجودی، 1393/3/10.	 
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مؤسسات  و  دانشگاه ها  دیگر  با  اجرایي  یا  علمي  همکاري 
پژوهشي

ستاد علوم و فناوری های شناختی کارگروه زبان شناسی شناختی، دکتر 	 
عاصی و دکتر افراشی؛

زبان شناسی 	  و  زبان  فناوری، گروه تخصصی  و  وزارت علوم، تحقیقات 
شورای گسترش آموزش عالی- سیاست گذاری و برنامه ریزی، دکتر عاصی.

شورای عالی اطالع رسانی، کمیتة تخصصی خط و زبان فارسی، دکتر 	 
عاصی؛

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، دکتر افراشی، دکتر صفارمقدم و 	 
دکتر عاصی رئیس و عضو چندکمیتة تخصصی؛

دکتر 	  خانم  فلسفه،  و  حکمت  دانش نامه  تدوین  صدرا،  حکمت  بنیاد 
میرفخرایی؛

بنیاد سعدی، عضو شوراي علمي، آقای دکتر صفار مقدم؛	 
دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات 	 

و فناوری، داوری طرح های پژوهشی دکتر زرشناس؛
بنیاد ایران شناسی، عضو شورای علمی همایش زبان های ایرانی، دکتر 	 

زرشناس؛ 
زرشناس، 	  دکتر  میرفخرایی،  دکتر  فارسی،  ادب  و  زبان  فرهنگستان 

دکتر عاصی.

دیگر فعالیت هاي اجرایي پژوهشکده
شرکت در کمیته تدوین سند راهبردي پژوهشگاه، دکتر افراشي، دکتر 	 

دالوند.
برگزاري مجمع عمومي انجمن زبان شناسي ایران، 1393/4/5.	 

محورهای عمده فعالیت های 
گروه پژوهشي

 مطالعات زنان در سال 1393

با رویکردهاي فلسفي،  8 سخنراني  برگزاري  با   1393 اجتماعی، در سال  زنان زیر مجموعه پژوهشکده مطالعات  گروه پژوهشي مطالعات 
پرداخته  زنان  مسائل  تحلیل  به  قرآني  و  روان شناسي  اقتصادي،  خانوادگي،  مناسبات  فمینیست،  متفکران  دیدگاه  از  اخالق  و  زبان شناسي 

است. 
همچنین، در نشستی تخصصي دکتر اعظم پویازاده، دکتر مهرداد عباسي و سیده فاطمه موسوي به معرفي و نقد کتاب زن و قرآن نوشتة آمنه ودود 

پرداختند که مباحث اصلي کتاب، دیدگاه هاي نوآورانه آمنه ودود در تفسیر جایگاه زن در قرآن است.
کاظم نیا  فریبا  و  دلیر  نیره  دکتر  قاسمي،  اعظم  دکتر  صادقي،  فاطمه  نوشتة  اخالقي  آراي  در  جنسیت  کتاب  نقد  تخصصي  نشست  در 
شکل گیري  در  »جنسیت  که  پرداختند  اصلي  پرسش  این  با  شده  یاد  کتاب  نقد  و  معرفي  به  تاریخ  و  اخالق  حوزۀ  اندیشمندان  دیگر  و 
تا شکل گیري مکاتب فقهي چه نقشي  ایران ساساني  با  4 هجري که مصادف است  تا قرن  از اسالم  از سه قرن پیش  نظام هاي اخالقي 

بوده است؟« از آن چگونه  تلقي  ایفا کرده و 
گروه پژوهشي مطالعات زنان در سال 1393 با برگزاري کارگاه آموزشي با نام »زن در نگاه اندیشمندان غرب جهان اسالم« با حضور دکتر مهدي 

مهریزي تالش کرد که نگاه اندیشمندان غرب  را بر پایة اصول قرآني - فقهي و حقوقي مطرح کند.
همچنین، گروه پژوهشي مطالعات زنان با توجه به کثرت مقاالت حوزۀ زن و خانواده، با پیگیري هاي مدیر اجرایي پژوهش نامة زنان و موافقت 
مدیریت نشریات، سردبیر، قائم مقام و مدیر مسئول پژوهش نامه مقرر کرد که پژوهش نامه زنان  از دو فصلنامه به فصلنامه تغییرکند و همچنین 

ویژه نامه اي با نام »جامعه شناسي جنسیت« در بهار سال 1394 منتشر کند. 
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محورهای عمده 
فعالیت های مرکز تحقیقات امام علی )ع( در سال 1393

انجام داده است، در بخش همایش ها و  برای تحقق اهداف علمی خود، فعالیت های متعددی  مرکز تحقیقات، در سال 1393، 
سخنرانی ها با همایش امام علي )ع( پژوهان در روز بیست و دوم  اردیبهشت در سالن حکمت برگزار شد و  در این مراسم از برخی 

علی پژوهان برجسته تجلیل شد.
نشست علمي با همکاري موسسه بین المللي مطالعات نهج البالغه با موضوع نظریه پردازي تربیتي بر اساس متون موثق با تکیه   -
بر نهج البالغه و سخنرانی دکتر علیرضا رحیمي در تیرماه 1393، برگزار شد و همزمان رونمایي از کتاب منشور تربیت علوي،  
با حضور دکتر محسن اسماعیلي )هیئت علمي دانشگاه امام صادق علیه السالم(، دکتر منصور پهلوان )هیئت علمي دانشگاه 
تهران(، دکتر علیرضا رحیمي )نویسنده کتاب( و مهندس مرتضي گوهري پور )عضو موسسه بین المللي مطالعاتي نهج البالغه( 

انجام شد.
سخنرانی علمی با موضوع مدیریت و رهبری از دیدگاه امام علی )ع( با سخنرانی دکتر محمود جنیدی جعفری در تیرماه 1393   -

در سالن فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان محمود آباد برگزار شد.
با سخنراني  نهج البالغه«  پرتو  در  مالي حکومتي  بر خط مشي  اخالقي حاکم  الزامات  بر  با موضوع »تأملي  نشست علمی   -
دکتر علي اصغر پورعزت در  شهریور 1393 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و همچنین سخنرانی  با موضوع 

تاریخ نگاري غدیر در منابع قرن هفتم تا  نهم هجري با سخنرانی دکتر نیره دلیر در مهرماه 1393 برگزار شد.
جشن غدیر در روز 20 مهرماه 1393 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با سخنرانی دکتر صادق آیینه وند، ریاست   -
پژوهشگاه، دکتر علي اصغر پور عزت  و رونمایي از کتاب »نمایه پژوهش هاي دانشجویي در خصوص سیره نظري و عملي 

حضرت علي )ع(« و اهداء جوایز به 18 تن از برگزیدگان مسابقه غدیر و اهداء جوائز آثار منتخب برگزار شد.
-  نشست مشترک با همکاری پژوهشکده نظریه پردازي سیاسي و روابط بین الملل  با موضوع »غدیر محور وحدت، با استناد 
به کالم امام خمیني )ره(« با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین دکتر داود مهدوي زادگان در آبان ماه 1393، سخنرانی با 
اکو  افتخار حسین عارف رئیس موسسه فرهنگي  اقبال« توسط پروفسور  موضوع »امیرالمومنین علي علیه السالم در اشعار 
)اندیشمند پاکستاني( در آذرماه 1393؛ و نشستی  با موضوع »اهل بیت )علیهم السالم(، میراث نبوي در اندیشه متفکران 

مسلمان« با سخنرانی پروفسور سید فرید العطاس )استاد دانشگاه ملي سنگاپور( در دی ماه 1393 برگزار شد.
عالوه بر اینها، سخنرانی با موضوع »نظام اقتصادي از منظر امیرالمومنین علیه السالم توسط  حجت االسالم و المسلمین دکتر   -
احمدعلي یوسفي در دي ماه 1393؛ و  پیش نشست همایش بین المللی حکومت علوی با همکاری دانشگاه مفید با موضوع 
آیینه وند، دکتر سعید جاللی، دکتر محمود جنیدی، دکتر  با حضور دکتر صادق  امام علی )ع(«  از منظر  »تمدن  اسالمی  
محمدعلی شاه آبادی، دکتر سعید رهایی، دکتر مجید رضایی، دکتر علی اصغر پورعزت در روز دوم اسفندماه 1393 برگزار شده 

است.

مرکز تحقیقات امام علی )ع( در بخش چاپ و نشر،
چکیده مقاالت کنگره بین المللی الغدیر؛ کتاب موفقیت زنان در عصر امام علی )ع( را به چاپ رسانید و مجموعه مقاالت کنگره   -
بین المللی الغدیر؛ متن نشست های علمی مرکز را آماده چاپ کرده و به شورای انتشارات جهت بررسی و اقدام به نشر ارسال 

کرده است. 

در  و مسلمان  اندیشمندان مسیحی  علمی  دوجانبة  نشست  برگزاری  زمان بندی  ارائه  و  پیشنهاد  اهداف خود،  در پیش برد  مرکز 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه ایروان؛ پیشنهاد و تدوین ایجاد رشته های مورد نیاز مرکز؛ ارائه طرح ترجمه 
آثار منتخب از میان کتب منتشره مرکز به هیئت رئیسه؛ پیشنهاد ایجاد گروه نقد متون مرتبط به امیرالمومنین )ع(؛ تدوین آیین نامه 

شورای علمی مرکز جهت ارائه به هیئت رئیسه را نیز ارائه کرده است.
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را  اجتماعي  امنیت  مطالعات  جامع  طرح  امنیت  و  جامعه  پژوهشي  گروه 
برگزار کرد که هدف اصلي آن »بسط دانش نظري درباره امنیت اجتماعي 
در ایران با هدف کمک به سیاست سازي براي کاهش تهدیدهاي مرتبط با 

امنیت اجتماعي« بود که نتایج و خروجي هاي آن به شرح زیر است:
با عناوین:  درآمدي  انجام شده  انتشار 9 جلد کتاب حاصل تحقیقات    .1
نظري بر امنیت جامعه اي؛  مقدمه ای بر جامعه شناسی امنی؛ پژوهش نامه 
امنیت اجتماعی ـ رویکردی ایرانی؛ جامعه شناسی تاریخی امنیت در ایران؛ 
تأثیر اینترنت بر امنیت اجتماعی در ایران؛ ترجمان جامعه و امنیت )جلد 
اول(؛ مجموعه مقاالت؛ ترجمان جامعه و امنیت )جلد دوم(؛ خشونت قومی 
از دیدگاه اسالم ) این کتاب در دوره  امنیت اجتماعی  امنیتی؛  و محظور 
2۶ کتاب فصل جمهوري اسالمي ایران به عنوان کتاب فصل انتخاب،  و 
از آن تقدیر شد و کاندیدای کتاب سال جمهوري اسالمي نیز شده بود(؛ 
فرهنگ توصیفي اصطالحات امنیت. 2. تهیه و تدوین بیش از 40 مقاله 
علمي؛ 3. برگزاري 10 نشست علمي یا میزگرد؛ 4. تاسیس بانک اطالعاتي 
از حوزۀ مورد مطالعه و تشکیل وب گاه؛ 5. معرفي و انتشار نتایج تحقیقات 

و فعالیت هاي انجام شده.
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و نیز گروه پژوهشي جامعه و 
امنیت به عنوان قطب علمي مطالعات امنیت و جامعه که حوزۀ نوپدیدي در 
مطالعات علمي و تحقیقاتي علوم انساني است به جامعة علمي و نیز نهادها 

و سازمان هاي مرتبط با امنیت کشور شناسانده شد.
از سال 1390 طرح تکمیل مطالعات امنیت اجتماعي در قالب »طرح کالن 
مطالعات امنیت اجتماعي« تهیه و به شوراي عالي علوم، تحقیقات و فناوري 
)عتف( ارائه شد و پس از تصویب در قالب طرح ملي، ازسال1391 اجراي 
مرحلة اول که شامل 5 طرح تحقیقاتي است آغاز شد. در پایان سال 92 
نیز اعتبار اجراي مرحلة دوم واگذار شد و در سال جاري براي اجراي آن 

نیز برنامه ریزي شده است. 

فعالیت هاي گروه پژوهشي جامعه و امنیت در سال 1393
با  کالن  طرح  اول  مرحة  تحقیقاتي  طرح هاي  تکمیل  و  ادامه  الف. 

عنوان های:
1. نظریه امنیت جامعه اي؛ چارچوب مفهومي، موازین عملي و ارائه الگوي 

ایراني؛

2. اصول و مباني امنیت اجتماعي در اسالم با تأکید بر قرآن کریم و سیره 
معصومین )ع(؛

3. ابعاد مؤثر بر امنیت اجتماعي در جامعه ایران؛ مؤلفه ها و شاخص ها؛
4. بررسی فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی مجازی و تأثیر آن 

بر امنیت اجتماعی و ارائة راهبردها؛
5. تدوین سند راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری در حوزۀ امنیت اجتماعي 

جمهوري اسالمي ایران.

ب. برنامه ریزي براي اجراي مرحلة دوم طرح کالن ملي با عناوین:
1. طرح »تدوین ارزیابي شاخص هاي امنیت اجتماعي در ایران«؛ 

2. طرح »تهیه نظریه مبناي امنیت اجتماعي در ایران«؛
3. طرح تحقیقاتي »شناسایي و ارائه الگو براي به کارگیري فناوري هاي نرم 

در امور فرهنگي با تاکید بر امنیت جامعه«؛ 
طرح هاي  نتایج  از  )مستخرج  راهبردها  و  سیاست ها  »تدوین  طرح   .4

تحقیقاتي(؛
5. طرح تحقیقاتي »دایره المعارف ایراني امنیت«؛

۶. طرح تحقیقاتي »سنجش و برآورد امنیت اجتماعي ایران«.

امنیت  راهبردي  مطالعات  کرسي   3 برگزاري  مسئولیت  واگذاري  ج. 
و  سنجش  »شاخص سازي،  راهبردي  مطالعات  کرسي   .1 عناوین:  با 
نرم،  »قدرت  راهبردي  مطالعات  کرسي   .2 امنیت«؛  وضعیت  ارزیابي 
جنگ نرم«؛ 3. کرسي مطالعات راهبردي »امنیت اجتماعي«، از سوي 
امنیت  و  جامعه  مطالعات  مرکز  به  ملي  امنیت  شوراي عالي  دبیرخانه 
مدعو  و  اصلي  اعضاء  حضور  با  کرسي  جلسه   9 تاکنون  که  )گروه(، 
ملي  امنیت  شوراي عالي  دبیرخانه  به  نتایج  و  شد  برگزار  پژوهشگاه  در 

است. منعکس شده 

کشور،  )وزارت  تحقیق  نتایج  کاربر  و  بهره بردار  دستگاه هاي  با  تعامل  د. 
مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیرخانه  ملي،  امنیت  شوراي عالي  دبیرخانه 

نظام، نیروي انتظامي و ...( براي فراهم کردن کاربست نتایج تحقیق.

محورهای عمده 
فعالیت های مطالعات امنیت اجتماعي 

در گروه پژوهشي جامعه و امنیت 
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گروه های فلسفة علم و تاریخ علم، دورۀ اسالمی
از زمانی که فرهنگ ایرانی-اسالمی با فرهنگ و تمدن غربی آشنا شده 
و  اجتماعی  فناوری،  و  علمی  معرفتی،  عرصه  در  مهمی  تحوالت  است 
با مناقشه ها  آمده است که علی االغلب  ایرانی به وجود  سیاسی در جامعه 
جدی همراه بوده است. گذر  از این مناقشات فهم نقادانه فرهنگ و تمدن 
غرب را می طلبد. پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی قصد دارد از این 
نیازهای  و  به دغدغه ها  توجه  با  یعنی  بپردازد  به فهم تمدن غرب  منظر 
موجود به بررسی فرهنگ و تمدن غرب بپردازد تا بتواند راهکارهایی برای 
حل مشکالت فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه کنونی ایران ارائه دهد. 
در این روند فلسفه غرب – به عنوان بنیاد معرفتی تمدن غرب- و علم 
ویژه ای  اهمیت  از  غرب  تمدن  نمود  بارزترین  عنوان  به   – تکنولوژی  و 
علم پژوهی  و  غرب شناسی  پژوهشکده  فعالیت  و  تشکیل  است.  برخوردار 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  کار  در دستور  یادشده  به دغدغه های  توجه  با 
مطالعات فرهنگی قرار گرفته است. این پژوهشکده در حال حاضر دارای 
سه گروه فعال فلسفه علم و فناوری ، تاریخ و تمدن غرب و تاریخ علم و 
تمدن است. نقد و ارزیابی تلقی خام از فلسفه علم و تکنولوژی در تمدن 
غربی، فهم نسبت فلسفه و علم و تکنولوژی غرب با فرهنگ، جامعه و دین 
در ایران معاصر، تبیین مفاهیم بنیادین فرهنگ و تمدن غربی، بازشناسی 
میراث علمی تمدن ایرانی اسالمی و ... از مهم ترین اهداف اعضای هیئت 
و  فعالیت ها  روی، کوشش شد  این  از  است.  بوده  پژوهشکده  این   علمی 
برنامه های سال 1393 در جهت نیل به اهداف یادشده برنامه ریزی و اجرا 

گردد. 
تحصیالت  گروه های  قالب  در  پژوهشکده  این  فعالیت های  از  بخشی 
فناوری   و  علم  فلسفه  و  اسالمی  دوره  علم  تاریخ  گروه  دو  در  تکمیلی 
صورت پذیرفته است. در حال حاضر، در این دو گروه در مجموع بیش از 
50 دانشجو در حال تحصیل در مقطع دکتری تخصصی هستند. علی رغم 
تنگناهای موجود در پژوهشکده و فقدان اعضای هیئت علمی تخصصی 
گروه هایی چون تاریخ علم دوره اسالمی برنامه آموزشی این دو دوره در 
قالب شورای تحصیالت تکمیلی و شورای پژوهشی پژوهشکده به صورت 
منظم رصد و راهنمایی می شود. الزم به یادآوری است که دوره آموزشی 
تاریخ علم دوره اسالمی این پژوهشکده تنها دوره دکتری تخصصی این 

رشته در کشور است.  

جدای از برنامه های آموزشی، بر اساس شرح وظایف محول از پژوهشگاه 
برنامه ها و طرح های مختلف  اسناد باالدستی پژوهشکده،  به  با عنایت  و 
دیگری در طول سال 1393 در پژوهشکده اجرا شده است که سرفصل ها 

و اهم فعالیت های آن عبارت اند از:
 

طرح های پژوهشي
تحلیل، ارزیابي و تأملي بر فلسفه فناوري، علیرضا منصوری؛ 

بررسی آراء هایدگر درباره علم در دوره تمهید )1927-1912(، مهدی معین زاده؛ 
دینی،  آموزه های  با  آن ها  سازگاری  و  علم  پیشرفت  الگوهای  ارزیابی 

غالمحسین مقدم حیدری؛

تألیف کتاب
مقدم حیدری، غالمحسین: علم و عقالنیت نزد فایرابند، نشر نی،1393. 

کارگاه های آموزشی
تهران،  استان  نخبگان  بنیاد  مدرن،  علم  نقد  غالمحسین:  مقدم حیدری، 

شهریور 93.
معین زاده، مهدی: نقد علم مدرن، بنیاد نخبگان استان تهران، شهریور 93.

چاپ مقاله ها
منصوری، علیرضا: چهاربعدگرایی و متافیزیک صدرایی، ذهن،  بهار 1393

مقدم حیدری، غالمحسین: آلن فرانکلین در بر ساخت گرایی معاصر، فلسفه 
علم، بهار و تابستان 93

اصول اخالقی در رسانه جهانی، مریم صانع پور، رسانه و فرهنگ، زیر چاپ.

سخنراني
معین زاده، مهدی: تنهایی از منظر موالنا، موسسه سروش موالنا، مرداد 93

نشست های تخصصی
فلسفه تکنولوژی، اسفند 93.

اندیشمندان  )با مشارکت خانه  آذر 93  تاریخ علم؛ چیستی و ضرورت ها، 
علوم انسانی(.

محورهای عمده 
فعالیت های پژوهشکده غرب شناسی

 و علم پژوهی در سال 1393
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گروه غرب شناسی
الف( سخنرانی

پژوهشکده، برای تحقق اهداف علمی و پژوهشی خود در طی سال 93، 
اقدام به برگزاری سخنرانی ها و نشست های علمی کرده است از جمله:

سخنرانی های علمی
- دکتر صانع پور، ردگیری شاخصه های اجتماعی دوره روشنگری اروپا تا 

اسطوره های یونان باستان، 1393/3/2۶؛
- دکتر طباطبایی، درنگی بر مفهوم غرب زدگی، 1393/4/1۶؛

- دکتر رجبی،  نسبت میان فهم و کنش: دیدگاه هرمنوتیکی، 1393/4/23.
ب( سمینار علمی با موضوع هویت ایرانی و تکثر فرهنگی

ج( فعالیت های اعضاء:
1. دکتر کریم مجتهدی: انتشار کتاب: سهروردی و افکار او؛

2. دکتر محمدتقی طباطبایی: طرح موظف: بخش دوم طرح پژوهشی 
سه ساله »نقد و بررسی گفتمان غرب شناسی در ایران؛ گفتار نخست: دکتر 

رضا داوری در متن آثار«.
مقاله ها:  نقد ترجمه کتاب نیچه و فلسفه، پژوهش نامه انتقادی، تابستان 
1393، سال چهاردهم، شماره دوم )علمی ـ پژوهشی(؛ درنگی بر نسبت 
ما با هگل، اطالعات حکمت و معرفت، آبان 1393، سال نهم، شماره 8 

)علمی ـ تخصصی(.
اول سال  ترم  تهران،  دانشگاه  فلسفه  گروه  در  درسی  واحد   8 تدریس: 
سال  دوم  ترم   – تهران  دانشگاه  فلسفه  گروه  در  درسی  واحد   ۶ 1393؛ 

.1393
داوری مقاله ها: داوری 7 کتاب )شورای بررسی متون(؛ داوری 4 مقاله 

)مجله غرب شناسی بنیادی(.
و  زن  مسئله  نقادی  و  تحلیل  مریم صانع پور: طرح موظف:  دکتر   .3

عقالنیت در نظریه های غربی.
کتاب تألیفی: )شیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی(، 

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393.
مقاله های علمی پژوهشی: سیر معرفت شناختی انسان کامل در دوقوس 
سال  معاصر،  حکمت  شیرازی،  صدرالمتالهین  دیدگاه  از  صعود  و  نزول 

چهارم، شماره اول، بهار و تابستان 1392؛
اصول اخالقی در رسانه جهانی، رسانه و فرهنگ، پاییز و زمستان 1392؛

غربی،  شیعه شناسان  آثار  در  امامی  دوازده  شیعة  اعتقادات  اصول  جایگاه 
حکمت معاصر، پاییز 1393؛

سال   ،40 شماره  نهج،  فصلنامة  علیه السالم،  علی  امام  و  دینی  عقالنیت 
1393؛

مردساالری اسطوره های یونان باستان و تأثیر آن در عصر روشنگری اروپا 
)پژوهش نامه زنان، سال دوم، شماره پنجم، پاییز و زمستان 1393.

ایران )مقاله برتر  مقاله برتر: منشور اخالقی در دنیای مجازی، روزنامه 
هفته در جشنواره مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(.

)ع(،  امیرالمومنین  آموزه های  در  عدالت  و  عقالنیت  علمی:  سخنرانی 
.1392/11/28

داوری: داوری 10 مقاله برای مجالت علمی ـ پژوهشی.
4. دکتر مزدک رجبی: طرح موظف پژوهشی: پیگیري بخش دوم  طرح 

پژوهشي موظف با عنوان نسبت میان عقل نظري و عقل عملي.
کنفرانس بین المللی:  ارائه مقاله در کنفرانس بین المللي در اسلواکي.

مقاله ها: ارائه یک مقاله در مجله علمي-پژوهشي با عنوان نقد »ترجمه 
انتقادي  چونان تنها راه اندیشه در ایران امروزین« در مجلة پژوهش نامه 

متون و برنامه هاي علوم انساني.
تدریس:  تدریس در گروه فلسفه دانشگاه تهران، درس 4 واحدي فلسفه 

قرون وسطي براي دوره کارشناسي.
مشاوره پایان نامه: مشاوره پایان نامه ارشد خانم پروانه باقري در دانشگاه 
شهید بهشتي، گروه فلسفه با عنوان دین به مثابه فرهنگ نزد پل تیلیش، 

تاریخ دفاع 1393/08.
بهشتي  شهید  دانشگاه  در  شفیع بیگ  آقاي  دکتري:  پایان نامه  داوري 
شهید  دانشگاه  در  ساکت اف  آقاي  1393/0۶؛   دفاع  تاریخ  فلسفه،  گروه 

بهشتي گروه فلسفه، تاریخ دفاع 1393/12.
5. امیر صادقی: کتاب: ویراستاری علمی کتاب »الهیات و مسئلة شر«؛

امکان« در مجله مدیریت  تا  از ضرورت  مقاله: »گفت وگوی فرهنگ ها 
ارتباطات، شماره 57، بهمن 1393.

کنفرانس بین المللی: شرکت در کنفرانس بین المللی آتن و ارائة سخنرانی 
با عنوان:

 Theoretical Grounds of Pluralism in Islamic Mysticism 

Based on the Beliefs of Ibn Arabi
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محورهای عمده فعالیت های پژوهشکدۀ 
مطالعات اجتماعی در سال 1393

بررسی وضعیت عملکردی پژوهشکده مطالعات اجتماعی در سال 1393 
دکتر  احتساب  )با  نفر   17 با   برابر  آن   علمی  هیئت  اعضای  تعداد  که 
صانع پور، به عنوان مدیر گروه زنان و عضو پژوهشکده غرب شناسی( بوده 
است. از این تعداد، یک نفر دارای مرتبة علمی استادی، چهار نفر دارای 
مرتبه علمی دانشیاری، ده نفر دارای مرتبه علمی استادیاری و دو نفر دارای 
مرتبه علمی مربی هستند. تعداد کارشناسان پژوهشی پژوهشکده در سال 
1393 برابر با 8 نفر بوده است که، 5 نفر دارای تحصیالت کارشناسی ارشد 

و سه نفر دارای تحصیالت کارشناسی هستند.
در سال 1393، از مجموع طرح های پژوهشي در دست اجرا در پژوهشکده، 
12 طرح پژوهشی پایان یافته و پنج طرح پژوهشِی پایان یافته  نیز برای 
چاپ به انتشارات پژوهشگاه ارسال شده است. در این مدت، اعضای هیئت 
 2۶ تعداد  اجتماعی،  مطالعات  پژوهشکده  پژوهشی  کارشناسان  و  علمی 
مقاله علمی ـ پژوهشی و چهار مقاله ISI، تولید کرده اند. همچنین این 
پژوهشکده در سال 1393 تعداد 12 سخنراني، 12 نشست تخصصی و سه 

کارگاه آموزشی برگزار کرده است. 

برگزاری جلسه های شورای عمومی پژوهشکده
در طول سال 1393، جلسه های شورای عمومی به صورت فصلی تشکیل 

شده است.

برگزاری جلسه های شورای پژوهشی پژوهشکده
درخواست  بررسی  است.  شده  تشکیل  جلسه  ده  تعداد   ،1393 سال  در 
پایه ترفیع 14 تن از اعضای هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی، 
بررسی 12 مورد طرح پایان یافته، بررسی ده مورد طرح نامة موظف، بررسی 
ده مورد طرح نامه غیر موظف  اعضای هیئت علمی پژوهشکده، ارسال 
برای  پژوهشکده،   علمی  هیئت  اعضای  یافته  پایان  پژوهشی  پنج طرح 
چاب به صورت کتاب در واحد انتشارات پژوهشگاه، از مهم ترین اقدام های 

این شورا بوده است.

برگزاری جلسه های شورای تحصیالت تکمیلی پژوهشکده
تعیین دروس  است.  تعداد شش جلسه تشکیل شده  در طول سال 1393، 
مصوب جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشتة پژوهش علوم اجتماعی، 
تعیین مدرسان رشتة پژوهش علوم اجتماعی در هر نیمسال آموزشی، برگزاری 
جلسه های آشنایی دانشجویان تازه وارد رشتة پژوهش علوم اجتماعی با استادان 

پژوهشکده در هر نیمسال، از مهم ترین اقدام های این شورا بوده است.

برگزاری جلسه های کمیته منتخب پژوهشکده 
در طول سال 1393، یازده جلسه، برای بررسی پرونده ارتقاء و احتساب 

سنوات اعضای هیئت علمی پژوهشکده، برگزار شده است.

همکاری های درون سازمانی

همکاری با مدیریت امور بین الملل پژوهشگاه )حوزه ریاست(
• پر 	 پهنة  در  امروز  انسان  و  »مولوي  عنوان  با  نشست  در  همکاری 

تالطم پساجهاني شده«، با حضور آیت اهلل قادر فاضلي، دکتر سیدبیوک 
محمدي و دکتر سیدجواد میري ، 12 بهمن ماه 93؛

• جامعه شناسي 	 بررسي   « عنوان  با  بین المللي  نشست  در  همکاری 
توکل،  سیدمحمد  دکتر  سیدفریدالعطاس،  دکتر  حضور  با  خلدوني«، 
جواد  سید  دکتر  فاضلي،  نعمت اهلل  دکتر  محمدي،  سیدبیوک  دکتر 

میري، 15 دي ماه 93؛
• نگاه 	 تاریخي،  تجارت  زنان:  »مسئلة  عنوان  با  نشستی  در  همکاری 

تطبیقي«، با حضور دکتر هادي خانیکي و دکتر سیدجواد میري ، 17 
اسفندماه 93؛

• همکاری در نشست نقد و بررسي کتاب »در حوالي همین کوچه ها، 	
بیژن  دکتر  حضور   با  امروز«،  ایران  فرهنگ  زمینه  در  گفت وگوها 
بیوک محمدي، دکتر   عبدالکریمي، دکتر سیدجواد میري، دکتر سید 

نعمت اهلل فاضلي و دکتر عبداهلل گیویان، 17 اسفندماه 93؛
• همکاری در نشست نقد و بررسي فیلم »تک خال در چاله«، با حضور 	

دکتر سیدجواد میري، 20 اسفندماه 93.

همکاری با معاونت پژوهشی
تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه )دکتر براتلو، دکتر تنکابنی و دکتر فاضلی(  
و همکاری پژوهشکده در برگزاری برنامه هفته پژوهش پژوهشگاه )دکتر 

موید حکمت( از جملة این موارد بوده است.

همکاری با معاونت فرهنگی پژوهشگاه
آذرماه،   19 در  بشر  حقوق  نشست  برگزاری  در  پژوهشکده  همکاری 
همکاری در سفرهای استانی شامل استان گلستان 24 خرداد تا 29 خرداد، 
تا 1۶ مهر و همچنین سفر  اردبیل 15 مهر  تا 1۶ مهر،  اردبیل 15 مهر 

قزاقستان 29 مهر تا ۶ آبان از جملة آن هاست.
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همکاری با وب گاه پژوهشگاه
• به روزرسانی وب گاه پژوهشکده مطالعات اجتماعی	

انتشار نشریه علمی  ـ  پژوهشی
پژوهشکده مطالعات اجتماعی در خصوص ایجاد فرهنگ تولید و نشر علم، 
»پژوهشنامه  و  فرهنگی«  پژوهی  »جامعه  پژوهشی،  ـ  علمی  نشریة  دو 
کثرت  به  توجه  با  است.  کرده  منتشر  دوفصلنامه،  صورت  به  را  زنان« 
مقاالت دریافتی، انتشار این نشریه ها به صورت فصلنامه در دستور بررسی 

و اقدام پژوهشکده قرار گرفته است.

دریافت تقدیرنامه
دریافت لوح تقدیر توسط اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشکده 
پژوهشی  کارشناس  سال،  برگزیدۀ  دانشیار  سال،  برگزیدۀ  استاد  به عنوان 

مؤثر  همکاری های  به جهت  تقدیرنامه هایی  دریافت  سال،  برگزیدۀ 
در  موفقیت  به جهت  تقدیر نامه  دریافت  همچنین،  و  درون سازمانی 

مسابقه های ورزشی.

همکاری های برون سازمانی

همکاری در برگزاری همایش	•
همکاری  پژوهشکده مطالعات اجتماعی در اولین کنفرانس ملی »فضای 

سایبری و تحوالت فرهنگی«، تبریز، 1393.

تفاهم نامه 	•
با  پژوهشگاه  تفاهم نامة  عقد  در  اجتماعی  مطالعات  پژوهشکده  همکاری 

دانشگاه فارابی قزاقستان.

آثار برگزیده و شاخص پژوهشکده
سالعنوان جایزهتالیف/ ترجمه/ تصحیحعنوان کتابردیف

راه یافته به مرحله دوم انتخاب کتاب سالتالیف دکتر اصغر افتخاريامنیت اجتماعی شده: رویکردی اسالمی1
1393جمهوري اسالمی ایران

کتاب منتخب تا مرحله پایانی شایسته تالیف دکتر نعمت اهلل فاضلیپشت دریاها شهری است2
1393تقدیر سال جمهوری اسالمی ایران

طرح کالن ملی
کارفرمامجریعنوان طرحردیف

گروه جامعه و امنیت پژوهشکده مطالعات طرح مطالعات امنیت اجتماعي1
اجتماعی

از طرح هاي ملي از طرف شوراي عالي علوم، تحقیقات و 
فناوري )عتف(

مجله های شاخص پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عنوان مجلهردیف

پر بازدیدترین و پردانلودترین نشریه در حوزه جامعه و فرهنگجامعه پژوهی فرهنگی1

بر اساس ایده های موجود در متن برنامه راهبردی پژوهشگاه،  پژوهشکده 
بر آن بوده تا با کیفیت افزایی در طرح های تعریف شده، به تقویت جنبه های 
مدت  این  طی  همچنین،  ورزد.  اهتمام  طرح ها  بین رشته ای  و  گروهی 
مسئله محور،  طرح های  ملی،  کالن  طرح های  انجام  سمت  به  سوگیری 
تقاضامحور و کاربردی با رویکرد بومی گرایانه را ضمن لحاظ تفکر انتقادی 
در فعالیت های خود در نظر داشته است. به عالوه طی سال گذشته، ایجاد 
 ، نشست ها  برگزاری  طریق  از  پژوهشگاه  در  علم  نشر  و  تولید  فرهنگ 

سخنرانی ها و تولید مقاله نیز مورد توجه پژوهشکده بوده و خواهد بود؛ در 
همین رابطه، گروه ها تشویق و ترغیب شده اند تا با هدف فرهنگ نشر علم، 
را  انجام شده  تحقیقات  بازخوانی  و  کرده  برگزار  را  خبرگانی  نشست های 
به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند. برگزاری نشست های موضوعی 
و مسئله محور هم حسب نیازهای پدید آمده در بیرون از سازمان مورد توجه 
پژوهشکده بوده و این مهم به صورت نشست مستقل یا با مشارکت سایر 

پژوهشکده ها انجام شده است.



پژوهشکده حکمت معاصر:
محورهای عمده فعالیت های گروه 

مطالعات قرآنی برای تحقق اهداف و 
برنامه های آموزشی-پژوهشی در سال 1393

برای  معاصر،  حکمت  پژوهشکده  مجموعه  زیر  قرآنی  مطالعات  گروه 
تحقق اهداف و برنامه های آموزشی - پژوهشی در سال 1393 اقدام به 

فعالیت های متعددی کرده است از جمله:
1. تهیه طرح تحول ساختاری گروه مطالعات قرآنی با هدف ارتقای گروه 

به پژوهشکده مطالعات قرآنی شامل چهار گروه:
و ( 1 زبان شناسي  زمینه  در  پژوهش  قرآن:  زباني  مطالعات  گروه 

نشانه شناسي قرآن کریم؛
گروه ادبیات و زیبایي شناسي قرآن: پژوهش در زمینه مسائل ادبي و ( 2

زیبایي شناسي قرآن کریم؛
و ( 3 فرهنگ  منظر  از  قرآني  پژوهش هاي  قرآن:  فرهنگ شناسي  گروه 

مسائل انسان شناسي فرهنگي، تفسیرهاي موضوعي و ...؛
گروه الهیات قرآن: پژوهش در زمینه مسائل کالمي-فلسفي )وحي، اعجاز، ( 4

زبان دین و...( مرتبط با قرآن کریم و مطالعات تطبیقي قرآن و کتب مقدس.

راهبردی  برنامه  ذیل  قرآنی،  مطالعات  گروه  راهبردی  برنامه  تهیه   .2
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که گزارش تفصیلی این 

برنامه آماده ارائه است.
3. تشکیل شورای تخصصی به منظور بهره مندی از طیف متنوع نظرها و 
رویکردها و ارتقای پشتوانه نظری تصمیمات و برنامه ریزی های گروه؛ 
سیدمحمدعلی  دکتر  پاکتچی،  احمد  دکتر  محترم،  اساتید  حضور  با 
ایازی، دکتر محمدعلی لسانی، دکتر هادی رهنما، دکتر فروغ پارسا و 

دکتر مریم قبادی.
4. تشکیل نشست های تخصصی متعدد با دعوت از اساتید و پژوهشگران مطرح 
علوم قرآنی کشور، به منظور شناخت وضعیت گذشته و حال مطالعات 
قرآنی در داخل و خارج از ایران و فراهم آوردن بستر نظری الزم برای 
برنامه ریزی آموزشی- پژوهشی هدفمند و مؤثر در حیطه مطالعات قرآنی. 
از جمله باید به برگزاری شش نشست تخصصی با محور »مطالعات قرآنی، 
وضعیت حال، چشم انداز آینده« اشاره کرد که از اردیبهشت تا تیر ماه 
1393 با سخنرانی دکتر احمد پاکتچی، دکتر سیدمحمدعلی ایازی، دکتر 
محمدعلی مهدوی راد، دکتر محمدکاظم شاکر، دکتر مرتضی کریمی نیا، 
دکتر محمدعلی لسانی، برگزار شد. گزارش تحلیلی این نشست ها شامل 

پیاده سازی و ویراستاری، در دست تهیه است.
دانشجویان  آشنایی  با هدف  پژوهشی  آموزشی-  برگزاری کارگاه های   .5
قرآنی  پژوهش های  با حیطه های جدید  قرآنی  دانشگران مطالعات  و 
و بومی سازی رویکردها و روش های نوین میان رشته ای در مطالعات 

قرآنی از جمله:
-  برگزاری کارگاه یک  روزه »روش ها و چشم اندازهای نوین در مطالعات 

قرآنی« با ارائه دکتر احمد پاکتچی )خرداد 93(؛

- کارگاه »حیطه های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی« )شامل پنج 
کارگاه نیم روزۀ معناشناسی تاریخی، معناشناسی فرهنگی، معناشناسی 

روایتی، معناشناسی شناختی و معناشناسی نقش گرا در آبان 93(؛
- کارگاه تاریخ تحول خط عربی )شامل سه کارگاه نیم روزه، با ارائة دکتر 

احمد پاکتچی، در اسفند ماه 1393(؛
 20 در  میرحسینی،  )یحیی  الکترونیک  فیش برداری  روزه  یک  کارگاه   -
بهمن 1393( برگزاری این کارگاه به اردیبهشت سال 94 موکول شد.

با هدف  قرآنی«  مطالعات  ملی  برگزاری »همایش  برنامه ریزی جهت   .۶
فراهم آوردن گسترش تعامالت و هم افزایی علمی دانشگران مطالعات 
با   )93 تیر   24 )مورخ  مشورتی  نشست  برگزاری  از  پس  که  قرآنی 
با محوریت  آراء، مقرر شد همایش  اساتید و صاحب نظران و تجمیع 
برگزار  انسانی«  علوم  تحول  در  قرآنی  مطالعات  »جایگاه  موضوع 
شود. محورهای موضوعی این همایش در شورای تخصصی گروه به 
تصویب رسیده است. نخستین پیش همایش در تاریخ 19 اسفند 93 با 

سخنرانی برخی اساتید صاحب نظر در پژوهشگاه تشکیل شد. 
7. برگزاری جلسات سخنرانی و بررسی کتاب با هدف معرفی اندیشه ها و 
پژوهش های برگزیده در حیطة مطالعات قرآنی و فراهم آوردن فرصت 
گفت وگو میان دانشگران مطالعات قرآنی، پدیدآوران و مخاطبان آثار از 
جمله آثاری از دکتر آذرتاش آذرنوش، دکتر محمدحسن احمدی، دکتر 

فروغ پارسا، دکتر احمد پاکتچی، دکتر ابوالفضل خوش منش. 
8. کسب مجوز تأسیس »انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی« 

از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
»کتابت  عنوان  با  تخصصی  مجله  انتشار  برای  اقدام  و  برنامه ریزی   .9
دانشگران  مطالعات  فضای  در  موجود  خالء  رفع  منظور  به  قرآن«، 

ایرانی مرتبط با خط و نگارش قرآن کریم. 
10. تشکیل جلسات مشورتی جهت یافتن محورهای مشترک همکاری با 
»معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد اسالمی« و »معاونت فرهنگی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری«.
11. برنامه های تحقیقاتی آتی گروه که اجرای آن منوط به تأمین منابع 

مالی درخور این برنامه های پژوهشی  است:
- طرح تحلیل انتقادی نظریه های زبان شناختی معاصر؛

در  مسلمان  اندیشمندان  میراث  در  داللت  نظریه های  مطالعة  طرح   -
حیطه های علوم قرآنی و اصول فقه در 4 مرحله؛

با گونه های  -  گونه شناسی مضامین روایات اهل بیت )ع( و مقایسه آن 
مضامین در میراث روایی صحابه و تابعان در سه سده نخستین اسالمی؛

- نقد نظریه هاي وحي در جهان اسالم )معاصر(؛
 - بررسی و نقد روش های نوین فهم قرآن کریم )عبده، سید قطب، امین 

21الخولی، ارگون، ابوزید، عابد الجابری(.
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 هدف از برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی 
قرار  مدنظر  ضمن  که  است  الگویی  ارائة  و  تدوین  فرهنگی  مطالعات  و 
مشوق  و  مروج  جامعه،  در  تربیت  و  تعلیم  ایرانِی  اسالمی-  الگوی  دادن 
اندیشه ورزی در میان کودکان در نظام آموزش رسمی و غیر رسمی جامعه 
با  بدواً  خود  که  است  آموزگارانی  و  مربیان  به  نیاز  بنابراین،  باشد،  ایران 
شالوده های نظری این رویکرد و شیوۀ آموزشی آن، حلقة کندوکاو، آشنا 
این  اصلی  متولیان  آموزگاران،  و  مربیان  که  جوامع  از  برخی  در  باشند. 
برنامه به شمار می روند، داشتن مدرک کارشناسی در فلسفه شرط ضروری 
گذراندن  از  پس  که  است  فلسفی  کندوکاو  حلقه  مدیریت  و  اداره  برای 
دوره های شش ماهه نزد اساتید فلسفه، به کار با کودکان مجاز می شوند. 
در جوامعی همچون ایران با توجه به آنکه بیشتر آموزگاران و مربیان، حایز 
چنین شرایطی نیستند و از سویی مشتاقانه در جست وجوی روش های نوین 
آموزگاران و  تربیت حداقلی مربیان،  یادگیری هستند، ضرورت  یاددهی- 
تمام افرادی که به نوعی در ارتباط با کودکان قرار دارند از اهداف اصلی 
دنبال شده  اخیر مجدانه  به آن، طی سال های  نیل  گروه فبک است که 
تا  از سال 1390، موفق شد کارگاه هایی برگزار کند که  است. این گروه 

سال جاری )93( نیز همچنان تداوم داشته است.
این  بیشتر مربیانی که در  برای مطالعه  به تدوین مطالب و منابعی  نیاز   
کارگاه ها به شکل فشرده و ناکافی آموزش  می دیدند از همان بدو امر تا 
حد زیادی احساس می شد، بنابراین، همکاران ما در گروه، طرحی را مبنی 
بر تدوین 12 درس نامه با همکاری اساتید مجرب در زمینه های مختلف، 
مطمح نظر قرار دادند که هم اینک در انتظار چاپ است تا هر چه زودتر در 

دسترس مخاطبان و کارورزان آن قرار گیرد.
یکی از مهم ترین دستاوردهای گروه در سال گذشته، برگزاری نشست ها، 
و  اصولی  معرفی  هدف  با  که  است  بوده  سخنرانی هایی  و  گردهم آیی ها 
صحیح برنامه فلسفه برای کودکان به جامعة دانشگاهی و مخاطبان خاص 
این برنامه اعم از مربیان، فعاالن و عالقه مندان با حرکت هدفمند و تالش 
آن ها  از  رسانه ها  و  جامعه  و  شده  برگزار  گروه  در  ما  همکاران  مستمر 
سال  ماهیانة  نشست های  در  گروه  همکاران  این رو،  از  کرده اند.  استقبال 
پیش خود جایگاه ویژه ای را به نقد و بررسی برنامه فبک و نظرهای دیگر 
روش ها  گونه گونی  دادند.  اختصاص  برنامه  این  دست اندرکاران  و  اساتید 

جهان،  سرتاسر  در  کودکان  برای  فلسفه  رویکرد  بر  حاکم  دیدگاه های  و 
لزوم آشنایی مخاطبان ایرانی را با این تکثر ضروری می سازد. بنابراین، در 
سالی که گذشت گروه سه کارگاه و سخنرانی با همکاری اساتیدی از سایر 
کشورها )فرانسه، کره جنوبی و مالزی( برگزار کرد که از آن ها استقبال شد 

و در پایان هر کارگاه نیز، زمانی به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.
با هدف تبیین شالوده های نظری فلسفه برای کودکان که از اهداف اساسی 
مبانی  اعتماد کنیم،  به کودکان  است، در سال 1393، کتاب  گروه فبک 
روان شناسی رشدشناختی فبک اثر دکتر مهرنوش هدایتی به چاپ رسید 
پایان  به  نیز  راجی  تربیتی دکتر  و طرح تحقیقاتی خاستگاه های نظری- 
رسید که در دست داوری است. در  جهت هدف یادشده، دیگر همکاران 
گروه، مقاله هایی نیز به شکل انفرادی و گروهی در مجلة تفکر و کودک 
و مجالت دیگر چاپ کردند. همچنین به دلیل استقبال مخاطبان فبک از 
آثار چاپ شده گروه، کتاب های کندوکاو فلسفی )جلد 1 و 2( دکتر ناجی به 
چاپ دوم رسید و آثاری نیز از جمله کتاب کندوکاو اخالقی دکتر کریمی، 
کتاب فلسفه در کالس درس اثر لیپمن )ترجمه آقای باقری( و کتاب های 
چاپ  است  بدیهی  دارند.  قرار  چاپ  نوبت  در  گروه  همکاران  از  دیگری 
به موقع این آثار و آثار دیگری که جهت انتشار به گروه/ پژوهشگاه ارائه 
داده شده است می تواند به نوبة خود، گامی بلند برای معرفی هر چه بیشتر 

این برنامه به جامعة آموزشی- تربیتی کشور باشد.
با هدف آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان فبک و پیشبرد این برنامه در سطح 
جامعة آموزشی کشور، همکاران گروه، سخنرانی هایی نیز برای تبیین هرچه 
بیشتر این برنامه، در زمینه های مختلف، در تهران و شهرستان ها انجام دادند. 
در مجموع می توان گفت مهم ترین دستاورد گروه فلسفه برای کودکان در 
طی این سال ها، معرفی این گروه و پژوهشگاه به عنوان یکی از مهم ترین 
به لحاظ  جامعه،  سطح  در  کودکان  برای  فلسفه  اشاعة  و  ترویج  مراکز 
آثار  انتشار  از  حمایت  رویکرد،  این  نظری  شالوده های  زمینة  در  پژوهش 
کلیدی در این زمینه و نیز برگزاری کارگاه هایی برای آشنایی هرچه بیشتر 
مخاطبان این رویکرد با مبانی نظری و عملی آن بوده است. ضمن آنکه 
به دالیل عدیده ای از جمله مسائل مالی و انتقاداتی که دربارۀ این برنامه در 
سطح جامعه آموزشی کشور وجود دارد، این گروه با موانعی نیز برای تحقق 

اهداف خویش مواجه بوده است.

محورهای عمده
فعالیت های گروه فلسفه 
برای کودکان در سال 

1393
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محور های عمده فعالیت های 
حوزه معاونت پژوهشی در سال 1393 

1. برنامه راهبردی
برنامة راهبردي پنج سالة پژوهشگاه به فضل الهی با مشارکت حداکثری 
تمامی اعضای علمی، کارشناسان، رئیسان پژوهشکده ها، مراکز و مدیران 
بخش های گوناگون پژوهشگاه و بر اساس رویکردهای اصلی گفتمان گرایی 
و درون زایی و زمینه ای با بیش از یازده ماه کوشش مستمر در هیئت امنای 

پژوهشگاه در تاریخ 1393/11/27به  تصویب رسید.
بالفاصله با پایان یافتن مرحله تدوین برنامه راهبردی، »شورای نظارت و 
ارزیابی عملکرد پژوهشگاه« با صدور احکام جداگانه برای اعضاء و متشکل 
برنامه  »پیشبرد  و  واحدها«  عملکرد  ارزیابی  و  »نظارت  کمیسیون  دو  از 
راهبردی« به منظور اجرایی ساختن برنامه راهبردی و پایش آن، آغاز به 

کار کرد.  

2. تشکیل پژوهشکده در سال اقتصاد و فرهنگ
با الهام از منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد و فرهنگ و به منظور 
تکمیل و تعمیق برخی فعالیت های علمی پژوهشی پژوهشگاه، پژوهشکده 
فرهنگ معاصر، پژوهشکده مطالعات قرآنی و پژوهشکده علوم انسانی و 

اجتماعی کاربردی راه اندازی شد. 

3. احیاء پژوهشکده ها 
پس از تصویب چارت سازمانی پژوهشگاه در سال 1391 دو پژوهشکده 
هیئت  عضو  نداشتن  به علت  حقوق  تطبیقی  مطالعات  و  تربیت  و  اخالق 
علمی تخصصی راکد بودند. با تصمیم هیئت رئیسه، پژوهشکده های مذکور 
گروه های  استقرار  با  تا  است  شده  تعیین  سرپرست  آن ها  برای  و  فعال 
ذی ربط طرح عملیاتی تفصیلی آن ها در چارچوب برنامه توسعه راهبردی 

پژوهشگاه تدوین شود. 

4. تشکیل چند دفتر به منظور پویایی و بالندگی پژوهشگاه
به منظور تحقق اهداف راهبردی پژوهشگاه و حرکت به سوی کسب رتبه 
A در نظام رده بندی وزارت علوم؛ دفتر امور اعضای هیئت علمی تشکیل 

شد.
به منظور  و  محوری  دانایی  فضای  نهادینه سازی  و  تقویت  ایجاد،  برای 
نقد،  مناظره،  کرسی های  دفتر  رهبری؛  معظم  مقام  منویات   تحقق 

نظریه پردازی و آزاد اندیشی تشکیل شد.
 به منظور ضرورت توسعه قطب های علمی حوزه علوم انسانی با توجه به 

برنامه پنجم توسعه کشور؛ دفتر قطب های علمی تشکیل شد.
و  نتایج  کردن  کاربردی  و  پژوهش  یافته های  ترویجی سازی  برای   
و  کاربردی  آموزش های  امور  دفتر  پژوهشگاه؛  تحقیقاتی  محصوالت 

تخصصی آزاد راه اندازی شد.

5. تشکیل شورا
فعالیت  بین  هم افزائي  و  هماهنگي  ایجاد  به منظور  معاونت؛  شورای   
بخش هاي مختلف معاونت پژوهشي و تحصیالت تکمیلي و نیز اجتناب 
از هم پوشاني وظایف و موازي کاري، این شورا در سال 1393 تشکیل و 

تاکنون بیش از 38 جلسه آن برگزار شده است .

6. تدوین آئین نامه و شیوه نامه ها
باالدستی  اسناد  به  توجه  با  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
کشور از جمله سند چشم انداز توسعه، برنامه هاي توسعه پنج ساله، نقشه 
جامع علمي و همچنین در چارچوب تحقق اهداف و برنامه ها به ویژه برنامه 
راهبردی و بستر سازی برای تحقق برنامه راهبردی و به منظور برنامه ریزی 
و تصمیم گیری در حوزه آموزش و پژوهش دانشجویی در سطح پژوهشگاه 
و گسترش و تعمیق فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی و افزایش 
میزان انطباق فعالیت های پژوهشی با نیازهای کشور و نیز تجاری سازی و 
تولید ثروت از دستاوردهای پژوهشی و فناوری پژوهشگاه، آئین نامه های 
مربوط به شورای تحصیالت تکمیلی، شورای پژوهشی و شورای راهبردی، 

نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهشگاه را تصویب کرده است.

7. انتخابات روسای پژوهشکده ها
ریاست محترم  رویکرد  به  توجه  با  و  امید  و  تدبیر  دولت  تشکیل  از  پس 
مختلف  سطوح  در  فرهیخته  نیروهای  مشارکت  جلب  بر  جمهوری 
امر،  این  پیشگامی در  با  فناوری  تصمیم گیری، وزارت علوم، تحقیقات و 
افزایش نفوذ نظرات اعضای هیئت علمی را در سرلوحه فعالیت های خویش 

قرار داد.
رئیسان  انتخاب  نظام نامه ای،  تنظیم  با  اقدام  اولین  در  پژوهشگاه 
این  بر  کند.  تفویض  اعضای هیئت علمی  به  را  پژوهشکده های مختلف 

اساس، مقرر شد انتخابات در پژوهشکده ها برگزار شود.
دو  طی  علمی،  هیئت  اعضای  با  مختلف  رایزنی های  و  جلسه ها  از  پس 
آغاز  برای  زمینه  و  برگزار  پژوهشکده های مختلف  در  و 4 خرداد(  روز)3 
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با  خرداد هم زمان   5 روز  در  نتیجه  در  آمد.  فراهم  جدید  رئیسان  فعالیت 
برگزاری جشن عید سعید مبعث رسول گرامی اسالم )ص(، افراد منتخب 
رئیس  سوی  از  حکم  دریافت  با  پژوهشکده ها  در  علمی  هیئت  اعضای 

پژوهشگاه، فعالیت خود را به عنوان رئیس پژوهشکده آغاز کردند.

8. ظرفیت سازی و تقویت ارتباطات برون سازمانی
در چارچوب اصل ضرورت توسعه همکاری علمی در سال 1393 تعداد 14 
عنوان تفاهم نامه با نهادهای مختلف از جمله دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و 

مراکز داخلی و خارجی منعقد شده است. 

انسانی در  و فرهیختگان حوزه علوم  اندیشمندان  تعامل   .9
هفته پژوهش

از  و  روز  متنوع طی سه  برنامه های  با  و  متفاوت  به صورتی  مراسم  این 
برگزار  پیشرفت«  منشاء  »پژوهش؛  شعار  با  ماه  آذر   2۶ الی   24 تاریخ 

محمود  دکتر  آقایان  سخنرانی  مراسم  این  برنامه های  مهم ترین   شد. 
سریع القلم با عنوان نظریه ای برای توسعه ایران، دکتر محمد توکل با عنوان 
کاربردهای  عنوان  با  فاضلی  نعمت اهلل  دکتر  ملی،  توسعه  و  انسانی  علوم 
روابط  عنوان  با  نیک گهر  عبدالحسن  دکتر  و  اجتماعی  و  انسانی  علوم 
اجتماعی بود. همچنین قدردانی از ۶4 عضو محترم هیئت علمی بازنشسته 
پژوهشگاه و برگزاری نمایشگاه کهن ترین نقشه های خلیج فارس و کتب 

نفیس از جمله برنامه های این مراسم بود.
 

12. کتابخانه
از  بیش  ثبت  پژوهشگاه  کتابخانه  در  شده  انجام  اقدام های  مهم ترین  از 
فعالیت  و  پویاسازی  التین،  کتاب  جلد   305 و  فارسی  کتاب  جلد   2388
مستمر بخش نفیس کتابخانه و ساماندهی این بخش توسط جناب آقای 
دکتر دیباجی، شناسایی و معرفی منابع نفیس و منحصر به فرد کتابخانه 

)فارسی، عربی و التین( در وب گاه کتابخانه است.

10. مدیریت و راهبری طرح های تحقیقاتی و فعالیت های علمی 

4 
 

  
  

  نشر و ويرايش. 11
  است. شدهشماره از مجالت پژوهشگاه منتشر  26 وعنوان كتاب  80تعداد  1393در سال 
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11. نشر و ویرایش
در سال 1393 تعداد 80 عنوان کتاب و 2۶ شماره از مجله های پژوهشگاه منتشر شده است.

تعداد کتاب های منتشر شده پژوهشگاه در سال 1393 به تفکیک نوع چاپ
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13. تحصیالت تکمیلی
کارشناسی  مقطع  در  دانشجو   98 تعداد   1393 سال  در  مدیریت،  این 
ارشد و 37 دانشجو نیز در مقطع دکتری جذب کرده است. در این سال 
دکتری مقطع  در  نیز  نفر   7 و  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  نفر   2۶  تعداد 

فارغ التحصیل شده اند. همچنین، بر اساس چشم انداز و سیاست های تدوین 
شده پژوهشگاه، 4 رشته فلسفه دین، علوم قرآن و حدیث، مدیریت رسانه و 

دین و رسانه در مقطع کارشناسی ارشد تاسیس شدند.

14. ترفیع
عضو هیئت علمی پیمانی و رسمی هر سال بر اساس فعالیت آموزشی و پژوهشی 
یا دالیـل دیگـر سالیانه یک پایه ترفیع استحقاقی به وي تعلق می گیرد. بر همین 
اساس، در سال 1393 تعداد 120 درخواست از طرف اعضای هیئت علمی ارائه 

شده که پس از بررسی در کمیته ذی ربط، 91 درخواست تصویب شده است.

15. گرنت یا اعتبار ویژه
اعتبار ویژه یا گرنت، اعتباری است که به تناسب فعالیت های پژوهشی 
اعضای هیئت علمی با هدف هدایت، حمایت و تشویق در تولید و انتشار 
علم در اختیار ایشان قرار می گیرد. در سال 1393 تعداد 34 درخواست 

تعداد مجالت منتشر شده پژوهشگاه در سال 1393 به تفکیک عنوان مجله

5 
 

  
  به تفكيك عنوان مجله 1393در سال تعداد مجالت منتشر شده پژوهشگاه 

  
  . كتابخانه12

جلد كتاب  305جلد كتاب فارسي و  2388انجام شده در كتابخانه پژوهشگاه ثبت بيش از  هايترين اقداماز مهم
التين، پوياسازي و فعاليت مستمر بخش نفيس كتابخانه و ساماندهي اين بخش توسط جناب آقاي دكتر ديباجي، 

 .استعربي و التين) در سايت كتابخانه فرد كتابخانه(فارسي، منابع نفيس و منحصر به ي و معرفيشناساي
 

  . تحصيالت تكميلي13
دانشجو نيز در مقطع دكتري  37دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و  98تعداد  1393اين مديريت، در سال 

فر نيز در مقطع دكتري فارغ ن 7نفر در مقطع كارشناسي ارشد و  26جذب كرده است. در اين سال تعداد 
رشته فلسفه دين،  4هاي تدوين شده پژوهشگاه، ، بر اساس چشم انداز و سياستهمچنيناند. شدهالتحصيل 

  علوم قرآن و حديث، مديريت رسانه و دين و رسانه در مقطع كارشناسي ارشد تاسيس شدند.
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گرنت مورد بررسی کمیته ذی ربط قرار گرفته است.

اهم ماموریت مرکز آموزش های کاربردی و تخصصی آزاد 
به شرح ذیل است: پژوهشگاه 

آزاد  وتخصصی  کاربردی  آموزش های  دفتر  عملیاتی  برنامه  تهیه   -
پژوهشگاه؛ راهبردی  برنامه   چارچوب   در 

موضوع های  تعیین  در  مسئله مند  و  رویکردتخصصی  ضرورت   -
پژوهشکده ها،  با  هماهنگی  و  مستمر  تعامل  طریق  از  آموزشی 

علمی؛ هیئت  اعضای  و  مراکز 
بهره گیری مجّدانه از ظرفیت ها  و توانمندی های  پژوهشگاه در برگزاری   -
دوره ها  و ارزیابی در خواست های پژهشکده ها، گروه ها و مراکز پژوهشگاه؛

برگزاری دوره های کاربردی وتخصصی آزاد  کوتاه مدت و میان   -
اختصاصی؛ و  در گستره عمومی  الکترونیکی   و  مدت  حضوری 

نظارت  و  دوره ها  اجرایی  مراحل  کلیه  بر  کیفی  نظارت  و  کنترل   -
برنامه ها؛ اجرای  حسن  بر 

دفتر؛ فراگیر  اطالعات  سامانه  ایجاد   -
پایان دوره؛ یا مدرک  اعطای گواهی  و  تهیه   -

مربوط؛ مالی  و  آموزشی  گزار ش های  تهیه   - 6 
 

  
  

  . ترفيع14
فعاليت آموزشي و پژوهشي يا داليـل ديگـر ساليانه يك سال بر اساس  ت علمي پيماني و رسمي هرئضو هيع
درخواست از طرف  120تعداد  1393در سال  ،. بر همين اساسگيرديه ترفيع استحقاقي به وي تعلق ميپا

  درخواست تصويب شده است. 91، ذي ربطكميته در  بررسي شده كه پس از ت علمي ارائهاعضاي هيئ
  

  . گرنت يا اعتبار ويژه15
هدايت،  با هدفت علمي ئهاي پژوهشي اعضاي هياعتباري است كه به تناسب فعاليت ويژه يا گرنت، عتبارا

درخواست  34تعداد  1393در سال  .گيرددر اختيار ايشان قرار مي حمايت و تشويق در توليد و انتشار علم
  قرار گرفته است. ذي ربطگرنت مورد بررسي كميته 
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علوم  پژوهشگاه  پژوهشکده های  قدیمی ترین  از  ایران  تاریخ  پژوهشکدۀ 
فعالیت  پژوهشگاه،  تأسیس  بدو  از  که  است  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی 
خود را آغاز کرد. این پژوهشکده از سال 1371 با پذیرش دانشجو در دورۀ 
کارشناسی ارشد رشتة »تاریخ ایران دورۀ اسالمی« به عرصة فعالیت های 
آموزشی گام نهاد و این روند را در سال 1391 با پذیرش دانشجو در دورۀ 
دکترای »تاریخ ایران دورۀ اسالمی« تکمیل کرد. پژوهشکدۀ تاریخ  در 5 

گروه پژوهشی با عناوین ذیل فعالیت های خود را سامان داده است.
تاریخ  گروه  ایران؛  اقتصادی  تاریخ  گروه  ایران؛  اجتماعی  تاریخ  گروه   .1
سیاسی ایران؛ گروه تاریخ ایران فرهنگی؛ گروه تاریخ فرهنگی ایران.

ساختار پژوهشکدۀ تاریخ 
پیرو دستور موکد ریاست محترم پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
بر خرد جمعي و برگزاري انتخابات، دکتر علیرضا مالیی توانی به عنوان رئیس 

پژوهشکده  انتخاب شد. مدیران گروه ها نیز به شرح زیر انتخاب شدند: 
دکتر 	  ایران؛  اجتماعی  تاریخ  گروه  مدیر  یوسفی فر  شهرام  دکتر 

سیدمحمدرحیم ربانی زاده مدیر گروه تاریخ اقتصادی ایران؛ دکتر صفورا 
برومند مدیر گروه ایران فرهنگی؛ دکتر علیرضا مالیی توانی مدیر گروه 

تاریخ سیاسی ایران؛ و گروه تاریخ فرهنگی ایران مدیر گروه ندارد.

اعضاي هیئت علمي پژوهشکده عبارت اند از:
دکتر شهرام یوسفی فر، دکتر سیدمحمدرحیم ربانی زاده، دکتر علیرضا مالیی توانی، 
دکتر محمدامیر احمدزاده، دکتر عبدالرحمن حسنی فر، دکتر پروین ترکمنی آذر، 
دکتر صفورا برومند، دکتر الهام ملک زاده و دکتر نیره دلیر. آقایان دکتر مجتبی 

خلیفه و دکتر کامیار عبدی از پژوهشگران این پژوهشکده هستند.

کارشناسان پژوهشکده
لیدا  محمدی،  حسین  سیدمحمد  ذوالفقاری،  بهرنگ  شیرین کام،  فریدون 

ملکی و مینو محسنی را می توان نام برد.
شوراي  جلسه  پژوهشکده؛  جلسه های   برگزاري  زمان بندي  تقویم  در 
شوراي  جلسه  یکبار؛  ماه  یک  هر  پژوهشکده  اعضاي  عمومي 
تحصیالت تکمیلي هر هر دو هفته یکبار؛ جلسه شوراي پژوهشي 
جلسه های  ضمن  در  می شود.  تشکیل  یکبار؛  هفته  دو  هر  پژوهشکده 
شورای پژوهشی پژوهشکده با حضور مدیران گروه و دکتر ترکمنی آذر و 

دکتر نیره دلیر برگزار مي شود.

طرح های پژوهشی 
1. ارزیابی طرح پژوهشی دکتر خلیفه با عنوان »مطالعه نظام ضرب سکه 
جلسه   در  آل بویه«  و  غزنوی  دوره  با  مقایسه  در  سلجوقی  دوره  در 
انجام  یکصد و شش شورای پژوهشی مورخ 1393/7/28 که جهت 

پاره ای اصالحات عودت شد.
تاریخی  عنوان »تطور  با  دلیر  نیره  دکتر  پژوهشی  اتمام طرح موظف   .2
مفاهیم سیاسی در ایران دوره میانه« در جلسه یکصد و هفتم شورای 

پژوهشی مورخ 1393/8/11 و تعیین سه ناظر برای طرح مزبور.
3. تصویب طرح پژوهشی دکتر خلیفه با عنوان »مطالعه نظام ضرب سکه 
جلسه  در  آل بویه«  و  غزنوی  دوره  با  مقایسه  در  سلجوقی  دوره  در 

یکصد و هشتم شورای پژوهشی مورخ 1393/10/1.
4. ارزیابی طرح پژوهشی دکتر احمدزاده با عنوان »رویکردها و روش های 
مورخ  پژوهشی  شورای  هشتم  و  یکصد  جلسه  در  فرهنگی«  تاریخ 

1393/10/1 که جهت انجام پاره ای اصالحات عودت شد.
5. تصویب طرح پژوهشی دکتر احمدزاده با عنوان »رویکردها و روش های 
مورخ  پژوهشی  شورای  نهم  و  یکصد  جلسه  در  فرهنگی«  تاریخ 

.1393/10/17
تکوینی  »سیر  عنوان  با  ربانی زاده  دکتر  پژوهشی  موظف  طرح  اتمام   .۶
جلسه  در  آل بویه«  پایان  تا  اسالمی  دولت های  پولی  سیاست های 
یکصد و دهم شورای پژوهشی مورخ  1393/11/15 و تعیین دو ناظر 

برای طرح مزبور.
7. ارزیابی طرح پژوهشی دکتر حسنی فر با عنوان »ماهیت قدرت سیاسی در 
ایران در پرتو بررسی فعالیت و عملکردهای عمومی )مطالعه موردی دیدگاه 
آراء و نظرات محمد علی همایون کاتوزیان(« در جلسه یکصد و دهم شورای 
پژوهشی مورخ 1393/11/15 که جهت انجام پاره ای اصالحات عودت شد.

ب- برنامه راهبردی 
1.  جلسه بررسی و ارزیابی برنامه راهبردی پژوهشکده در جلسه یکصد و 

شش شورای پژوهشی مورخ  1393/7/28.

پ- فرصت مطالعاتی
1. طرح درخواست دکتر ترکمنی مبنی بر استفاده از فرصت مطالعاتی.

ت-  پیشنهاد برگزاری همایش
اجرای همایش »توانمندسازی و  1. تصویب پیشنهاد دکتر مالیی جهت 

محورهای عمده فعالیت های پژوهشکده تاریخ 
ایران در سال 1393
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جلسه  در  تاریخ«  دانش آموختگان  کار  و  کسب  مهارت های  افزایش 
یکصد و هشتم شورای پژوهشی در تاریخ 1393/10/1.

ث- انتصاب ها 
1. انتصاب دکتر حسنی فر  به عنوان »رئیس تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه«.

2. انتصاب دکتر احمدزاده به عنوان »مشاور تحصیالت تکمیلی پژوهشکده 
در امور پایان نامه ها« در جلسه یکصد و نهم شورای پژوهشی مورخ 

.1393/10/17

ج-  ترفیعات
1. تصویب ترفیع پایه ساالنه دکتر نیره دلیر در سال 1393.

چ- افتخارات
1. برگزیده گروه »تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی« در جشنواره بین المللی 
شهرنشینی«  و  شهر  مناسبات  در  »جستارهایی  کتاب  برای  فارابی 

توسط دکتر شهرام یوسفی فر در بهمن ماه 1393.
پژوهشی  نمونه  علمی  »هیئت  به عنوان  دلیر  دکتر  شدن  برگزیده   .2

پژوهشگاه« در سال 1393.

ح- آثار و تالیفات
1. چاپ کتاب »پنجاه کنشگر تاریخ اقتصادی« نوشتة فریدون شیرین کام: 

تهران، فرهنگ صبا و اتاق بازرگانی، 1393.

خ- سفر علمی 
و  توانی  مالیی  دکتر  توسط  گرجستان  به  علمی  سفر  پیشنهاد  طرح   -1
انجام مراحل اجرایی در جلسه سی وپنجم شورای تحصیالت تکمیلی 

مورخ 1393/8/19.

د-پایان نامه ها 
در   1393 کارشناسی ارشد  دانشجویان  پژوهش ورزی  اساتید  انتخاب   .1

جلسه سی وسوم شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 1393/7/28.
پیدایش  تاریخی  »سیر  عنوان  با  امیری  محمدرضا  پایان نامه  ارزیابی   .2
جریان های تکفیری« در جلسه سی وپنجم شورای تحصیالت تکمیلی 

مورخ 1393/8/19 که جهت پاره ای اصالحات عودت شد.
کارکردهای  »بررسی  عنوان  با  شهریوری  نسرین  پایان نامه  تصویب   .3
اجتماعی آب انبارهای همگانی شهر تهران در دوره قاجار« در جلسه 

سی وششم شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 1393/10/17. 
4. تصویب پایان نامه سجاد فعله گری با عنوان »آموزش در دوره آل بویه« در 

جلسه سی وهفتم شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 1393/11/5. 
تاریخی  »سیر  عنوان  با  اندی  امیری  محمدرضا  پایان نامه  تصویب   .5
جلسه  در  خوارزمشاهیان«  پایان  تا  سلجوقیان  دوره  از  خشونت 

سی وهفتم شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 1393/11/5. 
جلسه  در   1392 دکترای  دانشجویان  پژوهش ورزی  اساتید  انتخاب   .۶

سی وهفتم شورای تحصیالت تکمیلی مورخ 1393/11/5.

محورهای عمده فعالیت های شاخص کتابخانه مرکزی در سال 1393

کتابخانه های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با هدف و رسالت خدمت رسانی به تمامی پژوهشگران این حوزه در سراسر کشور و 
با داشتن منابع غنی و ارزشمند در زمینه های مختلف علوم انسانی در حال فعالیت اند. با این هدف، در کنار انواع کارها و خدمات کتاب داری و 
اطالع رسانی که به طور معمول و روزمره در این کتابخانه ها در حال انجام است، برخی فعالیت ها و خدمات برای بهبود امور خدمت رسانی در طول  

سال 1393 به مراجعان انجام گرفت که به اجمال از این قرارند:
1. ثبت بیش از 2388 جلد کتاب فارسی و 305 جلد کتاب التین؛

2. پویاسازی و فعالیت مستمر بخش نفیس کتابخانه و ساماندهی این بخش توسط دکتر دیباجی و گروه وی؛ 
3. شناسایی و معرفی منابع نفیس و منحصر به فرد کتابخانه )فارسی، عربی و التین( در وب گاه کتابخانه، پژوهشگاه، خبرنامه و برخی دیگر از 

وب گاه های فرهنگی خبری؛
4. برپایی نمایشگاه نقشه های کهن خلیج فارس موجود در متون قدیمی التین کتابخانه و نمایشگاه کتاب های نفیس در هفته پژوهش؛

5. تدوین برنامه راهبردی 5 ساله کتابخانه؛
۶. تامین حداکثری کتاب ها و مقاله های التین درخواستی اعضا به صورت الکترونیکی و حداالمکان رایگان؛

7. برگزاری تورهای آشنایی با کتابخانه )دانشجویان ورودی مهر 93، اعضای پژوهشگاه امام صادق قم، پژوهشگران حوزه های علمیه تهران، 
رایزنان فرهنگی، پژوهشگران جوان بیت رهبری، ...(؛

8. افزایش ساعت کاری سالن مطالعه کتابخانه کریمخان از 15/30 تا 21؛
9. اشتراک و افزایش ظرفیت دریافت و استفاده از پایگاه نورمگز.
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و  برنامه ریزي  متولي  منابع،  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاونت  حوزه 
انساني  منابع  مدیریت  مالي،  اداري،  نظام  خصوص  در  سیاست گذاري 
بودجه ریزی، تشکیالتی و بهره وری پژوهشگاه در قالب قوانین، مقررات و 
مصّوبات موجود است و اجراي قوانین و نظارت بر ضوابط مالي و اداري را بر 
عهده  دارد. در حال حاضر این معاونت دارای 3 مدیریت، اداری وپشتیبانی 
این مدیریت ها   بهره وری است.  و  اداری  بودجه، تحول   – مالی  امور   –
انجام کلیه امور مالی، اداری و مدیریت منابع انسانی، طرح های عمرانی، 
پشتیبانی،  و  خدماتی  امور  کارکنان،  و  علمی  هیئت  اعضای  رفاهی  امور 
ساختار  اصالح  و  بازنگری  کالبدی،  فضاهای  نگهداری  و  تامین  اموال، 
سازمانی پژوهشگاه، انجام امور بودجه و تدوین بودجه کالن پژوهشگاه، 
تهیه و تدوین آیین نامه های مورد نیاز، تهیه و تدوین برنامه جامع آموزش 
و انجام امور مربوط به تقویت زیرساخت های پژوهشگاه وهمچنین انجام 
امور دبیرخانه هیئت امناء را بر عهده دارند.  در خصوص انجام وظایف فوق 
فعالیت های 12 ماهه این معاونت به تفکیک در هر یک از مدیریت ها به 

شرح ذیل است: 

مدیریت بودجه تحول اداری و بهره وری
الف( برگزاری  4 جلسه کمیسیون دائمی هیئت امناء پژوهشگاه  

ب ( برگزاری 2 جلسه هیئت امناء پژوهشگاه 
ج ( تهیه بودجه عملیاتی سال 1393پژوهشگاه 

علمی  غیرهیئت  کارکنان  کار  محیط  شرایط  سختی  درصد  تعیین  د( 
پژوهشگاه 

علمی  غیرهیئت  کارکنان  مشاغل  احراز  شرایط  و  ضوابط  تعیین   ) ه 
پژوهشگاه 

و ( تهیه دستورالعمل ارتقاء رتبه کارکنان غیرهیئت علمی پژوهشگاه 
ز ( تهیه فرم ارزشیابی ارتقاء رتبه کارکنان غیر هیئت علمی پژوهشگاه 

ح ( تهیه پیش نویس شرح وظایف کارکنان پژوهشگاه 
ی ( تهیه و تنظیم دستورالعمل طبقه بندی مشاغل پژوهشگاه و احتساب 

تجربه کارکنان غیرهیئت علمی 
ک ( تدوین پیش نویس طرح جامع آموزش کارکنان غیرهیئت علمی 

 
مدیریت امور اداری 

الف: اداره کارگزینی 
در  الزم  اداری  دستورالعمل  و  بخشنامه ها  آئین نامه،  تنظیم  و  تهیه   -

خصوص:
 1-طبقه بندی مشاغل 2-ارتقاء رتبه 3- سختی کار 

- تشکیل جلسه های هیئت اجرایی منابع انسانی )تعداد ۶ جلسه و 32مصوبه( 
- ایجاد و نگهداری بانک اطالعاتی کارکنان و سوابق خدمتی همکاران

بایگانی  مدارک  و  اسناد  نگهداری  مکانیزه  سیستم  راه اندازی  و  خرید   -
کارگزینی 

- تهیه و تنظیم و صدور احکام کارگزینی اعضاء رسمی و پیمانی هیئت 
علمی و غیر هیئت علمی و کارکنان قرارداد کارمعین)افزایش ضریب 

سنواتی حقوق سال 1393( 
و  علمی  کارکنان  کارگزینی  احکام  اصالحیه  به  مربوط  امور  انجام   -

غیرهیئت علمی 
)1-افزایش فوق العاده ویژه اعضای هیئت علمی 2- تطبیق اعضای غیر 
هیئت علمی با اصالحیه آئین نامه استخدامی 3- سختی کار اعضای غیر 

هیئت علمی( 
سازی  آماده  و  کارکنان  رتبه  ارتقاء  پرونده  بررسی  به  مربوط  امور  انجام 
آن جهت طرح در جلسه هیئت اجرائی منابع انسانی )به تعداد 50 پرونده( 

-کنترل امور مربوط به ورود، خروج، مرخصی و اضافه کاری کارکنان 
نیاز.  - همکاری با سایر واحدهای پژوهشگاه در تهیه گزارش های مورد 
ارائه آمار و اطالعات به حوزه ریاست، معاونت های پژوهشی و فرهنگی 

و حوزه های ستادی دفتر جذب و... 
- صدور احکام انتصاب کارکنان هیئت علمی و غیر علمی در پست های 

مدیریتی)به تعداد 10 فقره( 
- ساماندهی وضعیت نیروهای خدمات پژوهشی 

رسیدگی به امور رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته شامل: 
الف: انجام امور مربوط به مسائل ورزشی کارکنان  

- تهیه و توزیع تعداد 1750 بلیط استخر نیم بها جهت استفاده همکاران
- خرید لوازم ورزشی جهت برگزاری مسابقات هفته دفاع مقدس 

ب: امور بهداشتی و درمانی 
ج: مسائل مربوط به تغذیه کارکنان )سلف سرویس( 

د: مسائل مربوط به سفرهای زیارتی و سیاحتی 
1- پرداخت کمک هزینه سفرهای تابستانی به هر یک از همکاران 

2- پرداخت کمک هزینه خرید ارزاق به مناسبت ماه مبارک رمضان به 
هر یک از همکاران 

و  وصول  و  آسیا  بیمه  شرکت  با  کارکنان  تکمیلی  بیمه  قرارداد  انعقاد  ه: 
پرداخت کلیه مطالبات کارکنان از بیمه ایران 

و: انجام امور مربوط به قراردادهای خدمات پژوهشی 

   محور های عمده فعالیت معاونت اداری و مالی 
و مدیریت منابع درسال 1393
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ب: اداره تدارکات و کارپردازی 
- تهیه کتب مورد نیاز شورای بررسی متون 

- تامین لوازم مصرفی و ملزومات اداری 
- شارژ انبار پژوهشگاه 

- تجهیز لوازم اداری ساختمان اصلی و ساختمان غدیر 
- تهیه و توزیع کارت هدیه دانش آموزان ممتاز و فرزندان کارکنان 

- تهیه لباس فرم کارکنان انتظامات 
ج: اداره امور عمومی و پشتیبانی 

- تعمیر، بازسازی اساسی و تجهیز ویالهای دریا کنار 
- نظارت و انجام تعمیرات مورد نیاز در ارتباط با احیاء و نگهداری ساختمان 

اصلی و ساختمان های تابعه        
- آماده سازی و توسعه فضای ورزشی و لوازم ورزشی جهت رفاه کارکنان 

در پژوهشگاه 
- نظارت بر تعمیر و نگهداری تاسیسات پژوهشگاه )اعم از ساختمان اصلی 

و ساختمان کریم خان( 
الف: خرید و تعویض50 عدد موتور فن کوئل همراه با شستشوی کوئل 

ب: شستشوی دستگاه چیلر پژوهشگاه 
ج: نصب دو خط تلفن در پارکینگ 2- و 3-  به منظور رفاه حال همکاران 

د: تهیه و راه اندازی سیستم مخزن آب ذخیره ساختمان کریم خان 
- نظارت بر امور مربوط به فضاهای سبز ساختمان اصلی 

- بازسازی و نوسازی سرویس های بهداشتی ساختمان اصلی پژوهشگاه )۶ 
سرویس بهداشتی در طبقات 1،2،3 و طبقه 1-( 

- انجام تعمیرات، نقاشی و نصب پارکت بیش از 90% اطاق های پژوهشگاه 
و حدود 30% از ساختمان کریم خان 

- شستشوی مخزن آب مصرفی ساختمان اصلی
آسانسور ساختمان  قطعات  تعویض  و  راه اندازی  و  تابلوی جدید  نصب   -

کریم خان 
به  وضعیت  تبدیل  بصورت  نقلیه  واحد  در  راننده  نیروهای  ساماندهی   -

نیروهای شرکتی 
- بهسازی فضای رستوران پژوهشگاه از قبیل کف سابی، شستشوی پرده ها 

و نقاشی دیوارها 
د: اداره دبیرخانه 

از  آن ها  ضبط  و  ثبت  و  صادره  نامه های  خروج  و  ورود  به  رسیدگی   -
طریق سیستم اتوماسیون اداری که طی شش ماهه از 93/1/1۶ الی 
93/۶/31 تعداد نامه های صادره  5119  فقره و نامه های وارده 553  

فقره است. 
- ارسال و دریافت کلیه نمابرهای مربوط به پژوهشگاه 
- انجام کلیه امور مربوط به ارسال و مراسالت پستی 
- دریافت نامه های ارسالی از سکوی وزارت مطبوع 

 

مدیریت امور مالی 
نظر  از  اختصاصي  و  اعتبارات جاري، عمراني  بر مصرف  نظارت  -اعمال 

انطباق مخارج با قوانین و مقررات مربوط. 
-پرداخت هزینه هاي مستمر )حقوق، حق التدریس، اضافه کار و...( و غیر 

مستمر و سایر تعهدات پژوهشگاه بر طبق قوانین و مقررات مربوط. 
-تنظیم حساب ماهانه و نهایي اعتبارات جاري، عمراني، اختصاصي و سایر 

حساب ها و ارسال آن به مراجع ذیربط. 
کلیه حساب هاي  مغایرت  رفع  پیگیري  و  بانکي  مغایرت  -تنظیم صورت 

پژوهشگاه. 
کامل  ثبت  و  منقول  غیر  و  منقول  اموال  نگهدري  و  حفظ  بر  -نظارت 

مشخصات اموال در دفاتر. 
-نظارت بر انجام وظیفه امین اموال طبق مقررات. 

-صدور درخواست وجه مربوط به اعتبارات جاري، عمراني ، اختصاصي و 
بازنشستگي طبق قوانین. 

بودجه اي  بر حسب طبقه بندي  اعتبارات  نگهداري حساب  و  دفاتر  تنظیم 
مندرج در قانون بودجه ساالنه و سایر طبقه بندي بودجه اي مورد نظر. 

یافته  تخصیص  اعتبارات مصوب  اساس  بر  هزینه ها  کلیه  اعتبار  -تامین 
جاري،عمراني و اختصاصي. 

-نظارت بر تحویل و تحول وجوه درآمدها و سایر وجوه. 
-رسیدگي به اسناد هزینه ها در چارچوب مقررات. 

طبقه بندي حسب  بر  تخصیصي  عملکرد  ارائه  در  بودجه  با   -همکاري 
بودجه اي. 

-تهیه و تنظیم گزارش های الزم در زمینه وضعیت اعتبار، ایجاد تعهدات 
بر ذمه دستگاه و ارائه آن به مسئوالن محترم. 

-حفاظت از سیستم بایگاني اسناد و مدارک در پرونده پرسنلي 



30

13
93

ی، 
سان

م ان
علو

اه 
شگ

وه
 پژ

امه
برن

خ

سال  در  که  دارد  اسالم  سیاسي  اندیشه  گروه  در  ریشه  پژوهشکده  این 
افزایش  به  با توجه  با مدیریت دکتر موسي نجفي راهاندازي شد.   1374
فعالیت هاي این گروه، وزارت علوم با تأسیس رشته علوم سیاسي در مقطع 
دکتری موافقت کرد و پس از آن، دورۀ دکتری علوم سیاسي در پژوهشگاه 
تأسیس شد. دوره دکتري علوم سیاسي تاکنون هفت دوره دانشجو پذیرش 
دانشجو  اندیشه سیاسي  پژوهشکدۀ  در  رشته هر ساله  این  و  است  کرده 
مي پذیرد. ضمن اینکه درتمام این سال ها با تشکیل جلسات علمي نسبت 

به چاپ مقاله ها و کتاب هایي در زمینة اندیشه سیاسي اقدام کرده است.
آنچه در ذیل مي آید گزارشي مختصر از شرح فعالیت هاي انجام شده این 

پژوهشکده در سال جاري است:
اعضاء  شدۀ  ارائه  مقاالت  و  کتب  پژوهشي،  طرح هاي  الف. 

هیئت علمي پژوهشکده به ترتیب اعضاء

  دکتر موسي نجفي
دکتر موسی نجفی چهار کتاب تالیف شده دارد که در خارج از پژوهشگاه 

چاپ شده است.

طرح پژوهشي:
فلسفه الهي تاریخ در تمدن غرب در شرق عالم اسالمي )مقایسه آراء ابن 

خلدون و استاد شهید مطهري(

  دکتر فرهاد زیویار
مقاله های تألیف شده:

●  بازشناسي گزاره هاي هرمنوتیک فلسفي و بررسي و نقد آن؛
● کندوکاوي پیرامون اندیشة سیاسي آیت اهلل طالقاني؛

نهضت  با  مواجه  در  یزدي  کاظم  سیدمحمد  آیت اهلل  رویکرد  و  نقش   ●
مشروطیت.

طرح پژوهشي:
- بررسي جنگ هاي ایران و روس با تأکید بر هویت ملي؛

ـ تبلور غرب و مدرنیته در سفرنامه هاي ایرانیان در اوایل دورۀ قاجار )طرح 
در دست اقدام(.

محورهای عمده فعالیت های 
پژوهشکده اندیشه سیاسي، 

تمدن و انقالب اسالمي، 
در سال 1393

  دکتر سیدرضا حسیني
مقاله های تألیف شده:

مباني و پیش فرض هاي شکل گیري نظریه هویت ملي.

  دکتر محمود جنیدي
مقاله های تألیف شده: 

بر  تأکید  با  در عصر جهاني شدن  و دولت  قومیت ها  رابطه  1. چشم انداز 
شرایط کنوني ایران، مجلة جستارهاي سیاسي؛

2. بازنمایي کنش هاي اجتماعي در مجموعه داستان زن زیادي از جالل 
آل احمد، مجلة زبان شناخت؛

3. ارائه مقاله در کنفرانس بین المللي تات شناسي در دانشگاه دولتي ایروان؛
4. ارائه مقاله در کنفرانس زازشناسي در دانشگاه دولتي ایروان.

طرح پژوهشي:
حقوق سیاسي و اجتماعي انسان از دیدگاه امام علي )ع(.

علمي  هیئت  اعضاء  شدۀ  انجام  علمي  سخنراني هاي  ب. 
پژوهشکده

 دکتر موسي نجفي
دکتر نجفی 4 سخنرانی در همایش های خارج از پژوهشگاه داشته اند.

 دکتر فرهاد زیویار
- سخنراني دربارۀ طرح پژوهشي با عنوان بررسي جنگ هاي ایران و روس 

با رویکرد هویت ملي؛ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 دکتر محمود جنیدي
ـ ارائه سخنراني در پیش همایش حکومت علوي با عنوان تمدن اسالمي 

از منظر امام علي )ع(.

کرسی های نظریه پردازی
شهید  دانشگاه  بین المللي  همایش هاي  سالن  در   93/11/1۶ تاریخ  در 
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بهشتي سند ملي کرسي هاي موفق نظریه پردازي به دکتر موسي 
نجفي براي نظریة تکوین و تکون هویت ملي ایرانیان اهدا شد.

ج. نشست هاي علمي پژوهشکده
1. نشست های مطالعاتي کتاب انسان 250 ساله

به  بدیع  نگاهي  با  که  است  فصل  هفده  شامل  ساله   250 انسان  کتاب 
زندگي ائمه اطهار )ع( از دوران پیامبر اعظم تا امام زمان )عج( مي نگرد که 
برگرفته از بیانات حضرت آیت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي، از 
سال 53 تاکنون است که با تمرکز بر سیرۀ سیاسي مبارزاتي ائمة معصومین 
پیوستة  این سخنان، تصویرگر حرکت یکپارچه و  بیان شده است. محور 
ائمه اطهار )ع( به سوي مقصدي واحد به عنوان یک انسان 250 ساله است. 
با توجه به این رویکرد و نگاه به زندگي ائمه و لزوم مطالعه بیشتر در این 
اندیشه سیاسي، تمدن و انقالب اسالمي، به برگزاري  زمینه، پژوهشکده 
سلسله نشست های مطالعاتي با حضور اعضای هیئت علمي و کارشناسان 

اقدام کرده که تاکنون تعداد 14 نشست برگزار شده است.

2. نشست های مطالعاتي انقالب اسالمي
پدیده هاي  پیچیده ترین  از  یکي  شاید  اسالمي  انقالب  و  انقالب  پدیده 
موضوع  تاکنون  زنان  مسیر  در  پدیده  این  باشد.  معاصر  دوران  اجتماعي 
بررسي ها و نظریه پردازي هاي بسیار بوده و حجم گسترده اي از نوشته ها 
مختلف  نظریه پردازان  آثار  دقیق  مطالعة  و  بررسي  است.  آورده  فراهم  را 
در این حوزه، ابعاد مختلف این پدیده را آشکار مي کند. به همین منظور، 
برگزاري  به  پژوهشکده  این  حوزه،  این  در  نظرها  بهترین  ارائة  هدف  با 
نشست های مطالعاتي با حضور برخي از اعضای هیئت علمي و عالقه مندان 
)کارشناسان داخل و خارج پژوهشکده( اقدام کرده است. کتب بررسي شده 

در این نشست ها به شرح ذیل است:
1. پیرامون انقالب اسالمي: استاد شهید مرتضي مطهري؛
2. سیري در نظریه هاي انقالب: دکتر مصطفي ملکوتیان؛

3. پدیده انقالب: دکتر مصطفي ملکوتیان؛
4. انقالب اسالمي و انفتاح تاریخ: دکتر حسین کچویان؛

5. ایران مدرن: )یرواند آبراهامیان( در دست مطالعه؛
۶. مقاومت شکننده: )جان فوران( در دست مطالعه؛

7. بررسي تحلیلي مطالعات انقالب اسالمي )دکتر علي محمد حاضري( در 
دست مطالعه.

3. نشست های بررسي اسناد النه جاسوسي
ارتباط مستقیم  مجموعه اسناد به دست آمده از سفارت امریکا در تهران، 
منطقه  در  ایران  جغرافیایي  سیاسي،  موقعیت  و  سفارتخانه  این  نقش  با 
براي امریکا دارد. سفارت امریکا یا بهتر بگوییم النة جاسوسي در تهراِن 
ستادي  مي شد  شناخته  امریکا  ژاندارم  به عنوان  منطقه  در  که  شاه  رژیم 
انقالب  براي هدایت دیگر نمایندگي ها در خاورمیانه بود. در پي پیروزي 

اسالمي، با وجود کاهش شدید در کمیت کادرهاي به اصطالح دیپلماتیک 
امریکا به دلیل تأثیرهای انقالب اسالمي در منطقه از اهمیت و حساسیت 
باز این سفارتخانه برای دریافت گزارش ها در موقعیت  آن کاسته نشد و 
واقعیت هاي  شده روشنگر  منتشر  اسناد  مجموعه  این  داشت.  قرار  ممتاز 
ساختار حکومتي رژیم پهلوي و ارتباطات آن ها در منطقه و جهان و بررسي 
اقدام های انجام گرفته در دورۀ انقالب اسالمي و سال هاي بعد از آن تا 
بیشتر  آشنایي  برای  منظور  به همین  است.  این سفارتخانه  زمان تسخیر 
با عملکرد این مجموعه در دورۀ مذکور و نقش ایاالت متحده امریکا در 
به  سیاسي،  اندیشه  پژوهشکده  مربوطه،  حوادث  و  اسالمي  انقالب  قبال 
برگزاري نشست های بررسي اسناد النه جاسوسي اقدام کرده که با حضور 

صاحب نظران و کارشناسان و دانشجویان برگزار می شود.
فراخور،  به  دوره  آن  حوادث  و  اتفاق ها  بهتر  شناخت  برای  اینکه  ضمن 
نیز  انقالب  جریان  در  درگیر  و  شاخص  چهره هاي  خاطرات  کتاب های 
بررسي و تحلیل شده است. از جملة این کتاب ها میتوان به کتاب حکمت 
و سیاست )خاطرات دکتر حسین نصر( اشاره کرد که برای اعضاء تهیه و 
پس از مطالعه گزارش های تهیه شده در جلسه ارائه مي شود. در سال جاري 

تاکنون 10 جلسه در این باره برگزار شده است.

شهید  استاد  آثار  شناخت  دربارۀ  مطالعاتي  نشست های   .4
مرتضي مطهري

در  هفته یک بار   2 هر  مطهري  استاد  آثار  بررسي  محور  با  نشست هایی 
پژوهشکدۀ اندیشه سیاسي برگزار مي شود. در این نشست ها که با حضور 
جمعي از دانشجویان و دانش آموختگان رشته هاي علوم سیاسي و اندیشة 
سیاسي برگزار مي شود. تاکنون آثار متعددي از این متفکر اسالمي مطالعه 
و بررسی شده است از جمله کتب فطرت، فلسفة اخالق، تعلیم و تربیت در 

اسالم، آزادي معنوي، انسان کامل و ... اشاره کرد.

د. فعالیت هاي آموزشي
1. امتحان جامع 

الف. امتحان جامع دوره دکتري رشته انقالب و تمدن اسالمي با حضور 
تاریخ  در  بودند  تافل  مدرک  داراي  که  رشته  این  دانشجویان  از  تن  پنج 
93/8/27 رأس ساعت 8/30 صبح در محل ساختمان تحصیالت تکمیلي 

)کریم خان( برگزار شد.
از  تن   7 با حضور  سیاسي  اندیشه  رشته  دکتري  دوره  جامع  امتحان  ب. 
دانشجویان این رشته که داراي مدرک تافل بودند در تاریخ 93/9/25 رأس 

ساعت 8/30 برگزار شد.

2. برگزاري 12 واحد درسي براي دانشجویان مقطع دکتري 
علوم سیاسي:

در نیمسال اول سال تحصیلي 93 تا 94 تعداد ۶ واحد و در نیمسال دوم 
همین سال تحصیلي تعداد ۶ واحد ارائه شد.
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علوم  رشته  در  دکتری  رسالة  از  دفاعیه   3 برگزاري   .3
سیاسي به شرح ذیل:

جلسه دفاع احمد رهدار، سیدرضا حسینی و احمد مردشتی دانشجویان 
دورۀ دکتري علوم سیاسي برگزار شد.

)تصمیم گیري  پژوهشکده  پژوهشي  شوراي  جلسه های  ر. 
و  پژوهشکده  علمي  هیئت  اعضاي  طرح نامه هاي  دربارۀ 

طرح هاي پژوهشي دیگر(
شد  برگزار  پژوهشکده  پژوهشي  شوراي  جلسة   93/9/15 تاریخ  در   .1
که در آن، موضوع طرح جدید دکتر فرهاد زیویار با عنوان تبلور غرب و 
مدرنیته در سفرنامه هاي اوایل دوران قاجار بحث و بررسي شد و مقرر 
شد پس از تکمیل کامل طرح در جلسة بعدي دربارۀ تصویب و ارسال 

آن به شوراي پژوهشي پژوهشگاه تصمیم گیري شود.
در  و  شد  برگزار  پژوهشکده  پژوهشي  جلسة   93/10/20 تاریخ  در   .2
آن، دربارۀ طرح بررسي جنگ هاي ایران و روس با رویکرد هویت ملي 
داوري  براي  طرح  این  طرح،  پایان یافتن  به  توجه  با  شد.  تصمیم گیري 

ارسال شد.
3. در تاریخ 93/11/25 جلسة شوراي پژوهشي پژوهشکده برگزار شد و 
مقرر شد دکتر فرهاد زیویار و دکتر محمود جنیدي به عنوان نمایندگان 
شوراي تحصیالت تکمیلي پژوهشکده اندیشه سیاسي، تمدن و انقالب 
در  حضور  برای  تکمیلي  تحصیالت  و  پژوهشي  معاونت  به  اسالمي 

جلسه های شوراي تحصیالت تکمیلي معرفي شوند.

2. جلسه های شوراي تحصیالت تکمیلي )بررسي و تصویب 
طرح هاي رساله دانشجویان مقطع دکتري(

با حضور  تکمیلي  تحصیالت  شوراي  جلسه   4 تعداد  جاري  سال  در  ـ 
شد.  تصمیم گیری  پژوهشکده  آموزشی  مسائل  دربارۀ  و  برگزار،  اعضاء 
پذیرفته شدگان رشته  از  یکی  قبولی  با  موافقت  این جلسه ها ضمن  در 
دانشجویان  از  نفر  پایان نامة 10  در سال های گذشته، موضوع  دکتری 
رشتة علوم سیاسی و انقالب و تمدن بحث و بررسی شد و برخی از آن ها 

مورد موافقت قرار گرفت.

ز. فعالیت هاي خارج از پژوهشگاه
پژوهشکده اندیشه سیاسی، همچنین همکاری و فعالیت هایی خارج از 
خانه  با  همکاری  به  می توان  جمله  از  که  است  داشته  نیز  پژوهشگاه 
بیداری و خانه مشروطیت اصفهان و همچنین همکاری با مرکز مطالعات 

انقالب اسالمی دانشگاه تهران و ... اشاره کرد.

محورهای عمده فعالیت های 
واحد نشر و ویرایش در سال 1393

واحد نشر و ویرایش در سال 1393، موفق شد تا 83 عنوان کتاب و  32 
عنوان نشریه، چاپ کند. از این تعداد کتب چاپ شده، یک عنوان کتاب 
رسیده  هیجدهم  چاپ  به  اول(  جلد  اجتماعی،  علوم  در  تحقیق  )روش 
چاپ  به  دوم(  جلد  اجتماعی،  علوم  در  تحقیق  )روش  عنوان  است، یک 
اسالمی(،  فلسفه  در  فلسفی  کلی  )قواعد  عنوان چاپ ششم  هفتم، یک 
سه عنوان به چاپ سوم و هفت عنوان نیز به چاپ دوم رسیده است. 5۶ 
عنوان کتاب نیز در نوبت اول به چاپ رسیده است. از این 5۶ عنوان نیز 2 
دیگر  و  بوده  کتاب ترجمه  عنوان  و یک  مقابله  و  کتاب تصحیح  عنوان 

عناوین به صورت تالیف به چاپ رسیده است.
همچنین، در سال 1393 در مجموع بیش از شصت عنوان نشریه منتشر 

شد که  32 عنوان از آن ها متعلق به بازه زمانی سال 1393 بوده است. 
از میان کتاب های منتشر شده برخی عناوین موفقیت هایی نیز کسب کردند. 
اثر  کتاب بررسی دینکرد ششم تالیف دکتر مهشید میرفخرایی به عنوان 
برگزیده و شایسته تقدیر در بخش زبان شناخته شد. همچنین کتاب های 
افتخاری و  اصغر  دکتر  تالیف  اسالمی،  اجتماعی شده: رویکرده  امنیت 
درآمدی بر زبان بلخی، تالیف دکتر محمود جعفری دهقی نیز کاندیدای 

کتاب سال بودند.
نشریه  از  مقاله   3 کتاب  نقد  جشنواره  دوره  یازدهمین  در  همچنین، 
پژوهش نامه انتقادی به  عنوان مقاله برتر سال در حوزه نقد کتاب معرفی 
کامل  شرح  و  فیه مافیه  کتاب  نقد  از:   بودند  عبارت  مقاله ها  این  شد. 
آن، تالیف رحمان مشتاق  مهر، شماره 4؛ زمستان 1392؛ بررسی و نقد 
1392؛   بهار  1؛  شماره  واعظ  برزانی،  محمد  تالیف  اقتصاد کالن،  کتاب 
کندوکاوی روش شناختی در کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران، عباس 

خلجی، شماره 2؛ تابستان 1392.
در این جشنواره از میان 258 نشریه از فصلنامه پژوهش نامه انتقادی متون 

و برنامه های علوم انسانی به عنوان نشریه سال حوزه نقد کتاب تقدیر شد.
همچنین، براساس مصوبه هیئت رئیسه، واحد نشر و ویرایش اجازه یافت 
به  را  آن  از  پیش  و   1385 سال های  به  متعلق  کتاب های  از  بخشی  تا 
کتابخانه   20 به  کتاب ها  این  از  بخشی  کند.  اهدا  کشور  کتابخانه های 
عمومی و دانشگاهی اهدا شد و بخش عمده آن نیز براساس تفاهم نامه 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه آزاد اسالمی مقرر 

شد به کتابخانه های واحدهای این دانشگاه در سراسر کشور اهدا شود. 
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جامع  نهاد  تنها  به عنوان  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 
هدف  با  فناوري،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  انساني  علوم  حوزۀ  پژوهشي 
تحقق اهداف مقدس نظام جمهوري اسالمي و پاس خگویي به نیازهاي 
بر  مبتني  )مدظله(  رهبري  معظم  مقام  تأکیدات  به  توجه  و  جامعه  مبرم 
اصلي  در چارچوب محورهاي  و  انساني  خواستاري تحول در حوزه علوم 
سمت گیري دولت تدبیر و امید دربارۀ بهر ه گیري از رویکرد دیپلماسي علم، 
و  دانش  از  استفاده  خشونت،  و  افراطی گري  از  پرهیز  عقالنیت،  اعتدال، 
دستاوردهاي دانشی جهان و سیاست هاي نوین وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوري کوشیده است:
- مجموعه منابع انساني متعهد و متخصص روزآمد و کاردان و امکانات و 
توانایي هایي علمي ـ پژوهشي ـ فرهنگي پژوهشگاه را با نیازها، الزامات، 

ظرفیت ها و مزایاي برنامه هاي توسعة پنج ساله سازوار و هماهنگ کند؛
تصمیم گیري،  و  تصمیم سازي  کارشناسي،  تخصصي،  الیه هاي  تمام  ـ 
مدیریت منابع دانشي ـ پژوهشي ساختاري، سرمایه هاي انباشته فکري و 
مدیریتي دهه هاي گذشته پژوهشگاه را با هدف قوام متکامل شاکله برنامه 

توسعه باز، معماري کند؛
ـ به نیازها، الزامات، ارتباطات متقابل »ستاد و صف« پژوهشگاه و خارج از 

آن، با اهتمامي همه جانبه بپردازد؛
ـ به اسناد باالدستي، رهنمودها و سیاست هاي کلي نظام، مباني، اصول، 
روش ها و چارچوب هاي برنامه ریزي حوزه بخشی )بخش علم، پژوهش، 

آموزش عالي( توجهی درخور کند؛ 
مهم  امر  چشم انداز،   دورنگري  و  مأموریت  دادن  قرار  نصب العین  با  ـ 
سطوح  تمامي  در  عمومي  گفتمانی  به  سازمان  داخل  در  را  برنامه ریزي 
از فصول    کارکردي آن تبدیل کند و فصل برنامه ریزي را به عنوان یکي 

اصلي در حیطة انجام وظایف و پیگیري اهداف، تلقي کند؛ 
مدیریت  استقرار  از  پس  که  بود   1392 سال   اواخر  چارچوب،  این  در 
پژوهشگاه  توسعة  منظور  به  راهبردي  برنامه ریزي  پژوهشگاه،  جدید 
آئینه وند، رئیس پژوهشگاه،  آغاز شد. در بهمن ماه 1392 دکتر صادق 
تحصیالت  و  پژوهشي  معاون  و  مقام  قائم  قبادي،  حسینعلي  دکتر 
تکمیلی را به عنوان مسئول تدوین برنامه راهبردي پژوهشگاه منصوب 
از  دعوت  با  پژوهشگاه،  راهبردي  برنامه  تدوین  الزامات  سپس،  کرد. 
جلسات  طي  و  پژوهشگاه  از  خارج  و  داخلی  استادان  و  صاحب  نظران 
شرح  به   ،93 سال  فروردین  و   92 اسفند  و  بهمن  ماه هاي  در  متعدد 

نگاهی به مراحل و فرایند تدوین 
برنامة راهبردي پژوهشگاه

فاطمه براتلو1 

ضرورت های زیر احصاء شد:
و  تطبیق  و  پژوهشگاه  شکل گیری  چگونگی  و  چرایی  به  توجه   •
روزآمدسازی ضرورت ها و الزامات بدو تأسیس و ضرورت ها و الزامات 
به  با توجه  ارتقاء پژوهشگاه  حال حاضر جامعه و سعی در حرکت و 

نیازهای روز جامعه؛ 
• فراهم سازی زمینه ارتقاء پژوهشگاه در مقایسه با محیط های آموزشی 

و دانشگاهی کشور؛
• توجه به هویت پژوهشگاه به عنوان سازماِن معظم دانشی و پژوهشی 

و الزامات حاکم بر آن؛
بین  بیشتر  هرچه  نظر  اشتراک  به  رسیدن  برای  مباحثه  و  کوشش   •

پژوهشکده ها و شاخه های مختلف دانش علوم انسانی در پژوهشگاه؛
• شناسایی روندهای علمی نوین علوم انسانی در جهان و در قرن 21 

و سعی در بازآفرینی و کاربست مناسب آن ها در کشور و پژوهشگاه؛
ایجاد زیرساخت های نوین دانشی و پژوهشی برای حرکت به سوی   •
سازمانی یادگیرنده و متعالی که تسهیل گر پژوهش، خالقیت و نوآوری 

است؛
• تأکید بر کیفیت پژوهش ها و پرهیز از کمیت گرایی در سنجش اقدام ها 

و بروندادهای پژوهشگران؛
• عرضه شایسته و منسجم مجموعه فعالیت ها و محصوالت پژوهشگاه؛

• اهتمام در راه اندازی رشته ها و گرایش های نوین علوم انسانی کاربردی، 
متناسب با نیازهای جامعه و پتانسیل های موجود در پژوهشگاه؛

ساختار  در  نامنسجم  گروه های  و  پژوهشکده ها  ساختار  در  بازنگری   •
جدید پژوهشگاه )حسب نیاز(؛

• توجه به جایگزینی استادان بازنشسته با اعضای جدید هیئت علمی و 
فعال در عین استفاده از ظرفیت های استادان بازنشسته؛

•محدود نکردن فعالیت های علمی پژوهشگران به طرح های پژوهشی،  
و توجه به بازشناسی و ارتقاء سایر ظرفیت ها؛

• فراهم سازی زمینة حضور مداوم اندیشمندان و متفکران تراز اول ایرانی 
و بهره گیری مناسب از ظرفیت حضور آنان در پژوهشگاه.

برنامة راهبردی در دستور کار  تا  ایجاب می کند  الزامات طرح شده فوق 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  اینکه  به ویژه  گیرد؛  قرار  پژوهشگاه 
فرهنگی با وجود فعالیت های صورت گرفته در سال های گذشته، تاکنون 

برنامه راهبردی مدونی را تجربه نکرده بود.

1. استادیار پژوهشی پژوهشکده مطالعات اجتماعی، دبیر و مسئول تدوین برنامه راهبردی توسعه پژوهشگاه 1393-1392.
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برنامه  تدوین  برای  پژوهشگاه،  دانشی-پژوهشی  ساختار  به  عنایت  با 
اصلی  توجه  که  »گفتمان گرا«  و  »زمینه ای«  رویکرد  دو  از  راهبردی 
شد.  استفاده  می دارد،  معطوف  نیروها  تعاملی  با  مدیریت  بر  را  خود 
گونه ای  به  برنامه  تدوین  اجرایی  ساختار  بود  منظور  الزم  این  برای 
کلیه  بین  حداکثری  ارتباط  ایجاد  برای  مستمر  فرآیندی  تا  باشد 
کارکنان  و  علمی،کارشناسان  هیئت  اعضای  سازمان،  و  ارکان  اجزا 
راهبردی  برنامه  تدوین  اجرایی  ساختار  بنابراین  آید؛  پدید  پژوهشگاه 
در قالب کمیتة تدوین برنامه راهبردی و اجزای مرتبط با آن طراحی 

تأسیس شد. و 
اعضای کمیتة تدوین برنامه راهبردی به عنوان رکن اصلی تدوین برنامه 
و با هدف بررسی و نهایی سازی مستندات برنامه شامل رئیس پژوهشگاه، 
معاونان و 7 نفر از مدیران، 2۶ نفر نمایندگان پژوهشکده ها و مراکز، دبیر 
و  مدیریت  دانش  اول  تراز  استادان  از  نفر   11 همچنین  و  تدوین  کمیته 
نمایندگان  بود.  کمیته  مشاوران  عنوان  به  انسانی  حوزه های  علوم  سایر 
پژوهشکده ها و مراکز با رای مستقیم اعضای هیئت علمی هر پژوهشکده/ 
مرکز انتخاب و با حکم رئیس کمیته تدوین برنامه راهبردی به عضویت 

این کمیته درآمدند. 
در کنار کمیته تدوین، کمیته مشورتی )فنی( با ترکیبی محدود ولی چابک 
از مشاوران )7 عضو هیئت علمی داخلی و خارج از  پژوهشگاه به عالوه 
مشورتی  و  تدوین  کمیتة  دو  گرفت.  شکل  تدوین(  کمیته  دبیر  و  رئیس 
)فنی( و همچنین کارگروه های تخصصی پنج گانه، ماموریت یافتند تا امر 
برنامه ریزی راهبردی را تا اعماق پژوهشگاه نفوذ داده و با این کار مقدمات 

فعالیت همزمان دو فرایند موازی را در پژوهشگاه فراهم سازند. 
و  پژوهشگاه  راهبردی  برنامه ریزی  رسمی  فرایند  جریان  دو  پربار  تالقی 
جریان موازی مشارکت سازمانی در کلیه سطوح، دستاوردهای ارزشمندی 
سلسله مراتب  چرخة  از  عبور  مرحله  چندین  از  پس  داشت.  همراه  به 
چشم انداز«،  »بیانیه  مختلف،  کمیته های  امضای  با  برنامه ریزی، 
اصلی سازمان«، »اهداف کلی«، »راهبردهای  »ارزش های  »ماموریت«، 
سازمان« و »سیاست های اجرایی )معیارهای تحقق راهبردها( « به عنوان 

پنج رکن در سند برنامه راهبردی تدوین شد. 
در  عملیاتی«  »برنامه های  تهیة   1393 مهرماه  از  فرآیند،  این  دنبال  به 
دستور کار قرار گرفت. تمام برنامه های تدوین شده، برگرفته از ایده های 
برنامه  زبان  به  نشست هایی  طی  ایده ها  این  است،  مجریان  اصلی  بدنه 

تحویل و شاخص مند شده است.
بعد از برگزاری 84 جلسه تخصصی با 7۶9 نفر ساعت کار و مشارکت غالب 
مدیران، پژوهشکده ها و مراکز، برنامه های عملیاتی در بیش 1500 برنامه 
خرد و کالن تنظیم و به کمیته تلفیق ارجاع شد؛ کمیته تلفیق ماموریت 

 14 و  اصلی  جلسه  اصالحات الزم طی هشت  و  بررسی  از  پس  داشت، 
جلسه تخصصی با 283 نفر ساعت کار، نتیجه را به کمیته تدوین جهت 

تصویب نهایی تقدیم کند. 
همزمان در یک نشست نیم روزه، تمام پژوهشکده ها و مراکز، معاونت ها، 
اداره ها و دفاتر ذی ربط در فضایی عمومی به بیان و معرفی برنامه های خود 
پرداختند. در پایان، حاضران نظرها و پیشنهادهای خود را برای هرچه بهتر 

کردن فعالیت ها بیان کردند. 
برنامة راهبردی پژوهشگاه بعد از تصویب در کمیتة تدوین، به کمیسیون 
این  دو جلسه،  برگزاری  از  بعد  و  ارائه شد  پژوهشگاه  امناء  دائمی هیئت 
کمیسیون در بهمن ماه، به منظور تصویب نهایی در دومین نشست از دورۀ 
سوم هیئت امنای پژوهشگاه در تاریخ 1393/11/27 مطرح و به  حول و 

قوه الهی به تصویب رسید.
دانستن  کار«  »پایان  سازمان ها  برخی  آفت های  از  یکی  که،  آنجا  از 
برنامه دوباره دچار روزمرگی  تدوین  از  یعنی پس  برنامه است،  تکمیل 
عمر  پایان  به  را  نظارت  و  کردن  عمل  موردی  یا  سلیقه ای  و  شدن 
لطف  به  است.  سیستمی  تفکر  نساختن  رایج  و  کردن  موکول  برنامه 
استمرار  عمل،  حین  نظارت  برنامه،  این  روش شناسی  و  منطق  الهی، 
با  ساختار  متناسب سازی  و  جمعی  عقل  بستر  در  حرکت  و  درون زایی 
ساختن  اجرایی  و همچنین  روند  این  تحقق  برای  و  است  رویکرد  این 
تدوین  مرحلة  یافتن  پایان  با  بالفاصله  آن،  پایش  و  راهبردی  برنامة 
با  پژوهشگاه«  عملکرد  ارزیابی  و  نظارت  »شورای  راهبردی،  برنامه 
صدور احکام جداگانه برای اعضاء و متشکل از دو کمیسیون »نظارت و 
ارزیابی عملکرد واحدها« و »پیشبرد برنامه راهبردی«، با صدور احکام 

تشکیل شد. اعضاء  جداگانة 
گفتنی است که برنامة راهبردی، جلوه و تعینی از اندیشه های راهبردی 
که  اینجاست  بارز  نکتة  است.  بهتر  آینده ای  ترسیم  برای  پژوهشگاه 
تمام  صادقانه،  تالشی  با  بدنه،  تمامی  تصویرگری،  این  حقیقت  در 
فرهنگی- سرمایه های  تا  گرفتند  خدمت  به  را  انسانی  سرمایه های 

مطابق  زنند.  رقم  پژوهشگاه  برای  دانایی محوری  مدار  در  را  اجتماعی 
ارقامی که »دبیرخانه تدوین برنامه راهبردی« منتشر کرده، در  آمار و 
این سمفونی فاخر، طی 11 ماه تدوین برنامه راهبردی، »کمیته تدوین 
برنامة راهبردی« در مجموع 11۶0 نفر ساعت را در 11 جلسه و کمیته 
فنی مشورتی 1480 نفر ساعت را در 73 جلسه به صورت رسمی صرف 
اوقات غیررسمی، داخلی و تمهیدی جمع کنیم،  با  کرده، چنانچه آن را 
خواهد  برابر  چندین  راهبردی،  برنامه  تدوین  برای  شده  صرف  زمان 
اجرایی  ضمانت  الهی،  فضل  به  که  است  برنامه ای  حیث،  این  از  شد. 

داشت.  خواهد  محکم تری 
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محورهای عمده  فعالیت های مدیریت تحصیالت 
تکمیلی پژوهشگاه در سال 1393

مدیریت، نظارت، انجام و بهینه سازي کلیه امور مربوط به آموزش، آزمون، پذیرش دانشجو، پژوهش دانشجویان )پایان نامه، رساله، مقاله و تحقیق(، استادان، خدمات 
دانشجویی و امور فرهنگی دانشجویان، دانش آموختگان و اسناد و بایگاني مدارک دانشجویی و آموزشی، وظیفة اصلـی مدیریت تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه است.

وضعیت رشته ها:. 1
رشته های موجود: مقطع کارشناسی ارشد : 11 رشته؛ مقطع دکترا : 10 رشته.

رشته های در دست اقدام )با موافقت هیئت امنا(: مقطع کارشناسی ارشد : 10 رشته؛ مقطع دکترا : 2 رشته.
تعداد دانشجویان موجود: مقطع کارشناسی ارشد: 220  نفر؛ مقطع دکترا: 215 نفر؛ مجموع دانشجویان: 435  نفر.. 2
تعداد دانش آموختگان سال 1393 مقطع کارشناسی ارشد: 2۶ نفر؛ مقطع دکترا: 7 نفر؛ مجموع دانش آموختگان: 33 نفر.. 3
پایان نامه های مصوب  در دست انجام: 75 مورد.. 4

اهم اقدام های انجام شده در سال 1393
1. بهبود نظام ارزشیابی استادان با هدف دستیابی دقیق به اطالعات مربوط به کارآیی استادان از جانب دانشجویان:1۶0 مورد.

2.  برنامه ریزی آموزشی: الف( برنامه ریزی آموزشی دو نیمسال تحصیلی: 278 مورد ب( برنامه ریزی آزمون پایانی دو نیمسال:1۶0 مورد.
3. راه اندازی رسمی سیستم نظام اطالعات دانشگاهی )ناد(

الف( راه اندازی سامانه پرسنلی؛
ب( راه اندازی سامانه دانشجویی: مورد استفاده 435 نفر، دارای امکاناتی چون انتخاب واحد، مشاهدۀ کارنامه، دریافت کارت آزمون، مشاهدۀ برنامه کالسی، 

امکان درخواست تجدیدنظر در نمرات و ...؛
نمره های  ورود  آموزشی،  علمی-  رزومه  ویرایش  اطالعات شخصی،  ویرایش  چون  امکاناتی  دارای  نفر،   102 استفاده  مورد  اساتید:  سامانة  راه اندازی  ج( 

آزمون های پایانی نیمسال، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در نمرات و ... .
1. تصویب واحد درسی پژوهش ورزی

در جلسه صد و شصت وششم شورای تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه مصوب شد، از نیمسال 932 واحد پژوهش ورزی، به حجم 2 واحد، و در سه نیمسال 
متوالی؛ برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و در 4 نیمسال متوالی برای دانشجویان دکترا ارائه شد.

همچنین، شرط اخذ واحد پایان نامه/ رساله، گذراندن واحد پژوهش ورزی است.
2. مقاله های مستخرج از پایان نامه و رساله

در جلسه صد و شصت وششم شورای تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه مصوب شد شرط دفاع از پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، ارائة اعالم وصول 
مقاله علمي - ترویجي یا علمي - پژوهشي از سوي دانشجو باشد.

3. طراحی جدول زمان بندی اخذ واحد پایان نامه و رساله

دکتریکارشناسی ارشد

مراحل پژوهشنیمسالمراحل پژوهشنیمسال

انتخاب موضوعدومانتخاب موضوعدوم

تصویب طرح نامهچهارمتصویب طرح نامهسوم

دفاع از پایان نامههفتمدفاع از پایان نامهچهارم

1. اعطاء تسهیالت و هدایا در قالب حمایت از استعدادهای درخشان، فعاالن پژوهشی: به مبلغ 49/100/000 ریال.
2. اعطاء تسهیالت دانشجویی در قالب وام دانشجویی: 1۶0 مورد.
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محورهای عمده  فعالیت های پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی 
و روابط بین الملل در سال 1393

روابط  و  سیاسی  نظریه پردازی  هشکده  پژو  علمی  فعالیت های   اهم 
بین الملل با گروه های سه گانه مطالعات نظری سیاست، مطالعات کاربردی 

سیاست و مطالعات روابط بین الملل به شرح ذیل ارائه می شود.
در  را  نظري  مباحث  از  وسیعي  چشم انداز  ابتدا  همان  از  پژوهشکده  این 
به مباحث  توجه گسترده  بر  تأکید  با  و  حوزه های گوناگون علوم سیاسی 
نظري سیاسي اسالم و غرب مورد توجه قرار داده است. براي دست یابي 
و تحقق چشم انداز مورد نظر، فعالیت های خود را در بخش های گوناگون و 

با سیاستگزاری مناسب پی گرفته است.
1-  طرح های موظفی اعضاء هیئت علمی: پژو هشکده تالش کرده است 
که طرح های پژوهشی موظف در جهت چشم انداز کاري پژوهشکده سوق 
داده شود. طرح های در حال اجرای پژوهشکده در سال 93 به شرح زیر است:  

- »تفسیر سیاسي قرآن کریم از دیدگاه امام خمیني)ره(« 
- »اقتصاد سیاسی بین الملل« 

- »بررسی تحوالت هویت ملی در ایران )از تأسیس قاجاریه تا سلطنت 
ناصرالدین شاه(« 

- »کتاب شناسی توصیفی انقالب اسالمی ایران در آثار نویسندگان غربی 
به زبان انگلیسی« 

- »تاریخ فکر سیاسي-اجتماعي در سینماي ایران )1300-1357(«
2- برگزاري سلسله نشست هاي علمي »نظام سیاسي اسالم«: برگزاري 
شد.  گرفته  پي  تمام  جدیت  با  سال  ابتداي  همان  از  علمي  نشست  این 
است.  بوده  علمي  نشست  سي  برگزاري  به  موفق  تاکنون  که  به طوري 
این نشست علمي در حوزه پژوهشي فقه سیاسي جاي مي گیرد و در آن 
مباحث مهمي چون »حزب در اسالم« )5 جلسه( اکثریت در نظام سیاسي 
اسالم« )۶ جلسه(؛ مصلحت عمومي )۶ جلسه( روابط بین الملل در نظام 
سیاسي اسالم )3 جلسه( عزت اسالمي و سیاست خارجي )3 جلسه(؛ مسئله 
)5 جلسه(؛  ملیت  )3 جلسه(؛  با محوریت صهیونیستم  اشغالگر  رژیم هاي 
منابع مالي حکومت اسالمي )3 جلسه تاکنون( مورد بحث قرار گرفته است. 
نشست علمي نظام سیاسي اسالم با حضور اساتید و برخي عالقمندان و 
دانشجویان روزهاي سه شنبه هر هفته از ساعت 10 تا 12 صبح برگزار 
مي شود. پژوهشکده امیدوار است برنامه این نشست علمي را در سال آینده 

و با حضور بیشتري از اساتید و عالقمندان پیگیري نماید.
پژوهشکده  پژوهشگاه:  سطح  در  موضوعي  علمي  نشست هاي  برگزاري   -3
همکاري  با  یا  انفرادي  به صورت  بین الملل  روابط  و  سیاسي  نظریه پردازي 
پژوهشکده های دیگر داخل یا خارج پژوهشکده نشست هاي علمي زیر را برگزار کرد.

دکتر مصطفي  توسط  علمي  نشست  این  انقالب«؛  نظریه هاي  -نشست» 
ملکوتیان، استاد علوم سیاسي دانشگاه تهران در دو جلسه درتاریخ های 5 آذر 

و 7 آبان  امسال برگزار گردید ایشان در جلسه اول به نقد نظریه  هاي انقالب 
پرداخت و در جلسه دوم نظریه خود را پیرامون انقالب اسالمي بیان کردند.

نشست  این  آینده«؛  و  گفتماني  چالش هاي  اسالمي؛  نشست»انقالب  ـ 
امسال  تاریخ 21 بهمن  اجتماعي در  با همکاري پژوهشکده علوم  علمي 

برگزار شد.
ـ نشست»غدیر خم؛ پیام آور وحدت اسالمي«؛ این نشست با همکاري مرکز 
امام علي علیه السالم در تاریخ ۶ آبان امسال برگزار شد. محتواي این نشست 
علمي در قالب مقاله علمي ـ پژوهشي توسط سخنران آن نگارش یافته و 

متن آن در اختیار یکي از نشریات علمي ـ پژوهشي قرار گرفته است.
ـ نشست»منازعات نوین منطقه با محوریت داعش«؛ این نشست علمي با 
همکاري گروه روابط بین الملل پژوهشکده در تاریخ 3 تیر ماه امسال برگزار شد.

- نشست»آینده سیاسی عربستان، پس از ملک عبداله«
- نشست علمی اسالم سیاسی و نشست های علمی ساختار حکومت علوی

4- تدوین برنامه راهبردي پنج ساله پژوهشکده
5- برگزاری کارگاه آموزشی کتابخانه های دیجیتالی و آشنایی با منابع و 

بانک های اطالعات علمی
۶- تدوین درسگفتار: تا کنون دو طرح درس گفتار با عنوان: »بررسي فلسفه 
سیاسي اسالمي در غرب« و »نقد سیادت عقالني« را تدوین کرده است و 
هم اینک در مرحله تصویب آن است. تکمیل کتاب شناسی  توصیفی اسالم 
سیاسی بالغ بر  ۶000 صفحه  به زبان انگلیسی که چاپ آن مورد تصویب 
شورای انتشارات پژوهشگاه قرار گرفته است.طرح »مجموعه مقاالت فقه 
سیاسي«: این طرح به منظور تولید ادبیات فقه سیاسي تدوین شده است و 

هم اکنون در مرحله تصویب در شوراي پژوهشي پژوهشکده قرار دارد.
7- نقد و ارزیابی مقاالت که توسط اعضای هیئت علمی پژوهشکده صورت 
گرفته است. همچنین اعضاي هیئت علمي پژوهشکده به منظور برقراري 
ارتباط و همکاري علمي با مراکز پژوهشي گام هاي قابل توجهي را برداشته 
و  حکمت  عالي  مجمع  سیاسي  فلسفه  گروه  در  عضویت  جمله  از  است. 
عضویت در اندیشکده عدالت مرکز الگوي اسالمي ـ ایراني پیشرفت. چاپ 
سیاست  مطالعات  و  سیاسی  جستارهای  پژوهشی  علمی  مجله  در  مقاله 
استراتژیک  مطالعات  مرکز  به  وابسته  انگلیسی(  زبان  )به  ایران  خارجی 
مجمع تشخیص مصلحت، فصلنامه مطالعات شبه قاره، فصلنامه مطالعات 
میان رشته اي، و همایش تاریخ و علوم سیاسي. در همین سال، بیش از 5 
مقاله علمي نیز توسط گروه مطالعات بین الملل منتشر شد و چهار حوزه 
امنیت بین الملل، اقتصاد سیاسي بین الملل، تحوالت نظري روابط بین الملل 
اساسي پژوهش گروه روابط  ایران حوزه هاي  بین المللي  و مسائل منطقه 

بین الملل تعیین شده است.
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محورهای عمده فعالیت های پژوهشکده 
مطالعات تطبیقی 

اقتصاد و مدیریت در سال 93
گروه  از شش  برخورداری  با  مدیریت،  و  اقتصاد  تطبیقی  مطالعات  پژوهشکده 
پژوهشی، در زمینه اقتصاد اسالمی، نظام های اقتصادی، فلسفه و روش شناسی 
اقتصاد، برنامه ریزی مدیریت راهبردی، و...، پژوهش می کند. این پژوهش ها در 
غالب طرح های پژوهشی مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه انجام می پذیرد. و 
همچنین، از سال 1387 هر ساله حدود ده نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد 
اقتصاد پذیرش کرده است که از این تعداد حدود چهل دانشجو تا کنون فارغ 
التحصیل شده اند. امسال نیز با پذیرش حدود بیست دانشجو در دو نیم سال اول و 
دوم 93-94 ، بخش آموزش خود را با جدیت دنبال کرده و توسعه بخشیده است.

پژوهشکده برای تحقق اهداف تعیین شده، در طی سال 1393  برنامه هایی 
طراحی کرده که برخی از آن ها به شرح ذیل است:

برگزاری منظم و هفتگی شورای پژوهشی پژوهشکده در حدود چهل جلسه.  -1
برگزاری منظم و هفتگی شورای تحصیالت تکمیلی پژوهشکده در حدود   -2

چهل جلسه.
جلسه های بحث و بررسی پایان نامه های دانشجویی با دعوت از اساتید مدعو به   -3

تناسب موضوع های مختلف در حدود بیست جلسه.
جلسه های بحث و بررسی تدوین برنامه پنج ساله پژوهشی و آموزشی پژوهشکده.  -4

برگزاری جلسه های سخنرانی های علمی با موضوع های اقتصاد ایران، اقتطاد   -5
اسالمی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد توسعه، اقتصاد نفت، اقتصاد دانایی محور، اقتصاد 

پولی، فلسفه و روش شناسی اقتصاد، اقتصاد بخش عمومی، ...
نشست و میزگرد علمی در حدود هفت نشست، در زمینه چالش های اقتصادی   -۶

غدیر، بازار در اقتصاد اسالمی،  اقتصاد دانایی محور، اقتصاد نفت، و...
برگزاری جلسه های دفاع از پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد، با   -7

استفاده از داوری علمی اساتید اقتصاد دانشگاه های تهران.
از  بیش  دانشجویی  پروپوزال های  پیرامون  بررسی  و  بحث  جلسه های   -8

بیست مورد.

نگاهی گذرا به فعالیت های پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات در سال 93

پژوهشکده برای تحقق اهداف علمی و پژوهشی خود در سال 93 اقدام به فعالیت هایی کرده است ازجمله: 
1. برگزاري جلسه های شوراي پژوهشکده؛

2. برگزاري جلسه معارفه و توجیهي اساتید در نیمسال اول پژوهشکده  با حضور مدیریت تحصیالت تکمیلي؛ 
3. برگزاري نشست روش هاي تحلیل اجتماعي و فرهنگي رفتار کاربران ایراني رسانه هاي اجتماعي در تاریخ 93/8/11 با سخنرانی دکتر امامي، 

علي اکبر اکبري تبار و ابراهیم اسکندري پور؛
4. نشست نقد بررسي فیلم مارتین لوتر از منظر رسانه اي و تبلیغات اقناعي، در تاریخ 93/10/30 با سخنرانی دکتر اکبر عالمي و دکتر علیرضا منجمي؛
-   نشست تخصصي نقد ترجمه مبتني بر تحلیل انتقادي گفتمان در تاریخ 93/11/4 با سخنرانی دکتر کوروش عاکف و محمدرضا اربابي؛

5. پژوهشکده در تالش است براي سال جدید به تاسیس دو رشته »مطالعات فرهنگي و رسانه« و »تحقیق در ارتباطات جمعي« اقدام کند و در این 
رشته ها دانشجو جذب کند.

      انتصاب
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس  آیینه وند،  صادق  دکتر 
به عنوان عضو شوراي  را  افراد ذیل  فرهنگی، در احکامی جداگانه، 

راهبردي نظارت و ارزیابي عملکرد پژوهشگاه منصوب کرد.

علیرضا  دکتر  بروجردي،  اشرف  دکتر  موسوي،  سیدمهدي  دکتر 
مالیي تواني، دکتر فاطمه براتلو، سید محمدرضا امیري تهراني زاده، 
مهندس حسن اسدي افخم، مهندس فرامرز حق شناس، دکتر زهرا 
فاضلي،  نعمت اله  دکتر  قانعي راد،  سیدمحمدامین  دکتر  پارساپور، 
دکتر سیدسجاد علم الهدي، دکتر عبدالرحمان حسني فر، دکتر حمید 
دکتر  مقدم حیدري،  غالمحسین  دکتر  پارسا،  فروغ  دکتر  تنکابني، 
دبیر  به عنوان  نیز  دالوند  دکتر حمیدرضا  رباني زاده.  سیدمحمدرحیم 

و عضو شوراي راهبردي نظارت و ارزیابي عملکرد منصوب شد.
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  رئیس  آیینه وند،  صادق  دکتر  همچنین 
مطالعات فرهنگی، در احکامی جداگانه دکتر محمدتقي راشدمحصل 
و دکتر مهدی معین زاده را به عضویت شوراي پژوهشي پژوهشگاه 

منصوب کرد.

علوم  پژوهشگاه  رئیس  مقام  قائم  و  پژوهشی  معاون  قبادی  دکتر 
انسانی و مطالعات فرهنگی در احکامی جداگانه، دکتر زهرا حیاتي 
را به عضویت شوراي معاونت پژوهشي؛ دکتر حمیدرضا دالوند را به 
دکتر  و  واحدها  عملکرد  ارزیابي  و  نظارت  کمیسیون  رئیس  عنوان 
فاطمه براتلو را به عنوان رئیس کمیسیون راهبردي پیشبرد برنامه 

توسعه منصوب کرد.



38

13
93

ی، 
سان

م ان
علو

اه 
شگ

وه
 پژ

امه
برن

خ

محورهای عمده فعالیت هاي شوراي بررسي متون و 
کتب علوم انساني در سال 93

شوراي بررسي متون وکتب علوم انساني، از جمله نخستین مجموعه هاي علمي 
در نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران است که به بررسي و نقد کتب و منابع 
علوم انساني مي پردازد. این شورا در سال 1374 با دستور مقام معظم رهبري 
تشکیل شد و مهم ترین اهداف آن عبارت است از: رشد تفکر انتقادي در تولیدات 
علمي دانشگاهي، نقد متون درسي و کمک درسي دانشگاه ها، توسعه فرهنگ نقد 
در جامعه علمي، و نیز تقویت جایگاه علوم انساني. این شورا هم اکنون داراي 13 
گروه تخصصي در حوزه هاي مختلف علوم انساني است که تاکنون به بررسي و 
نقد حدود 4000 متن درسي اقدام کرده است و بالغ بر 2000 نفر از استادان حوزه 
و دانشگاه از مراکز علمي کشور با گروه هاي تخصصي آن همکاري دارند. این 
گروه ها عبارت اند از: گروه اقتصاد، تاریخ، روان شناسي، روش شناسي علوم انساني 
اسالمي، زبان و ادبیات عربي، زبان و ادبیات فارسي، زبان شناسي، علوم سیاسي، 

علوم تربیتي، علوم اجتماعي، فلسفه و کالم، و فقه و حقوق، و مدیریت.
برنامه ها،  کتاب  در  گذشته  سال   17 در  شورا  فعالیت هاي  جامع  گزارش 
اهداف و رویکردهاي شوراي بررسي متون و کتب علوم انساني درج شده 
و گزارش اجمالي فعالیت ها در  دو. ماه آخرسال 1392 و طول سال 1393  

شامل موارد زیل است:
1ـ برگزاري 14 جلسه شوراي مرکزي با حضور روساي 13 گانه گروه هاي 
تخصصي که در آن سیاست ها و برنامه هاي شورا تصویب مي شود )این 

جلسات به صورت ماهیانه برگزار مي شود.(
2ـ برگزاري حدود 150 جلسه گروه هاي تخصصي 13 گانه که به صورت 
ماهیانه و با شرکت اعضاء گروه و استادان حوزه و دانشگاه برگزار مي شود.

3ـ برگزاري همایش ها و نشست هاي تخصصي گروه ها شامل 3 کارگاه 
و همایش  انساني  علوم  پژوهشگاه  در  عربي  ادبیات  گروه  تخصصي 

ادبیات و فلسفه گروه ادبیات فارسي در دانشگاه گیالن
4ـ چاپ 24 جلد کتب مربوط به شورا شامل:

و  متون  بررسي  شوراي  رویکردهاي  و  اهداف  برنامه ها،  کتاب  جلد  یک 
کتب علوم انساني

12 جلد نقدنامه هاي گروه هاي تخصصي شورا  -
یک جلد کتاب نگاهي دیگر در مسائل ادبي گروه ادبیات فارسي  -

یک جلد کتاب نقد صرفیان گروه ادبیات فارسي  -
یک جلد کتاب نقد نامه جهاني زیر چاپ  -

یک جلد کتاب مجموعه مقاالت همایش تعلیم و تربیت اسالمي زیر چاپ  -
دو جلد کتاب دفتر تربیت زیر چاپ  -

دو جلد کتاب نقدنامه گروه علوم اجتماعي و زبان شناسي زیر چاپ  -
5ـ چاپ 4 شماره نشریه علمي پژوهشي پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي 

درسي در سال 92 و 4 شماره دیگر در مرحله آماده سازي است.
در   92 سال  در  کتاب  نقد  متد  آموزشي  کارگاه هاي  سلسله  برگزاري  ۶ـ 
دانشگاه شیراز و دانشگاه کرمان و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
انساني در  نقد در حوزه علوم  ترویج فرهنگ  به منظور  فرهنگي که 

سطح دانشگاه ها صورت مي پذیرد.
7ـ آماده سازي و تولید حدود 80 مقاله نقد توسط گروه هاي تخصصي شورا 

که به منظور ارتقاء کیفي نقد کتب صورت مي پذیرد.
دسترسي  جهت  شورا  سایت  در  نقد  نقد  سامانه  راه اندازي  و  طراحي  8ـ 
شده  انجام  نقدهاي  طریق  این  به  که  کتاب  نقد  بانک  به  همگان 
توسط گروه هاي تخصصي 13 گانه را به استادان و اندیشمندان حوزه 
علوم انساني کشور معرفي کرده و با ورود به این سامانه در چرخه نقد 
این  نمایند.  مشارکت  انساني  علوم  آثار  نقد  گفتمان  در  و  شده  وارد 

سامانه در سایت شورا در حال تکمیل و بهره برداري نهایي است.
آثار = 2  با مولفان و ناشران  9ـ برگزاري نشست هاي تخصصي گروه ها 

نشست توسط گروه هاي فلسفه و مدیریت.
ماه  دو  در  شده  قرارداده  بررسي  نقد  مورد  متون  و  کتب  تعداد  آمار  10ـ 

آخرسال 1392 و در طول سال1393:
در سال 1392

تعداد کتب و متون جهاني = ۶0 مورد
تعداد کتب و متون ملي = 400 مورد

در سال 1393                                                                                        
تعداد کتب و متون جهاني = 123 مورد                                                  
تعداد کتب و متون ملي = 542 مورد                                                                                                                    

محور های عمده فعالیت معاونت فرهنگي –اجتماعي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

اهداف
این معاونت، با هدف تکریم انسان و حقوق انسانی، رشد عقالنیت و خردورزي، زیست اخالقی در روابط درون سازمانی، تحکیم و اعتالي هویت اسالمی- 

ایرانی اعضاي پژوهشگاه علوم انسانی براساس سیاست هاي کلی برنامه بیست ساله توسعه و نقشه جامع علمی کشور، برنامه هاي خود را در
چارچوب سیاست هاي تعریف شده اجرا کرده است.

1-ایجاد بستر برای ساماندهی تشکل هاي مدنی وعلمی تخصصی و انجمن هاي دانشجویی با اقدامات زیر:
1-1- برپایی نشست با حضور مدیر کل محترم انجمن هاي علمی – تخصصی وزارت علوم  و مدیر کل ذیربط از وزارت کشور با حضور اساتید و دانشجویان 

و توزیع بسته اي شامل شیوه نامه فعالیت هاي تشکل هاي غیر دولتی و آیین نامه هاي ذیربط .
1-2- کمک به ثبت تشکل هاي مورد تقاضا.
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1-2-1- انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی 
1-2-2- انجمن توسعه کتابخوانی و احداث کتابخانه هاي روستایی

2-سفرهای داخلی و خارجی 
اهداف: 

-  مستند سازي از وضعیت فرهنگی – اجتماعی استان با تکیه بر آداب و 
رسوم ، فرهنگ بومی و محلی ، وضعیت قومی و مذهبی .

-  برقراري ارتباط با مراکز علمی – دانشگاهی به منظور توسعة علوم انسانی.
2-1- سفر به استان گلستان

اقدام های زیر صورت پذیرفت :
2-1-1- انجام نشست با مجموعة استانداري .

با  همراه  استان  شهرهاي  شورای  اعضاي  جمع  در  حضور   -2-1-2
سخنرانی و پرسش و پاسخ .

2-1-3-  جلسة مشترک با سازما  هاي غیر دولتی و بحث تبادل نظر در 
خصوص وضعیت فرهنگی- اجتماعی استان همراه با مباحث علمی دیگر .

2-1-4- جلسة مشترک با ریاست دانشگاه و اساتید در زمینه چگونگی تعامل 
پژوهشگاه و دانشگاه در حوزۀ علوم انسانی که در قالب تفاهنامه شکل گرفت

2-1-5- برگزاري کارگاه آموزشی براي اعضاي انجمن اولیاء و مربیان و 
دانش آموزان.

2-1-۶-  سفر به شهرستان گنبدکاووس و علی آباد کتول بازدید از مراکز 
تاریخی همراه با نشست با فرمانداري و مجموعة فرمانداري و شوراها.

2-2 - سفر به استان اردبیل
در این سفر که حاصل آن به صورت گزارش تدوین شده است، اقدام های 

زیر صورت پذیرفت :
2-2-1- نشست با تشکل هاي غیر دولتی زنان.

2-2-2- نشست با اعضاي شوراي شهر و شهرداري.
2-2-3- برگزاري کارگاه آموزشی با موضوع آسیب شناسی اجتماعی.

2-2-4- نشست اعضاي هیئت علمی با اساتید دانشگاه محقق اردبیلی.
2-2-5- نشست با استاندار و معاون سیاسی- امنیتی استانداري .

2-3- اعزام هیئت به کشور قزاقستان
بحث  جلسات  طریق  از  اوراسیا  و  الفارابی  دانشگاه  با  فرهنگی  تعامالت 
وگفتگو . در این سفر چندین سخنرانی توسط هیئت اعزامی در دانشگاه هاي 

الفارابی و اوراسیا انجام شد.
4 - عقدتفاهم نامه ها

-1-4 عقدتفاهم نامه و انجام مذاکره با سازمان میراث فرهنگی، گردشگري 
و صنایع دستی

-2-4 عقد تفاه  نامه همکاري با دانشگاه فارابی آلماتی قزاقستان شامل:
-  تبادل دانشجو بین این دو نهاد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري در 

رشته هاي ادبیات فارسی و زبان شناسی.
- تبادل اساتید بین دو نهاد و انجام کار مطالعاتی مشترک در زمین  هاي 

باستان شناسی و تمدن ایرانی و تمدن قزاقستان،
و  پژوهشگاه  نظر  مورد  هاي  زمینه  در  و الزم  مفید  کتاب هاي  چاپ    -

دانشگاه فارابی
-  چاپ مقاالت اساتید پژوهشگاه و همچنین دانشگاه فارابی در نشریات 

علمی پژوهشی هر دو نهاد
3-4- تفاهم نامه دانشگاه ارمنستان و پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات 
فرهنگی و افتتاح بخش قفقاز شناسي و میز ارمني پژوهي در پژوهشگاه 

علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 
4-4- عقد تفاهم نامه با دانشگاه گرگان و گنبد جهت برگزاري کارگاه هاي 

آموزشی و تبادل اطالعات علمی و پذیرش دانشجوي بورسیه.
4-5- قرارداد تولید فیلم مستند جهت معرفی اهداف، فعالیت ها و افق هاي 

پیش روي پژوهشگاه به همراه تکثیر فیلم مستند در دو هزار نسخه فارسی 
و با زیر نویس انگلیسی و عربی

5 - راه اندازي پایگاه داده هاي فرهنگی – اجتماعی.
اهداف:

-  تدوین شاخص هاي فرهنگی – اجتماعی
-  جمع آوري داده هاي شاخص هاي فوق الذکر

-  تدوین اطلس فرهنگی – اجتماعی
-  روزآمدسازي داده هاي فرهنگی – اجتماعی جهت بهره برداري اساتید و 

اعضاي هیئت علمی پژوهشگاه
اقدام ها :

5-1- عقد قرارداد با مؤسسه کلیک جهت راه اندازی پایگاه.
5-2- رونمایی از اطلس داده هاي فرهنگی_اجتماعی در هفته پژوهش.

۶- فعالیت های مرتبط با دانشجویان
۶-1- پیگیري موضوع خوابگاه دانشجویان و اسکان دانشجویان 

۶-2- راه اندازي مرکز مشاوره براي دانشجویان و همکاران در پژوهشگاه 
۶-3- برگزاری اردوهای دانشجویی

۶-4- برگزاری مسابقات فرهنگی به مناسبت های مختلف
۶-5- پخش بسته های فرهنگی

۶-۶- بزرگداشت روز دانشجو 
۶-7- تشکیل شورای صنفی دانشجویان

۶-8- تشکیل تریبون آزاد دانشجویی با موضوع حجاب
7- برگزاري مراسم و گرامی داشت مناسبت هاي مختلف

7-1- برگزاری مراسم بزرگداشت تولد حضرت زهرا )س( و روز زن
7-2- برگزاری مراسم بزرگداشت دهه فجر با حضور حجت االسالم مجید انصاری

 8- اردوها
8-1- برگزاري اردوي یک روزه به منطقه الموت جهت دانشجویان و کارکنان.

8-2- بازدید از باغ موزه قصر ، موزه کاخ نیاوران و برج میالد جهت دانشجویان 
و کارکنان با هماهنگی معاونت اجتماعی – فرهنگی شهرداري تهران .

8-3- بازدیداز کتابخانه مجلس شوراي اسالمی.
8-4- بازدید از موزه جواهرات .

8-5- گردهمایي اعضاي هیئت علمي پژوهشکده ادبیات در پارک پردیسان.
9- برگزاري نشست هاي علمی- تخصصی

9-1- برگزاری مناظره با موضوع کرامت انسانی از دیدگاه اسالم با حضور 
استاد سروش محالتی و استاد غرویان

حقوق  و  انسانی  کرامت  موضوع  با  علمی  نشست  پیش  برگزاري   -2-9
شهروندی و با حضور اساتید دانشگاه و صاحبنظران.

9-3- پیش نشست تخصصی با موضوع حقوق بشر انسانی و اسالمی، با 
سخنرانی 3تن از اساتید دانشگاه.

9-4- تشکیل اولین نشست تطبیق علوم انساني با نیازهاي جامعه با سخنراني 
خانم شهبازي با عنوان "عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه مدیران دانشگاه ها" 

9-5- نمایش فیلم مستند قصه ها و تجلیل از آقاي مرادي کرمانی خالق 
آثار قصه هاي مجید ونقد فیلم توسط دو نفر از اساتید پژوهشکده ادبیات.

9-۶- نمایش فیلم ملکه به مناسبت هفته دفاع مقدس.
9-7- برگزاري کارگاه آموزشی زنان ،جنسیت،اسطوره

9-8- پخش فیلم مستند »از پاریز تا پاریس « در بزرگداشت اولین سالگرد 
درگذشت استاد باستاني پاریزي.

10- فعالیت های متفرقه 
10-1- فعال سازي و به روز رساني سایت فرهنگي پژوهشگاه

10-2- تشکیل شوراي صنفي اعضاي هیئت علمي
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سردبیر: دکتر محسن علوی پور
هیئت تحریریه: افسرالملوک ملکی، شاهین آریامنش، فرزاد حسینی، اعظم صادقیان و سمانه خودچیانی

طراح و صفحه آرا: شهره خوری
www.ihcs.ac.ir  *  ravabet1@ihcs.ac.ir

روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛
فرا رسیدن نوروز باستانی را به همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار، 

و نیک کردار تبریک عرض کرده و سالی پر از شادی، خیر، برکت و 

سالمتی برای شما عزیزان آرزو می کند.


