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خبرانهم

گزارش عملکرد بخش ها و واحدها در سال 1400
* معاونت کاربردی سازی علوم انسانی و فرهنگی

* معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی
* معاونت اداری، مالی و مدیریت منایع

* دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
* مرکز نقد و اعتالی علوم انسانی

* دفتر همکاری های علمی و بین المللی
* اداره  روابط عمومی

* مرکز تحقیقات امام علی)ع(
* مرکز اسناد فرهنگی آسیا

* مرکز نشر آثار علمی
* کتابخانه ها

* پژوهشکده ها

تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته اعضای هیأت علمی 
در سال 1400 به تفکیک واحد پژوهشی

مقاالت بارگذاری شده در پرتال جامع علوم انسانی





ــگاهی  ــه ی دانش ــای مجموع ــن کاره ــی از بزرگ تری  یک
ــم  ــوزه و ه ــم ح ــا )ه ــور م ــگان کش ــه ی نخب و مجموع
ــرفت  ــه ی پیش ــه نقش ــد ک ــن باش ــد ای ــگاه( بای دانش

ــد. ــم کنن ــامی تنظی ــی اس ــاس مبان ــور را براس کش



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گاه علوم انسانی و مطالعات رفهنگی ژپوهش
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گزارش عملکرد معاونت کاربردی سازی علوم انسانی و فرهنگی

ــد معاونت  ــاختار جدی ــال 1398 و شــکل گیری س ــاختار سازمانی پژوهشــگاه در س ــس از تدوین و تصویب س پ
ــای  ــود در زمینه ه ــین خ ــف پیش ــام وظای ــار انج ــد این معاونت در کن ــرر ش کاربردي سازي علوم انسانی و فرهنگی، مق
مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی به ویــژه پرداختــن بــه چالش هاي اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصـادي، بــه توسعه 
کّمی و کیفی ابعــاد مختلــف فعالیت هــای پژوهشگاه نیــز بپــردازد. بــر ایــن اســاس بــه منظــور ورود پژوهش هاي علوم 
انسانی به عرصۀ جامعه و صنعت، کاربردي سازي و ترویج پژوهش ها و همچنیــن ارتقاي فرهنگ پژوهش و پژوهشگري 
و  انسانی«  علوم  پژوهش هاي  دستاوردهاي  »ترویج  انسانی«،  علوم  پژوهش هاي  کاربردي سازي  و  »نوآوري  مدیریِت  سه 

ــه فعالیــت پرداخــت. »مدیریــت فرهنگی« تشــکیل و ب

اهــّم فعالیت هــا و اقدامــات ایــن معاونــت و مدیریت هــای زیرمجموعــه آن عبارتنــد از: تقویــت، تحکیــم و تعمیــق هویت 
انقالبی، اسالمی و ایرانی )آئین ها، شعائر و فرهنگ عامه(؛ بازآفرینی و تبلیغ میراث هاي تمدنی، فرهنگی و دینی؛ ایجاد ارتباط 
و همــکاری هرچــه بیشــتر بــا مراکــز، مؤسســات و نهادهــای فکــری، فرهنگــی و انقالبــی؛ راهبــری و نظــارت بــر حســن 
ــا  ــان، انعقــاد تفاهم  نامــه ب ــه امــور فرهنگــی واجتماعــی پژوهشــگاه در ســطوح اســتادان، دانشــجویان و کارکن اجــرای کلی
ــوم  ــوزه عل ــای ح ــاط طرح ه ــاد ارتب ــا و و ایج ــازی طرح ه ــی؛ کاربردی س ــی و فرهنگ ــات علم ــز و مؤسس ــایر مراک س
انســانی بــا جامعــه و صنعــت؛ ترویجیسازي دستاوردهاي پژوهشی؛ برگزاري مراسم گــرامیداشت بزرگان و مفاخر تاریخی 
و ادبی؛ برگــزاری مراســم اعیاد و سوگواري ها با حضور کارکنان و خانواده هاي آنان؛ برپایی دوره هــای آموزشــی تخصصــی 
ــای بصیرت افزایی اعضاي هیأت علمی؛ بازدید اعضاي هیأت علمی،  ــی، نشست های علمیـ فرهنگی و دوره ه و مهارت افزای
فعالیت هاي مختلــف در حوزه سالمت روحی و جسمی  تاریخی و فرهنگی؛  اماکن  از  دانشجویان پژوهشگاه  همکاران و 
کارکنان ازجلمــه پایــش ســالمت اعضــای پژوهشــگاه و برگــزاری مســابقات فرهنگــی ـ ورزشــی و... . در ادامــه برخــی از 

ــت تشــریح شــده اســت: ــن معاون فعالیت هــای ای

مصوبات هیأت رئیسه
ــتادی و  ــف س ــای مختل ــم بخش ه ــای مه ــگاه از اولویت  ه ــه پژوهش ــأت رئیس ــات هی ــق مصوب ــری تحق ــرا و پیگی اج
ــه شــمار مــی رود کــه یکــی از شــاخص های مهــم ارزیابــی واحدهــا اســت. در ســال 1400 تعــداد  صفــی پژوهشــگاه ب
ــوم انســانی و  ــت کاربردی ســازی عل ــه معاون ــری ب ــرای اجــرا و پیگی ــأت رئیســه پژوهشــگاه ب ــه از ســوی هی 61 مصوب
فرهنگــی ابــالغ شــد کــه از مجمــوع ایــن مــوارد، تعــداد 49 مــورد انجــام، 8 مــورد بنــا بــه نــوع مصوبــات در دســت اجــرا 

و پیگیــری و تعــداد 4 مــورد نیــز بــرای اطــالع بــوده اســت.

نمودار عددی اجرای مصوبات هیأت رئیسه
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تشکیل کمیسیون ماده یک برای متقاضیان ارتقاء و تبدیل وضعیت
یکــی از وظایــف معاونــت کاربردی ســازی علــوم انســانی و فرهنگــی در تعامــل و همــکاری بــا دبیرخانــه هیــأت ممیــزه 
و دبیرخانــه هیــأت اجــرای جــذب پژوهشــگاه، تشــکیل کمیســیون مــادۀ یــک و بررســی پرونده هــای متقاضیــان ارتقــاء و 
تبدیــل وضعیــت اعضــای هیــأت علمــی اســت. در طــول ســال 1400 تعــداد 29 پرونــده بــه ایــن معاونــت ارجــاع و پــس 
از تشــکیل جلســات کمیســیون، نتایــج بــرای انجــام فرایندهــای بعــدی اعضــای متقاضــی بــه دبیرخانه هــای هیــأت ممیــزه 

و جــذب ارســال شــد.
ــل  ــان تبدی ــرای متقاضی ــده ب ــداد 14 پرون ــاء و تع ــان ارتق ــرای متقاضی ــده ب ــداد 15 پرون ــده، تع ــن 29 پرون ــان ای از می
وضعیــت بــوده اســت. همچنیــن از آنجــا کــه دبیرخانه هــای هیــأت ممیــزه و هیــأت اجرایــی جــذب پژوهشــگاه، مســئولیت 
بررســی فرایندهــای ارتقــاء و تبدیــل وضعیــت اعضــای هیــأت علمــی 12 مؤسســه  پژوهشــی علــوم انســانی کشــور را بــر 
ــه  ــوط ب ــده مرب ــاء و 9 پرون ــان ارتق ــه متقاضی ــوط ب ــده مرب ــداد 11 پرون ــور، تع ــده مذک ــداد 29 پرون ــد، از تع ــده دارن عه

ــل وضعیــت داخــل پژوهشــگاه و  ــان تبدی متقاضی
تعــداد 4 پرونــده مربــوط بــه متقاضیــان ارتقــاء و 
5 پرونــده مربــوط بــه متقاضیــان تبدیــل وضعیــت 
ــوده  ــز علمــی ب ــا مرک 13 پژوهشــگاه، مؤسســه ی
اســت کــه پژوهشــگاه بــه عنــوان مؤسســه معیــن، 
ــل  ــاء و تبدی ــای ارتق مســئولیت بررســی پرونده ه
ــده  ــذار ش ــگاه واگ ــه پژوهش ــا ب ــت آن ه وضعی

اســت.
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»مدیریــت فرهنگــی« در چارچــوب برنامــه توســعه راهبــردی پژوهشــگاه و بنــا بــر تعریــف وظایــف خود بــا رویکردی 
آینده پژوهانــه و کالن نگــر، ضمــن مشــارکت مؤثــر بــرای تحقــق برنامه هــای کالن پژوهشــگاه، بــه فعالیــت در زمینــۀ 

برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی مّلــی، مناســبتی، مذهبــی، آئینــی و اجتماعــی نیــز می پــردازد. 
ایــن مدیریــت می کوشــد بــا برنامه ریــزی مدبرانــه مبتنــی بــر برنامــه راهبــردی و توجــه بــه نیازهــای مرتبــط همــکاران 
و دانشــجویان، افق هــا و امکاناتــی بــرای ارتقــاء ســطح نظــری و عملــی در زمینه هــای فرهنگــی و در نتیجــه، تحقــق 

هرچــه بیشــتر و بهتــر وظایــف محولــه خــود فراهــم کنــد. 
گزارش فعالیت های این مدیریت در زمینه های مختلف به شرح زیر است:

- تأمیــن محتــوای نمایشــگرهای نصــب  شــده در پژوهشــگاه شــامل: معرفــی پژوهشــکده ها و مراکــز پژوهشــی و 
ــه، مشــاهیر و مناســبت ها، عکــس و گــزارش  ــه، کتــاب هفت ــار هفت ــه، اخب گروه هــا، حدیــث هفتــه، رهنمــود هفت

منتخــب هفتــه و رهنمــود اخالقــی هفتــه 
ــه مدیریــت ترویجی ســازی معاونــت  - دریافــت یادداشــت های مناســبتی از همــکاران هیــأت علمــی و ارســال ب

فرهنگــی جهــت درج در  وبــگاه
- مصاحبه ها:

ــه  ــر فاطم ــش پژوهشــگاه، دکت ــت و تحــول در پژوه ــی کیفی ــیون ارزیاب ــا عضــو کمیس ــه ب ــام مصاحب *انج
ــی کمیســیون ــج بررســی تحلیل ــارۀ نتای ــو، درب براتل

*انجــام مصاحبــه بــا دانشــجوی برگزیــدۀ پژوهشــگاه در هفتــۀ پژوهــش، آقــای نیمــا آصفــی دربــارۀ زمینــۀ 
پژوهــش نامبــرده بــا عنــوان خــروج اســناد تاریخــی از ایــران

*ویرایــش متــن مصاحبــه بــا سرپرســت معاونــت پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه، دکتــر یحیــی 
فــوزی، دربــارۀ ارتقــاء پژوهــش در علــوم انســانی

ــارۀ  ــن زاده، درب ــر مهــدی معی ــا سرپرســت مدیریــت پژوهشــی پژوهشــگاه، دکت ــه ب ــن مصاحب *ویرایــش مت
ــود و تســهیل روندهــای پژوهشــی پژوهشــگاه بهب

-تهیــه کاربــرگ تجمیــع داده هــای تخصصــی ـ راهبــردی اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه و پیگیــری گــردآوری 
ــا ــن کاربرگ  ه ای

مدیریت فرهنگی
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ــا همــکاری  ــه اعضــای پژوهشــگاه و خانواده هــای آن هــا ب ــا ب - فراهــم کــردن تمهیــدات الزم بــرای تزریــق واکســن کرون
پایــگاه بســیج، در تاریــخ پنجــم بهمــن مــاه 1400 در واحــد بهداشــت پژوهشــگاه

-  فراهم کردن امکان حضور متخصص بینایی سنجی و عرضه عینک با همکاری پایگاه بسیج
- فراهم کردن امکان تهیه عکس پرسنلی از همکاران با همکاری پایگاه بسیج

- فعالیت های مناسبتی:
* روز کتــاب و کتاب خوانــی و هفتــه کتــاب، 24 الــی 30 آبان مــاه: اعــالم فراخــوان برگزیــدگان »مســابقه کتــاب ســه 

دقیقــه ای« بــرای همــکاران پژوهشــگاه و خانواده هــای آن هــا و دریافــت و داوری محتواهــای ارســالی:
در ایــن مســابقه 23 نفــر شــامل یــک عضــو هیــأت علمــی، 15 کارشــناس و 7 نفــر از فرزنــدان همــکاران شــرکت کردند. 
ــه  ــت کتابخان ــدار مدیری ــان )کتاب ــرا اوحدی ــار چهــار همــکار؛ میت ــب آث ــه ترتی ــار همــکاران شــرکت کننده ب ــان آث از می
ــوی نژاد  ــده موس ــنامه نگاری(، حمی ــکده دانش ــناس پژوهش ــی )کارش ــعود امیرخان ــنامه نگاری(، مس ــکده دانش پژوهش
ــار  ــه عنــوان آث )کارشــناس مســئول مدیریــت فرهنگــی( و گوهــر نصرتــی )کارشــناس پژوهشــکده دانشــنامه نگاری( ب

برگزیــده انتخــاب شــدند. 
ــا حســنی فرزند  ــن شــرح اســت: آوین ــه ای ــد ب ــن مســابقه شــرکت کردن ــه در ای ــی ک ــز همکاران ــدان عزی اســامی فرزن
ــام  ــم پی ــد طاهــره خیرخــواه، رضــا و مری ــد ســهیال کاظمــی، بهــزاد پارســا فرزن ــورا مهــرداد فرزن علیرضــا حســنی، ن
فرزانــدن معصومــه دلــدار و امیــر پیــام، یاســمین امیرخانــی، فرزنــد مســعود امیرخانــی و عســل قــدس محمــدی فرزنــد 

نســترن حاجــی زاده ســابق.
ــناس  ــیرعلیزاده، کارش ــه ش ــگاه؛ معصوم ــناس پژوهش ــل از دو کارش ــاه: تجلی ــم آذرم ــن، دوازده ــی معلولی * روز جهان

ــات ــان و ادبی ــناس پژوهشــکدۀ زب ــانی، کارش ــه احس ــی و معصوم ــات اجتماع پژوهشــکدۀ مطالع
* روز دانشجو، شانزدهم آذرماه: تجلیل از دانشجویان پژوهشگاه

* والدت حضــرت زینــب )س( و روز پرســتار، پنجــم جمــادی االول، مصــادف بــا بیســت و هفتــم دی مــاه: گرامیداشــت 
والدت حضــرت زینــب)س( و روز پرســتار و تجلیــل از روپــاک نانــوا، کارشــناس پرســتاری مرکــز بهداشــت پژوهشــگاه

ــی،  ــی اکــرم، حضــرت فاطمــه )س(، دو روایــت ســیزدهم جمــادی االول و ســوم جمــادی الثان * شــهادت دخــت نب
ــه در  ــام فاطمی ــت ای ــم و گرامیداش ــم تکری ــزاری مراس ــاه: برگ ــم دی م ــاه و هفده ــم آذرم ــت و هفت ــا بیس ــادف ب مص
ــا حضــور اســتادان،  روزهــای بیســت و هفتــم آذرمــاه و ســیزدهم لغایــت پانزدهــم دی مــاه در نمازخانــه پژوهشــگاه ب

ــان و دانشــجویان پژوهشــگاه کارکن
* اعالم فراخوان مسابقۀ »بزرگ بانوی دو عالم از نگاه شما« و دریافت و داوری محتواهای ارسالی:

در ایــن مســابقه هفــت نفــر از همــکاران و فرزنــدان آنــان شــرکت کردنــد. دو نفــر از همــکاران بــا ارســال دل نوشــته 
و یــک همــکار نیــز بــا ارســال کلیــپ و همچنیــن چهــار نفــر از فرزنــدان عزیــز همــکاران بــا ارســال نقاشــی و... بــه 

ســاحت حضــرت زهــرا )س( ابــراز ارادت کردنــد.
* گرامیداشت والدت حضرت فاطمه )ع( و روز زن، بیستم جمادی الثانی مصادف با سوم بهمن ماه: 

ــا حضــور رئیــس پژوهشــگاه،  ــگاه زن ب ــم جای ــالد حضــرت فاطمــه )ع( و تکری - برگــزاری مراســم جشــن می
ــر سیدرضاحســینی،  ــوم انســانی و فرهنگــی، دکت ــت کاربردی ســازی عل ــی، سرپرســت معاون ــر موســی نجف دکت

ــری ــر بهــاره نصی سرپرســت مدیریــت فرهنگــی، دکت
- افتتــاح تــاالر ادب بــا حضــور رئیــس پژوهشــگاه، اســتادان پیشکشــوت؛ دکتــر پورنامداریــان و دکتــر مصطفــی 
عاصــی، دکتــر فــوزی و دکتــر جنیــدی در روز والدت حضــرت فاطمــه زهــرا )ع( بــا همــکاری حــوزۀ ریاســت
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- تقدیر از برگزیدگان مسابقه »کتاب سه دقیقه ای«
- تقدیر از برگزیدگان مسابقه »بزرگ بانوی دوعالم از نگاه شما«

- تقدیر از بانوان پژوهشگاه و اهدای هدایایی به رسم یادبود به آنان با همکاری حوزۀ ریاست
ــالگرد  ــومین س ــل و س ــا چه ــان ب ــه همزم ــاه، ک ــن م ــران در 18 بهم ــی ای ــوزه مل ــوزه کاخ گلســتان و م ــد از م * بازدی
پیــروزی انقــالب اســالمی و ایــام اهلل مبــارک دهــه فجــر بــا همــکاری پایــگاه بســیج پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی انجــام شــد. در ایــن بازدیــد تعــدادی از پژوهشــگران و همــکاران پژوهشــگاه حضــور داشــتند و از مجموعــه ای 

از بناهــای تاریخــی، دیــدار کردنــد.

ایــن مدیریــت امیــد دارد کــه در مســیر پیــش روی خود، 
ــی  ــف فرهنگ ــای مختل ــری در زمینه ه ــای موثرت گام ه
و همچنیــن  پژوهشــگاه  اهــداف کالن  بــه  مربــوط 

ــردارد. ــی ب ــاد علم ــن نه ــاری ای ــای ج نیازه
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مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی

ایــن مدیریــت بــر اســاس اســناد باالدســتی ازجملــه نقشــه جامــع علمــی کشــور کــه در آن توجــه بــه علــم و تبدیــل آن بــه 
گفتمــان اصلــی جامــع )راهبــرد کالن 2 فصــل 4(، سیاســت های کلــی علــم و فنــاوری ابالغــی مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه 
العالــی( کــه بــر افزایــش درک اجتماعــی از اهمیــت توســعه علــم و فنــاوری تأکیــد شــده اســت، برنامــه توســعه پژوهشــگاه 
ــده  ــز ای ــود و نی ــامل می ش ــت های 2،6، 15، 16، 17، 20، 28، و 31 را ش ــن سیاس ــای 1، 2، 4، و 6 و همچنی ــه راهبرده ک
پژوهشــگاه بــدون دیوار)پژوهشــگاه جامعه مــدار و خدمــات پایــدار( فعالیــت می کنــد. محورهــای اصلــی فعالیــت مدیریــت 

ــد از:  ــازی عبارتن ترویجی س
- بهبود روش هاي موجود و انتقال یافته هاي جدید تحقیقی

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

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

- برنامه ریزي، حمایت و پشتیبانی، توسعه و تجهیز شبکه ترویجی متناسب با نیاز
- سامان دهی، حمایت و پشتیبانی فضا و امکانات آموزشی ترویجی

ــل  ــتاي تعام ــت در راس ــراي تقوی ــن ب ــاي نوی ــتفاده از تکنولوژي ه ــا اس ــی مناســب ب ــتم ارتباط ــرا و طراحــی سیس - اج
ــج عناصــر شــبکه تروی

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

- ایجاد ارتباط و همکاري هرچه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهاي فکري، فرهنگی و انقالبی
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- برنامه ریــزي بــه منظــور توســعه آموزش هــاي فرهنگــی، سیاســی و اخالقــی از طریــق برگــزاري کارگاه هــاي آموزشــی، 
ــا اســتفاده بهینــه از تــوان موجــود نهادهــاي اســالمی و  ســمینارها و مجامــع فرهنگــی، فکــري و سیاســی پژوهشــگاهی ب
انقالبــی و نظــارت بــر آنهــا، اهتمــام بــه ترویــج فرهنــگ گفت وگــو، نقــد روشــمند، آزاداندیشــی و گســترش زمینــه ارتبــاط 

پژوهشــگاهیان بــا مجریــان کارگاه هــا و ســمینارها )حضــوري و مجــازي(
- ایجاد ارتباط با مجامع علمی و تحقیقاتی براي ترویجی سازي 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
ــگاه پژوهشــگاه( اســت. ــوم انســانی و وب ــع عل ــال جام ــال و ســامانه ها« )پرت ــروه پرت تخصصــی و مجــازی« و »گ

1. گروه ترویج آموزش های تخصصی و مجازی
از آنجــا کــه ترویــج دســتاوردهای پژوهش هــای علــوم انســانی بــرای آمــوزش، 
همگانــی کــردن و کاربــردی کــردن آن از اهــداف و وظایــف پژوهشــگاه 
ــز  ــه اســت، مرک ــرار گرفت ــد ق ــورد توجــه و تأکی ــه در اساســنامه آن م اســت ک
ــا هــدف ترویــج پژوهــش  آموزش هــای تخصصــی آزاد علــوم انســانی )ماتــا( ب
ــدت و در  ــی آزاد کوتاه م ــای آموزش ــب دوره ه ــی در قال ــات علم ــه خدم و ارائ
ــش  ــدان کســب دان ــژه عالقه من ــه به وی ــه تقاضــای جامع راســتای پاســخگویی ب
ــتگاه های  ــای آموزشــی و پژوهشــی دس ــع  نیازه ــوم انســانی و رف در حــوزه عل
اجرایــی در ســال 1393 تأســیس شــد. بــر ایــن اســاس دوره هــاي تخصصــی و 
ــاي آزاد  ــه آموزش ه ــوب آیین نام ــدت در چارچ ــدت و میان م ــردي کوتاه م کارب
مصــوب وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري بــراي متقاضیــان طراحــی و اجــرا 

می شــود. 
در ســال 1398 بــا تغییــر ســاختار معاونــت فرهنگــی بــه معاونت کاربردی ســازی 
علــوم انســانی و فرهنگــی، مدیریتــی تحت عنــوان مدیریــت ترویج دســتاوردهای 
ــا  ــروه ب ــت دو گ ــن مدیری ــت. در ای ــکل گرف ــانی ش ــوم انس ــای عل پژوهش ه

ــت  ــده فعالی ــت. عم ــرار گرف ــامانه ها« ق ــال و س ــروه پرت ــای تخصصــی و مجــازی« و »گ ــج، آموزش ه ــروه تروی ــای »گ نام ه
گــروه ترویــج، آموزش هــای تخصصــی و مجــازی عبــارت اســت از ترویــج علــم و نیــز برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و 
درس گفتارهایــی کــه پیــش از ایــن مرکــز آموزشــی آزاد تخصصــی آنهــا را انجــام مــی داد. بــا آغــاز بــه کار مدیریــت ترویــج 
ــای آزاد  ــز آموزش ه ــه در مرک ــی ک ــازی فعالیت های ــور برندس ــه منظ ــی ب ــانی اقدامات ــوم انس ــای عل ــتاورهای پژوهش ه دس
ــه  ــای تخصصــی آزاد« ک ــز آموزش ه ــوان »مرک ــا عن ــز ب ــام مرک ــت. یکسان ســازی ن تخصصــی انجــام می شــدنیز انجــام گرف
بــه اختصــار »ماتــا« نامیــده می شــود ازجملــه اقداماتــی اســت کــه بــا هــدف افزایــش کّمــی و کیفــی دوره هــا در ســطح ملــی 

ــی انجــام شــده اســت.  و بین الملل
ــزار  ــر برگ ــاي زی ــداف  و مأموریت ه ــن  اه ــور تأمی ــه  منظ ــانی ب ــوم انس ــی عل ــوزش  آزاد تخصص ــای  آم ــوع، دوره  ه درمجم

می  شــود:
- ترویجی سازی دستاوردهای پژوهشی

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

- ایجاد فرصت برای انتقال دانش
- استفاده از ظرفیت های مردمی برای اعتالی دانش و تخصص

- توسعۀ آموزش های تخصصی معطوف به کاربرد و اشتغال
- آموزش مداوم و همگانی کردن آموزش هایتخصصی 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 آنها
- پاسخ به تقاضا و رفع نیاز جامعه

- توسعه خدمات علمی و آموزشی پژوهشگاه
مرکــز آموزش هــاي تخصصــی آزاد )ماتــا( از ابتــداي ســال 1400 تــا پایــان دي مــاه ســال بــا برگــزاري بیــش از 115 دوره بــه 
ــا  تعــداد 877 ســاعت در 373 جلســه آموزشــی مختلــف در ســطح هاي ملــی، بین المللــی و ســازمانی تــالش کــرده اســت ت
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ــار اســاتید پژوهشــگاه  تجربیــات علمــی بیــش از 149 مــدرس از دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و ســایر مراکــز علمــی را در کن
ــازه  ــد. در ب ــال ده ــده انتق ــزار ش ــاي برگ ــه دوره ه ــدان ب ــران و عالقه من ــه دانش پذی ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل
ــن مرکــز تمامــی  ــا، ای ــل شــیوع کرون ــه دلی ــد. ب ــر در دوره هــاي آموزشــی شــرکت نموده ان مذکــور، حــدود 2400 دانش پذی

دوره هــاي خــود را از طریــق فضــاي مجــازي بــا موفقیــت برگــزار نمــوده اســت.
از تعــداد 115 دوره برگــزار شــده، 9 دوره در ســطح بین المللــی توســط اســتادان ایرانــی مقیــم خــارج از کشــور و یــا توســط 
ــزي  ــی برنامه ری ــا همــکاري مدیریــت همکاري هــاي علمــی بین الملل ــراي دانشــجویان خــارج از کشــور ب ــی ب اســتادان ایران

و اجــرا شــده اســت:
عناوین دوره هاي برگزار شده در سطح بین المللی توسط استادان ایرانی مقیم خارج از کشور:

- آمریکاشناسی ازطریق مطالعه اسناد تاریخی و متون دست اولی به زبان انگلیسی
- تاریخ محیط زیست جهانی و اهمیت آن در شناخت مطالعات تاریخ تمدن غرب

- جهانی شدن و پساجهانی شدن: پنجره ای به شناخت دنیای معاصر
Praat برنامه نویسی مقدماتی با نرم افزار -

- ماهیت معناشناختی و نحوی آهنگ در فارسی
- بررسی آثار نویسندگان زن ایرانی با نگاهی به ژانرها و مکتب های ادبی

عناوین دوره هاي برگزار شده در سطح بین المللی توسط استادان ایرانی مقیم براي دانشجویان خارج از کشور:
- زبان و زبان شناسی

- درآمدی بر زبان شناسی رایانشی)دوره مقدماتی(
- مدیریت منابع با استفاده از نرم فزار اِندنوت: از مقدماتی تا پیشرفته

تعــداد 5 دوره در ســطح ســازمانی برنامه ریــزي و اجــرا شــده اســت کــه عناویــن ایــن دوره هــا بــه شــرح زیــر آورده شــده 
اســت:

- متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی )مرحله اول(
- متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی )مرحله دوم(

- مرور نظام مند
- تفکر انتقادي
- آینده پژوهی

نمودار تعداد دوره های برگزار شده از سال 1380 تا سال 1400
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برگزاری دوره آینده پژوهی برای کارکنان عقیدتی سیاسی سازمان صنایع هوا فضا

تعــداد 2 دوره در قالــب مدرســه فصلــی بــا همــکاري پژوهشــکده های زبان شناســی و مطالعــات فلســفی و تاریــخ علــم 
برنامه ریــزي و اجــرا شــده اســت کــه عناویــن ایــن مــدارس بــه شــرح زیــر آورده شــده اســت:

- مدرسۀ مجازی زبان شناسی پیکره ای: کاربرد پیکره ها در بررسی های زبانی و شناختی
- مدرسۀ فلسفه دین
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برگزاری دوره آموزشی مشاوره تحصیلی )به صورت مجازی(

ــی جــذب پژوهشــگاه  ــأت اجرای ــه هی ــا همــکاري دبیرخان ــات علمــی ب ــی اعضــاي هی ــب دانش افزای تعــداد 3 دوره در قال
ــر آورده شــده اســت: ــه شــرح زی ــدارس ب ــن م ــن ای ــه عناوی ــزي و اجــرا شــده اســت ک برنامه ری

- قوانین اداری )مرحله اول(
- قوانین اداری )مرحله دوم(

- فلسفه ـ فلسفه اسالمی
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2. گروه پرتال و سامانه ها

2-1. پرتال جامع علوم انسانی
ــه محققــان حــوزه علــوم انســانی و  ــا هــدف برقــراری عدالــت پژوهشــی جهــت دسترســی کلی پژوهشــگاه در ســال 1388 ب
اســالمی بــه آخریــن تولیــدات علمــی ایــن حــوزه، اقــدام بــه راه انــدازی بانــک اطالعاتــی روزآمــد و برخــط »پرتــال جامــع 
علــوم انســانی« بــا دسترســی رایــگان نمــوده اســت. حاصــل بیــش از 12 ســال فعالیــت ایــن پایــگاه، جمــع آوری بیــش از 400 
هــزار داده علمــی تمام متــن از 1600 نشــریه در قالــب 45 هــزار شــماره نشــریه بــه قلــم بیــش از 187 هــزار نویســنده بــوده 

ــا پایــان ســال 1400 را نشــان می دهــد. اســت. جــدول شــماره 1 خالصــه فعالیــت پرتــال از آغــاز ت

جدول شماره 1: گزارش محتوای موجود در پرتال جامع علوم انسانی تا پایان سال 1400

آمار مقایسه ای مقاالت اضافه شده به پرتال جامع علوم انسانی سال های 1396 تا 1400
پرتــال جامــع علــوم انســانی در ســال 1400 بیــش از 36 هــزار و پانصــد مقالــه علمــی از 803 نشــریه حــوزه علــوم 
انســانی و اســالمی در قالــب بیــش از 3900 شــماره مجلــه را در پایــگاه خــود بــه نشــانیEnsani.ir بازانتشــار داده کــه 

از ایــن تعــداد 122 نشــریه عضــو جدیــد ثبــت شــده در پرتــال بوده انــد.

جدول شماره 2: بروزرسانی محتوایی پرتال جامع علوم انسانی )سال های 1396 تا 1400(
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نمودارشماره1: مقایسه بروزرسانی محتوایی پرتال جامع علوم انسانی سال های 1396 تا 1400

آمار مقایسه ای میزان مراجعه کننده به پرتال )سال های 1396 تا 1400(
در ســال 1400 بیــش از 32 میلیــون مخاطــب از پرتــال جامــع علــوم انســانی بازدیــد نموده انــد کــه ایــن میــزان مخاطــب 

در مقایســه بــا ســال 1399 بــا رشــد 48 درصــدی همــراه بــوده اســت.

جدول شماره 3: میزان بازدیدکننده از پرتال جامع علوم انسانی سال های 1396 تا 1400

نمودارشماره2: مقایسه میزان بازدیدکننده از پرتال سال های 1396 تا 1400
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ایجاد پرونده های موضوعی در پرتال
ــه مناســبت های  ــا توجــه ب ــال ب ــوای علمــی موجــود در پرت ــه محت ــان ب ــا هــدف دسترســی آســان و موضوع محــور مخاطب ب
ــده  ــه پرون ــال 1400، س ــی در س ــی و حماس ــته دین ــخصیت های برجس ــا ش ــاط ب ــا در ارتب ــی ی ــع علم ــا وقای ــی ی تاریخ
ــا حضــرت زهــرا )س(« و  ــا ســردار شــهید قاســم ســلیمانی«، »مقــاالت مرتبــط ب ــا عناویــن »مقــاالت مرتبــط ب موضوعــی ب
ــال اســتخراج و در  ــا« در پرت ــروس کرون ــت »پاندمــی و وی ــا محوری ــد از مقــاالت منتشــر شــده ب ــژه و روزآم ــده ای وی پرون

ــه اســت. ــرار گرفت ــان ق ــار مخاطب اختی

برنامه های آتی برای توسعه و بهبود پرتال
پوشش کامل نشریات علمی حوزه علوم انسانی و اسالمی در پرتال جامع علوم انسانی  -1

افزایش میزان مقاالت در پرتال با درج نشریات جدید و تسریع در فرآیند بروزرسانی نشریات  -2
اضافــه نمــودن امکانــات جدیــد بــه پرتــال نظیــر: عضویــت و دســته بندی مخاطبــان بــا توجــه بــه رشــته تخصصــی،   -3
طــرح جامعــه مجــازی نخبــگان بــرای ایجــاد ارتبــاط میــان محققــان بــا صاحبــان آثــار و ثبــت رزومــه نویســندگان موجــود 

در پرتــال
توسعه نرم افزاری پرتال و بروزرسانی و توسعه نسخه تلفن همراه  -4

ــده شــدن مقــاالت و  ــر دی ــوم انســانی از یــک ســو و بهت ــال جامــع عل ــوای موجــود در پرت ــه محت در راســتای غنابخشــی ب
نشــریات از ســوی دیگــر، از کلیــه نشــریات دارای مجــوز از وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری؛ وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی کــه اقــدام بــه انتشــار مقــاالت علمــی در حــوزه علــوم انســانی و 

ــد. ــل می آی ــه عم ــوت ب ــال دع ــت در پرت ــت عضوی ــد، جه اســالمی می  نماین

2-2. و بگاه پژوهشگاه
بــا توجــه بــه تغییــرات مدیریتــی در پژوهشــگاه ، در ســال 1400 بــرای نخســتین بــار، هیــأت تحریریــه وبــگاه )متشــکل از 
مدیریــت روابــط عمومــی، مدیــرت ترویــج دســتاوردهای پژوهشــی و مدیــرت فرهنگــی بــا حضــور معاونــت کاربردی ســازی 
ــای  ــی بخش ه ــدد و هم افزای ــات متع ــزاری جلس ــس از برگ ــه پ ــد، ک ــکیل ش ــگاه( تش ــی پژوهش ــانی و فرهنگ ــوم انس عل
ــا  ــد ت ــه ش ــم گرفت ــی، تصمی ــأت علم ــی و غیرهی ــأت علم ــه اعضــای هی ــکاری هم ــب هم ــز جل ــاوت پژوهشــگاه و نی متف
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ضمــن انجــام تغییــرات گرافیکــی صفحــه اول، مجموعــه ای از فعالیت هــای پژوهشــگاه نیــز در قالب هــای جدیــد در اختیــار 
مخاطبــان قــرار گیــرد.

ــه  ــن و ب ــگاه تأمی ــف پژوهش ــای مختل ــی و بخش ه ــأت علم ــای هی ــف اعض ــارکت مضاع ــا مش ــه ب ــازه ای ک ــای ت محتواه
فراخــور روی وبــگاه قــرار می گیرنــد، عبارتنــد از: خالصــه گــزارش طرح هــای پایــان یافتــه، یادداشــت های علمــی اعضــای 
ــا  ــی، پایان نامه ه ــای مطالعات ــزارش فرصت ه ــگاه، گ ــف پژوهش ــای مختل ــع بخش ه ــی جام ــگاه، معرف ــی پژوهش ــأت علم هی
ــارات،  ــد انتش ــای جدی ــی کتاب ه ــگاه، معرف ــتر وب ــی در بس ــازی تاریخ ــای مج ــی موزه ه ــجویان، برپای ــاله های دانش و رس

ــگاه و.... ــای وب ــازی رزومه ه استانداردس
ــاالت،  ــار، مق ــم از اخب ــگاه اع ــوای موجــود در وب ــدی محت ــا طبقه بن ــا ب ــد ت ــکاران، کوشــش ش ــوزش هم ــداوم آم ــن ت ضم
یادداشــت ها، گــزارش ســخنرانی ها، نشســت ها و...، فرایندهــای دسترســی و ارائــه خدمــات بــه مخاطبــان تســریع و تســهیل 
ــزار  ــدود 21 ه ــا ح ــگاه ب ــف پژوهش ــای مختل ــکده ها و بخش ه ــکار در پژوهش ــی و دو هم ــاس س ــن اس ــر ای ــود. ب ش
به روزرســانی، 3012 محتــوای مختلــف در ســال 1400 در وبــگاه تولیــد کردنــد. ایــن محتواهــا در 50 زیروبــگاه، توســط 240 
هــزار مخاطــب بــا بازدیــد بیــش از 826 هــزار صفحــه مختلــف، از سراســر جهــان مــورد توجــه مخاطبــان قــرار گرفته انــد.
ــال  ــرای مث ــد، ب ــرار گرفته ان ــز ق ــر روی شــبکه های اجتماعــی نی ــف پژوهشــگاه ب ــار فعالیت هــای مختل ــن اخب ــر ای عــالوه ب
ــته اند. ــد داش ــزار بازدی ــش از 100 ه ــخنرانی ها بی ــت ها و س ــای نشس ــو دارد و فیلم ه ــگاه 138 عض ــارت پژوهش ــال آپ کان
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مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی

رویکــرد مســئوالن پژوهشــگاه از ســال 1393، بــر ســوق دهی پژوهش هــا بــرای حــل مشــکل و مســائل اجتماعــی و در نتیجــه 
انجــام طرح هــای کاربــردی قــرار گرفــت. در نتیجــه  ایــن رویکــرد بــود کــه پژوهشــکده  علــوم انســانی و اجتماعــی کاربــردی 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در مهرمــاه 1393بــا حضــور زنده یــاد دکتــر صــادق آیینه ونــد رئیــس ســابق 
ــردی  ــاون سیاســت گذاری و نظــارت راهب ــوری مع ــات فرهنگــی، ســید ســپهر قاضــی ن ــوم انســانی و مطالع پژوهشــگاه عل
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  علــوم انســانی و اجتماعــی کاربــردی 
پژوهشــگاه 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 پژوهش هــای علــوم انســانی بــرای ورود 
بــه عرصه هــای اجتماعــی و حــّل معضــالت جامعــه به تدریــج جــای خــود را بــه مدیریتــی بــا عنــوان »مدیریــت نــوآوری و 

ــی داد.  ــازی و فرهنگ ــت کاربردی س ــل معاون ــانی« ذی ــوم انس ــای عل ــازی پژوهش ه کاربردی س

اهداف کالن این مدیریت به شرح زیر است: 
1- استفاده بهینه از امکانات، سرمایه های علمی و انسانی و توان تحقیقاتی پژوهشگاه در حل مسائل و رفع نیازهای کشور 

در حوزه  علوم انسانی، اجتماعی و فرهنگی
2- گسترش و حمایت از طرح هاي کاربردی ناظر به حل مسائل و رفع نیازهاي کشور در حوزه  علوم انسانی و اجتماعی و 

فرهنگی
3- کمک به نهادینه سازي و ترویج فرهنگ پژوهش هاي گروهی، کاربردی، مشترک و ذی نفع محور و تقاضامحور در جامعه

4- تقویت ارتباط پژوهشگاه با جامعه به منظور تبدیل علم به راهکار حل مسائل و رفع نیازهای کشور
5- استفاده از ظرفیت پژوهشگاه برای تبدیل پژوهش ها به اسناد سیاست گذارانه و ارزیابی و نقد سیاست گذاری های موجود

6- مشارکت در ترویج علوم انسانی
7- کمک به ارتقای فعالیت های پژوهشی پژوهشگاه با انجام پژوهش های کاربردی هدف مند، مسئله محور و مأموریت گرا

فهرست تفاهم نامه های منعقد شده
ــی  ــتگاه های اجرای ــی و دس ــی و فرهنگ ــف علم ــای مختل ــازمان ها و نهاده ــا س ــگاه ب ــون پژوهش ــال 1400تاکن ــدای س از ابت
ــا تمدیــد تفاهم نامه هــای پیشــین کــرده اســت. فهرســت تفاهم نامه هایــی کــه در طــول  ــه انعقــاد تفاهم نامــه ی کشــور اقــدام ب
ســال  1400 توســط مدیریــت نــوآوری و کاربردی ســازی پژوهش هــای علــوم انســانی منعقــد شــده اســت بــه شــرح جــدول 

شــماره 1 اســت:
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جدول 1. تفاهم نامه های منعقد شده در سال 1400

 سازمان ردیف

 فرهنگستان هنر 1

 انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا 2

 انجمن ایران مطالعات فرهنگی و ارتباطات 3

 انجمن هنر و ادبیات تطبیقی ایران 4

 شرکت گروه کارخانه نوآوری هم آوا 5

 پژوهشکده آمار 6

 موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 7

زنان دانشگاه تهرانمرکز مطالعات و تحقیقات  8  

 پژوهشکده اندیشه دفاعی 9
 

پژوهش های
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اولویت های پژوهشی اعالم شده از سوی سازمان ها مختلف کشور
ــه  ــاء و ب ــت احص ــن مدیری ــط ای ــش توس ــر پژوه ــال در ام ــازمان  فع ــدود 40 س ــی ح ــای پژوهش ــال 1400 اولویت ه در س
ــی  ــر اســت اولویت هــای پژوهشــی »ســامانه اجرای ــأت علمــی پژوهشــگاه اطالع رســانی شــده اســت. شــایان ذک اعضــای هی
تقاضــا و عرضــه پژوهــش و فنــاوری )ســاتع(« به صــورت مســتمر مــورد پایــش قــرار گرفتــه و اولویت هــای پژوهشــی بــه روز 
ــان درخواســت کنندگان و  ــی اســت می ــن ســامانه پیوندگاه ــأت علمــی پژوهشــگاه می رســد. ای ــه اطــالع اعضــای هی شــده ب
ــرد و  ــا پی می گی ــا و پژوهش ه ــان نیازه ــازی می ــا شبکه س ــی را ب ــره وری مل ــش به ــه افزای ــش کشــور ک ــدگان پژوه عرضه کنن

مشــتمل بــر حــدود 600 ســازمان اعالم کننــده اولویــت پژوهشــی اســت. 

طرح های پژوهشی کارفرمایی  
ــانه،  ــی، رس ــد از: روانشناس ــت عبارتن ــده اس ــون ش ــال 1400 تاکن ــدای س ــرارداد از ابت ــاد ق ــه انعق ــر ب ــه منج ــی ک موضوعات
ــات و  ــان و ادبی ــران، حقوقــی، زب ــی شایســتگی های عمومــی مدی ــون ارزیاب ــع انســانی، اقتصــاد، کان ــات، مدیریــت مناب ریاضی

ــا. کرون
ــر  ــه شــرح زی ــد ب ــد کرده ان ــی منعق ــرارداد کارفرمای ــا پژوهشــگاه طــی ســال 1400 ق ــه ب فهرســت برخــی از ســازمان هایی ک

اســت:
* صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

* معاونت علمی فناوری ستاد راهبردی علوم فناوری های شناختی
* شرکت گاز استان البرز

* مؤسسه انتشارات حکمت
* فرهنگستان هنر

* بنیاد فرهنگی رودکی
* شرکت عامل های  هوشمند دانای درنیکا

* انتشارات سفیر قلم
* پژوهشکده مطالعات انقالب اسالمی

* کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران
* سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

فهرست طرح های پژوهشی کارفرمایی 1400- پایان یافته؛ در مرحله اجرا و منعقد شده
فهرســت طرح هــای پایــان یافتــه، در مرحلــه اجــرا و منعقــد شــده طــی ســال 1400 توســط پژوهشــگاه بــه شــرح جــدول 2 
ــخ 06/24/ 1400  ــوم انســانی« در تاری ــه کاربردی ســازی پژوهش هــای عل ــی »آئین نام ــر اســت بازبین ــی 4 اســت. شــایان ذک ال

بــه تصویــب هیــأت امنــای پژوهشــگاه رســید.
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جدول 2. طرح های کارفرمایی پایان یافته در سال 1400
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جدول 3. طرح های کارفرمایی در حال اجرا در سال 1400
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جدول 4. طرح های کارفرمایی منعقد شده در سال 1400

5 

غالمحسین مقدم 
 حیدری

ادراک و عمومی، به عنوان قطب اجتماعی آشنایی، 
استفاده کاربردان از فناوری های نوین در زندگی 

روزمره: تبیین نقش و شناسایی ظرفیت های 
 کتابخانه عمومی با ارائه الگوها و راهکارها

 

 1400های کارفرمایی منعقد شده در سال . طرح5جدول 

 کارفرما طرح مجری ردیف

 اهلل کمالوند و نهضت امام خمینی)ره(آیت فرهاد زیویار 1
پژوهشکده مطالعات انقالب 

 اسالمی

 معصومه نعمتی 2
 األدب المقارن؛ مبادی و»ترجمه فارسی کامل کتاب 

 «تطبیقات
 انتشارات سفیر قلم

 فرهنگستان هنر جایگاه روایت شهری در مطالعات فرهنگی احمد شاکری 3

 معصومه تقی زادگان 4
دیجیتال: مطالعه تحوالت نسل فرهنگ بصری 

 سایبرپانک
 فرهنگستان هنر

 حمیدرضا دالوند 5
متن پیک مزدیسنان به عنوان الگویی برای چاپ 

 متون فارسی زردشتی
 موسسه انتشارات فروهر

6 
کامیار صداقت ثمر 

 حسینی
های سپهبد کتاب روایت سردار )در احوال و اندیشه

 شهید حاج قاسم سلیمانی قدس سره(
 بنیاد رودکی

 حوریه احدی 7
سنجی نسخه ترکی های روانطراحی و تعیین ویژگی

 آذری آزمون رشد زبان
 های شناختیستاد علوم و فناوری

 مریم شریف نسب 8
خوانش نقادانه باورهای فرهنگی در داستان های 

 عامیانه فارسی
صندوق حمایت از پژوهشگران و 

 فناوران کشور

 آتوسا رستم بیک 9
های مناسب آموزش زبان فارسی به روش

 آموزان دوزبانۀ ایرانیدانش
صندوق حمایت از پژوهشگران و 

 فناوران کشور

 محمد موالئی قلیچی 10
ها و بازیگران کلیدی در  سناریونگاری پیشران

ث بازآفرینی شهری پایدار با تأکید بر مدیریت میرا
 فرهنگی

صندوق حمایت از پژوهشگران و 
 فناوران کشور

 

 در مرحله پیگیری -1400های پژوهشی کارفرمایی فهرست طرح

نشان داده  جدول اند، در و یا از دستور کار خارج شده هستند گیریشروع شده و در مرحله پی 1400سال  که درهای پژوهشی طرحفهرست 

ها مشخص و تر وضعیت آنشود تا هرچه سریعاین مدیریت است و کوشش میدر حال پیگیری توسط کارشناسان ها این طرحشده است. 

  تعیین تکلیف گردند.
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فهرست طرح های پژوهشی کارفرمایی 1400- در مرحله پیگیری 
ــا از دســتور کار خــارج  ــری هســتند و ی ــه پیگی فهرســت طرح هــای پژوهشــی کــه در ســال 1400 شــروع شــده و در مرحل
شــده اند، در جــدول 5 نشــان داده شــده اســت. ایــن طرح هــا در حــال پیگیــری توســط کارشناســان ایــن مدیریــت اســت و 

ــد.  ــن تکلیــف گردن ــت آنهــا مشــخص و تعیی ــا هرچــه ســریع تر وضعی کوشــش می شــود ت

جدول 5. طرح های کارفرمایی در مرحله پیگیری سال 1400
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نشست ها و کارگاه های برگزار شده توسط مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی
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مدیریت امور پژوهشی
ــن  ــوده اســت. ای ــز ب ــی خــود متمرک ــف پژوهشــی و اجرای ــر انجــام وظای ــور پژوهشــی در یک ســال گذشــته ب ــت ام مدیری
ــیوه نامه،  ــه و ش ــب آیین نام ــن و تصوی ــی، تدوی ــای پژوهش ــرای طرح ه ــب و اج ــد تصوی ــامل فرآین ــًا ش ــف عمدت وظای
ــات و  ــت اطالع ــری ثب ــش، بازنگ ــه  پژوه ــم هفت ــزاری مراس ــردی، برگ ــای عملک ــه  گزارش ه ــازمانی، تهی ــات برون س ارتباط

ــت. ــازمانی اس ــای درون س ــی، و همکاری ه ــدور گواه ــازی، ص ــناد، مستند س اس
ــه می شــود، حاصــل تــالش و  ــه آن پرداخت ــن گــزارش به طــور مبســوط  ب ــه  ای ــی کــه درادام فعالیت هــا و مجموعــه  اقدام های
کوشــش تمامــی اعضــای مدیریــت امــور پژوهشــی اســت. در ادامــه فعالیــت ایــن مدیریــت در گروه هــای زیــر مجموعــۀ آن 

ــذرد. ــان می گ ــال 1400 از نظرت در س

فعالیت های گروه داده ها و مستندسازی علمی
عملکرد گروه داده ها و مستندسازی علمی در سال 1399 به شرح زیر است:

سامانه  یکپارچه مدیریت اطالعات پژوهشی )سیماپ(
ــرد.  ــر ک ــای پژوهشــگاه تغیی ــا نیازه ــل متناســب ب ــور کام ــوای آن به ط ــاختار و محت ــامانه  ســماپ، س ــداری س ــس از خری پ
فرآیندهــای ارتقــا، پایــه ترفیــع ســاالنه، گرنــت، پژوهشــگر برگزیــده، مصــرف پژوهشــی، پایــه  تشــویقی و طرح نامــه  پژوهشــی 
در ســامانه  پیاده ســازی شــد. مهمتریــن اقداماتــی کــه طــی یک ســال گذشــته در ســامانه  ســیماپ انجــام شــده بــه شــرح زیــر 

اســت:
1. ارزیابــی فعالیت هــا: فعالیت هــای ثبــت شــده توســط کاربــران پــس از ثبــت بایــد ارزیابــی شــوند. بالــغ بــر 3700 فعالیــت 
طــی ســال 1400 از ســوی اعضــای  هیــأت علمــی در ســیماپ ثبــت شــده کــه همــه آنهــا ارزیابــی شــده و آنهایــی کــه نقصــی 
نداشــته اند 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 تمامــی فعالیت هــا قبــل از اینکــه عضــو  هیــأت علمــی درخواســت ارتقــا، گرنــت، ترفیــع 

و ... ثبــت کنــد ارزیابــی شــده و گــزارش نامه هــای مربــوط بــدون هیچ گونــه نقصــی در اختیــار کارشناســان قــرار گیــرد. 
ــاز کســب شــده عضــو از مقــاالت علمــی  ــه ترفیــع پژوهشــگاه چنان چــه امتی ــع: طبــق آئین نامــه کمیت ــاز ترفی ــره امتی 2. ذخی
پژوهشــی بیــش از 5 باشــد، بایــد امتیــاز مــازاد جهــت اســتفاده در ســال های آتــی ذخیــره شــود. بدیــن منظــور و بــا توجــه 
بــه تحلیلــی کــه انجــام شــد، پیاده ســازی ایــن مــاژول در ســامانه ســیماپ عملیاتــی شــد و در حــال حاضــر ســامانه، به طــور 

اتومــات مــازاد امتیــاز مقــاالت علمــی پژوهشــی اعضــای  هیــأت علمــی را طبــق آئیــن بــرای ســه ســال ذخیــره می کنــد.

گزارش عملکرد  معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی
 

ــت  ــرن فعالی ــم ق ــورداری از نی ــا برخ ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــانی و  ــوم انس ــش در عل ــه پژوه ــود در زمین ــه خ ــه وظیف ــت ب ــیده اس ــی کوش ــی و پژوهش علم
انجــام مطالعــات فرهنگــی عمــل کنــد و بــا نخبــگان ایــن حــوزه تعاملــی ســازنده برقــرار ســازد. 
ــوم انســانی  ــۀ علمــی بســیاری از اســتادان برجســته حــوزۀ عل ــوان گفــت در کارنام چنانکــه می ت
ــت.  ــگاه اس ــن پژوهش ــا ای ــان ب ــر آن ــاط مؤث ــه ارتب ــه نتیج ــود دارد ک ــی وج ــای پژوهش فعالیت ه
ــا ســه  در راســتای تحقــق ایــن اهــداف، معاونــت پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه ب
مدیریــت زیــر مجموعــه و یــک واحــد، بــا عنوان هــای: »مدیریــت پژوهشــی«، »مدیریــت تحصیالت 
تکمیلــی«، »مدیریــت نشــر آثــار علمــی« و »واحــد کتابخانــه« و »مرکــز اســناد و اطالعــات علمــی«، 

مشــغول بــه فعالیــت اســت.
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سامانه 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 بــا وجــود اینکــه اســناد 
ــذی  ــا ســال 1397 به صــورت کاغ ــا ت ــی آنه ــای انجــام شــده و در حــال اجــرا دارد، بایگان ــا فعالیت ه ــاط ب ــادی در ارتب زی
انجــام می شــد. پــس از خریــد نرم افــزار بایگانی)آرشــیو( از ســوی پژوهشــگاه، تمامــی اســناد معاونــت مطالعــه، شــاخص ها 
مشــخص و در ســامانه پیاده ســازی شــد. در ســال 1397 اطالعــات برخــی از طرح هــا در ســامانه ثبــت شــد. از ابتــدای ســال 
ــور  ــامانه مذک ــرح اســت در س ــوان ط ــه 900 عن ــک ب ــه نزدی ــای پژوهشــی ک ــده طرح ه ــات و مســتندات پرون 1400 اطالع

تکمیــل شــده اســت.
بــا توجــه بــه طراحــی ایــن ســامانه امــکان بایگانــی اطالعــات جلســات کمیتــه ترفیــع و گرنــت، هفتــه پژوهــش، نامه هــای 

ــود دارد.  ــا و ... وج ــا، صــدور گواهی ه ــده، گزارش ه ــال ش ــی و ارس دریافت

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: 
ــامل شــاخص های پژوهشــی، آموزشــی،  ــاالنه و ش ــوط س ــزارش مرب ــان اســالم)ISC(: گ 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 مپفــا: تمامــی اطالعــات پژوهشــی، آموزشــی، اجرایــی و بین المللــی پژوهشــگاه  به صــورت ســاالنه بایــد در ایــن 
ســامانه ثبــت شــود. ســامانه مربــوط بــه وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری اســت. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن ســامانه 2 ســال 
اســت کــه راه انــدازی شــده، طــی ســال 1400 اطالعــات پرســنلی و پژوهشــی کلیــه اعضــای  هیــأت علمــی در ایــن ســامانه 

ثبــت شــده اســت.
ــزی،  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــه س ــا ب ــوردی بن ــورت م ــه به ص ــت ک ــی اس ــامل گزارش های ــوردی: ش ــای م 3.  گزارش ه
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، ســازمان بازرســی و ... تهیــه و ارســال می شــود کــه در ســال گذشــته 11 مــورد گــزارش 

تهیــه و ارســال شــد.

برگزاری مراسم هفته پژوهش
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ســال 1400 شــعار »تحــول در پژوهــش« را به عنــوان شــعار هفتــه پژوهــش 
ابــالغ و اعــالم کــرد. مقدمــات اجرایــی هفتــه پژوهــش بــا مدیریــت معاونــت پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی پژوهشــگاه 
از مهرمــاه ســال 1400 آغــاز شــد. بــه منظــور نهایــی ســاختن برنامه هــای هفتــه پژوهــش، دکتــر مهــدی معیــن زاده به عنــوان 

مدیــر ســتاد هفتــه پژوهــش و مجیــد الیاســی به  عنــوان مدیــر اجرایــی ایــن هفتــه انتخــاب شــدند.
ــده  ــر عه ــخنرانی ها ب ــت ها و س ــزاری نشس ــئولیت برگ ــد، مس ــرر ش ــش، مق ــه پژوه ــتاد هفت ــه س ــه مصوب ــه ب ــا توج ب
ــای  ــزار شــد. از دیگــر برنامه ه ــوان نشســت برگ ــداد 32 عن ــن اســاس تع ــر ای ــز پژوهشــی باشــد و ب پژوهشــکده ها و مراک
هفتــه پژوهــش پژوهشــگاه انتخــاب پژوهشــگران برگزیــده پژوهشــگاه در ســال 1400 بــوده اســت. بــا توجــه بــه شــیوه نامه 
ــز  ــر نی ــده و 3 نف ــوان پژوهشــگر برگزی ــی به عن ــأت علم ــر از اعضــای  هی ــداد 6 نف ــر تع ــی انتخــاب پژوهشــگران برت داخل
به عنــوان پژوهشــگر شایســته تقدیــر انتخــاب شــدند. همچنیــن 6 نفــر از کارشناســان پژوهشــگاه بــا توجــه بــه فعالیت هــای 
پژوهشــی ای کــه طــی یــک ســال گذشــته داشــتند، به عنــوان کارشــناس پژوهشــی برگزیــده پژوهشــگاه انتخــاب و معرفــی 
شــدند. به منظــور قدردانــی از زحمــات و تالش هــای دانشــجویان پژوهشــگاه تعــداد ســه نفــر از دانشــجویان نیــز بــا توجــه 
بــه آئین نامــه داخلــی مدیریــت تحصیــالت تکمیلــی، به عنــوان پژوهشــگر دانشــجویی برتــر انتخــاب و از آنــان قدردانــی بــه 

عمــل آمــد. 

فعالیت های گروه طرح ها و فرآیندهای پژوهشی
از مهمترین اقدام هایی که توسط این گروه انجام شده تشکیل و برگزاری جلسات شورای پژوهشی است.

ــوان  ــوق 24 عن ــات ف ــی جلس ــت. ط ــده اس ــکیل ش ــگاه تش ــی پژوهش ــورای پژوهش ــه ش ــداد 20 جلس ــال 1400، تع در س
طــرح پژوهشــی مصــوب و پایان یافتگــی 75 عنــوان طــرح موظــف اعــالم شــده اســت. همچنیــن در جلســات فــوق و طــی 
ــأت علمــی  ــی اعضــای  هی ــه زمان ــوارد خــاص طرح هــای پژوهشــی تعــداد 18 درخواســت افزون دو جلســه از کمیســیون م
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بررســی و بــا آن هــا موافقــت شــد. 
ــه تصویــب  ــه شــرح زیــر بررســی و ب ــر مــوارد فــوق شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه در ســال 1400 مــواردی را ب عــالوه ب

رســانده اســت:
* انتخاب   دکتر ابراهیم التجایی به عنوان دبیر همایش »علوم انسانی، تولید، مانع زدائی ها و پشتیبانی ها« 

ــی دو ســاالنه فرهنــگ و  ــر برگــزاری ســومین همایــش بین الملل ــا درخواســت پژوهشــکدۀ زبان شناســی مبنی ب * موافقــت ب
ــتانی ــای باس زبان ه

ــورای  ــو ش ــوان عض ــق( به عن ــی )16 رای مواف ــورای پژوهش ــای ش ــاب اعض ــا انتخ ــد ب ــا دالون ــر حمیدرض ــاب دکت * انتخ
انتشــارات 

* تصویب آئین نامۀ شورای پژوهشی با انجام برخی اصالحات 
ــد  ــوان اعضــای جدی ــی به عن ــد مبلغ ــر عبدالمجی ــر محســن بهلولی فســخودی و دکت ــد ســجادی، دکت ــر حمی * انتخــاب دکت

ــردازی ــی و نظریه پ ــی های علم ــورای کرس ش
* تصویب درخواست مجوز نشریه نقدنامه زبان و ادبیات عربی 

* تصویب طرح نامۀ پسادکترای دکتر اکرم کرمی با عنوان »تحلیل گونه  های شعر شیعی در عصر صفوی«
ــر ســیدرضا حســینی،  ــی فــوزی، دکت ــر یحی * انتخــاب اعضــای کمیســیون بررســی نشســت ها و ســمینارها متشــکل از دکت

ــر   ــره دلی ــر نی ــر روح اهلل کریمــی و دکت ــر محمدســاالر کســرایی، دکت دکت
* تصویــب اصالحــات آئین نامــۀ شــورای انتشــارات پژوهشــگاه و انتخــاب دکتــر ســعید ناجــی، دکتــر محســن 
ــمیّه  ــر س ــی و دکت ــرا حیات ــر زه ــدزاده و دکت ــر احم ــر محمدامی ــروری، دکت ــین حسینی س ــر سیدحس ــخودی، دکت بهلولی فس

ــارات ــورای انتش ــد ش ــای جدی ــوان اعض ــی به عن کریم
ــر علیرضــا شــعبانلو،  ــر پژوهشــی(، دکت ــر مهــدی معیــن زاده )مدی ــر یحیــی فــوزی )معــاون پژوهشــی(، دکت * انتخــاب دکت
دکتــر محمدعلــی فتح الهــی و دکتــر محمدســاالر کســرایی به عنــوان اعضــای کمیســیون مــوارد خــاص طرح هــای پژوهشــی

* موافقت با درخواست پژوهشکدۀ زبان شناسی مبنی  بر برگزاری ششمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
ــی  ــیوه نامه پژوهش ــن ش ــرف تدوی ــگاه ص ــورای پژوهش ــان ش ــترین زم ــاه 1400 بیش ــان م ــه از آب ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی شــده اســت. ایــن شــیوه نامه مشــتمل بــر یــک مقدمــه، 32 مــاده و 20 بنــد 

ــرار دارد.   ــی ق ــب نهای ــه تصوی ــم شــده و در مرحل تنظی

گروه مدارک و مدارج اعضای هیأت علمی
ــأت  ــدارج اعضــای  هی ــدارک و م ــروه م ــای گ ــن عملکرده ــت از مهمتری ــع و شــورای گرن ــه ترفی ــزاری جلســات کمیت برگ

ــال 1400 اســت. ــی در س علم
برگزاری جلسات کمیته ترفیع

عضــو حقوقــی کمیتــه ترفیــع: رئیــس پژوهشــگاه و معــاون پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی اعضــای حقوقــی کمیتــه ترفیــع 
ــد.  ــرکت می کنن ــه ش ــات کمیت ــگاه در جلس ــی پژوهش ــو حقیق ــوان عض ــز به عن ــه نی ــین صافی پیرلوج ــر حس ــند. دکت می باش
ــخ  ــدری از تاری ــین مقدم حی ــر غالمحس ــد. دکت ــور دارن ــات حض ــز در جلس ــی نی ــأت علم ــای  هی ــده اعض ــن نماین همچنی
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ــر  ــه انتصــاب دکت ــا توجــه ب ــع منصــوب شــدند. ب ــه ترفی ــده رئیــس پژوهشــگاه در کمیت ــوان عضــو نماین 1400/08/09 به عن
مقدم حیــدری بــه ســمت عضــو کمیســیون تخصصــی  هیــأت ممیــزه، از تاریــخ 1400/11/13 طــی حکمــی از ســوی رئیــس 

ــر روح اهلل شــهابی جایگزیــن وی شــدند. پژوهشــگاه، دکت
طــی ســال گذشــته 12 جلســه کمیتــه ترفیــع برگــزار شــد کــه در ایــن جلســات 180 درخواســت پایــه ترفیــع ســالیانه اعضــای 
 هیــأت علمــی بررســی و نتیجــه آن ابــالغ شــد. همچنیــن در ســال 1400 بــا اعطــای یــک پایــه تشــویقی بــه دکترآزیتــا افراشــی، 

دکتــر نیــره دلیــر و دکتــر حوریــه احــدی موافقــت شــد.

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 آنهــا 
ــی  ــر یحی ــه در شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه انتخــاب می شــوند. دکت ــد ک ــه دانشــیار دارن ــز مرتب ــر دیگــر نی ــتاد و 2 نف اس
مدرســی، دکتــر حمیــد تنکابنــی و دکتــر یوســف محمدنــژاد اعضــای حقیقــی شــورای گرنــت بودنــد و از تاریــخ 1400/11/13 
دکتــر هــادی وکیلــی، دکتــر یوســف محمدنــژاد و دکتــر علیرضــا منصــوری از ســوی ریاســت پژوهشــگاه به عنــوان اعضــای 
حقیقــی شــورای گرنــت منصــوب شــدند. در ششــمین نشســت از دوره چهــارم  هیــأت امنــای پژوهشــگاه مــورخ 1400/04/02 

آئین نامــه جدیــد شــورای گرنــت تأییــد و تصویــب شــد.
در طــی ســال 1400 تعــداد 10 جلســه برگــزار شــد کــه ماحصــل آن بررســی 114 درخواســت اعتبــار پژوهشــی و بررســی 215 

درخواســت »هزینه کــرد پژوهشــی« بــوده اســت.
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مدیریت تحصیالت تکمیلی

در کنــار فعالیت هــای جــاری، مهم تریــن فعالیت هــای مدیریــت تحصیــالت تکمیلــی در ســال 1400 راه انــدازی 
ــته  ــدازی رش ــی، راه ان ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــالن پژوهش ــاله های فارغ التحصی ــا و رس ــامانه پایان نامه ه س
جامعه شناســی گرایــش مســائل اجتماعــی ایــران در مقطــع دکتــری در پژوهشــکده مطالعــات اجتماعــی و تدویــن آئین نامــه 
پســادکتری جهــت پذیــرش پژوهشــگر بــود کــه بــه همــت همــکاران ایــن مدیریــت محقــق شــد. در ایــن ســامانه اطالعــات 
ــه  ــت صفح ــت و بیس ــده اس ــذاری ش ــد بارگ ــی ارش ــع کارشناس ــه مقط ــری و 426 پایان نام ــاله دکت ــه 184 رس ــوط ب مرب

نخســت ایــن آثــار نیــز قابــل مشــاهده اســت.
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حــوزه  معاونــت اداری، مالــی و مدیریــت منابــع انســانی متولــی برنامه ریــزی 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  کالن پژوهش ــن بودج ــه و تدوی ــور بودج ــام ام انج
نیــاز، تهیــه و تدویــن برنامــه  جامــع آمــوزش و انجــام امــور مربــوط بــه تقویــت زیرســاخت های و 
بخش هــای فناورانــه  پژوهشــگاه و همچنیــن انجــام امــور دبیرخانــه  هیــأت امنــا را برعهــده دارنــد در 
خصــوص انجــام وظایــف فــوق، فعالیت هــای دوازده ماهــه ایــن معاونــت بــه تفکیــک در هــر یــک 

ــود: ــه می ش ــل ارائ ــرح ذی ــه ش ــا ب از مدیریت ه

گزارش عملکرد معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع 

مدیریت اداری و پشتیبانی

ایـــــن مدیریــت در جهــت نظـــــم بخشــیدن بــه مســائل مالــی و اداری بــا تکیــه بــر قوانیــن و آئیـن نامـــــــه ها، فراهــم کردن 
زمینــه الزم در اســتفاده بهینــه از منابــع انســانی و منابــع مالــی و کمــک بــه افزایــش بهــره وری در واحدهــای مختلــف پژوهشــگاه 
از طریــق ارائــه راهکارهــای مناســب و طبــق ضوابــط مالــی تــالش می کنــد تــا پژوهشــگاه در کمتریــن زمــان و حداقــل هزینــه 
بــه بیشــترین کارایــی الزم نائــل آیــد. ایجــاد امکانــات الزم و فضـــای مناســب و تجهیــزات مــورد نیــاز واحدهــای مختلــف، 
اختصــاص بودجــــــه و اعتبـــــارات الزم بــه کارکنـــــان، تأمیــن و توزیــع تجهیـــــــزات، امــور عمومی و رفـــاه را مدیریت 

می کنــد. اهــم فعالیت هــای ایــن معاونــت در ســال 1400 بــه شــرح ادامــه اســت:

ــه  ــا )تهی ــان –پیاده ســازی پروتکل هــای ابالغــی وزارت بهداشــت و ســتاد ملــی کرون - اجــرای دســتورالعمل دورکاری کارکن
ــش  ــتی(- صــدور احــکام افزای ــای بهداش ــه و اطالعیه ه ــردن ابنی ــی ک ــا و ضــد عفون ــیوع کرون ــا ش ــه ب ــوازم مقابل ــواد و ل م
ضریــب حقــوق اعضــای  هیــأت علمــی و غیــر هیــأت علمــی1400 و احــکام ترفیــع، ارتقــاء و تبدیــل وضعیــت اســتخدامی بــه 
آزمایشــی و قطعــی، ارتقــای مرتبــه، حــق عائله منــدی و اوالد، حــق مدیریــت، تمــام وقــت ویــژه، اصالحیه هــا و ... - بررســی 
پرونده هــای ارتقــاء رتبــه اعضــای غیــر  هیــأت علمــی و تطبیــق بــا آیین نامــه- انجــام ارزیابــی عملکــرد ســاالنه اعضــای غیــر 
 هیــأت علمــی و بازنگــری دســتورالعمل ارزیابــی -تهیــه مکاتبــات مربــوط بــه مأموریــت اعضــاء و پیگیــری طــی تشــریفات 
اســتخدامی داوطلبــان اســتخدام  هیــأت علمــی پیمانــی و اعضــای رســمی آزمایشــی و قطعــی از طریــق ســامانه کارمنــد ایــران- 

تهیــه اســتعالم های الزم از مراجــع ذی ربــط بــرای تشــریفات بــدو اســتخدام اعضــای جدیــد
ــه گزارش هــای  ــاب اعضــا- تهی ــه گزارش هــای حضــور و غی ــران علمــی -تهی ــت مدی ــه گــزارش دوره تصــدی مدیری - تهی
ــرای طــرح در جلســات  ــا حــوزه اداری ب ــه دعــاوی مطروحــه در دیــوان عدالــت اداری، تهیــه دســتورات مرتبــط ب مربــوط ب

 هیــأت امنــا و  هیــأت رئیســه 
- پیگیری و برقراری حقوق بازنشستگی

 - انجام امور مربوط به سامانه کارمند ایران )استخدام، به کارگیری، پاکنا، مدیریت ساختار و..(
- تکمیــل اطالعــات نرم افــزار ســازمانی مرواریــد -اســتخراج اطالعــات کارکنــان بــرای تکمیــل اطالعــات مــورد نیــاز ســامانه
ــات  ــرل گــردش مکاتب ــوط( -کنت ــات مرب ــان و مکاتب ــه، درم ــی، عمــر و حادث ــور رفاهــی )بیمه هــای تکمیل HES -انجــام ام
ــا  ــه کار اعض ــتغال ب ــای اش ــدور گواهی ه ــه و ص ــه -تهی ــق دبیرخان ــی از طری ــی و خارج ــای داخل ــال نامه ه اداری و ارس
ــتورالعمل ها و  ــررات، دس ــن و مق ــتمر قوانی ــات مس ــام مطالع ــی -انج ــوری و تلفن ــوع حض ــاب رج ــه ارب ــخ گویی ب –پاس
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ــد  ــی راک ــدارک بایگان ــناد و م ــامان دهی اس ــنامه ها  –س بخش
ــرای دریافــت  ــوع -جمــع آوری و بارگــذاری مــدارک ب ــه اســتعالم های هســته گزینــش مرکــزی وزارت متب -پاســخ گویی ب
شــماره مســتخدم جدیــد بــرای تبدیــل وضعیــت اســتخدامی اعضــای  هیــأت علمــی در ســامانه کارمنــد ایــران -تهیــه فایــل 
اکســل از مشــخصات و احــکام پرســنل )اعضــای  هیــأت علمــی، کادراداری و قــرارداد کارمعیــن( و بارگــذاری آن در ســامانه 
پاکنــا )پایــگاه اطالعــات کارکنــان نظــام اداری( -اســتخراج اطالعــات اعضــای  هیــأت علمــی بــرای تکمیــل اطالعــات مــورد 
نیــاز در ســامانه HES و پیگیــری بارگــذاری آن از طریــق کارشــناس مربــوط؛ -انجــام امــور مربــوط بــه انعقــاد قــرارداد بیمــه 
ــکاری  ــان شــرکت پیمان ــر از اعضــای شــاغل، کارکن ــت 1069 نف ــخ 1400/07/01 باب ــران( از تاری ــان )بیمــه ای ــی درم تکمیل
ــه و  ــرارداد، تهی ــه صــدور ق ــوط ب ــات مرب ــا پژوهشــگاه و بازنشســتگان متقاضــی )اســتعالم قیمــت، مکاتب ــرارداد ب طــرف ق
ارســال لیســت متقاضیــان بــه تفکیــک نفــرات اصلــی و تحــت تکفــل بــه 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 ..
- انجــام امــور مربــوط بــه انعقــاد قــرارداد بیمــه مصــوب عمــر و حادثــه )بیمــه ایــران( از تاریــخ 1400/01/01 بابــت 612 نفــر 
از اعضــاء شــاغل و بازنشســته )اســتعالم قیمــت، مکاتبــات مربــوط بــه صــدور قــرارداد، تهیــه و ارســال لیســت متقاضیــان بــه 
تفکیــک اعضــاء شــاغل و بازنشســته بــه شــرکت بیمــه، تهیــه و ارســال لیســت متقاضیــان بــه واحــد مالــی بــه تفکیــک نــوع 

اســتخدام و ...(
 – به روزرســانی اطالعــات اعضــای قــراردادی کار معیــن و رســمی، پیمانــی )خالصــه پرونــده( و درج آن در ســامانه مرواریــد 

-تهیــه و ارســال گزارش هــای آمــاری بــه خــارج از ســازمان و یــا واحدهــای مختلــف پژوهشــگاه
- انجام امور مربوط به ثبت نام  اعضا و کارکنان جدیدالورود بابت بیمه های تکمیلی عمر و درمان 

-انجــام مکاتبــات اداری و امــور مربــوط بــه ســامانه نــدا )خدمــات درمانــی( بابــت صــدور یــا ابطــال دفترچــه بیمــه خدمــات 
درمانــی و اضافــه و کســر افــراد تبعــی و همچنیــن تغییــر پوشــش بیمــه ای

ــد، تغییــر وضعیــت اســتخدامی و ... مــوارد ابطــال: مثــل  ــد، اســتخدام جدی ــد جدی مــوارد اضافــه شــدن: مثــل ازدواج، فرزن
ــد و ...  ــر پوشــش بیمــه ای، ازدواج فرزن طــالق، خــروج از تکفــل، تغیی

-به روز کردن بانک اطالعاتی همکاران
 -مکاتبات مربوط به درخواست های همکاران )گواهی ها، استعالم ها و ...( 

–انجــام امــور مربــوط بــه دریافــت کمــک هزینــه فــوت از شــرکت بیمــه ایــران )بیمــه عمــر و حادثــه گروهــی و مــازاد( بابــت 
فــوت همــکار شــاغل یــا بازنشســته 

-انجام امور مربوط به برقراری حقوق موظفین )در صورت فوت همکار شاغل و یا بازنشسته( 
ــر  ــد، تغیی ــراد جدی ــی اف ــا، معرف ــر وضعیت ه ــت )تغیی ــد باب ــامانه مرواری ــرات الزم در س ــورد تغیی ــات در م ــام مکاتب - انج

ســمت ها، عــدم دسترســی ها و ...( 
- انجام امور مربوط به پرداخت کمک هزینه ها و امور رفاهی:

 میالد حضرت محمد )ص(، ورزش ، نوشت افزار، روز کارمند، اعیاد قربان و غدیر و سفر
مــاه مبــارک رمضــان، اعیــاد شــعبانیه، پــاداش پایــان ســال، والدت حضــرت علــی )ع(، والدت حضــرت فاطمــه )س(، 22 
بهمــن، کمــک هزینــه تحصیلــی بــه فرزنــدان ممتــاز، شــب یلــدا، هفتــه پژوهــش، انجــام ذخیــره مانــده مرخصــی اســتحقاقی 

نه  لیا سا
- بررســی ورود، خــروج یــا حضــور و غیــاب اعضــای  هیــأت علمــی و غیــر  هیــأت علمــی جهــت تهیــه گــزارش 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 
-انجــام فراینــد امــور مربــوط بــه اضافــه کاری اعضــای غیــر  هیــأت علمــی )رســمی، پیمانــی، کارمعیــن و شــرکتی بــر حســب 

درخواست( 
-تنظیم جدول دورکاری کلیه اعضای پژوهشگاه بر حسب نیاز و دستور مافوق 

-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 

-انجام امور مربوط به ویالهای دریاکنار 
- تبدیل وضعیت کارکنان روزمزد به شرکتی
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اداره دبیرخانه
دبیرخانــه ابــزار نیرومنــدی بــرای آسان ســازی کارهــا، افزایــش دقــت و ســرعت امــور و بســتری مناســب بــرای ایجــاد ارتبــاط 

شــفاف و ســازنده بیــن مدیــران، کارکنــان و مراجعــان ســازمان اســت.
دبیرخانــه پژوهشــگاه زیرمجموعــه مدیریــت اداری و پشــتیبانی اســت؛ کــه به طــور خالصــه، وظایــف دریافــت، ثبــت، حفــظ، 
ــه  ــت در دبیرخان ــدون ثب ــازمان ب ــته ای در س ــه نوش ــه هیچ گون ــده دارد ک ــر عه ــای پژوهشــگاه را ب ــناد و پرونده ه ــع اس توزی

ــد. ــدا نمی کن ــند اداری پی ــه س جنب
از وظایــف مهــم دبیرخانــه، کنتــرل نامه هــای وارده و صــادره از نظــر وجــود امضــاء، ارتبــاط نامــه بــا ســازمان دریافــت کننــده 
یــا فرســتنده و صحــت تعــداد پیوســت ها، ثبــت اطالعــات نامــه در دفتــر اندیکاتــور یــا اتوماســیون اداری و اختصــاص تاریــخ 

و شــماره بــه نامه هــای صــادره توســط کاربــران دبیرخانــه.
ارجــاع نامــه بــه مقــام یــا مســئول واحــد بــه صــورت دســتی یــا الکترونیکــی از طریــق اتوماســیون اداری، ارســال نامــه بــه 
ــا به صــورت  ــت، اتوماســیون اداری، فکــس  ی ــه الکترونیکــی، شــبکه دول ــق پســت، نام ــدگان برون ســازمانی کــه از طری گیرن

ــی رود. ــه به شــمار م ــف دبیرخان ــره می شــود، جــزو وظای ــاب رجــوع و غی ــل ارب فیزیکــی تحوی
ــا،  ــت، معاونت ه ــر ریاس ــه دفات ــا ب ــال آنه ــدERP و ارس ــامانه مرواری ــق س ــای وارده از طری ــماره دهی نامه ه ــت و ش 1ـ ثب

ــدد ــدوداً ، 3102 ع ــتقل، ح ــای مس ــز و گروه ه ــکده ها، مراک پژوهش
ــه وزارت عتــف، ســازمان های مربوطــه و ســایر دانشــگاه ها  2- ثبــت و شــماره دهی و ارســال نامه هــاي صــادره پژوهشــگاه ب

و مؤسســات و ... از طریــق ســامانه مرواریــد ERP حــدوداً ، 15474 عــدد
3- ثبت و شماره دهی نامه های صادره از طریق شبکه پیام دولت حدوداً 470 عدد
4- ثبت و شماره دهی نامه های وارده از طریق شبکه پیام دولت حدوداً 510 عدد

5- ثبت و شماره دهی نامه های موقت حدوداً 393 عدد
ــه  ــا ب ــال آنه ــخصی( و ارس ــا ش ــتچی، ی ــط پس ــتی، توس ــورت )دس ــته های وارده به ص ــا و بس ــماره دهی نامه ه ــت و ش 6- ثب
ــه  ــی برخــی از آنهــا در دبیرخان ــر ریاســت، معاونت هــا و پژوهشــکده ها و ...( و بایگان قســمت های مختلــف پژوهشــگاه )دفت

توســط پیــک داخلــی پژوهشــگاه، حــدوداً 2160 عــدد
7- انجام تمام امور پستی اعم از ثبت و تحویل نامه و بسته ... توسط پیک داخلی پژوهشگاه حدوداً ، 700 عدد

ــق  ــه، از طری ــازمان های مربوط ــگاه ها و س ــف و دانش ــه وزارت عت ــگاه ب ــتی پژوهش ــای دس ــالت و نامه ه ــال مراس 8- ارس
نامه رســان پژوهشــگاه و گرفتــن امضــا از اعضــای خارجــی  هیــأت ممیــزه و اســتادان مــدرس مدیریــت تحصیــالت تکمیلــی، 

حــدوداً ، 838 عــدد
ــه در  ــار، حــدوداً 50 مرتب ــا دوب ــه ای یــک ی ــه هفت ــات پســتی پژوهشــگاه توســط نامه رســان دبیرخان ــه صنــدوق امان 9- تخلی

ســال
10- ثبــت و اســکن و شــماره دهی تمامــی قراردادهــای پژوهشــی، قراردادهــای پیمانــکاری، قراردادهــای شــرکت های خدماتــی، 
ــدوداً  ــر ... ح ــاپ اث ــری و چ ــی، غلط گی ــی، نمونه خوان ــش، صفحه آرای ــای ویرای ــی، قرارداده ــالت تکمیل ــای تحصی قرارداده

، 400 عــدد
11- بایگانی رسید هزینه های پستی

12- ثبت و اسکن تمام گواهی ها و معرفی نامه ها
13- ثبت نام ه های رزرو و ارجاع آن به قسمت هایی که مورد نیاز است، حدوداً 120 عدد

14- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

اداره امور عمومی و پشتیبانی
- اداره امــور عمومــی و پشــتیبانی یکــی از مهمتریــن بخش هــای پژوهشــگاه اســت کــه وظایــف ســنگینی را بــر عهــده دارد 

کــه بــه شــرح ذیــل اســت.
- بررسی مناقصات پیمانکاری 

ــن  ــر و ســرویس سیســتم سرمایشــی و گرمایشــی و همچنی ــرل و تعمی ــه تأسیســات: رســیدگی، کنت ــوط ب - انجــام امــور مرب
ــی  سیســتم آب مصرف

ــر دوربین هــای  ــه و سیم کشــی و نظــارت ب ــر سیســتم روشــنایی و تلفــن خان ــرق: رســیدگی، کنتــرل و نظــارت ب -  واحــد ب
ــدار بســته ســاختمان مرکــزی و ســاختمان های تابعــه  م

-  واحد نجاری: رسیدگی و تعمیر و تعویض لوازم اداری از قبیل میز، صندلی و فایل و همچنین تعویض قطعات 
- واحــد نقلیــه: ســامان دهی بــه امــر حمــل و نقــل و ســرویس دهی بــه همــکاران در پژوهشــگاه و ســاختمان های 
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مینــوی  وکتابخانــه  دانشــنامه نگاری  فرهنگ،کریمخــان، 
- فضــای ســبز و محوطــه بــاغ: رســیدگی بــه امــور محولــه کــه شــامل آبیــاری، هــرس و سم پاشــی از وظایــف ایــن بخــش 

از فضــای ســبز اســت 
- رســیدگی بــه آسانســورها و اعــالم اطفــاء حریــق نیــز از وظایــف اداره امــور عمومــی اســت کــه پیمانــکار ایــن بخش هــا 

بــا هماهنگــی واحــد مربوطــه وظیفــه تعمیــرات و ســرویس آنهــا را بــر عهــده دارد
- رسیدگی به امور عمومی پرسنل و جابه جایی ها 

- نظافت ساختمان ها 
- و سایر امور محوله

مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره وری
1ـ بودجه

الف( تهیه و تنظیم اصالحیه بودجه تفصیلی سال 1399
بــا توجــه بــه گــزارش عملکــرد امــور مالــی و دریافــت ابــالغ از محــل ردیف هــای متمرکــز بــه مبلــغ 28.865 میلیــون ریــال، 
اصالحیــه بودجــه تفصیلــی ســال 1399 تنظیــم و پــس از تأییــد مراجــع ذیربــط از جملــه کمیســیون دائمــی،  هیــأت امنــا، دفتــر 

بودجــه، تشــکیالت،به دفتــر طرح هــای عمرانــی ارائــه شــد. 

ب( تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی سال 1400
بــر اســاس اعتبــار ابالغــی از طــرف ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بودجــه تفصیلــی ســال 1400 تهیــه و تنظیــم و پــس 
از تأییــد کمیســیون دائمــی،  هیــأت امنــا، بــه دفتــر بودجــه، تشــکیالت و دفتــر طرح هــای عمرانــی بــرای تأییــد ارائــه شــد. 

ج( تهیه و تنظیم موافقت نامه تملک دارایی های سرمایه ای
براســاس اعتبــار ابالغــی از طــرف ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور تهیــه و تنظیــم و بــه دفتــر طرح هــای عمرانــی ارســال و 
پــس از تأییــد وزیــر علــوم بــه ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور تحویــل شــد. در ادامــه پــس از تأییــد معــاون رئیــس جمهــور 

و رئیــس ســازمان مدیریــت کشــور بــه پژوهشــگاه ابــالغ شــد. 
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د( تهیه و تنظیم الیحه بودجه پیشنهادی سال 1401
ــه ای  ــای هزین ــتی فعالیت ه ــارات درخواس ــتندات اعتب ــراه مس ــه هم ــال 1401 ب ــنهادی س ــه پیش ــه بودج 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
بررســی های الزم در الیحــه بودجــه ســال 1401 کل کشــور منظــور شــود. اعتبــارات پژوهشــگاه در الیحــه بودجــه ســال 1401 

نســبت بــه ســال 1400 بــه شــرح ذیــل اســت:

ه( راه اندازی سامانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده:
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  ــگاه ب ــت های کالن پژوهش ــا و سیاس ــازی برنامه ه ــرا و پیاده س ــاز اج ــن نی ــعه و همچنی ــم توس ــم و شش ــه پنج در برنام
ــه و بودجــه کشــور  ــا اســت. در حــال حاضــر ســازمان برنام ــک از برنامه ه ــر ی ــاز ه ــورد نی ــارات م ــق اعتب ــای دقی برآورده
ــنهاد داده  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

ــتا در حــال اجــرا و پیاده ســازی اســت. ــن راس ــز در همی و پژوهشــگاه نی

و( برآورد بودجه مورد نیاز واحدهای سازمانی پژوهشگاه برای سال 1401
بــرای پیش بینــی اعتبــار مــورد نیــاز دقیــق ســال 1401 واحدهــای ســازمانی پژوهشــگاه فرم هــای اعتبــاری تهیــه و بــه همــراه 
نامــه بــه واحدهــا ارســال شــد کــه پــس از دریافــت اطالعــات، اعتبــار مــورد نیــاز براســاس برنامه هــای تعییــن شــده واحدهــا 

در برنامــه دوم توســعه راهبــردی پژوهشــگاه محاســبه و لحــاظ می شــود.
ی( تهیه و تنظیم جدول پاداش پایان خدمت همکاران بازنشسته

پیگیری دریافت پاداش پایان خدمت همکاران بازنشسته سال های 1399 و 1400 پژوهشگاه
)همــکاران بازنشســته ســال 1399: 1ـ دکتــر روح انگیــز کراچــی 2ـ دکتــر مریــم صانع پــور 3ـ دکتــر ناهیــد مؤیــد حکمــت 
4ـ دکتــر محمــود کریمی علــوی 5ـ دکتــر سیدســجاد علم الهــدی 6ـ ســیدجلیل شــاهری 7ـ محمدحســن مقیمــی 8ـ 

ــی  ــیدحمید تنکابن دکترس
ــر امیــد مــالک بهبهانــی 3ـ دکتــر زهــره زرشــناس 4ـ  همــکاران بازنشســته در ســال 1400: 1ـ دکتــر فاطمــه راکعــی 2ـ دکت
دکتــر پرویــن ترکمنــی آذر 5ـ فیــروزه شــاه محمــدی 6ـ فرشــته میرخشــتی 7ـ ســهیال شــمس ا... 8ـ دکتــر نعمــت ا... فاضلــی 
9ـ دکتــر عبدالرســول عمــادی 10ـ دکتــر فــرج ا... علی قنبــری 11ـ دکتــر محمدآقــا نهاوندیــان 12ـ محمــد فــالح 13ـ مرتضــی 

پورعطائــی 14ـ داود شاهســون 15ـ جمشــید ظفــری (
محاســبات و جمــع آوری مــدارک مــورد نیــاز بــرای ثبــت پــاداش پایــان خدمــت بازنشســتگان ســال 1400 در ســامانه پــاداش 

بازنشســتگی وزارت علــوم در حــال انجــام اســت.

2ـ تشکیالت
بــا عنایــت بــه تغییــر در تشــکیالت ابالغــی مــورخ 1399/9/19، و تبدیــل دو گــروه پژوهشــی بــه مرکــز )مرکــز اســناد فرهنگــی 
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آســیا و مرکــز پژوهشــی مطالعــات قرآنــی( فرآیندهــای الزم بــرای اعمــال ایــن تغییــرات در ســامانه ســازمان امــور اســتخدامی 
و اداری و تغییــرات مربــوط بــه شــماره پســت ها و ... توســط کارشناســان ایــن مدیریــت انجــام پذیرفــت. 

3ـ آموزش ضمن خدمت
الف( برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت  در سال 1400

ب( نیازسنجی آموزشی ضمن خدمت کارکنان در سال 1401
از آنجایــی کــه برنامه ریــزي بــراي ارائــه آموزش هــاي مفیــد و مثمــر ثمــر بــراي تعالــی منابــع انســانی، نیازمنــد همفکــري و 
ــا، گروه هــا و روســاي  ــران و سرپرســتان بخش ه ــه مدی ــه اي ب ــا ارســال نام ــاه 1400 ب ــاري جمعــی می باشــد، در اســفند م ی

پژوهشــکده ها نســبت بــه نیازســنجی آموزشــی بــراي تهیــه وتنظیــم تقویــم آموزشــی ســال 1401 اقــدام گردیــد. 

مدیریت امور مالی

ــر  ــم ب ــررات حاک ــط و مق ــق ضواب ــتیبانی مطاب ــت پش ــه معاون ــای تابع ــی از واحده ــوان یک ــگاه به عن ــی پژوهش ــور مال ام
ــا اصالحــات و  ــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه کشــور مصــوب 1395/11/10 ب ــک قان ــاده ی دانشــگاه ها، موضــوع م
الحاقــات بعــدی بــدون الــزام بــه رعایــت قوانیــن و مقــررات عمومــی حاکــم بــر دســتگاه های اجرایــی و فقــط در چارچــوب 
ــوم  ــر عل ــه تصویــب وزی ــی، اســتخدامی، اداری و تشــکیالتی کــه ب ــی و معامالت ــاء و آئین نامه هــای مال ــأت امن ــات  هی مصوب
ــد و  ــت کن ــم تبعی ــررات حاک ــط و مق ــا از ضواب ــرد ت ــالش ک ــواره ت ــن دوره هم ــول ای ــد و در ط ــت می کن ــیده فعالی رس

ــود. ــت ش ــتی را رعای ــی باالدس ــکام قانون ــه و اح ــأت رئیس ــا،  هی ــأت امن ــتورالعمل های  هی ــا و دس چارچوب ه

ــف و  ــت، وظای ــیده اس ــز رس ــاء 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

1ـ ثبت اسناد صادره از نظر درج صحیح سرفصل ها در سیستم حسابداری تعهدی
2ـ ویرایش و ثبت کلیه اسناد در سطح کل و معین

3ـ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی، قرارداد کار معین و معوقات مربوطه
4ـ پرداخــت کمک هــای رفاهــی کارکنــان رســمی، پیمانــی و قــرارداد کارمعیــن )ایــاب و ذهــاب، هزینــه غــذا، مهدکــودک، 

تلفــن، اضافــه کار، فوق العــاده مدیریــت( 
ــا تأییــد مقــام مجــاز بــرای برخــی از  5ـ در اختیــار قــرار دادن تنخــواه گــردان پرداخــت، علی الحســاب و پیش پرداخــت ب

ــز آن ــت واری ــای الزم جه ــا و پیگیری ه هزینه  ه
6ـ پرداخت کسورات تأمین اجتماعی، مالیات، بازنشستگی کشوری کارکنان از طریق وبگاه )وبگاه( و پیگیری آن

7ـ ارسال مقرری ماه اول و فرم 5/1 به سازمان بازنشستگی بر اساس فیش های واریز از طریق خزانه
8ـ تأیید و امضاء گواهی های کسر از حقوق جهت دریافت وام و ضامنین 



44

خبرنامه، سال نهم، شماره  هشتاد و چهارم  اسفند ماه 1400

9ـ پرداخت پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی کارکنان بازنشسته
10ـ ثبت ماهیانه کسورات در سامانه برخط )آنالین( مالیات، تأمین اجتماعی، بازنشستگی

11- تهیه فایل کسورات بازنشستگان و موظفین و ارسال به سازمان بازنشستگی
13ـ شــرکت هایی کــه در ســال 1400 قــرارداد منعقــد کردنــد بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای اختصــاص کــد پیمــان 

معرفــی شــدند
ــرای  ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــال 1400 ب ــرکت ها در س ــاله ش ــرد یک س ــزارش عملک ــرای گ ــات الزم ب 14ـ مکاتب

صــدور مفاصــا حســاب
15ـ بررسی پرداخت های قرارداد بیمه تکمیلی 

ــط  ــازمان های ذیرب ــا و س ــه واحده ــخ گویی ب ــور پاس ــازمانی به منظ ــازمانی و برون س ــای درون س ــات واحده 16ـ مکاتب
ــی و ...( ــن اجتماع ــات، بازنشســتگی، تأمی )مالی

ــزوم رفتــن کارشــناس  ــا ســازمان های فــوق و همچنیــن در صــورت ل 17ـ ارائــه گزارش هــای مختلــف و مکاتبــات الزم ب
مربوطــه بــه ایــن ســازمان ها جهــت دریافــت پاســخ الزم

ــق حســاب ها:  ــرت و تطبی ــا براســاس صــورت مغای ــری مغایرت ه ــی و پیگی ــی و پرداختن ــرل حســاب های دریافتن 18ـ 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 پیگی

ــکاران ــه هم ــیون اداری ب ــق اتوماس ــا از طری ــزارش پرداخت ه گ
19- ثبت چک های صادره در سیستم سامانه صیاد بانک مرکزی 
20-صدور حواله های الکترونیکی در سامانه بهداد بانک مرکزی 

در ادامه گزارش از عملکرد این مدیدریت در حوزه های اصلی ارائه می شود.

* اعمال نظارت مالی با رعایت قوانین 
1ـ حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی

ــه  ــای 13 گان ــب فرمه ــل در قال ــورد عم ــه ای م ــتقل بودج ــاب های مس ــگاه در حس ــالیانه پژوهش ــی س ــرد مال ــه عملک 2ـ تهی
ــور  ــه وزارت ام ــا و ارســال آن ب ــش پرداخت ه ــده علی الحســاب ها و پی ــز مان ــرت بانکــی، صــورت ری ــغ بودجــه، مغای تفری
ــی  ــی صورت هــای مال ــع واخواهــی احتمال ــری در رف ــوان محاســبات، حسابرســان مســتقل و پیگی ــی، دی اقتصــادی و دارای

3ـ تهیــه عملکــرد مالــی ماهانــه پژوهشــگاه در تمــام حســاب های مســتقل بودجــه ای مــورد عمــل در قالــب مغایــرت بانکــی، 
ــوان محاســبات کشــور ــه دی ــا و ارســال آن ب ــش پرداخت ه ــده علی الحســاب ها و پی ــز مان صــورت ری

4ـ نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر حساب اموال
5ـ پرداخــت تمــام تعهــدات پژوهشــگاه در اســرع وقــت و همچنیــن مطالبــات ســنواتی پژوهشــگاه از افــراد و شــرکت ها در 
قالــب پیش پرداخــت یــا علی الحســاب مــورد پیگیــری مســتمر قــرار گرفــت و تمــام ایــن مطالبــات بــه هزینــه قطعــی تبدیــل 

ــا وصــول شــده اند. ی
6ـ تنظیم و ارائه گزارش های تحلیلی در رابطه با فعالیت های ذیربط به مقام مافوق

7ـ کنترل تمام پرداخت ها براساس آیین نامه ها، مقررات و قوانین
ــتورالعمل ها،  ــات، دس ــا، مصوب ــا، آیین نامه ه ــل قرارداده ــر از قبی ــی معتب ــع اطالعات ــردن مناب ــگام ک ــردآوری و به هن 8ـ گ
ــررات ــن و مق ــل قوانی ــت کام ــا رعای ــیدگی ب ــور رس ــام ام ــت انج ــه جه ــأت رئیس ــات  هی ــنامه ها و مصوب ــا و بخش مجوزه

* نگهداری حساب و تنظیم اسناد مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی و اموال
ــوال و  ــر ام ــم دفات ــداری و تنظی ــظ و نگه ــارت در حف ــال نظ ــوال و اعم ــار و ام ــابداری انب ــور حس ــارت ام ــرل و نظ 1ـ کنت
مراقبــت در اجــرای قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه آیین نامه هــای امــوال دولتــی و نحــوه اســتفاده از آنهــا و شناســایی و ثبــت 

امــوال پژوهشــگاه 
2ـ تهیــه و تنظیــم تمــام صــورت خالصه هــای الزم و بررســی محاســبات انجــام شــده جهــت صــدور اســناد حســابداری و 
تشــخیص حســاب ها، صــدور اســناد حســابداری بــا توجــه بــه نظــام مالــی مــدون وزارت علــوم، نگهــداری و ثبــت اســناد و 

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

* رسیدگی به اسناد مالی پژوهشگاه از نظر انطباق با قوانین
ــان از صحــت اعمــال کنترل هــای الزم طبــق دســتورالعمل ها  1ـ کنتــرل نهایــی مــدارک، اســناد و رســیدگی و حصــول اطمین
ــت کارگاه هــا و  ــی اســتادان پژوهشــگاه و مدعــو ـــدریافت وجــوه اخــذ شــده باب )حق التدریــس و حــق مشــاوره و راهنمای
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ــش،  ــل ویرای ــای انتشــارات از قبی ــای طــرف قرارداده ــبررسی عملکــرد چاپخانه ه ــحق داوری مجــالت ـ ــا ـ کارســازی آنه
)... و  نمونه خوانــی، حق التألیــف 

2ـ 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

3ـ پیگیــری جهــت تســویه حســاب پیــش پرداخت هــا، علی الحســاب ها، قراردادهــا و ســایر بدهی هــا و مطالبــات پژوهشــگاه 
ــات  ــام مطالب ــاب ها و تم ــا و علی الحس ــش پرداخت ه ــویه پی ــت تس ــرکت ها و... جه ــان، ش ــراد، کارکن ــا اف ــات الزم ب )مکاتب

و بدهی هــا و ارائــه گزارش هــای ماهانــه بــه مدیــر امــور مالــی و معاونــت اداری مالــی

* دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی
1ـ نگهداری حساب درآمدها و تهیه و تنظیم گزارش های مربوط به تفکیک منابع درآمدی

2ـ صــدور درخواســت وجــه اعتبــارات هزینــه ای و ســرمایه ای و درآمدهــای اختصاصــی عهــده خزانــه معیــن اســتان، صــدور 
ــارات  ــداري حســاب اعتب ــا، نگه ــه موافقت نامه ه ــا و اصالحی ــار، درآمد ه ــص اعتب ــار مصــوب تخصی ــناد حســابداري اعتب اس
ــاز  ــات مج ــوي مقام ــادره از س ــای ص ــار حواله ه ــن اعتب ــای الزم تأمی ــه گزارش ه ــا و تهی ــا و طرح ه ــب برنامه ه ــر حس ب
براســاس لیســت هاي توزیعــی و ثبــت هزینه هــای انجــام شــده انطبــاق عملیــات ثبــت شــده در سیســتم اعتبــارات بــا سیســتم 
حســابداري و رفــع مغایــرت احتمالــی، تهیــه و تنظیــم گزارش هــای مربــوط بــه اعتبــارات و ارســال آن جهــت بهره بــرداري 
ریاســت و معاونیــن ســازمان و پیگیــري درخواســت وجــوه صــادره تــا مرحلــه 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 آنها به خزانه
1ـ تنظیــم و نگهــداری 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 ــور اختصــاص تم ــاز به منظ ــات مج ــوی مقام ــای صــادره از س ــار حواله ه ــن اعتب 1ـ تأمی

بــرای هزینــه معیــن 
2ـ تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه و ارسال آن به مراجع ذیربط 
3ـ نگهداری حساب اعتبارات بر اساس قوانین بودجه سالیانه کشور

ــای  ــاس روش ه ــف براس ــا و وظای ــا، فعالیت ه ــا، طرح ه ــب برنامه ه ــارات در قال ــاب های اعتب ــداری حس * نگه
حســابداری بهــای تمــام شــده

ــع  ــه رف ــدام ب ــرت و اق ــورت مغای ــذ ص ــگاه و اخ ــی پژوهش ــر بانک ــا دفات ــک ب ــه از بان ــاب های واصل ــق صورتحس 1ـ تطبی
مغایــرت، تهیــه و تنظیــم صــورت مغایــرت بانکــی و پیگیــری به منظــور رفــع مغایــرت، تهیــه و تنظیــم دفاتــر و گزارش هــای 
ــت و  ــگاه وثب ــات پژوهش ــت عملی ــه و فعالی ــواد و برنام ــک م ــه تفکی ــا ب ــه هزینه ه ــه ماهیان ــار و ترازنام ــه آم ــی و تهی مال

ــه  ــی ماهان ــای آزمایش ــه تراز ه ــی و تهی ــر قانون ــداری دفات نگه
2ـ دریافــت ابــالغ اعتبــار از وزارت علــوم، نهــاد ریاســت جمهــوری و صنــدوق رفــاه دانشــجویان: انجــام مکاتبــات و ارائــه 

ــط  ــتگاه های ذیرب ــه دس ــرد آن ب ــزارش هزینه ک ــخ گویی و گ ــا و پاس گزارش ه
ــا اداره  ــه ب ــراودات ماهان ــات و م ــی: مکاتب ــار پژوهشــگاه از وزارت دارای ــص اعتب ــی و تخصی ــع مال ــن مناب ــری تأمی 3ـ پیگی

ــاه ــر م ــا در ه ــایر هزینه ه ــه س ــت وج ــان و درخواس ــوق کارکن ــه حق ــت وج ــت درخواس ــور جه ــه داری کل کش خزان

ــارات  ــا، اعتب ــا، پرداخت ه ــف دریافت ه ــوارد مختل ــی در م ــای عملکــرد مال ــم اطالعــات و گزارش ه ــه و تنظی * تهی
و تعهــدات بــرای ارائــه بــه مقــام مجــاز؛

ــرمایه ای و پاســخ گویی  ــای س ــک دارائی ه ــای تمل ــی و موافقت نامه ه ــن بودجــه تفصیل ــه و تدوی ــکاری در تهی * هم
بــه مراجــع نظارتــی؛

*  پاسخ گویی به مکاتبات دیوان محاسبات؛ 

* انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
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مدیریت فناوری اطالعات

خالصه گزارش عملکرد سال 1400 به شرح ذیل تقدیم می شود:
VMware ESX ارتقاء هاست های *

ــخه های 6 و 6/5  ــه نس ــث ب ــرکت های ثال ــکاری ش ــا هم ــی ب ــروژه تخصص ــک پ ــی ی ــازی ط ــتم عامل های مجازی س سیس
ــدا کــرده اســت. ــاء پی ــوع ســخت افزار ارتق ــه ن بســته ب

* ارتقاء سیستم عامل سرورها
سیستم عامل حدود 25 سرور به نسخه ویندوز سرور 2019 ارتقاء پیدا کرده است.

* ارتقاء سخت افزاری سرورها
ــده مرکــزی و 64 گیگابایــت حافظــه  ــزان 12 عــدد هــارد1/8 ترابایــت، 1 عــدد پردازن ــه می افزایــش هــارد ســرورهای G7 ب

اصلــی

* ارتقاء ایستگاه های کاری
ــن  ــاء مجــدد ای ــا تعویــض دو قطعــه ســخت افزاری و احی ــر قدیمــی بالاســتفاده ب ــاء ســخت افزاری 20 دســتگاه کامپیوت ارتق
ــه  ــه اینکــه در حــال حاضــر قیمــت یــک دســتگاه کامپیوتــر حــدود 10 میلیــون تومــان هزینــه دارد ب ــا توجــه ب سیســتم ها. ب

ایــن ترتیــب بــا هزینــه حــدود یــک میلیــون تومــان ایــن کامپیوترهــا بــه چرخــه اســتفاده مجــدد بازگشــتند. 

* تعویض دستگاه اسپلیت اتاق سرور
به دلیل خرابی یکی از دستگاه های خنک کننده اتاق سرور، دستگاه جدیدی خریداری و جایگزین شد.

* تعویض باطری های سیستم برق اضطراری
ــد  ــای جدی ــرور، باطری ه ــاق س ــراری ات ــرق اضط ــتم ب ــای سیس ــر باطری ه ــال از عم ــش از 4 س ــت بی ــه گذش ــه ب ــا توج ب

ــیم. ــته باش ــامانه ها نداش ــبکه و س ــی در ش ــرق، قطع ــع ب ــگام قط ــا در هن ــد ت ــداری و نصــب ش خری

* تعویض و ارتقاء لینک رادیویی ساختمان کریمخان و ساختمان فرهنگ
ــزی،  ــاختمان مرک ــا س ــگ ب ــان و فرهن ــاختمان های کریمخ ــن س ــاط بی ــتر ارتب ــداری بیش ــرعت و پای ــش س ــدف افزای ــا ه ب

ــی شــد. ــای قبل ــن رادیوه ــدرت بیشــتر جایگزی ــا ق ــد ب ــی ســیم جدی ــای ب رادیوه

* نصب هارد دیسک های جدید برای سیستم ذخیره سازی مرکزی اطالعات
ــزان 80 ترابایــت افزایــش  ــه می ــد ظرفیــت سیســتم مرکــزی ذخیره ســازی ب ــد و نصــب 8 عــدد هــارد دیســک جدی ــا خری ب

پیــدا کــرد.

* تعویض و نصب سوئیچ های شبکه ساختمان کریمخان
 3 دستگاه سوئیچ 2960 سیسکو خریداری و جایگزین سوئیچ های قدیمی در ساختمان کریمخان شد.

*پشتیبانی و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری
1( پشتیبانی و مدیریت فنی تجهیزات اتاق سرور و ساختار شبکه شامل:

ــس  ــه اکس ــی ب ــاختمان اصل ــز س ــبکه و تجهی ــت ش ــرای امنیّ ــن UTMSophos SG310 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 اتــاق ســرور به عنــوان سیســتم خنک کننــده، ســامانه جامــع اعــالم و اطفــای حریــق، ســامانه هوشــمند 
ــه سنســور  ــز ب ــای ضدســرقت مجه ــای مداربســته، درب ه ــتاندارد، دوربین ه ــرق اس ــو ب ــرق اضطــراری UPS، تابل ــن ب تأمی

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

ــتگاه ســرور نســل 9، 1  ــتگاه ســرور نســل 8، 2 دس ــتگاه ســرور نســل 7، 2 دس ــتگاه ســرور نســل 6، 3 دس ــداد 1 دس - تع
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دســتگاه ســرور نســل 10 
Shophos سخت افزار و نرم افزار سامانه یکپارچه امنیت شبکه -

ــره  ــداری و ذخی ــتیبانی، نگه ــت پش ــت جه ــت 140 ترابای ــا ظرفی ــاب کال ب ــتگاه QNAP Storage دارای 8 خش - دو دس
ــات اطالع

)VCenter( سرور مدیریت ماشین های مجازی -
)Cisco Core Switch3750( سه دستگاه سوئیچ مرکزی -

)2960 Cisco Switch( تعداد39 دستگاه سوئیچ -
Linksys POE Switch تعداد7 دستگاه -

- شــبکه اختصاصــی دولــت شــامل ســامانه یکپارچــه مراســالت الکترونیــک دولــت، در راســتای راه انــدازی دولــت الکترونیک 
و در الیــه ارتبــاط دولــت

-شبکه ملی اطالعات
-شبکه اختصاصی مدیریت حراست

- اکسس پوینت های سوفوس به جهت مدیریت متمرکز از طریق UTM و افزایش امنیت

Help Desk 2( مدیریت و پشتیبانی ملزومات سخت افزاری
ــبکه  ــی ش ــکال و کابل کش ــع اش ــزاری رف ــخت افزاری و نرم اف ــب س ــد، نص ــورد بازدی ــه 2000 م ــب ب ــال 1400 قری در س

ــز خدمــت انجــام شــده اســت. توســط کارشناســان بخــش می
به طور معمول روزانه کارهای پشتیبانی به شرح زیر انجام می شود:

- نگهداری، پشتیبانی و مدیریت فنی نرم افزاری و سخت افزاری حدود 450 دستگاه رایانه
- نگهداری، پشتیبانی و مدیریت فنی حدود 65 دستگاه لپتاپ

- نگهداری، پشتیبانی و مدیریت فنی حدود 120 دستگاه پرینتر و اسکنر
- نگهداری، پشتیبانی و مدیریت فنی10 دستگاه مینی کامپیوتر خریداری شده برای آزمایشگاه زبان شناسی و سالن ها

ــارد  ــرد، ه ــاوس، کیب ــر، م ــزری، اســکنر، دی وی دی رایت ــر لی ــامل چاپگ ــه ش ــی رایان ــزات جانب ــدازی تجهی - نصــب و راه ان
ــوردر و ... ــاند ریک ــترنال، س اکس

- ارسال اقالم رایانه ای به مراکز سرویس و گارانتی
- رفع اشکال، نصب نرم افزارهای کاربردی و آموزش موردی کارکنان

3( خدمات شبکه:
2019 Window Serverپشتیبانی 25 دستگاه سرور مجازی با سیستم عامل -

Linux UBUNTUپشتیبانی 8 دستگاه سرور مجازی با سیستم عامل -
- پشتیبانی بیش از 20 دستگاه رک حاوی تجهیزات شبکه 

ــات  ــان لین ارتباط ــا پارس ــاط ب ــرای ارتب ــب ب ــه ترتی ــودم ADSL، NetGear و D_Link ب ــتگاه م ــتیبانی 2 دس - پش
ــوم( ــات وزارت عل ــه؛ مکاتب ــی و دبیرخان ــش مال ــرای بخ ــت )ب ــبکه دول ــا( و ش )ایمیل ه

- پشتیبانی فیبر نوری بین پژوهشگاه و مخابرات جهت اتصال به شبکه ملی اطالعات
- پشــتیبانی نرم افزارهــاي مدیریــت بانــک اطالعــات شــامل: SQL Server، Oracle مدیریــت پســت الکترونیــک 
 Sophos مدیریــت ترافیــک شــبکه ،Account Managerمدیریــت شناســه های کاربــری ،Mdaemon، World Client

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

اینترنــت، ایمیــل و شــبکه داخلــی بــا رعایــت ســطوح دسترســی
- نگهداري، پشتیبانی، راه اندازي و اتصال رایانه هاي کاربران پژوهشگاه به شبکه
- تعمیر، نگهداري، سرویس و راه اندازي هاب ها، سوئیچ ها، پچ پنل ها و رک ها

- نگهــداری ،راهبــری و پشــتیبانی فنیدکل هــای ارتباطــی ســاختمان های مرکــزی، کریمخــان، فرهنــگ و پژوهشــکده 
دانشــنامه نگاری

- ارائه خدمات حفاظتی شامل آنتی ویروس، فایروال
- پشتیبانی کابل ها، پریزها و داکت های شبکه
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4( خدمات نرم افزاري:
ــتیبان و  ــه پش ــت تهی ــزار VEEAM BACKUP & REPLICATION و VEEAM ONE جه ــتفاده از نرم اف - اس

مانیتورینــگ ســرورهای مجــازی
ــی  ــالت تکمیل ــی و حســابداری، تحصی ــع اتوماســیون اداری، کارگزین ــامانه جام ــی س ــت فن ــداری، پشــتیبانی و مدیری - نگه

شــامل 21 زیرسیســتم 
-تمدید گواهینامه های امنیتی برای سامانه اتوماسیون اداری و سازمان الکترونیک پیوست

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

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

mata.ihcs.ac.ir :راهبری، مدیریت و پشتیبانی فنی سامانه 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 وبگاه مرکز تحقیقات امام علی)ع( به آدرس -

ــت  ــی، معاون ــت اداری مال ــرای معاون ــاهSMS ب ــام کوت ــل اجــاره ای ســرویس پی ــی پن ــت و پشــتیبانی فن ــری، مدیری - راهب
ــی ــالت تکمیل ــی و تحصی پژوهش

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

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

Servers  تهیه نسخ پشتیبان از سامانه ها و اطالعات رایانه های سرویس دهنده -
- راهبری، مدیریت و پشتیبانی فنی سامانه امنیتی مجموعه شامل UTM و آنتی ویروس بومی پادویش

- راهبــری و پشــتیبانی فنــی و اخــذ اثــر انگشــت، تشــخیص چهــره، صــدور کارت و آمــوزش ســامانه حضــور و غیــاب در 
ــگ و دانشــنامه نگاری ــزی، کریمخــان، فرهن ســاختمان مرک

ــارات،  ــی، انتش ــت اجتماع ــون، امنی ــورای مت ــام)ع(، ش ــات ام ــز تحقیق ــگاه، مرک ــای پژوهش ــتیبانی وبگاه ه ــری و پش - راهب
ــانی و ... ــوم انس ــال عل ــه، پرت ــی، مجالت،کتابخان کتاب فروش

- نصب سیستم عامل ایستگاه هاي کاري کاربرانWindows ،7 Windows 10 و غیره
- نصــب نرم افزارهــاي کاربــردي روي ایســتگاه هاي کاربــران شــامل مجموعــه Office، فارســی ســاز ها، فونت هــاي 

ــره ــزاري و غی ــات نرم اف ــاز و تنظیم ــر، فشرده س ــا، رایت ــیون، درایوره ــت اتوماس ــروس، کالین ــی وی ــی، آنت فارس

5( آموزش:
- آمــوزش و آشــنا کــردن کاربــران بــا رایانــه، اســتفاده از سیســتم های عامــل، شــامانه اتوماســیون اداری )مرواریــد(، ســامانه 
ــن  ــه همچنی ــا رایان ــاب کار ب ــان در ب ــی ایش ــش فن ــای دان ــردي و ارتق ــاي کارب ــی E-mail و نرم افزاره ــت الکترونیک پس

ــی ــکاران به صــورت حضــوری و تلفن ــؤاالت هم ــه س ــخ ب ــی و پاس راهنمای
- 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 اعالم و اطفای حریق به کارکنان اداره حراست و نگهبانی

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

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

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

- نصب کالینت اتوماسیون و آنتی ویروس روي ایستگاه هاي کاري در محل نصب رایانه
- جابجایی رایانه ها و تجهیزات جانبی و نصب مجدد آنها با توجه به جابجایی واحدها و تغییر مکان کارکنان
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7( ارتباطات:
ــای  ــت ارتق ــی در جه ــات فن ــکار و اطالع ــادل اف ــور تب ــت به منظ ــرویس دهنده اینترن ــز س ــا مراک ــتمر ب ــی مس ــاط فن - ارتب
کیفیــت ســرویس های دریافتــی و افزایــش کارایــی و بهــره وری سیســتم ها )شــرکت داده پــردازی رســپینا، افرانــت، مخابــرات، 

ــردازش و ...( ــای پ ــات، دنی ــان لین ارتباط پارس
- ارتبــاط فنــی بــا شــرکت مخابــرات و ارتباطــات زیرســاخت )متولــی تأمیــن بســتر ارتباطــی شــبکه( جهــت حفــظ، تقویــت 

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

8( امور ستادي:
- ارتباطات داخلی اعم از تلفنی، مکاتبه اي و حضوري

- تهیه مستندات، گزارش های، نقشه شبکه ها و ...
- نگهداري آرشیو اطالعات، نرم افزارها، سی دي ها، دي وي دي ها و ...

9( مشاوره:
- ارائه خدمات مشاوره در زمینه خرید تجهیزات رایانه اي و بعضًا الکتریکی و الکترونیکی

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

- کمــک بــه همــکاران فنــی دیگــر واحدهــا نظیــر تلفنخانــه )نصــب و راه انــدازي دســتگاه هاي فکــس و فتوکپــی و گوشــی هاي 
ــاي  ــالن کنفرانس ه ــا(، س ــو پروژکتوره ــات ویدئ ــی )خدم ــالت تکمیل ــته، تحصی ــای مداربس ــد(، دوربین ه ــی جدی دیجیتال

پژوهشــگاه و دفتــر ریاســت و ...
- مشاوره و کمک به همکاران جهت تهیه، مدیریت و راهبری رایانه های شخصی

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 رس ــاعت جلس ــه 1500س ــب ب ــون قری ــال 1400 تاکن ــدای س از ابت
مجــازی در پلتفرم هــای ایجــاد شــده، مطابــق بــا جــدول زیربــا پشــتیبانی ایــن مدیریــت بــا موفقیــت برگــزار شــده اســت.

- ارتباط با شرکت هاي تامین کننده ي نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد استفاده در پژوهشگاه



50

خبرنامه، سال نهم، شماره  هشتاد و چهارم  اسفند ماه 1400

 گزارش جلسات مجازی  )جلسات اداری، همایش، نشست و کارگاه( سال 1400

یف
رد

 

تعداد  بخش برگزار کننده
 جلسات 

برگزار ساعات 
 شده

 48 24 مطالعات فرهنگی و ارتباطات و مرکز آسیا 1
 132 66 دانشنامه 2
 108.5 41 شورای متون 3
 14 7 بسیج 4
 99 38 پژوهشکده زبان و ادبیات 5
 132.5 57 پژوهشکده مطالعات قرآنی 6
 2 1 امور حقوقی 7
 26.5 12 مدیریت نوآوری و کاربردی سازی 8
 6 3 سیاسی پژوهشکده اندیشه 9

 14 7 معاونت پژوهشی 10
 14 7 طرح اعتال 11
 12 6 گروه پژوهشی مدیریت 12
 32 11 های علمی بین المللیدفتر همکاری 13
 28 15 معاونت فرهنگی و اجتماعی 14
 12 6 پردازیهای علمی و نظریهها، کرسیگروه قطب 15
 23 6 تاریخ علمپژوهشکده مطالعات فلسفی و  16
تا درخواست هر  5)آموزش ضمن خدمت کارکنان که مرکز بودجه  17

 (کدام شامل چند جلسه دو ساعته هستند
30 60 

 8 4 مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 18
 7 3 الملل و حقوقپژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین 19
 2 1 انجمن فلسفه تعلیم و تربیت 20
 2 1 )مشترک مالی، بودجه و فناوری اطالعات(مرکز فناوری اطالعات  21
 86.5 21 پژوهشکده زبان شناسی 22
 114 57 تحصیالت تکمیلی 23
 47 22 پژوهشکده تاریخ  24
 6 3 دفتر ریاست و روابط عمومی 25
 38 18 پژوهشکده اخالق و تربیت 26
 51 20 پژوهشکده مطالعات اجتماعی  27

 114 57 تحصیالت تکمیلی 23
 47 22 پژوهشکده تاریخ  24
 6 3 دفتر ریاست و روابط عمومی 25
 38 18 پژوهشکده اخالق و تربیت 26
 51 20 پژوهشکده مطالعات اجتماعی  27
 64.5 26 پژوهشکده اقتصاد 28
 12 5 دفتر جذب 29
 240 120 هاکارگاه 30

 638 جمع:
 جلسه

 ساعت 1441.5
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مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت بــا هــدف پایــش مســتمر و نظام منــد عملکــرد 
ــایی  ــور شناس ــی به منظ ــردی و عملیات ــای راهب ــق برنامه ه ــزان پیشــرفت و تحق پژوهشــگاه و می
وضعیــت موجــود، ارائــه راهــکار و ایجــاد زمینــه الزم بــرای ارتقا و تضمیــن کیفیت در پژوهشــگاه 
تشــکیل شــده اســت. رئــوس اقدامــات و فعالیت هــای انجــام شــده مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و 

تضمیــن کیفیــت در ســال 1400 عبارتنــد از:

گزارش عملکرد مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

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

مذکــور در فروردیــن 1400 تدویــن شــد. 

* بررسی و ارزیابی طرح های ارائه شده در جلسه شورای پژوهشی مطابق با پیش بینی برنامه راهبردی دوم
ــه  ــی برنام ــا پیش بین ــی ب ــورای پژوهش ــات ش ــده در جلس ــی ارائه ش ــای پژوهش ــن طرح ه ــاق عناوی ــنجش انطب ــرای س ب
ــا پیش بینــی برنامــه در شــش  ــزان تطبیــق عناویــن طــرح پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی ب راهبــردی دوم، گزارشــی از می

ــه مدیریــت پژوهشــی ارســال شــد.  جلســه شــورای پژوهشــی ب

* تدوین گزارش در پژوهشگاه از سال 1399-1393
مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت، گزارشــی از شــورای راهبــردی و مدیــران ســتادی، اهــداف و وظایــف آنهــا 

در پژوهشــگاه طــی ســال 1393-1399 را تهیــه و بــه دفتــر ریاســت ارســال نمــود. 

* برگزاری جلسه شورای راهبردی، نظارت و ارزیابی عملکرد و به روزرسانی برنامه عملیاتی واحدهای ستادی 
در ســال 1400 شــورای راهبــردی، نظــارت و ارزیابــی عملکــرد بــا ترکیــب اعضــای جدیــد تشــکیل و پــس از ابــالغ برنامــه 
راهبــردی دوم، در گام اجرایــی برنامــه، از مدیریت  هــا خواســته شــد تــا بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی حاکــم بــر جامعــه و 
دورکاری، برنامــه خــود و خروجــی هــر یــک از آنهــا را به روزرســانی کــرده و بــرای مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن 
ــت  ــه؛ مدیری ــت کتابخان ــت  پژوهشــی؛ مدیری ــی، اکشــن پلن مدیری ــه عملیات ــش برنام ــور پای ــد. به منظ ــال نماین ــت ارس کیفی
ــخ  ــات فلســفی و تاری ــأت علمــی؛ اعضــای پژوهشــکده مطالع ــدارج اعضــای هی ــدارک و م ــروه م ــی؛ گ ــالت تکمیل تحصی
علــم کــه از ادغــام دو پژوهشــکده »غرب شناســی و علم پژوهشــی« و »پژوهشــکده حکمــت معاصــر« تشــکیل شــده اســت، 

ــد.  ــری ش ــانی و بازنگ به روزرس

* بررسی و تحلیل فعالیت پژوهشی در سامانه سیماپ 
ــامانه  ــده در س ــاخص های ثبت ش ــردی، ش ــه راهب ــرای برنام ــش اج ــال 1399 و پای ــرد س ــزارش عملک ــن گ ــور تدوی به منظ
ــخنرانی و نشســت های  ــش و س ــده، همای ــاي منتشرش ــده، کتاب ه ــاالت چاپ ش ــای پژوهشــی، مق ــه طرح ه ــیماپ از جمل س
برگزارشــده بررســی و نواقــص و کمبــود ســامانه مشــخص شــد و طــی نامــه اي ایــن موضــوع بــه اطــالع معاونــت پژوهشــی 

رســانده شــد.

* تدوین گزارش عملکرد سالیانه پژوهشگاه در سال 1399
مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت به منظــور آگاهــی از ظرفیت هــای بالقــوه و بالفعــل پژوهشــگاه و بــا 
هــدف بهبــود کمــی و کیفــی عملکــرد، ســالیانه گزارشــی از وضعیــت پژوهشــگاه بــر اســاس ســامانه پژوهشی)ســیماپ( و 

گزارش هــای ارســالی پژوهشــکده ها و مراکــز و واحدهــای ســتادی تدویــن می کنــد. 
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ایــن گــزارش در دو بخــش: الــف( عملکــرد پژوهشــی واحدهــای صفی)پژوهشــکده ها و مراکــز(؛ و ب( عملکــرد واحدهــای 
ــه  ــق برنام ــزان تحق ــده و می ــل  ش ــود تحلی ــع موج ــزارش، وض ــن گ ــود. در ای ــن می ش ــتیبانی( تدوی ــتادی پژوهشگاه)پش س
ــود  ــع مشــکالت و بهب ــرای رف ــان شــده و پیشــنهادهای الزم ب ــز بی ــوت و ضعــف نی ــاط ق ــردی ســنجیده می شــود. نق راهب
ــل  ــرای تکمی ــیماپ ب ــامانه س ــی از س ــات پژوهش ــتخراج اطالع ــس از اس ــور پ ــود. بدین منظ ــه می ش ــود ارائ ــع موج وض
اطالعــات گزارشــی از نشســت ها و همایش هــاي پژوهشــکده ها و عملکــرد واحدهــای ســتادی دریافــت و گــزارش نهایــی 

گــردآوری شــد.

* اصالح و بازنگری گزارش تحلیلی عملکرد 5 ساله پژوهشگاه در طول برنامه راهبردی اول )1398-1394(
ــد دســتیابی  ــردی اول، به منظــور اطــالع از رون ــه راهب ــن کیفیــت پــس از اجــرای برنام ــی و تضمی مدیریــت نظــارت، ارزیاب
بــه اهــداف تعیین شــده در برنامــه، اقــدام بــه پایــش شــاخص های منــدرج در برنامــه راهبــردی کــرد. در ایــن گام عملکــرد 
پژوهشــگاه طــی ســال های 94-98 در بخش هــای صفــی و ســتادی بــا مقادیــر تعیین 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
ــرد  ــزارش عملک ــن گ ــدند. در ای ــن ش ــای آن تعیی ــردی اول و ضعف ه ــه راهب ــته برنام ــاخص و برجس ــکات ش ــت و ن گرف

ــردی گــردآوری شــد. ــه راهب ــق برنام پنج ســاله واحدهــای ســتادی طب

* بررسی راهکارهای ارتقای رتبه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــگاه ها، پژوهش ــدی دانش ــی رتبه بن ــی و آت ــای بیرون ــگاه در ارزیابی ه ــگاه پژوهش ــای جای ــور ارتق به منظ
پژوهشــی مدیریــت نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت حســب مأموریــت هیــأت رئیســه موظــف بــه تشــکیل کارگروهــی 
ــا اعضــای شــورای  ــن منظــور طــی جلســه ای ب ــه ای ــه ب ــدی پژوهشــگاه شــد ک ــای رتبه بن ــرای بررســی راهکارهــای ارتق ب
راهبــردی و نظــارت، آخریــن معیارهــای رتبه بنــدی ملــی پژوهشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی در ISC بررســی و نتیجــه نهایــی 

راهکارهــای ارتقــای رتبــه پژوهشــگاه بــه دفتــر ریاســت و معاونت هــا ارســال گردیــد. 

* برگزاری نشست مدیران ستادی 
ــا هــدف تقویــت پژوهشــگاه ازطریــق مشــورت و همفکــری در ســطوح  ــاق فکــر ب ــوان ات ــا عن ــران ســتادی ب نشســت مدی

ــه اعضــا ارســال شــد.  ــران تشــکیل و صورتجلســه آن ب مدی

* 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 ــع انســانی اعضــای غیرهی ــی مناب ــأت اجرای ــب در هی ــل و به منظــور تصوی ــت تکمی ضمــن خدم

بودجــه، تحــول اداری و بهــره وری ارســال کــرد. 

* برآورد بودجه مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
ــر اســاس  ــا را ب ــا و فعالیت ه ــرای اجــرای برنامه ه ــاز ب ــورد نی ــارات م ــت اعتب ــن کیفی ــی و تضمی ــارت، ارزیاب ــت نظ مدیری
برنامــه توســعه راهبــردی دوم پژوهشــگاه در ســال 1401 تکمیــل و بــه مدیریــت بودجــه و تحــول اداری و بهــره وری ارســال 

نمــود.

* تدوین شیوه نامه پژوهشی
مدیریــت نظــارت، ارزیابــی وتضمیــن کیفیــت در دوره جدیــد، در راســتاي مأموریت اعالم شــده از ســوي ریاســت پژوهشــگاه، 

اقــدام بــه تدویــن پیش نویــس شــیوه نامه پژوهشــی نمــود. 



53

خبرنامه، سال نهم، شماره  هشتاد و چهارم،  اسفند ماه 1400

شورای بررسي متون و کتب علوم انساني

ــع و مآخــذ  ــد مناب ــرد در حــوزه نق ــزی منحصــر به ف ــوم انســانی«، مرک ــب عل ــون و کت ــی »شــورای بررســی مت ــاد نخبگان نه
ــد  ــای جــدی در عرصــه نق ــا و نیازه ــه خأل ه ــه جهــت پاســخ گویی ب ــوم انســانی کشــور اســت ک دانشــگاهی در حــوزه عل

ــت اســت. ــال فعالی ــانی دانشــگاه ها در ح ــوم انس ــع عل مناب
ــر از  ــارکت 3000 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
ــود  ــالش نم ــز ت ــردازد و در ســال 1400 نی ــت می پ ــه فعالی ــروه تخصصــی ب ــتادان دانشــگاه هاي سراســر کشــور در 17 گ اس
ــام  ــی انج ــوری و محصول گرای ــوری، خروجی مح ــتای موضوع مح ــق داده و در راس ــی تطبی ــرایط کرونای ــا ش ــود را ب ــه خ ک

وظیفــه کنــد. 

برنامه شورا در سال 1400 به شرح زیر بود:
 نقــد 490 کتــاب ملــی و 80 کتــاب جهانــی، آماده ســازی 310 یادداشــت انتقــادی، 220 مقالــه علمــی پژوهشــی نقــد، انتشــار 
12 شــماره مجلــه )علمــی پژوهشــی( پژوهشــنامه انتقــادی متــون و برنامه هــای علــوم انســانی و برگــزاری حــدود 45 نشســت، 

کارگاه و همایــش تخصصــی در حــوزه نقــد و بررســی متــون علــوم انســانی. 
ــد از: روش شناســی  ــن شــورا در ســال 1400 برگــزار کــرده اســت، عبارتن ــن بخشــی از نشســت های تخصصــی کــه ای عناوی
ــران، نشســت  ــران، پیامدهــای اجتماعــی پاندمــی کوویــد-19 در ای تدویــن نقشــه راه نظــام بانکــداری جمهــوری اســالمی ای
تخصصــی نقــد کتــاب یــک علــم اقتصــاد: تجویزهــای بســیار، همایــش آمــوزش ادبیــات عربــی معاصــر در برنامــه آموزشــی 

دانشــگاه ها: چالش هــا و راهکارهــا و ... .
ــه فعالیت هــای دیگــری نیــز  ــه مأموریــت اصلــی خــود در نقــد کتــاب، ب ــر پرداختــن ب ایــن شــورا در ســال 1400، عــالوه ب
ــوم انســانی، برنامه هــای  ــف عل ــه موضــوع کالن مســئله های رشــته های مختل ــه ورود ب ــوم انســانی پرداخــت ک در حــوزه عل
ــوم  ــوم انســانی و پیشــرفت کشــور«، »عل ــگ، عل ــه ســخنرانی »فرهن ــوم انســانی و ســخنرانی های علمــی از جمل ــا و عل کرون
ــن  ــی از ای ــگ« بخش ــب فرهن ــوان »در طل ــا عن ــی ب ــا داوری اردکان ــر رض ــخنرانی دکت ــا س ــدرت« ی ــا ق ــگ ی ــانی: فرهن انس

برنامه هاســت.

 در ســال 1397 هیــأت امنــای پژوهشــگاه بــا پیونــد دبیرخانــه طــرح اعتــالی علــوم انســانی معطــوف به 
پیشــرفت کشــور و دبیرخانــه شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی، تأســیس مرکــز نقــد و اعتــالی 

علــوم انســانی را تصویــب کــرد.
ــه  شــوراي بررســی متــون وکتــب علــوم انســانی، از نخســتین مجموعه هــاي علمــی در کشــور اســت کــه ب
بررســی و نقــد کتــب و منابــع علــوم انســانی می پــردازد. ایــن شــورا در پــی تأکیــدات مکــرر مقــام معظــم 
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــال 1374 در پژوهش ــم در س ــد عل ــه تولی ــه ب ــوص توج ــري در خص رهب
فرهنگــی شــکل گرفــت و مهمتریــن هــدف آن، رشــد تفکــر انتقــادي در تولیــدات علمــی دانشــگاهی، نقــد 
ــه اصــالح  ــی، کمــک ب ــه علم ــد در جامع ــگ نق ــعه فرهن ــون درســی و کمــک درســی دانشــگاه ها، توس مت

ــد. ــن گردی ــوم انســانی تعیی ــگاه عل ــت جای ــوم انســانی و تقوی ــاي آموزشــی حــوزه عل برنامه ه
ایــن شــورا هــم اکنــون داراي 17 گــروه تخصصــی در حوزه هــاي مختلــف علــوم انســانی اســت کــه تاکنــون 
ــر 3000  ــغ ب ــا جلــب همــکاری بال ــه بررســی و نقــد حــدود 4000 متــن درســی اقــدام نمــوده اســت و ب ب
نفــر از اســتادان حــوزه و دانشــگاه از مراکــز علمــی کشــور موفــق بــه ایجــاد شــبکه نخبگانــی اســاتید علــوم 
انســانی شــده اســت کــه تاکنــون بیــش از 6500 کتــاب توســط آنهــا نقــد و بررســی شــده اســت.عالوه بــر 
ایــن، بــا اجــرای» طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی معطــوف بــه پیشــرفت کشــور« و تأســیس دبیرخانــه 
ــردی و مســئله محور در  آن در ســال 1394 در پژوهشــگاه، اجــرای مجموعــه ای از طرح هــای پژوهشــی کارب
ــز علمــی و  ــا مشــارکت اســتادان و پژوهشــگران دانشــگاه ها و مراک ــوم انســانی و ب ــف عل حوزه هــای مختل

پژوهشــی کشــور آغــاز شــد.

گزارش عمکرد مرکز نقد و اعتالی علوم انسانی
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اثربخشی فعالیت شورای متون و کسب افتخاری دیگر برای آن
نشــریه »پژوهشــنامه انتقــادی متــون و برنامه هــای علــوم انســانی« در ســال 1400 رتبــه الــف ارزیابــی نشــریات توســط وزارت 

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری را کســب کــرد.
ــد  ــر جشــنواره نق ــای دیگــری نظی ــم در عرصه ه ــن ه ــش از ای ــوم انســانی پی ــای عل ــون و برنامه ه ــادی مت ــه انتق پژوهش نام
کتــاب و جشــنواره فارابــی افتخاراتــی کســب کــرده کــه جدیدتریــن آن، برگزیــده شــدن 12 مقالــه  از ایــن نشــریه در هفدمیــن 

جشــنواره نقــد اســت کــه بیــش از 50 درصــد مقــاالت منتخــب جشــنواره بــود.

مقاالت و یادداشت های علمی حوزه نقد 
طــی یــک دهــه اخیــر و هــر ســاله، مقــاالت و یادداشــت علمــی در حــوزه نقــد کتــاب و منابــع درســی توســط ناقــدان و ســایر 
اعضــای شــبکه نخبگانــی شــورا و گروه هــای تخصصــی آن بــه نــگارش در آمــده و مراحــل ارزیابــی و پذیــرش علمــی را طــی 
ــای تخصصــی  ــامانه نقدنامه ه ــای تخصصــی، س ــب نقدنامه ه ــورا در قال ــای ش ــن فعالیت ه ــز، ای ــال 1400 نی ــد. در س کرده ان

در وبــگاه پژوهشــگاه علــوم انســانی و در قالــب وبــگاه پژوهشــنامه انتقــادی شــورای بررســی متــون منتشــر شــد.
ــه 250 رســیده اســت  ــًا ب ــار مقــاالت علمی-پژوهشــی نقــد کتــاب در گروه هــای تخصصــی شــورا در ســال 1400 تقریب  آم
و ایــن نشــانگر اثربخشــی نقــد کتــاب و ترویــج رویکــرد انتقــادی شــورا در ســطح جامعــه دانشــگاهی و نشــریات علمــی-

پژوهشــی است.

رونمایی از آثار جدید شورای بررسی متون در سال 1400
شورای بررسی متون در سال 1400 طی مراسمی از آثار جدید خود رونمایی کرد که این آثار عبارتند از:

1- کتاب درآمدی بر فلسفه های معاصر غرب )طرح تألیفی گروه فلسفه، کالم و ادیان شورای بررسی متون(
2- کتاب فرهنگ و رشد اقتصادی )مطالعه موردی ایران( )طرح تألیفی گروه اقتصاد شورای بررسی متون(

3- کتاب بازنمایی هویت از نگاه دیگری )طرح تألیفی گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون(
4- کتاب نظریه انتخاب عمومی؛ بررسی انتقادی )کتاب گروه اقتصاد شورای بررسی متون(

ــی  ــای خارج ــروه زبان ه ــاب گ ــی )کت ــات روس ــان و ادبی ــی زب ــجویان ایران ــرای دانش ــیه: ب ــات روس ــخ ادبی ــاب تاری 5- کت
ــون( شــورای بررســی مت
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6- روســیه و کشــورهای مشــترک المنافع: زبــان، ادبیــات و فرهنــگ )مجموعــه مقــاالت گــروه زبان هــای خارجــی بــا همــکاری 
انجمن هــای علمــی و بــا هزینــه انجمــن زبــان روســی چــاپ شــده اســت(

7- کتاب زبان عربی و هویت ایرانی )طرح تألیفی گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون(
همچین دو کتاب که به کارنامه و فعالیت های شورای بررسی متون از منظر مدیریت دانش پرداخته است:

8- کتاب کارکرد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی از منظر مدیریت دانش و تجربه

هــدف از انتشــار اثــر اخیــر، یعنــی کتــاب کارکــرد شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی، تدویــن تاریخچــه دانشــی 
شــورای بررســی متــون اســت و در آن تــالش شــده بــا رویکــردی علمــی، دانــش ضمنــی و تاریــخ شــفاهی بــه دانــش صریــح 

یعنــی مکتوبــات و مســتندات تبدیــل شــود.
شــایان ذکــر اســت کــه بیشــتر ایــن کتــب، پاســخ گوی نیــاز رشــته های مختلــف دانشــگاهی هماننــد علــوم سیاســی، اقتصــاد، 
فلســفه، ادبیــات اســت و در دانشــگاه های مختلــف کشــور هماننــد دانشــگاه تهــران، دانشــگاه شــهید بهشــتی، دانشــگاه تربیــت 
مــدرس، دانشــگاه تبریــز و غیــره توســط اســتادان تدریــس می شــود و در زمــان کوتــاه در آســتانه چــاپ جدیــد قــرار گرفتــه 

اســت.
بــرای نمونــه، کتــاب »درآمــدی بــر فلســفه های معاصــر غــرب« جــزو منابــع درســی حــوزۀ فلســفۀ معاصــر در مقطــع کارشناســی 
ــه  ــی ک ــب کتاب های ــه غال ــا ک ــت و از آن ج ــری از دانشگاه هاس ــداد دیگ ــز و تع ــگاه تبری ــفه دانش ــد فلس ــی ارش و کارشناس
دانشــجویان فلســفه مجبورنــد بــرای آشــنایی بــا فلســفۀ معاصــر بخواننــد کتاب هــای ترجمــه ای هســتند، لــذا شــورای بررســی 
متــون بــرای رفــع ایــن کاســتی بــر آن شــد تــا بــه زبــان ســاده و گویــا فلســفه های معاصــر و فیلســوفان برجســته در جریان هــا 
و مکاتــب فلســفی ایــن دورۀ را بــرای دانشــجویان بیــان کنــد و در نهایــت، ایــن کتــاب، یکــی از منبــع دانشــگاهی اصلــی بــرای 

ــا فلســفه های معاصــر غــرب در دانشــگاه های کشــور اســت. آشــنایی ب

طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

طــرح جامــع اعتــالء بــرای عملیاتــی کــردن راهبردهــا 
ــوم  ــگاه عل ــردی پژوهش ــه راهب ــت های »برنام و سیاس
ــه و  ــق »مصوب ــی« و تحق ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
ــال  ــگاه« از س ــاء پژوهش ــأت امن ــژه هی ــت وی مأموری
1394 بــا مشــارکت اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه 
ــه  ــی اولی ــاز مطالعات ــگان علمــی کشــور  وارد ف و نخب
شــد. چشــم انداز تعریــف شــده بــرای طــرح بــه 
ــانی  ــوم انس ــی عل ــاء اثربخش ــود: »ارتق ــرح ب ــن ش ای
ــرای  ــازی ب ــور و بسترس ــعه کش ــرفت و توس ــر پیش ب
افزایــش تأثیــر علــوم انســانی در عرصه هــای گوناگــون 
اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی جمهــوری 
ــالن  ــران و افزایــش کارآمــدی فارغ التحصی اســالمی ای

ــرد و  ــه کار ک ــاز ب ــال 1395 آغ ــا از س ــاختن طرح ه ــی س ــد عملیات ــن فرآین ــی و همچنی ــای مقدمات ــانی« بخش ه ــوم انس عل
ــدند.  ــام ش ــه انج ــال 1396 وارد مرحل ــرح از س ــن کالن ط ــل ای ــده در ذی ــف ش ــای تعری ــتین طرح ه نخس

در مجمــوع تــا ســال 1400 بیــش از 350 طرح نامــه و به عبارتــی پیشــنهاد انجــام طــرح بــرای دبیرخانــه طــرح جامــع اعتــالء 
ارســال شــد کــه از آن میــان بیــش از 160 طرح نامــه بررســی و درنهایــت تــا نیمــه ســال 1400، انجــام 68 طــرح قطعــی شــد.  
اولیــن خروجی هــای طــرح جامــع اعتــالء در قالــب گزارش هــای مســتخرج از طرح هــا و همچنیــن مقــاالت علمی_پژوهشــی 
و چندیــن نشســت نخبگانــی و ســخنرانی های علمــی در ســال 1398 منتشــر شــد. ایــن گزارش هــا از ســال 1399 بــه بعــد بــه 

تدریــج در قالــب جدیــد کتــاب در دســترس جامعــه علمــی ایــران قــرار گرفــت. 
از طــرح جامــع اعتــالء تــا ســال 1400 ، بیــش از 30 عنــوان مقالــه علمی-پژوهشــی مســتخرج از طرح هــا، 25 گــزارش طــرح 

و 20 عنــوان کتــاب بــه همــراه 42 عنــوان گــزارش راهبــردی منتشــر شــده اســت.  
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 1400های اصلی طرح جامع اعتال در سال وضعیت خروجی

 تعداد وضعیت
 9  چاپ شدههای کتاب
 18 های در مرحله آماده سازی انتشارات کتاب

 12 های انجام یافته گزارش طرح
 10 در دست انجام بوسیله مجریهای طرح
 8 های آغاز نشده طرح

 10 هاپژوهشی مستخرج از طرح-قاالت علمیم
 7 های راهبردی تدوین شدهگزارش

 

 

 1400های منتشر شده تا نیمه سال اسامی کتاب

 عنوان کتاب ردیف
 یانتقاد سمیباستان تا رئال یو عمل از حکما هیرابطة نظر 1
 یفارس اتیرشته ادب یو کاربردش برا ینظر یمبانی؛ ریاشتغال پذ یانسان هیسرما 2
 سمیمارکس یمورد مطالعه ران؛یدر ا یقدرت بر علوم انسان یالملل نینظام ب ریتأث 3
 یتکنولوژ ةبه مثاب یعلوم انسان 4
 یفرهنگانیم کردیبا رو یعلوم انسان 5
 علوم انسانی و الگوی اسالمی ایران پیشرفت  6
 های تاریخ ورزی در ایران امروز چالش 7
 ریزی آموزشی، مهارت و اشتغال(های فکری، برنامه آموزش عالی فلسفه در ایران )گفتما 8
 هاها و ظرفیتتوسعه فراستمند: ضرورت 9

 

 : 1400در سال  افتخارات

و جمعی از همکاران، به عنوان اثر  افروغ عماد دکترجناب  اثر «یانتقاد سمیرئال تا باستان یحکما از عمل و هینظر یرابطه»انتخاب کتاب  -
برگزار می  یدانشگاه کتاب ناشران یفرهنگ انجمن، که با همت کشور یدانشگاه سال کتاب انتخاب یدوره نیدومبرگزیده حوزه فلسفه در 

 شود.
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وضعیت خروجی های اصلی طرح جامع اعتالء در سال 1400

اسامی کتاب های منتشر شده تا نیمه سال 1400

افتخارات در سال 1400: 
- انتخــاب کتــاب »رابطــه  نظریــه و عمــل از حکمــای باســتان تــا رئالیســم انتقــادی« اثــر دکتــر عمــاد افــروغ و جمعــی از 
همــکاران، بــه عنــوان اثــر برگزیــده حــوزه فلســفه در دومیــن دوره  انتخــاب کتــاب ســال دانشــگاهی کشــور کــه بــا همــت 

انجمــن فرهنگــی ناشــران کتــاب دانشــگاهی برگــزار می شــود.
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گزارش عملکرد مدیریت همکاری های علمی بین المللی

ــرای  ــب ب ــتری مناس ــودن بس ــم نم ــی فراه ــی بین الملل ــای علم ــت همکاری ه ــدف مدیری ه
ــوم انســانی و همــکاری  ــی شــدن فعالیت هــای علمــی، پژوهشــی و ترویجــی پژوهشــگاه عل بین الملل
بــا دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و مراکــز علمــی جهــان در حــوزه علــوم انســانی بــه منظــور ارتقــاء ســطح 
کیفــی فعالیت هــا و تحقــق دیپلماســی علمــی اســت. بــرای تحقــق آن راهبردهــا و مأموریت هــای ذیــل 

تعریــف شــده اســت؛
- معرفی استادان پژوهشگاه و آثار ارزشمند آنان در سطح بین المللی

- حضور موثر استادان پژوهشگاه در محافل بین المللی 
- جذب استادان خارجی که در زمینه علوم انسانی فعالیت می کنند

- جذب دانشجویان و محققان خارجی که در زمینه علوم انسانی فعالیت می کنند

در سال 1400 عمده فعالیت های صورت گرفته به شرح ذیل بود؛

نشست ها و همایش های بین المللی
* همایش مطالعات اسالمی با رویکرد شیعی در بنیاد مطالعات اسالمی در برلین )5- 7 آذر 1400(

ــد و  ــی جــاده ابریشــم جدی ــات فرهنگــی در کنگــره بین الملل ــوم انســانی و مطالع * شــرکت شــش عضــو پژوهشــگاه عل
ــان 1400( ــش )27 و 28 آب ــان و دان ــم: گفتم قدی

ــرو در بین المللی ســازی آمــوزش عالــی در اســتفاده از زبــان واســط:  ــه کشــورهای پیش ــی تجرب ــت »بازخوان * نشس
ــر 1400( ــران« )24 مه ــرای ای ــی ب درس های

* هفتمین همایش بین المللی شمس و موالنا )10 تا 12 مهر 1400(
* سمپوزیوم بین المللی »هند شناسی در ایران« )13 شهریور 1400(

ــرداد  ــین )26 خ ــتنصر حس ــی از مس ــد" رمان ــر جدی ــار و "منطق الطی ــر" عط ــر "منطق الطی ــی ب ــی پژوهش ــار بین الملل * وبین
)1400

ــی:  ــی و فرهنگ ــراث تاریخ ــان، می ــرای زب ــی ب ــاخت الکترونیک ــته ای زیرس ــن رش ــای بی ــی »پژوهش ه ــت بین الملل * نشس
ــان بلغــاری« )19 اردیبهشــت 1400( ــرای زب یــک مطالعــه مــوردی ب

* کنفرانس بین المللی »انسان، اقتصاد و جامعه در شرایط پاندمی« )27 فروردین 1400(

کارگاه ها و درس گفتارهای بین المللی
* درس گفتارهــای »بررســی آثــار نویســندگان زن ایرانــی بــا نگاهــی بــه ژانرهــا و مکتب هــای ادبــی«؛ 10 جلســه )8 آذر تــا 

11 بهمــن 1400(
* درس گفتارهای بین المللی »درآمدی بر زبان شناسی رایانشی«؛ 14 جلسه )5 خرداد تا 26 خرداد 1400(

و  »زبــان  بین المللــی  درس گفتارهــای   *
زبان شناســی« )15 فروردیــن تــا 13 تیــر 

)1400
بین المللــی  کارگاه هــای  سلســله   *
اوســتیا )16  نهــم:  کارگاه  روسیه شناســی؛ 

)1400 اردیبهشــت 
بین المللــی  کارگاه هــای  سلســله   *
فرهنــگ  هشــتم:  کارگاه  روسیه شناســی؛ 
)1400 اردیبهشــت   7( قفقــاز  مردمــان 
بین المللــی  کارگاه هــای  سلســله   *
روسیه شناســی؛ کارگاه هفتــم: آبخازیــا )2 

)1400 اردیبهشــت 
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رویدادها و دیدارها
اســتادان  هم اندیشــی  و  گفت وگــو   *
پژوهشــگاه  فارســی  ادبیــات  و  زبــان 
ــی و  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل
ــل )28  ــگاه کاب ــات دانش ــکده ادبی دانش

)1400 اردیبهشــت 
* شــرکت در نشســت همکاری هــای 
ارائــه  و  هنــد  و  ایــران  دانشــگاه های 
گــزارش عملکــرد پژوهشــگاه دربــارۀ 
روابــط دانشــگاهی بــا هنــد و ظرفیت هــا 
اســفند   18 و   17( آینــده  اقدامــات  و 

)1400

سایر امور انجام شده
* ارائه جدول ارزیابی عملکرد ساالنه )1399( به وزارت علوم 

ــر اســاس اعــالم  ــان فارســی از طریــق 2 فراخــوان در پژوهشــگاه ب ــرای تدریــس زب ــأت علمــی ب * معرفــی اعضــای هی
دفتــر همکاری هــای علمــی بین المللــی وزارت علــوم و اقدامــات الزم در خصــوص ارســال مــدارک متقاضیــان از طریــق 

فراخــوان.
ــی  ــر همکاری هــای علمــی بین الملل ــرای کشــور پرتغــال براســاس اعــالم دفت ــان فارســی ب ــه پیشــنهاد آمــوزش زب * ارائ

وزارت علــوم.
* اعــزام اســتاد فلســفه اســالمی بــه آکادمــی ویواریــوم ایتالیــا )عقــد تفاهم نامــه، همــکاری بــا رایــزن فرهنگــی ایــران در 

ایتالیــا و اقدامــات اعــزام دکتــر وکیلــی بــرای تدریــس در دوره فلســفه اســالمی(.
ــا موضــوع »ایران شناســی، معرفــی مفاخــر و مشــاهیر فلســفه و عرفــان ایــران« بــه زبان هــای خارجــی  * اهــدای کتــاب ب

بــه کتابخانــه دانشــگاه یونیســای کشــور برونئــی.
*  ارائــه گــزارش عملکــرد پژوهشــگاه در خصــوص »ارتبــاط بــا کرســی های زبــان و ادبیــات فارســی و ایران شناســی در 

خــارج از کشــور« و »تألیــف کتــب دو زبانــه در راســتای ترویــج زبــان فارســی« بــه وزارت عتــف.
* ترجمه کلیه رویدادهای دفتر برای درج در وبگاه، ترجمه پوستر، نشست ها و کارگاه ها

* به روز رسانی وبگاه فارسی و انگلیسی

تشکیل شورای بین  الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اهداف و ضرورت ها شورای بین الملل

* سیاست گذاری و تبیین اقدامات ضروری و بایسته به منظور بین المللی سازی فعالیت های علمی پژوهشگاه
* تصویــب و ابــالغ فعالیت هــای بین المللــی جــاری و در دســت اقــدام )تفاهم نامه هــا و قراردادهــا، نشســت ها و 
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کارگاه هــا، همایش هــا و کنفرانس هــا، ســفرهای بین المللــی و نظایــر آن(
* نظارت و ارزیابی اقدامات دفتر همکاری های علمی بین المللی

* بررســی گزارش هــای ارائــه شــده مدیــر دفتــر همکاری هــای علمــی بین المللــی )گــزارش طــرح تــراز بین الملــل، گــزارش 
کمیته هــا، گــزارش عملکــرد و نظایــر آن(

جلسات شورای بین الملل
نخســتین شــورای بین الملــل در تاریــخ 1396/02/11 برگــزار شــده اســت و تــا کنــون 11 جلســه و در ســال 1400 دو جلســه 

تشــکیل شــده اســت؛
جلسه دهم )28/ 1/ 1400(

- راهکارهای برگزاری کارگاه ها و درس گفتارهای بین المللی
- پیشنهاد برگزاری جشنواره بین المللی صد سالگی ادبیات فارسی

- بررسی امکان عضویت پژوهشگاه در مجامع بین المللی
- تقویت همکاری های علمی و فرهنگی با افغانستان

جلسه یازدهم )1400/5/9(
- گزارش فعالیت های انجام شده در سال 1400

- تداوم برگزاری کارگاه و درس گفتار زبان شناسی با دانشگاه کابل و اجرای برنامه مشابه در تاجیکستان
- بررسی پیشنهادات دربارۀ جشنواره بین المللی صد سالگی ادبیات فارسی

فعالیت های آتی دفتر
* رویت پذیری علمی پژوهشگاه در سطح بین المللی

ــا حــوزه تحقیقاتــی خــود مرتبــط  در هــر نظــام ارتباطــی کارآمــد هــر محققــی بایــد بــه پژوهش هــای محققــان دیگــر کــه ب
اســت، آگاهــی داشــته باشــد. هــر چــه کارآمــدی ایــن نظــام ارتباطــی بیشــتر باشــد، تکــرار تحقیق هــای انجــام شــده، کمتــر 
ــم، ارتباطــات،  ــوزش ســنتی عل ــه علمــی اســت و در چرخــه آم ــری علمــی اســاس حرف ــع رؤیت پذی ــد شــد. در واق خواه
انتشــارات، نقــل قول  هــا و ارجاعــات ریشــه دارد. از ایــن رو ثبــت و مستندســازی آثــار علمــی یکــی از اقداماتــی اســت کــه 
بــرای رؤیت  پذیــری و در دســترس قــرار دادن ایــن آثــار بایــد انجــام شــود. البتــه درحــال حاضــر تعــداد زیــادی از تحقیقــات 
انجــام شــده بــا نتایــج عینــی وجــود دارد کــه یــا در دســترس نیســتند و یــا در کتابخانه  هــای دانشــگاه  ها محبــوس مانده  انــد 

ــوند.  ــت نمی  ش و رؤی
ــر  ــا ب ــی در دنی ــی علم ــبکه  های اجتماع ــد ش ــانه ای مانن ــای رس ــری ابزاره ــاندن روئیت پذی ــام رس ــه انج ــرای ب ــن رو ب از ای
پایــه جســتجوی اینترنتــی ایجــاد شــدند. از جملــه ایــن شــبکه های علمــی می  تــوان Research Gate  وAcademia  را نــام بــرد. 
ــی  ــار علم ــری آث ــت پذی ــای روی ــر ابزاره ــز از دیگ ــد web of science، Scopus و google scholar نی ــی مانن ــن پایگاه  های همچنی

ــوند.  ــوب می  ش محس
مدیریــت همکاری هــای علمــی بین المللــی پزوهشــگاه در نظــر دارد برنامــه رؤیت پذیــری علمــی پژوهشــگاه را در اولویــت 
فعالیت هــای خــود قــرار دهــد. از ایــن رو تــا کنــون بــا اعضــاء هیــأت علمــی ســه پژوهشــکدۀ زبان شناســی، زبــان و ادبیــات 
ــت  ــه عضوی ــل ب ــه مای ــن پژوهشــکده ها ک ــأت علمــی ای ــرای اعضــاء هی ــب داده شــده و ب و دانشــنامه نگاری جلســاتی ترتی

ــاب  ــند، حس ــی باش ــبکه های اجتماع در ش
ــه روز  ــری تشــکیل و صفحــات آنهــا ب کارب

شــده اســت.
* ارتبــاط بــا ناشــران خارجــی بــرای چــاپ 

آثــار اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه
ــی  ــی بین الملل ــای  علم ــت همکاری ه مدیری
ــار  ــاندن آث ــور شناس ــه منظ ــر دارد ب در نظ
برگزیــده اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه 
بــا ناشــران خارجــی ارتبــاط برقــرار نمایــد و 
طــی انعقــاد قــرارداد ایــن آثــار را بــه زبــان 
ــه  ــا همــکاری ناشــر خارجــی ب انگلیســی ب

چــاپ برســاند.
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گزارش عملکرد  اداره   روابط عمومی

اداره »روابــــط عمومــــی« بــه عنــــوان یکــــی از زیرمجموعه هــــاي واحــد 
ریاســــت پژوهشــــگاه علــــوم انســــانی و مطالعات فرهنگی عالوه بــــر اهتمــــام 
ویــــژه بــراي تحقق اهــداف برنامــه توســــعه پژوهشــگاه و برقــراري و افزایش 
ارتبــاط بــا رســانه ها، تــالش می کنــد تــا جلســات ســخنرانی ها، کارگاه هــا، 
ــی و  ــا معرف ــود و ب ــزار ش ــته اي برگ ــو شایس ــه نح ــمینارها و ... را ب ــا، س همایش ه
ــوزش  ــز تخصصــی پژوهــش و آم ــک مرک ــوان ی ــگاه پژوهشــگاه به عن ــت جای تقوی
ــوم انســانی  ــد. پژوهشــگاه عل ــی تحقــق یاب ــا کیفیــت باالی ــوم انســانی کشــور، ب عل
ــود  ــی ب ــت هاي بین الملل ــه نشس ــی از جمل ــت هاي مهم ــان نشس ــز میزب ــال نی امس
ــا بیشــترین تأثیرگــذاري  کــه واحــد روابــط عمومــی تــالش کــرد ایــن نشســت ها ب
در دانشــجویان و پژوهشــگران علــوم انســانی برگــزار شــود.  در ادامــه بــه برخــی از 
ــود: ــاره می ش ــر اش ــال اخی ــک س ــی در ی ــط عموم ــد رواب ــم واح ــاي مه فعالیت ه

* فعالیت هاي راهبردي 
در راســتاي اهتمــام ویــژه بــراي تحقــق اهــداف برنامــه  توســعه  پژوهشــگاه روابــط عمومــی بــا ارائــه  فهرســتی از پیشــنهادات، 
همچــون انتشــار خبرنامــه به صــورت الکترونیکــی، نصــب اســتند اهــداف و سیاســت هاي کالن پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی در برنامــه راهبــردی دوم، معرفــی پرتــال علــوم انســانی بــه دانشــکده ها و پژوهشــکده هاي علوم انســانی و 
ایجــاد ارتبــاط بــا  آن هــا بــراي توســعه  پرتــال، معرفــی قطب هــاي ایجــاد شــده در پژوهشــگاه )در بروشــور معرفی پژوهشــگاه 
و ... (، نمایــش الکترونیکــی پوســتر برنامه هــا در مانیتــور طبقــات، معرفــی پژوهشــگاه در نشــریه  عتــف وزارت علــوم، تهیــه  
 تقویــم ســال جدیــد بــا طراحــی تصاویــری از نماي ســاختمان پژوهشــگاه، گام مؤثــري در تحقق اهداف خود برداشــته اســت.

ــش در راســتاي کاهــش  ــر بیش ازپی ــات فرهنگــی در ســال هاي اخی ــوم انســانی و مطالع ــی پژوهشــگاه عل ــط عموم * رواب
ــا همــکاران در  ــد ب ــق سیســتم اداري مرواری ــر پیام هــاي خــود را از طری مصــرف کاغــذ گام هــاي اساســی برداشــت و اکث
ــخه   ــد و نس ــر ش ــگاه منتش ــگاه پژوهش ــازي و وب ــاي مج ــگاه در فض ــی پژوهش ــه  داخل ــن خبرنام ــت. همچنی ــان گذاش می
ــی  ــه تمــام دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عال کم حجــم و پــی دی اف خبرنامــه نیــز به صــورت الکترونیکــی ب

ــود. ــال می ش و ... ارس

* بــراي اطالع رســانی هرچــه بیشــتر فعالیــت همــکاران و اعضــاي هیــأت علمــی پژوهشــگاه، بخشــی بــه نــام پژوهشــگاه 
ــد. ــانی ش ــانه ها در آن اطالع رس ــکاران در رس ــاي هم ــت و مصاحبه ه ــرار گرف ــگاه ق ــانه در وب در رس

* بــراي دسترســی بیشــتر مخاطبــان بــه اطالعــات مربــوط بــه پژوهشــگاه، در بخــش روابــط عمومــی از بروشــورهای بــه روز 
شــده، کلیپ هــا و اینفوگراف هــاي طراحــی شــده بــراي معرفــی پژوهشــگاه قــرار داده می شــود. درضمــن بروشــور معرفــی 

پژوهشــگاه بــه زبــان عربــی و انگلیســی نیــز جهــت آشــنایی هرچــه بیشــتر مخاطبــان خارجــی، در وبــگاه منتشــر شــد.

* جهــت هماهنگــی بیشــتر بــا کارشناســان پژوهشــکده های مختلــف و ترغیــب و تشــویق آنهــا بــه ارســال ســریع گزارش 
ــا ارســال مشــخصات  برنامه هــا و نشســت های خــود، کارشــناس روابــط عمومــی درخواســت و پیگیری هــای مربوطــه را ب

ــد. ــزارش و ... انجــام می ده گ

* بــراي هماهنگــی اجــراي برنامه هــا در پژوهشــگاه، روابــط عمومــی طبــق شــیوه نامه  اجرایــی برگــزاري نشســت، همایــش 
و ســخنرانی در پژوهشــگاه عمــل کــرد و بــا بیــان اهــداف و تعاریــف، مراحــل مراحــل برگــزاري برنامه هــا، فراینــد اعــالم 
ــه  ــگاري ب ــا اداره خدمــات از طریــق نامه ن ــه واحدهــاي زیربــط و ثبــت زمــان و مــکان برگــزاري برنامه هــا، هماهنگــی ب ب
ــه   ــزاري، تهی ــه برگ ــوط ب ــوارد مرب ــانی مناســب و م ــد اطالع رس ــتر، تمهی ــه  پوس ــی، تهی ــور اداري و درخواســت پذیرای ام
ــه نحــو شایســته ای برگــزار و باتــاب داده شــود.  خبــر و انتشــار محتــواي برنامه هــا؛ تــالش کــرد برنامه هــای پژوهشــگاه ب



61

خبرنامه، سال نهم، شماره  هشتاد و چهارم،  اسفند ماه 1400

* تالش در جهت معرفي هرچه بیشتر پژوهشگاه به مخاطبان
ــه  ــد ک ــاپ ش ــی و چ ــی طراح ــان انگلیس ــه زب ــگاه ب ــی پژوهش ــور معرف ــی بروش ــط عموم ــت رواب ــه هم ــه ب ــن زمین در ای
ــگاه  ــون پای ــگاه همچ ــازات پژوهش ــی امتی ــی برخ ــگاه، معرف ــف پژوهش ــز مختل ــکده ها و مراک ــی پژوهش ــر معرف ــالوه ب ع
ــی )ع(  ــام عل ــی ام ــک اطالعات ــی، بان ــس فرهنگ ــان، اطل ــی زبان ــه غیرفارس ــی ب ــان فارس ــوزش زب ــی آم ــان فارس دادگان زب
ــی  ــز معرف ــردازي نی ــی هاي نظریه پ ــی و کرس ــاي علم ــر قطب ه ــور دفت ــن بروش ــت. در ای ــده اس ــه ش ــز پرداخت و ... نی
شــده اند و بــا ذکــر رشــته هاي مــورد پذیــرش در مرکــز تحصیــالت تکمیلــی و همچنیــن میــزان پژوهش هــاي 
ــت. ــده اس ــد ش ــز تأکی ــودن مرک ــی ب ــی و پژوهش ــرد آموزش ــه ف ــر ب ــی منحص ــر ویژگ ــکده ب ــر پژوهش ــده در ه ــام ش  انج
ــت  ــز هم ــف آن نی ــاي مختل ــگاه و بخش ه ــتر پژهش ــه بیش ــی هرچ ــه در معرف ــور و ویژه نام ــه بروش ــا تهی ــن ب ــالوه برای ع

گماشــته اســت:
بروشور همایش ها

پاور پوینت معرفی پژوهشگاه براي هفته پژوهش

کلیپ های قرآنی برای پخش مراسم ها   

کلیپ دستاوردهاي پژوهشگاه براي ارائه به وزارت علوم

اطالع رسانی در مورد پرتال جامع علوم انسانی

 در وبگاه کانال و خبرنامه

طراحی سربرگ برای اطالع رسانی و گواهی
 همایش های مختلف پژوهشگاه

طراحی تقویم به مناسبت سال جدید با تصاویری از
 نمای مختلف ساختمان های پژوهشگاه، کتابخانه ها و ...

* برگزاري منظم جلسات سخنراني ها، نشست ها، همایش ها و ...
وابــط عمومــی پژوهشــگاه علــوم انســانی نیــز بــا توجــه بــه اهمیــت صرفه جویــی 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 مختلفــی به شــرح ذیــل برگــزار شــد کــه روابــط عمومــی نهایــت تــالش خــود را بــراي برگــزاري مناســب و 

شایســته  آن هــا انجــام داد:
* سخنرانی و نشست
* کرسی نظریه پردازي

* همایش ملی و بین المللی 
* تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز مختلف

* 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
* برگــزاری مراســم فرهنگــی و اعیــاد: هفتــه  دولــت و روز کارمنــد، جشــن نیمــه  شــعبان، بزرگداشــت هفتــه  دفــاع مقــدس، 
بزرگداشــت روز موالنــا، بزرگداشــت روز فردوســی، بزرگداشــت روز ارتباطــات و روابــط عمومــی، برگــزاری مراســم تبریــک 
ــه  ــوط ب ــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی مرب ــد، بزرگداشــت روز دانشــجو )مجــازی و گاهــی حضــوری ب ســال جدی

کرونــا(
* برگزاری مراسم ترحیم و بزرگداشت 

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  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  پژوهش

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

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

* جلسات دیدارهای اعضای پژوهشکده ها با رئیس پژوهشگاه

* ایجاد ارتباط و همکاري مستمر با اعضاي پژوهشگاه
ــا  ــا یــک کارشــناس رابــط از هــر پژوهشــکده و مرکــز، ســعی کــرد ت در ایــن راســتا روابــط عمومــی از طریــق ارتبــاط ب
ــکده ها از  ــان پژوهش ــه کارشناس ــام ب ــال پی ــا ارس ــن ب ــرد. در ضم ــکل گی ــتمر ش ــر و مس ــورت مؤث ــکاري الزم به ص هم
 آن هــا خواســته می شــود تــا خالصــه اي از برنامــه پژوهشــکده  خــود را بــراي تهیــه  خبــر و درج آن در خبرنامــه بــه روابــط 
عمومــی ارســال کننــد. روابــط عمومــی بــا درخواســت معرفــی یــک کارشــناس رابــط از هــر پژوهشــکده و مرکــز، ســعی 

ــرد. ــکل گی ــر و مستمرش ــورت مؤث ــا به ص ــا همکاري ه ــرد ت ک

بــراي انجــام هرچــه بهتــر اموري چون برگزاري ســخنرانی، نشســت، کارگاه، همایش و ... ،  اطالع رســانی این برنامه ها و ســایر 
 امــور حــوزه  روابــط عمومــی شــیوه نامه اي تنظیــم شــده تا پــس از تصویــب در هیــأت رئیســه در اختیار همــکاران قــرار گیرد.

ــر و شــیوه نامه  طــرح  ــا اعضــا همچــون شــیوه نامه  انتخــاب پژوهشــگر برت ــط ب * نمایــش شــیوه نامه و آیین نامه هــاي مرتب
غیرموظــف )پژوهشــی در مانیتورهــا(

* گزارش جلسات دیدار اعضاي پژوهشکده ها با رئیس پژوهشگاه در وبگاه و خبرنامه
* گزارش انتصاب رئیسان و مدیران گروه ها در سامانه  اتوماتسیون داخلی )مروارید( و خبرنامه

* طراحی و چاپ کارت ویزیت براي رؤساي پژوهشکده ها
* طراحی و چاپ کارت ویزیت همکاران پژوهشگاه با هزینه  شخصی

* برگزاري جلسات ماهانه و شوراي صنفی و ...
* انجام گفت وگو و مصاحبه هاي ویژه با همکاران و استادان براي خبرنامه، کلیپ و ویژه نامه

* تهیه  استند و ارسال پیام و درج در خبرنامه براي مراسم ترحیم و تسلیت اعضاي پژوهشگاه
* درج پیام تسلیت بزرگان و اندیشمندان

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

* تهیه  استند بنر و نصب آن براي برخی از برنامه ها و نشست ها
* تهیه پاورپوینت اخبار داخلی پژوهشگاه براي نمایش در مانیتورهاي طبقات و به روزرسانی هفتگی آن
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* تهیه پوسترهاي مناسبی تبریک و تسلیت براي صفحه اصلی وبگاه و مانیتورهاي پژوهشگاه
* تهیه عکس از همکاران و گرفتن تصویری از اعضاء با لوگوی پژوهشگاه جهت بایگانی و نگهداری

* برقراري و توسعه  ارتباط با رسانه ها
ارســال فایــل یــا متــن برنامه هــاي برگــزار شــده پژوهشــگاه بــه رادیــو فرهنــگ، رادیــو معــارف و ســیما فکــر، شــبکه چهــار 

ــاب هرچــه بیشــتر آن ــری و بازت ســیما، خبرگزاری هــا و ... جهــت پوشــش خب
ــتان،  ــنیم، شبس ــا، تس ــنا، ایلن ــا، ایس ــا، ایرن ــر، رس ــارس، مه ــون ف ــف همچ ــاي مختل ــگاران خبرگزاري ه ــا خبرن ــاط ب * ارتب
ــش  ــراي پوش ــانی الزم ب ــی و اطالع رس ــاد هماهنگ ــا و ایج ــا خبرگزاري ه ــط ب ــات مرتب ــا و ... در موضوع ــگان، ایبن فرهیخت

هرچــه بیشــتر نشســت ها، همایش هــا و ســخنرانی های پژوهشــگاه
* ارتباط با شبکه هاي مختلف صدا و سیما و دعوت به حضور  آن ها در برنامه ها و همایش هاي مهم و ...

* همکاري با انتشارات پژوهشگاه 
ــر  ــالوه ب ــی را ع ــار چاپ ــا آث ــرده اســت ت ــعی ک ــد س ــاي جدی ــار کتاب ه ــکان و انتش ــی در صــورت ام ــط عموم ــد رواب واح
معرفــی در وبــگاه پژوهشــگاه، در خبرنامــه نیــز معرفــی کنــد. همچنیــن خدمــات الزم بــراي برگــزاري و اطالع رســانی جلســات 

ــه برخــی از  آن هــا اشــاره می شــود: ــه ب ــز انجــام شــده اســت کــه در ادام ــی از کتاب هــا نی رونمای
* رونمایی هایی از آثار منتشر شده

* اطالع رسانی در مورد فروش کتاب هاي پژوهشگاه در فروشگاه کتاب
*اطالع رسانی  و همکاری با برگزاری نمایشگاه کتاب، نمایشگاه فن بازار و ...

* پاورپوینت معرفی نشریات علمی-پژوهشی، انتشارات پژوهشگاه
* پاورپوینت معرفی کتاب هاي منتشرشده  انتشارات پژوهشگاه در هر سال

* چاپ و  اطالع رسانی فراخوان مجالت در سامانه  اتوماسیون داخلی، تارنما و خبرنامه
* حضور و اطالع رسانی هاي مربوط به نمایشگاه کتاب و فن بازار

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

ــی انجــام می شــود: تکمیل
* درج گزارش دفاع دانشجویان و جلسات تحصیالت تکمیلی در خبرنامه به همت واحد تحصیالت تکمیلی

* چاپ بنر تبریک به دانشجویان برنده  جوایز مختلف و مسابقات
* برگزاري و اطالع رسانی جلسات شوراي تحصیالت تکمیلی
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* برگزاري مراسم سال تحصیلی جدید
* برگزاري مراسم روز دانشجو

* اطالع رسانی و تهیه  خبر از برنامه های پژوهشگاه و برنامه  اعضا در خارج از پژوهشگاه 
روابــط عمومــی تــالش کــرده برخــی فعالیت هــاي بیــرون از پژوهشــگاه، مخصوصــًا حضــور رئیــس پژوهشــگاه در مراســم 

ــد. ــته باش ــه داش ــن زمین ــز در ای ــانی هایی نی ــد و اطالع رس ــش ده ــا و ... را پوش ــف، همایش ه مختل

* انجام مصاحبه های ویژه با همکاران و استادان
ــن  ــه  اختصاصــی انجــام داده و ای ــراد مصاحب ــا برخــی اف ــط عمومــی در راســتاي شفاف ســازي و اطالع رســانی بیشــتر ب رواب
مصاحبه هــا در تارنمــاي پژوهشــگاه )وبــگاه(، خبرنامــه و ... منتشــر شــده اســت کــه در ادامــه بــه اســامی برخــی مدیــران و 
اعضــاي هیــأت علمــی کــه مــورد مصاحبــه قــرار گرفته انــد، اشــاره می شــود: دکتــر یحیــی فــوزي، دکتــر مهــدي معیــن زاده، 

دکتــر نــادر ســیدکاللی، دکتــر ســپیده میرمجیــدي.

* اطالع رسانی موفقیت های همکاران
در ایــن خصــوص روابــط عمومــی بــا اعــالم موفقیت هــاي علمی_پژوهشــی همــکاران و کســب جوایــز به صــورت درج در 

ســامانه  اتوماســیون اداري و چــاپ بنــر تبریــک، ســعی کــرد انگیــزه  تــالش در همــکاران را تقویــت کنــد.

* سایر فعالیت هاي روابط عمومي
* اطالع رسانی برنامه ها در سامانه  اتوماسیون اداري و وبگاه پژوهشگاه

* تهیه  فهرستی از اخبار پژوهشگاه و اخبار جدید علوم انسانی و انتشار آن از سامانه مروارید براي همکاران
* تنظیم برنامه هاي سالن ها و ثبت زمان برنامه ها

*بایگانی و ذخیره سازی )آرشیو( فایل هاي صوتی و تصویري
*بارگذاري فایل هاي صوتی و تصویري در بخش چندرسانه ای وبگاه پژوهشگاه

* طراحی و چاپ پوستر و بنر برنامه ها
* طراحی و چاپ بنر براي مناسبت ها و موفقیت هاي همکاران

* تهیه  خبرنامه داخلی پژوهشگاه )هرماه(
* ارسال خبرنامه به دانشگاه ها و مراکز مختلف )به صورت الکترونیک و پرهیز از مصرف کاغذ(

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

*تهیه  گزارش و پوشش تصویري از نشست هاي مهم خارج از پژوهشگاه
* اطالع رسانی اخبار داخلی پژوهشگاه در مانیتورهاي طبقات و به روزرسانی مدام آن

* همکاري در برگزاري نشست هاي ویژه مربوط به مناسبت هاي ملی، تاریخی یا مذهبی و ...
* تهیه  هدایا براي میهمانان ویژه پژوهشگاه

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

* تهیه  بنر براي مراسم سوگواري، ایام شهادت و ...
* تهیه  هدایا، بنر و ... بزرگداشت ها

* تهیه  استند، بنر و نصب آن براي 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 اعضاي پژوهشکده ها با رئیس پژوهشگاه در وبگاه و خبرنامه  پژوهشگاه

*گزارش انتصاب رئیسان و مدیران گروه ها در خبرنامه و مانیتورها
*طراحی پوستر برای برنامه ها و مناسبت های فرهنگی و مذهبی جهت درج در وبگاه پژوهشگاه و مانیتور طبقات.

*گزارش جلسات دیدار اعضای پژوهشکده ها با رئیس پژوهشگاه در وب گاه و خبرنامه  پژوهشگاه
*گزارش انتصاب رئیسان و مدیران گروه ها در خبرنامه
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گزارش عملکرد مرکز تحقیقات امام علی)ع( 

1- درس گفتار
* برگزاری  درس گفتار سیر مطالعاتی نهج البالغه / شهریور 1400

 

مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع( در راســتای اهــداف و برنامه هــای راهبــردی پژوهشــگاه 
ــال  ــی س ــای ط ــام فعالیت ه ــه انج ــادرت ب ــود، مب ــف خ ــرح وظای ــنامه و ش ــن اساس و همچنی

1400 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 ــاد ارتب ــی)ع(.  ایج ــام عل ــیره  ام ــه و س ــون اندیش ــاد گوناگ ــوص ابع ــی در خص پژوه
مراکــز و نهادهــای هم ســو و مشــارکت در برگــزاری همایــش و کنگــره  ملــی. ایجــاد و توســعه  
بانــک جامــع اطالعاتــی بین المللــی امــام علــی)ع( پژوهــان بــا 4000 عضــو داخلــی و خارجــی. 
تقویــت و توســعه  کتابخانــه  تخصصــی امیرالمومنیــن علــی علیه الســالم تــا ســطح 5000 عنــوان 

کتــاب مربــوط بــه امــام علــی)ع( .
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2-نشست های تخصصی

•گونه شناســی مردمــان و حاشیه نشــینی نخبــگان در جامعــۀ 

پســاپیامبر در بیــان امیــر مومنــان )ع(/ 1400/02/13

رویکــرد  در  علــوی  حکمرانــی   •
1400 /02 /15 تمدنــی/
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* برگزاری هم اندیشی امام علی )ع( شناسی 1400/11/25
 

• توسعه و تقویت بانک جامع اطالعاتی امام علی)ع( پژوهان
• توسعه و تقویت کتابخانه تخصصی مرکز

• انتشار شماره های بهار، تابستان ،پاییز و زمستان پژوهش نامه علوی
• پشتیبانی و به روزرسانی وبگاه سه زبانه مرکز

• برگزاری شورای پژوهشی
• یادداشــت دکتــر ربانــی زاده ریاســت مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع(، بــه مناســبت مبعــث رســول اکــرم)ص( بــا عنــوان: 

آوازه بخشــش پیامبــر)ص(
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اهداف مرکز اسناد فرهنگی آسیا
ــق گــردآوری،  ــان از طری ــه یکدیگــر و جهانی ــوام آســیایی ب ــل، اق ــز، »شناســایی« فرهنــگ مل ــن مرک ــی ای هــدف اصل
ــه پژوهش هــا و  ــن کمــک ب ــه اســناد و همچنی ــدی، اشــاعه و آگاهی بخشــی عمومــی و تخصصــِی ب شناســایی، طبقه بن

گســترش تبــادل علمــی )آموزشــی ـ پژوهشــی( و فرهنگــی بیــن جوامــع آســیایی، اســت.
ــاری از  ــان ع ــح و جه ــت »صل ــیا محوری ــه آس ــت منطق ــر موقعی ــا ب ــال 1394 بن ــیا از س ــی آس ــناد فرهنگ ــز اس مرک

ــت: ــرار داده اس ــتور کار ق ــداف را در دس ــن اه ــده، و ای ــونت« برگزی خش

1(ایجــاد مناســبات علمی-پژوهشــی در زمینــۀ صلــح و جهــان عــاري از خشــونت در 4 حــوزۀ تخصصــی مرکــز اســناد 
فرهنگــی آســیا، شــامل نمودهــای فرهنگــی ملــل آســیا )ادبیــات، گویــش، ادیــان، اقــوام(، مطالعــات هنــر ملــل آســیا، 

ــوب نسخه شناســی و ســندپژوهی  ــراث مکت ــل آســیا و می ــط میان فرهنگــی مل ــی و رواب ــات تطبیق مطالع
2( انجــام تحقیقــات کاربــردي بــراي تســهیل در ایجــاد پیونــد بین فرهنگــی در منطقــه و رفــع نیازهــاي مشــترک ملــل 

آســیایی؛ 
3( تأسیس پایگاه اطالعاتی در دو بخش آموزش و پژوهش مجازي؛

4( احیاء و توسعۀ کتابخانه و آرشیو مرجع در مطالعات فرهنگی آسیا؛
5( اجرای طرح های مشترک در حوزه هاي آموزش و پژوهش و مبادالت منابع و اسناد؛

6( ایجاد مناسبات علمی و جذب مشارکت تحقیقاتی با مراکز، نهادها و فرهنگستان هاي حوزۀ ایران فرهنگی؛
7( گسترش فعالیت هاي علمی و انتشاراتی با نهادهاي علمی جهان اسالم؛

8( بهره گیري از نتایج تحقیقات و آراي فرهنگی محققان کشور، منطقه و جهان.

فعالیت های پژوهشی مرکز اسناد فرهنگی آسیا طی سال 1400
ــا ایــن توضیــح  ــر اســت؛ ب ــه شــرح زی عناویــن طرح هــای پژوهشــی مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا طــی ســال1400 ب
کــه بــه دلیــل انحــالل مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا در نیمــۀ دوم ســال 1399 تــا احیــای مجــدد آن در مــرداد مــاه 1400 

فعالیت هــای اعضــای هیــأت علمــی بــا وقفــه جــدی مواجــه شــد:
* عطایــی آشــتیانی، زهــره )1399- تاکنــون(. بررســی ســهم تأثیــر موقوفــات به عنــوان عناصــر تغییرناپذیــر و شــاخص 
ــس از  ــوی و پ ــازه تاریخــی )قاجــار، پهل ــران در ســه ب ــوردی: شــهر ته ــۀ م ــان شــکل شــهر و ســاختار آن؛ مطالع می

انقــالب اســالمی(؛
مرحلۀ اول: بررسی و جانمایی موقوفات درتغییر ساختار و روند شکل شهر تهران در دورۀ قاجار؛

ــأ ارگان رســمی دفتــر مرکــزی امــور  ــار )1400(. تحلیــل و تبییــن شــیعۀ امامیــه در هفته نامــۀ النب * صداقت ثمــر، کامی
رســانه داعــش: )1394 – 1397ش 1437-1440ق( و مقایســۀ آن بــا فتــاوی رســمی هیــأت علمــای کبــار ســعودی؛ 

به منظــور معرفــی گنجینه هــای فرهنگــی و هنــری ملــل و اقــوام آســیایی بــه یکدیگــر و بــه جهانیــان، از 
طریــق شناســایی، گــردآوری، طبقه بنــدی و انتشــار اطالعــات مربــوط بــه اســناد و مــدارک ذی ربــط و تشــویق 
و کمــک بــه پژوهش هــا و مطالعــات فرهنگــی و هنــری جوامــع آســیایی و همچنیــن گســترش تبــادل علمــی، 
فرهنگــی و هنــری بیــن آنهــا، مرکــزی تحــت عنــوان »مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا« تحــت نظــارت کمیســیون 

ملــی یونســکو در تهــران در ســال 1356 در ایــران تأســیس شــد و آغــاز بــه کار کــرد. 
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران، ایــن مرکــز ابتــدا تحــت نظــارت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
و ســپس از اواســط دهــۀ 60 خورشــیدی، زیرمجموعــۀ وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری قــرار گرفــت. در 
ــا  ــز ب ــن مرک ــز ای ــون نی ــد شــد. هم اکن ــز تأکی ــن مرک ــۀ فعالیت هــای ای ــر ادام اجــالس 1991 یونســکو هــم ب
ســاختاری مشــخص و مصــوب و بــر مبنــای اساســنامۀ اولیــۀ خــود، به عنــوان یکــی از ســاختارهای پژوهشــگاه 

علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و در زیرمجموعــۀ آن قــرار دارد. 

گزارش عمکرد مرکز اسناد فرهنگی آسیا
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ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــال پژوهش ــوای دیجیت ــاعه محت ــای اش ــا و راهکاره ــن چالش ه ــا )1400(. تبیی ــر، حمیدرض * رادف
ــه؛ ــف(- پایان یافت ــی )موظ ــات فرهنگ مطالع

ــه  ــات و ارائ ــوزۀ  مطبوع ــی در ح ــالق فرهنگ ــع خ ــتارت آپ های صنای ــت اس ــۀ وضعی ــا )1400(. مطالع ــر، حمیدرض * رادف
ــه؛ ــی(- پایان یافت ــعه )کارفرمای ــناریوهای توس س

* رادفــر، حمیدرضــا )1400(. ممیــزی دانــش در مراکــز اســنادی: تبییــن الگــوی ممیــزی دانــش در مرکــز اســناد فرهنگــی 
آســیا – طــی مراحــل تصویــب؛ 

ــتاری  ــش نوش ــش توان ــرای افزای ــی ب ــای معنای ــتقیم قالب ه ــوزش غیرمس ــون(. آم ــادات )1398- تاکن ــی، مریم س * فیاض
ــه؛ ــناختی( - پایان یافت ــای ش ــوم و فناوری ه ــعۀ عل ــتاد توس ــا س ــی ب ــرح کارفرمای ــتان )ط ــم دورۀ دبس ــۀ شش ــوزان پای دانش آم
* فیاضــی، مریم ســادات )1399- تــا کنــون(. تحلیــل فرهنــگ خوراکی هــای گیــالن از منظــر زبان شناســی شــناختی: مطالعــۀ 

مــوردی شــهر رشــت )طــرح موظــف( پایان یافتــه؛
* فیاضــی، مریم ســادات )1400(. تأثیــر آمــوزش فرایندهــای تعبیــری منظــر، نگاره-زمینــه، نســخه و اســتعاره-های مفهومــی 
ــناختی(-  ــای ش ــوم و فناوری ه ــعۀ عل ــتاد توس ــا س ــی ب ــرح کارفرمای ــتان )ط ــم دبس ــۀ شش ــوزان پای ــگارش دانش آم ــر ن ب

پایان یافتــه؛ 
* فیاضــی، مریم ســادات )1400(. شــناخت نگری در وندهــای گیلکــی )طــرح کارفرمایــی بــا حــوزۀ هنــری اســتان گیــالن(- 

مراحــل پایانــی؛
* فیاضــی، مریم ســادات )1400(. عوامــل اجتماعــی موثــر بــر دامنــۀ کاربــرد گیلکــی در مقــام میــراث فرهنگــی آســیا: یــک 

ــب؛ ــناختی )موظــف(- طــی مراحــل تصوی رویکــرد زبان جامعه شناســی  ش

مقاالت علمی-پژوهشی
* عطایــی آشــتیانی، زهــره و اســکندری، ســارا )1400(. »مطالبــات زنــان در نکاح نامه هــای دوره قاجــار«، فصلنامــه علمــی-

پژوهشــی نامــه انسان شناســی، انجمــن انسان شناســی ایــران، دوره 19، 1401.
* عطایــی آشــتیانی، زهــره )1400(. »بررســی نکاحنامه هایــی از دورۀ محمدعلــی شــاه قاجــار بــا شــرط عقــدی منحصــر بــه 

فــرد«، فصلنامــه علمــی تاریــخ فرهنــگ و تمــدن اســالمی. )داوری(
* صداقــت ثمرحســینی، کامیــار. »تاریــخ علــم در تمــدن اســالمی بــه روایــت احادیــث کتابــت و خوشنویســی«، دوفصلنامــۀ 

مطالعــات فرهنــگ و هنــر آســیا. )پذیــرش( در دســت چــاپ
* صداقــت ثمرحســینی، کامیــار )1400(. داعــش در آینــه ســاختارِ ســاختارهای وهابیــت، دوفصلنامــۀ علمــی پژوهشــی حــوزۀ 

علمیــه ســلفی پژوهی. )پذیــرش(
*  Radfar. HamidReza )2019(. A model for creating a virtual library in Iranian universities of medical sciences. the 
electronic library. Vol. 37. No. 4. pp. 649-636 )ISI(.
*  Radfar. HamidReza )2020(. Status of central libraries at Iranian universities of medical sciences for joining an 
integrated network of medical libraries )نویسنده دوم(- منتشر شده
*  Radfar. HamidReza. )2021(. Building Children and Adolescents’ Electronic Book Reading System: A Conceptual 
Model. International Journal of Digital Content Management. Vol. 1. No. 2.  
*  Radfar. HamidReza )2021(. Digital Content Collection Development: A Case Study of the Asian Cultural 
Documentation Center. Library philosophy and practice journal )Scopus.

ــۀ  ــک«. مجل ــوم گیل ــازی ق ــرای هویت س ــناختی ب ــکاری ش ــی، راه ــدی خوراک ــادات )1400(. »مقوله بن ــی، مریم س * فیاض
علمــی پژوهشــی زبانشناســی اجتماعــی. )پذیــرش(

ــۀ علمــی- ــی(«. مجل ــان و زبان شناســی )نظــری و عمل ــق در زب ــاب روش تحقی ــد کت * فیاضــی، مریم ســادات )1400(. »نق
پژوهشــی پژوهشــنامۀ نقــد متــون و برنامه هــای علــوم انســانی. )پذیــرش(

* فیاضــی، مریم ســادات )نویســندۀ مســئول( و عطیــه احمدپــور لختگــی )1400(. »بررســی طرح واره هــای حرکتــی در اشــعار 
فــروغ فــرخ زاد«. مجلــۀ علمی-پژوهشــی مطالعــات زبانــی و بالغــی )پذیرش(

* فیاضــی، مریم ســادات. )1400(. »َمثَل هــای گیلکــی حــوزۀ خوراکی هــا و وابســته های آن در قــاب طرح واره هــای 
ــی. )داوری( ــای ایران ــی و گویش ه ــان فارس ــی زب ــۀ علمی-پژوهش ــری«. مجل تصوی

ــه  ــر فرایندهــای تعبیــری شــناختی منظــر و نگاره-زمین * فیاضــی، مریم ســادات. )1400(. »تدویــن بســتۀ آموزشــی مبتنــی ب
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ــوم  ــای عل ــی تازه ه ــۀ علمی-پژوهش ــتان« مجل ــم دبس ــۀ شش ــوزان پای ــی دانش آم ــگارش توصیف ــارت ن ــر مه ــر آن ب و تأثی
ــناختی. )داوری(  ش

* فقیــه عبدالهــی، حســن، امینــی ، طاهــره)1400(، فهرســت تفصیلــی نخســتین رســاله هــای دیباجــی، ســید ابراهیــم دکتــری 
زبــان وادبیــات فارســی دانشــگاه تهــران ، اردیبهشــت )1400(

* میرسلیم ، سیدمصطفی، ویراستار حسن ن فقیه عبدالهی ، قرآن در کالم امام ناشر آوای امید
ــه عبدالهــی، سیاســت از منظــر امــام علــی)ع( ، چــاپ ســوم، انتشــارات  * ســلیمی، حســین، )1400(، ویراســتار حســن فقی

دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
ــای  ــورِ مقتل ه ــای گفتگومح ــران در روایت ه ــی ای ــِخ فرهنگ ــود تاری ــاری )1400( » بازنم ــد نج ــرا و محم ــی، زه * حیات
عاشــورا«؛ مجموعــه مقــاالت همایــش بین المللــی تاریــخ فرهنگــی در ایــران. پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
* نجــاری، محمــد )1400( »نمایشــنامه پژوهی و مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا«؛ نمایشــنامه پژوهی: چکیــده مقــاالت نخســتین 

کنفرانــس ملــی نمایشــنامه پژوهی ایــران؛ نشــر آواهیــا.
ــی  ــریه علم ــگ«؛ نش ــه یون ــای نظری ــر مبن ــه ب ــه زرین قبانام ــان در منظوم ــکاوی زن ــد روان ــد )1400( »نق ــاری، محم * نج

ــاپ(. ــر چ ــی )زی ــای ادب ــی پژوهش ه پژوهش

کتاب
ــرن  ــی از ق ــعار گیلک ــی اش ــی و تحلیل ــی توصیف ــور )1400(. کتاب شناس ــام( کیانپ ــه )اله ــی و معصوم ــادات فیاض * مریم س

ــری گیــالن( ــا 1400 خورشــیدی. رشــت: انتشــارات ســپیدرود )حــوزۀ هن هشــتم ت
  میرصادقی، جمال )1400( پرواز درناها، ویراستار: محمد نجاری، تهران: نشر آواهیا. 
* میرصادقی، جمال )1400( جام جهانی، ویراستار: محمد نجاری، تهران: نشر آواهیا.

* میرصادقی، جمال )1400( وقتی افتاد آوازش بلندتر شده بود،  ویراستار: محمد نجاری، تهران: نشر آواهیا.
* میرصادقی، جمال )1400( رستم و سهراب، ویراستار: محمد نجاری،  تهران: نشر آواهیا.

ــران،  ــنامه پژوهی ای ــی نمایش ــس مل ــتین کنفران ــاالت نخس ــده مق ــنامه پژوهی؛ چکی ــاد )1400( نمایش ــی، فره * ناظرزاده کرمان
ویراســتار: محمــد نجــاری، تهــران: نشــر آواهیــا.

* رعیت حسن آبادی، علیرضا )1400( پُست پنجره باران ُگلیسم، ویراستار: محمد نجاری، تهران: نشر آواهیا.
ــد  ــتار: محم ــوی، ویراس ــاه مثن ــای کوت ــگ تمثیل ه ــَود؛ فرهن ــا بُ ــِب دری ــم ل ــب گوی ــو ل ــن چ ــرا )1400( م ــی، زه * حیات

ــا. ــران: نشــر آواهی نجــاری، ته
* قائــدی، یحیــی )1400( داســتان های شــاهنامه و فلســفه بــرای کــودکان بــه همــراه راهنمــای آموزشــی مربیــان، ویراســتار: 

محمــد نجــاری، تهــران: نشــر آواهیــا.

سخنرانی ها و نشست های برگزار شده
* پیکربنــدی نوینــی از عدالــت علمــی و تحــول در عرصــه پژوهــش در ســایه همه گیــری کرونــا ویــروس، ســخنرانان، دکتــر 

مریــم ســادات فیاضــی، 1400/9/29؛
ســخنرانان:  یلــدا،  آییــن  کهــن  علمــی  نشســت   *
دکتــر صفــورا برومنــد، دکتــر مریم ســادات فیاضــی، 

1400؛ /9 /30
ــوروز سرچشــمه وحــدت فرهنگــی   * نشســت علمــی ن
ــر  ــخنرانان: دکت ــو س ــی اک ــازمان فرهنگ ــکاری س ــا هم ب
ــاه  ــاه منصــور ش ــای ش ــد ،آق ــر دالون ــی، دکت ــر بابای طاه

ــی  1400/12/22  ــادات فیاض ــر مریم س ــرزا، دکت می
ــعه  ــال و توس ــوالت دیجیت ــوان تح ــا عن ــخنرانی ب * س
مجموعــه کتابخانه هــا و مراکــز اســناد تخصصــی در 
ششــمین کنگــره متخصصان علــوم اطالعات)آبــان 1400(
ــخنران:  ــات؛ س ــته ای ادبی ــای میان رش ــد پژوهش ه * نق
دکتــر محمــد نجــاری 1399/9/21 )در دهمیــن همایــش 

ــی( ــات فارس ــان و ادبی ــای زب پژوهش ه
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ــر  ــاش زاده، دکت ــال کف ــی، لی ــه رویای ــر طالی ــور، دکت ــک عظیم پ ــر پوپ ــا؛ ســخنرانان: دکت ــای نمایشــی در عصــر کرون * هنره
ــاری؛ 1399/11/29. ــد نج محم

ــس  ــر محمــد نجــاری؛ 1399/12/25. )در نخســتین کنفران * مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا و نمایشــنامه پژوهی؛ ســخنران: دکت
ــران( ــنامه پژوهی ای ــی نمایش مل

ــان و ادبیــات( ســخنرانان: دکتــر  ــا همــکاری پژوهشــکده زب * نشســت علمــی بازتــاب هویــت ملــی در ادبیــات و ســینما )ب
ــه صباغیــان، دکتــر محمــد نجــاری 1400/12/17 ــه قنــدی، غزال زهــرا حیاتــی، دکتــر ریحان

برگزاری همایش ها
* »بررســی اندیشــه ها و آثــار علمــی و هنــری خانــدان آیــت اهلل شــیخ اســماعیل محالتــی«، 10/ 10/ 98، دبیــر علمــی: دکتــر 

ــینی؛ ــار صداقت ثمرحس کامی
* همایش ملی آیین یلدا، 26/ 10/ 98، دبیر علمی: دکتر محمد نجاری

* همــکاری بــا همایــش بین المللــی »پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگــی کرونــا بــر حوزه هــای میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
و صنایــع فرهنگــی خــالق و هنرهــای ســنتی«، برگزارکننــدگان: پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات اســالمی، پژوهشــگاه 

علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، مؤسســه فرهنــگ اِکــو در ایــران و ســایر حامیــان.  

کارگاه ها
* Regional Cuisine: A Talk on the History of Guilanian Staple Diet'. Presented by Maryam Sadat Fayyazi. 14 January. 

2021. University of Toronto. Canada.
* شاهنامه و خوانش های ادبی و هنری؛ دکتر محمد نجاری؛ تابستان 1400.

فیلم
تهیــۀ مســتند آییــن یلــدا در گیــالن بــا عنــوان »چله شــب«، بــه ســفارش اســناد فرهنگــی 
آســیا، تهیه کننــده: زهــره عطایــی آشــتیانی، پژوهشــگر: مریم ســادات فیاضــی، کارگــردان: 

حســن )فــرزاد( فخرایــی. )1400(

دوفصلنامۀ مطالعات فرهنگ و هنر آسیا
ــد نشــریات  ــۀ جدی ــه آیین نام ــا عنایــت ب ــا بازتعریــف نشــریه، ب ــط ب فعالیت هــای مرتب
و محدودیت هــای پژوهشــگاه در زمینــه منابــع مالــی و ســرمایه انســانی، بــه ایــن شــرح 

اســت:
الف- بازبینی و برگزیدن اعضای جدید هیأت تحریریه؛ 

ب- ثبــت همزمــان نشــریه در ســامانۀ وزارت ارشــاد و ســامانۀ مجــالت وزارت علــوم 
و بارگــذاری همــه مســتندات؛

ــی و دریافــت شناســۀ  ــه مل ــه در ســامانۀ کتابخان ــام مجل ــت ن ــداوم و ثب ــری م ج- پیگی
شــاپا؛

د- قــرار گرفتــن مجــدد نشــریه در فهرســت ارزیابــی مجــالت، علی رغــم اتمــام فرصــت 
؛ شته گذ

هـ. بارگذاری دو شماره مشتمل بر 24 مقاله؛
و- ارتقــای بهــره وری منابــع انســانی در نشــریه؛ ازجملــه اســتقرار مدیــر اجرایــی جدیــد 
از داخــل مرکــز به جــای مدیــر اجرایــی خــارج از مرکــز و واســپاری کلیــۀ فعالیت هــای 
ــکاران  ــه هم ــی ب ــش و صفحه آرای ــور ویرای ــم از ام ــی، اع ــی و اجرای ــازی علم آماده س
مرکــز )دکتــر محمــد نجــاری: دبیــر تخصصــی و ویراســتار علمــی؛ خانــم آنیتــا کمالــی 

هــا: مدیــر اجرایــی؛ خانــم اشــرف آراســته: صفحــه آرا(. 
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گزارش عملکرد مدیریت نشر آثار علمی

بخش اول: شورای انتشارات، آماده سازی و انتشار کتاب

1. کتاب های چاپ شده
ــه  ــد. الزم ب ــر ش ــانی منتش ــوم انس ــای عل ــا پژوهش ه ــط ب ــف مرتب ــای مختل ــاب در حوزه ه ــوان کت ــال 1400، 54 عن  درس
ــمندی از  ــار ارزش ــی پژوهشــگاه، آث ــأت علم ــای اعضــای هی ــر پژوهش ه ــالوه ب ــده، ع ــار منتشرش ــان آث ــر اســت در می ذک

ــز وجــود دارد. ــز علمــی و پژوهشــی نی پژوهشــگران و اســتادان ســایر مراک

2. شورای انتشارات 
تعداد 6 جلسه در سال 1400 هماهنگ شد که به دلیل محدودیت های کرونایی به شیوه مجازی برگزار شد.

انتشــارات  شــورای  اعضــای 
ــادی،  ــر قب ــد از: دکت ــارت بودن عب
دکتــر  توانــی،  مالیــی  دکتــر 
دکتــر  رفیعــی،  دکتــر  قنبرلــو، 
اردبیلــی،  دکتــر  معیــن زاده، 
دکتــر شــهابی،  دکتــر ســاعی، 
کســرائی،  دکتــر  دکترصافــی، 
دکتــر رضایــی، دکترمنتظــری و 
ــر  ــاپور، دکت ــر پارس ــا: دکت خانم ه

نعمتــی، دکتــر ویســی

ــگ  ــاد فرهن ــان تأســیس بنی ــه زم ــات فرهنگــی ب ــوم انســانی و مطالع ســابقه  تاریخــی انتشــارات پژوهشــگاه عل
ــاد فرهنــگ هســته  اصلــی پیدایــش انتشــارات پژوهشــگاه به حســاب  ــران در ســال 1343 بازمی گــردد. انتشــارات بنی ای
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  اول معطــوف بــه چــاپ کتاب هایــی 
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  ــوی کارب ــود. ازدیگرس ــده ب ــاپ نش ــادی چ ــران ع ــیله  ناش ــون به وس ــژه تاکن ــص وی ــه و تخص ــنگینی هزین س
ــره   ــت در زم ــی  زبانان اس ــدید فارس ــاز ش ــون موردنی ــوم گوناگ ــع و عل ــرفت صنای ــوازات پیش ــه م ــه ب ــا ک واژه نامه ه
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 300 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  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
ــع رســانده اســت کــه  ــوم انســانی به طب ــاب در حــوزه  عل ــوان کت ــه هزارعن ــات خــود قریب ب پژوهشــگاه در مــدت حی
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 23 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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جدول قردادهای منعقد شده

3. قراردادهای منعقد شده 
130 فقره قرارداد به شرح جدول ذیل منعقد و مراحل خود را پشت سر گذاشتند.
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برگزیده شدن سه اثر پژوهشگاه علوم انسانی به عنوان کتاب سال دانشگاهی 1400

ــخ در  ــی و تاری ــفه، زبان شناس ــای فلس ــی در حوزه  ه ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــارات پژوهش ــر از انتش ــه اث س
ــده شــدند. ــال دانشــگاهی کشــور برگزی ــاب س ــن دوره  انتخــاب کت دومی

در جشــنواره  کتــاب دانشــگاهی کشــور در ســال 1400 کــه آثــار دانشــگاه  های سراســر  کشــور در آن شــرکت داشــته اند، ســه 
اثــر از آثــار پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در ســال 1399، در ســه رشــته ی تاریــخ، زبان شناســی و فلســفه 

حائــز رتبــه شــناخته شــدند. آثــار برگزیــده  جشــنواره عبارتنــد از؛

1- رابطه  نظریه و عمل از حکمای باستان تا رئالیسم انتقادی، اثر دکتر عماد افروغ
2- سنت زردشتی در روزگار اسالمی، متون فارسی زردشتی )دو جلد(، اثر دکتر حمیدرضا دالوند
3- تاریخ نگاری و تاریخ نگری مورخان ایرانی )سده ی سوم تا ششم هجری( اثر پروین ترکمنی آذر
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بخش دوم: نشریات پژوهشگاه
1. تحلیل عملکرد نشریات تا سال 1400 

تغییــرات  در ســه شــاخص کمــی تعــداد نشــریات، تعــداد شــماره ها و تعــداد مقــاالت،  بیــن ســال های 1394 تــا 1400 به طــور 
میانگیــن رونــد صعــودی عملکــرد نشــریات پژوهشــگاه را نشــان می دهــد. در جــدول 1 آمــاری از ایــن شــاخص ها ارائــه شــده 

. ست ا

چنانچــه فراینــد رشــد تعــداد مقــاالت، تعــداد نشــریات و تعــداد شــماره هاي چــاپ شــده از ســال 1394 تــا ســال1400 در قالــب 
نمــودار ارائــه شــود، عملکــرد و رونــد تحــول وضعیــت انتشــار نشــریات بهتــر مشــخص خواهــد شــد. بنابرایــن در ادامــه ســه 

نمــودار جداگانــه از ایــن ســه شــاخص کمــی ترســیم شــده اســت.

جدول 1:  تعداد کل نشریات، شماره ها و مقاالت منتشره شده در هر سال

نمودار1 : تعداد مقاالت منتشر شده از سال 1394 تا سال 1400

 
1 

 

 علمینشریات 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 امیر اعتمادی
 
 1400 سال تا. تحلیل عملکرد نشريات 1

شریات تغییرات  شاخص کمی تعداد ن سه  شمارهدر  سال  ،و تعداد مقاالت ها، تعداد   1400تا  1394های بین 
 هاشاخص این آماری از 1در جدول . دهدرا نشان میصعودی عملکرد نشریات پژوهشگاه  طور میانگین روندبه

 . ارائه شده است

 سال هر در شده منتشره مقاالت و هاشماره نشریات، تعداد كل : 1جدول 

 تعداد نشريات منتشر شده سال
تعداد شماره هاي منتشر 

 شده
منتشر تعداد مقاالت 

 شده
 توضيحات

 ترویجی 2 -ژوهشیپ 18 354 47 عنوان نشریه 20 1394
 رویجیت 2-پژوهشی 18 397 56 عنوان نشریه 20 1395
 تخصصی1 -ت 2 -پ18 438 58 عنوان نشریه 20 1396
 رویجیت 2 -پ 19 539 57 عنوان نشریه 21 1397
 تخصصی 2ـ  علمی 21 721 62 عنوان نشریه 23 1398
  علمی 23 756 64 عنوان نشریه 23 1399
 علمی 23 782 64 عنوان نشریه 23 1400

  - 3987 408 1400تا  1394
 

در  1400تا سال 1394های چاپ شده از سال چه فرایند رشد تعداد مقاالت، تعداد نشریات و تعداد شمارهچنان
 بنابراین در ادامهخواهد شد.  مشخص بهترروند تحول وضعیت انتشار نشریات عملکرد و ارائه شود،  نمودار قالب

 . ترسیم شده استسه شاخص کمی  از اینسه نمودار جداگانه 
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نمودار2 : تعداد نشریات از سال 1394 تا سال 1400

نمودار 3: تعداد شماره های چاپ شده از سال 1394 تا سال 1400

ــوده  ــوردار ب ــی برخ ــدی کم ــاد از رش ــه ابع ــه هم ــد، ک ــان می ده ــریات نش ــرد نش ــی عملک ــای کم ــی از داده ه ــل مقدمات تحلی
اســت؛ هرچنــد کــه بــرای تحلیــل محتوایــی بایــد بــه ابعــاد کیفــی ایــن رونــد پرداخــت. رونــد افزایــش کمــی تولیــدات در واحــد 

نشــریات دالیــل مختلفــی دارد کــه دو تــا از مهمتریــن آن هــا عبــارت اســت از:

* افزایــش تقاضــا؛ بــه ایــن معنــا کــه عرضه کننــدگان تولیــدات پژوهشــی بیــش از پیــش آثــار خــود را بــه نشــریات مختلــف 
پژوهشــگاه عرضــه کرده انــد. ایــن واقعیــت ممکــن اســت دو دلیــل داشــته باشــد؛ عامــل نخســت، افزایــش تعــداد فــارغ التحصیالن 
علــوم انســانی در کشــور و عامــل دوم و مهمتــر ارتقــای جایــگاه نشــریات پژوهشــگاه در میــان پژوهشــگران حــوزۀ علــوم انســانی.

* افزایــش عرضــه؛ بــه ایــن معنــا کــه سامان بخشــی رونــد نهایی ســازی مقــاالت پژوهشــی در نشــریات مختلــف پژوهشــگاه 
موجــب افزایــش خروجــی آن هــا در ســال های اخیــر شــده اســت. 
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2.امتیازات نشریات پژوهشگاه در کمیسیون نشریات 
ــر  ــرار می دهــد و ب ــی ق کمیســیون نشــریات کشــور هــر ســاله نشــریات علمــی مراکــز دانشــگاهی و پژوهشــی را مــورد ارزیاب
اســاس معیارهــای تعیین شــده، رتبــه و امتیازهایــی بــه نشــریات تعلــق می گیــرد. نشــریات رتبــه »الــف« حائــز باالتریــن امتیــاز و 
بــه ترتیــب پــس از آن رتبه هــای »ب«، »ج« و »د« قــرار دارنــد. نشــریات پژوهشــگاه در آخریــن رتبه بنــدی کمیســیون نشــریات 
بــا رونــد رو بــه رشــد خــود توانســتند عــالوه بــر تکــرار امتیازهــای »ب«، دو امتیــاز »الــف« نیــز کســب کننــد کــه بــه ترتیــب 
تعلــق داشــت بــه پژوهش نامــه انتقــادی متــون و منابــع علــوم انســانی و نیــز تحقیقــات تاریــخ اجتماعــی. کم تریــن امتیــاز 640 

ــود . ــاز 845 ب ــن امتی و بیش تری

3.مقایسه امتیاز نشریات پژوهشگاه با امتیاز نشریات مراکز علمي مهم کشور
در جــدول 2 رتبــه و امتیــاز نشــریات پژوهشــگاه بــا برخــی از مراکــز علمــی دیگــر مقایســه شــده اســت؛ ایــن مراکــز تقریبــا از 
مهم تریــن و بزرگتریــن مراکــز دانشــگاهی و پژوهشــگاهی علــوم انســانی کشــور انتخــاب شــده اند )از تهــران و ســایر شــهرها( 
تــا رتبــه و جایــگاه نشــریات پژوهشــگاه بــه درســتی در حــوزه نشــریات علــوم انســانی کشــور مشــخص شــود. همان طــور کــه 
ــایر پژوهشــگاه ها  ــر از س ــوم انســانی بســیار فرات ــداد نشــریات عل ــه لحــاظ تع ــوم انســانی ب مالحظــه می شــود پژوهشــگاه عل
ــز دانشــگاهی و  ــر مراک ــانی خــالف اکث ــوم انس ــم کشــور. پژوهشــگاه عل ــر دانشــگاه های مه ــا اکث ــد ب ــری می کن ــا براب و تقریب
پژوهشــی فاقــد امتیــاز »ج« یــا »د« در رتبه بنــدی مجــالت اســت کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه امتیازهــای ج و د اکثــر مراکــز علمــی 

کشــور، نکتــه حائــز اهمیتــی بــرای پژوهشــگاه و مدیریــت نشــریات محســوب می شــود.
ــه  ــور ک ــده اســت؛ همان ط ــی مقایســه ش ــز علم ــا برخــی از مراک ــف« نشــریات پژوهشــگاه ب ــاز »ال ــودار 5، درصــد امتی در نم
مالحظــه می شــود بــا توجــه بــه تعــداد نشــریات، پژوهشــگاه از وضعیــت مطلوبــی در ایــن زمینــه برخــوردار اســت و در مقایســه 
ــا ســال 1398 از رونــد رو بــه رشــدی برخــوردار بــوده اســت؛ از ایــن نظــر نشــریات پژوهشــگاه بــه لحــاظ امتیــاز نــه تنهــا  ب
نزولــی نداشــته،  بلکــه امتیــاز دو تــا از مجــالت نیــز از ب بــه الــف ارتقــا یافتــه  اســت. امیــد اســت ایــن رونــد رو بــه رشــد در 

ســال 1400 نیــز تکــرار شــود و بیــش از پیــش شــاهد ارتقــای جایــگاه نشــریات پژوهشــگاه علــوم انســانی در کشــور باشــیم.

 
5 

 

شی فاقد امتیاز  شگاهی و پژوه ست که این امر با توجه به امتیازهای ج و د  بندی مجالتدر رتبه «د»یا « ج»دان ا
 شود.اکثر مراکز علمی کشور، نکته حائز اهمیتی برای پژوهشگاه و مدیریت نشریات محسوب می

صد امتیاز 5در نمودار  ست؛ همان« الف»، در شده ا سه  شگاه با برخی از مراکز علمی مقای شریات پژوه طور که ن
ضعیت مطلوبیمی مالحظه شگاه از و شریات، پژوه ست و در  در این زمینه شود با توجه به تعداد ن برخوردار ا

سال  سه با  ست؛ بوده از روند رو به رشدی برخوردار  1398مقای لحاظ امتیاز  بهشریات پژوهشگاه ن از این نظرا
شته نزولینه تنها  ست تقا یافتهالف اراز مجالت نیز از ب به دو تا امتیاز بلکه  ،ندا ست این روندا رو به  . امید ا

شد س ر شریات 1400ال در  شاهد ارتقای جایگاه ن شود و بیش از پیش  سانی در نیز تکرار  شگاه علوم ان  پژوه
 کشور باشیم.

 
 مهم كشورمقایسه امتيازهای نشریات پژوهشگاه با نشریات مراكز علمی : 2 جدول

 

تعداد  1398سال  و درصد در رتبه بندیآخرین رتبه بندیآخرین رتبه
 نشریات
دارای 
 امتیاز

درصد  ردیف نام صاحب امتیاز
 دو  ج

درصد 
 ب

درصد 
 الف

امتیاز ج 
امتیاز  امتیاز ب و د

امتیاز  امتیاز ب امتیاز ج الف
 الف

- 91% 9% - 19 2 - 21 
 1 پژوهشگاه علوم انسانی 21 - (100%)

- 100% - - 2 - - 2 
 2 حوزه و دانشگاه پژوهشگاه 2 - (100%)

34% 66% - 1 2 - - 3 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  3 - (100%)

 3 اسالمی

9% 89% 2% 5 47 1 1 (1%) 50 
 4 دانشگاه تهران 53 (4%)2 (95%)

14% 80% 6% 2 12 1 1 (7%) 12 
 5 دانشگاه خوارزمی 15-13 - (93%)

 14 %( 22) 4 - 14 د1 -ج5 - 70% 30%
 6 دانشگاه شهید بهشتی 20-18 - (78%)

9% 88% 3% 3 29 1 3 (10%) 24 
 7 دانشگاه عالمه طباطبایی 33-29 (7%) 2 (83%)

15% 85% - 2 11 - 1 (8%) 11 
 8 دانشگاه تربیت مدرس 13-12 - (92%)

- 67% 33% - 6 3 - 5 (55%) 4 
 9 دانشگاه همدان 9 (45%)

28% 64% 8% 3 7 1 - 11 
 10 امام صادق )ع(دانشگاه  11 - (100%)

9% 77% 14% 2 17 3 1 (4%) 22 
 11 مشهد یفردوس دانشگاه 22-23 - (96%)

جدول 2: مقایسه امتیازهاي نشریات پژوهشگاه با نشریات مراکز علمي مهم کشور
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گزارش عملکرد کتابخانه های پژوهشگاه

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، پنــج کتابخانــه  مرجــع در حوزه هــای 
گوناگــون علــوم انســانی دارد کــه عبــارت اســت از: «کتابخانــه  مرکــزی«، »کتابخانــه  اهدایــی 
اســتاد مینــوی«، »کتابخانــه  اهدایــی اســتاد دانش پــژوه«، »کتابخانــه  تخصصــی مرکــز 
تحقیقــات امــام علــی)ع(«، »کتابخانــه  مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا«، و کتابخانــه »پژوهشــکده 

دانشــنامه نگاري«.

1- کتابخانه مرکزی
* بخش خرید و درخواست کتاب

- بررسی سفارش کتاب هایی که از جانب افراد،گروه ها و پژوهشکده ها و مراکز به کتابخانه ارسال می شود
- انتخاب براساس میزان بودجه و هزینه موردنیاز است.

- در ایــن زمینــه 1235 عنــوان کتــاب تهیــه و تأمیــن منابــع انتخــاب شــده بــا رجــوع بــه فروشــگاه ها و نمایشــگاه های کتــاب 
خریداری شــده اســت.

* بخش مجموعه سازی و سازماندهی )فهرست نویسی و رده بندی(
- جستجو و ورود اطالعات کتاب ها از کتابخانه کنگره و کتابخانه ملی ایران ) 897عنوان کتاب(

- ویرایش اطالعات کتاب های دریافتی از بخش سفارشات
- ثبت کتاب های خریداری شده و اهدایی )1629عنوان کتاب(

- فراخوانی  1629 عنوان کتاب از پایگاه های اطالعاتی و وبگاه کتابخانه ملی در سیستم نوسا جهت فهرست نویسی
ــا  ــوان ب ــه عن ــت صفح ــوان و پش ــه عن ــناختی صفح ــات کتاب ش ــت اطالع ــاب )مطابق ــوان کت ــی  1629 عن - فهرست نویس

ــات موجــود در سیســتم نوســا اطالع
- آماده سازی و به هنگام سازی اطالعات 1629 عنوان کتاب های اصالح شده در سیستم نوسا 
- ثبت نسخ تکراری عنوان کتاب های خریداری و اهدایی شده به کتابخانه در سیستم نوسا 

- ورود و چسباندن رده های کتاب در عطف کتاب و بارکد کتاب در سیستم و خود کتاب های کتابخانه
- رفع ابهام، بررسی درستی رکوردها و به هنگام سازی اطالعات کتاب شناختی 1629 عنوان کتاب در سیستم نوسا

ــوان  ــگاه )107عن ــتگان پژوهش ــی بازنشس ــای اهدای ــگاه و پایان نامه ه ــجویان پژوهش ــای دانش ــات پایان نامه ه - ورود اطالع
ــه( پایان نام
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- بکاپ گیری هفتگی از سیستم نوسا با همکاری بخش فناوری 
- روزآمدسازی نرم افزار نوسا جهت استفاده روزانه کتابخانه 

- ورود اطالعات بارکد کتاب های فارسی و التین در سیستم نوسا جهت شناسایی و تسهیل فرایند امانت دهی 
- خروجی گرفتن از اطالعات بارکد و درج کردن در صفحه عنوان کتاب جهت تسهیل فرایند امانت دهی 

- اصالح اطالعات بارکدهای اشتباه و یا پاک شده در سیستم نوسا 
- ارسال کتاب های فهرست شده و آماده شده به بخش امانت و اطالع رسانی  

- ارائه اطالعات کتاب شناختی کتا ب های فهرست شده در سامانه مروارید و وبگاه کتابخانه

* بخش مرجع، اطالع رسانی و امانت 
- ثبــت نــام اعضــای جدیــد در کتابخانــه مرکــزی 14 نفــر )اعضــای هیــأت علمــی: 4 نفــر؛ کارمنــدان: 7 نفــر و دانشــجویان: 

3 نفــر(؛
- تســویه حســاب الکترونیکــی کاربــران و تحویــل گرفتــن منابــع اطالعاتــی جهــت تســویه و ســازماندهی آن )تســویه حســاب 

بــا 11 نفــر: 1 نفــر اعضــای هیــأت علمــی؛10 نفــر دانشــجو(؛
ــامانه  ــیون اداری س ــل، اتوماس ــه، ایمی ــال کتابخان ــاپ، پرت ــق واتس ــان از طری ــه مراجع ــازی ب ــع مج ــات مرج ــه خدم - ارائ

ــر(؛ ــه 16 نف ــت ب ــه خدم ــد و ...، )ارائ مرواری
- تفکیــک کاربــران و چــاپ لیســت کتــاب امانتــی اعضــاء: 287 نفــر )هیــأت علمــی فعــال: 68 نفــر؛ هیــأت علمــی بازنشســته: 
55 نفــر؛ دانشــجویان فعــال: 40 نفــر؛ دانشــجویان بــدون تســویه: 94 نفــر؛ کارمنــدان فعــال: 21 نفــر؛ کارمنــدان بازنشســته: 5 

نفــر؛ کتابخانــه اقمــاری و اعضــای متفرقــه: 4 تــا(؛
-  بازگشت کتب امانتی در ماه های بهمن و اسفند )594 نسخه(؛

-  امانت و تمدید کتاب در طول یک سال )443نسخه(؛
- راهنمایــی بــه مراجعــان جهــت جســتجو در نرم افــزار ســیمرغ )نوســا( و هدایــت آن هــا بــه ســر قفســه )ارائــه خدمــت بــه 

حــدود 600 نفــر(؛
- پاسخگویی به کاربران از طریق تلفن حدود 600 نفر؛

- ارائــه مشــاوره اطالعاتــی و پژوهشــی بــه کاربــران جهــت نوشــتن مقالــه، طــرح و بــر طــرف کــردن نیــاز اطالعاتــی آن هــا 
کــه ایــن کار بــا مصاحبــه مرجــع همــراه بود)حــدود 10 نفــر(؛

- تفکیک فایل کتاب ها و فایل کردن آن به صورت روزانه؛ 
- تعامل با مسئولین پایگاه اطالعاتی نورمگز جهت اشتراک ساالنه نورمگز و نورالیب؛

- جدا کردن کتاب های وجینی )آسیب دیده( و برنامه ریزی برای ترمیم و ارسال آن به صحافی؛
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* ساماندهی فضای فیزیکی کتابخانه از جهت تنظیم کتاب ها، قفسه ها و سالن مطالعه 
- جابه جایی قفسه های بخش مجالت قدیمی )12قفسه(

- انتقال کتاب های مرکز اسناد آسیا به انبار  حدود 5000 کتاب 
- ساماندهی بخش نشریات جاری

- ساماندهی روزنامه های قدیمی)6قفسه براساس عنوان و سال چاپ(

* ساماندهی بخش نسخه های خطی و نفیس
- ساماندهی فیزیکی بخش نسخه های خطی و نفیس )جابه جایی و تنظیم و جای گذاری مناسب(

- جمع آوری اطالعات نسخه های خطی و نفیس برای نمایش در ویترین های البی پژوهشگاه )8نسخه(  

   https://www.ihcs.ac.ir/library/fa   ساماندهی وبگاه کتابخانه پژوهشگاه علوم انسانی *
- روزآمدسازی اطالعات مربوط به کتابخانه )روزانه(
- روزآمدسازی تصاویر مربوط به کتابخانه )روزانه(

- ورود لیست اطالعات کتاب شناختی کتاب های فهرست شده درکتابخانه )موردی(
- ویرایش و افزودن اطالعات اعضای کتابخانه )موردی( 

- درج اطالعات و معرفی لینک جدید برای کاربران وبگاه کتابخانه 
- درج خبرهای جدید در وبگاه کتابخانه پژوهشگاه )موردی(
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* بخش دیجیتال کتابخانه پژوهشگاه علوم انسانی 
- رایزنی  با سه شرکت با سابقه و متخصص برای دریافت نرم افزارهای به روز کتابخانه دیجیتال شامل:

1- نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه، مرکزاسناد و آرشیو دیجیتال آذرسا؛
2- نرم افزار کتابخانه دیجیتال ثنا؛

2- نرم افزار مدیریت هوشمند آریان.
ــرق(  ــام مش ــای پی ــال ثن ــه دیجیت ــزار کتابخان ــدرس )نرم اف ــت م ــگاه تربی ــال دانش ــه دیجیت ــه کتابخان ــد از نمون بازدی
ــای  ــال آذرس ــه دیجیت ــزار کتابخان ــی )نرم اف ــه طباطبای ــگاه عالم ــال دانش ــه دیجیت ــدرس، کتابخان ــت م ــن1400 تربی 4بهم
ــزار  ــوم دانشــگاه تهــران 8 اســفند 1400)نرم اف ــارس آذرخــش( 18بهمــن 1400، کتابخانه هــای مرکــزی و دانشــکده عل پ
کتابخانــه دیجیتــال پیــام حنــان( و کتابخانــه مرکــزی و تخصصــی فرهنگســتان هنــر 15 اســفند 1400 )نرم افــزار کتابخانــه 

ــال نوســا(   دیجیت
                                                                                                                                              

* برگزاری جلسات رئیس کتابخانه پژوهشگاه 
1- جلسات عمومی با اعضای کتابخانه

ــا مشــکالت به صــورت  ــنایی ب ــدف آش ــا ه ــه ب ــداف کتابخان ــا و اه ــان و کارکرده ــه کارکن ــوط ب ــرح مســائل مرب - ط
ــا  ــبرد کاره ــی پیش ــی و بررس جمع

- بررسی میزان ارتقاء و پیشبرد اهداف کتابخانه
2- جلسات با مسئوالن پژوهشگاه 

2-1 . جلسه با هیأت رئیسه پژوهشگاه در تاریخ 5 مرداد 1400
2-2. جلســه بــا مشــاور رئیــس پژوهشــگاه )دکتــر جنیــدی(، معــاون اداری و مالــی )دکتــر قنبرلــو( و مدیــر امــور اداری 

)آقــای شــیبانی(
ــای  ــه )آق ــاون کتابخان ــنی فر( و  مع ــر حس ــر کتابخانه)دکت ــوزی(، مدی ــر ف ــی )دکت ــت پژوهش ــا معاون ــه ب 2-3. جلس

ــن 1400 ــورخ 20 بهم ــی( م گلدان
ــا معــاون اداری و مالــی )آقــای مرادخانــی( ، مشــاور رئیــس پژوهشــگاه )دکتــر جنیــدی( ، مدیــر امــور  2-4. جلســه ب
مالی)آقــای معتضدیــان(، مدیــر کتابخانه)دکتــر حســنی فر( و  معــاون کتابخانــه )آقــای گلدانــی( مــورخ  4 اســفند.1400

*  تهیه خبرنامه دوماهنامه کتابخانه های پژوهشگاه 

2- کتابخانه اهدایی استاد مینوی  
ــه،  ــزار کتابخان ــی و نرم اف ــای اطالعات ــناختی در پایگاه ه ــتجوی کتاب ش ــران، جس ــی کارب ــی، راهنمای ــخ گویی تلفن - پاس

خدمــات مشــاوره جســتجوی اطالعــات بــا هــدف رفــع نیــاز اطالعاتــی پژوهشــگران و محققــان
-  تعامــل و ارتبــاط بــا کتابخانــه مرکــزی، ارســال کتــب و نســخ خطــی درخواســتی، جســتجوی اطالعــات کتاب شــناختی 
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)59 مــورد(   
ــه منظــور ایجــاد مجموعــه الکترونیکــی یادداشــت های مینــوی: 2جلــد کتــاب، 7  ــه مینــوی ب -  اســکن کتاب هــای کتابخان

عنــوان، 79 عنــوان جــزوه دان، 13جلــد تقویــم.
- برگزاری دو جلسه با مرکز فناوری پژوهشگاه در خصوص تغییر در طراحی وبگاه کتابخانه(

ــتم ها و   ــر روی سیس ــروس ب ــب آنتی وی ــت آن، نص ــرعت و کیفی ــاء س ــه و ارتق ــی کتابخان ــک مصرف ــم ترافی ــر حج - تغیی
ــه.   ــگاه کتابخان ــر وب ــرای تغیی ــزی ب ــه و  برنامه ری ــت کتابخان ــت اینترن ــاء کیفی ارتق

3- کتابخانه پژوهشکده دانشنامه نگاری
مجموعه ای غنی از دایره المعارف ها و فرهنگ های تخصصی در زمینه های گوناگون و به زبان های مختلف است.

- تعداد کتاب های امانت گرفته شده: 126 جلد
- تعداد کتاب های برگشت داده شده: 58 جلد 

- جستجو و بازیابی مقاالت و کتاب های درخواستی اعضای هیأت علمی پژوهشکده از وبگاه نورمگز و نورالیب )30مورد(
- تعامــل و ارتبــاط بــا کتابخانــه مرکــزی جهــت تبدیــل نرم افــزار کتابخانــه پژوهشــکده دانشــنامه نگاری )کاوش( بــه برنامــه 

ــا نرم افــزار کتابخانــه مرکــزی. ســیمرغ و همسان ســازی آن ب
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گزارش عملکرد پژوهشکده های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پیشگفتار
ــع بشــري در طــول  ــن ابزارهــاي کســب آگاهــی و کشــف حقیقــت اســت و رشــد و توســعۀ جوام پژوهــش از مهم  تری
ــاي  ــا و فعالیت  ه ــب برنامه  ریزي  ه ــز اغل ــروزه نی ــت. ام ــوده اس ــش ب ــۀ پژوه ــر، نتیج ــرون متأّخ ــژه در ق ــخ، به وی تاری
ــرو  ــش بشــری در گ ــی دان ــن، پیشــرفت و پویای ــرد. بنابرای ــا صــورت می  گی ــواع پژوهش  ه ــۀ ان ــر پای ــانی ب ــوِل انس معم
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 ــژۀ آن ــوان رویکــرد وی ــعه یافته را می  ت ــل اساســی پیشــرفت در کشــورهای توس یکــی از عوام
خوشــبختانه در ســال  های اخیــر مجموعــۀ مدیریــت کشــور نــگاه ویــژه  ای بــه امــر پژوهــش داشــته اســت. در ایــن میــان، 
ــی پژوهــش در کشــور،  ــون اصل ــۀ کان ــی و پژوهشــی، به منزل ــوزش عال ــران دانشــگاه  ها و مؤسســات آم مســئوالن و مدی
ــن مؤسســه ها  ــر کّمیــت و کیفیــت پژوهــش در ای ــد و ب ــن فرصــت به وجود آمــده بهــره ببرن ــا از ای ــد ت درصــدد برآمده  ان

بیفزاینــد.
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
ــا  ــد و ب ــوم انســانی و فرهنگــی عمــل کن ــات عل ــۀ پژوهــش در حیطــۀ مطالع ــۀ خــود در زمین ــه وظیف کوشــیده اســت ب
ــۀ علمــی بســیاری از اســتادان  ــوان گفــت در کارنام ــه می ت ــرار ســازد. چنان ک ــی ســازنده برق ــن حــوزه تعامل ــگان ای نخب
ــن پژوهشــگاه  ــا ای ــان ب ــر آن ــاط مؤث برجســتۀ حــوزۀ علوم  انســانی فعالیت  هــای پژوهشــی  ای وجــود دارد کــه نتیجــۀ ارتب

اســت.
ــای  ــامل فعالیت  ه ــی، ش ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــگاه علوم  انس ــی پژوهش ــرد پژوهش ــدۀ عملک ــر دربردارن ــزارش حاض گ
ــده  ــدی ش ــر طبقه  بن ــای زی ــب فعالیت  ه ــه در قال ــال 1400 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، ســامانۀ مدیریــت یک پارچــۀ اطالعــات پژوهشی)ســیماپ( 
ــرداری قــرار گرفتــه و ضــروری اســت.  ــوده اســت. از ســال 1396 ایــن ســامانه به طــور جــدی مــورد اســتفاده و بهره  ب ب
ــت  ــه روز در ســامانه ثب ــی خــود را ب ــأت علمــی فعالیت  هــای پژوهشــی، آموزشــی، فرهنگــی، و اجرای ــۀ اعضــای هی کلی
ــول  ــزان مغف ــچ تالشــی از عزی ــات هی ــار و اطالع ــان آم ــوردی توســط متصدی ــای م ــۀ گزارش  ه ــگام تهی ــا درهن ــد ت کنن

نمانــد.
بــا تــالش 144 عضــو هیــأت علمــی در ســال 1400، درمجمــوع 226 مقالــۀ علمــی در مجله هــای معتبــر ملــی و بین المللــی، 
ــاب، 169  ــوان کت ــی، 57 عن ــای موضوع ــی و مجموعه ه ــی و بین الملل ــای مل ــاالت همایش  ه ــه در مجموعه مق 35 مقال
عنــوان ســخنرانی انتشــار و ارائــه شــده اســت. همچنیــن 89 عنــوان طــرح طبــق مصوبــه شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه 

ــد.  ــوان کارگاه برگــزار کرده  ان ــز 82 عن ــأت علمــی درمجمــوع نی ــه اســت. اعضــای هی پایان یافت
در ادامه گزارش عملکرد پژوهشی به تفکیک واحدهای پژوهشی ارائه می شود.

تعداد اعضای هیأت علمی
تعــداد کل اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در پایــان ســال 1400 برابر بــا  144 عضو 
اســت. بیشــترین عضــو مربــوط بــه پژوهشــکده مطالعــات فلســفی و تاریــخ علــم)19( و پژوهشــکده دانشــنامه نگاری)16 

عضــو( اســت. همچنیــن کمتریــن عضــو مربــوط بــه مرکــز تحقیقــات امــام علــی)ع( تنهــا بــا یــک عضــو بــوده اســت.
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تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته اعضای هیأت علمی در سال 1400
 به تفکیک واحد پژوهشی 
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کتاب های چاپ شده
طــی ســال 1400 تعــداد 57 عنــوان کتــاب توســط اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه منتشــر شــده اســت. از ایــن تعــداد، 31 
عنــوان تألیــف به صــورت کامــل، 10 عنــوان تألیــف فصلــی از کتــاب بــوده اســت. همچنیــن 11 عنــوان کتــاب نیــز ترجمــه 
ــوان نیــز ویراســتاری علمــی آن توســط اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه انجــام شــده  شــده، 4 عنــوان گــردآوری و 1 عن
اســت. بیشــترین کتــاب نیــز توســط اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــکده مطالعــات اجتماعــی بــا 12 عنــوان بــه انتشــار رســیده 

اســت.
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تعداد کتاب های چاپ شده اعضای هیأت علمی در سال 1400
 به تفکیک واحد پژوهشی و نوع تولید
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مقاله های منتشر شده در نشریات ادواری

در ســال 1400 تعــداد 226 عنــوان مقالــه توســط اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه در نشــریات ادواری منتشــر شــده اســت. 
189 عنــوان در نشــریات علمــی پژوهشــی، 2 عنــوان در نشــریات علمــی ترویجــی، 15 عنــوان در نشــریات علمــی تخصصــی 
و 20 عنــوان نیــز در ســایر نشــریات ادواری انتشــار یافتــه اســت. بیشــترین تعــداد مقــاالت نیــز مربــوط بــه پژوهشــکده های 

مطالعــات اجتماعــی)27 عنــوان( و دانشــنامه نگاری)23 عنــوان( بــوده اســت.
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تعداد مقاله های منتشر شده اعضای هیأت علمی در سال 1400
 به تفکیک واحد پژوهشی و نوع نشریه
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مقاله های چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش و مجموعه های موضوعی

ــه در مجموعــه مقــاالت  ــوان مقال ــر اســاس مســتندات ثبــت شــده در ســامانه ســیماپ، در ســال 1400 تعــداد 35 عن ب
ــا کامــل)25 عنــوان( منتشــر شــده اســت.  همایشــی و یــا مجموعه هــای موضوعــی بــه صــورت چکیــده)10 عنــوان( ی

بیشــترین تعــداد مقالــه نیــز توســط اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــکده زبــان و ادبیــات بــا 5 عنــوان اســت.
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سخنرانی های ارائه شده

ــه  ــال 1400 ارائ ــگاه در س ــی پژوهش ــأت علم ــای هی ــط اعض ــخنرانی توس ــب س ــه در قال ــوان مقال ــداد 169 عن تع
ــات فرهنگــی و  ــی پژوهشــکده مطالع ــأت علم ــز توســط اعضــای هی ــخنرانی نی ــداد س ــده اســت. بیتشــرین تع ش

ــده اســت.  ــه ش ــوان( ارائ ــات)21 عن ارتباط
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تعداد سخنرانی های ارائه شده اعضای هیأت علمی در سال 1400
 به تفکیک واحد پژوهشی و نوع رویداد
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کارگاه های آموزشی

طبــق مســتندات ثبــت شــده در ســامانه ســیماپ در ســال 1400 تعــداد 82 مــورد کارگاه آموزشــی توســط اعضــای هیأت 
علمــی تدریــس شــده اســت. بیشــترین تعــداد کارگاه هــای آموزشــی نیــز بــا 14 مــورد توســط اعضــای هیــأت علمــی 

پژوهشــکده تاریــخ ایــران ارائــه شــده اســت.
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خبرنامه، سال نهم، شماره  هشتاد و چهارم  اسفند ماه 1400

تعداد کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط اعضای هیأت علمی در سال 1400
 به تفکیک واحد پژوهشی 
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 1400تا 1396 هایسال از پرتالگان بازدیدکنند میزان مقایسه: 2نمودارشماره

 

 های موضوعی در پرتالپروندهایجاد 

های تاریخی یا وقایع علمی یا در با توجه به مناسبتد در پرتال محور مخاطبان به محتوای علمی موجوبا هدف دسترسی آسان و موضوع
سـم مقاالت مرتبط با سـردار شـهید قا»، سه پرونده موضوعی با عناوین 1400های برجسته دینی و حماسی در سال شخصیت ارتباط با
می و ویـروس پانـد»ای ویژه و روزآمد از مقـاالت منتشـر شـده بـا محوریـت و پرونده« مقاالت مرتبط با حضرت زهرا )س(»، «سلیمانی

 در پرتال استخراج و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.« کرونا

 های آتی برای توسعه و بهبود پرتالبرنامه

 و اسالمی در پرتال جامع علوم انسانیپوشش کامل نشریات علمی حوزه علوم انسانی  -1
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