آشنايي با پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
تهيه و تنظيم :روابط عمومي پژوهشگاه
امور فني و چاپ  :روابط عمومي پژوهشگاه
ناشر :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
تاريخ نشر 1396 :
نشاني :تهران ،خيابان انقالب اسالمي ،خيابان دانشگاه ،خيابان شهيد وحيد نظري ،شماره 47
تلفن66951593-5 :
نمابر66492129 :
پست الكترونيكinfo@ihss.ac.ir :
آدرس سايت پژوهشگاهihss.ac.ir :
صفحه آرایی :رضا محمودنژاد

فهرست مطالب
مقدمه 5 ....................................................................................
پيش درآمد 13 .............................................................................
عملكرد پژوهشگاه علومانساني و مطالعات اجتماعي در یک نگاه 16 ...
فصل اول 19 ................................................................................
مقدمه 21 .....................................................................................
هيأت امناء 21 .............................................................................
رئيس پژوهشگاه 21 .....................................................................
شوراي علمي پژوهشگاه 22 ...........................................................
حوزه ریاست23 ............................................................................
معاونتهاي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي 23 ............
اداره اطالعرساني و كتابخانه 23 ....................................................
نيروي انساني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي 26 ..........
فصل دوم 29 ...............................................................................
مقدمه 31 .....................................................................................
پژوهشكدهها32 ............................................................................
پژوهشكده علوم توسعه32 .............................................................
گروه پژوهشي اقتصاد 32 ...............................................................
گروه پژوهشي مدیریت و برنامهریزي شهري 34 ..............................

گروه پژوهشی مدیریت 34 .............................................................
عملكرد گروههاي پژوهشي پژوهشكده علوم توسعه36 .....................
عملكرد پژوهشكده علوم توسعه در یک نگاه 37 ...............................
پژوهشكده علوم اجتماعي 49 .........................................................
گروه پژوهشي جامعهشناسي49 .....................................................
گروه پژوهشي روانشناسی اجتماعی50 ...........................................
گروه پژوهشي مطالعات جوانان و مناسبات نسلی 50 ........................
پژوهشكده علوم انساني 61 ...........................................................
گروه پژوهشي زبان و ادبيات فارسي61 ...........................................
گروه پژوهشي علوم سياسي و روابط بينالملل 62 ............................
گروه پژوهشي الهيات و معارف اسالمی 64 ......................................
عملكرد گروه هاي پژوهشي پژوهشكده علوم انساني 65 ...................
الف( طرحهاي خاتمه یافته پژوهشكده علوم انساني 65 ....................
ب( طرحهاي در دست اجرا پژوهشكده علوم انساني 72 ....................
مراكز خدمات تخصصی 73 ............................................................
مركز خدمات تخصصي ) ICTفناوري اطالعات و ارتباطات( 73 .........
مركز مطالعات جوانان و مناسبات نسلي در ایران 74 ........................
مركز خدمات تخصصي شهري و روستایي 75 ..................................
فصل سوم 80 ...............................................................................

همایشها 83 ...............................................................................
همایش توسعه و امنيت عمومي 83 ................................................
همایش شوراهاي اسالمي و مشاركت مردمي 83 .............................
همایش نقش و جایگاه دولت در توسعه فرهنگي 83 .........................
همایش بررسي مسایل و مشكالت اشتغال دانشآموختگان 84 ........
همایش آسيبشناسي تربيت دیني در آموزش و پرورش 84 ............
همایش ملي مرزها 84 ...................................................................
همایش تخصصي فارسي عمومي 84 ...............................................
همایش تلفن هوشمند و سبک زندگی 84 .......................................
همایش ملي مناسبات نسلي در ایران ،ابعاد 85 ................................
همایش ملی نفت ،گاز انرژی در افق 85 ................................ 1404
همایش ملی مدیریت پسماند 85 ....................................................
همایش بينالمللي سيماي پيامبر اعظم و برنامههاي درسي 86 ........
همایش ملي جوانان و هویت ایراني 86 ...........................................
همایش ملي الگوي اسالمي ایراني پيشرفت 86 ................................
همایش فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم 86 ............
ميزگردهاي تخصصي 87 ...............................................................
نشستهاي علمي 88 ....................................................................
برگزاری كارگاهها و دوره هاي آموزشی 91 ......................................

دوره های آموزشی كوتاه مدت 91 ..................................................
برگزاري دوره آموزشي مددكاري اجتماعي و توانبخشي 94 ..............
برگزاري دوره آموزشی كاركنان و مدیران بهزیستی 94 ...................
برگزاري دوره آموزشي شهرداري شامل كارگاههاي 96 ....................
برگزاری دورههای آموزشی شش ماهه دوم سال 98 ...................91
دورههای آموزشی شش ماهه اول سال 105 ................................. 92
دوره های آموزشی شش ماهه اول سال 112 ................................ 93
آشنایی با تحصيالت تكميلی پژوهشگاه 120 .....................................
دوره دكتری پژوهش محور 120 .......................................................
ظرفيتهاي آموزشي پژوهشگاه به تفكيک گروه پژوهشی126 ............
فعاليت های انتشاراتی پژوهشگاه134 ...............................................
عناوین مجموعه ی كتاب های منتشر شده پژوهشگاه 135 ................
عناوین مجموعه ی كتاب های منتشر شده پژوهشگاه 137 ................
عناوین مجموعه ی كتاب ها ی منتشر شده پژوهشگاه 139 ................
عناوین مجموعه ی كتاب های منتشر شده پژوهشگاه 141 ................
عناوین مجموعه ی كتاب های منتشر شده پژوهشگاه 143 ................
تفاهمنامهها ،موافقت نامه ها و قراردادهاي منعقده 152 ......................
نشریه هاي تخصصي منتشر شده 155 ..............................................
رتبهها و جوایز 157 .........................................................................

پـيشدرآمد

11

صرف پرورش و تربيت آنان نمودهاند تصاحب میكنند

پيش درآمد
تحقيق و پژوهش ،مجموعه فعاليتهاي نظاممند و
روشمداري است كه مهمترین نقش را در توليد علم و
فناوري و دستيابي به پيشرفت همه جانبه برعهده

دارد.

در این فرایند تحقيقات در حوزه علوم انساني و اجتماعي
نقش بنيادین و تعيين كننده دارد .اما باید كوشش كنيم تا
ثمربخشي این پژوهش ها در توسعه اقتصادي ،اجتماعي
حل معضالت به صورت یک باور عمومي درآید .تجارب
گرانسنگ پژوهشهاي انساني و اجتماعي در قرون اخير
پشتوانه این باور است .تجربه كشورهاي موفق در فرایند
پيشرفت نشان داده كه دستيابي به پيشرفت فراگير و
پایدار تنها در سایه كوشش همه جانبه علمي و پژوهشي
امكانپذیر است.

بدون شک برای ساختار علمی و نظام صنعتی
قدرتهای بزرگ هيﭻ چيز شيرین تر از چيدن بهترین و
برترین محصول كشورهای در حال توسعه ،یعنی نخبگان
و تحصيل كردگان آنها نيست .در نظام غير منصفانه
مبادلههاي جهانی ،كشورهای فرادست ،نيروهای نخبه
و مستعدي را كه كشورهای ضعيف هزینههای هنگفتی

علوم انسانی و اجتماعي ميتواند با كند و كاو در خصوص
ابعاد انسانی ـ اجتماعی این پدیده در كشورهای مبدا ،این
عوامل را تبيين و برای آنها راه حل هایي بيابد و از این
طریق به انحصار علم و نظریه پردازی علمی در كشورهاي
خاص پایان دهد و زمينههای ن ُضج محيطهای علمی بومی
را مهيا نماید .اگر عوامگرایی و عوامزدگی مشكل فرهنگ
عمومی ماست كه بعضاً
دامان تحصيل كردگان و مشتغالن
ِ
به علم و فن را نيز آلوده است ،پيرایش فرهنگ و پالودن
آن از اجزای نامطلوب ،جز با اصحاب مومن و ژرفاندیش

پيش درآمد

و فرهنگي جوامع انساني و گسترش توانمنديهاي آن در

و موجب تداوم و تشدید توسعه نيافتگی آنان می

شوند.

از ميان متخصصان علوم انساني و اجتماعي ممكن نخواهد
بود؛ شخصيتهاي فرهيخته اي كه زندگي خویش را
مجاهدانه صرف جلوگيري از به هرز و هدر رفتن سرمایه
های ملی و نيرو های اجتماعی ميكنند و جهادگرانه در
تهذیب فرهنگ ملي و ارتقاي شاخص های كيفی آن مي
كوشند.

حاكم كردن روح علمی در دانشگاه ها و كليه محيط
های تعليم وتربيت و زنده كردن روح جستجو و تتبع در
بين دانشآموزان و دانشجویان نيز جز از مشفقان مسلح
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پيش درآمد

به علوم انسانی واجتماعي و متضلع در شناخت ابعاد

جامعه مسئلهای مهم و تاثيرگذار بر اقتدار و اتحاد ملی

گوناگون روح زمانه و انسان معاصر ساخته نيست و به

ماست.

فرموده رهبر معظم انقالب باید »امتيازاتي« در فراگيري

در سایه علوم انسانی میتوان به دیدگاهی متعادل در

تخصص در علوم انساني در نظر گرفته شود .قدر و ارج

باب وجوه دینی ،ملی و توسعه ای دست یافت و بر قدر

مراتب و كارآمدی علوم انسانی را پایانی نيست زیرا قدر و

انسان به عنوان سرمایه برتر دوران جدید وقوف یافت

ارج وكارآمدی انسان را نهایتی نيست و توجه راستين به

.عالوه بر آن از نسبت انسان جدید و دوران جدید ،عقالنيت

آن تنها راه نيل به توسعه پایدار و متوازن در كشور ماست

ابزاری و عقالنيت ماهوی آگاه شد.علوم انساني و اجتماعي

كه شرایط آن پيﭽيدگیهای خاص خود را داراست .در

در توسعه فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي و اقتصادي كشور

كوتاه كالم باید اذعان داشت كه طبق فرمایش رهبر فرزانه

و تقویت فرهنگ دیني ،هویت ملي و ارزشهاي انقالب

انقالب توجه به علوم انساني باید مورد توجه مسئوالن قرار

اسالمي نقش داشته ،باعث افزایش روحيه خودباوري و

گيرد.

اعتماد به نفس در ميان طالبان سایر علوم ميشود بدین

باید توجه داشت پيشبرد فرایند توسعه مادی در ابعاد

ترتيب با سير اهداف جامعه و اشاعه فرهنگ و ارزشهاي

اقتصادی ،علمی و فناورانه در متن جامعهای با فرهنگ

انقالبي ،روحيه اتكاي به فرهنگ و اعتالي تمدن اسالمي

تنزه طلبی و كاوش در باب نسبت توسعه بومی و فرهنگ

را فراهم ميآورد.

ملی مسئلهای بسيار مهم در حيطه علوم انسانی است

جهاددانشگاهي بهعنوان یک نهاد عمومي غيردولتي از

كه بی توجهی به آن و فقدان یک دیدگاه نظری سازگار و

بدو تأسيس خود در سال  1359همواره به امر پژوهش

جامع در این باب موجب هدر دادن منابع انساني جامعه و

جدي مبذول داشته و پرداختن به آن را یكي از
اهتمام ّ

شد.

مهمترین رسالتهاي خود تلقي كردهاست .حاصل این

گسست از هویت تاریخی به بهانه توسعه و از دست دادن

توجه انجام صدها طرح و پروژه تحقيقاتي و ارائه موارد

معنویت و معنای زندگی در سطح جوانان و نيروهای مولد

متعدد مشاوره علمي و تخصصي بوده است كه برخي از

حركت نامتكامل و گاه پس زننده در اجتماع خواهد
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آنها توانستهاند در مجامع علمي ،صنعتي و تخصصي كشور

مجوز اصولي پژوهشكده از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

درخششي چشمگير داشته باشند .انتخاب همه ساله

اخذ و در سال  1381مجوز قطعي پژوهشكده صادر

شد.

حداقل یک طرح پژوهشي این نهاد بهعنوان طرح برگزیده

به دليل افزایش كمي و كيفي فعاليتها ،هيئت امناي

جشنواره بينالمللي خوارزمي را ميتوان شاهدي بر این

جهاد دانشگاهي در سال  1386با تبدیل پژوهشكده به

مدعا دانست.

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي موافقت كرد.

اهتمام مستمر جهاد به پژوهشهاي علوم انساني و
اجتماعي با رویكردي كاربردي ،آن را به نهادي كه نقش
مكمل دانشگاه را ایفا ميكند ،تبدیل كرده است .این
به چالشهاي اجتماعي قرار داده است .پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات اجتماعي با پي جویي چارچوبهاي این
سياست ،اكنون حداقل در مواجهه با چالش بحران هویت
و مسائل جوانان با كوششهاي مداوم پژوهشي به صورت
مرجعي علمي درآمده است.

با عنایت به رسالت جهاد دانشگاهي طبق اساسنامه
مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي در زمينه رفع نيازهاي
پژوهشي و همﭽنين نياز روزافزون كشور به اجراي
تحقيقات برنامهریزي شده و هدفمند ،معاونت پژوهش و

اساسنامه آن عبارتند از:

∗ ارتقاء جایگاه جهاني ای ران در توليد علم در حوزه علوم
انساني.

∗ ارتقاء سطح تعامل با م راكز علمي و پژوهشي در گستره
ملي و جهاني

پيش درآمد

نهاد ،وجهه همت خود را پاسخگویي به نيازها و پرداختن

مهمترین اهداف تأسيس پژوهشگاه با استناد به

∗ تقویت حوزههاي تحقيقاتي داراي مزیت ب راي نيل به
مرجعيت علمي و پژوهشي
∗ پرداختن به چالشهاي اساسي جامعه ای ران در حوزههاي
اجتماعي و فرهنگي با اف زایش ظرفيتها و توانمندیها بر مبناي
اساسنامه جهاد دانشگاهي
∗ تنوع بخشي و گسترش پژوهشهاي كاربردي در حوزه
علوم انساني و بازشناسي كارآمدي آن

فناوري جهاد دانشگاهي در سال  1374اقدام به تأسيس

∗ كمک به بومي شدن علوم انساني و خوداتكایي كشور

پژوهشكده علومانساني و اجتماعي نمود .در همان سال

∗ توسعه و گسترش پژوهش در زمينه علوم انساني،مطالعات

15

فرهنگي و اجتماعي
∗ ایجاد زمينه مناسب ب راي ارتقاي فعاليتهاي پژوهشي
∗ همكاري در امور پژوهشي با مﺆسسات آموزشي و
پژوهشي كشور به منظور ارتقاي كيفيت فعاليتهاي پژوهشي
∗ پاسﺦ به نيازهاي علمي ،تخصصي و تحقيقاتي
دستگاههاي اج رایي و كوشش در جهت استقالل علمي كشور

پيش درآمد

در رشتههاي تخصصي علوم انساني و اجتماعي

عملكرد پژوهشگاه علومانساني و مطالعات اجتماعي در
يك نگاه

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد
دانشگاهي با داشتن سه پژوهشكده ،یازده گروه پژوهشی
و سه مركز خدمات تخصصي و برخورداري از سرمایه هاي
انساني مجرب ،در طول حيات علمي خود پژوهش هاي
متنوعي را در حوزههاي مختلف به انجام رسانده

است.

بطور كلي پژوهشگاه از بدو تاسيس تاكنون ،بيش از 250
عنوان طرح پژوهشي را راهبري و هدایت نموده است كه
سازمان هاي علمي -پژوهشي و اجرایي مختلفي از این
طرحها بهرهمند گردیدهاند .در بخش خدمات تخصصي نيز
بيش از  163همایش ،كارگاه تخصصي ،دوره آموزشي و
نشست علمي را تدارك و به انجام رسانده است» .همایش
بين المللي پيامبر اعظم)ص( و برنامههاي درسي«،
»همایش ملي آسيبشناسي تربيت دیني«» ،همایش ملي
جوانان و هویت ایراني :همسازي عناصر دیني و ملي«،
»همایش ملي مدیریت پسماند شهري و روستایي« و
»همایش ملی تلفن همراه هوشمند و سبک زندگی« از
جمله همایشهاي برگزارشده پژوهشگاه است .مقاالت
چاپ شده توسط اعضاي هيات علمي پژوهشگاه تاكنون
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در حدود  553مورد در نشریات علمي -پژوهشي،

علمي-

ترویجي و یا سایر نشریات است .عالوه بر این حدود 67
عنوان كتاب در پژوهشگاه چاپ و منتشر شده است .انعقاد
بيش از  40تفاهمنامه با سازمانهاي علمي  -پژوهشي
و اجرایي كشور ،از دیگر فعاليتهاي درخور توجه براي
زمينهسازي امر پژوهش در پژوهشگاه است .در جدول زیر
عملكرد پژوهشگاه از بدو تأسيس تاكنون آمده است.

تعداد كتب در دست انتشار

13

تعداد طرحهاي در دست اجرا

55

تعداد طرحهاي خاتمه يافته

255

تعداد مقاالت تاليفي

533

همايشها ،كارگاهها و
نشستهاي برگزار شده

163

پيش درآمد

كتب منتشره

67
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فصلاول
آشنايي با بخش هاي ستادي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
اجتماعي جهاد دانشگاهي
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مقدمه
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي داراي چهار

رئيس پژوهشگاه

رئيس پژوهشگاه از بين اعضاء هيأت علمي جهاد

ركن اساسي است كه مهمترین آنها هيأت امنا ،رئيس و دانشگاهي كه داراي تخصص در زمينه فعاليت پژوهشگاه
شوراي علمي ميباشد و سایر اجزا به تناسب زیر نظر این باشد ،به پيشنهاد رئيس جهاد دانشگاهي و با تأیيد هيأت
اركان فعاليتهاي خود را دنبال ميكنند .در ادامه ،به معرفي امناي جهاد دانشگاهي و با حكم رئيس جهاد دانشگاهي
ساختار پژوهشي و اداري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
اجتماعي

و وظایف هر كدام خواهيم پرداخت.

هيأت امناء

منصوب خواهد شد.
وظايف و اختيارات رئيس

∗ اداره و هدایت امور پژوهشگاه و نظارت بر حسن اج راي

مهمترین وظایف و اختيارات هيأت امنا موارد مشروحه زیر
مي باشد:

∗ سياست گذاري و تعيين خط مشي كلي و تصویب ب رنامه
هاي توسعه
∗ تصویب تشكيالت و نمودار سازماني

∗ نظارت بر حسن اج راي طرحهاي تحقيقاتي و بهرهبردراي

فصل اول

هيأت امناي پژوهشگاه همان هيأت امناي جهاد است .از كليه فعاليتها در چارچوب اساسنامه ،ضوابط و مقررات م ربوط
مناسب از آنها
∗ تنظيم و پيشنهاد بودجه ساالنه و تفصيلي به رئيس
جهاد جهت ارائه به هيأت امنا
∗ نظارت بر حُ سن اج راي وظایف مسئوالن و رؤساي

∗ تصویب اصول كلي همكاري علمي و اقتصادي با سایر پژوهشكدهها و ایجاد هماهنگي بين آنها
موسسات

∗ اج راي مصوبات شوراي علمي پژوهشگاه
∗ تصویب تأسيس گروههاي پژوهشي و م راكز خدمات
تخصصي پيشنهادي رؤساي پژوهشكدهها
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فصل اول

شوراي علمي پژوهشگاه
تركيب شوراي علمي پژوهشگاه عبارت است از :

∗

رئيس پژوهشگاه )رئيس شورا(

∗

معاون پژوهشي )نائب رئيس و دبير شورا(

∗ سایر معاونان پژوهشگاه

وظايف و اختيارات شوراي علمي پژوهشگاه عبارتند از

∗ تعيين خط مشي كلي و تدوین ب رنامههاي كالن علمي و
ارزیابي فعاليت علمي پژوهشگاه و واحدهاي تابعه آن
∗ بررسي ب رنامه ساالنه و ميانمدت ب راساس سياستهاي
پژوهشي مصوب شوراي علمي جهاد دانشگاهي و ب رنامه توسعه

∗ مدیر گروه علوم انساني و اجتماعي دفتر مركزي جهاد جهاد دانشگاهي
دانشگاهي
∗ رؤساي پژوهشكدهها
∗ چهار نفر از مدی ران گروهها به انتخاب مدی ران گروههاي
پژوهشگاه
∗ سه نفر از صاحبنظ ران در زمينه علوم انساني و فرهنگ به
انتخاب رئيس پژوهشگاه
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∗ تصویب طرحهاي پژوهشي،سمينارها ،كارگاه ها و
گردهمایي ها
∗ تصویب ب رنامه دورههاي آموزشي علمي و كاربردي و
دورههاي عالي پژوهشي در چارچوب ضوابط و مقررات
∗ ارزیابي نتایج فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي

حوزه ریاست

حوزه ریاست مستقيماً زیر نظر رئيس یا سرپرست
پژوهشگاه می باشد .اداراتی كه در حال حاضر ذیل حوزه
ریاست فعاليت می كنند عبارتند از:

∗ دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی
∗ دفتر امور هيئت علمی
∗ اداره بودجه و تشكيالت
∗ ادره ح راست
معاونتهاي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
اجتماعي
معاونت پژوهشي

معاونت پژوهشي مسئول پيگيري امور پژوهشي و
هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي پژوهشي
است .مهمترین وظایف این معاونت عبارتند از:

∗ اعمال سياستها و خطمشيهاي پژوهشي پژوهشگاه
در قالب ب رنامههاي بلندمدت جهاد دانشگاهي در زمينههاي
مختلف علمي
∗ نظارت بر فعاليتهاي حوزه پژوهش و ایجاد هماهنگي

∗ سياستگذاري و هدایت فعاليت پژوهشي و خدمات
تخصصي و ارائه راهنمایيهاي الزم
∗ اتخاذ تدابير الزم جهت بهرهبرداري از نتایج تحقيقات و
فعاليتهاي علمي و پژوهشي
∗ ف راهم آوردن زمينههاي همكاري پژوهشكدهها و گروههاي
پژوهشي با سازمانهاي دیگر
∗ ف راهم آوردن امكانات اطالعرساني و منابع علمي پژوهشگاه
این معاونت داراي سه اداره به شرح زیر ميباشد:

∗ اداره امور پژوهشي
∗

اداره مستندات و نشریات علمي -پژوهشي

فصل اول

∗ اداره طرح و ب رنامه

بين پژوهشكدهها

∗ اداره اطالعرساني و كتابخانه
اداره اطالعرساني و كتابخانه

كتابخانه پژوهشگاه از اواسط سال  1385مطابق با اصول
علمی و استاندارد كتابداری راه اندازی و ساماندهی شده
است .در سيستم امانات كتابخانه تا به امروز تعداد  354نفر
عضو ثبت شده است كه به دو گروه اعضای درون سازمانی
و برون سازمانی تفكيک می شوند .مجموعه در حال حاضر
دارای  12164عنوان كتاب فارسی مشتمل بر 15498
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نسخه و  552عنوان كتاب عربی مشتمل بر  1052نسخه و
 358عنوان كتاب التين مشتمل بر  446نسخه است ،كه در
مجموع  13074عنوان كتاب و  16996نسخه كتاب را در
بر ميگيرد .بيشترین گرایش موضوعی مجموعه اختصاص
به علوم انسانی و اجتماعی و موضوعهای مرتبط با آن دارد
و عمدت ٌا كتابها در زمينه علوم دینی ،تاریﺦ ادیان ،عرفان،
فلسفه ،جامعه شناسی ،علوم سياسی ،تاریﺦ و ادبيات است.

فصل اول

منابع دیگر :بخشی از منابع مكتوب این مجموعه
اختصاص دارد به تعداد  264عنوان گزارش پژوهشی كه
توسط پژوهشگاه انجام شده و  125عنوان مربوط به بخش
های دیگر جهاد دانشگاهی و  210عنوان پایان نامه .تعداد
 24عنوان لوح فشرده نيز وارد پایگاه كتابخانه شده

است.

عالوه بر این  5221كتاب التين الكترونيک از سایتهای
اینترنتی دانلود و رده بندی شده است.

پایگاههای موجود در كتابخانه :پایگاه كتابخانه پژوهشگاه،
پایگاه گزارشهای پژوهشی ،پایگاه پایان نامهها ،پایگاه
نشریات ادواری ،عالوه بر بخش اصلی و مخزن كتاب كه
به صورت باز و در دسترس استفاده كنندگان است ،دیگر
بخشها شامل :مرجع ،نشریات ،گزارشها و پایان نامهها و
بخش امانت و سالن مطالعه است.
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معاونت آموزشي

مهمترین وظایف این معاونت عبارتند از:

∗ اعمال سياستها و خط مشيهاي آموزشي پژوهشگاه
در قالب ب رنامهریزي بلندمدت جهاد دانشگاهي در زمينههاي
مختلف
∗ تدوین ب رنامههاي كوتاه مدت و بلند مدت آموزشي جهت
ارائه به شوراي علمي
∗ هدایت و ایجاد هماهنگي بين فعاليتهاي آموزشي
پژوهشگاه
∗ تدوین آیيننامهها و ضوابط آموزشي ب راي ارائه به شوراي
علمي
∗ بررسي و اظهارنظر در مورد برگ زاري دورههاي آموزشي و
نحوة تبليغات آنها
∗ تالش در ایجاد توسعه آموزشهاي تخصصي
∗ ارتباط مستمر با سازمانهاي دولتي و غيردولتي جهت
رفع نيازهاي آموزشي آنها
∗ ب رنامهریزي در مورد برق راري سمينارهاي آموزشي در
موضوعات مختلف
∗ برق راري ارتباط با سایر واحدهاي آموزشي جهاد دانشگاهي

به منظور ف راهم آوردن زمينههاي همكاري بين واحدها
∗ نظارت بر صدور و اعطاي گواهينامههاي پایان دوره
آموزشي
∗ پيگيري الزم اداري در اعطاي تسهيالت آموزشي و امكان
ادامه تحصيل اعضاء پژوهشگاه
∗

این معاونت داراي سه اداره به شرح زیر ميباشد:

∗ اداره آموزشهاي تخصصي ميان مدت و كوتاه مدت
∗ اداره آموزش و تحصيالت تكميلي
اداره آموزشهاي تخصصي ميان مدت و كوتاه مدت

این اداره وظيفه تنوع بخشی به موضوعات و محورهای
آموزشی در سطح جهاد دانشگاهی و پژوهشگاه،
توانمندسازی كاركنان و اعضاي پژوهشگاه برای ایفاء نقش
مﺆثرتر در حيطه وظایف سازمانی و افزایش مهارت و دانش

مهمترین وظيفه این اداره تدوین دوره هاي تحصيالت
تكميلي و اجراي این دوره ها مي باشد .از جمله دوره هایي
كه تدوین و این اداره برگزار كرده است دوره كارشناسي
ارشد مدیریت پژوهش مي باشد.
اداره ترويج يافته هاي پژوهشي و نشر آثار علمي

مهمترین وظایف این اداره:

∗ انتشار نتایج پژوهشها ،مطالعات ،همایشها و
نشستهاي علمي ـ تخصصي پژوهشگاه
∗ تقویت و تنوع بخشي ترویج نتایج و محصوالت پژوهشي

فصل اول

∗ اداره ترویج یافته هاي پژوهشي و نشر آثار علمي

اداره آموزش و تحصيالت تكميلي

پژوهشگاه در قالب انتشارات
∗ انتشار آثار برجسته در حوزه علوم انساني
∗ هماهنگي و ساماندهي امور انتشاراتي

اعضاء هيات علمی پژوهشگاه و جهاد دانشگاهی و همﭽنين
اجراي دورههاي آموزشي مورد نياز سازمانهاي دولتي را
به عهده دارد.
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معاونت پشتيباني و طرح و برنامه

معاونت پشتيباني و طرح و برنامه به عنوان پشتيبان امور
پژوهشي و آموزشي ،مسئوليت تدارك امكانات اداري و
مالي را براي بخشهاي مختلف پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات اجتماعي

برعهده دارد.

از مهمترین وظایف این معاونت ميتوان به موارد زیر
اشاره نمود:

فصل اول

∗ اعمال سياستها و خطمشيهاي كلي پژوهشگاه در
زمينههاي اج رایي و پشتيباني
∗ پيشبيني و تأمين و جذب نيروي انساني موردنياز در
محدودة تشكيالت مصوب و تأمين رفاه تعاون ،بهداشت و بيمه
كاركنان
∗ بودجهریزي مالي متناسب با ب رنامههاي توسعه بلندمدت
و در قالب طرحهاي مصوب
∗ نظارت بر حسن اج راي فعاليتهاي حوزههاي پشتيباني
واحدها و ایجاد هماهنگي بين آنها
∗ نظارت در اج راي كليه امور مالي و اداري پژوهشگاه در
چارچوب ضوابط و قوانين نامههاي م ربوط
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معاونت پشتيباني و خدمات تخصصي داراي چهار اداره به
شرح زیر ميباشد.

∗ اداره امور مالي
∗ اداره امور اداري و عمومي
∗ اداره خدمات تخصصي
نيروي انساني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
اجتماعي

همانطور كه در جداول زیر مالحظه ميشود75 ،درصد از
اعضاي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي داراي
تحصيالت كارشناسي و باالتر ميباشند و 65درصد از اعضاي
آن محقق بوده و در رسته هيأت علمي همكاري دارند.

عالوه بر آنﭽه در جداول دیده ميشود ،تعداد قابل توجهي
از اساتيد دانشگاهها و شخصيتهاي برجسته ،پژوهشگران
حرفهاي به عنوان عضو شوراي علمي گروههاي پژوهشي،
همكار طرحهاي پژوهشي و مشاور با پژوهشگاه علوم انساني
و مطالعات اجتماعي

همكاري دارند.

مالك تفكيك

وضعیت همکاری

سطح تحصيالت

نوع همکاری

عنوان

تعداد

قراردادي

38

پيماني

13

رسمي

19

جمع

70

ديپلم

9

كارداني

5

كارشناسي

8

كارشناسي ارشد

32

دكتري

16

جمع

70

هیئت علمی

29

غیر هیئت علمی

32

امریه

9

جمع

70

فصلدوم
پژوهشكده ها،
مراكز خدمات تخصصي
و عملكرد آنها

مقدمه
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي در مسير
دستيابي به اهداف و وظایف تحقيقاتي خود داراي سه
پژوهشكده ،یازده گروه پژوهشي فعال و سه مركز خدمات
تخصصي ميباشد.

پژوهشكدهها به پيشنهاد رئيس پژوهشگاه و تصویب
هيات امنا تشكيل و در چارچوب زیر اقدام به فعاليت
در هر پژوهشكده شورایی متشكل از رئيس پژوهشكده،
مدیران گروه هاي پژوهشي و دو تا چهار نفر از اعضاي
هيات علمي پژوهشگاه به پيشنهاد رئيس پژوهشكده و
تایيد و حكم رئيس پژوهشگاه تشكيل می شود برخي از
مهمترین وظایف این شورا عبارت است از:

∗ تدوین خط مشي كلي و ب رنامههاي بلندمدت علمي و
ارزیابي فعاليت علمي پژوهشكده و گروههاي تابعه
∗ نظارت مستمر بر حسن اج راي ب رنامه پژوهشي گروهها
∗ بررسي و تصویب طرحهاي پژوهشي گروهها
∗ بررسي و تصویب شبكه ب رنامه گروهها

و آموزشي پژوهشكده

در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي طرح
هاي پژوهشي به طور كلي به دو صورت اجرا مي شود:

الف( انجام طرح در قالب شبكه برنامه گروهها كه محل
تأمين اعتبار آنها جهاد دانشگاهي است و موضوعات آن
جزء شبكه برنامه گروههاي پژوهشي است كه پس از
تصویب شوراي علمي گروه ،شوراي علمي پژوهشگاه
علوم انساني و مطالعات اجتماعي و شوراي بررسي نهایي
طرحها در جهاد دانشگاهي قابل اجرا است.

ب( انجام طرح به سفارش سازمانها و مراكز علمي و

فصل دوم

مينمایند:

∗ هماهنگي و تقویت امور پروژهیابي و نيازسنجي پژوهشي

اجرایي كه طرحهایي را شامل ميشود كه به سفارش
سازمانها و نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي انجام
ميشود.

در این قسمت ضمن معرفي پژوهشكدهها و گروههاي
پژوهشي فعال پژوهشگاه ،عملكرد هر یک از آنها در قالب
طرحهاي تحقيقاتي خاتمهیافته و طرحهاي در دست اجرا
ارائه ميگردد.

∗ هماهنگسازي و تقویت فعاليتهاي ميان رشتهاي
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گروههاي پژوهشي پژوهشكده علوم توسعه عبارت است

پژوهشكدهها
در حال حاضر در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
اجتماعي سه پژوهشكده فعاليت دارند؛ این پژوهشكدهها و
گروه های پژوهشی متبوع آنها به قرار ذیل است:

پژوهشكده علوم توسعه

پژوهشكده علوم توسعه داراي سه گروه پژوهشي فعال
ميباشد .تشكيالت سازماني هر گروه عبارت است از :مدیر

فصل دوم

گروه ،شوراي علمي ،دبيرشورا و اعضاي گروه.

گروههاي پژوهشي موظف به ارایه پيشنویس برنامه سه
ساله پژوهشي گروه ،تحت عنوان شبكه برنامه

ميباشند.

پيشنهاد جذب محققان مورد نياز ،تقویت ارتباطات علمي
و پژوهشي و تالش براي انجام پژوهشهاي ميان رشتهاي
ازمهمترین وظایف گروههاست .هر گروه پژوهشي داراي
یک شوراي علمي است كه عالوه بر اعضاي گروه چند عضو
هيأت علمي دانشگاهي نيز در آن عضو هستند.

مهمترین وظيفه این شورا بررسي و تصویب برنامه
گروهها شامل شبكه برنامه و طرحهاي پژوهشي است.

از:

∗ گروه اقتصاد
∗ گروه مدیریت و ب رنامه ریزي شهري
∗ گروه مدیریت
گروه پژوهشي اقتصاد

گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات اجتماعی
جهاد دانشگاهی در سال  1374شروع بكار نموده است .در
این دوره سه موضوع اصلی زیر در غالب شبكه برنامه در
گروه مورد بررسی قرار گرفته است:

∗ ارزیابی و تدوین سياست های صنعتی شدن در ای ران
∗ بررسی رقابت پذیری اقتصاد ای ران در فرآیند جهانی شدن
∗ بررسی موانع سرمایه گذاری و تامين مالی در اقتصاد
ای ران

شبكه برنامه دوم گروه باعنوان » بررسی رقابت پذیری
اقتصاد ایران در فرآیند جهانی

شدن«

در سال 1392

اختتام یافت و در این شبكه برنامه محورهای اصلی زیر
موثر بر رقابت پذیری اقتصاد ملی ایران در عرصه جهانی
مورد بررسی قرار گرفته است:

∗ نقش نيروی انسانی و بازار كار در رقابت پذیری اقتصاد
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سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شود .بسياری از

ای ران.

∗

نقش بازار سرمایه در رقابت پذیری اقتصاد ای ران.

∗ نقش بازار پول و نظام بانكی در رقابت پذیری اقتصاد
∗ نقش سرمایه گذاری خارجی در رقابت پذیری اقتصاد

و شكل گيری ناكافی سرمایه گذاری و موانع مختلف در
مسيرتامين مالی مناسب و بهينه فعاليت های اقتصادی می

ای ران.
نقش دولت در رقابت پذیری اقتصاد ای ران.

∗ نقش و جایگاه تجارت الكترونيک در رقابت پذیری
∗ بررسی نهادها و هزینه مبادله در رقابت پذیری اقتصاد

باشد .این مهم سبب گردید كه اهم فعاليت های پژوهشی،
آموزشی و ترویجی گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در حوزه »تامين مالی
و سرمایه گذاری« در اقتصاد ایران متمركز شود .براین
اساس اهم فعاليت های علمی گروه در محورهای زیر در

ای ران.
نقش سرمایه اجتماعی در رقابت پذیری اقتصاد ای ران.

∗ بررسی و ارزیابی زنجيره ارزش فعاليت های توليدی در
اقتصاد ای ران.

حال انجام می باشد:

∗ اندازه گيری فضای سرمایه گذاری در اقتصاد ای ران بصورت
دوره ای

پس از اتمام شبكه برنامه دوم براساس بررسی های

∗ تبيين و بررسی الگوهای نوین تامين مالی در نظام

صورت گرفته از مسائل و مشكالت مبتالبه جاری اقتصاد

بانكی كشور همانند الگوهای نوین بانكداری اسالمی ،بانكداری

ایران و سوابق علمی اعضای هيات علمی گروه مقرر گردید

شركتی و اختصاصی ،بانكداری اجتماعی ،بانكداری خرد

كه فعاليت های علمی گروه اقتصاد در حوزه »تامين مالی
مقرر
و سرمایه گذاری« در اقتصاد ایران متمركز گردد و ّ
شد كه شبكه برنامه به صورت طرح های ملی و با همكاری

فصل دوم

اقتصاد ای ران.

∗

رشد اقتصادی اندك و محدود ،عدم دستيابی به اهداف
توسعه ای كشور ،تورم و  ...ناشی از عدم انباشت سرمایه

ای ران.

∗

مسائل و مشكالت مبتال به اقتصاد ایران همانند بيكاری،

∗ تبيين و بررسی موانع نهادی و ساختاری انباشت سرمایه
در اقتصاد ای ران
∗ آسيب شناسی تامين مالی بخش های مختلف اقتصادی
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در ای ران همانند بخش صنعت ،بهداشت ،مسكن ،كشاورزی و
ارائه راهكارهای اصالحی و توسعه ای
∗ برگ زاری سمينارها و همایش های علمی در حوزه سرمایه
گذاری و تامين مالی
∗ برگ زاری دوره های آموزشی كوتاه مدت تخصصی در حوزه
سرمایه گذاری و تامين مالی
∗ جذب دانشجوی دوره دكتری پژوهش محور در حوزه

فصل دوم

تامين مالی و سرمایه گذاری
گروه پژوهشي مدیریت و برنامهريزي شهري

این گروه در سال  1374تأسيس و در تاریﺦ 1377/7/19
موفق به كسب موافقت قطعي از دفتر مركزي شده است.

گروه مدیریت و برنامه ریزي شهري بر اساس رسالت
و وظایف خود ،اقدام به بازشناسي مسائل و معضالت
جامعه و دستگاههاي اجرائي نموده و با توجه به اولویتها
و نيازهای مطرح شده ،اولين شبكه برنامه خود را در آبان
ماه  1378به تصویب رساند .این برنامه متشكل از دو محور
بود؛ محور اول :آسيبشناسي مدیریت شهري ) 8طرح( و
محور دوم :ویژگيهاي شهر اسالمي با ) 2طرح(

پس از پایان شبکه برنامه اول گروه ،دومين شبكه برنامه
با محوريت «توسعه پايدار بافتهاي فرسوده شهري»در
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مهر  1386شروع و در سال  1391با تغییر رویکرد
شبکه به مبحث بازآفرینی شهری ،شبکه برنامه گروه
مورد بازنگری قرار گرفت و شبکه برنامه گروه با عنوان
«بازآفرینی پايدار بافتهاي فرسوده شهري (بافتهای
هدف نوسازی و بهسازی شهری) با تاكيد بر ویژگیهاي
شهر ايراني-اسالمي» در  4محور فرعی مديريت بافتهاي
شهری ،مطالعات كالبدي بافتهاي شهری ،مطالعات
اقتصادي بافتهاي شهری و مطالعات اجتماعي و حقوقی
بافتهاي شهری با  12عنوان طرح پژوهشی به تصویب
رسیده و هم اکنون در حال اجرا است.
عالوه بر موارد ذکر شده ،در سالهاي گذشته گروه
همکاری ثمر بخشی باسازمانها و وزارتخانه های مرتبط
در زمینه های آموزشی و پژوهشی داشته است.
گروه پژوهشی مدیریت

این گروه در سال  1385تأسيس شده و در تاریﺦ
1387/12/14

موفق به كسب موافقت قطعي شده

است.

عنوان شبكه برنامه گروه طرح جامع مدیریت و شبكه
»

دانش

« است.

اهداف شبکه برنامه گروه

هدف اصلي
∗ هدف اصلی فاز اول و دوم طرح ،راهبري و هدایت
ف رایندهاي مدیریت دانش در ابعاد فرهنگ سازماني ،ساختار
سازماني و فناوری اطالعات ،و در نهایت ط راحی و توليد نرماف زار
مدیریت دانش است.

∗ هدف اصلی فاز دوم طرح )پيادهسازي شبكه دانش
دانشگاهی و استق رار شبكه دانش میباشد

اهدف فرعي
∗ ساماندهی دانشهای توليدی ) اعم از تجارب ،نكات فنی
و مدیریتی ،دانشهای اقتباسی( حين فرآیندها و پروژههای
كاری شامل جمعآوری ،ارزیابی ،دستهبندی و بازیابی توسط
نرماف زار جامع مدیریت دانش در جهت توليد بانک دانش
∗ عدم اتالف سرمایههای دانشی با بازنشسته شدن و یا
خروج كاركنان از كار
∗ تالش ب رای جلوگيری از انجام دوبارهكاریها و اتالف
سرمایههای فكری و مادی
∗ ساماندهی دانشهای توليد شده حين انجام طرح ها و
ف رایندهای كاری

دانشی
∗ آشنایی كاركنان با نحوه استفاده از بانک دانش و سيستم
مدیریت دانش
∗ ایجاد نقشه دانش سازماني به گونهاي كه بدانيم در حوزه
كاری جهاد دانشگاهی و فيلدهاي دانشی آن ،چه كسي ،چه
چيزي ميداند و در كجاست؟
∗ جاريسازي سﺆاالت دانشي در نرماف زار مدیریت دانش به
گونهاي كه دانش در سریعترین زمان به مناسبترین فرد ب رای
پاسخگویی ارائه شود.

استقرار كامل نظام مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی به

فصل دوم

جهاد دانشگاهی( ،اتصال دانشی واحدهای پایلوت در جهاد

∗ بهبود و مكانيزه كردن نظام پاداشدهی مادی و ارزشی

نحوی كه از تمام مزایای سيستم های استقرار یافته قبلی
در جهاد دانشگاهی برخوردار و سيستم مدیریت دانش
واحدهای پایلوت جهاد دانشگاهی را در بر داشته باشد و
برای پذیرش فاز دوم شبكه برنامه براساس همين پيشنهاد
كام ً
ال آماده باشد.
طرح هایی كه در غالب شبكه برنامه مذكور در حال تهيه
و تدوین می باشند عبارتند از :

∗ ط راحی و استق رار مدیریت دانش
∗ ط راحی و استق رار شبكه دانش
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∗ تدوین مبانی و بسترسازی طرح مستند سازی در جهاد
دانشگاهی
∗ ط راحی و پيادهسازی نرماف زار جامع مدیریت دانش و
مستندسازی تجارب
∗ استق رار نرماف زار مدیریت دانش در پژوهشگاههای
منتخب
∗ تدوین پروتكلها و ایجاد ارتباط دانشی سازمانهای

فصل دوم

حاضر در طرح
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∗ ط راحی و پيادهسازی نرم اف زار شبكه دانش

مهمترین طرحهاي انجام شده گروه در زمينههاي زیر
هستند:
.1

مدیریت راهبردي )استراتژیک(

.2

الگوسازی شایستگیهای مدیران

.3

مدیریت كيفيت و ارزیابي عملكرد

.4

مدیریت دانش و مستندسازی

.5

مدیریت سرمایه فكری

.6

آسيبشناسی سازمانی

.7

نيازسنجی آموزشی

عملكرد گروههاي پژوهشي پژوهشكده علوم توسعه

پژوهشكده علوم توسعه در طول حيات علمي خود
پژوهشهاي متنوعي را در حوزههاي مختلف به انجام
رسانده است.

بطوركلي پژوهشكده  93عنوان طرح پژوهشي را راهبري
و هدایت نموده است كه سازمان هاي علمي -پژوهشي و
اجرایي مختلفي از این طرحها بهرهمند

گردیدهاند.

در

بخش خدمات تخصصي نيز بيش از  40همایش ،كارگاه
تخصصي و نشست علمي را تدارك و به انجام رسانده است.

از جمله همایشهاي عمدهي پژوهشكده ،همایش ملي
»مدیریت

پسماند شهري و

روستایي« ميباشد.

تعداد

مقاالت اعضاي هيأت علمي شاغل در پژوهشكده علوم
توسعه در حدود  90مقاله با درجات  ،ISIعلمي -پژوهشي،
علمي -ترویجي و سایر ميباشد.

رديف

عنوان

رديف

طرحهاي پژوهشكده علوم توسعه

عنوان

گروه پژوهشي

گروه پژوهشي

6

2

شرح خدمات طرح جامع جهانگردي

اقتصاد

3

بررسي اقتصادي توليد و فرآوري
گياهان دارويي

اقتصاد

4

درآمدي بر اقتصاد اسالمي (فاز اول :
گزارش توصيفي)

اقتصاد

5

تدوين آئيننامهها و راهكارهاي اجرايي
سرمايهگذاري اقتصادي در استان
سيستان و بلوچستان

اقتصاد

7

آسيبشناسي راهبردهاي توسعه
اقتصادي جنوب شرق آسيا

اقتصاد

8

بررسي ساختار اقتصادي ،اجتماعي و
كالبدي محله شيرآباد زاهدان

اقتصاد

9

10

ارزيابي عملكرد طرح توسعه محور
شرق (سال )78

بررسي چشمانداز اشتغال
فارغالتحصيالن آموزش عالي ،زمينهها
و تنگناها

فصل دوم

1

مقدمهاي بر راههاي توسعه توريسم در
ايران

اقتصاد

بررسي عملكرد بازارچههاي مرزي
استان سيستان و بلوچستان

اقتصاد

اقتصاد

اقتصاد
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فصل دوم

رديف

رديف

38

گروه پژوهشي

11

بررسي اقتصادي زمينههاي
سرمايهگذاري در برخي از صنايع
منتخب كشاورزي

اقتصاد

16

بررسي نحوة جذب كمكهاي مردمي
براي اصالح نقاط حادثهخيز جادهها

اقتصاد

12

بانك اطالعات فرصتهاي
سرمايهگذاري و اشتغال در شهرهاي
استان سيستان و بلوچستان

اقتصاد

17

بررسي و حذف زمانهاي پرت و waste
نيروهاي انساني در شركت ايرانخودرو

اقتصاد

13

تأثير ادغام نظام توليد و توزيع در نوسازي
بخش توزيع

اقتصاد

18

تأثير اشتغال اتباعبيگانه بر بازار كار استان
تهران

اقتصاد

14

بازنگري در نحوه ارائه آمار و اطالعات
گمرك

اقتصاد

19

آسيبشناسي برنامه چهارم توسعه
اقتصادي  -اجتماعي

اقتصاد

15

بررسي اثرات الحاق ايران به w.t.oبر
اشتغال در بخش حمل و نقل

اقتصاد

20

بررسي عوامل موثر بركارايي بازار سرمايه
در رقابت پذيري اقتصاد ايران با اقتصاد
جهاني

اقتصاد

عنوان

عنوان

گروه پژوهشي

رديف

21

نقش و ميزان تأثيرگذاري نيروي كار در
رقابت پذيري كشوردر فرآيند جهاني شدن

اقتصاد

26

22

مطالعات اقتصادي طرحهاي مرتبط با
رودخانههاي مرزي غرب كشور

اقتصاد

27

تدوين نظام اجرايي طرح جامع
استاندارسازي خدمات شهري

23

ارزيابي كمي برنامه چهارم توسعه اقتصادي
اجتماعي

اقتصاد

28

بررسي زير بخشهاي كشاورزي
وچگونگي راهاندازي صندوقهاي حمايت
از توسعه بخش كشاورزي تعداد و
اندازهآنها در هر زير بخش و استان

اقتصاد

24

بررسي رقابت پذيري زنجيره عرضه
كشمش و زعفران با تأكيد بر رويكرد
اقتصاد هزينه مبادله

اقتصاد

29

بررسي و تجزيه و تحليل روند تحول
قيمت محصوالت معدني و صنايع
معدني در بازارهاي داخلي و خارجي و
انجام مطالعات بازارشناسي و پيش بيني
چگونگي تغييرات عرضه و تقاضا و
قيمتها

اقتصاد

25

اصالح نظام مالياتي و تأثير آن بر رفاه
اجتماعي

اقتصاد

30

بررسي هدفمندكردن يارانه كاالهاي
اساسي و نهادهاي توليدي

اقتصاد

طرح مطالعاتي ارزيابي اقتصادي شهرداري
تهران

اقتصاد

اقتصاد

فصل دوم

رديف

عنوان

گروه پژوهشي

عنوان

گروه پژوهشي

39

فصل دوم

رديف

رديف

40

گروه پژوهشي
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سياست هاي اقتصادي وتوزيع درآمد در
ايران

اقتصاد

36

گزارش تحليلي در خصوص سرمايه
گذاري خارجی در سال  79تا 89

اقتصاد

32

بررسي روشهاي هدفمندسازي يارانه
حاملهاي انرژي

اقتصاد

37

نقش سرمايه اجتماعي در رقابتپذيري
اقتصادي :صادر كنندگان محصوالت
كشاورزي منتخب ايران

اقتصاد

33

نقش دولت در رقابت پذيري سيستمي و
كاربرد آن در صنعت الستيك

اقتصاد

38

تأثير تجارت الكترونيكي بر رقابت
پذيري(مطالعه موردي صنايع نساجي استان
اصفهان)

اقتصاد

34

ارزيابي اقتصادي اجتماعي پروژه هاي
خدمات شهري در منطقه 11

اقتصاد

39

نقش دولت در رقابت پذیری ایران با
رویکرد رقابت پذیری سیستمی و کاربرد
آن در صنعت الستیک

اقتصاد

35

ابعاد تحوالت جهاني و آثار احتمالي آن بر
مسيرهاي تأمين مالي جها د دانشگاهي

اقتصاد

40

مميزي بانك داري اسالمي

اقتصاد

عنوان

عنوان

گروه پژوهشي

41

نهادهای الزم برای افزایش رقابت پذیری
ایران با رویکرد کاهش هزینه های تجارت
(مطالعه موردی :هزینه های تجارت
صادرات میوه و تره بار)

اقتصاد

46

42

ممیزی بانکداری اسالمی

اقتصاد

47

تجزیه و تحلیل الگوی عدم تمرکز
اقتصادی و مالی در نظام های مختلف
و امکان سنجی بکارگیری این الگوها
در ایران

اقتصاد

43

بررسی روند تحوالت جمعیت در استان
تهران و آینده نگری در این حوزه

اقتصاد

48

سنجش و تحلیل فضای سرمایه گذاری
در اقتصاد ایران

اقتصاد

44

آسیب شناسی سازمانی اداره کل ثبت احوال
استان تهران و ارائه راهکارهای اجرایی
اصالحی

اقتصاد

49

آسیب شناسی و شناسایی فرصت
ها و زمینه های شغلی در  20رشته
دانشگاهی

اقتصاد

45

تجزیه و تحلیل الگوی عدم تمرکز اقتصادی
و مالی در نظام های مختلف و امکان سنجی
بکارگیری این الگوها در ایران

اقتصاد

50

جامعه آرمانی توسعه :خوانشی از منابع
انسانی

اقتصاد

بررسی دالیل ناکارآمدی صندوق های نفتی
در ایران مبتنی بر رهیافت نهاد گرائی جدید
و ارائه الگوی جایگزین

اقتصاد

فصل دوم

رديف

رديف

عنوان

گروه پژوهشي

عنوان

گروه پژوهشي

41

فصل دوم

رديف

رديف

42

گروه پژوهشي

عنوان

گروه پژوهشي

51

تاريخ و سير تحوالت بازسازي مناطق
جنگزده كشور

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

56

نقش آموزش در كاهش خطرات طبيعي

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

52

طرح توانمند سازي اسكان غيررسمي
بندرعباس

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

57

بنيانهاي نظري شهر در قلمرو فرهنگ
اسالمي

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

53

تجارب جهاني بهسازي سكونتگاههاي
غيررسمي

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

58

بررسي موانع توسعه حقوق
شهروندي(فاز)1

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

54

طرح هادي روستاهاي باباميدان عليا،
شوسني ،ضامني ،پل فهليان از توابع
استان فارس

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

59

مأخذشناسي توصيفي شهر در قلمرو
فرهنگ اسالمي

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

55

تأثير تحوالت جمعيتي روستاها بر
توسعه پايدار

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

60

بررسي تاريخ يكصد ساله مناطق نفت
خيز جنوب ايران

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

عنوان

61

ارزيابي نظام مديريت پيشنهاد ،تهيه،
تصويب و اجراي طرحهاي ناحيهاي

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

66

مستندسازي طرح بهسازي محله شيرآباد
زاهدان

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

62

مشكالت فضاهاي مجتمعهاي مسكوني
شهري و ارائه راهكارهاي مطلوب

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

67

ارزيابي سياست انبوه سازي مسكن
قانون برنامه سوم توسعه

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

63

بررسي ضوابط و مقررات توزيع رانت
اقتصادي زمين در طرح هاي توسعه
شهري تهران

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

68

بررسي موانع توسعه حقوق شهروندي
از نظر ساكنين كالن شهر تهران(فاز )2

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

64

بررسي و ارزيابي مكانگزيني شهرهاي
جديد حوزه كالن شهر تهران از نظر
توانهاي طبيعي

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

69

راهنماي طراحي واجراي شبكه
جمعآوري و هدايت آبهاي سطحي در
روستاهاي كشور

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

65

آسيبشناسي نظارت بر ساخت و ساز
ساختمان در نظام مديريت شهري تهران

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

70

تدوين راهنماي كاربرد مصالح بومي در
اجراي پروژههاي عمران روستايي

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

عنوان

فصل دوم

رديف

رديف

گروه پژوهشي

عنوان

گروه پژوهشي

43

رديف

رديف

فصل دوم

44

گروه پژوهشي

عنوان

71

تهيه طرح برنامهريزي كالبدي حوزههاي
گردشگري روستايي

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

76

سنجش شاخصهاي حيطه حاكميت
براي ارزيابي عدالت در شهر تهران

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

72

تأليف تهيه متون تخصصي و برگزاري
كارگاهآشنايي با شهرداران و دهياران

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

77

بازنگري رويكردهاي نظري و معيارهاي
شناسايي بافت فرسوده شهري با تاكيد
بر توسعه پايدار

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

73

نظام آموزش دهياريهاي كشور

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

78

اجراي طرح بررسي و تدوين گزارش
راهبردي از طرح مميزي توسعه علوم
انساني

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

74

تهيه طرحهاي هادي روستاهاي نمونه
رازان ،برخوردار ،شيروان ،پاعلم

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

79

بررسي بنيانهاي نظري اسكان غير
رسمي

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

75

طرح مطالعاتي حاكميت شهري در
شهرداري تهران

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

80

بازنگری رویکرد نظری و معیارهای
شناسایی بافت فرسوده شهری (با تأکید
بر توسعه پایدار بافت فرسوده شهر
تهران)

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

عنوان

گروه پژوهشي

رديف

رديف

گروه پژوهشي

عنوان

81

بررسی روش های تأمین مالی نوسازی
مسکن در بافت فرسوده شهری (نمونه
بافت فرسوده تهران)

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

86

طرح آمایش استان کرمان (فاز اول)

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

82

خدمات مربوط به مشاوره و آموزش
طرح داناب

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

87

ارزیابی پایداری اجتماعی باز آفرینی
شهری در ایران ـ تهران (محله
شمشیری و شبیری ـ جی)

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

83

ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه پیاده
راه سازی خیابان الله زار و ساماندهی و
بهسازی پیاده رو برلن  -مهران

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

88

84

بررسی تجارب نوسازی و بهسازی
بافت فرسوده به شیوه مشارکتی و ارائه
راهکارها (نمونه :محله های خوب
بخت ،سیروس ،بریانک ،هفت چنار،
جوادیه ،کوی سیزده آبان)

85

تاثیر عوامل اجتماعی-فرهنگی برکندی
روند نوسازی بافت های فرسوده شهری
تهران

عنوان

مدیریت و
برنامهریزی
شهری

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

89

توسعه محلهاي و توانمندسازي در بافت
های فرسوده شهری تهران

مدیریت و
برنامهریزی
شهری

مديريت و برنامه
ریزی شهري و
منطقه ای

90

تبیین مولفه هاي الگوي مناسب مديريت
بحران زلزله در بافتهاي فرسوده شهري

مدیریت و
برنامهریزی
شهری

فصل دوم

الگوهاي مداخله در بافتهاي فرسوده
شهري -نمونه تهران

گروه پژوهشي

45

رديف

رديف

فصل دوم

46

عنوان

گروه پژوهشي

91

بررسی ارزشهای ناظر بر ایجاد الگوي
شهر ايراني-اسالمي

مدیریت و
برنامهریزی
شهری

96

92

باز توليد منظر شهري در بازسازی بافت
های فرسوده شهری تهران

مدیریت و
برنامهریزی
شهری

97

مدیریت بحران در بافت های فرسوده
و نابسامان شهر تهران  :شاخص
ها،روشها ،راهکارها

93

مديريت نوسازي و ساخت و ساز در
بافت های فرسوده شهری تهران

مدیریت و
برنامهریزی
شهری

98

تدوین سند راهبردی مجتمع تحقیقاتی
جهاد دانشگاهی

مدیریت و
برنامهریزی
شهری

94

ارزیابی توسعه پایدار شهری در نوسازی
بافت های فرسوده شهری تهران

مدیریت و
برنامهریزی
شهری

99

ارزیابی تاثیرات اقدامات شهرداری
تهران در حوزه معاونت خدمات شهری
بر شاخص های عدالت اجتماعی

مدیریت و
برنامهریزی
شهری

95

مسائل و محدوديتهاي حقوقي در
نوسازي بافت های فرسوده شهری ایران

مدیریت و
برنامهریزی
شهری

100

بررسی علل عدم تحقق نظام مدیریت
مجموعه شهری تهران با تاکید بر
ماموریتهای وزات کشور و ارائه
راهکارهای مناسب

مدیریت و
برنامهریزی
شهری

عنوان

گروه پژوهشي

طرح آمایش استان کرمان (فاز دوم)

مدیریت و
برنامهریزی
شهری

مدیریت و
برنامهریزی
شهری

رديف

101

تاثیر عوامل اجتماعی ـ فرهنگی بر
کندی روند نوسازی بافتهای فرسوده
هدف نوسازی و بهسازی شهری مطالعه
موردی :ناحیه مرکزی شهر تهران

مدیریت و
برنامهریزی
شهری

106

102

ارزیابی پایداری اجتماعی توسعه اخیر
مسکن در ایران ـ مسکن مهر استان
البرز (آینده پژوهی مسائل اجتماعی
مسکن مهر)

مدیریت و
برنامهریزی
شهری

107

طراحی سامانه ملی پایش سرمایه انسانی
و توسعه انسانی و گزارش دهی ساالنه
بر اساس برنامه ششم توسعه کشور

مديريت

103

تبیین نقش بهسازی و نوسازی بافت
فرسوده تاریخی شهر تهران در بازتولید
منظر شهری

مدیریت و
برنامهریزی
شهری

108

مستند سازی تجارب خبرگان شرکت
ملی صنایع پتروشیمی

مديريت

104

پیادهسازی طرح جامع مدیریت دانش
در ستاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و
پیادهسازی پایلوت شبکه دانش صنعت
پتروشیمی

مديريت

109

بررسی و تحلیل عملکرد  31ساله
شورای بررسی نهایی طرح ها

مديريت

105

طراحی نظام ارزیابی صالحیت عمومی
و حرفهای مدرسان مراکز آموزش زبان
جهاد دانشگاهی

مديريت

110

تدوین الگو و محتوای دوره مدیریت
جهادی

مديريت

تدوین شرایط و آئین نامه جذب
اعضای هیات علمی قراردادی جهاد
دانشگاهی

مديريت

فصل دوم

رديف

عنوان

گروه پژوهشي

عنوان

گروه پژوهشي

47

فصل دوم

رديف

رديف

48

گروه پژوهشي

111

چالشهاي مديران مناطق نفت خيز
جنوب در سند چشم انداز توسعه
بيست ساله كشور

مديريت

116

بومي سازي جايزه تعالي شهرداري
تهران

مديريت

112

مستند سازي تجربيات مديران در
آموزش و پرورش

مديريت

117

بررسي و شناسايي ابعاد و سير تحول
فرهنگ جهادي

مديريت

113

بررسي شيوههاي اجرايي هدفمندسازي
يارانه آرد و نان

مديريت

118

آسيب شناسي مشاركت كاركنان در
شركت پااليش گاز سرخون و قشم

مديريت

114

بررسي نحوه پرداخت يارانههاي دارويي
بهسازمانهاي بيمهگر و تاثيرات آن بر
روي قيمت داروهاي وارداتي و ارائه
الگوي مناسب جهت هدفمندسازي آن

مديريت

119

ارائه شيوه شناسايي مشكالت اساسي
كشور در همه ابعاد

مديريت

115

تهيه و تدوين طرح نظام گزارش دهي
در شهرداري تهران

مديريت

120

بررسی رابطه بین سبکهای رهبری
با تعالی سازمانی در جهاد دانشگاهی

مديريت

عنوان

عنوان

گروه پژوهشي

رديف

عنوان

گروه پژوهشي

121

سنجش رضایت مشتریان (شرکت پست
جمهوری اسالمی ایران)

مديريت

122

طراحی و تدوین مدل شایستگی
عمومی مدیران دستگاههای اجرایی

مديريت

پژوهشكده علوم اجتماعي

پژوهشكده علوم اجتماعي داراي  3گروه پژوهشي فعال
ميباشد كه عبارتند از:
.1

گروه جامعهشناسي

.2

گروه روانشناسي اجتماعي

.3

گروه مطالعات جوانان و مناسبات نسلي

گروه پژوهشي جامعهشناسي

موفق به دریافت موافقت قطعي شده است .اولين شبكه
برنامه گروه پژوهشي جامعهشناسي با موضوع »بررسي و

فصل دوم

این گروه در سال  1380تأسيس و در تاریﺦ 1381/1/28

سنجش هویت ایرانيان« تهيه و تدوین و در مرداد 1382
به تصویب نهایي دفتر مركزي جهاد دانشگاهي رسيد .این
شبكه برنامه در قالب  9طرح پژوهشي تهيه شده است.
مهمترين زمینه های فعالیت گروه

.1

هویت

.2

سرمایه اجتماعي

.3

فرهنگ

.4

مسایل اجتماعي ایران

.5

مشاركت سياسي و اجتماعي
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.6

آسيب ها و مسائل اجتماعی ایران

∗ شبكه های اجتماعی مجازی ،خانواده و روابط خانوادگی

.7

جامعه شناسی شهری

∗ شبكه های اجتماعی مجازی وفرهنگ سياسی

.8

ارزیابی تاثيرات اجتماعی و فرهنگی

∗ شبكه های اجتماعی مجازی و امنيت اجتماعی

.9

توسعه فرهنگی و اجتماعی

∗ شبكه های اجتماعی مجازی و سرمایه اجتماعی

اولين شبكه برنامه مصوب گروه جامعه شناسی با

∗ آینده شناسی تحوالت آتی و شبكه های اجتماعی

محوریت هویت مصوب شد كه طرح های مورد نظر در این

مجازی )در سطوح كالن ،ميانه و خرد( و شناسایی فرصتها و

شبكه برنامه عبارت بودند از:

تهدیدهای ف رارو

فصل دوم

∗ سنجش هویت ملی ای رانيان
∗ سنجش هویت قومی ای رانيان

آثار منفی شبكه های اجتماعی مجازی

∗ سنجش هویت مدرن ای رانيان

گروه پژوهشي روانشناسی اجتماعی

∗ سنجش هویت دینی ای رانيان

این گروه در سال  1374تأسيس شده است .شبكه

∗ سنجش هویت شغلی ای رانيان

برنامه گروه با عنوان » بررسي و سنجش خلقيات اجتماعي

∗ سنجش هویت فردی ای رانيان

ایرانيان « به تصویب رسيده است.

دومين شبكه برنامه گروه جامعه شناسی ،شبكه های

گروه پژوهشي روانشناسی اجتماعی كه یكی از قدیمی

اجتماعی مجازی و هویت می باشد كه در سال 1393

ترین گروه های پژوهشگاه است ،در حال حاضر مشغول

تصویب شده است:

كار بر روی شبكه برنامه ای با عنوان شناسایی و مطالعه

طرح های مورد نظر در این شبكه برنامه عبارتند از :

ی خلقيات اجتماعی ایرانيان می باشد كه از جمله عناوین

∗ شبكه های اجتماعی مجازی و هویت اجتماعی

طرح های پژوهشی آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

∗ شبكه های اجتماعی مجازی و دینداری و الگوهای
اعتقادی
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∗ سياستها ،راهبردها و راهكارهای مدیریت پيامدها و

 .1-1فراتحليل مطالعات انجام شده در زمينه خلقيات
ایرانيان)طرح پژوهشی(

 .2-1خلقيات ایرانيان از دیدگاه نخبگان و صاحبنظران
)طرح پژوهشی(

بر سبک زندگی در ایران« در سال  1393تصویب شده كه
پژوهشهای پيش بينی شده در این شبكه برنامه ،حول

 .3-1سنجش نگرش گروه های مختلف اجتماعی از

دو محور اصلی وضعيت موجود تعامالت نسلی و سبک

نوع و ميزان شيوع خلقيات مثبت و منفی ایرانيان)طرح

زندگی؛ و آینده پژوهی تعامالت نسلی و سبک زندگی

پژوهشی

طراحی شده اند .این شبک برنامه دارای  7طرح پژوهشی

 .4-1مطالعه و سنجش فرهنگ و روحيه كار گروهي در
بين ایرانيان و عوامل موثر بر آن )طرح پژوهشی(

 .5-1مطالعه و سنجش ابعاد تعهد اجتماعي در جامعه و
 .6-1مطالعه و سنجش مداراي اجتماعي در جامعه و
عوامل موثر بر آن )طرح پژوهشی(

 .7-1مطالعه و سنجش ميزان گرایش ایرانيان به خشونت
و پرخاشگری و عوامل موثر بر آن )طرح پژوهشی(

 .8-1مطالعه و سنجش اخالق كار و عوامل موثر بر آن
)طرح پژوهشی(

گروه پژوهشي مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

∗ مناسبات نسلی و اوقات ف راغت
∗ مناسبات نسلی و مصرف فرهنگی
∗ مناسبات نسلی و رفتارها و الگوهای ت ربيتی
∗ مناسبات نسلی و سرمایه اجتماعی
∗ مناسبات نسلی و دینداری با تاكيد بر عرفانهای نوپدید

فصل دوم

عوامل موثر بر آن

)طرح پژوهشی(

بوده كه طرحهای آن عبارتند از:

∗ مناسبات نسلی و جهانی شدن و نوگ رایی جوانان
∗ آینده نگاری تغيي رات تعامالت نسلی با تاكيد بر سبک
زندگی در ای ران

مهمترین طرحهاي انجام شده گروه در زمينههاي زیر
هستند:

این گروه در سال  1383تأسيس و در تاریﺦ 84/12/21

.1

مناسبات نسلي در ایران

موفق به دریافت موافقت اصولي و در تاریﺦ 89/4/30

.2

خانواده و جوانان

موفق به دریافت موافقت قطعي شده است .شبكه برنامه

.3

رسانه و مناسبات نسلی

گروه با عنوان » بررسی تغييرات مناسبات نسلي با تاكيد

.4

سبک زندگی و مناسبات نسلی
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ردیف

ردیف

طرحهاي پژوهشكده علوم اجتماعی

1

فصل دوم

2

گروه پژوهشی

انتخاب رنگ مناسب براي
فضاهاي آموزشي

جامعه شناسی

نظرسنجي از مسافران قطارهاي
مسافري رجا در سه نوبت -76
78-77

جامعه شناسی

بررسي آماري و ارزيابي كيفي
بانك اطالعات طرحهاي ملي
تحقيقات

جامعه شناسی

مشاركت ،قوميت و امنيت
اجتماعي در استان سيستان و
بلوچستان

جامعه شناسی

بررسي پديده قاچاقكاال در استان
سيستان و بلوچستان

جامعه شناسی

6

بررسي نگرشها و ارزشهاي
اجتماعي ـ فرهنگي مردم سيستان
و بلوچستان

7

علل عدم گرايش جوانان به
مشاغل فني ـ حرفهاي و مشاغل
سنتي

8
3

4

5
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عنوان

عنوان

گروه پژوهشی

9

10

جمعآوري اسناد و مدارك علمي
پيرامون استان سيستان و بلوچستان

تحليل شكاف اجتماعي ميان قوم
بلوچ و غيربلوچ

رسانهها و مصرف فرهنگي در
استان سيستان و بلوچستان

جامعه شناسی

جامعه شناسی

جامعه شناسی

جامعه شناسی

جامعه شناسی

ردیف

ردیف

عنوان

گروه پژوهشی

عنوان

گروه پژوهشی

12

كميتپذيري فعاليتهاي
خدماترساني ديني

جامعه شناسی

17

بررسي اولويتهاي فرهنگي
دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

13

ارزيابي و بررسي عملكرد شوراي
عالي انقالب فرهنگي از آغاز
تاكنون

جامعه شناسی

18

بررسي تأثيرات فرهنگي ،اجتماعي
جسماني بازيهاي رايانهاي روي
كودكان و نوجوانان

جامعه شناسی

14

بررسي نگرشها ،آگاهيها و
رفتارهاي فرهنگي اجتماعي
دانشجويان

جامعه شناسی

19

تدوين برنامه ملي ارتقاي فرهنگ
و هويت ديني و ملي جوانان

جامعه شناسی

15

بررسي مصاديق مفاسد اجتماعي
از نظر مردم شهر تهران

جامعه شناسی

20

بررسي ميزان و نحوه استفاده
اينترنت در ميان دانش آموزان

جامعه شناسی

فصل دوم

11

عناصر مردمشناسي و
جامعهشناسي قوم بلوچ

جامعه شناسی

16

بررسي كميت پذيري فعاليتهاي
مذهبي

جامعه شناسی
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فصل دوم

ردیف

ردیف

54

عنوان

گروه پژوهشی

21

مطالعات اجتماعي طرحهاي
مرتبط بارودخانههاي مرزي غرب
كشور

جامعه شناسی

26

22

تدوين شاخصها بررسي پيمايشي
و مطالعه تطبيقي وضعيت روابط
نسلي در ايران و جهان

جامعه شناسی

27

بررسی ديدگاههاي مختلف نسبت
به كتاب جديدالتأليف بخوانيم وب
نويسيم سال اول ابتدايي

جامعه شناسی

24

هويت اجتماعي ،رويكرد ها و
نظريه ها

جامعه شناسی

29

25

بررسي و سنجش هويت ملي
ايرانيان و عوامل موثر بر آن

جامعه شناسی

30

23

28

عنوان

گروه پژوهشی

تحلیل محتوای نظرات مقام معظم
رهبری در خصوص جوانان

جامعه شناسی

بررسي ميزان تأخير در طرحهاي
پژوهشي

جامعه شناسی

بررسي مشكالت حقوقي
زنان كشاورز به منظور ارايه
راهكارهايي اجرايي در جهت
كاهش مشكالت

جامعه شناسی

بررسي زمان اختصاص يافته
دانشآموزان به رسانههاي
غيردرسي (كتاب ،فيلم ،تلويزيون
و سينما)

جامعه شناسی

تدوين سند فرابخشي امور جوانان
استان سيستان و بلوچستان

جامعه شناسی

ردیف

عنوان

گروه پژوهشی

ردیف

31

طراحي الگوي جامع تعادل
عمومي رفاه اجتماعي در ايران و
تاثيرات آن بر رفاه اجتماعي

جامعه شناسی

36

شیوع شناسی مواد مخدر در ایران

جامعه شناسی

32

بررسي برداشت مردم از رفاه

جامعه شناسی

37

بررسی اثر بخشی تغییر رویکرد
پلیس در امر مبارزه با مواد تحت
کنترل(پلیس درمان مدار)

جامعه شناسی

33

پيش آزمون طرح سنجش عدالت
در شهر تهران

جامعه شناسی

اجراي طرح فراتحليل گزارش
هاي مميزي موضوعي علوم
انساني

جامعه شناسی

34

بررسي تحوالت فرهنگ عمومي
استان همدان و ارائه راهكارهاي
مناسب

جامعه شناسی

39

تلویزیون و هویت ملی رساله
دکتری

جامعه شناسی

35

بررسي ميزان اعتماد مردم به
سازمان بازرسي كل كشور

جامعه شناسی

40

گزارش راهبردی وضعيت
افسردگي اجتماعي و پيامدهاي آن

جامعه شناسی

38

فصل دوم

عنوان

گروه پژوهشی

55

فصل دوم

ردیف

ردیف

56

عنوان

گروه پژوهشی

41

وضعيت استقالل اقتصادي زنان و
فروپاشي خانواده

جامعه شناسی

47

42

بررسی و تدوین گزارش راهبردی
طرحهای ممیزی توسعه علوم
انسانی در سال 89

جامعه شناسی

48

رتبه بندی عملکرد فرهنگی
واحدهای جهاد دانشگاهی

بررسي و فراتحليل گزارشهاي
مميزي علوم انساني

جامعه شناسی

49

استانداردسازی منابع
وموادآموزشی واعتباربخشی

جامعه شناسی

44

مخاطب شناسی موزه سیاسی-
حقوقی جنگ ایران و عراق

جامعه شناسی

50

موانع نظارت رسانه ای بر دولت
وسازمان های دولتی

جامعه شناسی

45

رسانه ها و انتخابات ،چالشها و
فرصت ها

جامعه شناسی

51

ممیزی رشته علوم ارتباطات
اجتماعی با تاکید بر سالمت
اجتماعی

جامعه شناسی

46

کارکرد پیامک و وبالگ در رقابت
های سیاسی در ایران

جامعه شناسی

بررسی و سنجش هویت شغلی
ایرانیان و عوامل مؤثر بر آن

جامعه شناسی

43

52

عنوان

گروه پژوهشی

بازنگری درطبقه بندی گروه های
سنی مخاطبان کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان بر
اساس ویژگی های رشدی و نیاز
آنان به خدمات و محصوالت
فرهنگی هنری

جامعه شناسی

جامعه شناسی

ردیف
54

بررسی رابطه استفاده از برنامه
های ماهواره ای و همگرایی
ارزش های اجتماعی بین نسلی

جامعه شناسی

59

اتاف پروژه مطالعات مرحله اول
مجموعه تقاطع های بزرگراه شهید
باقری با محورهای گشتاسب،
فرجام ،رسالت و گلبرگ

جامعه شناسی

ارائه خدمات انجام فعالیت
نظرسنجی ISO

جامعه شناسی

سنجش و اندازه گیری هویت
دینی در جامعه ایرانی

جامعه شناسی

56

ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی
پروژه طراحی و احداث و توسعه
تقاطع های غیر همسطح احداث
روگذر ستاری

جامعه شناسی

61

سنجش و اندازه گیری هویت
مدرن در جامعه ایران

جامعه شناسی

57

آسیب شناسی مصرف در خانواده
های ایرانی

جامعه شناسی

62

سنجش و اندازه گيري هويت
فردی در جامعه ايران

جامعه شناسی

60

فصل دوم

53

بررسی وضعیت هویت قومی
ایرانیان

جامعه شناسی

58

احیاء دریاچه ارومیه از طریق
مشارکت جوامع محلی در استقرار
کشاورزی پایدار

جامعه شناسی

55

عنوان

گروه پژوهشی

ردیف

عنوان

گروه پژوهشی

57

فصل دوم

ردیف

ردیف

58

عنوان

گروه پژوهشی

عنوان

گروه پژوهشی

63

بررسی تاثیر شبکههای
اجتماعی مجازی بر سرمایه
اجتماعی کاربران

جامعه شناسی

68

ارزیابی محتوای رسانههای
مکتوب و آنالین از نظر توجه
به ارتباطات سالمت

جامعه شناسی

64

تاثیر شبکه های اجتماعی
مجازی بر دینداری

جامعه شناسی

69

آینده پژوهی هویت
ایرانی(ملی -دینی)؛ شناسایی
کالن روندهای اثر گذار بر آن

جامعه شناسی

65

تاثیر شبکه های اجتماعی
مجازی بر سبک زندگی

جامعه شناسی

تاثیر جهانی شدن بر خانواده و
روابط خانوادگی در ایران

جامعه شناسی

70

66

تاثیر شبکه های اجتماعی
مجازی بر روابط خانوادگی

جامعه شناسی

71

شناسايي راهكارهاي دروني كردن
ارزشهاي ديني

روانشناسی اجتماعی

67

بررسی سنجش سطح سواد
شهروندان تهرانی و عوامل
موثر بر آن

جامعه شناسی

72

بررسي بحران هويت دختران
جوان ايران

روانشناسی اجتماعی

ردیف
73

ردیف

عنوان

گروه پژوهشی

عنوان

گروه پژوهشی

روانشناسی اجتماعی

78

فراتحلیل مطالعات خلقیات

74

روانشناسي نسل سوم انقالب

روانشناسی اجتماعی

79

مطالعه و سنجش مدارای
اجتماعی در جامعه و عوامل
موثر بر آن

روانشناسی
اجتماعی

75

فراتحليل پژوهشهاي انجام شده
در حوزه آداب و مهارتهاي زندگي

روانشناسی اجتماعی

فراتحليل پژوهش هاي انجام شده
در حوزه هويت ملي و مناسبات
نسلي در برنامههاي درسي

جوانان و مناسبات
نسلي

76

چالشهای اسالمی کردن دانشگاه

روانشناسی اجتماعی

81

تدوين سند فرابخشي امور جوانان
استان سيستان و بلوچستان

جوانان و مناسبات
نسلي

77

بررسی وضعیت آموزش
شهروندی در کتب درسی مدارس
و ارائه پیشنهادات الزم

روانشناسی اجتماعی

82

تدوين سند فرابخشي امور
جوانان استان فارس و تقسيم
كار استاني دستگاه ها بر اساس
برنامهريزيهاي زير مجموعه سند

جوانان و مناسبات
نسلي

80

فصل دوم

بررسي عوامل بازدارنده و تسهيل
كننده در جذب دانشآموزان به
ارزشهاي ديني (آسيبشناي تربيت
ديني)

روانشناسی
اجتماعی

59

فصل دوم

83

بررسي الگوهاي روابط بين نسلي
در سريال هاي تلوزيوني(سريال
هاي ايراني پخش شده طي سال
 1385از شبكه 1و)3

84

85

ردیف

ردیف

60

عنوان

گروه پژوهشی

عنوان

گروه پژوهشی

جوانان و مناسبات
نسلي

88

فراتحلیل مطالعات انجام شده در
رابطه با مصرف و سبک زندگی

جوانان و مناسبات
نسلي

ارزيابي پيامدهاي اجتماعي و
فرهنگي پروژه ساماندهي و
بهسازي پياده روسازي

جوانان و مناسبات
نسلي

89

مآخذ شناسی مصرف فرهنگی

جوانان و مناسبات
نسلي

ارزيابي اجتماعي و فرهنگي پروژه
نصب و ترميم و نگهداري پل
عابر پياده همسطح منطقه 16

جوانان و مناسبات
نسلي
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بازنمایی روابط نسلی در سینمای
ایران

جوانان و مناسبات
نسلي

86

مخاطب شناسی گروه های مردمی
ساکن در مناطق شهری و روستایی
محل عبور خطوط لوله نفت

جوانان و مناسبات
نسلي
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راهبردهای توسعه فرهنگ
سازمانی در ناجا با تاکید بر
الگوی ایرانی  -اسالمی

مطالعات جوانان و
مناسبات نسلي
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ارزیابی پیامدهای اجتماعی و
فرهنگی پروژه نصب ،ترمیم و
نگهداری پل عابر پیاده و پل
همسطح اتوبوس

جوانان و مناسبات
نسلي
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بررسی رابطه میان مناسبات
نسلی و چگونگی گذران
اوقات فراغت

مطالعات جوانان و
مناسبات نسلي

ردیف

عنوان

مطالعه و سنجش تاثیر مصرف
فرهنگی بر روابط نسلی
93

مناسبات نسلی و سرمایه
اجتماعی
94

مناسبات نسلی و جهانی شدن
و نوگرایی جوانان
96

آیندهنگاری تغییرات مناسبات
نسلی در ایران
97

پژوهشكده علوم انساني داراي سه گروه پژوهشي فعال
مطالعات جوانان و
مناسبات نسلي

است كه عبارتند از:

∗ گروه الهيات ومعارف اسالمي
∗ گروه زبان و ادبيات فارسي

مطالعات جوانان و
مناسبات نسلي

∗ گروه علوم سياسي و روابط بين الملل
گروه پژوهشي زبان و ادبيات فارسي

این گروه در سال 1374تأسيس شده و در تاریﺦ
مطالعات جوانان و
مناسبات نسلي

1381/5/15

موفق به دریافت موافقت قطعي از وزارت

علوم ،تحقيقات و فناوری شده

است.

اولين شبكه برنامه

فصل دوم
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مناسبات نسلی و دینداری و
عرفانهای نوپدید

گروه پژوهشی

پژوهشكده علوم انساني

پژوهشي گروه ادبيات با عنوان »زبان و ادبيات فارسي و
مطالعات جوانان و
مناسبات نسلي

مقتضيات امروز«در تاریﺦ  1380/10/1با سه عنوان محور
زیر به تصویب رسيد.

محور اول :بررسي درونمایهها و تيﭗهاي غيربومي در
ادبيات داستاني معاصر

مطالعات جوانان و
مناسبات نسلي

محور دوم :بررسي رئاليسم بومي
محور سوم :بازآفریني و احياي مواریث ادبي براساس
مقتضيات اجتماعي امروز
این شبكه برنامه با اجراي  7طرح در سال  1384خاتمه
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یافته است .دومين شبكه برنامه گروه با عنوان »جریانهاي

محور اول :نقد و تحليل ادبيات داستانی اقليمی و

داستاننویسي دوره پس از انقالب اسالمي و مواریث ادبی و

سنجش نسبت آن با هویت ایرانی .كه این محور شامل

مقتضيات انسان معاصر« در سال  1384با دو محور اصلي

پژوهشهای زیر است:

و فرعي زیر به تصویب رسيد و اجرا شد.

∗ نقد و تحليل ادبيات داستانی اقليم جنوب و سنجش

محوراصلي :جریانهاي داستاننویسي پس از انقالب
اسالمي .شامل:

∗

∗ نقد و تحليل ادبيات داستانی اقليم شمال و سنجش

نقد و تحليل ادبيات داستانی جنگ )رویكردهای عمده(

فصل دوم

∗ نقد و تحليل ادبيات داستانی جنگ )بر مبنای دانش
روایتشناسی(

∗ نقد و تحليل ادبيات داستانی اقليم شرق و سنجش
∗ نقد و تحليل ادبيات داستانی اقليم غرب و سنجش
نسبت آن با هویت ای رانی

∗ نقد و تحليل ادبيات داستانی جامعهگ را
∗ نقد و تحليل ادبيات داستانی سياستگ را

∗ نقد و تحليل ادبيات داستانی اقليم اصفهان و سنجش
معاصر.

شامل:

نسبت آن با هویت ای رانی
∗ نقد و تحليل ادبيات داستانی اقليم آذربایجان و سنجش

∗

پيامهای جهانی ادبيات فارسی )مرحله اول(

∗

پيامهای جهانی ادبيات فارسی )مرحله دوم(

در حال حاضر گروه زبان و ادبيات فارسی در حال اجرای
سومين شبكه برنامه خود با عنوان »نسبت ادبيات داستانی
معاصر و هویت ایرانی« می باشد .این شبكه برنامه دو
محور دارد:
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نسبت آن با هویت ای رانی
نسبت آن با هویت ای رانی

∗ نقد و تحليل ادبيات داستانی دینی

∗ محور فرعي :مواریث ادبي و مقتضيات انسان

نسبت آن با هویت ای رانی

نسبت آن با هویت ای رانی

محور دوم :نقد و تحليل ادبيات داستانی و سنجش
نسبت آن با هویت ایرانی .این محور شامل پژوهشهای
زیر است:

∗ ادبيات داستانی ف را اقليمی معاصر داخلی و سنجش
نسبت آن با هویت ای رانی

∗ ادبيات داستانی ف را اقليمی مهاجرت و سنجش نسبت
آن با هویت ای رانی
گروه پژوهشي علوم سياسي و روابط بينالملل

این گروه كه در سال  1381موفق به دریافت موافقت
قطعی شده است ،حوزه اصلی فعاليتهای پژوهشی خود
را »مطالعات دولت« قرار داده و سعی دارد تا با انجام
پژوهشهای نظری ،راهبردی و كاربردی ،پاسخگوی
نيازهای امروز و آینده در این حوزه باشد .در راستای انجام
رسيده است كه شبكه برنامه نخست با عنوان »دولت

عناوین این شبكه برنامه عبارتند از:

∗ چيستی كارآمدی دولت )با تاكيد بر دولت جمهوری
اسالمی ای ران(

∗ تبيين ال زامات سياسی كارآمدی اقتصادی دولت
جمهوری اسالمی ای ران
∗ بررسی و تبيين راهكارهای ارتقاء كارآمدی در همكاری و
هماهنگی قوه مجریه و قوه مقننه
∗ بررسی و تحليل نقش نظارتی نهادهای مدنی در
كارآمدی دولت در جمهوری اسالمی ای ران

جمهوری اسالمی ایران در عصر جهانی شدن :چالشها،

عالوه بر طرحهای مرتبط با شبكه برنامه ،طرحهای

فرصتها« در قالب چندین طرح پژوهشی انجام شده و به

كارفرمایی متعددی نيز در این گروه تاكنون به انجام

اتمام رسيده است .از جمله عناوین طرح های این شبكه

رسيده است .عالوه بر این ،برگزاری نشستها و كارگاههای

برنامه میتوان به موارد زیر اشاره داشت:

تخصصی از دیگر فعاليتهای گروه علوم سياسی است كه

∗ چيستی جهانی شدن

از جدیدترین موارد در این زمينه میتوان به نشست های

∗ بررسی حقوق و نهادهای مدنی در ای ران

زیر اشاره داشت:

∗ تاثير جهانی شدن بر كاركردهای دولت رانتير

∗ بررسی و تحليل مذاك رات هسته ای ای ران

∗ جهانی شدن و حقوق شهروندی

∗ تاثير جهانی شدن بر امنيت ملی

هم اكنون شبكه برنامه دوم گروه علوم سياسی با عنوان

∗ تحوالت قومی در ای ران

»الزامات نهادی  -سياسی كارآمدی دولت جمهوری

∗ امنيت و هویت قومی

فصل دوم

این رسالت ،تاكنون دو شبكه برنامه در این گروه به تصویب

اسالمی ایران« در حال انجام است .برخی از مهمترین
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∗ امنيت هویت در نگاه ای رانی

گروه علوم سياسی طی سالهای اخير در دو رشته
سياستگذاری فرهنگی و مسایل ایران در مقطع دكتری
پژوهش محور به آموزش دانشجو پرداخته است كه ماحصل
فعاليت این دانشجویان نيز در قالب رسالههای دكتری در
جهت حل مسایل پژوهشی نهادهای حكومتی بوده است.

مجله علمی  -پژوهشی سياست نظری نيز زیر نظر این

فصل دوم

گروه در حال انتشار بوده و تاكنون بيش از 14شماره از آن
منتشر شده است.

گروه پژوهشي الهيات و معارف اسالمی

این گروه در سال  1374تأسيس و در تاریﺦ 1381/5/15
موفق به كسب موافقت قطعي شده است .اولين شبكه
برنامه گروه پژوهشي الهيات با عنوان »الهيات و مقتضيات
نظام جمهوري اسالمي ایران« در سه محور اندیشه سياسي
در اسالم ،فرهنگ اسالمي و عدالت اجتماعي اجرا
شبكه برنامه دوم گروه با عنوان

»دین

و عقالنيت

شد.

نوین«

شامل  4طرح به تصویب و در سال  1389به پایان رسيد.

سومين شبكه برنامه گروه در سال 1390با عنوان
»انسان شناسي مقایسهاي« تصویب شد .این شبكه برنامه
در دو محور اصلی و در قالب  7پروژه به بحث انسانشناسي
پرداخته ميشود:
انسانشناسی توصيفی)وضع مطلوب انسان(
اهداف شبكه برنامه گروه:

 .1شناخت وضع موجود انسان از دو جنبه :ماهيت
انسان و روابط انسان
 .2شناخت وضع مطلوب انسان از سه جنبه :مطلوبهای
اخالقی ،مطلوبهای روانشناختی و معنای زندگی
 .3ارائهی روشهای تعليم و تربيتی مناسب برای گذار از
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وضع موجود نامطلوب به وضع مطلوب ناموجود
 .4ارزیابی برنامههای توسعه كشور بر اساس دادههای
انسانشناختی
محورهاي شبكه برنامه و اهداف مورد نظر از اجراي هر
محور:

نامهای »انسانشناسی توصيفی)وضع موجود انسان(« و
»انسانشناسی هنجاری )وضع مطلوب(« تعریف شده است.

عناوین طرح هاي مد نظر براي اجرا در هر محور و
اطالعات مرتبط با آنها:

 .1بررسی و مقایسه ماهيت انسان از نظر قرآن و متفكران

مسائل مطرح در باب انسان را میتوان به دو بخش عمده غربی
»واقعيتها ) «(factsو »ارزشها )  «(valuesتقسيم كرد .در

 .2بررسی و مقایسه روابط انسان از نظر قرآن و متفكران

بخش »واقعيتها« در باب مسائل و موضوعات وجودی انسان غربی
بخش به ویژگيهایی كه انسان دارد پرداخته میشود .در متفكران غربی
بخش ارزشی در باب ویژگيهایی كه انسان باید داشته باشد،

 .4بررسی و مقایسه مطلوبهای روانشناختی از نظر قرآن

فصل دوم

و حيات انسانی تحقيق می-شود؛ به عبارت دیگر ،در این

 .3بررسی و مقایسه مطلوبهای اخالقی از نظر قرآن و

تحقيق میشود .بنابراین ،پروژهها نيز به دو بخش بزرگ و متفكران غربی
تقسيم میشوند:

 .5بررسی و مقایسه معنای زندگی از نظر قرآن و متفكران

 .1پروژههایی كه موضوعات آنها بر محور مسائلی میگردد غربی
كه چنانﭽه پاسﺦ داده شوند ،واقعيتهای انسان شناخته
میشوند.

 .2پروژههایی كه موضوعات آنها بر محور مسائلی میگردد

 .6روشهاي تعليم و تربيتي مناسب بر اساس یافتههای
انسانشناسی
 .7ارزیابی برنامههای توسعه چهارم و پنجم كشور بر

كه چنانﭽه پاسﺦ داده شوند ،ارزشهای انسان شناخته اساس دادههای انسان شناختی
میشود.

این دو بخش ،در این برنامه تحت دو محور اصلی به
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ردیف

1

گروه پژوهشی

تبيين و تدوين شاخصهاي فرهنگي
در اسالم

الهیات ومعارف
اسالمی

روشهاي مواجهه با عناصر فرهنگي
بيگانه با تكيه بر كتاب و سيرة ائمه
معصومين (ع)

الهیات ومعارف
اسالمی

بررسي و مفهوم آزادي و قانون در
انديشه امام خميني (ره) جان الك و
منتسكيو

الهیات ومعارف
اسالمی

4

بررسي فرهنگ ايثار و شهادت در سيره
ائمه و معصومين (ع)

الهیات ومعارف
اسالمی

5

بررسي فرق و مذاهب در استان
سيستان و بلوچستان

الهیات ومعارف
اسالمی

6

ما و پست مدرنيسم

الهیات ومعارف
اسالمی

2

فصل دوم

عنوان

ردیف

طرحهاي پژوهشكده علوم انساني

3

7

8

9

عنوان

گروه پژوهشی

بررسي مفهوم و جايگاه عدل در فقه با
تأكيد بر آراي امام خميني (ره) و شهيد
مطهري

الهیات ومعارف
اسالمی

مقدمهاي بر نقش و جايگاه علوم
انساني در فناوري اطالعات

رهيافت عرفاني به دين ( رابطه انسان و
خدا در نگاه عارفان مسلمان)

 10نقد معرفت شناسي جديد از منظر
سنت گرايان

 11بررسي ابعاد مختلف شخصيت در قرآن

 12بررسي و تبيين نسبت دين و شادي
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مصاحبه اكتشافي دربارهي مسايل
 13جوانان

الهیات ومعارف
اسالمی

الهیات ومعارف
اسالمی

الهیات ومعارف
اسالمی

الهیات ومعارف
اسالمی

الهیات ومعارف
اسالمی

الهیات ومعارف
اسالمی

ردیف

ردیف

گروه پژوهشی

 14تعميق باورهاي ديني و اعتالي هويت
اسالمي

الهیات ومعارف
اسالمی

21

عنوان

عنوان

دینداری و شادکامی

گروه پژوهشی

الهیات ومعارف
اسالمی

بررسي و تدوين چهارچوب علمی
 16تحقيق در حوزه انسانشناسي و
زمينههاي كاربردي شدن آن

الهیات ومعارف
اسالمی

 23بررسی مفهوم عدالت و نسبت بین
تعریفها و متعلقات آن

الهیات ومعارف
اسالمی

اولويتبندي پژوهشي دبيرخانه شوراي
 17برنامهريزي مدارس علوم ديني اهل
سنت

الهیات ومعارف
اسالمی

 24رویکرد اسالم به نشاط و شادمانی،
رهیافتی از آموزههای قرآن و روایات

الهیات ومعارف
اسالمی

هزينههاي تحقيقات و توسعه
 18دانشگاهها در شكلگيري كسب و كار
جديد

الهیات ومعارف
اسالمی

 25روابط انسان از منظر اسالم (بخش اول:
روابط انسان از دیدگاه متفکران غربی)

الهیات ومعارف
اسالمی

بحرانهای انسان معاصر و راه حل های
19
آن از منظر دینی ( قرآن و نهج البالغه)

الهیات ومعارف
اسالمی

26

بررسی امکان تحقق هوش مصنوعی قوی با تکیه
بر نقدهای پسادکارتی و اهمیت فهم زبان

الهیات ومعارف
اسالمی

بررسي و تجزيه و تحليل مسايل و
 20چالشهاي آموزش و پرورش

الهیات ومعارف
اسالمی

27

بررسی و مقایسه ماهیت انسان از منظر قرآن و
متفکران غربی

الهیات ومعارف
اسالمی

فصل دوم

 15درآمدي بر مفهوم و جايگاه دليل عقل
از منظر فقهای شيعه

الهیات ومعارف
اسالمی

مسئله شناسی و تدوین چارچوب
22
تحقیق در حوزه انسانشناسی و
زمینههای کاربردی شدن آن

الهیات ومعارف
اسالمی
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ردیف

ردیف

فصل دوم
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عنوان

گروه پژوهشی

عنوان

گروه پژوهشی

28

روابط انسان از دیدگاه قرآن کریم و مقایسه آن با
نظرات متفکران غربی

الهیات ومعارف
اسالمی

 35نقد و بررسي ادبيات داستاني فارسي
1320-1332

زبان و ادبیات
فارسی

29

بررسی و مقایسه مطلوبهای روان شناختی از
نظر قرآن و متفکران غربی

الهیات ومعارف
اسالمی

 36نقد و تحليل درونمايهها و تيپهاي
غيربومي در ادبيات داستاني 42ـ1332

زبان و ادبیات
فارسی

30

بررسی و مقایسه مطلوبهای اخالقی در نگاه
قرآن و فیلسوفان غربی

الهیات ومعارف
اسالمی

 37بررسي زمينهها و عناصر گفت و گوي
فرهنگها در ادبيات فارسي

زبان و ادبیات
فارسی

 31ريشهيابي ادبيات عصر جديد

زبان و ادبیات
فارسی

تحليل مفاهيم و تعابير آزاديهاي
 38اجتماعي و سياسي در متون منظوم
ادب فارسي با تأكيد بر دوران پس از
مشروطه

زبان و ادبیات
فارسی

 32بررسي ادبيات فارسي از مشروطه تا
شهريور 1320

زبان و ادبیات
فارسی

شناسايي و معرفي زمينههاي كارآفريني
 39و فرصتهاي شغلي مرتبط با ادبيات
فارسي

زبان و ادبیات
فارسی

 33بررسي ادبيات منظوم دفاع مقدس

زبان و ادبیات
فارسی

بررسي زمينهها عوامل وعناصر
40
بوميگرايي 1299-1207

زبان و ادبیات
فارسی

بررسي و تحليل ادبيات داستاني در
 34ميان دو جنگ جهاني 1299-1320

زبان و ادبیات
فارسی

مقايسه اميد و يأس در شعر كهن و
 41معاصر فارسي

زبان و ادبیات
فارسی

ردیف

ردیف

42

عنوان

گروه پژوهشی

عنوان

گروه پژوهشی

طرح تالیف کتاب فارسی عمومی

زبان و ادبیات
فارسی

 50نقد و تحليل رويكردهاي عمده ادبيات
داستاني جنگ(مرحله اول)

زبان و ادبیات
فارسی

 44نقد و ارائه نظام ارزشي جوان امروز از
خالل ادبيات فارسي

زبان و ادبیات
فارسی

 51ادبيات داستاني ،هويت و انسان معاصر

زبان و ادبیات
فارسی

 45بررسي زمينهها عوامل و عناصر
بوميگرايي 1300-1320

زبان و ادبیات
فارسی

 52بررسي آداب و مهارتهای زندگي در
متون منظوم ادب فارسي

زبان و ادبیات
فارسی

نقد و تحليل درونمايهها و تيپهاي
 46غير بومي در ادبيات داستاني (-1357
)1342

زبان و ادبیات
فارسی

 53بررسی و تحلیل ادبیات داستانی
سیاسی معاصر ()1357-85

زبان و ادبیات
فارسی

بررسي و تحليل پيامهاي جهاني ادبيات
47
فارسي(مرحله اول)

زبان و ادبیات
فارسی

بررسی و تحلیل ادبیات داستانی
 54جامعهگرا پس از انقالب اسالمی
()1357 -87

زبان و ادبیات
فارسی

بررسي انعكاس جنبههاي بومي تحليل
 48رويكردهاي بومي گرايانه در ادبيات
معاصر

زبان و ادبیات
فارسی

بررسی ،تحلیل و نقد ادبیات داستانی
 55جنگ (رمان ها و داستان های بلند) بر
مبنای دانش روایتشناسی

زبان و ادبیات
فارسی
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فصل دوم

جوان و جواني در ادب فارسي

زبان و ادبیات
فارسی

 49بررسي زمينهها عوامل و عناصر بومي
گرايي در ادبيات منثور1200-1275

زبان و ادبیات
فارسی

69

ردیف

پیامهای جهانی در شاهکارهای ادبیات
 56فارسی (مرحله دوم :تمام شاهکارها و
تحقیق و تدوین بر اساس تناظر پیام
و بحران)

زبان و ادبیات
فارسی

موانع سازماني و مديريتي قانون تشكيل
63
شوراهاي اسالمي و ارايه راهكارهاي عملي
آن

علوم سياسي

 57بررسی و تحلیل تجربه زیستهی انسان
در شعر نو فارسی (نیما ـ قیصر)

زبان و ادبیات
فارسی

 64بررسي نظريهها و راهبردهاي تحقق
گفتگوي تمدنها

علوم سياسي

 58نقد و تحلیل جریان دینی در رمان
فارسی از 1385-1357

زبان و ادبیات
فارسی

 65بررسي ديدگاههاي مختلف دربارة
دانشگاه اسالمي

علوم سياسي

59

نقد و تحلیل ادبیات داستانی مهاجرت و سنجش
نسبت آن با هویت ایرانی ()1393-1397

زبان وادبیات فارسی

 66انديشه سياسي انديشمندان ايراني
(تعداد 25متفكر)

علوم سياسي

60

قواعد و الگوهای حمایت در سینماهای کشور

زبان وادبیات فارسی

 67انديشه سياسي انديشمندان غير ايراني
(تعداد  37متفكر)

علوم سياسي

61

تحلیل بازنمایی هویت ایرانی در رمانهای
فارسی پس از انقالب اسالمی

زبان وادبیات فارسی

 68مناطق نفت خيز جنوب و دفاع مقدس

علوم سياسي

مطالعات امنيتي رودخانههاي مرزي
 69غرب كشور

علوم سياسي

 62امنيت اجتماعي از ديدگاه اسالم
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ردیف

فصل دوم

عنوان

گروه پژوهشی

عنوان

گروه پژوهشی

علوم سياسي

ردیف

 70مطالعات سياسي رودخانههاي مرزي
غرب كشور

علوم سياسي

ردیف

عنوان

گروه پژوهشی
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عنوان

چيستي جهاني شدن

گروه پژوهشی

علوم سياسي

 72تاثير جهاني شدن بر جنبشهاي
اجتماعي در ايران

علوم سياسي

نیاز سنجی و الویت بندی پژوهشی
 79دبیر خانه شورای برنامه ریزی مدارس
علوم دینی اهل سنت

علوم سیاسی

 73مأخذ شناسی منابع موجود در زمینه
جهانی شدن و اقوام در ایران

علوم سياسي

مطالعه و تحقيق در زمينه
 80فاز صفر طرح بررسی مسائل
حقوقی و سياسی جنگ)مخاطب
شناسی و اهداف(

علوم سیاسی

 74تأثير جهاني شدن بر حاكميت ملي در
ايران

علوم سياسي

 81حقوق و نهادهای مدنی در ایران و
پدیده جهانی شدن

علوم سياسي

مطالعات اوليه در زمينه مباني نظري
75
موزه انقالب اسالمي ودفاع مقدس

علوم سياسي

بررسی دولت سازی در جمهوری
82
اسالمی ایران

علوم سياسي

فرصتها و تهديدهاي ناشی از جهاني
 76شدن براي دولتهاي رانتي

علوم سياسي

مطالعات ترافیک شامل آثار و
 83پیامدهای اجتماعی و فرهنگی و
ارائه راهکارهای الزم

علوم سياسي

فصل دوم

مطالعات حقوقبين الملل و سياست
71
خارجي رودخانههاي مرزي غرب
كشور

علوم سياسي

 78چالشهاي مشروعيت و كارآمدي
دولت جمهوري اسالمي ايران

علوم سياسي

71

ردیف

فصل دوم

عنوان

گروه پژوهشی

 84بررسي نحوه ارتقاء تعامل جهاد
دانشگاهي باسازمانهاي بين المللي

علوم سياسي

تجربه رهبری سیاسی امام خمینی (ره)
85
در وضعیت بحرانی ،تعامل نهادی،
مدیریت نخبگان و رابطهی انسانی

علوم سیاسی

تامین امنیت تجمعات قانونی
 86با تاکید بر وظایف و اختیارات
وزارت کشور و روابط آن با دیگر
نهاد ،آسیب ها و راهکارها

علوم سیاسی

87

برگزاری کرسی های مطالعات فرهنگ و امنیت

علوم سیاسی

88

الزامات سیاسی کارآمدی اقتصادی دولت
جمهوری اسالمی ایران (تاثیر کارآمدی
دیوانساالری دولتی بر امنیت اقتصادی کشور)

علوم سیاسی

89

نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت در
جمهوری اسالمی ایران

90

کارآمدی رابطه قوه مقننه و مجریه در نظام
جمهوری اسالمی ایران و ارائه راهکارهای
ارتقای آن

علوم سیاسی

72

علوم سیاسی

مراکز خدمات تخصصی

عالوه بر پژوهشكده ها و گروه های پژوهشی به دليل
اهميت كاربردی شدن علوم انسانی و اجتماعی برای ارائه
خدمات تخصصی در حوزه های مختلف علوم انسانی و
اجتماعی مراكزی تحت عنوان مراكز خدمات تخصصی
فعاليت می كنند این مراكز تالش دارند خدمات تخصصی
حاصل از پژوهشها و دانش علوم انسانی و اجتماعی را در
ها قرار دهند مراكز فعال در پژوهشگاه به ترتيب زیر معرفی
می گردند:

مركز خدمات تخصصي ( ICTفناوري اطالعات و
ارتباطات)

فناوري اطالعات و ارتباطات در زندگي ما چنان اهميت
یافته و تأثير گذارده است كه جامعهشناسان آن را انقالب
سوم در طول حيات بشر ميدانند .ضرورت آگاهي از
تحوالت ناشي از این پدیده و همگامي با آنها پژوهشگاه
علوم انساني و مطالعات اجتماعي را بر آن داشت تا در سال
 1382اقدام به تأسيس مركز خدمات تخصصي  I.C.Tبه
عنوان هسته اوليه گروه پژوهشي  I.C.Tنماید.

مقام یک پدیده قابل بررسي و مطالعه

است.

وقتي از آن

به عنوان یک ابزار استفاده ميكنيم فعاليت ما در حوزه
كاربرد قرار دارد و وقتي به عنوان یک پدیده راجع به
آن تأمل ميكنيم در حال یک پژوهش بنيادي

هستيم.

سياست راهبردي مركز  I.C.Tایجاد توازن و تعادل بين
پژوهشهاي كاربردي و فعاليتهاي روزمره از یک سو و
پژوهشهاي بنيادي و فعاليتهاي درازمدت از سوي دیگر
است .لذا اقدام به تعریف و پيگيري پروژههایي در هر دو
حوزه نموده است.

»مقدمهاي
و

بر نسبت علوم انساني و فناوري اطالعات

ارتباطات«» ،بررسي

در بين

جوانان«

و

فصل دوم

اختيار متقاضيان سازمان ها ،مراكز اجرایی و وزارت خانه

 I.C.Tدر مقام یک ابزار و یک فضاي عمل و نيز در

ميزان و نحوه استفاده از اینترنت

»بوميسازي

پدیده

«Cyber City

طرحهایي هستند كه به ترتيب در حوزه پژوهشهاي
بنيادي ،كاربردي و مشترك در دست اجرا و پيگيري
هستند.

آموزش ،كارآفریني و مشاوره محورهاي دیگر

فعاليت مركز در كنار پژوهش هستند .همﭽنين تعریف
و برگزاري ده نشست تخصصي با عنوان »تعميق و توسعه
كاربرد فاوا در آموزش و

پرورش«

نمونهاي از فعاليتهاي

مركز در حوزه آموزش است.
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شایان ذكر است مركز خدمات تخصصي  ICTموافقت پرداخت ،بنابراین پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
قطعي خود را از معاونت پژوهشي و فناوري جهاد دانشگاهي اجتماعي تأسيس كميسيون تخصصي بحران هویت و
دریافت كرده است.و در حال حاضر یكی از معدود مراكزی انقطاع نسلها را عملي نمود و در قالب آن تعریف طرحهاي
است كه دارای گواهينامه بين المللی است.

مركز مطالعات جوانان و مناسبات نسلي در ايران

پژوهشي كالن و برگزاري »همایش ملي مناسبات نسلي
در ایران :ابعاد و عوامل گسست و پيوند نسلها« و سلسله

از آنجایي كه نيروي انساني ،مهمترین و مﺆثرترین نشستهاي علمي و چندین كارگاه تخصصي را در دستور
سرمایهها در هر كشوري به شمار ميرود در این ميان

فصل دوم

جوانان تعيين كنندهترین عامل تحول و توسعه محسوب

كار خود قرار داد.

ضرورت نهادینه نمودن پيجویي علمي این مسئله مهم

ميشوند و در كشور ما كه نرخ جواني ،رتبه بسيار باالیي و متمركز ساختن فعاليتهاي پژوهشي كه در این زمينه
دارد ،اهميت توجه به جوانان دو چندان خواهد بود .اگر چه صورت ميگيرد و نيز اهميت كاربست نتایج همایش مذكور
در سالهاي اخير رویكرد به مسائل جوانان و حجم پرداختن و اجرایي ساختن نتایج پژوهشها به صورت راهكارهاي
به مسائل آنان از رشد برخوردار بوده است ،اما به هيﭻ وجه معين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي را به
تكافوي مسائل بنيادي و نيازهاي روزافزون و متنوع آنان را این نتيجه رساند كه به تأسيس یک مركز ویژه مصمم
نميكند» .جوان بودن« جمعيت كنوني ایران و پيشبيني شود .در این راستا مركز مطالعات جوانان و مناسبات
غلظت جواني تا پایان دهه  1390ميطلبد كه مركز ثقل نسلي در ایران به منظور به كارگيري نتایج تحقيقات و
بسياري از سياستهاي كشور در باب جمعيت »جوانان« همﭽنين بهرهگيري از دستاوردهاي همایش مناسبات
باشد .این امر از حيث سياستگذاري و امور كلي شامل نسلي در ایران و با تعامل و همكاري سازمانها و نهادهاي
برنامهریزي ،ساختارسازي ،نهادینهسازي و ...ضرورت نگاه
راهبردي به جوانان را نشان ميدهد .از دیگر سو با نگاه
پژوهش مدار ميتوان به حل چالشهاي فراروي جوانان
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دستاندركار در اسفند ماه  1383تأسيس شد.

مركز خدمات تخصصي شهري و روستايي

جهاددانشگاهی براي تحقق اهداف و سياستها ،و به

چشم انداز مرکز

مركز خدمات تخصصي شهري و روستایی ،نهادیست

منظور بهرهوري بيشتر از امكانات و دستاوردهاي پژوهشي به روز وكارآمد ،با زیر حوزههاي برنامهریزي شهري و
و كاربردي نمودن این فعاليتها ،اقدام به تاسيس مراكز منطقهاي ،مدیریت شهری ،برنامهریزي روستائي ،كه با
خدمات تخصصی نموده است .در این راستا »مركز خدمات بهرهگيري از توان علمي و تخصصي خود به عنوان اتاق
تخصصی شهري و روستایي« پژوهشگاه علوم انسانی و فكر ،نقش رابط ميان پژوهش و سازمانهای ذینفع ،را
مطالعات اجتماعی در هفتاد و سومين جلسه هيات امناء

این مركز به عنوان مشاور عالي علمي ،تخصصي نهادها

پژوهشگاه در راستای اهداف و وظایف اساسنامهای خود ،وسازمانهاي دولتي و خصوصي فعاليت مینماید و ضمن
در جهت كاربردی نمودن علوم انسانی و اجتماعی ،و ارائه رصد علمی مطالعات شهری با پركردن خالء هاي علمي و

فصل دوم

مورخ  81/6/27مورد تصویب هيات امناء قرار گرفت و

برعهده دارد.

خدمات تخصصی در حوزه های مختلف علوم انسانی و تخصصي حوزه نظري و عملي سازمانها ،ادارات دولتي و
اجتماعی مركز را دایر نمود.

مركز خدمات تخصصی شهری و روستایی تالش میكند
خدمات تخصصی حاصل از پژوهشها و دانش علوم انسانی
و اجتماعی را در اختيار متقاضيان سازمانها ،مراكز اجرایی
و وزارت خانهها قرار دهد مركز در كنار گروه پژوهشی
مدیریت و برنامهریزی شهری و منطقهای پژوهشگاه،
خدمات تخصصی حاصل از پژوهشهای گروه پژوهشی را
به صورت كاربردی و عملياتی به متقاضيان ارائه میدهد.

شهروندان ،در پی ارتقاء كيفيت زندگي در مناطق شهری
و روستایی میباشد.
اهداف مرکز

∗ بكارگيري و عملياتي ساختن یافتههاي پژوهشي در
ب رنامههاي سازمانهاي مرتبط با مسائل شهري و روستایي
∗ برگ زاري كارگاهها و سمينارهاي تخصصي خاص مسائل
شهري و روستایي
∗ ایجاد زمينههاي كارآفریني و توسعه اشتغال در حوزه
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مدیریت شهري و روستایي
∗ شناسایي متخصصان دانشگاهها

)

دانشجویان،

دانشآموختگان و اعضاي هيات علمي(و جلب همكاري آنها در
انجام فعاليتهاي مركز
∗ ارائه مشاوره و خدمات تخصصي به سازمانها در زمينه
مسائل مدیریتي ،اقتصاد شهري و روستایي ،بافتهاي تاریخي
∗ انتشار نشریه تخصصي در حوزه مسائل شهري و

فصل دوم

روستایي
∗ تاليف ،ترجمه و چاپ منابع آموزشي و كتب مورد نياز
∗ توليد نرماف زارهاي آموزشي ،تخصصي ،تهيه نقشههاي
خاص و انجام طرحهاي مطالعات كاربردي
موضوعات فعالیت مرکز

∗ آموزشهاي تخصصي و عمومي با محوریت ضرورت و
نيازمندي سازمانهاي مرتبط با مسائل شهري و روستایي
∗ مشاوره با محوریت ارائه راه حل به سازمانها و سایر
دستگاههاي درگير با مسائل شهري و روستایي
∗ كارآفریني با محوریت اشتغال شهري و روستایي
∗ تاليف ،ترجمه و چاپ كتب و منابع آموزشي با محوریت
شهري و روستایي
∗ انجام پروژههاي كاربردي با محوریت شهري و روستایي
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تواناييهاي تخصصي مرکز

مركز خدمات تخصصی در سه سطح پژوهشي ،آموزشي
و

اجرایی-

عملياتي آماده انجام فعاليتهاي تخصصي

ميباشد.
زمینههای فعاليتهاي پژوهشي

مركز در بخش پژوهش ،به مسالهیابی ،انجام طرحها
و پروژههاي مطالعاتي ،شركت در اولویتهاي پژوهشي
سازمانها و بخشهاي خصوصي و دولتي و سایر خدمات
علمی

–

پژوهشی مرتبط با تخصص شهری و روستایی

فعاليت مينماید.
نمونه فعاليتهاي پژوهشي

∗ مدیریت عملياتی حادثه طوفان شن
∗ ساماندهی اسكان غير رسمی شهر ته ران
∗ بررسی حاشيه نشينی در ته ران
∗ بررسی زمينههاي بهبود مشاركت مردم در كيفيت
محيط شهري
∗ انجام چندین طرح هادی روستایی
∗

و...

∗ ضوابط ومقررات شهرسازی

زمینههای فعاليتهاي آموزشي

مركز خدمات تخصصي شهري و روستایی در بخش
آموزشهای تخصصی با اتكا به تواناییهای علمی

-

تخصصی اعضاء هيات علمی پژوهشگاه در حوزههای
شهرسازي ،مدیریت شهری ،برنامهریزی شهری و روستایی
در تالش است تا از طریق برگزاری دورههای آموزش
تخصصی مشاغل و مهندسين مرتبط با این تخصصها را
است تا با :

∗ نيازسنجی دورههای آموزشی تخصصی كوتاه مدت به
تناسب فعاليت سازمانها
∗ ب رنامهریزی و تدوین دورههای متناسب با نيازهای
مختلف سازمانی -تخصصی
∗ نيازهای آموزشی سازمانها ،نهادها و سایر م راكز
تخصصی را بر طرف نماید.

برخی عناوین دورههای آموزشی و كارگاههاي برگزار
شده:

∗ درآمد وهزینه شهرداریها
∗ پایداری در بافتهای فرسوده شهری

∗ قوانين و مقررات اداری و حقوقی
∗ مدیریت مواد زائد جامد شهری
∗ حمل ونقل شهري
∗ حمل ونقل و ت رافيک هوشمند
∗ محيط زیست روستا )مدیریت مواد زاید ،فضاي سبز
روستا و (...

∗ آشنایي با طرحهاي هادي و كنترل و نظارت بر ساخت
و سازهاي روستایي
∗

سيستم اطالعات جغ رافيایي )(G.I.S

فصل دوم

در نيل به اهداف خود یاری دهد .بنابراین مركز درصدد

∗ قوانين و مقررات مالی شهرداریها

∗ آشنایي با نحوة تهيه ب رنامﮥ پنج سالﮥ دهياریها
∗ بهبود حمل و نقل عمومي در روستاهاي كشور
∗ قوانين و مقررات دهياریها
∗ مدیریت و ساماندهي بافتهاي فرسوده روستایي
∗ بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري
∗ حاشيهنشيني شهري
∗ مدیریت بح ران شهري
∗ دستورالعمل هاي فني دهياري ها
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زمینههای فعالیتهای اجرایی  -عملیاتی

حوزه فعاليت مركز در ارائه خدمات اجرایی -عملياتی
شامل برگزاری سيمنارها ،همایشها ،كارگاهها و
نشستهای تخصصی در زمينه مسائل شهری و روستایی
میباشد .بدین منظور مركز در تهيه متون تخصصي و
برگزاري  27كارگاه تخصصي مدیریت شهري و روستایي،
برگزاري همایش ملي"مدیریت پسماند" در اردیبهشت

فصل دوم

سال ،1386برگزاري بيش از  10كارگاه تخصصي در زمينه
حفﻆ و نگهداري راههاي كشور و نيز برگزاری جشنواره
برگزیدگان در حوزه پژوهشهای مدیریت شهری از اهم
فعاليتهای این مركز می باشد.
توانمندیهای مرکز

∗ مسالهیابی و آینده پژوهی در مسائل شهری و روستایی
∗ انجام طرحهای پژوهشی
∗ برگ زاری دورههای آموزشی كوتاه مدت
∗ برگ زاری كارگاهها و نشستهای تخصصی در سازمانها
∗ برگ زاری همایشها و سمينارهای تخصصی
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فصل دوم
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فصلسوم
اهم فعالیت های پژوهشگاه در زمینه برگزاری
همايش ،ميزگرد،
نشست علمي و كارگاه تخصصي
و انتشارات

همايشها

طبق اساسنامه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
اجتماعي یكي از مهمترین فعاليتهاي پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات اجتماعي در كنار سایر فعاليتهاي
پژوهشي ،برگزاري همایشهاي علمي است ،به همين منظور
در طول سالهاي گذشته پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
اجتماعي اقدام به برگزاري چندین همایش نموده و یک
همايش توسعه و امنيت عمومي

كارفرما :وزارت كشور
تاریﺦ برگزاري 5-7 :اسفند 1375
مكان :تاالر عالمه اميني دانشگاه تهران
مراسم افتتاحيه :وزیر كشور
مراسم اختتاميه :با حضور معاون امنيتي وزارت كشور
تعداد مقاالت ارایه شده 32 :مقاله
همايش شوراهاي اسالمي و مشاركت مردمي

كارفرما :وزارت كشور
مشاركتكنندگان :وزارت جهاد سازندگي  -وزارت
مسكن و شهرسازي  -دانشگاه تهران

مكان :تاالر عالمه اميني دانشگاه تهران
مراسم افتتاحيه :با حضور رئيسجمهور و وزراي
جهادسازندگي ،مسكن و شهرسازي ،فرهنگ و آموزش
عالي ،بهداشت و آموزش پزشكي و قائم مقام نماینده ولي
فقيه
مراسم اختتاميه :با حضور وزیر ،قائم مقام نماینده ولي
فقيه و ریيس جهاد دانشگاهي
تعداد مقاالت و خالصه مقاالت رسيده به

همایش:

165

مقاله
تعداد مقاالت ارائه شده 30 :مقاله

فصل سوم

همایش را در دست اجرا دارد.

تاریﺦ برگزاري 4-6 :بهمن 1377

همايش نقش و جايگاه دولت در توسعه فرهنگي

كارفرما :سازمان مدیریت و برنامهریزي
تاریﺦ برگزاري 29-28 :اردیبهشت 1378
مكان :تاالر عالمه اميني دانشگاه تهران
مراسم

افتتاحيه:

معاون رئيس جمهور و ریيس سازمان

مدیریت و برنامه ریزي كشور
مراسم

اختتاميه:

با حضور معاون رئيسجمهور و ریيس

سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور
تعداد مقاالت رسيده به دبيرخانه همایش 118 :مقاله
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تعداد مقاالت ارایه شده 20 :مقاله
همايش بررسي مسايل و مشكالت اشتغال
دانشآموختگان آموزش عالي

كارفرما :ستاد اشتغال جهاددانشگاهي
تاریﺦ برگزاري 10-9 :خرداد 1379
مكان :تاالر الغدیر دانشكده مدیریت دانشگاه تهران
مراسم افتتاحيه :با حضور ریيس سازمان امور استخدامي

فصل سوم

كشور
مراسم اختتاميه :با حضور وزیر تعاون
تعداد مقاالت رسيده به دبيرخانه همایش 125 :مقاله
تعداد مقاالت ارایه شده 15 :مقاله
همايش آسيبشناسي تربيت ديني در آموزش و پرورش

كارفرما :وزارت آموزش و پرورش
تاریﺦ برگزاري 13-12 :دیماه 1380
مكان :دانشگاه تربيت مدرس
مراسم افتتاحيه :با حضور وزیر آموزش و پرورش
مقاالت رسيده به دبيرخانه همایش 300:مقاله
تعداد مقاالت ارایه شده 38 :مقاله

همايش ملي مرزها

كارفرما :وزارت كشور
تاریﺦ برگزاري 24-25 :تيرماه 1382
مكان :تاالر الغدیر دانشكده مدیریت دانشگاه تهران
مراسم افتتاحيه :با حضور رئيس مجلس شواري اسالمي
مراسم اختتاميه :با حضور وزیر كشور
تعداد مقاالت رسيده به دبيرخانه همایش 100 :مقاله
تعدادمقاالت ارائه شده 25 :مقاله
همايش تخصصي فارسي عمومي

تاریﺦ برگزاري1383/3/28 :
مكان:

سالن كنفرانس پژوهشگاه علومانساني و مطالعات

فرهنگي
مراسم افتتاحيه :با حضور رئيس جمهور
تعداد سخنراني و كارگاه 6 :سخنراني و  4كارگاه آموزشي
همایش تلفن هوشمند و سبک زندگی

برگزار كننده :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
تاریﺦ برگزاری 25-24 :خرداد 1394
مكان :پژوهشگاه لرتباطات و فناوری اطالعات
تعداد مقاالت رسيده 60 :مقاله كامل و  110چكيده مقاله
تعداد مقاالت ارائه شده 15 :مقاله

84

همايش ملي مناسبات نسلي در ايران ،ابعاد و عوامل
گسست و پيوند نسلها

این همایش با جلب همكاري ارگانها و سازمانهاي
مختلف در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد.

با حضور ریيس جهاد دانشگاهي و ریيس سازمان ملي
جوانان ،ریيس جهاد دانشگاهي
تعدد خالصه مقاله رسيده 200 :خالصه مقاله
تعداد مقاله ارائه شده 25 :مقاله
مشاركتكنندگان و حمایتكنندگان همایش ملي
مناسبات نسلي
1ـ مﺆسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني2 ،ـ وزارت
علوم تحقيقات و فناوري3 ،ـ وزارت آموزش و پرورش4 ،ـ
وزارت كشور5 ،ـ وزارت جهاد كشاورزي6 ،ـ دفتر تبليغات
اسالمي حوزه علميه قم7 ،ـ سازمان ملي جوانان8 ،ـ وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي9 ،ـ سازمان مدیریت و برنامهریزي
كشور10 ،ـ حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي11 ،ـ
مركز امور مشاركت زنان ریاست جمهوري12 ،ـ مﺆسسه
پژوهشي حوزه و دانشگاه13 ،ـ دانشگاه تربيت مدرس14 ،ـ

جهاد دانشگاهي دانشگاههاي علم و صنعت ،مشهد ،خواجه
نصيرالدین طوسي ،تهران ،خوزستان17 ،ـ معاونت فرهنگي
جهاد دانشگاهي18 ،ـ معاونت پژوهشي و فناوري جهاد
دانشگاهي
همایش ملی نفت ،گاز انرژی در افق 1404

كارفرما :جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف
تاریﺦ برگزاري85/2/30/29 :و1385/3/1
مكان :جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف
مراسم افتتاحيه :ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
مراسم اختتاميه :ریيس جهاد دانشگاهي

فصل سوم

تعداد اصل مقاله رسيده 100 :مقاله

معاونت اجتماعي ناجا15 ،ـ دانشگاه تربيت مدرس16 ،ـ

تعداد مقاالت رسيده به دبيرخانه همایش75 :
تعدادمقاالت ارائه شده33 :
همایش ملی مدیریت پسماند

كارفرما :سازمان شهرداري ها و دهياریهاي كشور با
همكاري سازمان حفاظت محيط زیست
تاریﺦ برگزاري1 :و 2اردیبهشت 1386
مكان :سالن همایش هتل المﭙيک
مراسم افتتاحيه :وزیر كشور
مراسم اختتاميه :معاون ریيس جمهور و ریيس سازمان
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حفاظت از محيط زیست
تعداد مقاالت رسيده به دبيرخانه همایش112 :
تعدادمقاالت ارائه شده40 :
همايش بينالمللي سيماي پيامبر اعظم و برنامههاي
درسي

تاریﺦ برگزاري 29 :و  30اردیبهشت 1386

فصل سوم

مكان :سالن اجالس سران كشورهای اسالمی

مكان :مركز همایشهاي بين المللي سازمان صدا و
سيما
با همكاری مركز الگوی ایرانی اسالمی پيشرفت
با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمهوری
همایش فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم

مراسم افتتاحيه :با حضور رئيس محترم جمهور

مكان :دانشكده علوم دانشگاه تهران

مراسم اختتاميه :با حضور رئييس قوه قضائيه

زمان 27 :بهمن 1395

تعداد چكيده مقاالت دریافت شده964 :

تعداد چكيده116 :

تعداد اصل مقاالت رسيده از  22كشور جهان610 :

تعداد اصل مقاالت61 :

مقاله
همايش ملي جوانان و هويت ايراني :همسازي عناصر
ديني و ملي

تاریﺦ برگزاري29 :آبان 1387
مكان :دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
تعداد چكيده مقاالت رسيده به دبيرخانه همایش292 :
تعداد مقاالت ارائه شده6 :مقاله
همايش ملي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
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تاریﺦ برگزاري1389/03/2 :

با حضور :معاون فرهنگی-اجتماعی وزیر علوم ،ریاست
دانشگاه تهران و معاون توسعه امور علمی و فرهنگی
سازمان مدیریت

ميزگردهاي تخصصي

برخي از موضوعات و چالشهاي مهم علوم انساني و اجتماعي نيز در ميزگردهاي تخصصي مورد بحث صاحبنظران قرار
گرفته است كه فهرست برخي از آنها در زیر ميآید:

رديف

عنوان

تاریخ برگزاری

 2بررسي پديده انقطاع نسلها (  3جلسه)

1379

 3بررسي مهمترين چالشهاي اقتصادي (  1جلسه)

1380

 4دانشگاه ،جوانان ،دينباوري و دينگريز ( 1جلسه)

1380

 5آسيبشناسي حكومتاسالمي با تاكيد بر ديدگاههاي شهيد مطهري (  1جلسه)

1381

 6مديريت طرحهاي ناحيهاي ( 2جلسه)

1380

 7ميزگرد تخصصي روابط بين نسلي

1385

فصل سوم

 1بررسي امكان و امتناع دانشگاه اسالمي (  1جلسه)

1381
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نشستهاي علمي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي به صورت مستمر در خصوص موضوعات و چالشهاي مهم علوم انساني اقدام
به برگزاري نشستهاي علمي و جلسات سخنراني مينماید كه در جدول زیر به برخی از آنها كه در سال های اخير برگزار
شده است اشاره ميشود:

فصل سوم

ردیف

عنوان

88

گروه

سال

1

سیاستگذاری فرهنگی در رسانه

علوم سیاسی

1394

2

چالشهای امنیت ملی در عصر دانایی محور

علوم سیاسی

1394

3

جامعه پذیری امنیت ملی بر اساس رویکرد منافع ملی

علوم سیاسی

1394

4

رسانه ،هویت و امنیت ملی

علوم سیاسی

1394

5

جایگاه زنان در نظام سیاسی ایران ،فرصتها و موانع

علوم سیاسی

1394

6

نهادسازی انجمنی و فرهنگ گفتگویی

علوم سیاسی

1394

7

خشونت مقدس در نسبت فرهنگ و امنیت امروز

علوم سیاسی

1394

8

بررسی و تحلیل مذاکرات هسته ای ایران

علوم سیاسی

1393

9

جهانی شدن؛ فرهنگ و امنیت ملی با تاکید بر سبک زندگی

علوم سیاسی

1393

10

امنیت هویت با نگاه ایرانی

علوم سیاسی

1393

11

امنیت و هویت قومی

علوم سیاسی

1393

12

تحوالت قومی در ایران

علوم سیاسی

1393

14

بررسي و سنجش هويت قومي ايرانيان

جامعه شناسی

1393

15

بررسي و سنجش هويت قومي ايرانيان

جامعه شناسی

1393

16

بسته بندی جدید تشویقی نوسازی بافت فرسوده ،باید ها و نبایدها

برنامه ریزی شهری
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17

ارزیابی توسعه و رصد آمایش

برنامه ریزی شهری

1394

18

نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی

برنامه ریزی شهری

1394

19

نقش مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران در توسعه پایدار و متوازن منطقهای

برنامه ریزی شهری

1394

20

آمایش مناطق ساحلی کشور ( فرصت ها و چالشها)

برنامه ریزی شهری

1393

21

حقوق شهروندی و شهر

برنامه ریزی شهری

1393

22

روشهای تامین مالی در بازآفرینی شهری

برنامه ریزی شهری

1393

23

جایگاه الگوهای مشارکتی در بازآفرینی شهری

برنامه ریزی شهری

1393

برنامه ریزی شهری

1393

برنامه ریزی شهری

1393

برنامه ریزی شهری
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الهیات

1394

24
25
26
27

برنامه اولین هم اندیشی شهرسازان و برنامه ریزان شهری جهاد دانشگاهی
(مسائل آینده شهرها و جایگاه جهاددانشگاهی)
بررسي تجارب نوسازي و بهسازي بافت فرسوده به شيوه مشاركتي و ارائه
راهكارها
نوسازی مشارکتی محله در بافت فرسوده شهری :طرح منظر شهری محله شهید
خوب بخت تهران
نشست علمی عبد صالح

فصل سوم

13

توسعه در ایران :ماموریت یا مسئولیت

علم سیاسی

1393
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28

ماهیت انسان از منظر متفکران غربی

الهیات

1394

29

دیدگاه های اخالقی آیت اهلل بهجت

الهیات

1394

30

برگزاری نشست تخصصی ماهیت انسان از منظر متفکران غربی

الهیات

1392

31

راهکارهای گسترش استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک در بخش صنعت ایران

اقتصاد

1393

32

نهادهای الزم برای افزایش رقابتپذیری ایران با تأکید بر کاهش هزینه مبادله

اقتصاد

1393

33

هزینه مبادله با رویکرد نهاد گرایی

اقتصاد

1392

34

شاخص رقابت پذیری اقتصاد در ایران

اقتصاد

1392

35

رقابت پذیری صنعت پتروشیمی

اقتصاد

1392

36

الگوي ملي توسعه نوآوري

اقتصاد
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37

پیام جهانی فردوسی جهان عاری از خشونت

ادبیات

1393

38

نقد و تحلیل ادبیات داستانی جنگ در ایران

ادبیات

1393

39

بررسی تطبیقی رمان -های دینی در دهه اول و سوم بعد از انقالب

ادبیات

1393

40

بررسی و تحلیل ادبیات داستانی جامعه-گرا پس از انقالب اسالمی()1387-1357

ادبیات

1393

برگزاری کارگاهها و دوره هاي آموزشی

دوره های آموزشی کوتاه مدت

یکی از روشهای مفید و مؤثر در آموزش به ویژه آموزش

برخی دوره های کوتاه مدت که تا کنون در معاونت

بزرگساالن و شاغلین ،برگزاری کارگاههای آموزشی است .آموزشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
معاونت آموزشی برای ارائه نتایج و یافتههای پژوهشی برگزار شده است شامل موارد زیر می باشد:
طرحهای پژوهشی پژوهشکده و نیز یافتههای پژوهشی

دوره های آموزشی و كارگاه هاي برگزار شده:

با برگزاری کارگاههای پژوهشی هم بر غنای طرحهای

∗ ∗ق وانین و مقررات حمل و نقل و ت رافیک

پژوهشی بیفزاید و هم نتایج طرح را اجرایی نماید.

∗ ∗پایداری و ایستایی در بافتهای فرسوده شهری

در چارچوب سیاستهای برنامه میان مدت معاونت،

∗ ∗مبادله م وافقتنامه های عم رانی

توانمند سازی کارکنان و نهادهای عمومی و ارتقاء

∗ ∗بایگانی و اداره امور اسناد

مهارتها و دانش آنها همواره مورد توجه پژوهشکده

∗ ∗ضوابط ومقررات شهرسازی

بوده است .بدین منظور تالش داشته تا با بهره گیری

∗ ∗ق وانین و مقررات مالی شهرداریها

از توان تخصصی گروههای پژوهشی ،پژوهشگران و

∗ ∗ق وانین و مقررات اداری و حقوقی

اعضاء شورای علمی گروههای پژوهشی نتایج طرحهای

∗ ∗ط راحی فضاهای شهری

پژوهشی و تجارب حرفهای خود را به مواد و محتوای

∗ ∗آشنایی با انواع ق رارداد

آموزشی تبدیل کرده و دورههای آموزشی خود را متناسب

∗ ∗کنترل الودگی ه وا

با نیاز کارفرما و توانمندی تخصصی برگزار نماید.

∗ ∗حسابداری دولتی

فصل سوم

صاحب نظران و پژوهشگران دانشگاهی تالش داشته تا

∗ ∗درآمد وهزینه شهرداریها

∗ ∗اصول جمع آوری و حمل و نقل م واد زائد
∗ ∗وظائف حوزه خدمات شهری
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∗ ∗مدی ریت م واد زائد جامد شهری

∗ ∗آشنایی با ق وانین کار و تأمین اجتماعی

∗ ∗حاشیه نشینی

∗ ∗امور حقوقی و مشاوره قضایی

∗ ∗كارگاهآشنايي با حوزه فعاليت مالي شهرداريها

∗ ∗اصول و مبانی بودجه

∗ ∗كارگاه آشنايي با حوزه فعاليت خدمات شهري شهرداريها

∗ ∗حسابداری حقوق و دستمزد

∗ ∗كارگاهآشنايي با حوزه فعاليت امور فني و شهرسازي

∗ ∗آشنایی با فنون روابط عمومی

∗ ∗كارگاهحمل ونقل شهري

∗ ∗اصول کنترل پروژه

∗ ∗كارگاه حمل ونقل و ت رافيك هوشمند

∗ ∗ق وانین و مقررات حمل و نقل و ت رافیک شهری

فصل سوم

كارگاهسيستم اطالعات جغ رافيايي
∗ ∗

)(G.I.S

∗ ∗كارگاهفضاي سبز شهري

∗ ∗ق وانین ومقررات اداری و حقوقی

∗ ∗كارگاهآشنايي با نحوة تهيه ب رنامة پنج سالة دهياريها

∗ ∗ق وانین و مقررات مالی و معامالتی شهرداریها

∗ ∗كارگاهمدي ريت بح ران (اصول ،مباني ،آشنايي با آتشنشاني،

∗ ∗بازرسی از شهرداریها

اطفا ح ريق و )...
∗ ∗كارگاهبهبود حمل و نقل عمومي در روستاهاي كشور
كارگاهق وانين و مقررات دهياريها
∗ ∗
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∗ ∗گزارش نویسی ح ریق و مکاتبات اداری

∗ ∗ساختار و تشکیالت سازمان شهرداریها
∗ ∗ضوابط م ربوط به انعقاد ق رارداد
∗ ∗شهرسازی و نقش آن در کاهش اث رات سوانح و بالیا

∗ ∗كارگاهگردشگري روستايي

∗ ∗بافت قدیمی شهر

∗ ∗كارگاهمدي ريت و ساماندهي بافتهاي فرسوده روستايي

∗ ∗طرح های توسعه شهری

∗ ∗كارگاه  6روزه روش تحقيق عمومي (كارفرما:بنياد شهيد)

∗ ∗كارگاهمدي ريت شهري

∗ ∗م راحل ط راحی فضاهای شهری

∗ ∗كارگاهتأسيسات شهري

∗ ∗ط راحی فضاهای شهری

∗ ∗كارگاه بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري

∗ ∗كارگاه حاشيهنشيني شهري

∗ ∗سیستم اطالعات جغ رافیایی ( )GISسطح متوسط

∗ ∗كارگاه مدي ريت گردشگري شهري

∗ ∗روش تحقیق عمومی( دو مورد)

∗ ∗كارگاهمدي ريت بح ران شهري

∗ ∗روش تحقیق تخصصی

∗ ∗كارگاهمدي ريت م واد زائد

∗ ∗طرحنامه نویسی

∗ ∗كارگاهبا دستورالعمل هاي فني دهياري ها

∗ ∗كتابداري

∗ ∗كارگاهآشنايي با نحوزه تهيه طرحهاي توجيهي درآمدزا

∗ ∗برگزاري  7كارگاه در استانداري اصفهان

∗ ∗كارگاهمحيط زيست روستا (مدي ريت م واد زايد ،فضاي سبز

∗ ∗کارگاه انسان شناسی

∗ ∗كارگاهنحوة وضع و وصول ع وارض دهياريها

∗ ∗کارگاه علم و فلسفه

∗ ∗كارگاهآشنايي با طرحهاي هادي و كنترل و نظارت بر

∗ ∗کارگاه روش معناشناسی

ساخت و سازهاي روستايي
∗ ∗كارگاه بررسي نسبت فلسفه و علم در تاريخ تفكر غ ربي

فصل سوم

روستا و )...

∗ ∗کارگاه تفکر انتقادی

∗ ∗کارگاه آینده پژوهی مدی ریت بح ران
∗ ∗برگزاري دوره آموزشي «بح رانهاي انسان معاصر» (تفسير

عالوه بر كارگاههاي فوق دوره های آموزشی زیر نيز در موضوعي مثنوي – معنوي) شامل كارگاههاي:

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي برگزار شده

∗

ماديگروي اخالقي ) 2جلسه(

است:

∗

شكاكيت ) 2جلسه(

∗ ∗وی راستاری فنی ،ادبی و محتوایی

∗

خودشناسي ) 2جلسه(

∗ ∗مکاتبات اداری

∗

خودبيگانگي ) 2جلسه(

∗ ∗آشنایی با ادیان بزرگ

∗

تنهایي ) 2جلسه(

∗ ∗سیستم اطالعات جغ رافیایی( )GISمقدماتی مستند به

∗

بيمعنایي ) 2جلسه(

پروژه

93

فصل سوم

برگزاري دوره آموزشي مددكاري اجتماعي و
توانبخشي ويژه كاركنان بنياد شهيد و امور ايثارگران شامل

 .6یکپارچگی حسی در درمان اختالالت شدی

كارگاههاي

 .7فرایند و ساختار

.1

1روش تحقيق در مددكاري اجتماعي

.2

2مباني مددكاري اجتماعي

.3

3روشهاي مددكاري اجتماعي فردي

.4

4روشهاي مددكاري گروهي

.5

5بهداشتي رواني و مددكاري اجتماعي

.6

6توانبخشي و مددكاري اجتماعي

.7

7پروتكلهاي توانبخشي

.8

8بازتواني جسماني (فعاليتهاي روزانه)

برگزاري دوره آموزشی کارکنان و مدیران بهزیستی
کل کشور شامل كارگاههاي
 .1شرح وظایف سازمانی تبیین بازرسان
 .2مهارتهای جستجو در منابع مطالعاتی
 .3اصول فن ترجمه
 .4آشنایی با نرم افزار

minitab

 .5سیستمهای اطالعاتی مدیریت (مدیریت فناوری اطاعات
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و ارتباطات )

 .8رویکردهای نوین در خصوصی سازی
.9

Developer2SQL

 .10نحوه نگارش طرح کسب و کار
 .11ارتباطات اجتماعی و تاثیر آن بر جلب مشارکتها و
خدمات داوطلبانه
 .12بلوغ و نوجوانی
 .14انواع کسب و کار خانگی
 .15آشنایی با اصول و کالس بندی پزشکی ورزشی معلولین
 .16اصول و فنون تبلیغات درر سانه های جمعی (مقدماتی)
 .17اصول پیشگیری از بیماریهای واگیرو غیر واگیر در
مراکز شبانه روزی
 .18تدوین برنامه راهبردی درون بخشی
 .19تعیین شاخصهای روشهای اختصاصی ارزیابی
عملکرد
 .20سیتو ژنتیک
 .21ارتقاء سالمت و سالمت روان عوامل اجتماعی موثر بر

سالمت روان

 .37راهبردها و مدلهای فقر زدایی

SDH

 .22برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 .23آموزش الکترونیکی

Elerning

 .38تهیه و تدوین طر های آمارگیری
 .39درمانهای نوین در اختالالت نافذ رشد

 .25توانمندسازی معلوالن در عرصه هنری و فرهنگی

 .41شنوایی شناسی کودکان

 .26ارتقا کیفیت زندگی در دوران سالمندی

 .42بلوغ و نوجوانی

 .27زوج درمانی

 .43تعیین شاخصهای روشهای عموی ارزیابی عملکرد

 .28مناسبسازی دولت الکترونیک به منظور دسترسی

 .44عکاسی و فیلمبرداری در روابط عمومی

معلوالن

 .45طرح طبقهبندی مشاغل

 .29مناسبسازی واحدهای مسکونی ویژه معلولین

 .46ارزیابی عملکرد

 .30ارتباطات جنسی سالمتر در پیشگیری از ایدز

 .47طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع

 .31طراحی و ایجادسازمانهای متناسب با عصر اطالعات

 .48مهارتهای زندگی

 .32نقشسازمانهای غیر دولتی در گسترش  CBRو شبکه

 .49آموزش احتیاطات استاندارد

سازی گروههای غیر دولتی محلی
 .33اصول مشاوره در توانبخشی
 .34شیوههای نظارت و ارزشیابی در خانه های کودکان
ونوجوانان

فصل سوم

 .24اصول آموزش فنی – حرفه ای

 .40مدیریت منابع مطالعاتی

 .50قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملک
داريیها سرمایهای
 .51تربیت جنسی فرزندان
 .52توانمند سازی افراد کم توان ذهنی

 .35کلیات درمان های غیردارویی در درمان اعتیاد

 .53روش های نیاز سنجی و الویت بندی پروژه

 .36فرایند توانبخشی حرفهای

 .54آشنایی با فرآیند اشتغال و کارآفرینی در سازمان
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 .55قانون تجارت

( .72آشنایی با نرم افزار )minitab

 .56الگوی یکپارچه خدمات حرفه آموزی و اشتغال حمایتی

 .73سیستم اطالعاتی مدیریت
 .74یکپارچگی حسی در درمان اختالالت رشدی

معلولین
 .57گرافیک و صفحه آرایی

 .75رویکردهای نوین در خصوصیسازی

 .58اصول فنی اجرای ساختمان

 .76خودکشی و مداخله در آن

 .59فناوریهای نوین در صنعت ساختمان

 .77نرمافزار کامپیوتر

فصل سوم

 .60تحقیق های کیفی اصول و انواع آن

برگزاري دوره آموزشي شهرداري شامل كارگاههاي

 .61تغذیه ورزشی

 .1آشنايي با دفترچه پيمان ( خدمات شهري -ساماندهي)

 .62شیوه تحلیل مقاالت علمی

 .2آشنايي با سامانههاي كنترل پروژه و مالي

 .63آشنایی با نرم افزار

spss

 .3آشنايي با اصول حسابداري

 .64اپتومتری اطفال

 .4تكنيكهاي حل مسائل به روش خالقيت

 .65دسترسی معلوالن و افراد کم توان به اماکن عمومی و

 .5فرايند و فنون تصميم گيري (اجرايي)

معماری شهری

 .6طرح تکریم ارباب رجوع

 .66مبانی کار آفرینی

 .7برنامه ريزي و مديريت شهري

 .67بر نامه ریزی مبتنی بر توانمند سازی

 .8قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي

 .68بانک اطالعاتی
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Share poin

nGo

 .9مهارتهاي زندگي

 .69شرح وظایف سازمانی تبیین بازرسان

 .10حقوق شهروندي

 .70مهارتهای جستجو در منابع مطالعاتی

 .11آشنايي با اصول بازرسي جوش

 .71اصول فن ترجمه

 .12مديريت كيفيت

 .14مدلهاي نوين كمي تصميم گيري

 .31آشنايي با اصول عمومي خدمات مهندسي

 .15آشنايي با سامانه مالي

 .32آشنايي با آراءكميسيون ماده صد

 .16آشنايي با چگونگي جلوگيري از تخلفات سازماني

.33مديريت و سازمان از ديدگاه قران

 .17جلب مشاركت شهروندان در امور فرهنگي و اجتماعي

 .34قوانين و مقررات ساماندهي مشاغل و معابر

 .18مديريت فضاي سبز شهري

 .35آشنايي با مطالعات ترافيكي ميداني

 .19آيين نامه تنظيم قراردادها

 .37اصول و ضوابط شهرسازي و معماري

 .20مديريت زمان

 .38آداب و اسرار نماز

 .21آشنايي با چگونگي ارزيابي در كنترل كيفيت فعاليت

 .39نقش كانونهاي محله محور و سازمان مردم نهاد در

هاي ترافيكي
 .22روشهاي برنامه ريزي اجتماعي و فرهنگي
 .23مديريت و سازمان از ديدگاه نهجالبالغه
 .24كاربرد ارزيابي تاثيرات اجتماعي پروژههاي عمراني در
مديريت شهري

نظام ناحيه محور
 .40شناخت و كاربرد بانكهاي اطالعات جغرافيايي
شهري(با تاكبد بر  GISو )GPS
 .41نقش ارزشهاي اسالمي در فرايند نظارت و كنترل
سازمان

 .25بودجه ريزي و برنامه ريزي عملياتي

 .42بررسي آسيبهاي اجتماعي شهر تهران

 .26مهارت هاي سرپرستي

 .43آشنايي با دفترچه پيمان ( خدمات شهري -ساماندهي)

 .27آشنايي با ضوابط مربوط به عالئم افقي و عمودي و

 .44نظام پيشنهادات و بهبود كيفيت

اصول ايمني معابر و شبكه
 .28آشنايي با ضوابط و اجراي احكام

فصل سوم

 .13آشنايي با مديريت محله و محله محوري

 .30نظام پيشنهادات و بهبود كيفيت

 .45تكنيكهاي حل مسائل به روش خالقيت
 .46مديريت مشاركتي

 .29بررسي آسيبهاي اجتماعي شهر تهران
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برگزاری دورههای آموزشی شش ماهه دوم سال 91

عناوين دورهها و نام دستگاه اجرایی

آموزشهاي مدلسازي در تدوین مباني و مولفه هاي الگوي
اسالمي -ایراني كار
طرح سلمان

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

فصل سوم

سيماي فقر درایران
اصول مذاكرات در رفتار سازماني
سياست هاي جبراني و فقرزدایي
كارگاه عملي مصاحبه هاي گزینش
مدیریت و نحوه اعزام تيمهاي ورزش و طبقه بندي سطح
مسابقات
قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها و انجمنهاي سياسي و
صنفي و مقررات مرتبط

98

وزارت آموزش و پرورش
مدیریت دانش

پژوهش های سازمانی
كاربرد آمار در مدیریت
مدیریت عملكرد
مدیریت توسعه و تحول سازمان
طراحی فرآیندها و ساختارهای سازمانی

سالمت اداری

طرح سلمان

وزارت ارتباطات

مسئولين دفاتر

روابط انسانی و نحوه برخورد با ارباب رجوع

پدافند غير عامل

وزارت اقتصاد

آشنایی با قرار دادها و مقررات پيمانكاری

كار آفرینی

ابزارهای ارتقاءبهره وری

آشنایی با تفاسير آیات قران

اصول حسابرسی

فرهنگ و تمدن

كسورات قانونی )طبق نظام جدید بودجه(

ده برنامه تحول اداری

مدل تعالی سازمان

فصل سوم

جعل اسناد و راه های مقابله با آن

مهندس دوباره فرآیندها

99

فصل سوم

100

آیين نگارش و مكاتبات اداری

اینترنت و قابليت انجام آن در امور اداری

ارزیابی طرح های اقتصادی

حسابرسی 1

ثبت عمليات حسابداری انواع درآمدها و سایر منابع

اثر بخشی دوره های آموزشی

قانون كار و تامين اجتماعی

نقش وظایف مسئوالن دفاتر  +خصویات شخصيتی

تحول در نظام های مدیریتی

بهبود روشها و حيطه عملكرد آن

بودجه برنامه ای -بودجه عملياتی

آشنایی با مباحث مرتبط با تحول اداری

اصول سازماندهی و تشكيالت +سازماندهی

مسئوليت كيفری كاركنان دولت

آشنایی با قوانين و مقررات مالی و محاسباتی

مبانی روانشناسی +روانشناسی فردی

حسابداری)بدهیهای جاری و حسابداری حقوق(

فنون سنجش و ارزیابی عملكرد

برنامه ریزی و كنترل پروژه

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

نظام رسيدگی به تخلفات اداری

سنجش عملكردBSC

مدیریت عملكرد

تجزیه و تحليل سيستم ها و روشها

اصول و مبانی برنامه ریزی

قانون دیوان محاسبات كشور

خالصه سازی و مكاتبات اداری

اصول و مبانی حقوقی قراردادها

دیتا سنتر

اصول بایگانی

اصول و مبانی ارتباط جمعی

ارتباطات سازمانی

اداره امور دفتری

نظریه ها و روابط بين اللمل

فصل سوم

قانون مدیریت خدمات كشوری

قراردادها و معامالت بين المللی

101

شهرداری

سازمانهای منطقه ای و بين الملل

تجزیه و تحليل مشكالت و تصميم گيری

-1طرح تكریم  -2آشنایي با دفترچه پيمان خدمات شهري
 -3آشنایي با دفترچه پيمان فضاي سبز

قانون تجارت

طرح تكریم  -2آشنایي با اصول حسابداري  -3آشنایي با
سامانه مالي

فصل سوم

حسابرسی عملياتی

طرح تكریم  -2آشنایي با مدیریت محله محوري  -3جلب
مشاركت شهروندان

سازمان سمت
تجزیه و تحليل مشكالت و روش های تصميم گيری

سازمان ملی زمین و مسکن

102

دوره های آموزشی ویژه شهرداران:
آشنایي با دفترچه پيمان ) خدمات شهري -ساماندهي(

آشنایي با سامانههاي كنترل پروژه و مالي

ده برنامه تحول اداری و دوركاری

آشنایي با اصول حسابداري

طرح سلمان

طرح تكریم ارباب رجوع

فرایند و فنون تصميم گيري )اجرایي(

مدلهاي نوین كمي تصميم گيري

برنامه ریزي و مدیریت شهري

آشنایي با سامانه مالي

مهارتهاي زندگي

آشنایي با چگونگي جلوگيري از تخلفات سازماني

قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعی

جلب مشاركت شهروندان در امور فرهنگي و اجتماعي

حقوق شهروندي

مدیریت فضاي سبز شهري

آشنایي با اصول بازرسي جوش

آیين نامه تنظيم قراردادها

مدیریت كيفيت

مدیریت زمان

آشنایي با مدیریت محله و محله محوري

آشنایي با چگونگي ارزیابي در كنترل كيفيت فعاليت هاي
ترافيكي

فصل سوم

تكنيكهاي حل مسائل به روش خالقيت

آشنایي با دفترچه پيمان )فضاي سبز -زیباسازي(

103

فصل سوم

104

روشهاي برنامه ریزي اجتماعي و فرهنگي

مدیریت مشاركتي

مدیریت و سازمان از دیدگاه نهجالبالغه

آشنایي با اصول عمومي خدمات مهندسي

كاربرد ارزیابي تاثيرات اجتماعي پروژههاي عمراني در
مدیریت شهري

آشنایي با آراءكميسيون ماده صد

بودجه ریزي و برنامه ریزي عملياتي

مدیریت و سازمان از دیدگاه قران

مهارت هاي سرپرستي

قوانين و مقررات ساماندهي مشاغل و معابر

آشنایي با ضوابط مربوط به عالئم افقي و عمودي و اصول
ایمني معابر و شبكه

آشنایي با مطالعات ترافيكي ميداني

آشنایي با ضوابط و اجراي احكام

اصول و ضوابط شهرسازي و معماري

بررسي آسيبهاي اجتماعي شهر تهران

آداب و اسرار نماز

نظام پيشنهادات و بهبود كيفيت

نقش كانونهاي محله محور و سازمان مردم نهاد در نظام
ناحيه محور

شناخت و كاربرد بانکهاي اطالعات جغرافيایي شهري)با
تاكبد بر  GISو (GPS
نقش ارزشهاي اسالمي در فرایند نظارت و كنترل سازمان

دورههای آموزشی شش ماهه اول سال 92

عناوين دورهها و نام دستگاه اجرایی

شرکت زیر ساخت ارتباطات

روشنایي شهر و نقش نور در زیبایي شهر

خالصه سازی مكاتبات و نوشته های اداری

گمرک جمهوری اسالمی ایران

آیين نكارش و مكاتبات اداری
ارزیابی كار وزمان

فصل سوم

دوره های توجيهی بدو خدمت )اخالق حرفه ای -فرهنگ
سازمانی -مدیریت خدمات كشور

بهداشت ایمنی محيط كار

ده برنامه تحول اداری
بهداشت روانی محيط كار
قراردادها سرمایه ای قراردادهای بين الملل
كار تيمی و حل مسئله
قانون تجارت

105

كار آفرینی

اصول و مبانی مدیریت بحران )دو گروه(

تدبير در ایجاد انگيزش

تكنيک ها و فنون بهبود سيستم ها و روش ها

برقراری ارتباط موثر با محيط و دیگران

مناقصه و مزایده در شهرداری

مدیریت دانش

مدیریت پسماند

فصل سوم

شهرداری
برقراری ارتباط موثر با محيط و دیگران

برنامه ریزی مدیریت نمایشگاهی و جشنواره فرهنگی

طرح تكریم

فعاليتهای فوق برنامه

اصول و فنون مذاكره

عفاف و حجاب

اصول و مبانی برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت كاركنان

خانواده متعالی

آشنایی با تخلفات اداری

پاسخگویی و شهروند مداری

مفاهيم قران
اصول پيشگيری و كاهش آسيب های اجتماعی

106

مهندسی ارزش در پروژه های حمل و نقل

گمرک جمهوری اسالمی ایران
برنامه پنجم توسعه

پدافند غير عامل

آشنایی با مجازات اسالمی

قانون ماليات بر ارزش افزوده

مدیریت دانش

سيستمها و روش ها

امور انتظامي مقدماتي

تفسير برگزیده آیات قران كریم

اصول حفاظت فيزیكي

روش تحقيق

رضایت شغلی و چگونگی اندازه گيری آن

مدیریت دانش

استانداردهای نوین سازمان جهانی گمرك در زمينه امور
گمركی

آموزش خانواده

قوانين و مقررات گمركي مربوط به قاچاق كاال

قانون ماليات های مستقيم

سند خوانی

تفسير برگزیده آیات قران كریم

اخالق فردی ،اجتماعی و اداری

فصل سوم

بنيان های حكومت اسالمی

امور مقدماتی انتظامی

روخوانی و روانخوانی
ارزیابی كار و زمان

107

دوره های آموزشی شش ماهه دوم سال  1392به صورت زیر
است:

عناوين دورهها و نام دستگاه اجرایی

كار آفرینی
ماليات بر ارزش افزوده

فصل سوم

شرکت زیر ساخت
حسابداری پروژه

حسابداری حقوق و دستمزد

اصول و مبانی ارتباطات

روش تحقيق

خصوصی سازی

اوتلوك در دو گروه

برقراری ارتباط موثر با محيط و دیگران

آشنایی با نظام جامع آموزش و فرایند آموزش كاركنان

بهرهوری و تكنيكهای اندازه گيری آن

آسيب شناسی فرایند فرهنگی و اجتماعی در شهرها

تجارت اكترنيک

عفاف و حجاب

قانون مدیریت خدمات كشور

خانواده متعالی

قوانين و مقررات گمركی

قوانين و مقررات مالی و حسابداری

مدیریت دانش

108

شهرداری

گمرک البرز

اصول و مفاهيم سازمانی

سيستمها و روشها

ارتباطات سازمانی

قانون مالياتهای مستقيم

رضایت شغلی و چگونگی اندازهگيری آن

آشنایی با اصول و مبانی امور گمركی)(1

گمرک زنجان

كنترل پروژه

مدیریت دانش

رضایت شغلی

مدیریت كيفيت

بنيان های حكومت اسالمی

گمرک اهواز
مدیریت بحران

فصل سوم

تفسير آیات برگزیده قرآن كریم

قانون پنجم برنامه توسعه

گمرک شیراز
آموزش خانواده

گمرک ایالم

قانون ماليات های مستقيم

پدافند غير عامل

آموزش انتظامی

قانون ماليات بر ارزش افزوده

برقراری ارتباط موثر

109

احكام زندگی در اسالم

ارزشيابی عملكرد كاركنان

قانون كا و تامين اجتماعی

آموزش خانواده

آیين نگارش و مكاتبات اداری

قانون تجارت

گمرک گلستان

فصل سوم

مسئوليت مدنی دولت
آیين دادرسی مدنی

ماليات بر ارزش افزوده

تلفيق بودجه ریزی برنامه ریزی و پيش بينی

استانداردهای نوین سازمان جهانی گمرك در زمينه امور
گمركی

مدیریت استراتژیک

سند خوانی

مدیریت بحران

اصول و مفاهيم سازمانی

گمرک کرمانشاه
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آشنایی با اصول و مبانی امورگمركی1

امور انتظامي مقدماتي

بهره وری نيروی انسانی

قانون مالياتهای مستقيم

بهسازی سازمانی

اصول حفاظت فيزیكي

بنيانهای انقالب اسالمی و والیت فقيه

رضایت شغلی و چگونگی اندازه گيری آن

تفكر سيستمی در مدیریت سازمانی

مدیریت مشاركتی با تاكيد بر نظام پيشنهادات

گمرک مشهد

ارزیابی قطعات الكترنيک

گمرک جمهوری اسالمی ایران

قانون ماليات بر ارزش افزوده

دوره توجيهي بدو خدمت استان اردبيل

اخالق فردی ،اجتماعی و اداری

دوره توجيهي بدو خدمت استان خوزستان

آموزش خانواده

دوره توجيهي بدو خدمت بندر لنگه

آشنایی با اصول و مبانی گمركی كاال

دوره توجيهي بدو خدمت استان سيستان و بلوچستان

اصول طبقه بندی كاال

دوره توجيهي بدو خدمت استان فارس

ارتباطات سازمانی

دوره توجيهي بدو خدمت استان قم

گمرک قم

دوره توجيهي بدو خدمت استان كرمانشاه

برنامه پنجم توسعه

دوره توجيهي بدو خدمت استان كردستان

ارزیابی كار و زمان

دوره توجيهي بدو خدمت استان ایالم

امور مقدماتی انتظامی

دوره توجيهي بدو خدمت استان تهران

آشنایی با مجازات اسالمی

فصل سوم

قانون مالياتهای مستقيم

دوره توجيهي بدو خدمت استان خراسان رضوی

ناجا

111

دوره های آموزشی شش ماهه اول سال 93

روش تحقيق
شيوه نگارش مقاالت علمی و پژوهشی

عناوين دورهها و نام دستگاه اجرایی

وزارت اقتصاد

فصل سوم

شرکت زیر ساخت وزارت ارتباطات

معرفت و بصيرت حسينی

ایين نگارش و مكاتبات اداری

بنيانهای حكومت اسالمی و والیت فقيه

اصول تهيه و تدوین قراردادهای داخلی

پدافند غير عامل
ماليات بر ارزش افزوده
پيشگيری از بيماریهای قلبی و عروقی

برنامه ریزی و كنترل پروژه
برقراری ارتباط موثر با محيط و دیگران
شناخت اضطراب و استرس و راه های مقابله با آن
اخالق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسالمی در نظام اداری
كار آفرینی
ایمنی و بهداشت محيط كار
قوانين و مقررات صادرات وواردات

112

قانون مدیریت خدمات كشوری

جغرافيای شهری و گردشگری

مدیریت تحول و نوآوری

نقش رسانهها و مسائل تبليغاتی در امور فرهنگی

ارتقاء و حفﻆ كرامت مردم در نظام اداری

تكنيكها و فنون بهبود سيستمها و روشها

مبارزه با پولشویی

هویت شهری

فنون تصميم گيری و حل مسئله

آشنایی با تخلفات اداری

ویژگيها و مالحظات حسابرسی داخلی در شهرداری)گروه
یک(

مدیریت فرایندها و اندازهگيری اثربخش

ویژگيها و مالحظات حسابرسی داخلی در شهرداری)گروه دو(

توسعه نيافتگی و تاثير آن بر شهرهای جهان سوم

آشنایی با كمسيونهای شهرداری

آسيب شناسی اجتماعی در شهر

پاسخگویی و شهروند مداری

مدیریت تصميم گيری

آشنایی با سازمانها و تشكلهای غير دولتی مردم نهاد

مسئوليتهای اجتماعی در سازمان

فصل سوم

شهرداری تهران

اصول و مبانی برنامه ریزی فرهنگی

113

گمرک

فصل سوم

نقش رسانه ها و مسائل تبليغاتی امور فرهنگی
اطالع رسانی و تبليغات فرهنگی

مدیریت ریسک

اصول پيشگيری و كاهش آسيب اجتماعی

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری

تهيه و تنظيم قرارداد های داخلی

استانداردهای نوین سازمان جهانی

تغذیه ورزشی

روش تحقيق

اطالع رسانی و تبليغات فرهنگی

اصول و مبانی سازماندهی

مدیریت و برنامه ریزی جشنواره های فرهنگی

مدیریت دانش

حجاب و عفاف و نقش آن در اجنماع

آشنایی با قوانين و مقررات امور گمركی

زندگی به سبک ایرانی و اسالمی

قانون تجارت

اصول پيشگيری و كاهش آسيب اجتماعی
اصول و مبنای برنامه ریزی فرهنگی
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سازمان بهزیستی
دوره آموزشی پيشگيری از طالق)در  3استان و هر استانی دو
دوره مقدماتی و پيشرفته(

وزارت ارتباطات

اقصاد خانواده موحد

سازمان مهندسی ارزش

حقوق اداری
اصول تنظيم و كنترل بودجه دولتی

مهندسی ارزش

اصول رعایت موارد حفاظتی در زمينه اسناد و مدارك
آیين نگارش قضایی

مدیریت همایش ها و گردهمایی ها

فصل سوم

مدیریت بهره وری

جرائم خاص كاركنان دولت

وزارت اقتصاد
آسيب شناسی خانواده
تربيت فرزند
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دورههای آموزشی شش ماه دوم سال 93

مدیریت فرایندها و اندازهگيری اثربخش

عناوين دورهها و نام دستگاه اجرایی
راه كارهای ارتقاء بهرهوری در سازمانها

شهرداری تهران
ساماندهی و اداره امور اموال ،كارپردازی و تداركات
تغذیه ورزشی
اخالق حرفهای در سازمان

فصل سوم

اطالع رسانی و تبليغات فرهنگی
پاسخگویی و شهروند مداری
مدیریت و برنامه ریزی جشنواره های فرهنگی
حجاب و عفاف و نقش آن در اجنماع

گمرک ایالم
قوانيين و مقررات امور گمركی

زندگی به سبک ایرانی و اسالمی

گمرک بوشهر
اصول پيشگيری و كاهش آسيب اجتماعی
اصول و مبنای برنامه ریزی فرهنگی
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قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری)مباحث
حقوقی(
قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری )مباحث
رفتار سازمانی(

گمرک گناوه

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری )مباحث
رفتار سازمانی(

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری)مباحث
حقوقی(

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری)مباحث
درستكاری(

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری )مباحث
رفتار سازمانی(

گمرک مشهد(لطف آباد)

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری)مباحث
درستكاری(

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری)مباحث
حقوقی(

گمرک مشهد

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری )مباحث
رفتار سازمانی(

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری)مباحث
حقوقی(

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری)مباحث
درستكاری(

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری )مباحث
رفتار سازمانی(

گمرک مشهد (دوغارون)

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری)مباحث
درستكاری(

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری)مباحث
حقوقی(

گمرک مشهد (سرخس)

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری )مباحث
رفتار سازمانی(

فصل سوم

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری)مباحث
درستكاری(

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری)مباحث
حقوقی(
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قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری)مباحث
درستكاری(

تكنيكهای برنامه ریزی

گمرک بندر عباس

تجزیه و تحليل اداری

فصل سوم

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری)مباحث
درستكاری(

بررسیهای مالی

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری )مباحث
حقوقی(

سازمان بهزیستی کشور

قانون ارتقاءسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری )مباحث
رفتار سازمانی(

كارگاه آموزشی پيشگيری از طالق)در  15استان و در هر
استان  2دوره مقدماتی و پيشرفته(

وزارت ارتباطات

آینده پژوهی

سازمان پژوهش

spss
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بازاریابی بينالمللی

اصول ایمنی و بهداشت و كمكهای اوليه

بودجه ریزی عملياتی

مدیریت دانش

تخلفات اداری و نحوه رسيدگی به آن

نيازسنجی آموزشی

اصول مهارتهای كاربردی توانمندسازی مسئولين دفاتر
دبيرخانه

مدیریت دانش

برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات در روابط عمومی

برقراری ارتباط موثر با محيط و دیگران

پيشگيری از بيماریهای قلب و عروق

شناخت اضطراب و استرس و راه های مقابله با آن

وزارت اقتصاد

پدافند غير عامل

مدیریت و فناوری اطالعات
آسيب شناسی خانواده

شرکت زیر ساخت ارتباطات

آینده پژوهی

فصل سوم

مدیریت منابع آب ایران

نيازسنجی آموزشی

فنون تصميم گيری و حل مسئله
مدیریت تحول و نوآوری
اصالح الگوی مصرف
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پژوهشگاه معرفی شدند .در مجموع از دانشجویان معرفی

آشنایی با تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه

تربيت پژوهشگر حرفهای و تأمين نيروی انسانی مورد
نياز جهاد دانشگاهی و پاسﺦ به نيازهای جامعه از اهداف
و رسالتهای جهاد دانشگاهی است .بدین منظور تأمين و
تربيت نيروی انسانی آموزشدیده و بسترسازی برای جذب
نخبگان علمی و پژوهشی در حوزه پژوهش ،پژوهشگاه را بر
آن داشت تا آموزش در سطح تحصيالت تكميلی را پيگيری

فصل سوم

نماید .در این راستا ابتدا مقطع تحصيلی كارشناسی ارشد و
سﭙس دوره دكتری پژوهشمحور برنامهریزی گردید.

دوره دكتری پژوهش محور در پژوهشگاه با اخذ مجوز
از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری در آزمون نيمه متمركز
بهمن ماه  ،1390با جذب  2نفر دانشجو در رشته علوم
شد.

در سال تحصيلی  1391-1392نيز مجوز جذب  56نفر
دانشجو از طریق آزمون نيمه متمركز از سوی شورای
گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقيقات و ارتباطات
طی نامه شماره  2/22/115811در مورخ 1391/5/25
صادر گردید كه  218نفر دانشجو برای مصاحبه به

120

مصاحبه شركت كردند كه از بين دانشجویان شركت كننده
در مصاحبه ورودی 21 ،نفر از سوی وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوری به عنوان پذیرفتهشده نهایی به پژوهشگاه معرفی
شدند .در سال تحصيلی  1391-1392عالوه بر آزمون نيمه
متمركز 15 ،نفر از طریق سهميه )استعدادهای درخشان،
بورس ،مربی( جذب شدند .تعداد دانشجویان مشغول به
تحصيل به تفكيک كد رشته در جدول زیر آمده است.

در سال تحصيلی

دوره دکتری پژوهش محور

اقتصادی از نيمسال دوم سال تحصيلی  91-90آغاز

شده از سوی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری  166نفر در

1392-1393

نيز مجوز جذب  2نفر

دانشجو از طریق آزمون نيمه متمركز از سوی شورای
گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقيقات و ارتباطات
صادر گردید 16 ،نفر دانشجو برای مصاحبه به پژوهشگاه
معرفی شدند و پس از مصاحبه و گزینش 2 ،نفر پذیرفته
شدند .عالوه بر این ،در سال تحصيلی  1392-1393یازده
نفر از طریق سهميه )استعدادهای درخشان ،بورس ،مربی(
جذب شدند.

جدول :تعداد دانشجویان ورودی  92-91به تفكيک كد رشته و سهميه
رشته

فرهنگ و ارتباطات
روان شناسی عمومی
آینده پژوهی
مسایل ایران
سياستگذاری فرهنگی

مدیریت دولتی
جغرافيا و برنامه ریزی شهری

جمع

4

4

8

1

1

2

7

1

8

1

1

2

1

2

3

2

1

3

2

4

6

3
21

1
15

4
36

فصل سوم

علوم اقتصادی

آزمون نیمه
متمرکز

سهمیه

جمع

جدول :تعداد دانشجویان ورودی  92-93به تفكيک كد رشته و سهميه
رشته

آزمون نیمه
متمرکز

سهمیه

جمع

آینده پژوهی

1

7

8

جغرافيا و برنامهریزی شهری

1

4

5

جمع

2

11

13
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جدول :عناوین رسالههای دانشجویان دکتری پژوهشمحور به تفکیک رشته
رشته

عنوان رساله
تحليل تطبيقی تاریخی دگرگونی كنش ارتباطی و حوزه عمومی ،جامعه مدنی و دموكراسی در ایران؛ مطالعه
موردی ،ایران در فاصله مشروطه تا انتخابات یازدهم ریاست جمهوری

فرهنگ و ارتباطات

فصل سوم

بررسی اثرات رسانه های نوین بر نظام رسانه ای ایران
تحليل انتقادی نظریه ی تأثير استبداد بر خلقيات ایرانيان
بررسی ساز و كار های توزیع نوآوری در شبكه های اجتماعی :تالشی برای تصحيح زمينه های ساختاری
تحليل فضای گفتمانی خانواده محور در فيلمهای سينمای ایران
ارائه مدل تعاملی پليس و تلوزیون پيشگيری از سرقت
تبيين بر ساختگی هویت اجتماعی جامعه ایرانی در فضای مجازی
بازنمایی آموزش شهروندی در كتب درسی مدارس ایران
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آینده پژوهی بازار سهام؛ طراحی مدل پيش بينی بلند مدت
طراحی یک چارچوب كنترل برای تحقق آینده مطلوب -مورد بخش انرژی ج.ا.ایران
طراحی مدل دایناميک ارزیابی استراتژیها با رویكرد آینده پژوهانه در شركت ملی نفت ایران
آینده نگاری تركيب نيروی انسانی بخش دولتی در افق 1404
طراحی الگوی آینده نگاری در مدیریت خطر پذیری زلزله در ایران
آینده پژوهی

آینده پژوهی تجاری شدن آموزش عالی در چشم انداز  1404جمهوری اسالمی ایران
رایه الگوی پيش بينی رویدادها و متغيرهای اقتصادی در ایران با رویكرد آینده پژوهی
تبيين اثرات سياستگذاری مدیریت شهری از منظر عدالت فضایی شهری ،مورد كالنشهر تهران
آینده نگاری راهبردهای تحول نظام آموزش منابع انسانی آجا

فصل سوم

طراحی نظام دیده بانی آموزش عالی با رویكرد كارآفرینانه

آینده پژوهی نفوذ گفتمان انقالب اسالمی در غرب آسيا
آینده نگاری دیﭙلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایران
آیندهپژوهي قدرت جمهوري اسالمي ایران در ژئوپليتيک جدید خاورميانه
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آینده پژوهی سرمایه انسانی آجا با رویكرد نگهداشت
آینده پژوهی رفتار انتخاباتی ایرانيان
آینده پژوهی پارك های علم و فناوری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فصل سوم

تبيين حكمروایی در مدیریت و برنامه ریزی شهر اسالمی
تبيين پيامدهای فضایی سياست های مداخله در نوسازی بافت فرسوده در ایران
تبيين الگوی مدیریت تغييرات كاربری زمين شهری )شهر تهران(
الگوهای سبک زندگی در بازتوليد فضاهای شهری )شهر زنجان(

كاركرد نظام نوین مدیریت محله ای در ارتقاء سرمایه های اجتماعی مناطق شهر تهران
تحليل ظرفيتهای نهادی موثر بر بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری )مطالعه موردی :شهرداری منطقه 12
شهر تهران(
تبيين سياستهای برنامه ریزی مسكن با تاكيد بر اقشار كم در آمد )مورد پژوهش منطقه شهری مشهد(

بررسی موانع نهادی های خصوصی سازی در ایران  :مطالعه موردی صنعت برق كشور
علوم اقتصادی

سياستگذاری پولی بهينه با توجه به ارجحيت كاالهای داخلی در اقتصاد ایران
برآورد سهم و اثرات اقتصادی گردشگری در اقتصاد ایران :یک رهيافت تعادل عمومی
ارزش گذاری منابع توریستی از طریق روش ارزش گذاری شرطی
تحليل نهادی عملكرد صندوق های نفتی؛ مطالعه تطبيقی ایران و نروژ و عربستان

مسائل
ایران

124

منازعه گفتمانی در فرآیند تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
تبيين سرمایه اجتماعی )برون سازمانی(پليس در شهر تهران و راهبردهای ارتقای آن

سیاستگذاری فرهنگی

بررسي تاثير پشتيباني شبكه هاي حمایتي در ارتقاء زنان به سطوح عالي مدیریت سياسي در ایران
سياستگذاری خدمت سربازی و ارائه مدل كارآمد و اثر بخش متناسب با وضعيت فرهنگی و اجتماعی ایران
سياستگذاری فرهنگی در توسعه شهرهای قوميتی ایران
ارائه الگویی برای توسعه پایدار مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطالعات و الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت
طراحی و تبيين مدل سنجش اثرات فاوا بر توسعه پایدار
ارائه الگوی بومی ارزیابی تكنولوژی پایدار با رویكرد الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت

مدیریت دولتی

طراحی الگوی ارزیابی عملكرد ساختارهای توليد و مدیریت دانش در ناجا
طراحی الگوی استراتژیک اجرای كامل نظام ماليات بر ارزش افزوده )مطالعه موردی :اداره كل امور مالياتی

فصل سوم

طراحی مدل ارزیابی سرمایه های فكری در نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

استان آذربایجانشرقی(

طراحی الگوی استراتژیک مدیریت آموزش ضمن خدمت كاركنان دولت )مطالعه موردی آموزش های ضمن
خدمت كاركنان سازمان امور مالياتی كشور(

روانشناسی عمومی

اثر بخشی آموزش سبک زندگی اسالمی بر سالمت روان
مدل یابی معادالت ساختاری عوامل موثر بر واكنش شهروندان تهرانی نسبت به پيام خطر زلزله احتمالی
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شایان ذكر است كه در دوره دكتری عالوه بر اعضایهيئت علمی محترم جهاد دانشگاهی اساتيدی از
دانشگاههای معتبر كشور نيز در امر تدریس و راهنمایی
رساله یاریگر پژوهشگاه بودهاند.

ظرفيتهاي آموزشي پژوهشگاه به تفکیک گروه
پژوهشی
الف) حوزه مطالعات و آموزش كاربردي علوم اقتصادي

در نرم افزار COMFAR III Expert

 .9رقابتمندي سيستمي الگويی جدید برای توسعه
صنعتی
 .10تحليل و سنجش تاثير يارانه ها در اقتصاد
 .11بررسی آثار سياستهاي اقتصادي بر رفاه جامعه
ایرانی
 .12بررسي نظام يارانه ها كاالهاي اساسي در ايران و

فصل سوم

 .1مطالعات اقتصادی طرحهای مرتبط با مهار آبهای راهكارهاي اصالح آن
رودخانه های مرزی کشور
 .2بررسي زمينههاي سرمايهگذاري در اقتصاد ایران
 .3آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده
 .4آشنايي با تحليل فضاي كسب و كار
 .5شناخت و بررسی وضعیت موجود زیر بخش های
تولیدی در ایران

 .13اقتصاد يارانه :نقدي كردن يارانه ها و آثار
اجتماعي -اقتصادي آن
 .14يارانه نان،چالشها و راه كارهاي هدفمندي آن
در ايران و جهان
 .15يارانه گندم در ايران و اثرات حذف آن
 .16بررسي تجربيات جهاني يارانه غذا:رهيافتي براي

 .6جايگاه صندوقهاي مالي و اعتباري غير دولتي در ايران
توسعه بخش کشاورزي

 .17تحلیل اقتصادی زنجیره ارزش فعالیتهای تولید

 .7ارزيابي اقتصادي -اجتمايي پروژه هاي خدماتي -صنعتی و کشاورزی
توليدي
 .8آموزش ارزيابي اقتصادي و امكان سنجي پروژه ها
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 .18ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایهگذاری منتخب
.19سرمایهگذاری خارجی :موانع ،ظرفیتها و

پتانسیلها برای اقتصاد ایران
 .20رقابتپذیری اقتصاد ایران

 .9بازآفرینی شهری ،توسعه محلهاي و توانمندسازي
 .10ظرفیتها و محدوديتهاي حقوقي در بازآفرینی

 .21الگوهای بررسی رقابتپذیری بخشهای صنعتی شهری
و تولیدی
 .22روشهای نوین تأمین مالی در زیربخشهای
تولیدی اقتصاد

 .11حمل و نقل و ترافیک شهری
 .12گردشگری شهری
 .13مدیریت شهری

 .24اجرای بانکداری اجتماعی در ایران

 .15برنامه ریزی فضای سبز شهری

 .25تحول نظام بانکی :راهکارها و آسیبشناسی

 .16مدیریت مواد زائد جامد شهری

 .26تحلیل محیط سرمایهگذاری در اقتصاد ایران

 .17آسيبشناسي نظارت بر ساخت و ساز ساختمان

ب) حوزه مطالعات و آموزش كاربردي برنامه ريزي شهري و
مديريت شهري

 .1بازآفرینی شهری و حقوق شهروندی
 .2روشهاي تامين مالي در بازآفرینی شهری
 .3جایگاه الگوهای مشاركتي در بازآفرینی شهری
 .4تاثیر عوامل اجتماعی -فرهنگی بر بازآفرینی شهری
 .5الگوهای مديريتی در بازآفرینی شهری
 .6بازآفرینی شهری و توسعه پایدار
 .7جایگاه مديريت بحران در بازآفرینی شهری
 .8بازآفرینی شهری و باز توليد منظر شهري

فصل سوم

 .23اجرای بانکداری شرکتی و اختصاصی در ایران

 .14برنامهریزی مسیر گردشگری

در نظام مديريت شهري
 .18برنامه راهبردي و ساماندهي بافت فرسوده و ناكار
آمد شهري
 .19مكان گزيني شهرهاي جديد از نظر توان هاي
طبيعي
 .20بنياد هاي نظري شهر در قلمرو فرهنگ اسالمي
 .21بررسي ساختار درآمد و هزينه شهرداري ها،
راههاي تأمين منابع جديد مالي
 .22آشنایی با حوزه فعالیت مالی شهرداری ها
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 .23سیستم اطالعات جغرافیایی GIS
 .24آشنایی با حوزه اداری و حقوقی شهرداری ها
 .25آشنایی با حوزه فعالیت خدمات شهری
شهرداریها
 .26آشنایی با حوزه فعالیت امور فنی و شهرسازی

و بالیا
 .38چگونگي تامين مالي مسكن كم درآمدها
 .39ريشه يابي فقر مسكن در ايران و ارائه راهكارهاي
تامين مسكن براي گروههاي كم درآمد

 .27حمل و نقل و ترافيك هوشمند

 .40مدیریت سوانح و بالیای روستایی

 .28بررسي مشكالت كالبدي مجتمعهاي مسكوني

 .41آشنايي با طرح هادي روستايي و كنترل و

و ارائه معيارهاي برنامهريزي و طراحي مطلوب

فصل سوم

 .37دوره :اصول و فرایندها در امداد رسانی در سوانح

نظارت بر ساخت و سازهاي روستايي

 .29تجارب جهاني بهسازي سكونتگاههاي غيررسمي

 .42آشنایی با نحوه وضع و وصول عوارض دهیاریها

 .30توانمند سازي سكونتگاههاي غير رسمي

 .43آشنايي با توسعه و برنامه ريزي روستايي

 .31بررسي موانع توسعه حقوق شهروندي

 .44محیط زیست روستا

 .32بررسي ضوابط و مقررات توزيع رانت اقتصادي

 .45گردشگری روستایی

زمين شهري
 .33مدیریت و برنامه ریزی سوانح و بالیا

 .46آشنایی با نحوه تهیه برنامه پنج ساله دهیاری ها
 .47مدیریت و ساماندهی بافت های فرسوده

 .34نقش شهرسازی در کاهش اثرات سوانح و بالیا

روستايي

 .35پیامدهای جامعه شناختی و روان شناختی

ج) حوزه مطالعات و آموزش كاربردي مديريت

سوانح و بالیا

.1

دوره آشنايي با مفاهيم مديريت پروژه و نرم

 .36مدیریت و ساماندهی خدمات بهداشتی درمانی افزارهاي مرتبط با آن
در سوانح و بالیا
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.2

تجزیه تحلیل صورتهای مالی

.3

آشنایی با حسابداری برای مدیران

د) حوزه مطالعات و آموزش كاربردي جامعه شناسي

.4

آشنایی با بورس اوراق بهادار

.1

هويت اجتماعي؛ رويكردها و نظريهها

.5

روشهای ارزش آفرینی در شرکتهای هلدینگ

.2

بررسي تأثيرات فرهنگي ،اجتماعي جسماني

.6

آشنایی با بودجه ریزی عملیاتی

.7

اصول و مباني بازاريابي

.3

.8

آشنایی با مفهوم بهره وری و روشهای محاسبه

	.4کاربرد روش پيمايش در تحقیقات اجتماعی

آن
سیستمی)

طراحي و تدوين پرسشنامه

.5

هويت ديني

.6

هويت و بحران هويت دختران

.7

طرح نامه نويسي

 .10بازاريابي الكترونيكي

	.8کاربرد  SPSSدر تحقیقات اجتماعی

 .11مديريت زمان

	.9کاربرد  Lisrelدر طراحی معادالت ساختاری

 .12مديريت دانش

 .10روابط عمومي

 .13مدیریت ارتباط با مشتری()CRM

 .11شیوهها و تکنیکهای جمعآوري دادهها و

 .14مدیریت استراتژیک
 .15مدیریت منابع انسانی
 .16عارضهیابی سازمانی
 .17مدیریت کارآفرینی

فصل سوم

.9

ارزیابی ویژگیهای سازمان یاد گیرنده (مدل

بازيهاي رايانهاي روي كودكان و نوجوانان

تکمیل پرسشنامه
	.12کاربرد نرمافزارهای رایانهای برای تحلیل
دادههای کیفی
	.13کاربرد نظریه مبنایی در تحقیقات اجتماعی
 .14نمونهگیری در تحقیقات شبکههای اجتماعی
مجازی
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 .15روشهاي و تكنيكهاي اجرا و تحلیل روش
گروههای کانونی

 .27بررسي ابعاد مختلف فقر در ميان زنان سرپرست
خانوار و موانع پيش روي توانمند سازي آنان

 .16روشهاي و تكنيكهاي مصاحبه در تحقيق

 .28عوامل و عوارض خشونت در جامعه و خانواده

 .17بررسي مسايل اجتماعي ايران

 .29نقش همكاريهاي بين بخشي و مشاركت

	.18کاربرد روش تحليل گفتمان در تحقیقات مردمي در ارتقاء سطح سالمت غذايي در جامعه
اجتماعی
.91

 .30توسعه اجتماعي محور و رفاه اجتماعي
کاربرد تحلیل محتوا در تحقیقات اجتماعی

فصل سوم

	.20کاربرد منطق فازی در تحقیقات اجتماعی
 .21چالشهاي پيش روي راهكارهاي اجرايي
شناسايي اقشار آسيب پذير
 .22امكان سنجي خانوارهاي نيازمند از خانوارهاي
بي نياز در ايران در راستاي هدفمند نمودن يارانه ها

كاهش آسيبهاي اجتماعي
 .32بررسي نقش عوامل فرهنگي در توسعه رفاه
اجتماعي كشور
 .33تاثير سياستهاي رفاهي بر امنيت اجتماعي
 .34مشاركتهاي اجتماع محور و گسترش رفاه

 .23نقشه فقر و چگونگي طراحي آن در ايران

اجتماعي

 .24بررسي وضعيت و جايگاه افراد مبتال و اختالل

ه) حوزه مطالعات و آموزش كاربردي جوانان و مناسبات نسلي

هويت جنسي چالشها و راهكارهاي موجود
 .25بررسي ويژگي هاي اجتماعي-اقتصادي جمعيت
زير فقر و جمعيت باالي خط فقر
 .26بررسي فرهنگ تغذيه و رابطه آن با سوء تغذيه
در ايران
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 .31نقش سازمانهاي غيردولتي در پيشگيري و

.1

فرهنگ مصرف و جوانان

	.2کارگاه روابط مناسبات نسلی و گذراندن اوقات
فراغت
	.3کارگاه تغییرات اجتماعی
	.4کارگاه تغییرات سبک زندگی و روابط نسلی

.5

ناهنجارهاي اجتماعي و مناسبات نسلي

.6

جايگاه جوانان در تبيين سياستهاي رفاهي اطالعات در حوزه آسيبهاي اجتماعي

كشور
.7

جايگاه رفاه سالمندان در رفاه عمومي جامعه

.8

نقش و جايگاه اوقات فراغت در سياستهاي

رفاه اجتماعي
و) حوزه مطالعات و آموزش كاربردي روانشاسي اجتماعي

.2

آداب و مهارت های زندگی(ارتقای آداب و

مهارت های زندگی)
.3

مهارتهای زندگی ویژه بانوان شاغل

.4

مبارزه با خلق منفي

.5

آموزش مهارت های مقابله با استرس

.6

آموزش مهارت های مقابله با استرس در دانش

آموزان مقطع متوسطه
.7

بررسي ابعاد مختلف رواني و اجتماعي اعتياد

.8

نقش زنان در افزايش رفاه و سالمت اجتماعي

.9

جايگاه توانبخشي در ارتقاي وضعيت سالمت

معلوالن

ز) حوزه مطالعات و آموزش كاربردي علوم سياسي و روابط
بين الملل

.1

پاردايم هاي علوم انساني

.2

چيستي جهاني شدن به مثابه يك پروژه (طرح)

يا پروسه(فرآيند)
.3

مديريت بحران در صنعت نفت(وضعيت جنگي)

.4

جهانی شدن و جنبشهای اجتماعی در ایران

.5

چالشهای دولت در ایران

.6

بررسی نهاد های اجتماعی

.7

فرصت ها و تهدید هاي جهانی شدن

.8

روش تحقیق در سیاست

.9

بازاریابی و برندگرایی سیاسی

فصل سوم

.1

روانشناسي نسل سوم انقالب

 .10ضرورت طراحي نظام جامع فرآوري و تحليل

	.10کارآمدی دولت
 .11مطالعات و الزامات توسعه
 .12ادبیات و سیاست
 .13اندیشههای سیاسی اسالمی و غربی
	.14کارآفرینی در علوم سیاسی
 .15متون سیاسی کاربردی
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 .16تحلیل مسائل روز کشور
ح) حوزه مطالعات و آموزش كاربردي ادبيات

.1

جريان شناسي ادبيات داستاني معاصر

.2

روشهاي نوين مقالهنويسي در زمينه ادبيات

فارسي
.3

.1

رهیافت عرفانی به دین (رابطه انسان و خدا از

نگاه عارفان مسلمان)
.2

روش هاي رويارويي با عناصر فرهنگ بيگانه با

تكيه بر قرآن،احاديث و سيره معصومين
.3

تبيين و تدوين شاخصهاي فرهنگي در اسالم

آئین نگارش

.4

كارگاه روش معناشناسی

.5

كارگاه تفكر نقدي(مطالعات پايه)

.5

دورههای آموزشی نقد داستان و تحليل داستان

.6

كارگاه انسان شناسي اسالمي(مطالعات اسالمي)

.6

ويراستاري

.7

مسائل فرهنگي در حوزه نهاد دين و مذهب

.7

نقد داستان

.8

امنيت اجتماعي از ديدگاه اسالم

.9

تفسير موضوعي مثنوي معنوي(تحليل بحرانهاي

	.4کارگاه اصول و روش نگارش مقاله علمی به زبان
فارسی

فصل سوم

ط) حوزه مطالعات و آموزش كاربردي الهيات

	.8کارگاه داستاننویسی

انسان معاصر)
	.10کارگاه خانواده و انسانشناسی
	.11کارگاه اقتصاد و انسانشناسی
	.12کارگاه سیاست و انسانشناسی
	.13کارگاه تعلیم و تربیت و انسانشناسی
	.14کارگاه حقوق و انسانشناسی
 .15مسئله محیط زیست و اسالم
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	.16کارگاه بحرانهای انسان معاصر
	.17کارگاه مسئلهشناسی مشکالت جوانان
	.18کارگاه مطالعات ادیان
	.19کارگاه رهیافت دینی به جامعه معاصر(در حوزه
فرهنگ /روابط /رسانه)... /
	.20کارگاه روشهای پژوهش دین
 .21نقش و جایگاه دین در حل مسائل جهان امروز
ی) حوزه مطالعات آیندهپژوهی

.1

كارگاه تخصصی آشنایی با روشهای كمی و كيفی

آیندهپژوهی
.2

كارگاه تخصصی سناریونگاری

.3

كارگاه تخصصی روشهای كمی و كيفی پيشبينی

.4

كارگاه تخصصی آیندهنگاری و برنامهریزی

منطقهای)استانی-شهری(
.5

كارگاه تخصصی آیندهنگاری فناوری

ک) حوزه مطالعات فرهنگ و ارتباطات

.1

كارگاه ارتباطات انسانی مثبت

.2

كارگاه ارتباطات سالمت

.4

كارگاه دیﭙلماسی رسانه ای

.5

كارگاه برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی

.6

كارگاه رسانه شناسی و ارتباطات رسانه ای

.7

كارگاه مدیریت رسانه

.8

كارگاه تشریفات در روابط عمومی

.9

كارگاه روابط عمومی اجتماعی)دردنيای آنالین و

جامعه شبكه ای(
.10

كارگاه مدیریت تبليغات و كمﭙين تبليغاتی

.11

كارگاه سناریو و شعار نویسی در كمﭙين تبليغاتی

.12

كارگاه برنامه ریزی رسانه ای در تبليغات و

فصل سوم

(رسانه ،محیط زیست ،زنان و )...

.3

كارگاه سواد رسانه ای

كمﭙين های تبليغی – رسانه ای
.13

كارگاه بودجه نویسی در روابط عمومی

.14

كارگاه مسئوليت اجتماعی در روابط عمومی

.15

كارگاه آموزش آرشيو و بایگانی اطالعات

.16

كارگاه اصول روزنامه نگاری آنالین

.17

كارگاه فنون روابط عمومی حرفه ای سنتی و

آنالین
.18

كارگاه فنون تدوین و برگزاری همایش ها و

نمایشگاه ها و كنفرانس ها) خبری ،علمی ،تجاری و(...

133

 .19كارگاه سخنوری ،گویندگی و اجرا
 .20كارگاه سردبيری نشریه وپورتال های سازمانی
 .21كارگاه اینفوگرافی و كاربردهای آن
 .22كارگاه گفتگو به مثابه ارتباط
.23

كارگاه تحليل شبكه های اجتماعی)(SNA

.24

كارگاه مدیریت دارایی دیجبتال)(DAM

فعالیت های انتشاراتی پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات اجتماعي

انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي از
سال  1381فعاليتهاي خود را آغاز و در طی این مدت با
تالش پژوهشگران و اعضای هيئت علمی پژوهشكده ،سعی
داشته است با بهره گيری از فعاليت های علمی و پژوهشی
انجام شده ،در انتشار كتب و آثار علمی گام بردارد.

فصل سوم

	کتابهای منتشر شده

 .1گفتگوي تمدن ها از منظر اندیشمندان ایراني ،چاپ
اول ،پایيز .1381

این كتاب دربردارنده سيزده گفتگو با صاحبنظران و
اندیشمندان ایراني در باب گفتگوي تمدن هاست و در
كنار آن نقد و بررسي گفتگوها نيز بيان شده است.

 .2رویكردهاي نظري در گفتگوي تمدن ها ،چاپ اول،
پایيز .1381

كتاب حاضر پس از بحث و بررسي اجزاي اصلي گفت و
گوي تمدن ها به سابقه بحث گفتمان ميان فرهنگ ها و
تمدن ها ميپردازد و رویكردها و نظریههاي مهم معاصر
در باب تعامل ميان فرهنگ ها و تمدن ها را نقد و بررسي
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ميكند.

 .3اندیشه سياسي شریعتي و نقد شریعتيسم ،چاپ
اول.1382 ،

داشتهاند از موضوعات این كتاب است.
 .6هویت در ایران.1383 ،

كتاب حاضر در دو فصل و بيست مقاله با رویكردهاي

موضوع این كتاب اندیشه سياسي شریعتي ا ست و سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و ادبي به مسئله هویت در
بحث خود را از روزگار شریعتي آغاز ميكند ،نسبت ميان
شریعتي و اندیشه سياسي ،روش در اندیشه سياسي
شریعتي ،مباني و متن اندیشه سياسي شریعتي و منتقدان

فصل سوم

آرا و اندیشههاي شریعتي سایر مباحث كتاب را تشكيل
ميدهد.

ایران ميپردازد.

 .7مباني نظري هویت و بحران هویت ،به اهتمام
علياكبر عليخاني ،چاپ اول.1383 ،

این كتاب مجموعه مقاالتي است كه به چيستي هویت
و بحران هویت ميپردازد و این دو مسئله را در حوزههاي

 .4نگاهي به پدیده گسست نسل ها ،چاپ اول .1382 ،فردي و اجتماعي ،ملي ،جهاني بررسي ميكند .كتاب در
شامل مجموعه مقاالتي در باب گسست نسل ها ،كه
با رویكردهاي تاریخي ،جامعهشناختي ،روانشناختي
و ادبي به مسئله گسست نسل ها ميپردازد و از مناظر
گوناگون دالیل گسست ميان نسل ها و چاره جویي براي
آن را بيان ميكند.

سه فصل و  16مقاله تدوین شده است.

 .8جامعهشناسي نسلي در ایران ،چاپ اول ،زمستان
.1383

این كتاب با نگاهي علمي و روشمند بحث نسل ها را از
منظر جامعهشناختي بررسي ميكند.
نسلها ،چاپ اول ،زمستان .1383

 .5بنيادهاي نثر معاصر فارسي ،چاپ اول.1383 ،

 .9شكاف بين

بررسي زمينههاي شكلگيري و پيدایش نثر معاصر و

كتاب حاضر مسئلﮥ شكاف و گسست ميان دو نسل

بيان ریشههاي آن و بحث درباره قالب هاي مختلف ادبي پدران و فرزندان را با روش هاي علمي مورد توجه قرار
از جمله ،سفرنامه نویسي ،مطبوعات ،نمایش ،ترجمه داده است و با مطالعﮥ موردي شهر تهران ابعاد مختلف این
و رماننویسي كه در پيدایش و تكوین نثر معاصر نقش
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 .10رفتار شناسي جوان در دهههاي سوم و چهارم
انقالب اسالمي ،چاپ اول ،زمستان .1383

اندیشه سياسی متأثر از زمان و دگرگونی های جوامع
متحول می شوند .این كتاب به بازخوانی مسائل سياسی

این كتاب حاصل نشستهاي علمي است كه در شهر جهان اسالم از زمان فروپاشی خالفت عثمانی پرداخته
اصفهان برگزار شده است ،و از دیدگاه روانشناسي
مسئلﮥ جوانان پس از انقالب را نقد و بررسي كرده است.

 .11جوانان و مناسبات نسلي در ایران ،،چاپ اول،
زمستان .1383

است.

 .14اندیشه سياسی در جهان اسالم )جلد دوم( ،چاپ
اول.1384 ،

اندیشه سياسی متأثر از زمان و دگرگونی های جوامع

فصل سوم

این كتاب مجموعﮥ  15گفتوگو با صاحبنظران كشور متحول می شوند .این كتاب به بازخوانی مسائل
در زمينه جوانان و مناسبات نسلي در ایران معاصر است.
 .12مأخذشناسي مناسبات نسلي ،چاپ اول.1383 ،

این كتاب با ارائه چكيدهاي از نتایج پژوهش ها و مقاالت
فارسي و انگليسي در خصوص مناسبات ميان نسل ها

سياسی جهان اسالم از زمان فروپاشی خالفت عثمانی
پرداخته است.
.15ماو پست مدرنيسم ،چاپ اول . 1384،

گفتمان پست مدرنيسم یک نحله روشنفكری بسيار

ميتواند مرجع مناسبي براي پژوهشگران و عالقهمندان قوی است كه رسالت و یا موفقيت اصلی آن در به هم
به این حوزه باشد.

 .13اندیشه سياسی در جهان اسالم )جلد اول( ،چاپ
اول.1384 ،

این كتاب به اندیشههاي برخي از متفكران دنياي

ریختن اصول روش شناختی به ظاهر ثابت و پذیرفته شده
علوم انسانی پوزیتيویستی است.
 .16جهانی شدن و شهر ،چاپ دوم.1386 ،

جهانی شدن عموما به معنای نقطه آغاز مباحث نظری

اسالم را كه پس از فروپاشي امﭙراتوري عثماني به دنيا مربوط به نوسازی شهری معاصر است .با این حال ،در
آمدهاند ميپردازد و زوایاي گوناگون اندیشﮥ آنها را معرفي مورد ارتباط پيﭽيده ميان جهانی شدن و شهرنشينی،
و تحليل ميكند.
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كارشناسی آثار درخور توجهی وجود ندارد .این كتاب ساده،هر چند مشكل ،درباره چيزي است كه به عنوان
ترجمهاي است از كتاب  Globalization and the cityو هفت رویكرد گسترده به نهاد ها در این رشته تلقي
در آن به مفاهيم جهاني شدن ،جهاني شدن اقتصادي و

ميشوند.

شهر ،جهاني شدن فرهنگي و شهر و جهاني شدن سياسي

 .19هویت اجتماعي رویكردها و نظریهها1387 ،

و شهر ميپردازد.

این كتاب درباره هویت اجتماعي است و در آن

 .17فنون و تجارب برنامه ریزي مرمت بافت تاریخي رویكردهاي هویت اجتماعي ،ابعاد و مولفهها و انواع آن
بررسي و تحليل ميشود.

شهرها1385 ،

فصل سوم

فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها

 .20كندوكاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلی )جلد

مرمت نه تنها با هدف حفاظت از شهرهای تاریخی ،بلكه اول(1388 ،
جهت پاسﺦ به نيازهای شهری همواره مطرح بوده است

در بيش از ربع قرن اخير تغييرات مختلف اجتماعی و

و موجب ترميم خرابی های گذشته و آسيب های وارد بر سياسی ،تأثيرهای بسيار گسترده ای بر جامعه در حال
بنا و عملكرد جدید متناسب با نيازهای زندگی روز شده گذار كشور ما داشته است .این مجموعه ماحصل همایش
ملی مناسبات نسلی و تالش پژوهشگران و محققان

است.

 .18نظریه نهاد گرایی در علم سياست1386،
توافق اندكي – اگر اصال توافقي وجود داشته باشد

پژوهشكده می باشد.
–

 .21كندوكاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلي )ج

در زمينه اینكه یک نهاد چيست،وتوافق بسيار كمتري 1388 ،(2
در زمينه چگونگي تعامل آن با افراد به منظور اتخاذ

این كتاب جلد دوم مجموعه مقاالت همياش ملي

تصميم،وجود دارد .بنابراین،هدف اصلي این كتاب،تالش مناسبات نسلي است و در آن به تغييرات مختلف اجتماعي
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براي روشن ساختن مسائل عمده در نظریه نهادي معاصر

و سياسي و تأثير آن بر جامعه ایراني ميپردازد.

در علوم سياسي با پرسيدن مجموعه اي از پرسش هاي

 .22هركه را دردست او بردست بو1388 ،
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این كتاب مجموعه مقاالتي درباره اندیشهها و افكار
مولوي و مقایسه آن با اندیشمندان ملل دیگر است.

 .23مجموعه مقاالت همایش مرزها1388،
مرزهاي ملي :مفاهيم و رویكردها )جلد اول(

 .26گفتارهایي در زمينه اقتصاد ،،علوم اجتماعي و
شناخت روش علم1389 ،
جامع كوششها
این كتاب صبغهاي بينرشتهاي دارد و
ِ
و مجاهدتهاي علمي در حوزههاي اقتصاد ،حقوق،

این مجموعه دربردارنده مقاالتي است كه در همایش منطق ،تاریﺦ علم و جامهشناسي است .این كتاب شامل
ملي مرزها ارائه شده است و از ابعاد متفاوت مسائل مرزي هفت بخش و منتخبي از مقاالت ،گزارشها ،سخنرانيها،
كشور را بررسي و تحليل ميكند.

فصل سوم

 .24مجموعه مقاالت همایش مرزها1388،
مرزهاي ملي :مسائل و راهبردها )جلد دوم(

مصاحبههاي چاپ شده یا چاپ نشدهاي است كه مﺆلف
نگاشته است.

 .27ادبيات داستاني ،دفاع مقدس و هویت ایراني،

این مجموعه دربردارنده مقاالتي است كه در همایش 1389
ملي مرزها ارائه شده است و از ابعاد متفاوت مسائل
مرزي كشور را بررسي و تحليل ميكند.

 .25تحليل تحوالت و تاریﺦ جنگ تبليغاتي در دفاع
مقدس1389 ،
سرنوشت جنگها با عوامل گوناگون پيوند دارد كه یكي
از این عوامل جنگ رواني است .این كتاب به پژوهش و

این كتاب در دو فصل تدوین گردیده است كه فصل اول
شامل مجموعه مقاالتي از افراد مختلف است
درباره ادبيات داستاني جنگ و ادبيات انقالب اسالمي
و بررسي قهرمانسازي و شخصيتپردازي در ادبيات این
دوره و...

و فصل دوم اختصاص دارد به ميزگردهایي كه حول

تحقيق در مسائل جنگ رواني و عمليات رواني ميپردازد وحوش نظریات انتقادي و راهكارهاي تقویت ادبيات
كه در سه فصل مفص ً
ال بدان پرداخته است .در فصل
مجزایي نيز تحليلي دارد از تحوالت سياسي – نظامي
جنگ.
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داستاني ميگردد.

 .28ادبيات فارسي ،انقالب اسالمي و هویت ایراني،
1389
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این كتاب در سه فصل تنظيم گردیده و سعي كرده و تعميق فرهنگ اسالمي و كيفيت بخشيدن به محيط
مدخلي باشد براي ورود به مباحث و مسائل بنياديتر دانشگاهي كه از اهداف مهم جهاددانشگاهي هستند،
پيرامون ادبيات انقالب اسالمي ،مسائلي كه به پرسشهایي ميپردازد به عالوه ویژگيهاي جهاددانشگاهي و محورهاي
از این دست پاسﺦ ميدهد كه حقيقت ادبيات انقالب كدام
است و هویت آن چيست و...

عمده رهنمودها و توصيههاي رهبري را برميشمارد.

جایگاه علوم انساني از دیدگاه مقام معظم رهبري و

 .29جایگاه انرژي در سياست خارجي اتحادیه اروپا ،جایگاه و كاركرد علوم انساني در ارتقاي فرهنگ و اعتالي
1390

فصل سوم

از برجستهترین نگرانيها در اتحادیه اروپا دورنماي
تأمين و انتقال انرژي به شریانهاي حياتي صنعت و
اقتصاد اروپاست.

تمدن اسالمي از دیگر مباحث كتاب است.

 .31آموزش و پرورش و هویت جوانان
این كتاب شامل ده مقاله تخصصي در زمينه نقش و
تأثير آموزش و پرورش در انتقال فرهنگ و شكلگيري

اهميت موضوع انرژي در اتحادیه اروپا به تحوالت هویت جوانان است كه به موضوعاتي چون راهكارها
سالهاي اخير بازنميگردد اما با ورود به هزاره سوم و روشهاي ارتقاي هویت ملي و دیني جوانان ،بررسي
ميالدي بار دیگر موضوع انرژي به سطح تصميمگيري شكلگيري هویت از نگاه تحقيقات انجام شده و نظریات
راهبردي و حياتي منتقل شده است و نگارنده به این روانشناسان ،مطالعه اهداف آموزش و پرورش در دوره
موضوع ميپردازد.

دبيرستان ،بررسي رابطه عزت نفس و هویت ملي ،تحليل

 .30ماهيت ،جایگاه و كاركرد علوم انساني و اجتماعي از محتواي كتابهاي درسي فارسي دوره ابتدایي و
دیدگاه مقام معظم رهبري
این كتاب »جهاددانشگاهي« را از دیدگاه رهبر معظم

...

ميپردازد.

 .32آسيبشناسي نظارت بر ساخت و ساز در شهر

انقالب اسالمي تعریف ميكند و در خالل مباحث خود تهران
به تبيين موضوعاتي چون لزوم پيشرفت علم ،گسترش
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این كتاب ،به شناخت آسيبها و تحليل و ارائه

برنامههاي پيشنهادي و كاربردي ساخت و سازها در شهر رسانه بر هویت ایراني است كه در آن به مباحثي چون ارائه
تهران ميپردازد و در  6فصل تعاریف ،مفاهيم ،عامالن چهارچوب نظري در زمينه پيامکهاي هویتي در عصر
نظارت ،ابزار نظارت و فنون نظارت را بيان ميكند و حاضر و هویت جمعي جامعه ایراني در دنياي امروز ،بررسي
پيشنهادهاي كاربردي را براي بهبود فرآیند نظارت ارائه تأثير رسانه بومي بر هویت جوانان استان مازندران ،بررسي
ميدهد.

رابطه ميزان و نحوه استفاده از اینترنت با هویت دیني

 .33صنعت نفت و مدیریت بحران در دوره جنگ تحميلي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي ایالم ،تبيين نقش مناسک
این كتاب به این مسئله ميپردازد كه به واسطه جنگ،

و مراسم دیني در تقویت هویت دیني و ملي و  ...ميپردازد.

با حضور مردم در صحنه این بحرانها پشت سرگذاشته شد

این اثر شامل  9مقاله در باب مﺆلفهها و عناصر هویت ملي

و حماسهها خلق گردید .یكي از این حماسهها را كاركنان و و زمينهها و بستر تاریخي آنهاست .عناصر تاریخي هویتساز
مدیران صنعت نفت كشور خلق كردند .این كتاب در شش در تاریﺦ ایران ،مقاومت هشتساله با بهرهمندي از عنصر

فصل سوم

نظام نوپاي جمهوري اسالمي با بحرانهایي روبهرو شد كه

 .36مﺆلفههاي هویت ایراني

فصل به مسئله بحران در زمان جنگ و چگونگي مدیریت هویت اسالمي ،توجه به بوميگرایي كه از مﺆلفههاي آن
آن و عوامل تأثيرگذار بر این مدیریت ميپردازد.

 .34هویت ما و ادبيات فارسي

توجه به ریشههاي ،سنتي ،دیني ،آیيني و ملي است و

...

موضوع مقاالت این كتاب است.

این كتاب در پنج مقاله به پژوهشهاي تخصصي در

 .37آموزش مقدماتي رانندگاني حمل و نقل جادهاي كاال

خصوص ابعاد هویت ایراني در ادبيات فارسي ميپردازد كه

این كتاب در هفت فصل تدوین شده كه به ترتيب به

این مسئله در شعر شاعراني چون موالنا ،حافﻆ ،فردوسي و موارد زیر ميپردازد :جایگاه و اهميت شغل رانندگان در
شعر پس از انقالب بررسي شده است.

 .35رسانه و هویت ایراني

حملونقل جادهاي ،تاریخﭽه حملونقل در ایران كه شامل
بررسي حملونقل و راهها و وسایل نقليه در طول تاریﺦ و

این كتاب شامل هفت مقاله تخصصي در زمينه تأثير در دوران معاصر و ...است ،شناخت وضعيت جغرافيایي و
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اقليمي ایران ،نقشهخواني و آشنایي با راههاي ایران ،اجزاي

این كتاب در دو بخش شامل دروس عمومي تخصصي

تشكيلدهنده فعاليت حملونقل جادهاي كاال ،آشنایي و در  4فصل ،تحت عناوین كلي جایگاه و اهميت شغل
با سازمانها و تشكلهاي صنفي و پليسراه و در نهایت مهمانداران ،اخالق حرفهاي ،قوانين و مقررات و انجام
آشنایي با مراكز عمده توليد بار و پایانههاي بار در كشور.

كنترلها و اقدامات اوليه فني تدوین شده است .در این

 .38آموزش مقدماتي رانندگان حمل و نقل جادهاي كتاب به نقش و اهميت مهمانداران اشاره ميشود .این
مسافر

كتاب به اهميت و لزوم رعایت اخالق حرفهاي ،تكریم

این كتاب در دو بخش تنظيم و تدوین شده؛ بخش اول مسافر ،دانش و مهارت برقراري ارتباط ،آشنایي با حقوق

فصل سوم

با نام درسهاي عمومي به موارد زیر ميپردازد :جایگاه و مسافر ،قوانين و مقررات مربوط به تجهيزات ایمني همراه
اهميت شغل رانندگان در حملونقل جادهاي ،تاریخﭽه وسيله نقليه و چگونگي كنترل وسایل ایمني در خودروها
حملونقل در ایران كه شامل بررسي حملونقل و راهها و
وسایل نقليه در طول تاریﺦ و در دوران معاصر و ...است،
شناخت وضعيت جغرافيایي و اقليمي ایران ،نقشهخواني
و آشنایي با راههاي ایران ،اجزاي تشكيلدهنده فعاليت

ميپردازد.

 .40آموزش مقدماتي رانندگاني حمل و نقل جادهاي كاال
)تخصصي(

این كتاب در هفت فصل تدوین شده كه در آن به موارد زیر

حملونقل جادهاي مسافر ،آشنایي با سازمانها و تشكلهاي ميپردازد :قوانين و مقررات تجاري و اقتصادي حملونقل
صنفي و پليس راه .بخش دوم با نام درسهاي تخصصي جادهاي كاال ،ضوابط كلي مشخصات وسایل نقليه حمل بار
شامل :قوانين و مقررات تجاري و اقتصادي حملونقل در جادهها ،ضوابط كلي حمل محموالت ترافيكي ،آشنایي
جادهاي مسافر ،ضوابط كلي مشخصات وسایل نقليه حمل با حملونقل مواد خطرناك ،مهارتهاي حرفهاي رانندگي،
مسافر در جادهها ،اخالق حرفهاي ،مهارتهاي حرفهاي اصول كلي مهار بار ،بررسي و تشریح چند تصادف جادهاي
رانندگي و شرح و بررسي چند تصادف جادهاي مهم است.

 .39آموزش مهمانداران
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مهم و...

 .41درآمدي بر بنيادهاي نظري حقوق شهروندي در شهر

این كتاب حاصل پژوهش بين رشتهاي و شامل چهار و از همه مهم تر قرار گرفتن تأسيسات كليدی این صنعت
فصل :زمينههاي اجتماعي و سياسي گسترش مفهوم راهبردی در خط اول جنگ زمينی و حمالت مستمر هوایی،
حقوق شهروندي ،تاریﺦ تفكر حقوق شهروندي ،نظریههاي بيانگر اهميت ،صعوبت و پيﭽيدگی نقش و كاركرد صنعت
اجتماعي حقوق شهروندي و حقوق شهروندي در ایران عظيم نفت در دوران هشت ساله دفاع مقدس است؛ بر این
اساس ضرورت دارد تا درس ها ،عبرت ها و دستاوردهای

است.

 .42جستارهایي در ادبيات معاصر ،بومي گرایي در ادبيات حماسه استمرار توليد و صادرات به دقيق ترین شكل ممكن
ثبت و ضبط شود.

منثور )بومي گرایي در ادبيات منثور(

این جستار در صدد است با بررسي و تحليل آثار منثور

از مزایای این مستند )كتاب( ،شناسائی جزئيات و طيف

داستاني ،به باز شناسي و كشف عوامل وعناصر بومي دست جمله خدمات پشتيبانی در حوزه های نظامی ،فرهنگی،
یازد كه در آثار این دوره )سفرنامه ،نمایش نامه و داستان ( بهداشتی ،رفاهی ،مخابراتی ،و همﭽنين شناسایی و ثبت

فصل سوم

دهه هاي نخست صده اخير ) ،(1320-1300بویژه ادبيات وسيعی از خدمات پر دامنه مناطق نفت خيز جنوب از

انعكاس یافته است وهویت ملي و فرهنگ ایراني  -اسالمي طرح های ابتكاری مدیران و پرسنل این مناطق برای توليد
این برهه از تاریﺦ و ادبيات ما را متمایز

مي سازد.

 -43نفت و پایداری

و استمرار صدور نفت در شرایط بحرانی است.

تشریح ابعاد و توضيح نقش های متفاوتی كه مناطق نفت

با پيروزی انقالب شكوهمند اسالمی و آغاز جنگ تحميلی ،خيز جنوب در دفاع مقدس ایفا كرده است؛ به عالوه بررسی
صنعت نفت ایران به ویژه مجموعه معظم مناطق نفتخيز تأثير نفت در بروز جنگ تحميلی ،دفاع و نوسازی تأسيسات
جنوب ،قدم در ميدان آزمونی بزرگ نهاد؛ عبور حماسی

آسيب دیده از دیگر موارد مندرج در این اثر است.

از گردنه های خطرخيز و بحران های پی در پی ازجمله پر

 -44صنعت نفت و مدیریت بحران

كردن خالء كارشناسی ناشی از خروج یكباره شركت های

در این كتاب سعي بر آن است تا با دنبال كردن روند

خارجی ،مقابله با تحریم های ظالمانه اقتصادی و صنعتی تحوالت جنگ ،اهميت و جایگاه صنعت نفت در دوره دفاع
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مقدس به عنوان یک عامل اثرگذار در سرنوشت جنگ براي

كتاب با توجه به سطوح اقدامات و حوادث در صنعت نفت،

شناخت بيشتر زحمات كاركنان این صنعت در این مقطع سه سطح تاكتيكي ،عملياتي و استراتژیكي را در خصوص
پر فراز و نشيب تاریخی مشخص و با شناخت بحرانهاي عملكرد سيستم مدیریت بحران مورد مطالعه اوليه قرار داده
ناشي از حمالت نظامي عراق در این صنعت شيوههاي به
كار گرفته شده در مدیریت این بحرانها بررسي شود.

و بررسی اقدامات در سطح عملياتي بيشتر مورد توجه است.

 -45نفت ،فرهنگ و ادبيات؛ تحوالت فرهنگی و ادبی در

بهرغم حمالت گسترده به این صنعت ،هيﭻگاه دشمن مناطق نفت خيز جنوب
بعثي نتوانست به اهداف خود در قطع توليد و صادرات

آنﭽه این كتاب در پی آن بوده ،پرداختن به تأثيرات

فصل سوم

نفت و در نتيجه ناتوان ساختن كشورمان از تأمين منابع محيطي ،فرهنگي ،دیني و اجتماعي ورود نفت به مناطق
مالي مورد نياز جنگ دست یابد .این امر مهم ،جز در سایه نفتخيز جنوب ایران است .افزون بر صد سال از ورود
تالشهاي بيوقفه كاركنان این صنعت دست یافتني نبوده فناوري نفت به ایران میگذرد؛ به نظر ميرسد كشف نفت
است.

تأثير شگرفی بر فرهنگ ،سياست و مناسبات اجتماعي

صنعت نفت تا قبل از سال  1364در حاشيه جنگ و در خوزستان گذاشته و روابط و رفتارهاي مدني ،ساختار
نقش پشتيبانيكننده از آن بوده و از این مقطع به بعد نه اجتماعات ،سياست ،مدنيت ،اقتصاد و ...را دگرگون ساخته
تنها در متن جنگ حضور داشت بلكه به یک صحنه مستقل است .در كنار تغييرات محيطي ،تحوالت اجتماعي ،فرهنگي
عملياتي تبدیل شد .در نتيجه مطالب این كتاب در خصوص و ادبي متأثر از مسائل نفت نيز در خور توجه است و بهویژه
مدیریت بحران عمدتا ناظر بر اقداماتي است كه در این تأثيرات ژرف و ساختاري در عرصه ادبيات داستاني بيشتر
محدوده زماني واقع شده است.

به چشم ميخورد؛ تا جایي كه حتي ميتوان گفت ،سبكی

مستندات كتاب عالوه بر مدارك در دسترس ،بهرهگيري به نام ادبيات داستاني اقليمي جنوب ظهور و بروز یافته؛ در
از نظرات مدیراني بوده است كه در آن مقطع زماني در این سبک شاهد انتشار برخي رمانها و داستانها در عرصه
صنعت نفت مسئوليت داشتهاند.
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ادب معاصر هستيم كه ميتوان عمده آنها را یا بر محور نفت

یا متأثر از آن دانست.

این كتاب در حوزه مناسبات نفت با ادبيات داستاني شكل

و مطالعه نقش و اثرات نهادهاي فوق در ساخت اجتماعي
شهرهای نفتی در مناطق نفتخيز جنوب است.

گرفته است و انواع تأثير و تأثرات نفت در این آثار را بررسي

 -47ادبيات داستانی جنگ در ایران

و تحليل خواهد كرد.

تحوالت سياسي و اجتماعي ،سبب تغيير در سبکهاي

 -46تحوالت اجتماعی شهر های نفتی :تاریﺦ یكصد ساله ادبي و هنري میشود .پدیده جنگ نيز عامل حركت،
نفت در مناطق نفت خيز جنوب

تح ّول ،تغيير و زایش در فرهنگ ،زبان ،س ّنت و باورها

ورود صنعت نفت به عنوان عاملي مهم بر ساختارهاي است و در ساخت ذهنيت نویسندگان و هنرمندان اثر گذار
اجتماعي ـ اقتصادي ،سياسي و حتي مدني تأثير گذاشت ،است .در ایران ،چرایي نوشتن از جنگ ،موجب چگونگي
ساختاري بين نهادهاي مربوطه بهوجود نيامد و در فرآیند است .در سالهای جنگ ،بعضی از نویسندگان تجربههاي
نوسازي منطقه نتوانست به مثابه تسهيل كننده قوی نقش شركت در جنگ را به مضمون اصلي داستانهایشان تبدیل
داشته باشد.

فصل سوم

اما به دليل تأثير عوامل بيرونی در این صنعت ،تمایز نوشتن درباره آن شده و رویكردهاي متفاوتي را پدید آورده

ميكنند؛ برای برخی نيز حفﻆ و دفاع از ارزشها و انتقاد از

با این حال بروز پيامدهاي مثبت اجتماعی  -فرهنگی در فراموشي آنها از مضامين اصلي است .پرداختن به مسائل
واحدهاي بخشي منطقه در اثر كشف و توليد نفت در منطقه اجتماعی و سياسي پيرامون جنگ نيز به ندرت دیده
غيرقابل انكار است.

ميشود .با پایان جنگ ،بخش عمدهاي از ادبيات جنگ شرح

در كنار پيامدهای مثبت و مدیریت شده ،پيامدهای بازگشت از جبهه است و داستانها درباره رزمندگاني است
ناخواسته نفت بر ساختارهاي اجتماعي ،اقتصادي و مدني كه به خانه برميگردند و با دنياي تازهاي مواجه

ميشوند.

منطقه تحميل شده و حتی در مواردی باعث بروز تعارضها موضوع »انسان در جنگ و انسان برآمده از جنگ« هم در
و تناقضاتي در جامعه شد.

داستانهای متأخر بيشتر انعكاس یافته است .مسئله اصلي

این كتاب به دنبال بررسي تأثير و تأثرات این ساختارها این كتاب توصيف و تحليل دگرگونیهای مضمونی و در
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نهایت ترسيم رویكردهای عمده آن در ادبيات داستاني ولي تالشهاي نظري و عملي آنان بدليل توازن ،همساني و
آميختگي عناصر ملي و دیني هویت ایراني و ارتباط وثيق

جنگ است.

آنها با یكدیگر راه به جایي نبرده است و تالش آنان در عرصه

 -48بومی گرایی در ادبيات منثور

یكی از ضرورتهای پژوهش در ادبيات داستانی معاصر ،نظري و معرفتي و در حوزه اجتماعي و سياستگذاري به
بازكاوی و بازبينی مجموعه متونی است كه در زمره ادبيات ناتواني و محروميت از ظرفيتها و ذخایر غني هویت ایراني
بومی  /بومیگرا قرار میگيرند .مراد از ادبيات بومی

/

بومیگرا در این زمينه ،مﺆلفهها و عناصر هویتبخش مذهبی

منجر شده است.

 -50جان جهان :تحليل چشم انداز پيام های جهانی

فصل سوم

و ملی است كه مميز فرهنگ ایرانی و اسالمی بوده و موجب ادبيات فارسی
شناسایی آن از سایر فرهنگها و خرده فرهنگهاست.

كتاب حاضر تحقيقی است با رویكرد تحليل گفتمان و

این جستار در صدد است با بررسی و تحليل آثار منثور ناظر بر گفتوگو و مكالمه متنها؛ از این روی در حوزه
دهههای نخست صده اخير ) ،(1320-1300بویژه ادبيات رهيافت بينامتنيت نيز جای میگيرد .لذا بر مدار باور به
داستانی ،به بازشناسی و كشف عوامل و عناصر بومی دست ماهيت سيال و فرازمانی اسطورهای متن ادبی ایرانی
یازد كه در آثار این دوره )سفرنامه ،نمایشنامه و

داستان(

انعكاس یافته است و هویت ملی و فرهنگ ایرانی – اسالمی

میچرخد.

این اثر با تحليل آثار چند تن از شاهكار آفرینان ادب

این برهه از تاریﺦ و ادبيات ما را متمایز میسازد.

فارسی ،میكوشد تا كارآیی سخن این بزرگان را در

 -49جوانان دینداری و هویت ایرانی  -اسالمی

بيان مفاهيم عميق انسانی و جهانشمول برای كاستن از

در طول تاریﺦ هميشه هویت ایراني تحت تأثير مذهب دغدغههای انسان تک ساحتی این روزگار بيان دارد و به
بوده است به نحوي كه تفكيک آن از یكدیگر غيرممكن این مهم میپردازد كه آثار این فرهيختگان چه راهكارهایی
مينماید هر چند كساني كوشش كردهاند ایرانيان را صرفاً با برای كاهش معضالت و تخفيف گسست فرهنگی و عاطفی
مشخصه و عناصر ملي یا مذهبي صرف توصيف و تبيين كنند
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انسان امروز و احساس تنهایی او دربردارند.

این كتاب ،حاصل پژوهش درباره جنبههای جهانشمولی

میسازد.

ادبيات فارسی و كندوكاو پيرامون پيامهای انسانی و جهانی

 -51نفت و جغرافيای اقتصادی

عمدهترین ميراثهای معنوی و شاهكارهای ادبی ایران است.

اقتصاد ایران دیر زماني است كه به یک اقتصاد نفتي

پيامهای ميراثی ناميرا كه برای انسان جدید تحفهای تبدیل شده؛ این پدیده اقتصادي كه منحصر به كشور ما
بدیع به شمار میآید.

نيست در محتواي خود دربرگيرنده فرصتها و تهدیدات

ارمغانی نفيس و پوینده كه سيمرغوار ،به پيش میآید و زیادی است ،كه قطعاً با برنامهریزی صحيح میتوان از منافع
تحفهای از جنس روح زمان و اسطورهء سيال برای امروزیان این ثروت خدادادي ،برای توسعه ملی و منطقهای استفاده
پيشكش میآورد و در صدد است خاطرهء ازليت را در یاد كرد .بی شک با خردورزي ،بلوغ اجتماعي و شجاعت در
آرامشبخش و دور از اضطراب دعوت نماید.

گذشته ميتوان به ضعفها ،قوتها و فرصت و تهدیدها پي

"جان جهان" میخواهد ترسيم كند كه مفاخر این مرز برد و از آنها در برنامه راهبردی آینده استفاده كرد .در این

فصل سوم

روزگاران ما تجدید كند و انسان عصر حاضر را به ابدیت تصميمگيري و البته با تجربه اندوزی و عبرت گرفتن از

و بوم با چه تجربه شهودی آدميزاد را از عالم اصغر و جهان صورت مطالعه تاریخی تاثير نفت بر اقتصاد ملی و منطقهای
كمين به جهان مهين و عالم بهين گذر دادهاند و چگونه با
ذوقورزی و خيالانگيزی و اندیشه ژرف خود ،جهانی زنده

یک ضرورت است.

در طول تاریﺦ یكصدسال گذشته ،كشف نفت به طور

و دائماً تﭙنده را در ظرف شاهكار ادب فارسی برای ما یادگار شگفتزدهاي اقتصاد و توسعه منطقه در جغرافيای مناطق
نهادهاند.

نفت خيز جنوب و نيز در سطح ملی تاثير گذاشته

است.

جان شاهكار آفرینان ایران تحوالت اجتماعي ،اقتصادي و عمران شهري و منطقهاي
گویی این كتاب ،آیينهء
ِ
فرهنگی و ادب فارسی را در دست دارد و جان ایرانی را مناطق نفتخيز جنوب با تاریﺦ تحوالت نفت گره خورده
بازنمایی میكند .جانی كه در شاهكارهایش تجلی كرده و و كمتر مطالعهاي را ميتوان مشاهده كرد كه به مباحث
انسانی چند ساحتی را میشناسد و جهانی از رنگ دیگر را توسعهاي و اقتصادي مناطق نفتخيز پرداخته و این دو را
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از یكدیگر كرده باشد.

این مطالعه تالش دارد تا با ارائه تحليلي تاریخي از وقایع
و اتفاقات نفتي ،آثار و پيامدهاي اقتصادی آن را در محيط
منطقهاي بررسي نماید .در این مطالعه با تقسيمبندي
اتفاقات مهم و تاثيرگذار نفت بر مناطق نفتخيز طي هشت
دوره زماني از دهه قبل از استخراج نفت تا دهه اخير تالش
میشود تا چارچوبی برای اثرات متقابل نفت و مناطق

فصل سوم

نفتخيز از دیدگاه اقتصادی ارائه شده و به بررسی اثر نفت
بر اقتصاد منطقهای پرداخته شود.

تفاهمنامهها ،موافقت نامه ها و قراردادهاي منعقده

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد
دانشگاهي در راستاي رسالت علمي خود و به منظور ارائه
مشاورههاي تخصصي به سازمانها ،وزارتخانهها و ارگانهاي
اجرایي تفاهمنامههایي را با مراجع مذكور منعقد مينماید كه
در طول اجراي تفاهمنامهها نيازهاي پژوهشي سازمانهاي
طرف تفاهمنامه براساس مفاد آن مرتفع ميگردد .

بر این اساس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
تا كنون موفق شده است با مراكز بسياری تفاهمنامه همكاري
مشترك و قرارداد پژوهشي منعقد نماید كه برخی از آنها :

∗ سازمان همياري اشتغال فارغالتحصيالن
∗ مﺆسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه
∗ مركز مطالعات و تحقيقات اندیشهسازان نور
∗ دانشگاه علوم ت ربيتي
∗ مركز بينالمللي زبان فارسي
∗ انجمن علمي استادان زبان فارسي
∗ دانشگاه ت ربيت مدرس
∗ سازمان شهرداريها
∗ مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ت ربيت
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مدرس

∗ معاونت شهرسازي و معماري وزرات مسكن

∗ روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

∗ معاونت مسكن وزارت مسكن

∗ سازمان ملي جوانان

∗ معاونت نظام مهندسي وزارت مسكن

∗ دفتر تحقيقات و آینده پژوهي سازمان عقيدتي ـ سياسي

∗ استانداري كرج

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

∗ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛

∗ دبيرخانه عالي شوراي اطالعرساني

∗ معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاداسالمي

∗ سازمان مي راث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگري

∗ شوراي اسالمي شدن دانشگاهها

∗ معاونت سياسي وزارت كشور

∗ فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي؛

∗ معاونت امنيتي وزارت كشور

∗ معاونت پژوهش و تحقيقات سازمان صدا و سيما

∗ معاونت عم راني وزارت كشور

∗ مركز تحقيقات و نظر سنجي سازمان صدا و سيما

∗ معاونت اجتماعي و امور شوراهاي وزارت كشور

∗ مجمع تشخيص مصلحت نظام

∗ سازمان شهرداريها و دهياریهاي كشور؛

∗ وزارت نفت؛

∗ دفتر آموزش و مطالعات كاربردي سازمان شهرداريها

∗ بنياد مسكن انقالب اسالمي؛

∗ دفتر مطالعات شهري و روستایي سازمان شهرداريها

∗ سازمان بنياد شهيد و امور ایثارگ ران؛

∗ دفتر خدمات شهري سازمان شهرداريها

∗ سازمان تامين اجتماعي؛

∗ وزارت مسكن و شهرسازي

∗ شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب؛

∗ سازمان تحقيقات زمين و مسكن

∗ وزارت آموزش و پرورش؛

∗ شركت عم ران شهرسازي وزارت مسكن

∗ معاونت امور مناطق وزارت جهاد كشاورزي

∗ معاونت شهرسازي وزارت مسكن

∗ وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

فصل سوم

∗ شهرداري ته ران

∗ معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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∗ معاونت پژوهشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

∗ مركز تحقيقات كامﭙيوتری علوم انسانی

∗ پژوهشگاه عوم انساني و مطالعات فرهنگي

∗ سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

∗ معاونت عم راني شهرداري ته ران

∗ معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی

∗ مركز مطالعات و ب رنامه ریزي شهري شهرداري ته ران

∗ پژوهشگاه رویان

∗ شهرداري هاي مناطق  24گانه ته ران
∗ وزارت راه و ت رابري
∗ وزارت بازرگاني

فصل سوم

∗ سازمان ای رانگردي و جهانگردي
∗ سازمان اسناد و كتابخانه ملی ای ران
∗ دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی
∗ مركز توسعه فناوری اطالعات و رسانههای دیجيتال
∗ مركز تحقيقات كاربردی معاونت نيروی انسانی ناجا
∗ پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی
∗ مركز ملی مطالعات جهانی شدن
∗ معاونت اجتماعی ناجا
∗ معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
∗ صندوق حمایت از پژوهشگ ران و فناوران كشور
∗ پژوهشكده چشم انداز و آینده پژوهی
∗ انجمن روابط عمومی ای ران
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نشريه هاي تخصصي منتشر شده

در سال  1376مراحل مقدماتي براي انتشار فصلنامه

فصلنامه علمي  -پژوهشي «پژوهش زبان و ادبيات فارسي»

اولين

نشریه علمي _ پژوهشي علوم انساني

در

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي تحت عنوان جهاددانشگاهي
»پژوهش« صورت گرفت .دوره اول فصلنامه پژوهش با چاپ

این نشریه از سال  1381مقالههاي علمي ـ پژوهشي را

و انتشار سه پيش شماره و شش شماره ،كه شامل مقاالتي در حوزه تخصصي زبان و ادبيات فارسي منتشر ميكند و
در رشتههاي مختلف علوم انساني و اجتماعي ميشد همراه تاكنون  40شماره منتشر و شماره های  42 ،41و  43را در
بود .با تغيير سياست وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري انتشار
چهار فصلنامه پي گرفته شد كه در این راستا تا كنون بيست

دو فصلنامه علمی-پژوهشی«پژوهشسياست نظري»

این نشریه از سال  1384با عنوان »پژوهش علوم سياسي«

شماره با عنوان پژوهش زبان و ادبيات فارسي ،هفت شماره و از سال  1387با عنوان تخصصي »پژوهش سياست

فصل سوم

دوره جدید فصلنامه به صورت علمي-تخصصي و در قالب

دست چاپ دارد.

پژوهش علوم سياسي ،چهار شماره اسالم پژوهي و چهار نظري« مقالههاي علمي ـ پژوهشي را در حوزه تخصصي
شماره »پژوهش جوانان ،و جامعه« به چاپ رسيده است.

شایان ذكر است مجوز انتشار دو فصلنامههاي یاد شده
از سوي اداره كل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
صادر شده است و »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« و

علوم سياسي منتشر ميكند و تاكنون  20شماره منتشر و
شماره  21و  22را در دست چاپ دارد.
دو فصلنامه علمی-تخصصی «آموزش در علوم انسانی»

دو فصلنامه علمی-تخصصی »آموزش در علوم انسانی« نيز

»پژوهش سياست نظري داراي مجوز علمي _ پژوهشي یكی از آخرین نشریات ثبت شده پژوهشگاه می باشد كه تا
ميباشند.

كنون دو شماره از آن چاپ شده است .شماره اول این نشریه
مربوط به بهار و تابستان  1395و شماره دوم این نشریه
مربوط به پایيز و زمستان  1395می باشد .پژوهشگاه در نظر
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دارد با ایجاد ثبات در چاپ و رعایت قواعد در داوری ها،
سطح این نشریه را نيز ارتقاء بدهد.
دو فصلنامه تخصصي «اسالم پژوهي»

این نشریه از سال  1384مقالههاي علمي ـ پژوهشي
را در حوزه تخصصي الهيات و معارف اسالمي منتشر
ميكرد و تاكنون  4شماره از آن منتشر شده

است.

براساس تاكيد كميسيون نشریات علمي كشور و طبق

فصل سوم

نظر هيئت تحریریه مجله مقرر است مجله در تخصص و
عنوان "پژوهش انسانشناسي اسالمي" منتشر شود
دو فصلنامه تخصصي «پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه»

این نشریه از سال  1386با عنوان »جوانان و مناسبات
نسلي« و از سال  1388با عنوان تخصصي »جوانان،
فرهنگ و جامعه« مقالههاي علمي ـ پژوهشي را در
تخصصهاي ميان رشتهاي جوانان ،روابط بيننسلي،
مسائل فرهنگي و جامعه منتشر ميكند ،و تاكنون 5
شماره منتشر شده است.
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