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هسته قطب ادبیات و  

 پژوهش های میان رشته ای

دوتش سٔضاٖ سضا٣٤     

صتاٖ ٚ ادت٥ات فاسس٣  :سضتٝ 
استاد٤اس : ٔشتثٝ  

 دوتش حس٥ٙق٣ّ لثاد٢  پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘

صتاٖ ٚ ادت٥ات فاسس٣  :سضتٝ 
استاد:ٔشتثٝ  

 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘

 دوتش صٞشاپاسساپٛس

صتاٖ ٚ ادت٥ات فاسس٣  :سضتٝ 
دا٘ط٥اس : ٔشتثٝ  

 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘

 دوتش سٚح ا٥ٍ٘ضوشاچ٣

صتاٖ ٚ ادت٥ات فاسس٣  :سضتٝ 
استاد: ٔشتثٝ  

 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘

 دوتش اتٛاِماسٓ سادفش

صتاٖ ٚ ادت٥ات فاسس٣  :سضتٝ 
استاد: ٔشتثٝ  

 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘

 دوتش سحٕاٖ ٔطتاق ٟٔش

ٚ ادت٥ات فاسس٣ :سضتٝ  صتاٖ   

استاد٤اس : ٔشتثٝ  

 دا٘طٍاٜ تثش٤ض

 دوتش خسشٚتالش٢

تق٥ّٓ ٚ تشت٥ت فاسس٣ :سضتٝ   

استاد: ٔشتثٝ  

 دا٘طٍاٜ تٟشا٣٘

 دوتشف٥ّشضا ٔالئ٣ تٛا٣٘

تاس٤خ ::سضتٝ   

ادا٘ط٥اس: ٔشتثٝ   

 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘

 دکترطاهره ایشانی

زبان و ادبیات فارسی:رشته  

استادیار: مرتبه   

 پژوهشگاه علوم انسانی



چٙدذ  »ادت٥ات لّٕشٚ ٚس٥ق٣ سا دس تش ٣ٔ ٥ٌشد ٚ ٔسائُ ادت٣  :ضزٍرت تطکیل قطة تا استٌاد تِ اسٌاد تاال دستی اٍلَیت ّای کطَر( الف
ٞستٙذ  ٚ تٝ د٥ُِ وث٥شاالضالؿ ٚ رٚتغٖٛ تٛدٖ س٤طٝ دس فّْٛ ٔختّف دٚا٘ذٜ  است؛ تٙاتشا٤ٗ تشا٢ حُ ٤ا تث٥٥ٗ آٟ٘ا تا٤ذ فّدْٛ ٔختّدف سا   « تثاس٢
ٝ ٚضدٛح  د٤دذ             . وا٤ٚذ ٝ  ا٘دذ تد ُ ٌشفتد ٝ ٞدا٢ ٔدشتثظ تدا ٔغاِقدات  ادتد٣ ضدى ٝ ا٢  سا ٣ٔ تٛاٖ  دس پژٚٞص ٞا٢ ٌٛ٘ا٣ٌ٘ٛ وٝ دس سضت س٤ٚىشد ٥ٔاٖ  سضت

ٝ ضٙاس٣  ادت٥ات  سٚا٘طٙاس٣ ادت٥ات  ٚ  ٝ ضٙاس٣  جأق ٥ٕٞٗ ٟٔٓ اص س٢ٛ تش٘أٝ س٤ضاٖ ٚ ٔذ٤شاٖ ... اص  جّٕٝ  تح٥ُّ ٌفتٕاٖ  ٔغاِقات فش٣ٍٙٞ  ٘طا٘
 اص ٘مطٝ جأـ ف٣ّٕ وطٛس وٝ تدش  10اص ساٞثشد والٖ ضٕاسٜ  4تش اساس اسٙاد تاال دست٣ ٚ عثك تٙذ . اسضذ وطٛس ٥٘ض ٔٛسد تاو٥ذ لشاس ٌشفتٝ است

ٝ ٞا٢ فّْٛ ا٘سا٣٘ ٚ سا٤ش فّْٛ  تش اساس ٍ٘شش اسال٣ٔ تا س٤ٚىشد سفـ ٥٘اصٞا٢  سضتٝ ٌستشش ٌشا٤طٟا٢ ٥ٔاٖ ا٢ دس دسٖٚ فّْٛ ا٘سا٣٘ ٚ ت٥ٗ سضت
 .د؛ تاو٥ذ داسف٣ّٕ ٚ اجتٕاف٣

تدش٤ٚ  ؽشف٥دت ٞدا٢ جٟدا٣٘ ٥ٔدشای ادت٥دات        -2. تث٥٥ٗ ٔثاحث ٥ٔاٖ فش٣ٍٙٞ دس ادت٥دات  -1:اّداف در سهیٌِ فؼالیت ّای ضاخِ قطة(ب
تسظ ٔشصٞا٢ دا٘ص دس حٛص٠ ادت٥ات ٚ ٚسٚد تٝ تحم٥مات جذ٤ذ دس  ا٤ٗ لّٕشٚ ٔثُ ادت٥ات ٚ تٛسقٝ ٌشدضٍش٢  ادت٥ات ٚ ٔح٥ظ ص٤سدت   -3.فاسس٣

ٝ ٢ ادت٥ات ٚ ٔغاِقات ٥ٔاٖ سضتٝ ا٢  دس ٔم٥اس ٣ّٔ ٚ فشأدشص٢ -4. ادت٥ات ٚ ا٘ذ٤طٝ ٞا٢ د٣ٙ٤  فّسف٣ ٚ فشفا٣٘ . احشاص ٔشجق٥ت ف٣ّٕ دس ص٥ٔٙ
تث٥٥ٗ ٘مص آٌا٣ٞ تخط٣ ٚ تس٣ّ تخط٣ ادت٥ات تشا٢ جأقٝ ٚ تخف٥ف تحشاٖ ٞا٢  -6.تث٥٥ٗ ٔٙاسثات ادت٥ات تا د٤ٍش ٞٙشٞا تٝ ٤ٚژٜ ٞٙش ٞفتٓ-5

ٜ ٞا ٚ ٔشاوض پژٚٞط٣ تٝ ادت٥ات ا٤شاٖ فش٣ٍٙٞ تٝ فٙٛاٖ ص٤دش سداخت تدشا٢ تسد٥اس٢ اص      -7.اجتٕاف٣ تغز٤ٝ ٚ جٟت د٣ٞ فقا٥ِت ٞا٢ ف٣ّٕ دا٘طٍا
تث٥٥ٗ ساتغ١ ادت٥ات ٚ فّسفٝ  سٚاٖ ضٙاس٣  جأقٝ ضٙاس٣  صتاٖ ضٙاسد٣  ٞٙدش  ٔقٕداس٢  اخدالق  خدا٘ٛادٜ  ص٘داٖ ٚ        -8. ضاخٝ ٞا٢ فّْٛ ا٘سا٣٘

تٛسدق١ تحم٥مدات دس فش د١    -10. تث٥٥ٗ ٚ تطش٤ح آداب  آ٥٤ٗ ٚ خّم٥ات ا٤شا٥٘اٖ دس ادٚاس ٔختّف تا تى٥ٝ تدش ٔٙداتـ ادتد٣ آٖ دٚسٜ ٞدا     -9.س٥ٕٙا
ٝ ٞا٢ فشًٞٙ  س٥است  اجتٕاؿ  تق٥ّٓ ٚ تشت٥ت  ص٘اٖ ٚ خا٘ٛادٜ تا تٟشٜ ٥ٌش٢ اص پژٚٞطىذٜ ٞا٢ ٔتقذد ٔ ٛ واسوشدٞا ٚ واستشد ادت٥ات دس فش  د ٛجد

 -13.تث٥٥ٗ ٔٙاسثات ادت٥ات تا فٙا ش فش٣ٍٙٞ ٣ّٔ ٚ ت٣ٔٛ -12. ٔقشف٣ ٚ ٌستشش تحم٥مات دس ٌشا٤ص ادت٥ات ٚ ٔح٥ظ ص٤ست -11.دس پژٚٞطٍاٜ 
 .عشاح٣ سأا٘ٝ ٔشتثظ تالغة جٟت سِٟٛت تشلشاس٢ استثاط تا جأقٝ ف٣ّٕ

وٕه تٝ ٌسدتشش فشٞٙدً    -2. وٛضص تشا٢ تحمك اٞذاف پ٥ص ت٣ٙ٥ ضذٜ دس ٘مطٝ جأـ ف٣ّٕ وطٛس -1: دستاٍردّای پیص تیٌی ضدُ(ج
وطف حٛصٜ ٞا٢ ٔجَٟٛ ٔغاِقات٣ دس حٛصٜ ٔغاِقات ٥ٔاٖ سضتٝ ا٢ داخدُ   -3.ا٤شا٣٘ د اسال٣ٔ اص عش٤ك تش٤ٚ  فّٓ ٚ ٥٘ض تشت٥ت ٥٘ش٢ٚ ٔتخصص 

وٕه تٝ تم٤ٛت اتحاد ٚ ا٘سجاْ ٣ّٔ دس  -4.سفـ ٥٘اصٞا٢ ساصٔاٖ ٚ ٔشاوض ٞذف وٝ فٟشست تشخ٣ اص آٟ٘ا دس تٙذ لث٣ّ روش ضذٜ است. فّْٛ ا٘سا٣٘
ٝ ا٢ حٛصٜ ٔغاِقدات ادتد٣   -5. وطٛس اص عش٤ك تٛجٝ تٝ فشًٞٙ ٞا٢ ت٣ٔٛ . سفـ ٥٘اصٞا٢ پژٚٞطٍشاٖ داخ٣ّ ٚ خاسج٣ دس حٛصٜ ٔغاِقات ٥ٔاٖ سضت

پ٥طتاص٢ ٚ ٔشجق٥ت  -8. ا٘تطاس ٔماالت ف٣ّٕ پژٚٞط٣ تا ٞذف ت٥ِٛذ دا٘ص ٚ ٘ؾش٤ٝ پشداص٢ -7.تا٥ِف وتة ٔٛسد ٥٘اص ا٤ٗ حٛصٜ اص فّْٛ ا٘سا٣٘ -6
. وٕه تٝ اح٥ا٢ ٔٛلق٥ت ٔحٛس٢ ٚ تاس٤خ٣ ا٤شاٖ دس فشًٞٙ ٚ تٕدذٖ اسدال٣ٔ    -9.ف٣ّٕ دس حٛصٜ ٔغاِقات ٥ٔاٖ سضتٝ ا٢ دس داخُ فّْٛ ا٘سا٣٘

وٕه تٝ تش٘أدٝ تد٣ٔٛ سداص٢ فّدْٛ دس وطدٛس دس حدٛصٜ فّدْٛ         -11.وٕه تٝ ٟ٘ادٞا٢ فقاَ دس أٛس خا٘ٛادٜ ٚ ص٘اٖ دس جٟت ٥ُ٘ تٝ اٞذاف -10
 . وٕه تٝ تفىش تش٤ٚج٣ ساص٢ فّٓ ٚ استما٢ سغح فّٓ ٚ دا٘ص -13. ا٤جاد ضثىٝ ا٢ اص دا٘طٕٙذاٖ ٚ ٘خثٍاٖ فّْٛ ا٘سا٣٘ -12.ا٘سا٣٘

 



  خذٔت   رضتِ   ٔشتثٝ   خاًَادگی ًام ٍ ًام

 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘    اسال٣ٔ  دٚسٜ ا٤شاٖ تاس٤خ   استاد٤اس   صادٜ ّٔه اِٟاْ

 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘  اسال٣ٔ دٚسٜ ا٤شاٖ تاس٤خ   استاد ارس تشوٕٗ پش٤ٚٗ

 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘ ضٙاس٣ جأقٝ استاد٤اس ٥ٔشصا٣٤ اهلل آ٤ت س٥ذ

   اسال٣ٔ  دٚسٜ ا٤شاٖ تاس٤خ ٤اس استاد  صادٜ احٕذ ا٥ٔش ٔحٕذ
  

 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘

 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘  استثاعات فّْٛ استاد٤اس  سپٙج٣ اِشضا فثذ ا٥ٔش

 دا٘طٍاٜ تثش٤ض   اسال٣ٔ  دٚسٜ ا٤شاٖ تاس٤خ دا٘ط٥اس ل٥ذاس٢ لذ٣ٕ٤ فثاس

 ت٥شجٙذ دا٘طٍاٜ   اسال٣ٔ  دٚسٜ ا٤شاٖ تاس٤خ دا٘ط٥اس ت٥شجٙذ٢ ف٥ّضادٜ صٞشا



  

بر اجتماعی تاریخ موضوع اهمیت .گردید آغاز آنال مکتب گیری شکل با پیش سال نود حدود از حوزه این در مستمر مطالعات که است مردم اجتماعی زندگی گوناگون جنبه های تاریخی مطالعة اجتماعی تاریخ 
 سرفصل که حالی در شده پرداخته کمتر اجتماعی تاریخ علمی و نظری مباحث به ایران در گرفته، صورت متحده ایالت و اروپا در ای گسترده مطالعات حوزه این در اینکه علیرغم و نیست پوشیده کس هیچ

   .می گردد تدریس ایرانشناسی و کتابداری اجتماعی، علوم تاریخ، رشته های در درسی واحد عنوان به اجتماعی تاریخ

- اجتماعی تاریخ قطب ضرورت:   

نظر در با .پردازد می تاریخی بستر در کنند، می زندگی آن در که معنوی و مادی جهان با ها انسان روابط و ها حکومت با ها انسان روابط یکدیگر، با ها انسان روابط مختلف اشکال بررسی به اجتماعی تاریخ 
 علوم پژوهشگاه خصوص همین در .دارد وجود ها حوزه این در تتبع و تحقیق و پژوهش و بررسی به نیاز که دارند وجود وسیعی اجتماعی های حوزه ایران معاصر تاریخ در فوق، ویژگیهای و ها مولفه گرفتن
 تاریخ زمینه در پژوهشی و آموزشی علمی، اهداف اجرای و ریزی برنامه و تدوین با علمی قطب این تا دهد تشکیل را معاصر ایران اجتماعی تاریخ علمی قطب دارد نظر در فرهنگی مطالعات و انسانی

 .کند کمک دارد، کشور فرهنگی و علمی توسعه های زمینه تحقق با تنگاتنگی ارتباط که معاصر ایران تاریخ از بخش این علمی پیشرفت به معاصر ایران اجتماعی

-   از عبارتند قطب اهداف:   

المللی بین و ملی مقیاس در معاصر ایران اجتماعی تاریخ زمینه ی در علمی مرجعیت احراز.   

معاصر ایران اجتماعی تاریخ رشته کردن تخصصی. 

معاصر ایران اجتماعی تاریخ رشته زمینه در متخصص نیروی تربیت. 

اجتماعی تاریخ دانش از گیری بهره با کشور اجرایي و علمي ریزي برنامه و سازي تصمیم و مشاوره 

معاصر ایران اجتماعی تاریخ دانش زمینة در علمي راهبرد تدوین. 

کشور توسعه و علم تولید مسیر در المللي بین و ملی علمي مراكز مشاركت زمینه آوردن فراهم. 

ایران اسالمی جمهوری نظام  و اجتماع به آن توجه اهمیت بر مبنی اسالم مبین دین اهداف راستای در معاصر دوران محوریت با اجتماعی تاریخ رشته سیاستگذاری. 

ایران در قومیتی تنوع همچنین و رشته این به جهانی توجه و اجتماعی علوم گسترش به توجه با منطقه ای و بومی دانش تولید. 

کشوری و استانی نیاز به توجه با بومی بالقوه استعدادهای کارگیری به با نو نگاهی ارائه طریق از مختلف های زمینه در تحقیقات کیفی سطح ارتقاء. 

اطالعات گردآوری و مربوطه افزار نرم تهیه شامل اجتماعی تاریخ زمینه در تخصصی اطالعاتی بانک تهیه 

و موجود خالهای شناسائی و سنجی نیاز به توجه با اجتماعی تاریخ حوزه در تدریس برای جدید های کتاب تدوین و تهیه 

جامعه فرهنگ در حوزه این اهمیت بعلت مدارس درسی های کتاب در آن های سرفصل ورود همچنین و آنها بندی دسته. 

اجتماعی تاریخ تخصصی ی نامه واژه تهیه 

تاریخ حوزه در آن کردن تخصصی و اجتماعی تاریخ رشته توسعه 

علمی قطب تشکیل نامه آیین اهداف به توجه با برنامه دستاوردهای 

کشور علمی جامع نقشه در شده بینی پیش اهداف به نیل. 

ایران معاصر اجتماعی تاریخ های مولفه تدوین و بررسی با ایرانی -اسالمی فرهنگ گسترش 

ایران معاصر اجتماعی تاریخ حوزه در مغفول مطالعاتی های حوزه بررسی. 

 معاصر ایران اجتماعی تاریخ حوزه در خارجی و داخلی پژوهشگران و ها سازمان و مراکز و سازمان نیازهای رفع 

ایران اجتماعی تاریخ حوزه تحقیقاتی نتایج و مطالعات از گیری بهره با کشور در ملی انسجام و اتحاد ایجاد به کمک 

معاصر ایران اجتماعی تاریخ حوزه اطالعاتی های بانک تهیه 

ایران معاصر اجتماعی تاریخ حوزه های کتاب ترجمه و تالیف 

ایران تاریخ از حوزه این در پردازی نظریه و دانش تولید هدف با پژوهشی علمی مقاالت انتشار 

کشورش در تاریخ علم از حوزه این سازی بومی به کمک 

 



 خدهت  هحل   رضتِ هزتثِ  ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 دوتش س٥ذ ٔصغف٣ فا ٣

 
 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘   صتاٖ ضٙاس٣ استاد  

 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘ صتاٖ ضٙاس٣   استاد   دوتش صٞشٜ صسضٙاس

 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘ صتا٘طاس٣   دا٘ط٥اس دوتش اص٤تا افشاض٣

 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘ صتاٖ ضٙاس٣   استاد٤اس   دوتش اتٛسا سستٓ ت٥ه 

 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘   صتاٖ ضٙاس٣ دا٘ط٥اس دوتش فشصا٘ٝ ٌطتاسة

 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘ صتاٖ ضٙاس٣   دا٘ط٥اس  دوتش حس٥ٗ  اف٣  

 دا٘طٍاٜ تٟشاٖ صتاٖ سٚس٣  استاد دوتش جاٖ اهلل وش٣ٕ٤

 دا٘طٍاٜ تٟشاٖ صتاٖ سٚس٣  استاد   دوتش ٔشض٥ٝ ٤ح٣٥ پٛس 

 دا٘طٍاٜ تٟشاٖ صتا٘طٙاس٣   استاد   خاٖ دوتش ٔحٕٛد ت٣ جٗ

 دا٘طٍاٜ تٟشاٖ فشًٞٙ ٚ صتاٟ٘ا٢ تاستاٖ   استاد   دوتش ٔحٕٛد دٜ حم٣

 پژٚٞطٍاٜ فّْٛ ا٘سا٣٘ صتاٖ ٚ ادت٥ات فاسس٣     استاد٤اس ٔحٕذ ٘ژاد دوتش ٤ٛسف

 هسته قطب زبان شناسی پیکره ای
 



ّدف ّای :قطة ضاخِ ّای فؼالیت سهیٌِ در اّداف(ب  
 سضت١ ٌستشش ٚ ٔقشف٣ ضأُ لغة ا٤ٗ اصلی ٍ ػودُ

ٖ ضٙاس٣ ً ساص٢ آٖ  ٌٛ٘اٌٖٛ واستشدٞا٢ ٚ پ٥ىشٜ ا٢ صتا  ٕٞاٞٙ
ٝ س٤ض٢ حٛصٜ  ا٤ٗ پژٚٞط٣ ٚ ف٣ّٕ فقا٥ِت ٞا٢  ا٤جاد تشا٢ تش٘أ
ٝ ٢ دس ف٣ّٕ ٔشجق٥ت احشاص ٔٙاسة  صتا٣٘ پ٥ىشٜ ٞا٢  ص٥ٔٙ
ٖ ضٙاس٣ ٖ ضٙاس٣ ٚ صتا  ٔشتٛط دا٘ص ٚ آٌا٣ٞ استما٢ پ٥ىشٜ ا٢  صتا

 جا٤ٍاٜ تٝ دست ٤ات٣ ٚ فاسس٣ ادب ٚ صتاٖ تٛإ٘ٙذ٢ ٞا٢ تٝ
   .است (Cyberspace) سا٤اسپٟش دس فاسس٣ صتاٖ ضا٤ست١

دا٘ص ٌستشش ٚ استماء -1 :ضدُ تیٌی پیص دستاٍردّای(ج 
ٖ ضٙاس٣ ٤ٛ٘ٗ ٖ ضٙاس٣ ٚ صتا  تشا٢ ٔشوض٢ ا٤جاد -2.پ٥ىشٜ ا٢ صتا

ٖ ضٙاس٣ دا٘ص ت٣ٔٛ ساص٢ ٚ سٚصآ٤ٙذساص٢ ٕٞا٣ٍٙٞ  تج٥ٕـ   صتا
ٓ آٚسدٖ -3.پ٥ىشٜ ا٢  ٚ حٛصٜ ا٤ٗ ٔتخصصاٖ ٚ پژٚٞطٍشاٖ ٌشدٞ
ٓ افضا٣٤ ٚ دا٘ص ٚ اعالفات تثادَ ٜ واسٞا٢ اسائ١ -4.ف٣ّٕ ٞ  سا
ٖ ضٙاخت٣ ٚ صتا٣٘ ٔسائُ حُ تشا٢ ف٣ّٕ  ٚ پ٥ىشٜ ٞا ا٤جاد -5.صتا

 ٔتٖٛ پشداصش تشا٢ تخصص٣ اتضاسٞا٢ ت٥ِٛذ ٚ دادٜ پا٤ٍاٜ ٞا٢
 ت٥ِٛذ ٞذف تا ف٣ّٕ ٔماالت ٚ وتاب ٞا ا٘تطاس ٚ تأ٥ِف -6صتا٣٘
ٝ پشداص٢ ٚ دا٘ص  دس ٔغاِقات٣ ٘اضٙاخت١ حٛصٜ ٞا٢ وطف -7.٘ؾش٤
ٝ ا٢ ٥ٔاٖ دا٘ص ا٤ٗ ٖ ٞا٢ ٥٘اصٞا٢ سفـ ٚ -8.سضت  ٚ پژٚٞط٣ ساصٔا

ٖ ضٙاس٣ حٛص٠ دس خاسج٣ ٚ داخ٣ّ پژٚٞطٍشاٖ  اص پ٥ىشٜ ا٢ صتا
 .تٛد ضخٛاٞذ ف٣ّٕ لغة ا٤ٗ دستاٍردّای جّٕٝ

حضٛس ٣ٔ تٛاٖ سا٤ا٘ٝ پ٥ذا٤ص آغاص اص  : قطة تطکیل ضزٍرت (الف 
ٝ ٞا٣٤ دس سا پذ٤ذٜ ا٤ٗ آضىاس   ٤ا خٛدواس تشج١ٕ صتاٖ  آٔٛصش چٖٛ فش 

ً ٍ٘اس٢  ٔاض٣ٙ٥   ا٘ثاسش  ٌفتاسدسٔا٣٘  ٌفتاس  ت٥ِٛذ ٚ دسن فشٞٙ
ٖ د٣ٞ   تس٥اس٢ ٚ ٔصٙٛف٣ ٞٛش اسٙاد  ٚ ٔتٖٛ تاص٤ات٣ ٚ جستجٛ سأا

ٝ ٞا٢ اص د٤ٍش ٖ ضٙاس٣ ص٥ٔٙ   ١ٕٞ دس .وشد ٔطاٞذٜ واستشد٢ ٚ ٘ؾش٢ صتا
ُ ّای فقا٥ِت ٞا ا٤ٗ ٓ تش٤ٗ ستاى ٍاقؼی داد ٝ ضٕاس٣ٔ آ٤ذ ٔٙثـ ٟٔ  ٚ ت
ٓ آٚسدٖ تشا٢   وٝ (صتا٣٘ پ٥ىش٠) ٔتٙٛؿ ٚ تضسي دادٜ ٞا٢ پشداصش ٚ فشاٞ

ٝ ا٢ تاضذ صتاٖ ٤ه ٕ٘ا٤ٙذ٠ ٝ ٞا  اص ٔجٕٛف  ٥ٌش٢ضىُ تٝ سٚش ٞا ٘ؾش٤
ُ ای ستاى ضٌاسی ا٢سضت٥ٔٝاٖ ٚ ٤ٛ٘ٗ دا٘ص  ٞذف .ضذ ٔٙجش پیکز
  اص ٟٔٓ ٥ٕٞٗ .است دا٘ص ا٤ٗ واستشد ٚ ٌستشش ٔقشف٣  ٥٘ض لغة ا ٣ّ
ٝ س٤ضاٖ س٢ٛ  است  ٌشفتٝ لشاس تاو٥ذ ٔٛسد ٥٘ض وطٛس اسضذ ٔذ٤شاٖ ٚ تش٘أ
 کالى راّثزد اس 4 تٌد طثق ٍ دستی تاال اسٌاد اساس تز ت٤ٛژٜ

 گزایطْای گستزش تش وٝکطَر ػلوی جاهغ ًقطِ اس 10 ضوارُ
ِ ّای تیي ٍ اًساًی ػلَم درٍى در ای رضتِ هیاى   اًساًی ػلَم رضت

 ًیاسّای رفغ رٍیکزد تا اسالهی ًگزش اساس تز ػلَم، سایز ٍ
ٓ تش٤ٗ اص ٤ى٣ د٤ٍش  اصس٢ٛ .داسد تاو٥ذ اجتواػی ٍ ػلوی  ا٤ِٛٚت ٞا ٟٔ

 ستاى جایگاُ ارتقاء وطٛس  والٖ ساٞثشد٢ ٚ تاالدست٣ اسٙاد ١ٕٞ دس
ِ ّای ّوة گستزش فارسی،  ایزاى، در آى آهَسش ٍ پژٍّطی سهیٌ
  ٣ٔ ضٛد آضىاس ٔٛضٛؿ ا٤ٗ پ٥ط١ٙ٥ تٝ ٍ٘ا٣ٞ تا ٚ است جْاى ٍ هٌطقِ

ْ ٞا٢ ٘خست٥ٗ وٝ  پ٥طتش ٚ) ا٘سا٣٘ فّْٛ پژٚٞطٍاٜ سا ف٣ّٕ ٌا
ٝ فٙٛاٖ سا فاسس٣ صتاٖ دادٜ ٞا٢ پا٤ٍاٜ ٚ تشداضتٝ (ا٤شاٖ صتاٖ فشٍٞٙستاٖ  ت

ٓ تش٤ٗ اص ٤ى٣ ٖ ضٙاس٣ پ٥طثشد تشا٢ صتا٣٘ پژٚٞص اتضاسٞا٢ ٟٔ   صتا
ٖ ضٙاس٣ ٚ پ٥ىشٜ ا٢   صتاٖ ٌستشش تٝ خذٔت ٚ ا٤شاٖ دس سا٤ا٘ط٣ صتا
ٖ ضٙاس٣  دا٘ص افتال٢ ٚ جٟاٖ ٚ ا٤شاٖ دس فاسس٣  ٚ فاسس٣ ادت٥ات صتا
 .است وشدٜ ا٤جاد ا٘سا٣٘ فّْٛ
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 : اّویت

٣ ٘د٣ٙ٤ٛ  تّمد دس فصش جٟا٣٘ ضذٖ وٝ دس آٖ ٔالحؾات د٣ٙ٤  ٣ّٔ ٚ جٟا٣٘ دس پ٥ٛ٘ذ است ا٥ٙٔت افشاد ٚ ٌشٜٚ ٞا٢ اجتٕاف٣ ٔختّف دس ا٤ِٛٚت لشاس ٌشفتٝ ٚ : تدٍیي ٍ ارایِ رٍیکزد اهٌیتی ًَیي( الف

تث٥د٥ٗ ٘ؾدش٢ ٚ ف٥ّٕدات٣ ا٤دٗ س٤ٚىدشد ٘د٤ٛٗ       . ٜ اسدت وشداص ا٥ٙٔت پذ٤ذاس ٌطتٝ ٚ ٥ٕٞٗ أش تّم٣ ٞا٢ تاصٜ ا٢ اص ا٥ٙٔت سا دسسغٛح ٔختّف ٔغشح ساختٝ ٚ ٔا٥ٞت اجتٕاف٣ ٔمٛالت ا٥ٙٔت٣ سا تشجستٝ 

 .ا٥ٕٞت٣ دٚچٙذاٖ تشا٢ وطٛسٞا٣٤ ٔا٘ٙذ جٕٟٛس٢ اسال٣ٔ ا٤شاٖ داسد

ٕاْ ٕ٘دٛد  اٞتتا تٛجٝ تٝ ا٤ٙىٝ ا٥ٙٔت اص ٔفا٥ٞٓ ف٥ّٕات٣ است  تٙاتشا٤ٗ الصْ است تا ٘سثت تٝ تشت٥ت ٘سُ جذ٤ذ٢ اص ٔحمماٖ  ٘ؾش٤ٝ پشداصاٖ ٚ ٔذ٤شاٖ : تزتیت ًسل جدید ًظزیِ پزداساى ٍ هدیزاى( ب

 .  تا تتٛاٖ دس آ٤ٙذٜ دس چٟاسچٛب ٘ؾش٤ٝ ٞا ٚ اٍِٛٞا٢ ت٣ٔٛ تٝ حفؼ ٚ استماء ا٥ٙٔت پا٤ذاس دست ٤افت

 : ضزٍرت

ٍٕٞاْ تا تحٛالت ساختاس٢ دس ٘ؾأات اجتٕاف٣ ٚ دٌشد٤س٣ ٞا٢ حا ّٝ اص آٖ سٚ٘ذ ٔستٕش تحم٥ك ٚ پژٚٞص دس حدٛصٜ ا٥ٙٔدت   : ًیاس کارتزدی تِ یافتِ ّای ػلوی درهَضَع اهٌیت اجتواػی( الف

 .اجتٕاف٣ ٞٓ ٤ه ضشٚست ف٣ّٕ است

تشجٕٝ ا٢ تٛدٖ تخص لاتُ تٛج٣ٟ اص ٔٙاتـ حٛصٜ ٔغاِقات ا٥ٙٔت اجتٕاف٣ ٚ ت٣ تٛج٣ٟ ا٤ٗ ٔٙاتـ تٝ ٞٙجاسٞا٢ اسصضد٣  : ضزٍرت رفغ کاستی ّای هَجَد در حَسُ هطالؼات اهٌیت اجتواػی( ب

 . ٥ش٢ تشٔثٙا٢ آٟ٘ا آس٥ثٟا٣٤ جذ٢ سا تٝ ٕٞشاٜ خٛاٞذ داضت ٌا٤شا٣٘ ٚ ٕٞچ٥ٙٗ تسٙذٜ وشدٖ تٝ تجشت٥ات ف٣ٕٔٛ ٚ تص٥ٕٓ-اسال٣ٔ

 : دستاٍردّا

دس ٚالدـ  لغدة ٔضتدٛس دس دٚسٜ فقا٥ِدت خدٛد ٘ؾش٤دٝ ٢       . ٥ٔسش اسدت  تَلید هثاًی ًظزیِ تَهیا٤ٗ أش اص عش٤ك  هثٌا؛-هثٌا تا پاراداین اهٌیتی جاهؼِ-جایگشیٌی پاراداین اهٌیتی سیاست( الف
لغة ف٣ّٕ جأقٝ ٚ ا٥ٙٔت تدا ا٤جداد   . ق٥٥ٗ ٣ٔ ٕ٘ا٤ذا تجذ٤ذ٢ تا ِحاػ ٕ٘ٛدٖ اسصضٟا٢ اسال٣ٔ ٚ تجاسب ٣ّٔ سا دس حٛصٜ ٔغاِقات ا٥ٙٔت تٝ ثثت خٛاٞذ سسا٘ذ وٝ چاسچٛب ٔغاِقات٣ آ٤ٙذٜ دس وطٛس س

 . ٔشجق٥ت ف٣ّٕ ا٥ٙٔت پژ٣ٞٚ ٚ تا تذ٤ٚٗ سشفصّٟا٢ پژٚٞط٣ ٚ آٔٛصض٣ جذ٤ذ  تح٣ِٛ دس ٘ؾاْ پژٚٞط٣ ٚ آٔٛصض٣ فّْٛ ا٥ٙٔت٣ ا٤جاد ٥ٔىٙذ

٘مذ ٚا الح س٤ٚىشد سّث٣ ٚ ٔٙفقُ دس حٛصٜ ٔغاِقات ٚ ٔذ٤ش٤ت ا٥ٙٔت٣ ٚ تم٤ٛت س٤ٚىشد ا٤جات٣ ٚ فقداَ ٥٘دض اص جّٕدٝ دسدتاٚسدٞا٢ لغدة      : تاثیز تز رًٍدّای سیاست ساسی ٍ سیاست گذاری( ب

 .  ف٣ّٕ جأقٝ ٚ ا٥ٙٔت خٛاٞذ تٛد


