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گزارش عملکرد معاونت کاربردی سازی علوم انسانی و فرهنگی در سال 1399

معاونــت کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی بــا هــدف تکریــم انســان و حقــوق انســانی، رشــد عقالنیــت و 
خــردورزی، زیســت اخالقــی در روابــط درون ســازمانی، تحکیــم اعتــالی هویــت اســالمی- ایرانــی، اعضــای پژوهشــگاه 
علــوم انســانی بر اســاس سیاســت های کلــی برنامــه ی 20ســاله ی توســعه و نقشــه ی جامــع علمــی کشــور برنامه هــای 

خــود را در چارچــوب سیاســت های تعریــف شــده اجــرا کــرده اســت.
ــوم  ــوزه ی عل ــور در ح ــی کش ــاد پژوهش ــن نه ــوان بزرگ تری ــی به عن ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
انســانی و اجتماعــی، بــه منظــور تحقــِق بخشــی از مأموریــت خــود مبنــی بــر کاربردی ســازی و ترویــج پژوهش هــای 
حــوزه ی علــوم انســانی و اجتماعــی، از ســال 1۳۹۷ دو اقــدام زیرســاختی مهــم و اثرگــذار را هم زمــان در دســتور کار 
ــِی اعضــاِی هیأت علمــی، پژوهشــگران و  ــدی از کوشــش و خــرد جمع ــا بهره من ــه در ســال 1۳۹۸ ب ــرار داد ک خــود ق
ــد پژوهشــگاه  ــدام، تدویــن و تصویــب نمــودار ســازمانی جدی ــه ثمــر نشســت. نخســتین اق متخصصــان پژوهشــگاه ب
بــود کــه طــی آن، یــک معاونــت از ســه معاونــِت پژوهشــگاه تحــت عنــوان »معاونــت کاربردی ســازی علــوم انســانی 
ــه  ــه عرص ــانی ب ــوم انس ــای عل ــدِف ورود پژوهش ه ــا ه ــت ب ــن معاون ــید. ای ــب رس ــد و تصوی ــی« به تأیی و فرهنگ
ــب  ــگری در قال ــش و پژوهش ــگ پژوه ــاء فرهن ــز ارتق ــا و نی ــج پژوهش ه ــازی و تروی ــت، کاربردی س ــه و صنع جامع
ــوم  ــج دســتاوردهای پژوهش هــای عل ــوم انســانی«، »تروی ــوآوری و کاربردی ســازی پژوهش هــای عل ــِت »ن ســه مدیری
انســانی« و »برنامه ریــزی فرهنگــی« بــه فعالیتــی یکپارچــه و منســجم پرداخــت. اقــدام دوم، تدویــن برنامــه ی راهبــردی 
دوم پژوهشــگاه بــود کــه متناســب بــا ایــن تغییــِر ســاختار، بــه پی گیــری اهــداف کالِن »افزایــش تأثیــر بــر حــل مســائل 
جامعــه« و »تــالش بــرای ارتقــاء فرهنــگ عمومــی« مبــادرت کــرد. در برنامــه ی راهبــردی دوم پژوهشــگاه، از میــان شــش 
ــی«  ــانی و فرهنگ ــوم انس ــازی عل ــت کاربردی س ــِت »معاون ــداف و مأموری ــا اه ــرد متناســب ب ــه راهب ــردِ کالن، س راهب
تعریــف شــد کــه هریــک بــا شــرح وظایــف ســه مدیریــِت ذیــل ایــن معاونــت همراستاســت. ایــن ســه راهبــرد عبارتنــد 
ــا هویــت و بنیان هــای نظــری حوزه هــای مختلــف پژوهشــی«، 2. »توســعه  از: 1. »کاربردی ســازی هدفمنــد متناســب ب
ــی  ــای ایران ــت از ارزش ه ــی« و ۳. »صیان ــای کالن مل ــت ها و برنامه ه ــر سیاس ــذاری ب ــه و تأثیرگ ــا جامع ــاط ب ارتب
اســالمی و ترویــج اخالق حرفــه ای«.  در ادامــه  گــزارش عملکــرد ایــن ســه مدیریــت در ســال ۹۹ آورده شــده اســت.

بــا عنایــت بــه نقــش، اهمیــت فرهنــگ و مســائل فرهنگــی در تحقــق اهــداف ســند چشــم انداز ملــی کشــور و بــا عنایــت بــه 
اهــداف راهبــردی کالن منــدرج در ســند باالدســتی نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور )ســند نقشــه ی جامــع علمــی کشــور 
ــازی  ــت کاربردی س ــل معاون ــی، ذی ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــگاه ها( ، پژوهش ــدن دانش ــالمی ش ــند اس و س
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، مدیریــت برنامه ریــزی فرهنگــی را ایجــاد کــرده و اقدامــات راهبــردی و برنامه هــای 
ــت، نظــارت و  ــزی، اجــرا، هدای ــه ی سیاســت گذاری، برنامه ری ــت وظیف ــن معاون ــه اجــرا درآورده اســت. ای فرهنگــی را ب
ــات  ــا مصوب ــق ب ــان را مطاب ــأت علمــی، دانشــجویان، کارکن ــه فعالیت هــای فرهنگــی در ســطوح اعضــای هی ــی کلی ارزیاب
ــا هــدف تکریــم  ــا همــکاری و هماهنگــی ســایر نهادهــای ذیربــط برعهــده دارد. ایــن مدیریــت ب و مقــررات مربوطــه وب
انســان و حقــوق انســانی، رشــد عقالنیــت و خــردورزي، زیســت اخالقــی در روابــط درون ســازمانی، تحکیــم و اعتــالي 
هویــت اســالمی_ایرانی اعضــاي پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، براســاس سیاســت هاي کلــی برنامــه ی 
بیســت ســاله ی توســعه و نقشــه ی جامــع علمــی کشــور و در راســتای ســاختار ســازمانی پژوهشــگاه، حــول محورهــای 

ــی آورد: ــرا در م ــه اج ــود را ب ــای خ ــا و فعالیت ه ــل، برنامه ه ذی

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
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وظایف
-فراهــم آوردن زمینــه ی ترغیــب جامعــه ی اعضــای پژوهشــگاه به منظــور مشــارکت در عرصه هــای مختلــف علمــی، اعتقــادی 

و فرهنگــی
-برنامه ریزی،  سامان دهی و نظارت بر امور نشریات پژوهشگاه

-برنامه ریزی،  سامان دهی و نظارت بر امور تشکل های مختلف اجتماعی و فرهنگی پژوهشگاه
-برنامه ریزی،  سامان دهی و نظارت بر امور سمعی و بصری پژوهشگاه

-همکاری و تعامل با واحد ها و مراکز فرهنگی و اجتماعی خارج از پژوهشگاه در چارچوب شرح
-آسیب شناسی مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه

- تبیین راهبردها و ترسیم افق و چشم انداز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه
-برگزاری نشست های تخصصی و همایش های علمی در زمینه ی مسائل فرهنگی در پژوهشگاه

- جلب مشارکت مراکز علمی و پژوهشی در عرصه ی فرهنگی
ــق  ــدان مطاب ــر حســن اجــرای امــور فرهنگــی پژوهشــگاه در ســطوح اســتادان، دانشــجویان و کارمن ــری و نظــارت ب  -راهب

ــط. ــای ذی رب ــایر نهاده ــی س ــکاری و هماهنگ ــا هم ــوط و ب ــای مرب ــررات و آیین نامه ه ــات، مق مصوب
ــی  ــق و گســترش فرهنــگ و میان ــی انقــالب فرهنگــی و ســتاد تعمی ــردی شــورای عال ــق و جــرای سیاســت های راهب -تطبی

اســالم در دســتگاه ها در حــوزه ی مســائل فرهنگــی و اجتماعــی
-رصــد وضعیــت کلــی فرهنگــی ، تربیتــی، اجتماعــی و سیاســی پژوهشــگاه و همچنیــن انجــام مطالعــات و پژوهشــهای الزم 
ــای  ــزی و سیاســت گذاری فعالیت ه ــور برنامه ری ــی پژوهشــگاه به منظ ــالت تکمیل ــت پژوهشــی و تحصی ــکاری معاون ــا هم ب
فرهنگــی جهــت گســترش ارزش هــای اســالمی_ایرانی_انقالبی در همــه ی ســطوح پژوهشــگاه و ارائــه ی گــزارش بــه شــورای 

فرهنگــی و اجتماعــی مؤسســه
-ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز ، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقالبی

ــای  ــنهاد برنامه ه ــا، پیش ــب طرح ه ــد تصوی ــهیل در فراین ــق تس ــی از طری ــی و اجتماع ــورای فرهنگ ــوای ش ــت محت - مدیری
ــه ــف محول ــری وظای الزم و پی گی

- پی گیری ابالغ مصوبات، مقررات و آیین نامه ها و اطالع رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج موسسه ، با هدف ایجاد 
هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای  آن ها و ارائه ی گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی مؤسسه
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- مطالعــه ی معضــالت اصلــی فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاهیان، نیازهــای فکــری مخاطبــان، زمینه هــا و علــل آســیب پذیری 
و سیاســت گذاری در جهــت حــل مشــکالت فرهنگــی و اجتماعــی پژوهشــگاه

- شناســایی رصــد و عرصه هــای جدیــد فرهنگــی پیــش روی جامعــه و پژوهشــگاه و تبییــن الزامــات، تهدیدهــا و فرصت هــای 
آن

- مطالعه و تحلیل کالن گزارش های پایش و ارزیابی فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پژوهشگاه
- بررسی و شناسایی موانع و مشکالت انجام فعالیت های فرهنگی

- تحقیق و مطالعه پیرامون چگونگی استفاده از ظرفیت مناسبت های ملی و دینی در جهت تحقق اهداف فرهنگی
- استفاده از دانشگاهیان صاحب نظر در حوزه ی مطالعات فرهنگی

- انجام مطالعات و تولید محتوای فرهنگی و اجتماعی در راستای نیازهای درون سازمانی و برون سازمانی
- برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی

- برگــزاری جلســات مناظــره و گفت وگــوی آزاد پیرامــون مســائل و مشــکالت فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی 
جامعــه

- بزرگ داشت شخصیت ها و چهره های ماندگار فرهنگی و اجتماعی )معاصر و غیر معاصر(
ــورد  ــای م ــی در زمینه ه ــی و روان شناس ــاوره های فرهنگ ــه ی مش ــجویان و ارائ ــکان دانش ــگاه و ام ــائل خواب ــری مس - پی گی

نیــاز دانشــجویان
- ایجــاد تســهیل و کمــک الزم جهــت راه انــدازی انجمــن صنفــی دانشــجویان ، انجمن هــای علمــی دانشــجویی، فعالیت هــای 

فرهنگــی و اجتماعــی دانشــجویان
- برگزاری برنامه های هنری و فرهنگی جهت تعامل بیشتر علوم انسانی و عرصه ی هنر

- ایجاد تسهیالت و کمک های الزم جهت انجام فعالیت های فرهنگی ، علمی و اجتماعی
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

برنامه های مدیریت فرهنگی
1. برگزاری مراسم ها به مناسبت های مختلف 
2. برگزاری ، نشست ها و مناظره های تخصصی

۳. بازدیدها و اردوهای فرهنگی
4 .برگزاری متوالی مدرسه ی تابستانی با موضوعات متفاوت و تخصصی

5. زرگداشت شخصیت ها و چهره های ماندگار فرهنگی و اجتماعی
6. برگزاری جلسات گفت وگوی آزاد

۷. برنامه های مناسبتی
۸.. تعامالت و تفاهم نامه ها در سطح ملی و بین المللی

۹. حمایت از انجمن ها و شورای صنفی و علمی برگزاری انتخابات
10. پی گیري موضوع خوابگاه و اسکان دانشجویان

 11.راه اندازی دفتر مشاوره براي دانشجویان و همکاران
  12.انجام فعالیت های ورزشی در پژوهشگاه
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مدیریت ترویج دستاوردهای علمی

ــوم  ــازی عل ــت کاربردی س ــل معان ــت ذی ــه مدیری ــی از س ــانی یک ــوم انس ــای عل ــتاوردهای پژوهش ه ــج دس ــت تروی مدیری
انســانی و فرهنگــی اســت. ایــن مدیریــت براســاس اســناد باالدســتی ازجملــه نقشــه ی جامــع علمــی کشــور کــه در آن توجــه 
ــی  ــاوری ابالغ ــم و فن ــی عل ــرد کالن 2 فصــل 4(، سیاســت های کل ــع )راهب ــی جام ــان اصل ــه گفتم ــل آن ب ــم و تبدی ــه عل ب
مقــام معظــم رهبــری کــه بــر افزایــش درک اجتماعــی نســبت بــه اهمیــت توســعه ی علــم و فنــاوری تأکیــد شــده، برنامــه ی 
توســعه ی پژوهشــگاه شــامل راهبردهــای 1، 2، 4، و 6 و  همچنیــن سیاســت های 2،6، 15، 16، 1۷، 20، 2۸، و ۳1 و همچنیــن 
ایــده ی پژوهشــگاه بــدون دیــوار: پژوهشــگاه جامعه مــدار و خدمــات پایــدار فعالیــت می کنــد. بــا توجــه بــه اســناد باالدســتی 
و  همچنیــن در نظــر داشــتن مصالــح و منافــع پژوهشــگاه و بــا هماهنگــی و هم گرایــی کامــل معاونــت کاربردی ســازی علــوم 

انســانی و فرهنگــی، ازجملــه محورهــای اصلــی فعالیــت مدیریــت ترویجی ســازی عبارتنــد از: 
• بهبود روش هاي موجود و انتقال یافته های جدید تحقیقی

• برنامه ریزي، حمایت و پشتیبانی و اجراي طرح هاي ترویجی در زمینه ی علوم انسانی
•  برنامه ریزي آموزش براي تربیت نیروي انسانی

• برنامه ریزي ترویج و انتقال یافته های علمی طرح هاي پژوهشی
• برنامه ریزي و مدیریت جشنواره ها، نمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی، علمی و تخصصی

• برنامه ریزي، حمایت و پشتیبانی، توسعه و تجهیز شبکه ی ترویجی متناسب با نیاز
• ساماندهی، حمایت و پشتیبانی فضاها و امکانات آموزشی ترویجی

• اجــرا و طراحــی سیســتم ارتباطــی مناســب بــا اســتفاده از تکنولوژي هــای نویــن بــراي تقویــت در راســتاي تعامــل عناصــر 
شــبکه ترویــج

• برنامه ریزي و مدیریت تولید رسانه های آموزشی و ترویجی
• تالش براي معرفی توانمندي ها و دستاوردهاي علمی- پژوهشی کاربردي در جامعه

• ایجاد و ارتباط و همکاري هر چه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهاي فکري، فرهنگی و انقالبی
ــی و  ــای آموزش ــزاري کارگاه ه ــق برگ ــی از طری ــی و اخالق ــی، سیاس ــای فرهنگ ــعه آموزش ه ــور توس ــزي به منظ • برنامه ری
ــوان موجــود نهادهــاي اســالمی و  ــه از ت ــا اســتفاده ی بهین ــع فرهنگــی، فکــري و سیاســی پژوهشــگاهی ب ســمینارها و مجام
انقالبــی و نظــارت بــر  آن هــا؛ اهتمــام بــه ترویــج فرهنــگ گفت وگــو، نقــد روشــمند، آزاداندیشــی و گســترش زمینهــی ارتبــاط 

پژوهشــگاهیان بــا صاحــب کارگاه هــا و ســمینارها )حضــوري و مجــازي(
• ایجاد ارتباط با مجامع علمی و تحقیقاتی براي ترویجی سازی علوم انسانی

ــای  ــج، آموزش ه ــروه تروی ــای؛ »گ ــه نام ه ــروه ب ــامل دو گ ــانی ش ــوم انس ــای عل ــتاوردهای پژوهش ه ــج دس ــت تروی مدیری
ــه در  ــت ک ــگاه( اس ــانی و وب گاه پژوهش ــوم انس ــع عل ــال جام ــامانه ها« )پرت ــال و س ــروه پرت ــازی« و »گ ــی و مج تخصص

ــود. ــه می ش ــروه پرداخت ــن دو گ ــرد ای ــداف و عملک ــه اه ــدی ب ــای بع بخش ه

بخش اول: مرکز آموزش های تخصصی آزاد )ماتا(

مرکــز آموزش هــای تخصصــی آزاد علــوم انســانی بــا هــدف ترویــج پژوهــش و در چارچــوب اهــداف و راهبردهــای نقشــه ی 
جامــع علمــی کشــور مبنــی بــر تعمیــق و گســترش آموزش هــای عمومــی و تخصصــی و بــرای تحقــق نظــام ملــی نــوآوری 
و برنامه هــا و سیاســت های راهبــردی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در راســتای پاســخ گویی بــه تقاضــای 
ــی  ــی و پژوهش ــای آموزش ــازی نیازه ــانی و مرتفع س ــوم انس ــوزه ی عل ــش در ح ــب دان ــدان کس ــژه عالقه من ــه به وی جامع
دســتگاه های اجرایــی در ســال 1۳۹۳ تأســیس شــد. هــدف ایــن مرکــز ارائــه ی خدمــات علمــی در قالــب دوره هــای آموزشــی 

آزاد کوتــاه مــدت ضمــن پــر کــردن خــالء موجــود، پاســخی بــه نیازهــای جدیــد اجتماعــی اســت.

دوره  های آموزش  آزاد تخصصی علوم انساني به منظور تأمین اهداف  و مأموریت هاي زیر برگزار می شود:
- ترویجی سازی دستاوردهای پژوهشی

- زمینه سازی برای کاربست نتایج پژوهش
- کاربردی کردن علوم انسانی و بومی سازی آن

- ایجاد فرصت برای انتقال دانش
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- استفاده از ظرفیت های مردمی برای اعتالی دانش و تخصص
- توسعه ی آموزش های تخصصی معطوف به کاربرد و اشتغال
- آموزش مداوم و همگاني کردن آموزش های تخصصی آزاد 

- افزایش  دسترسی  به  آموزش عالی و کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به دانشگاه
- تقویت ارتباط با صنعت و جامعه

- توانمندسازی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور و ارتقای دانش و مهارت  آن ها
- پاسخ به تقاضا و رفع نیاز جامعه

- توسعه ی خدمات علمی و آموزشی پژوهشگاه

موضوع فعالیت مرکز
موضوع فعالیت مرکز عبارت است از: 

- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی آزاد در حوزه ی علوم انسانی در گستره ی عمومی و اختصاصی
- ارائه ی خدمات آموزشی به نهادها و دستگاه های اجرایی دولتی، عمومی و خصوصی

- همکاری و مشارکت در زمینه تهیه و اجرای طرح های آموزشی مشترک. 
این مرکز می تواند در تهران و سایر نقاط کشور و به شکل حضوری و الکترونیکی فعالیت کند. 

ــه  ــوم انســاني ب ــج دســتاوردهاي پژوهش هــاي عل ــت تروی ــب مدیری ــن مرکــز در قال ــد پژوهشــگاه، ای ــرد جدی ــه راهب ــا ب بن
ــردن آن از  ــردی ک ــی و کارب ــوزش، همگان ــرای آم ــوم انســانی ب ــای عل ــج دســتاوردهای پژوهش ه ــردازد. تروی ــت مي پ فعالی

اهــداف و وظایــف پژوهشــگاه اســت کــه در اساســنامه ایــن مؤسســه مــورد توجــه و تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
همچنیــن برنامــه ی راهبــردی پژوهشــگاه توســعه ی ارتبــاط بــا جامعــه و تأثیرگــذاری بــر سیاســت ها و برنامه هــای کالن ملــی 
ــج دســتاوردهای علمــی پژوهشــگاه را  ــوع ســازی شــیوه های تروی ــز متن ــی آن نی ــرار داده و سیاســت های اجرای را مدنظــر ق

تکلیــف کــرده اســت.

تاریخچه ی مرکز
ــده و  ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در دهــه ی 1۳۸0 برگــزاری دوره هــای آموزشــی آزاد را به طــور پراکن پژوهشــگاه عل
در ابعــادی محــدود شــروع کــرد و در طــی ایــن مــدت ســاالنه یــک یــا دو مــورد دوره ی آموزشــی برگــزار شــد. در اواخــر 
دهــه ی ۸0  بــا تأســیس واحــد آموزش هــای آزاد در مدیریــت تحصیــالت تکمیلــی، برگــزاری چنــد دوره ی آموزشــی کــه بــا 

اســتقبال قابــل توجهــی مواجــه شــد، ســنگ بنــای مدیریــت مرکــز آموزش هــای آزاد بنیــان نهــاده شــد.
ــا تصویــب گــروه آموزش هــای آزاد و تخصصــی در ســازمان اداری مدیریــت تحصیــالت تکمیلــی تعــداد  در ســال 1۳۹0 ب
ــداد 41 دوره ی آموزشــی،  ــداد 20 دوره ی آموزشــی، در ســال ۹1 تع ــه در ســال ۹0 تع ــت ک ــش یاف ــا افزای ــزاری دوره ه برگ
در ســال ۹2 تعــداد 2۸ دوره ی آموزشــی و در ســال ۹۳ تعــداد ۳0 دوره ی آموزشــی برگــزار شــده اســت. در ســال 1۳۹4 بــا 
مصوبــه هیــأت رئیســه پژوهشــگاه گــروه آموزش هــای آزاد و تخصصــی از مدیریــت تحصیــالت تکمیلــی جــدا شــد و مرکــز 
ــت  ــه نقطه عطفــی در مدیری ــت پژوهشــی تأســیس شــد ک ــوان واحــدی مســتقل در معاون آموزش هــای آزاد تخصصــی به عن

ــود.  ــای آزاد ب ــای آموزش ه و فعالیت ه
پــس از ایــن رویــداد، در ســال ۹4 تعــداد 64 دوره ی آموزشــی، در ســال ۹5 تعــداد 145 دوره ی آموزشــی، در ســال ۹6 تعــداد 
ــزار شــده  ــداد ۸۸ دوره ی آموزشــی برگ ــداد 1۳1 دوره ی آموزشــی و در ســال ۹۸ تع 1۳1 دوره ی آموزشــی، در ســال ۹۷ تع

اســت. جزئیــات بیشــتری از برگــزاری ایــن دوره در نمــودار شــماره یــک قابــل مشــاهده اســت. 

تغییر ساختاری مرکز آموزش های تخصصی آزاد
در ســال 1۳۹۸ بــا تغییــرات ســاختاری کــه در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی انجــام شــد، معاونــت فرهنگــی 
بــه معاونــت کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی تغییــر یافــت و مدیریتــی بــا عنــوان مدیریــت ترویــج دســتاوردهای 
پژوهش هــای علــوم انســانی ایجــاد شــد. ذیــل ایــن مدیریــت دو گــروه بــا نام هــای »گــروه ترویــج، آموزش هــای تخصصــی 
و مجــازی« و »گــروه پرتــال و ســامانه ها« قــرار گرفــت. در گــروه ترویــج، آموزش هــای تخصصــی و مجــازی عمــده فعالیــت 
ایــن گــروه ترویــج علــم و  همچنیــن برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و درس گفتارهایــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز توســط 
مرکــز آموزشــی آزاد تخصصــی فعالیــت می کــرد. بــا آغــاز بــه کار مدیریــت جدیــد ترویــج دســتاورهای پژوهش هــای علــوم 
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ــام  ــی انج ــای آزاد تخصص ــز آموزش ه ــه در مرک ــدی ک ــای ارزش من ــازی فعالیت ه ــور برندس ــز به منظ ــی نی ــانی اقدامات انس
می شــد، صــورت گرفــت. یکسان ســازی نــام مرکــز بــا عنــوان »مرکــز آموزش هــای تخصصــی آزاد« کــه بــه اختصــار »ماتــا« 
نامیــده می شــود ازجملــه اقداماتــی اســت کــه بــا هــدف افزایــش کمــی و کیفــی دوره هــا در ســطح ملــی و بین المللــی انجــام 
شــده اســت. همچنــان کــه در جــدول بــاال مالحظــه می کنیــد، تعــداد دوره هــای برگــزار شــده در 11 ماهــه ی اول ســال ۹۹ بــا 
وجــود بحــران کرونــا نســبت بــه ســال پایــه ی ۹4 افزایــش یافتــه اســت و بــرای مقایســه بهتــر ایــن مــدت بــا مــدت مشــابه 
در ســال ۹۸ در جــدول زیــر )جــدول شــماره 2( مقایســه شــده اســت کــه نشــان می دهــد، شــاخص های مــورد نظــر رو بــه 
ــان کــه در  ــران افزایــش چشــم گیری داشــته اســت. همچن افزایــش اســت به خصــوص کــه میــزان اســتقبال توســط دانش پذی
جــدول بــاال مالحظــه می کنیــد، تعــداد دوره هــای برگــزار شــده در 11 ماهــه ی اول ســال ۹۹ بــا وجــود بحــران کرونــا نســبت 
بــه ســال پایــه ی ۹4 افزایــش یافتــه اســت و بــرای مقایســه بهتــر ایــن مــدت بــا مــدت مشــابه در ســال ۹۸ در جــدول زیــر 
)جــدول شــماره 2( مقایســه شــده اســت کــه نشــان می دهــد، شــاخص های مــورد نظــر رو بــه افزایــش اســت به خصــوص 
ــتفاده از فضــای مجــازی،  ــه اس ــه ب ــا توج ــته اســت. ب ــش چشــم گیری داش ــران افزای ــتقبال توســط دانش پذی ــزان اس ــه می ک
تعــداد دانش پذیــران در 62 دوره ی آموزشــی کــه از ابتــدای ســال ۹۹ تــا پایــان آذر مــاه برگــزار شــده اســت، بــه یــک هــزار 
ــه  و ۸۸۹ نفــر رســیده کــه ایــن رقــم در مقایســه را تعــداد 10۷۸ دانش پذیــر در دوره ی زمانــی مشــابه ســال قبــل نزدیــک ب
دو برابــر اســت. ایــن افزایــش نشــان می دهــد کــه بــا بهره گیــری از فضــای مجــازی می تــوان بــه تعــداد مخاطبــان بیشــتری 
در حــوزه ی آموزش هــای کوتاه مــدت تخصصــی دریافــت. ظرفیــت علمــی گســترده ای کــه در پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی وجــود دارد، بــرای قشــری از جامعــه شــناخته شــده اســت، کــه گــواه ایــن مدعــا را می تــوان در میــزان 
دانش پذیــران شــرکت کننــده در ایــن دوره هــا مشــاهده کــرد. اگرچــه جــذب ایــن تعــداد دانش پذیــر در یــک دوره ی بحرانــی 
کــه ناشــی از همه گیــری ویــروس کروناســت، موفقیــت چشــم گیری محســوب می شــود، امــا مدیریــت ترویــج دســتاوردهای 
پژوهشــی علــوم انســانی بــا اشــراف بــه اهمیــت آمــوزش و  همچنیــن بــا آگاهــی از ویژگــی فضــای مجــازی به دنبــال کســب 
ــزاری و  ــاخت های نرم اف ــی زیرس ــد برخ ــداف نیازمن ــن اه ــه ای ــتیابی ب ــت. دس ــوزه اس ــن ح ــان تری در ای ــداف درخش اه

ســاخت افــزاری اســت کــه در ادامــه بــه  آن هــا اشــاره می شــود.

ارائه ی آموزش های مجازی در ماتا
ــه  ــی را ب ــای آموزش ــه نهاده ــه ازجمل ــف جامع ــای مختل ــال 1۳۹۸ بخش ه ــاه س ــفند م ــدای اس ــه از ابت ــا ک ــیوع کرون ــا ش ب
ــور از اســفند ۹۸ و  ــا عب ــز همــوار شــد. ب ــه حــوزه ی آموزش هــای مجــازی نی ــرار داد، مســیر ورود ب ــر ق شــدت تحــت تأثی
ــا  ــازی ب ــای مج ــرداری از فض ــور بهره ب ــی به منظ ــتاوردهای پژوهش ــج دس ــت تروی ــای مدیری ــال 1۳۹۹ تالش ه ــه س ورود ب
ــدای ســال 1۳۹۹  ــذا، از ابت ــای تخصصــی آزاد شــد. ل ــز آموزش ه ــی در مرک ــوزش نقطه عطف ــای آم ــزاری دوره ه هــدف برگ
ــترش  ــعه و گس ــراي توس ــت ب ــن مدیری ــگاه، ای ــط پژوهش ــئوالن ذی رب ــط مس ــای توس ــت الزم ه ــزی و حمای ــا برنامه ری ب
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ــف  ــش از ۷۷ دوره ی مختل ــه ی اول ســال، بی ــای الکترونیکــی روی آورده و در 11 ماه ــه فضــای آموزش ه ترویجي ســازي ب
ــا موفقیــت برگــزار کــرده اســت. را در ایــن فضــا ب

نمودار شماره 1: تعداد دوره های برگزار شده از سال 1۳۸0 تا پایان بهمن ماه سال 1۳۹۹

ــا  ــال ۹۹ ب ــه ی اول س ــده در 11 ماه ــزار ش ــای برگ ــداد دوره ه ــد، تع ــه می کنی ــه رو مالحظ ــه در جــدول روب ــان ک همچن
ــا مــدت  ــن مــدت ب ــر ای ــرای مقایســه بهت ــه اســت و ب ــه ی ۹4 افزایــش یافت ــه ســال پای ــا نســبت ب وجــود بحــران کرون
مشــابه در ســال ۹۸ در جــدول زیــر )جــدول شــماره 2( مقایســه شــده اســت کــه نشــان می دهــد، شــاخص های مــورد 
ــران افزایــش چشــم گیری داشــته اســت.  ــزان اســتقبال توســط دانش پذی ــه می ــش اســت به خصــوص ک ــه افزای نظــر رو ب
بــا توجــه بــه اســتفاده از فضــای مجــازی، تعــداد دانش پذیــران در 62 دوره ی آموزشــی کــه از ابتــدای ســال ۹۹ تــا پایــان 
آذر مــاه برگــزار شــده اســت، بــه یــک هــزار و ۸۸۹ نفــر رســیده کــه ایــن رقــم در مقایســه را تعــداد 10۷۸ دانش پذیــر در 
دوره ی زمانــی مشــابه ســال قبــل نزدیــک بــه دو برابــر اســت. ایــن افزایــش نشــان می دهــد کــه بــا بهره گیــری از فضــای 
ــت  ــت. ظرفی ــی دریاف ــدت تخصص ــای کوتاه م ــوزه ی آموزش ه ــتری در ح ــان بیش ــداد مخاطب ــه تع ــوان ب ــازی می ت مج
علمــی گســترده ای کــه در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی وجــود دارد، بــرای قشــری از جامعــه شــناخته 
ــده در ایــن دوره هــا مشــاهده کــرد.  ــران شــرکت کنن ــزان دانش پذی ــوان در می شــده اســت، کــه گــواه ایــن مدعــا را می ت
اگرچــه جــذب ایــن تعــداد دانش پذیــر در یــک دوره ی بحرانــی کــه ناشــی از همه گیــری ویــروس کروناســت، موفقیــت 
ــت  ــه اهمی ــا اشــراف ب ــوم انســانی ب ــج دســتاوردهای پژوهشــی عل ــت تروی ــا مدیری چشــم گیری محســوب می شــود، ام
آمــوزش و  همچنیــن بــا آگاهــی از ویژگــی فضــای مجــازی به دنبــال کســب اهــداف درخشــان تری در ایــن حــوزه اســت. 
دســتیابی بــه ایــن اهــداف نیازمنــد برخــی زیرســاخت های نرم افــزاری و ســخت افــزاری اســت کــه در ادامــه بــه  آن هــا 

ــود. ــاره می ش اش
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جدول 2: مقایسه ی آماری تعداد دوره های آموزشی برگزار شده در 11 ماهه ی اول سال 
1۳۹۹  نسبت به مدت مشابه سال 1۳۹۸

جدول 1: تعداد دوره های آموزشی برگزار شده طی سال های 1۳۹4 تا ۹ ماهه ی اول سال 1۳۹۹
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ایجاد زیرساخت ها
ایجــاد زیرســاخت های متناســب بــا حضــور کارآمــد در فضــای مجــازی می توانــد دســتیابی بــه اهــداف مرکــز آموزش هــای 
ــال  ــر در ح ــی دیگ ــام برخ ــده و انج ــاد ش ــاخت ها ایج ــن زیرس ــی از ای ــازد. برخ ــق س ــا( را محق ــی آزاد )مات تخصص
ــه 1( امــکان درخواســت برگــزاری دوره توســط مــدرس  پی گیــری اســت. ازجملــه زیرســاخت های ایجــاد شــده می تــوان ب
و دانش پذیــر 2( تکمیــل فرآینــد ثبت نــام آنالیــن و افــزودن مــواردی در فــرم ثبت نــام به منظــور شناســایی پراکنــش 
جغرافیایــی دانش پذیــران و مدرســان، و ۳( غیرحضــوری شــدن فرآینــد صــدور گواهــی شــرکت در دوره هــا به منظــور حــذف 
مراجعــات دانش پذیــران. درواقــع بــا انجــام ایــن ســه اقــدام، مرکــز آموزش هــای تخصصــی آزاد )ماتــا( قــادر اســت از صفــر 

ــد.  ــاًل مجــازی برگــزار کن ــا صــد یــک دوره ی آموزشــی را به صــورت کام ت

ازجملــه زیرســاخت هایی کــه محتــوای  آن هــا از طریــق مدیریــت ترویــج دســتاوردهای پژوهش هــای علــوم انســانی انجــام 
ــرد:  ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب ــی  آن هــا در حــال انجــام اســت، می ت شــده و پی گیری هــای فن

ــاخت های  ــاد زیرس ــال ایج ــا )در ح ــرای دوره ه ــتر ب ــب بیش ــذب مخاط ــدف ج ــا ه ــران ب ــگاه دانش پذی ــدازی باش ز راه ان
نرم افــزاری(

 * راه اندازی فروشگاه غیرحضوری ماتا )پی گیری ایجاد زیرساخت های نرم افزاری(

تقویت روابط سازمانی
تقویــت روابــط ســازمانی بــا هــدف برگــزاری دورهــای مــورد نیــاز جامعــه و صنایــع مختلــف )در ایــن حــوزه تاکنــون ۳ دوره 

برگــزار شــده اســت(
 * برگزاری دوره ی آموزشی »تفکر انتقادی« برای شرکت مپنا

 * برگزاری دوره ی آموزشی »آشنایی با استاندارد ۳4000 منابع انسانی« برای شرکت سیناژن
 * برگزاری دوره ی آموزشی »فن دانشنامه نویسی« برای مؤسسه ی فرهنگی سفیران شهدای جهان اسالم

برگزاری دوره های آموزشی در سطح بین المللی
ایــن مرکــز در ســال 1۳۹۹ توانســته اســت بــا همــکاری دفتــر همکاری هــای علمــی بین المللــی و مرکــز نــوآوري پژوهشــگاه 

اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای دانش پذیــران غیــر ایرانــی کنــد در زیــر بــه آن اشــاره شــده اســت
 *  دوره ی آموزشی »آشنایی با فلسفه ی اسالمی )به زبان روسی(«
 *  دوره ی آموزشی »خوش نویسی خط فارسی )به زبان روسی(«

 *  دوره ی آموزشی »نسخه شناسی فارسی )به زبان روسی(«
 *  دوره ی آموزشی »هوش مصنوعی و خطرات آن در دنیای ما«

ترویج یافته های پژوهشی )تیپ(
در گــروه ترویــج، آموزش هــای تخصصــی و مجــازی عــالوه برگــزاری دوره هــای آموزشــی کــه توســط ماتــا برگــزار می شــود، 
ــار  ــی در اختی ــای مختلف ــی در قالب ه ــای پژوهش ــج یافته ه ــا نتای ــود ت ــالش می ش ــی ت ــای پژوهش ــج یافته ه ــج نتای ــا تروی ب
عمــوم مــردم قــرار گیــرد. از آن جایــی کــه اســتقبال مخاطبــان از ایــن قبیــل محتواهــا نیازمنــد ساده ســازی  آن هــا و پرهیــز از 
ــان اســت،  ــا مخاطب ــاط ب ــراری ارتب ــن بســتر رســانه ای مناســب به منظــور برق ــی و  همچنی ــری اصالحــات بســیار فن به کارگی
ــه شــده اســت. نخســتین  ــتاورهای پژوهشــی ارائ ــج دس ــت تروی ــپ( توســط مدیری ــای پژوهشــی )تی ــج یافته ه طــرح تروی

تولیــد ایــن طــرح در روز 22 آذر 1۳۹۹هم زمــان بــا مراســم افتتاحیــه ی هفتــه پژوهــش رونمایــی شــد.
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بخش دوم: پرتال جامع علوم انسانی

معرفی و تاریخچه ی پرتال
ــتادان،  ــی اس ــای اساس ــی از نیازه ــی، یک ــای پژوهش ــی و یافته ه ــات علم ــه اطالع ــه ب ــان و کم هزین ــریع، آس ــی س دسترس
ــه  ــته ب ــی وابس ــگاه اطالعات ــا پای ــود صده ــم وج ــت. به رغ ــانی اس ــف علوم انس ــته های مختل ــجویان در رش ــان و دانش محقق
ــه  ــدان وحــدت روی ــات، فق ــی اطالع ــای تخصصــی؛ پراکندگ ــی پژوهشــی و انجمن ه ــازمان های علم ــز دانشــگاهی، س مراک
ــرای  ــژه ب ــر به وی ــع معتب ــی درمناب ــا جســت وجوی علم ــده اســت ت ــت موجــب ش ــدم جامعی ــی و ع ــته بندی و ارزیاب در دس
محققیــن و دانشــجویانی کــه بــه ایــن بانک هــا و مراکــز دسترســی ندارنــد، بــا دشــواری انجــام شــود. از ایــن رو خــالء تأســیس 
یــک پایــگاه اطالع رســانی در حــوزه ی علــوم انســانی به شــدت احســاس می شــد کــه »پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی« در راســتای مأموریــت ذاتــی خــود، پــروژه ی تأســیس »پرتــال جامــع علــوم انســانی« را بــا هــدف پاســخ دادن بــه 
ایــن نیــاز بــا ارائــه ی طرحــی به صــورت پروپــوزال مــدون در قالــب چنــد فــاز بــرای دسترســی بــه اهــداف تعییــن شــده کــه 

شــامل مــوارد ذیــل اســت، در ســال 1۳۸۸ آغــاز کــرد.
1-  ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه ی علوم انسانی.

ــا  ــز، ب ــب و فرآورده هــای علمــی چندرســانه ای به صــورت متمرک ــاالت، کت ــد مق ــع و روزآم ــک اطالعــات جام 2- ایجــاد بان
ــی و ســازمانی.  ــه ی یکســان و رفــع محدودیت هــای شــکلی، زمان دسترســی آســان، روی

۳- معرفی تخصصی پژوهشگران و استادان در حوزه های تخصصی علوم انسانی جهت تقویت حقوق معنوی
4- ایجــاد مرکــزی بــرای معرفــی نیازهــا و خالهــای موجــود در موضوعــات پژوهشــی چهــت هدایــت طرح هــای تحقیقاتــی 

بــه موضوعــات کاربــردی
ــع  ــن مناب ــری از هــرز رفت ــوم انســانی جهــت جلوگی ــوای عل ــرای جریان ســازی و مدیریــت محت 5- فراهــم آوردن بســتری ب
مــادی و معنــوی و تــوان تحقیقاتــی جامعــه علمــی کشــور در روندهــای تکــراری و کلیشــه ای کنونــی و ایجــاد زمینــه ی مســاعد 

ــرای بومی ســازی علــوم انســانی در کشــور. ب
آمار مقایسه ای فعالیت پرتال جامع علوم انسانی 11 ماه نخست سال های 1۳۹6 تا 1۳۹۹

پرتــال جامــع علــوم انســانی در 11 مــاه نخســت ســال 1۳۹۹ بیــش از 2۷ هــزار و هشــتصد مقالــه ی علمــی از نشــریات مختلــف 
را در وب گاه خــود بازنشــر داده اســت کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا میــزان به روزرســانی محتوایــی در ســالیان گذشــته رقــم 

ــت.  ــم گیری اس چش

جدول شماره 10: به روزرسانی محتوایی پرتال جامع علوم انسانی 11 ماه نخست سال های 1۳۹6 تا 1۳۹۹
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نمودارشماره2: مقایسه ی به روزرسانی محتوایی پرتال جامع علوم انسانی 11 ماه نخست سال های 1۳۹6 تا 1۳۹۹

فرصتی برای مجالت علمی - پژوهشی
بــا توجــه بــه اهمیــت مباحــث میان رشــته ای و پیونــد علــوم مختلــف بــا علــوم انســانی »پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

فرهنگــی« آمــاده ی ثبــت مقــاالت نشــریات ایــن حــوزه در پرتــال جامــع علــوم انســانی بــه آدرس www.ensani.ir  اســت.
نشریات عالقه مند می توانند درخواست خود را با تکمیل فرم ثبت نام در آدرس ensani.ir/fa/form/1 ارسال فرمایند.

پرتال جامع علوم انسانی بستری برای معرفی آخرین دستاوردهای علمی - پژوهشی
پرتــال جامــع علــوم انســانی به عنــوان مرجعــی معتبــر و شــناخته شــده در میــان محققــان و جامعــه دانشــگاهی حــوزه ی علــوم 
ــه مقــاالت،  ــدی شــده ب ــگان و طبقه بن ــرای دسترســی آســان، رای ــن حــوزه ب ــدان ای ــن عالقه من انســانی و اســالمی و  همچنی
مفتخــر اســت کــه در آذر مــاه 1۳۹۹ بــه آمــار بازدیــد روزانــه بیــش از 100 هــزار مخاطــب در روز دســت یافتــه اســت. ایــن 
ــی،  ــت های تخصص ــا، نشس ــاالت، کتاب ه ــد: مق ــی مانن ــدات علم ــا تولی ــم آورده ت ــی فراه ــه فضای ــب روزان ــزان مخاط می
ــزان  ــه ای می ــزارش مقایس ــند. گ ــته باش ــال داش ــدن در پرت ــت دیده ش ــی قابلی ــه خوب ــی ب ــای علم ــا و کنفرانس ه همایش ه
رشــد مخاطــب و محتــوای بارگــذاری شــده در پرتــال طــی ســالیان اخیــر در جــدول شــماره 11 و نمــودار شــماره ۳ قابــل 

مشــاهده اســت.

جدول شماره 11: میزان بازدیدکنندها ازپرتال جامع علوم انسانی11 ماه نخست سال های 1۳۹6 تا 1۳۹۹
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بخش سوم: وب گاه پژوهشگاه

تاریخچه ی وب گاه پژوهشگاه 
وب گاه پژوهشــگاه از اوایــل ســال 1۳۸۹ بــا آدرس اختصاصــی راه انــدازی شــد و توســط همــکاران مرکــز فنــاوری اطالعــات 
ــار و اطالعــات محــدودی فعالیــت می کــرد. امــا  ــا اخب ــه کمــک نرم افزارهــای ســاده ای نظیــر frontpage  و... ب و ارتباطــات ب
آغــاز فعالیــت وب گاه به طــور حرفــه ای؛ همــراه بــا طراحــی نرم افــزار اختصاصــی و اســتخدام نیــروی انســانی متخصــص بــه 

ــردد. ــر می گ ــاه 1۳۹0 ب خردادم
ازیــن زمــان بــه بعــد، بــا خریــد یــک نرم افــزار اختصاصــی- بــا تمرکــز بــر جمــع آوری اطالعاتــی چــون رزومه هــای اعضــای 
هیــأت علمــی، اطالعــات نشســت ها و ســخنرانی ها، گــزارش طرح هــا، خبــر کتــب جدیــد انتشــارات پژوهشــگاه و... همــه ی 
ــگاه،  ــی پژوهش ــای علم ــات فعالیت ه ــه ی اطالع ــانی وب گاه و ارائ ــر به روزرس ــی در ام ــأت علم ــای هی ــکاران و اعض هم

متفقانــه همــراه مدیریــت وب گاه شــدند.
ــگاه،  ــاِن وب گاه پژوهش ــش مخاطب ــا افزای ــم ب ــد و کم ک ــدازی ش ــز راه ان ــی وب گاه نی ــی و انگلیس ــخه ی عرب ــان نس هم زم
ــه اســتادان علــوم  ــار اختصاصــی هــر حــوزه ب ــر اطالع رســانی کنفرانس هــای بین المللــی، ارســال اخب خدمــات مختلــف نظی
انســانی در دانشــگاه ها و مراکــز مختلــف، ارائــه ی محتــوای کارگاه هــای پژوهشــگاه در وب گاه، ارائــه ی فایل هــای چندرســانه ای 
ــمندان،  ــه اندیش ــل مراجع ــن وب گاه مح ــد ای ــث ش ــانی، باع ــوم انس ــدان عل ــه عالقه من ــخنرانی ها و... ب ــت ها و س از نشس

ــرد. ــرار گی ــجویان و... ق ــدان، دانش عالقه من
ــط وب گاه  ــارات توس ــی افتخ ــب برخ ــِث کس ــه، باع ــورت گرفت ــای ص ــن تالش ه ــده و  همچنی ــام ش ــای انج  برنامه ریزی ه
پژوهشــگاه شــد. ازجملــه ایــن افتخــارات می تــوان بــه: کســب مقــام »اولیــن« وب گاه در لیســت وب گاه هــای مراکــز پژوهشــی 
ــه 201۳ و  ــِی رنکینــگ: )فوری ــرای ســه دوره ی شــش ماهــه پیاپ ــی وبومتریــک )webometric( ب ــه بنــدی جهان ــی در رتب ایران

جــوالی 201۳ و نیــز فوریــه 2014 (، اشــاره کــرد.
 ایــن رنکینــگ، نــام وب گاه پژوهشــگاه را در میــان وب گاه هــای پژوهشــی خاورمیانــه در جایــگاه ســوم قــرار داده بــود کــه 
ــز جلــب  ــروی انســانی بیشــتر و نی ــژه ای جهــت اشــتغال نی ــن اتفــاق باعــث شــد کــه مدیریــت پژوهشــگاه اهتمــام وی همی
مشــارکت بیشــتر ســایر اعضــا بــه خــرج دهــد. حاصــل ایــن اهتمــام و مشــارکت جمعــی، کســب موفقیت هــای پــی در پــی 

بــود کــه خــود را در آمــار محتــوای تولیــدی، آمــار بازدیــد، گســتره ی جغرافیایــی مخاطبــان و ... نشــان داد. 

نگاهی به آمار و ارقام فعالیت های وب گاه 
* 20542 خبر رویدادها و فعالیت های علمی پژوهشگاه

* 2۹0۸ مطلب اعم از رزومه، گزارش طرح ها، متن پیاده شده نشست ها و...
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ــدازی  ــه راه ان ــته ب ــال بس ــر س ــول ه ــایت در ط ــن 50 س ــت میانگی ــون و فعالی ــدا تاکن ــایت از ابت ــر س ــاخت 10۸ زی * س
همایش هــا، صفحــات اختصاصــی فرم هــای نظرســنجی و...

*  1525 فایل صوتی یا تصویرِی نشست ها، همایش ها، کنگره ها و... )در قالب بخش چند رسانه ای وب گاه
*  بک لینک ها )پیوندهای صفحات دیگر به وب گاه پژوهشگاه(: 1264

آمار بازدید از صفحات وب گاه
ایــن آمــار از وب گاه معتبــر جهانــی گــوگل آنالیتیــک کــه وب گاه در آن ثبــت شــده و آمــار جزئیــات روزانــه، هفتگــی، ماهانــه 

و ... را در مــوارد مختلــف ارائــه می دهــد، جمــع آوری شــده اســت

جدول شماره 12- نمونه ای لیست پربازدیدترین صفحات وب گاه

مخاطبان وب گاه 
ــون:  ــی چ ــتند، مخاطبان ــانی هس ــوم انس ــف عل ــای مختل ــدان حوزه ه ــی زبان وب گاه عالقه من ــان فارس ــن مخاطب مهمتری
ــوم  ــدات علمــی حــوزه ی عل ــار و تولی ــه اخب ــدان ب ــا و عالقه من اســتادان، همــکاران، دانشــجویان پژوهشــگاه، خبرگزاری ه

انســانی
توزیع جغرافیایی مخاطبان خارج از ایران 

  آمریکا، المان، هلند، انگلستان و ..



17

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و پنجم،  فروردین ماه 1400

انواع قالب ارائه ی محتوا 
نرم افــزار وب گاه از ســال 1۳۹6 تغییــر و بــه تبــع آن، بــا افــزوده شــدن ماژول هــای مختلــف بــه مدیریــت وب گاه، بــرای 

ســهولت و تســریع دسترســی مخاطبــان، قالب هــای محتوایــی مختلــف طراحــی شــدند.
طراحــی صفحــات جدیــد، ســاخت صفحــه رزومه هــای اعضــای جدیــد، قــرار گرفتــن گالــری تصاویــر کنــار همــه ی 
فایل هــای ســخنرانی و در صــورت وجــود الصــاق متــن پیــاده شــده ی  آن هــا به طــور مجموعــه کنــار هــم، برنامه ریــزی 
ــرای همــکاران، اســتادان، دانشــجویان، نیــز خبرنــگاران و مراجعــان  ــه تمامــی محتــوای وب گاه ب ســهولت دسترســی ب
ــه  ــای ۳4 گان ــوا در قالب ه ــه ی محت ــخنرانی ها و ... هم ــت س ــامانه ی ثب ــر س ــف نظی ــای مختل ــه ی طرح ه وب گاه، ارائ

جدیــد بــه مخاطبــان ارائــه شــدند: 
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افتخارات وب گاه

ــان  ــی می ــه دوره ی پیاپ ــک در س ــی وبومتری ــدی جهان ــام رتبه بن ــه ی اول در نظ ــب رتب کس
وب گاه هــای مراکــز پژوهشــی ایــران و ســوم در میــان کشــورهای خاورمیانــه ازجملــه 
شــاخص ترین افتخــارات وب گاه پژوهشــگاه اســت: نخســتین بــار طبــق اعــالم وبومتریــک در 
ســال 201۳ پژوهشــگاه رتبــه ی ۷26 وب گاه هــای پژوهشــی در میــان وب گاه هــای پژوهشــی 
ــران  ــات ای ــاوری اطالع ــوم و فن ــگاه عل ــس از پژوهش ــران پ ــرد و در ای ــب ک ــان را کس جه
)ایــران داک( رتبــه ی دوم را کســب کــرد؛ امــا پــس آن در ۳ رتبه بنــدی دیگــر جــوالی ســال 
2014، 2015 و 2016 توانســت رتبــه ی اول در ایــران و ســوم در میــان کشــورهای خاورمیانــه 

ــد. را کســب کن

نمودار شماره 5- نمایی از نمودار ارتقای رتبه وب گاه در رنکینگ وبومتریک
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نمودار شماره 6- نمایی از لیست نام وب گاه ها در سال 2014

حضور در شبکه های اجتماعی فعال با هدف جذب مخاطب

مدیریــت روابــط عمومــی پژوهشــگاه، مدیریــت ترویــج دســتاوردهای پژوهشــی و نیــز مرکــز فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
ــز جهــت اطالع رســانی فعالیت هــای پژوهشــگاه بهــره  ــا از ســایر شــبکه های اجتماعــی نی ــد ت ــن ســال ها تــالش کرده ان در ای

 : ند ببر
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مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی
رویکــرد مدیریــت در پژوهشــگاه از ســال 1۳۹۳، ســوق دهی پژوهش هــا بــرای حــل مشــکل و مســائل اجتماعــی و در نتیجــه 
ــی  ــانی و اجتماع ــوم انس ــکده ی عل ــه پژوهش ــود ک ــرد ب ــن رویک ــه ی ای ــت. در نتیج ــرار گرف ــردی ق ــای کارب ــام طرح ه انج
ــد  ــادق آیینه ون ــر ص ــاد دکت ــور زنده ی ــا حض ــاه 1۳۹۳ب ــی در مهرم ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــردی پژوهش کارب
رئیــس ســابق پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، ســید ســپهر قاضــی نــوری معــاون سیاســت گذاری و نظــارت 
راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، حســینعلی قبــادی معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی و ســیدمحمدرضا امیــری تهرانــی زاده مســئول راه انــدازی و رئیــس پژوهشــکده ی علــوم انســانی و اجتماعــی 
کاربــردی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تأســیس شــد. هــدف، آن بــود کــه ایــن پژوهشــکده در کوتــاه مــدت 
فعالیــت کنــد تــا  به صــورت نهادینــه جــای خــود را در ســاختار پژوهشــگاه پیــدا کنــد، لــذا پــس از اثبــات توانایــی و ظرفیــت 
ــه  ــج جــای خــود را ب ــه به تدری ــای اجتماعــی و حــّل معضــالت جامع ــه عرصه ه ــرای ورود ب ــوم انســانی ب ــای عل پژوهش ه
ــازی و  ــت کاربردی س ــل معاون ــانی« ذی ــوم انس ــای عل ــازی پژوهش ه ــوآوری و کاربردی س ــت ن ــوان »مدیری ــا عن ــی ب مدیریت

فرهنگــی داد. 

اهداف کالن این مدیریت مستقل به شرح زیر است: 
1- اســتفاده بهینــه از امکانــات، ســرمایه های علمــی و انســانی و تــوان تحقیقاتــی پژوهشــگاه در حــل مســائل و رفــع نیازهــای 

کشــور در حــوزه ی علــوم انســانی، اجتماعــی و فرهنگــی
2- توانمندسازی مالی متناسب با شأن و جایگاه پژوهشگاه

۳- گســترش و حمایــت از طرح هــاي کاربــردی ناظــر بــه حــل مســائل و رفــع نیازهــاي کشــور در حــوزه ی علــوم انســانی و 
اجتماعــی و فرهنگــی

ــردی، مشــترک و ذی نفع محــور و تقاضامحــور  ــی، کارب ــاي گروه ــگ پژوهش ه ــج فرهن ــازي و تروی ــه نهادینه س ــک ب 4- کم
در جامعــه

5- تقویت ارتباط پژوهشگاه با جامعه به منظور تبدیل علم به راهکار حل مسائل و رفع نیازهای کشور
6- اســتفاده از ظرفیــت پژوهشــگاه بــرای تبدیــل پژوهش هــا بــه اســناد سیاســت گذارانه و ارزیابــی و نقــد سیاســت گذاری های 

د موجو
۷- مشارکت در ترویج علوم انسانی

۸- ارتقای فعالیت های پژوهشی پژوهشگاه با انجام پژوهش های کاربردی هدف مند، مسئله محور و مأموریت گرا

اقدامات پیش بینی شده و صورت گرفته در راستای تحقق مأموریت 
مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی
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اقدامات پیش بینی شده و صورت گرفته در راستای تحقق برنامه  ی دوم توسعه ی راهبردی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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طرح های پژوهشی کارفرمایی 1399
ــرح  ــی 16 ط ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــال 1۳۹۹ توســط پژوهشــگاه عل ــی س ــده ط ــام ش ــای انج ــداد طرح ه تع
ــخ 10/10/ ۹۷  ــه در تاری ــانی« ک ــوم انس ــای عل ــازی پژوهش ه ــه ی کاربردی س ــت »آئین نام ــر اس ــایان ذک ــت. ش اس
ــا آن،  بــه تصویــب هیــأت امنــای پژوهشــگاه رســیده بــود، در تیرمــاه 1۳۹۹ مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و مطابــق ب
قــرارداد طرح هــای اعضــای هیــأت علمــی بــه شــیوه ای منعقــد شــده  کــه مجــری، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

فرهنگــی ذکــر شــده اســت. 

طرح های پژوهشی کارفرمایی 1399- در مرحله ی پی گیری 
ــه انعقــاد ایــن طرح هــای پژوهشــی از ســال 1۳۹۹ شــروع شــده و در مرحلــه ی پی گیــری هســتند  مکاتبــات مربــوط ب
ــا توســط  ــق اعــالم اولویت ه ــا بعضــًا از طری ــن طرح ه ــداد 4۹ طــرح اســت. ای ــا از دســتور کار خــارج شــده اند. تع ی
مدیریــت یــا رایزنی هــای انجــام شــده توســط مدیریــت کاربردی ســازی یــا اعضــای هیــأت علمــی در حــال پی گیــری 
توســط کارشناســان اســت. شــایان ذکــر اســت، وضعیــت برخــی از ایــن طرح هــا همچنــان نامشــخص و برخــی دیگــر 

تأییــد نشــده اند و شــرح کامــل آن در آرشــیو موجــود اســت.

عملکرد مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی در پاندمی کووید 19
در پــي شــیوع بیمــاري دنیا گیــر کوویــد-1۹ در کشــور، در واپســین  ماه هــاي ســال 1۳۹۸، پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی در راســتای ایفــای نقشــی مؤثــر و انجــام رســالت اجتماعــی خویــش، فعاالنــه وارد عرصــه شــد. در 
ــوآوری و کاربردی ســازی نیــز در ایــن راســتا طرح نامه هــای پیشــنهادی اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه  مدیریــت ن
بــا موضــوع کرونــا را بــه برخــی از ســازمان ها و ارگان هــای مختلــف بــرای جلــب حمایــت، ارســال کــرده اســت کــه 

تاکنــون توانســته چنــد طرح نامــه را بــه مرحلــه ی انعقــاد قــرارداد برســاند. 

انتخاب پژوهشگر برتر کاربردی سازی در پژوهشگاه
- دکتر الهام ابراهیمی
- دکتر نادر سیدکاللی

دانشمندان برتر ارتباط با جامعه و صنعت
در ســال 1۳۹۹ دو طــرح کارفرمایــی پژوهشــگاه بــه 
ــا:  ــان طرح ه ــی )مجری ــده صنعت ــای برگزی ــوان طرح ه عن
دکتــر سیدمحســن علوی پــور و دکتــر حمیــد ســجادی( و 
ــوان  ســه نفــر از اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه به عن
ــر  ــت )دکت ــه و صنع ــاط جامع ــر در ارتب ــمندان برت دانش
الهــام ابراهیمــی، دکتــر محمدعلــی ابوترابــی و دکتــر 
سیدحســن میرجلیلــی( از ســوی وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری معرفــی شــدند و مــورد قدردانــی قــرار گرفتنــد. 
ــور  ــای مذک ــه طرح ه ــود ک ــه آن ب ــایان توج ــه ی ش نکت
ــانی و  ــوم انس ــوزه ی عل ــب در ح ــای منتخ ــا طرح ه تنه
اجتماعــی و اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه نیــز 
ــوم انســانی و  ــی شــده از رشــته های عل ــراد معرف ــا اف تنه

ــد. ــی بودن اجتماع
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فهرست تفاهم نامه های منعقدشده
از ابتدای سال 1۳۹۹ تاکنون از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با سازمان های و نهادهای کشور منعقد 

شده است. فهرست تفاهم نامه هایی که طی سال  1۳۹۹ توسط مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی 
منعقد شده، به شرح جدول ذیل است:
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طرح های ارسالی با موضوع کرونا به سازمان ها و ارگان های مختلف و مرتبط
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جلسات و کارگاه های برگزار شده
توسط مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی

ــرکل  ــعید ســیف مدی ــر محمدس ــا حضــور دکت ــت ب ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــای ارتب ــا و چالش ه - نشســت فرصت ه
ــا جامعــه و صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری( دفتــر ارتبــاط ب

2- برگزاری نخستین جلسه ی شورای مشورتی مدیریت
۳- برگــزاری پنــج جلســه ی شــورای مشــورتی هســته ی کاربردی ســازی و فنــاوری ســازی کارگــروه تجــاری ســازی 

بــا رؤســای پژوهشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی ایــران

برگزاری کارگاه های آموزشی در راستای ارتقاء طرح های کاربردی و کارفرمایی
مدیریــت نــوآوری و کاربردی ســازی پژوهش هــای علــوم انســانی، در راســتای مأموریــت تقویــت ارتبــاط پژوهشــگاه 

بــا جامعــه و صنعــت، بــا همــکاری مدیریــت ترویجی ســازی، ســه کارگاه بــه شــرح ذیــل برگــزار کــرده اســت:
1- شیوه ی تنظیم و ارائه ی گزارش های راهبردی در حوزه های مرتبط با علوم انسانی

2-  تدوین طرح نامه برای طرح های کاربردی و کارفرمایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی
۳-  تدوین طرح نامه رساله و پایان نامه ی کاربردی و کارفرمایی در حوزه ی علوم انسانی و اجتماعی

حضور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
در بیست ویکمین نمایشگاه »پژوهش، فناوری و فن بازار« 

ــه ی پژوهــش، فنــاوری و فن بــازار از 2۷ تــا ۳0 آذر ۹۹ به صــورت  بیســت ویکمین دوره ی نمایشــگاه دســتاوردهای هفت
مجــازی برگــزار شــد کــه پژوهشــگاه نیــز حضــور پررنگــی در ایــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی، فنــاوری و فن بــازار 

داشــت. 
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طرح های پژوهشی کارفرمایی 
فهرست موضوعاتی که منجر به انعقاد قرارداد از ابتدای سال 1۳۹۹ تاکنون شده است به شرح زیر است:

1. سینما 
2. روان شناسی

۳. رسانه
4. تألیف دانشنامه 

5. ریاضیات
6. مدیریت منابع انسانی

۷. اقتصاد
۸. کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران

۹. حقوقی
10. زبان و ادبیات

11. کرونا
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فعالیت های گروه طرح ها و فرآیندهای پژوهشی
ــب  ــی و تصوی ــای بررس ــام فرآینده ــر انج ــی ب ــود مبن ــف خ ــوب وظای ــی در چارچ ــای پژوهش ــا و فرآینده ــروه طرح ه گ
ــود  ــای موج ــل محدودیت ه ــه دلی ــم ب ــاص حاک ــرایط خ ــا و ش ــروس کرون ــیوع وی ــود ش ــا وج ــی، ب ــای پژوهش طرح ه
فعالیت هــای خــود را در ســال 1۳۹۹ به صــورت برخــط انجــام داد و ســعی کــرد تــا انجــام فرآیندهــای فعالیت هــای اعضــای 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــی کــه توســط گــروه انجــام شــده ب ــن اقدام های ــر نشــود. مهمتری ــأت علمــی دچــار تأخی هی

تشکیل و برگزاری جلسات شورای پژوهشی
 اعضــای حقیقــی و حقوقــی: شــورا 2۳ عضــو حقوقــی و ۳ عضــو حقیقی دارد. اعضای حقوقی شــورا شــامل رئیس پژوهشــگاه؛ 
دکتــر حســینعلی قبــادی، معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی؛ دکتــر علیرضــا مالیــی توانــی، مدیــر امــور پژوهشــی؛ دکتــر 
مریــم عاملــی رضایــی، معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع؛ دکتــر عبــداهلل قنبرلــو، معــاون کاربردی ســازی علــوم انســانی 
و فرهنگــی؛ دکتــر زهــرا پارســاپور، رئیــس پژوهشــکده ی اندیشــه سیاســی، انقــالب و تمــدن اســالمی؛ دکتــر موســی نجفــی، 
رئیــس پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری؛ دکتــر احمــد پاکتچــی، رئیــس پژوهشــکده ی مطالعــات اجتماعــی؛ دکتــر محمدســاالر 
ــردازی سیاســی و  ــژاد، رئیــس پژوهشــکده ی نظریه پ ــان و ادبیــات؛ دکتــر یوســف محمد ن کســرایی، رئیــس پژوهشــکده ی زب
ــر عبدالرحمــن حســنی فر، رئیــس  ــران؛ دکت ــخ ای ــی فتح اللهــی، رئیــس پژوهشــکده ی تاری ــر محمدعل ــل؛ دکت ــط بین المل رواب
ــر  ــت؛ دکت ــالق و تربی ــکده ی اخ ــس پژوهش ــاق، رئی ــیده زهرا اج ــر س ــات؛ دکت ــی و ارتباط ــات فرهنگ ــکده ی مطالع پژوهش
ــکده ی  ــس پژوهش ــوری، رئی ــا منص ــر علیرض ــی؛ دکت ــم پژوه ــی و عل ــکده ی غرب شناس ــس پژوهش ــی، رئی ــوش هدایت مهرن
ــروه  ــر گ ــر ســیروس نصــراهلل زاده، مدی ــاون پژوهشــکده زبان شناســی؛ دکت ــی، مع ــم التجای ــر ابراهی ــت؛ دکت اقتصــاد و مدیری
ــس  ــح، رئی ــر مصل ــر علی اصغ ــگ معاصــر؛  دکت ــس پژوهشــکده ی فرهن ــا، رئی ــروغ پارس ــر ف ــی؛  دکت ــوم قرآن ــات عل مطالع
مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع(؛ دکتــر ســید محمدرحیــم ربانــی زاده، رئیــس مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا؛ دکتــر زهــرا حیاتــی، 
مدیــر تحصیــالت تکمیلــی؛ دکتــر روح اهلل کریمــی، مدیــر نظــارت و ارزیابــی؛ دکتــر مســعود رضایــی و سرپرســت مدیریــت 
نــوآوری و کاربردی ســازی علــوم انســانی؛ دکتــر الهــام ابراهیمــی می باشــند.  همچنیــن اعضــای حقیقــی شــورا را دکتــر لطــف 

اهلل نبــوی، دکتــر مهــدی معیــن زاده و دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی تشــکیل داده انــد.

گزارش عملکرد  معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی
 )مدیریت امور پژوهشی( در سال 1399

مدیریــت امــور پژوهشــی در یک ســال گذشــته بــر انجــام وظایــف پژوهشــی و اجرایــی خــود 
متمرکــز بــوده اســت. ایــن وظایــف عمدتــًا شــامل فرآینــد تصویــب و اجــرای طرح هــای پژوهشــی، 
ارتباطــات برون ســازمانی، تهیــه ی گزارش هــای  تدویــن و تصویــب آیین نامــه و شــیوه نامه، 
عملکــردی، برگــزاری مراســم هفتــه ی پژوهــش، بازنگــری ثبــت اطالعــات و اســناد، مستند ســازی، 

ــازمانی اســت. ــای درون س ــی، و همکاری ه صــدور گواه
در ســال 1۳۹۹، باتوجه بــه مأموریت هایــی کــه مدیریــت امــور پژوهشــی داشــته و بــا هــدف انجــام 
ــه  ــوی ک ــه نح ــرد ب ــر ک ــت تغیی ــازمانی مدیری ــاختار س ــوط، س ــور مرب ــر ام ــر و تخصصی ت دقیق ت
چهــار گــروه؛ طرح هــا و فرآیندهــای پژوهشــی، مــدارک و مــدارج اعضــای هیــأت علمــی، داده هــا و 
ــه تصویــب نهایــی رســید  مستندســازی علمــی و، قطب هــا و کرســی های علمــی و نظریه پــردازی ب

ــد. ــف می پردازن ــام وظای ــه انج ــور ب ــای مذک و گروه ه
ــه  ــه آن پرداخت ــور مبســوط  ب ــزارش به ط ــن گ ــه ی ای ــه درادام ــی ک ــه  اقدام های ــا و مجموع فعالیت ه

می شــود، حاصــل تــالش و کوشــش تمامــی اعضــای مدیریــت امــور پژوهشــی اســت. 
 در ادامه فعالیت این مدیریت ها در سال 1۳۹۹  از نظرتان می گذرد:
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تعداد جلسات برگزار شده: 1۳ جلسه
ــط  ــیماپ توس ــامانه ی س ــق س ــا از طری ــت  آن ه ــه درخواس ــه ک ــوان طرح نام ــده: ۷4 عن ــی ش ــای بررس ــداد طرح نامه ه تع

ــری شــد. ــم گی ــود در جلســات شــورا بررســی و تصمی ــت شــده ب ــأت علمــی ثب اعضــای هی
ــأت  ــای هی ــف اعض ــرح موظ ــوان ط ــازمانی به عن ــرح س ــوان ط ــوع ۷2 عن ــده: در مجم ــب ش ــای تصوی ــداد طرح نامه ه تع
ــید. ــی رس ــورای پژوهش ــب ش ــه تصوی ــانی ب ــوم انس ــالی عل ــرح اعت ــای ط ــز از طرح نامه ه ــه نی ــوان طرح نام ــی و 45 عن علم
تعــداد درخواســت بررســی شــده اســتمهال یــا افزونــه زمانــی: 51 درخواســت ارائــه شــده از ســوی اعضــای هیــأت علمــی 

جهــت بهــره منــدی از اســتمهال و افزونــه زمانــی در جلســات شــورای بررســی و نتایــج آن بــه اعضــا ابــالغ شــد.
ــوان طــرح پژوهشــی در شــورای پژوهشــی  ــان یافتگــی ۸۸ عن ــا: طــی ســال 1۳۹۹ پای ــان یافتگــی طرح ه ــداد اعــالم پای تع
اعــالم و جهــت بررســی بــه شــورای انتشــارات ارســال شــده اســت.  همچنیــن پایــان یافتگــی ۳4 عنــوان طــرح از مجموعــه 

ــز اعــالم شــده اســت. ــوم انســانی نی طرح هــای اعتــالی عل

تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون شورای پژوهشی
ــأت  ــای هی ــنهادی اعض ــای پیش ــه طرح نامه ه ــی اولی ــی و ارزیاب ــور بررس ــگاه به منظ ــی پژوهش ــورای پژوهش ــیون ش کمیس
علمــی تشــکیل می شــود. در ســال 1۳۹۹، ۷0 جلســه ی کمیســیون به ایــن منظــور و به صــورت برخــط تشــکیل شــد کــه در 
ــه شــورای پژوهشــی ارســال شــد. ــد ب ــه بررســی و پــس از اصالحــات الزم جهــت تأیی ــوان طرح نام ــن جلســه ها ۷0 عن ای

برگزاری مراسم هفته ی پژوهش
مراســم هفتــه ی پژوهــش ســال 1۳۹۹ طــی روزهــای 22 الــی 25 آذرمــاه بــا شــعار »پژوهش هــای علــوم انســانی، مســئولیت 
اجتماعــی و چشــم انداز ایــران در قــرن آینــده« به صــورت مجــازی برگــزار شــد. دو محــور شــعار پژوهشــگاه؛ »چشــم انداز 
علــوم انســانی ایــران در قــرن 15 شمســی« و »مســئولیت اجتماعــی پژوهش هــای علــوم انســانی بــا تمرکــز بــر بحــران کرونــا« 

. د بو
اعضای ستاد :

ــه میرشــاه والیتی و دکتــر الهــام ابراهیمــی، دکتــر یــداهلل  دکتــر ســیده مریم عاملی رضایــی، دکتــر حوریــه احــدی، دکتــر فرزان
رفیعــی، دکتــر روح اهلل شــهابی، مهنــدس جــواد صالحــی، دکتــر عبــاس خلجــی، شــاهپور نیکبخــت شــیبانی، دکتــر حمیدرضــا 
رادفــر، دکتــر داود مهرابــی، دکتــر علیرضــا مالیی توانــی، دکتــر روح اهلل کریمــی، دکتــر مســعود رضایــی، بهرنــگ ذوالفقــاری، 

دکتــر حمیــد ســجادی و دکتــر بهــزاد اصغــری اعضــای ســتاد هفتــه پژوهــش در ســال 1۳۹۹ را تشــکیل دادنــد.

مصوبات: 
اقدام های صورت گرفته پیش از هفته ی پژوهش:

1. ارسال فراخوان شرکت در رقابت پژوهشگر برتر در تاریخ ۷ /1۳۹۹/۷ 
2. معرفــی نماینــده ی پژوهشــگاه بــه وزارت علــوم جهــت مشــارکت فعــال در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی و فنــاوری 

ــاوری؛  ــات و فن ــوم، تحیق ــازار وزارت عل و فن ب
ــرای انتشــار مقــاالت دریافتــی درنشــریات علمــی پژوهشــی  ــا و برنامه ریــزی ب ــه در زمینــه ی کرون ۳. ارســال فراخــوان مقال

یــا مجموعــه مقــاالت مرتبــط بــا کرونــا؛ 
4. درخواست گزارش عملکرد واحدها جهت درج در ویژه نامه ی هفته ی پژوهش

ــأت  ــای هی ــز و اعض ــکده ها و مراک ــان پژوهش ــت از رئیس ــی و درخواس ــای پژوهش ــکیل حلقه ه ــیوه نامه ی تش ــه ش 5. تهی
ــي ــاي پژوهش ــت حلقه ه ــکیل و فعالی ــوص تش ــگاه در خص ــی پژوهش علم

ــرای  ــژه  ب ــه ی گزارش هــای برخــط و ایجــاد صفحــه ای وی ــا ارائ ــوا و مباحــث مرتبــط ب 6. تشــکیل کارگــروه مدیریــت محت
مراســم هفتــه ی پژوهــش در تارنمــای پژوهشــگاه 

۷. درخواست معرفي اعضاي هیأت علمي در عرصه ی نظریه پردازي، کرسي ها و گفتمان سازي
۸. درخواست معرفی مجالت داراي رتبه 

نتایج اقدامات در هفته ی پژوهش:
1- برگزاری نمایشگاه داخلی پژوهشگاه
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2- تکریم اعضای بازنشسته ی پژوهشکده ها و مراکز توسط تهیه ی نماهنگ
۳- تهیه ی ویژه نامه ی هفته ی پژوهش 

4- ارائه ی محتوای تمام متن برخی کتاب های بنیاد فرهنگ در نمایشگاه مجازی
5- ارسال مقاالت مرتبط با کرونا برای نشریه علمی پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی

6- رونمایی از سالنامه های سال های 1۳۹۸-1۳۹5
۷- دریافت 11 عنوان حلقه ی پژوهشی

ــا ۸5  ــل ب ــکده ها و 1۷ پن ــط پژوهش ــی توس ــخنران خارج ــی و۳0 س ــخنران داخل ــارکت 52 س ــا مش ــل ب ــزاری 21 پن ۸- برگ
ــون ســخنران توســط شــورای بررســی مت

ــت  ــا مدیری ــت ب ــه و صنع ــای جامع ــا نیازه ــانی ب ــوم انس ــای عل ــاط پژوهش ه ــن در ارتب ــای نوی ــار الگوه ــزاری وبین ۹- برگ
ــه و  ــا جامع ــاط ب ــرکل اداره ی ارتب ــوم و مدی ــاوری وزارت عل ــرم پژوهشــی و فن ــاون محت ریاســت پژوهشــگاه و حضــور مع

ــود. ــم ب ــن مراس ــتاوردهای ای ــر دس ــگاه ها از دیگ ــگاه ها و پژوهش ــای دانش ــوم و رؤس ــت وزارت عل صنع
10- برگــزاری کارگاه »عبــور از محدودیت هــای صنعــت در کشــور بــا تکیــه بــر ره آورد هــای علــوم انســانی« در روز نخســت 

ــازار  ــگاه فن ب نمایش

-انتخاب پژوهشگران برتر پژوهشگاه در سال 1۳۹۹
-دانشجویان برتر معرفی شده توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی

-تقدیر از پژوهشگران دارای بیشترین مشارکت در کاربردی سازی طرح ها
- تقدیر از پژوهشگران دارای باالترین امتیاز در چاپ مقاالت بین المللی

فعالیت های گروه داده ها و مستندسازی علمی
عملکرد گروه داده ها و مستندسازی علمی در سال 1۳۹۹ به شرح زیر است:

سامانه ی یکپارچه مدیریت اطالعات پژوهشی )سیماپ(
ــرد.  ــر ک ــا نیازهــای پژوهشــگاه تغیی ــل متناســب ب ــوای آن به طــور کام ــداری ســامانه ی ســماپ، ســاختار و محت ــس از خری پ
ــه ی  ــویقی و طرح نام ــه ی تش ــی، پای ــرف پژوهش ــده، مص ــگر برگزی ــت، پژوهش ــاالنه، گرن ــع س ــه ترفی ــا، پای ــای ارتق فرآینده
ــی کــه طــی یک ســال گذشــته در ســامانه ی ســیماپ انجــام شــده  ــن اقدامات پژوهشــی در ســامانه ی پیاده ســازی شــد. مهمتری

بــه شــرح زیــر اســت:
ــزار  ــر 10 ه ــغ ب ــوند. بال ــی ش ــد ارزیاب ــت بای ــس از ثب ــران پ ــط کارب ــده توس ــت ش ــای ثب ــا: فعالیت ه ــی فعالیت ه 1. ارزیاب
فعالیــت در ســیماپ ثبــت شــده کــه همــه ی  آن هــا ارزیابــی شــده و  آن هایــی کــه نقصــی نداشــته انــد تأییــد و فعالیت هایــی 
کــه نقــص مــدرک داشــته بــه کاربــر برگشــت داده شــده تــا در جهــت رفــع نقــص اقــدام کننــد. ایــن موضــوع باعــث شــده تــا 
ــی شــده و  ــد ارزیاب ــع و ... ثبــت کن ــت، ترفی ــا، گرن ــأت علمــی درخواســت ارتق ــل از این کــه عضــو هی تمامــی فعالیت هــا قب
گــزارش نامه هــای مربــوط بــدون هیچ گونــه نقصــی در اختیــار کارشناســان قــرار گیــرد. تعــداد درخواســت هایی کــه بــا نقــص 

مــدرک از ســوی کارشــناس مواجــه می شــود بــه کمتریــن حداقــل رســیده و شــاید هــم صفــر.

2. تدویــن راهنمــای اســتفاده از فرآیندهــا: به منظــور بهره بــرداری هــر چــه بهتــر و راحــت تــر کاربــران از ســامانه، راهنمــای 
اســتفاده از ســامانه و فرآیندهــای موجــود در آن تهیــه و در اختیــار قــرار گرفــت.

ــدام  ــا در ســامانه ی ســیماپ اق ــه شــرکت عــرش به منظــور یک پارچه ســازی فرآینده ــه این ک ــا توجــه ب ــا: ب ــر فرآینده ۳. تغیی
بــه تغییــر فرآیندهــا کــرد تمامــی مراحــل مربــوط بــه ایــن فرآیندهــا مجــدداً در ســامانه تعریــف شــد. بــا ایــن اقــدام خطاهــای 

فراوانــی کــه قبــاًل کاربــران بــا آن مواجــه می شــدند، بــه صفــر رســید.
ــا،  ــا درخواســت های ارتق ــا ی ــت فعالیت ه ــه ی ثب ــران در زمین ــوی کارب ــامانه از س ــه در س ــی ک ــر اقدام ــا: ه ــف پیام ه 4. تعری
ــت.  ــرار گرف ــامانه ق ــم و در س ــا تنظی ــن پیام ه ــود. ای ــال می ش ــه مخاطــب ارس ــی ب ــود پیام ــت و .... انجــام می ش ــع، گرن ترفی
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5. ثبــت اطالعــات نشــریات: در مرحلــه ی ثبــت مقالــه از ســوی کاربــران در ســامانه بایــد اطالعــات نشــریه در ســامانه موجــود 
باشــد. به ایــن منظــور بالــغ بــر ۸00 عنــوان مجلــه ی داخلــی و خارجــی در ســامانه ثبــت شــد تــا کاربــران از لیســت ایجــاد 

شــده مجلــه مــورد نظــر خــود را انتخــاب کننــد.

6. تهیــه ی گــزارش باقیمانــده اعتبــار پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی: در بررســی مســتندات موجــود در ســامانه و گــزارش 
باقی مانــده اعتبــار اعضــای هیــأت علمــی کــه توســط کارشــناس مربــوط تهیــه شــده بــود مشــخص شــد تعــدادی ارقــام مربوط 
ــت و صورت جلســات  ــی درخواســت های گرن ــا تمام ــع اختالف ه ــق نیســت. به منظــور رف ــامانه دقی ــا در س ــار  آن ه ــه اعتب ب

بررســی شــد و نواقــص مشــخص و رفــع شــد.

بــا توجــه بــه مســتندات ارائــه شــده از ســوی شــرکت عــرش، مجموعــه اقداماتــی کــه در ســامانه ی ســیماپ انجــام گرفتــه، 
باعــث شــده در حــال حاضــر ســامانه ی ســیماپ معتبرتریــن ســامانه ی پژوهشــی در کشــور مطــرح شــود.

سامانه ی آرشیو )پیوست(
ــریع تر،  ــه س ــر چ ــی ه ــت دسترس ــب جه ــازی مناس ــناد، بسترس ــت اس ــجم مدیری ــکیالت منس ــاد تش ــی از ایج ــدف اصل ه
دقیق تــر و بهتــر بــه اطالعــات اســت. دفتــر معاونــت پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه برخــالف این کــه اســناد 
زیــادی در ارتبــاط بــا فعالیت هــای انجــام شــده و در حــال اجــرا دارد آرشــیو  آن هــا تــا ســال 1۳۹۷ به صــورت کاغــذی انجــام 
ــخص و  ــاخص ها مش ــه، ش ــت مطالع ــناد معاون ــی اس ــگاه، تمام ــوی پژوهش ــیو از س ــزار آرش ــد نرم اف ــس از خری ــد. پ می ش
در ســامانه پیاده ســازی شــد. در ســال 1۳۹۷ اطالعــات برخــی از طرح هــا در ســامانه ثبــت شــد. از ابتــدای ســال 1۳۹۹ نیــز 
پرونــده ۸05 عنــوان طــرح پژوهشــی بالــغ بــر ۷0 هــزار بــرگ ســند در ســامانه ی ثبــت و ارزیابــی شــده اســت. بــا توجــه بــه 
ــد در  ــکو و بع ــزار س ــر روی نرم اف ــده و ب ــی نش ــا بایگان ــدارک در پرونده ه ــیاری از م ــته بس ــال های گذش ــی س ــه ط این ک

ســامانه ی مرواریــد باقــی مانــده، در حــال مشــخص کــردن نواقــص پرونده هــا و تکمیــل  آن هــا هســتیم.

سالنامه ی عملکرد پژوهشی
ــازده  ــام ی ــان ادغ ــي از زم ــات فرهنگ ــاني و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی در پژوهش ــنت سالنامه نویس ــه س ــه این ک ــه ب ــا توج ب
مؤسســه و بنیــاد پژوهشــي و فرهنگــي برافتــاده بــود و دسترســی بــه عملکــرد پژوهشــی پژوهشــگاه مقــدور نبــود، در ســال 
1۳۹۸ بــه معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی؛ دکتــر علیرضــا مالیی توانــی پیشــنهاد تدویــن ســالنامه ی عملکــرد ارائــه 
ــپس  ــن و س ــرد 1۳۹۷ تدوی ــالنامه عملک ــال اول س ــد در س ــرر ش ــرده و مق ــتقبال ک ــنهاد اس ــن پیش ــز از ای ــان نی ــد. ایش ش
ــا جایــی کــه اطالعــات موجــود اســت، تدویــن شــود. اقدامــات صورت گرفتــه در زمینــه ی تدویــن  ســالنامه های گذشــته، ت

ــر اســت: ــه شــرح زی ســالنامه طــی یک ســال گذشــته ب
1. مراحل نهایی تدوین سالنامه ی عملکرد سال های 1۳۹۸،1۳۹6 و 1۳۹5 پژوهشگاه در حال انجام است

ــی و  ــیماپ ارزیاب ــات آن در س ــده و اطالع ــام ش ــزی الزم انج ــا 1۳۹4 برنامه ری ــالنامه های 1۳۹0 ت ــن س ــور تدوی ــه منظ 2. ب
ــت ــرداری اس ــاده بهره ب آم

تدوین گزارش های برون سازمانی 
ــه ســازمان های  ــا دوره ای تدویــن و ب گزارش هــای برون ســازمانی پژوهشــگاه، گزارش هایــی اســت کــه به صــورت ســاالنه ی

مربــوط ارســال می شــود. عملکــرد یک ســال گذشــته در ایــن مــورد بــه شــرح زیــر اســت. 
ــی،  ــی، آموزش ــاخص های پژوهش ــامل ش ــاالنه و ش ــوط س ــزارش مرب ــالم )ISC(: گ ــان اس ــتنادی جه ــگاه اس ــزارش پای 1. گ

ــود. ــام می ش ــات انج ــن اطالع ــق ای ــات از طری ــدی مؤسس ــت. رتبه بن ــی اس ــی و بین الملل اجرای

2. ســامانه ی مپفــا: تمامــی اطالعــات پژوهشــی، آموزشــی، اجرایــی و بین المللــی پژوهشــگاه به صــورت ســاالنه بایــد در ایــن 
ــه این کــه ایــن ســامانه 2  ــا توجــه ب ســامانه ثبــت شــود. ســامانه ی مربــوط بــه وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری اســت. ب
ســال اســت راه انــدازی شــده، طــی یک ســال گذشــته اطالعــات ســال های ۹2 تــا ۹۷ بــه همــراه مســتندات در ایــن ســامانه 

ثبــت شــد.
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ــات  ــز تحقیق ــه مرک ــوط ب ــزارش مرب ــود. گ ــال می ش ــل و ارس ــل تکمی ــت اکس ــزارش در فرم ــن گ ــمات: ای ــزارش س ۳. گ
ــود.  ــت ش ــد ثب ــل بای ــات کام ــا جزئی ــگاه ب ــای پژوهش ــی فعالیت ه ــات تمام ــه در آن اطالع ــت ک ــور اس ــی کش ــت علم سیاس

ــال 1۳۹۹  ــرداد س ــود. در خ ــت می ش ــی ثب ــای پژوهش ــه طرح ه ــوط ب ــات مرب ــامانه اطالع ــن س ــمات: در ای ــامانه ی س 4. س
ــانی  ــر اطالع رس ــا منتظ ــت طرح ه ــرای ثب ــد و ب ــت ش ــور ثب ــامانه ی مذک ــی در س ــأت علم ــای هی ــنلی اعض ــات پرس اطالع

ــه هســتیم. وزارتخان

ــزی،  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــه س ــوردی بنا ب ــورت م ــه به ص ــت ک ــی اس ــامل گزارش های ــوردی: ش ــای م 5.  گزارش ه
ــورد گــزارش  ــه و ارســال می شــود. کــه در ســال گذشــته ۷ م ــی انقــالب فرهنگــی، ســازمان بازرســی و ... تهی شــورای عال

تهیــه و ارســال شــد.

گروه مدارک و مدارج اعضای هیأت علمی
عملکرد گروه مدارک و مدارج اعضای هیأت علمی در سال 1۳۹۹ به شرح زیر است:

برگزاری جلسات کمیته ی ترفیع
ــه ی  ــی کمیت ــی اعضــای حقوق ــع: رئیــس پژوهشــگاه و معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیل ــه ی ترفی ــی کمیت عضــو حقوق
ترفیــع هســتند. دکتــر حســین صافــی پیرلوجــه نیــز به عنــوان عضــو حقیقــی پژوهشــگاه در جلســات کمیتــه شــرکت می کنــد. 

 همچنیــن نماینــده ی اعضــای هیــأت علمــی نیــز در جلســات حضــور دارنــد.
تعداد جلسات برگزار شده کمیته: ۸ جلسه 

تعداد درخواست های بررسی شده ی نهایی: 155 مورد
تعداد درخواست های بررسی شده ی دارای نقص: 1۹ مورد

سایر اقدامات
1. ارســال ســه نوبــت نامــه )خــرداد مــاه، دی مــاه و اســفند مــاه ۹۹( بــه اعضــای هیــأت علمــی کــه بیــش از ســه ســال پایــه ی 

ترفیــع ســاالنه دریافــت نکرده انــد.
ــع در  ــع پژوهشــگاه )در حــال حاضــر در دســت بررســی اســت(: شــیوه نامه ی ترفی 2. بررســی و بازنگــری شــیوه نامه ی ترفی
حــال بازنگــری اســت. ســه جلســه )دو جلســه در کمیتــه ی ترفیــع و یــک جلســه در شــواری مشــاوران معاونــت پژوهشــی(، 

مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت.

برگزاری جلسات شورای گرنت
رئیــس پژوهشــگاه، معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی، معــاون اداری مالــی و مدیریــت منابــع و مدیــر امــور پژوهشــی 
اعضــای حقوقــی شــورای گرنــت هســتند.  همچنیــن شــورا ســه عضــو حقیقــی دارد کــه طبــق آئین نامــه یــک نفــر از  آن هــا 
اســتاد و 2 نفــر دیگــر نیــز مرتبــه ی دانشــیاری دارنــد و در شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه انتخــاب می شــوند. در ســال 1۳۹۹ 
دکتــر یحیــی مدرســی، دکتــر حمیــد تنکابنــی و دکتــر یوســف محمدنــژاد اعضــای حقیقــی شــورای گرنــت را تشــکیل دادنــد. 

تعداد جلسات برگزار شده: ۷ جلسه
تعداد درخواست های بررسی شده نهایی: 165 مورد

تعداد درخواست های بررسی شده دارای نقص: ۳0 مورد
 در سال 1۳۹۹ شیوه نامه ی اعتبار پژوهشی )گرنت( پژوهشگاه بازبینی، اصالح و تصویب شد.
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فعالیت گروه قطب ها و کرسی های علمی و نظریه پردازی
دفترکرســي هاي نظریه پــردازي نقــد و نــو آوري در پاییــز ســال ۹4 در طــي هماهنگي هــاي مکــرر بــا دبیرخانــه حمایــت 
از کرســي ها و دریافــت آیین نامه هــاي مرتبــط کار خــود را آغــاز کــرد. در تاریــخ ۹4/۹/2 بــا حضــور رئیــس کمیتــه ی 
ــالت  ــي و تحصی ــاون پژوهش ــي و مع ــد و آزاداندیش ــردازي، نق ــي هاي نظریه پ ــت از کرس ــه حمای ــتگاهي دبیرخان دس
تکمیلــي پژوهشــگاه بــراي آشــنایي اعضــاي هیــأت علمــي جلســه اي برگــزار کــرد.  بــا عنایــت و همــکاري ریاســت 
ــراي ارســال  ــه اعضــاي هیــأت علمــي ب پژوهشــگاه، احــکام اعضــاي شــوراي دفترکرســي ها صــادر گردیــد. ســپس ب
آثــار داراي نظریــه، نقــد و نــوآوري فراخــوان داده شــد و برخــي از آن اســتقبال کردنــد.  گــزارش اجمالــی فعالیت هــای 
ســال 1۳۹۹ دفتــر کرســی های نقــد، نــوآوری و نظریه پــردازی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی کــه در 
دو محــور برگــزاری کمیتــه ی دســتگاهی )شــورای دفتــر کرســی ها( و کرســی های ترویجــی به صــورت مجــّزا برگــزار 

شــده؛ بــه شــرح ذیــل اســت:

الف( کمیته های دستگاهی
ــه  ــر ب ــه شــرح زی برگــزاری ســه کمیتــه  ی دســتگاهی در ســال۹۹ کــه ۹ طرح نامــه  در آن بررســی شــد و ۸ طرح نامــه  ب

تصویــب رســید:
ــران معاصــر از منظــر بحــث در  ــگاره ی شــهروندی در ای ــی در ان ــوان: »تأمل ــر شــروین مقیمــی باعن ــه ی دکت 1. طرح نام

فلســفه ی سیاســی«.
ــد  ــران فرآین ــع کنش گ ــان مناف ــارض می ــل تع ــای ح ــوان: »روش ه ــا عن ــدی ب ــپیده میرمجی ــر س ــه ی دکت 2. طرح نام

جرم انــگاری در ایــران در پرتــو نظریــه ی برســاخت گرایی اجتماعــی«
۳. طرح نامه ی دکتر آیت اله میرزایی، باعنوان: »ساختارسازی ناراستی های آکادمیک در آموزش عالی ایران«

ــت  ــتّت آن در بالغ ــیمات متش ــتعاره و تقس ــث اس ــامان دهی بح ــوان: »س ــا عن ــفیعیون ب ــعید ش ــر س ــه ی دکت 4. طرح نام
فارســی«

5. طرح نامه ی دکتر معصومه قاراخانی با عنوان: »هنجارشکنی سیستماتیک در آموزش علوم اجتماعی ایران«
ــت در  ــروطیت دول ــروطه و مش ــت مش ــی دول ــی حقوق ــوان: »ارزیاب ــا عن ــاهی ب ــریف ش ــر محمدش ــه ی دکت 6. طرح نام

ــران«  ای
۷.طرح نامه ی دکتر داود مهدوی زادگان با عنوان: »مراتب تاریخی تحول موضوعی فقه  سیاسی امامیه در عینیت های 

سیاست«
۸.طرح نامه ی دکتر فرشید نادری با عنوان »ایران اشکانی، گسست یا استمرار فرهنگی؟«
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ب( کرسی های ترویجی عرضه و نقد ایده ی علمی
در ســال 1۳۹۹ هشــت کرســی ترویجــی اعضــای هیــأت علمــی بــا رویکــرد »عرضــه و نقــد ایــده ی علمــی« بــه شــرح زیــر 

برگــزار شــد: 
1.  دکتــر شــروین مقیمــی بــا عنــوان: »تأملــی در انــگاره ی شــهروندی در ایــران معاصــر از منظــر بحــث در فلســفه ی سیاســی 

« ناقدیــن جلســه: دکتــر مجیــد توســلی رکــن آبــادی، دکتــر آیــت اهلل میرزایــی
2.  دکتــر ســپیده میرمجیــدی بــا عنــوان: »روش هــای حــل تعــارض میــان منافــع کنش گــران فرآینــد جرم انــگاری در ایــران 

در پرتــو نظریــه ی برســاخت گرایی اجتماعــی«، ناقدیــن جلســه: دکتــر محمدعلــی بابایــی، دکتــر بهمــن حســینجانی
ــن جلســه:  ــران« ناقدی ــی ای ــوزش عال ــوان: »ساختارســازی ناراســتی های آکادمیــک در آم ــا عن ــی ب ــه میرزای ــر آیت ال ۳. دکت

دکتــر رضــا عظیمــی، دکتــر محمــد ابویــی
4.  دکتــر ســعید شــفیعیون بــا عنــوان: »ســاماندهی بحــث اســتعاره و تقســیمات متشــتّت آن در بالغــت فارســی«، ناقدیــن 

جلســه: دکتــر علیرضــا نیکوئــی، دکتــر مریــم مشــرف
5.  دکتــر فرشــید نــادری بــا عنــوان »ایــران اشــکانی، گسســت یــا اســتمرار فرهنگــی؟« ناقدیــن جلســه: دکتــر محمدتقــی 

ــک زاده ــر مل ــر یاس ــور، دکت ایمان پ
6. دکتــر معصومــه قاراخانــی بــا عنــوان: »هنجارشــکنی سیســتماتیک در آمــوزش علــوم اجتماعــی ایــران« ناقدیــن جلســه: 

ــت ســعادت طلب ــر آی ــی خورســندی طاســکوه، دکت ــر عل دکت
۷. دکتــر داود مهــدوی زادگان بــا عنــوان: »مراتــب تاریخــی تحــول موضوعــی فقــه سیاســی امامیــه در عینیت هــای سیاســت«، 

ناقدیــن جلســه : دکتــر یحیــی فــوزی، دکتــر منصــور میراحمــدی
ــن  ــران«، ناقدی ــت در ای ــت مشــروطه و مشــروطیت دول ــی دول ــی حقوق ــوان: »ارزیاب ــا عن ــر محمــد شریف شــاهی ب ۸. دکت

جلســه : دکتــر بیــژن عباســی، دکتــر ســیدناصر ســلطانی )1۳اســفند(

گزارشی از فعالیت دفتر قطب زبان شناسی پیکره ای در سال 1399

* پیشنهاد انجام طرح های پژوهشی در سه دسته ی کلی:
الف- طرح های مربوط به بررسی های نظری یا میدانی برای شناسایی مسائل پیکره ای در ایران

ب- طرح های زیرساختی مانند تهیه ی استانداردها، برچسب گذاری و نرم افزار های مربوط
پ- طرح های مربوط به تهیه انواع پیکره اعم از عمومی، تخصصی، گویشی، و مانند آن
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• براساس این دسته بندی، طرح های دریافتی به این گونه دسته بندی شد:
ــا،  ــی نیازه ــود، پیش بین ــت موج ــی: وضعی ــان فارس ــای زب ــدی پیکره ه ــی و طبقه بن ــرح »معرف ــری: ط ــای نظ طرح ه

ــی  ــر افراش ــده«، دکت ــرای آین ــی ب توصیه های
ــن فرهنگ هــای  ــزار تدوی ــن فرهنــگ واژه هــای زبان شناســی به همــراه ایجــاد نرم اف طرح هــای زیرســاختی: طــرح »تدوی

پیکــره بنیــاد«، دکتــر عاصــی 
ــری  ــاص : همه گی ــورد خ ــی- م ــه ای فارس ــی روزنام ــره  ی پایش ــناختی پیک ــب گذاری زبان ش ــه و برچس ــرح »تهی ط

ــی  ــر قیوم ــا«، دکت کرون
ــی در دو  ــره ی بنیادآوای ــخصه های پیک ــل مش ــه و تحلی ــرای تجزی ــنجی ب ــرح »امکان س ــره: ط ــد پیک ــای تولی طرح ه

گویــش ایرانــی«، دکتــر بی جن خــان 
طرح »تهیه ی پیکره ی زبانی گویش کهن شیراز«، دکتر جعفر دهقی

طرح »گسترش پیکره ی مطبوعاتی پایگاه داده های زبان فارسی«، دکتر رستم بیک
طرح »رویکرد زمانی به ساختار زبانی قرآن کریم به مثابه یک پیکره«، دکتر پاکتچی

طرح »تدوین پیکره ی متون کالسیک فارسی– بخش اول متون نظم قرن های 4و5هجری«، دکتر محمد نژاد
طرح »تدوین فرهنگ کوچک سه زبانه ی پیکره ی بنیاد سعدی- فارسی – انگلیسی«، دکتر زرشناس

ــان  ــه و زب ــوازی زبان هــای فارســی میان ــن پیکــره ای م ــرای تدوی ــر کریمــی مطهــر ب ــر گشتاســپ و دکت طرح هــای دکت
روســی بــا زبــان فارســی
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مدیریت اداری و پشتیبانی

ایـــــن مدیریــت در جهــت نظـــــم بخشــیدن بــه مســایل مالــی و اداری بــا تکیــه بــر قوانیــن و آیین نامه هــا فراهــم کــردن 
ــه افزایــش بهــره وری در واحدهــای مختلــف  ــی و کمــک ب ــع مال ــع انســانی و مناب ــه از مناب زمینــه ی الزم در اســتفاده بهین
پژوهشــگاه از طریــق ارائــه ی راهکارهــای مناســب و طبــق ضوابــط مالــی ســعی می کنــد تــا پژوهشــگاه در کمتریــن زمــان 
و حداقــل هزینــه بــه بیشــترین کارایــی الزم نایــل آیــد. ایجــاد امکانــات الزم و فضـــای مناســب و تجهیــزات مــورد نیــاز 
واحدهــای مختلــف، اختصــاص بودجــــــه و اعتبـــــارات الزم بــه کارکنـــــان، تأمیــن وتوزیــع تجهیــزات، امــور عمومــی 
ــدارکات و  ــاه، اداره ی ت ــی و رف ــت )اداره ی کارگزین ــار اداره اس ــت دارای چه ــن مدیری ــد ای ــت می کن ــاه را مدیری و رفـ
کارپــردازی، اداره ی امــور عمومــی و پشــتیبانی و اداره ی دبیرخانــه( کــه در ادامــه گزارشــی از اهــم فعالیت هــای  آن هــا در 

ــود: ــه می ش ــال ۹۹ ارائ س

اداره ی کارگزینی و رفاه
1. اجرای دستورالعمل دورکاری

ــیوع  ــا ش ــه ب ــوازم مقابل ــواد و ل ــه ی م ــا )تهی ــی کرون ــتاد مل ــت و س ــی وزارت بهداش ــای ابالغ ــازی پروتکل ه  2. پیاده س
ــتی( ــای بهداش ــه و اطالعیه ه ــردن ابنی ــی ک ــد عفون ــا و ض کرون

 ۳. صــدور احــکام افزایــش ضریــب حقــوق اعضــای هیــأت علمــی و غیــر هیــأت علمــی 1۳۹۹و احــکام ترفیــع، ارتقــاء و 
تبدیــل وضعیــت اســتخدامی بــه آزمایشــی و قطعــی و ... 

4. بررسی پرونده های ارتقاء رتبه ی اعضای غیر هیأت علمی و تطبیق با آئین نامه
 5. انجام ارزیابی عملکرد ساالنه  ی اعضای غیر هیأت علمی و بازنگری دستورالعمل ارزیابی

ــأت  ــان اســتخدام هی ــری طــی تشــریفات اســتخدامی داوطلب ــت اعضــا و پی گی ــه مأموری ــوط ب ــات مرب ــه ی مکاتب  6. تهی
ــران ــد ای ــق ســامانه ی کارمن ــی و اعضــای رســمی آزمایشــی و قطعــی از طری علمــی پیمان

 ۷. تهیه ی استعالم ها از مراجع ذی ربط برای تشریفات بدو استخدام اعضای جدید
 ۸. تهیه ی گزارش دوره ی تصدی مدیریت مدیران علمی

 ۹. تهیه ی گزارش های حضور و غیاب اعضا

حــوزه ی معاونــت اداری، مالــی و مدیریــت منابع انســانی متولــی برنامه ریزی و سیاســت گذاری 
ــره وری  ــزی تشــکیالتی و به ــع انســانی، بودجه ری ــت مناب ــی و مدیری ــام اداری مال در خصــوص نظ
پژوهشــگاه در قالــب قوانیــن مقــررات و مصوبــات موجــود اســت و اجــرای قوانیــن و نظــارت بــر 
ضوابــط مالــی و اداری را برعهــده دارد. در حــال حاضــر ایــن معاونــت دارای 4 مدیریــت امــور اداری 
و پشــتیبانی، مدیریــت بودجــه، تحــول اداری و بهــره وری، مدیریــت فنــاوری اطالعــات و مدیریــت 
ــانی،  ــع انس ــت مناب ــی، اداری و مدیری ــور مال ــه ام ــام کلی ــا انج ــن مدیریت ه ــی اســت. ای ــور مال ام
ــتیبانی،  ــی و پش ــور خدمات ــان، ام ــی و کارکن ــی اعضــای هیأت علم ــور رفاه ــی، ام ــای عمران طرح ه
امــوال، تعمیــر و نگهــداری فضاهــای کالبــدی، بازنگــری و اصــالح ســاختار ســازمانی پژوهشــگاه، 
ــورد  ــای م ــن آئین نامه ه ــه و تدوی ــگاه، تهی ــه ی کالن پژوهش ــن بودج ــه و تدوی ــور بودج ــام ام انج
نیــاز، تهیــه و تدویــن برنامــه ی جامــع آمــوزش و انجــام امــور مربــوط بــه تقویــت زیرســاخت های 
ــده  ــا را برعه ــأت امن ــه ی هی ــور دبیرخان ــن انجــام ام ــه ی پژوهشــگاه و همچنی ــای فناوران و بخش ه
دارنــد در خصــوص انجــام وظایــف فــوق، فعالیت هــای دوازده ماهــه ایــن معاونــت بــه تفکیــک در 

ــه می شــود: ــل ارائ ــه شــرح ذی ــا ب ــک از مدیریت ه ــر ی ه

گزارش عملکرد معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع در سال  1399
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 10.  تهیه ی گزارش های مربوط به دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری
 11. تهیه ی دستورات مرتبط با حوزه ی اداری برای طرح در جلسات هیأت امناء

 12. پی گیری و برقراری حقوق بازنشستگی
 1۳. تکمیل اطالعات کارکنان در سامانه ی پاکنا )پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری(

 14. تکمیل اطالعات نرم افزار سازمانی مروارید
HES 15. استخراج اطالعات کارکنان برای تکمیل اطالعات مورد نیاز سامانه 

  16. انجام امور رفاهی )بیمه های تکمیلی، عمر و حادثه، درمان و مکاتبات مربوط(
 1۷. کنترل گردش مکاتبات اداری و ارسال نامه های داخلی و خارجی از طریق دبیرخانه

 1۸. تهیه و صدور گواهی های اشتغال به کار اعضا
 1۹. پاسخ گویی به ارباب رجوع حضوری و تلفنی

 20.  انجام مطالعات مستمر قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه ها
 21. ســامان دهی اســناد و مــدارک بایگانــی راکــد )انتقــال اســناد بــه ســازمان اســناد و کتابخانــه ی ملــی و تهیــه ی نســخه ی 

ــنلی( ــای پرس ــدارک و پرونده ه الکترونیکــی از م
 22.  پاسخ گویی به استعالم های هسته ی گزینش مرکزی وزارت متبوع

ــأت  ــای هی ــازاد اعض ــورس و م ــری، ب ــویقی، ایثارگ ــتحقاقی، تش ــای اس ــع پایه ه ــای ترفی ــکام و قرارداد ه ــدور اح  2۳. ص
علمــی رســمی و پیمانــی بــا توجــه به صــورت  جلســات ارســالی از ســوی کمیتــه منتخــب ترفیــع اعضــای هیــأت علمــی و 

هیــأت ممیــزه، بــه همــراه اصالحیــه ی  آن هــا
  24. صــدور احــکام تبدیــل وضعیــت اســتخدامی از پیمانــی بــه رســمی آزمایشــی و رســمی آزمایشــی بــه رســمی قطعــی بــا 
توجــه بــه مصوبــات هیــأت امنــای پژوهشــگاه و بارگــذاری مــدارک مربــوط در ســامانه ی »کارمنــد ایــران« جهــت دریافــت 

شــماره مســتخدم 11رقمــی جدیــد 
 25. پی گیــری دریافــت شــماره ی مســتخدم جدیــد بــرای تبدیــل وضعیــت اســتخدامی اعضــای هیــأت علمــی در ســامانه ی 

کارمنــد ایــران
 26. صدور احکام مربوط به عائله مندی و اوالد اعضا

  2۷. صدور احکام مربوط به ارتقاء رتبه ی اعضای هیأت علمی با اصالحیه
 2۸. صدور احکام مربوط به برقراری فوق العاده مدیریت اعضای هیأت علمی

 2۹. تهیــه فایــل اکســل از مشــخصات و احــکام پرســنل )اعضــای هیــأت علمــی، کادر اداری و قــرارداد کارمعیــن( و بارگذاری 
آن در ســامانه ی پاکنــا )پایــگاه اطالعــات کارکنــان نظــام اداری(

ــری  ــامانه ی HES و پی گی ــاز در س ــورد نی ــات م ــل اطالع ــرای تکمی ــی ب ــأت علم ــای هی ــات اعض ــتخراج اطالع  ۳0. اس
ــوط ــناس مرب ــق کارش ــذاری آن از طری بارگ

 ۳1. صــدور احــکام افزایــش ضریــب کمــک هزینــه ی عائله منــدی و اوالد، مــورخ ۹۹/01/01 و اصالحیــه ی احــکام مربــوط 
بــه تاریــخ پــس از آن 

۳2. صدور احکام اصالحیه ی حقوق و دستمزد، مورخ ۹۹/11/01 و اصالحیه احکام مربوط به تاریخ پس از آن،
۳۳.  انجــام امــور مربــوط بــه انعقــاد قــرارداد بیمــه تکمیلــی درمــان )بیمــه ایــران( از تاریــخ 1۳۹۹/0۷/01 بابــت 101۷ نفــر 
از اعضــای شــاغل، کارکنــان شــرکت پیمانــکاری طــرف قــرارداد بــا پژوهشــگاه و بازنشســتگان متقاضــی )اســتعالم قیمــت، 
ــه  ــه تفکیــک نفــرات اصلــی و تحــت تکفــل ب ــان ب ــه و ارســال لیســت متقاضی ــرارداد، تهی ــه صــدور ق ــوط ب ــات مرب مکاتب
شــرکت بیمــه، تهیــه و ارســال لیســت متقاضیــان بــه واحــد مالــی بــه تفکیــک نــوع اســتخدام )اعضــای رســمی و پیمانــی، 

قــراردادی، شــرکتی، بازنشســتگان صنــدوق کشــوری، بازنشســتگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی و موظــف بگیــران( و ...(
 ۳4. انجــام امــور مربــوط بــه انعقــاد قــرارداد بیمــه ی مصــوب عمــر و حادثــه )بیمــه ی ایــران( از تاریــخ 1۳۹۹/01/01 بابــت 
ــه و ارســال لیســت  ــرارداد، تهی ــه صــدور ق ــوط ب ــات مرب 500 نفــر از اعضــاء شــاغل و بازنشســته )اســتعالم قیمــت، مکاتب
متقاضیــان بــه تفکیــک اعضــاء شــاغل و بازنشســته بــه شــرکت بیمــه، تهیــه و ارســال لیســت متقاضیــان بــه واحــد مالــی بــه 

تفکیــک نــوع اســتخدام و ...(
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 ۳5. انجــام امــور مربــوط بــه صــدور احــکام مربــوط بــه اعضــای قــراردادی کارمعیــن )پایــه ی اســتحقاقی، ضرایــب افزایشــی، 
مــدرک تحصیلــی، ارتقــاء رتبــه و ...( 

 ۳6. استخراج اطالعات اعضای قراردادی کار معین، رسمی و پیمانی )خالصه پرونده( و درج آن در سامانه ی مروارید
 ۳۷. تهیه و ارسال گزارش های آماری به خارج از سازمان یا واحدهای مختلف پژوهشگاه 

 ۳۸. انجام امور مربوط به بیمه ی تکمیلی به عنوان رابط پژوهشگاه و شرکت خدماتی آتیه سبز )بیمه ایران(
 ۳۹. انجــام مکاتبــات اداری و امــور مربــوط بــه ســامانه ی نــدا )خدمــات درمانــی( بابــت صــدور یــا ابطــال دفترچــه ی بیمــه ی 
خدمــات درمانــی و اضافــه و کســر افــراد تبعــی مــوارد اضافــه شــدن: مثــل ازدواج، فرزنــد جدیــد، اســتخدام جدیــد، تغییــر 

وضعیــت اســتخدامی و ... مــوارد ابطــال: مثــل طــالق، خــروج از تکفــل، تغییــر پوشــش بیمــه ای، ازدواج فرزنــد و ... 
 40. به روزرسانی بانک اطالعاتی همکاران 

41. مکاتبات مربوط به درخواست های همکاران )گواهی ها، استعالم ها و ...(
ــه مصــوب  ــران )بیمــه ی عمــر و حادث ــه ی فــوت از شــرکت بیمــه ی ای ــه دریافــت کمــک هزین ــوط ب  42. انجــام امــور مرب

ــا بازنشســته ــان( بابــت فــوت همــکار شــاغل ی کارکن
 4۳. انجام امور مربوط به برقراری حقوق موظفین )در صورت فوت همکار شاغل یا بازنشسته(

 44. انجــام مکاتبــات در مــورد تغییــرات الزم در ســامانه ی مرواریــد بابــت )تغییــر وضعیت هــا، معرفــی افــراد جدیــد، تغییــر 
ــی ها و ...( ــدم دسترس ــمت ها، ع س

ــد،  ــالد حضــرت محمــد )ص(، ورزش، نوشــت افزار، روز کارمن ــا شــامل:  می ــه کمــک هزینه ه ــوط ب ــور مرب  45. انجــام ام
اعیــاد قربــان و غدیــر، ســفر،  مــاه مبــارک رمضــان، نیمــه ی شــعبان، پــاداش پایــان ســال، والدت حضــرت علــی )ع(، والدت 

حضــرت فاطمــه )س(، 22 بهمــن، کمــک هزینــه ی تحصیلــی بــه فرزنــدان ممتــاز، شــب یلــدا، هفتــه ی پژوهــش
 46. ذخیره ســازی مانــده ی  مرخصــی اســتحقاقی ســالیانه ی مدیــران و تهیــه ی نامــه بــرای امــور مالــی جهــت بازخریــد مابقــی 
ــم اداری پژوهشــگاه  ــال تقوی ــی در اول س ــأت علم ــر هی ــی و غی ــأت علم ــالیانه ی اعضــای هی ــتحقاقی س مانده مرخصــی اس

براســاس درخواســت عضــو و مخالفــت ریاســت پژوهشــگاه یــا مقــام مجــاز از ســوی ایشــان
 4۷. بررســی پرونده هــای اعضــای غیــر هیــأت علمــی )کارمعیــن، پیمانــی و رســمی آزمایشــی(، شــرکتی، پــروژه ای، ســاعتی 
و ... در خصــوص انجــام فرآینــد گزینــش و تهیــه ی نامــه جهــت معرفــی اعضــای فــوق بــه هســته ی مرکــزی گزینــش کارکنــان 

وزارت عتــف در طــول ســال تقویــم اداری پژوهشــگاه 
ــزارش  ــه ی گ ــت تهی ــأت علمــی جه ــر هی ــأت علمــی و غی ــاب اعضــای هی ــا حضــور و غی 4۸. بررســی ورود و خــروج ی
کارکــرد یــا عملکــرد آنــان بــر حســب نیــاز و ضــرورت و دســتور مافــوق در طــول ســال تقویــم اداری پژوهشــگاه اصــالح و 
رفــع نقــص تــردد )ورود و خــروج(، مرخصــی )روزانــه و ســاعتی( و مأموریــت )روزانــه و ســاعتی( اعضــای هیــأت علمــی 

و غیــر هیــأت علمــی در طــول ســال تقویــم اداری پژوهشــگاه به طــور مســتمر و هــر روز
 4۹. انجــام فرآینــد امــور مربــوط بــه اضافــه کاری اعضــای غیــر هیــأت علمــی )رســمی، پیمانــی، کارمعیــن و شــرکتی حســب 

درخواســت( از بیســت و ســوم تــا بیســت و هفتــم یــا بیســت و هشــتم هــر مــاه 
 65. تنظیم جدول دورکاری تمام اعضای پژوهشگاه، حسب نیاز و دستور مافوق 

 50. اصــالح و رفــع نقــص تــردد بیــن ســاعات ورود و خــروج مدیــران )معیــن شــده( بــا توجــه بــه مأموریت هــای انجــام 
شــده در طــول هفتــه و ماهانــه

 51. صدور احکام با توجه به تشکیالت جدید  و صدور احکام اصالحیه ی افزایش حقوق 

اداره  ی دبیرخانه
الف( وظایف محوله

1- ارسال نامه هاي صادره از طریق سیسم مروارید
2-ارسال نامه هاي وارده از طریق سیستم مروارید

۳- ثبت و شماره دهي و ارسال نامه هاي صادره به وزارت علوم و سازمان هاي مربوطه
4- ثبت و شماره دهي و دریافت نامه هاي وارده از وزارت علوم به پژوهشگاه

5- انجام تمام امور پستي اعم از تحویل نامه و بسته و غیره...
6- بایگاني و رسیدهاي نامه های پست پیش تاز
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۷- دریافت رسید هزینه هاي پستي و ثبت و ارجاع آن به واحد اموراداری
۸- ثبت و اسکن و شماره دهي تمامي قراردادهاي پژوهشي

۹- ثبت و اسکن و شماره دهي تمامي قراردادهاي مربوط به واحد انتشارات
10- ثبت و اسکن و شماره دهي تمامي قراردادهاي پیمانکاري

11- ثبت و اسکن و شماره دهي تمامي قراردادهاي شرکت هاي خدماتي
12- پرینت تصویرگواهي ها و معرفی نامه ها

1۳- ارسال نامه ها و بسته هاي پستي به قسمت هاي مختلف پژوهشگاه
14- ثبت و بایگاني و ارسال نامه هاي پژوهشگاه به سازمان هاي مختلف از طریق پیک پژوهشگاه 

15- ثبت و ارسال نامه های صادره به شبکه ی دولت و پی گیری  آن ها
16- ثبت و ارسال نامه های وارده از شبکه ی دولت

1۷- ارسال بسته های پستی کتاب از نمایشگاه کتاب از طریق پست پیش تاز در شرایط کرونا
)همکاری با واحد فروشگاه کتاب(

1۸- همکاری درخصوص مناقصه )قرارداد امور حجمی(
 

ب( آمار نامه های وارده و صادره در سامانه ی مروارید پژوهشگاه از تاریخ 1۳۹۹/01/01 تا 1۳۹۹/12/1۳
ج( ارســال نامــه بــه دانشــگاه های کل کشــور اعــم از دولتــی، آزاد، مراکــز آمــوزش عالــی، ریاســت جمهــوری، بیــت مقــام 
معظــم رهبــری، ســازمان بازنشســتگی، میــراث فرهنگــی، شــهرداری تهــران، شــورای انقــالب فرهنگــی، ســازمان ســنجش 

و ... از طریــق شــبکه ی دولــت یــا پیــک پژوهشــگاه
ــه ی  ــای تابع ــه در داخــل پژوهشــگاه و واحده ــال نام ــت و ارس ــه دریاف ــه اداره ی دبیرخان ــه ب ــف محول ــی از وظای د( یک

ــود. ــام می ش ــد انج ــن واح ــی ای ــک داخل ــط پی ــه توس ــگاه اســت ک پژوهش
)ERP( مکاتبات با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )و

تمامــی دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و مؤسســات زیرمجموعــه ی  وزارت علــوم جهــت ارســال نامه هــا و دریافــت پاســخ آن 
بایــد بــه اتوماســیون اداری وزارت متبــوع بــا عنــوان ERP متصــل باشــند.

ن( ثبت و بایگانی نامه های ارسالی و دریافتی از طریق شبکه دولت 

اداره ی تدارکات و کارپردازی
ــات بهداشــتی  ــد وســایل ملزوم ــا شــروع شــده خری ــروس بیمــاری کرون ــاه 1۳۹۸وی ــه از اســفند م ــه این ک ــا توجــه ب - ب
نیــز بــه اداره ی تــدارکات و کارپــردازی محــول شــده، اعــم از خریــد مــواد ضدعفونی کننــده )مــواد ضــد عفونــی کننــده ی 

ســطح، دســت و دســتمال کاغــذی و غیــره مربــوط بــه ملزومــات بهداشــتی(.
- ثبت درخواست خرید کاال یا خدمت به صورت روزانه و تحویل کاالهای مورد درخواست به پرسنل 

- اقالم خریداری شده و ثبت شده به عنوان شارژ انبار حدوداً به تعداد 55 مورد
ــرای حوزه هــای مختلــف پژوهشــگاه اعــم  ــاز ب ــورد نی ــن وســایل م ــدارکات و تأمی ــار و انجــام ت ــن اعتب ــری تأمی - پی گی
ــی،  ــو اس پ ــاپ، باطری هــای ی ــر، لپ ت ــی، کامپیوت ــز و صندل ــرات، می ــل تعمی ــات اداری از قبی ــوازم مصرفــی و ملزوم از ل

لوازمــات جانبــی براســاس درخواســت و هزینــه شــده ی تنخــواه و ...
- پی گیری و خرید لوازم اداری اعضای هیأت علمی از قبیل لپ تاپ )از محل گرنت(

- خرید های مربوط به برگزاری مراسم روز کارمند، دانشجو، بسیج و مراسمی که در پژوهشگاه برگزار می شود
- بــرآورد هزینــه ی ملزومــات مــورد نیــاز جهــت شــارژ انبــار مصرفــی پژوهشــگاه و واحدهــای تابعــه و تهیــه پیش فاکتــور 
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بــر اســاس نازل تریــن قیمــت تهیــه و تنظیــم نامــه و ارســال بــه امورمالــی جهــت تأییــد و خریــد  آن هــا
- انجام مکاتبات مالی 1۹5 مورد 

- انجام امور مربوط به خرید از طریق سامانه ی دولت الکترونیک 
ــرق نیــز توســط اداره ی تــدارکات و  - تمــام درخواســت های اداره ی امــور عمومــی )اعــم از تأسیســات، نجــاری، واحــد ب

ــرد ــورت می پذی ــردازی ص کارپ
- انجام امور مربوط به اشتراکات کالس های مجازی و جلساتی که به صورت مجازی برگزار می شود

اداره ی امور عمومی و پشتیبانی
 1- اتخاذ تدابیر الزم جهت پیش گیری و مراقبت در خصوص بیماری کرونا

بــا توجــه به صورت جلســه ی مــورخ 1۳۹۸/12/0۳هیــأت رئیســه در خصــوص آمــوزش همــکاران بــا دعــوت از دکتــر رادپــی 
اقداماتــی بــرای آمــوزش پرســنل خدماتــی و مهمــان داران و توصیه هــای الزم بــرای رعایــت بهداشــت فــردی انجــام گرفــت.

ــان کاران  ــان داران، پیم ــی، مهم ــات عموم ــکاران خدم ــا هم ــه ای ب ــتیبانی جلس ــور اداری و پش ــر ام ــتور مدی 2- حســب دس
رســتوران و نقلیــه در خصــوص رعایــت بهداشــت در آبدارخانه هــا، شست وشــوی مطلــوب قاشــق ها و بشــقاب ها، نظافــت 

ــت. ــام گرف ــه انج ــای نقلی ــرای خودرو ه ــتی ب ــای الزم بهداش ــه ی توصیه ه ــتی و ارائ ــرویس های بهداش ــا و س اتاق ه
۳- بــرای پیش گیــری از شــیوع ویــروس کرونــا و در اجــرای شــیوه نامه های بهداشــتی و حســب دســتور مدیــر امــور اداری 
ــی  ــرای ضدعفون ــر آسانســور ب ــوی درب ورودی ه ــی در جل ــع ضدعفون ــتگاه هایی مای ــه نصــب دس و پشــتیبانی نســبت ب

دســت ها قبــل از ورود بــه داخــل آسانســور اقــدام شــد.
4- تدابیر الزم جهت جلوگیری همکاران از لمس دکمه های آسانسور

5- روزانه به صورت مرتب داخل کابین آسانسور ها و بیرون آن با مواد ضد عفونی کننده تمیز می شود
ــی  ــد عفون ــواد ض ــا م ــب ب ــورت مرت ــر روز به ص ــزی در ه ــاختمان مرک ــی ورودی س ــتی، الب ــرویس های بهداش 6- س

می شــوند.
ــرق و  ــی ب ــد فن ــکاران واح ــک هم ــه کم ــتیبانی ب ــور اداری و پش ــر ام ــت مدی ــا موافق ــد ب ــن واح ــر ای ــال حاض ۷- در ح
ــا موفقیــت  ــروژه ب تأسیســات در حــال طراحــی و ســاخت دســتگاه بخــار ســرد اســت. خوشــبختانه مرحلــه ی اول ایــن پ
ــرای ورودی اصلــی و درب ورودی پارکینــگ ســاختمان مرکــزی هــم ســاخته و نصــب  آزمایــش شــد و مقــرر شــد کــه ب
شــود. بــا نصــب دســتگاه فــوق هــر کــدام از همــکاران یــا اربــاب رجــوع قبــل از ورود بــه ســاختمان در عــرض کمتــر از 
20 ثانیــه بــا گذشــتن از ایــن بخــار کامــاًل ضدعفونــی می شــوند و  همچنیــن خودرو هــای ورودی از درب پارکینــگ نیــز بــا 

ــی خواهنــد شــد.  ــه مجموعــه، ضدعفون سرنشــینان قبــل از ورود ب
ــن واحــد تمــام  ــت از همــکاران ای ــرای صیان ــا ب ــروس کرون ــه شــیوع وی ــا توجــه ب ــران ب ــم مدی ــه تصمی ــت ب ــا عنای ۸- ب
پرســنل کــه دارای بیماری  هــای زمینــه ای هســتند از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا از حضــور در پژوهشــگاه منــع شــد یــا 

بــه حداقــل رســید.
 

گزارش عملکرد ماهانه ی فضای سبز )ساختمان مرکزی(
بازدید از گیاهان و کنترل نیاز آبیاری در ایام تعطیالت تابستان و عید نوروز

ــت  ــاد، کاش ــا شمش ــی ب ــل خال ــردن فواص ــته، پرک ــت ش ــه آف ــی علی ــم پاش ــی و س ــتوران: علف کش ــوی رس ــه جل محوط
ــی ــاق نگهبان ــل ات ــیروانی مقاب ــاس ش درختچــه ی

ــا شمشــاد  ــن کــردن شمشــادهای خشــک شــده ب ــه آفــت شــته، جایگزی ــل کردســتان: علف کشــی و سم پاشــی علی ــر پ زی
جدیــد

ــت گل  ــا، کاش ــرس پاپیتال ه ــاغ و ه ــان ب ــن از گیاه ــه گرفت ــده، قلم ــه دار ش ــای ریش ــردن قلمه ه ــی ک ــه: گلدان گل خان
ــه  ــه از باغچ ــال یافت ــه های انتق بنفش

 سرکشــی بــه باکس هــای موجــود، کاهــش تراکــم گیاهــان موجــود، طراحــی و اجــرای نقشــه جدیــد علف کشــی، مشــاهده ی 
ــه کــرت  ــه و انتقــال قلمه هــا ب ــل کتابخان ــرای سم پاشــی، هــرس پاپیتال هــای مقاب ــه مناســب ب ــه ی توصی آفــت شــته و ارائ

نه گل خا
ــت  ــاد، کاش ــا شمش ــی ب ــل خال ــردن فواص ــته، پرک ــت ش ــه آف ــی علی ــی و سم پاش ــتوران: علف کش ــوی رس ــه جل محوط

ــی ــاق نگهبان ــل ات ــیروانی مقاب ــاس ش ــه ی درختچ
گل خانه: گلدانی کردن قلمه های ریشه دار شده، قلمه گرفتن از گیاهان
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باغ: هرس پاپیتال، کاشت گل بنفشه های انتقال یافته از باغچه ی ورودی پژوهشگاه در باغچه ی جنب اتوبان
- تعــداد دســتگاه فــن کویــل و رفــع نشــتی آب از دســتگاه ها بــا تعویــض شــلنگ و اتصــاالت و نصــب شــیر ســرویس بــرای 

هرکــدام در طبقــات ســاختمان اصلــی )ماننــد کتابخانــه هم زمــان بــا نصــب طلــق زیــر فــن کویل هــا و ســایر قســمت ها(
- تعمیــر و رفــع مشــکل نشــتی آب از بدنــه ی بویلــر مربــوط بــه گرم کــن ژنراتــور به همــراه تنظیــم مشــعل و میــزان شــعله 

آن. تعمیــر مشــعل بویلــر اصلــی و ســرویس بویلــر کمکــی چنــد مرحلــه انجــام شــد
- تعمیــر و تعویــض شــناور و پمــپ تخلیــه ی فالــش تانک هــا و شــیر پیســوار ســرویس های بهداشــتی ســاختمان اصلــی 

بیــش از 20 مــورد
ــف ســاختمان  ــورد در قســمت های مختل ــش از ۹1 م ــض ســیفون روشــوی و ســیفون ســینک های ظرف شــویی بی - تعوی

اصلــی
ــو اعــالم اســامی و  ــرد- تابل ــت ب ــف اداره اعــم از نصــب وای ــوازم در قســمت های مختل ــل کاری و نصــب ل - انجــام دری

ــوازم درحیطــه ی کار تأسیســات ــگاه افــراد - تابلــو ی نقاشــی و عکــس و ســایر ل جای
-  انجــام جوشــکاری و بــرش کاری آهــن بــرای ســاختن قــاب فلــزی و لــوازم مــورد نیــاز اداره بنــا بــه نیــاز مجموعــه بیــش 

از ۹12 متــر قوطــی آهــن در ابعــاد مختلــف 
ــد  ــعاب (مانن ــدود۹2 انش ــی ح ــی و فرع ــای اصل ــور ها لوله ه ــامل کف ش ــالب ش ــای فاض ــض لوله ه ــر و تعوی -  تعمی

ــه چــاه ســپتیک بغــل رمــپ منفــی یــک( ــه ی فاضــالب خــط پارکینــگ ب اتصــال لول
-  تعمیر و رفع مشکل چیلر ابزربشن و  همچنین نصب سنسور کنترل سطح مبرد دستگاه 

- برای اولین بار استفاده از مواد ضد رسوب و ضد جلبک در برج های خنک کننده
- کنترل کیفیت سلوشن و مبرد دستگاه چیلر طی چندین بار نمونه گیری از دستگاه 

-  تزریــق کرومــات و مولیبــدات بــه دســتگاه و انجــام ســرویس های اساســی بــرای افزایــش کارایــی و کیفیــت کاری چیلــر 
طــی چندیــن مرحلــه کار پیوســته بــا صرفه جویــی اقتصــادی بــاالی ۹22 میلیــون تومــان نســبت بــه قیمــت تعمیــرات قبلــی 

کــه توســط شــرکت های خصوصــی انجــام شــده بــود
- کنترل سطح آب چاه های موجود در ساختمان اصلی 

- ۹ فقــره چــاه و چاهــک بــه همــراه انبــار آب و پمپــاژ آبهــای زیــر ســطحی بــرای اســتفاده در فضــای ســبز و تعویــض 
ــوب  ــای معی ــو فرمان ه ــرق و تابل ــی ب ــر سیم کش ــا تغیی ــا ب ــناور ها و فلومتر ه ش

- انجــام ســرویس ها و تعمیــرات الزم بــرای بیــش از ۹1 عــدد الکتروموتــور و پمــپ ســانتریفیوژ ســبک و نیمه ســنگین بــه 
همــراه 1 عــدد بوســتر پمــپ آبرســانی متعلــق بــه آب مصرفــی و فضــای ســبز طــی تعمیــرات ابتــدای فصــل و آماده ســازی 
ــی را  ــع آب مصرف ــن قط ــون کمتری ــم کاری اداره تاکن ــول تای ــه در ط ــل به صورتی ک ــول فص ــتفاده در ط ــرای اس ــا ب  آن ه

داشــتیم و بــه هیچ وجــه نوســان فشــار در آب مصرفــی نداریــم
ــری از  ــن جلوگی ــرای شــارژ باطری هــا و گــردش روغــن و  همچنی ــی ب ــرق ســاختمان اصل ــور ب -  اســتارت ادواری ژنرات

گیرپــاژ شــدن واتــر پمــپ دســتگاه 
ــه  ــتفاده در موتورخان ــورد اس ــای م ــار و ترمومتر ه ــرل فش ــطح و کنت ــرل س ــور های کنت ــرد سنس ــت عملک ــام تس -  انج
ــراه  ــه هم ــای آب ب ــا ســوختن پمپ ه ــا ی ــر انفجــار بویلر ه ــروز مشــکل و خط ــری از ب ــت جلوگی به صــورت ادواری جه
ــکاری  ــوازم به صــورت ابت ــن ل ــدرت در موتورخانه هــای دیگــر اســتفاده می شــود ای ــه ن نصــب رله هــای مخصــوص کــه ب

ــود ــتفاده می ش ــزی اس ــاختمان مرک ــه ی س در موتورخان
ــوازم فاقــد کارایــی بــرای اســتفاده  ــا گاز اســتیلن و تعمیــر لوله هــای مســی و تغییــر ل -  انجــام جوشــکاری لولــه مســی ب
مجــدد ماننــد تعمیــر لوله هــای ســوراخ هواســاز کــه خریــد مبــدل بــا لولــه ی مســی در ایــن ابعــاد طبــق اســتعالم کارخانــه ی 

ســازنده هزینــه ی باالیــی دارد
- تغییر یونیت کولر های گازی خراب و استفاده مجدد از  آن ها به جای فن کویل دیواری 

- راه انــدازی چیلــر ســاختمان کریم خــان و رفــع مشــکل دســتگاه بــا انجــام تنظیمــات دمایــی و  همچنیــن بررســی وضعیــت 
ــده آن ــای خنک کنن برج ه

ــرای  ــه ب ــر آن روی 12 درج ــای بویل ــم دم ــنل و تنظی ــت پرس ــگ به درخواس ــاختمان فرهن ــش س ــتم گرمای ــتن سیس - بس
ــی ــن آب گــرم مصرف تأمی

- تعویض هدر، توربین و پوسته )دو عدد پمپ آب گرم سیستم گرمایشی ساختمان فرهنگ(
- تعمیر موقت پمپ آب گرم مصرفی ساختمان فرهنگ دو دستگاه

ــه داخــل  ــاک ب ــوذ گردوخ ــی و نف ــل بنای ــگ به دلی ــاختمان فرهن ــای س ــه ی کولر ه ــرویس اولی ــام س ــو و انج -  شست وش
ــل و ... ــی فص ــدی در ط ــرویس های بع ــام س ــا، انج کولر ه
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- تعویض تعداد 4 عدد پمپ آب 
- تعویض تعداد 6 دستگاه شناور و پمپ تخلیه در سرویس های ساختمان فرهنگ

-  تبدیل دو دستگاه رادیاتور 4و1 پره به یک دستگاه رادیاتور 1 پره و نصب آن در ساختمان فرهنگ 
ــا و  ــگ در کالس ه ــش ســاختمان فرهن ــای سیســتم گرمای ــرای فن کویل ه ــواری ب ــتات دی ــدد ترموس ــداد ۹ ع - نصــب تع

واحــد حراســت 
- جوشکاری آهن پشت کولر گازی داخل کتابخانه ی ساختمان فرهنگ به درخواست نگهبانی

- رفع مشکل کلید کولر های آبی ساختمان فرهنگ به همراه تعویض دو عدد فیوز برق مربوطه 
ــنل  ــت پرس ــه درخواس ــگ ب ــاختمان فرهن ــویی در س ــینک ظرفش ــیفون س ــدد س ــداد 6 ع ــض تع ــی و تعوی ــع گرفتگ - رف

ــات  خدم
ــتی  ــه ی درس ــی تخلی ــد ول ــذب می کردن ــوا را ج ــت ه ــه رطوب ــای گازی ک ــه آب کولر ه ــن و تخلی ــکل دری ــع مش - رف

ــوی( ــاختمان مین ــد )س ــت می کردن ــاد مزاحم ــنل ایج ــرای پرس ــتند و ب نداش
- بررسی وضعیت کولر های گازی و رفع مشکل سوختن برق ورودی به دستگاه 

- رفع مشکل آب گرم و پمپ سیستم گرمایش واحد سرایداری آن 
-  تعویض شیر رادیاتور های سالن ورودی و رفع نشتی آب از رادیاتور های ساختمان مینوی به تعداد 4 دستگاه 

-  بررسی وضعیت عایق و ایزوگام پشت بام برای نشت آب به طبقات
-  انجــام بازدیــد ادواری از ســاختمان مینــوی و بررســی وضعیــت فنــی لــوازم و سیســتم رفاهــی ایــن ســاختمان، هــر دومــاه 

یک بــار 
- انجــام تغییــر فصــل سیســتم گرمایشــی و آماده ســازی داکــت اســپیلت ها بــرای تغییــر فصــل تابســتان تعــداد ۹ دســتگاه 

از تجهیــزات مذکــور مشــکل اساســی دارنــد
- تعویض تعداد ۹2 عدد تسمه پروانه فن های تهویه ی ساختمان دانشنامه 

- بررسی وضعیت بویلرهای آب گرم ساختمان دانشنامه به خاطر نشت آب از بویلر سمت مخزن آب گرم 
-  مصرفی و  همچنین خرابی یکی از مشعل ها

- تعویض شناور منبع کویلی بویلر ها به همراه شیر سرویس آن
- نصب شیر هواگیری و شیر سرویس برای تخلیه ی هوا داخل سیستم گرمایش به صورت اتوماتیک

- حفاظت از پمپ های گراند فوس
- رفع نشتی آب داخل موتورخانه از لوله های دریناژ دستگاه های داکت اسپیلیت با پنل گرمایشی

ــا تعویــض بــاالی  -  تعمیــر فالشــتانک ســرویس های بهداشــتی در ســاختمان دانشــنامه، کل طبقــات بازدیــد انجــام شــد ب
۹2 دســتگاه ســیفون روشــویی و شــناور فالشــتانک بــه همــراه تعویــض تعــدادی شــیر پیســوار مربــوط بــه روشــویی ها و 

فالشــتانک ها 
- سرکشــی بــه تمامــی طبقــات ســاختمان دانشــنامه و بررســی وضعیــت رفاهــی  آن هــا از لحــاظ سیســتم تهویــه و مشــکل 

ــر در طــول ســال انجــام می شــود ــن ام ــت به صــورت ادواری ای ــد نوب ــش و ســرمایش طــی چن گرمای
-  انجام لوله کشی و رفع نشتی لوله آب پارکینگ مخصوص شست وشوی ماشین ها و خود پارکینگ

-  انجام تعمیرات و تعویض موتور کارواش
ــا لوله هــای ســوپرپایپ  ــه کشــی سیســتم گرمایشــی داکــت اســپیلیت ها کــه ب ــر قســمتی از لول ــرات و تغیی -  انجــام تعمی
به صــورت نامعقــول لوله کشــی انجــام شــده بــود یــک قســمت از کار به دلیــل عــدم دسترســی مناســب و نیــاز بــه تخریــب 

ســقف کاذب قابــل انجــام نبــود
- نصب برزنت اطراف دهانه ی تعدادی از کانال داکت اسپلیت ها و پیچ کردن برزنت  آن ها 

-  تعویض شیر های رادیاتور سالن ورزش ساختمان دانشنامه و رفع نشتی آب آن طی چند نوبت
-  اســتارت ژنراتــور بــرق و بررســی میــزان آب و روغــن دســتگاه به صــورت ادواری هــر 1۹ الــی 20 روز در طــول ســال 

ــود. ــام می ش انج
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مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره وری

گروه بررسی برنامه و بودجه
الف( تهیه و تنظیم اصالحیه ی بودجه تفصیلی سال 1398

ــه گــزارش عملکــرد امــور مالــی و دریافــت ابــالغ از محــل ردیف هــای متمرکــز، اصالحیــه ی بودجــه تفصیلــی  ــا توجــه ب ب
ســال 1۳۹۸ تنظیــم و پــس از تأییــد مراجــع ذی ربــط ازجملــه کمیســیون دائمــی، هیــأت امنــا، دفتــر بودجــه، تشــکیالت، دفتــر 

طرح هــای عمرانــی بــا امضــای وزیــر علــوم بــه پژوهشــگاه ابــالغ شــد. 

ب( تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی سال 1399
ــیون  ــد کمیس ــس از تأیی ــم و پ ــه و تنظی ــور تهی ــزی کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــرف س ــی از ط ــار ابالغ ــاس اعتب ــر اس ب
دائمــی، هیــأت امنــا، دفتــر بودجــه، تشــکیالت و دفتــر طرح هــای عمرانــی بــرای تأییــد نهایــی بــه دفتــر وزیــر علــوم تقدیــم 

شــده اســت.

ج( تهیه و تنظیم موافقت نامه تملک دارایی های سرمایه ای
ــی  ــر طرح هــای عمران ــه دفت ــم و ب ــه و تنظی ــزی کشــور تهی ــار ابالغــی از طــرف ســازمان مدیریــت و برنامه ری براســاس اعتب
ارســال شــد کــه پــس از تأییــد وزیــر علــوم بــه ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی تحویــل شــد و پــس از تأییــد معــاون رئیــس 

جمهــور و رئیــس ســازمان مدیریــت کشــور بــه پژوهشــگاه ابــالغ شــد. 

د( تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سال 1400
ــه-ای  ــای هزین ــتی فعالیت ه ــارات درخواس ــراه مســتندات اعتب ــه هم ــال 1۳۹۹ ب ــه بودجــه پیشــنهادی س ــوط ب ــای مرب فرم ه
ــام  ــا انج ــا ب ــد ت ــه ش ــور ارائ ــزی کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــوع و س ــه وزارت متب ــرمایه ای ب ــای س ــک دارایی ه و تمل
ــارات  ــتمر اعتب ــای مس ــس از پی گیری ه ــود. پ ــور ش ــور منظ ــال 1400 کل کش ــه ی س ــه ی بودج ــی های الزم در الیح بررس
پژوهشــگاه در الیحــه ی بودجــه ی ســال 1400 نســبت بــه ســال 1۳۹۹ در حــدود 2۳% رشــد داشــت کــه جــدول آن بــه شــرح 

ذیــل اســت.
ــش  ــرای افزای ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــق نماین ــتمر از طری ــای مس ــازد پی گیری ه ــان می س ــن خاطرنش  همچنی

ــت. ــام اس ــال انج ــته در ح ــال های گذش ــه روال س ــال 1400 ب ــه س ــون بودج ــگاه در قان ــارات پژوهش اعتب

ه( راه اندازی سامانه ی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده: 
بودجه ریــزي عملیاتــی، فرآینــد مرتبــط ســاختن هزینه هــا و نتایــج اســت، یــا بــه عبــارت دیگــر به دنبــال ایجــاد پیونــد میــان 

شــاخص های عملکــردی و تخصیــص منابــع اســت.
ــز  ــا نی ــه اســت. در کشــور م ــدي در بســیاري از کشــورهاي توســعه یافته، اســتقرار یافت ــوع بودجه بن ــن ن  در حــال حاضــر ای

ــه اســت. ــزوم برقــراري سیســتم بودجه ریــزي مــورد توجــه قــرار گرفت ل
ــی  ــر عملکــرد در دســتگاه های اجرای ــی ب ــزی مبتن ــرای اســتقرار و اجــرای نظــام بودجه ری ــی ب ــه تکالیــف قانون ــا عنایــت ب ب
ــرای  ــاز اجــرا و پیاده ســازی برنامه هــا و سیاســت های کالن پژوهشــگاه ب ــن نی ــه ی پنجــم و ششــم توســعه و  همچنی در برنام
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ــرکت  ــا ش ــده، ب ــل آم ــی های به عم ــس از بررس ــت. پ ــک از برنامه هاس ــر ی ــاز ه ــورد نی ــارات م ــق اعتب ــای دقی برآورده
ــای  ــام واحده ــای تم ــاء فعالیت ه ــس از آن احص ــد و پ ــد ش ــه منعق ــل تفاهم نام ــا بین المل ــات پوی ــران اطالع تحلیل گ
پژوهشــگاه از طریــق مصاحبــه بــا واحدهــا صــورت گرفــت. اطالعــات مذکــور و  همچنیــن اطالعــات مربــوط بــه فضــای 
فیزیکــی واحدهــای پژوهشــگاه، لــوازم مصرفــی و اداری موجــود در واحدهــای مختلــف و غیــره... در نرم افــزار ثبــت شــد 
و در نهایــت قیمــت تمــام شــده ی ســال های 1۳۹۸ احصــاء می شــود. در حــال حاضــر ســازمان برنامــه و بودجــه ی کشــور 
ــنهاد  ــگاه ها پیش ــگاه ها و پژوهش ــه دانش ــادی را ب ــای بنی ــگاه دانش ه ــرد پژوهش ــر عملک ــی ب ــزی مبتن ــزار بودجه ری نرم اف

کــرده و پژوهشــگاه نیــز در همیــن راســتا در حــال تفاهــم بــا آن پژوهشــگاه اســت.

و( برآورد بودجه ی مورد نیاز واحدهای سازمانی پژوهشگاه برای سال 1400
در ایــن راســتا فرم هــای پیش بینــی اعتبــار مــورد نیــاز بــرای ســال 1400 واحدهــای ســازمانی پژوهشــگاه تهیــه و بــه همــراه 
ــن شــده ی  ــاز براســاس برنامه هــای تعیی ــورد نی ــار م ــت اطالعــات، اعتب ــس از دریاف ــه پ ــا ارســال شــد ک ــه واحده ــه ب نام

واحدهــا در برنامــه ی دوم توســعه ی راهبــردی پژوهشــگاه محاســبه و لحــاظ می شــود. 

ی( تهیه و تنظیم جدول پاداش پایان خدمت همکاران بازنشسته
پی گیــری دریافــت پــاداش پایــان خدمــت همــکاران بازنشســته ی پژوهشــگاه طــی ســال های 1۳۹۸ و 1۳۹۹بــه شــرح ذیــل 
ــیرین کام  ــدون ش ــودرزی ۳ـ فری ــرزاد 2ـ محمدرضــا گ ــر عبدالحســین ف ــه. 1ـ دکت ــز وزارتخان ــای متمرک از محــل ردیف ه
4ـ معصومــه ســالک 5ـ دکتــر تقــی پورنامداریــان 6ـ دکتــر ســیدمصطفی عاصــی ۷ـ محمــد تقــی زاده انصــاری ۸ـ ابوالقاســم 
ــه شــرح  ــرای همــکاران بازنشســته ســال 1۳۹۹ ب ــز شــود و ب ــه حســاب ذی نفعــان واری ــه دریافــت و ب ــر از وزارتخان رادف
ذیــل: 1ـ دکتــر روح انگیــز کراچــی 2ـ دکتــر مریــم صانع پــور ۳ـ خانــم دکتــر ناهیــد مؤیدحکمــت 4ـ دکتــر محمــود کریمــی 
علــوی 5ـ دکتــر سیدســجاد علم الهــدی 6ـ ســیدجلیل شــاهری ۷ـ محمدحســن مقیمــی ۸ـ ســیدحمید تنکابنــی، محاســبات 

و جمــع آوری مــدارک مــورد نیــاز بــرای ثبــت در ســامانه ی پــاداش بازنشســتگی وزارت علــوم در حــال انجــام اســت.

گروه مطالعات تحول اداری و بهره وری
1ـ تشکیالت

بــا عنایــت بــه عملکــرد و وظایــف محولــه جدیــد بــه پژوهشــگاه در زمینــه ی علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، اصــالح 
تشــکیالت تفصیلــی اجتناب ناپذیــر بــود و طــی جلســات متعــدد در کارگروه هــای عمومــی و تخصصــی ســاختار پژوهشــگاه 

مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
ـ پــس از حداقــل ۳0 جلســه ی عمومــی و تخصصــی ســاختار پیشــنهادی بــا حفــظ وضعیــت موجــود و در بعضــی مــوارد 
ــا پژوهشــگاه  ــأت امن ــی هی ــیون دائم ــه کمیس ــد و ب ــال ش ــای پژوهشــی اعم ــاء باالخــص در پژوهشــکده ها و گروه ه ارتق
بــرای طــرح در جلســه ارائــه شــد. در جلســه ی اول کمیســیون ســاختار پیشــنهادی به دلیــل گســترش زیــاد مــورد قبــول قــرار 
نگرفــت و پــس از چندیــن جلســه ی کارشناســی و کاهــش پســت ها در مدیریت هــا و ادارات تشــکیالت بــرای بــار دوم در 
جلســه ی کمیســیون دائمــی مطــرح شــد و مــورد قبــول قــرار گرفــت، ســپس تشــکیالت بــرای تأییــد و ابــالغ در جلســه ی 
هیــأت امنــا مطــرح شــد کــه هیــأت امنــا تأییــد تشــکیالت را منــوط بــه بررســی کارشناســانه در کمیتــه ی فرعــی منتخــب 
هیــأت امنــا کــرد )کمیتــه ی فرعــی پــس از بررســی تشــکیالت، پیشــنهاد و اعمــال نظــرات هیــأت امنــا و قوانیــن باالدســتی 
ــا در تاریــخ 1۳۹۸/6/2۸  ــأت امن ــه داد(. هی ــا ارائ ــأت امن ــه هی ــی را ب ــا کاهــش 10% پســت های ســازمانی تشــکیالت نهای ب
تشــکیالت نهایــی را مــورد تصویــب قــرار داد و ابــالغ آن منــوط بــه تأییــد دفتــر برنامــه ی بودجــه، تشــکیالت و شــورای 

گســترش شــد.
ـ دفتــر بودجــه و تشــکیالت نیــز پــس از برپایــی حداقــل 10 جلســه ی بررســی کارشناســی تشــکیالت را مــورد تأییــد قــرار 

ــه مجوزهــای شــورای گســترش کــرد. داد و تأییــد پژوهشــکده ها مراکــز تحقیقاتــی و گروه هــای پژوهشــی منــوط ب
ـ پــس از مکاتبــات متعــدد پژوهشــگاه بــا شــورای گســترش و تشــکیل جلســات مشــترک متعــدد و ارائــه گــزارش در کمیتــه 
ــه ی  ــای پژوهشــی، و ارائ ــی پژوهشــکده ها و گروه ه ــده ی قبل ــت ش ــای دریاف ــه مجوزه ــورای گســترش ارائ تخصصــی ش
احــکام کارگزینــی تمامــی اعضــای هیــأت علمــی، نهایتــًا در تاریــخ 1۳۹۹/6/5شــورای گســترش بــا ایجــاد 11 پژوهشــکده و 

42 گــروه پژوهشــی در ایــن پژوهشــگاه موافقــت کــرد.
ـ پــس از اخــذ مجــوز از شــورای گســترش و مکاتبــه بــا دفتــر هیــأت امنــا و دفتــر بودجــه تشــکیالت وزارت عتــف و طــی 

مراحــل اداری، ســازمان تفصیلــی پژوهشــگاه در تاریــخ 1۳۹۹/۹/1۹ بــرای اجــرا بــه پژوهشــگاه ابــالغ شــد.
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پــس از ابــالغ تشــکیالت بــه پژوهشــگاه بــرای اجــرا و پیاده ســازی، طــی نامــه بــه واحدهــای ســازمانی تشــکیالت جدیــد 
ابــالغ و بــرای انتصــاب بــه پســت های ســازمانی نظرخواهــی شــد و جمــع آوری اطالعــات واحدهــای ســتادی بــا حــوزه ی 
معاونــت اداری، مالــی و مدیریــت منابــع بــود و جمــع آوری اطالعــات واحدهــای پژوهشــی مربــوط بــه حــوزه ی معاونــت 
پژوهشــی بــود. پــس از جمــع آوری اطالعــات و بررســی کارشناســی شــرایط انتصــاب هــر یــک از پســت ها و تصویــب در 

هیــأت اجرائــی منابــع انســانی و تأییــد رئیــس پژوهشــگاه، احــکام کارگزینــی براســاس تشــکیالت جدیــد صــادر شــد.

2ـ آموزش ضمن خدمت
الف( برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در سال 1399
ب( نیازسنجی آموزشی ضمن خدمت کارکنان در سال 1400

از آن جایــي کــه برنامه ریــزي بــراي ارائــه ی آموزش هــاي مفیــد و مثمرثمــر بــراي تعالــي منابــع انســاني، نیازمنــد هم فکــري 
ــران و سرپرســتان بخش هــا، گروه هــا و رؤســاي  ــه مدی ــه اي ب ــا ارســال نام ــاه 1۳۹۹ ب ــاري جمعــي اســت، در اســفند م و ی

پژوهشــکده ها نســبت بــه نیازســنجي آموزشــي بــراي تهیــه و تنظیــم تقویــم آموزشــي ســال 1400 اقــدام شــد. 

مدیریت امور مالی

ــر  ــم ب ــررات حاک ــواب و مق ــق ض ــتیبانی مطاب ــت پش ــه معاون ــای تابع ــی از واحده ــوان یک ــگاه به عن ــی پژوهش ــور مال ام
دانشــگاه ها موضــوع مــاده یــک قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه ی کشــور مصــوب 1۳۹5/11/10 بــا اصالحــات و 
الحاقــات بعــدی بــدون الــزام بــه رعایــت قوانیــن و مقــررات عمومــی حاکــم بــر دســتگاه های اجرایــی و فقــط در چارچــوب 
ــوم  ــر عل ــب وزی ــه تصوی ــه ب ــی، اســتخدامی، اداری و تشــکیالتی ک ــی و معامالت ــا و آئین نامه هــای مال ــأت امن ــات هی مصوب
ــد و  ــت کن ــم تبعی ــررات حاک ــط و مق ــا از ضواب ــرده ت ــالش ک ــواره ت ــن دوره هم ــول ای ــد و در ط ــت می کن ــیده فعالی رس

ــود. ــت ش ــتی رعای ــی باالدس ــأت رئیســه و احــکام قانون ــا، هی ــأت امن ــتورالعمل های هی ــا و دس چارچوب ه
ــف و  ــت وظای ــیده اس ــز رس ــا نی ــأت امن ــب هی ــه تصوی ــه ب ــگاه ک ــی پژوهش ــی و معامالت ــه مال ــه آئین نام ــت ب ــا عنای ب

ــت: ــده اس ــف ش ــل تعری ــرح ذی ــه ش ــی ب ــور مال ــئولیت های ام مس

انجام امور مالی پژوهشگاه طبق مقررات
1ـ ثبت کلیه اسناد صادره از نظر درج صحیح سرفصل ها در سیستم حسابداری تعهدی

2ـ ویرایش و ثبت تمام اسناد در سطح کل و معین
۳ـ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی کارمعین و تمام معوقات مربوطه

ــذا،  ــه ی غ ــاب، هزین ــاب و ذه ــن ای ــراردادی کار معی ــی )و ق ــمی و پیمان ــان رس ــی کارکن ــای رفاه ــت کمک ه 4ـ پرداخ
ــت(  ــاده مدیری ــه کار، فوق الع ــن، اضاف ــودک، تلف مهدک

5ـ در اختیــار قــرار دادن تنخــواه گــردان پرداخــت، علی الحســاب و پیش پرداخــت بــا تأییــد مقامــات مجــاز بــرای برخــی از 
ــز آن ــت واری ــای الزم جه ــا و پی گیری ه هزینه  ه

6ـ پرداخت کسورات تأمین اجتماعی، مالیات، بازنشستگی کشوری کارکنان از طریق وب گاه و پی گیری پرداخت
۷ـ ارسال مقرری ماه اول و فرم 5/1 به سازمان بازنشستگی بر اساس فیش های واریز از طریق خزانه
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۸ـ تأیید و امضاء گواهی های کسر از حقوق جهت دریافت وام و ضامنین 
۹ـ پرداخت پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی کارکنان بازنشسته

10ـ ثبت ماهیانه ی کسورات در سامانه ی برخط )آنالین( مالیات، تأمین اجتماعی، بازنشستگی
ــرارداد  ــد پیمــان ق ــن اجتماعــی جهــت اختصــاص ک ــه ســازمان تأمی ــه در ســال ۹۹ ب ــرای شــرکت هایی ک ــه ب 1ـ معرفی نام

منعقــد کردنــد
12ـ مکاتبــات الزم بــرای گــزارش عملکــرد یک ســاله شــرکت ها در ســال ۹۸ بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی جهــت صــدور 

مفاصــا حســاب
1۳ـ بررسی تمام پرداخت های قرارداد بیمه تکمیلی با توجه به پایان قرارداد بیمه ایران از انعقاد قرارداد 

ــط  ــازمان های ذی رب ــا و س ــه واحده ــخ گویی ب ــور پاس ــازمانی به منظ ــازمانی و برون س ــای درون س ــات واحده 14ـ مکاتب
ــی و ...(:  ــن اجتماع ــتگی، تأمی ــات، بازنشس )مالی

15ـ ارائــه ی گزارش هــای مختلــف و مکاتبــات الزم بــا ســازمان های فــوق و  همچنیــن در صــورت لــزوم رفتــن کارشــناس 
مربوطــه بــه ایــن ســازمان ها جهــت دریافــت پاســخ الزم

ــق حســاب ها:  ــرت و تطبی ــا براســاس صــورت مغای ــری مغایرت ه ــی و پی گی ــی و پرداختن ــرل حســاب های دریافتن 16ـ کنت
ــزی و  ــع واری ــردن مرج ــخص ک ــف و مش ــات مختل ــگاه در موضوع ــی پژوهش ــاب های بانک ــه حس ــزی ب ــری واری پی گی

ــکاران  ــه هم ــیون اداری ب ــق اتوماس ــا از طری ــزارش پرداخت ه گ

اعمال نظارت مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
1ـ حفظ و نگه داری اسناد و دفاتر مالی

2ـ تهیه ی عملکرد مالی سالیانه ی پژوهشگاه در تمام حساب های مستقل بودجه ای مورد عمل در قالب فرم های 1۳گانه تفریغ 
بودجه، مغایرت بانکی، صورت ریز مانده ی علی الحساب ها و پیش پرداخت ها و ارسال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان 

محاسبات، حساب رسان مستقل و پی گیری در رفع واخواهی احتمالی صورت های مالی 
۳ـ نگه داری حساب اموال دولتی و نظارت بر حساب اموال

4ـ پرداخــت تمــام تعهــدات پژوهشــگاه در اســرع وقــت و  همچنیــن مطالبــات ســنواتی پژوهشــگاه از افــراد و شــرکت ها در قالب 
پیش پرداخــت یــا علی الحســاب مــورد پی گیــری مســتمر قــرار گرفــت و تمــام ایــن مطالبــات بــه هزینــه ی قطعــی تبدیــل یــا 

ــده اند. وصــول ش
5ـ تنظیم و ارائه ی گزارش های تحلیلی در رابطه با فعالیت های ذی ربط به مقام مافوق

6ـ کنترل تمام پرداخت ها براساس آیین نامه ها، مقررات و قوانین
۷ـ گــردآوری و به روزرســانی منابــع اطالعاتــی معتبــر از قبیــل قراردادهــا، آیین نامه هــا، مصوبــات، دســتورالعمل ها، مجوزهــا 

و بخشــنامه ها و مصوبــات هیــأت رئیســه جهــت انجــام امــور رســیدگی بــا رعایــت کامــل قوانیــن و مقــررات

نگه داری حساب و تنظیم اسناد مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی و اموال
ــوال و  ــر ام ــم دفات ــه داری و تنظی ــظ و نگ ــارت در حف ــال نظ ــوال و اعم ــار و ام ــابداری انب ــور حس ــارت ام ــرل و نظ 1ـ کنت
ــا و شناســایی و  ــی و نحــوه اســتفاده از  آن ه ــوال دولت ــای ام ــه آیین نامه ه ــوط ب ــررات مرب ــن و مق ــت در اجــرای قوانی مراقب

ثبــت امــوال پژوهشــگاه 
2ـ تهیــه و تنظیــم تمــام صــورت خالصه هــای الزم و بررســی محاســبات انجــام شــده جهــت صــدور اســناد حســابداری و 
ــی مــدون وزارت علــوم، نگــه داری و ثبــت کلیــه  ــه نظــام مال ــا توجــه ب تشــخیص حســاب ها، صــدور اســناد حســابداری ب

ــه ترتیــب شــماره ســریال در زونکن هــای مربوطــه اســناد و مــدارک مالــی در دفاتــر و بایگانــی اســناد حســابداری ب

رسیدگی به اسناد مالی پژوهشگاه و سیاست های حقوقی و مزایای اعضا از نظر انطباق با قوانین
1ـ انطباق با قوانین و مقررات در صورت درخواست 

2ـ کنتــرل نهایــی مــدارک، اســناد و رســیدگی و حصــول اطمینــان از صحــت اعمــال کنترل هــای الزم طبــق دســتورالعمل ها 
)حق التدریــس و حــق مشــاوره و راهنمایــی اســتادان پژوهشــگاه و مدعــو –دریافــت وجــوه اخــذ شــده بابــت کارگاه هــا و 
کارســازی  آن هــا –حــق داوری مجــالت - بررســی عملکــرد چاپخانه هــای طــرف قراردادهــای انتشــارات از قبیــل ویرایــش، 

ــف و .....( ــق التألی ــی، ح نمونه خوان
۳ـ گــردآوری و به روزرســانی منابــع اطالعاتــی معتبــر از قبیــل قراردادهــا، آیین نامه هــا، مصوبــات، دســتورالعمل ها، مجوزهــا 

و بخشــنامه ها و مصوبــات هیــأت رئیســه جهــت انجــام امــور رســیدگی بــا رعایــت کامــل قوانیــن و مقــررات
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4ـ پی گیــری جهــت تســویه حســاب پیش پرداخت هــا، علی الحســاب ها، قراردادهــا و ســایر بدهی هــا و مطالبــات 
ــا و علی الحســاب ها و تمــام  ــان، شــرکت ها و... جهــت تســویه پیش پرداخت ه ــراد، کارکن ــا اف ــات الزم ب پژوهشــگاه : مکاتب

ــی ــت اداری مال ــی و معاون ــور مال ــر ام ــه مدی ــه ب ــای ماهان ــه ی گزارش ه ــا و ارائ ــات و بدهی ه مطالب

نگه داری و حفظ و حراست و تحویل وجوه، نقدینه ها، سپرده ها و اوراق بهادار
دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی پژوهشگاه

1ـ نگه داری حساب درآمدها و تهیه و تنظیم گزارش های مربوط به تفکیک منابع درآمدی
ــه ی معیــن اســتان،  2ـ صــدور درخواســت وجــه اعتبــارات هزینــه ای و ســرمایه ای و درآمدهــای اختصاصــی عهــده ی خزان
ــاب  ــه داری حس ــا، نگ ــه موافقت نامه ه ــا و اصالحی ــار، درآمد ه ــص اعتب ــوب تخصی ــار مص ــابداري اعتب ــناد حس ــدور اس ص
ــات  ــار حواله هــای صــادره از ســوي مقام ــن اعتب ــه گزارش هــای الزم تأمی ــر حســب برنامه هــا و طرح هــا و تهی ــارات ب اعتب
ــارات  ــات ثبــت شــده در سیســتم اعتب ــاق عملی مجــاز براســاس لیســت هاي توزیعــي و ثبــت هزینه هــای انجــام شــده انطب
بــا سیســتم حســابداري و رفــع مغایــرت احتمالــي، تهیــه و تنظیــم گزارش هــای مربــوط بــه اعتبــارات و ارســال آن جهــت 
بهره بــرداري ریاســت و معاونیــن ســازمان و پی گیــری درخواســت وجه هــای صــادره تــا مرحلــه ی دریافــت اعتبــار، ایجــاد 

راهکارهــای مناســب در زمــان کســری بودجــه و نظــارت دقیــق بــه رعایــت اصــل صرفــه و صــالح

نظارت و کنترل بر وصول درآمدهای اختصاصی و واریز  آن ها به خزانه
1ـ تنظیــم و نگــه داری حســاب درآمــد اختصاصــی کنتــرل برگه هــا از لحــاظ تکمیــل شــرح و مبلــغ صــدور، بررســی و تأمیــن 

اعتبــار تمــام درخواســت های هزینــه ای و ســرمایه ای کــه تعهــد پرداخــت ایجــاد می کنــد.

نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن
ــار مصــوب  ــا قســمتی از اعتب ــام ی ــات مجــاز به منظــور اختصــاص تم ــار حواله هــای صــادره از ســوی مقام ــن اعتب 1ـ تأمی

بــرای هزینــه معیــن 
2ـ تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه و ارسال آن به مراجع ذی ربط 
۳ـ نگه داری حساب اعتبارات بر اساس قوانین بودجه سالیانه کشور

نگــه داری حســاب های اعتبــارات در قالــب برنامه هــا، طرح هــا، فعالیت هــا و وظایــف براســاس روش هــای حســابداری 
ــده: ــای تمام ش به

ــع  ــه رف ــدام ب ــرت و اق ــر بانکــی پژوهشــگاه و اخــذ صــورت مغای ــا دفات ــک ب ــه از بان ــق صورتحســاب های واصل 1ـ تطبی
مغایــرت، تهیــه و تنظیــم صــورت مغایــرت بانکــی و پی گیــری به منظــور رفــع مغایــرت، تهیــه وتنظیــم دفاتــر و گزارش هــای 
ــات پژوهشــگاه وثبــت و  ــه و فعالیــت عملی ــه تفکیــک مــواد و برنام ــه هزینه هــا ب ــارو ترازنامــه ی ماهیان ــه ی آم ــی و تهی مال

ــه تطبیــق نگــه داری دفاتــر قانونــی و تهیــه ی تراز هــای آزمایشــی ماهان
2ـ دریافــت ابــالغ اعتبــار از وزارت علــوم، نهــاد ریاســت جمهــوری و صنــدوق رفــاه دانشــجویان:  انجــام مکاتبــات و ارائــه ی 

ــط  ــتگاه های ذی رب ــه دس ــرد آن ب ــزارش هزینه ک ــخ گویی و گ ــای و پاس گزارش ه
۳ـ پی گیــری تأمیــن منابــع مالــی و تخصیــص اعتبــار پژوهشــگاه از وزارت دارایــی: مکاتبــات و مــراودات ماهانــه بــا اداره ی 

خزانــه داری کل کشــور جهــت درخواســت وجــه حقــوق کارکنــان و درخواســت وجــه ســایر هزینه هــا در هــر مــاه

تعیین قیمت تمام شده ی فعالیت ها، خدمات و محصوالت واحدهای مجری در راستای نظام حسابداری تعهدی
ــارات و  ــا، اعتب ــا، پرداخت ه ــف دریافت ه ــوارد مختل ــی در م ــرد مال ــای عملک ــات و گزارش ه ــم اطالع ــه و تنظی تهی

تعهــدات جهــت ارائــه بــه معاونــت اداری، مالــی و مدیریــت منابــع
1ـ ارسال گزارش های متعدد جهت اطالع مدیر امور مالی 

ــه  ــه و تدویــن بودجــه ی تفصیلــی و موافقت نامه هــای تملــک دارائی هــای ســرمایه ای و پاســخ گویی ب همــکاری در تهی
ــع نظارتی مراج

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
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مدیریت فناوری اطالعات

1( پشتیبانی و مدیریت فنی تجهیزات اتاق سرور و ساختار شبکه شامل:
- ارتقاء سرور سوپرمایکرو و نصب نرم افزار ESX به جهت مدیریت ماشین های مجازی

ــس  ــه اکس ــی ب ــاختمان اصل ــز س ــبکه و تجهی ــت ش ــرای امنیّ ــن UTMSophos SG۳10 ب ــرم مطمئ ــتفاده از پلتف - اس
ــت ــردن امنی ــز و باالب ــت متمرک ــت مدیری ــه جه ــوفوس ب ــای س پوینت ه

- دو دســتگاه اســپیلت به عنــوان سیســتم خنک کننــده، ســامانه ی جامــع اعــالم و اطفــای حریــق، ســامانه ی هوشــمند تأمیــن 
بــرق اضطــراری )UPS(، تابلــو بــرق اســتاندارد، دوربین هــای مــدار بســته، درب هــای ضــدر ســرقت مجهــز بــه سنســور 

الکترونیکــی جهــت کنتــرل تــردد افــراد
- سه دستگاه رک 42 یونیت دیتاشین با تجهیزات کامل

- تعــداد 1 دســتگاه ســرور نســل 5، 1 دســتگاه ســرور نســل 6، ۳ دســتگاه ســرور نســل ۷، 2 دســتگاه ســرور نســل ۸، 2 
دســتگاه ســرور نســل ۹، 1 دســتگاه ســرور نســل 10 

Shophos سخت افزار و نرم افزار سامانه ی یک پارچه ی امنیت شبکه -
ــره ی  ــه داری و ذخی ــتیبانی، نگ ــت پش ــت جه ــت 64 ترابای ــا ظرفی ــاب ب ــتگاه QNAP Storage دارای ۸ خش - دو دس

ــات اطالع
)VCenter( سرور مدیریت ماشین های مجازی -

)3750 Cisco Core Switch( سه دستگاه سوئیچ مرکزی -
)2960 Cisco Switch( تعداد ۳6 دستگاه سوئیچ -

Linksys POE Switch تعداد 6 دستگاه -
- ســه دســتگاه ســرور اچ پــی خریــداری شــده بــرای پژوهشــکده ی زبان شناســی، طــرح اعتــال و پژوهشــکده ی 

نشــنامه نگاری دا
ــت  ــدازی دول ــت، در راســتای راه ان ــت شــامل ســامانه ی یکپارچــه مراســالت الکترونیــک دول - شــبکه ی اختصاصــی دول

ــت ــاط دول ــه ی ارتب الکترونیــک و در الی
- اکسس پوینت های سوفوس به جهت مدیریت متمرکز از طریق UTM و افزایش امنیت

)Help Desk(مدیریت و پشتیبانی ملزومات سخت افزاری )2
- نگه داری، پشتیبانی و مدیریت فنی نرم افزاری و سخت افزاری حدود 450 دستگاه رایانه

- نگه داری، پشتیبانی و مدیریت فنی حدود 60 دستگاه لپ تاپ
- نگه داری، پشتیبانی و مدیریت فنی حدود 100 دستگاه پرینتر و اسکنر

- نگه داری، پشتیبانی و مدیریت فنی۸ دستگاه مینی کامپیوتر خریداری شده برای آزمایشگاه زبان شناسی
ــارد  ــاوس، کیبرد، ه ــر، م ــکنر، دی وی دی رایت ــزری، اس ــر لی ــامل چاپگ ــه ش ــی رایان ــزات جانب ــدازی تجهی - نصــب و راه ان

اکســترنال، ســاند ریکــوردر و ...
- ارسال اقالم رایانه ای به مراکز سرویس و گارانتي

- خدمات مربوط به تعمیر و شارژ مجدد تونرهاي مصرفي
- رفع اشکال، نصب نرم افزارهای کاربردی و آموزش موردی کارکنان

3( خدمات شبکه:
 2016 Window Serverپشتیبانی ۸ دستگاه سرور مجازی با سیستم عامل -
2003 Window Server پشتیبانی 1 دستگاه سرور مجازی با سیستم عامل -

2008 Window Server پشتیبانی 11 دستگاه سرور مجازی با سیستم عامل -
2012 Window Server پشتیبانی ۳ دستگاه سرور مجازی با سیستم عامل -

Linux UBUNTU پشتیبانی 5 دستگاه سرور مجازی با سیستم عامل -
 Linux CentOSپشتیبانی ۳ دستگاه سرور مجازی با سیستم عامل -

- پشتیبانی بیش از 20 دستگاه رک حاوی تجهیزات شبکه 
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- پشــتیبانی 2 دســتگاه مــودم ADSL، NetGear و D_Link بــه ترتیــب بــرای ارتباطــات )رایانامه هــا( و شــبکه ی دولــت 
)بــرای بخــش مالــی و دبیرخانــه؛ مکاتبــات وزارت علوم(

- پشتیبانی فیبر نوری بین پژوهشگاه و مخابرات جهت اتصال به شبکه ی ملی اطالعات
ــک  ــت الکترونی ــت پس ــامل: SQL Server، Oracle مدیری ــات ش ــک اطالع ــت بان ــاي مدیری ــتیبانی نرم افزاره - پش
Mdaemon، World Client، مدیریــت شناســه های کاربــری Account Manager، مدیریــت ترافیــک شــبکه 

... و   Sophos Firewall
- ارائــه ی خدمــات مربــوط بــه ایجــاد اکانــت بــراي کاربــران جدیــد و مدیریــت کاربــران موجــود اعــم از اســتفاده کننــدگان 

از اینترنــت، ایمیــل و شــبکه ی داخلــي بــا رعایــت ســطوح دسترســی
- نگه داری، پشتیباني، راه اندازي و اتصال رایانه هاي کاربران پژوهشگاه به شبکه

- تعمیر، نگه داری، سرویس و راه اندازي هاب ها، سوئیچ ها، پچ پنل ها و رک ها
ــکده ی  ــگ و پژوهش ــان، فرهن ــزی، کریم خ ــاختمان های مرک ــی س ــای ارتباط ــتیبانی فنیدکل ه ــری و پش ــه داری، راهب - نگ

دانشــنامه نگاری
- ارائه ی خدمات حفاظتي شامل آنتي ویروس، فایروال

- پشتیبانی کابل ها، پریزها و داکت های شبکه
- پشتیبانی سامانه ی نرم افزاری و سخت افزاری دوربین های مدار بسته ی ساختمانهای پژوهشگاه

4( خدمات نرم افزاري:
- اخذ گواهینامه های امنیتی برای سامانه اتوماسیون اداری و سازمان الکترونیک پیوست

- اســتفاده از نرم افــزار VEEAM BACKUP & REPLICATION و VEEAM ONE جهــت بــک آپ گرفتــن و 
مانیتورینــگ ســرورهای مجــازی

- نگــه داری، پشــتیبانی و مدیریــت فنــی ســامانه ی جامــع اتوماســیون اداری، کارگزینــی و حســابداری، تحصیــالت تکمیلــی 
شــامل 21 زیرسیســتم 

- مدیریت فنی و مشارکت در بومی سازی سامانه ی جامع مدیریت اطالعات و فرآیندهای پژوهشی سیماپ
www.ihcs.ac.ir :راهبري، مدیریت و به روزرسانی نرم افزار پایگاه اینترنتي پژوهشگاه به آدرس -

www.ensani.ir :راهبري، مدیریت و به روزرسانی نرم افزاری پرتال علوم انسانی به آدرس -
hamayesh.ihcs.ac.ir :راهبری، مدیریت و پشتیبانی فنی سامانه ی پرتال همایش ها به آدرس -

mata.ihcs.ac.ir :راهبری، مدیریت و پشتیبانی فنی سامانه ی مدیریت آموزش های مجازی به آدرس -
- راهبــری، پشــتیبانی و مدیریــت فنــی خدمــات مربــوط بــه برگــزاری جلســات مجــازی و وبینارهــای پژوهشــگاه بــا ظرفیــت 

https://webinar.ihcs.ac.ir :نامحــدود و امــکان برگــزاری جلســات هم زمــان بــه آدرس
imamali.ac.ir راهبری، مدیریت و پشتیبانی فنی وب گاه مرکز تحقیقات امام علی)ع( به آدرس -

ــی و  ــت اداری مال ــرای معاون ــاه )SMS( ب ــام کوت ــرویس پی ــاره ای س ــل اج ــی پن ــتیبانی فن ــت و پش ــری، مدیری - راهب
ــی ــالت تکمیل تحصی

- راهبــری، مدیریــت و به روزرســانی اطالعــات اتوماســیون اداری شــامل تعریــف کاربــر، ایجــاد درخــت ســازماني، مدیریــت 
دسترســي کاربــران، تعریــف فرم هــا و خدمــات مربــوط بــه اتوماســیون روي شــبکه

- ارائه ی خدمات حضور و غیاب کارکنان از طریق سامانه ی مربوطه و اخذ و ارائه ی گزارش های ماهانه
- ارائه ی خدمات نرم افزاري و به روزرسانی سامانه ی پست الکترونیکي و پشتیباني اطالعات ایمیل ها

)Servers(  تهیه ی نسخ پشتیبان از سامانه ها و اطالعات رایانه های سرویس دهنده -
- راهبری، مدیریت و پشتیبانی فنی سامانه ی امنیتی مجموعه شامل UTM و آنتی ویروس بومی پادویش
- کمک به بخش های مختلف پژوهشگاه جهت راه اندازی صفحه های تخصصی روی پایگاه اطالع رسانی

ــتادان و ...  ــار، دانشــجویی، اس ــوال، انب ــی، اداری، ام ــیون، مال ــه ی اتوماس ــامانه های یکپارچ ــی س ــتیبانی فن ــری و پش - راهب
ــد مرواری

- راهبــری و پشــتیبانی فنــی و اخــذ اثــر انگشــت، تشــخیص چهــره، صــدور کارت و آمــوزش ســامانه ی حضــور و غیــاب 
ــنامه نگاری ــگ و دانش ــان، فرهن ــزی، کریم خ ــاختمان مرک در س

- راهبــری و پشــتیبانی وب گاه هــای پژوهشــگاه، مرکــز تحقیقــات امــام)ع(، شــورای متــون، امنیــت اجتماعــی، انتشــارات، 
ــانی و ... ــوم انس ــال عل ــه، پرت ــی، مجــالت، کتابخان کتاب فروش

- نصب سیستم عامل ایستگاه هاي کاري کاربرانWindows ،7 Windows XP، Windows 10 و غیره
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ــاي  ــاز ها، فونت ه ــه ي Office، فارسي س ــامل مجموع ــران ش ــتگاه هاي کارب ــردي روي ایس ــاي کارب ــب نرم افزاره - نص
ــره ــزاري و غی ــر، فشــرده ســاز و تنظیمــات نرم اف فارســي، آنتــي ویــروس، کالینــت اتوماســیون، درایورهــا، رایت

5( آموزش:
ــد(،  ــیون اداری )مرواری ــامانه ی اتوماس ــل، ش ــتم های عام ــتفاده از سیس ــه، اس ــا رایان ــران ب ــردن کارب ــنا ک ــوزش و آش - آم
ــه  ــا رایان ــاب کار ب ــردي و ارتقــای دانــش فنــی ایشــان در ب ســامانه ی پســت الکترونیکــی )E-mail( و نرم افزارهــاي کارب

ــی ــکاران به صــورت حضــوری و تلفن ــؤاالت هم ــه س ــی و پاســخ ب ــن راهنمای  همچنی
- آموزش و راهبري سامانه های رایانه ای نظیر اتوماسیون اداري، منابع انسانی و ... به کارکنان

- آموزش استفاده از اینترنت، پست الکترونیک و شبکه به کاربران
- آموزش مدیریت و راهبری صفحات وب به کارشناسان واحدها

- آموزش کار با سامانه ی اعالم و اطفای حریق به کلیه کارکنان اداره ی حراست و نگهبانی

6( سرویس در محل:
- نصب و تحویل رایانه هاي جدید به کاربران در محل کار  آن ها

- تنظیم و اتصال رایانه هاي کاربران به شبکه
- رفع اشکاالت و پاسخ به سؤاالت کاربران

- نصب سخت افزارهاي جانبي رایانه ها برحسب نیاز کاربران
- نصب بسته هاي نرم افزاري خاص روي رایانه ها بنا به درخواست کاربران

- نصب کالینت اتوماسیون و آنتي ویروس روي ایستگاه هاي کاري در محل نصب رایانه
- جابجایي رایانه ها و تجهیزات جانبي و نصب مجدد  آن ها با توجه به جابجایي واحدها و تغییر مکان کارکنان

7( ارتباطات:
ــا مراکــز ســرویس دهنــده اینترنــت به منظــور تبــادل افــکار و اطالعــات فنــی در جهــت ارتقــای  - ارتبــاط فنــي مســتمر ب
کیفیــت ســرویس های دریافتــی و افزایــش کارایــی و بهــره وری سیســتم ها )شــرکت داده پــردازی رســپینا، افرانــت، مخابــرات، 

پارســان لیــن ارتباطــات، دنیــای پــردازش و ...(
- ارتبــاط فنــي بــا شــرکت مخابــرات و ارتباطــات زیرســاخت )متولــي تأمیــن بســتر ارتباطــي شــبکه( جهــت حفــظ، تقویــت 

و و ارتقــای کیفیــت ســرویس دریافتــی
- ارتباط با شرکت هاي تأمین کننده ي نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد استفاده در پژوهشگاه

8( امور ستادي:
- ارتباطات داخلي اعم از تلفني، مکاتبه اي و حضوري

- تهیه مستندات، گزارش های، نقشه ي شبکه ها و ...
- نگه داری آرشیو اطالعات، نرم افزارها، سي دي ها، دي وي دي ها و ...

9( مشاوره:
- ارائه ی خدمات مشاوره در زمینه ی خرید تجهیزات رایانه اي و بعضا الکتریکي و الکترونیکي

- ارائه ی خدمات مشاوره در زمینه ی تهیه بسته هاي نرم افزاري مورد نیاز واحدهاي مختلف
- ارائه ی کمک و مشاوره همکاران در خصوص تهیه ی رایانه، لپ تاپ و تجهیزات مربوطه

ــي و  ــس و فتوکپ ــتگاه هاي فک ــدازي دس ــب و راه ان ــه )نص ــر تلفن خان ــا نظی ــر واحده ــي دیگ ــکاران فن ــه هم ــک ب - کم
ــالن  ــا(، س ــو پروژکتوره ــات ویدئ ــي )خدم ــالت تکمیل ــته، تحصی ــدار بس ــای م ــد(، دوربین ه ــي جدی ــي هاي دیجیتال گوش

ــت و ... ــر ریاس ــگاه و دفت ــاي پژوهش کنفرانس ه
- مشاوره و کمک به همکاران جهت تهیه، مدیریت و راهبری رایانه های شخصی
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10( مدیریت و پشتیبانی فنی برگزاری جلسات و همایش ها به صورت مجازی
ــورت  ــش به ص ــت و کارگاه و همای ــمی اداری، نشس ــه ی رس ــاعت جلس ــه 2000 س ــب ب ــون قری ــال ۹۹ تاکن ــدای س از ابت

ــده اســت. ــزار ش ــت برگ ــا موفقی ــت ب ــن مدیری ــط ای ــده توس ــاد ش ــای ایج مجــازی در پلتفرم ه
 

 ردیف          بخش برگزار کننده                  جلسات برگزار شده         ساعات برگزار شده
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 ردیف          بخش برگزار کننده                  جلسات برگزار شده         ساعات برگزار شده
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* تدوین گزارش عملکرد مدیریت از بدو تأسیس تاکنون
ــه  ــه و ب ــال( تهی ــا س ــدو تأســیس )1۳۹2 ت ــت خــود از ب ــت گزارشــی از فعالی ــن کیفی ــی و تضمی ــارت، ارزیاب ــت نظ مدیری

ــرد. ــت پژوهشــی ارســال ک معاون

* بررسی و تحلیل فعالیت پژوهشی در سامانه سیماپ 
به منظــور تدویــن گــزارش عملکــرد ســال 1۳۹۸ و پایــش اجــرای برنامــه ی راهبــردی شــاخص های ثبــت شــده در ســامانه 
ــت های  ــخنرانی و نشس ــش و س ــده، همای ــاب منتشرش ــده، کت ــاپ ش ــاالت چ ــی، مق ــای پژوهش ــه طرح ه ــیماپ از جمل س
برگزارشــده بررســی و نواقــص و کمبــود ســامانه مشــخص شــد.  همچنیــن طــی نامــه ای از معاونــت پژوهشــی خواســته شــد 

نواقــص موجــود جهــت ارزیابــی عملکــرد رفــع شــود.

* گزارش اجرای مصوبات هیأت رئیسه
مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت ســاالنه، گزارشــی از اجــرای مصوبــات هیــأت رئیســه کــه در حیطــه ی وظایــف 
ایــن مدیریــت اســت را بــا هــدف میــزان اجرایــی شــدن مصوبــات تهیــه و بــه دفتــر ریاســت ارســال می کنــد کــه گــزارش 

مذکــور در فروردیــن 1۳۹۹ تدویــن شــد. 

ــتمر  ــزاری مس ــرد و برگ ــی عملک ــارت و ارزیاب ــردی، نظ ــورای راهب ــای ش ــکام اعض ــدور اح * ص
جلســات 

ــش  ــور پای ــکیل و به منظ ــد تش ــای جدی ــب اعض ــا ترکی ــرد ب ــی عملک ــارت و ارزیاب ــردی، نظ ــورای راهب ــال 1۳۹۹ ش در س
ــه اعضــا ارســال شــد.  ــی و به روزرســانی اکشــن پلن مدیریت هــا 6 جلســه تشــکیل و صورتجلســه های آن ب ــه ی عملیات برنام

* ابالغ برنامه ی راهبردی دوم به رؤسای پژوهشکده ها/ مراکز و درخواست طرح های پیشنهادی در 
رابطه با موضوع کرونا

 پــس از تصویــب برنامــه ی راهبــردی دوم در جلســه هیــأت امنــا مــورخ 1۳۹۸/12/2۸، برنامــه ی راهبــردی جهــت اجــرا بــه 
تمــام پژوهشــکده ها و مدیریت هــا ابــالغ شــد و از اعضــای هیــأت علمــی و مدیریت هــا خواســته شــد بــا توجــه بــه شــرایط 
ــای  ــد طرح ه ــده می توانن ــن پدی ــاره ی ای ــق درب ــا و ضــرورت تفکــر و تحقی ــل شــیوع کرون ــده در کشــور به دلی به وجــود آم

ــس  ــتقیم رئی ــر مس ــر نظ ــی زی ــارت و ارزیاب ــت نظ ــوان مدیری ــا عن ــر ب ــال 1۳۹2 دفت از س
پژوهشــگاه در راســتای تحقــق آئین نامــه ی تشــکیل دفاتــر نظــارت و ارزیابــي در دانشــگاه ها 
ــگاه  ــوب پژوهش ــنامه مص ــوب ) ۷/1/ ۷۷( و اساس ــي مص ــي و پژوهش ــوزش عال ــات آم و مؤسس
1۳۹1/۸/2۹، تشــکیل شــد و فعالیــت خــود را در راســتای انجــام وظایــف محولــه آغــاز کرد. بــا ابالغ 
ــکیل  ــه ی تش ــوب ۹5/12/۸ و آئین نام ــت مص ــن کیفی ــی و تضمی ــارت، ارزیاب ــام نظ ــه ی نظ آئین نام
شــورا و مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت مصــوب ۹6/5/22 از ســوی وزارت علــوم، 
ــت  ــرد.  مدیری ــر ک ــت تغیی ــن کیفی ــی و تضمی ــه نظــارت، ارزیاب ــت ب ــوان مدیری در ســال 1۳۹۸ عن
ــا هــدف پایــش مســتمر و نظام منــد عملکــرد پژوهشــگاه و  ــی و تضمیــن کیفیــت ب نظــارت، ارزیاب
میــزان پیشــرفت و تحقــق برنامه هــای راهبــردی و عملیاتــی به منظــور شناســایی وضعیــت موجــود، 
ارائــه ی راهــکار و ایجــاد زمینــه ی الزم بــرای ارتقــاء و تضمیــن کیفیــت در پژوهشــگاه تشــکیل شــده 
اســت.  رئــوس اقدامــات و فعالیت هــای انجام شــده مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت 

ــد از: در ســال 1۳۹۹ عبارتن

گزارش عملکرد مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  در سال 1399
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جدیــد را در زمینــه ی ابعــاد انســانی- اجتماعــی کرونــا یــا اولویت هــای پژوهشــی مصــوب برنامــه ی راهبــردی دوم، تعریــف 
و جایگزیــن برخــی از طرح هــای پیشــنهادی پیشــین در برنامــه ی دوم کننــد. ایــن امــر موجــب شــد برخــی از اعضــای هیــأت 
علمــی عناویــن طرح هــای پژوهشــی خــود در برنامــه ی راهبــردی دوم را تغییــر دهنــد.  همچنیــن بــا توجــه بــه ابــالغ ســاختار 
ــی پنج ســاله  ــه عملیات ــد، برنام ــاًل در ســاختار نبودن ــه قب ــوآوری ک ــز رشــد و ن ــل مرک ــی مث ــد پژوهشــگاه، از واحدهای چدی

درخواســت شــد.

* گزارش انطباق عناوین طرح های پژوهشی در برنامه ی راهبردی اول با اسناد باالدستی 
ــه ایــن منظــور گزارشــی از میــزان تطابــق عناویــن طرح هــای پژوهشــی پیشــنهادی و مصــوب پژوهشــکده ها و مراکــز در  ب
ــه ی ششــم و ســند  ــری در برنام ــام معظــم رهب ــی مق ــاوری ابالغ ــم و فن ــی عل ــا سیاســت های کل ــردی اول ب ــه ی راهب برنام
ــالء،  ــرح اعت ــوب، 2۳ ط ــرح مص ــده )21۷ ط ــی انجام ش ــرح پژوهش ــوع 2۷۷ ط ــه از مجم ــد ک ــام ش ــم انداز 1404 انج چش
۳۷ طــرح کاربــردی ( ۳4 عنــوان طــرح پژوهشــی بــا سیاســت کلــی علــم و فنــاوری و ۸5 عنــوان طــرح پژوهشــی بــا ســند 

ــت. ــاق داش ــم انداز 1404 انطب چش

* تشکیل جلسه ی کارگروه انطباق نقشه جامع علمی کشور با برنامه ی راهبردی اول و دوم 
بــه منظــور ارزیابــی برنامــه ی توســعه ی پژوهشــگاه از منظــر نقشــه ی جامــع علمــی و اســتفاده از ظرفیت هــای ســند نقشــه 
جامــع علمــی کشــور بــرای اثرگــذاری در حــوزه ی علــوم انســانی، کارگــروه نقشــه جامــع علمــی کشــور تشــکیل و دو جلســه 

از آن برگــزار شــد.  همچنیــن گزارشــی از مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی در حــوزه ی علــوم انســانی تهیــه شــد. 

* ارزیابی طرح های ارائه شده در جلسه ی شورای پژوهشی با پیش بینی برنامه ی راهبردی دوم
ــه ی  ــی برنام ــا پیش بین ــه شــده در جلســات شــورای پژوهشــی ب ــای پژوهشــی ارائ ــن طرح ه ــاق عناوی ــرای ســنجش انطب ب
ــچ  ــه در پن ــی برنام ــا پیش بین ــأت علمــی ب ــن طــرح پژوهشــی اعضــای هی ــق عناوی ــزان تطبی ــردی دوم، گزارشــی از می راهب

ــه مدیریــت پژوهشــی ارســال شــد.  جلســه ی شــورای پژوهشــی ب

* تهیه ی کتابچه ی برنامه ی راهبردی دوم 
ــورت  ــتادی، به ص ــی و س ــای صف ــه واحده ــالغ ب ــا و اب ــأت امن ــه ی هی ــب در جلس ــس از تصوی ــردی دوم پ ــه ی راهب برنام

ــرد. ــرار گی ــران واحدهــا ق ــن و مدی ــار معاونی ــا در اختی ــه و چــاپ شــد ت کتابچــه تهی
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* شناسایی اعضای هیأت علمی و موضوعات مشابه در برنامه ی راهبردی اول و دوم جهت شکل گیری 
هسته های پژوهشی 

بدیــن منظــور موضوعــات طرح هــای پژوهشــی برنامــه ی اول و دوم راهبــردی پژوهشــگاه ارزیابــی شــدند و اعضــای هیــأت 
علمــی کــه در یــک حــوزه ی مشــخص یــا بــر پایــه ی یــک روش مشــخص فعالیــت می کردنــد، شناســائی شــدند تــا زمینه هــای 
شــکل گیری هســته ها یــا حلقه هــای پژوهشــی فراهــم آیــد.  همچنیــن موضوعــات کلیــدی طرح هــای پژوهشــی در برنامــه ی 

راهبــردی اول و دوم بــه تفکیــک مجــری و پژوهشــکده مشــخص و بــه مدیریــت پژوهشــی ارســال شــد.

* مصاحبه با روابط عمومی
ــر  ــا مدی ــه ب ــت در خبرنام ــن کیفی ــی و تضمی ــت نظــارت، ارزیاب ــت عملکــرد مدیری ــی پژوهشــگاه، جهــت ثب ــط عموم رواب

ــتند. ــه داش ــه مصاحب مجموع

* به روزرسانی اطالعات وب گاه مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت در بهــار 1۳۹۹ اطالعــات مربــوط بــه صفحــه خــود را بــه روز کــرده و جهــت 

درج در وب گاه پژوهشــگاه بــه ایــن گــروه ارســال کــرد. 

* تدوین گزارش عملکرد پژوهشگاه در سال 1398
ــا هــدف  ــوه و بالفعــل پژوهشــگاه و ب ــت به منظــور آگاهــی از ظرفیت هــای بالق ــن کیفی ــی و تضمی ــت نظــارت، ارزیاب مدیری
ــیماپ( و  ــی )س ــامانه پژوهش ــاس س ــر اس ــگاه ب ــت پژوهش ــی از وضعی ــالیانه، گزارش ــرد س ــی عملک ــی و کیف ــود کم بهب

ــد.  ــن می کن ــتادی تدوی ــای س ــز و واحده ــکده ها و مراک ــالی پژوهش ــای ارس گزارش ه
ایــن گــزارش در دو بخــش: الــف( عملکــرد پژوهشــی واحدهــای صفــی )پژوهشــکده ها و مراکــز( و ب( عملکــرد واحدهــای 
ــه ی  ــق برنام ــزان تحق ــزارش، وضــع موجــود تحلیل شــده و می ــن گ ــن می شــود. در ای ســتادی پژوهشــگاه )پشــتیبانی( تدوی
راهبــردی ســنجیده می شــود. نقــاط قــوت و ضعــف نیــز بیــان شــده و پیشــنهادهای الزم بــرای رفــع مشــکالت و بهبــود وضــع 

ــه می شــود.  موجــود ارائ

* تدوین گزارش تحلیلی از عملکرد 5 ساله ی پژوهشگاه در طول برنامه راهبردی اول )1398-1394(
مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت پــس از اجــرای برنامــه ی راهبــردی اول، به منظــور اطــالع از رونــد دســتیابی 
بــه اهــداف تعییــن شــده در برنامــه، اقــدام بــه پایــش شــاخص های منــدرج در برنامــه ی راهبــردی کــرد. در ایــن گام عملکــرد 
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پژوهشــگاه طــی ســال های ۹4-۹۸ در بخش هــای صفــی و ســتادی بــا مقادیــر تعییــن شــده بــرای هــر ســال برنامــه متناســب 
ــورت  ــه ص ــی از برنام ــن آسیب شناس ــد.  همچنی ــخص ش ــه مش ــق برنام ــزان تحق ــه و می ــت ها مقایس ــا و سیاس ــا راهبرده ب

گرفــت و نــکات شــاخص و برجســته ی برنامــه ی راهبــردی اول و ضعف هــای آن تعییــن شــدند.

ــه ریشــه،  ــاب اتصــال ب ــن کت ــا جهــت تدوی ــزارش عملکــرد واحده ــردآوری گ ــری و گ * پی گی
انطبــاق بــا زمــان

 به منظــور فراتحلیــل عملکــرد پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در افــق برنامــه ی راهبــردی اول، مدیریــت 
نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت گزارشــی از عملکــرد واحدهــای ســتادی را در طــول برنامــه ی راهبــردی اول گــردآوری 

و بــه مدیریــت فرهنگــی ارســال کــرد.

* تدوین گزارش شوراهای تشکیل شده در پژوهشگاه از سال 1399-1393
بــه منظــور تدویــن کتــاب اتصــال بــه ریشــه، انطبــاق بــا زمــان ) فراتحلیــل عملکــرد پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی در افــق برنامــه ی راهبــردی اول( گزارشــی از تعــداد شــوراها، کمیســیون و کارگروه هــای برگزارشــده، اهــداف و 

وظایــف  آن هــا در پژوهشــگاه طــی ســال 1۳۹۳-1۳۹۹ تهیــه و مدیریــت فرهنگــی ارســال شــد. 

* استخراج طرح های پژوهشی ذیل اولویت پژوهشی 
ــه منظــور مشــخص شــدن طرح هــای پژوهشــی اولویــت دار پژوهشــکده ها و مراکــز در برنامــه راهبــردی دوم، گزارشــی  ب

از عناویــن طرح هــای پژوهشــی بــه تفکیــک مجــری و پژوهشــکده تهیــه و بــه دفتــر ریاســت ارســال شــد.

* تدوین گزارش روش ارزیابی پژوهشگاه بر اساس الگوی »سیپ« 
بــرای ارزیابــی عملکــرد پژوهشــگاه بــر اســاس شــاخص های الگــوی ســیپ، گزارشــی از الگوهــا، روش هــا و شــاخص ها 

تهیــه و بــه دفتــر ریاســت ارســال شــد. 

* به روزرسانی برنامه ی عملیاتی واحدهای ستادی 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــد ت ــته ش ــا خواس ــه، از مدیریت  ه ــی برنام ــردی دوم، در گام اجرای ــه ی راهب ــالغ برنام ــس از اب پ
ــرای  ــرده و ب ــانی ک ــا را به روزرس ــک از  آن ه ــر ی ــی ه ــود و خروج ــه ی خ ــه و دورکاری، برنام ــر جامع ــم ب ــی حاک کرونای
مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت ارســال کننــد. ازجملــه واحدهایــی کــه برنامــه ی خــود را بــه روز کرده انــد؛ 
مدیریــت بودجــه، مدیریــت پشــتیبانی، مدیریــت مالــی، مدیریــت نشــر آثــار علمــی، مدیریــت کتابخانــه، مدیریــت تحصیــالت 
تکمیلــی، مدیریــت پژوهشــی، گــروه کرســی مناظــره، نقــد و نظریه پــردازی، گــروه اســناد و مــدارک اعضــای هیــأت علمــی 
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ــا بررســی می شــود. ــی عملکــرد اکشــن پلن ه ــردی، نظــارت و ارزیاب ــه در جلســات شــورای راهب اســت ک

* برگزاری نشست مدیران ستادی 
ــا هــدف تقویــت پژوهشــگاه از طریــق مشــورت و هم فکــری در ســطوح  ــاق فکــر ب ــا عنــوان ات نشســت مدیــران ســتادی ب

مدیــران تشــکیل و در ســال ۹۹ دو جلســه از آن برگــزار و صورتجلســه بــه اعضــا ارســال شــد. 

* تکمیل فرم نیازسنجی آموزش  ضمن خدمت 

مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت، دوره هــای تخصصــی مــورد نیــاز کارشناســان را در فــرم نیازســنجی آمــوزش 
ــت  ــه مدیری ــی ب ــأت علم ــای غیرهی ــانی اعض ــع انس ــی مناب ــأت اجرای ــب درهی ــور تصوی ــل و به منظ ــت تکمی ــن خدم ضم

بودجــه، تحــول اداری و بهــره وری ارســال کــرد. 

* تکمیل فرم پایش طرح تحول
فــرم پایــش عملکــرد و برنامه هــا در راســتای اجــرای: »طــرح تحــول در همــکاری دانشــگاه ها، مؤسســات آموزشــی، پژوهشــی 
ــان صنعــت و  ــاط می ــی ارتب ــوان متول ــاوری به عن ــات و فن ــوم، تحقیق ــت« از ســوی وزارت عل ــه و صنع ــا جامع ــاوری ب و فن

ــدام  اســت. ــرد اصلــی و 44 برنامه /اق ــن طــرح شــامل چشــم انداز، 6 هــدف کالن، ۸ راهب ــه شــده اســت. ای دانشــگاه ها تهی
ــات و  ــگاه اقدام ــای پژوهش ــی از مدیریت ه ــوان یک ــت به عن ــن کیفی ــی و تضمی ــارت، ارزیاب ــت نظ ــتا مدیری ــن راس در ای
ــرد. ــل ک ــرح را تکمی ــن ط ــداف ای ــق اه ــتای تحق ــال 1400 در راس ــی س ــال 1۳۹۹ و پیش بین ــه س ــورت گرفت ــای ص فعالیت ه

* برگزاری انتخابات رؤسای پژوهشکده ها 
ــا  ــم ت ــی از روز نه ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــکده ها در پژوهش ــاي پژوهش ــات رؤس ــن دوره ی انتخاب چهارمی
یازدهــم اســفندماه 1۳۹۹ بــا مشــارکت اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــکده های مختلــف در پژوهشــگاه برگــزار شــد. در ایــن 
انتخابــات کــه بــرای نخســتین بار پــس از اجــرای ســاختار جدیــد تشــکیالتی پژوهشــگاه برگــزار می شــد و مدیریــت نظــارت، 
ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت، مســئولیت برگــزاری آن را بــر عهــده داشــت، اعضــای هیــأت علمــی از میــان نامزدهــا، گزینــه ی 
ــرای  ــل ب ــراد ذی ــده، اف ــاس آراء اعالم ش ــر اس ــه ب ــد ک ــرای ریاســت پژوهشــکده های خــود برگزیدن ــر خــود را ب ــورد نظ م

ــد: ــرار گرفتن ریاســت پژوهشــکده ها مــورد اعتمــاد اعضــا ق
پژوهشکده ی تاریخ ایران؛ دکتر نیره دلیر

پژوهشکده ی زبان و ادبیات؛ دکتر علیرضا شعبانلو
پژوهشکده ی زبان شناسی؛ دکتر سیروس نصراهلل زاده

پژوهشکده ی مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق؛ دکتر محمدعلی فتح الهی
پژوهشکده ی فلسفه و تاریخ علم؛ دکتر علیرضا منجمی

پژوهشکده ی دانشنامه نگاری؛ دکتر آزیتا افراشی
پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و تحقیقات اسناد فرهنگی آسیا؛ دکتر سیده زهرا اجاق

پژوهشکده ی مطالعات اجتماعی؛ دکتر محمدساالر کسرائی
ــی،  ــأت علم ــو هی ــر از ۹ عض ــکده های دارای کمت ــکده ها، در پژوهش ــان پژوهش ــات رئیس ــه ی انتخاب ــاس آیین نام ــر اس ب

ــود. ــوب می ش ــگاه منص ــس پژوهش ــوی رئی ــکده ها از س ــن پژوهش ــس ای ــود و رئی ــزار نمی ش ــات برگ انتخاب

* برآورد بودجه ی مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
ــاس  ــر اس ــا را ب ــا و فعالیت ه ــرای برنامه ه ــرای اج ــاز ب ــورد نی ــارات م ــت اعتب ــن کیفی ــی و تضمی ــارت، ارزیاب ــت نظ مدیری
ــره وری  ــت بودجــه و تحــول اداری و به ــه مدیری ــل و ب ــردی دوم پژوهشــگاه در ســال 1400 تکمی ــه ی توســعه ی راهب برنام

ارســال کــرد.
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گزارش عملکرد شورای بررسي متون و کتب علوم انساني در سال 1399

نهــاد نخبگانــی »شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی«، مرکــزی منحصــر به فــرد در حــوزه ی نقــد منابــع و مآخــذ 
دانشــگاهی در قلمــرو علــوم انســانی کشــور اســت کــه جهــت پاســخ گویی بــه خالءهــا و نیازهــای جــدی در عرصــه ی نقــد 

ــع حــوزه ی علــوم انســانی دانشــگاه ها در حــال فعالیــت اســت. مناب
ــر از  ــارکت ۳000 نف ــکاري و مش ــب هم ــا جل ــی و ب ــی و محصول گرای ــرد خروجی گرای ــا رویک ــی، ب ــد علم ــز نق ــن مرک ای
اســتادان دانشــگاه هاي سراســر کشــور در 1۷ گــروه تخصصــي بــه فعالیــت می پــردازد و در ســال 1۳۹۹ نیــز کارنامــه ی پربــاری 
از خــود برجــای گذاشــته اســت. بخــش عمــده ای از نقدهــای علمــی ایــن نهــاد علمــی، در قالــب نقدنامه هــای تخصصــی و 

نشــریه ی علمــی- پژوهشــی پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون منتشــر شــده اســت.
شــورای بررســی متــون در گروه هــای تخصصــی 1۷ گانــه ی خــود در ســال ۹۹ اقــدام بــه نقــد و بررســی علمــی حــدود 500 

عنــوان کتــاب کــرده اســت کــه آمــار برخــی از فعالیت هــای کلیــدی آن در نمــودار زیــر قابــل مشــاهده اســت:

ــی،  ــاب جهان ــی و 100 کت ــاب مل ــد 400 کت ــه نق ــق ب ــال 1۳۹۹ موف ــاني در س ــوم انس ــب عل ــون و کت ــي مت ــوراي بررس ش
ــی(  ــی پژوهش ــه )علم ــماره مجل ــار 12 ش ــد، انتش ــی نق ــی پژوهش ــه علم ــادی، 250 مقال ــت انتق ــازی ۳50 یادداش آماده س
پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون و برنامه هــای علــوم انســانی و برگــزاری حــدود 115 نشســت، کارگاه و همایــش تخصصــی در 
حــوزه ی نقــد و بررســی متــون شــد. در هــر شــماره از پژوهش نامــه ی انتقــادی نیــز قریــب 20 مقالــه چــاپ و منتشــر شــده 

اســت.
ایــن شــورا در ســال 1۳۹۹، عــالوه بــر پرداختــن بــه مأموریــت اصلــی خــود در نقــد کتــاب، بــه فعالیت هــای دیگــری نیــز در 
راســتای توســعه ی فرهنــگ نقــد و تقویــت جایــگاه علــوم انســاني پرداخــت کــه بــه مهمتریــن  آن هــا اشــاره ای کوتــاه می شــود .
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* علوم انسانی و کالن مسئله ی کرونا
شــورای بررســی متــون در حــوزه ی پژوهشــی کرونــا، بــه ارائــه ی 14 طرح نامــه  در موضــوع علــوم انســانی و بحــران کرونــا 
ــوم انســانی  ــاره ی موضــوع عل ــون درب ــن طرح نامه هــای گروه هــای تخصصــی شــورای بررســی مت ــه اســت. عناوی پرداخت

و بحــران کرونــا عبــارت اســت از: 
- بازنگــری نظــام آموزشــی عالــی جمهــوری اســالمی ایــران و شناســایی تحــوالت محتمــل و مــورد نیــاز در مؤلفه هــای 

اصلــی آن )متناســب بــا شــرایط کرونایــی و دوران پســاکرونایی(
- پیاده سازی جامع مدیریت دانش در مواجهه با بیماری کووید 1۹

- ارزیابی روش شناختی طب اسالمی در مقایسه با پزشکی رایج
- فقه بیماری های اپیدمیک با تأکید بر بیماری کرونا

- مواجههی معنوی انسان با بحران کرونا 
- کاربردی سازی فضیلت های انسانی در کنترل و آماده سازی کودکان در شرایط کرونا

- ابعاد انسانی- اجتماعی هنر و بیماری های فراگیر همایش مجازی )کرونا(
- چالش ها و فرصت های آموزشی مجازی هنر در دوران قرنطینه

- علوم انسانی در دیگر کشورها و بحران کرونا
ــی در  ــی و تخصص ــداف عموم ــرای اه ــی ب ــان انگلیس ــان زب ــوزش زب ــد 1۹ در آم ــیوع کووی ــی از ش ــرات ناش - تغیی

دانشــگاه های صنعتــی ایــران
- بررسی تأثیرات حقوق شیوع ویروس کرونا بر ایفای تعهدات قراردادی

- مدل سازی ساختاری تفسیری مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه ها در قبال بحران کرونا 
- حق بر تأمین اجتماعی و دفاع از شهروندان در زمان کرونا

- بررسی جامعه شناختی بر ساخت خانواده و خانه در عصرکرونایی
ــز نشســت ها، همایش هــا، ســخنرانی های علمــی و پیشــنهادات  ــن در حــوزه ی ترویجی ســازی نی شــورای بررســی  همچنی
ــان،  ــده اســت. در ایــن می ــدارک دی ــا را ت ــا ابعــاد انســانی اجتماعــی کرون گروه هــای شــورای بررســی متــون در رابطــه ب
وبینــار کرونــا و فلســفه ی آمــوزش مجــازی بــه همــت گــروه علــوم تربیتــی شــورای متــون و نشســت تخصصــی کرونــا، 

فقــر، بیــکاری و حمایــت اجتماعــی توســط گــروه علــوم اجتماعــی شــورای متــون برگــزار شــد. 
شــورای بررســی متــون در هفتــه ی پژوهــش نیــز به صــورت تخصصــی و در قالــب پنل هــای تخصصــی مختلــف بــه ایــن 

موضــوع پرداخــت. ازجملــه دیگــر فعالیت هــای تخصصــی شــورای بررســی متــون در حــوزه ی کرونــا عبــارت اســت از:
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* همایش اثرات اقتصادی کرونا؛ بررسی آینده پژوهانه: 
همایــش »اثــرات اقتصــادی کرونــا بررســی آینده پژوهانــه« توســط گــروه اقتصــاد شــورای بررســی متــون و بــا همــکاری 
دانشــگاه اصفهــان و دانشــگاه تربیــت مــدرس در ۳0 بهمــن 1۳۹۹ در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
برگــزار شــد. در ایــن همایــش 1۳ ســخنران از اســتادان دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها در چندیــن پنــل بــه ارائــه ی تحقیقــات 
ــد. در ایــن همایــش تخصصــی، اســتادان  ــا پرداختن ــرات اقتصــادی همه گیــری کرون و دیدگاه هــای خــود در زمینهــی اث
ــا ازجملــه بــر مصــرف انــرژی، کســب و کارهــا، خدمــات الکترونیــک،  و محققــان اقتصــادی بــه بررســی اثــرات کرون

تجــارت، اشــتغال، نظــام پولــی، رشــد اقتصــادی، ســالمت و گردشــگری پرداختنــد.

* نشست تخصصی کرونا و ابعاد و پیامدهای حقوقی آن:
 نشســت تخصصــی کرونــا و ابعــاد و پیامدهــای حقوقــی آن، ۳0 آذرمــاه ۹۹ بــه همــت گــروه فقــه و حقــوق شــورای 
ــی شــیوع  ــرات حقوق ــه شــد: »تأثی ــن پرداخت ــن چنی ــی ای ــه موضوعات ــن نشســت ب ــزار شــد. در ای ــون برگ بررســی مت
ــایر  ــکاری س ــه هم ــد ب ــر تعه ــکا ب ــه آمری ــای ثانوی ــار تحریم ه ــراردادی«، »آث ــدات ق ــای تعه ــر ایف ــا ب ــروس کرون وی
ــم  ــاط حری ــا« و ارتب ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــم خصوص ــای حری ــد 1۹«، »چالش ه ــاری کوی ــا بیم ــارزه ب ــا در مب دولت ه

ــالمت. ــی و س خصوص
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کسب افتخاری دیگر برای شورای بررسی متون

ــه  ــوم انســانی وابســته ب ــای عل ــون و برنامه ه ــادی مت ــه   ی انتق ــه ی علمــی پژوهشــی پژوهش نام ــددی از ماه نام ــاالت متع مق
شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی همچــون ســال های گذشــته بــه هفدهمیــن دوره ی جشــنواره ی »نقــد کتــاب« 
راه یافــت و 12 مقالــه آن به عنــوان مقــاالت برگزیــده و شایســته ی  تقدیــر انتخــاب شــدند و یــک مقالــه ی دیگــر شــورا نیــز 

کــه در ســایر نشــریات متعبــر کشــور چــاپ و منتشــر شــده، مــورد تقدیــر قــرار گرفــت.
بدین ترتیــب در آییــن اختتامیــه ی  هفدهمیــن دوره  جشــنواره ی »نقــد کتــاب« کــه در 21 دی مــاه 1۳۹۹برگــزار شــد، تعــداد 
ــر  ــته ی تقدی ــاالت شایس ــوان مق ــه به عن ــده و ۷ مقال ــاالت برگزی ــوان مق ــادی به عن ــه   انتق ــریه ی پژوهش نام ــه از نش 5 مقال

ــد از: ــه عبارت ان ــدند ک انتخــاب ش
ــانی و  ــوم انس ــش در عل ــی پژوه ــری و عمل ــی نظ ــاب مبان ــد کت ــده(: نق ــه برگزی ــانی )مقال ــات و اطالع رس ــش کلی در بخ
اجتماعــی بــا تأکیــد بــر نقــد ســاختاری براســاس نظریــه ی تقســیم در منطــق ارســطویی، مصطفــی همدانــی، پژوهش نامــه ی 

انتقــادی متــون، ش 2، اردیبهشــت 1۳۹۸.
در بخــش دیــن بــا زیــر گــروه فقــه و حقــوق )مقالــه برگزیــده(: نقــد و بررســی کتــاب حقــوق مســئولیت مدنــی و جبران هــا، 

محمدمهــدی الشــریف و ســید محســن قائــم فــرد، پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون، ش12، اســفند 1۳۹۸.
ــت  ــه روای ــی ب ــا نگاه ــن ب ــرح مت ــات ش ــده(: الزام ــه برگزی ــی )مقال ــد ادب ــروه نق ــر گ ــا زی ــی ب ــات فارس ــش ادبی در بخ
غالمحســین دینانــی از غزلیــات شــمس، رحمــان مشــتاق مهر، پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون، ش ۳، خــرداد 1۳۹۸.

در بخــش ادبیــات فارســی بــا زیــر گــروه نقــد ادبــی )مقالــه برگزیــده(: سرگشــتگی نشــانه ها: نگاهــی بــه نشــانه معنا شناســی 
ادبیــات: نظریــه و روش تحلیــل گفتمــان ادبــی، داود عمارتــی مقــدم، پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون، ش ۳، خــرداد 1۳۹۸.

ــک  ــر ژنتی ــه  ای ب ــاب مقدم ــر کت ــدی ب ــده(: نق ــه برگزی ــر گــروه باســتان شناســی )مقال ــا زی ــا ب ــخ و جغرافی در بخــش تاری
ــر. ــون، ش 4، تی ــادی مت ــه ی انتق ــاداتی، پژوهش نام ــین  زاده س ــواد حس ــی، ج باستان  شناس

در بخــش فلســفه، کالم و عرفــان )مقالــه ی شایســته ی تقدیــر(: هــگل بعــد از نیچــه: نقــد و بررســی کتــاب فراســوی هــگل 
و نیچــه اثــر الیــوت ل.ژورســت، محمــد مهــدی اردبیلــی، پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون، ش۷، مهــر 1۳۹۸.

ــه ی  ــاب جامع ــد و بررســی کت ــر(: نق ــه ی شایســته ی تقدی ــوم اجتماعــی )مقال ــا زیرگــروه عل ــوم اجتماعــی ب در بخــش عل
ــون، ش 10، دی 1۳۹۸. ــادی مت ــه ی انتق ــی، پژوهش نام ــون مراخان ــور و همای ــیاوش قلی پ ــامدرن، س ــهر پس ــی و ش مصرف
در بخــش علــوم اجتماعــی بــا زیــر گــروه علــوم سیاســی)مقاله ی شایســته ی تقدیــر(: عدالــت هویتــی و اقلیت هــای فرهنگــی: 
نقــد و بررســی کتــاب شــهروندی چنــد فرهنگــی اثــر ویــل کیملیــکا، شــهاب دلیلــی و مجتبــی مقصــودی، پژوهش نامــه ی 

انتقــادی متــون، ش۷، مهــر 1۳۹۸.
ــگاه اقتصــاد و جامعــه در اندیشــه ی  ــر(: جای ــه ی شایســته ی تقدی ــر گــروه اقتصــاد )مقال ــا زی ــوم اجتماعــی ب در بخــش عل

ــون، ش۹، آذر 1۳۹۸. ــادی مت ــه ی انتق ــق، پژوهش نام ــم توفی ــر، ابراهی ــس وب ماک
در بخــش اقتصــاد )مقالــه ی شایســته ی تقدیــر(: نقــد کتــاب اقتصــاد فقیــر، سیدحســین میرجلیلــی، پژوهش نامــه ی انتقــادی 

متــون، ش۹، آذر 1۳۹۸.
ــر  ــاب تأثی ــد کت ــر(: بررســی و نق ــان انگلیســی)مقاله ی شایســته ی تقدی ــروه زب ــر گ ــا زی ــان و زبان شناســی ب در بخــش زب

ــهریور 1۳۹۸. ــون، ش6، ش ــادی مت ــه ی انتق ــینی، پژوهش نام ــی حس ــی، مصطف ــات انگلیس ــی در ادبی ــات فارس ادبی
در بخــش هنــر )مقالــه ی شایســته ی تقدیــر(: عکاســی بــه مثابــه ی عملــی تئاتــری: تحلیــل و بررســی کتــاب صحنه آرایــی در 

عکاســی، محمــد خــدادادی مترجــم زاده، پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون، ش 5، مــرداد 1۳۹۸.

مقاالت و یادداشت های علمی حوزه ی نقد 
طــی یــک دهــه ی اخیــر و هــر ســاله، مقــاالت و یادداشــت علمــی در حــوزه ی نقــد کتــاب و منابــع درســی توســط داوران و 
ناقــدان و ســایر اعضــای شــبکه نخبگانــی شــورا و گروه هــای تخصصــی آن بــه نــگارش درآمــده و مراحــل داوری و پذیــرش 
ــای  ــامانه ی نقدنامه ه ــی، س ــای تخصص ــب نقدنامه ه ــورا در قال ــای ش ــن فعالیت ه ــون، ای ــد. هم اکن ــی کرده  ان ــی را ط علم
تخصصــی در وب گاه پژوهشــگاه علــوم انســانی و در قالــب وب گاه پژوهش نامــه ی انتقــادی شــورای بررســی متــون منتشــر 

می شــود.
 طبــق اطالعــات دبیرخانــه ی شــورای بررســی متــون، آمــار مقــاالت علمــی- پژوهشــی نقــد کتــاب در گروه هــای تخصصــی 
شــورا در ســال ۹۹ تقریبــًا بــه 250 رســیده اســت و ایــن نشــان گر اثربخشــی نقــد کتــاب و ترویــج رویکــرد انتقــادی شــورا 

در ســطح جامعــه ی دانشــگاهی و نشــریات علمــی- پژوهشــی اســت.
در ســال 1۳۹۹ ســامانه ی مجــازی نقدنامــه ی گروه هــای فقــه و حقــوق، علــوم سیاســی، تاریــخ، زبــان و ادبیــات فارســی و 
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ــان و  ــای باستان شناســی و زب ــز نقدنامه ه ــی نی ــه شــد و در حــوزه ی چاپ ــه اضاف ــامانه های نقدنام ــه س ــز ب روان شناســی نی
ادبیــات عربــی، فلســفه و کالم منتشــر شــد.

انتشار دو کتاب درباره ی شورای متون 
کتــاب کارکــرد شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی از منظــر مدیریــت دانــش و تجربــه بــه قلــم دکتــر 
ــر شــبکه ی  ــوان نظــری ب ــا عن ــاب دیگــری ب ــون و کت ــت شــورای بررســی مت ــروه مدیری ــس گ ــروز ُدری، رئی به
نخبگانــی علــوم انســانی کشــور )کارنامــه ی شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی( بــه قلــم دکتر حســینعلی 

قبــادی، رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی در ســال 1۳۹۹ منتشــر شــد.
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کارنامه ی پربار شورای متون در هفته ی پژوهش
ــا  ــی ب ــت های متنوع ــا و نشس ــش، برنامه ه ــه  ی پژوه ــبت هفت ــانی به  مناس ــوم انس ــب عل ــون و کت ــی مت ــورای بررس ش
ــه ی پژوهــِش گروه هــای شــورای متــون در پژوهشــگاه علــوم  ــوان پنل هــای هفت موضوعــات روز جامعــه برگــزار کــرد. عن

ــب اســت: ــن ترتی انســانی، بدی
پنل نقد نشریه
پنل نقد کتاب

پنل علوم تاریخی و مسئولیت اجتماعی
پنل مسئولیت اجتماعی هنر در بحران کرونا

پنل نقد رفتارشناسی انسان ایرانی در مواجهه با کووید 1۹
پنل کرونا و ابعاد و پیامدهای حقوقی 

پنل روش های پژوهش اجتماعی در دوران کرونا و پساکرونا: تحوالت و چالش ها
پنل کرونا و مدیریت منابع انسانی

پنل کرونا و رفتار سازمانی 
پنل کرونا و نظریه سازمان

کرونا و مدیریت کسب و کارها
کرونا و عملکرد دولت
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کالن مسئله ی علوم انسانی

گروه هــای تخصصــی شــورا در ســال 1۳۹۹رویکــرد برنامه هــای اعالمــی خــود را بــه ســمت برنامه هــای زمینه محــور، 
ــا موضــوع  ــرد ب ــر رویک ــن تغیی ــه ای ــه ای ک ــد؛ به گون ــز کردن ــش متمرک ــش از پی موضوع محــور و خروجی محــور بی
ــاص  ــورت خ ــی به ص ــای تخصص ــئله ی کالن گروه ه ــام و مس ــورت ع ــورا به ص ــانی ش ــوم انس ــئله عل کالن مس
ــی در  ــای تخصص ــئله های کالن گروه ه ــانی و مس ــوم انس ــئله های عل ــن کالن مس ــع، عناوی ــت. در واق ــط اس مرتب
شــورا تعریــف و اعــالم شــد کــه برخــی از  آن هــا عبــارت اســت از: کارآیــی، کارآمــدی و اثربخشــی علــوم انســانی در 
پرتــو معرفت شناســی و روش شناســی، تبییــن ادبیــات تطبیقــی در رشــتهی زبــان و ادبیــات عربــی، آینده پژوهشــی در 
ــران،  ــان خارجــی در ای ــای باستان شناســی ایران شناس ــد فعالیت ه ــک، نق ــان تفکی ــی، بررســی جری ــد ادب حــوزه ی نق

ارتباطــات، محیــط زیســت و تجربــه ی شــهروندی و ... .

ارتقاء ساختار سازمانی 

پــس از ســال ها تــالش و پی گیــری، ســاختار ســازمانی شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی در ســال 1۳۹۹ 
ــات  ــوم انســانی و مطالع ــز به صــورت رســمی در ســاختار ســازمانی پژوهشــگاه عل ــن مرک ــب رســید و ای ــه تصوی ب

فرهنگــی تعریــف و عملیاتــی شــد.   

ــی  ــه ی عموم ــژه مواجه ــراوان و به وی ــا وجــود مشــکالت ف ــون در ســال 1۳۹۹ ب ــی، شــورای بررســی مت ــور کل به ط
ــکیل  ــورا و تش ــی ش ــبکه ی نخبگان ــی و ش ــای تخصص ــا گروه ه ــه ب ــاط دبیرخان ــه ارتب ــا ک ــران کرون ــا بح ــه ب جامع
ــا  ــه خــود را ب ــرد ک ــالش ک ــود، ت ــاخته ب ــی را دشــوار و گاه غیرممکــن س جلســات حضــوری و نشســت های علم
ــا هــدف  ــادی و ب ــج رویکــرد انتق ــا تروی ــف ســازمانی خــود را ب ــق داده و مأموریت هــا و وظای ــد تطبی شــرایط جدی
ــوب  ــورت مطل ــی به ص ــوری و محصول گرای ــوری و خروجی مح ــوری و زمینه مح ــون موضوع مح ــی چ ــن اهداف تأمی
ــه  ــد ک ــق ش ــی، موف ــای مال ــش هزینه ه ــود کاه ــا وج ــتا ب ــن راس ــه در ای ــاند. البت ــام رس ــه فرج ــه ب ــق برنام و مطاب
ــه شــد.  ــه گــزارش بخشــی از آن ارائ ــا انجــام دهــد ک ــی گروه ه ــه ی اعالم ــب برنام ــای اســتانداردی در قال فعالیت ه



66

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و پنجم  فروردین ماه 1400

گزارش عملکرد دفتر همکاری های علمی بین المللی در سال 1399

* سخنرانی ها و نشست های بین المللی
- نشست »نلسون ماندال، الگوی بردباری در سیاست ورزی« )۸ بهمن 1۳۹۸ (

- ســخنرانی مجــازی »انســان در نقاشــی عصــر صفــوی« و بزرگداشــت پرفســور مائیــس نظرلــی، بــه زبــان روســی و فارســی 
) 2۹ اردیبهشــت 1۳۹۹( 

- نشست مجازی »هنر در بحران«، به زبان انگلیسی و فارسی )12مرداد 1۳۹۹(
- نشست وظایف فردی و اجتماعی مسلمانان در مواجهه با بیماری کرونا )۹ آذر 1۳۹۹(

- نشســت جــالل آل احمــد از نــگاه نویســندگان عــرب، بــه زبــان فارســی و عربــی، بــه همــراه بازدیــد مجــازی از خانــه - 
مــوزه ســیمین و جــالل، بــه زبــان عربــی و فارســی )11 آذر 1۳۹۹(

- نشســت روابــط بینازبانــی، بــه زبــان عربــی، بــا همــکاری دانشــگاه خلیــج فــارس و دانشــگاه علــوم اســالمی واســط عــراق 
)2۳ آذر 1۳۹۹(

ــه  ــاس، ب ــر دالل عب ــار دکت ــه آث ــا ایران شناســان(؛ نگاهــی ب ــران فراســوی مرزهــا« )آشــنایی ب ــروژه »ای - نشســت مجــازی پ
ــاد دایــره المعــارف اســالمی و رایزنــی فرهنگــی ایــران در لبنــان )24 دی 1۳۹۹( ــا همــکاری بنی ــان عربــی و فارســی، ب زب

- نشســت کشــورهای اســالمی بــا موضــوع »اصفهــان نصــف جهــان« بــا همــکاری دانشــگاه بغازیچــی بــا همــکاری کمیتــه ی 

ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش ــی و بین الملل ــای علم ــت همکاری ه ــد مدیری واح
فرهنگــی زیرمجموعــه واحــد ریاســت اســت کــه ضمــن انجــام امــور اداری روزمــره در امــوری کــه 
ــوط  ــی و خارجــی مرب ــی داخل ــا نهادهــای پژوهشــی، آموزشــی و اجرای ــه تعامــالت پژوهشــگاه ب ب
ــا دانشــگاه ها و  ــه منظــور توســعه ی مناســبات ب ــی ب ــر سیاســت ها و برنامه های اســت، طــراح و پیگی
ــه شــمار  ــن مناســبات ب ــر از ای ــرداری مؤث ــی و خارجــی و بهره ب مراکــز آموزشــی و پژوهشــی داخل
ــه تقویــت علمــی و ارتقــاء اعتبــار  مــی رود. هــدف اصلــی و کلیــدی آن عبــارت اســت از؛ کمــک ب
ــی  ــای مختلف ــال 1۳۹۹در بخش ه ــد در س ــن واح ــی. ای ــی و بین الملل ــه داخل ــگاه در عرص پژوهش
ــتادان  ــی، حضــور اس ــای بین الملل ــا و همایش ه ــی در کنفرانس ه ــارکت اعضــای هیأت علم ــل مش مث
خارجــی در پژوهشــگاه و انعقــاد تفاهم نامه هــا و قراردادهــای همــکاری بیــن پژوهشــگاه و نهادهــای 

ــه  آن هــا می پردازیــم: خارجــی فعالیــت داشــته اســت کــه در ادامــه ب
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ملــی موزه هــای ایــران )آیکــوم(  )۳0 دی 1۳۹۹(
ــا  ــکاری ب ــا هم ــی«؛ ب ــی و فرهنگ ــای زبان ــه ی پیونده ــه مطالع ــری ب ــناختی؛ منظ ــی ش ــی »زبان شناس ــت تخصص - نشس

ــفند 1۳۹۹( ــناختی )۳ و 5 اس ــای ش ــوم و فناوری ه ــعه ی عل ــتاد توس ــل و س ــگاه کاب ــکاری دانش هم
ــوری  ــفارت جمه ــکاری س ــا هم ــک«، ب ــران و مکزی ــینمای ای ــات و س ــی در ادبی ــم جادوی ــی »رئالیس ــت تخصص - نشس
اســالمی ایــران در مکزیــک، دانشــکده ی فلســفه و ادبیــات دانشــگاه اونــم )مکزیــک( و مرکــز پژوهشــی مطالعــات کشــورهای 

اســپانیایی زبــان دانشــگاه تهــران )11 اســفند 1۳۹۹(

* کارگاه ها و درس گفتارهای بین المللی
- درس گفتار مجازی »آشنایی با فلسفه ی اسالمی«، ترجمه ی همزمان به روسی، ۳ جلسه: )14 – 21 و 2۸ تیر 1۳۹۹(

- کارگاه خوشنویسی خط فارسی، ترجمه ی همزمان به روسی، ۸ جلسه: )از 2۸ شهریور تا 16 آبان 1۳۹۹(
- درس گفتــار دوره ی مقدماتــی نسخه شناســی فارســی، ترجمــه ی همزمــان بــه روســی، بــا همــکاری مــوزه ملــک )4 جلســه 

در دســت اقــدام(

* همایش ها و کنفرانس های بین المللی
- همکاری در برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی مطالعات قرآنی )5 اسفند 1۳۹۸(

- همکاری در برگزاری »ششمین همایش بین المللی شمس و موالنا« )۷ و ۸ مهر 1۳۹۹(

* دیدارها و سفرهای بین المللی
- سفر رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری، دکتر پاکتچی، به روسیه ) 1۹ و 20 آذر 1۳۹۸(

- دیدار رئیس پژوهشگاه، دکتر قبادی با وزیر امور خارجه ی هند )2 دی ۹۸(
- سفر مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی پژوهشگاه، دکتر حسینی، به چین )1۷تا1۹ دی 1۳۹۸(

ــات )1۹  ــان عضــو برجســته ی پژوهشــکده ادبی ــر پورنامداری ــا دکت ــی از اســتادان دانشــگاه های افغانســتان ب ــدار جمع - دی
بهمــن 1۳۹۸(

- دیدار پژوهشگران تاریخ ایران و روسیه  )۷ اسفند ۹۸ (
- دیدار هیات رئیسه ی پژوهشگاه با هیأت رئیسه ی ISC و عقد تفاهم نامه همکاری دوجانبه )شهریور 1۳۹۹(

- دیــدار بــا ســفیر افغانســتان و ابــالغ پیــام تســلیت رئیــس پژوهشــگاه در خصــوص حملــه ی تروریســتی دانشــگاه کابــل 
ــان 1۳۹۹( )1۸ آب

- دیدار مجازی رئیس پژوهشگاه با رئیس دانشگاه کابل و عقد قرارداد تفاهم )1 بهمن 1۳۹۹(
- دیدار مجازی در نخستین گردهمایی رسمی نمایندگان دانشگاه های ایران و اسپانیا )15 بهمن 1۳۹۹(

* تفاهم نامه های بین المللی
- عقد تفاهم نامه با پژوهشگاه استراتژی توسعه ی آموزش آکادمیک روسیه  )1۹ دی 1۳۹۸(

- عقد تفاهم نامه با مرکز دین پژوهی دانشگاه بوخوم آلمان )دی 1۳۹۹(
- عقد تفاهم نامه با دانشگاه کابل )1 بهمن 1۳۹۹(

- عقــد تفاهم نامــه بــا دانشــگاه زبــان و فرهنــگ پکــن)CCTSS(  بــه منظــور تأســیس دانشــنامه ی ایــران و چیــن و برگــزاری 
ــدام( ــن )در دســت اق ــران و ایران شناســی در چی نشســت های تخصصــی چین شناســی در ای

* طرح تراز بین الملل
- حضــور چهارمیــن ســال در »پــروژه ی ملــی اقتصــاد مقاومتــی ارتقــاء و تبدیــل پنــج دانشــگاه و پنــج مرکــز پژوهشــی برتــر 

ــراز بین المللــی« ــه ت ب
- ارائــه ی گــزارش پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در کمیتــه ی هدایــت و نظــارت و تائیــد عملکــرد در ایــن 

طــرح )20  دی مــاه 1۳۹۹(
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* به روزرسانی سایت انگلیسی
- تشکیل کارگروه سایت انگلیسی با همکاری مدیریت ترویجی سازی علوم انسانی

- ترجمه گزارش فعالیت های بین المللی و انعکلس در سایت انگلیسی
- ترجمه گزارش هایی از همایش ابعاد انسانی اجتماعی کرونا

 * شورای بین الملل
ــت گذاری در  ــاری و سیاس ــای ج ــای ادواری از فعالیت ه ــه ی گزارش ه ــل و ارائ ــورای بین المل ــات ش ــکیل جلس - تش

خصــوص فعالیت هــای آتــی )نهمیــن جلســه شــورا(

* ترجمه 
- صدور گواهی نامه های شرکت و تدریس در کارگاه ها و نشست های بین المللی
- نامه نگاری های پژوهشگاه با دستگاه های دولتی و خصوصی به زبان انگلیسی
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گزارش عملکرد  اداره ی  روابط عمومی در سال 1399

اداره ی »روابــــط عمومــي« بــه عنــوان یکــي از زیرمجموعه هــاي ریاســت 
پژوهشــــگاه علــــوم انســــاني و مطالعــات فرهنگــي عــالوه بــــر اهتمــــام ویــــژه 
بــــراي تحقــق اهــــداف برنامــــه ی توســــعه ی پژوهشــــگاه در جهت برقــــراري 
و افزایــش ارتبــاط بــا رســانه ها، تــالش مي کنــد تــا جلســات ســخنراني ها، 
کارگاه هــا، همایش هــا، ســمینارها و ... بــه نحــو شایســته اي برگــزار شــود و معرفــي 
و تقویــت جایــگاه پژوهشــگاه به عنــوان یــک مرکــز تخصصــي پژوهــش و آمــوزش 
ــوم انســاني  ــد. پژوهشــگاه عل ــي تحقــق یاب ــا کیفیــت باالی ــوم انســاني کشــور، ب عل
ــه  ــي اســت ک ــه نشســت هاي بین الملل ــان نشســت هاي مهمــي از جمل هرســاله میزب
ــذاري  ــترین تأثیرگ ــا بیش ــن نشســت ها ب ــد ای ــالش می کن ــي ت ــط عموم اداره ی رواب
بــر دانشــجویان و پژوهشــگران علــوم انســاني برگــزار شــود. در ادامــه بــه برخــي از 

ــود: ــاره مي ش ــي اش ــط عموم ــم اداره ی رواب ــاي مه فعالیت ه

* فعالیت هاي راهبردي 
ــه ی فهرســتی از  ــا ارائ ــی ب ــط عموم ــه ی توســعه ی پژوهشــگاه رواب ــق اهــداف برنام ــرای تحق ــژه ب در راســتای اهتمــام وی
ــگاه  ــت های کالن پژوهش ــداف و سیاس ــتند اه ــب اس ــی، نص ــورت الکترونیک ــه به ص ــار خبرنام ــون انتش ــنهادات، همچ پیش
ــوم انســانی و  ــه دانشــکده ها و پژوهشــکده های عل ــوم انســانی ب ــال عل ــی پرت ــات فرهنگــی، معرف ــوم انســانی و مطالع عل
ــی  ــور معرف ــگاه )در بروش ــده در پژوهش ــاد ش ــای ایج ــی قطب ه ــال، معرف ــعه ی پرت ــرای توس ــا ب ــا  آن ه ــاط ب ــاد ارتب ایج
پژوهشــگاه و...(، نمایــش الکترونیکــی پوســتر برنامه هــا در مانیتــور طبقــات، معرفــی پژوهشــگاه در نشــریه ی عتــف وزارت 
علــوم، تهیــه ی تقویــم ســال جدیــد بــا طراحــی تصویــر نمــای ســاختمان پژوهشــگاه بــرای صفحــه ی مانیتــور رایانه هــا و 
در تابلــوی اعالنــات تارنمــای پژوهشــگاه و ارســال آن بــه همــراه پیــام تبریــک ســال جدیــد بــرای وزارت علــوم، تهیــه ی 
ــأت رئیســه و طراحــی  ــرای هی ــا ب ــج  آن ه ــی پژوهشــگاه و ارســال نتای ــم معرف ــه ی فیل ــرای تهی ــف ب ــای مختل پروپوزال ه
ــته  ــداف خــود برداش ــق اه ــری در تحق ــف پژوهشــگاه و... گام مؤث ــای مختل ــرای بخش ه ــای یک شــکل ب ــه ی مهره و تهی

اســت.
ــش در راســتاي کاهــش  ــر بیش ازپی ــات فرهنگــي در ســال های اخی ــوم انســاني و مطالع ــي پژوهشــگاه عل ــط عموم * رواب
ــا همــکاران در  ــد ب ــق سیســتم اداري مرواری ــاي خــود را از طری ــر پیام ه ــاي اساســي برداشــت و اکث ــذ گامه مصــرف کاغ
میــان گذاشــت. همچنیــن خبرنامــه ی داخلــي پژوهشــگاه در فضــاي مجــازي و تارنمــای پژوهشــگاه )وب گاه( منتشــر شــد و 
نســخه ی کم حجــم و پیدیــاف خبرنامــه نیــز به صــورت الکترونیکــي بــه تمــام دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و مراکــز آمــوزش 

عالــي و ... ارســال میشــود.
* بــرای اطالع رســانی هرچــه بیشــتر فعالیــت همــکاران و اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه، بخشــی بــه نــام پژوهشــگاه در 

ــرار گرفــت و مصاحبه هــای همــکاران در رســانه ها در آن اطالع رســانی شــد. رســانه در وب گاه ق
* بــرای دسترســی بیشــتر مخاطبــان بــه اطالعــات مربــوط بــه پژوهشــگاه، بخشــی تحــت عنــوان روابــط عمومــی بــه وب گاه 
ــرار  ــی پژوهشــگاه ق ــرای معرف ــا و اینفوگراف هــای طراحــی شــده ب ــه در آن برخــی از بروشــورها، کلیپ ه ــه شــد ک اضاف
داده می شــود. درضمــن بــا تهیــه ی بروشــور معرفــی پژوهشــگاه بــه زبــان عربــی و انگلیســی امــکان آشــنایی بــرای مخاطبــان 

خارجــی نیــز فراهــم شــد.
ــر از  ــه ی خب ــه تهی ــا ب ــویق  آن ه ــب و تش ــف و ترقی ــکده های مختل ــان پژوهش ــا کارشناس ــتر ب ــی بیش ــت هماهنگ * جه
ــرای  ــی ب ــی و خبرنویس ــاره ی گزارش نویس ــگان درب ــی رای ــی کارگاه ــط عموم ــود، رواب ــکده ی خ ــای پژوهش برنامه ه

ــرد ــزار ک ــی برگ ــط عموم ــا رواب ــکده ها ب ــط پژوهش ــان راب کارشناس
* برای هماهنگی اجرای برنامه ها در پژوهشگاه، روابط عمومی شیوه نامه ی اجرایی برگزاري نشست، همایش و سخنراني 

در پژوهشگاه را تهیه و به تأیید هیأت رئیسه رساند. این شیوه نامه در نه ماده و هشت تبصره به تصویب هیأت رئیسه رسیده 
است که در آن ضمن بیان اهداف و تعاریف، مراحل مراحل برگزاری برنامه ها، فرایند اعالم به واحدهای زیربط و ثبت زمان 

و مکان برگزاری برنامه ها، هماهنگی با خدمات از طریق نامه نگاری به امور اداری و درخواست پذیرایی، تهیه ی پوستر، تمهید 
اطالع رسانی مناسب و موارد مربوط به برگزاری، تهیه ی خبر و انتشار محتوای برنامه ها آورده شده و مراحل انجام کارها به 
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وضوح بیان شده است و وظایف بخش ها و افراد مختلف نیز مشخص شده است.
* تالش در جهت معرفي هرچه بیشتر پژوهشگاه به مخاطبان

در ایــن زمینــه بــه همــت روابــط عمومــي بروشــور معرفــي پژوهشــگاه بــه زبــان انگلیســي طراحــي و چــاپ شــد کــه عــالوه 
بــر معرفــي پژوهشــکده ها و مراکــز مختلــف پژوهشــگاه، معرفــي برخــي امتیــازات پژوهشــگاه همچــون پایــگاه دادگان زبــان 
فارســي آمــوزش زبــان فارســي بــه غیــر فارســي زبانــان، اطلــس فرهنگــي، بانــک اطالعاتــي امــام علــي )ع( و ... نیــز پرداختــه 
ــر  ــا ذک ــدهاند و ب ــي ش ــز معرف ــردازي نی ــي هاي نظریه پ ــي و کرس ــاي علم ــر قطب ه ــور دفت ــن بروش ــت. در ای ــده اس ش
رشــته هاي مــورد پذیــرش در مرکــز تحصیــالت تکمیلــي و همچنیــن میــزان پژوهش هــاي انجــام شــده در هــر پژوهشــکده 

بــر ویژگــي منحصــر بــه فــرد آموزشــي و پژوهشــي بــودن مرکــز تأکیــد شــده اســت.
ــز همــت  ــف آن نی ــاي مختل ــي هرچــه بیشــتر پژهشــگاه و بخش ه ــه در معرف ــه ي بروشــور و ویژه نام ــا تهی ــن ب عــالوه برای

گماشــته اســت:
* تهیه ی موشن گرافی نمونه برای معرفی پژوهشگاه

* بروشور عملکرد معاونت پژوهشي 
* بروشور معرفي فعالیت های دفتر همکاري هاي بین الملل )تراز بین الملل(

* بروشور معرفي پژوهشکده ی کاربردي سازي
* کلیپ اقدامات پژوهشی ساالنه ی پژوهشگاه براي هفته ی پژوهش

* کلیپ همایش براي شوراي بررسي متون
*کلیپ دستاوردهاي پژوهشگاه براي ارائه به وزارت علوم

*کلیپ آزادسازي خرمشهر براي مراسم هفته ی دفاع مقدس 
* کلیپ مراسم یادبود استادان و بزرگان علم و ادب

* برگزاري منظم جلسات سخنراني ها، نشست ها، همایش ها و ...
روابــط عمومــي پژوهشــگاه علــوم انســاني نیــز بــا توجــه بــه اهمیــت صرفه جویــي اقتصــادي تــالش کــرد برنامه هــاي خــود 
را بــا حداقــل هزینه هــا و جــذب مخاطــب بیشــتر در فضــاي مجــازي نیــز دنبــال کنــد. بــا ایــن حــال در پژوهشــگاه مراســم ها 
و برنامه هــاي مختلفــي به شــرح ذیــل برگــزار شــد کــه روابــط عمومــي نهایــت تــالش خــود را بــراي برگــزاري مناســب و 

شایســته ي  آن هــا انجــام داد:
* سخنراني و نشست

* درس گفتار و کارگاه
* کرسي نظریه پردازي

* همایش ملي و بین المللي 
* تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز مختلف

* پوشش نشستهاي شوراي متون در روزهاي تعطیل
* برگزاری جلسات گرامی داشت اعیاد و مناسبت ها

* نشست ها و همایش های شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
* جلسات مدیریت همکاری های علمی و روابط بین الملل و دفتر هیأت علمی

ــاع  ــه ی دف ــد، جشــن نیمــه ی شــعبان، بزرگداشــت هفت ــت و روز کارمن ــه ی دول ــاد: هفت * برگــزاری مراســم فرهنگــی و اعی
ــزاری  ــی، برگ ــط عموم ــات و رواب ــت روز ارتباط ــی، بزرگداش ــت روز فردوس ــا، بزرگداش ــت روز موالن ــدس، بزرگداش مق
مراســم تبریــک ســال جدیــد، بزرگداشــت روز دانشــجو )مجــازی و گاهــی حضــوری بــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی 

مربــوط بــه کرونــا(
* برگزاری مراسم ترحیم و بزرگداشت 

* برگزاری نشست خبری )هفته ی پژوهش، همایش ملی »استاد شهید مطهری و مطالعات قرآنی معاصر«(
عــالوه بــر پوشــش برنامه هــای علمــی )ســخنرانی، نشســت، همایــش و ...(، جلســات برگــزار شــده توســط ســایر بخش هــای 
ــز پوشــش داده شــده کــه در ادامــه اهــم  آن هــا  پژوهشــگاه و گاه جلســات بخش هــای مختلــف در خــارج از پژوهشــگاه نی

آمــده اســت:
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* جلسات هیأت امنا و هیأت ممیزه
* جلسات ماهانه ی دیدار اعضای هیأت علمی

* جلسات شورای مدیران و مشاوران طرح اعتای علوم انسانی
* جلسات کمیته های علمی و اجرایی همایش ها و برنامه های ویژه همچون هفته ی پژوهش

* جلسات تدوین دومین برنامه ی راهبردی پژوهشگاه
* جلسات دیدار اعضای پژوهشگاه با اعضای سایر دانشگاه ها و مراکز

* برگزاری جلسات شورای پژوهشی 
* برگزاری جلسات ماهانه و شورای صنفی و ...

* ایجاد ارتباط و همکاري مستمر با اعضاي پژوهشگاه
ــا  ــا یــک کارشــناس رابــط از هــر پژوهشــکده و مرکــز، ســعي کــرد ت در ایــن راســتا روابــط عمومــي از طریــق ارتبــاط ب
همــکاري الزم به صــورت مؤثــرت و مســتمر شــکل گیــرد. در ضمــن بــا ارســال پیــام بــه کارشناســان پژوهشــکدهها از  آن هــا 
خواســته مي شــود تــا خالصــه اي از برنامــه ي پژوهشــکده ي خــود را بــراي تهیــه ي خبــر و درج آن در خبرنامــه بــه روابــط 
عمومــي ارســال کننــد. روابــط عمومــی بــا درخواســت معرفــی یــک کارشــناس رابــط از هــر پژوهشــکده و مرکــز، ســعی 

ــرد. ــر و مســتمرتر شــکل گی ــا همکاری هــای به صــورت مؤثرت ــرده ت ک
بــرای انجــام هرچــه بهتــر ایــن امــوری همچــون برگــزاری ســخنرانی، نشســت، کارگاه، همایــش و... ،  اطالع رســانی ایــن 
ــأت رئیســه در  ــب در هی ــس از تصوی ــا پ ــم شــده ت ــیوه نامه ای تنظی ــی ش ــط عموم ــور حــوزه ی رواب ــایر ام ــا و س برنامه ه

اختیــار همــکاران قــرار گیــرد.
ــیوه نامه ی  ــر و ش ــگر برت ــاب پژوهش ــیوه نامه ی انتخ ــون ش ــا همچ ــا اعض ــط ب ــای مرتب ــیوه نامه و آیین نامه ه ــش ش * نمای

طــرح غیرموظــف )پژوهشــی در مانیتورهــا(
* گزارش جلسات دیدار اعضاي پژوهشکده ها با رئیس پژوهشگاه در سایت و خبرنامه

* گزارش انتصاب رئیسان و مدیران گروه ها در سامانه ی اتوماتسیون داخلی )مروارید( و خبرنامه
* طراحي و چاپ کارت ویزیت براي رؤساي پژوهشکده ها

* طراحي و چاپ کارت ویزیت همکاران پژوهشگاه با هزینه ی شخصي
* برگزاري جلسات ماهانه و شوراي صنفي و ...

* انجام گفت وگو و مصاحبه هاي ویژه با همکاران و استادان براي خبرنامه، کلیپ و ویژه نامه
* تهیه ي هدایا براي مهمانان ویژه ی پژوهشگاه 

* تهیه ي استند و ارسال پیام و درج در خبرنامه براي تسلیت هاي مربوط به اعضاي پژوهشگاه
* درج خبر براي تسلیت بزرگان و اندیشمندان

* تهیه ي بنر براي مراسم سوگواري
* تهیه ي هدایا و بنر و ... بزرگداشت ها

* تهیه ی استند بنر و نصب آن براي برخي از برنامه ها و نشست ها

* برقراري و توسعه ي ارتباط با رسانه ها
برنامه هــاي پژوهشــگاه بــه رادیــو فرهنــگ، رادیــو معــارف و ســیما فکــر، شــبکه ي چهــار ســیما و ... بســیاري از برنامه هــا 

در رســانه هاي مذکــور پخــش شــد
ــا، تســنیم، شبســتان،  ــا، ایســنا، ایلن ــا خبرنــگاران خبرگزاري هــاي مختلــف همچــون فــارس، مهــر، رســا، ایرن  * ارتبــاط ب
ــراي حضــور  آن هــا در  ــا خبرگزاري هــا هماهنگــي و اطالع رســاني الزم ب ــا و ... در موضوعــات مرتبــط ب ــگان، ایبن فرهیخت

پژوهشــگاه صــورت گرفــت.
 * ارتبــاط بــا شــبکه هاي مختلــف صــدا و ســیما و دعــوت به حضــور  آن هــا در برنامه هــا و همایش هــاي مهــم )رونمایــی 

از آثــار طــرح اعتــال( و ...
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* همکاري با انتشارات پژوهشگاه 
ــر  ــالوه ب ــي را ع ــار چاپ ــا آث ــرده اســت ت ــعي ک ــد س ــاي جدی ــار کتاب ه ــکان و انتش ــي در صــورت ام ــط عموم ــد رواب واح
معرفــي در ســایت پژوهشــگاه، در خبرنامــه نیــز معرفــي کنــد درضمــن خدمــات الزم بــراي برگــزاري و اطالع رســاني جلســات 

ــه برخــي از  آن هــا اشــاره مي شــود: ــه ب ــي انجــام شــده اســت کــه در ادام ــه خوب ــز ب ــي از کتاب هــا نی رونمای
* رونمایي هایي از آثار منتشر شده 

* اطالع رساني در مورد فروش کتاب هاي پژوهشگاه در فروشگاه گفتار
* پاورپوینت معرفي نشریات علمي-پژوهشي، انتشارات پژوهشگاه 

* پاورپوینت معرفي کتاب های منتشرشده  انتشارات پژوهشگاه در هر سال 
* چاپ و  اطالع رسانی فراخوان مجالت در سامانه ی اتوماسیون داخلی، تارنما و خبرنامه

* چاپ بنر، پوستر، استند، بروشور و کارت ویزیت برای نمایشگاه کتاب
* حضور و اطالع رساني هاي مربوط به نمایشگاه فن بازار

* همکاري با مدیریت تحصیالت تکمیلي
همــکاري بــا بخــش تحصیــالت تکمیلــي طبــق روال ســال هاي قبــل ادامــه دارد و درخواســت همــکاران در واحــد تحصیــالت 

ــي انجــام مي شــود: تکمیل
* اصالح و درج گزارش دفاع دانشجویان و جلسات تحصیالت تکمیلي در خبرنامه به همت واحد تحصیالت تکمیلي

* چاپ بنر تبریک به دانشجویان برنده ی جوایز مختلف و مسابقات
* برگزاري و اطالع رساني جلسات شوراي تحصیالت تکمیلي

* برگزاري مراسم سال تحصیلي جدید
* برگزاري مراسم روز دانشجو

 * اطالع رسانی و تهیه ی خبر از برنامه های پژوهشگاه و برنامه ی اعضا در خارج از پژوهشگاه 
ــش از  ــف )بی ــازمان های مختل ــا س ــه ب ــاد تفاهم نام ــگاه، انعق ــرون از پژوهش ــای بی ــرده از فعالیت ه ــالش ک ــی ت ــط عموم رواب
15 ســازمان و مجموعــه( از جملــه دانشــگاه کابــل و پژوهشــگاه علــوم و معــارف دفــاع مقــدس شــهید ســپهبد حــاج قاســم 

ــد. ــه درج کن ــای و خبرنام ــه و در تارنم ــر تهی ــا، خب ــایر برنامه ه ــلیمانی؛  و س س

* انجام مصاحبه های ویژه با همکاران و استادان
روابــط عمومــی در راســتای شفاف ســازی و اطالع رســانی بیشــتر بــا افــراد مختلفــی مصاحبــه ی اختصاصــی انجــام داده و ایــن 
مصاحبه هــا در تارنمــای پژوهشــگاه )وب گاه(، خبرنامــه و ... منتشــر شــده اســت کــه در ادامــه بــه اســامی مدیــران و اعضــای 
ــه فاضلــی،  ــر نعمت ال ــه کریمــی مطهــر، دکت ــر جان ال ــد اشــاره می شــود: دکت ــرار گرفته ان ــه ق ــأت علمــی کــه مــورد مصاحب هی
دکتــر آیت الــه میرزایــی، دکتــر شکوه الســادات حســینی، دکتــر یدالــه رفیعــی، دکتــر الهــام ابراهیمــی، دکتــر مریــم قبــادی، دکتــر 

ســیده زهــرا اجــاق،  مهنــدس صالحــی، 

* اطالع رسانی موفقیت های همکاران
در ایــن خصــوص روابــط عمومــی بــا اعــالم موفقیت هــای علمــی- پژوهشــی همــکاران و کســب جوایــز به صــورت به صــورت 

درج در ســامانه ی اتوماســیون اداری و چــاپ بنــر تبریــک، ســعی کــرد انگیــزه ی تــالش در همــکاران را تقویــت کند

* سایر فعالیت هاي روابط عمومي
* اطالع رسانی برنامه ها در سامانه ی اتوماسیون اداری و تارنمای پژوهشگاه

* تهیه ی بریده جراید از اخبار پژوهشگاه و علوم انسانی و انتشار آن از سکو برای همکاران
* تنظیم برنامه های سالن ها و ثبت زمان برنامه ها

*آرشیو کردن فایل های صوتی و تصویری
*بارگذاری فایل های صوتی و تصویری در تارنما
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* طراحی و چاپ پوستر و بنر برنامه ها
* طراحی و چاپ بنر برای مناسبت ها و موفقیت های همکاران

* تهیه ی خبرنامه داخلی پژوهشگاه )هرماه(
* ارسال خبرنامه به دانشگاه ها و مراکز مختلف

* تهیه ی خبر از برنامه های حوزه ی ریاست
* درخواست گزارش از کارشناسان پژوهشکده ها، اصالح و درج آن در تارنما، کانال و خبرنامه

*تهیه ی گزارش و پوشش تصویری از نشست های مهم خارج از پژوهشگاه
* تهیه ی گزارش از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار

*تصویربرداری از مراسم فرزندان ممتاز
* بارگذاري و انتشار ویدیوها و صوت نشست ها، همایش ها و ... در بخش چندرسانه ای وب گاه

* اطالع رساني اخبار برنامه هاي مهم پژوهشگاه در مانیتورهاي طبقات
* همکاري در برگزاري نشست هاي ویژهي مربوط به مناسبت هاي ملي- مذهبي

* تهیه ی هدایا برای مهمانان ویژه پژوهشگاه
* تهیه ی استند و ارسال پیام و درج در خبرنامه برای تسلیت های مربوط به اعضای پژوهشگاه

* درج خبر برای تسلیت بزرگان و اندیشمندان علوم انسانی
* تهیه ی بنر برای مراسم سوگواری، ایام شهادت و ...

* تهیه ی هدایا و بنر و ... بزرگداشت ها
* تهیه ی استند، بنر و نصب آن برای برخی از برنامه ها و نشست ها 

ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــگاه ها از پژوهش ــگاه ها و دانش ــایر پژوهش ــدگان س ــئوالن و نماین ــد مس ــات بازدی ــزارش جلس * گ
ــی ــات فرهنگ مطالع

*گزارش جلسات دیدار اعضای پژوهشکده ها با رئیس پژوهشگاه در وب گاه و خبرنامه ی پژوهشگاه
*گزارش انتصاب رئیسان و مدیران گروه ها در خبرنامه
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گزارش  عملکرد کتابخانه های پژوهشگاه در سال 1399

ــه ی مرجــع در  ــج کتابخان ــات فرهنگــی دارای پن ــوم انســانی و مطالع پژوهشــگاه عل
حوزه هــای گوناگــون علــوم انســانی اســت کــه شــامل »کتابخانــه ی مرکــزی«، »کتابخانــه ی 
ــه ی تخصصــی مرکــز تحقیقــات  ــژوه«، »کتابخان ــه ی اســتاد دانش پ  ــوی«، »کتابخان اســتاد مین

ــه ی مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا« می شــود.  ــام علــی)ع(« و »کتابخان ام

ــه ی مرجــع در حوزه هــای گوناگــون علــوم انســانی دارد کــه  پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، پنــج کتابخان
عبــارت اســت از: »کتابخانــه ی مرکــزی«، »کتابخانــه ی اســتاد مجتبــی مینــوی«، »کتابخانــه ی اســتاد دانش پــژوه«، »کتابخانــه ی 
ــکده  ــه ی »پژوهش ــیا«، و کتابخان ــی آس ــناد فرهنگ ــز اس ــه ی مرک ــی)ع(«، »کتابخان ــام عل ــات ام ــز تحقیق ــی مرک تخصص

دانشــنامه نگاری«.
ــران در حــوزه ی علوم انســانی اســت.  ــن کتابخانه هــای ای ــه ی مرکــزی پژوهشــگاه در حــال حاضــر یکــی از غنی تری کتابخان
پایــه ی اولیــه ی ایــن کتابخانــه در ســال 1۳44 در »بنیــاد فرهنــگ ایــران« گــذارده شــد امــا ســاختار فعلــی آن، در ســال 1۳61 
بــا ادغــام کتابخانــه ی چنــد مؤسســه ی تحقیقاتــی شــکل گرفــت؛ مؤسســه های فرهنگســتان ادب و هنــر، پژوهشــکده ی علــوم 
ــن  ــا. ای ــه ی فرهنگ ه ــی مطالع ــز ایران ــاهنامه ی فردوســی، و مرک ــاد ش ــران، بنی ــگ ای ــاد فرهن ــران، بنی ــعه ای ــی و توس ارتباط
کتابخانــه در ســاختمان اصلــي پژوهشــگاه قــرار دارد و بالــغ بــر 5۷2۹0 جلــد کتــاب بــه زبان هــای فارســی و عربــی؛ 4۳۳42 

ــی، فرانســه، روســی، اردو، و ...، در آن نگــه داری می شــود. ــه زبان هــای انگلیســی، آلمان ــاب ب ــد کت جل

بخش های مختلف کتابخانه های پژوهشگاه
بخشهای مختلف این کتابخانه در حمایت و پشتیبانی از پژوهشگران، همواره فعال و آمادهی خدمت رسانی است:

1.بخــش امانــت و مرجــع بــا بهره گیــری از کتابــداران متخصــص از ســاعت ۸ الــی 1۹ به صــورت مســتمر در خدمــت 
ــه  ــدون هیچ گون ــوم انســانی، ب ــان، دانشــجویان و پژوهشــگران حــوزه ی عل ــه محقق ــدگان اســت و پاســخ گویی ب مراجعه کنن
ــکان جســتجوی  ــاز اســت و پژوهشــگران ام ــه ی مرکــزی ب ــن بخــش اســت. قفســه های کتابخان ــف ای ــی، از وظای محدودیت

مســتقیم و از نزدیــک و تــورق منابــع را دارنــد.

2.بخــش نشــریات در دو قســمت نشــریات جــاری و گذشــته نگر، پاســخگوی نیازهــای اعضــا و مراجعه کننــدگان اســت. 
قریــب بــه ۳5 عنــوان نشــریه ی جــاری، بیــش از 1000 عنــوان نشــریه ی فارســی، و 500 عنــوان نشــریه ی التیــن گذشــته نگر، 

نیــز در آرشــیو نشــریات کتابخانــه، قابــل دسترســی اســت.

3.بخــش پایان نامه هــا و رســاله ها بــا بیــش از 1550 عنــوان پایان نامــه ی داخلــی و خارجــی در موضوعــات 
ــرار دارد. ــان ق ــار متقاضی ــانی در اختی ــوم انس ــف عل مختل

ــاب و  ــای کمی ــش کتاب ه 4.در بخ
چــاپ ســنگی، حــدود 2500 جلــد کتــاب 
چــاپ ســنگی و کمیــاب فارســی، عربــی، 
و التیــن موجــود اســت کــه قدیمی تریــن 
ــالدی اســت.  ــرن 16 می ــه ق ــوط ب نســخه مرب
ــان نســخ ارزشــمند التیــن ایــن بخــش،  در می
ــه حــاوی  ــای متعــددی وجــود دارد ک کتاب ه
ــارس  ــج ف ــی خلی ــس و قدیم ــه های نفی نقش
اســت. دو نمونــه ی آن بــه ســال های 1665 
و 1۷۳2 م. برمی گــردد. قدیمی تریــن کتــاب 
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ــاه  ــی هــم کتــاب حی ــان عرب ــه زب ــی ب ــز کلیــات ســعدی )11۷0 ه.ش.( اســت و قدیمی تریــن کتــاب چاپ ــی فارســی نی چاپ
الحیــوان )12۳۹ ه ق.( اســت. همچنیــن  در ایــن بخــش، مجموعــه ی طــب ســنتی بــا 416 عنــوان کتــاب در اختیار پژوهشــگران 

ــرار دارد. ق

ــه نیــز زیرمجموعــه کتابخانه هــای پژوهشــگاه اســت کــه وقــف  ــوی: ایــن کتابخان ــی اســتاد مین ــه ی اهدای  کتابخان
اســتاد فقیــد شــادروان مجتبــی مینــوی، ادیــب و شــاهنامه پژوه معاصــر اســت. اســتاد مینــوی در ســال 1۳56 ایــن مجموعــه ی 
کمنظیــر و بســیار غنــی را بــه ملــت ایــران هدیــه کــرد. ایــن کتابخانــه 1445۹ جلــد کتــاب بــه زبان هــای فارســی، و عربــی؛ 
ــای  ــمندی در زمینه ه ــی ارزش ــی و عکس ــخه های خط ــه نس ــن کتابخان ــف دارد. ای ــای مختل ــه زبان ه ــاب ب ــد کت ۷۹2۹ جل
ــن  ــخه از قدیمی تری ــک نس ــت. ی ــای داده اس ــود ج ــز در خ ــا را نی ــات و جغرافی ــخ، ادبی ــی، تاری ــی، اسالم شناس ایران شناس

کتــاب فارســی چاپــی در جهــان بــا عنــوان داســتان مســیح )16۳۹ م.( در ایــن کتابخانــه نگــه داری می شــود.

ــه ی اهدایــی مرحــوم دکتــر محمدتقــی دانش پــژوه: ایــن کتابخانــه در طبقــه ی دوم ســاختمان مینــوی  کتابخان
ــا دارد.  ــایر زبان ه ــه س ــاب ب ــد کت ــی، و 12۹2 جل ــی و عرب ــان فارس ــه زب ــاب ب ــد کت ــه 4۸۹۳ جل ــن کتابخان ــرار دارد؛ ای ق

ــه ی مینــوی آن را اهــدا کــرد.  ــه کتابخان ــه ســبب ارادت قلبــی ب شــادروان دانشــپژوه در ســال 1۳۷6 ب

کتابخانــه ی تخصصــی مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع(: ایــن کتابخانــه نیــز از کتابخانه هــای وابســته پژوهشــگاه 
و مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع( اســت کــه از زمــان تأســیس، همــت بــه جمــع آوری آثــار تخصصــی در زمینهــی حضــرت 
امیــر )ع( را داشــته اســت. در ایــن مجموعــه، عــالوه بــر کتاب هــای فارســی و عربــی، ســعی شــده اســت تــا پایان نامه هــای 
مرتبــط نیــز جمــع آوری شــود. کتابخانــه ی تخصصــی امــام علــی)ع( بــا بیــش از 6500 جلــد در 2۳00 موضــوع مرتبــط بــا 
مباحــث امــام علــی)ع( از ســال 1۳۸4 فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت. کتاب هــای ایــن کتابخانــه بــه زبان هــای عربــی، 

انگلیســی، اردو، روســی، چینــی، فرانســوی، ژاپنــی، و...، اســت.

کتابخانــه ی مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا: در ایــن کتابخانــه بخشــی از اســناد و برخــی از نســخ چاپــی کمیــاب در 
ــه ی بازطراحــی، ســامان دهی  ــون در مرحل ــل آســیایی در آن نگــه داری می شــود، هم اکن ــگ، آداب، و ســنن مل ــه ی فرهن زمین
مجــدد، و تخصیــص فضــای گســترده تر اســت و بــه زودی در دســترس پژوهشــگران، محققــان و عالقه منــدان  قــرار خواهــد 

. فت گر

کتابخانه ی مرکزی
ــداران متخصــص در شــرایط  ــری از کتاب ــا بهره گی ــه مرکــزی اعــم از بخــش امانــت و مرجــع ب بخش هــای مختلــف کتابخان

ــا، از ســاعت ۸ الــی 14 بهصــورت مســتمر در خدمــت مراجعــان اســت. خــاص همه گیــری بیمــاری کرون
ــورت  ــا به ص ــته ام ــد گذش ــاب همانن ــد کت ــازی، و خری ــی، آماده س ــه فهرست نویس ــه ازجمل ــاری کتابخان ــای ج فعالیت ه

ــت. ــری اس ــام و پی گی ــت انج دورکاری در دس
پاســخ گویی بــه نیازهــای اعضــای هیــأت  علمــی پژوهشــگاه، کارشناســان و دانشــجویان همچنــان از طریــق رایانامــه، تلفــن، 

ــود. ــری می ش ــی پی گی ــبکه های اجتماع ــایر ش ــاپ، و س واتس

 )http://www.ihcs.ac.ir/library/fa( وب گاه کتابخانه ی مرکزی پژوهشگاه
وب ســایت کتابخانــه از طریــق انــواع ابزارهــای فناورانــه و بــا امــکان جســتجوی منابــع در نرم افــزار ســیمرغ، دســتیابی بــه 
آخریــن اخبــار و اطالعــات، معرفــی تازه هــا، خدمــات مرجــع الکترونیکــی، معرفــی کتاب هــای نفیــس و کمیــاب، و ...، در 

دســترس پژوهشــگران قــرار دارد.
در دوران همه گیــری ویــروس کرونــا، تــداوم اطالع رســانی از طریــق وب گاه کتابخانــه انجــام میشــد، و ایــن وب گاه بــه طــور 

مــداوم در حــال روزآمدســازی بود.
اطــالع رســانی و خدمــات الکترونیــک و پاســخگویی بــه اعضــای هیــأت  علمــی و کارمنــدان و دانشــجویان از طریــق رایانامــه، 

واتســاپ و وب گاه کتابخانــه انجــام می شــد. 
بــرای ســهولت دسترســی کاربــران و اعضــای هیــأت  علمــی و کارکنــان و دانشــجویان در دوران همه گیــری ویــروس کرونــا، 

به روزرســانی وب گاه کتابخانــه جهــت دسترســی بــه پایگاه هــای اطالعاتــی رایــگان فارســی و خارجــی 
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حدود ۳0 عنوان نشریه خریداری، اشتراک یا به رایگان دریافت شده است.
ــگان در فضــای مجــازی موجــود  ــن و رای ــه به صــورت تمــام مت ــر اســت بســیاری از نشــریات علمی_پژوهشــی ک ــل ذک قاب

ــوند. ــه نمی ش ــی تهی ــورت چاپ ــر به ص ــتند، دیگ هس
پایگاه های اطالعاتی

آمار بخش امانت

گزارشی از نمایشگاه مجازی هفته ی پژوهش 1399
موارد نمایش داده شده:

طرح های پژوهشی پایان یافته )از مهر ۹۸ تا مهر ۹۹(
گنجینه ی پژوهشگاه علوم انسانی

معرفی دانش آموختگان برجسته ی پژوهشگاه
تازه های نشر پژوهشگاه

نمایشگاه عکس هفته ی پژوهش ۹۸
نمایشگاه مجازی تاریخ پاندمی در تصویر 

نمایی از »نقشه های کهن خلیج فارس« موجود در کتابخانه ی پژوهشگاه
آشنایی با نشریات پژوهشگاه

کارنامه ی پژوهشی پژوهشکده ها و مراکز

گزارش کتابخانه ی اهدایی شادروان مجتبی مینوی
1-۹.فعالیت های پژوهشگاه در حفظ میراث استاد مینوی

1-1-۹.فعالیت های پژوهشی کتابخانه مینوی، آثار و مقاالت منتشر شده 

منابع الکترونیک
ــگاه »نورمگــز« فراهــم  ــه مقــاالت الکترونیکــی فارســی حــوزه ی علوم انســانی، اشــتراک پای ــه و دسترســی ب ــه ی تهی  در زمین
شــده اســت و همچنیــن  بهره گیــری از پرتــال جامــع علوم انســانی نیــز کــه از دســتاوردهای پژوهشــگاه اســت در همــه جــا 
ــل  ــه ی قاب ــا مجموع ــب ب ــال نورالی ــه ی دیجیت ــز، کتابخان ــای الکترونیکــی فارســی نی ــه ی کتاب ه ــورد تهی ــکان دارد. در م ام
ــای  ــه نرم افزاره ــتفاده از مجموع ــن  اس ــرار دارد. همچنی ــاب در حــوزه ی علوم انســانی و اســالمی در دســترس ق ــی کت توجه

ــداری شــده: ــور از طریــق ســرور پژوهشــگاه میســر اســت. آمــار کتاب هــای خری ن
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ــر  ــت دکت ــه هم ــی ب ــناد و اوراق تاریخ ــا، اس ــا، نامه ه ــیه کتاب ه ــوی در حاش ــت های مین ــن یادداش ــم و تدوی ــاز تنظی - آغ
محمــد دهقانــی )1۳۹6 تــا کنــون(

ــاوی  ــات ح ــکن صفح ــرداری و اس ــی؛ عکس ب ــر دهقان ــط دکت ــه توس ــاب و مجل ــوان کت ــتجوی 2500 عن ــورق و جس - ت
ــاالت  ــتی از مق ــتخراج فهرس ــالت؛ اس ــا و مج ــان از کتاب ه ــمندان و ایران شناس ــای دانش ــتخراج تقدیم نامه ه ــت؛ اس یادداش
چــاپ شــد ه ی مینــوی، به منظــور دســته بندی و بازنشــر مــدّون  آن هــا؛ بررســی و دســته بندی اســناد و عکس هــا و نامه هــای 

شــخصی مینــوی بــه همــت دکتــر دهقانــی و بــا نظــارت هیــأت امنــاء.

-تنظیم و سامان دهی کتاب های مکرر و نسخ تکراری مربوط به کتابخانه ی مینوی
- اسکن یادداشت های چاپ شده مینوی به منظور توسعه، حفظ و نگهداری آرشیو دیجیتالی کتابخانه

- تهیه اسکن های موردی و کپی؛ به درخواست پژوهشگران 
ــاب  از  ــی( و کت ــای چاپ ــکن از میکروفیلم ه ــه اس ــواردی تهی ــی و در م ــی )عکس ــخ خط ــی نس ــل الکترونیک ــال فای - ارس

ــگاه ــه پژوهش ــی ب ــأت علم ــای هی ــت اعض ــه درخواس ــژوه ب ــوی و دانش پ ــه مین مجموع
- راه اندازی وب گاه کتابخانه ی مینوی
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2-1-۹. آثار پژوهشی و تالیفات دکتر محمد دهقانی در کتابخانه ی استاد مینوی
- کتابخانه ی مینوی، گنجینه ای بی نظیر.

- مینوی و مینورسکی. نگاه نو، پاییز 1۳۹۷، شماره 11۹، صفحه ی 66 الی ۷2. 
- مینوی، ویراستار خاموش. فصلنامه ی فرهنگ بان، بهار 1۳۹۸، شماره 1، صفحه ی ۸2 الی ۹۷. 

- عطا و لقای مینوی. فصلنامه ی فرهنگ بان، تابستان 1۳۹۸، شماره 2، صفحه ی ۷6 الی ۹۹. 
- نامه ی عالمه قزوینی به مینوی در زمستان 1۳04. فصلنامه ی فرهنگ بان، زمستان 1۳۹۸، شماره ی 4، صفحه ی 15۳ الی 160.

- داستان مصاحب و مینوی، از دوستی تا دعوا بر سر رسم الخط. فصلنامه ی فرهنگ بان، بهار 1۳۹۹، شماره 5، صفحه ی ۸۳  الی 
.6۹

- نجف دریابندری از نگاه مینوی. ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوفصلنامه علمی )مقاله 
علمی - ترویجی(، سال نهم، شماره ی دوم، پائیز و زمستان 1۳۹۸،  صفحه ی ۳ الی ۸.

- نوفروشان بازار کهن: نخستین واکاوی انتقادی گروهی از بزرگ ترین ادبای معاصر ایران درباره ی یکی از مهم ترین متون 
کهن. ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوفصلنامه ی علمی )مقاله علمی - ترویجی(، سال 

دهم، شماره ی اول، بهار و تابستان 1۳۹۹،  صفحه ی 1 الی 20.
- کتاب های در دست چاپ: نامه های عالمه قزوینی به مجتبی مینوی؛ مینوی: ویراستار خاموش؛ ناصرخسرو

کتابخانه ی پژوهشکده ی دانشنامه نگاری
آمار موجودي کتابخانه ی پژوهشکده ی دانشنامه نگاري، اعم از کتاب هاي فارسي، التین و لوح هاي فشرده به تفکیک مرجع، 

غیرمرجع و جلد و عنوان تا اسفند ماه 1۳۹۹
کتاب ها:

لوح های فشرده:
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گزارش عملکرد مدیریت نشر آثار علمی در سال 1399

بخش اول: شورای انتشارات، آماده سازی و انتشار کتاب

1- کتاب های چاپ شده در سال 1۳۹۹: در سال ۹۹ حدود 5۳ عنوان کتاب منتشر شده است. 

2-شورای انتشارات
ــد  ــالش ش ــی ت ــای کرونای ــل محدودیت ه ــه به دلی ــد ک ــزار ش ــال 1۳۹۹ برگ ــارات در س ــورای انتش ــه ی ش ــف( ۸ جلس ال
بــه شــیوه ی مجــازی ایــن جلســات برگــزار شــود. اعضــای شــورای انتشــارات عبارتنــد از: دکتــر حســینعلی قبــادی، دکتــر 
ــی،  ــدی اردبیل ــر محمدمه ــن زاده، دکت ــدی معی ــر مه ــی، دکت ــداهلل رفیع ــر ی ــو، دکت ــداهلل قنبرل ــر عب ــی، دکت علیرضــا مالئی توان
ــی،  ــر مســعود رضای ــر محمدســاالر کســرایی، دکت ــی، دکت ــر حســین صاف ــر روح اهلل شــهابی، دکت ــر منصــور ســاعی، دکت دکت

ــر مهســا ویســی. ــی، دکت ــه نعمتی قزوین ــر معصوم ــاپور، دکت ــرا پارس ــر زه ــر جــالل منتظــری، دکت دکت
ب( کتاب های وردی به جلسات شورای انتشارات 11۹ عنوان اثر در سال 1۳۹۹  است.

۳- قراردادهای منعقد شده
22۹ فقــره قــرارداد از ســوی مدیریــت نشــر آثــار علمــی از فروردیــن مــاه 1۳۹۹ تــا اســفند 1۳۹۹ بــه شــرح جــدول روبــه رو 

اجــرا شــده اســت و مراحــل خــود را پشــت ســر گذاشــته اند:

ســابقه ی تاریخــی انتشــارات پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــه زمــان تأســیس بنیــاد فرهنــگ 
ایــران در ســال 1۳4۳ بازمی گــردد. انتشــارات بنیــاد فرهنــگ هســته ی اصلــی پیدایــش انتشــارات پژوهشــگاه به حســاب 
ــان تاحــد مناســبی  ــود، همچن ــزی شــده ب ــران پی ری ــگ ای ــاد فرهن ــه توســط بنی ــار، ک ــد و سیاســت های نشــر آث می آی
توســط انتشــارات پژوهشــگاه ادامــه یافتــه اســت. رویکــرد بنیــاد فرهنــگ در درجــه ی اول معطــوف بــه چــاپ کتاب هایی 
ــا مراجــع و مأخــذ  ــد؛ ی ــان مهــم به حســاب می آم ــن فرهنــگ ایرانی ــی معــارف دیری ــرای معرف ــود کــه نشــر  آن هــا ب ب
ــت  ــد و به عل ــی باش ــای ایران ــگ و زبان ه ــخ و فرهن ــدگان در تاری ــان و پژوهن ــت رس محقق ــد در دس ــه بای ــی ک مهم
ــر روی  ــود. ازدیگرســوی کارب ــادی چــاپ نشــده ب ــون به وســیله ی ناشــران ع ــژه تاکن ــه و تخصــص وی ســنگینی هزین
ــان اســت در زمــره ی  ــاز شــدید فارســی  زبان ــه مــوازات پیشــرفت صنایــع و علــوم گوناگــون موردنی واژه نامه هــا کــه ب
ــر  ــود افزون ب ــته ب ــود توانس ــت خ ــاد در دوران فعالی ــد. بنی ــوب می ش ــران محس ــگ ای ــاد فرهن ــاراتی بنی ــداف انتش اه
انتشــار چندیــن فرهنگ  نامــه و تاریــخ زبــان فارســی، حــدود ۳00 عنــوان کتــاب از میــراث فکــری و فرهنگــی ایــران در 
حوزه هــای زبــان فارســی، زبان شناســی، و تاریــخ را منتشــر کنــد. بخــش مهمــی از ایــن رویکردهــا همچنــان در نشــر 
آثــار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی دیــده می شــود. عــالوه  براینکــه پژوهشــگاه از حیــث ســاختاری 
رشــد قابــل توجهــی کــرده اســت و آثــار متنوعــی در حوزه هــای مختلــف دانــش انســانی ازجملــه فلســفه و حکمــت، 
علــوم سیاســی، مطالعــات اجتماعــی، مطالعــات قرآنــی، رســانه و فرهنــگ، فلســفه ی علــم، مطالعــات اقتصــاد و مدیریــت، 
ــه شــده است.انتشــارات  ــه رســالت های انتشــاراتی پژوهشــگاه اضاف ــز ب اخــالق و تربیــت، حقــوق، و غرب شناســی نی
پژوهشــگاه در مــدت حیــات خــود قریب بــه هزارعنــوان کتــاب در حــوزه ی علــوم انســانی به طبــع رســانده اســت کــه 
ــرداری  ــش شــناخته و بهره ب ــون پرخوان ــوان مت ــار در فضــای دانشــگاهی و تخصصــی کشــور به عن ــن آث بســیاری از ای
می شــوند. انتشــارات پژوهشــگاه  همچنیــن متولــی انتشــار 2۳ نشــریه علمــی در حوزه هــای یادشــده اســت کــه ســاالنه 
16هــزار بــرگ متــن علمــی معتبــر در فضــای علمــی کشــور منتشــر می کنــد کــه از ایــن حیــث در ایــران بســیار منحصــر 

ــت. ــرد اس به  ف
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بخش دوم: نشریات و مجالت

انتشــار نشــریه، ســابقه اي دیرینــه در پژوهشــگاه دارد. قدیمي تریــن نشــریه ی منتشر شــده در ایــن نهــاد، نشــریه بنیــاد فرهنــگ 
ایــران اســت کــه مقاالتــي بــه زبــان فارســي، انگلیســي، فرانســوي و آلمانــي در زمینــه ی پژوهش هــاي ایرانــي منتشــر کــرد. 
در پــي ادغــام بنیــاد فرهنــگ بــا 11 مؤسســه ی دیگــر و تأســیس »مؤسســه ی مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــي« دو نشــریه ی 

دیگــر نیــز بــه نشــریات منتشــره ی ایــن نهــاد اضافــه شــد:

ــاهي و  ــن خرمش ــش بهاءالدی ــردي و به کوش ــم بروج ــر کاظ ــر دکت ــز1۳66 زیرنظ ــریه از پایی ــن نش ــگ، ای ــه ی فرهن فصلنام
شــهین اعوائــي منتشــر شــد. انتشــار ایــن نشــریه تــا پاییــز 1۳۸۸)شــماره۷1( ادامــه یافــت. نشــریه ی تحقیقــات تاریخــي کــه 

ــرد. ــر ک ــاني منتش ــوم انس ــف عل ــاي مختل ــي در زمینه ه ــا 1۳۷2 مقاالت ــال هاي 1۳6۸ ت ــي س ط
از ســال 1۳۷۳نیــز انتشــار 4 نشــریه دیگــر نیــز، بــه شــرح ذیــل بــا عنــوان پژوهشــگاه علــوم انســاني و مطالعــات فرهنگــي 

آغــاز شــد:

آفاق الحضارة االسالمیه از آبان 1۳۷5
فصلنامه علمي- خبري نامه ی علم و دین از پاییز 1۳۷6

فصلنامه ی نامه علوم انساني از بهار 1۳۷۹

ــار پژوهشــگاه و شــرح همایش هــا، ســخنراني ها و مقاالتــي  ــه ی اخب دو ماهنامــه ی پژوهشــگران ، از ســال 1۳۷1، ضمــن ارائ
ــي کتاب هــا منتشــر مي شــد. ــن معرف ــوم انســاني و همچنی در حــوزه ی عل

تــا ایــن زمــان نشــریات در پژوهشــگاه به صــورت موضوعــي و توســط واحدهــا و پژوهشــکده ها منتشــر مي شــدند و واحــد 
ــا اعــالم ســند تحــول راهبــردي علــم و فنــاوري کشــور بــه دانشــگاه ها  ســازماني مســتقلي متصــدي ایــن امــر نبــود. امــا ب
ــال و  ــل فع ــر »تعام ــم آن ب ــي هفت ــرد مل ــه راهب ــه شــماره ۳/2۷۹۹/۸0۳۳ ک ــخ 1۳۸۸/5/6 ب ــز پژوهشــي و ... در تاری و مراک
ــاوري کشــورهاي پیشــرو  ــاي علمــي و فن ــرداري از ظرفیت ه ــان اســالم و بهره ب ــا کشــورهاي عضــو قطــب جه ــذار ب اثرگ
جهانــي و مشــارکت فعــال در شــکل  گیري جامعــه اطالعاتــي« تأکیــد مي کــرد و از آنجــا کــه بنــد الــف راهبــرد عملیاتــي ایــن 
اصــل »ایجــاد و تقویــت جریــان داده هــاي اطالعــات- دانــش بــا حمایــت از ایجــاد بانک هــاي اطالعاتــي علمــي- فنــاوري، 

پایگاه هــاي اســتنادي و گســترش نشــریات علمــي به منظــور انتقــال و انتشــار دانــش« را مدنظــر قــرار داشــت،

در اواخــر ســال 1۳۸۸ تشــکیل دفتــر نشــریات پژوهشــگاه علــوم انســاني و مطالعــات فرهنگــي تصویــب شــد. از آن ســال 
تــا ســال 1۳۹5مجــوز 20 نشــریه علمي-پژوهشــي و 2 نشــریه علمــي- ترویجــي از کمیســیون نشــریات وزارت علــوم اخــذ 
ــدند.  ــه منتشــر ش ــوان به صــورت فصلنام ــه و ۷ عن ــوان به صــورت دوفصلنام ــداد، 15 عن ــن تع ــده اســت. از ای و منتشــر ش
ــا تأخیــر دو شــماره، 4 نشــریه  گــزارش وضعیــت انتشــار نشــریات در ســال 1۳۹5 بیان گــر آن اســت کــه فقــط ۳ نشــریه ب
بــا یــک شــماره تأخیــر منتشــر شــده اند. 11 عنــوان از نشــریات بــه روز و دو نشــریه نیــز از زمــان انتشــار جلوتــر بوده انــد. 
گــزارش منتشر شــده توســط کمیســیون نشــریات وزارت علــوم در ســال 1۳۹5، بیان گــر ســیر صعــودي رتبــه بیشــتر نشــریات 
ــه تغییــر سیاســت هاي کمیســیون نشــریات  ــا توجــه ب ــا ۹0 اســت کــه ایــن میانگیــن ب ــاز ۷0 ت ــا میانگیــن امتی پژوهشــگاه ب
ــراي پژوهشــگاه  ــي ب ــي، دســت آورد شــایان توجه ــه کیف ــاي ســنجش نشــریات از کمــي ب ــر مالک ه ــوم در تغیی وزارت عل

ــوم انســاني محســوب مي شــد. عل

در ایــن ســال ســهم اعضــای پژوهشــگاه در مقــاالت منتشــر شــده در نشــریات پژوهشــگاه حــدود 15 درصــد وبیشــترین ســهم 
مربــوط بــه نشــریات زبــان شــناخت و جامعــه پژوهــي فرهنگــي بــود. تعــداد شــماره های منتشــر شــده در ســال 1۳۹4، 52 
شــماره و در ســال 1۳۹5، 61 شــماره بــود. مهم تریــن اقدامــات پژوهشــگاه در حــوزه ی نشــریات در ســالی کــه گذشــت بــه 

شــرح ذیــل اســت:

ــل  ــار مداخ ــرای انتش ــد ب ــن واح ــا ای ــد ت ــرر ش ــگاه، مق ــاختار پژوهش ــه س ــنامه نگاری ب ــکده ی دانش ــام پژوهش ــا ادغ 1-ب
ــر،  ــاری منظ ــنامه ی معم ــنامه )دانش ــاس، ۷دانش ــن اس ــر ای ــد. ب ــتفاده کن ــگاه اس ــریات پژوهش ــامانه ی نش ــنامه ها از س دانش
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دانشــنامه ی محیــط زیســت، دانشــنامه ی فلســفه ی تعلیــم و تربیــت، دانشــنامه ی اقتصــاد، دانشــنامه ی ادبیــات عــرب، داشــنامه ی 
ــتند،  ــامانه ی نشــریات پژوهشــگاه توانس ــتفاده از س ــق اس ــط زیســت( از طری ــنامه محی ــردی، دانش ــای علمی-کارب آموزش ه

ــد. ــر کنن ــک منتش ــورت الکترونی ــود را به ص ــی خ ــدات محتوای تولی

ــاالت  ــک مق ــار الکترونی ــرای انتش ــز ب ــدند، نی ــر می ش ــذی منتش ــورت کاغ ــتر به ص ــه پیش ــه ک ــن دوره 5 نقدنام 2- در ای
ــد: ــاز کردن ــل آغ ــرح ذی ــه ش ــود را ب ــت خ ــه فعالی ــداد دو نقدنام ــن تع ــه از ای ــد ک ــال کردن تخصصــی تقاضــا ارس

-نقدنامه ی تاریخ: دکتر محمد سپهری
-نقدنامه ی فلسفه، کالم و ادیان و عرفان:به سردبیری دکتر حسین هوشنگی

ــا ایجــاد  ــز ب ــی روان شناســی، نقدنامــه ی فقــه و حقــوق، نقدنامــه ی علــوم سیاســی( دیگــر نی ســه نقدنامــه )نقدنامــه ی ایران
ــد. ــرار گرفتن ــد تشــکیل و انتخــاب اعضــا و ارکان نشــریه ق ــک در رون ســامانه ی الکتروین

ــازمان ها و  ــه س ــریات ب ــی نش ــد ارزیاب ــه ی جدی ــوم، آیین نام ــریات وزارت عل ــیون نش ــال 1۳۹۸ کمیس ــت س ۳-در اردیبهش
نهادهــای زیــر مجموعــه وزارت عتــف ابــالغ شــد. براســاس آیین نامــه ی جدیــد، تمــام نشــریات مجــدداً بر اســاس معیارهــای 
ــا  ــه، بایســتی در ســامانه ی مپف ــرای کســب رتب ــد و نشــریات ب ــرار می گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب ــه، م ــن رتب ــد، جهــت تعیی جدی
ثبت نــام و اطالعــات نشــریه را جهــت تعییــن ســطح در ایــن ســامانه تکمیــل می کردنــد. طــی ایــن رونــد تعــداد 21 نشــریه 
ــه از ســامانه ی نشــریات پژوهشــگاه اســتفاده  ــا ک ــازی انجمن ه ــا صاحب امتی ــازی پژوهشــگاه، دو نشــریه ب ــا صاحــب امتی ب
می کننــد و دو نشــریه ی تخصصــی در ســامانه ی مپفــا جهــت ارزیابــی بــر اســاس قوانیــن جدیــد ثبت نــام کردند.آیین نامــه ی 
ــه،  ــأت تحریری ــورد ســردبیر، اعضــای هی ــه در م ــه )ازجمل ــاد آیین نام ــا مف ــا خــود را ب ــرد ت ــزم می ک ــد نشــریات را مل جدی
تعــداد مقــاالت منتشــر شــده در هــر ســال و...( تطبیــق دهنــد و ایــن سیاســت ، به ویــژه در ســاختار اعضــای هیــأت تحریریــه 

و روزآمــدی، تغییــر و تحوالتــی در حــوزه ی نشــریات در پــی داشــت.
ــه ی »ب«  ــه کســب رتب ــق ب ــازی پژوهشــگاه، موف ــا صاحب امتی ــی کمیســیون نشــریات، 21 نشــریه ب ــد ارزیاب در نظــام جدی
ــا موفقیــت طــی کــرده و وارد مرحلــه ی نهایــی  شــدند. دو نشــریه ی تخصصــی نیــز توانســتند مراحلــه اول را در ارزیابــی ب

ارزیابــی شــوند.

4-یکــی از مــوارد شــایان توجــه در ایــن دوره، ثبــت ســه نشــریه ی ) حکمــت معاصــر، تحقیقــًا تاریــخ اجتماعــی، ادبیــات و 
پژوهش هــای میان رشــته ای( بــا صاحــب امتیــازی پژوهشــگاه در نمایــه ی بین المللــیDOAJ اســت کــه در رونــد نمایه ســازی 

ــت اســت. ــز اهمی ــی حائ نشــریات در پایگاه هــای بین الملل

Google scholar 5-ثبت 2۳ نشریه، در نمایه ی بین المللی

ــخ  ــه تاری ــی Q1 توســط ســه نشــریه ی:  )جامعه پژوهــی فرهنگــی، جســتارهای تاریخــی، پزوهش نام ــت درجــه کیف 6-دریاف
ــان،  ــه ی زن ــی Q2 توســط 6نشــریه )جســتارهای سیاســی معاصــر، پژوه  نام ــت درجــه ی کیف ــی و اقتصــادی( و دریاف اجتماع

ــوی( ــه ی عل ــناخت، پژوهش نام ــگ، زبان ش ــانه و فرهن ــر، رس ــی معاص ــات پارس ادبی

ــای  ــرایط و مؤلفه ه ــه ش ــه ب ــا توج ــریات ب ــانی نش ــور به روزرس ــگاه به منظ ــریات پژوهش ــام نش ــرای تم ــد DOI  ب ۷-خری
ــوم ــی کمیســیون نشــریات وزارت عل ارزیاب



83

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و پنجم،  فروردین ماه 1400



84

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و پنجم  فروردین ماه 1400



85

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و پنجم،  فروردین ماه 1400

گزارش عملکرد مرکز تحقیقات امام علی)ع( در سال 1399

* همکاری و مشارکت در برگزاری دومین جشنواره ی تألیفات برتر علوم انسانی عالمه جعفری
 

مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع( در راســتای اهــداف و برنامه هــای راهبــردی پژوهشــگاه 
ــای طــی ســال  ــه انجــام فعالیت ه ــادرت ب ــف خــود ، مب ــنامه و شــرح وظای ــن اساس و همچنی

1۳۹۹ بــه شــرح زیــر کــرده اســت: 
ــی)ع(  ــام عل ــدان ام ــمندان و عالقه من ــور اندیش ــا حض ــی ب ــت های تخصص ــزاری نشس برگ
ــا  ــاط ب ــی)ع(.  ایجــاد ارتب ــام عل ــاد گوناگــون اندیشــه و ســیره ی ام پژوهــی در خصــوص ابع
ــاد و  ــی. ایج ــره ی مل ــش و کنگ ــزاری همای ــارکت در برگ ــو و مش ــای هم س ــز و نهاده مراک
توســعه ی بانــک جامــع اطالعاتــی بین المللــی امــام علــی)ع( پژوهــان بــا 4000 عضــو داخلــی و 
خارجــی. تقویــت و توســعه ی کتابخانــه ی تخصصــی امیرالمومنیــن علــی علیه الســالم تــا ســطح 

ــه امــام علــی)ع( . 5000 عنــوان کتــاب مربــوط ب
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* تدوین آیین نامه ی شورای علمی مرکز
* انتصاب دکتر سیدمحمدرحیم ربانی زاده به ریاست مرکز در مورخ 1399/7/13

* بازدید رئیس پژوهشگاه از مرکز 
ــا  ــی)ع( ب ــام عل ــات ام ــز تحقیق ــدی از مرک ــی بازدی ــاه 1۳۹۹، ط ــنبه 1۳بهمن م ــس پژوهشــگاه، روز دوش ــادی، رئی ــر قب دکت
رئیــس و کارکنــان ایــن مرکــز در خصــوص برنامه هــا و مســائل آن گفت وگــو کــرد. در ابتــدای ایــن جلســه، دکتــر قبــادی بــا 
ــی  ــر سیدســجاد علم الهــدی قدردان ــز، از زحمــات و تالش هــای دکت ــد مرک ــوان رئیــس جدی ــی زاده به عن ــر ربان ــی دکت معرف
ــه ابعــاد جهانــی شــخصیت و ســیره ی امــام علــی)ع( خواســتار برنامه ریــزی  ــا اشــاره ب و تشــکر کــرد. رئیــس پژوهشــگاه ب
فعالیت هــای مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع( در جهــت اســتفاده از همیــن فرصــت بــرای بســط  فعالیت هــای بین المللــی و 
بین االدیانــی شــد. وی همچنیــن بهره گیــری از فضــای مجــازی بــرای تــداوم فعالیت هــای گذشــته مرکــز را فرصــت مناســبی 
دانســت تــا بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد کشــور در رابطــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا و محدودیت هــای پیــش آمــده اقدامــات 

مؤثــری صــورت پذیــرد.
ــادآور شــد: ســومین کنگــره ی بین المللــی امــام علــی)ع( پژوهــی کــه ســال گذشــته برگــزار شــد،  دکتــر قبــادی در ادامــه ی
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــود و اب ــه ای ب ــه لحــاظ هزین ــا ب ــا و همایش ه ــزاری کنگره ه ــی برگ ــرای خودگردان ــی ب ــه ی خوب نمون
بقیــه ی مراکــز و بخش هــای علمــی پژوهشــگاه نیــز از ایــن تجربــه اســتفاده کننــد و گفــت »خــدا را سپاســگزاریم کــه جایــگاه 
مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع( در بیــن نهادهــای علمــی، فرهنگــی و پژوهشــی داخــل و خــارج از کشــور خــوب و برجســته 
اســت کــه ایــن جایــگاه بایــد حفــظ و ترقــی یابــد«. در ادامــه ی ایــن نشســت دکتــر ربانــی زاده ضمــن تشــکر از حضــور دکتــر 
ــرای وحــدت  ــد فرصــت مناســبی ب ــر می توان ــن ام ــی اســت و همی ــی)ع( جهان ــام عل ــام ام ــن مرکــز گفــت: ن ــادی در ای قب
شــیعه و ســنی و حتــی همکاری هــای بین االدیانــی بــاش و تأکیــد کــرد: در ماه هــای اخیــر، ارتباطــات خــوب و گســترده ای 
ــام علــی)ع( پژوهــی  ــن شــخصیت ها و اندیشــمندان حــوزه ی ام ــی و همچنی ــا برخــی نهاد هــای علمــی، فرهنگــی و مذهب ب
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ــد موجــب بیشــتر شــدن فعالیت هــای مرکــز شــود. برقــرار شــده اســت کــه می توان

*  برگزاری نشست مجازی با عنوان سبک زندگی علوی با تأکید بر حقوق انسان ها، 1399/12/3

* حضور دکتر ربانی  زاده در شبکه ی پنج صدا و سیما به مناسبت میالد امام علی)ع(، 99/12/1

* توسعه و تقویت بانک جامع اطالعاتی امام علی)ع( پژوهان 



88

خبرنامه، سال نهم، شماره ی هفتاد و پنجم  فروردین ماه 1400

 
   * توسعه و تقویت کتابخانه ی تخصصی مرکز

* تهیه و تدوین کتاب مستند برگزاری سومین کنگره ی بین المللی امام علی)ع(پژوهی به فارسی و انگلیسی
  

*  انتشار مقاالت سومین کنگره ی بین المللی امام علی)ع( پژوهی در فصلنامه ی علوی 
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* انتشار شماره های بهار، تابستان ،پاییز و زمستان فصلنامه ی علوی

*  پشتیبانی و به روزرسانی وب گاه سه زبانه ی مرکز 
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گزارش عملکرد پژوهشکده های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1399

پیش گفتار
ــري در  ــع بش ــعه ی جوام ــد و توس ــت و رش ــت اس ــف حقیق ــي و کش ــب آگاه ــاي کس ــن ابزاره ــش از مهم  تری پژوه
ــاي  ــا و فعالیت  ه ــب برنامه  ریزي  ه ــروزه اغل ــوده اســت. ام ــر، نتیجــه ی پژوهــش ب ــرون متأّخ ــژه در ق ــخ، به وی طــول تاری
ــرد. بنابرایــن، پیشــرفت و پویایــی دانــش بشــری در گــرو  ــواع پژوهش  هــا صــورت می  گی ــه ی ان ــر پای معمــوِل انســاني ب
ــن رو  ــد داشــت. ازای ــی و نشــاط الزم را نخواه ــز پویای ــی نی ــور علم ــش ام ــدون انجــام پژوه ــش اســت. ب انجــام پژوه
ــه پژوهــش دانســت.  ــان ب یکــی از عوامــل اساســی پیشــرفت در کشــورهای توســعه یافته را می  تــوان رویکــرد ویــژه ی آن
ــن  ــر پژوهــش داشــته اســت. در ای ــه ام ــژه  ای ب ــگاه وی ــت کشــور ن ــر مجموعــه ی مدیری ــه در ســال  های اخی خوش بختان
ــی پژوهــش در  ــون اصل ــه ی کان ــی و پژوهشــی، به منزل ــوزش عال ــران دانشــگاه  ها و مؤسســات آم ــان، مســئوالن و مدی می
ــن  ــش در ای ــت پژوه ــت و کیفی ــر کّمی ــد و ب ــره ببرن ــده به ــت به وجود آم ــن فرص ــا از ای ــد ت ــدد برآمده  ان ــور، درص کش

ــد. ــه ها بیفزاین مؤسس
ــی و پژوهشــی،  ــت علم ــه فعالی ــج ده ــش از پن ــورداری بی ــا برخ ــز، ب ــی نی ــات   فرهنگ ــانی و مطالع پژوهشــگاه علوم  انس
ــد  ــوم انســانی و فرهنگــی عمــل کن ــه ی پژوهــش در حیطــه ی مطالعــات عل ــه وظیفــه ی خــود در زمین کوشــیده اســت ب
ــیاری از  ــی بس ــه ی علم ــت در کارنام ــوان گف ــه می ت ــازد. چنان ک ــرار س ــازنده برق ــی س ــوزه تعامل ــن ح ــگان ای ــا نخب و ب
ــا  ــان ب ــر آن ــاط مؤث ــه نتیجــه ی ارتب ــود دارد ک ــای پژوهشــی  ای وج ــانی فعالیت  ه ــوزه ی علوم  انس ــته ی ح ــتادان برجس اس

ایــن پژوهشــگاه اســت.
ــای  ــامل فعالیت  ه ــات فرهنگــی، ش ــده ی عملکــرد پژوهشــی پژوهشــگاه علوم  انســانی و مطالع ــزارش حاضــر دربردارن گ
ــده  ــدی ش ــر طبقه  بن ــای زی ــب فعالیت  ه ــه در قال ــال 1۳۹۹ اســت ک ــی پژوهشــگاه در س ــأت علم پژوهشــی اعضــای هی

اســت:
ـ طرح  های پژوهشی مصوب و پایان یافته
ـ مقاله  های چاپ شده در مجالت علمی

ـ کتاب های چاپ شده
ـ مقاله های چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش  های ملی و بین المللی و مجموعه های موضوعی

ـ سخنرانی های ارائه شده در کنفرانس ها، نشست ها و همایش ها
ـ کارگاه  های آموزشی

منبــع اصلــی اطالعــات پژوهشــی منــدرج در ایــن ســال نامه، ســامانه ی مدیریــت یک پارچــه ی اطالعــات پژوهشی)ســیماپ( 
ــرداری قــرار گرفتــه و ضــروری اســت.  ــوده اســت. از ســال 1۳۹6 ایــن ســامانه به طــور جــدی مــورد اســتفاده و بهره  ب ب
تمــام اعضــای هیــأت علمــی فعالیت  هــای پژوهشــی، آموزشــی، فرهنگــی و اجرایــی خــود را بــه روز در ســامانه ثبــت کننــد 

تــا هنــگام تهیــه ی گزارش  هــای مــوردی توســط متصدیــان آمــار و اطالعــات هیــچ تالشــی از عزیــزان مغفــول نمانــد.
ــی و  ــر مل ــای معتب ــی در مجله ه ــه ی علم ــوع 220 مقال ــال 1۳۹۹، درمجم ــی در س ــأت علم ــو هی ــالش 146 عض ــا ت ب
بین المللــی، 6۳ مقالــه در مجموعه مقــاالت همایش  هــای ملــی و بین المللــی و مجموعه هــای موضوعــی، 5۸ عنــوان 
کتــاب، 142 عنــوان ســخن رانی انتشــار و ارائــه شــده اســت.  همچنیــن 105 عنــوان طــرح پایان یافتــه و ۷5 عنــوان طــرح 
ــوان کارگاه  ــوع 56 عن ــی درمجم ــأت علم ــای هی ــت. اعض ــیده اس ــگاه رس ــورای پژوهشــی پژوهش ــب ش ــه تصوی ــز ب نی

ــود. ــه می ش ــی ارائ ــای پژوهش ــک واحده ــه تفکی ــی ب ــرد پژوهش ــزارش عملک ــه گ ــد. در ادام ــزار کرده  ان برگ

تعداد اعضای هیأت علمی
ــا 146  ــر ب تعــداد کل اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در پایــان ســال 1۳۹۹ براب
ــکده ی  ــو( و پژوهش ــم )1۸ عض ــخ عل ــفی و تاری ــات فلس ــکده مطالع ــه پژوهش ــوط ب ــو مرب ــترین عض ــود. بیش ــو ب عض
دانشــنامه نگاری )15 عضــو( اســت.  همچنیــن کمتریــن عضــو مربــوط بــه مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع( تنهــا بــا یــک 

عضــو هیــأت علمــی بــوده اســت.
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طرح پژوهشی
طــرح پژوهشــی به عنــوان یکــی از فعالیت هــای پژوهشــی عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی تعریــف می شــود. عضــو هیــأت علمــی بایــد به طــور منظــم و طبــق مصوبــه ی شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه 
طــرح مصــوب را اجــرا کنــد. طرح نامــه ی پژوهشــی ابتــدا توســط پژوهشــگر بــه شــورای گــروه و پژوهشــکده پیشــنهاد 
ــیون و  ــی در کمیس ــس از ارزیاب ــود. پ ــاع می ش ــی ارج ــور پژوهش ــت ام ــه مدیری ــب ب ــورت تصوی ــود و در ص می ش
درصورتــی کــه طرح نامــه بــه تأییــد اعضــای کمیســیون شــورای پژوهشــی برســد، جهــت تصویــب نهایــی بــه شــورای 

پژوهشــی پژوهشــگاه ارجــاع می شــود. 
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طرح های پژوهشی مصوب

مطابــق بــا اطالعــات دریافتــی از مصوبــات شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه، طــی ســال 1۳۹۹ تعــداد ۷5 عنــوان طــرح 
پژوهشــی تصویــب شــده اســت. بیشــترین تعــداد طــرح مصــوب مربــوط بــه پژوهشــکده ی  زبان شناســی بــا 11 عنــوان 

طــرح اســت.
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طرح های پژوهشی پایان یافته

طــرح پژوهشــی پایــان یافتــه، طرحــی اســت کــه فراینــد اجــرای آن توســط عضــو هیــأت علمــی انجــام شــده، 
جلســه ی ارزیابــی آن برگــزار و اصالحــات مــورد نظــر کمیتــه ی ارزیابــی در آن اعمــال شــده و بــه تأییــد ناظــر 
و ارزیــاب داخلــی رســیده اســت. ایــن طــرح پــس از تأییــد پایــان کار در شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه، بــه 

شــورای انتشــارات پژوهشــگاه ارجــاع می شــود.
ــان  ــات شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه، طــی ســال 1۳۹۹ پای ــی از مصوب ــا اطالعــات دریافت ــق ب ــن مطاب بنابرای
کار تعــداد 105 عنــوان طــرح پژوهشــی اعــالم شــده اســت. از ایــن تعــداد ۹6 عنــوان طــرح موظــف اعضــای 
هیــأت علمــی و ۹ عنــوان نیــز طــرح غیرموظــف  آن هــا بــوده اســت. بیشــترین تعــداد طــرح پایان یافتــه مربــوط 

ــوان طــرح اختصــاص دارد. ــا 20 عن ــه پژوهشــکده ی  زبان شناســی ب ب
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کتاب های چاپ شده

طــی ســال 1۳۹۹ تعــداد 5۸ عنــوان کتــاب توســط اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه منتشــر شــده اســت. از ایــن 
ــوان  ــوده اســت.  همچنیــن ۹ عن ــوان تألیــف فصلــی از کتــاب ب ــوان تألیــف به صــورت کامــل، 5 عن تعــداد، ۳4 عن
ــأت  ــی آن توســط اعضــای هی ــتاری علم ــز ویراس ــوان نی ــردآوری و ۳ عن ــوان گ ــده، ۷ عن ــه ش ــز ترجم ــاب نی کت
علمــی پژوهشــگاه انجــام شــده اســت. بیشــترین کتــاب نیــز توســط اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــکده ی مطالعــات 

اجتماعــی بــا 1۳ عنــوان بــه انتشــار رســیده اســت.
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مقاله های منتشرشده در نشریات ادواری

در ســال 1۳۹۹ تعــداد 220 عنــوان مقالــه توســط اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه در نشــریات ادواری منتشــر شــده اســت. 
1۸1 عنــوان در نشــریات علمــی پژوهشــی، 4 عنــوان در نشــریات علمــی ترویجــی، 2۳ عنــوان در نشــریات علمــی تخصصــی 
و 12 عنــوان نیــز در ســایر نشــریات ادواری انتشــار یافتــه اســت. بیشــترین تعــداد مقــاالت نیــز مربــوط بــه پژوهشــکده های 

مطالعــات اجتماعــی )۳۳ عنــوان( و زبــان و ادبیــات )۳2 عنــوان( بــوده اســت.
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مقاله های چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش و مجموعه های موضوعی

ــه  ــه در مجموع ــوان مقال ــداد 6۳ عن ــال 1۳۹۹ تع ــیماپ، در س ــامانه س ــده در س ــت ش ــتندات ثب ــاس مس ــر اس ب
ــوان( منتشــر  ــل )44 عن ــا کام ــوان( ی ــده )1۹ عن ــا مجموعه هــای موضوعــی به صــورت چکی ــاالت همایشــی ی مق
شــده اســت. بیشــترین تعــداد مقالــه نیــز توســط اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــکده ی تاریــخ ایــران بــا 11 عنــوان 

نوشــته شــده اســت.
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سخنرانی های ارائه شده

تعــداد 142 عنــوان مقالــه در قالــب ســخنرانی توســط اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه در ســال 1۳۹۹ ارائــه شــده 
اســت. از تعــداد مذکــور، ســخنرانی 40 عنــوان در همایــش، 1۸ عنــوان در ســمینار، 6۳ مــورد در نشســت های 
تخصصــی و 21 مــورد نیــز در ســایر رویدادهــا بــوده اســت. بیشــترین تعــداد ســخنرانی نیــز توســط اعضــای هیــأت 

ــت.  ــده اس ــه ش ــوان( ارائ ــر )1۸ عن ــی معاص ــات میان فرهنگ ــی مطالع ــروه پژوهش ــی گ علم
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کارگاه های آموزشی

طبــق مســتندات ثبــت شــده در ســامانه ی ســیماپ در ســال 1۳۹۹ تعــداد 56 مــورد کارگاه آموزشــی توســط اعضــای 
هیــأت علمــی تدریــس شــده اســت. بیشــترین تعــداد کارگاه هــای آموزشــی نیــز بــا 1۳ مــورد توســط اعضــای هیــأت 

علمــی پژوهشــکده ی اخــالق و تربیــت ارائــه شــده اســت.
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