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پس از پیروزی انقالب اسالمی، در سال 1360 با تصویب هیأت دولت، 12 مؤسسۀ فّعال در رشته های گوناگون 
ایران، بنیاد شاهنامۀ فردوسی، بنیاد فرهنگ ایران، بنیاد فرهنگ  علوم انسانی شامل: انجمن حکمت و فلسفه 
و هنر ایران، پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران، پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگستان ادب و هنر ایران، 
فرهنگستان زبان ایران، فرهنگستان علوم ایران، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، مرکز ایرانی تحقیقات تاریخی و مرکز 
به وزارت  وابسته  ادغام شدند و »مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی«  با یکدیگر  ایرانی مطالعه فرهنگ  ها 

فرهنگ و آموزش عالی را پدید آوردند.
در سال 1369، پس از انجام برخی تغییرات سازمانی و تشکیالتی، نام این مؤسسه از سوی »شورای گسترش 
آموزش عالی« به عنوان »پژوهشگاه« تغییر کرد. تشکیالت سازمانی پژوهشگاه در خرداد سال 1372 به تصویب 
نهایی سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید. در سال 1373، »شورای عالی پژوهشگاه« با هدف تاکید بر 
گرایش علوم انسانی در تحقیقات، عنوان »پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی« را برای این نهاد برگزید 

که به تصویب »شورای گسترش آموزش عالی« نیز رسید. 
با اجرای قانون تشکیل هیأت امناء در وزارت آموزش عالی و شروع به کار هیأت امناء دانشگاهها و پژوهشگاهها 
از سال 1371، پژوهشگاه علوم انسانی به عضویت هیأت امنای منطقه 4 تهران، ویژه موسسات پژوهشی علوم 

انسانی درآمد، از آن زمان تاکنون، کلیۀ امور پژوهشگاه، با نظارت و هدایت هیأت امناء صورت میپذیرد.   
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بر مبنای اساسنامۀ آن، موسسه ای پژوهشی است که به طور عمده 
عرفان،  دینی،  معارف  و  قرآن  ادیان،  حکمی،  علوم  و  فلسفه  تاریخ،  )ادبیات،  انسانی  علوم  در  پژوهش  وظیفۀ 
زبان شناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد تطبیقی، علوم سیاسی و...( و همچنین مطالعه فرهنگ های گوناگون بشری 

را به عهده دارد. 

تاریخچه
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بهره گیری  با  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  راهبردی  برنامه  دومین  سند   1398 در سال 
و  ملی  جایگاه  ارتقای  پژوهش،  کیفیت  ارتقای  اهداف  با  و  اول  برنامه  تجربه های  و  دستاوردها  از 
موسسه ی  عنوان  به  پژوهشگاه  نقش آفرینی   و  جامعه  بر  تأثیرگذاری  افزایش  پژوهشگاه،  المللی  بین 
دوم  دوره  در  در  انسانی  علوم  پیش  از  بیش  اعتالی  و  اثربخشی  کارایی،  تا  شد  تدوین  چهارمی  نسل 

شود.  محقق  پژوهشگاه  برنامه مداری 
 

بین المللي  و  ملي  منزلت  با  است  سازمانی   ،1404 افق  در  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 
و  فرهنگ  شنا ساندن  و  انساني  علوم  اعتالی  و  توسعه  اندیشه های نو،  درخلق  پیشرو  علمی،  مرجعیت  و 

جهانی. و  آسیایی  منطقه ای،  ملی،  در عرصه  سازنده  تعامل  با  اسالمی،  تمدن  
علوم،  وزارت  کالن  برنامه های  چارچوب  در  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  ماموریت 
بنیادی،  پژوهش های  اجرای  ملی،  و  بومی  دینی،  ارزش های  و  باورها  پایه  بر  و  فناوری  و  تحقیقات 
قلمرو  در  انسانی  علوم  اعتالی  و  دانش  ترویج  آینده پژوهی،  نظریه پردازی،  نیز  و  توسعه ای  و   کاربردی 
از  بهره گیری  با  ایرانی-اسالمی،  تمدن  زبانی  و  فرهنگی  علمی،  ادبی،  تاریخی،  فکری،  میراث های 

است.  نخبگانی  شبکه  بستر  در  انسانی  علوم  آثار  و  دیدگاه ها  نقد خالقانه  و  نوین  دانش  دستاوردهای 

سند راهبردی پژوهشگاه

چشم انداز و مأموریت پژوهشگاه
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پژوهش، یکی از مهم ترین ابزارهای انسان برای کسب آگاهی و کشف حقیقت است و رشد و توسعۀ 
جوامع بشری در طول تاریخ، به ویژه در قرون متأّخر، نتیجۀ پژوهش بوده است. خوشبختانه در سال های 
اخیر مجموعه مدیریت کشور نگاه ویژه ای به امر پژوهش داشته است. در این میان، مسئوالن و مدیران 
در صدد  در کشور،  پژوهش  اصلی  کانون  منزله  به  پژوهشی،  و  عالی  آموزش  و مؤسسات  دانشگاه ها 
ببرند و بر کّمیت و کیفیت پژوهش در این مؤسسات  از این فرصت به وجود آمده بهره  تا  برآمده اند 

بیفزایند. 
پژوهشی  و  فعالیت علمی  نیم قرن  از  برخورداری  با  نیز  انسانی و مطالعات فرهنگی  پژوهشگاه علوم 
کوشیده است به وظیفه خود در زمینه پژوهش در علوم انسانی و انجام مطالعات فرهنگی عمل کند 
و با نخبگان این حوزه تعاملی سازنده برقرار سازد. چنانکه می توان گفت در کارنامۀ علمی بسیاری از 
استادان برجسته حوزة علوم انسانی فعالیت های پژوهشی وجود دارد که نتیجه ارتباط مؤثر آنان با این 

پژوهشگاه است. 

وظایف
اطالعاتی  بانک های  و  کتابخانه ها  فناوری،  و  پژوهشی  امور  کلیۀ  اجرای  بر حسن  نظارت  و  اداره   *

پژوهشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط؛
* برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی؛

* اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور؛
* توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی 

بر سند چشم انداز، برنامه های توسعه و نقشه جامع علمی کشور؛
* کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی پژوهشگاه براساس زمان بندی طرح نامه های مصّوب؛

* مطالعات الزم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی ساالنه برای ارائه 
به رئیس پژوهشگاه؛

* ایجاد ارتباط الزم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات 
علمی؛

* همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی ، برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و 
اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین پژوهشگاه و سایر مؤسسات؛

* همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیردانشگاهی؛
*  برنامه ریزی برای استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور )اعم 

از مراکز علمی- پژوهشی حوزوی و دانشگاهی( برابر ضوابط مصّوب؛

معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی
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برنامه های  قالب  اولویت های پژوهشی در  تعیین  اهداف و  ارائه  برنامۀ پژوهشی پژوهشگاه و  * تهیۀ 
میان مدت و بلند مدت؛

* بررسی و ارزیابی فعالیت های پژوهشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعۀ کشور براساس اهداف 
سند چشم انداز و برنامه های توسعه و نقشۀ جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در 

هیأت رئیسه؛
تأمین  برای  برنامه ریزی  و  پژوهشی مشترک  ـ  برنامه های علمی  و  تعریف موضوعات  و  * شناسایی 

امکانات و تخصیص اعتبار الزم جهت تعامل علمی- پژوهشی حوزه و دانشگاه.

تحصیالت تکمیلی
پژوهشگاه از سال 1368، با هدف پرورش پژوهشگران متخصص در حوزه های مورد نیاز علوم انسانی، اقدام به 
برگزاری دوره های آموزشی در کنار کار اصلی پژوهشی خویش کرده است. نخستین رشته های مقطع کارشناسی 
ارشد پژوهشگاه زبان و ادبیات فارسی؛ تاریخ ایران دورة اسالمی و زبان شناسی همگانی، بودند و در سال 1376 
با تأسیس رشتۀ علوم سیاسی، پذیرش دانشجو در دوره های دکتری تخصصی پژوهشگاه آغاز شد. از آن زمان 
تاکنون متناسب با نیاز جامعه علوم انسانی کشور، موّفق به راه اندازی 14 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 10 

رشته در مقطع دکتری تخصصی شده است.

رشته های مقطع دکتری 

حاصل این سال ها، برگزاری بیش از 226 دوره )157 دوره کارشناسی ارشد و 69 دوره دکتری( و پرورش 925 
دانش آموخته و پژوهشگر، انتشار بیش از 700 اثر علمی ـ پژوهشی و علمی-ترویجی، در رشته های گوناگون 
علوم انسانی است. رویکرد اصلی تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه بر اساس سند برنامه راهبردی، تقویت آموزش 
مسئله محور و توجه به ارتقاء کیفیت به جای کمیت است و بر همین اساس افزایش دانشجویان مقطع دکتری به 
عنوان مکمل برنامه های پژوهشی و حرکت در جهت جذب دانشجویان ارشد به صورت اختصاصی در رشته های 

نوآورانه با بهره گیری از استادان صاحب نظر و طراز اول کشور را در دستور کار دارد.

* علوم سیاسی
*  زبان شناسی همگانی

* فرهنگ و زبان های باستانی
* زبان و ادبیات فارسی

* فلسفۀ علم و فناوری 
* تاریخ علم دورة اسالمی
* انقالب و تمدن اسالمی 
* تاریخ ایران بعد از اسالم 

* حکمت متعالیه
 * فلسفۀ دین

* فرهنگ و زبان های باستانی
* زبان و ادبیات فارسی
* زبان شناسی همگانی
* تاریخ ایران اسالمی

* پژوهش علوم اجتماعی
* زبان و ادبیات عرب
* علوم قرآن و حدیث

* فلسفۀ دین

* دین و رسانه
* مدیریت رسانه
* علوم اقتصادی

رشته های مقطع کارشناسی ارشد 
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معاونت فرهنگی و اجتماعی

براساس اهمیت مسائل فرهنگی ـ اجتماعی در سند چشم انداز توسعه، نقش فرهنگ در ساختار باورها 
و رویکردها و به دلیل گستردگی دامنۀ مسائل فرهنگی و اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی اقدام به ایجاد معاونت فرهنگی و اجتماعی در ساختار پژوهشگاه با اهداف ذیل نموده است:
* توسعۀ مفاهیم و آموزه های فرهنگی از جمله نهادینه سازی فرهنگ گفتگو و تعامل در میان اعضای 

پژوهشگاه؛
* رصد مسائل فرهنگی و کمک به کاهش و یا رفع آسیب های اجتماعی؛

نهادهای فرهنگی، در سطح  با سایر  ارتباط  و  ارزش های فرهنگی در جامعه  و  انسانی  * بسط علوم 
جامعه.

وظایف
استادان،  در سطوح  پژوهشگاه  اجتماعی  و  فرهنگي  امور  کلیۀ  اجراي  بر حسن  نظارت  و  راهبري   *
دانشجویان و کارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه هاي مربوط و با همکاري و هماهنگي 

سایر نهادهاي ذي ربط؛
* همکاري با سایر معاونت ها جهت حسن اجراي برنامه هاي پژوهشگاه؛

* تطبیق و اجراي سیاست هاي راهبردي شوراي عالي انقالب فرهنگي و ستادهاي تعمیق و گسترش 
فرهنگ و مباني اسالم در دستگاه ها در حوزة مسائل فرهنگي و اجتماعي؛

* ایجاد ارتباط و همکاري هرچه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهاي فکري و فرهنگي؛
* برنامه ریزي به منظور توسعۀ آموزش هاي فرهنگي، سیاسي و اخالقي از طریق برگزاري کالس هاي 
از توان موجود  با استفاده بهینه  آموزشي و سمینارها و مجامع فرهنگي، فکري و سیاسي دانشگاهي 

نهادهاي اسالمي و انقالبي و نظارت بر آنها؛
* اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاداندیشي و گسترش زمینۀ ارتباط پژوهشگاهیان با 

صاحبنظران علمي، فرهنگي و سیاسي؛
* راهبري، مدیریت و اجراي برنامه ها و فعالیت هاي فرهنگي، هنري، قرآني، دیني، اجتماعي و سیاسي 

در سطوح مختلف پژوهشگاه؛
* برنامه ریزي و نظارت اجرایی طرح ها و فوق برنامه ها در زمینه هاي فرهنگي، علمي، تحقیقاتي و هنري؛

* انتشار و ترویج ارزش هاي اسالمي از طریق تهیه منابع سمعي و بصري؛
استفاده  به منظور  کشور  فرهنگي  و  سیاسي  اجتماعي،  هنري،  نشریات  فراهم آوردن  و  جمع آوري   *

دانشجویان و ایجاد آرشیوهاي مربوط؛
* برنامه ریزي و برگزاري اردوهاي آموزشي، فرهنگي، زیارتي و هنري براي دانشجویان؛
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* زمینه سازي و بسترسازي فعالیت هاي فرهنگي دانشجویان، اساتید و کارکنان پژوهشگاه متناسب با 
اهداف و وظایف فرهنگي معاونت فرهنگي و اجتماعي.

* تهیه و ارائه گزارش هاي مستمر از فعالیت هاي انجام یافته به مقام مافوق و مراجع ذي صالح.
* برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف پژوهشگاه به منظور ایجاد هماهنگي در فعالیت هاي فوق برنامه 

در ارتباط با اهداف پژوهشگاه.
* گسترش فضاي اخالقي، معنوي و تربیتي در پژوهشگاه؛

* تعامل با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور.

برنامه های معاونت فرهنگی - اجتماعی
* برگزاری نشست های تخصصی؛

* سفرهای استانی؛
* تبادالت فرهنگی بین المللی؛

* نشست کتاب خوانی تخصصی و رونمایی از کتاب های تخصصی برتر به منظور توسعه کتابخوانی با 
همکاری نهاد کتابخانه های عمومی؛

* ساخت فیلم مستند؛
* تقدیر از پایان نامه های برتر با ارائه محتوای مباحث توسط دانشجویی ذی ربط؛

* ایجاد محیطی فرهنگی برای فعالیت دانشجویان پژوهشگاه؛ 
* راه اندازی اطلس فرهنگی - اجتماعی؛

* حمایت از تأسیس انجمن های صنفی و فرهنگی؛
* برنامه های دانشجویی همچون برگزاری:
      اردوهای فرهنگی، علمی یک روزه؛

      انتشار نشریۀ دانشجویی؛
      جشنواره فیلم های موبایلی؛

      پیگیری امور مرتبط با خوابگاه ها.

مناظره با موضوع حق رأی در اسالم1394
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1393 قزاقستان  کشور  به  سفر 

 اطلس فرهنگی اجتماعی
معاونت فرهنگی با هدف گردآوری و دسته بندی اطالعات فرهنگی و قابل دسترس جهت دستیابی به 
شاخص های مرتبط با فرهنگ و در راستای پژوهش و برنامه ریزی در سطح کشور، برای اولین بار اطلس 
فرهنگی- اجتماعی را  از طریق چهار منبع اطالعاتی ذیل در دسترس همگان به ویژه پژوهشگران علوم 

انسانی قرار خواهد داد:
الف- داده های سرشماری طی 4 دوره آماری )1390-1365(، موجود در مرکز ایران؛
ب- داده های ثبتی در دوره زمانی )1391-1380( ، توسط مرکز آمار تولید می شود؛ 

ج- داده های دستگاهی، جمع آوری اطالعات به هنگام و جامع از ارگان ها و سازمان های مربوطه؛
د- داده های سنجشی و پیمایشی مانند پیمایش های فرهنگی و سایر پیمایش های انجام شده در کشور 
مانند آمارگیری فرهنگی ارزش ها و نگرش های ایرانیان که نیاز به تکرار و تحلیل مجدد دارند و انجام 

پیمایش های جدید مطابق با نیازهای فرهنگی امروز کشور.

اردوی یک روزه به غار کتله خور استان زنجان 
1394

سفر استانی به استان گلستان 1393
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اداری،  امور  با واحدهای مدیریت  زیر مجموعه  با سه مدیریت  منابع  مالی و مدیریت  اداری،  معاونت 
انجام وظایف خود می پردازد. هدف  به  بهره وری  و  اداری  بودجه تحول  مالی، مدیریت  امور  مدیریت 
معاونت اداری به کارگیری نیروی انسانی متخصص برای باال بردن سرعت، دقت و نظم، در ارائه خدمات 
اداری و مالی، به روز  رسانی تشکیالت پژوهشگاه و دستیابی به نظام پویای بودجه مبتنی بر برنامه های 
مصوب جهت افزایش میزان رضایت مندی کارکنان و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه و ارتقای سطح 

توانمندی حقوقی پژوهشگاه در جهت حفظ منافع آن در مراجع قانونی است.
وظایف

* ابالغ کلیۀ مصوبات، مقررات و آئین نامه های ابالغی از سوی رئیس پژوهشگاه به واحدهای ذی ربط 
و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

* تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع 
ذی صالح برای تصویب؛

* ارائه گزارش های توجیهی الزم به رئیس پژوهشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر 
و پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزة معاونت به ریاست پژوهشگاه؛

* اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیۀ امور اداری، مالی و تشکیالتی پژوهشگاه، مطابق با مصوبات، 
مقررات و آئین  نامه های مربوط؛

* رسیدگی به اهداف اجرایی پژوهشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش های کاری 
مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای مختلف 

در راستای تحقق اهداف اجرایی پژوهشگاه؛
* نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف براساس بودجۀ تفصیلی مصوب هیأت امناء 

و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل پژوهشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیأت امناء؛
* تعیین وضعیت موجود پژوهشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت ، تنگناها ، مشکالت ، فرصت ها و 

تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب؛
* ارائه گزارش های توجیهی الزم به رئیس پژوهشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت 

نظر؛
پیشنهاد  و  برنامه ریزی  و  پژوهشگاه  جامع  براساس طرح  نیاز  مورد  اطالعات  تکمیل  و  * جمع آوری 

بودجۀ سالیانه؛ 
* استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخۀ مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی 

مالی در جهت ایجاد انظباط مالی در بخش های مختلف پژوهشگاه؛
و  حفظ  به منظور  پژوهشگاه  تجهیزات  و  ابنیه  نگهداری  برای  مناسب  اجرایی  روش های  تدوین   *

نگهداری از سرمایه های ملی.

معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
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پژوهشکده ها
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تاریخچه
با توجه به ضرورت توسعه وجوه مطالعات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در زمینۀ علوم انساني و 
اجتماعي و مباني کاربردي آنها، »پژوهشکدة مطالعات تطبیقي اقتصاد« در سال 1376 تأسیس شد. هم اکنون 
این پژوهشکده داراي شش گروه پژوهشي »اندیشه هاي اقتصادي«، »اقتصاد تطبیقي«، »نظام هاي اقتصادي«، 
»مدیریت راهبردي«، »مدیریت دانش و پژوهش« و »مدیریت فرهنگي« است. این پژوهشکده با 6 هیأت علمی 

و 1 کارشناس در حال انجام وظایف محوله می باشد.

اهداف
 جامعیت بخشیدن به تحقیقات اقتصادي؛

 به کارگیري و پرورش پژوهشگران فعال در گرایش هاي مختلف علم اقتصاد؛
 استفاده از روش هاي تحقیق کّمي و غیر کّمي در پژوهش ها؛

 بررسی تأثیر فرهنگ و تمدن بومي در شکل گیري و تحول زندگي اقتصادي.

فعالیت هاي علمي، پژوهشي و آموزشی
 انجام طرح های پژوهشی؛

 برگزاری سخنرانی و نشست؛
 برگزاری دورة ارشد »علوم اقتصادی«؛

 انتشار دو فصلنامۀ »اقتصاد تطبیقی« و »اقتصاد و تجارت نوین«.

پژوهشکدة اقتصاد و مدیریت
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تاریخچه
گروه اندیشه سیاسي اسالم در سال 1374 راه اندازي شد. این گروه در طي سال هاي متمادي با تشکیل 
جلسات علمي نسبت به چاپ مقاالت و کتاب هایي در زمینه اندیشۀ سیاسي اقدام کرده است و پس 
انساني توانست به لحاظ ساختاري به پژوهشکده علوم سیاسي  نیروي  از گسترش فعالیت ها و جذب 
ارتقاء یابد. با گسترش فعالیت هاي این پژوهشکده، رشته علوم سیاسي نیز در این پژوهشکده تأسیس 
دوره   8 تاکنون  پژوهشکده  این  به تحصیل شدند  و مشغول  پذیرفته  دکتري  مقطع  در  دانشجویان  و 

دانشجوي دکتري پذیرفته است.
پژوهشکده انقالب و تمدن اسالمي پژوهشکده اي مستقل از پژوهشکده علوم سیاسي بود که در سال 

1389 تأسیس شد. این پژوهشکده نیز تحت همین عنوان یک دوره دانشجوي دکتري پذیرفت.
با عنایت به تغییر ساختار داخلي پژوهشگاه در سال 1391 پژوهشکده علوم سیاسي و پژوهشکده انقالب 
و تمدن اسالمي ادغام شد و با عنوان جدید پژوهشکده اندیشه سیاسي، انقالب و تمدن اسالمي فعالیت 

خود را آغاز کرد. این پژوهشکده هم اکنون دارای 3 هیأت علمی و 3 کارشناس می باشد.

اهداف
 تحقیق دربارة موضوعات مربوط به تمدن اسالمي و چگونگي ارتباط آن با فرهنگ و انقالب اسالمي؛ 

 توجه به چشم اندازهاي آیندة تمدن اسالمي با تکیه بر آرمان هاي انقالب اسالمي؛ 
 بررسي ظرفیت هاي تمدن اسالمي و همچنین دستاوردهاي انقالب اسالمي و ظرفیت هاي تمدن ساز 

فرهنگ اسالمي. 

فعالیت هاي علمي، پژوهشي و آموزشی
 4 طرح پژوهشی انجام شده و 7 طرح در حال اجرا؛

 چاپ 12 عنوان کتاب؛ 
 چاپ 30 عنوان مقالۀ علمی پژوهشی؛

 ارائه طرح های پژوهشی با عنوان: فلسفۀ الهي تاریخ در تمدن غرب و شرق عالم اسالمي )مقایسۀ 
هویت  بر  تأکید  )با  روس  و  ایران  جنگ هاي  بررسي  مطهري(،  دکتر  شهید  استاد  و  خلدون  ابن  آراء 
ملي(، بازتاب غرب و مدرنیته در سفرنامه، سفرنامه نویسان اوایل دورة قاجار )با تأکید بر چهار سفرنامه(، 
پیشنهاد طرح ادبیات والیي با چهار گرایش ادبیات علوي، ادبیات دنیوي، ادبیات عاشورایي و ادبیات 
انتظار، بررسی اندیشه سیاسی محقق کرکی و روزبهان خونجی در روند منازعات و مصالحات اوایل دوره 

پژوهشکدة اندیشه سیاسي، انقالب و تمدن اسالمي
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حکومت صفوی )مصوب پژوهشکده(؛
 برگزاری سخنرانی های متعدد؛
 برگزاری مناظره های مختلف؛

 برگزاری دورة دکتری رشته »علوم سیاسی« از سال 1394 و رشته 
»انقالب و تمدن اسالمی« از سال 1376؛

 انتشار نشریه »جستارهای سیاسی معاصر«.

تاریخچه
در  کاربردی  و  بنیادین،  جامع،  پژوهش های  به  جامعه  نیاز  به  پاسخ  در  تربیت  و  اخالق  پژوهشکده 
در  در سال 1390  علم النفس  و  روانشناسی  و  تربیت،  و  تعلیم  کاربردی،  و  بنیادین  اخالق  حوزه های 
ساختار نوین سازمانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به تصویب رسید، اما بطور رسمی 
در سال 1393 راه اندازی گردید. ساختار پژوهشکده از چهار گروه پژوهشی »مطالعات بنیادین اخالق«،  
»مطالعات کاربردی اخالق«، »فلسفه تعلیم و تربیت« و »علم النفس و روان شناسی« تشکیل شده است. 

این پژوهشکده دارای 5 هیأت علمی و 1 کارشناس می باشد.

اهداف
 شناسایی و علت یابی مصادیق بی اخالقی در سطوح فردی و اجتماعی؛

 ارائه راه کارهای مناسب جهت رفع مصادیق بی اخالقی و ترویج باور و منش اخالق محور در سطح 
جامعه؛

از حافظه مداري به تأمل مداري و  ارائه راه حلي مبنایي براي متحول ساختن نظام آموزشي کشور   
باالبردن قدرت داوري، انتخاب و تصمیم  گیري درست؛

 تدوین و ارائه الگویي قابل اجرا از برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان و آموزش تفکر در مدارس 
کشور؛

پژوهشکدة اخالق و تربیت
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 شناسایی نیازهای آموزشی، تربیتی، هوش و استعداد کودکان و نوجوانان و ارائه راه کارهای الزم جهت 
بهبود مشکالت فراگیران؛

 ارائه راه کارهای بدیع، عملیاتی و متناسب با فرهنگ بومی برای رفع مشکالت روان شناختی فردی و 
خانوادگی شناسایی شده؛

رشته های  جمله  از  تحصیلی  رشته های  برای  نیاز  مورد  آموزشی  و  آکادمیک  منابع  تدوین  و  تهیه   
روان شناسی و تعلیم و تربیت، براساس اصل بومی سازی علوم انسانی؛

تهیه و تدوین منابع مورد نیاز برای مخاطبان برنامه فلسفه برای کودکان )شامل مربیان، برنامه ریزان، 
کودکان و نوجوانان(. 

فعالیت هاي علمي، پژوهشي و آموزشی
آموزشی؛ کارگاه های  و  نشست  ها  سخنرانی ها،  برگزاری   

کودک«؛ و  »تفکر  علمی -پژوهشی  مجله  انتشار   
5 طرح در حال اجرا؛ انجام شده و  17 طرح   

سخنرانی؛ و  نشست   70 از  بیش  برگزاری   
آموزشی؛ کارگاه   40 از  بیش  برگزاری   

مقاله.   100 از  بیش  برگزاری   

تاریخچه
فرهنگی  و مطالعات  انسانی  پژوهشگاه علوم  پژوهشکده های  باسابقه ترین  از جملۀ  تاریخ،  پژوهشکده 
است. هستۀ اولیۀ شکل گیری پژوهشکدة تاریخ به سال های پیش از انقالب اسالمی باز می گردد. در 
دهۀ چهل خورشیدی با تالش عده ای از بزرگان تاریخ کشور، انجمنی علمی با عنوان »انجمن تاریخ« 
تاسیس شد. این انجمن به همراه بخش تاریخ بنیاد فرهنگ ایران، بنیان پژوهشکده تاریخ را محسوب 
می شوند. بنیاد فرهنگ ایران که در سال 1343 تأسیس شد، در چهار بخش از جمله تاریخ ایران فعالیت 
داشت و گروه تاریخ فعالیت های پژوهشی خود را با انتشار کتاب آغاز کرد. پس از انقالب اسالمی و با 
ادغام دوازده مرکز تحقیقاتی و فرهنگی و تشکیل مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، گروه تاریخ 
بنیاد فرهنگ و انجمن تاریخ نیز ادغام و پژوهشکده تاریخ در مؤسسه ایجاد شد. پژوهشکده تاریخ با 

پژوهشکدة تاریخ



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

14

هدف انجام پژوهش های بنیادین در حوزة تاریخ ایران و آموزش تاریخ پژوهان عالقمند، فعالیت های خود 
را در 5 گروه »تاریخ اجتماعي ایران«، »تاریخ فرهنگي ایران«، »تاریخ سیاسي ایران«، »تاریخ اقتصادی 

ایران« و »تاریخ ایران فرهنگي« سامان داده است.
پژوهشکدة تاریخ در حال حاضر با 9 عضو هیأت علمی و 6 کارشناس در 3 گروه پژوهشی فعال و 2 

گروه پژوهشی غیرفعال در حال انجام وظایف محوله می باشد.

اهداف
 مطالعه و پژوهش در تاریخ و متون تاریخي اسالمي و ایراني؛ فرهنگ اسالم و ایران؛ 

 شناساندن منابع و پیشینۀ تاریخ و فرهنگ ایرانی و اسالمي به مردم کشور و جهان، به منظور تقویت 
و احیای هویت تاریخی، ملّی و دینی؛
 بازشناسی تمدن ایرانی- اسالمی. 

فعالیت هاي علمي، پژوهشي و آموزشی
 انجام بیش از 70 طرح پژوهشی اتمام یافته؛

از سال 1368 و دکتری »تاریخ علم دورة  ایران اسالمی«  ارشد »تاریخ   برگزاری دورة کارشناسی 
اسالمی« و »تاریخ ایران بعد از اسالم« از سال 1391 در گرایش »تاریخ ایران دوره اسالمی«؛
 ارتقای مهارت های پژوهش انتقادی، تحلیلی و کاربردی تاریخ پژوهان در حوزة تاریخ ایران؛

 اجرای طرح های پژوهشی انفرادی و گروهی، در زمینه تدریس، راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه 
دانشجویان رشتۀ تاریخ؛

 شرکت در همایش های تخصصی تاریخ با ارائه مقاله، سخنرانی و عضویت در انجمن ایرانی تاریخ و 
انجمن ایرانی تاریخ اسالم و پژوهشگران زن تاریخ؛

 انتشار نشریۀ »تحقیقات تاریخ اجتماعی«، »پژوهشنامۀ تاریخ اجتماعی - اقتصادی« و »جستارهای تاریخی«.
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تاریخچه
پژوهشکدة حکمت معاصر با توجه به ساختار مصوب هیأت امناي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي سال 1390 تأسیس شده و در حال حاضر در سه گروه پژوهشي با عناوین »کالم و فلسفه 
دین«، »مطالعات تطبیقي عرفان« و »حکمت اسالمي معاصر« فعالیت هاي خود را سامان داده است و 

با 6 عضو هیأت علمي به فعالیت خود ادامه مي دهد.

اهداف
 بومي سازي فلسفه دین؛ 

 مواجهه با چالش هاي انسان معاصر و یافتن پاسخ از میراث غني حکمي اسالمي؛
 گشودن  افق هاي علمي نوآورانه با رویکردي روش مند و نظام یافته در مطالعات تطبیقي عرفان؛

 پژوهش در میراث حکمي اسالمي )مشایي، اشراقي، متعالیه( و بسط و گسترش مطالعات فلسفي؛ 
صدرایي و پساصدرایي در جامعه علمي کشور.

فعالیت هاي علمي، پژوهشي و آموزشی
 اجرای طرح های پژوهشی؛

 برگزاري دوره کارشناسي ارشد »فلسفۀ دین« و دکتري »فلسفۀ دین« و »حکمت متعالیه«؛
 برگزاري همایش هاي ملي و بین المللي، درس گفتارها و سخنراني هاي علمي؛

 انتشار فصلنامه علمي- پژوهشي »حکمت معاصر«.

پژوهشکدة حکمت معاصر
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تاریخچه
در سال 1371 به همت استاد احمد بیرشک »بنیاد دانشنامۀ بزرگ فارسی« بنیانگذاری شد و در همان 
سال با اخذ موافقت رسمی از شورای گسترش آموزش عالی فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در سال 
نام یافت. در مرداد ماه  ایران« تغییر  1388 »بنیاد دانشنامۀ بزرگ فارسی« به »بنیاد دانشنامه نگاری 
به  دانشنامه نگاری«  »پژوهشکده  عنوان  با  بنیاد«  عالی  آموزش  گسترش  »شورای  موافقت  1397با 

»پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی« پیوست.
طبق  پژوهشکده  این  وظیفۀ  مهمترین  دارد.  علمی  هیأت  عضو   13 پژوهشکده  این  حاضر  حال  در 
روزآمدسازی  آن  اصلی  هدف  لذا   ، دانشنامه هاست  مانند  مرجع  هاي  کتاب  تدوین  و  تهیه  اساسنامه، 

اطالعات دانشنامه ها و همچنین تهیه دانشنامه در موضوعات و زمینه هاي گوناگون است.

اهداف
 رواج دانش و ادب؛

 باال بردن سطح اطالعات علمی و ادبی جامعه؛
 شناساندن منابع زبان و ادبیات فارسی به مردم کشور و جهان؛

 مطالعه و تحقیق در زمینۀ زبان و ادب فارسی؛
 همکاري با دانشگا هها و مؤسسات پژوهشی و فرهنگی کشور.

 تولید دانشنامه های عمومی و تخصصی
 ایجاد ارتباط مؤثر با جامعه از راه تدوین دانشنامه های مورد نیاز

فعالیت هاي علمي، پژوهشي و آموزشی
 اتمام تدوین بیش از 80 جلد دانشنامه از جمله زندگینامۀ علمی دانشوران ترجمۀ استاد احمد بیرشک 
)1376 برندة جایزة کتاب سال جمهوری اسالمی ایران(، دانشنامۀ زیست شناسی )برندة جایزة کتاب 

فصل1386( و دانشنامۀ کارآفرینی )برندة جایزة کتاب سال 1389 (
 در حال تدوین دانشنامۀ اقتصاد، انرژی، پیوست ریاضی، فرش، فلسفۀ تعلیم و تربیت، محیط زیست 

و مطالعات ورزشی
 انجام طر حهای درون سازمانی

 انجام طر حهای برون سازمانی

پژوهشکدة دانشنامه نگاری
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تاریخچه
پژوهشکدة زبان شناسی از بدو تأسیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جزو معتبرترین 
واحدهای پژوهشی این نهاد به شمار می آید. در حال  حاضر این پژوهشکده با 23 نفر نیروی 
انسانی متشکل از 5 استاد، 4 دانشیار، 5 استادیار، و 9 دستیار پژوهشی در سه گروه پژوهشِی 

»زبان شناسی نظری«، »زبان شناسی کاربردی« و »فرهنگ و زبان های باستانی« فعال است. 

اهداف
 توسعه پژوهش های نوین زبان شناسی نظری در حوزه زبان فارسی و گویش های آن؛

شناختی،  زبان شناسی  همچون  زبان شناسی  حوزه  در  میان رشته ای  پژوهش های  تقویت   
و  ادبی  روایت  پیکره ای،  و  رایانشی  زبانشناسی  زبان،  جامعه شناسی  و  بالینی  زبان شناسی 

پژوهش های ادبی در زبان شناسی؛
 راه اندازی و تقویت سامانه های رایانه ای در حوزه زبان شناسی؛

 توسعه پژوهش های حوزه زبان های ایرانی دوره میانه؛
 ایجاد ارتباط با شبکه ها، انجمن ها و تشکل های علمی و معتبر زبان شناسی؛

مسائل  و  نیازها  با  متناسب  زبان شناسی  علم  دستاوردهای  متناسب سازی  و  کاربردی سازی   
ملی و منطقه ای ایران از جمله آموزش زبان فارسی در مراکز علمی و فرهنگی خارج از کشور؛
 همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی فعال در حوزه زبان شناسی در داخل و خارج از کشور؛

 کاربست پژوهش های زبان شناسی در شناخت زبان ها و دیگر آثار تمدنی ایرانی اسالمی.

فعالیت هاي علمي، پژوهشي و آموزشی
کالن  طرح  سه  شامل  اجرا  حال  در  طرح   14 و  یافته  پایان  پژوهشی  طرح   70 از  بیش   

پژوهشگاه؛ 
فارسی(،  زبان  )دادگان  فارسی  زبان  داده های  پایگاه  فارسی:  زبان  داده های  پایگاه   
مجموعه ای از پیکره های متفاوت از گونه های زبانی و دوره های تاریخی زبان فارسی است که 
به همراه نرم افزارهای جستجو، بازیابی، پردازش و فهرست گیری به صورت برخط و تعاملی در 

دسترس همۀ پژوهندگان زبان فارسی در سراسر جهان قرار دارد. 

پژوهشکدة زبان شناسی
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زبان  به  توجه  غیرفارسی زبانان )آزوفا(:  به  ایران  فرهنگ  و  زبان  آموزش   
و  مخاطبان  تنوع  ایران،  تمدنی  و  فرهنگی  جایگاه  به دلیل  کشور،  از  خارج  در  فارسی 
مورد  گذشته  دهۀ  چند  در  اسالمي،  انقالب  تحوالت  نیز  و  زبان  این  جغرافیایی  گسترة 
تأکید مقام معظم رهبري و اسناد باالدستي جمهوري اسالمي ایران، و نتیجتًا، در اولویت 
برنامه های برون مرزی کشور قرار گرفته است. ازاین رو، پژوهشگاه علوم انساني در حوزة 
آموزش زبان فارسي و ترویج فرهنگ ایران برای غیرفارسي زبانان پیوسته مشارکت فعال 
پژوهشي  طرح هاي  اجراي  و  متولي  نهادهاي  با  علمي  استاد،  همکاري  اعزام  با  و  داشته 
مستقل از حامیان عمدة این حوزه به شمار مي آید. دو مجموعۀ »زبان فارسی« و »فارسی 
در  تدریس  برای  پژوهشگاه  شاخص  آموزشی  آثار  از  زبانان  غیرفارسی  برای  گفتاری« 

داخل و خارج از کشور است.
مقابل  )در  زبان شناختي  فرهنگ  این  نو:  میانه-فارسی  فارسی  جامع  فرهنگ   
آوانگاري،  زردشتي،  میانه  فارسي  متون  واژه هاي  تمام  شامل  زبانه  دو  دايرة المعارفي( 

که  منابعي  و  فرهنگ  این  پیکرة  است.  واژه  هر  متني  ارجاعات  و  معنایي  توضیحات 
از نوع نوشتاري و  تنها  براي استخراج اطالعات الزم و تدوین فرهنگ بررسي مي شوند، 
محدود به متوني است که به زبان فارسي میانه و خط فارسي میانه کتابي نوشته شده اند. 
از  تعدادي   )1363 )سال  کار  آغاز  در  که  است  بلند  و  کوتاه  متن   62 شامل  پیکره  این 
فرهنگ  وارد  تدریج  به  کتاب ها  این  واژه های  شدند.  برگزیده  اولیه  پیکرة  عنوان  به  آنها 

با حروف                                                                                              این میان واژه هایی که  از  می شود که 
 آغاز شده، آماده و بر روی سایت قرار گرفته است.

 برگزاری دوره های کارشناسی ارشد »زبان شناسی همگانی« و »فرهنگ و زبان های باستانی« 
از سال 1369 و دکتری »زبان شناسی همگانی« و »فرهنگ و زبان های باستانی« از سال 1381 

تاکنون؛
 انتشار بیش از 60 عنوان کتاب تخصصی که بسیاری از آنها جوایز ارزشمندی را دریافت نموده اند 

ازجمله: 
      »واژه نامه گویش بهدینان شهر یزد«، تألیف کتایون مزداپور؛ برگزیده کتاب سال جمهوري اسالمي 

ایران؛
     »واژه و معناي آن از فارسي میانه تا فارسي«، تالیف کتایون مزداپور؛ برگزیده کتاب سال 

pldb.ihcs.ac.ir :نشانی اینترنتی وبگاه
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جمهوري اسالمي ایران؛
     »بررسي دینکرد ششم«، تالیف مهشید میرفخرایي؛ برگزیده کتاب سال جمهوري اسالمي ایران؛

»دستنامه سغدي«، تألیف زهره زرشناس؛ کتاب برتر دانشگاهي رشته زبان شناسي و برنده جایزه پروین 
اعتصامي؛ 

     »نامه خاتون ارگي و صد و نوزده پاره نوشتار سغدي«، تألیف زهره زرشناس؛ کتاب برتر 
دانشگاهي و کتاب شایستۀ تقدیر در رشته زبان شناسي؛

     مجموعه  »زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان«، اثر برتر و برگزیدة آموزشی جشنواره های 
بین المللی و قطب علمی؛

 برگزاری سخنرانی ها، نشست ها و کارگاه های آموزشی؛
 انتشار مجله علمی-پژوهشی »زبان شناخت«؛

 همکاری در انتشار سایر مجالت زبان شناسی همچون مجلۀ »زبان و زبان شناسی«.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

20

تاریخچه
آنچه امروز در مجموعۀ بزرگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با نام »پژوهشکدة 
زبان و ادبیات« می شناسیم، باسابقه ترین و بزرگ ترین پژوهشکدة این مجموعه )به لحاظ تعداد 
را  ایران  فرهنگ  پژوهشکده  در سال 1351  ایران  فرهنگ  بنیاد  است.  علمی(  اعضای هیأت 
برای تربیت پژوهشگران در رشته های ادبیات، زبان شناسی و تاریخ فرهنگ تأسیس کرد و پس 
از انحالل آن در سال 1360 منجر به ایجاد گروهی به نام »زبان و ادبیات فارسی« شد که از 
همان سال، پژوهش های بنیاد فرهنگ ایران را پی گرفت. این گروه در پی تغییر نام مؤسسه به 
پژوهشگاه، نام پژوهشکده گرفت و از آن پس، »پژوهشکدة زبان و ادبیات« خوانده شد. در حال 
حاضر این پژوهشکده با 18 اعضای هیأت علمی و 9 کارشناس پژوهشی در 5 گروه پژوهشی، 
مختلف«،  موضوعات  در  ادبي  »تحقیقات  بینارشته اي«،  »تحقیقات  بنیادین«،  »پژوهش هاي 

»ترجمه« و »ادبیات و کاربردهای اجتماعی« مشغول به فعالیت است.

اهداف
 حفظ متون کهن و جلوگیري از نابودي آنها از طریق تصحیح و تحشیۀ این متون؛

 حفظ زبان و واژگان کهن پارسي و شیوة کاربرد آنها از طریق تألیف و تدوین فرهنگ لغت هاي 
کهن و معاصر؛

 انجام پژوهش هاي بنیادي در زمینه هاي گوناگون ادبي براي پاسخگویي به مشکالت ادبي 
سایر مراکز ادبي و دانشکده هاي ادبیات در سطح کشور و خارج از کشور به عنوان مرجع و قطب 

پژوهش هاي ادبي؛
 انجام پژوهش هاي گوناگون بنیادي براي تبیین و تقویت ادبیات معاصر در شاخه هاي داستان، 

نمایشنامه، طنز، شعر و...؛
رسانه هاي  زبان  ساماندهي  و  بهبود  براي  معیار  زبان  زمینه  در  بنیادي  پژوهش هاي  انجام   

جمعي؛
 تربیت نیروي متخصص و کارآمد در تمام زمینه هاي فوق.

پژوهشکدة زبان  و ادبیات
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فعالیت هاي علمي، پژوهشي و آموزشی

 51 طرح پایان یافته و 15 طرح پژوهشي در حال انجام؛
 برگزاری 66 سخنرانی ، 54 کارگاه، 25 نشست علمی و 3 همایش؛

 چاپ 62 عنوان کتاب  و 104 مقاله؛
 دریافت 2 جوایز علمي:

در  پارساپور  زهرا  دکتر  با تصحیح  التفلیسي  ابوالفضل حبیش  نوشته  کتاب »كفاية الطب«     
بیستمین جایزه کتاب فصل در رشته پزشکي، سال 1391؛

   کتاب »زنان شاعر در تاریخ ادب فارسي تا سده هشتم هجري« جلد اول، برندة جایزة ادبي 
پروین اعتصامي در شهریور 1395؛

 برگزاری دورة کارشناسی ارشد »زبان و ادبیات فارسی« و »زبان و ادبیات عرب« و دکتری 
»زبان و ادبیات فارسی«؛

 انتشار مجالت »ادبیات پارسي معاصر«، »کهن نامه ادب پارسي«، »آفاق الحضارة االسالمیة«.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

22

پژوهشکدة فرهنگ معاصر

تاریخچه
پژوهشکدة »فرهنگ معاصر«، براساس اساسنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 
ـ  فلسفی در حوزة فرهنگ و با تکیه بر دستاوردهای علوم  1393، به قصد انجام دادن مطالعات نظری 
انسانی و ورود در مسیر گفت وگو با نمایندگان سایر فرهنگ ها، دربارة مسایل مشترک فرهنگ معاصر، 
در سه گروه پژوهشی »فلسفۀ فرهنگ«، »مطالعات میان فرهنگی«، و »فرهنگ« ایرانی تأسیس شده 

است.

اهداف
 مطالعات فرهنگی با جهت گیری میان فرهنگی- میان رشته ای؛ 

 کشف مسائل فرهنگی مشترک جوامع مختلف و مسائل فرهنگی جامعه ایرانی؛ 
 اجرای پژوهش هایی با جهت گیری معاصر بودن و التفات به آینده؛ 

 پژوهش های نظری ـ فلسفی دربارة روش های مطالعات میان فرهنگی؛ 
 شناخت، بررسی و معرفی »گفت و گو« به عنوان رویکردی در فرهنگ پژوهی؛

 مطالعه در مبانی و مبادی »گفت وگو« در مراتب و گستره های مختلف؛ 
 مطالعات نظری ـ فلسفی در حوزة فرهنگ؛ 

 کوشش برای شکل گیری پژوهش های مبتنی بر مبانی نظری ـ فلسفی و متکی بر مطالعات انضمامی 
سایر علوم؛ 

 شناخت و بررسی مطالعات فرهنگی دیگر پژوهشگران در سایر فرهنگ ها و توجه دائم به تجربه دیگر 
فرهنگ ها در مواجهه با مسایل مشابه یا مشترک فرهنگی.

فعالیت هاي علمي، پژوهشي و آموزشی
 انجام 6 طرح پژوهشی در حوزه فرهنگ؛

 برگزاری سلسله سخنرانی های »دیگری و دیگرهراسی« و »بیم ها و امیدها؛ در جهانی پرمخاطره«؛
 برگزاری سلسله نشست های تخصصی »شناخت مسائل بنیادین فرهنگ ایرانی«.
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تاریخچه
به ویژه  بعد  به   1380 سال  از  قرآنی  پژوهشی  طرح های  اجرای  به  قرآنی  مطالعات  پژوهشکدة  پیشینۀ 
تأسیس گروه پژوهشی علوم قرآن و حدیث در سال 1390 ارتباط دارد. با گسترش فعالیت این گروه از 
سال 1394 بر اساس مصوبۀ هیأت امنای پژوهشگاه این پژوهشکده در قالب سه گروه پژوهشی »مطالعات 
و  تاریخي  »مطالعات  و  قرآن«  زیبایي شناختي  و  ادبي  »مطالعات  قرآن«،  نشانه شناختي  و  زبان شناختي 

فرهنگی قرآن« مشغول به فعالیت است. 

اهداف
 کاوش در مسائل مربوط به کاربست آموزه هاي اهل بیت)ع( در شناخت و فهم قرآن با توجه به ارتباط 

وثیق قرآن و تشیع؛
 بسط و تعمیق مطالعات میان رشته اي در مسیر تولید علم و افزایش آگاهي در حیطه مطالعات قرآني؛

 شناخت و واکاوي مسائل پژوهش در حیطه مطالعات قرآني، متناسب با نیازهاي روز ایران اسالمي و جهان 
اسالم؛

و  منطقه اي  ملي،  در سطح  تحقیقاتي  مراکز  و  دانشگاه ها  با  فرهنگي   گسترش همکاري هاي علمي- 
بین المللي با هدف معرفي »قرآن به مثابۀ کتاب انسان ساز و نجات بخش نوع بشر«.

فعالیت هاي علمي، پژوهشي و آموزشی
  اجراي 14طرح پژوهشي و 6 طرح پژوهشی در حال انجام.

 برگزاري 3 همایش، 20 نشست تخصصی، 15 کارگاه آموزشی، 
21  سخنرانی، 5 درسگفتار، 1 کارگاه آموزشی بین المللی. 

 انتشار 7 عنوان کتاب و 36 عنوان مقاله.
 برگزاری دوره های کارشناس ارشد در رشتۀ علوم قرآن و حدیث 

از سال 1393 تا کنون.
پژوهشي  مؤسسات  و  دانشگاه ها  با  مشترک  علمي  فعالیت هاي   

داخلی و خارجی.
 تأسیس انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی و انتشار 

فصلنامۀ »مطالعات میان رشته ای قرآن کریم«.

پژوهشکدة مطالعات قرآنی
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تاریخچه
پژوهشکدة مطالعات اجتماعی از سال 1360 در قالب موسسۀ تحقیقاتی »علوم ارتباطی و توسعۀ ایران« 
و سپس با توجه به گسترش مطالعات اجتماعی، این حوزة مطالعاتی در سال 1372 به پژوهشکدة علوم 
اجتماعی و فرهنگی«  و »مطالعات  بر 3 بخِش »جامعه شناسی«، »بررسی مسایل  اجتماعی، مشتمل 
پژوهشی  گروه   7 در  مزبور  پژوهشکدة  اعضاِی   1392 سال  در  نهایت،  در  یافت.  گسترش  توسعه« 
شامل گروه »جامعه شناسی تاریخی ایران«، گروه »مطالعات توسعه«، گروه »بررسی مسائل اجتماعی 
نظری- »جامعه شناسی  گروه  اسالمی«،  ایرانی-  اندیشۀ  و  »تمدن  گروه  ایران«،  روان شناختی  و 

توزیع  امنیت«  و  »جامعه  گروه  و  زنان«  »مطالعات  گروه  فرهنگی«، 
شدند. هم اکنون پژوهشکدة مطالعات اجتماعی دارای 12 عضو هیأت 
علمی )یک استاد، 5 دانشیار و 6 استادیار(، 2 پژوهشگر و 6 کارشناس 

پژوهشی است.

 اهداف
 انجام مطالعات روشمند کمی و کیفی در علوم اجتماعی؛

 تمرکز بر پژوهش های نظری و کاربردی در علوم اجتماعی؛
و  جامعه  فهم  برای  تجربی  و  نظری  معرفتی،  بنیادهای  بر  تأکید   

فرهنگ ایرانی.

فعالیت هاي علمي، پژوهشي و آموزشی
 انجام بیش از 60 طرح پژوهشی اتمام یافته و 15 طرح در حال اجرا؛

 برگزاری سخنرانی ها، نشست ها و کارگاه ها؛
 چاپ بیش از 400 مقاله و بیش از 65 عنوان کتاب؛

در  اجتماعی«  علوم  »پژوهشگری  ارشد  کارشناسی  دورة  برگزاری   
سال 1392؛ 

 اقدام به تأسیس دو قطب علمی شامل: قطب علمی »مطالعات امنیت 
اجتماعی« و قطب علمی »مطالعات  تغییرات اجتماعی«؛ 

و »پژوهشنامۀ  فرهنگی«  انتشار مجلۀ علمی-پژوهشی »جامعه پژوهی   
زنان« از سال 1389 تاکنون.

پژوهشکدة مطالعات اجتماعی
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تاریخچه
پژوهشکده  تأسیس  رسانه،  و  فرهنگ  حوزه های  در  تحقیقات  و  مطالعات  تعمیق  و  توسعه  به منظور 
مطالعات فرهنگی و ارتباطات در دستور کار برنامه ریزان و سیاست گذاران وزارتخانه و پژوهشگاه قرار 
گرفت. این پژوهشکده در سال 1392 با سه گروه پژوهشی »مطالعات نظري فرهنگ و ارتباطات«، 

»مطالعات راهبردي و کاربردي فرهنگ و ارتباطات« و »مطالعات بینارشته اي فرهنگ« تشکیل شد.

اهداف
 حرکت به سمت تبدیل پژوهشکده مطالعات فرهنگي و ارتباطات پژوهشگاه علوم انساني به قطب 

مطالعات سواد  رسانه اي و میان رشته اي در کشور و خاورمیانه؛
مطالعات  حوزة  در  کشور،  علمي  جامعه  و  پژوهشگاه  در  سازماني  برون  و  درون  گفتمان  ایجاد   

فرهنگي، ارتباطي و رسانه اي؛
 ایجاد فضاي تضارب آراء و افکار در حوزه هاي فرهنگي، ارتباطي و رسانه اي کشور؛

نقد علمي و مصلحانه در  ایجاد فضاي  و  بیان  آزادي  به مقوله گسترش  توجهات   معطوف کردن 
فضاي فرهنگي، ارتباطي و رسانه اي کشور؛

 ارتقاء و گسترش سواد رسانه اي و نقد فرآیندهاي رسانه اي در حوزة رسانه هاي: مکتوب، صوتي، 
تصویري، چند رسانه اي ها و فضاي سایبري. 

فعالیت هاي علمي، پژوهشي و آموزشی
 انجام طرح های پژوهشي؛

و  »دین  و  رسانه«  »مدیریت  ارشد  کارشناسی  دوره های  برگزاری   
رسانه«؛

 انتشار فصلنامۀ علمي-پژوهشي »مطالعات میان رشته اي در رسانه  
و فرهنگ«؛ 

 برگزاری سخنرانی ها، نشست ها و کارگاه هاي علمي-تخصصي. 

پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و ارتباطات
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تاریخچه
قدیمی  گروه  دو  گرفتن  قرار  هم  کنار  و   1391 سال  از  علم پژوهی  و  غرب شناسی  پژوهشکده 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  در  دین  و  علم  گروه  و  غرب شناسی  گروه  یعنی  پژوهشگاه 
 7 از  متشکل  انسانی  نیروی  نفر   10 با  پژوهشکده  این  درحال حاضر  شده است.  تأسیس  فرهنگی 
عضو هیأت علمی و 3 کارشناس پژوهشی در سه گروه پژوهشِی »تاریخ و تمدن غرب«، »فلسفه 

علم و فناوری« و »تاریخ علم و تمدن« فعال است. 

اهداف
 نقد و ارزیابی تلقی خام از فلسفه و علم و تکنولوژی در تمدن غربی؛

 فهم نسبت فلسفه و علم و تکنولوژی غرب با فرهنگ، جامعه و دین در ایران معاصر؛
 شناخت و آگاهي از مباني ومبادي نظري فرهنگ و تمدن غرب در گذشته و حال؛

در  تکنولوژی  و  علم  فلسفه،  انسان شناختی  و  روانشناختی  جامعه شناختی،  میان رشته ای  مطالعات   
تمدن غرب؛

غرب  فرهنگي  و  اجتماعي  فکري،  ساختار  در  موثر  گرایش هاي  و  مکاتب  عمده ترین  شناخت   
معاصر؛

نظریه هاي  و  معارض  اندیشه هاي  نقد  و  معرفي  حوزه  در  پژوهش  زمینه هاي  نمودن  فراهم   
شبهه انگیز؛

به ویژه  اسالمي-  به سرزمین هاي  آن  انتقال  و چگونگي  در غرب  تجّدد  مباني  معرفي  و   شناخت 
ایران- و نقد اندیشه هاي غرب گرایانه و تجّددمآبانه؛

 مشارکت فکري و نظري در برنامه ریزي کالن کشور در حوزه فرهنگ، آموزش و سیاست با توجه 
به حساسیت هاي موضوع غرب و غرب شناسي.

پژوهشکدة غرب شناسی و علم پژوهی

فعالیت هاي علمي، پژوهشي و آموزشی
 انجام بیش از 30 طرح های پژوهشی؛

 برگزاری بیش از 5 سمینار و هم اندیشی؛ 
 برگزاری بیش از 30 کارگاه؛

 انتشار مجالت علمی - پژوهشی
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 انتشار مجالت علمی - پژوهشی »غرب شناسی بنیادی«، »پژوهش های علم و دین«، »فلسفۀ 
علم« و »منطق پژوهی«.

تاریخچه
با عنایت به نام گذاري سال 1393 با عنوان »اقتصاد و فرهنگ« از سوي مقام معظم رهبري و با توجه 
به تفاهم نامه منعقده فیمابین معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري و پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي درباره تأسیس پژوهشکده »علوم انساني و اجتماعي کاربردي« و همچنین با استناد 

به تأکیدات قوانین باالدستي از جمله:
 بند »ه« از ماده 15 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر »گسترش کرسي هاي نظریه پرداري، نقد و 
آزاداندیشي، انجام مطالعات میان رشته اي، توسعه قطب هاي علمي و تولید علم بومي با تأکید بر علوم 

انساني«؛
 راهبرد کالن شماره 7 از سند نقشه جامع علمي کشور مبني بر »جهت دهي آموزش، پژوهش، فناوري 

و نوآوري به سمت حل مشکالت و رفع نیازهاي واقعي و اقتضائات کشور«؛ 
 بند 6 از اقدامات ملي راهبرد کالن شماره 7 و بندهاي 4 و 6 از راهبرد کالن شماره 10 و بند 1 از 
اقدامات ملي راهبرد کالن شماره 10 از سند نقشه جامع علمي کشور مبني بر گسترش گرایش هاي 

میان رشته اي، رفع نیازهاي علمي و اجتماعي و کاربردي کردن علوم انساني؛ 
دالیل توجیهي و ضرورت تأسیس پژوهشکده »علوم انساني و اجتماعي با رویکرد کاربردي« به شرح 

زیر است:
 پیشبرد مطالعات فرارشته اي براي دستیابي به راهکارها و سیاست هاي اجرایي هماهنگ و سازگار در 

پژوهشکدة علوم انسانی و اجتماعی با رویکرد کاربردی
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عرصه هاي مختلف زندگي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سیاسي،
 بهره برداري از سرمایه ي انباشته اي از طرح هاي تحقیقاتي و تجارب اعضاي هیئت علمي پژوهشگاه 

براي کاربردي سازي نتایج آن ها،
 ارائه راهبردها و راهکارهاي مسئله محور براي حل مشکالت موجود کشور در حوزة علوم انساني و فرهنگي

بنابراین، مأموریت پژوهشکده، اجرا و تشویق »طرح هاي پژوهشي مسئله محور،کاربردي و فرارشته اي 
در زمینه علوم انساني، اجتماعي و فرهنگي« به منظور اثر بخشي در سیاست هاي اجرایي کشور است. 

پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي کاربردي از 3 گروه پژوهشي تشکیل مي شود:
 گروه مطالعات نوآوري 

)در زمینۀ موضوعات نظام ملي نوآوري، کاربردي سازي، رسانه اي کردن و شبکه هاي پژوهش در علوم 
انساني و اجتماعي(.

 گروه مطالعات پایش و ارزیابي 
)در زمینۀ موضوعات روش هاي پایش و ارزیابي، پیشبرد علم و دانش، شاخص هاي تأثیرگذاري، بررسي 

آثار اقتصادي، آثار اجتماعي و آثار تقنیني(.
 گروه مطالعات پسارشته اي 

)در زمینۀ چیستي و چگونگي مطالعات فرارشته اي، میان رشته اي، چندرشته اي، تطبیقي و بومي سازي(.

اهداف
 استفاده حداکثري از امکانات، سرمایه های علمی و انسانی و توان تحقیقاتی پژوهشگاه در حل مسائل 

و رفع نیازهای کشور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و فرهنگی؛
 تعامل با بخش های دولتی و غیردولتي در جلب حمایت مالی و استفاده از خدمات و توان تحقیقاتی 

پژوهشگاه در رفع نیازهای کشور؛
انسانی،  نیازهاي کشور در حوزه علوم  رفع  و  به حل مسائل  ناظر  از طرح هاي   گسترش و حمایت 

اجتماعی و فرهنگی؛
 کمک به نهادینه سازي و ترویج فرهنگ پژوهش هاي گروهی، کاربردی، 

مشترک و تقاضا محور در جامعه؛
 تقویت ارتباط پژوهشگاه با جامعه به منظور تبدیل علم به راهکار حل 

مسائل و رفع نیازهای کشور. 

فعالیت های علمی و اجرایی 
 برگزاری سلسله نشست های سخنرانی؛

 برگزاری کارگاه.
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تاریخچه
اسالم  در  تحقیقات سیاسي  گروه  عنوان  با  ابتدا  بین الملل،  روابط  و  نظریه پردازي سیاسي  پژوهشکده 
این پژوهشکده  اردکاني در سال 1376 تأسیس گردید. در حال حاضر  با ریاست دکتر رضا داوري  و 
دارای گروه هاي سه گانه »مطالعات نظري سیاست«، »مطالعات کاربردي سیاست« و »مطالعات روابط 

بین الملل« است. این پژوهشکده با 11 هیأت علمی و 2 کارشناس به فعالیت خود می پردازد.

اهداف
 پژوهش درباره اندیشه ها، نظریه ها و دیدگاه هاي اندیشمندان اسالمي و غیر اسالمي درباره ریشه، ماهیت و 

هدف دولت؛ 
 پژوهش در اندیشه هاي سیاسي در غرب و اندیشه هاي سیاسي در اسالم؛ 

 پژوهش در مورد کم و کیف کاربردي شدن اندیشه ها و تئوري هاي رایج در علم سیاست؛
 بررسي تحوالت نوین قدرت در عرصه بین الملل؛ 

 بررسی فرصت ها و چالش ها براي جمهوري اسالمي ایران؛
 آینده پژوهش تحوالت منطقه اي و بین المللي؛ 

 مطالعه و رصد تحوالت منطقه خاورمیانه و جهان اسالم؛
 مطالعه جنبش ها و جریانات اسالم گراي معاصر. 

فعالیت هاي علمي، پژوهشي و آموزشی
 انجام طرح های پژوهشی موظف؛

 برگزاري بیش از 50 نشست »نظام سیاسي اسالم«؛ 
 برگزاري نشست هاي تخصصي »مقاومت، بیداري و انسجام اسالمي«؛      

 برگزاری بیش از 10 نشست تخصصی »محیط زیست )بررسی مبانی نظري و بحران محیط زیست(«؛ 
 برگزاري »گفتارهایي در باب دفاع مقدس«.

پژوهشکدة نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل
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سایر مراکز و دفاتر
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مرکز اسناد فرهنگی آسیا

تاریخچه
به منظور شناساندن گنجینه های فرهنگی و هنری ملل و اقوام و جوامع آسیایی به یکدیگر و به جهانیان، 
از طریق بازشناسی، گردآوری، طبقه بندی و انتشار اطالعات مربوط به اسناد و مدارک ذی ربط و تشویق 
و کمک به پژوهش ها و مطالعات فرهنگی و هنری، همچنین تقویت و تبادل علمی بین الملل ، اقوام 
و جوامع آسیایی، در سال 1356 در ایران، سازمانی به نام »مرکز اسناد فرهنگی آسیا«، تحت نظارت 

یونسکو در تهران- تأسیس شد و آغاز به کار کرد. 
ایجاد این مرکز بر اساِس پیشنهادی در زمینه سیاست های فرهنگی در سال 1973 به کمیته بین الدولی 
وزرای فرهنگ کشورهای آسیایی در جاکارتا  )اندونزی( انجام گرفت و در سال 1975، در کمیسیون 
ملی یونسکو در آسیا، دهلی نو )هند( به تصویب رسید و متعاقب آن، مرکز به استناد بند 4 اصالحی از 

ماده هفتم قانون تاسیس شورای عالی فرهنگ و هنر مصوب دی ماه 1355در تهران افتتاح گردید.
 برطبق اساسنامۀ مرکز و توافق هایی که در آغاز فعالیت آن بین ایران و یونسکو صورت گرفته است نام 

کامل آن، در زبان فارسی »مرکز اسناد فرهنگی آسیا، تهران«.

 اهداف 
 ایجاد رابطه علمي با یونسکو و مؤسساتي که به نحوي در زمینۀ فرهنگ و هنر آسیا فعالیت دارند؛

 پژوهش، بررسي و مطالعه دربارة اسناد و جلوه هاي فرهنگ و هنر ملل آسیایي و کمک به انتشار آثار 
ارزشمند دانشمندان در این زمینه؛

 برگزاري سخنراني ها، سمینارها، کنگره ها و نمایشگاه در زمینۀ فرهنگ آسیا؛
 کمک به تربیت پژوهشگران در موارد یاد شده؛

 دعوت از متخصصان آسیایي به منظور ایجاد و تحکیم روابط و همکاري در زمینۀ اهداف مرکز؛
 راهنمایي و کمک به پژوهشگران در زمینۀ پژوهش هاي فرهنگي مربوط به میراث مشترک کشورهاي 

آسیایي ؛به نحوي که به تفاهم و صلح در آسیا کمک کند؛
 تشکیل بانک اطالعاتي به منظور گردآوري و تجزیه و تحلیل و ذخیرة اطالعات مربوط به فرهنگ 

آسیا.

فعالیت هاي علمی، پژوهشی و آموزشی
 انجام بیش از 5 طرح پژوهشی؛

 برگزاري سمینارهای تخصصی و نمایشگاه ها؛



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

32

 برگزاری بیش از بیست سخنرانی علمی ؛
 تدوین و انتشار چهل و هشت عنوان کتاب؛

 راه اندازی آزمایشی پایگاه اطالع رسانی مرکز به آدرس: www.acdcu.ir؛
 راه اندازی و کسب مجوز فصلنامۀ علمی- پژوهشی »فرهنگ و هنر آسیا«؛

 همکاری با مرکز میراث ناملموس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، تحت نظارت یونسکو؛
 همکاری با مرکز ملی مطالعات جهانی شدن؛ 

 احیای کتابخانۀ مرکز اسناد فرهنگی آسیا؛
 احیا و به روز کردن کتابخانه مرکز اسناد فرهنگی آسیا؛

 ایجاد پایگاِه اطالع رسانی مرکز اسناد فرهنگی آسیا؛
 گردآوری و تدوین کتاب شناسی »فرهنگ و هنِر اقوام و ملل آسیا«.

 فعالیت ها و کوشش هایی که مرکز را با توجه به تحوالت و تغییراِت جهانی، در نیل به اهداف خود یاری رساند. 

تاریخچه
مرکز تحقیقات امام علي )ع(، در خرداد ماه سال 1380 ایجــاد این مرکز مورد تأییــد شوراي گسترش 

آموزش عالي قرار گرفت.

اهداف 
 شناسایي سیرة نظري و عملي امام علي)ع( در ابعادگوناگون به معناي عام؛ 

به منظور حرکت به سوي جامعه  به جامعۀ بشري  امام علي)ع(  ابعاد سیرة نظري و عملي   عرضه 
علوي.

فعالیت هاي علمی، پژوهشی و آموزشی
 با توجه به شرایط و نیازهاي کنوني سطوح و اقشار مختلف جامعه طرح هاي تحقیقاتي و پژوهشي 
پس از فراخواني در میان محققان و اندیشمندان داخلي و خارجي به منظور شناساندن ابعاد شخصیت و 
سیره امام علي)ع(  در شوراي علمي مرکز تحقیقات امام علي)ع( مورد بررسي قرار می گیرد و با طرح هاي 
دارای شرایط علمی و پژوهشی  قرارداد منعق شناسائی و گردآوری پایان نامه ها ی مرتبط با امام علی)ع(، 

تهیۀ نسخ خطی مرتبط با امام علی)ع(، پشتیبــاني از پایان نامه های مرتبط با امام علی)ع(؛
 پشتیبانی از پایان نامه های دورة کارشنــاسي ارشـــــد و رســاله هاي دوره دکتــــري با عنــــاوین 

مربوط به امام علي)ع( پس از تصویب شورای علمی مرکز؛

مرکز تحقیقات امام علی )ع(
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 تشکیل بانک اطالعاتي جامع پدیدآورندگان آثار و اسناد امام علي)ع( تحت عنوان بانک اطالعاتی 
امام علی )ع( پژوهان؛

 تکمیل و راه اندازي بخش پایان نامه ها و رساله هاي دانشجویان دوره هاي 
کارشناسي ارشد و دکترا در زمینه هاي مرتبط با مباحث امام علي)ع(؛

 ایجاد آرشیو صوتي و تصویري در ارتباط با امام علي)ع(؛
 گرد آوري نسخ خطي مربوط به امام علی )ع(؛

 برگزاری 3 کارگاه ها و بیش از 60 نشست های علمی- تخصصی؛ 
 برگزاری بیش از 12کنگره و همایش  ملی و بین المللی؛ 

 انتشار بیست کتاب در زمینه هاي مرتبط با مباحث امام علي)ع(؛
 انتشار فصل نامه علمی - پژوهشی »پژوهش نامۀ علوی«.

تاریخچه
به استناد بند »د« مادة 18 فصل دوم برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ کشور و ضرورت توسعۀ قطب های 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  علمی  قطبهای  دفتر   1393 آبان  در  انسانی،  علوم  حوزة  علمی 

فرهنگی با شرح وظایف زیر ایجاد شد:
 ارزیابی ظرفیت های پژوهشگاه در ایجاد قطب های علمی پژوهشکده ها، گروه ها و مراکز پژوهشگاه؛

 همکاری مؤثر و مجدانه با دبیرخانۀ شورای قطب های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت 
ایجاد و کسب مجوز قطب های علمی؛

 تشریح نحوة ایجاد قطب های علمی برای پژوهشکده ها، گروه ها و مراکز پژوهشگاه؛
 ارزیابی درخواست های پژوهشکده ها، گروه ها و مراکز پژوهشگاه جهت ایجاد قطب علمی؛

 ایجاد سامانۀ اطالعات فراگیر در زمینۀ قطب های علمی.

اهداف
 افزایش مشارکت در گسترش مرزهای دانش و اعتالی موقعیت علمی کشور؛ 
 دستیابی به آخرین یافته های علمی و فناوری های نوین در زمینه های خاص؛

 تولید دانش فنی برای پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور؛
 فراهم ساختن زمینه پرورش پژوهشگران و دانشمندان تراز اول؛ 

 ایجاد محیط علمی پویا و مولد علم؛
 تقویت فعالیت های علمی گروهی.

دفتر قطب های علمی
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فعالیت های دفتر
 ارزیابي توانمندي هاي پژوهشکده ها و مراکز پژوهشگاه؛

 بررسي اجمالي قطب هاي علمي مصوب وزارت علوم با محوریت قطب هاي علوم انساني و هنر و ارائه 
آن به رؤساي پژوهشکده ها؛

 ارسال آیین نامه و شیوه نامۀ تشکیل قطب هاي علمي به رئیسان پژوهشکده ها و مراکز پژوهشگاه؛
 دیدار با رئیسان محترم پژوهشکده ها و مراکز و تشریح نحوة ایجاد قطب علمي؛ 

 برگزاري بیش از ده جلسه سخنراني و توجیهي براي رئیسان پژوهشکده ها و اعضاي هیأت علمي؛
 ایجاد صفحۀ دفتر قطب هاي علمي در سایت پژوهشگاه؛

 ارتباط مستمر با دفتر قطب هاي علمي وزارت علوم؛
 آغاز به ثبت اطالعات متقاضیان قطب علمي در سامانۀ پژوهشي وزارت علوم از تاریخ اردیبهشت 95.

تاریخچه
دفترکرسي هاي نظریه پردازي نقد و نو آوري در پاییز سال 94 در طی هماهنگي هاي مکرر با دبیرخانه 
حمایت از کرسي ها و دریافت آیین نامه هاي مرتبط کار خود را آغاز کرد. در تاریخ 94/9/2 با حضور رئیس 
کمیتۀ دستگاهي دبیرخانه حمایت از کرسي هاي نظریه پردازي ، نقد و آزاد اندیشي و معاون پژوهشي و 

تحصیالت تکمیلي پژوهشگاه براي آشنایي اعضاي هیأت علمي جلسه اي برگزار نمود. 
با عنایت و همکاري ریاست پژوهشگاه، احکام اعضاي شوراي دفترکرسي ها صادر گردید. سپس به 
آن  از  برخي  و  داده شد  فراخوان  نوآوري  و  نقد  نظریه،  داراي  آثار  ارسال  براي  علمي  هیأت  اعضای 

استقبال کردند.

اهداف
 ایجاد فرصت رسمي، قانوني و شایسته براي طرح نظریات و نقدهاي جدید در فضاهاي علمي و 

تخصصي؛
 کمک به حل مسائل و معضالت علمي و گسترش مرزهاي دانش و معرفتي در حوزه علوم انساني 

و اسالمي؛
 حمایت معنوي، تشویق و تکریم نخبگان علمي در حوزه هاي علوم انساني و اسالمي؛

 کمک به شفاف سازي ظرفیت ها و ایجاد امکان شناسایي استعدادهاي علمي ناشناخته و نوآوري ها و 

دفتر کرسی های نظریه پردازی، نقد و نوآوری
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نظریه هاي جدید در حوزه هاي مختلف علوم انساني و اسالمي؛
 افزایش نشاط علمي در میان پژوهش گران، استادان و اعضاي هیأت علمي مؤسسه.

فعالیت هاي دفتر
 برگزاری کرسي هاي ترویجي در سال های 1394-1395؛

 شرط کفایت تحلیل در نقد ادبي؛ کرسي ترویجي عرضه و نقد ایده علمي؛
 سلسله کرسی های عرضه و نقد ایدة علمي با موضوعات، »دولت مکلف«، »حق معاش اصل موضوعه 
فره  »باور  ایراني«،  جامعه  در  اندیشه  تولید  الگوي  مثابه  به  نایئیني  »روش شناسي  اسالمي«،  اقتصاد 
ایزدي و نظام ظل اللهي در تاریخ ایران«، »بررسي مسائل اجتماعي ایران در اسناد باالدستي و قوانین 
تا پنجم«، »هرم عشق: نقد نظریه مثلث عشق اشترنبرگ«، »پیشنهاد نظریه معناشناسي  برنامه اول 

زیستي- عاطفي«.

تاریخچه
شوراي بررسي متون وکتب علوم انساني، از نخستین مجموعه هاي علمي در کشور است که به بشوراي 
بررسي متون وکتب علوم انساني، از نخستین مجموعه هاي علمي در کشور است که به بررسي و نقد 
کتب و منابع علوم انساني می پردازد. این شورا در پي تأکیدات مکرر مقام معظم رهبري در خصوص 
و  گرفت  شکل  فرهنگی  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  در   1374 سال  در  علم  تولید  به  توجه 
مهمترین هدف آن، رشد تفکر انتقادي در تولیدات علمي دانشگاهي، نقد متون درسي و کمک درسي 
دانشگاه ها، توسعه فرهنگ نقد در جامعه علمي، کمک به اصالح برنامه هاي آموزشي حوزه علوم انساني 

و تقویت جایگاه علوم انساني تعیین گردید.
این شورا هم اکنون داراي 17 گروه تخصصي در حوزه هاي مختلف علوم انساني است که تاکنون به 
بررسي و نقد حدود 4000 متن درسي اقدام نموده است و با جلب همکاری بالغ بر 3000 نفر از استادان 
حوزه و دانشگاه از مراکز علمي کشور موفق به ایجاد شبکه نخبگانی اساتید علوم انسانی شده است 
که تاکنون بیش از 6500 کتاب توسط آنها نقد و بررسی شده است. گروه های شورای بررسی متون 
و کتب علوم انسانی عبارت اند از: گروه »اقتصاد«، »تاریخ«، »روان شناسي«، »زبان و ادبیات عربي«، 
»زبان و ادبیات فارسي«، »زبان شناسي«، »زبان های خارجی«، »علوم سیاسي«، »علوم تربیتي«، »علوم 
»مدیریت«  اسالمي«،  انساني  علوم  »روش شناسي  حقوق«،  و  »فقه  کالم«،  و  »فلسفه  اجتماعي«، 

مرکز نقد و اعتالی علوم انسانی
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»هنر«، »انسان شناسی« و »باستان شناسی«.
تأسیس  و  کشور«  پیشرفت  به  معطوف  انسانی  علوم  اعتالی  جامع  طرح  اجرای»  با  این،  بر  عالوه 
و  کاربردی  پژوهشی  طرح های  از  مجموعه ای  اجرای  پژوهشگاه،  در   1394 سال   در  آن  دبیرخانه 
مسئله محور در حوزه های مختلف علوم انسانی و با مشارکت استادان و پژوهشگران دانشگاه ها و مراکز 
علمی و پژوهشی کشور آغاز شد که با توجه به ماهیت نخبگانی و فراگیر این طرح کالن، هیأت امنای 
با پیوند دبیرخانه این طرح و دبیرخانه شورای بررسی متون و کتب علوم  پژوهشگاه در سال 1397 

انسانی، تأسیس مرکز نقد و اعتالی علوم انسانی را تصویب کرد.
 فعالیت های علمی،  پژوهشی و آموزشی

 نقد کتب ملی و سایر متون دانشگاهی و غیر دانشگاهی در حوزة علوم انسانی؛
 نقد کتب جهانی؛

 نقد مقاالت تخصصی؛
 یادداشت ها و مقاالت انتقادی؛ 

 برگزاری بیش از 60 نشست مشترک با مؤلفین؛
 ارائه طرح های پیشنهادی برای تألیف کتاب درسی؛

 برگزاری جلسات تخصصی و سیاستگذاری شورای بررسی متون؛
 تولید مقاالت علمی پژوهشی نقد در نشریه پژوهشنامه انتقادی متون 

و برنامه های درسی؛ 
 انتشار نقد نامه های تخصصی: شوراي بررسي متون عالوه بر فصلنامۀ 
علمي و پژوهشي، نقدنامه هاي تخصصی مختص هر گروه را سالیانه 

منتشر مي کند؛
 تألیف کتاب: بخشی از فعالیت های گروه های شورا به تهیه و تدوین 
و تألیف کتب حوزة علوم انسانی و تأمین منابع متناسب با رویکردهای 

خاص شورا اختصاص یافته است؛
ناشر  و  مؤلف  با  مکاتبه  مؤلف کتاب،  با  مکاتبه  نقد کتب:  انعکاس   

کتاب، راه اندازی »سامانه نقِد نقد« در سایت شورای بررسی متون؛
 برگزاری بیش از 100 همایش، کارگاه و نشست علمی نقد کتاب.

 

www.shmoton.ir :وب سایت 
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پرتال جامع علوم انسانی 

پرتال جامع علوم انسانی، بیش از هشت سال است که با  هدف برقراری عدالت پژوهشی راه اندازی 
شده است. این پرتال نسخۀ الکترونیک  مقاالت حوزة علوم انسانی و اسالمی را به صورت رایگان در 
اختیار مخاطبان قرار می دهد، به نحوی که هر پژوهشگر در اقصی نقاط جهان به راحتی و بدون پرداخت 
هزینه قادر به جستجو، مشاهده و دریافت رایگان نسخۀ الکترونیک مقاالت فارسی همراه با دسته بندی 

موضوعی خواهد بود.
آنچه پرتال جامع علوم انسانی)ensani.ir( را از سایر بانک های اطالعاتی مشابه متمایز نموده است، 
دسترسی طبقه بندی شده موضوعی به مقاالت عالوه بر امکان دسترسی از طریق جستجو و مراجعه به 

صفحه اختصاصی مجالت است. 
تمامی مقاالت موجود در پرتال توسط کارشناسان متخصص حوزه های مختلف علوم انسانی و اسالمی 
براساس محتوای اثر، در بیش از 3200 حوزه تخصصی زیرمجموعه رشته های ادبیات، اقتصاد، تاریخ، 
علوم اسالمی،  ارتباطات،  و  علوم اجتماعی  زبان شناسی،  روان شناسی،  حقوق،  جغرافیا،  بدنی،  تربیت 
علوم سیاسی و روابط بین الملل، علوم کتابداری، فلسفه و منطق، مدیریت و حسابداری، مطالعات زنان و 

مطالعات هنر، طبقه بندی شده و قابل دسترس است.
در  علمی  نشریه   1370 از  بیش  مختلف  شمارگان  میزبان  انسانی  علوم  جامع  پرتال  حاضر  حال  در 
حوزه های مختلف علوم انسانی و اسالمی است، که در کنار نشریاِت به روز،  برخی از نشریات تاریخی، 

علمی و ادبی منتشر شده از  سال 1300 نیز اسکن شده و در اختیار عالقمندان قرار گرفته است.
از لحاظ صاحبان آثار نیز، بیش از 150 هزار »صاحب اثر« در پرتال دارای مطلب ثبت شده هستند که هر 

نویسنده دارای صفحه ای اختصاصی از آثار تولیدی خود می باشد که با جستجو قابل دسترس خواهد بود.

پرتال جامع علوم انسانی
پرتال جامع علوم انسانی در راستای فعالیت خود در زمینه بازانتشار نسخه الکترونیک مقاالت علمی- 
پژوهشی، علمی - ترویجی و علمی - تخصصی حوزة علوم انسانی و اسالمی که در نشریات معتبر به 
چاپ می رسند، از آغاز سال 1395 تاکنون عالوه بر نمایه سازی و بارگذاری مقاالت جدید و ثبت نشریات 
جدید، اقدام به آماده سازی مستندات جهت تغییرات نرم افزاری و اضافه نمودن امکانات جدید به پرتال 

نموده است.

به روزرسانی نشریات
از ابتدای سال 1395 تا کنون بیش از 6500 مقاله تمام متن در قالب 780 شماره منتشر شده از بیش از 
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320 نشریه علمی کشور در پرتال نمایه شده است.

ثبت نشریات جدید در پرتال
در سال جاری تا کنون22  نشریه جدید به پرتال اضافه شده است؛ پژوهش نامه زبان وادبیات روسی، 
اندیشه عالمه طباطبایی، سراج منیر، اقتصاد منابع طبیعی، سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، مطالعات 
تاریخ اسالم، آب وهوا  شناسی کاربردی، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، پژوهش نامۀ روان شناسی مثبت، 
فناوری آموزش و یادگیری، پژوهش ملل، دولت پژوهی، مدیریت برند، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 
تاریخ نو، پیام فرهیختگان، شهر پایدار، مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، پارس مدیر، زبان و زبان شناسی، 

آیت بوستان، فقه و حقوق اسالمی.

بازدید از پرتال
از آغاز سال 1395 تا کنون بیش از 6 میلیون و 700 هزار مراجعه کننده از 150 کشور از پرتال جامع 
علوم انسانی بازدید نموده و بیش از 3.5 میلیون داده تمام متن از پرتال دریافت کرده اند. میانگین بازدید 

کننده از پرتال در این مدت 22 هزار بازدید کننده در هر روز بوده است.
اقدام به  با توجه به امکانات موجود سعی نموده تا در حداقل زمان ممکن،  انسانی  پرتال جامع علوم 
به روزرسانی نشریات موجود و دارای موافقت نامه، نماید. با این وجود هستند نشریاتی که پرتال از آنها 
مجوز دریافت ننموده و نیازمند رایزنی و کسب اجازه برای درج و به روزرسانی مقاالت در پرتال هستند. 

پرتال جامع علوم انسانی از تمام اساتید، پژوهشگران و همکارانی که به نحوی با نشریات مختلف حوزه 
علوم انسانی و اسالمی در ارتباط بوده و خأل حضور این نشریات را در پرتال احساس می کنند، دعوت 
می نماید تا با برقراری ارتباط میان پرتال و صاحبان نشریات، زمینه همکاری و درج این نشریات را در 

پرتال فراهم آورند.

www.ensani.ir
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کتابخانه های پژوهشگاه

انسانی است که شامل »کتابخانۀ  پنج کتابخانۀ مرجع در حوزه های گوناگون علوم  دارای  پژوهشگاه 
مرکزی«، »کتابخانۀ مینوی«، »کتابخانه مرکز تحقیقات امام علی)ع(« و »کتابخانۀ مرکز اسناد فرهنگی 

آسیا« و »کتابخانۀ دانشنامه نگاری« می شود. 

کتابخانۀ مرکزی
کتابخانۀ مرکزی در حال حاضر یکی از غنی ترین کتابخانه های ایران در حوزة علوم انسانی است. پایه 
اولیه این کتابخانه در سال 1344 در »بنیاد فرهنگ ایران« گذارده شد. اما ساختار فعلی آن، در سال 
از جمله: فرهنگستان ادب و هنر، پژوهشکدة علوم  ادغام کتابخانه های مؤسسات تحقیقاتی  با   1361
ارتباطی و توسعه ایران، بنیاد فرهنگ ایران، بنیاد شاهنامه فردوسی و مرکز ایرانی مطالعۀ فرهنگ ها، 
شکل گرفت. این کتابخانه در ساختمان اصلی پژوهشگاه قرار دارد، و مجموعۀ آثار آن، بالغ بر 100 
هزار جلد کتاب است که حدود 45 هزار جلد از کتاب ها به زبان های فارسی و عربی و بیش از 55 هزار 
جلد نیز به زبان های انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی، روسی، اردو، هندی و سایر زبان هاست. کتابخانۀ 
مرکزی همچنین آرشیوی بالغ بر 50 هزار نسخه از نشریات فارسی و بین المللی را نیز در اختیار دارد 
که در قالب 803 عنوان نشریه فارسی قدیمی و در حال انتشار و 385 عنوان نشریۀ ادواری انگلیسی، 
فرانسوی و عربی است. همچنین بیش از 1100 عنوان پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رساله دکتری، تعداد 
محدودی عکس نسخ خطی و همچنین لوح فشرده و نقشه های نفیس جغرافیایی )موجود در کتاب های 
التین( در این کتابخانه موجود است. برخی از کتاب ها و نقشه های تاریخی موجود در پژوهشگاه که به 
زبان های التین، انگلیسی، هلندی قدیم، آلمانی و فرانسه منتشر شده اند؛ بیش از 400 سال قدمت دارند. 

کتابخانه مرکزي

در  غني ترین کتابخانه هاي ایراناز 
حوزة علوم انساني 

:بنیان اولیه
» بنیاد فرهنگ ایران«در  1344سال  
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کتابخانۀ تخصصی مرکز تحقیقات امام علی)ع(
این کتابخانه از کتابخانه های وابسته پژوهشگاه و مرکز تحقیقات امام علی)ع( است که از زمان تأسیس 
همت به جمع آوری آثار تخصصی در زمینه حضرت امیر داشته است. در این مجموعه عالوه بر کتاب های 
فارسی و عربی، سعی شده است تا پایان نامه های مرتبط نیز جمع آوری شوند. کتابخانه تخصصی امام 
علی)ع( با بیش از 6500 جلد در 2300 موضوع مرتبط با مباحث امام علي)ع( از سال 1384 فعالیت خود 
را آغاز نموده است. کتاب های این کتابخانه به زبان هاي عربي، انگلیسي، اردو، روسي، چیني، فرانسوي 

و ژاپني و... است.

کتابخانۀ مینوی
کتابخانۀ  مرکزی،  کتابخانۀ  بر  عالوه 
بخش های  از  نیز  مینوی«  »استاد 
وقف  که  است  پژوهشگاه  به  وابسته 
مینوی- مجتبی  فقید  استاد  شادوران 

ادیب و دانشمند ممتاز معاصر- است. 
این   1356 سال  در  مینوی  استاد 
به  را  غنی  بسیار  و  کم نظیر  مجموعۀ 
کتابخانه  این  کرد.  هدیه  ایران  ملت 
تقریبًا 20000 جلد کتاب به زبا ن های 
عکسی  و  نسخه های خطی  گوناگون، 

در زمینه های ایران شناسی، اسالم شناسی، تاریخ، ادبیات و جغرافیا را در خود جای داده است. عالوه 
بر این کتابخانۀ مرحوم دکتر »محمدتقی دانش پژوه« نیز در طبقۀ دوم ساختمان مینوی قرار دارد که 
بالغ بر 4500 عنوان کتاب به زبان های گوناگون در آن موجود است. این کتابخانه ها در خیابان شریعتی 

واقع هستند.
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کتابخانۀ مرکز اسناد فرهنگی آسیا
کتابخانۀ مرکز اسناد فرهنگی آسیا دارای برخی اسناد و تعدادی نسخ چاپی کم یاب در زمینۀ فرهنگ، 
آداب و سنن ملل آسیایی است که در مراحل بازطراحی، سامان دهی مجدد و تخصیص فضای گسترده تر 

قرار دارد و به زودی در دسترس پژوهشگران و دانشمندان علوم انسانی قرار خواهد گرفت.

کتابخانۀ دانشنامه نگاری
کتابخانۀ پژوهشکده دانشنامه نگاری با نام دکتر 
در  غنی  مجموعه ای  مصاحب،  غالمحسین 
گوناگون  حوزه های  در  تخصصی  منابع  زمینۀ 
سایر  و  فرهنگ ها  دایره المعارف ها،  مانند  علمی 
کتا ب های مرجع است. مجموعۀ آثار آن بالغ بر 
10692 جلد کتاب به زبان های فارسی، عربی، 
منابع  دیگر  است.  فرانسوی  و  روسی  انگلیسی، 

موجود عبارت اند از:

·   حدود 126 عنوان نشریه فارسی و انگلیسی 
قابل استفاده در آرشیو نشریات کتابخانه؛

·  حدود 380 لوح فشرده کتاب و نرم افزار مانند 
لغت نامه دهخدا، فرهنگنامه نارسیس و غیره؛

·   امکان استفاده از پایگاه های اطالعاتی نورمگز، 
نورالیب و غیره از طریق پرتال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

همچنین باز بودن قفسه های کتابخانه امکان جستجو در داخل قفسه ها و تورق منابع را برای مراجعان 
میسر کرده است. درحال حاضر تمامی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران پژوهشکده و پژوهشگاه به 

صورت حضوری می توانند از منابع کتابخانه استفاده نمایند.
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نحوة استفاده از کتابخانه
از  آسیا(  فرهنگی  اسناد  مرکز  کتابخانۀ  ) به جز  پژوهشگاه  کتابخانه های  در  موجود  منابع  تمامی 
طریق اینترنت قابل جستجو هستند. استفاده از کتابخانه های پژوهشگاه برای تمامی عالقه مندان و 
پژوهشگران حوزه علوم انسانی میسر است، اما عضویت در کتابخانه و امکان امانت بردن منابع تنها 

برای اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارشناسان پژوهشگاه ممکن است.

ساعات کاری
کتابخانه مرکزی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 19- پنجشنبه از ساعت 8 الی 13

کتابخانه استاد مینوی و دانش پژوه: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14
کتابخانه تخصصی امام علی)ع(: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15
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انتشارات پژوهشگاه با هدف تولید و توزیع کتاب و انتشار آثار محققان داخل و خارج پژوهشگاه فعالیت 
می کند. تاکنون بیش از 1000 عنوان کتاب در این واحد منتشر شده است که برخی از این کتاب ها در 
زمرة آثار شاخص و مرجع در حوزه های تخصصی علوم انسانی محسوب می شوند و در پژوهش و آموزش 
علوم انسانی در کشور و برخی از دیگر کشورها مورد استفاده قرار می گیرند. انتشارات پژوهشگاه براساس 
مصوبات »شورای چاپ و نشر« به انتشار آثار پژوهشگران پژوهشگاه و دیگر محققان علوم انسانی کشور 
اقدام می کند. با توجه به گستردگی فعالیت های پژوهشگاه در رشته های گوناگون علوم انسانی و ضرورت 
فراهم آوردن زمینه الزم برای توسعه، تسهیم و ترویج دانش در سطوح عمومی و تخصصی، پژوهشگاه 
عالوه بر کتاب، اقدام به چاپ مجالت علمی پژوهشی و علمی ترویجی گوناگونی کرده است. عنوان 

این مجالت به شرح زیر است:
ادبیات پارسی معاصر: تحقیقات ادبی معاصر، پژوهش در متون نظم و نثر معاصر اعم از داستان، 

شعر و طنز، نظریه های ادبی و ادبیات تطبیقی در ارتباط با جهان معاصر.
آفاق الحضارة االسالمیة: به زبان عربی و در زمینه پژوهش در علوم اسالم اعم از کالم، فقه و تاریخ 

اسالمی.
ملی،  اقتصاد  مختلف  ابعاد  در  کاربردی  و  نظری  مطالعات  و  پژوهش   نوین:  تجارت  و  اقتصاد 

منطقه ای و بین المللی.
اقتصاد تطبیقی: پژوهش و واکاوی نقاط قوت و ضعف ادبیات موجود و گسترش مرزهای دانش در 

دو حوزة اقتصاد متعارف )جریان اصلی علم اقتصاد( و اقتصاد غیر متعارف.
پژوهش نامة انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: بررسی و نقد منابع برنامه های آموزشی 

و پژوهشی و شیوه های اجرایی برنامه های علوم انسانی.
پژوهش نامة زنان: پژوهش در محورهای سیاست، فرهنگ و اقتصاد در موضوع منزلت زن.

پژوهش نامة علوی: پژوهش در خصوص فرهنگ و معارف علوی.
زندگی  اقتصادی  و  اجتماعی  پژوهش در کلیۀ وجوه  پژوهشنامة تاریخ اجتماعی و اقتصادی: 

مردم ایران در طول تاریخ ایران.
پژوهش های علم و دین: پژوهش در حوزه های مطالعاتی مرتبط با علم و دین.

تحقیقات تاریخ اجتماعی: پژوهش در موضوعات اجتماعی با نگاه تاریخی.
تفکر و کودک: پژوهش های مرتبط با فکر پروری و خالقیت در کودکان.

با  انسان شناسی و روان شناسی اجتماعی  جامعه پژوهی فرهنگی: پژوهش در حوزة جامعه شناسی، 
رویکرد فرهنگی.

انتشارات
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جستارهای تاریخی:  پژوهش هایی در حوزة تاریخ ایران با اولویت تاریخ فرهنگی.
جستارهای سیاسی معاصر: پژوهش های مرتبط با سیاست نظری و عملی و اندیشۀ سیاسی در اسالم.

حکمت معاصر: پژوهش در موضوعات فلسفه، کالم و عرفان اسالمی معاصر.
زبان شناخت: پژوهش در خصوص زبان شناسی تاریخی و همگانی.
غرب شناسی بنیادی: پژوهش در موضوعات اساسی فلسفه غرب.

فلسفه علم: پژوهش هایی در فلسفه علم با تأکید بر بررسی مبانی نظری علم در ایران.
کهن نامة ادب پارسی: پژوهش در متون نظم و نثر کهن، تصحیح متون،  نقد و بررسی متون و نقد 

ادبی ادبیات پارسی.
مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ: پژوهش در خصوص نقش رسانه در فرهنگ سازی 

و تأثیر و تأثر متقابل.
منطق پژوهی: پژوهش در موضوعات منطق قدیم، منطق جدید، فلسفه منطق،  منطق تطبیقی.

سامانة مدیریت نشریات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نشانی نمایشگاه و فروشگاه:
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  قرنی، پالک 178،  و سپهبد  ایرانشهر  خیابان  بین  خیابان کریم خان، 

مطالعات فرهنگی .
تلفن: 88317192
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