
نخستین کارگاه 
آموزشی بین المللي 

مطالعات زنان وخانواده 
برگزار  شد

نخستین کارگاه آموزشی بین المللي مطالعات زنان وخانواده با 
حضور جمعي از زنان مسلمان فعال در عرصه بین المللي پس از 5 روز فعالیت به کار خود پایان داد.

در این کارگاه که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و موسسه غیر دولتی ترنم اندیشه برگزار شد، 18 شرکت کننده  از 
کشورهای هند، پاکستان، فیلیپین، اندونزی، تایوان، تانزانیا، کنیا، سریالنکا و قزاقستان در این دوره حضور داشتند.

به گفته لیال سادات زعفرانچی سرپرست گروه بررسی مسائل زنان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،اقتصاد خانوار و جایگاه 
اشتغال زنان در آن، مناسبات قدرت در نظام بین الملل و وضعیت زنان در حقوق بشر ،نقد و بررسي فمینیسم و تعارض آن با دیدگاه اسالم در 

خصوص مسائل زنان و خانواده، کارگاه سبك زندگي اسالمي در زمینه  روابط بین همسران، والدین ، فرزندان و روابط فامیلي و نظام حقوق زن 
در اسالم  مهمترین محورهای مطرح شده در این کارگاه بودند.زعفرانچی همچنین از برگزاري میزگردي در خصوص نقد و بررسي وضعیت 

زنان در اسناد بین المللي در این کارگاه خبر داد.
بررسی رواج مدرنیته با آموزه های نظری چون سکوالریسم، اومانیسم و لیبرالیسم از یك سو و رواج سبك زندگی مدرن و آموزه های 

فمینیستی از سوی دیگر به عنوان مساله مشترک بسیاری از کشورهای اسالمی  و فراهم کردن فرصت تبادل اندیشه ها، تجارب و یافتن راهی 
برای بازگشت به آموزه های اسالمی و سبك زندگی اسالمی در دوران معاصر هدف اصلی برگزاری این کارگاه بودند.                               

بعد از یك دوره فشرده کاری و اوایل مهر امسال

نتایج  بازنگری سرفصل های 38 رشته 
به وزارت علوم ارائه  مي شود

نتايج طرح بازنگري سرفصل هاي 38 رشته علوم انساني بعد از يك دوره فشرده كاري 6 ماهه 
اوايل مهر امسال آماده شده و جهت بررسي و تاييد نهايي به معاونت آموزشي وزارت علوم، 

تحقيقات و فناوري ارايه مي شود.
به گزارش دبيرخانه بازنگري سرفصل ها به دنبال عدم تغيير سرفصل های بسياری از دروس 

علوم انسانی برای ساليان متمادی، از سال گذشته اين پژوهشگاه مسئوليت بازنگری در 
سرفصل ها ومنابع 38 رشته علوم انسانی در مقطع كارشناسی كه بيش از 20 سال تغيير 

نکرده بود را پذيرفت و در دستور كار خود قرار داد. پس از آن با تهيه پرسشنامه اي جامع و 
ارسال آن به همه اساتيدي كه اين رشته ها را در سراسر كشور تدريس مي كنند، نظرات بيش 

از سه هزار نفر از اساتيد حوزه علوم انساني كشور گردآوري شده و سپس مورد تحليل و ارزيابي 
قرار گرفت. هم اكنون نتايج اين طرح بزرگ طي مدت كوتاهي آماده بهره برداري و ارائه به 

وزارت علوم جهت بررسي و تاييد نهايي شده است. 
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در جشنواره روابط عمومی های وزارت علوم
روابط عمومی پژوهشگاه 

حائز رتبه برتر شد 

حضور متفکران خارجی در جمع همکاران
چهره های بین المللی در 

میهمانی پژوهشگاه   

معرفی کتب و مجالت جدید 
تازه های نشر در پژوهشگاه
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در صفحات بعد
 می خوانید

روند پژوهش اعضای هیئت علمی پژوهشگاه 
در سال های 88،87 و 89 چگونه بوده است؟ 

گزارش به استناد آمار و ارقام

پژوهشگاه علوم انسانی منتشر کرد    
2 اثر شهید مرتضی مطهری 

13به زبان انگلیسی

<<< صفحه بعد
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دومین پیش همایش گروه تاریخ شورای بررسی متون 
برگزار شد

 راهکارهایی برای تقویت علوم 

انسانی در حوزه تاریخ و هنر 
دومي��ن پيش همايش گروه تاريخ و تمدن و باستان شناس��ي و هنر برگزار و 
ديدگاه های تخصصی كارشناس��ان اين گروه با هدف زمينه س��ازي و ايجاد 
فرص��ت ب��راي ارتقاء تقويت و توس��عه علوم انس��اني در حوزه ه��اي تاريخ 

باستان شناسي و هنر ارائه شد.
تقوي��ت هويت اس��امي، توجه ب��ه جنبة كارب��ردي تاري��خ ،تدوين كتاب 
روش شناس��ي تحقيق در تاريخ، مش��اركت در برگزاري نشست هاي ساالنه 
مديران گروهها، تأس��يس يا تقويت شوراي عالي تاريخ براي سياست گذاري 
و جهت دهي به برنامه هاي تاريخي با مش��اركت استادان تاريخ،جلو گيري از 
تدري��س غير متخصصان آموزش تاريخ در مدارس و دانشگاه ها،تأس��يس و 
تقويت كتاب خانه هاي تخصصي،اصاح زير س��اخت هاي آموزش��ي از سطح 
مدارس و بازنگري س��رفصل هاي دروس دانش��گاهی مهمترين راهکارهای 

ارائه شده در اين پيش همايش بودند.. 

چهره های بین المللی در میهمانی 
پژوهشگاه 

جمعی از متفکران مطرح آسيايی در حوزه اديان به دعوت مركز اسناد آسيا 
شهريور ماه ميهمان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودند .

اين مراس��م كه دكتر   آيت اللهی و ديگر مس��ئوالن پژوهشگاه در آن حضور 
داشتند،در محوطه باغ پژوهشگاه برگزار شد.

47 ميهمان از چهره های سرشناس كش��ورهای استراليا،بنگادش،چين،             
هند،عراق،ژاپن،قزاقستان،كره،ك�ويت،لبنان،پ�اكست�ان،فيليپين،روسي�ه،     
سريانکا،سوريه،تاجيکستان،تايلند و تركيه در اين مهمانی حضور داشتند.

اين افراد ضمن بازديد از پژوهشگاه و آشنايی با بخش های مختلف آن،پای 
حرف های رئيس پژوهشگاه نيز نشستند.

پس از سخنرانی رئيس پژوهش��گاه،افراد مذكور شام را ميهمان پژوهشگاه 
ب��وده و همچنين هدايايی به رس��م يادبود دريافت كردن��د. همکاران واحد 
خدمات نيز در اجرای اين برنامه زحمات زيادی كش��يدند كه از آنها تش��کر 

می شود.

برگزاری کارگاه آموزشی بین المللي 
مطالعات زنان وخانواده

ادامه از صفحه یك - مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست 
جمهوری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامي، سازمان هال احمر و 

همچينين سازمان غير دولتی ترنم انديشه  در برگزاری كارگاه 
آموزشی بين المللي مطالعات زنان وخانواده مشاركت داشتند.

جمعيت هال احمر نيز  آموزش مديريت بحران را با نگاهي ويژه به 
مسائل زنان ، براي شركت كنندگان ارائه نموده و شركت كنندگان 

ضمن بازديد از هال احمر، با فعاليت های جمعيت آشنا شدند. 

رونمایی ازنسخه جدید سایت 
نسخه جديد سايت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی به 

زودی رونمايی مي شود.اين نسخه جديد كه بصورت پرتال طراحی 
شده، حاوی بخش های جديدی است كه بوسيله آن نياز همه بخشهای 

متعدد و متنوع پژوهشگاه مرتفع می شود.گفتنی است واحد 
انفورماتيك پژوهشگاه به دنبال انتقادهايی كه به دليل قديمی بودن و 

عدم تناسب با فعاليت ها و نياز های پژوهشگاه به سايت فعلی وارد بود، 
از 6 ماه پيش طراحی نسخه جديد را در دستور كار خود قرار داد كه به 

زودی به بهره برداری مي رسد.

در صد و بیستمین جلسه شوراي بررسي متون تصویب شد 

برگزاری کنگره علوم انسانی در آذر امسال    
يکصد و بيست و يکمين جلسه شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني ابتدای تير ماه با حضور 
دكترآيت اللهي، دكتر حسيني، دكتر آئينه وند، دكتر اكرمي، دكتر افروز ، دكتر كلباسي، دكتر 

توسلي و دكتر هاشمي برگزار شد.در اين جلسه ابتدا دكتر حسينی دبير شورا گزارشی از فعاليت 
های انجام شده و پيگيری مصوبات جلسه قبل ارائه كرد.

با توجه با اهميت انعکاس فعاليت هاي ش��ورا مقرر  ش��د گروهها پيشنهادات خود را در خصوص 
ارتباط با رس��انه ها و س��ايت ها ارائه نمايند. دكتر افروز نيز با ارائه گزارشی از فعاليت كنگره علوم 
انساني اعام كرد حدود 400 چکيده مقاله تاكنون به دبيرخانه رسيده و كار داوري اصل مقاالت 

به زودي شروع می شود.
همچنين در اين جلسه مقرر شد دبيران هر گروه طرح هاي موجود خود را كه به تصويب رسيده 
در قالب فرم هاي جديد پياده و به دبيرخانه ارائه و هر چه سريعتر برنامه كاري هر گروه را مشخص 
و ارائه نمايند.موكول ش��دن تاريخ برگزاری كنگره علوم انس��اني به آذرماه 90 ديگر مصوبه اين 

جلسه بود..                                          

خبر کوتاه
سيس��تم  س��اماندهی    

ارتباطی در پژوهشگاه  
س��اماندهی سيستم ارتباطی 
پژوهش��گاه كه از قب��ل از ماه 
رمضان آغاز ش��ده ب��ود ادامه 
دارد و ب��ه زودی ب��ه پاي��ان                      
م��ی رس��د.كاركنان بخ��ش 
انفورماتي��ك  در اي��ام م��اه 
مبارک رمضان و با استفاده از 
فرصت دوركاری ،در شرايطی 
كه اكثر همکاران پژوهش��گاه 
در مح��ل كار خ��ود حض��ور 
نداش��تند كار تغيير و تعويض 
كابل های انتقال داده،شبکه و 
شبکه داخلی را آغاز كردند.به 
اين ترتيب به زودی مشکات 
اس��تفاده از اينترنت و شبکه 
داخلی ح��ل ش��ده و ارتباط 
پرس��رعت تری در دس��ترس 
قرار م��ی گيرد.اي��ن اتفاق با 
اختصاص بودج��ه ای بالغ بر 
100 ميليون تومان می افتد.

  تاريخ آزم��ون دوره های 
ضمن خدمت 

پژوهش��کده عل��وم اجتماعی 
تاري��خ 3 آزم��ون از دوره های 
آموزش ضمن خدمت را اعام 
كرد.بر اين اس��اس آزمون های 
خدم��ات  مديري��ت  قان��ون 
كش��وری، آيي��ن ن��گارش و 
مکاتبات ادرای و قانون هدفمند 
كردن يارانه ها به ترتيب شنبه 
نهم،چهارشنبه بيستم و شنبه 
س��ی ام مهر ماه برگزار خواهد 
شد.زمان هر سه آزمون ساعت 
14 و مکان برگزاری نيز س��الن 

اجتماعات اعام شده است.

تیر ماه گذشته انجام شد

 بازدید از بخش های مختلف 
پژوهشگاه  

تير ماه  نيز طبق روال مرسوم ،رئيس پژوهشگاه و ديگر اعضای هيئت رئيسه 
برای هماهنگی بيش��تر كاركنان و مديران از بخش های مختلف پژوهشگاه 
بازدي��د كرده و از نزديك مسائل،مش��کات،نقاط قوت و ضعف هر بخش را 

بررسی كردند.
چهارم تير ماه برنامه بازديد از واحد فروش كتاب برگزار شد.خريد قفسه هاي 
موردني��از ب��راي كتابفروش��ي ، جم��ع آوري كتاب ه��اي اضاف��ي در انبار 
كتابفروش��ي، بارُكدگذاري تمامي كتاب هاي بخش كتابفروشي تعدادی  از 

مصوبات اين بازديد بودند.همچنين مقرر شد در اسراع وقت گزارشي 

درخصوص پکتا  و تمام مراكزی كه در حوزه فروش كتاب فعاليت دارند، به 
آق��اي دكتر آيت اللهي ارائه ش��ود.در بازديد از روابط عمومی نيز مقرر ش��د 
دس��تورالعمل منظمي درخصوص س��خنراني ها تهي��ه  و  جدول زمانبندي 

شده اي درخصوص نشست ها و تقويم روزانة پژوهشگاه نيز تنظيم شود.
ارائه ماهيانه  فهرس��تي از خبرهاي انتش��اريافته از پژوهشگاه در سايت ها و 
روزنامه هاي مختلف، بانك اطاعاتی دانش��جويان و اس��اتيد، جهت ارسال 
مجات و س��اير مطال��ب و پيگيری راه اندازی ش��ورايی با عنوان ش��وراي 
اطاع رساني با هدف ساماندهی  برگزاري نشست ها، كارگاه ها و سخنراني ها 

از ديگر مصوبات اين بازديد بودند.
اعض��ای هيئت رئيس��ه همچنين در بازديد از پژوهش��کدة تاريخ عملکرد و 
فعاليت هاي اين بخش را نيز بررسی كردند.در اين بازديد گزارشی از اقدامات 
انجام ش��ده كه مهمترين آنها برگزاری  چهار نشست از طرح هاي پژوهشي 
تاكنون، برگزاري نشستي درخصوص سّکه شناسي در 20 تيرماه و درنهايت 

تشکيل ميزگرد و كارگاه آموزشي درمورد سّکه شناسي بودند ارائه شد. 
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رواب��ط عمومی پژوهش��گاه عل��وم انس��انی و مطالعات 
فرهنگی در سومين جشنواره تجليل از روابط عمومی های 
برتر دانش��گاه ها،مراكز پژوهش��ی،فناوری و سازمان های 
تابع��ه وزارت علوم،تحقبقات و فن آوری و س��ازمان های 
تابعه اين وزارتخانه موفق به كس��ب رتبه برتر ش��د.در اين 
جش��نواره كه با حضور دكتر كامران دانش��جو وزير علوم و 
مس��ئوالن ارش��د وزارت علوم در دانش��گاه تربيت مدرس 
برگ��زار ش��د،مدير روابط عمومی پژوهش��گاه لوح تقدير و 
تنديس برتر در حوزه »اطاع رسانی و ارتباط با رسانه ها« 

را از وزير علوم دريافت كرد.
وزير علوم در اين مراسم با بيان اينکه وظيفه رسانه نقد 
كردن است، گفت:»رسانه ها نقد منصفانه را مطرح كنند و 
در كنار آن نقاط قوت را نيز بگويند. ما به اطاع رس��انی در 
جوام��ع متمدن ني��از داريم تا مردم از واقعي��ت ها با خبر 
ش��وند. در اين مي��ان رس��انه و روابط عمومی م��ی تواند 
تصوي��ری را در ذهن مردم ايجاد كند كه گاهی اين تصوير 
منصفانه و واقعی و گاهی غيرمنصفانه و غيرواقعی اس��ت.«

دكتر دانش��جو يادآور ش��د:»وظيفه رس��انه نقد كردن 
اس��ت و در عين  حال روابط عمومی دنبال تعريف اس��ت. 
رواب��ط عمومی ها به دنبال طرح نقاط قوت و رس��انه ها به 
دنب��ال بي��ان نقاط ضعف هس��تند. در اي��ن زمينه، هر دو 
می توانند صحيح عمل كنند يعنی هم روابط عمومی ها در 
نق��اط ق��وت اغراق نکنند و هم رس��انه ها نق��د منصفانه را 
مطرح كنند و در كنار آن نقاط قوت را نيز بگويند.رس��انه و 
رواب��ط عمومی در اع��ام نقاط ضعف و نق��اط قوت اغراق 
كنن��د حتماً تخريب ص��ورت می گيرد چرا ك��ه اعتماد از 
ميان می رود.برآيند كار رس��انه و رواب��ط عمومی بايد در 
راس��تای اميد بخشيدن به جامعه باشد و نه گرفتن اميد از 
مردم.دي��دن نقاط ضع��ف و قوت در كنار ه��م و بيان نقد 

منصفان��ه كار اصل��ی رس��انه اس��ت چرا كه 
رس��انه آينه مس��ئوالن اس��ت و آينه 

آنچه را كه واقعی اس��ت نش��ان 
   م��ی ده��د.«

در بخش ديگ��ری از اين 
مراس��م، پايگاه خبری 
علوم،  وزارت  تحليل��ی 

تحقيقات و فناوری با نام 
“عت��ف” رونمايی ش��د. اين 

پاي��گاه خبری ب��ه منظور ارائه 
اخب��ار، گ��زارش ه��ا و مقاالت 
مرتبط با ح��وزه آموزش عالی و 
وزارت علوم راه اندازی ش��ده 

اس��ت.
“عت��ف”                    خب��ری  پاي��گاه 

ب��ا نش��انی      اينترنت��ی                                       
 www.atfnews.ir

اخب��ار  جديدتري��ن 
دانش��گاهها، مراكز آموزش 
پژوهش��گاههای   و  عال��ی 

وابس��ته به وزارت علوم  
را ارائه  می دهد.

در سومین جشنواره روابط عمومی های برتر 
وزارت علوم کسب شد 

رتبه برتر برای روابط عمومی 
پژوهشگاه

آخرین مصوبات هیأت ممیزه پژوهشگاه
دومين جلس��ه از دورة چهارم )چهلمين جلسه( شوراي عمومي هيأت مميزة پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي شنبه 18  تير ماه  با حضور دكتر آيت اللهی و 10 نفر ديگر از اعضا  تشکيل شد.اعضای اين شورا در مورد 
درخواس��ت ارتقاء رتبه تعدادی از اعضای هيأت علمی بحث و بررس��ی و با تقاضای خانم  گيتا اُش��يدري موافقت 
كردند و وی به مرتبه استادياري پژوهش ارتقاء يافت.اعام نظر نهايی درباره تعداد ديگری از درخواست ها نيز به 
آينده موكول شد و با يکی از درخواست ها  نيز موافقت نشد.اعضای شورا همچنين درباره احتساب سوابق پيماني 
اعضاي هيأت علمي تصميم گيری كردند.عاوه بر اين در اين جلسه  چگونگي اعطاي امتيازات به اعضاي هيأت 
علمي كه سابقاً در دانشگاه ها به عنوان عضو هيأت علمي آموزشي شاغل خدمت بوده، به پژوهشگاه منتقل شده  و 
اكنون به عنوان عضو هيأت علمي پژوهشي متقاضي ارتقا مرتبه هستند بررسي و مقرر شد  فعاليت هاي آموزشي 

اين اعضا با ضوابط آموزشي و فعاليت هاي پژوهشي آنها طبق ضوابط پژوهشي آيين نامه ارتقا بررسي شود.

درس گفتارهای سیر تکوین تفکر تاریخی در اروپا 
سلسله درس گفتار های سير تکوين تفکر تاريخی در اروپا با تدريس دكتر فرزين بانکی و  با همکاری پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ايرانی تاريخ برگزار می شود.شركت كنندگان در پايان اين كاس،گواهی نامه 
پايان دوره دريافت می كنند.عاقه مندان می توانند برای ثبت نام تا تاريخ اعام شده با شماره 88055051 تماس 
بگيرند.دكتر فرزين بانکي دانش آموخته فلسفه و تعليم و تربيت ، استاد سابق دانشگاه زوريخ و استاد زبان و ادبيات 

آلماني دانشگاه تهران است. وی در دانشگاههای متعدد داخلی و خارجی به عنوان استاد مدعو همکاری دارد واز 
اساتيد فلسفه تعليم و تربيت و نيز زبان و ادبيات آلمانی است.او  دارای تأليفاتی در زمينه فلسفه، تعليم و تربيت، دين 

و زبان آلمانی)به زبانهای آلمانی و فارسی( است و تا كنون  كتاب هاي زيادي را به زبان آلماني ترجمه  كرده است.
دكتر بانکی رييس موسسه بين المللي مطالعات نهج الباغه نيز هست.

نخستین همایش رهیافت بین رشتگی
زبان و ادبیات فارسی  

گروه زبان و ادبيات فارس��ی شورای بررس��ی متون و كتب علوم انسانی با هدف آمادگی بيشتر برای 
برگزاری دومين كنگره ملی علوم انس��انی نخستين هم انديشی رهيافت بين رشتگی زبان و ادبيات 
فارس��ی را برگزار كرد.در اين هم انديش��ی دكتر محمود مهر محمدی عضو هيئت علمی دانش��گاه 
تربيت مدرس درباره مفاهيم،اصول و ش��يوه های بين رش��تگی با توجه به زمينه ها و ظرفيت های 
رشته زبان و ادبيات فارسی و دكتر عليرضا نيکويی عضو هيئت علمی دانشگاه گيان پيرامون ابعاد 
بين رش��تگی مقوالت ادبی سخنرانی كردند.در بخش جنبی اين هم انديشی 5 كارگاه با محور های 
ادبيات،ابعاد بين رش��تگی مقوالت ادبی،كارآمدی وظرفيت های زبان فارس��ی،چالش های نقد در 
ادبيات فارسی و مشکات حوزه برنامه ريزی در رشته ادبيات فارسی برگزار شد.انجمن زبان و ادبيات 
فارس��ی،انجمن نقد ادبی،انجمن ترويج زبان و ادب فارسی در برگزاری اين هم انديشی با پژوهشگاه 

علوم انسانی همکاری داشتند.

آخرین خبرها  از پرتال جامع    

130 هزار بازدید در 40 روز     
 كميته محتوايي پرتال جامع علوم انس��اني با حضور نمايندگاني از حوزه رياست، معاونت پژوهشي، 
س��ايت، معاونت اداري  و مالي و تيم مجري 19 تير ماه  در پژوهش��گاه برگزار شد.در اين جلسه كه 
مربوط به فاز دوم پرتال بود گزارش ماه اول اين تيم بررس��ی ش��د. در اين جلسه با توجه به موضوع 
مالکيت معنوي، قرار ش��د در اولين جلس��ه شوراي پرتال جامع چگونگي حل اين موضوع در دستور 
كار قرار گيرد.همچنين قرار ش��د با توجه به اهميت و گس��تردگي و تنوع كارهايي كه در پژوهشگاه 
معطوف به پرتال وجود داش��ته و خواهد داش��ت مسئول يا س��ردبير پرتال در اولين جلسه شوراي 

پرتال جامع تعيين ش��ود.
همچنين  مدتی قبل گزارش مربوط به عملکرد فنی س��ايت منتش��ر شد.اين گزارش دوره زمانی 15 
می تا 18 جوالی 2011 ) 25 ارديبهش��ت تا 9 تير( را در بر می گيرد.بر اس��اس اين گزارش و طبق 
آماری كه از تحليل بخش تجزيه و تحليل س��ايت گوگل استخراج شده در مدت زمان ياد شده،پرتال 
جامع علوم انسانی 130 هزار و 254 بازديد كننده داشته است.از اين تعداد بيش از 115  هزار بازديد 
مربوط به ايران بوده و 4 هزار بازديد از س��رور های مس��تقر در آمريکا انجام ش��ده است.همچنين در 
فهرست كشورهای محل بازديد اسامی تانزانيا،آلبانی،بوليوی و اكوادور هم در انتهای جدول قرار دارد.
از 115 هزار بازديد انجام ش��ده در ايران،تهران با 47هزار ،مش��هد و شيراز نيز هر كدام با نزديك به 7 

هزار بازديد كننده در رتبه نخست و و بندر لنگه با 7 بازديد كننده در انتهای جدول قرار  دارند.
گزارش تکميلی از آخر ين وضعيت پرتال جامع علوم انسانی شماره آينده منتشر می شود. 
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خالصه یك سخنرانی 

درآمدي بر نظریه اسالمي امنیت اجتماعي شده

فوت دكتر حسين ضيايی در سن 67 سالگی 

سهروردی پژوه برجسته ایرانی 
درگذشت

دكتر حس��ين ضيايي س��هروردي پ  ژوه و اس��تاد برجسته اس��ام شناسي و ايران 
شناسي دانش��گاه كاليفرنيا- ucla- در سن 67 سالگي در گذشت.حسين ضيايي 
استاد مطا لعات اسامي - ايراني و مدير مطالعات ايراني دانشگاه كاليفرنيا ، درسال 
1967 در رش��ته رياضيات و فيزيك از دانشگاه ييل »Yale « فارغ التحصيل شد، 

و سپس دكترای خود را دررشته فلسفه اسامی از دانشگاه هاروارد كسب كرد.
دكت��ر ضيايی پس از پايان تحصيل به ايران بازگش��ت و در دانش��گاه های تهران و 
صنعتی شريف  به تدريس پرداخت. او پس از بازگشت دوباره به آمريکا به آموزش 

و پژوهش در دانشگاه های هاروارد، براون و كالج اوبرلين پرداخت و سپس با سمت 
اس��تادی ب��ه دانش��گاه كاليفرنيا رف��ت.وی از س��ال 2000 مي��ادی عضو هيات 
ويراس��تاران مجله معتبر ترانس��ندنت فيلوس��وفی نيز بود و در سال 2010 هم به 
عن��وان رئيس انجمن بين المللی تاريخ شناس��ان علوم انتخاب ش��د. از او  چندين 
كت��اب در زمينه ه��ای رياضی و فلس��فه و حدود 54 مقاله كه در نش��ريات معتبر 

دانشگاهی به چاپ رسيده باقی مانده است.
وي پيش از تدريس در دانشگاه يو سی ال ای كاليفرنيا، در دانشگاه تهران، صنعتي 

شريف و دانشگاه هاروارد و كالج اُبرلين نيز به تدريس اشتغال داشته است.
از اين اس��تاد فرهيخته و پركار ،آثار مختلفي به چاپ رس��يده اس��ت كه برخي از 
عناوين آن عبارتند از : معرفت واش��راق در انديش��ه س��هروردي ، ترجمه حکمت 
االش��راق به انگليسي ،تصحيح شرح حکمت االش��راق سهروري و هروي ،”منبع و 

طبيعت قدرت” در ابعاد سياسی فلسفه اسامی.
شايان ذكر است از دكتر حسين ضيايي مقاالت متعددي در حوزه فلسفه و عرفان 
اس��امي ،رياضيات و ادبيات فارسي نيز در مجات داخل و خارج از كشور به چاپ 

رسيده است.

درآمدي بر نظریه اسالمي امنیت اجتماعي شده عنوان 
سخنرانی دکتر اصغر افتخاري است که به میزبانی گروه 
جامع�ه و امنی�ت برگزار ش�د.خالصه کوتاه�ی از این 

سخنرانی را بخوانید؛
کلیات : 

طراحي و ارايه هرگونه نظريه اي در ارتباط با »امنيت اجتماعي 
ش��ده )Societal Security(  در اسام«، نيازمند توجه به دو 
موضوع اساس��ي است: نخست � اصول گفتمان اسام در بحث 
امنيت؛ و دوم � ارزيابي انتقادي از نظريه هاي موجود در بحث از 
امنيت اجتماعي ش��ده. با توجه به طرح موضوع اول در نشست 
قبلی، در اين جلس��ه موضوع دوم مورد بررسي قرار گرفته و در 

نهايت اصول نظريه پيشنهادي محقق آمده است. 
چارچوب ها: قدسي انگاري در برابر دنیاگرایي 

در مقام تحليل امنيت اجتماعي شده، اولين نکته اي كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد، تفاوت بنيادين نظريه اس��امي از ساير نظرات 
موج��ود )ُعرفي و دنيوي( اس��ت كه بدليل تف��اوت چارچوب 
معرفت شناختي اسام از ساير مکاتب موجود حاصل مي آيد. بر 
اين اس��اس است كه دو دس��ته از چارچوب هاي شناخت از هم 

تفکيك مي شود:  
اركان اصل��ي چارچ��وب دني��اوي قان��ون باوري،واقعي��ت 

محوري،عينيت انگاري و عقل باوري هستند.همچنين
در گفتمان قدسي، معرفت و شناخت منحصر و محدود به اركان 
چهارگانه اثباتي نبوده، و مي توان براي آن چند اركان را بر شمرد. 
نخس��ت  هدايت الهي.داللت معرفت شناس��انه توحيد، در واژه 
»هدايت« تجلي مي يابد كه از طرق مختلفي مانند وحي، خلقت 

)تقدير(، تسخير، توفيق، تحقق مي يابد. 
دوم جهان بيني توحيدي كه تك بُعدي نبوده و لذا نمي توان آن 
را به صرف »ماديات« تقليل داد. اين جهان بيني با توجه به ابعاد 

چهارگانه دنيا � آخرت، غيب � شهود، شکل مي گيرد.
همچنين عقل در چارچوب معرفت اسامي، از جايگاه انحصاري 
و افسانه گونه اي كه نزد عرفي انديشان يافته بود، تنزل يافته و به 
ابزاري كارآمد � در صورت پرورش و تهذيب � تبديل مي شود كه 
مي تواند در ذيل اصل محوري توحيد در نيل به ش��ناخت، فعال 

حاضر گردد. 

در حالي كه نظريه هاي امنيت اجتماعي شده در گفتمان غربي 
به سمت بخشي انگاري تمايل داشته اند، گفتمان اسامي متاثر 
از اصول شناخت شناسي بيان شده، نوعي »كل انگاري« را مدنظر 

دارد. 
رویکرد بخشي انگار 

در اين رويکرد »امنيت اجتماعي شده« به مثابه بخشي در كنار 
س��اير بخش هاي امنيت، مدنظر است. از اين منظر دو دسته از 

نظريه ها ارايه شده است: 
الف. بخش انگاري متصلب

در اين نظريه، اصل بر اس��تقال كامل بخش »امنيت اجتماعي 
شده« از ساير بخش هاي امنيت )همچون نظامي � سياسي و ...( 
است؛ چرا كه موضوع، هدف و ابزار آن متفاوت ارزيابي مي شود. 
افرادي از قيبل رايموند كه متعلق به مکتب سيستمي هستند در 
اين دسته جاي مي گيرند. ربط بخش ها در اين نظريه، اندامواره 

نبوده و به صورت ميکانيکي تعريف مي  شود. 
ب. بخش انگاري منعطف 

ب��اري بوزان و پيروان او در اين گروه جاي دارند، چرا كه قايل به 
نوع��ي ارتباط انداموار بين بخش اجتماعي با س��اير بخش هاي 
امنيت هس��تند. به همين خاطر اس��ت كه از دو واژه »مقوله« 
)Category(و »بخ��ش« )Sector( به عن��وان معادل براي 
تبيين جايگاه امنيت اجتماعي شده در كنار بخش هاي نظامي، 
اقتصادي، سياس��ي و زيست محيطي استفاده مي نمايند. البته 
ش��ايد مدل مفهومي ماندل كه از كانال ه��اي ارتباطي اي بنام 
»صاف��ي«، مي��ان بخش هاي مختل��ف ياد مي نمايد، تفس��ير 

كامل تري از اين موضوع � نسبت به نظريه بوزان � ارايه نمايد. 
رویکرد کل انگارانه )فضا محور( 

در گفتمان اس��امي، »اجتماعي شدن« امنيت معنايي بسيار 
عميق تر و وس��يع تر از آنچه در گفتمان غربي آمده، دارد. براي 
درک اين معنا در ادامه اصول پيشنهادي  اسام را كه بر شناسايي 
و تفکيك چند فضاي اصلي در مقام تاثيرپذيري امنيت ضروري 
اس��ت، بررسي نموده و س��پس بر بنياد آن الگوي فضا محور از 
امنيت اجتماعي ش��ده، را ارايه مي نماييم. بر اين اساس امنيت 
محصول عملکرد سه ساحت اصلي تکوين،فنا و بقاء است.ساحت 
تکوين در حوزه اراده الهي قرار دارد و مسبوق بر تمامي هستي ها 

و اراده ها است. ويژگي هاي مهم آن قطعي بودن، قرار داشتن در 
دروراي ضوابط و قواعد متعارف )شناخته شده براي عقل انسان( 

و ايمانی بودن ساز و كار درک و تحقق آنها است. 
س��احت فنا نيز از تکوين انس��ان تا نابودي مادي وي )رميم( را 
شامل مي ش��ود. معادل نبودن با نيس��تي،همراه بازوال بودن،. 
فراگي��ری و تقيد ب��ه ضوابط و قواعد ويژگي هاي اين س��احت 
هستند. ساحت بقاء هم در عالم غيب و آخرت تجلي مي يابد 
و حيات كامل انس��ان را شامل مي ش��ود.يکی از ويژگی های 
اين ساحت اين است كه از طريق وعده، تمتع، مشاهده. مولّد 
انرژي مثبت اس��ت؛ همچنين در قالب بيان حدود، احکام و 
اص��ل التزام به تقوا.مّعرف موانع و خطوط قرمز اس��ت.الگوي 
معرفت ش��ناختي اس��ام در برگيرن��ده س��ه فض��اي اصلي 
فردی،جمعی و سياس��ی اس��ت ك��ه مبادي نظ��ري امنيت 
اجتماعي ش��ده را بايد متناس��ب با فضاهاي مذكور بررسی 
ك��رد. ازي همان ط��ور كه مي تواند راه تحقي��ق و مطالعه را 
هموار كند،مش��کات و مس��ائلي نيز هم��راه دارد كه خاص 
خودش اس��ت و بايد آنها را ش��ناخت و در نظر گرفت يکي از 
ويژگي هاي جدي روش ه��اي تحقيق كيفي حضور و نقش 

محقق است. 
محقق ب��ه عنوان ابزار تحقيق در تحقي��ق كيفي نقش دارد و 
مداخل��ه مي كن��د.در  تحقيق هاي كيفي ديدگاه مش��اركت 
جويانه وجود دارد و قرار نيست كه فقط ما از دور ببينيم كه چه 
اتفاقي دارد مي افتد.در واقع مشاهده صرف مورد توجه نيست. 
تحقيق هاي كيفي معموال كوچك مقياسند، محقق هاي روش 
هاي تحقيق كيفي دنبال اين نيستند كه حوزه وسيعي را مطالعه 
بکنند و س��ريعا هم به قوانين عمومي و جهان شمول برسند.در 
روش ه��اي كيف��ي ما ب��ا بعضي از س��وال هاي��ي از اين قبيل                           
مواجه ايم. رفتارهاي ارتباطي چگونه شکل و محتواي سليقه ها 
و انتخاب هاي مردم را در محيط ها و محل هاي خاص منعکس 
مي كند؟ چرا مردم دوست دارند در فضاي مجازي اين طوري يا 
آن طوري عمل بکنند؟اين س��ليقه ه��ا و انتخاب ها چگونه به 
شکلي س��امان مند در س��ازمان دادن به روابط و هويت هاي 
خاص مش��اركت كنندگان عمل مي كنند ؟ و مواردي از اين 

دست...
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خالصه معرفی یك گزارش پژوهشی 

ضرورت نگاه جامعه شناسي تاریخي به امنیت  
نتیجه گزارش پژوهشی با موضوع » ضرورت نگاه جامعه شناسي تاريخي به امنیتـ« منتشر شد. آنچه در ادامه می خوانید خالصه 
معرفی اين گزارش پژوهشی است که توسط گروه پژوهشي جامعه و امنیت به عنوان مجري طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعي 

انجام شده. دکتر سید محمد میرسندسي پژوهشگر اين طرح به صورت موردی بررسي احساس امنیت )ناامني( در تاريخ ايران را 
مطالعه و بررسی کرده است. 

اين طرح ملي پژوهش��ي داراي 3فاز تحقيقاتي 
و هر يك از فازهاي تحقيقاتي ش��امل تعدادي 
پروژه تحقيقاتي اس��ت. فاز اول طرح جامع، به 
مبان��ي نظري امنيت اجتماعي )جامعه اي( مي 
پ��ردازد و به نوعي با تركيب��ي از ادبيات نظري 
موجود در جهان، ادبيات نظري اس��ام و منابع 
تاريخ��ي مل��ي اي��ران، ادبي��ات نظ��ري بومي                    

ش��ده اي را توليد مي نمايد.
يکي از پروژه ه��اي تحقيقاتي فاز اول »تحليل 
جامع��ه ش��ناختي امنيت در ايران ب��ا تاكيد بر 
رويک��رد تاريخي« اس��ت كه ه��دف اصلي آن 
بررس��ي و ش��ناخت پدي��ده ها،ويژگ��ي ها و                  
مولف��ه ه��اي تاريخ��ي اي��ران كه ب��ر امنيت                      
جامع��ه اي موثرند، مي باش��د. در حال حاضر 
كس��اني كه در ايران فعاليت هاي تحقيقاتي و 
كارشناسي در اين حوزه دارند به طور خالص و 
                 )Refrence( مطلق به مناب��ع غربي ارج��اع

مي زنند.          
در صورت��ي كه يقينا و قطعا تفاوت هاي زيادي 
بين مولفه ها و ش��اخصه ه��اي جوامع غربي و 
ايران��ي وج��ود دارد كه موج��ب كاهش درجه 
صح��ت و دقت فعاليت هاي علمي و تحقيقي و 
كارشناسي خواهد شد و بعضا موجب انحراف و 
خطا در به كارگي��ري، بدون رعايت ماحظات 

مي ش��ود.
تحليل وضعيت امنيت اجتماعي در ايران بدون 

توجه به ش��رايط تاريخي جامعه ايران تحليلي 
ناق��ص خواهد بود. بر اين اس��اس در رويکردي 
تاريخ��ي به نظر مي رس��د مي ت��وان عناصر و 
مولف��ه هايي را كه در رون��د تاريخي بر امنيت 
اجتماعي ايران موثر بوده اند، بازشناسي كرد و 
از آن براي تحليل مناس��ب و قرين به واقع سود 

جس��ت..
 اين تحقيق با طرح اين مس��ئله، كه چه مولفه 
هاي تاريخ��ي بر امنيت اجتماع��ي ايران موثر 
بوده اند، مترصد شناسايي مهمترين اين موارد 
و تحلي��ل تاثي��رات آن ها بر وضعي��ت امنيت 

اجتماع��ي در اي��ران خواه��د ب��ود.
البت��ه ادبيات نظ��ري غربي در م��دل نظري و 
الگ��وي پرداخ��ت علم��ي و برخ��ي مولفه ها و 
ش��اخصه ها و نظريه ها و مفاهي��م مي تواند و 
بايس��تي مورد بهره برداري ق��رار بگيرد. ليکن 
متناس��ب با نيازهاي جامعه ايراني – اس��امي 

بايس��تي مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد.
 بنابراين اي��ن پروژه تحقيقاتي در كنار 2پروژه 
تحقيقات��ي ديگر »امني��ت اجتماعي از ديدگاه 
اس��ام« و »امنيت اجتماعي: مفاهيم، مولفه ها 
و  نظري��ه ه��ا« ي��ك منظوم��ه نظ��ري ايراني                                                       
اي                                                                                                   امني��ت جامع��ه  را در ح��وزه  اس��امي 

)Societal Security( پديد خواه��د آورد.
پ��روژه تحقيقات��ي »تحليل جامعه ش��ناختي 
امني��ت در ايران با تاكيد ب��ر رويکرد تاريخي« 

پاي��ان يافته و گ��زارش پژوهش��ي آن در يك 
نشس��ت تخصصي ارائه شده اس��ت.در فاز دوم 
طرح جامع، بر اساس ادبيات نظري توليد شده 
فازاول، مولفه ها و شاخصه هاي موثر بر امنيت 
اجتماعي در ايران، شناسايي و تبيين مي شود.
ط��رح جامع بنا دارد در فاز دوم تحقيقاتي خود 
عوامل، مولفه ها و شاخصه هاي موثر بر امنيت 
اجتماعي )جامعه اي ( در ايران را شناس��ايي و 
ب��ا اج��راي تحقيق ، ابعاد اين تاثير را كش��ف و 

راهبرده��ا و راه حل هايي 
را براي بستر سازي و بهره 
برداري از آثار مطلوب آن 
در توليد امنيت اجتماعي 
)جامعه اي(و جلوگيري از 
آثار نامطلوب آن در ايجاد 
ناامني ارائه كند.فاز س��وم 
تحقيقات��ي ط��رح جامع، 
سياس��ت  مدل  طراح��ي 
س��ازي و سياست گذاري 
در نظ��ام امنيتي كش��ور 
اس��ت. اين فاز، بيش��تر به 
ساختار و الگوي مديريتي 
ه��اي  نظ��ام  امني��ت، 
آموزش��ي و پژوهش��ي و 

ش��اخص هاي پايش، ارزياب��ي و نظارت امنيت 
م��ي پ��ردازد.

پ��روژه تحقيقاتي »تحليل جامعه ش��ناختي 
امني��ت در ايران با تاكيد بر رويكرد تاريخي« 
پاي��ان يافت��ه و گ��زارش پژوهش��ي آن در ي��ك 
نشست تخصصي ارائه ش��ده است.در فاز دوم 
ط��رح جامع، بر اس��اس ادبيات نظ��ري توليد 
ش��ده فازاول، مولفه ها و شاخصه هاي موثر بر 
امني��ت اجتماعي در ايران، شناس��ايي و تبيين 

مي شود.

مرور فوری 

نشست ها  و  سخنرانی های برگزار شده  
»فلسفه سیاسي انتظار « 

پژوهشکده علوم سياسي نشست علمي با موضوع»فلسفه سياسي انتظار « با حضور 
حجت االس��ام دكتر سيد مهدي مير باقري برگزار كرد.اين جلسه چهار شنبه 22 

تير ماه برگزار شد. 
سلسله نشست های منطق و تفکر

اولين نشس��ت از سلس��له نشس��ت های منطق و تفکر با دو موضوع دستاورد های 
منطق دانان و تفاوت منطق قديم و جديد توسط گروه فلسفه،كام و عرفان اسامی 
برگزار شد.در اين نشست كه پنجم مرداد ماه برگزار شد دكتر احد فرامرز قرا ملکی 

و دكتر لطف اهلل نبوی سخنرانی كردند.
میزگرد سکه شناسی

ميزگرد س��که شناس��ی با موضوع »ارائه راه كار برای مطالعات س��که شناسی « و 
باحضور كارشناسان سکه شناسی سه شنبه 21 تير 1390 توسط معاونت پژوهشي 

برگزار شد. 

درس گفتارهایي در فلسفه دین و تکنولوژي
انجمن علمي فلس��فه دين ايران با همکاري گروه فلس��فه دي��ن در ادامه برگزاری 
سلس��له درس گفتارهايي در فلس��فه دين و تکنولوژي 9 مرداد 4 سخنرانی برگزار  
كرد.در اين نشس��ت دكتر قاسم پورحس��ن در مورد وضعيت دين در دوره فرهنگ 
تکنولوژيك،دكتر بيژن عبدالکريمي درباره دين، تکنولوژي و رويدادگي،دكتر رضا 
س��ليمان حش��مت پيرامون فناوري س��ياره اي، آري و نه؟ و همچنين دكتر يداهلل 
نص��ري با موضوع تکنيك از ديدگاه ياس��پرس س��خنرانی كردند.پيش از اين نيز         
جلس��ه ای ديگر از اين درس گفتار ها 19 تير برگزار ش��د.در آن جلس��ه نيز دكتر               
آيت اللهي، عبداهلل نصري، محمدرضا اسدي و بيژن عبدالکريمي  به ترتيب درباره 
تأثي��ر و تأثر دين از تکنولوژي،رابط��ه دين و تکنولوژي نزد عامه جعفري،فرهنگ 
حلقة واسطه دين و تکنولوژي و تأملي بر نسبت دين و تکنولوژي سخنرانی كردند.
س��خنرانی خانم فاطمه پيرا با موضوع » جايگاه زن در انديش��ه ايرانش��هري نظام 

الملك«  توسط انجمن زنان پژوهشگر تاريخ پنجم مرداد برگزار شد. 
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گروه پژوهش��ي جامع��ه و امنيت اجراي طرح تحقيقاتي »ش��اخص هاي 
راهبردي امنيت در جمهوري اسامي ايران )در حوزه  فرهنگي سياسي(« 
را  به سفارش مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري و طي انعقاد 

قراردادي برعهده گرفت.
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري قراردادي را با عنوان »شاخص هاي راهبردي امنيت در 
جمهوري اس��امي ايران« به امضاء رس��انده كه گروه پژوهش��ي جامعه و 

امنيت مجري آن است.
مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري قصد دارد با انجام پژوهش 
هايی شاخص هايي را براي پايش توسعه و پيشرفت كشور در ابعاد مختلف 
تدوين كند كه تبيين »ابعاد امنيتي«، در اين اهداف را به گروه پژوهش��ي 

جامعه و امنيت سپرده است.
با توجه به طرح موضوع »الگوي ايراني- اس��امي پيشرفت« از سوي مقام 
معظم رهبري، اين پژوهش در چارچوب ارزش ها، رويکردها و راهبردهايي 
كه از س��وي معظم له در اين خصوص مطرح ش��ده است انجام می شود و 
ضمن آنکه دستاوردهاي علمي بهره برداري مي شود لکن رويکرد اسامي 

و ايراني بايد اصل قرار  گيرد.

همچنين در فرآيند پژوهش از نظرات محققان دانش��گاهي در رشته هاي 
مرتبط )علوم سياس��ي، جامعه شناس��ي، ارتباطات، روان شناس��ي، علوم 
اس��امي، فلس��فه، مديريت، ژئوپليتي��ك( و نيز كارشناس��ان و مديران 
دس��تگاه هاي سياس��ت گذاري و اجرايي ذي ربط )دبيرخانه شوراي عالي 
امنيت ملي، قوه قضاييه، وزارت كش��ور، وزارت اطاعات، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 
دبيرخان��ه ش��وراي عالي انق��اب فرهنگي، دبيرخانه مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، سازمان تبليغات اسامي، ناجا، سپاه، بسيج و ....( استفاده 

خواهد شد.
پژوهش  فوق  يك پژوهش كاربردي اس��ت و به طور مشخص براي كشور 
جمهوري اسامي ايران اجرا مي شود لذا در ارائه پيشنهادها توجه به اسناد 
باالدس��تي مانند قانون اساسي جمهوري اس��امي ايران،سند چشم انداز 
1404 ، تدابي��ر و رهنمودهاي ام��ام راحل )ره( و مقام معظم رهبري )دام 
عزه( و سياس��ت هاي كلي اباغ��ي مقام معظم رهبري م��ورد توجه قرار                      

می گيرد.
اف��ق زمان��ي پژوهش نيز دراز مدت و در افق چش��م انداز 1404 اس��ت و 

شاخص ها جنبه راهبردي دارد. 

مرحله داوری طرح های حوزه پژوهشی و فناوری جشنواره ملی علم تا عمل 
در استان اصفهان با حضور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شعبه 

اصفهان در محل دانشگاه اصفهان پايان پذيرفت.
در اين مرحله طرح های ارس��الی به دبيرخانه كارگروه علوم انس��انی ستاد 
پژوهش اس��تان به داوری گذاش��ته و طرح های برگزيده برای ش��ركت در 
جشنواره ملی علم تا عمل به ستاد اين جشنواره در معاونت علمی و فناوری 

رياست جمهوری ارسال شد.
نمايشگاه جشنواره ملی علم تا عمل ، فناوری و تجاری سازی در عرصه ملی 

نيز در محل مصای تهران در شهريور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
همچنين جلسه انجام همکاری های مشترک پژوهشگاه شعبه اصفهان با 
دانش��گاه اصفهان با حضور مسئوالن پژوهش��گاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی ش��عبه اصفهان و معاونت تحقيقات و فناوری – مدير پژوهشی و 
مدير مركز نظريه پردازی دانشگاه اصفهان در محل اين دانشگاه برگزار شد.

در اين جلس��ه طرفين ضمن بيان توانمندی ها و برنامه های آتی نسبت به 
توسعه همکاری های فيمابين تاكيد كردند. 

در ابتدای جلسه مهندس امين حاتميان ضمن بيان بخشی از روند اجرايی و 
راه اندازی پژوهشگاه در اصفهان، آمادگی اين پژوهشگاه را برای انجام فعاليت 

های مشترک و همکاری های دو جانبه اعام و خواستار برقراری تعامل 

حداكثری و همکاری های دانش��گاه اصفهان با پژوهش��گاه در راستای هم 
افزايی علمی و پژوهشی شد.در پايان دكتر ربانی، معاون تحقيقات و فناوری 
دانش��گاه اصفهان نيز ضمن ابراز خرس��ندی از راه اندازی پژوهشگاه علوم 
انس��انی و مطالعات فرهنگی استان اصفهان آمادگی خود را برای همکاری 
همه جانبه با اين پژوهشگاه و انجام مراودات علمی يادآور شد. وی همچنين 
پيش��نهاد داد تفاهم نامه همکاری مش��ترک فيمابين دانشگاه اصفهان و 

پژوهشگاه شعبه اصفهان برای توسعه همکاری ها منعقد شود.
همچنين شعبه اصفهان پژوهشگاه علوم انساني به عضويت ستاد پژوهش 

استان درآمد.
اين س��تاد عالي ترين مرجع تصميم گيري در امور پژوهشي ستاد پژوهش 
استان است كه با حضور روسا و معاونان پژوهشي دانشگاه هاي سراسري و 
موسسات آموزش عالي معتبر استان و به رياست استاندار تشکيل جلسه مي 
دهد.پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شعبه اصفهان توانست با 
عضويت در اين ستاد و با حضور فعال در جلسات كارگروه علوم انساني به ارائه 

نظر و مشاركت در تصميم گيري هاي مربوطه بپردازد.
اين شعبه همچنين با شركت در نمايشگاه بين المللي هفته پژوهش كه در 
اوايل س��ال جاري برگزار شد توانست به خاطر مشاركت فعال در برگزاري 

نمايشگاه  تنديس برتر و لوح تقدير از استاندار اصفهان دريافت كرد. 

چندین 
توافق نامه 

همکاری 
در قم

امضا شد 

دكتر علي نوري مطلق سرپرس��ت ش��عبه پژوهش��گاه علوم انس��اني و 
مطالعات فرهنگي در قم آخرين فعاليت های انجام ش��ده در اين واحد 

را اعام كرد.
استقرار و ش��روع به كار انجمن علمي تاريخ اسام ،جذب همکار برای 
برگزاری اتاق فکر پاتوق اهل فرهنگ،توافق نهايي با مركز پژوهش��هاي 
اس��امي صدا و س��يما براي تبديل تفاهم نامه به موافقت نامه،توافق با 
مدرسه تخصصي اديان و مذاهب اسامي تحت نظر جناب آقاي وحيد 
خراس��اني براي انعقاد تفاهم نامه مش��ترک و توافق ب��ا دايرة   المعارف 
ب��زرگ غدي��ر و احيا ميراث مکتوب ش��يعه ب��راي انعق��اد تفاهم نامه 
مشترک بخش��ی از فعاليت های انجام شده در يك ماه گذشته در اين 

واحد هس��تند.
به گفته دكتر نوری مطلق  قسمت كارشناسی امور بانوان با جذب يکي 
از بانوان دارای تحصيات س��طح باالی حوزوي به عنوان مسئول دفتر 
امور بانوان پژوهشگاه علوم انساني در قم نيز راه اندازی و جلسه ای نيز 
ب��ا خانم زعفرانچي و براي ايجاد ش��اخه مطالعات زن��ان در دفتر امور 

بانوان اين واحد برگزار ش��ده اس��ت.

راه اندازی پات��وق فرهنگي برادران،پاتوق فرهنگ��ي خواهران،كارگاه 
فلس��فه ب��راي ك��ودكان، كارگاه نق��د، كارگاه روش تحقي��ق كيفي و 
چندين نشست علمي نيز در دستور كار قرار دارد و تصويب طرح های 

آنها در حال پيگيری اس��ت.
پژوهش��گاه قم همچنين پيش��نهاد تشکيل كنسرس��يوم پژوهشي در 
زمينه علوم اس��امي، انس��اني ومطالعات فرهنگي ب��ا حضور10 مركز 
اصلي پژوهشي شامل معاونت پژوهشي حوزه، پژوهشگاه علوم انساني 
و مطالعات فرهنگي، پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه اسامي، پژوهشگاه 
حوزه و دانش��گاه، مركز پژوهشهاي اس��امي صدا و سيما، پژوهشگاه 
علوم و انديش��ه اس��امي، دبيرخانه ش��وراي عالي انقاب فرهنگي8، 
دارالحديث و موسسه امام خميني را ارائه كرده است كه در اين زمينه 

نيز پيگيری هايی در حال انجام اس��ت.
ع��اوه بر اين، واحد قم همان طور كه دكت��ر نوری مطلق پيش از اين 
وعده د اده بود،در يك ماه گذش��ته از نظ��ر اداری نيز با امکاناتی مثل 
اينترنت با س��رعت 2 مگا،تجهيز سالن نشست ها به صندلی و سيستم 

صوتی مناس��ب و ... تجهيز ش��ده اس��ت. 
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انت
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تشکیل جلسه شوراي تحصیالت تکمیلي 
يکصد و بيست و هفتمين  جلسه شورای تحصيات تکميلی  با حضور اعضا )رياست پژوهشگاه، مدير تحصيات تکميلي، 
روساي پژوهشکده ها و گروهها، دبير شورا و مسئول امور پژوهشي دانشجويان( 22 تير  در سالن انديشه برگزار شد. در اين 

جلسه برنامه و تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 90-91 دانشجويان پژوهشگاه مطرح وبه تصويب رسيد. همچنين  
تعدادی از طرح نامه هاي ارائه شده به تصويب رسيد.در اين  جلسه پيش نويس دستور العمل اجرايي امور پايان نامه تحصيلي 
دوره كارشناسي ارشد مجدداً مطرح و مقرر شد اساتيد نظرات اصاحي و نهايي خود را اعام نمايند. اين دستور العمل ارتقاء 

سطح علمي پايان نامه ها و افزايش خروجي پژوهش هاي دانشجويي و ايجاد وحدت رويه و هماهنگي اشخاص ذي ربط توسط 
مديريت تحصيات تکميلي تهيه را دنبال می كند.از ديگر مصوبات اين جلسه ثبت اشکاالت و اصاحات پيشنهادي هيأت 
داوران در جلسه دفاعيه توسط استاد راهنماي مربوطه و ارائه آن به مديريت تحصيات تکميلي براي اباغ به اعضاي هيات 

داوران و اجراي فرايند مورد نظر توسط تحصيات تکميلي بود.

اعالم نتیجه اولین آزمون نیمه متمرکز دکتري
 نتيجه اولين آزمون نيمه متمركز دكتري اعام شد.اين آزمون 25 فروردين با شركت بيش از 13 هزار داوطلب برگزار و نتايج 

آن 11 خرداد توسط سازمان سنجش اعام شد.  از ميان پذيرفته شدگان 222نفر در رشته های زبانشناسي،زبان وادبيات 
فارسي، انقاب و تمدن اسامي، تاريخ علم دوره اسامي،فلسفه علم و فناوري و علوم سياسي به پژوهشگاه معرفی شدند كه 

مقرر شد به استثناء رشته علوم سياسي از داوطلبان پذيرفته شده، هم آزمون كتبي و هم مصاحبه شفاهي به عمل آيد.اين 
آزمون با نظارت رئيس پژوهشگاه، مدير تحصيات تکميلي و تاش بسيار گروههاي آموزشي و تحصيات تکميلي برگزار 

شد.پس از پايان آزمون كتبي وشفاهي %50 از داوطلبان انقاب و تمدن اسامي، %20 از داوطلبان تاريخ علم دوره اسامي، 
%17 از داوطلبان زبانشناسي همگاني، %21 از داوطلبان علوم سياسي، %13 از داوطلبان در زبان و ادبيات فارسي و 31 % از 
داوطلبان فلسفه علم وفناوري با كسب  حد نصاب نمره علمي الزم، در تاريخ 90/5/15 براي اعام نتيجه نهايي به سازمان 

سنجش معرفي شدند.23 شهريور نيز  اسامي پذيرفته شدگان نهايي به پژوهشگاه معرفي گرديد كه گزارش تحليل آماري 
مربوطه در شماره آينده منتشر خواهد شد.

معرفی اولین دانشجوي مشمول طرح پژوهانه
اولين دانشجوي مشمول طرح پژوهانه به پژوهشگاه معرفي شد. به گفته حبيب صحرائي مسئول امور پژوهشي دانشجويان، 

محمد هاني مازاده دانشجوي رشته زبان و ادبيات فارسي مقطع دكتري بعنوان اولين دانشجوي مشمول طرح پژوهانه 
شناخته شد. طرح اعطاي پژوهانه به دانشجويان، توافقنامه اي بين وزارت علوم و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 

است كه با هدف  هدايت رساله هاي دكتري به سوی نيازهاي آينده جامعه  از آنها  حمايت مالي می شود.برای استفاده از 
اين حمايت ها تاريخ تصويب طرح نامه رساله در پژوهشگاه نبايد بيش از پنج نيمسال از شروع تحصيل دروه دكتري بوده و 

دانشجو، بورسيه سازمان هاي مختلف، مامور به تحصيل و يا شاغل در خارج از پژوهشگاه نباشد.عاوه بر اين حضور موثر و تمام 
وقت دانشجو در موسسه الزامي است و همچنين موظف است حداقل 30 ساعت در هفته از ساعات حضور خود را در پژوهشگاه 

صرف اجراي رساله خود نمايد. 

پایان درس گفتارهای استاد پورنامداریان
كاس ادبيات رمزي استاد پورنامدارايان كه با استقبال  عاقه مندان همراه بود به اتمام رسيد.درس  گفتارهاي استاد تقي پور 

نامداريان با عنوان ادبيات رمزي با تأكيد برشرح وتفسير عقل سرخ سهروردي كه بصورت رايگان  از 5 ارديبهشت ماه 90 در 
سالن حکمت آغاز شده بود،  13 تيرماه90 به اتمام رسيد. اين كاس ها 2شنبه هر هفته  و در  ده جلسه به فصل آواز جبرئيل و 
عقل سرخ از كتاب مجموعه آثار فارسي شيخ اشراق اختصاص يافته بود كه مطالبي درباره رمز) سنبل( علت پديدآمدن آثار 

رمزي، تأويل آثار رمزي، عالم مثل معلقه وارتباط آن با  رمز و تفسير روحاني، معرفت علمي ومعرفت نبوي و اشاره به جهان بيني 
سهروردي ارائه شد.در هر جلسه از اين كاس به طور متوسط 70 نفر حضور داشتند كه عمده شركت كنندگان از همکاران 

و دانشجويان پژوهشگاه بودند. در پايان دوره  نيز دانشجويان با اهدای لوحی،از زحمات استاد پورنامداريان قدردانی كردند.به 
زودی  براي شركت كنندگان در اين كاس گواهي از سوي مركز آموزش هاي آزاد تحصيات تکميلي صادر خواهد شد. 

خبر های کوتاه 
 راه اندازي سايت مديريت تحصيات تکميلي مراحل آناليز را طي كرده و در جلسه اي روند فعاليت ها و خروجي هاي بدست 

آمده بازنگري و بررسي شده است. در اين جلسه مقرر شد يك گروه سيستم هاي موجود در بازار را بررسي و ميزان تطبيق 
نيازهاي آموزش با برنامه هاي موجود  را در جلساتي بررسي و جمع بندي خود را براي خريد و يا سفارش برنامه اعام نمايند. 
 4آزمون نيمسال دوم سال تحصيلي 89-90 دانشجويان پژوهشگاه برگزار شد. بر اساس اعام بهناز افضلي كارشناس 

آموزش مديريت تحصيات تکميلي، آزمون پايان ترم چهل و سه درس در نيمسال دوم سال تحصيلي 89-90 در شش رشته 
و دو مقطع ارشد و دكتري از 4 تير ماه آغاز و25 تير به پايان رسيد. آزمون سه درس نيز به مهر ماه سال جاري موكول شد..

دهمين جلسه كميسيون بررسي موارد خاص22 تير با حضور اعضا برگزار شد.اعضای كميسيون با بررسي ده پرونده 
متقاضي دانشجويان رشته هاي، زبان وادبيات فارسي، زبان و ادبيات عرب و زبان شناسي همگاني و با توجه به روال آموزشي، 

تحصيلي، بررسي مشکل دانشجويان ،داليل و مدارک ارائه شده با يك نيمسال افزايش سنوات تحصيلي موافقت كردند. 
دستور العمل نگارش وتدوين پايان نامه هاي ارشد و رساله هاي دكتري، بازبيني واصاح وتکميل مي شوند.هدف از 

اين كار، بهبود خروجي هاي مربوط خواهد بود.

كارگاه آموزشی گروه بررسی مسائل زنان برگزار شد

زنان، تعدد نقش ها ومدیریت زمان
كارگاه آموزش��ي يك روزه اي با عنوان “ زنان، تعدد نقش ها و 
مديريت زمان”  چهارم تير  توس��ط گروه بررس��ي مس��ائل زنان 
برگزار ش��د. با توجه به استقبال زياد عاقمندان جهت شركت، به 
دليل محدوديت ثبت نام ، تعداد 32 نفر دانش پژوه از مؤسسات و 
مراكز مختلف دولتي و غير دولتي در اين كارگاه ش��ركت داشتند. 
دكتر س��عيدرجحان استاد دانش��گاه امام صادق)ع( وخانم فريبا 
كرمي عضو موسس��ه روانشناسي رويش ، اساتيد مدعو اين كارگاه 
آموزش��ي بودند. در پايان كارگاه ب��رای اخذ گواهينامه، آزموني با 
ارسال سؤاالت اساتيد به دانش پژوهان از طريق ايميل برگزار شد.

با  مرتبط  مقاالت  شناسایی 
زنان و خانواده در 10 سال اخیر

تاش گروه بررسی مسائل زنان برای شناسايی مقاالت علمی- 
پژوهشی ده سال اخير مرتبط با مسائل زنان و خانواده ادامه دارد.

در فاز اول اين پروژه تحقيقاتی كه  از اسفند ماه سال 1389 آغاز 
ش��ده شناس��نامه 1800 عنوان مقاله علمی- پژوهشی مرتبط با 
حوزه زنان و خانواده تا مرداد ماه سال 1390 گردآوری شده است. 
اي��ن پروژه عاوه بر اينکه امکان شناس��ايی و نحوه دسترس��ی به 
مق��االت اين ح��وزه را برای اس��تفاده محققان مطالع��ات زنان و 
خان��واده فراهم می كند،  امکان ارزيابی، ش��اخص بندی و تحليل 
محتوا و س��ير موضوعات علمی مرتبط با مسائل زنان و خانواده را 

در فاز بعدی تحقيق امکان پذير می نمايد. 

گزارش سفر قبرس 

حضور در کنفرانس                             
بین المللی عواطف،شناخت                      

و ارتباطات
آزيت��ا افراش��ي  همکار گروه زبان شناس��ی پژوهش��کده زبان 
شناس��ی كه برای ش��ركت در كنفرانس��ی به قبرس س��فر كرده 

بود،گزارشی كوتاه از اين سفر ارائه كرد.
خانم افراشی از تاريخ 23 تا 26 ماه ژوئن 2011 ميادي ، برابر 
با دوم تا پنجم تيرماه 1390 بنابه دعوت دانش��گاه قبرس واقع در 
ش��هر نيکوزيا ، در كنفرانس عواطف ، شناخت وارتباطات شركت 

كرد.
اين كنفرانس كه از سوي گروه مطالعات زبان فرانسه و زبانهاي 
نو از يکس��و و دانشگاه نوول سوربون )پاريس 3( برگزار شده بود با 
تمرك��ز ب��ر محوره��اي تحلي��ل معناي��ي عواط��ف از منظ��ر 
بينافرهنگي،عواطف در تعامات بينازباني و عواطف وآموزش زبان 
هاي خارجي س��امان يافته بود.در اين هماي��ش بين المللي پنج 
س��خنراني كارگاهي از س��وي اس��اتيد برجس��ته از دانشگاه هاي 
بركل��ي، فيادلفي��ا، تورنت��و ، نيواينگلن��د وس��وربون ارائه و  79 
س��خنراني برگزار شد.خانم افراش��ی نيز مقاله خود را با موضوع با 
موضوع” تحليل معنايي ش��رم در زبان فارسي : از منظر شناخت و 
 Semantic Analysis of Shame in فرهن��گ” و عن��وان
 Persian: A Cognitive and Cultural Perspective
ارائه كرد كه چکيده اين مقاله در كتابچه چکيده مقاالت به چاپ 
رس��يده است . مقاله اين همکار  پژوهش��کده زبان شناسی  براي 

چاپ در مجموعه مقاالت كنفرانس نيز انتخاب شده است.
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روند پژوهش اعضای هیئت علمی پژوهشگاه در سال های 87،88 و 89 چگونه بوده است؟ 

گزارش به استنادآمار و نمودار ها 
انساني و  نهاد پژوهشي كشور است كه در زمينه علوم  انساني و مطالعات فرهنگي بزرگترين  پژوهشگاه علوم 
بررسي شناخت فرهنگ ديرپاي اسامي – ايراني پژوهش مي كند.  پژوهشگران و اعضاي اين موسسه علمي و 
پژوهشي كه ميراث داران فرهنگ و علم و تمدن كهن اسامي – ايراني به شمار مي آيند، فريضه خويش مي 
دانند كه طبق موازين عقل و به دور از احساسات تفّخرآميز ، همت به كار دارند تا ميراث گذشتگان را پاس 
بدارند و با كوشش و تحقيق مجدانه بر غناي آن بيفزايند و اين همه را چراغ راه آينده سازند. باشد كه خواب 
نوشين بامداد رحيل به بيداري سحر گاهي ، بلکه قافله ساالري دوباره جامعه اسامي مان در كاروان معرفت و 
علم بشري بيانجامد.آنچه در ادامه می خوانيد گزيده ای از دستاوردهای پژوهشی اين پژوهشگاه طی سال های 

1387 الی 1389 است. 

ج��دول و نم��ودار روبرو 
مقادير مطلق و س��رانه 
مقاله هاي چاپ ش��ده 

را در مجل��ه ه��اي علمي معتبر 
نش��ان م��ي ده��د. چن��ان كه 
مشاهده مي شود اعضاي هيات 
علمي در س��ال 1389 موفق به 
چاپ مقاله بيش��تري نسبت به 
س��ال هاي 87 و 88 شده اند به 
طوري كه سهم هر پژوهشگر در 
س��ال 1389 برابر با 0.52 مقاله 

مي باشد.

جدول و نمودار زير نش��ان دهنده مقادير مطلق و س��رانه 
مقاله ها و سخنراني هاي ارائه شده در همايش ها مي باشد. 
اطاع��ات مربوط به اين ش��اخص حاكي از آن اس��ت كه 
پژوهش��گران طي س��ال 1389 مقاالت و سخنرانی های 
بيش��تري را در همايش هاي ملي و بين المللي ارائه كرده 
اند. بطوريکه نمودار سرانه نيز نشان ميدهد كه در اين سال 
سهم هر كدام از پژوهشگران از مقاله هاي ارائه شده برابر با 
0.46 مي باش��د. همچنين اين سهم در سال هاي 

87 و 88 به ترتيب برابر با 0.14 و 0.36  است.
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جدول و نمودار زير نش��ان دهنده مقادير مطلق و س��رانه 
مقاله ها و سخنراني هاي ارائه شده در همايش ها مي باشد. 
اطاع��ات مربوط به اين ش��اخص حاكي از آن اس��ت كه 
پژوهش��گران طي س��ال 1389 مقاالت و سخنرانی های 
بيش��تري را در همايش هاي ملي و بين المللي ارائه كرده 
اند. بطوريکه نمودار سرانه نيز نشان ميدهد كه در اين سال 
سهم هر كدام از پژوهشگران از مقاله هاي ارائه شده برابر با 
0.46 مي باش��د. همچنين اين سهم در سال هاي 

87 و 88 به ترتيب برابر با 0.14 و 0.36  است.

ج��دول و نم��ودار حاضر 
بيانگ��ر مقادي��ر مطلق و 
س��رانه كتاب هاي چاپ 

ش��ده اعض��اي هي��ات علمي مي 
باش��د. چنانکه هر دو نمودار نشان 
ميدهد تعداد و س��رانه كتاب هاي 
چاپ ش��ده در سال 1389 نسبت 
ب��ه دو س��ال ماقب��ل، از رش��د 
چش��مگيري برخوردار بوده است. 
به نحوي كه سهم هر پژوهشگر از 
0.46 در س��ال 1388 به 0.67 در 

سال 1389 رسيده است.

جدول و نمودار كناری مقادير مطلق و سرانه طرح 
هاي پژوهشي مصوب را نشان مي دهد. نمودار ها 
بيانگر آن هستند كه تعداد طرح هايي كه در سال 
1389 به تصويب رس��يده اند بيش��تر از سال هاي 87 و 88 
مي باش��د. اين امر در ارتباط با س��هم هر پژوهشگر از طرح 
هاي مصوب نيز صدق مي كند. بطوريکه در س��ال 1389 به 
ازاي هر پژوهش��گر در پژوهش��گاه 0.33 ط��رح به تصويب 

رسيده است كه نشان از رشد اين شاخص مي باشد.

جدول و نمودار كناری  مقادير مربوط به طرح هاي پايان 
يافته را طي سال هاي 87 تا 89 نشان مي دهد. مقادير 
مطلق و سرانه اين شاخص بيانگر آن است كه در سال 

1389 تعداد بيشتري از طرح هاي جاري به پايان رسيده اند و به  
تبع آن سهم هر پژوهشگر در اين سال)0.22( باالتر از سال هاي 87 

و 88 بوده كه سرانه هر پژوهشگر به ترتيب برابر با 0.03 و 0.15 
طرح مي باشد.
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دو فصلنامه علمی و پژوهشی 
رسانه و فرهنگ منتشر 

شد
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي نخستين 
ش��ماره دو فصلنام��ه علم��ي تخصصي » رس��انه و 

فرهنگ« را روانه بازار نشر كرد. 
دكتر حميدرضا آيت اللهي مدير مسئولی و دكتر سيد 
حسن حسينی س��ردبيری اين نش��ريه تخصصي را 
برعهده دارند. اين شماره از » رسانه و فرهنگ « شامل 
7 مقاله اس��ت.  12 استاد،استاديار و دانشيار دانشگاه 
ه��ا و مراكز علمي كش��ور نيز به عن��وان عضو هئيت 
تحريريه با اين مجله علمی تخصصی همکاري داشته 

اند.
رادي��و و مفه��وم اراده برای خل��ق حركت؛يك چال��ش معنايی )نوش��ته غامرضا آذری( درآمدی بر فلس��فه 
تلويزيون)نوشته محمد اخگری(اسام و هندوئيزم؛تحقيق در مبانی مشترک دو فرهنگ )نوشته حسن بلخاری 
قهی( دين و رسانه ) نوشته قاسم پور حسن( نقش رسانه ها در دموكراسی فرهنگی جهان معاصر)نوشته فائزه 
توكلی( ماهيت فرهنگ و رسانه های فنی از ديدگاه انديشه و نظريه انتقادی )نوشته سياوش جمالی( و فلسفه 
رسانه چيست؟ )نوشته سيد حسن حسينی(عناوين مقاالت منتشر شده در اين نشريه 160 صفحه ای هستند.
» رسانه و فرهنگ « كه با همکاری دانشگاه های الزهراء،امام صادق،تهران،باهنر كرمان،كاشان و عامه طباطبائی 
منتشر شده،از كميسيون نشريات علمی وزارت علوم،تحقيقات و فن آوری درجه علمی پژوهشی دريافت كرده 
اس��ت.اين نشريه همچنين در مركز اطاع رسانی علوم و فناوری به نش��انی www.ricest.ac.ir  و در پايگاه 

اطاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی www.sid.ir نمايه می شود.. 
خاصه مقاالت به زبان انگليسی نيز در انتهای اين دوفصلنامه درج شده است.عاقه مندان می توانند برای خريد 
نشريه با شماره 88003053 تماس گرفته و برای خريد اينترنتی به نشانی WWW.IHCS.AC.IR  مراجعه 

كنند.

وجوه نانوشته لهجه،رسوم و سنت های 
مردم نصف جهان درکتاب جدید پژوهشگاه  

زیر آسمان اصفهان 
زير آس��مان اصفهان با موضوع بررس��ی لهجه،رسوم و سنت های اين ش��هر به قلم دكتر احمد مدنی و توسط 
انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.اين كتاب در 950 صفحه با هزار نسخه تيراژ 

و با قيمت 20 هزار تومان روانه بازار نشر شده است.
نويس��نده در مقدمه كوتاه خود با اش��اره به لهجه جذاب و شنيدنی اصفهان و قدمت آن درباره ضرورت تاليف 
چنين اثری می نويس��د:»همه گيری فرهنگ و لهجه ای كه معيار ناميده می ش��ود،آثار و بقايای هر فرهنگ 
محلی ديگری را آرام آرام به بوته فراموش��ی خواهد س��پرد و باليدگان نس��ل آينده ممکن است حتی از سياق 

محاوره و آداب زندگی پيشينيان خود،در گذشته ای نزديك بی خبر بمانند.« 
در بخش نخس��ت اين كتاب نويس��نده با مرور خاطرات خود از زندگی سال های كودكی در يکی از خانه های 
قديمی اصفهان به نوعی معماری و فرهنگ شهر نشينی و زندگی مردم اصفهان را مرور كرده است.دكتر مدنی 
در بخش نام ها و نس��بت ها نيز اس��م ه��ای متداول و محبوب اصفهانی ها همراه با نح��وه تلفظ آنها،نام های 
خانوادگی مرس��وم و عناوينی كه برای نس��بت های سببی و نسبی در اصفهان استفاده می شده يا می شود را 

بررسی كرده است.
در بخ��ش گفتگ��و هم پاره ای از محاورات و جمات معروف با لهجه اصفهانی همراه با آوانگاری هر كدام آمده 
است.مثا در يکی از اين نمونه ها آمده است: » همچی نام كه شوما می گوی نيس آ...« و در مقابل آن نوشته 

شده است:»اين طور ها هم كه شما می گوييد نيست.«
 همي��ن الگ��و درباره واژگان و افعال در لهجه اصفهانی هم در فصلی جداگانه كه طوالنی ترين بخش كتاب هم 
هس��ت به كار رفته اس��ت.كاربرد هر يك از اين افعال و واژگان نيز در جمله ای و به عنوان نمونه بررس��ی شده 

است.

سفر رئیس پژوهشکده زبان شناسي به سوئد

پیشنهاد برگزاری طرح های 
مشترک بین پژوهشگاه و 

دانشگاه اوپساال 
دكتر مصطفي عاصي رئيس  پژوهش��کده زبان شناس��ي گزارش 
كوتاهي از س��فر خود براي ش��ركت در چهارمي��ن كنفرانس بين 
المللي زبان شناسي ايراني را  ارائه  داد.دكتر عاصی به دعوت دبير 
علمي كنفرانس و دانش��گاه اوپساالي سوئد به مدت 3 روز به اين 
كشور س��فر كرده بود در گزارش خود نوشت:»در 3 روز برگزاري 
اي��ن كنفرانس ح��دود 40 س��خنراني تخصصي در ح��وزه هاي 
گوناگ��ون زبان شناس��ي نظري و كارب��ردي اي��راد و طرح هاي 

پژوهشي متعددي به صورت پوستر عرضه شد.«
دكتر عاصی همچنين با اش��اره اينکه اگر قرار باش��د مجموعه 
مقاالت اين كنفرانس توس��ط انتش��ارات دانش��گاه اوپساال چاپ 
شود، در نوبت سال 2013 قرار مي گيرد تاكيد كرده كه اين زمان 
طوالني از ارزش نوآوري مقاالت مي كاهد.او با اشاره به اينکه يکي 
از پيشنهادهای مطرح شده، يافتن حامي براي چاپ اين مجموعه 
بوده به رياس��ت پژوهشگاه پيش��نهاد داده كه پژوهشگاه در قالب 
يك پروژه مش��ترک با دانشگاه اين مجموعه مقاالت را در دو جلد 

منتشر كند.
دكتر عاصی همچنين پيش نويس��ی از انعقاد قرارداد همکاري 
هاي علمي و پژوهش��ي بين پژوهشگاه و دانشگاه اوپساال نيز ارائه 
كرده و نوش��ته است:»پيش برد پژوهش و مستندسازي زبان هاي 
ايران،تس��هيل در تب��ادل دان��ش و تخص��ص ميان اس��تادان و 
دانش��جويان اين دو نهاد و جامعه دانشگاهي با توجه به زبان هاي 
هندو- ايراني و تقويت همکاري ميان دانش��مندان آسيا و اروپا و 

نهادهاي علمي مرتبط هدف هاي كلي اين موافقت نامه هستند.
برگ��زاري همايش هاي بين المللي زبان شناس��ي و تس��هيل 
شركت دانش��مندان از دو طرف،ايجاد يك پايگاه داده هاي زباني 
مش��ترک براي زبان فارس��ي و زبان ه��اي ديگ��ر ايراني،كاربرد 
مش��ترک فنون و ن��رم افزارهاي جديد براي ثب��ت و تحليل زبان 
ها،برقراري دوره هاي دكتري مشترک در زمينه زبان شناسي و يا 
زبان هاي ايراني،انتش��ار مشترک مقاالت و تحقيقات با همکاري 
محققاني ك��ه در حوزه زبان هاي ايران��ي كار مي كنند،برگزاري 
كارگاه هاي مش��ترک،برنامه هاي مبادله اس��تاد و دانشجو، طرح 
هاي پژوهش��ي مشترک و آموزش زبان و ادبيات فارسي در سوئد 
و كش��ورهاي ديگر اروپ��ا برنامه هاي قابل پي��ش بيني برای اين 

همکاری است.
دكت��ر عاصی همچنين در اين ديدار   با مس��ئوالن دانش��گاه 

اوپساال برای برگزاري كارگاه تخصصي ارائه و آموزش نرم افزار 
)Fieldwork Language Explorer)FLEx كه يکی از 
كامل ترين و قدرتمند ترين نرم افزار ذخيره س��ازي، سامان دهي 
و تحليل داده هاي زباني به ش��مار آيد و نيز تبادل نش��ريات ميان 

پژوهشگاه  و دانشگاه اوپساال  مذاكره كرده است. 
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توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و برای 
نخستين بار 

»حفظ البدن« فخر رازی 
منتشر شد

 
»حفظ البدن« كه رساله كهن محمد بن عمر بن 

الحسين ابولفضل فخر رازی است برای نخستين بار با 
تصحيح و تحقيق سيد حسين رضوی برقعی منتشر 

شد. اين رساله در سده ششم هجری و درباره بهداشت 
تن و پيشگيری از بيماری ها در رده مقدماتی و ابتدايی 
توسط فخر رازی نوشته شده است.در حالی در پژوهش 

های انجام شده در باره فخر رازی كمتر به تحقيقات 
پزشکی اش اشاره شده كه او پس از محمد بن زكريای 

رازی و ابن سينا از معدود طبيبانی است كه منطق و 
فلسفه را به خوبی آموخته و بر اساس آنها برای نظام 

مند كردن اصول پزشکی و به ويژه كالبد شناسی 
پرداخته است.آن طور كه نويسنده كتاب در پيشگفتار 

آن آورده زكريای رازی به تشريح بدن انسان سخت 
عاقه مند بوده و 

تاليف كتابی مستقل 
دراين باره را هم آغاز 

كرده كه با مرگش 
نيمه تمام مانده 
است.در بخش 

نخست اين 
كتاب،ابتدا نويسنده 

ضمن بررسی زندگی 
فخر رازی و معرفی 
جايگاه پزشکی او 
درباره اصل رساله 

نکات مختلفی مانند اثبات انتساب رساله و زمان دقيق 
تاليف را بررسی كرده است.در 500 صفحه ديگر كتاب 

تمام رساله »حفظ البدن« منتشر و در 27  فصل به 
تفضيل نکاتی درباره مراقبت از بدن بيان شده است.در 
بخشی از اين كتاب كه به  آداب غذا خوردن پرداخته 
می خوانيم:»بايد كه طعام بر شهوتی صادق خورند و 
چون شهوت صادق پديد آيد در طعام خوردن تاخير 

نکند. و چنان بايد كه چون دست از طعام باز گيرد،هنوز 
آرزوی طعام باقی باشد وی را كه از بقيه شهوت،پس از 
يك ساعت برود.و بد ترين خوردن آن است كه معده را 

پران كند.پس اگر روزی چنين افتد،دگر روز،بسيار 
بخسبد در خانه ای كه هوای آن معتدل است.و اگر 

خواب ببرد،بسيار نرود...«
چاپ نخست اين كتاب در 600 صفحه همراه با واژه 

نامه طبی و به قيمت 9800 تومان روانه بازار نشر شده 
است .عاقه مندان برای تهيه »حفظ البدن« می توانند 

با شماره  88046891 تماس بگيرند.

دو فصلنامه علمي تخصصي » تفکر و کودک « منتشر شد 

درباره آموزش فسلفه به کودکان  
نخستين شماره دو فصلنامه علمي تخصصي » تفکر و كودک « توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
منتشر شد. دكتر حميدرضا آيت اللهي مدير مسئول و دكتر مسعود صفايی مقدم سردبيری  اين نشريه تخصصي 
را برعهده دارند. اين شماره از » تفکر و كودک « شامل 8 مقاله 
از 12 نويسنده است. عاوه براين 9 استاد،استاديار و دانشيار 
دانش��گاه ها و مراكز علمي كش��ور نيز به عنوان عضو هئيت 

تحريريه با اين مجله علمی تخصصی همکاري داشته اند.
بررسی نظريه ويگوتسکی از ديدگاه روانشنانسی و ارتباط آن 
با مبانی نظری آموزش فلس��فه به كودكان )نوش��ته مژگان 
ش��يخی(، بررس��ی برنامه درسی فلس��فه برای كودكان در 
راس��تای توجه ب��ه ابعاد مختل��ف ذهنيت فلسفی)نوش��ته 
معصومه رمضانی( رشد اخاقی كودک و ادبيات داستانی به 
همراه آثار جمش��يد خانيان از منظر رش��د اخاقی )نوشته 
حسين رضائی ( فلسفه برای كودكان؛گامی به سوی فلسفه با 
جامعه )نوش��ته الهام فخرائی( بررس��ی تاثي��ر اجرای برنامه 
آموزش فلسفه برای كودكان به روش اجتماع پژوهی،بر رشد 
قض��اوت اخاق��ی دان��ش آم��وزان )نوش��ته س��يد منصور 
مرعشی،مسعود صفايی مقدم و پروين خزامی( سير تحوالت 
و ش��کل گيری مه��ارت های تفکر انتقادی در داس��تان های 
تاليف��ی ايرانی برای كودكان و نوجوانان ) نوش��ته ليا مکتبی فرد( ك��ودكان متفکر،روابط ميان فردی،مطالعه 
تحقيقی پيرامون تاثير برنامه فلسفه برای كودكان بر ارتباطات اجتماعی كودكان ) نوشته مهرنوش هدايتی،يحيی 
قائدی،عبداهلل شفيع آبادی و غامرضا يونسی( عناوين مقاالت منتشر شده در اين نشريه 150 صفحه ای هستند. 
مسعود صفايی مقدم در »سخن سردبير« نشريه با تاكيد بر اينکه ريشه بسياری از مشکات دوران بزرگسالی در 
كاستی های تربيتی دوران كودكی قرار دارد،می نويسد:»بر خاف باور نسبتا رايج،كودكان و نوجوانان از ظرفيت 
های نظری بااليی برخوردارند،به گونه ای كه می توان آنان را مس��تعد پذيرش آموزش های معطوف به پرورش 
تفکر در سطوح نسبتا باال دانست.انتشار اين مجله زمينه مناسبی برای تبادل و تضارب افکار و انديشه های صاحب 
نظران اين حوزه به وجود می آورد.زمينه های مطالعاتی كه در اين راس��تا مورد اس��تقبال نش��ريه است عاوه بر 
مطالعات ناظر به برنامه های آموزش فلسفه به كودكان و نوجوانان،آن دسته از مطالعات فلسفی و روان شناختی 
درباره ذهن و روان كودک است كه بتوانند در امر آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان مورد استفاده قرار گيرند.«
خاصه مقاالت به زبان انگليس��ی نيز در انتهای دو فصلنامه علمي تخصصي » تفکر و كودک « درج ش��ده است.
عاقه مندان می توانند برای خريد نش��ريه با ش��ماره 88003053 تماس گرفته و برای خريد اينترنتی به نشانی 

WWW.IHCS.AC.IR  مراجعه كنند.

شرح حال و مجموعه مقاالت استاد فقید 
دکتر محمدخوانساري منتشر شد

پژوهش��گاه علوم انس��اني و مطالعات فرهنگي كه تجليل از مفاخر علمي و فرهنگي كش��ور را از اهم وظايف خود           
مي شناس��د، به مناسبت يکمين سال درگذشت اس��تاد فقيد دكتر محمد خوانساري اقدام به گردآوري و چاپ 

كتابي با  عنوان »خوانساري نامه« حاوي شرح احوال و آثار و مجموعه مقاالت 
استاد كرد.اين مجموعه  هم اكنون منتشر شده و در دسترس عاقه مندان قرار 

دارد.
اي��ن كت��اب كه به كوش��ش آقاي دكتر احم��د كتابي – عض��و هيئت علمي 
پژوهش��گاه – تدوين شده و ش��امل 2 بخش است:بخش نخست شامل شرح 
مفصل احوال، سوابق تحصيلي، تقديرنامه ها، شرح تفصيلي آثار – اعم از كتاب 
و مقاله – و تصاويري گويا از مراحل  مختلف زندگي و حيات علمي و دانشگاهي 

استاد است.
بخش دوم مشتمل بر 40 مقاله از استاد است كه در سال هاي 1352 تا 1384 
نگاشته شده و در مجات مختلف به چاپ رسيده است. اين مقاالت در 7 عنوان 
مقاالت منطقي و فلسفي، مقاالت عرفاني، مقاالت روان شناسي ، مقاالت ادبي، 

زندگي نامه ها و تراجم، نقد كتاب و مصاحبه ها طبقه بندي شده است. 
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جامعه باستان 
نویسنده: لوئیس هنری مورگان 

مترجم: محسن ثالثی 
قیمت: 18 هزار تومان

 صفحات : 800 صفحه ،همراه با واژه نامه انگلیسی به فارسی

نويسنده تاريخ زندگی و تمدن بشری در قاره آمريکا بررسی كرده و بيش از 

هرچيز دوره های مختلف زندگی سرخپوست های آمريکايی را مورد توجه قرار 
داده اس��ت.او با اش��اره با س��رعت گرفتن ناب��ودی زندگی قوم��ی قبيله های 
سرخپوستی زير نفوذ تمدن آمريکا و ناپديد شدن هنر و زبان آنها تاكيد می كند 
كه تا چند سال ديگر كشف واقعيت هايی در اين باره كه اكنون می توان آنها را 
به سادگی به دست آورد،امکان ناپذير خواهد شد و برای همين بايد در فرهنگ 
و س��ابقه تمدن سرخپوس��تی آمريکا به صورت جدی مطالعه كرد.كتاب رشد 
عقل،رش��د مفهوم حکومت،رشد خانواده و رش��د مفهوم مالکيت را در جامعه 

سرخپوستی آمريکا بررسی كرده است. 

سفینه مراثی و نوحه ها 
مولف: ابولحسن یغمای جندقی 

تصحیح:سید علی آل داوود 
قیمت: 13 هزار تومان 

صفحات: 600 صفحه 

سفينه مراثی و نوحه ها مجموعه ای از اشعار و سروده های ابولحسن يغمای 
جندقی و شاعرانی ديگر از خاندان او در وصف حادثه كربا است.در طول تاريخ 
مديحه سرايی و نوحه سرايی در قالب های مختلف از قصيده تا ترجيع بند مقدار 

زيادی از آثار شاعران مشهور و گمنام را به خود اختصاص داده است.مصحح در 
مقدمه خود با اشاره با آثار شاعرانی پر آوازه  همچون كسايی مروزی،سنايی،ناصر 
خسرو،فردوسی،خاقانی ش��روانی ،قاآنی و ديگران می نويسد:»بايد به تصريح 
گفت برجسته ترين سراينده مرثيه سرايی اين روزگار ابولحسن يغمای جندقی 
اس��ت.او مرثيه های متعدد و فراوان س��روده كه از همان عهد شهرت فراوان به 
دست آورده و مخصوصا در منايق كويری ايران هنوز هم پای منابر خوانده می 
ش��ود.او مبتکر نوعی شعر در مرثيه سرايی به نام نوحه سينه زنی است.در اين 
مقوله هم يغما طبع آزمايی كرده و نوعی از مرثيه را س��روده كه گروهی بايد با 

سينه زدن بيت ترجيع نوحه را با آواز تکرار نمايند.

ظفر نامه )جلد هفتم( 
تصحیح : فاطمه عالقه 
قیمت: 12 هزار تومان 

صفحات:400 صفحه 

جلد هفتم ظفر نامه تاليف حمد اهلل مس��توفی با عنوان »فی ذكر المغول« 
بيشتر به زندگی چنگيز خان اختصاص دارد و مشخصا چگونگی پيدايش قوم 

مغول در سراسر ايران را بررسی كرده است.اين بخش از طفر نامه آخرين و البته 
طوالنی ترين بخش آن است.آنچنانکه خود مستوفی گفته برای 25 و برای عجم 
20 هزار بيت س��روده اما شرح حال مغول ها به 30 هزار هم رسيده است.البته 
مس��توفی در سده هشتم هجری زندگی می كرده و شاهد نبرد مغوالن نبوده 
است.بنابراين در واقعيت داشتن تمام آنچه او گفته و سروده،ترديد هايی وجود 
دارد.از همين رو نويس��نده در پيش��گفتار كتاب تاكيد می كند كه با بررس��ی 
تطبيقی گفتار ها تاش كرده كه اين نسخه،يك تصحيح انتقادی از ظفر نامه 

باشد .  

خاور دور در اندیشه ایرانی 
نویسنده:امیر سعید الهی  

قیمت : 9 هزار تومان 
صفحات: 320 صفحه،همراه با ضمیمه تصاویر نقشه ها

اين كتاب با هدف ش��ناخت روند رش��د در خاور دور محور هايی مانند مطالعه 
افسانه ها،انديشه ايرانی ها برای تسخير خاور دور،تمركز بر آداب و رسوم مردمان 

سابق اين سرزمين از نگاه ايرانيان تاليف شده است.به عبارتی اين كتاب بيشتر 
به آنچه ايرانيان از آن سوی جهان در انديشه داشته اند و يا گزارش هايی كه برای 
نخس��تين بار از خاور دور به دس��ت ما رسيده اس��ت توجه داشته و نويسنده 
كوشيده است كه به نخستين تماس های ايرانيان با مردمان شرق آسيا و خاور 

دور تا آغاز سده بيستم بپردازد.
او در بخشی از كتاب نتيجه می گيرد كه ايرانيان نه تنها با آئين بودا چندان كه 
پنداش��ته می شود بيگانه نيستند،بلکه خود در ساختن و رواج اين فرهنگ در 

دوران های گوناگون تاريخی سهيم بوده اند.

روایت پهلوی 
گردآوری: مهشید میر فخرایی 

قیمت: 22 هزار تومان 
صفحات: 650 صفحه، 200 صفحه متن به زبان پهلوی 

اين كتاب بازخوانی يك متن معروف پهلوی به نام روايت پهلوی اس��ت كه در 
دست نويس های زبان پهلوی همراه متن دادستان دينی آمده است.البته در اين 
دس��تونيس ها عنوانی برای آن نيامده است اما به قياس ديگر متن های روايی 

زردش��تی و فارسی نو »روايت« ناميده شده.نام كامل متن هم »روايت پهلوی 
همراه با دادس��تان دينی« اس��ت.زمان تاليف اين اثر تاريخی معلوم نيست اما 
شواهد نشان می دهد كه روايت پهلوی پس از دوره ساسانی و بعد از حمله اعراب 

در سده سوم و اوايل سده چهارم هجری نوشته شده است.
به گفته مترجم اين متن كهن تا كنون آن طور كه بايد مورد توجه پژوهشگران 
قرار نگرفته و تا كنون تنها بخش��ی از فصل هش��تم و هجدهم آن به انگليسی 
ترجمه شده است.پژوهشگر اين اثر عاوه بر آوانويسی متن پهلوی و يادداشت 
های آن،متن را به فارسی برگدان كرده و واژه نامه پهلوی –فارسی را نيز به كتاب 

افزوده است. 

یسنا و ویسپرد )یشت وسفرد( 
به کوشش : کتایون مزدا پور 

قیمت: 20 هزار تومان 
صفحات: 400 صفحه 

اين كتاب در حقيقت چاپ نسخه خطی خرده اوستا ويسنا است كه از سوی 

خانواده سروشيان در اختيار دكتر كتايون مزداپور قرار گذاشته  شده تا زير نظر 
وی منتشر شود.يسنا ويسپرد سروشيان يکی از دو دست نويسی است كه پس 
از درگذش��ت ارباب جمشيد سروش سروشيان در كتابخانه شخصی وی يافت 
شد.اصل اين دستنويس با جلد  قرمز چرمی ضربی آن طور كه در صفحه اولش 
نوش��ته شده دی ماه 1341 يزدگردی ) 1351 هجری خورشيدی( در كرمان 

خريداری شده است.
مضمون كتاب هم مشتمل بر  يسنا و ويسپرد است،يعنی دو كتاب از 5 كتاب 

اوستای كنونی.



13 تیر،مرداد و شهریور 90  | شمـاره14 |خبرنامه داخـلي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

. دومین شماره جستارهای تاریخی 

منتشر شد 
دومين ش��ماره دو فصلنامه علمي تخصصي » جستارهای 
تاريخی « توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
منتش��ر شد. دكتر حميدرضا آيت اللهي مدير مسئول و دكتر 
پروين تركمنی آذر س��ردبير اين نشريه تخصصي هستند. در 
دومين شماره اين فصلنامه 7 مقاله از 15 نويسنده منتشر شده 
و 8 استاد،اس��تاديار و دانشيار دانشگاه ها و مراكز علمي كشور 

نيز به عنوان عضو هئيت تحريريه همکاري داشته اند.
تحول های دينی عصر صفويه و نقش عالمان عاملی )نوشته 
صادق آئينه وند،س��يد هاشم آقاجری،محمد كاظم رحمتی و 
حسين مفتخری(كنفرانس صلح ورسای و ادعاهای ارضی ايران 
درب��اره مناط��ق ش��مالی رود ارس )نوش��ته لقم��ان دهقان 
نيری،مرتض��ی نورائ��ی و فرهاد پوريانژاد( بازشناس��ی س��ه جريان سياس��ی و انگاره��ای ملی در 
مشروطيت؛مطالعه موردی تغيير نام مجلس )نوشته مهدی مرادی خلج( جامعه نزاری قهستان از نگاه 
محتش��م ناصر الدين )نوشته مريم معزی( نقش سياس��ت های فرهنگی دوره رضا شاه در وضعيت 
آموزش و پرورش تبريز )نوشته جليل نائبيان و محرم قلی زاده( و دولت سامانيان در عرصه سياست 
خارجی )نوشته جواد هروی( عناوين مقاالت اين مجله هستند.خاصه مقاالت به زبان انگليسی نيز 
در انتهای دو فصلنامه علمي تخصصي » جستارهای تاريخی« درج شده است. دو فصلنامه جستارهای 
تاريخی از كميسيون نشريات علمی كشور درجه علمی-پژوهشی دريافت كرده است.رويکرد نشريه 
تاريخ فرهنگی ايران است كه با آداب و رسوم،آداب ملکداری،تاريخ نگری،حيات فکری،ملل و نحل و 
تدبير سياس��ی پيوند دارد.اين نش��ريه در مركز منطقه ای اطاع رس��انی علوم و فناوری به نش��انی 
WWW. و در پايگاه اطاعات علمی جهاد دانش��گاهی به نشانی  WWW.RICEST.AC.IR
SID.IR  نمايه می شود.عاقه مندان می توانند برای خريد نشريه با شماره 88066051 تماس گرفته 

و برای خريد اينترنتی به نشانی WWW.IHCS.AC.IR  مراجعه كنند.

کهن نامه ادب پارسی ،به شماره دوم 
رسید

ش��ماره جدي��د دو فصلنامه علمي 
تخصصي » كهن نامه ادب پارس��ی « با 
مقاالتی  از 11 نويسنده منتشر شد.اين 
دومين شماره اين مجله تخصصی است 
كه مدير مسئول و سردبير آن به ترتيب 
دكتر حميدرضا آيت اللهی  و ابولقاس��م 
رادف��ر هس��تند. 10 استاد،اس��تاديار و 
دانشيار دانشگاه ها و مراكز علمي كشور 
به عن��وان عضو هئيت تحريري��ه با اين 

مجله همکاری داشته اند.
تاثي��ر حضور ش��اهنامه در برخی از 
هنرهای ايرانی )نوش��ته عل��ی تقوی و 
ابوالقاسم راد فر( نقد باغی بيت معروفی 
از شاهنامه )نوشته داريوش ذوالفقاری و 
نرگ��س محمدی ب��در( زيبا شناس��ی 

شر؛بررسی تطبيقی جايگاه شر در نگاه فردوسی و شکسپير ) نوشته ابوالقاسم رادفر و احمد كيا( بازتاب 
باورهای نجومی در خمسه خواجوی كرمانی )نوشته محمد رضا صرفی و راضيه افاضل( چهار فرضيه 
در علل نبود تفکر بنيادين در شعر سبك هندی ) نوشته قدرت اهلل طاهری( سيمای هنری تشبيهات 
در ديوان سيد حميری شاعر اهل بيت )نوشته مرتضی قائمی و زهرا طهماسبی( و مبانی فکری ابن 

سينا در شکل گيری قصيده عينيه )نوشته عليرضا ميرزا محمد( عناوين مقاالت اين محله هستند.
خاص��ه مقاالت به زبان انگليس��ی نيز در انتهای دو فصلنامه علم��ي تخصصي » كهن نامه ادب 
پارسی« درج شده است.عاقه مندان می توانند برای خريد نشريه با شماره 88053935 تماس گرفته 

و برای خريد اينترنتی به نشانیWWW.IHCS.AC.IR  مراجعه كنند.

انتشار 2 اثر شهید مطهری
 به زبان انگلیسی 

دو  اثر از شهيد مطهری  توسط پژوهشگاه علوم انسانی و با همکاری  انتشارات دانشگاه                                     
بين المللی اهل البيت منتشر شد.منصور ليمبا )Mansoor Limaba(  دو كتاب مساله 

شناخت و تعليم و تربيت در اسام را به زيان انگليسی ترجمه كرده است. 
مركز آموزش عالی اهل بيت )Ahlul Bayt University ( مركزی دانشگاهی و غير 

انتفاعی است كه با كسب مجوز رسمی از وزارت علوم،تحقيقات و فناوری به جذب ،پذيرش و 
آموزش دانشجويان می پردازد.اين مركز در زمينه آموزش دانشجويان غير ايرانی فعاليت دارد 

و عاقمندان به فراگيری علوم اسامی می توانند با ارسال مدارک و درخواست پذيرش پس 
از گذراندن آزمون در اين مركز ادامه تحصيل دهند.همچنين منصور ليمبا مترجم اين كتاب 
از نويسندگان معاصر و شناخته شده جهان اسام است.او پيش از اين و در همکاری با مراكز 

بين المللی اسامی چندين كتاب ديگر از نويسندگان ايرانی را به زبان انگليسی ترجمه كرده 
است.»تفسير نماز« نوشته حجت االسام والمسلمين قرائتی و » قرآن در آيينه  نهج الباغه« كه 

مجموعه ای از چند سخنراني آيت اهلل مصباح يزدي است پيش از اين  توسط منصور ليمبا به 
انگليسی  ترجمه شده اند.

كتاب » مسئله شناخت « شهيد مرتضی مطهری مجموع هشت  سخنرانی 
ايراد  شده توسط ايشان پيش از انقاب اسامی است كه البته بعلت دستگيری 

ايشان توسط ساواک سخنرانی ها و البته اين كتاب  تکميل نشد.كتاب تعليم 
و تربيت در اسام نيز از كتاب های پرمخاطب ايشان است كه تا كنون بارها 

تجديد چاپ شده است. شهيد مطهری  قبل از انقاب  عضو انجمن فلسفه و 
استاد دانشگاه تهران بودو  بعد از انقاب نيز  به رياست شورای انقاب منصوب 
شد.از ايشان تا كنون بيش از 60 كتاب،مجموعه مقاالت و مجموعه سخنرانی 
ها منتشر شده است.استاد  مرتضی مطهری شامگاه سه شنبه 11 ارديبهشت 
1358 در تاريکی شب و هنگام خروج وی از محل جلسه ای ، هدف گلوله 

يکی از افراد گروه فرقان قرار گرفت و به شهادت رسيد. 
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پژوهشگاه و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی 
تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

تالش برای توسعه و ارتقاء 
جایگاه علوم انسانی 

معاونت پژوهشي پ ژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسامي 
تفاهم نامه همکاری امضاء كردند.

به گفته دكتر ش��هرام يوس��فی فر اين تفاهم نامه در چارچوب اصل توسعه همکاري بين مراكز مختلف 
آموزش��ي – پژوهش��ي و اجرايي در جهت بهره مندي از ظرفيت ها و توانمندي هاي متقابل و با هدف  

ارتقاي جايگاه و كارآمدي علوم انساني در كشور امضاء شده است.
همکاري مش��ترک در نشر و توس��عه علمي – فرهنگي،برنامه ريزي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي در 
موضوعات مورد عاقه طرفين،همکاري و مشاركت در زمينه هاي طراحي و اجراي طرح هاي پژوهشي 
مش��ترک،تبادل اطاعات علمي و فراهم نمودن امکان دسترس��ي آسان به منابع علمي، نشريات و ساير 
مدارک.،همکاري در زمينه انتشار ديجيتالي نشريات و برنامه هاي علمي،همکاري در زمينه برنامه ريزي 
و همکاري در زمينه تاليف و ترجمه و ديجيتالي كردن متون علوم انساني و همچنين فراهم كردن زمينه 
بهره برداري  از ظرفيت هاي هيئت علمي در مركز درزمينه مس��ايل آموزش��ي و پژوهشي 6 محور اصلی 

اين تفاهم نامه هستند.
بر اين اساس طرفين قرارداد به منظور تحقق مفاد اين تفاهم نامه، كارگروهي را با معرفي نمايندگان تام 
االختيار، تش��کيل و در خصوص هر يك از بندهاي اين توافق نامه بررس��ي الزم را انجام داده تا نتايج را 

برای پيگيري پيشرفت توافق يا موانع آن به اطاع مديريت  هاي طرفين برسانند.
اين تفاهم نامه 22تير به امضاي دكتر ش��هرام يوس��في فر معاون پژوهش��ي پژوهش��گاه علوم انساني و 
مطالع��ات فرهنگ��ي، و محمد باقر خوانس��اري  معاون بازرگان��ي و خدمات فرهنگ��ي مركز تحقيقات 

كامپيوتري علوم اسامي، رسيده و  به مدت يك سال معتبر است. 

گزارش جلسه شوراي 
انتشارات پژوهشگاه

ش��وراي انتش��ارات پژوهش��گاه با حضور حميد رضا آيت اللهي، 
دكتر شهرام يوسفي فرو س��اير اعضاء تشکيل جلسه داد. در اين 
جلسه مقرر شد با توجه  به تعداد قابل توجه آثار در دست انتشار 
مرك��ز تحقيق��ات امام عل��ي )ع(، اين مركز فهرس��تي از داوران 
پيش��نهادي خود با همکاري بنياد نه��ج الباغه را تهيه نمايند تا 

ش��ورا از ميان اين فهرس��ت داوران را انتخاب كند.
چ��اپ جلد اول كتاب تاج المصادر دكتر عالم زاده تنها كتابی 
بود كه در اين جلس��ه انتشار آن نهايی ش��د.تعيين داور مقاالت 
س��يد علي اكبر حس��يني با عنوان دفتر تربيت، اث��ر آقاي دكتر 
حس��ني فر با عنوان بررس��ي مقايسه ليبراليس��م با انديشه هاي 
سياس��ي انتقادي معاصر ايران و نيز كتاب تاثيرات متقابل ايران 

و هند  به افراد مورد نظر از تصميمات اين جلس��ه بودند.
همچي��ن مقرر ش��د دكتر يوس��فی فر  كتاب تاري��خ انتظامي 
ايران اثر حس��ين افش��ين فر و كتاب بديع التواريخ تصحيح آقاي 
رس��تگار و دكتر فکری داوری كت��اب فرهنگ اصطاحات ايراني 
دوران مغول و كتاب سياست و غزالي ترجمه مظفري را بر عهده 

بگيرن��د..

تفاه�م       نام�ه هم�کاری ب�ا 
پژوهش�کده  مطالعات 

راهب�ردی 
پژوهش��گاه عل��وم انس��انی و مطالع��ات فرهنگی با پژوهش��کده 

مطالعات راهبردی تفاهم نامه همکاری مش��ترک امضا كردند.
اين تفاهم نامه در راس��تای توس��عه همکاری علم��ی بين مراكز 
علمی آموزشی،پژوهش��ی  و با ه��دف بهره مندی از ظرفيت ها و 
توانمندی ه��ای متقابل به خصوص به منظ��ور ارتقای جايگاه و 
كارآمدی رش��ته های علوم انس��انی در كشور به امضای معاونين 
پژوهش��ی 2 مركز رسيده است.همکاری و مشاركت در طراحی و 
اجرای طرح های پژوهش��ی مش��ترک از طريق تبادل امکانات و 
تس��هيات،برگزاری س��خنرانی ها ،ميزگرد ه��ا ،برنامه ريزی و 
برگزاری كارگاه های آموزش��ی،تبادل اطاع��ات علمی و فراهم 
نمودن امکان دسترس��ی آس��ان ب��ه مناب��ع علمی،همکاری در 
زمينه انتش��ار نش��ريات،همکاری برای به روز رس��انی اساتيد و 
پژوهش��گران و همکاری برای تاليف و ترجمه متون رش��ته های 

علوم انس��انی مهم ترين موضوعات اين تفاهم نامه هس��تند.
تفاه��م نامه ف��وق در چهار فصل و 17 بند تنظيم ش��ده و از 26 

مرداد امس��ال به مدت 5 س��ال اعتبار دارد. 

بیمه دندانپزشکی برای همکاران
امور اداری پژوهش��گاه امکان اس��تفاده همکاران از بيمه دندان 
پزش��کی را فراه��م كرد.برای همکاران��ی كه تا تاريخ اعام ش��ده 
درخواست های خود را به امور اداری تحويل داده بودند قرارداد اين 
بيمه با ش��ركت كمك رسان ايران صادر می ش��ود.مبلغ پرداختي 
كمك هزينه دندان پزش��کي برای كاركنان رسمي و پيماني %75 و 

برای همکاران  قراردادي و شركتي %50 اعام شده بود.

نخستین نشست پژوهشگاه ها ، پژوهشکده ها ، موسسات
 و پارک هاي علم و فناوري برگزار شد 

تاکید بر ترجمه مقاالت منتخب به زبان انگلیسی 
نخس��تين نشس��ت فرهنگي  و اجتماعي پژوهشگاه ها ، پژوهشکده ها ، موسسات و پارک هاي علم و فناوري 
وابس��ته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد.اين نشست باحضور 15معاون پژوهشي پژوهشگاه و 

موسسات پژوهشي كشور با حضور دكتر شهرام يوسفی فر به عنوان نماينده پژوهشگاه تشکيل شد.
توس��عه نشريات علمي پژوهشگاه ها،توس��عه قطب هاي علمي در پژوهشگاه ها و مراكز پژوهشي،بررسي 
دوره دكتري پژوهش��ي محور در پژوهش��گاه ها و مراكز پژوهش��ي و ارتباط پژوهشگاه ها با صنعت و جامعه 

مهمترين اهداف برگزاری نشست فوق بود. 
اين نشس��ت با س��خنرانی دكتر براري مس��ئول پدافند غير عامل در وزارت علوم آغاز به كار كرد و سپس  
مباحث مربوط به انتش��ار مجات علمي پژوهش��ي و سياست هاي حاكم بر آن با حضور دكتر شريفي – دبير 
كميس��يون نش��ريات در وزارت علوم –بررسي شد. پيش��نهاد معاونان پژوهشي كش��ور به دبير كميسيون 
نش��ريات، ايجاد مركزي براي برگردان مقاالت منتخب به زبان انگليس��ي بود كه اعضاء شركت كننده تاكيد 

داشتند تاثير بسياري در ارايه تحقيقات محققان ايراني در خارج از كشور خواهد داشت.
اعطای امتيازات متعلق به سردبيران مجات علمي پژوهشي، تخصيص امتيازات بيشتر به داوري مقاالت 

داراي رتبه و نيز رفع ابهام كنوني در امتياز دهي به مجات پيشنهادات ديگر در اين زمينه بود.
در اين جلس��ه همچنين آيين نامه قطب هاي پژوهش��ي در پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها بررسی و تاكيد 
ش��د تش��کيل قطب هاي پژوهشي در پژوهشگاه ها و مراكز پژوهش��ي با همکاري دانشگاه ها و انجمن هاي 
علمي امکان پذير است.تاكيد اصلي در اين راستا كاربردي بودن و برنامه محوري بود كه در اين زمينه دكتر 
يوسفي فر يك بار ديگر  تاسيس قطب پژوهشي رشته تاريخ در پژوهشگاه علوم انساني را مطرح كرد كه مقرر 

شد پيگيري هاي الزم در اين خصوص انجام شود.
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کارگاه آموزشی اشتغال 
و س�المت روان زن�ان 
موضوع آخرين كارگاه از سلس��ه 
كارگاه های آموزش��ی وي��ژه زنان و 
خانواده كه از سوی گروه بررسی مسائل زنان 
برگزار می ش��ود،اعام ش��د.بر اين اس��اس 
كارگاهی با موضوع زنان،اش��تغال و سامت 
روان پنج شنبه 14 مهر از ساعت 8 تا 16 در 
س��الن كنفرانس پژوهشگاه برگزار می شود.
آخرين مهلت ثبت نام ب��رای حضور در اين 
كارگاه 25 ش��هريور اعام ش��ده اس��ت.در 
كارگاه فوق دكتر فرشته موتابی عضو هيئت 
علمی پژوهش��کده خانواده دانش��گاه شهيد 
بهشتی سخنرانی خواهد كرد.عاقه مندان 
برای كس��ب اطاعات بيش��تر می توانند با 
ش��ماره 88035457 تم��اس گرفت��ه يا به 
www.ihcs. سايت پژوهشگاه به نش��انی

ac.ir   مراجعه كنند. 

جلسات هیئت  تحریریه 
نشریات  پژوهشگاه 

جلسات هيئت تحريريه نشريات 
مختلف پژوهشگاه با حضور اعضای 
هيئت تحري��ره و مدي��ران اجرائی 
برگزار شد.در جلسه مطالعات ميان رشته اي 
در رس��انه و فرهنگ )علمي پژوهش��ي( به  
س��ردبيری دكتر س��يد حس��ن حس��يني  
معيارهاي پذيرش مقاالت در داوري اوليه و 

ارجاع داوري به اس��اتيد برحس��ب تخصص 
بررسی شد.همچنين ضمن ارائه گزارشی از 
مقاالت دريافتي و روند داوري، 4 مقاله براي 
چاپ در نشريه انتخاب شد.انتخاب داوربراي 
مق��االت، تعريف حوزه هاي ميان رش��ته اي 
وتصميم بر  اختصاص هر يك از شماره هاي 
نشريه به يکي از حوزه ها ديگر مصوبات اين 
جلس��ه بودند.در جلس��ه هيئ��ت تحريريه 
فلسفه علم نيز معيارهاي پذيرش مقاالت در 
داوري اوليه بررسی،گزارش مقاالت دريافتي 
و رون��د داوري ارائ��ه و 2 مقاله برای چاپ در 
نشريه انتخاب شد.س��ردبيری اين نشريه را 

نيز دكتر حسينی بر عهده دارد.
ارائ��ه گزارش مق��االت دريافتي،انتخاب 
9مقاله براي چاپ در نشريه و بررسي 6مقاله 
داوري ش��ده با هدف  تعيين قس��مت هاي 
نيازمند اصاح نويس��ندگان نتايج جلس��ه 
هيئت تحريريه مجله پژوهش��نامه علوي به 

سردبيری دكتر عليرضا ميرزا محمد بودند.
 در جلس��ه مرب��وط به نش��ريه حکمت 
معاصر به س��ردبيری دكتر آي��ت اللهی نيز 
عاوه بر انتخاب 8 مقال��ه برای چاپ،اعضاء 
هيئ��ت تحريره پيش��نهادات ش��ان را برای 
بهب��ود نش��ريه ارائ��ه كردند.همچني��ن در 
جلس��ات نش��ريات كهن نامه ادب پارسی و 
ادبيات پارسی معاصر كه سردبيری هر دو را 
دكتر  ابوالقاسم رادفر بر عهده دارد،به ترتيب 
12 و 7 مقال��ه برای چاپ در اين نش��ريات 
انتخاب شدند.جلسات مشابهی برای نشريات 
آفاق الحضاره االس��اميه به سردبيری دكتر 
صادق آئينه وند و جستارهاي سياسي معاصر 
به س��ردبيری دكتر حميد رض��ا آيت اللهی 

برگزار و برای هر كدام به ترتيب 11 و 6 مقاله 
برای چاپ در شماره های آتی انتخاب شد.

آم�ار نشس�ت ه�ا و 
سخنرانی ها 

آمار نشست ها و سخنرانی های برگزار 
ش��ده توس��ط گروه ها و پژوهش��کده های 
پژوهش��گاه منتش��ر ش��د.به گزارش روابط 
عموم��ی اين آمار مربوط به س��ال 89 و 6 ماه 

نخست سال 90  می شود.
بر اين اس��اس در س��ال 89 پژوهشکده علوم 
اجتماعی با 26 عنوان برنامه در رتبه نخست 
قرار دارد.پس از آن گروه فلسفه و كام و فبك 
ب��ه ترتيب با 13 و 12 عنوان برنامه رتبه های 

دوم و سوم را دارند.
همچني��ن در 6 ماه��ه نخس��ت س��ال 90 
پژوهشکده های تاريخ و علوم اجتماعی و گروه 
مطالع��ات قرآنی هر كدام ب��ا 6 عنوان برنامه 
بيش��ترين فعاليت را در اين حوزه داشته اند.
گروه فبك با 5 و پژوهش��کده اقتصاد هم با 3 

برنامه در رتبه دوم و سوم بوده اند.

دستاورد های پژوهشی 
پژوهشگاه  منتشر شد

پژوهش��ی  ه��ای  دس��تاورد 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی در قالب يك بروشور تمام 

رنگی 4 صفحه ای منتش��ر ش��د. 

اين بروش��ور كه رون��د پژوهش اعضای 
هيات علمی را در س��ال های 87 تا 89 به 
رواي��ت آمار و نمودار بررس��ی كرده مورد 
اس��تقبال ق��رار گرفت��ه و ت��ا كن��ون بين 

مخاطبان مختلفی توزيع ش��ده اس��ت.
همکاران ب��رای دريافت اين بروش��ور                     
می توانند به روابط عمومی مراجعه كنند.

ج��داول و نم��ودار های بروش��ور فوق در 
صفح��ه 8 و 9 همين ش��ماره خبر نامه نيز 

چاپ شده است. 

قرائت دسته جمعی قرآن 
در ماه رمضان

ماه رمضان امسال برنامه قرائت 
دس��ته جمعی قرآن كريم توس��ط 

همکاران  برگزار ش��د.
در اين برنامه با توجه به اهميت و تاكيد 
آيات و روايات بر استحباب قرائت قرآن در 
م��اه رمضان،فراخوان��ی از طريق پيامك و 
اتوماس��يون  برای همکاران ارسال شد كه 
بر اساس آن عاقه مندان به روابط عمومی 
اعام می كردند تمايل به قرآئت چند جزء 

از ق��رآن كري��م را دارن��د.
سپس بر اس��اس ثبت نام های قبلی به 
آنها اعام می شد تا كدام جزء قرآن را بايد 
بخوانند.ب��ه اين ترتيب ش��ركت كنندگان 
توفيق ش��ركت در ختم كام��ل قرآن را به 

دس��ت می آوردند.
در اي��ن برنام��ه 35 نف��ر از هم��کاران 
ش��ركت كرده و حدود 3 بار قرآن كريم به 

طور كامل قرائت ش��د. 

مقاله دو همکار در یك
 کتاب معتبر بین المللی 

كتاب Contesting Archives ،  كه مقاله 3 نويس��نده ايرانی نيز در آن منتشر شده 
موفق به كس��ب جايزه سال Barbara ”Penny“ Kanner 2011 شد.اين جايزه كه 
اختصاصا تحقيقات حوزه زنان و تاريخ جنس��يتی را مورد توجه و تشويق قرار می دهد،از 

س��وی انجمن زنان مورخ غربی )WAWH( پشتيبانی 
می شود. WAWH از س��ال 1969ميادی به منظور 
ترويج تاريخ منافع زنان در محيط های علمی تأس��يس 
ش��د. اين انجمن، بزرگترين نهاد در نوع خود، در اياالت 
متحده آمريکا محس��وب می شود. اكثريت اعضای آن را 
زنانی از اياالت متحده تش��کيل می دهند، در عين حال 
زنان س��اير نقاط چون كانادا وكشورهای ديگر جهان نيز 
می توانند به عضويت آن در آمده و در حوزه های مختلف 
تاري��خ زن��ان به لح��اظ تحقيق��ات علمی، هم��کاری و 
 Barbara ”Penny“ مش��اركت داشته باش��ند.جايزه
Kanner ني��ز يك جايزه معتبر بين المللی و آكادميك 

است.
 Contesting Archives: Finding كت��اب 
Women in the Sources ب��ه خاط��ر اس��تفاده از 
روش های جديد تحقيقاتی برای تش��کيل آرش��يوهای 
توسعه يافته برای شناخت تاريخ زنان در گذشته، موفق 

به كسب اين جايزه شده است. اين كتاب، مجموعه مقاالتی را تشکيل  می داد كه 3 مقاله 
از آن را نويس��ندگانی از ايران نوش��ته ان��د. اين مقاالت در واقع مرب��وط به پانلی علمی 
وتخصصی با عنوان جنس��يت و مطالعات تاريخ زنان در دوره معاصر ايران بود  و بايد در 
سال 2008 ميادی در دوساالنه بين المللی ايران شناسی كه در كشور كانادا برگزار شده 
بود، ارائه می ش��د. س��پس با آث��ار ديگری كه ب��ه مطالعات و تحقيق��ات تاريخ زنان در 
سايركشورها اختصاص داشت، ذيل انتشارات دانشگاه پرينستون در سال2010 ميادی 
در ايلی نويز آمريکا به چاپ رس��يد و در س��ال جاری ميادی به عنوان بهترين اثر جايزه 
اول و برت��ر فوق را درياف��ت كرد. به جز دكتر منص��وره اتحاديه كه از 
مورخان به نام تاريخ معاصر ايران اس��ت، دو تن از اعضای پژوهش��گاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی كه در پژوهشکده های تاريخ و ادبيات 
فعاليت می كنند به عنوان نويس��ندگان مقاالت اين كتاب دس��تاورد 

تحقيقات خود را به شرح زير و به انگليسی در آن منتشر كرده اند.
دكتر مريم عاملی رضائی از پژوهش��کده ادبي��ات با عنوان مقاله» نامه 
 Women’s Prose and Letters in the »ه��اي زنان و نثر آنان
late Nineteenth Century در دوره ناصرالدي��ن ش��اه قاجار، به 
بررسي شيوه نگارش و محتواي اولين نمونه هاي باقي مانده از نثر زنان 

درباري پرداخته است. 
دكتر الهام ملك زاده نيز مقاله» زنان و بنيادهای وق�فی در پايان قاجار 
 Women and Endowments  vaqf  in »و اوايل عصر پهلوی
late Qajar and early Pahlavi Era را ب��ا ارائ��ه مس��تندات 
تاريخ��ی مرب��وط ب��ه تغيير ماهيت فک��ری و عملکرد زن��ان در حوزه 
موقوفات بشردوستانه، حد فاصل اواخر قاجار و اوايل دوره پهلوی را در 

اين كتاب منتشر كرده. 
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پاتوق های فرهنگی 
برقرار است 

سلسه گفتارهای فرهنگی روز  با عنوان 
»پاتوق اهل فرهنگ�« همان طور كه 

پيش از اين سرپرست شعبه پژوهشگاه 
در قم  وعده داده بود،با حضور اساتيد و 
عاقه مندان برگزار می شود.در همين 
راستا مدتی قبل پاتوق فرهنگی ويژه 

برادران با موضوع »عرفان های نو ظهور 
معنوی ؛عرفان حلقه« با حضور حجت 

االسام  مظاهری سيف عضو هيئت 
علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

برگزار شد.برنامه بعدی گفتمان 
فرهنگی ويژه خواهران بود كه با 
موضوع »جنبش های نوظهور 

معنوی؛مدعيان ظهور« برگزار شد.در 
اين جلسه نيز خانم حسنی مدرس 
دانشگاه سخنرانی كرد.پاتوق اهل 

فرهنگ قرار است پس از اين نيز به 
صورت منظم در شعبه پژوهشگاه در 

قم برگزار شود.عاقه مندان برای 
كسب اطاع از جزئيات برنامه های 

آينده   می توانند با شماره 2900230 
در قم تماس بگيرند.

کارگاه های آموزشی با 
تخفیف ویژه 

كارگروه فعاليتهاي علمي معاونت 
پژوهشي پژوهشگاه تابستان امسال با 
همکاري “پژوهشگاه علوم و فن آوري 

اطاعات ايران” كارگاه هايي را به 
صورت مشترک برگزار كرد. از اعضاي 
هيأت علمي و كارشناسان پژوهشگاه 

كه عاقه مند به شركت در اين 
كارگاه ها بودند دعوت شدپس از 

تکميل فرم، ثبت نام كنند.
براي اعضاي هيأت علمي %50 و 

كارشناسان پژوهشگاه %30  تخفيف 
در نظر گرفته شده بود.در مجموع  38 

دوره آموزش در حوزه های مختلف 
پيش بينی شد. آشنايي با شيوه هاي 

توليد و چاپ مقاله هاي علمي در 
مجله هاي isi  ، آشنايي نظري و عملي 

با نمايه سازي با تاكيد بر نمايه سازي 
كتاب ،امنيت شبکه و نرم افزار در سه 

سطح مقدماتی،متوسط و 
پيشرفته،مديريت پروژه هاي فناوري 

اطاعات در سه سطح 
مقدماتی،متوسط و پيشرفته و آشنايي 

با آينده پژوهي وروش هاي آن 
 تعدادی از اين عناوين بودند.

مقایسه آماری فعالیت های کتابخانه در سال های 90 و 89 ستون آخر

پیشرفت در همه بخش ها
 مقايسه آماری سه ماهه اول سال های 1389 و 1390 كتابخانه مركزی منتشر شد.

بر اساس اين آمار كه حميد رضا رادفر سرپرست كتابخانه مركزی آنها را منتشر كرده،فعاليت اين كتابخانه در  بازه زمانی يکساله  
بررسی شده در همه موارد به جز امانت كتاب در مقايسه با همان دوره در سال گذشته افزايش قابل توجهی داشته است. كتاب های 

خريداری شده در سه ماه اول سال 89 در مجموع 420 نسخه بوده در حالی كه اين آمار در سال 90 به 669 نسخه رسيده است.
كتاب های ثبت شده فارسی و التين 1755 در امسال و در سال گذشته 412 نسخه بوده است.تعداد كتاب های فهرست نويسی 

شده نيز از 215 در سال 89 به 1090 نسخه در سال 90 رسيده است. در جدول زير جزئيات بيشتر منتشر شده و می توان اين دو 
دوره زمانی را به آسانی با هم مقايسه كرد .

سرپرست كتابخانه مركزی همچنين از خدمات و برنامه های جديد در اين كتابخانه خبر داده است. به گفته رادفر با افزايش ساعات 
كاری كتابخانه پس از اين عاقه مندان می توانند تا ساعت 8 شب از خدمات آن استفاده كنند.عاوه بر اين  قفسه هاي كتاب             

باز شده اند و بعد از تحويل 2 انبار به كتابخانه  با هدف استفاده بهينه از محيط كتابخانه، كتاب هاي غير ضروري و كم مراجعه به 
انبارها منتقل شده اند.سيستم استفاده از برگه دانها نيز حذف شده است.آخرين خبر هم اينکه بعد از اين خريد كتاب از طريق 

شوراي خريد كتاب  انجام خواهد شد. هر پژوهشکده و گروه براي تمركز در امر خريد كتاب و منابع اطاعاتي بايد نماينده ای در اين 
شورا تعيين كند.   

تعداد نسخه )سال 1390 (تعداد نسخه ) سال 1389 (خرید
368 )  56.5 درصد رشد(235كتابهای التين ) از نمايشگاه (
102 )36 درصد رشد(75كتابهای عربی ) از نمايشگاه (

90-كتابهای فارسی ) از نمايشگاه (
109  )0/9 -  درصد كاهش(110كتابهای فارسی ) توسط كارپرداز (

تعداد نسخهتعداد نسخهثبت
كتابهای فارسی و عربی
 ) خريداری و اهدايی (

1214  )432/5 درصد رشد(228

541  )194 درصد رشد(184كتابهای التين
تعداد نسخهتعداد نسخهفهرست نویسی

122  )43/5 درصد رشد(85كتابهای التين
968  )644/6 درصد رشد(130كتابهای فارسی و عربی

تعداد نسخهتعداد نسخهآماده سازی 
1109 )343/6 درصد رشد(250كتابهای فارسی

115  )80- درصد كاهش(195كتابهای التين
تعداد نفرتعداد نفرمراجعان

3799 )52 درصد رشد(2500مراجعان حضوری
تعداد عنوان تعداد عنوانامانت
1133 )2/32 - درصد كاهش(1160فارسی
111 )34/3 - درصد كاهش(169التين

تعداد نفرتعداد نفر عضویت و تسویه حساب 
13 )333/33 درصد رشد(3عضويت 

19 )58/33 درصد رشد(12تسويه  حساب 


