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  ):ره( امام خميني

تقوا مال همه است وكوشش مال همه اسـت  . علم مال همه است. به هيچ كس انحصار ندارد كنيد كه علم در علم و تقوا كوشش
 .شماست مةماست و ه ن به علم و تقوا وظيفه همةكوشش براي رسيد و



 



 

 

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  :)مدظله العالي(مقام معظم رهبري 

بـه سـوي ايـن     ،تر متراكم كار با همت برتر و ظر قرار دهند واهداف بلندي را مدن ،ها و مراكز تحقيقاتي در همه زمينه ها دانشگاه
  .پس از گذشت چند دهه به مرجع علمي جهانيان تبديل شود اهداف افتخارآفرين حركت كنند تا ايران عزيز



 



 

 

  

  



 



 

    

ه س دا   ن ر
  )11- مجادله("تعملون خبير به مايرفع اهللا الذين آمنوا و الذين أوتوا العلم درجات و اهللا "

  .كنيد آگاه است به آنچه مي اويافتگان را به درجاتي رفعت دهد و  اوند مؤمنان و دانشخد
  هر ملتي كه مردم صاحب قلم نداشت                     در دفتر زمانه فتد نامش از قلم   

  )فرّخي يزدي(  

خدمت  ،در اين ميان. داند مباهات مييافتگان را بديهي دانسته و خدمت به اهل علم را ارزشي موجب  خداوند كريم رفعت دانش
نـد حكـيم، مـا دانشـگاهيان را بـه آن      وم، خود افتخار ديگري است كه خداوعنوان مبنا و اساس همة عل در حوزه علوم انساني به

و مقـام  ) ره( و پيرو فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسالمي حضرت امـام خمينـي   قرآنيدر تداوم اين سنت . مفتخر ساخته است
ـ ( اي خامنـه  العظمـي  اهللا حضرت آيه م رهبريمعظ سـازي و گسـترش تحقيقـات و     در بـاب نقـش دانشـگاه در انسـان    ) د ظلـه م

دانشـمندان و نخبگـان    عظيم از اسـتادان،  اي مندي از مجموعه ، دانشگاه عالمه طباطبائي با بهرهديهاي بنيادي و كاربر پژوهش
اي از اقدامات زيربنائي را  يك برنامه منظم و روشمند مجموعه ارچوبچدر ) 1384-90(برجسته كشور، طي هفت سال گذشته 

سـي جامعـه،   هـاي اسا ايراني، تربيت نخبگان و كادرسازي براي آينده انقالب و نظـام، رفـع نياز   ـ درجهت تقويت هويت اسالمي
اسالمي چون پژوهشـگاه   طريق جلب همكاري مراكز علمي وهاي علمي و آكادميك؛ از تعميق و گسترش باورهاي ديني درحوزه

به عمل آورده كه به فراخور ... حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني و 
بـائي  كنم و اميدوارم كه اين گزارش بتواند سيماي عمومي دانشگاه عالمه طباط اشاره مي ها آن نيتر مهمبه برخي از  ديباچهاين 

  .نيكي ترسيم كند به ها فعاليتدوره جديد را در 
گرفته تـا  اصالح محيط آموزشي و نگاه تربيتي هاي مختلفي از  توان شاخص بديهي است كه مي: دانشگاه سازي اسالمي. 1

شناخت فرهنگ و تمدن ايراني ـ اسالمي، نگـاه انتقـادي بـه كتـب و مكاتـب موجـود و         ،ها منابع و روش ،محتواي علمي دروس



 

 

سـازي   اقدامات مهمي را در جهت غني شگاهسازي در نظر گرفت؛ ليكن اين دان را براي اسالمي كتب علوم انساني اسالميتدوين 
هـاي درسـي بـا     سـازي برنامـه   اسـالمي مداري استادان و دانشجويان و جذب اسـتادان جـوان و متعهـد و     متون و دروس، ارزش

پـردازي اسـالمي در اداره و مـديريت     و نظريهمنظور بسترسازي علمي  هن، بگيري از منابع غني اسالمي و ميراث متفكران آ بهره
  . به عمل آورده استجامعه و نظام اسالمي 

مطالعات روانشناسان نشان داده اسـت كـه تفكيـك     :و تعديل جنسيتي دانشجويان ها از نظر جنسيت تفكيك كالس. 2
اي كه ضمن آنكه اصول و مبـاني   گونه آورد؛ به گيري آنها به ارمغان ميتري براي ياد فراگيران به لحاظ جنسيت،آرامش رواني مناسب

را بهتـر فـراهم    هـا  آنرا تسهيل و تسريع كرده، شرايط رشد ذهنـي و دينـي    ها آنشود، فرايند يادگيري  ديني و ارزشي مراعات مي
اين اقدامات بـا  . انجام داده است ها كالس درصد 92در اين جهت دانشگاه عالمه طباطبائي اقدامات مؤثري را براي تفكيك . كند مي

 .هاي سياسي و فرهنگي كشور مواجه شده اسـت  ، نهادهاي ديني و شخصيتها آنهاي  استقبال خوب استادان، دانشجويان و خانواده
جويان درصـد دانشـ   90هـا بـالغ بـر     ، در برخي رشتهدختران و پسران در سراسر كشورنكته مهم اين است كه به رغم تعادل نسبي 

، دانشگاه عالمه طباطبائي طي يك سياست تدريجي اين شيب جنسيتي را به سمت تعادل تغيير داد و امروزه شوند يمدختر جذب 
  .اين نسبت كامالً منطقي شده است

يـن  ا "؛سـت سـازي ا  دانشـگاه كارخانـه انسـان   "به تعبير امام خمينـي   :علمي هيأتجوانگرائي و تعهدگرائي اعضاي . 3
من برخورداري از بنيه طلبد كه ض اي را مي ان و استادان برجستهعلوم انساني مهندسان، كارشناس ةويژه در حوز ظيم بهكارخانه ع

ده بتوانند تربيت فرزنـدان و  ها با خاطري آسو هتا خانواد برخوردار باشندو علمي باالئي  و نيروي جواني از تعهد اخالقي، فرهنگي
آموزشي و پژوهشي اقـدام بـه    يها گروهاه عالمه طباطبائي در همة در اين جهت دانشگ. رندبسپا ها آنخود را به ساز  نسل آينده

دگرگون ساخته است تـا پايـان سـال     كامالً اه را از اين جهتسواد و ارزشي كرده و فضاي عمومي دانشگجذب استادان جوان، با
نفـر در حـال جـذب     78فر بورسـيه دانشـگاه شـدند و    ن 102و تعداد  استخدام شدهاستاد جديد با رويكرد ارزشي  136، 1390

  .اند نفر به طرق مختلف جذب شده 316هستند كه در مجموع 
هـاي   گسترش آموزش عالي در ايران و استقبال فراوان نسل جوان براي طي كردن دوره :هاي جديد دانشكده تأسيس. 4

هاي علمي  طلبد تا زير ساخت سوي ديگر مي مي ما ازاسال ةهاي فرهنگي، بومي و تخصصي جامع آموزش عالي ازسوئي و ضرورت
اقـداماتي را بـراي گسـترش تعـداد      عالمـه طباطبـائي   دراين جهت، دانشگاه. مناسب اين شوق و عالقه را فراهم كنيم فنّاوريو 



 

  
 ،خـارجي  يهـا  زبان ،و معارف اسالمي هيأتال هاي هدانشكد تأسيستوان به  مي ها آن نيتر مهمها انجام داده است كه از  دانشكده

  .اشاره كرد علوم رياضي و رايانهو  تربيت بدني ،حسابداري و علوم مالي، ارتباطات علوم

پژوهشگاه عالمه طباطبـائي،   تأسيسطريق  گسترش تعامالت تحقيقاتي با نهادهاي علمي و اجرائي كشور از. 5
طبائي پيرو فرمايش مقام معظم رهبري در جمع نخبگان دانشگاه عالمه طبا: هاي كاربردي نامه  ها و انعقاد تفاهم پژوهشكده

پژوهشگاه عالمه طباطبائي كرد و با همكـاري نهادهـاي    تأسيسهاي دانشگاهي، اقدام به  دانشگاهي در خصوص تجميع پژوهش
ـ     ةپژوهشـكد : كرد از جملـه  تأسيسهاي مختلفي را در ذيل آن  مختلف علمي و اجرائي پژوهشكده ا پيشـگيري از وقـوع جـرم ب

هـاي امـور    بنيان با همكـاري شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي، پژوهشـكده       سازي قرآن همكاري قوه قضائيه، مركز مطالعات نظام
مراكـز پژوهشـي مطالعـات    ، زبان و ترجمه، مديريت، مطالعـات سياسـت و حكومـت   ، پژوهي، ارتباطات اقتصادي و مالي، فرهنگ

از جملـه   كه همگي هاي عالمه اقبال الهوري پژوهشو تحقيقات علوم رفتاري  اجتماعي جوانان، مطالعات جغرافيا و گردشگري،
نامه  هاي دانشجوئي با انعقاد تفاهم نامه ها و پايان محورسازي رسالهنيازطور  همين. اقدامات راهبردي دانشگاه در همين راستا است

   .ل ذكر استبوطه در اين جهت قابهاي اجرائي و صنعتي كشور توأم با تدوين فرايندهاي نظارتي مر با سازمان
پژوهشكده علوم انساني قم از جهات عديـده اي  : دانشگاه عالمه طباطبائي در شهر مقدس قمپژوهشكدة  تأسيس. 6

بـا  . دشـ  تأسـيس اين پژوهشكده با هدف تحقق عيني اصل وحدت حوزه و دانشگاه  .نشگاه عالمه طباطبائي اهميت داردبراي دا
ايـن پژوهشـكده    ،شـود  يمـ تـدريس   ي مختلـف علـوم انسـاني   ها حوزهي ما اغلب نظريات غربي در ها شگاهداندر توجه به اينكه 

بعـالوه از خـالل ايـن    . نظام آموزشي عمال وارد فضاي دانشـگاهي كنـد   يها ستونتواند مطالعات اسالمي را به عنوان يكي از  مي
را نيـز معرفـي كـرد و بـاالخره ايـن       هـا  آناسـالمي   يها ليدبتوان به نقد مكاتب و ديدگاه هاي غربي پرداخت و  پژوهشكده مي

پژوهشكده زمينه مناسبي را فراهم خواهد كرد تا دانشجويان دكتري بخشي از وقت تحصيلي خود را در آنجا طي كرده و مبـاني  
  .اسالمي آموخته هاي خود را تقويت كنند

 هيـأت شناخته شده تربيـت كـادر    هاي ي از روشيك :اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويان تواناي علمي و ارزشي. 7
اين مسـئله   ،در گذشته .هاست آني معتبر دنيا جذب دانشجويان شاخص ازطريق اعطاي بورس تحصيلي به ها دانشگاهعلمي در 

نشگاه اما دا. يافت ها اختصاص مي حزبي شد و آن نيز بيشتر به دوستان سياسي، نزديكان و هم در ايران درحداقل ممكن انجام مي
اي از  را تسهيل ساخت و در اين رابطه مجموعه سيهوراعطاي ب دي خود فراينعالمه طباطبائي با احصاي نيازهاي علمي و تخصص



 

 

گرفته است كه اين اقـدام تـا آينـده قابـل     علمي درنظر  هيأتر دكا ةدانشجويان شاخص به لحاظ علمي و اعتقادي را براي آيند
   .كرد بيمه خواهد علمي را هيأتبيني نياز به  شپي

پس از اتمام دوره آموزشي و  مقطع دكتري يدانشجو ،در گذشته: هاي جامع مقاطع دكتراي تخصصي اصالح آزمون. 8
 ها آنكرد كه دامنه  شركت مي" جامعامتحان "ها موسوم به  اي از آزمون ها بدون توجه به رشته تخصصي بايد در مجموعه كالس

  موجـب توقـف   هـاي متعـدد بـود و همـين     خود نيازمنـد تخصـص   ها آننجام هركدام از بود كه ا گاهي آنقدر متفاوت از يكديگر
فرآيند اين آزمون با اعمـال سـليقة برخـي از     ،به عالوه. شد سخت و دشوار مي گاه لوغيرضروري و ناعادالنه دانشجويان در اين گ

دانشـگاه عالمـه طباطبـائي بـا بررسـي      . ر پـي داشـت  ي آموزشي عمالً حـذف دانشـجويان متعهـد و ارزشـي را د    ها گروهافراد و 
هـاي جـامع رعايـت عـدالت      نتـايج آزمـون   نيتر مهم. كارشناسانة اين معضل، نظم و ساماني منطقي و عادالنه به اين آزمون داد

   . اي با دانشجويان دكتري و كاهش زمان تحصيلي اين دانشجويان بوده است آموزشي و حذف برخورد سليقه
هاي مختلف آمـوزش و   ي معتبر دنيا دانشجو به شيوهها دانشگاهدر برخي از : محور شجويان دكتري پژوهشجذب دان. 9

علـم بـه نيـاز    بـا   ه عالمه طباطبائيدانشگا. وجود نداشته است يين شرايطايران چن الي كه در، درحشود محور جذب مي پژوهش
ي وابسـته بـه   پژوهشـ ور در مراكـز   محـ  پژوهشيان دكتري انشجواقدام به جذب د بار نخستينبراي  گران توانا،پژوهشكشور به 

و زيـر نظـر اسـتادان مجـرب بـه انجـام        هپژوهشي شـاعل بـود  دانشجويان به شكل تمام وقت در مراكز اين . دانشگاه كرده است
  .ئي كشور خواهند پرداختاجراي علمي، فرهنگي و ها دستگاهتحقيقات مورد نياز 

هـاي   نامـه  ها و پايـان  يكي از مشكالت رساله: ها و تحقيقات دانشجويي نامه ها، پايان لهدهي و حمايت از رسا جهت. 10
اي كه پس از دفاع دانشجو گـاهي   گونه علوم انساني غيركاربردي بودن اين تحقيقات است بهة ويژه در حوز دانشجوئي در ايران به

اين مسئله در كنار علل ديگر عمدتاً ناشي از اين است كـه  . گيرد حتي براي يك بار ديگر نيز نيازي به مراجعه به آن صورت نمي
شوند و ازطرف ديگر دانشجو نيز چون مورد حمايت قـرار نگرفتـه    مبناي نيازهاي جامعه انتخاب نمي ها بر نامه اين رساله يا پايان
 .چه به درد جامعه بخورد و چه نخورد تر آن را طي كند نامه را نوعي انجام تكليف دانسته كه بايد هر چه سريع كار رساله و پايان

دانشگاه عالمه طباطبائي با علم به اين نقيصه، دانشجويان را به سمت انتخاب موضوعات متناسب با نيازهاي كشـور سـوق داد و   
 اعـزام دانشـجويان صـاحب مقالـة معتبـر بـه      . آورد هاي مالي و معنوي خـود را نيـز از آنهـا بـه عمـل مـي       در اين جهت حمايت

  .از اين جمله است ي دولتي و غيردولتيها دستگاهها و  نيازهاي پژوهشي سازمان و انتشار كتاب المللي هاي بين انسكنفر

ـ    با عنايت به ضرورت حاكميت جهان :تدوين نقشه جامع علمي كشور در حوزه علوم اجتماعي .11 ر بينـي توحيـدي ب



 

  
آزاد پـذيري در علـم؛   خطر ، نـوآوري و فنّـاوري ي همگان بـه علـم و   بو دستيا ها؛ پرورش استعدادكشور فنّاوريابعاد علم و  تمام

سازي علـم و   متناسبنظام ارزشي اسالم؛  چارچوبدر  هاي علمي بشردستاوردبهره گيري از ؛  دل آرا و تضارب افكارتبا انديشي،
علـوم انسـاني در    ن دري؛ ايجـاد تحـول بنيـاد   جسمي، روانـي و اجتمـاعي شـهروندان   با محيط زيست و سالمت معنوي،  فنّاوري

علمي، دانشگاه عالمه نهادهاي و  هپذيري جامع وليتمشاركت و مسئ بيني و اخالق اسالمي؛ تقويت روحيه تعاون، جهان چارچوب
هاي علمي كشور اقدام بـه تهيـه نقشـه جـامع علمـي       طباطبائي با يك برنامه ساختارمند و منسجم و با استفاده از همه ظرفيت

 . كشور كرد

نقـد و   ،هاي نظريه پردازي سازي كرسي از طريق فعال سازي علوم انساني ياستگذاري و اجراي طرح بوميس. 12
ه از آخرين دستاوردهاي علمي سرعت تحوالت رو به رشد علمي در عرصه جهاني و ضرورت استفاد: هاي علمي مناظره و قطب

الهي ازسوي ديگر، ضرورت تحـول و   موجودي عنوان به انساننيازهاي  ها و ها، ويژگي ، و عدم تناسب اين علوم با پرسشئيسواز
افزون بـر آن ضـرورت   . ناپذير ساخته است هاي اين حوزه را اجتناب علوم انساني و در صدر آن بازنگري دروس و سرفصل ارتقاي

ن نوين اسالمي، هاي تمد شكل بخشي بنيان جهتفرهنگ اسالمي و ايراني در  چارچوبهاي علوم انساني در  كارآمدسازي رشته
هـاي علمـي،    بر نظريـه  ي اين حوزه از علوم از جهت ابتناساز مديريت اجتماعي نظام و رفع نيازهاي علمي كشور، و باالخره غني

ني از اهميـت خاصـي برخـوردار اسـت؛ امـري كـه در       هاي تحقيقاتي معتبر و توجه به فلسفه غني اسالمي در علـوم انسـا   روش
ملـه نقشـه جـامع علمـي كشـور و      جوده و در اسناد راهبـردي و ملـي از  تأكيد مقام معظم رهبري ب ي اخير همواره موردها سال

بر اين اساس متعاقب ابـالغ وزارت علـوم، تحقيقـات و    . خوري به آن شده استالن و برنامة پنجم توسعه توجه دري كها سياست
مبنـي بـر    فنّـاوري  و تحقيقـات  علـوم،  وزارت شـي آموز معاونـت  1/3/1390 مورخ 39303/21 شماره و در اجراي ابالغ فنّاوري

هاي علوم انساني، شوراي سياستگذاري بازنگري علوم انساني  مسئوليت رياست دانشگاه عالمه طباطبائي در بازنگري برخي رشته
ني نظـري  ت مباتقوي براي در اين جهت. اين طرح تشكيل شد چارچوبهاي علوم انساني در  تبع آن دبيرخانه بازنگري رشته و به

مهـم در   ةنكت .نيز رونق گرفته است مناظرهپردازي، نقد و  هاي نظريه كرسي اندازي شده و راه علمي  قطب 6، تاكنون ثاين مباح
ي هـا  حمايـت از كرسـي  مركـزي   هيـأت در دانشـگاه   اين اين خصوص اعتمادي است كه وزارت علوم با توجه به عضويت رئيس

هـاي مـذكور در ايـن     هـا و كرسـي   قطـب  تأسيسمناسبي براي  ةطبائي داشته و همين زمينپردازي به دستگاه عالمه طبا نظريه
  .دانشگاه شده است



 

 

هـاي دو و   نامـه  انعقـاد تفـاهم  بـا  دانشـگاه عالمـه طباطبـائي     :المللـي  بين هاي علمي گسترس تعامالت و همكاري. 13
 المللي از علمي بين  هاي ، انجام مأموريتعلمي هيأتضاي مطالعاتي اع  هاي انجام فرصت ،خارجي انهمانپذيرائي از ميجانبه، چند

تـالش نمـوده تـا تعـامالت و همكارهـاي علمـي       المللـي   هـاي بـين   مقاالت متعدد در سمينارها و همـايش  ارائةسوي استادان و 
 ،ا دانشگاه استانبولب »همايش اشتراكات زباني ايران و تركيه«توان به برگزاري  مي عنوان نمونه به. المللي را گسترش دهد بين

ي هـا  دانشـگاه المللـي   و اتحاديـه بـين   (IFLA)المللي كتابداران  ، اتحاديه بينIAU)( ها دانشگاهالمللي  عضويت در اتحاديه بين
  .اشاره كرد) FUIW( جهان اسالم

هاي  شهويت علمي و تال ت دانشگاهي نمادانشري :پژوهشي دانشگاه ـ ي علميها كمي و كيفي فصلنامهش گستر. 14
ي اتقـ ات دانشـگاهي شـاخص مهمـي در ار   رياين اساس تعداد و عمق نشبر . علمي يك دانشگاه هستند هيأتتحقيقاتي اعضاي 
پژوهشي داشت امـا   ـنشريه علمي   1دانشگاه عالمه طباطبائي قبل از اين دوره صرفاً  .شود نشگاه محسوب ميسطح علمي آن دا

  .هستند داراي درجه علمي ـ ترويجي ن داراي درجه علمي پژوهشي و مابقيعنوا 19عنوان نشريه كه  25داراي اينك 

 نيتـر  مهـم  :در برابر تحوالت سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران، منطقه و جهـان و مناسب موقع  واكنش به. 15
ر ايـن زمينـه   د يمه طباطبائدانشگاه عال .تحوالت محيطي است بهو علمي  مناسبروز بودن و واكنش  ي بهمويژگي يك نهاد عل

، ايـن  اسـالمي  شـوراي س هشـتم  بحبوبه طرح قانون تجـارت در مجلـ   در نمونه عنوان به. ثري انجام دهدتالش كرده اقدامات مؤ
ي ي اجرائادهاهنئي برگزار و پيشن اجرا، وزرا و مديراور استادان، اقتصاددانانرا با حض »سمينار ملي اليحة قانون تجارت«دانشگاه 

ارشناسـان اجرائـي و دانشـگاهي    ور كبـا حضـ  را  »همايش ملي بحران بحـرين «يا در بحبوحه بحران بحرين . ه كردي را ارائمناسب
: امام و بيداري اسالمي همايش«و  »سمينار اسالم سياسي در خاورميانه«متعاقب موج بيداري اسالمي در منطقه نيز . ردبرگزار ك

بي را در اين زمينه براي اسـتادان، دانشـجويان، سياسـتمداران و متوليـان     بخشي مناس برگزار كرد و آگاهي را»نقش دانشگاهيان
طور مشترك با دانشگاه ليون فرانسه برگزار  بهكه نيز  »هاي انتخاباتي سمينار نظام« در. گاه سياست خارجي كشور فراهم كرددست

اين  )ص( همچنين در سال پيامبر اعظم .يددعو تبيين نمااستادان فرانسوي م شد، سعي كرد ابعاد و مختصات اين نظام را براي
و  »سـازي علـوم انسـاني در ايـران     بـومي «همـايش  . را برگزار كـرد  »پيامبر اسالم و انسان معاصر«دانشگاه بالفاصله همايش ملي 

 ةهدف توج تربيتي اسالم و با ةو ابتناي اين علوم بر فلسفسازي علوم انساني  به منظور بومي »هاي دكتري ارتقاي رساله«همايش 



 

  
هـاي   ها بـه ويـژه رسـاله    اساسي و عميق بر نيازهاي جامعه اسالمي به ويژه تأكيد مقام معظم رهبري بر نياز محور شدن پژوهش

  .دكتري برگزار شد

 بـه تـدريج   ،فنّـاوري ي وزارت علـوم، تحقيقـات و   هـا  سياسـت  مطـابق  :هاي جديد در مقطـع دكتـري   ايجاد رشته .16
 3و  2درجـه  ي هـا  دانشـگاه بـه   هاي كارشناسـي  روند و دوره ميي پيش الت تكميليهاي تحص دوره ي بزرگ به سمتها دانشگاه

كه برخي  كرد تأسيسرشته در مقطع دكتري  55بالغ بر در اجراي همين سياست انشگاه عالمه طباطبائي د .دشو مير واگذا
 رشـتة فلسـفة اقتصـاد اسـالمي،     رشـتة تي، قراردادهاي نف رشـتة  ،اقتصاد نفت ةرشت ،حقوق انرژي ةمانند رشت ها آناز 

و  فـراوان هاي نـوين حـائز اهميـت     فنّاوريكشور در حوزه حقوق  ةبراي توسع فلسفة تعليم و تربيت رشتة و اقتصاد اسالمي
  .منحصر به فرد است

ذ ي دانشـجوئي نفـو  ها فعاليتيكي از مشكالت هميشگي  :هاي دانشجوئي گرا ساختن تشكل سازي و ارزش متعادل. 17
از . بود ها آنبه سوي اهداف افراطي  ها دانشگاههاي دانشجويي و سوق دادن  هاي افراطي بيرون از دانشگاه به درون تشكل جريان

بخـش مهمـي از التهابـات     گيري گروهي افراطي با عنوان طيف عالمـه در انجمـن اسـالمي بـود كـه      جملة اين مشكالت، شكل
هـا   فضاي فكري اين تشـكل . بود ها گروهايام انتخابات محصول رويكردهاي افراطي اين  ويژه در هاي خاصي به دانشجوئي در دوره

گونـه دانشـجويان همـواره بـه شـكل منـزوي در        طوري كه اين ساخت به امكان ورود و مداخله دانشجويان ارزشي را ناممكن مي
اي مذهبي مثل بسيج دانشجويي نيز كشيده شده ه دامنة اين انحرافات حتي به تشكل .گر بودند حاشيه اين جريانات صرفاً نظاره

گام، فضاي مناسبي براي ورود دانشجويان متـدين و ارزشـي بـه ايـن      به دانشگاه عالمه طباطبائي با سياستي تدريجي و گام .بود
گيري ارزشي تشكيل دفتر تحكـيم وحـدت جديـد بـا      يكي از بركات اين جهت. فراهم نمودهاي جديد  تشكل تأسيسها،  تشكل

ي كـالن نظـام و   هـا  سياستهاي دانشجوئي در فضائي انقالبي و همگام با  خوشبختانه امروز تشكل. رويكرد ارزشي و انقالبي بود
ي هـا  برنامـه دانشجويي دانشگاه به حدي توسعه يافته كه عالوه بر حضـور فعـال در    بسيج امروز. رهبري مشغول فعاليت هستند

    .جهادي نيز شده است اردوهايل كشور در ـ سياسي دانشگاه حائز رتبه اوفرهنگي 
هـاي دكتـري    آزمون :اصالح روش آزمون دكتري درجهت اجراي عدالت و ايجاد فرصت برابر براي همه داوطلبان. 18

هـا توسـط    ايـن آزمـون   ،هـاي قبـل   در دوره. در ايران همواره محل چالش، درگيري و ترجيح بال مرجح برخي بر ديگران بوده اسـت 



 

 

گـروه   توسـط سوئي چون امتحـان   از. كرد شد و از دو جهت شرايطي نابرابر را براي داوطلبان ايجاد مي ي آموزشي برگزار ميها گروه
ديگر پس از انجـام امتحـان    طرف از. كرد كسي امكان موفقيت پيدا نمي ،غير از دانشجويان همان گروهگاهي شد،  مربوط برگزار مي

دانشگاه عالمه طباطبـائي ايـن   . شـد  از فيلتر جديدي براي ورود افراد مورد نظر فراهم ميب) مصاحبه( كتبي، در امتحان شفاهي
خوشـبختانه ايـن روش   . و با برگزاري آزمون متمركز، فرصتي برابر براي همـه داوطلبـان فـراهم كـرد     شرايط را دگرگون ساخت

ايـن  . شـود  صورت سراسري و متمركز برگزار مـي  هامروزه مورد قبول سازمان سنجش آموزش كشور قرار گرفته و دو دوره است كه ب
  .شدند را فراهم آورده است ها حذف مي عدالتي روش رضايت بسياري از داوطلباني كه همواره در اين بي

تجربـه   كسباردوها و سفرهاي دانشجويي فرصت مناسبي براي  :ي دانشجوئيو سفرها اصالح و ساماندهي اردوها. 19
متأسـفانه در  . كه مطابق مباني ارزشي و به صورت هدفمنـد برگـزار شـوند    وي هستند، مشروط به آنو ايجاد نشاط روحي و معن

در دور دانشـگاه عالمـه طباطبـائي    . شـد  شد و اردوها غالباً به صورت مختلط برگزار مـي  گذشته توجه چنداني به اين مباني نمي
امنيتـي   با رعايت تمامي شئونات ديني، اخالقي، خاص ارزشيي ها در قالب راوها د، اين اريش با حساسيت ويژهها فعاليتجديد 

و  از ايـن اردوهـا اسـتقبال كـرده    راغ بـال كامـل   صدها دانشجو با ميل و رغبت و با فنه االاي كه س رد توجه قرار داده به گونهمو
فعاليـت   1490بـه   180از هـاي فرهنگـي    در حال حاضر تعداد فعاليـت  .به دنبال داشته است را نيز ها آندين لوا يمدائ رضايت
  .يافته است ارتقاي

ي در هـا  سـاختمان قبل از دوره جديد، دانشگاه به لحاظ وضعيت  :افزاري دانشگاه ساماندهي مسائل زيربنائي و سخت. 20
 .داراي معـارض و بسـياري بـال تكليـف بـود      نيـز  فاقد سند، بسـياري  ها ساختمانشدت آشفته داشت؛ بسياري از  اوضاعي به ،اختيار

 ،دانشگاه در نخسـتين اقـدام خـود بـراي اصـالح ايـن وضـعيت       . ندها نيز به لحاظ وضعيت فيزيكي اوضاعي نامناسب داشت دانشكده
و علوم  شناسي رواندر گام دوم دانشكده  .اصلي واقع در دهكده المپيك منتقل ساخت پرديسدانشكده حقوق و علوم سياسي را به 

در گـام بعـدي سـالن    . كـرد  تأسـيس  پـرديس تمان رستوران را در همـين  ساخ در گام سوم. مستقر ساختمحل تربيتي را در اين 
. سـاخت  را و در كنار آن مجموعـه اسـتخر و سـوناي بسـيار مـدرني      بنا نهاد مكانورزشي چند منظوره بزرگ دانشگاه را در همين 

دانشكدة  1392و تا تيرماه  برداري هستند هرهزودي آماده ب ساختمان دانشكده مديريت و حسابداري و احداث مسجد دانشگاه نيز به
ي دانشگاه روشن شده و به نـام  ها ساختماندر همين جهت وضعيت سند بسياري از امالك و . علوم اجتماعي نيز ساخته خواهد شد
  . هاي چندين ساله استادن، دانشجويان و مديران دانشگاه مرتفع شده است دانشگاه سند خورده است و نگراني



 

  
  ها ها و چالشكمبود

هايي وجود دارد و كارهايي نيـز   كماكان دغدغه،ها اشاره شد از آن به بخش كوچكي به رغم اقدامات مهم و مؤثري كه در اينجا صرفاً
   :توان به موارد زير اشاره كرد از جمله اين امور مي. واريم بتوانيم اين امور را نيز به سامان برسانيمناتمام باقي مانده است كه اميد

و  هـا  رسـاله د غالب حاكم بـر  متأسفانه رويكر:هاي دانشجويي نامه ها و پايان هادي نمودن مضمون و محتواي رسالهاجت.  1
. اسـت  رويكرد غير كاربردي و در مواردي نيز كاربردي اما غيـر مـرتبط بـا فرهنـگ ايرانـي و اسـالمي       هاي دانشجوئي، نامه پايان
. هـاي دانشـجويي، متأسـفانه هنـوز مشـكالتي وجـود دارد       نامه ها و پايان الح محتواي رسالهريزي دوساله براي اص رغم برنامه علي

مديريت اين ها،  هاي دانشجويي و كاربردي نمودن آن محتوايي رساله ارتقايدانشگاه عالمه طباطبائي با پيگيري مستمر سياست 
  .ي پژوهشي كالن كشور هدايت نمايدها ياستسهشي واگذار نمود تا اين تحقيقات را همسو با بخش را به معاونت پژو

 ها، سرفصل ، در كنار اصالح عناوين دروس ها دانشگاهبديهي است كه اسالمي كردن : تكميل فرايند جذب نيروي انساني.  2
همي را در به رغم آنكه دانشگاه عالمه طباطبائي تاكنون اقدامات م. نيروي انساني كارآمد و متعهد استها، نيازمند  و روش محتوا

تلف گزينش نفر را در مراحل مخ 190كه حدود  به خصوص. وضعيت مطلوب فاصله داريم تحققاين راه انجام داده است ولي تا 
ها مسـتلزم در اختيـار داشـتن     بديهي است كه نهايي كردن فرايند جذب اين. اي محتلف در دستور كار داريمه و جذب در رشته
  .زمان كافي است 

  : فرآيند بازنگري دروس علوم انساني مستلزم چهار مرحله اساسي است: ند بازنگري به محتواي دروستسري فرآي.  3
  ها در مقاطع تحصيالت تكميلي هاي هم خانواده به ويژه در دروة كارشناسي و تمركز بر تكثر و تعدد رشته تجميع رشته.  1- 3
  اسي ها و منابع دروس در مقطع كارشن اصالح عناوين، سرفصل.  3-2
  ها و منابع دروس در مقطع تحصيالت تكميلي  اصالح عناوين، سرفصل.  3-3
  توليد محتواي دروس .  3-4

مطلـوب مـا انجـام    . رسد مگر اينكه ما به متون منقح، علمي، دقيق و بومي دسـت يـابيم   به زعم ما اين پروژه به سامان نمي
بر اين اساس نهايي سازي اين پـروژه مسـتلزم   . حله دوم قرار داريمبازنگري در هر چهار مرحله است كه ما در حال حاضر در مر

  . ادامة مطالعات كارشناسي و صرف فرصت مناسب است
 يهـا  سـايت  ،ي اطالعـاتي ها بانكبه ويژه  فنّاوريهاي  دانشگاه در حوزة زيرساخت: و امكانات زيرساختي فنّاوريتوسعه .  4



 

 

هنوز تا نيـل بـه    ،به رغم اقدامات فراوان ،...ي مجازي و ها رشتهايجاد  ،كلت الكترونيدو ،ي الكترونيكيها خانهكتاب ،اطالع رساني
ي مختلـف  هـا  حـوزه روزآمد سازي كه از ضروريات دنياي نوين است و خوشـبختانه در  . يك وضعيت مجازي مناسب فاصله دارد

  .ة كافي استآموزشي و اداري ايران نيز با سرعت در حال گسترش است، مستلزم صرف وقت و هزين
هـاي اسـالمي    كـه در حـوزة فرهنگـي و حاكميـت آرمـان      دانشگاه به رغم آن: فضاي فرهنگي دانشگاه ارتقايتوسعه و .  5

بـه   رسيدنهاي اسالمي در حد مناسبي است، ولي تا  وضعيت پوشش دانشجوئي و حاكميت آموزه امروز و پيشرفت زيادي كرده
ي آغاز شده در اين زمينه را ها برنامهاگر بتوانيم اهداف و . قالب اسالمي فاصله كم نيستنقطه مطلوب و استقرار دانشگاه طراز ان

  . توان به ايجاد فضاي آكنده از عطر تفكرات اسالمي اميدوار بود نهايي كنيم مي
پراكنده است  بسيار ،ها ساختمانمتأسفانه دانشگاه عالمه طباطبائي به لحاظ  :تمركز كل واحدهاي دانشگاه در يك پرديس.  6

؛ هر دانشكدة آن در نقطه اي قرار دارد ؛ معاونت دانشجوئي و فرهنگي آن در يك نقطه از شهر قرار گرفته؛ كتابخانه مركزي و مركز 
هـا در يـك    مطلوب ما تمركز همه ايـن  .اسناد در نقطة ديگر؛ پرديس مركزي و چند دانشكدة آن نيز در مكان ديگر واقع شده است

... مراكز آموزشي آزاد و  ،پراكندة آن براي خوابگاه، پژوهشكده، مركز درماني يها ساختمانتوانيم از  ر اين شرايط ميد. پرديس است
 هـا  بخـش همـه   هر چند طي هفت سال گذشته اقدامات عمراني فراواني انجام شده است، ولي تا تحقق تمركز كامل. استفاده كنيم 

اين پراكندگي مديريت همه منابع، اعم از انساني و مادي را با چـالش  . همچنان پا برجاست ها ها و نگراني در پرديس مركزي دغدغه
پـر واضـح اسـت    . دانشگاه عالمه طباطبائي در مكان واحد تجميع شود ءاميدواريم روزي فرا برسد كه همه اجزا. مواجه ساخته است

  .صورت سرعت دانشگاه در پيشبرد اهداف صد چندان خواهد شد كه در آن
در ايـن گـزارش اشـاره شـده اسـت، محصـول تـالش اسـتادان،          هـا  آناي از  اي ديگر كـه بـه گوشـه    اقدامات و مجموعهاين 

مرده تنم شجا فرصت را مغ دانشگاه است كه همينمتكش اين اركنان خدوم و زحمديران، كارشناسان و كمعاونان،  دانشجويان،
اميدوارم در پرتو  .صحت و عزت آرزومندم ها آنمنان براي  داز خدوان و ردهكان مراتب سپاس و تقدير خود را نثار همه اين عزيز

  .سار واليت باشيم يهدر سا پيشرفتهشاهد ايراني آباد و  ناعزيز اينهمة هاي مستمر  تالش
  

                                                                                                               بما تُحوفِّقنا ل مو تَرضي     اللّه  
  سيدصدرالدين شريعتي                                                                                                                  
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ه از  خارات دا   ١٣٨٤-٩٠ا
راي مصوبات شوراي به عنوان دانشگاه برتركشور در زمينه اج فنّاوريتحقيقات و  ،دريافت لوح تقدير از وزير محترم علوم .1

  هنگي عالي انقالب فر
  هنگي فر يها تيالفعگاه برتر در زمينه انتخاب دانشگاه به عنوان دانش .2
 انتخاب معاونت پژوهشي به عنوان معاونت برتر در يازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران كشور .3
 عاتي مطبوالملل بينكسب رتبه برتر نشريات دانشجويي در نمايشگاه  .4
ايي از سوي فدراسيون ي براي ميزباني اولين دوره مسابقات فوتسال دانشجويان آسيطبائانتخاب دانشگاه عالمه طبا .5

  .برگزار گرديد 1391كه به شايستگي در خرداد ماه ) FISU(هاي دانشگاهي  ورزش
 اقتصادي ايران  يها پژوهشه اول نشريات علمي از سوي فصلنامه رتب كسب .6
رضا  دكتر آقايان دكتر محمد دبيرمقدم،، علمي دانشگاه به عنوان چهره ماندگار كشور هيأتنفر از اعضاي  4انتخاب  .7

 دكتر سيدمهدي الواني ،دكتر سيروس شميسا ،سبزواري مصطفوي
 :ل ذيلعلمي دانشگاه به شرح جدو هيأتكسب افتخارات ملي توسط برخي از اعضاي  .8

 افتخارات كسب شده علمي هيأتعضو رديف
مترجم برگزيده جشنواره فارابيدكتر ساالر منافي اناري1
فنّاوريت علوم تحقيقات وپژوهشگر شاخص وزار دكتر علي دالور2
استاد نمونه كشوريآبادي دكتر عبداهللا شفيع3
ي دكتر معينالمللبينكسب جايزهدكتر عباسعلي وفايي4
 1390در سالپژوهشگر برتركشوردكتر مقصود اميري5
1389در سالوهشگر نمونه جشنواره معارفژپزاده دكتر صالح حسن6
كتابةبهترين ترجممحمدي دكتر احمد گل7
بازار سرمايهةفعال برتر در عرصنو دكتر مقصود درخشان8
با موضوع آئين خردپروريكتاب برگزيده دكتر سعيد بهشتي9
رتبه اول جشنواره كتاب با موضوع معلول و معلوليتزاده دكتر حميد علي10
استانطرح پژوهشي برتردكتر محمد شيخي11
من علمي ممتازانج دكتر ثقفي12
برتر دانشجويينامهپايان كامران ماني13
   1389در سالپژوهشگر برتركشور دكتر مرتضي فرهادي 14
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ه  سر ی تأ با با ه عال   دا
 ،دانشـكده  ،اهمركز آموزش عالي مستقل بـا عنـاوين مختلـف دانشـگ     27با ادغام  ،1358پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال 

دو مجتمـع   ،شده بودند تأسيسبه تدريج  1337كه از سال  ،مركز و سازمان ،مؤسسه ،آموزشگاه عالي ،مدرسه عالي ،پژوهشكده
  :ايجاد گرديدعظيم 

  )مركز 13با ادغام (و علوم انسانـي مجتمع دانشگاهي ادبيات 
  )مركز 14با ادغام (مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني 

سـال   5بيش از  ،ها هركدام تحت مديريت مستقل مجتمع اين
موافقـت شـوراي    بر اساس 1363فعاليت كردند و مجدداً در سال 

و اعـالم وزيـر    16/4/1363عالي انقالب فرهنگي در جلسه مـورخ  
مـــورخ  39824/6448/34وقـــت وزارت متبـــوع طـــي مصـــوبه 

ـــد 18/11/63 ــام شـ ــام  هادغ ــا آنو از ادغ ــه ه ـــگاه عالم  دانشــ
  . گرديد تأسيسطباطبائي 

دانشـكده   6داراي  تأسيسدر سال  طباطبائيدانشگاه عالمه 
مركـز   28 مركـز آموزشـي در تهـران و    4و يك مجموعه شـامل  
نفر  148(علمي  هيأتنفر عضو  483ها با  آموزشي در شهرستان

  . بوده است) ها است مربوط به مراكز آموزشي شهرستان ها آناز 

  :ها دانشكده
  ؛ي خارجيها زبانادبيات فارسي و  ةكددانش  -1
  ؛علوم اجتماعي ةدانشكد  -2
 ؛علوم اقتصادي ةدانشكد  -3



 

 

4 

 ؛حسابداري و مديريت ةدانشكد  -4
 ؛و علوم تربيتي شناسي روان ةدانشكد  -5
بـه   1366مأموريـت دانشـگاه در سـال     دانشكده به تدريج به دليل تخصصـي شـدن   كه اين(پايه بهداشت و علوم  ةدانشكد  -6

 ).ام نور واگذار گرديددانشگاه پي
متوقف شـده بود با تصويب شوراي گسـترش آمـوزش    1358عــالــي بيمه كه فعاليت آن از سال  ةمدرســ 1368در سال 

  .به مجموعه واحدهاي تابعه اين دانشگاه افزوده گرديد ،"مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو"عالي با عنــوان 
سياسـي   شـكده حقـوق و علـوم   علوم سياسي از دانشكده علوم اقتصـادي، دان  هاي حقوق و با جدا شدن رشته 1376در سال 

  .گرديد تأسيس
يك  ،شش دانشكده به شرح ذيلعلمي تمام وقت و  هيأتعضو  400هزار دانشجو و  20 حدود در حال حاضر دانشگاه داراي

مركز پژوهشي و پژوهشكده و شش  يك پژوهشگاه و چهارحضوري و  هاي نيمه وزشيك مركز آم ،مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو
  .است و يك مركز رشد و كارآفريني تحقيقاتي

   ؛ي خارجيها زبانادبيات فارسي و  ةدانشكد .1
  ؛اقتصاد ةدانشكد .2
 ؛و علوم تربيتي شناسي روان ةدانشكد .3
 ؛حقوق و علوم سياسي ةدانشكد .4
 ؛مديريت و حسابداري ةدانشكد .5
 .علوم اجتماعي ةدانشكد .6

 :است  پنج دانشكده به شرح ذيل را اخذ نموده تأسيسامناء مجوز  هيأت 13/10/90مصوبه مورخ ضمناً دانشگاه بر اساس 
  و معارف اسالمي هيأتال .1
 ي خارجيها زبان .2
  علوم رياضي و رايانه .3
 حسابداري و علوم مالي .4
 ارتباطات .5
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ه ز دا دا   م ا
 است كهاين  ،ننهايي آزائيده انقالب اسالمي تنومند است كه رسالت  دانشگاه عالمه طباطبائي

  
  
  
  
  

 ةبرنامـ  ،انـداز  سـند چشـم  ، ي كلي نظام اداري ابالغي مقام معظم رهبريها سياستتحول در دانشگاه كه برگرفته از متن  ةبرنام
  :گردد به شرح ذيل اعالم مي ،باشد گزار مي هاي دولت خدمت پنجم توسعه و در چارچوب برنامه

 ؛گسترش و توسعه فضاي فيزيكي دانشگاه  
  ؛علمي برجسته و متعهد در راستاي تحقق اهداف آموزشي و پژوهشي دانشگاه هيأتاستخدام اعضاي 
 ؛علمي هيأتسطح علمي و مرتبه دانشگاهي اعضاي  ارتقاي 
 پژوهشي و اداري براي رسيدن به كمـال مطلـوب و    ،هاي آموزشي ريزي مجدد بخش بازبيني ساختار سازماني دستگاه و طرح

 ؛ربرداري بهت بهره
  هـاي   ها و كنفـرانس  كتب و ارائه مقاالت و نشريات در همايش تأليفعلمي در  هيأتحمايت همه جانبه و همكاري با اعضاي

 ؛المللي ملي و بين
 ؛هاي مطالعاتي و تحقيقاتي امكان استفاده از بورس و فرصت 
 ؛نانهاي شغلي كارك ها و توانمندي هاي مناسب براي رشد و شكوفايي خالقيت ايجاد فرصت 

دار تربيت نيروي انساني  آموزشي، پژوهشي و فرهنگي، طاليه نظام قايارتبا 
انقالب اسالمي براي كل كشور و دانشگاه نمونـه  اول متعهد و متخصص طراز 

  .در سطح منطقه و جهان گردد
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 ؛هاي تحصيالت تكميلي توسعه دوره 
 ؛اي اي و توسعه مطالعات ميان رشته هاي ميان دانشكده افزايش همكاري 
 ؛فنّاوريهاي كاربردي از طريق فعال نمودن پارك رشد علم و  توسعه پژوهش 
 ؛نوين مبتني بر نيازهاي روز جامعه يها دانشهاي جديد علمي و  گسترش كمي و كيفي رشته 
 ؛...اداري و  ،پژوهشي ،اطالعات و ارتباطات با كاركردهاي آموزشي فنّاوريرويج توسعه و ت 
 ؛برقراري ارتباط و ايجاد تعامل با مراجع علمي معتبر خارج از كشور 
 ؛اخالقي دانشجويان هاي فرهنگي و دانشجويي و ايجاد بستري مناسب براي پرورش كرامات و كيفي برنامهكمي  يارتقا 
  ؛متعهد و توانمند ،روي انساني متخصصني تأمينتربيت و 
 ؛هاي تحصيالت تكميلي ايجاد بستري مناسب براي حضور فعال دانشجويان در دوره 
 ؛هاي روز جامعه هاي علوم نوين و تكنولوژي اندازي مراكز پژوهشي در زمينه راه 
  ؛روز دنيا فنّاوريافزايش آگاهي نسبت به دانش و 
 ؛المللي لمي و بينهاي ع حضور قوي و شايسته در صحنه 
 ؛هاي دانشگاه با بازار كار توجه و هماهنگي ميان خروجي 
 ؛ايجاد ارتباط قوي دانشگاه با جامعه و صنعت 
 ؛توسعه كمي و كيفي بخش آموزش 
 ؛هاي مجازي ريزي صحيح و اصولي در راستاي آموزش برنامه 
 اجراي مطالعات و تحقيقات مورد نياز جامعه. 
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ناھم  عملد  و   آ وب  ی ورا ی    ١٣٩١  ١٣٨٤از      داخ
 ؛هاي پژوهشگران دانشگاه نامه تشويق مقاله شيوه .1
 ؛)گرنت(علمي دانشگاه  هيأتنامه تخصيص اعتبارات پژوهشي به اعضاي  آئين .2
 ؛رالمللي خارج از كشو بين هاي علمي سفرهاي كوتاه مدت علمي به منظور ارائه مقاله در همايش اجرائينامه  آئين .3
 ؛المللي داخل كشور هاي علمي بين سفرهاي كوتاه مدت علمي به منظور ارائه مقاله در همايش اجرائينامه  آئين .4
 ؛هاي علمي در دانشگاه نامه برگزاري همايش آئين .5
 نشگاه؛هاي علمي در دا نامه نحوه تخصيص اعتبار همايش آئين .6
 هاي علمي در دانشگاه؛ سخنراني اجرائينامه  آئين .7
 ؛علمي هيأتمه اعطاي پايه تشويقي به اعضاي نا شيوه .8
 ؛ها نامه بررسي مراحل تصويب و چاپ كتاب در شوراي انتشارات دانشكده آئين .9

 ؛هاي دانشگاه نامه استفاده از كتابخانه آئين .10
  ؛علمي هيأتدستورالعمل بكارگيري نيمه حضوري اعضاي  .11
 علمي؛ هيأتنامه اعطاي پايه تشويقي پژوهشي به اعضاي  شيوه .12
  ؛علمي هيأتالعاده ويژه اعضاي  دستورالعمل افزايش ضريب فوق .13
  ؛علمي آموزشي و پژوهشي هيأتعيين تعداد واحد موظف تدريس اعضاي ت .14
 ؛وقت مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه الزحمه كارشناسان و مشاوران پاره نامه نحوه پرداخت حق آئين .15
 ؛انتقالي خارج از كشورتعيين ميزان شهريه و سقف ظرفيت پذيرش دانشجويان  .16
 ؛دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز دانشگاه .17
  ؛علمي  هيأتضوابط و شرايط تبديل وضعيت استخدامي اعضاي  .18
 ؛علمي هيأتتعيين ميزان مقرري ارزي فرصت مطالعاتي اعضاي  .19
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 ؛علمي  هيأت انساني غير نيروي اموركيالت و تش اجرائي هيأتدستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف  .20
 ؛دستورالعمل تعيين وضعيت استخدامي نيروهاي شركتي .21
 ؛قطعي   سمير به آزمايشي  رسمي علمي از  هيأتعضاي ا شرايط تبديل وضعيت استخدامي و ضوابط .22
 هاي ترويجي در دانشگاه؛ نامه كرسي نظام .23
 هاي دانشگاه؛ نامه شوراي هماهنگي كرسي آئين .24
 هاي دانشجويي؛ لهها و رسا نامه نامة نظارت بر پايان شيوه .25
 علمي هيأتدستورالعمل اجرائي اعطاي تسهيالت به اعضاي  .26
 دستورالعمل پرداخت اضافه كاري .27
 وري كاركنان اداري بهره العاده فوقدستورالعمل اجرائي  .28
 علمي پژوهشي دانشگاه هيأتوظايف اعضاي  نامه آئين .29
 علمي هيأت اجرائي تشكيالت و امور نيروي انساني غير هيأتدستورالعمل تشكيل  .30
 هاي خدمات پژوهشي دانشگاه دستورالعمل محاسبه و اعمال تعرفه .31
 دستورالعمل اجرائي كميته راهبري آموزش كاركنان دانشگاه .32
 دستورالعمل اجرائي اصالح الگوي مصرف در دانشگاه .33
 تشكيل كارگروه دوركاري نامه آئين .34
 دستورالعمل نحوه تعيين حق مديريت رئيس دانشگاه .35
 حوه انتخاب استادان ممتازدستورالعمل ن .36
 مشي و ضوابط حقوق مالكيت فكري در دانشگاه  خط نامه آئين .37
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با  یأتوبات  با ه عال  ناء دا م  دورهاز  یا ھارم و پ   ی 
 خـذ مصـوبه ا  147 سال اخير مجموعاً 7ل امناء و تشكيل جلسات متعدد و فشرده در طو هيأتگيري از ظرفيت  دانشگاه با بهره

  :كرده است كه شرح آن در جدول زير آمده است

  عنوان مصوبهتاريخ مصوبه

  امناء از دوره چهارم هيأتسومين نشست                                                             31/1/84      
  1383تصويب سقف اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات بودجه سال   1
  درصد 10علمي به ميزان  هيأتمزاياي اعضاي  افزايش حقوق و  2
  علمي غير ايراني هيأتنحوه استفاده از خدمات آموزشي و پژوهشي اعضاي   3
  ي روزانه و شبانه و انتقالي از خارجها دورهتعيين شهريه دانشجويان انتقالي، مهمان، تكدرس   4
  علمي دانشگاه هيأتنحوه استخدام پيماني كاركنان غير   5
  علمي دانشگاه هيأتالحيه حقوق و مزاياي كاركنان غير اص  6
  علمي هيأتاعضاي  التدريس حقتغيير ساعات تدريس موظف و   7
  مدرسين دروس به زبان انگليسي التدريس حقاصالح ضريب پرداخت   8
  مربيان ورزشي دانشگاه التعليم حق نامه آئين  9
  ي و تحقيقاتي پژوهشگران دانشگاهداوري آثار علم الزحمه حقدستورالعمل اجرايي   10
  نفر 40علمي به تعداد  هيأتصدور مجوز استخدام عضو   11
  ي نيمه حضوري و فراگير در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشدها دورهشهريه دانشجويان   12
  المپيك ةهاي قابل واگذاري براي اجراي طرح ساماندهي در دهكد يو دارائ ها ساختمانفروش   13
  داخلي و اتوماسيون از محل اعتبارات اختصاصي تكميل شبكه ارتباطات  14
  ي حقوق ارتباطات، اقتصاد ارتباطات و مديريت ارتباطات، اقتصاد نفتها رشتهايجاد   15
  العاده مديريت داود اسپرهم افزايش فوق  16
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  عنوان مصوبهتاريخ مصوبه

  امناء از دوره چهارم هيأترمين نشست چها                                                       10/5/85       

  1384خارج از شمول دانشگاه در سال  اي بودجهسقف اعتبارات  1
  1385خارج از شمول دانشگاه در سال  اي بودجهسقف اعتبارات  2
  دانشگاه عالمه طباطبايي 1384تصويب بودجه تفصيلي سال  3
  دانشگاه 1384تصويب اصالحيه بودجه تفصيلي سال  4
  دانشگاه و دستورالعمل مربوطه  رئيسمديريت  العاده فوقصويب ميزان ت 5
  علمي دانشگاه هيأتاعضاي  آباديو خاتمي فيروز تحصيلي آقايان فلسفي مأموريتتمديد  6
  دانشگاه امناء هيأتتعيين حسابرس معتمد  7
  علمي دانشگاه هيأتعضو  تمديد سنوات بورس تحصيلي آقاي رضاپور طاهري 8
   علمي هيأتاساتيد غير عضو  التدريس حقميزان  تأييد ةيسه دانشگاه در زمينئر هيأتامناء به  هيأتويض اختيار تف 9
  علمي خارجي دانشگاه هيأتنحوه پرداخت به اساتيد غير  10
  دستگاه ميني بوس  3صدور مجوز خريد شش دستگاه وانت نيسان و 11
  براي توسعه ورزشي   1385و هزينه اي سال  اي سرمايههاي  دارايي در هزار اعتبارات تملك 5تخصيص حداكثر  12
  ميليون ريال براي خريد تجهيزات 500اجازه استفاده از مانده اعتبار پروژه تعميرات اساسي به مبلغ  13
  دانشگاه علمي گروه فلسفه هيأتهاي  افزايش سه پست به تعداد پست 14
  1385و  1384يها سالدانشگاه در  1383متمركز سال غير كز وهاي متمر مصرف مانده اعتبار رديف 15
  "تعليم و تربيت اسالمي"و"آموزش وپرورش"به دوگروه"پرورش آموزش و"تفكيك گروه آموزشي 16
  ي شبانه و نيمه حضوريها دورهتعديل شهريه دانشجويان  17
  علمي دانشگاه هيأتتعيين ضريب حقوق و ساعات موظف تدريس اعضاي  18
  امناء هيأتتعيين اعضاي كميسيون دائمي  19
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  عنوان مصوبهتاريخ مصوبه

  )1( العاده فوقنشست                                                                                8/9/85       

  علمي هيأتتشكيالت و امور نيروي انساني غير  اجرائي هيأتدستورالعمل تشكيل و وظايف   1
  شركتي دانشگاه تعيين تكليف نيروهاي  2
  كارگيري نيروهاي شركتيه صدور مجوز ب  3
  1385سال  ةتصويب كليات بودج  4
  1385 تعيين حسابرس براي بررسي عملكرد مالي سال  5
  علمي هيأتنفر عضو غير  30 صدور مجوز استخدامي  6

  امناء از دوره چهارم هيأتن نشست عادي پنجمي                                                         2/12/85        

  كشوري علمي نمونة هيأتيك پايه تشويقي به اعضاء   1
  علمي دانشگاه هيأتهاي دوران بورس تحصيلي اعضاي  تصويب  نحوه ترفيعات و اعطاي پايه  2
  امناء هيأتمعرفي دكتر سعيد واعظ به عنوان عضو كميسيون دائمي   3
  علمي هيأتواحدهاي معادل آموزش اعضاي  ةمحاسب ةنحو نامه ينآئبررسي الحاق موادي به   4
  ميليون ريال 4500تا  1384مجوز خريد تجهيزات آموزشي از محل اعتبارات خريد تجهيزات پژوهشي سال   5
  علمي دانشگاه هيأتكارگيري نيمه حضوري اعضاي ه دستورالعمل ب  6
  در دانشگاه ايجاد معاونت عمراني و اداره نظارت و ارزشيابي  7
  مالي و معامالتي دانشگاه نامه آئينهايي از  اصالح بخش  8

  )2( العاده فوقنشست                                                                             25/6/86       
  دانشگاه 1385تفصيلي سال  ةتصويب اصالحيه بودج  1
  دانشگاه 1386تصويب بودجه تفصيلي سال   2
  1385علمي دانشگاه در سال  هيأتاصالح ضريب حقوق اعضاي   3
  1386خارج از شمول دانشگاه در سال  اي بودجهتعيين سقف اعتبارات   4
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  عنوان مصوبهتاريخ مصوبه

  امناء از دوره چهارم هيأتششمين نشست عادي                                                              1/9/86      

المپيك به  ةي مجاور دانشگاه در پرديس دهكدها ساختماني اعتبار درآمدهاي اختصاصي دانشگاه براي خريد مجوز جابجاي  1
  ميليارد ريال 15مبلغ 

  مجوز فروش خوابگاه كوشك  2
  دستگاه خودروي سواري 10صدور مجوز فروش خودروهاي مستعمل و خريد   3
  آفرين خوابگاه بهمجوز احداث دو سوله ورزشي در خوابگاه شهيد همت و   4
  دانشگاه رئيسدستورالعمل نحوه تعيين حق مديريت   5
  فلسفه غربگروهواسالميتفكيك گروه فلسفه دانشگاه به دو گروه فلسفه  6
  از محل اعتبارات دانشگاه 1386درصد اعتبار امور فرهنگي دانشگاه در سال  0.5مجوز   7
  علمي  هيأتمحاسبه واحدهاي معادل آموزشي اعضاي  ةنحو امهن آئينتمديد دوره اجراي آزمايشي الحاقيه   8
  نفر 40مين نيروي انساني دانشگاه به تعداد أمجوز عقد قرارداد كار مشخص براي ت  9
  دانشگاه1384ي مالي سال ها صورتتصويب گزارش حسابرسي   10
  1386و عملكرد مالي دانشگاه در سال  ها حسابتعيين حسابرس براي بررسي   11
  ها دانشگاهتكريم استادان بازنشسته  نامه آئين 5تصويب نحوه اجراي ماده   12
  1به  2عالي بيمه اكو از  ة آموزشسسؤمدرسين در م التدريس حقتغيير ضريب پرداخت   13

  ارمامناء از دوره چه هيأتهفتمين نشست عادي                                                        11/2/87     

  ي خارجيها زبان در دانشكده ادبيات فارسي و "قرآن و حديث "ايجاد گروه آموزشي   1
   "الملل بينعلوم سياسي و روابط  "و  "الملل بينحقوق  "،"حقوق "ي آموزشي ها گروهتفكيك   2
  علمي دانشگاه در فرآيند يادواره شهيد رجايي هيأتتصويب امكان شركت اعضاي   3
  علمي نمونه كشوري هيأتبه مصوبه اعطاي پايه تشويقي به اعضاي  الحاقيه تبصره  4
  ي خوارزمي و فارابيالملل بينهاي  علمي حائز رتبه در جشنواره هيأتاعطاي پايه تشويقي به اعضاي   5
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  عنوان مصوبهتاريخ مصوبه
  علمي هيأتتعيين ميزان حق التدريس اعضاي   6
  تريي دكها دورهي در ي مؤسسات اجرائها بورسيهتحصيلي  ةافزايش شهري  7
  علمي دانشگاه هيأتكارگيري نيمه حضوري اعضاي ه دستورالعمل ب 1اصالحيه تبصره ماده   8
  مالي و معامالتي   نامه آئين 42 ةماد ةاصالحي ،افزايش سقف معامالت  9
  1387خارج از شمول دانشگاه در سال  اي بودجهتعيين سقف اعتبارات   10
  دانشگاه 1386تفصيلي سال  ةبودج ةتصويب اصالحي  11
  دانشگاه 1387تفصيلي سال  ةتصويب بودج  12
  ميليارد ريال 6براي خريد تجهيزات و تعميرات اساسي به مبلغ  اي هزينهاعتبار  ةجابجايي ماند  13
  اكو ةبيم ةدانشكد ةتصويب اساسنام  14
  دانشگاه1385ي مالي سال ها صورتگزارش حسابرسي   15
  اي اي يارانه هميهتصويب تبديل درصدي از اقالم س  16
  امناء هيأتجذب  العاده فوقو  1387علمي در سال  هيأتتصويب ضريب افزايش حقوق اعضاي   17
  علمي هيأتتصويب دستورالعمل نحوه بازنشستگي اعضاي   18

  )3( العاده فوقنشست                                                                                21/10/87      

  ميليون ريال 1500مطالعات فرهنگي و اجتماعي به مبلغ  ةتصويب كمك مالي به پژوهشكد  1
  محاسبه واحدهاي معادل آموزشي ةنحو نامه آئينتمديد مدت آزمايشي الحاق موادي به   2

  )4( العاده فوقنشست                                                                                29/2/88       

  1388علمي در سال  هيأتافزايش حقوق اعضاي   1
  1388علمي در سال  هيأتافزايش حقوق كاركنان غير   2
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  عنوان مصوبهتاريخ مصوبه

  امناء از دوره چهارم هيأتهشتمين نشست عادي                                                           6/2/88      
  سقف ظرفيت پذيرش دانشجويان انتقالي خارج از كشورتعيين ميزان شهريه و   1
  انتخاب استادان ممتاز دانشگاه ةدستورالعمل نحو  2
  شناختي، راهنمايي و مشاوره مركز مشاوره دانشگاه هاي خدمات روان اصالح تعرفه  3
  اي بودجهبه سرجمع اعتبارات 1387ي قبل از ها سالي متمركز ها رديفانتقال مانده   4
  1388اي خارج از شمول دانشگاه در سال  ن سقف اعتبارات بودجهتعيي  5
  ي سنوات قبل دانشگاهئهاي جز پرداخت و پيش ها حسابال قطعي نمودن علي  6
  هاي استخدامي به كاركنان قراردادي ايثارگر و خانواده معظم شهدا مجوز اختصاص بخشي از سهميه  7
  به مديريت حراست پست سازماني اداره حراست دانشگاه ارتقاي  8
  دانشگاه 1386ي مالي سال ها صورتگزارش حسابرسي   9
  علمي و پژوهشي مؤسساتتصويب خط مشي و ضوابط حقوق مالكيت فكري در   10
  1387ي مالي در سال ها صورتو  ها حسابامناء براي بررسي  هيأتتعيين حسابرس معتمد   11
  1388ي مالي در سال ها صورتو  ها حساب امناء براي بررسي هيأتتعيين حسابرس معتمد   12
  طباطبائيدانشگاه عالمه  رئيستقدير از زحمات   13
  1387 تفصيلي سال ةتصويب اصالحيه بودج  14
  ي تفصيليها بودجهمالي و معامالتي در مورد تغيير زمان تصويب  نامه آئين 26اصالح ماده   15

  )5( العاده فوقنشست                                                                          3/4/88      

  علمي هيأتتصويب شرايط تبديل وضعيت استخدامي اعضاي   1
  و علوم تربيتي شناسي روان ةدانشكد ةمجوز طرح توسع  2
   88علمي در سال  هيأتبررسي و تصويب ميزان مقرري ارزي فرصت مطالعاتي اعضاي   3
  دانشگاه  1388يلي سال تفص ةتصويب بودج  4
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  عنوان مصوبهتاريخ مصوبه

  )6( العاده فوقنشست                                                                                   9/5/89     
 علميهيأتاعضاي ةويژالعادهفوقافزايش ضريب 1

  امناء از دوره پنجم هيأتاولين نشست عادي                                                              31/5/89      
 علمي آموزشي و پژوهشيهيأتتعيين تعداد واحد موظف تدريس اعضاي  1
 دانشگاه1388تصويب اصالحيه بودجه تفصيلي سال 2
 دانشگاه 1389تصويب بودجه تفصيلي سال3
 »احداث استخر و تجهيز مجموعه فضاهاي ورزشي«مجوز4
 علميهيأتمربوط به درخواست و تمديد مرخصي بدون حقوق اعضايبررسي موارد5
 1389خارج از شمول دانشگاه در سالايبودجهتعيين سقف اعتبارات6
  مجوز خريد يك دستگاه آمبوالنس7
  دستگاه خودرو سواري 16مجوز خريد8
 نيروي انساني تأمينمجوز عقد قرارداد كار مشخص براي 9
 علمي مورد نياز دانشگاههيأتنفر100مجوز جذب10
 فروش اموال منقول و غير منقول مازاد بر نياز دانشگاه و چگونگي استفاده از وجوه حاصلهةنحوبررسي و تصويب11
  دانشجوييةكارشناسان و مشاوران پاره وقت مركز مشاورالزحمهحقنحوه پرداخت نامهآئينبررسي و تصويب12
 ر مجوز خريد دو دستگاه اتوبوسبررسي و صدو13
 اقتصادةدر دانشكد»اقتصاد انرژي«به گروه»اقتصاد كشاورزي«بررسي و تغيير عنوان گروه آموزشي 14
  ي عمرانيهاپروژهدرآمدهاي اختصاصي برايايهزينههاي اعتبارات ميليارد ريال از مانده40مجوز جابجايي15
  1387تصويب گزارش حسابرسي سال16
 1389و1387يها سالي مالي هاصورتتعيين حسابرس براي17
 طباطبائيعلوم اقتصادي به دانشگاه عالمهةصدور مجوز الحاق دانشكد18

  )7( العاده فوقنشست                                                                       16/12/89     
 علميهيأتكاركنان غير جذبالعادهفوقبرقراري 1
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  عنوان مصوبهتاريخ مصوبه

  )8( العاده فوقنشست                                                                                  6/6/90      
 1389ةبودجةتصويب اصالحي 1
  1390تفصيلي سالةتصويب بودج2
 المللبينواحدشعبه دانشگاهي در قالب دانشكده، پژوهشكده ياتأسيسصدور مجوز3

  امناء از دوره پنجم هيأتدومين نشست عادي                                                           13/10/90       
 1390تعيين سقف اعتبارات خارج از شمول سال  1
 علمي و كاركنان دانشگاه هيأتتصويب افزايش ضريب حقوق اعضاي 2
 »طباطبائيه علوم انساني دانشگاه عالمهپژوهشگا«مجوز ايجاد3
 "و معارف اسالميهيأتالةدانشكد"مجوز ايجاد4
  "ي خارجيهازبانةدانشكد"مجوز ايجاد5
 "علوم رياضي و رايانهةدانشكد"مجوز ايجاد6
 "حسابداري و علوم ماليةدانشكد"مجوز ايجاد7
  "ارتباطاتةدانشكد"مجوز ايجاد8
 هاي قراردادي دانشگاه براي پست كارپردازگيري نيروكارهز بصدور مجو9
 علمي هيأتعضو100صدور مجوز استخدام10
 علميهيأتگيري قراردادي عضو غيره كارصدور مجوز ب11
 التعليم مربيان ورزشيتعيين ضرايب پرداخت حق12
  هارآمدهاي اختصاصي براي اعتبارات تملك داراييدايهزينهميليارد ريال از مانده اعتبارات30مجوز جابجايي13
 1388و1389ي مالي هاصورتبررسي گزارش حسابرسي14
 هاامهنالتدريس مازاد بر سقف مصوب براي راهنمايي و مشاوره پايانمجوز پرداخت حق15
 نت سواريدستگاه وا7ميني بوس و2دستگاه اتوبوس،2خودروي مستعمل و خريد18مجوز فروش16
 علمي واجد شرايط بازنشستگي دانشگاههيأتعضو7خدمتةمجوز ادام17
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ی تاورد ه   د ی   دا وص ارا   و امالک   
  :امالك دانشگاه) رسمي اخذ سند(سازي فهرست حل و فصل دعاوي و مستند

  ها دانشكده -الف
  و حسابداري و تحصيالت تكميلي آن مديريت ةدانشكد -1
 اقتصاددانشكدة  -2
 حقوق و علوم سياسي ةدانشكد -3
 كتابخانه مركزي آن مركز تخصصي آزاد و -4
 )المپيك ةدهكد... ( و علوم تربيتي، ساختمان مركزي و شناسي روان ةپرديس دانشگاه شامل دانشكد -5
 خارجي كه طي فرآيند طوالني قضايي، دعاوي في مابين حل شده و دانشگاه در يها زبانادبيات فارسي و  ةدانشكد -6

 .ماه آينده، سند رسمي اين دانشكده را اخذ خواهد كرد ظرف چند

   ها خوابگاه -ب
  دانشجو 280          خوابگاه شهيد وراميني به ظرفيت -1
 دانشجو  200       خوابگاه بهارستان به ظرفيت        -2
 دانشجو 180        خوابگاه هفت تير به ظرفيت        -3
 دانشجو 450      خوابگاه شهيد گلعذاري به ظرفيت   -4
 دانشجو 73         خوابگاه شهيد بهشتي به ظرفيت    -5
 دانشجو 350       خوابگاه شهيد حقاني به ظرفيت     -6
 دانشجو 94         خوابگاه شهيد مهديه به ظرفيت     -7
 دانشجو 750       خوابگاه شهيد سالمت به ظرفيت    -8
 شجودان 140     خوابگاه شهيد آشتياني به ظرفيت     -9

 دانشجو  480     خوابگاه شهيد مطهري به ظرفيت  -10
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  ساير امالك -ج
  .هاي دانشجويي امالك دانشگاه در محدوده سعادت آباد جهت احداث خوابگاه -1
 ).كرج( دانشگاه ةچاپخان -2

دانشگاه در غرب  2 ةاندازي پرديس شمار بنيادين ثبتي و قضايي در شرف اخذ سند رسمي جهت راه اقدامات -د
 .آزادي ورزشگاه

 



 

 

 

  

ی عاو وز آ



 



  

 

21 

دید ی  دوره  وز عاو آ ی  تاورد   اھم د
 1390پايان سال تا  1384هاي تحصيلي دانشگاه از سال  افزايش رشته  

  رشد% 8رشته،  42به  39مقطع كارشناسي از 

  رشد% 41رشته،  100به  71مقطع كارشناسي ارشد از 

  رشد% 168رشته،  51به  19مقطع دكتري از 

 هاي نو در مقاطع تحصيالت تكميلي متناسب با نيازهاي اساسي كشور هرشت تأسيس  
 دانشكده جديد 5اندازي  راه  
  175با رشدي بالغ بر  1390نفر در سال  3121به  1384نفر در سال  1132افزايش پذيرش دانشجويان تحصيالت تكميلي از%  
  50با رشدي بالغ بر  1390در سال ) اجرائيسسات بورس مؤ(سازمان دولتي و غير دولتي  21عقد قراردادهاي آموزشي با %

  ي گذشتهها سالنسبت به 
  نفر در سال  1130به  1384نفر در سال  602افزايش آمار قبولي دانش آموختگان دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد از

  %87با رشدي بالغ بر  1390
  و اعالم نتايج به  90-91ز دكتري سال تحصيلي نفر داوطلب مرحله اول آزمون نيمه متمرك 1525برگزاري مصاحبه از

  سازمان سنجش آموزش كشور
  تحصيلي رشتة 26نفر دانشجو در  143برگزاري دومين آزمون جامع دكتري به صورت متمركز از  
 هاي درسي با هدف ارتقاي كيفيت آموزشي و فرهنگي ساماندهي جنسيتي كالس  
 سازي،  هاي تحصيلي برمبناي اصول و مباني اسالمي با هدف غني تهبازنگري محتوايي سرفصل و جدول دروس كليه رش

  رشته دكتري 5رشته كارشناسي ارشد و  12رشته كارشناسي،  5گرايي در  روزآمدسازي و ارزش
 ارزشيابي مستمر استادان از طريق وبگاه دانشگاه و به صورت اينترنتي  
 هاي درسي كنترل و نظارت بر روند اجراي كيفيت كالس 

 ي آموزشي در اجراي طرح ارزيابي درونيها گروهمات الزم جهت جلب مشاركت اقدا 
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ضای  ی یأتآمار ا ه عل ه و ر یک دا ف ی     عل
 رتبه علمي                          

 جمع  بورسيه مربي استاديار دانشيار استاددانشكده         

 103  ـ 8 67 17 11 ي خارجيها زبانادبيات فارسي و 

 52 ـ 7 28 13 4 اقتصاد

 58 ـ 2 45 10 1 حقوق و علوم سياسي

 60 ـ 6 42 8 4 و علوم تربيتي شناسي روان

 45 ـ 2 33 5 5 علوم اجتماعي

 61 ـ 5 44 8 4 مديريت و حسابداري

 5 ـ 1 4 - - مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو

  180  102  5  73  -  - 1391 در حال جذب

 564  102 36 336 61 29  جمع
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 يافته به مرتبه علمي باالتر ارتقايعلمي  هيأتتعداد اعضاي 

 جمع استادي دانشياري استادياري سال

1384 - 6 3 9 
1385 - 15 4 19 
1386 6 9 5 20 
1387 9 6 3 18 
1388 4 3 2 9 
1389 4 6 5 15 
1390 3 4 1 8 

  علمي جذب شده و بورسيه هيأتتعداد اعضاي 

 جمع بورس استاد دانشيار استاديار مربي سال

1384 2 8 - - - 10 
1385 1 1 - - 1 3 
1386 1 9 - - 2 12 
1387 1 12 - - 16 29 
1388 1 10 - - 3 14 
1389 5 20 - 1 6 32 
1390 4 27 - - 5 36 
 136 33 1 - 87 15 جمع
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ه  ی ی ش ا و   ر   ی
  1390تا  1384 از سال و 1384سال تا تأسيس بدو از شده ايجاد هاي رشته تعداد ةمقايس

  سال                
  
 مقطع

دانشگاه  تأسيسبدو 
 1384تا

 جمع تاكنون 1384از 
درصد رشد از 

 تاكنون 1384

 7.69 42 3 39 كارشناسي

 40.85 100 29 71 ي ارشدكارشناس

 168.42 51 32 19 دكتري

 49.61 193 64 129 جمع
  

  1390تا  1384 از سال و  1384تا سال تأسيس بدو از شده ايجاد هاي رشته تعداد مقايسةنمودار 

42

0
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0

71

100

0

20
40

60

80
100

120

بدو تأسيس دانشگاه 1384 1390
كارشناسي
كارشناسي ارشد
دكتري
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  1390نسبت به  1384 انيزم مقطع دو طي طباطبائي عالمه دكتري دانشگاه دوره در شده ايجاد يها رشته

  سال                    
  

 مقطع

 تأسيسبدو 
 1384دانشگاه تا

 جمع تاكنون 1384از 
 1384درصد رشد از 
 تاكنون

 140.00 12 7 5 خارجي يها زبانادبيات فارسي و 

 300.00 8 6 2 اقتصاد

 700.00 8 7 1 حقوق و علوم سياسي

 233.33 10 7 3 روان شناسي و علوم تربيتي

 50.00 6 2 4 علوم اجتماعي

 75.00 7 3 4 مديريت و حسابداري

 168.42 51 32 19 جمع

  
  1390نسبت به  1384 زماني مقطع دو طي يطباطبائ عالمه دانشگاه ارشد كارشناسي ةدور در شده ايجاد يها رشته

  سال                       
  

 مقطع          

 تأسيسبدو 
 1384 دانشگاه تا

 جمع تاكنون 1384از 
  درصد رشد

 تاكنون 1384از  

 80.00 18 8 10 خارجي يها زبانادبيات فارسي و 

 100.00 10 5 5 اقتصاد

 23.08 16 3 13 حقوق و علوم سياسي

 31.25 21 5 16 روان شناسي و علوم تربيتي

 50.00 12 4 8 علوم اجتماعي

 16.67 21 3 18 مديريت و حسابداري

 100.00 2 1 1 بيمه اكومؤسسه آموزش عالي 

 40.85 100 29 71  جمع
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س س  تأ وزشرپد وری  ی آ   ه 
به منظور ايجاد زمينه مساعد براي ارتقا و به هنگام كردن سطح علمي و دانـش جامعـه و ادامـه تحصـيل افـرادي كـه در نظـام        

در مقـاطع كارشناسـي و    و فراگيـر  حضـوري  يمـه ن هـاي  انـدازي دوره  آموزشي متعارف به سادگي امكان پـذير نبـوده، مجـوز راه   
در . هاي نيمه حضـوري دانشـگاه گرديـد    اقدام به پذيرش دانشجو در پرديس آموزش 1384سال اخذ شده و از  كارشناسي ارشد

رشته مقطـع كارشناسـي ارشـد در ايـن      10دانشجو در  1072رشته مقطع كارشناسي و  5دانشجو در  2341حال حاضر تعداد 
حقـوق خصوصـي، مـددكاري اجتمـاعي و     كارشناسـي ارشـد   پذيرش دانشجو در سه رشـته  . باشند ه تحصيل ميمركز مشغول ب

  .بوده است 1390مديريت امور شهري براي اولين بار در سال 

  
  هاي نيمه حضوري دانشگاه  تعداد رشته

  1390  1389  1388 1387 1386 1385 مقطع تحصيلي

55555 5 كارشناسي
567710 4 كارشناسي ارشد
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  هاي تحصيلي در دست اقدام براي ايجاد به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي رشته آمار 

 دانشكده
 دكتري ارشد كارشناسي  كارشناسي جمع مقطع تحصيلي

9 2 6 1 ي خارجيها زبانادبيات فارسي و 
3 - 3 -اقتصاد

8 3 5 -حقوق و علوم سياسي
2 1 1 - و علوم تربيتي شناسي روان

8 2 6 -علوم اجتماعي
15 6 8 1مديريت و حسابداري

1 1 - - مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو
2291546جمع

  
  هاي جديد اخذ مجوز ايجاد دانشكده

  دانشكده  رديف
  و معارف اسالمي هيأتال  1
  ي خارجيها زبان  2
  علوم رياضي و رايانه  3
  حسابداري و علوم مالي  4
  طاتارتبا  5
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ون  ری آز ع د    جا
 و از طرفـي بـه منظـور   و تسريع اعالم نتـايج  دانشجويان  يكسان براي و مناسب شرايط ايجاد و علمي سنجشبهبود  در راستاي

 مقرر گرديدمنابع  اتالف از جلوگيري و موازي هاي آزمون اجراي هزينه اهشك ،هاي تابعه هماهنگي و يكپارچگي امر در دانشكده
رشته امتحاني در  26دانشجو در  143تعداد  ،1390در سال  .شودبه صورت متمركز برگزار  دكتري مون جامعزآ 1388از سال 

بدين معني كه در ازاي هر چهار نفر  ؛باشد مي 4به  3شاخص نسبت قبولي، . نفر قبول گرديدند 106اين آزمون شركت نموده و 
  .اند شركت كننده، سه نفر در اين آزمون قبول شده



  

 

29 

ی سا وم ا ی ع   ارش بازن
  مقدمه

و  هـا  ضـرورت بررسي و تحليل وضعيت علوم انساني در جمهوري اسالمي ايران بيانگر عدم تناسب اين علوم با مبـاني معرفتـي،   
، امري كـه در  سازد يمي آشكار به خوبعلوم انساني را  ارتقاياين وضعيت ضرورت تحول و . مقتضيات جامعه اسالمي ايران است

بوده و در اسناد راهبـردي و ملـي از جملـه نقشـه جـامع      ) دام ظله العالي(ي اخير همواره مورد تأكيد مقام معظم رهبريها سال
ي در ايـن مسـير بـازنگري در برنامـه    . خوري به آن شـده اسـت  الن و برنامة پنجم توسعه توجه دري كها سياستعلمي كشور و 
 بر اين اساس و در اجراي ابالغ. ضرورتي گريزناپذير است"كتاب درسي"و  "تاداس"هاي علوم انساني در كنار اركان درسي رشته

 عالمـه  دانشـگاه  مسـئوليت  بـر  مبنـي  فنّـاوري  و تحقيقات علوم، وزارت آموزشي معاونت 1/3/1390 مورخ 39303/21  شماره
 1390انشـگاه، از تيـر مـاه سـال     به رياسـت رئـيس د   آموزش عالي علوم انساني ارتقايدبيرخانه تحول و  اين امر، طباطبائي در

  .تشكيل شده است
هاي درسي را به منزلة يك ضرورت مستمر و دائمي در دستور كار خود قرار داده است ودر مرحلة  اين دانشگاه بازنگري در سرفصل

در (نسـاني را  هاي علـوم ا  هدف طرح اين است كه رشته .اول طرح بازنگري دروس مقطع تحصيلي كارشناسي را به اجرا گذاشته است
، )مـد ظلـه العـالي   (در راستاي رهنمودهـاي مقـام معظـم رهبـري     ) و محتواي آموزشي ها سرفصل، دروس، ها شيگرا، ها رشتهسطح 

  .   مورد بازبيني و تجديد نظر قرار دهد ها رشتهي كالن جمهوري اسالمي، مقتضيات و ملزومات علمي و كاربردي اين ها سياست
دروس ربـط بـراي    ي ذيهـا  گروهو تشـكيل كـار  بـازنگري، تجميـع    گانـة  ت گزارش مختصر مراحل سـه ده اسآنچه در پي آم

الملل است كه تاكنون به انجـام  علوم سياسي و روابط بين و علوم تربيتي؛ علوم اجتماعي؛ اقتصاد؛ حقوق؛ شناسي روانهاي  رشته
  . رسيده است
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  ها ضرورتبازنگري؛ اهداف و . فصل اول
    :دروس ارتقاي تحول و اهداف .1

اي صورت پذيرد  بگونه ستيبا يمو منابع آموزشي  ها سرفصلتعداد واحدها،  ،دروس اعم از عناوين دروس، اهداف ارتقايتحول و 
   :كه منجر به تحقق سه هدف ذيل شود

  بينش، شناخت و معرفت نسبت به مباني نظري موضوع درس و رشته ارتقاي .1
 يتر مناسببه آشنايي، شناخت و تفسير ) بنا به مقاطع تحصيلي(، دانشجويانرديپذ يمرت در اين هدف كه در حوزه انديشه صو

دست ) با تأكيد بر ديدگاه الهي و اسالمي(از فلسفه، تاريخ، اصول و نظريه هاي موضوع درس و رشته ) نسبت به وضع موجود(
  .  ابندي يم

  توان در نقد، تحليل و ارزش گذاري موضوع درس و رشته ارتقاي .2
و بـا تكيـه بـر هسـتي شناسـي و      (در اين هدف كه مبناي ارزش گذاري و گرايش خواهد بـود، متناسـب بـا مقـاطع تحصـيلي      

و تحليـل موضـوع درس و رشـته و    تفكر انتقادي و تحليلي در دانشجويان افزايش يافتـه و تـوان نقـد    ) شناسي توحيدي معرفت
   .ابدي يم ارتقايگذاري و تعيين مطلوب و غير مطلوب آن در ايشان  ارزش

 در موضوع درس و رشته اي حرفهرفتار علمي و  ارتقاي .3
در  ها آندر اين هدف بر اساس بينش و گرايش ايجاد شده در دو هدف قبل، توان و رفتار دانشجويان متناسب با مقطع تحصيلي 

  . ابدي يم ارتقايدو حوزة عملي و علمي رشتة مربوطه، به ترتيب ذيل 
 اي حرفهي ها فعاليتشدن و انجام بهتر  التحصيل فارغدانشجويان براي ورود به بازار كار پس از  اي حرفهتوان  مهارت و ارتقاي - 

  اي حرفهو مقتضيات جامعة ايران و اخالق و رفتار  ها ضرورتمتناسب با 
رس، بر پاية علوم انساني ي پژوهشي و آموزشي و توليد علم در موضوع دها فعاليتتوان علمي دانشجويان براي انجام  ارتقاي -

  ، مقتضيات و مسائل جامعهها ضرورتاسالمي و با تأكيد بر 



  

 

31 

  دروس ارتقايهاي تحول و  شاخص .2
  سازي غني. الف

 دانشجويان دانش مجموع در و معرفت شناخت، بينش، درك، ارتقاي، رديگ يمهدف از غني سازي كه در حوزة انديشه صورت 
 اين شاخص با اصالح و بهبود تبيين. اسالمي آن است و توحيدي مباني لحاظ مربوطه با موضوع و رشته نظري مباني به نسبت

. رديگ يمي علمي صورت ها روشمباني نظري در موضوع درس و رشته شامل فلسفه، تاريخ، اصول، نظريه، رويكردها و  تفسير و
  :ح ذيل است اهم محورهاي شاخص غني سازي، كه متناسب با مقطع تحصيلي خواهد بود،  به شر

 انسان شناختي، هستي مباني و )چيستي و چرايي(درس  فلسفي موضوع هاي تبيين و تفسير جنبه دانش و مهارت ارتقاي .1
 )با تأكيد بر فلسفه الهي و اسالمي( آن موضوع شناختي معرفت و شناختي

 ر و تحول آن جنبه هاي تاريخي موضوع درس و سير پيدايش، تطو تفسير و تبيين مهارت و دانش ارتقاي .2
 ي علمي ارائه شده در موضوع درسها روشاصول، نظريه، رويكرد و  تفسير و تبيين مهارت و دانش ارتقاي .3
ي ها رشتهو الگوهاي علمي  ها افتهموضوع درس و رشته با بهره گيري بهينه از ي تفسير و تبيين مهارت و دانش ارتقاي  .4

 ) اي رشتهمطالعات بين (مرتبط
 با بهره گيري از مطالعات تطبيقي  مربوطه رشته و درس تفسير موضوع و تبيين ارتمه و دانش ارتقاي .5

  مداري ارزش. ب
و مسـائل اساسـي و واقعـي     ها چالش، ها پرسشو رويكرد هاي انتقادي و تحليلي مبتني بر  ها جنبه ارتقايهدف از ارزش مداري 

تحصيلي، روحيه، مهارت و جسارت نقد، تحليـل   مقاطع با بر اساس اين شاخص متناسب. در موضوع درس و رشته مربوطه است
اين شاخص قدرت تشـخيص و انتخـاب را در دانشـجويان    . ابدي يم ارتقايو خالقيت علمي دانشجويان در موضوع درس و رشته 

. شـود  يمـ ر منجـ  تـر  مناسبي برتر و ها روشداده و به تشخيص و انتخاب فلسفه، تاريخ، تعريف، اصول، نظريه، رويكرد و  ارتقاي
و انديشه هاي مفاخر اسالم  آرا، آثار، ها نهيگنج( تشخيص و انتخاب در اين شاخص با لحاظ ميراث علمي فرهنگي اسالم و ايران

وضـرورت هـا و مقتضـيات اساسـي و      هـا  چالش، مسائل، ها پرسشي توحيدي، اسالمي و ايراني و متناسب با ها ارزشو ) و ايران
 : عبارت است از اهم محورهاي اين شاخص. رديپذ يمدر جهان اسالم صورت  ژهيبه وملي آن  لت فراواقعي جامعة ايراني و رسا

 رشته و درس موضوع تفكر انتقادي و روحيه، مهارت و جسارت نقد علمي در ارتقايايجاد و  .1
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 روحيه، مهارت و جسارت بررسي و ارزيابي تطبيقي در موضوع درس و رشته ارتقايايجاد و  .2
 روحيه، مهارت و جسارت تحليل، ارزيابي و آسيب شناسي علمي در موضوع درس و رشته  تقايارايجاد و  .3

  : اي حرفهسازي علمي و  كارآمد. ج
. واقعـي اسـت   اساسي علمـي و  مسائل وها  چالش ،ها پرسشبا  اي حرفهو متناسب سازي توان علمي و  ارتقايهدف از كارآمدي، 

و مقتضيات ملي و فرا ملـي بـا تأكيـد بـر جهـان اسـالم        ها ضرورتحرفه متناسب با علم و  سازي بومياين شاخص همچنين به 
، در دو جنبـة  رديپـذ  يموضعيت اين شاخص كه متناسب با مقطع تحصيلي و با تكيه بر جهان بيني توحيدي صورت . پردازد يم

  : باشد يم، به شرح ذيل اي حرفهعلمي و 

  كارآمدسازي علمي :  
روحيه، مهارت، جسارت و خطر پذيري علمي دانشجويان براي انجام بهتر  ارتقايمدسازي به از جنبه علمي، شاخص كارآ

ي اساسي علمي و واقعي امروز و ها چالش، مسائل و ها پرسشي پژوهشي و آموزشي و توليد علم بر پاية پاسخگويي به ها فعاليت
 بر تأكيد تحصيلي و در موضوع درس و رشته و باكه متناسب با مقاطع  اهم محورهاي كارآمدسازي علمي. پردازد يمآينده 
  :شود يم، شامل موارد ذيل رديگ يمبومي صورت  مقتضيات و نيازها

 اساسي، يها بيآسمسائل و  ،ها چالش ،ها پرسش شناسايي و علمي يابي مسأله جسارت و مهارت روحيه، ارتقاي و ايجاد .1
  رشته و درس موضوع و بومي در واقعي

   علم بومي توليد و) كاربردي و بنيادي( پژوهشي يها فعاليت انجام براي علمي جسارت و ارتمه روحيه، ارتقاي  .2
   كاربردي و محض علوم توليد براي پژوهي آينده و اي رشته بين مطالعات تطبيقي، مطالعات از گيري بهره علمي مهارت ارتقاي .3
  در رشتة مربوطه متناسب با نيازها و مقتضيات بومي علمي و خالقانه تفكر و نوآوري نوانديشي، جسارت و مهارت روحيه، ارتقاي .4
 فنون و علوم به محض علوم يها يافتهدستاوردها و  تبديل و آفريني بومي فن براي علمي جسارت و مهارت روحيه، ارتقاي .5

 كاربردي بومي و كارآفريني بومي در رشتة مربوطه
 ومي در رشتة مربوطه ي علمي براي نيازسنجي و امكان سنجي بها مهارت ارتقاي .6
ن التحصيال فارغآن و ارزيابي وضعيت  بخشي اثر سنجش و كاربردي فنون و علوم كاربست ارزيابيِ براي علمي مهارت ارتقاي .7

  در اين بازار ها آنرشته در بازار كار و ميزان مهارت و كارآمدي 
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  اي حرفهكارآمدسازي :  
دانشجويان و جنبه هاي كاربري آن براي ورود به بازار  اي حرفههارت و رفتار م ارتقاي، شاخص كارآمد سازي به اي حرفهاز جنبة 

و مقتضيات امروز و آينده جامعه و بازار كار  ها يژگيو، ازهاينكار بومي و انجام وظايف در حوزة رشته مربوطه متناسب با 
  :   ارت است از، عبرديگ يماهم محورهاي اين شاخص كه متناسب با مقطع تحصيلي صورت . پردازد يم
 در آن ي بوميِها بيآسو  ها چالش و مسائل نيازها، و كار بازار يها تيواقع به نسبت دانشجويان آگاهي و شناخت ارتقاي .1

 مربوطه  رشته
  ها آن بومي در كارآفريني توان ايجاد و مربوطه رشتة در شغلي يها فرصت به نسبت دانشجويان آگاهي و شناخت ارتقاي .2
 و تخصصي مربوطه  اي حرفهي ها فعاليتدانشجويان براي ورود به بازار كار و انجام  اجرائيي فني و ها يآمادگو  مهارت ارتقاي .3
 فنون و علوم كردن عملياتي و سازي پياده براي اجرائي يها بخش با همكاري علمي جسارت و مهارت روحيه، ارتقاي .4

 و بومي كاربردي

  :روزآمدسازي. د
همچنين اين . ي علمي در موضوع مربوطه استها يافتهمتناسب سازي دروس با آخرين دستاوردها و آمدي سازي هدف از روز

صورت پذيرد و سازي در موضوع درس و رشته  آيندهنگاري علمي و  پژوهي و آينده متناسب با آينده ستيبا يمآمدسازي روز
اهم محورهاي اين شاخص كه متناسب با مقطع تحصيلي  .هاي نزديك و دور باشد نيازهاي رشته و جامعه در آتيه ةكنند تأمين

  : ، عبارت است ازرديپذ يمصورت 
 در موضوع درس و رشته مربوطه اي حرفهي علمي و ها يافتهسطح دانش و مهارت متناسب با آخرين دستاوردها و  ارتقاي .1
در  اي حرفهأمين نيازهاي علمي و سازي و ت ي و آينده نگاري علمي براي آيندهسطح دانش و مهارت آينده پژوه ارتقاي .2

 هاي دور و نزديك  موضوع درس و رشته، در آينده
و عبور از مرزهاي دانش و فنون  اي حرفهروحيه، مهارت و جسارت علمي براي دستيابي به مرزهاي نوين علمي و  ارتقاي .3

 شناخته شده
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  بازنگري اولية يها تيفعال .فصل دوم
تا آبان ماه همان سال متمركز بر فهم موضوعات متفاوت در امر بازنگري بوده  1390اه سال دانشگاه از تيرم اولية يها تالش
مهم و كليدي منجر گشت كه يكي  ي جهينتكه با مشاركت جمع كثيري از انديشمندان همراه بوده به اين  ها تيفعالاين . است

در نتيجه . باشد يمرويه و بدون منطق معين و مشخص مطالعاتي علوم انساني تكثرهاي بي  ي حوزهمعضالت كنوني  نيتر مهماز 
ي كارشناسي علوم انساني و ها رشتهفصلي اساسي در مراحل كاري بازنگري گشوده شد عبارت از كالبدشكافي موضوع تكثر در 

از . ن ساختدر اين حوزه رهنمو اي رشتهفهم چرايي آنان اين امر كار را وارد مرحله اي نو ذيل تبديل تكثر موجود به وحدت 
 1390از آبان ماه  ها گروهكاراين . ي يازده گانه تشكيل شدها گروهاين رو تالشي براي تحقق اين مهم در قالب شكل دهي به كار

تا با مروري بر داليل  شود يمدر ادامه تالش . اند دادهي كارشناسي آغاز و تا به حال ادامه ها رشتهتجميع  زمينةكار خود را در 
  .رآيند آن گزارش مربوط به بازنگري را پي بگيريمتجميع و ف

 : دورة كارشناسي، منطق و ضرورت يها شيگراتجميع 

جدي در  يها بيآسيكي از  توان يممختلف در دورة كارشناسي را  يها شيگرارشد و توسعة بي رويه، نامتوازن و غيرضروري 
، هدف تربيت ها رشتهكارشناسي با تأكيد بر بعد عمومي  رةدواين در حالي است كه اصوال در . آموزش عالي كشورمان دانست

  :خود بتوانند رشتةنيروي متخصص نيست، بلكه هدف تربيت كارشناساني است كه با كسب اطالعات عمومي و جامع در 
  .هاي دولتي، تعاوني و خصوصي بشوند وارد مشاغل عمومي در بخش  .1
اي  حرفـه  -هـاي فنـي   دست آورند تا بتوانند در مشاغلي كه نياز به تخصص ي تخصصي بهها مهارتظرفيت كافي براي كسب   .2

  .دارد، جذب شوند
  .ظرفيت علمي كافي براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد را كسب نمايند  .3

. اشدب يممهندسي و طراحي ملي  يها تيظرفدروس علوم انساني، تكثر فاقد  يكي از داليل اساسي در خصوص ضرورت بازنگري
ي علوم انساني كشور بوده كه پويايي الزم را از اين پيكره سلب نموده و ها رشتهاين مقوله يك آسيب جدي در مجموعه آموزشي 

به شكل غير منطقي، نتايج غير مطلوبي را  ها رشتهو  ها شيگراتعدد . آن را به يك اندام نامتناسب و غير پويا تبديل نموده است
اين تنوع كه با حداقل تفاوت معنا دار عناوين دروس همراه بوده، كمترين مطابقت را . بوجود آورده است در اين حوزه مطالعاتي 
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به عبارت ديگر نظام آموزش عالي كشور . باشد يمبا نيازهاي علمي كشور داشته و مغاير با سنت رايج علمي در سطح جهاني 
فعلي دانش آموختگان بدون تخصص، به خوبي بيانگر ضرورت  شده بود كه وضعيت "بازي توليد مدرك كارشناسي" درگير يك

موارد ذيل از اهم موضوعات قابل تعمق در اين مقوله است كه ناگزيري از . ي علوم انساني در كشور استها رشته ارتقايتحول و 
  : سازد يمامر ادغام را بيش از پيش نمايان 

 مختلف  يها شيگرار ميزان اشتراك و همپوشاني دروس مختلف پايه و تخصصي د .4

مختلف مقطع كارشناسي از تعميق و نهادينه شدن  يها شيگراتخصصي در  اختصاص برخي از دروس به مباحث كامالً .5
 . كاهد يمكارشناسي است  دورةرشته مربوطه كه نياز  پايةمباحث و مباني عمومي و 

آموختگان مقطع كارشناسي در  كه دانش نيست كارشناسي از چنان سطح تخصصي برخوردار  دورةهاي موجود در  گرايش .6
 .هاي تخصصي در بازار كار را بپذيرند ها، بتوانند مسئوليت يكي از آن گرايش

 .كارشناسي نيست دورةي تحصيالت تكميلي نيازي به گرايشي كردن ها دورهي گوناگون در ها رشتهبه دليل رواج  .7

ي علمي آموزش داده ها رشتهدوره بايد مباحث كلي و عمومي  تخصصي پيدا كند، بلكه در اين جنبةكارشناسي نبايد  دورة .8
  .شود

  .اند كردهكارشناسي را محدود به يك يا دو رشته  دورةدر ساير كشورها نيز  .9
  .باشد ينمكارشناسي  دورةهاي تحصيالت تكميلي نيازي به گرايشي كردن  ي گوناگون در دورهها رشتهبه دليل رواج  .10

  .ي موجود مشترك استها شتهرحدود هفتاد درصد دروس بين 
سازي  كه الزم است طي فرآيندي، متناسب از ديگر داليل ضرورت بازنگري، فقدان روزآمدي محتوا و قالب دروس است

قديمي بودن . ي علمي با رويكرد بومي و اسالمي و نياز آموزش عالي كشور انجام پذيردها يافتهدروس با آخرين دستاوردها و 
ي كشور منجر به عدم تطابق نيازهاي جامعه با منابع انساني ها دانشگاهوس و منابع مورد استفاده در بسياري از سرفصل در

به همراه علمي را  يها تيظرفهاي ملي، اشباع سطح كارشناسي كشور با نياز يها شيگراو  ها رشتهموجود شده و فقدان تناسب 
  .باشد ينم هاي جامعه نيزداشته كه پاسخ گوي نياز

در  وري بهرهدر كشور هيچ گونه انعكاسي در مباحث آموزشي ما پيدا نكرده و از آنجايي كه افزايش  اي حرفهتنوع  مضافاً،
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دروس تخصصي علوم انساني و تعريف هاي اجتماعي و ملي كشور است، بازنگري ة علمي كشور منوط به شناخت نيازجامع
  .منابع مورد نياز، امري بديهي و ضروري استمباني و مبادي منطبق با اين نيازها در سرفصل دروس و 

پس از محول شدن  طباطبائيدانشگاه عالمه  ،به منظور رفع اين كاستي و اعتالي آموزش عالي كشور و تحقق اهداف فوق
، حقوق عمومي و الملل بينكار گروه تخصصي با عنوان اقتصاد، علوم سياسي و روابط  11مسئوليت بازنگري، مبادرت به تشكيل 

و مشاوره، علوم تربيتي، علوم اجتماعي، مددكاري اجتماعي، ارتباطات، مديريت و  شناسي روانحقوق خصوصي،  ،الملل بين
  .مطالعات ترجمه نموده است

انجام مراحل مربوط به تجميع در دانشگاه به شكل فعال آغاز شده و با مشاركت طلبي از اساتيد    1390از آبان ماه سال 
 ةمبذول گشته و در نهايت طرح اولي ةمجداندرون دانشگاهي تالش  يها نشستگزاري جلسات متعدد و صاحب فن و با بر

هدف مرحله بعدي ايجاد اجماع ملي حول . فوق ارائه و به شور عمومي گذاشته شده است ةگان 11مورد از موارد  9تجميع در 
اين نظريات منشاء آغاز روند جديد بازبيني دروس . تان در سطح كشور اسنظر صاحبمبحث تجميع و تالش براي اخذ نظرات 

مطالب و  آوري جمع. گذشته، پااليش آنان و حسب ضرورت، تعريف دروس جديد و ادغام برخي از دروس گذشته شده است
طع مجري طرح بازنگري در دانشگاه منجر به اقدامات ذيل در مقهاي  تخصصين امر در اكثر دانشكدهاطالعات علمي و نظريات م

  :كارشناسي گرديده است
، شناسي رواندر دو رشته علوم تربيتي و  شناسي روانعلوم اجتماعي در يك رشته،  يها شيگراو  ها رشتهادغام تمامي 

آموزش ادبيات و مترجمي مددكاري در يك رشته، علوم ارتباطات در يك رشته، اقتصاد در يك رشته، مديريت در يك رشته، 
   زبان انگليسي يك رشته

قسيم دروس گذشته شده و در نتيجه به بازتعريف ت اين مهم ضرورت تغيير بنيادين در عناوين دروس را طلب كرده و منجر
  .ي كارشناسي ارشد به سطح كارشناسي انتقال داده شده استها دورهبرخي از عناوين 

ترده و مطابقت آن با نياز هاي بومي و بعدي و پس از ادغام، حذف و يا اضافه عناوين دروس با انجام مطالعات گسدر گام 
ي متعدد ها رشتههاي درسي از ، با تعداد قابل توجهي از واحدجهاني در اين امر اسالمي كشور و لحاظ نمودن رويكردي

كاهش حجم  به منظوركه ضرورت تشكيل جلسات كارشناسانه  ميا بودهروبرو  ،اند گرفتهكارشناسي كه در طرح تجميع جاي 
  . واحدي، الزامي و مستلزم دقت فراوان است 135 برنامةي درسي در هر تجميع به يك عظيم واحدها
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پس از اين اقدام، عمومي سازي طرح جديد عناوين درسي نيازمند مشاركت طلبي از طيف وسيعي از نخبگان ملي بود كه 
 يها سرفصل ةارائرح درس مناسب و سپس تأمل و تمركز حول تدوين ش. اين مجموعه قرار گرفت يها تيفعالگام بعدي  ةسرلوح

  .كه موفقيت اين فرآيند را تأمين و تضمين كردند شدند يممتناسب و مرتبط از جمله اقدامات كليدي محسوب 
مستمر تحت توفيقات الهي موفق به اجراي اين مهم  يها وت در يك فرصت زماني محدود با پيگيريي كاري متفاها گروه

سازي آنان از طريق شور با نخبگان ملي در قالب سمينارهاي  سازي و غني تا پااليش نظرات موجود، فربهدر همين راس. اند شده
ادغام، حذف و اضافه  ةپس از دستيابي به تجميع عمومي در باب نحو. جاري حاصل خواهد شد ملي يك روزه در اوايل تيرماه سال

صين علمي كشور در هر حوزه پرداخته شود و اميد است كه از و تدوين سرفصل دروس، الزم است به جمع بندي نظرات متخص
         .كتب درسي و يا تجميع منابع موجود براي تهيه منابع درسي است، آغاز گردد تأليفدوم كار بازنگري كه  ةدوم تيرماه مرحل ةنيم

بـازنگري دروس   ةدر زمينـ بـائي  عالمـه طباط ي دانشـگاه  هـا  فعاليتگزارش حاضر چكيده و شمايي كلي و فهرست گونه از 
  . هاي گوناگون است كه تاكنون به انجام رسيده است رشته

  :نتايج اجراي طرح تجميع. فصل سوم
وردهاي مهمي منجر شده كه در ادامه بـه شـكل كلـي بـه آن     اتجميع به دست ةحوزدر  1391دانشگاه تا خرداد ماه  يها تيفعال

ي هـا  دانشـكده ي موجود در ها رشتهع كنوني تأمين هدف تجميع از طريق ادغام دست آورد در مقط نيتر مهم. اشاره خواهد شد
عنوان داشت كه اين روند منجر بـه ادغـام    توان يمبه طور خالصه . باشد يمكلي و كالن و عمومي  رشتةمتفاوت به يك يا چند 

ي موجـود مقطـع كارشناسـي    ها رشتهم ادغا/ ي موجود در اقتصاد در مقطع كارشناسي به يك مقطع كارشناسي اقتصاد ها رشته
ي مقطع كارشناسي علوم تربيتي به يك مقطـع كارشناسـي علـوم    ها رشتهادغام /  شناسي روانبه يك مقطع  شناسي روانرشته 

شناسـي، ارتباطـات    گـرايش جامعـه   3ي مقطع كارشناسي رشـته جامعـه شناسـي در    ها رشتهادغام / تربيتي همه بدون گرايش
  اجتماعي  اجتماعي و مددكاري

محورهاي فعاليت اين  نيتر مهمي تخصصي گوناگون شده و تالش خواهد شد تا ها كميته يها تيفعالدر ادامه مروري مختصر بر 
  .مورد اشاره قرار گيرد ها گروهكار
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 : كميته تخصصي اقتصاد
اين كـارگروه از  . نموده است جلسه 40فرعي مبادرت به تشكيل  ي تهيكمان ملي با تشكيل ده نظر صاحباين كميته متشكل از 

مركز دانشگاهي در سراسر كشور تالش نمـوده اسـت تـا رونـدي      25علمي  هيأتنفر از اعضاي  286طريق اخذ نظرات بيش از 
اقـدام   4اين كارگروه همچنين براي تأمين اهداف طرح شده مبادرت به انجـام  . علمي در تأمين اهداف مورد نظر را ايجاد نمايد

 :تذيل نموده اس
 تقويت دروس كليدي  
 اي به منظور تقويت قدرت تحليلي دانشجويان اقتصاد رشته معرفي دروس بين  

بعدي بودن مباحث اقتصادي و فقدان دروس  قبلي دوره كارشناسي اقتصاد، تك برنامةهاي بسيار جدي در  يكي از كاستي
  .باشد كاستي مي اي گامي براي رفع اين تعيين دروس بين رشته. اي بوده است رشته بين

 اي و جهاني معرفي دروس جديد به منظور آشنا كردن دانشجويان با مسائل جاري در اقتصاد منطقه  
اي و جهـاني، دروس   كارشناسي اقتصاد نسبت به تحليل مسائل اقتصـاد منطقـه   دورةآموختگان  در راستاي تقويت ديدگاه دانش

  .جديدي تعيين شده است

  ساختار جديد دروس  
شوند كه عبارتند از دروس عمومي، دروس اجباري و  بندي مي ها، دروس در سه دسته طبقه جديد، با حذف گرايش در قالب

  طراحي دروس جديد به نحوي است كه دروس مرتبط با اقتصاد اسالمي و اقتصاد ايران تقويت شده است. دروس اختياري
درخصوص موضوع تجميع و مباحث مربوطه به پايان رسيده اقتصاد نظرخواهي از سراسر كشور  ي دانشكدهدر  :آخرين وضعيت
  .باشد يمسرفصل دروس متمركز  كارگروه بر روي تدوين يها تيفعالو در مقطع فعلي 

 :تخصصي حقوق و علوم سياسي ةكميت
ملل ال شناسي و خصوصي، حقوق عمومي و بين تخصصي حقوق و علوم سياسي متشكل از سه كارگروه حقوق جزا و جرم ةتيكم 

به ترتيب به شرح ذيل  ها گروهكارگزارش اين . اند داشتهكه كار بازنگري را در اين دانشكده بر عهده  باشد يمو علوم سياسي 
  :   شود يمآورده 
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  كار گروه حقوق جزا و جرم شناسي و حقوق خصوصي
 رويكرد كارگروه حقوق كيفري و جرم شناسي در بازنگري  

د بايد در حقوق جزا و جرم شناسي با نگاهي به فقه پوياي كيفري و بهره گيري از دكترين هاي اعضا به اتفاق آراء معتقد بودن
  .حقوق مدرن به سمت روزآمد و كارآمدي اين حوزه تخصصي رفت

 محدوده كارگروه براي بازنگري يا پيش بيني دروس جديد  
جرم شناسي همواره اين بـود كـه قـدرت بـازنگري      و نگراني اساسي متخصصان و اعضاي كارگروه حقوق كيفري و ها دغدغهيكي از 

اختيـاري، پايـه و   (حقوق كيفـري   رشتةخاصيت، خنثي و ناكارآمد گردد و سقف دروس  بايد بتواند منجر به حذف برخي دروس بي
  . را كاهش يا افزايش داد ها آنو حتي عناوين برخي از دروس عمومي نبايد مصون از بازنگري بوده و بتوان ) تخصصي

 بيني شده   پيشنهاد اوليه و عملياتي براي تعيين عناوين دروس قبلي و عناوين جديد پيش  
از اين رو پيشنهاداتي . به نظر اعضاي كارگروه حقوق كيفري و جرم شناسي حتي عناوين دروس نياز به روزآمدي و اصالح دارند

  .در مورد عناوين دروس مطرح و مورد توجه و تصويب قرار گرفته است
 ةرا در دستور كار خود داشته و پايان ايـن مرحلـ   ها سرفصلاين كارگروه مراحل پاياني تدوين و نهايي سازي  :خرين وضعيتآ

در اين مقطع طراحي نشستي با حضور علماي متبحر حوزوي و دانشگاهيان . نموده است ريزي برنامهاول تيرماه  هفتةكاري را تا 
  .باشد يمدر دست اجرا  نظر صاحب

   الملل بينگروه حقوق عمومي و  كار 
با دولت از اهميت فراواني  ها آنحقوق هستند كه به دليل ارتباط مستقيم  رشتةالملل دو گرايش از  حقوق عمومي و حقوق بين

  :باشد يممراحل شكل گيري روند بازنگري در اين كارگروه به شرح زير . برخوردارند
   الملل، حقوق خصوصي و حقوق جزا و جرم شناسي كه به يك  ي، روابط بينمانند علوم سياس ها گروهكاربر خالف ديگر

به همين دليل . گرفتند الملل دو گرايش و گاه سه گرايش را در بر مي گرايش اختصاص داشتند، كارگروه حقوق عمومي و بين
الملل و حقوق عمومي بين الملل در دو زير مجموعه به تفكيك دو گرايش حقوقپيشنهاد شد تا كارگروه حقوق عمومي و بين
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  .ي حقوق وعلوم سياسي تشكيل شود دانشكدهي معتبر در ها دانشگاهنام  ك باحضور پنج الي شش نفر از اساتيد صاحبي هر
 هاي علميه به صورت و حوزه ها دانشگاهآن از اساتيد معتبر ي هاو سرفصلي ن درسيزمان، مقرر گرديد تا در مورد عناوهم

  .ود كتبي نظرخواهي ش
 ها از الگوي درخت واره استفاده شود ي سرفصل هيتهشنهاد نموده است تا در يكارگروه پ. 

اول  هفتةرا در دستور كار خود داشته و  ها سرفصلاين كارگروه در شرايط حاضر مراحل پاياني تدوين  :آخرين وضعيت
و دانشگاهيان فعال در اين عرصه  نظر صاحبعلماي  ملي متشكل از ةنخب مجموعةبه يك  ها سرفصلاين  ي ارائهتير ماه آمادگي 

  .اين اقدام در قالب برگزاري يك نشست عمومي يك روزه شكل خواهد گرفت. باشد يم

  كار گروه علوم سياسي 
  . المللي است اي و بيندهي نظم سياسي مطلوب در مقياس ملي، منطقه الملل سامانم سياست و روابط بينعل ةدغدغ

  :يري اهداف فوق به شرح زير استمراحل شكل گ 
 تدوين طرح پژوهشي اوليه كه ضمن جلسات توجيهي متعدد با مسئوالن محترم دانشگاه انجام گرفته است. 
  ي مختلف ها دانشگاهاز  الملل بينعلوم سياسي و روابط  رشتةگفتگوهاي متعدد با استادان مطرح 
  و مؤسسات  ها دانشگاهلوم سياسي بر مبناي آخرين دستاوردهاي دروس اصلي و اختياري كارشناسي ع اوليةتدوين فهرست

 :عالي كشور و روش متاتحليل
    دروس انديشه سياسي در اسالم -الف
  دروس مباني و پايه -ب 
  دروس مهارت افزايي  -ج 
  دروس مسائل ايران-د
  الملل بيندروس روابط  -ه 
  دروس اختياري -ز 
  فهرست دروس اصلي  اوليةتصويب  
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 مداري، اسالمي سازي ي غني سازي، روزآمدسازي، كارآمدي، ارزشها شاخصبرمبناي  ها سرفصلتنظيم  "ابزار پژوهش"ية ته
 .ابندي يمها در دروس مختلف وضعيتي متفاوت اين شاخص. ، نظريه پردازي و مفهوم سازي و بازتعريف مفهوميسازي بوميو 
  مركز آموزش  20درسي حدود  برنامةاز  "متاتحليل"اري براساس ذيل عناوين دروس اصلي و اختي ها سرفصل ةياولتدوين

: هاي تدوين شده هم اكنون به صورتسرفصل. عالي كشور كه بعضاً مصوب نيز نبوده و صرفاً پيشنهادي بوده، انجام شده است
حورهاي درس، عنوان درس، تعداد واحدهاي درس، م دربارةموردي براي اظهارنظر خبرگان ) اي جخوشه) كلي ب) الف

، اسالمي سازي، سازي بوميهاي ارزيابي و اولويت منابع به ترتيب شماره گذاري و نيز معرفي منابع جديد احتمالي و شاخص
 . شودبندي مي ي مختلف ارسال و نظرات ارسالي جمعها دانشگاهنظريه پردازي، مفهوم سازي به 

ارسال به وزارت  مرحلةپيشنهادي نيز آماده شده و در  يها رفصلسدر اين كارگروه تقريباً ويراست چهارم  :وضعيت فعلي
 .باشد اين منابع مي ي هيتهملياتي كردن كاري اين كارگروه تمركز بر روي تعريف منابع مورد نياز و ع برنامة. باشد يممتبوع 

  : و علوم تربيتي  شناسي روانكميته تخصصي 
ي آموزشي ها گروهدر هر يك از . نمود يمدر دو گرايش مشكل  ها آند و تجميع عناوين درسي در هشت گرايش متعدد و متكثر بو

بر اين . خواسته شد با توجه به ضرورت تجميع و با رويكرد عمومي سازي و كل نگري، عناوين درسي پيشنهادي خود را ارائه دهند
  .، افزودندنمود يمو عمومي كمك  ي مقدماتيها آموزشاز دروس تخصصي خود كاستند و به دروسي كه به  ها گروهاساس 

تاريخ آموزش و پرورش در اسالم : دروسي از قبيل. اضافه نمودند شناسي روانعلوم تربيتي و  رشتةدروس متعددي را در هر دو 
  ريزي درسي،  ريزي آموزشي، برنامه ش و پرورش، مديريت عمومي، برنامهآموز ةفلسفو ايران، 

دليل اصلي اين تغييرات مرتبط سازي . توجه خاص شد كند يمرا در دانشجويان تقويت ي عملي ها مهارتبه كارورزي كه  
  .اسالمي و مسايل بومي است ةشيانددرسي با  ةبرنام
اعتياد  شناسي روانو نقد آن، مباني مشاوره و راهنمايي و  شناسي روان ةفلسفعلم،  فلسفة: دروسي از قبيل شناسي روان رشتةدر 

  .اضافه شد
علوم تربيتي، لزوم آشنايي دانشجويان با مباني  حوزةد انديشه هاي غربي و ساختارشكني در روش پراگماتيسمي ضرورت نق

  .ذكر نمود توان يمرا از جمله داليل چنين تغييراتي  شناسي روان سازي بوميعلوم، همچنين 
ي، مشاوره، مديريت آموزشي، كتابداري، كودكان استثناي شناسي روانباليني،  شناسي رواني ها رشتهعناوين درسي موجود در 



 

 

42 

 شناسي روانعلوم تربيتي و  رشتةذهني با رويكرد تلفيق و تقليل در  ةماندآموزش و پرورش، تكنولوژي آموزشي، كودكان عقب 
  . تجميع يافتند

  تعيين عناوين دروس
گروه اصلي، تخصصي و اختياري ارائه توانستند عناوين دروس رشته خود را در سه  ها گروهكارپس از جلسات متعدد هريك از 

  : كند يمبا مالحظه دروس پيشنهادي چند ويژگي مهم جلب نظر . نمايند
در  شناسي روانشناسي در اسالم، خانواده در اسالم و ايران،  دروسي مانند انسان شناسي روان ةبرناماسالمي  ةجنببراي تحقق  -

  .ده استقرآن و حديث و بهداشت رواني در اسالم پيش بيني ش
از طريق دروسي مانند . دارد بيان گرديد، مختصاتي وجود شناسي روان رشتةعلوم تربيتي نيز مشابه آنچه كه در  رشتةدر  -

ي اسالمي وارد ها ارزشآموزش و پرورش، انسان شناسي در اسالم، مباني تعليم و تربيت اسالمي، مباني مديريت اسالمي،  فلسفة
  .كند يمآوردي انديشه هاي رقيب هم و با شود يمعرصه تحليل علمي 

ان علوم انساني در سطح كشور مشاركت نظر صاحبي دروس بايد ها سرفصلبا توجه به سطح ملي بازنگري، در فرايند بازنگري 
. دهد يمو ظرفيت پاسخ دهي آن به نيازهاي وسيع ملي را افزايش  ديافزا يمبدون ترديد انجام اين كار به اعتبار برنامه . نمايند

  . جهت نظرخواهي ارسال گردد ها دانشگاهاي با سؤاالت باز طراحي شده است تا به  براي اين مهم پرسشنامه

  شناسي رواندروس كارشناسي علوم تربيتي و 
  .تقليل يافت شناسي رواني كارشناسي به دو گرايش علوم تربيتي و ها رشته گانة ي هشتها شيگرا -1

و  طباطبـائي علمـي دانشـگاه عالمـه     هيأتعمومي شامل  ةجلسدر شرايط حاضر طراحي دو  در اين دانشكده :آخرين وضعيت
ي سراسر كشور در دست اجرا بوده كه پس از طـي ايـن مراحـل فرآينـد كـار بـازنگري از نهـايي شـدن         ها دانشگاهعلمي  هيأت

تدوين منابع به شكل فـردي يـا جمعـي،    در اين گام . عبور كرده و متمركز بر تعريف منابع الزم و ضروري خواهد شد ها سرفصل
  .ي و يا بازتوليد منابع قبلي خواهد بودتأليف

  : كميته تخصصي علوم اجتماعي
 با حضور رياست دانشگاه و معاونين و مديران ستادي برگزار شد، دو  1390اسفند  7اي كه در تاريخ  بر اساس جلسه
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  :اجتماعي قرار گرفت ي بازنگري دانشكده علومها فعاليتة سرلوحبندي مهم  جمع
  .جامعه شناسي، مددكاري و ارتباطات باشند رشتةي تجميع شده به صورت سه ها رشته -الف
  .توزيع واحدها به صورت واحدهاي عمومي، اصلي مشترك، تخصصي و اختياري انجام شود -ب
  ي ها رشتهشد تجميع  مقرر ،1390پس از نهايي شدن الگوي توزيع واحدهاي درسي طي دو جلسه در اسفند ماه سال

  :ي ذيل انجام شودها گروهموجود در دانشكده در مقطع كارشناسي در قالب عملكرد كار
  كارگروه جامعه شناسي -الف

  شهري و منطقه اي ريزي برنامهي پژوهشگري اجتماعي، تعاون و رفاه اجتماعي، ها رشتهمتشكل از 
  كارگروه ارتباطات اجتماعي-ب

  مه نگاري و روابط عموميي روزناها رشتهمتشكل از 
  كارگروه مددكاري اجتماعي -ج

  مددكاري و گرايش خدمات اجتماعي رشتةمتشكل از 
كسب نظـر   مرحلةرا به اتمام رسانده و  وارد  ها سرفصلتدوين  مرحلةي سه گانه ها گروهدر اين دانشكده كار :آخرين وضعيت 

اخذ تصـميم و تـدابير    مرحلةي ذي ربط را وارد ها گروهاين دانشكده و كاراتمام فرآيند نظرخواهي فعاليت . اند دهيگرداز نخبگان 
  .دينما يمتدوين منابع مورد نظر  ي نحوهالزم درخصوص 

  نهايي تجميع مرحلة
پيشنهادي زمينه را براي تشكيل  يها سرفصل ةارائاول و  مرحلةدر  ها گروهكار يها تيفعالدر خاتمه الزم به يادآوري است كه اتمام 

. خصوص پيشنهادهاي ارائه شده را خواهد داشت بررسي نهايي و تعيين تكليف در ةفيوظنظارتي عالي بازنگري نموده كه  ةتيكم
معرفتي  ةنيشيپي مختلف با ها رشتههاي مطالعاتي گوناگون و متخصصين  ديني در حوزه ةخبرعالي متشكل از علماي  ةتيكماين 

  .نتايج نهايي به وزارت متبوع را فراهم خواهد كرد ةارائ ةنيزمم كار اين كميته اتما. و عملي اسالمي و ديني خواهد بود
انجام گرفته كه  طباطبائي بازنگري در دانشگاه عالمه يها تيفعالالزم به يادآوري است كه تاكنون سه گزارش جامع درخصوص 
  .در صورت نياز قابل ارائه به عالقمندان اين مبحث خواهد بود
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وز سات (  سازمانبا  یارداد  آ ؤ یورس  ا   )ا
هاي متقاضيان  ها، هر ساله درخواست در زمينه گسترش كمي و كيفي آموزش عالي و بر طرف نمودن نيازهاي تخصصي سازمان

همكاري، با ادامه تحصيل افراد واجـد شـرايط    نامه تفاهمبورس بررسي شده و در چارچوب ضوابط و مقررات آموزشي و در قالب 
قـرارداد آموزشـي منعقـد شـده كـه نسـبت بـه آمـار          دولتي و غيردولتي،سازمان  21در حال حاضر با . آيد  فقت به عمل ميموا

  .رشد داشته است% 50قبل بالغ بر  يها سال
  

  به بعد 1384ي خارج از دانشگاه از سال ها سازمانقراردادهاي آموزشي منعقده با 
 موضوع قرارداد  نام سازمان رديف

 اجرائيبورس مؤسسات  )ع(گاه امام باقر دانش 1
 اجرائيبورس مؤسسات  دانشگاه علوم پزشكي زنجان 2
 اجرائيبورس مؤسسات بنياد شهيد 3
 اجرائيبورس مؤسسات فرهنگستان زبان و ادب فارسي 4
 اجرائيبورس مؤسسات علوم پزشكي ياسوج 5
 اجرائيبورس مؤسسات سازمان بازرسي كل كشور 6
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  )ادامه(به بعد  1384ي خارج از دانشگاه از سال ها سازمانادهاي آموزشي منعقده با قرارد
 موضوع قرارداد  نام سازمان رديف

 اجرائيبورس مؤسسات سازمان صدا و سيما 7
 اجرائيبورس مؤسسات )ناجا(نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  8
 اجرائيبورس مؤسسات وزارت امور خارجه 9
 اجرائيبورس مؤسسات ارت جهاد كشاورزيوز 10
 اجرائيبورس مؤسسات امور اقتصادي و دارائي 11
 اجرائيبورس مؤسسات  )ع( حسين دانشگاه امام 12
 اجرائيبورس مؤسسات دانشگاه علوم انتظامي 13
 اجرائيبورس مؤسسات اهللا اعظم يهپزشكي بقدانشگاه علوم  14
 اجرائيبورس مؤسسات يدانشگاه علوم و فنون داراب 15
 اجرائيبورس مؤسسات دانشگاه مفيد 16
 اجرائيبورس مؤسسات مؤسسه آموزش عالي اديان و مذاهب 17
 اجرائيبورس مؤسسات خزرمؤسسه آموزش عالي  18
 اجرائيبورس مؤسسات مؤسسه آموزش عالي سوره 19
 اجرائيبورس مؤسسات كارمؤسسه آموزش عالي  20
 اجرائيبورس مؤسسات المللي انرژي العات بينمؤسسه مط 21
 اجرائيبورس مؤسسات مؤسسه فارابي 22
 اجرائيبورس مؤسسات جهاد دانشگاهي 23
 اجرائيبورس مؤسسات نيرو فنّاوريمركز توسعه   24
 اجرائيبورس مؤسسات مركز طبع و نشر قرآن حكيم  25
 جرائيابورس مؤسسات گروه پژوهشي توسعه مديريت سبا  26
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  1390مقطع دكتري در سال  شاغل به تحصيل در دانشجويان بورسيهآمار 
 تعداد عنوان بورس

26اجرائيمؤسسات
89 مربيان

16انتقال از خارج
12 تبديل بورس خارج به داخل

123 داخل وزارت متبوع
10 وزارت متبوع
6 اتباع بيگانه

16 ممتاز
298 جمع كل

ه   دگان  پذ
  1390لغايت  1384شدگان دانشگاه از سال تحصيلي  پذيرفته آمار

 جمع كل دكتري كارشناسي ارشد كارشناسي سال تحصيلي
1384 – 85 2370 988 144 3502 
1385 – 86 2843 1243 120 4206 
1386 – 87 3566 1288 104 4958 
1387 – 88 2738 1653 123 4514 
1388 – 89 3769 2929 155 6853 
1389 – 90 1720 2197 170 4087 
1390 - 91 1785 2841 280 4906 
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رسـيده و بـالغ بـر     1390نفر در سـال   3121به  1384نفر در سال  1132هاي تحصيالت تكميلي از  شدگان دوره آمار پذيرفته
  .درصد رشد داشته است 175
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ل ل   ویان شا   دا
 1390 لغايت 1384ن شاغل به تحصيل از سال تحصيلي آمار دانشجويا

 جمع كل دكتري كارشناسي ارشد كارشناسي سال تحصيلي
1384 – 85 8537 2422 452 11411 
1385 – 86 9461 2864 618 12943 
1386 – 87 10377 3212 623 14212 
1387 – 88 10865 4340 682 15887 
1388 – 89 11403 5589 683 17675 
1389 – 90 10667 6072 721 17460 
1390 – 91 10048 7280 855 18183 

  
هاي تحصيالت تكميلي و  هاي آموزشي دانشگاه مبني بر توسعه دوره و برنامه ها سياستشود در راستاي  همانطور كه مشاهده مي

به بعد سير نزولي داشته؛ در  1389كارشناسي، تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل مقطع كارشناسي از سال    محدود كردن دوره
بـا  . باشـد  رو به رشدي برخـوردار مـي   حالي كه در همين بازة زماني، تعداد دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري از روند

جمعيـت  % 55نفـر دانشـجو شـاغل بـه تحصـيل در دانشـگاه،        18183، از 1390-91توجه به آمار نيمسال دوم سال تحصيلي 
   .اند در مقاطع تحصيالت تكميلي توزيع شده% 45كارشناسي و  دانشجويي در مقطع
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  دانشجويان غيرايراني دانشگاه آمار
  1390  1389  1388  1387  1386  سال
  72  89  75  70  61  تعداد
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یالن رغ   ا
   1388لغايت  1384التحصيالن از سال تحصيلي  ارغفآمار 

 جمع كل تريدك كارشناسي ارشد كارشناسي سال تحصيلي
1384 – 852049 346182413
1385 – 861794 461432298
1386 – 871747 730482525
1387 – 882000 964723036
1388 – 891908 14231623493
1389 – 902053 16221483823

  
بـا   1390لغايـت   1384ي هـا  سـال طي التحصيالن مقطع كارشناسي  شود آمار فارغ همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي

باشـد؛ در حـالي كـه در     هاي دانشگاه در اين مقطع مـي  تغييرات اندكي همراه بوده است كه اين موضوع ناشي از كاهش ورودي
برابـر شـده اسـت كـه ناشـي از       8و  4التحصيالن مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به ترتيـب   ، آمار فارغ1384مقايسه با سال 

رعايـت سـقف   (تحصيالت تكميلي و همچنين رعايت مقـررات آموزشـي    ةهاي دانشگاه، توسع و برنامه ها سياستب اجراي مطلو
  .   باشد مي) سنوات تحصيلي
نفر  11600نفر دانش آموخته در مقطع كارشناسي و  44800، تربيت و آموزش حدود دانشگاه عالمه طباطبائي از افتخارات

هـا در مراكـز بـزرگ علمـي      است كه جمع كثيري از آن) دانشگاه تأسيساز بدو (ت تكميلي هاي تحصيال دانش آموخته در دوره
   .  نمايند كشور تالش مي ةهاي توسع هاي زيادي كسب نموده و در جهت پيشبرد اهداف و برنامه داخلي و خارجي موفقيت
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شان د  عدا ویان ا   دا
   1390لغايت  1384خشان از سال تحصيلي آمار دانشجويان استعداد در

 جمع كل دكتري كارشناسي ارشد كارشناسي سال تحصيلي
1384 – 85 137 92 59 288 
1385 – 86 186 153 74 413 
1386 – 87 278 227 82 587 
1387 – 88 324 352 89 765 
1388 – 89 251 389 83 723 
1389 – 90 221 338 51 610 
1390 – 91 336 286 14 636 
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  آموختگان دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد آمار قبولي دانش

 1390 1389 1388  1387 1386 1385  1384 سال

شدگان تعداد پذيرفته  602 698 679 830 925 875 1130 
%29التحصيالن سال گذشته درصد قبولي به كل فارغ  %34 %38 %47 %46 %46 %55 
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ی د ی کالس ساما   ی 
هـاي درسـي و همچنـين     با توجه به مباني ارزشي انقالب اسالمي و مصوبة شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر تفكيك كالس

هاي  به مطالعة طرح تفكيك كالس 1388 -89سازي جمعيت دانشجويي، دانشگاه از سال تحصيلي  ضرورت ساماندهي و متعادل
پـس از  . كالس درسي دختران و پسران از هم جدا شـدند  450حدود  1389 -90درگام اول و در نيمسال دوم . درسي پرداخت

هاي عمـومي و تخصصـي دختـران و     اكثر كالس 1390 -91مشاهده آثار مثبت اين طرح، در نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 
لط برگزار كالس نيز به صورت مخت 375كالس درسي تفكيك شده و  3210در حال حاضر . پسران به صورت مجزا تشكيل شد

  :به موارد زير اشاره كرد توان يماز جمله آثار مثبت اين طرح . گردد مي

 ها و دانشجويان مندي خانوادهترضاي .1
 تر تبادل نظر علمي به ويژه براي دختران دانشجو فرآيند تدريس اساتيد و فراهم آمدن فرصت مناسب ارتقاي .2
 انشجويانكاهش آمار و دانشجويان مشروطي و به تبع ارتقاي معدل د .3
  اصالح رفتار دانشجويان .4
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دروس عمومي در نيمسال دوم   هاي اطالعات مربوط به تعداد كالس

  89 -  90سال تحصيلي 

  263  دختران

  87  پسران
    

  جمع كل  مشترك  پسران  دختران  مقطع تحصيلي  نيمسال تحصيلي

  1910  865  299  746  كارشناسي  90 - 91نيمسال اول 
  1788  386  665  737  كارشناسي ارشد

 3698 1251  964  1483  جمع

 2099  352  511  1236  كارشناسي  90 - 91نيمسال دوم 
  1494  23  697  774  كارشناسي ارشد

 3593 375  1208  2010  جمع
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  اطالعات ّناوری  
  1390لغايت  1384اهم اقدامات انجام شده از سال 

كالن كشور در حوزه دولت الكترونيـك و تعيـين    يها سياستسهيل تحقق تاطالعات و ارتباطات دانشگاه با هدف  فنّاوريمركز 
  .انداز كاري خود را ترسيم نموده است ؛ چشمراهكارهاي الزم به منظور حصول ساختار سازمان الكترونيك

اطالعـات و ارتباطـات در حـوزه     فنّـاوري گيري بهينـه از   بهره
بتواننـد در  دانشـجويان و كارمنـدان   ، دانشگاه به نحوي كه اساتيد
پژوهشـــي و اداري داراي امكانـــات و  ،پيشـــبرد امـــور آموزشـــي

اطالعـات   فنّاوريهاي مناسبي باشند تا به اين وسيله نقش  فرصت
، از اهداف وري و بهبود عملكرد دانشگاه تحقق يابد در افزايش بهره
  .باشد يممهم اين مركز 

اده از اطالعات و ارتباطات بـا اسـتف   فنّاوريدر اين راستا مركز 
تخصص و امكانات موجـود در گسـترش بسـتر زيرسـاخت شـبكه      

همچنين براي تسهيل انجام امـور، بـه توسـعه     .تالش نموده است
  .نرم افزارهاي كاربردي پرداخته است

  :باشد يمانجام شده در اين مركز به شرح ذيل  اقدامات برخي
  بـه كـاربران دانشـگاه از طريـق      الكترونيكـي ي هـا  سـرويس ارائه

 افزاري افزاري و سخت هاي نرم قرار سامانهاست
 اطالعات و ارتباطات فنّاوري استانداردهاي حوزه اجراي 
 اطالعات فنّاوري هاي ايجاد و توسعه زيرساخت 
  واحدهاي تابعه دانشگاهساير ها و  دانشكدهتوسعه استفاده از اينترنت در 
 شبكه دانشگاه بهينهپشتيباني و نظارت بركاركرد  ،مديريت 
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 دانشگاه يكپارچه و متمركز اينترنت مورد نياز واحدهاي تابعه مينتأ 
 سازي فيزيكي مسير ارتباطي فيبر نوري اصلي دانشگاه ايمن 
 ايجاد فضاي ميزباني متمركز دانشگاه جهت استفاده اختصاصي واحدهاي تابعه  
  در دانشگاه يافزار سختتجهيزات ارائه خدمات مشاوره جهت تهيه 
 دانشگاه ركز دادهمسازي استاندارد 
 سازي دسترسي كاربران به اينترنت ايمنافزاري جهت  سخت افزاري و فايروال نرم اندازي راه 
 مگابيت 60به  دانشگاه  نتافزايش پهناي باند اينتر توسعه و 
 مگابيت 56به نت دانشگاه اافزايش پهناي باند اختصاصي شبكه اينتر توسعه و  
  ستم كامپيوتريعدد سي 250مشاوره و خريد بيش از 
  سامانه اتوماسيون اداري دانشگاه اندازي راهتهيه طرح جامع 
 تهيه طرح جامع امنيت شبكه 
 و اجراي  اندازي راهVlaning  
 دهكده المپيكپرديس شبكه بي سيم در  اندازي راه 
  تكميلي علمي و دانشجويان تحصيالت هيأتبراي اعضاي  دانشگاهشبكه خارج از اطالعاتي  يها بانكدسترسي به 
  ها دانشنامهالكترونيكي كردن صدور 
  خطوط ارتباطي دانشگاهفيزيگي نگهداري 
 سامانه الكترونيكي نشريات علمي و پژوهشي اندازي راه 
 ي شبكه شاملها سرويستوسعه  نگهداري و پشتيباني و: 

 Cash Server  
 DHCP Server 
 DNS SERVER 
 Proxy Server 
 Mail Server 

 پژوهشي و ، آموزشي، ورهاي اداري، ماليپشتيباني و نگهداري سر... 
  تجهيزات و نگهداري پشتيبانيactive   وpassive شبكه 
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س ی رو ی رو  ی ال
 ثبت نام و انتخاب واحد الكترونيكي دانشجويان 

تبـديل  اضافه و ديگر امور مربوط به آموزش از حالت دستي به صورت الكترونيكـي و تحـت وب    ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و
در . دهنـد  يمـ با اين روش دانشجويان بدون نياز به مراجعه حضوري به دانشگاه كار ثبت نام و انتخاب واحد را انجام . شده است

دانشجو  18000بالغ بر  و مجموعاً اند نمودهدانشجو توسط اين سامانه انتخاب واحد  15283) 1390بهمن ماه (نيمسال گذشته 
  .ندينما يمكليه خدمات آموزشي را از طريق اين سامانه دريافت  تحصيلي ي مختلفها دورهدر مقاطع و 

 دريافت شهريه دانشجويان به صورت الكترونيكي 
پرداز از طريق مراجعه حضوري، شهريه خود را پرداخت  سيستم پرداخت الكترونيكي شهريه، دانشجويان شهريه اندازي راهقبل از 

ي هـا  بانـك الذكر به صورت اينترنتـي و از طريـق    ، دانشجويان فوقرداخت الكترونيكي شهريهسامانه پ اندازي راهكه با  نمودند يم
قـرار گرفتـه    بـرداري  بهرهمورد  1388اين سامانه از سال . ندينما يمآنالين پرداخت  به صورتعضو شبكه شتاب شهريه خود را 

  .ندينما يموري از خدمات آن استفاده دانشجوي نيمه حض 3413دانشجوي شبانه و  5435است و در حال حاضر تعداد 

 ارزشيابي الكترونيكي اساتيد ةسامان 
خوانـدن فـرم توسـط    . شد يمدستي توسط دانشجويان تكميل  به صورتارزشيابي اساتيد  يها فرماين سامانه،  اندازي راهقبل از 

در . گرفـت  يمـ و توسط كارشناسان انجام دستگاه عالمت خوان و تهيه گزارشات آماري و ابالغ نتايج به اساتيد به صورت دستي 
فـرم ارزشـيابي    63019در نيمسـال گذشـته   . رديـ گ يمـ حال حاضر ارزشيابي اساتيد به صورت الكترونيكي و تحـت وب انجـام   

مـورد   1390ايـن سـامانه در سـال    . درصـد مشـاركت تكميـل گرديـده اسـت      85توسط دانشجويان با ميـزان  ) دانشجو درس(
  .ته استبرداري قرار گرف بهره
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  ها دانشكدهپايگاه اينترنتي دانشگاه و 
هـاي پژوهشـي،    رسـاني در حـوزه   همچنـين اطـالع  . پـردازد  يمي مختلف ها حوزهپايگاه اينترنتي دانشگاه به معرفي دانشگاه در 

مركز نيز بـا   دسترسي به خدمات الكترونيكي ارائه شده توسط اين. رديگ يماز طريق اين پايگاه صورت ... آموزشي، دانشجويي و 
ي تابعـه نيـز در حـال حاضـر پايگـاه اختصاصـي       ها دانشكده. باشد يمپذير  امكان www.atu.ac.irمراجعه به اين پايگاه با آدرس 

  .را بر عهده دارند ها دانشكدهكه وظيفه اطالع رساني در سطح  باشند يممربوط به خود را دارا 

 ت الكترونيكيسامانه پس 
علمي دانشـگاه امكـان    هيأتفقط اعضاي اين قبل از . باشد يماين مركز  توسط اين سرويس يكي از خدمات پركاربرد ارائه شده

امكـان واگـذاري    1389 و توسعه خدمات مربوط به پست الكترونيكي در سـال  اندازي راهرا داشتند ولي با نصب و  استفاده از آن
صـندوق پسـت    4000تحصيالت تكميلي و واحدهاي اداري فراهم گرديد و در حال حاضـر قريـب بـه     انشجويان مقاطعآن به د

  .شود يمروي سرورهاي مربوطه ايجاد و نگهداري  الكترونيكي بر

 ي ستادي دانشگاهها حوزهي ها سامانه 
ي ستادي اعم از ها حوزهوط به ي مربها سامانهاخير اقدامات قابل توجهي در خصوص بكارگيري و الكترونيكي كردن  يها سالدر 

توسط اين مركز  ها آنكه خدمات پشتيباني  -به صورت الكترونيكي ندهايفراانجام شده است و اغلب ... پژوهشي، اداري، مالي و 
  .باشد يمدر حال انجام  -رديگ يمصورت 

  و تجهيزات جانبي دانشگاه ها انهيراطراحي سامانه ثبت اطالعات 

، تجهيزات و قطعـات وابسـته بـه آن نيازمنـد آمـار      ها انهيراو به روز شدن و حفظ  ارتقا، اي رايانهتكنولوژي به دليل تغيير سريع 
و تجهيزات جانبي، آمار و اطالعـات مربـوط بـه     ها انهيراسامانه ثبت اطالعات  اندازي راهبا ايجاد و  1390در سال . باشد يمدقيق 

بر روي  بوطه و نصب شماره پلمبي مرها فرمي در افزار سختبا ثبت اطالعات . ستگرديده ا آوري جمعهاي موجود  تمامي رايانه
صـورت  بـه   هـا  انـه يرا، اطالعـات بيشـتر   هـا  انـه يراي افـزار  سختسامانه ثبت اطالعات  اندازي راههاي دانشگاه و به تبع آن  كيس

 .ذخيره گرديدند در پايگاه داده مربوطه الكترونيكي
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 جام شدهآمار برخي از اقدامات ان

  شرح خدمات  رديف
خدمات انجام گرفته از   84قبل از سال 

  89تا  84سال 
خدمات انجام گرفته در 

  90سال 
  در حال حاضر

در صد نسبت   تعداد
در صد نسبت  تعداد  به كل

در صد   تعداد  به كل
 نسبت به كل

  دانشگاه توسعه شبكه  1
  )نود شبكه(

432 
نود 
  شبكه

22%  1276 
 300  %63نود شبكه

 نود شبكه 2008  %15 نود شبكه

2  
واگذاري سرويس پست

  الكترونيكي
 )فقره(

463 
 2283  %25فقره 903  %12  فقره

  فقره 3649  %63  فقره

 شبكه اينترانت دانشگاه  3
6  %0 0 )ساختمان(

11  %35ساختمان
  ساختمان 17  %65 ساختمان

 ي كامپيوتريهاسايت  4
  فقره 32  %19  فقره 6  %60 فقره 19  %21  فقره 7 )ويژه استفاده دانشجويي(

  هاي محلي شبكه  5
  فقره 25  %12  فقره 3  %56 فقره14  %32  فقره 8  )فقره(

 افزايش پهناي باند اينترانت  6
30  %0 0 )مگابيت(

26  %53 مگابيت
  مگابيت 56  %47 مگابيت

ي اطالعاتي عمومي وهابانك  7
  *فقره 32  %12  فقره 4  %80 فقره 28  %8  فقره 3 )فقره(اختصاصي

الكترونيكيبه صورتخدماتارائه  8
  *فقره 20  %26  فقره 6  %60 فقره 14  %14  فقره 3 )فقره(

  ها بدون احتساب جايگزين شده *
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  1391در سال  در دست اقدام يها طرح
 يهـا  سيوسـر جهت كليه  يكپارچه و ارائه خدمات با سازمان مركزي ها خوابگاهتمامي ارتباط  يبرقرارتوسعه شبكه اينترنت و  .1

 موجود
 ها دانشكده يتمام vlaninig يو اجرا يررسب .2
 ها دانشكده يتمام wireless اندازي راه .3
 Accountingنرم افزار  اندازي راهخريد و  .4
 فايروال مركزي دانشگاه و واحدهاي تابعه  اندازي راهنصب و  ،خريد .5
 سروري افزار سختاز  تر مطمئنسازي جهت استفاده بهينه و  استفاده از مجازي .6
 و ساختمان مركزي ها دانشكدهتجهيز و بهينه سازي شبكه  .7
 يكپارچه سازي پورتال دانشگاه .8
  )ERP( استقرار سامانه جامع دانشگاهي .9
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یژپو  عاو
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تاھم  ی ی عا   عاو  ژپو
 ها ، مراكز و پژوهشكدهاندازي پژوهشگاه عالمه طباطبائي راه 

 زبان و ترجمه، مديريت، پژوهشكده مطالعات ، و مالي، فرهنگ پژوهي، ارتباطات هاي امور اقتصادي اندازي پژوهشكده راه
  .سياست و حكومت

 مراكز پژوهشي مطالعات اجتماعي جوانان،  مطالعات جغرافيا  و گردشگري،  تحقيقات علوم رفتاري،  تأسيس
 هاي عالمه اقبال الهوري پژوهش

 سازي علوم انساني و تقويت مباني  لميه قم در راستاي بوميپژوهشكده علوم انساني قم با همكاري حوزه ع تأسيس
 اسالمي اين علوم

 پژوهشكده پيشگيري از وقوع جرم با همكاري قوه قضائيه  تأسيس 
 بنيان با همكاري شوراي عالي انقالب فرهنگي  سازي قرآن مركز مطالعات نظام تأسيس 
 1390مورد در سال  30به  1384د در سال مور 5ها و مراكز داخلي از  نامه با سازمان افزايش تفاهم 
  هاي اجرائي و صنعتي  پژوهشي در جهت نيازهاي سازمان  طرح 70پژوهشي و اجراي  بنيادي و كاربردي طرح 339اجراي

 كشور
  درصد اعتبارات پژوهشي دانشگاه 30به ميزان  علمي هيأتبه اعضاي  گرنت(تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي( 
 كشور در حوزه علوم اجتماعي تدوين نقشه جامع علمي 
 كرسي  18پيش كرسي و  4كرسي نهايي،  4، هاي ترويجي ويژه كرسي پردازي، نقد و نوآوري به هاي نظريه اندازي كرسي راه

 ترويجي
  مقاله  3122به تعداد تشويق مقاالت علمي 
 69و اخذ مجوز پذيرش  1390رشته براي نخستين بار در كشور در سال  23در  دكتري به شيوة پژوهش محور رةدو 

 1391دانشجو در سال 
 ي اجرائي و صنعتي ها سازماننامه با  انعقاد تفاهمنيازهاي جامعه از طريق هاي دانشجوئي با  نامه ها و پايان سازي رساله متناسب
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 هاي پژوهشي كشور و انتشار كتاب اولويت به آن با تدوين فرايندهاي نظارتي مربوطكشور توأم 
 دانشجو 74 ه به دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشداعطاي پژوهان 
  مورد 16(هاي دانشجويي توسط دانشگاه  و رساله ها نامه انيپاحمايت از( 
  اثر 590( علمي هيأتافزايش آثار منتشر شده اعضاي( 
 1390در سال  عنوان 25به  1384در سال  عنوان 6از  هاي علمي افزايش تعداد فصلنامه 
  ها دانشگاهالمللي  بينعضويت در اتحاديه )IAU(المللي كتابداران ، اتحاديه بين )IFLA( ي ها دانشگاهالمللي  و اتحاديه بين

 )FUIW( جهان اسالم
 مند با جهان اسالم برگزاري سمينار مشترك زبان و ادبيات فارسي با دانشگاه استانبول در راستاي تعامل نظام 
 ها گونه همايش هاي اجرائي كشور در برگزاري اين ركت با سازمانهاي علمي داخلي و ملي و مشا برگزاري همايش 
 1390در سال  726به  1384در سال  355از (هاي معتبر علمي ـ پژوهشي  رشد مقاالت در فصلنامه( 
 المللي از سوي استادان دانشگاه  علمي بين  مأموريت 14 انجام 
  خارجي   نامه تفاهم 9انعقاد 
  المللي دانشگاه در راستاي تعامالت بين همان خارجيم 63پذيرائي از 
 1390مورد در سال  6به  1384مورد در سال  1هاي علمي از  افزايش تعداد قطب 
 علوم بومي ةي فصلنامزاندا سازي برنامه درسي و راه سازي علوم انساني توأم با ايجاد قطب بومي اجراي طرح بومي 

  



  

 

67 

گاه ی ژپو با با دهعال  یا    و ، ژپو    ژپو
و پژوهشي  علمي ةتوسعدر  اي ترين دانشگاه علوم انساني كشور سهم بسيار ارزنده به عنوان بزرگ مه طباطبائيعالدانشگاه 

گذاري براي توسعه و  ريزي و سرمايه ضرورت توجه، برنامه ،اين دانشگاههاي فرهنگي  در كنار جايگاه علمي و ظرفيت دارد؛ كشور
هاي  چه كه امروز بايد مد نظر قرارگيرد تبيين، ترسيم و تأمين نيازمندي اما آن. نمايد ناپذير مي نابنوسازي اين بخش را اجت

در  ها فعاليتبرنامه محوري و انجام همة ". اصول، تعهدات و اسناد باالدستي است چارچوبپژوهشي دانشگاه در  ةاي حوز توسعه
هاي استادان، دانشجويان   ها و برنامه ه طباطبائي اساس و بستر همه نگرشعنوان جوهره شعار دانشگاه عالم به " برنامه چارچوب

گرايي  هاي علمي دوران جديد، تحول با توجه به ويژگي. شاغلين اين حوزه است ساير تحصيالت تكميلي، مديران، كارشناسان و
تحقق اين هدف و  جهتدر  .ر استناپذي و حركت با برنامه بيش از آنكه يك فضيلت محسوب شود يك ضرورت و الزام اجتناب

  :طور  هاي دانشگاهي و همين هاي مقام معظم رهبري درخصوص ساماندهي پژوهش توصيه
  ؛هاي اجرائي كشور سازمانتجديد ساختار و مهندسي مجدد ارتباط صنعت با دانشگاه و  )1
 تحصيالت تكميليانشجويان در راستاي گسترش و تقويت تحصيالت تكميلي دانشگاه ازطريق جذب د تجديد نظام آموزشي )2

  پژوهش محور؛
  جامع علمي كشور؛ ةويژه نقش استراتژيك پژوهشي دانشگاه عالمه طباطبائي در راستاي اسناد باال دستي، به ةتدوين برنام )3
  پژوهشي استادان؛ اطالعات تقويت بانك )4
  ي كشور؛نيازهاي عين تأمين جهتدر  دانشجوييهاي  ها و رساله نامه پايانتمركز و ساماندهي  )5
 ؛ITهاي  هاي تحصيالت مجازي و گسترش زيرساخت پذيري دوره توسعه، توانمندسازي و رقابت )6
  

ها و  اندازي پژوهشكده و راه تأسيساقدام به  نگر و بلندمدت با نگاهي كالن وهاي زير  دانشگاه عالمه طباطبائي با ظرفيت 
 به عنوان واحدهاي تابعه پژوهشگاه عالمه طباطبائي اجرائي كشورو نهادهاي علمي و  ها دستگاهمراكز پژوهشي زير با همكاري 

  .كرده است
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ي پژوهشي مطالعات اجتماعي و فرهنگ پيشگيري،  مطالعات حقوقي و ها گروهبا  :پيشگيري از وقوع جرم ةپژوهشكد .1
   .شده استهاي نوين  فنّاوريكيفري پيشگيري، پيشگيري از جرايم 

اين ( فلسفه علوم انساني، فقه و حقوق، فلسفه و كالم، قرآن پژوهي ي پژوهشيها روهگبا  :علوم انساني قم ةپژوهشكد .2
و اعزام دانشجويان  سازي علوم انساني و تقويت مباني اسالمي اين علوم بومي جهتعلميه قم در  ةپژوهشكده با همكاري حوز

  ).شده است تأسيس دكتري
سازي فرهنگي،  ژوهشي مطالعات بنيادين قرآني، مطالعات نظامي پها گروهبا  :بنيان سازي قرآن مركز مطالعات نظام .3

اين مركز با همكاري شوراي عالي (سازي اقتصادي  سازي اجتماعي، مطالعات نظام سازي سياسي، مطالعات نطام مطالعات نظام
  .)شده است تأسيسانقالب فرهنگي 

با چهار گروه پژوهشي بيمه،  :وزارت متبوع با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي امور اقتصادي و مالي ةپژوهشكد. 1
امور اقتصادي وزارت اقتصاد و  ةاين پژوهشكده از تركيب مركز تحقيقات اقتصاد ايران و پژوهشكد( بانكداري، ماليات و اقتصاد

  .)دارائي كه به اين دانشگاه منتقل شده، تشكيل شده است
ي پژوهشي مطالعات ها گروهبا  :عالي وزارت متبوعبا مجوز شوراي گسترش آموزش  پژوهي فرهنگ ةپژوهشكد. 2

بين فرهنگي، حقوق نهادها و شهروندان، مطالعات سياسي و روابط  شناسي رواناجتماعي، پژوهش تعليم و تربيت، مطالعات 
  .الملل بين

زي و ري ي پژوهشي برنامهها گروهبا  :با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت متبوع ارتباطات پژوهشكدة. 3
اطالعات، مطالعات فرهنگي و اجتماعي  فنّاورياطالعات، حقوق، اقتصاد و مديريت ارتباطات و  فنّاوريارتباطات و  ةتوسع

 .اطالعات فنّاوريارتباطات و 
ي پژوهشي ترجمه ادبيات، ها گروهبا  :با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت متبوع زبان و ترجمه پژوهشكدة. 4

 .اي چند رسانه ةشفاهي، ترجم ةفلسفه و معارف اسالمي، ترجم ةنساني و اجتماعي، ترجمعلوم ا ةترجم
، )استراتژي و بازاريابي( مديريت منابع انساني و رفتار سازماني، بازرگاني ي پژوهشيها گروهبا  :مديريت ةپژوهشكد. 5

 .اطالعات فنّاوريتكنولوژي و توليد، 
هاي سياسي،   شناسي سياسي، افكار و انديشه ي پژوهشي جامعهها گروهبا  :مطالعات سياست و حكومت ةپژوهشكد. 6
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  .المللي اي و بين مطالعات منطقه

  :استعالوه براين، پژوهشگاه مذكور داراي مراكز پژوهشي زير 
پژوهشي مطالعات   با گروه :با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت متبوع مركز مطالعات اجتماعي جوانان .1

  .جوانان اجتماعي
ي پژوهشي ها گروهبا  :با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت متبوع مركز مطالعات جغرافيا و گردشگري .2

  .و جغرافيا يگردشگر
ي پژوهشي بنيادهاي ها گروهبا  :با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت متبوع قيقات علوم رفتاريحمركز ت .3

  .و مشاوره شناسي روانموزشي و درسي، ريزي آ آموزش و پرورش، مديريت و برنامه
ي پژوهشي ها گروهبا  :با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت متبوع هاي عالمه اقبال الهوري مركز پژوهش .4

  .معاصر ةهاي خطي، ادبيات فارسي در گذشته، ادبيات فارسي در دور نسخه
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هبا    فاھم      سازمانو   دا
دانشگاه جهت رفع نيازهاي  ةهاي بالقو ها و توانايي گيري بهتر از امكانات، ظرفيت ن تمهيدات الزم براي بهرهدكربه منظور فراهم 

و مؤسسـات   اجرائـي ي هـا  سازمان، ها دانشگاهنامه با  ي دولتي و خصوصي و همچنين رفع نيازهاي جامعه، انعقاد تفاهمها سازمان
  .ار معاونت پژوهشي قرار گرفته استدر دستورك ها، ز آنهاي پژوهشي مورد نيا صنعتي كشور و اجراي طرح

 

 1384ـ ي خارج از دانشگاه ها سازمانهاي منعقده با  نامه تفاهم

 نامه وضعيت تفاهم نامه موضوع تفاهم عنوان سازمان رديف

 ءدر حال اجرا هاي مشترك آموزشي ـ پژوهشي همكاري شركت ايران خودرو 1

 ءدر حال اجرا هاي مشترك علمي ـ پژوهشي همكاري تاق بازرگانيهاي كاربردي ا مركز آموزش 2

 در حال اجراء هاي مشترك علمي ـ پژوهشي همكاري پتروشيمي فنّاوريشركت پژوهش و  3

 در حال اجراء هاي مشترك علمي ـ پژوهشي همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي 4

 در حال اجراء هشيهاي مشترك علمي ـ پژو همكاري سازمان ملي جوانان 5
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  1385 ـ ي خارج از دانشگاهها سازمانهاي منعقده با  نامه تفاهم

 نامه وضعيت تفاهم نامه موضوع تفاهم عنوان سازمان رديف

  فنّاوريپژوهشكده علوم و  1
 )مهام(سازي و متالوژيمهمات

 در حال اجراء هاي مشترك آموزشي ـ پژوهشي همكاري

 در حال اجراء هاي مشترك علمي ـ پژوهشي يهمكار وزارت امور خارجه 2
 در حال اجراء هاي مشترك علمي ـ پژوهشي همكاري اجتماعي تأمينسازمان  3
 در حال اجراء هاي مشترك علمي ـ پژوهشي همكاري پژوهشكده حمل و نقل 4

 

  1386ـ ي خارج از دانشگاه ها سازمانهاي منعقده با  نامه تفاهم

 نامه وضعيت تفاهم نامه ع تفاهمموضو عنوان سازمان رديف

 در حال اجراء هاي مشترك همكاري مركز مطالعات فرهنگي شهر تهران 1
 در حال اجراء اي هاي مشترك پژوهشي و مشاوره همكاري هاي كشور سازمان شهرداري 2
 در حال اجراء هاي مشترك علمي، آموزشي و پژوهشي همكاري اجتماعي تأمينسازمان  3
 در حال اجراء هاي مشترك آموزشي ـ پژوهشي همكاري المللي انرژي العات بينمؤسسه مط 4
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  1387 ـي خارج از دانشگاه ها سازمانهاي منعقده با  نامه تفاهم

 نامه موضوع تفاهم عنوان سازمانرديف
وضعيت 

 نامه تفاهم
در حال اجراء هاي حسابداري و ماليانتشار پژوهش دانشگاه اصفهان 1
در حال اجراء انتشار مجله مطالعات حقوقي ه تبريزدانشگا 2
در حال اجراء پويشانتشار مجله روان دانشگاه محقق اردبيلي 3
در حال اجراء هاي مشترك آموزشي ـ پژوهشيهمكاري شركت ايران خودرو 4

5 
  دفتر مطالعات و تحقيقات زنان 

 )وابسته به حوزة علميه قم(
راءدر حال اج هاي مشترك همكاري

در حال اجراء هاي مشترك علمي، آموزشي و پژوهشيهمكاري بيمه مركزي 6
در حال اجراء ايهاي مشترك پژوهشي و مشاورههمكاري سازمان پدافند غيرعامل 7
در حال اجراء هاي مشترك علمي، آموزشي و پژوهشيهمكاري بانك صادرات 8

9 
وزارت علوم، معاونت فرهنگي و اجتماعي

 فنّاوريت وتحقيقا
در حال اجراء هاي مشترك آموزشي ـ پژوهشي همكاري

10 
االختيار تجاري جمهوري اسالمينمايندگي تام

 ايران
در حال اجراء هاي مشترك آموزشي ـ پژوهشي همكاري

در حال اجراء هاي مشتركهمكاري22شهرداري منطقه 11
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 1388 ـنشگاه ي خارج از داها سازمانهاي منعقده با  نامه تفاهم

وضعيت   نامه موضوع تفاهم نام سازمانرديف
 نامه تفاهم

 در حال اجراء هاي مشترك همكاري سازمان بهزيستي استان تهران 1
 در حال اجراءاي همكاري مشترك آموزشي، پژوهشي و مشاوره هاي نفتي ايران شركت ملي پخش فرآورده 2
 در حال اجراءاي آموزشي، پژوهشي و مشاورههمكاري مشترك  ستاد مبارزه با مواد مخدر 3
 در حال اجراءاي همكاري مشترك آموزشي، پژوهشي و مشاوره بازرسي كل ناجا 4
 در حال اجراءاي همكاري مشترك آموزشي، پژوهشي و مشاوره پژوهشگاه صنعت نفت 5
 اجراء در حالاي همكاري مشترك آموزشي، پژوهشي و مشاوره سازمان بازرسي كل كشور 6
 در حال اجراءاي همكاري مشترك آموزشي، پژوهشي و مشاوره گمرك جمهوري اسالمي ايران 7
 در حال اجراءاي همكاري مشترك آموزشي، پژوهشي و مشاوره پژوهشكدة حمل و نقل 8
 در حال اجراءاي همكاري مشترك آموزشي، پژوهشي و مشاوره مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران 9
 در حال اجراءاي همكاري مشترك آموزشي، پژوهشي و مشاورهمعاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه 10
 در حال اجراء هاي مشترك همكاري بانك صنعت و معدن 11
 در حال اجراء هاي مشترك همكاري دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي مرزباني ناجا 12
 در حال اجراء هاي مشترك همكاري ل احمرسازمان امداد و نجات جمعيت هال 13
 در حال اجراء هاي مشترك همكاري پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 14
 در حال اجراء هاي مشترك همكاري پليس راهنمائي و رانندگي ناجا 15
 در حال اجراء  هاي مشترك همكاري  انجمن مديريت استراتژيك ايران  16
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  1389 ـي خارج از دانشگاه ها سازمانهاي منعقده با  نامه تفاهم

 نامه وضعيت تفاهم نامه موضوع تفاهم نام سازمان رديف

 در حال اجراء ايهمكاري مشترك آموزشي، پژوهشي و مشاوره بهزيستي استان تهران 1
 در حال اجراء ايهمكاري مشترك آموزشي، پژوهشي و مشاوره بازرسي كل ناجا 2
 در حال اجراء مشتركهايهمكاري مركز ملي جهاني شدن 3
 در حال اجراء مشتركيهايهمكار6شهرداري منطقه 4

  
 1390 –ي خارج از دانشگاه ها سازمانهاي منعقده با  نامه تفاهم 

 نامه وضعيت تفاهم نامه موضوع تفاهم نام سازمان رديف

 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري صندوق تأمين اجتماعي 1
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري اطالعات ايران اوريفّنعلوم وپژوهشگاه 2
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري هاي ديجيتالاطالعات ايران و رسانهفنّاوريمركز توسعه 3
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 4
 اجراء در حال هاي مشتركهمكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 5
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاريشركت مهندسي نيروي نفت و گاز سپانير 6
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري صندوق ضمانت صادرات ايران 7
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاريدفتر تحقيقات كاربردي ناجا 8
 در حال اجراء هاي آموزشي و پژوهشيهمكاري )ع(دانشگاه امام رضا  9
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاريوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 10
 در حال اجراء هاي آموزشي و پژوهشيهمكاريپژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت متبوع 11
 در حال اجراء هاي آموزشي و پژوهشيهمكاريمعاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه 12
 در حال اجراء هاي آموزشي و پژوهشيهمكاريمطالعات آموزش و پرورشپژوهشگاه 13
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 )ادامه(  1390 –ي خارج از دانشگاه ها سازمانهاي منعقده با  نامه تفاهم

 نامه وضعيت تفاهم نامه موضوع تفاهم نام سازمان رديف

 )ع(مركز تحقيقات علوم رفتاري بيمارستان امام حسين  14
همكاري مشترك آموزشي،

 در حال اجراء ايپژوهشي و مشاوره

 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري نگاران ايرانسراي روزنامه 15
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاريدفتر مطالعات و تحقيقات سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي 16
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري ريزي شهر تهران مركز مطالعات و برنامه 17
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري 18
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاريمؤسسه آموزشي و پژوهشي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 19
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 20
 در حال اجراء هاي مشتركاريهمك بانك توسعه تعاون 21
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري پليس آگاهي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 22
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري سازمان بهزيستي كشور 23
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري )قم(دانشكده صدا و سيما  24
 در حال اجراء هاي مشتركاريهمك پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 25
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري هاي غالتمركز پژوهش 26
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري فنّاوريكميته پدافند غير عامل وزارت علوم، تحقيقات و 27
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري سازمان اسناد و كتابخانه ملي 28
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري و مراكز آموزشيها دانشگاهدن دبيرخانه شوراي اسالمي ش 29
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري هاي بازرگاني پژوهشمطالعات ومؤسسه 30
 در حال اجراء هاي مشتركهمكاري ريزي آموزش عالي پژوهش و برنامهمؤسسه 31
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  كارگاه برگزار شده در دانشگاه /مار همايشآ
  جمع كل  1390  1389  1388  1387  1386  1385  سال
  84  8  11  10  3  16  36  تعداد

ی ح   ی ژپو
  ؛اي است انشگاهي و دانشكدههاي د طرح: كه شاملهاي درون دانشگاهي  طرح. 1

  1390سال تا پايان  1384پژوهشي دانشگاه از سال  يها طرحآمار 
  جمع كل  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  نوع طرح
 224  50  41  24  19  38  37  15  اي دانشكده

 105  14  19  14  13  15  14  16  دانشگاهي
 10  0  0  0  0  5  5  0  ملي
 339  64  60  38  32  58  56  31  جمع
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  هاي خارج از دانشگاه طرح. 2
  ة كشورم توسعپنجبرنامة قانون  17الف مادة هاي مبتني بر بند  طرح. 2.1

ي دانشگاه اجرا علم هيأتكشور و از سوي اعضاي  اجرائيي ها سازمانشود كه از  هاي تحقيقاتي اطالق مي ها به آن دسته از طرح اين طرح
% 60دهنده و  سفارش توسط سازمان% 40بر مبناي ( ة كشورم توسعپنجبرنامة قانون  17الف مادة اساس بند  ها بر مبناي اين طرح. شود مي

علمي به  هيأتشود كه اعضاي  قراردادي تنظيم مي دهنده سفارشي ها دستگاه، اجرا و بر همين اساس با )شود مي تأمينتوسط دولت 
  :ها را به اين دو طريق بر عهده بگيرند توانند اجراي آن ن مجري ميعنوا
ها اعالم  ـ كه به واسطة معاونت پژوهشي به دانشكده ربط ذيآنان موضوع مورد عالقة خود را از ميان موضوعات مورد نظر سازمان  .الف
  شودـ انتخاب و پس از عقد قرارداد با دانشگاه، آن را اجرا نمايند؛ مي
نفع يا  به اعتبار علمي خود و ضمن جلب نظر دستگاه يا سازمان مربوط، از طريق دانشگاه با سازمان ذي با توجهعلمي  هيأتاي اعض .ب

به عالوه درصد كمتري . كنند؛ كه بالطبع پشتيباني معنوي و حقوقي دانشگاه را نيز در پي خواهند داشت دهنده قرارداد منعقد مي سفارش
 .پرداخت خواهند كرد ق باالسريو ح بابت كسور قانوني

  و صنعتي كشور اجرائيي ها سازمانهاي كلي ارجاعي از  طرح. 2.2
  . شود هاي پژوهشي به دانشگاه ارجاع مي و مؤسسات صنعتي كشور است كه  تحت عنوان اولويت اجرائيي ها سازمانهاي مورد عالقة  عبارت از طرح

  هاي خارج از كشور طرح. 2.3
هايي را  هاي موجود، طرح نامه و نهادهاي ايراني مقيم خارج، بر اساس تفاهم ها سازمان، مؤسسات خارجي و يا ها دانشگاه هايي است كه طرح

  . كنند از طريق معاونت پژوهشي و توسط محققان دانشگاه در داخل يا خارج كشور اجرا مي
  و صنعتي كشور اجرائيي ها سازمان هاي پژوهشي راي اجراي طرحبهاي عقد قرارداد  مزيت

  ي ديگر، ضمن انجام وظيفة تحقيقي و جلوگيري از كاهش بودجة پژوهشي دانشگاه؛ها سازماناستفاده از بودجه . الف
اي بين معاونت پژوهشي و دستگاه مورد نظر و دريافت بودجه و واريز آن به حساب دانشگاه و سپس عقد قرارداد  انعقاد قرارداد اوليه. ب

بندي  ها به مجري طرح، پس از كسور قانوني و باالسري دانشگاه و طبق جدول زمان اين مزيت را دارد كه پرداخت اجراي طرح با محقق
دهد و در مواردي به رفع ديگر نيازهاي دانشگاه  التفاوت نيز بودجه پژوهشي دانشگاه را افزايش مي هاي مابه گيرد و هزينه طرح صورت مي

  . يابد تخصيص مي
سازد، به مجري  ظف به انجام امور اداري هر طرح پژوهشي ميوكه معاونت پژوهشي را م از طريق دانشگاه عالوه بر اينعقد قرارداد . ج

  . هاي دانشگاه و دفتر حقوقي برخوردار شود ها، منابع علمي و باالخره حمايت دهد از كتابخانه تحقيق اجازه مي
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 1390ا پايان سال ت 1384از سال ) هاي خارج از دانشگاه به سفارش سازمان( هاي پژوهشي آمار طرح

  جمع كل 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

  70 15 11 13 9 11 6 5 تعداد
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ی ه ژپو بار و ضای ) ( ا ی یأتا   عل
و به منظور هدفمند نمودن و استفاده بهينه از اعتبارات پژوهشي در مسير بهبـود   4/6/88مورخ  103051/3573/3پيرو ابالغيه 

و بـه   هـا  دانشـگاه آئـين نامـة مـديريت     13 و به موجب مادة ها دانشگاهي ها برنامهكيفيت توليد علم و در جهت تحقق اهداف و 
ي دانشگاه، ها برنامهپژوهشي در جهت تحقق اهداف و  يها فعاليتعلمي دانشگاه به انجام  هيأتتشويق اعضاي  منظور ترغيب و

علمي و تفويض بخشي از امور  هيأتايجاد شرايط مناسب و اتخاذ سياست هماهنگ براي تخصيص اعتبارات پژوهشي به اعضاي 
آن در  اجرائـي مـذكور و دسـتورالعمل    نامـه  آئـين  1388و مراكز پژوهشـي، از سـال    ها دانشكدهپژوهشي به  يها فعاليت اجرائي

و  هـا  دانشـگاه علمي  هيأتاعضاي ) گرنت( پژوهانه نامه آئينشايان ذكر است كه در حال حاضر  .درآمد ءدانشگاه به اجرا
 نامـه  آئـين سيده، جـايگزين  به تصويب ر 27/6/1390مشتمل بر شش ماده و يك تبصره كه در تاريخ  مؤسسات آموزش عالي

  . و از تاريخ ابالغ، اجرا شده است شده 4/6/1388مصوب مورخ 
  

  مند از گرنت علمي بهره هيأتآمار اعضاي 

  مبلغ پرداختي  علمي هيأتاعضاي   سال
  )هزار ريال(

1388  142  230/449/5  

1389  77  508/914/3  

1390  80  311/865/1  
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وم وزه ع ور   ی  ع عل ی ه جا ما   ا
 ها سازمانهاي مقام معظم رهبري در دستور كار  نقشه جامع علمي كشور در چند سال گذشته به عنوان يكي از اهداف و اولويت

گـروه علـوم   "هاي اصلي مربوط به اين نقشه،  پس از تشكيل شوراي تخصصي و كميته. و مسئول قرار گرفت ربط ذيو نهادهاي 
و مسـئوليت آن بـه جنـاب آقـاي دكتـر       هبينـي شـد   پـيش  "وم انساني، معارف اسالمي و هنركميته عل"نيز در ذيل  "اجتماعي

مسئوليت اجراي طرح مطالعاتي تهيـه ايـن نقشـه در     1386بر اين اساس از اوايل زمستان . شريعتي، رئيس دانشگاه سپرده شد
 .شدطباطبائي واگذار  حوزه علوم اجتماعي به دانشگاه عالمه 

ارزشي بود كه باعث شـد تعـداد قابـل     هاي بسيار با مع علمي كشور در حوزه علوم اجتماعي يكي از فرصتطرح تدوين نقشه جا
نفـس چنـين   . هاي گوناگون، مناسبات فكري و پژوهشي مـؤثر بـا يكـديگر برقـرار كننـد       توجهي از نخبگان دانشگاهي در رشته

به عنوان يك شاخص مهـم بـراي پيشـرفت علمـي كشـور       هاي مستمر ميان محققين و دانشوران، خود ها و همكاري انديشي هم
هـاي علمـي بـين     در جريان اجراي اين طرح عالوه بر تعامل. ي دانشگاه نقش مؤثر داردها فعاليتشود و در ارزيابي  محسوب مي

 نظيري در خصوص وضع موجود، وضع مطلوب و راهبردهاي حركـت از موجـود بـه مطلـوب در     نخبگان، دانش بسيار مفيد و كم
  . هاي مختلف علوم اجتماعي توليد شد  رشته

اين سرمايه ارزشمند علمي حاصل تالش علمي جمعي از صاحبنظران دانشگاهي است كه به قصد تدوين نقشه جامع علمي گرد 
هـاي حقـوق،     در اجراي اين طرح حدود دويست نفر از استادان رشـته . آمدند و تشريك مساعي در توليد دانش را تجربه نمودند

ي مختلف كشور تالش كردند تا به يك خواسته مهـم ملـي، جامـه    ها دانشگاهعلوم سياسي، اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي از 
هـا و   د، پـس از بحـث  شـ در ستادي كه به اين منظور در معاونت پژوهشـي دانشـگاه عالمـه طباطبـائي برگـزار      . عمل بپوشانند

تشـكيل و   "سياسي حقوق و علوم"و  "اقتصاد"، "اجتماعي علوم"، "مديريت"ن هاي مبنايي، چهاركميته تخصصي با عناوي توافق
كننـده سـتاد سـازماندهي و     شـد، دبيـر و هماهنـگ    تأسـيس  هـا  فعاليـت سازي  دبيرخانه طرح به منظور سازماندهي و هماهنگ

ي هـا  گروهكيل كـار د هر كميتـه تخصصـي بـه تشـ    شمسئوليت هر كميته، به يكي از استادان متخصص و مربوط سپرده و مقرر 



 

 

82 

مبادرت ورزيده و به بررسي وضعيت موجود هر رشـته، وضـعيت    ـهاي زيرمجموعه خود   ها و گرايش  متناسب با رشته ـ متعددي
به اين منظور قراردادهاي پژوهشي متعددي منعقـد و  . مطلوب و راهكارها و اقدامات الزم براي دستيابي به وضع مطلوب بپردازد

  .دش ها ارائه و بررسي مي هاي مسئوالن كميته ، گزارشهفتگي ستاد ات منظمدر جلس. دشكار آغاز 
  :ها كميتهي مربوط به هر يك از ها  رشتهي تخصصي گروه علوم اجتماعي و ها كميتهمشخصات 

شناسـي، ارتباطـات اجتمـاعي، مـددكاري اجتمـاعي،       شناسي، انسان شناسي، جمعيت هاي جامعه  شامل رشته: علوم اجتماعي -1
  ؛ريزي اجتماعي  عاون و رفاه اجتماعي، برنامهت

ي مديريت دولتي، مديريت صنعتي، مديريت تكنولوژي، مديريت بازرگاني، مديريت مـالي، مـديريت   ها  رشتهشامل : مديريت -2
 حسابداري؛مديريت شهري و گمرك، مديريت بيمه، مديريت بانكي، مديريت گردشگري، مديريت بازاريابي، 

هاي اقتصاد نظري، اقتصاد بازرگاني، اقتصاد صنعتي، اقتصاد منـابع، اقتصـاد كشـاورزي، اقتصـاد محـيط       ل رشتهشام: اقتصاد -3
  اطالعات و اقتصاد اسالمي؛ فنّاوريو گاز، اقتصاد توسعه، اقتصاد  المللي، اقتصاد نفت زيست، اقتصاد بين

بشـر  حقوق جارت، حقوق اقتصادي، حقوق عمومي، ، حقوق تالملل بينهاي حقوق عام، حقوق خصوصي، حقوق  رشته: حقوق -4
 و حقوق مالكيت معنوي؛

گـزاري    و راهبـردي، سياسـت   اي، مطالعـات امنيتـي    ، مطالعات منطقهالملل بين  سياسي، روابط  ي علومها  رشته: علوم سياسي -5
 .هاي سياسي  عمومي و انديشه
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  ی  رپدازی  ی
توليـدي ديگـري    فرآينـد توليد علم مانند هر . ستنظر در طول حيات علمي او لي صاحبعمهاي نظري و  محصول تالش ،نظريه

 هيـأت پردازي، نوآوري و يا نقد و مناظره توسط اعضاي  برپايي جلسات كرسي نظريه. نياز به امكانات و ابزارهاي خاص خود دارد
هاي  هاي نو در رشته هاي جديد و ديدگاه ارائة ايده علمي دانشگاه، از جمله شرايطي است كه فضاي فكري و مطالعاتي الزم براي

  . آورد گوناگون را فراهم مي
در امـور پژوهشـي و    ربـط  ذيپردازي دانشگاه با حضور رئيس دانشگاه، معـاون پژوهشـي، مـديران     هاي نظريه شوراي كرسي

هـا بايـد    كرسـي "د را بر ايـن اصـل كـه   و سياست خو. فعاليت خود را آغاز كرد 1385در سال  ،ها نمايندگان هر يك از دانشكده
  .   استنهاده ، "كردن علم را سرلوحة كار خود قرار دهند بومي

تواننـد از   پردازي، نقد، نوآوري و منـاظرة علمـي مـي    مند به كرسي نظريه روش كار به اين صورت است كه متخصصان عالقه
پردازي و نقد و يا هرگونه فعاليت علمي حاوي  هاي نظريه صههايشان را در عر هاي متبوع خود، نوآوري طريق نمايندگان دانشكده

موضـوع بـراي طـرح در    در شـورا   تأييددر صورت . مند شوند ها بهره نوآوري در عرصة علوم انساني ارائه كنند و از مزاياي كرسي
جلسـة  ه در صـورت تأييـد،   الم نتيجـ پس از اع .شود ارسال ميها  حمايت از كرسي هيأتحلقه علمي و انتخاب داور به دبيرخانه 

دبيرخانـه  با رعايت فاصلة زمـاني مطلـوب،    ،كرسي پيش در صورت تأييد طرح در جلسة. شود برگزار مي )پيش كرسي( تخصصي
در صورت نياز به اصالح، ( .شود نمايد و پس از داوري نهايي، نتيجه اعالم مي صادر ميدر دانشگاه را اجازة برگزاري كرسي نهايي 

   .)دداً مراحل برگزاري كرسي طي شوددهد تا مج پس از اعمال اصالحات الزم موضوع را به شورا، ارائه مييه نظر صاحب
هـاي   هـا و رسـاله   نامـه  ترغيب هرچه بيشتر دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي مقرر شده اسـت چنانچـه پايـان    به منظور

ميليـون ريـال و دانشـجويان دورة     15ان كارشناسي ارشد تـا  دانشجويي منجر به توليد نظرية جديد و يا نوآوري شود، دانشجوي
  . ميليون ريال از حمايت مالي دانشگاه برخوردار شوند 30 دكتري تا
هـاي   نامة واصـله از دانشـكده   طرح 26دانشگاه برگزار شده،   پردازي نظريه  هاي كرسي  شوراي    در  تاكنون   كه اي جلسه  42  طي
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، طرح در سطح تخصصي نهائي 4از اين بين . به داوران منتخب ارسال شده است ارزيابيرفته و براي مختلف مورد بررسي قرار گ
  . استبرگزار شده  كرسي ترويجي 18 طرح در سطح پيش كرسي و 4
  

  هاي تخصصي نهايي برگزار شده در دانشگاه كرسي

  محل برگزاري  محقق  عنوان رديف

اپذير بودن ترجمه از زندگي آئينجد  1
  ي خارجيها زباندانشكدة ادبيات فارسي و   دكتر ساالر منافي اناري انسانةمرروز

  ي خارجيهازباندانشكدة ادبيات فارسي و دكتر غالمرضا ذكياني هنر استدالل 2
  دانشكدة حقوق و علوم سياسي دكتر ايرج بابايي نقد مدل حقوقي ايران 3
 گامي به:نقشـنظرية صورت  4

  ي خارجيها زباندانشكدة ادبيات فارسي و   دكتر محمد دبيرمقدم  در زبانمليتعاسوي رويكردي

  
   كرسيپيش  

  سطح كرسي  دانشكده  محقق  عنوان  رديف

اي در فلسفة تعليم و تربيتتبيين نظريه  1
 وشناسيروان  بهشتي سعيد دكتر اسالمي، بر مبناي حكمت متعاليه صدرايي

  پيش كرسي علوم تربيتي
  پيش كرسي علوم اجتماعي اله فاضليدكتر نعمت  مدرن براي نوروز كهننظرية  2
  پيش كرسي حقوق و علوم سياسي دكتر سيدجالل دهقاني  الملل هاي روابط بيناسالم و نظريه  3
  پيش كرسي حقوق و علوم سياسي دكتر ابراهيم برزگر  سازي علوم سياسيرهيافت بومي  4

  
  

55
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  ها در دانشكده شدههاي ترويجي برگزار  كرسي

يف
رد

  

  تاريخ  دانشكده  سخنران  عنوان

  1390آذر   ي خارجيها زبانادبيات فارسي و   منوچهري دكتر عباس  ادبيات ةكاركردهاي چندزبانه بودن در حوز 1

علم و اراده و قدرت در خداوند و انسان از ديدگاه متكلم،  2
  1390آذر   ي خارجيها زبانادبيات فارسي و   دكترمحمد حسين بيات  فيلسوف و اصولي

انسجام  ةمطابقت و امكان جايگزيني نظري ةنقدي بر نظري 3
 1390بهمن   ي خارجيها زبانادبيات فارسي و   قاسم پورحسن دكتر  گرايي در صدق

  9/8/90  و علوم تربيتي شناسي روانشريعتيسيدصدرالدين دكتر   تربيت در قرآن و سنت بررسي واژة 4

هاي پيشين  نقدي بر مدل: رد تلفيقيطراحي آموزشي با رويك 5
  7/9/90  و علوم تربيتي شناسي روانزارعي زواركياسماعيل دكتر   مدلي نوين ةو ارائ

الگوي  ةنقدي بر جو اخالقي حاكم بر ورزش كشور و ارائ  6
  5/10/90  و علوم تربيتي شناسي روان  كارگر غالمعلي دكتر  اسالمي ةمطلوب اخالقي در جامع

هاي ارزشيابي ارائه ديدگاهي  اني فكري به روشنقدي بر مب 7
  10/11/90  و علوم تربيتي شناسي روان  دكتر يحيي مهاجر  نوين

هاي درسي در آموزش و  نقدي بر طراحي آموزشي كتاب 8
  8/12/90  و علوم تربيتي شناسي روان  نوروزي داريوش دكتر  پرورش ايران

  30/8/90 علوم اجتماعي  دكتر اردشير انتظاري  ي شدنجايگزيني براي مفهوم جهان ةقطبي شدن به منزل 9

هاي اجتماعي  نظريه پيشگيري از بحران: هاي اجتماعي گسل 10
  21/9/90 علوم اجتماعي  آرام دكتر عزت اهللا سام  )با تأكيد بر زلزله(در حوادث طبيعي 
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  )ادامه(ها  در دانشكده شدههاي ترويجي برگزار  كرسي

  تاريخ  دهدانشك  سخنران  عنوان  رديف

  28/9/90 علوم اجتماعي  دكتر جعفر هزارجريبي  اخالق اسالمي و كارآفريني  11

هاي فرسوده و  مشاركت مردمي در نوسازي بافت  12
  5/10/90 علوم اجتماعي  دكتر محمد شيخي  از تخيل تا واقعيت: اسكان غيررسمي

  24/11/90 عيعلوم اجتما  دكتر عباس اسدي  يالملل بينهاي  آسيب شناسي روزنامه  13
  90آذر  مديريت و حسابداري  نقويميرعلي سيددكتر   الگوي جامع منابع انساني  14

نقش تفكر سيستمي در تحليل نظام مسئوليت   15
  90آذر  مديريت و حسابداري  باباجانيجعفر دكتر   پاسخگويي عمومي

  90دي  ديريت و حسابداريم  زاده وجه اهللا قرباني دكتر  )ع(طيف رفتاري مديران از منظر امام علي   16
  90دي  مديريت و حسابداري  طباطبائيان سيدحبيب اهللا دكتر  در ايران فنّاوريي علم و گذار سياست  17
  90اسفند  مديريت و حسابداري  افجهاكبر  سيدعليدكتر   سلسله مراتب نيازهاي سازمان  18

  
 



  

 

87 

ی ی سازی  و سا وم ا   ع
دستيابي به تعريفي استراتژيك از موضوع و طرح نقشه . است ها دانشگاهرسالت اصلي  ،مينگرش اسال بازنگري در علوم انساني با

انديشـمندان علـوم انسـاني اعـم از دانشـگاهي و      . فرهنگي خاصي است و د نيازمند تدابير علميوبراي نيل به اين مقص مؤثراي 
رهبـر  . بومي و متناسب با فرهنگ جامعه دست يابند حوزوي بر آن هستند تا از تلفيق علوم انساني و آموزه هاي ديني به علومي

علوم انساني در كشور و خطر اتكا به علوم انسـاني وارداتـي تـذكر و تأكيـد      سازي بوميمعظم انقالب در ديدار با نخبگان بر لزوم 
كري، جـدي نگـرفتن   ف پذيري آسيببه ناخودباوري و  توان يممشكالت عدم تدوين علوم انساني در كشور  نيتر مهماز  .فرمودند

و عدم اختصاص زمان الزم براي تحقيق و تدوين علوم  ها آنتوليد علم بومي توسط متوليان اصلي، كمبود اساتيد و اشتغال زياد 
ي فعال و منسجم ها گروهي علمي توليدي، فقدان ها يافته آوري جمع، فقدان يك مركز براي هماهنگي، پيشنهاد نظارت و يانسان

  . توليد اين علوم اشاره نمود براي اي دجهبوو عدم تخصيص 

ي ما اين اسـت كـه آن وقتـي كـه علـوم      ها دانشگاهعلت غربت علوم انساني در « :نديفرما يمرهبر معظم انقالب در اين باب 
فلسفه  ي فكري و علمي معتقد به اسالم با اين علوم به شكل علم آشنايي نداشتند، البته غير ازها مجموعهانساني وارد كشور شد 

و  شناسـي  رواني متعددي از علوم انساني مثل جامعه شناسـي،  ها رشتهو تاريخ و ادبيات و اين چيزهايي كه بومي كشور ما بود 
كساني هم كه متصدي و مباشـر ايـن كارهـا بودنـد غالبـاً      . ي ديگر آن پديده هاي جديدي براي كشور ما بودها رشتهبسياري از 

   ».باني اسالمي داشته باشندكساني نبودند كه اعتقاد به م
را  سـازي  بـومي ترين دانشگاه جامع علوم انساني و در تبعيت از پيام رهبري اولين همـايش   دانشگاه عالمه طباطبائي به عنوان بزرگ

 ،)ره( برگزار نمود و پيرو آن جلساتي با مسئوالن حوزه علميه قم، مركز حوزه و دانشـگاه و پژوهشـگاه امـام خمينـي     1387در سال 
  . جامعه المصطفي، پژوهشگاه انديشه اسالمي و دانشگاه امام صادق داشته است

درتـاج معـاون پژوهشـي دانشـگاه بـه       فريبرز در دانشگاه تشكيل شد و دكتر سازي بوميكميته  ،مشترك يها نشستدر پي 
  . سمت دبيري كميته مذكور منصوب شدند
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گروه پژوهشگاه حـوزه و  لوم تربيتي دانشگاه و همچنين كارو ع شناسي روانگروه ن جلسه مشترك كاراولي 1/4/88در تاريخ 
خردتـري تقسـيم شـده و در زيـر      يها بخشبه  ها گروهدر اين جلسه مقرر شد كار . امام خميني تشكيل شد مؤسسهدانشگاه و 

  . به بررسي متون درسي پرداخته شود ها بخش

   سازي بومياهداف ستاد 
  ي درسي ها برنامه سازي بومياحد از ـ بررسي و دستيابي به درك و1
  ي تخصصي ها كميتهي درسي از طريق ها برنامهتدريجي  سازي بوميـ اقدام به 2
 ي درسي بومي شده به محافل علمي كشور ها برنامهاز  ييها نمونهـ توليد و ارائه 3
 مورد نياز  يها سياستاز طريق تعيين اصول و  سازي بوميـ هماهنگي امور 4

  ي تخصصي ها كميته
ابعـاد تخصصـي و   . شـود  يمـ ي علمي مورد نظر تشكيل ها رشتهي تخصصي به تناسب ها كميتهي ستاد، گذار سياستبا توجه به 

  . رديگ يمي درسي در اين كميته انجام ها برنامه سازي بوميفني 
  تركيب كميته تخصصي 

  در موضوع مربوط  نظر صاحبچند  -
  مسئول كميته تخصصي  -
 وط معاون پژوهشي مرب -
 دبير كميته تخصصي  -

  . ي مختلف تشكيل دهدها گروهخود كار  يها فعاليتبه تناسب  تواند يمكميته 

  ي تخصصي ها كميتهوظايف 
  در رشته مورد نظر  سازي بوميبررسي و دستيابي به درك صحيح از  .1
  شناسايي و گردآوري تجارب پيشين درخصوص موضوع مورد نظر  .2
  سازي بوميورد نظر با معيارهاي ي درسي مها برنامهنقد و بررسي  .3
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  سازي بوميي درسي جديد با رويكرد ها برنامهطراحي  .4
 توليد متون درسي براساس برنامه درسي طراحي شده  .5
 ان نظر صاحباعتبار بخشي متون توليد شده در جلسات نقد و ارزيابي با  .6
 ه نسخه نهايي متون درسي ئاصالح و ارا .7

و علوم تربيتي تشـكيل   شناسي روان وي تخصصي در دو دانشكده حقوق و علوم سياسي ها هكارگرو ،براساس وظايف تعيين شده
گروه مربوط بـراي ارائـه پيشـنهاد    ارائه منابع قابل بازبيني به كارهاي مذكور بررسي متون درسي و  دستور كار كميته. شده است

در تحقق اين امر گامي مستمر و مفيد برداشته شود و اميد است با توكل به ذات باري تعالي و همت انديشمندان دانشگاه . است
توانمنـدتر از هميشـه بـه ايفـاي      ،ي كشور با منابع غني اسالمي فرهنگي كشور در پرورش نيروهـاي جـوان و متعهـد   ها دانشگاه

 .رسالت خطير خود بپردازند
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ی  قاالت عل ق   و
مه تشويق مقاالت چاپ شده در نا زارت متبوع مبني بر ابالغ شيوهوپژوهشي  تمعاون 17/3/1386مورخ  1193/3به موجب نامة شماره 

امنـايي كشـور، مقـاالت     هيـأت آموزشي و پژوهشي  مؤسساتها و ديگر  پژوهشگاه ،ها دانشگاهو داخلي براي  المللي بينمجالت معتبر 
هـاي   ي همكـاران را كـه در مجموعـه   شوراي پژوهشي دانشگاه مطالـب علمـ  . مورد توجه ويژه قرار گرفت  علمي دانشگاه هيأتاعضاي 

  . ، مورد دقت نظر قرار داد و بر اساس اهميت نشريه و شكل انتشار، امتياز هر يك را تعيين نمودفتيا مختلف انتشار مي
نامـه، مقـاالت    هاي پژوهشگران دانشگاه شد، بر اساس اين شيوه نامه داخلي تشويق مقاله نتايج اين بررسي منجر به تنظيم شيوه

  :ول تشويق به اين شرح تعيين شده استمشم
هـا طـي    اخذ اعتبـار علمـي آن   فرآيندمنظور نشريات علمي دانشگاه است كه تاكنون (ريال  000/000/1 :نشريات دانشگاهي. 1

  .)نشده است
  ؛ريال 000/000/1: ترويجي ـ نشريات علمي. 2
  ؛ريال 000/500/1 :نشريات علمي ـ پژوهشي. 3
  ؛ريال ISI :000/000/2ي غير عضو معتبر خارج نشريات. 4
  .ريال ISI :000/000/4 نشريات عضو. 5

ش وۀ ژپو ری     ور دورۀ د
مأموريت پذيرش  فنّاورياز سوي وزارت علوم، تحقيقات و . محور آغاز شد اندازي دورة دكتري به شيوة پژوهش راه 1390-91سال تحصيلي 

اجراي اين دوره براي پاسخ به . هاي علوم انساني به دانشگاه عالمه طباطبائي محول شد محور در رشته دانشجوي دكتري به شيوة پژوهش
دانشگاه در اجراي اين دوره از . بيني شده و اقدام مؤثري در تقويت ارتباط با صنعت خواهد بود ي اجرائي كشور پيشها سازماننياز علمي 

تعامل با وزارت متبوع فرايند ضمن گيرد و در تالش است تا  مي  هشي خود بهرهها و مراكز پژو ها، پژوهشكده هاي پژوهشي دانشكده ظرفيت
  . پذيرش دانشجو و اجراي دوره به تأئيد نهائي برسد
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تما از  ویان  عا ی دا   ی ژپو
به انجام ها  معاونت پژوهشي دانشگاه با درك اهميت حمايت از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در افزايش انگيزة آن

  :كند هاي علمي، از سه فعاليت علمي دانشجويان حمايت مي پژوهش
 انتشار مقاله در نشريات معتبر علمي داخلي و خارجي .1

 )دانشجوي دكتري(المللي براي ارائة مقاله  هاي علمي بين اعزام به همايش .2

 هاي پژوهشي دانشگاه   مرتبط با اولويت اتنامه و رساله با موضوع اجراي پايان .3

 هاي منتشر شده دانشجويان در مجالت معتبر علمي داخلي و خارجي آمار مقاله

  درجه علمي                 
  مقاله                       

              هدانشكد              
 ISI عضو

-علمي
 پژوهشي

-علمي
 ترويجي

هاي   همايش
 جمع دانشگاهيISI غيرعضو المللي بين

 121127-4-ي خارجيهازبانوادبيات فارسي
 6-1--5-اقتصاد

 8---35-حقوق و علوم سياسي
 54-3221424و علوم تربيتيشناسيروان

 9-43-2-علوم اجتماعي
 21-3-108-مديريت و حسابداري

 -------مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو
 2-2----حضوريهاي نيمهپرديس آموزش

 346149541127 جمع
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طای ژپو      ح ا ای    ا
دكتري در مرحلة  مقطع رياست جمهوري مبني بر اعطاي پژوهانه به دانشجويان فنّاوريتصميم معاونت علمي و  1388در سال 

مند از پژوهانه بر حسب دانشكدة محل تحصيل  دانشجويان بهرهتعداد . به دانشگاه ابالغ شد) اجراي رساله(آغاز بخش پژوهشي 
  : به شرح جدول زير است

  تعداد دانشجوي  دانشكده  رديف
  مند از پژوهانه بهره 

  29  ي خارجيها زبانادبيات فارسي و   1
  1  اقتصاد  2
  18  حقوق و علوم سياسي  3
  4  و علوم تربيتي شناسي روان  4
  9  علوم اجتماعي  5
  12  حسابداري مديريت و  6

  74  جمع
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 1390سال  علمي در مجالت معتبر علمي داخلي و خارجي هيأتهاي منتشر شده اعضاي  آمار مقاله

درجه علمي مقاله  
 

 هدانشكد
 ISI عضو

-علمي
 پژوهشي

-علمي
 ترويجي

هاي   همايش
المللي بين

 غيرعضو
ISI 

جمع  سايردانشگاهي
  كل

 136 45 19 15 2 5 50 -ي خارجيها زبانادبيات فارسي و 

 87 10 1 6 2 6 40 22 اقتصاد

 112 29 - - - 34 49 - حقوق و علوم سياسي

 132 23 1 6 1 2 97 2 و علوم تربيتي شناسي روان

 78 16 - 1 1 7 53 - علوم اجتماعي

 177 24 6 24 1 9 103 10 مديريت و حسابداري

  مؤسسه آموزش عالي
 بيمه اكو 

- 2 2 - - - 1 5 

 727 148 27 52 7 65 394 34 جمع
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  علمي هيأتنمودار تعداد مقاالت اعضاي 

355 396 381 400 401
463

727

0
100
200
300
400
500
600
700
800

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390
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ده  ر  ر  ضای آ ی یأتا   عل
مربوطـه در دانشـكده مـورد بررسـي قـرار      لف در گروه آموزشـي  ؤاثر ارائه شده از سوي مفرآيند انتشارات به اين شرح است كه 

 ارائـه گيرد و پس از موافقت شوراي انتشارات دانشكده، فايل اثر به همراه يك نسـخة چـاپي بـه شـوراي انتشـارات دانشـگاه        مي
 هاي الزم و پس از تصويب اثر، الزم است نواقص آن برطرف گرديده و فايل اصالح شده به گـروه  و داوري  شود، پس از بررسي مي

) 2تحويـل خبـر   ) 1: ازاسـت   شـود كـه عبـارت    چـاپ مـي   فرآينـد سپس فايل مـورد نظـر وارد    .انتشارات دانشگاه تحويل شود
بـازبيني  ) 5خواني  نمونه) 4آرائي  حروفچيني و صفحه) 3تهيه طرح، تصوير، نقشه، جدول و اشكال بصري الزم  ،سازي خبر آماده

ك، سلسله انتشارات، قيمت و شمارگان، ارسال به كتابخانة ملي و اخذ فيپا، ارسـال  تأييد صاحب اثر، تعيين شاب) 6آخرين نمونه 
  .صحافي) 10چاپ ) 9كنترل اوزاليد ) 8ليتوگرافي ) 7طراحي جلد، ارسال به چاپخانه  ،چاپبه وزارت ارشاد جهت اخذ مجوز 

  
  
  
  
  
  
  
  

  علمي دانشگاه  هيأتاعضاي  توسطو ترجمه شده  تأليف هاي كتابآمار 

  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  الس

 186 188 119 84 47 16 30  تعداد كتب چاپ شده

و ترجمه شده تأليف هاي آمار كتاب

0
50
100
150
200

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390
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نا ه  سال  ص   ١٣٩٠ی دا
و دانش در هر كشور به ويژه در حوزه دانشـگاه، مجـالت و نشـريات تخصصـي      فنّاوريابزار توليد و اشاعه علم،  نيتر مهميكي از 

نظر به گسـتردگي  . يابد هاي پژوهشگران و دانشمندان انتشار مي هاي حاصل از پژوهش و انديشه يافته ها آنهستند كه از طريق 
انـدازي و ايجـاد نشـريات بـراي انعكـاس نتـايج        دامنه مسائل و موضـوعات تخصصـي و رسـالت دانشـگاه در توسـعه پايـدار، راه      

سالت خود بـه منظـور توسـعه علمـي كشـور بـا       دانشگاه عالمه طباطبائي در جهت انجام ر. دستاوردهاي پژوهشي ضروري است
عنوان فصلنامه علمي ـ پژوهشي را منتشر و   16هاي علمي،  و انجمن ها دانشگاهنامه با ساير  حمايت از پژوهشگران و انعقاد تفاهم

  .است هاي مختلف علوم انساني عنوان ديگر در حوزه 5يا در دست انتشار دارد و در حال پيگيري براي كسب مجوز انتشار 

  1390و  1384ي ها سالپژوهشي دانشگاه در  –نمودار تعداد نشريات علمي 

  
فصـلنامه علمـي ـ ترويجـي و يـا بـدون        6تنها يك فصلنامه علمي ـ پژوهشي و   1384شود در سال  گونه مالحظه مي همان

  . افته استعنوان افزايش ي 25ها به  درجه علمي وجود داشت كه در حال حاضر در مجموع تعداد فصلنامه
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ی نا  ص ه ت    دا
آخرين   اعتبار علمي  سردبير  مدير مسئول  فصلنامهعنوان   رديف

  شماره
  50 پژوهشي - علمي   امامي ميبدي علي دكتر  مسعود درخشان دكتر  اقتصادي ايران يها پژوهش 1
  42  پژوهشي -علمي  عباس شاكري دكتر  فرزينمحمدرضا  دكتر  پژوهشنامه اقتصادي 2
  55پژوهشي - علمي  مرتضي فرهادي دكتر جعفر هزارجريبي دكتر  علوم اجتماعي 3
  20 پژوهشي - علمي  علي دالور دكتر  گلزاريمحمود  دكتر  تربيتي شناسي روان 4

كلباسي  حسين دكتر  علي اصغر مصلح دكتر  )دو زبانه(حكمت و فلسفه  5
  27 پژوهشي - علمي  اشتري

  48 پژوهشي - علمي   مصطفويرضا  دكتر  وفاييعباسعلي  دكتر  متن پژوهي ادبي 6
 پژوهش حقوق و سياست 7

  33 پژوهشي - علمي   محمدرضا پاسبان دكتر  حسنعلي مؤذن زادگان دكتر)بخش حقوقي(
  64 پژوهشي - علمي  علي اكبر افجعه سيد دكتر  صالحي صدقيانيجمشيد  دكترمطالعات مديريت بهبود و تحول 8
  15 پژوهشي - علمي   ميرعلي سيدنقويدكتر  صالحي صدقيانيجمشيد  دكتر  مطالعات گردشگري 9
  22 پژوهشي - علمي   مقصود اميري دكتر  صالحي صدقياني جمشيد دكتر  مطالعات مديريت صنعتي 10

  رفاه و ريزي برنامه 11
  9 پژوهشي - علمي   هزارجريبيجعفر  دكتر  سام آرام عزت اهللا دكتر  توسعه اجتماعي 

  4 پژوهشي - علمي   علي دالور دكتر  فريبرز درتاج دكتر  يتياندازه گيري ترب 12
  4 پژوهشي - علمي  شفيع آبادي عبداهللا دكتر   صدرالدين شريعتيسيد  دكتر  درماني فرهنگ مشاوره و روان 13
  3 پژوهشي - علمي   سهرابيفرامرز  دكتر  برجعلي احمد دكتر  مطالعات باليني 14
  2 پژوهشي - علمي   سيف نراقي مريم دكتر  اسكندري حسين  دكتر  افراد استثنايي شناسي روان 15

  مطالعات تجربي 16
  29 پژوهشي - علمي   جعفر باباجاني دكتر  صالحي صدقيانيجمشيد  دكتر  حسابداري مالي 
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آخرين   اعتبار علمي  سردبير  مدير مسئول  فصلنامهعنوان   رديف
  شماره

 پژوهش حقوق و سياست 17
  33 ترويجي - علمي   ابراهيم برزگر دكتر  سروي غالمرضا خواجه دكتر )بخش سياسي(

  1  در حال اخذ  مسعود درخشان دكتر  علي امامي ميبدي دكتر  زيست و انرژياقتصاد محيط  18

 فنّاوريمطالعات مديريت  19
  1  در حال اخذ  فيضيكامران  دكتر صالحي صدقياني دكتر جمشيد   اطالعات

  1  در حال اخذ  هنري دكتر حبيب  سلمان دكتر زهرا  مديريت ورزشي 20

مصطفوي  دكتر رضا  زاده دكتر محمدحسين خوانين  آفاق دين 21
  7  درحال اخذ  سبزواري

  3  در حال اخذ  ساالرمنافي اناري دكتر  محمدحسين بياتدكتر  سراج منير 22
  1  در حال اخذ  درتاج دكتر فريبرز  هزار جريبيجعفر  دكتر  دانش بومي ايران 23
هاي نقد و ترجمه زبانپژوهش 24

  1  در حال اخذ اجيميرح دكتر حميدرضا  گنجيانرضا  علي دكتر و ادبيات عرب
25 Issues in Language  1  در حال اخذالدين دكتر سيد ضياءالدين تاج  خطيبمحمد دكتر  

  
  فصلنامه هاي در حال اخذ مجوز

  دانشكده  مدير مسئول  عنوان  رديف
  علوم اجتماعي  دكتر طلعت اللهياري  مددكاري اجتماعي  1
  وزش عالي بيمه اكومؤسسه آم  دكتر آتوسا گودرزي  مطالعات بيمه و ريسك  2
  ي خارجيها زباندانشكده ادبيات فارسي و   دكتر علي گنجيان  هاي تطبيقي زبان ادبي پژوهش  3
  ي خارجيها زباندانشكده ادبيات فارسي و   دكتر محمد شعبانپور  انديشه عالمه  4
5  Le francais en Iran  رجيي خاها زباندانشكده ادبيات فارسي و  دكتر ابراهيم كاظمي اسفه  
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کاری  ر ھ یِ   د ی ی عل   المل
، داشتن و فرهنگي تعالي و حيات يك سازمان علمي  از همين رو الزمه. شناسد ميمرز و وطن ن كه فراملي است يعلم، مفهوم

هاي مختلف فعاليت خود، موفقيت  ها در حوزه ستمر با جهان خارج است تا بتواند با آگاهي يافتن از جديدترين يافتهارتباط م
هاي  فيترظها و  ي دنيا، در عين داشتن تواناييها دانشگاه نيتر بزرگحتي . اش به دست آورد قابل قبولي در رفع نيازهاي داخلي

ي ا المللي شايسته ايگاه علمي و بينروزآمد كردن اطالعات خود، ج برايبا جهان خارج  توانند بدون ايجاد ارتباط مختلف، نمي
نفر عضو  400ه طباطبائي با بيشتر از آنجاست كه دانشگاه عالمدانشگاه المللي  هاي علميِ  بين دفتر همكارياهميت . پيدا كنند

. ي استالملل بينانجام تحقيقات علمي و تعامالت دانشجو در مقطع دكتري و كارشناسي ارشد  مستعد  7520علمي و  هيأت
  .شود اشاره مي ها آنهاي محوله زير  اقدامات مهمي انجام داده كه در ادامه به  مأموريت چارچوباين دفتر در  

 گرسسات آموزشي و تحقيقاتي كشورهاي ديؤو م ها دانشگاهها و قراردادهاي همكاري با  نامه انجام مكاتبات و انعقاد تفاهم  -
 .اآن سوي مرزهمراكز علمي ارتباط اساتيد و دانشجويان با   -
هاي خود و كسب  يافته ةئي براي اراهاي مختلف جهان فراهم كردن مقدمات حضور استادان و متخصصان دانشگاه در عرصه -

 هاي ديگر متخصصان و دانشمندان جهان اطالع از يافته
 المللي ها و مجامع بين حاديهپيگيري امور مربوط به حضور فعال دانشگاه در ات  -
 كمك به معرفي و ترويج فرهنگ و تمدن اسالمي ايراني و گسترش زبان فارسي در سطح جهان  -
ها در طول  صورت بورسيه و غيربورسيه و پشتيباني از آن هاي بلندمدت و كوتاه مدت به جذب دانشجويان غيرايراني در دوره  -

 تحصيل در دانشگاه
 ي آموزشي و تحقيقاتيها سازمانو  ها دانشگاهبهينه از امكانات آموزشي و پژوهشي ديگر  ةادزمينه سازي جهت استف  -
سسات آموزش عالي ؤو م ها دانشگاههاي آموزشي و پژوهشي با  نامه درآمدزايي براي دانشگاه از طريق انعقاد قراردادها و تفاهم  -

 در سراسر جهان
 مرزي به المپيادهاي ورزشي برون عالمه طباطبائيورزشي دانشجويان دانشگاه هاي  انجام تمهيدات الزم براي اعزام كاروان  -
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 و عربي كاتالوگ و بروشور جامع دانشگاه به زبان انگليسي ةتهي  -
بازديد  براي عالمه طباطبائيهاي مختلف براي حضور در دانشگاه  جهان در حوزه ةدعوت از متخصصين و دانشمندان برجست  -

 ي تخصصيها گاهكاركنفرانس و  ةو اراي
و امور مربوط به پذيرش دانشجويان طرف  هشد هاي منعقد نامه ي خارجي بر اساس تفاهمها دانشگاهاعزام دانشجويان ايراني به   -

  .الملل دانشگاه است ي دفتر روابط بينها فعاليتمقابل از 

  :يالملل بيني علمي ها سازمانعضويت در 
  :المللي زير عضويت فعال دارد علمي بيني ها سازماندانشگاه عالمه طباطبائي در 

 IAU ها دانشگاهي الملل بيناتحاديه  -
 IFLAي كتابداران الملل بيناتحاديه  -
 FUIWي جهان اسالم ها دانشگاهي الملل بيناتحاديه  -
منـدي از   علمـي دانشـگاه قـادر بـه بهـره      هيأتي فوق توسط دانشگاه، كليه اعضاي ها سازمانبا توجه به پرداخت حق عضويت  

  . ي ياد شده خواهند بودها سازمانهاي علمي فرهنگي  برنامه
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 المللي دانشگاه هاي علمي بين مأموريت

  تاريخ  كشور  موضوع سفر  نام و نام خانوادگي  رديف

  88در تير ماه  فرانسه شركت در اجالس يونسكو دكترسيدصدرالدين شريعتي 1
  1/5/88از تاريخ  تاجيكستان سيتدريس زبان فار زادهاله ايراندكترنعمت 2
  - سوريه تدريس زبان فارسي زاده نيريدكترحسن حسن 3
  1/4/88از تاريخ  هندوستان تدريس زبان فارسي دكتررضا مصطفوي سبزواري 4
دورة دانش افزائي زبان  تميم داري دكتراحمد  5

  19/4/88تا  8/4/88از تاريخ   تركيه فارسي
  1/1/88تا   23/12/87از تاريخ فرانسه 3و2مذاكره با دانشگاه ليون نزادگادكترحسنعلي مؤذن 6
  1/1/88تا   23/12/87از تاريخ فرانسه 3و2مذاكره با دانشگاه ليون دكترناصرعلي منصوريان 7
همكارينامهتفاهمتمديد  دكترسيدصدرالدين شريعتي  8

  89خرداد ماه  20الي 16  تركيه علمي ـ پژوهشي

همكارينامهتفاهمتمديد  سعلي وفائير عبادكت  9
  89خرداد ماه  20الي 16  تركيه علمي پژوهشي

تمديد ماموريت از تاريخ   قزاقستان  تدريس زبان فارسي   دكتر داوود اسپرهم   10
  31/6/89لغايت 4/6/89

  7/6/89تا تاريخ  سوريه تدريس زبان فارسي زاده نيريدكترحسن حسن 11
  1/5/89از تاريخ  هندوستان تدريس زبان فارسي ريمصطفوي سبزوادكتر 12
  31/6/89لغايت 24/6/88 تاجيكستان تدريس زبان فارسي زادهنعمت اله ايراندكتر 13

  دكتر سيد محمد مير محمدي  14
همايش مديران ارشد در زمينه

پويائي آسيائي و مديريت جهاني 
 شركت در دوره آموزشي

   30/11/89لغايت  23/11/89  ژاپن
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 هاي خارجي دانشگاه نامه تفاهم

  تاريخ انقضاء  تاريخ انعقاد  كشور  دانشگاه طرف تفاهم  رديف

  17/12/88  17/12/82  تركيه  دانشگاه آنكارا  1
  18/2/92  19/2/83  ژاپن  دانشگاه مطالعات خارجي توكيو  2
  31/4/88  31/4/83  يمن  دانشگاه صنعا  3
  25/9/88  25/9/83  قزاقستان  خان دانشگاه آبالي  4
  10/9/86  10/9/83  فرانسه  مؤسسات ليون و گرونوبل  5
  23/10/88  23/10/83  استراليا  دانشگاه والون گونگ  6
  30/8/94  30/8/90  چين  دانشگاه مطالعات خارجي پكن  7
  5/10/94  5/10/90  چين  دانشگاه نرمال شانگ هاي  8
  2/9/94  2/9/90  قرقيزستان  دانشگاه آربايف  9
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  رجي دانشگاههمانان خام

  تاريخ  هدف  سمت  كشور  نام و نام خانوادگي  رديف

مركز مطالعات خارجي  ژاپن  دكتر هاچي اوشي  1
 دانشگاه توكيو

 تمديد
  25/6/88 نامهتفاهم

علمي دانشگاههيأتعضو  تركيه  علي جين 2
 آنكارا

تدريس زبان تركي
 استانبولي

نيمسال دوم سال 
  87ـ88

تا  85از نيمسال اول   تدريس زبان اسپانيائي  مدرس زبان اسپانيائي  اسپانيا  آليسيا رودريگز 3
  88نيمسال دوم 

  دانشجوي زبان فارسي  ژاپن  سودا  آكانه  4
تحصيل زبان فارسي در

با دانشگاه  نامه تفاهمقالب 
 توكيو

تا  87از دي ماه 
  88شهريور 

رئيس حوزة علمية انجيلي  آمريكا  دكتر تئودر كونتز  5
  15/8/87  در نشست علمي شركت منونايت

دكتر سالي ژوان ويور  6
مدرس دانشگاه گوشن  آمريكا سومر

  15/8/87  شركت در نشست علمي اينديانا

سنهيأترئيس دانشكدة ال  كانادا  دكتر مري جان هيوبنر 7
  15/8/87  شركت در نشست علمي مايكل

دكتر جيمز تاتان 8
  15/8/87  شركت در نشست علمي  رئيس دانشكدة كونراد واترلو  كانادا پانكراتز

  15/8/87 شركت در نشست علمي رئيس دانشگاه هريسن برگ  آمريكا دكتر لورن سوارتزندريو 9
رئيس دانشگاه فرسنو  آمريكا  دكتر ديويد مريل اورت  10

  15/8/87  شركت در نشست علمي پسفيك
  15/8/87 شست علميشركت در ن معاون آموزشي كالج منونايت  آمريكا دكتر آنيتا استالتر 11
نمايندة كميتة مركزي  آمريكا  دكتر جي داويل بايلر  12

  15/8/87  شركت در نشست علمي منونايت براي ايران

شركت در همايش   مدرس دانشگاه ليون  فرانسه  پروفسور مارك فرانكي  13
  19/8/87تا  12/8/87 هاي انتخاباتي جهاننظام
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  رجي دانشگاههمانان خام

  تاريخ  هدف  سمت  كشور  نام و نام خانوادگي  رديف

شركت در همايش   گاه ليونمدرس دانش  فرانسه  پروفسور پل باكو  14
  19/8/87تا  12/8/87  هاي انتخاباتي جهان نظام

رئيس گروه زبان و ادبيات  چين  خانم دكتر يوليا گويلي  15
 فارسي دانشگاه پكن

مذاكره براي انعقاد
  20/8/87 نامهتفاهم

پروفسور مارچلو سانچز  16
مدرس دانشگاه و اسقف  آرژانتين سوندرو

  17/9/87  مذاكره علمي برجسته

دويست نفر استاد زبان   17
  فارسي

از
كشورهاي 
مختلف 
  جهان

  مدرسان زبان فارسي
شركت در گردهمايي 
مدرسان زبان فارسي و 

  ديدار از دانشگاه
24/10/87  

رئيس دانشگاه پيشاور  پاكستان  سرور دكتر عدنان  18
 پاكستان

مذاكره براي انعقاد
  21/11/87 نامهتفاهم

اسددكتر قاضي احمد  19
وزير آموزش عالي ايالت  پاكستان خان

 سرحد
مذاكره براي انعقاد

  21/11/87 نامهتفاهم

سليم كارا اوغلو و دبير  20
 مذاكره براي اجراي  سفير تركيه  تركيه سوم سفارت تركيه

  2/2/88 نامهتفاهم

رئيس پژوهشگاه علوم تاجيكستان  پروفسور خيراله افضل  21
  8/2/88  هنام تفاهمانعقاد  پداگوژي

رئيس گروه پداگوژي تاجيكستان  دكتر صفر سليماني  22
  8/2/88  نامه تفاهمانعقاد  دانشگاه دولتي آموزگاري

  تركيه  دكتر علي تميزل  23
مسئول تحقيقات رشته زبان

ي ها زبانو ادبيات فارسي و 
 خارجي دانشگاه سلچوك

تدريس زبان تركي 
  89تا  85ازسال   استانبولي

  دانشجوي زبان فارسي  ژاپن  تيجين ميزوتا  24
تحصيل زبان فارسي در

با دانشگاه  نامه تفاهمقالب 
 توكيو

  90تا  89ازسال 
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  رجي دانشگاههمانان خام

  تاريخ  هدف  سمت  كشور  نام و نام خانوادگي  رديف

دكتر هاملت عيسي   25
  خانلي

جمهوري 
  رئيس دانشگاه خزر  آذربايجان

ديدار از دانشكدة
و مذاكره با  شناسي روان

 مسئوالن دانشگاه
21/7/89  

مذاكره با مسئوالن  ايرانسفير تركيه در   تركيه  اوميت يارديم  26
  4/3/89 دانشگاه

دبير سوم سفارت تركيه در  تركيه  تايالن اوزگور آيدين  27
 ايران

مذاكره با مسئوالن
  4/3/89 دانشگاه

  ژاپن  دكتر  تاناكا اوناكي  28
رئيس مركز مطالعات

ي گذار سياستي الملل بين
 عمومي

مذاكره با مسئوالن 
  20/10/89  دانشگاه

  ژاپن  ماساتو دكتر جينو  29
عضو ارشد مركز مطالعات

ي گذار سياست الملل بين
 عمومي

مذاكره با مسئوالن 
  20/10/89  دانشگاه

مدير گروه دانشكده امور  هندوستان  دكتر نيلما آستانا  30
  14/11/89  ايراد سخنراني آموزشي دهلي

  14/11/89 سخنراني استاد گروه زبان فارسي  هندوستان دكتر چندر شيكهر 31
اورهان حكمت عزيز  32

 تركيه اوغلو
عضو موسسس و رئيس

  25/11/89  مذاكره و تبادل نظر هادانشگاهيالمللبينشوراي

 تركيه  ارتورول عزيز اوغلو  33
ي دفترمسئول هماهنگ

  25/11/89  مذاكره و تبادل نظر هاالمللي دانشگاهشوراي بين

 تركيه  رجب پور  34
مسئول تشريفات رياست

  25/11/89  مذاكره و تبادل نظر كيهجمهوري تر

35  
خانم پروفسور ثمين
اوزسارآقاي اورهان 
 حكمت عزيز اوغلو

 تركيه
رئيس دفتر شوراي 

  25/11/89  مذاكره و تبادل نظر  ها دانشگاهي الملل بين

مدير كل كتابخانه و انتشارات  تركيه  آقاي دكتر اونور بيلگه  36
  14/2/90  مذاكره و تبادل نظر وزارت فرهنگ تركيه
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  رجي دانشگاههمانان خام

  تاريخ  هدف  سمت  كشور  نام و نام خانوادگي  رديف

آقاي دكتراوميت ياشار  37
معاون مدير كل كتابخانه و  تركيه گوزوم

  14/2/90  مذاكره و تبادل نظر انتشارات وزارت فرهنگ تركيه
  14/2/90 مذاكره و تبادل نظر نويسنده  تركيه آقاي دكترانور جان 38
آقاي دكترگئوگان  39

  14/2/90  مذاكره و تبادل نظر  اديب تركيه چنگيز خان

وابسته فرهنگي سفارت  تركيه  آقاي جاهيت ايشن  40
  14/2/90  مذاكره و تبادل نظر تركيه در ايران

دبير محلي بخش گردشگري  تركيه  آقاي توكليان  41
  14/2/90  مذاكره و تبادل نظر سفارت تركيه

آقاي دكتر ميلكوش  42
 مجارستان ماروت

رئيس آكادمي علوم
  26/2/90  مذاكره و تبادل نظر مجارستان

 مجارستان  خانم دكتر اوايرمياش  43
رئيس بخش ايرانشناسي

  26/2/90  مذاكره و تبادل نظر دانشگاه الته

سخنراني در همايش     آقاي دكتر سعيد شهابي  44
  26/2/90 بحران بحرين

نماينده دانشگاه مطالعات  چين  خانم يو گويلي  45
  18/4/90  مذاكره و تبادل نظر خارجي پكن

  دانشجوي زبان فارسي  ژاپن  وتاتيجين ميز  46
تحصيل زبان فارسي در

با دانشگاه  نامه تفاهمقالب 
 توكيو

  90تا  89ازسال 

مدير كل كتابخانه و انتشارات تركيه  آقاي دكتر اونور بيلگه  47
  14/2/90  مذاكره و تبادل نظر وزارت فرهنگ تركيه

 1386نيمسال اول از  تدريس  مدرس زبان تركي استانبولي  تركيه  خانم ياسمين آككوش  48
  تاكنون

  1390نيمسال دوم  تدريس مدرس زبان تركي استانبولي  تركيه آقاي محمت امين گونن 49
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  علمي دانشگاه هيأتهاي مطالعاتي اعضاي  فرصت

دانشگاه  موضوع فرصت مطالعاتي دانشكده  نام و نام خانوادگي  رديف
 مقصد

كشور محل 
 تاريخ اعزام  اعزام 

مريم سيفدكتر  1
يهاروشبررسي و مطالعه جديدترين  شناسي روان نراقي

به  84از آبان   استراليا  ديكن بازپروري براي كودكان فلج مغزي
  ماه 6مدت 

دكتر محمد حسين 2
تاثيرات انقالب اسالمي در نظريهعلوم اجتماعيپناهي

به  84از آبان  آمريكاويسكانسينپردازي و نظريات جامعه شناسي
 ماه 9ت مد

حقوق و علوم دكتر حسين سليمي 3
 سياسي

نوين معرفت شناختييهانگرشتاثير
به  30/10/86 انگلستان دورهامالمللبينبر روش پژوهش در روابط

 ماه 6مدت 
دكتر حميدرضا  4

به مدت 15/7/86  كانادا  واترلو  برآورد منحني رگرسيون ناپارامتري  اقتصاد پورنواب
  ماه 6

  ميدرضادكتر ح  5
  اللهي آيت 

ادبيات فارسي و 
ي ها زبان

  خارجي
فلسفه دين در حوزه فلسفه فلسفه 

  انگلستان آكسفورد    تحليلي با رويكرد تطبيقي
لغايت  1/4/86

  و  1/7/86
لغايت  1/4/87

1/7/87  
نوين ارتباطي ويهايتكنولوژتاثيرات علوم اجتماعي  دكتر علي اصغر كيا  6

به مدت 20/6/87  استراليا انگگ والون رسانه هاي چاپي
  ماه 6

 اقتصاد  دكتر احمد مجتهد 7
پولي بانك مركزييهاسياستارزيابي

ايران بعد از پيروزي انقالب اسالمي در 
مركزييهابانكمقايسه با ساير

لغايت  1/7/88 استراليا والون گانگ
1/1/89 

  دكتر فرزاد  8
 اقتصاد  اسكندري

ته به شيوةهاي خطي تعميم يافمدل
نيمه پارامتري و كاربرد آن در تغيير 

مسأله
دانشگاه مك 

لغايت  9/6/88 كانادا گيل 
9/12/88 

 آقاي دكتر نادر  9
برآورد ارزيابي مينيماكس و پذيرفتني  اقتصاد نعمت اللهي

لغايت  1/12/90  كانادا  ماني تابا تحت فضاي پارامتري كراندر
1/6/91 
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رات   چاپ و ا
محسـوس بـود و دانشـگاه و     كـامالً يك مركز چاپ و انتشـارات مسـتقل    عدم وجود 1385ر دانشگاه عالمه طباطبائي تا سال د

هـاي   پيگيـري ايـن مشـكل و بـا     رفعبراي  .نمودند ي ديگر براي اين منظور استفاده ميها سازمانعلمي از امكانات  هيأتاعضاي 
نفـر نيـروي    7پايان يافته بود، با جذب  1385آالت آن در زمستان  كه نصب ماشين مركز چاپ و انتشارات ،دانشگاه مجدانه رياست

 . شروع كرد) 24/2/86(ماه  نفر نيروي مبتدي فعاليت خود را از ارديبهشت 6انساني متخصص و 

يل به استغنا و علمي و به طور كلي آثار دانشگاهي و در جهت گسترش دانش و فرهنگ اسالمي و ن ةدر راستاي انتشار آثار ارزند
استقالل علمي و باال بردن كيفيت وكميت انتشارات دانشگاه و به منظور ايجاد سرعت و دقت و هماهنگي در انجام امور مربـوط  

ي هـا  سـال ي اداري و آموزشـي و اوراق امتحـاني در   ها فرمو   ها، پوسترها، بروشورها، خبرنامه هاي درسي، فصلنامه به چاپ كتاب
  .راواني صورت گرفتهاي ف اخير تالش

  
  انتشارات  مركز چاپ و )24/2/86( عملكرد توليد از تاريخ فعاليت

  شمارگان  عنوان  نوع سفارش

  76500  32  كتاب
  40650  77  )مجله(فصلنامه 

  10000  3  ذهن زيبا
  498004  24  اوراق اداري و آموزشي

  194600  4  پوستر و بروشور
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ناد و    ی خاتا  ه  ا   دا
ات گفته شده به كرّ. كنند يمنقش موتور محركه پژوهش را ايفا  ها كتابخانهدر عصري كه به عصر اطالعات موسوم شده است 

و مراكز اطالع رساني در  تبديل داده به اطالعات؛ و اطالعات به  ها كتابخانه. سوخت جامعه اطالعاتي است ،است كه اطالعات
  .دارند يمبا فراهم آوردن بستري براي بهبود آموزش و پژوهش، همگام با جامعه اطالعاتي گام بر  دانش تأثيرگذارند و

با ادغام چندين كتابخانه مراكز آموزش عالي در زمينه علوم  طباطبائيهاي دانشگاه عالمه  كتابخانه شمسي، 1364در سال 
 .آغاز نمودندموضوعي اين دانشگاه هاي  رساني خود را در چارچوب زمينه هاي اطالع انساني، فعاليت

ها  هر يك از كتابخانه. است اي كتابخانه دانشكده هفتعالوه بر كتابخانه مركزي داراي  طباطبائيدر حال حاضر دانشگاه عالمه 
د مور علمي ، منابعها آنمرتبط به هاي تخصصي   عالوه بر گردآوري منابع عمومي، با توجه به سطوح آموزشي دانشكده و رشته

  .نمايند نياز هر دانشكده را نيز گردآوري مي

  در چند سال اخير طباطبائيهاي دانشگاه عالمه ي كتابخانهها فعاليتترين مهم
 :به شرح زير فهرست كرد توان يمدر چند سال اخير را  طباطبائيي دانشگاه عالمه ها خانهكتاب يها فعاليت نيتر مهم
 تأميني اطالعاتي علمي خارج از كشور از طريق كنسرسيوم ها پايگاهترسي به تمديد اشتراك و فراهم نمودن امكان دس 

 )فنّاوريوابسته به وزارت علوم، تحقيقات و (منابع علمي كشور 
  ي اطالعاتي علمي داخل كشورها پايگاهتمديد اشتراك و فراهم سازي امكان دسترسي به 
 ونيكيرشد و توسعه مجموعه كتابخانه  با تأكيد بر منابع الكتر 
  هزار عنوان كتاب الكترونيكي تخصصي 60فراهم آوري  دسترسي به بيش از 
  ي تخصصي موجود در دانشگاه از ها رشتهعنوان دايره المعارف علمي الكترونيكي روزآمد در  1000فراهم آوري بيش از

 )دسترس پذير از طريق سامانه وب دانشگاه(ناشران برتر دنيا  
  دسترس پذير از طريق سامانه (ي مختلف موجود در دانشگاه ها رشتهاژه نامه تخصصي التين در و 1500فراهم آوري بيش از

 )وب دانشگاه
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  ي مختلف موجود در دانشگاهها رشتهدستنامه تخصصي  3000فراهم آوري بيش از  
 يجيتالي اين منابع به نرم هاي موجود در كتابخانه مركزي و الحاق فايل دنامه پايانسازي و اجراي پروژه ديجيتال ريزي برنامه

  افزار كتابخانه 
 ها كارگاهي اطالعاتي علمي از طريق هماهنگي در برگزاري اين ها پايگاهبراي آموزش دانشجويان در استفاده از  ريزي برنامه 

 توسط شركتهايي نظير شركت مهندسي رز سيستم 
 ي دسترسي آزادآموزش دانشجويان در استفاده از منابع مرجع ديجيتالي و منابع علم )Open Access (OA)(   
 هاي ساالنه كتاب   ارتباط مداوم با ناشران دانشگاهي كشور و روزآمدسازي منابع اطالعاتي كتابخانه با شركت در نمايشگاه  
  همكاري بين كتابخانه يها طرحمنابع اطالعاتي دانشجويان از طريق  تأمينو مركز پژوهشي كشور در  ها كتابخانههمكاري با 

 اي نظير طرح غدير

ي هـا  سـال طـي   طباطبائيي دانشگاه عالمهها خانهدر كتاب) ها كتابافزايش موجودي (نمونه فرايند مجموعه سازي  به عنوان
  .  اخير در جدول يك گنجانده شده است

  1390تا  1384ي ها سالطي  طباطبائيي دانشگاه عالمه ها خانهكتابهاي علمي موجود در كتاب. 1جدول 

 1390 1389 1388 1387 1386  1385 1384 سال

 288586 265955 249048 229074 208224 189844 156560  )نسخه( فارسيكتب 

  132637 128767 123418 117145 111749 112204 81140 )نسخه( غير فارسيكتب 

  .نيز داده هاي اين جدول به تصوير كشيده شده است 1در نمودار 
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  هاي دانشگاه عالمه طباطبائي ي علمي موجود در كتابخانهها تعداد كتاب. 1نمودار 
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ي اين دانشگاه نيز با الهام از جدول يك در نمودار ها خانهدر كتاب) افزايش و بهبود مجموعه كتب علمي(روند مجموعه سازي 

ي دانشگاه در راستاي بهبود ها خانهموعه سازي كتابخط مشي مج شود يمهمانگونه كه مشاهده . يك به خوبي ترسيم شده است
افزايش چشمگيري داشـته   ها كتابخانهو افزايش دسترسي دانشجويان و استادان گرامي به اطالعات علمي بوده است و موجودي 

  .اين روند در مورد گسترش ساير منابع علمي نيز به همين منوال بوده است. است
اطالعات آماري مربـوط  . روند رو به رشدي داشته است ها كتابخانهنواع منابع اطالعاتي در گفتني است اشتراك و خريداري ا

همـان طـور كـه    . ي دانشگاه در جـدول دو ارائـه شـده اسـت    ها خانهتعداد نشريات الكترونيكي تمام متن قابل دسترسي در كتاب
نيز با ايجاد اشـتراك بـه ايـن     ها كتابخانهاده و جهش عمده اي در دسترس پذيري نشريات الكترونيكي تمام متن رخ د مينيب يم

  .همگام شده است فنّاوريعلم و  ةمنابع، با قافل
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ي دانشگاه عالمـه  ها خانهاطالعات مربوط به اشتراك نشريات علمي تمام متن قابل دسترسي در كتاب 2و نمودار  2در جدول 
  .به تصوير كشيده شده است طباطبائي

  1390تا  1384ي ها سالي دانشگاه طي ها خانهمتن قابل دسترسي در كتابنشريات علمي تمام . 2جدول 

 1390 1389 1388 1387 1386  1385 1384 سال

 42924 42567 42574 17820 9447 9447 7015  )عنوان(نشريات علمي تمام متن 

  .يانده شده استدر نمودار دو به خوبي نما طباطبائينرخ افزايش نشريات علمي تمام متن در دانشگاه عالمه 

  نشريات علمي تمام متن قابل دسترسي تعداد .2نمودار 
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نشريات علمي تمام متن ( عنوان) 
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گنجانـده    3ي اخير در جـدول و نمـودار   ها سالهاي موجود در كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه طي  نامه تعداد پايان
نيـز اقـدامات    طباطبـائي ش ظرفيت در آموزش عالي، دانشـگاه عالمـه   همگام با افزاي شود يمگونه كه مشاهده  همان. شده است

هاي كارشناسـي ارشـد و دكتـري موجـود در كتابخانـه       نامه پايانبا توجه به نرخ افزايش . ي در اين زمينه انجام داده استمؤثر
بهبـود آن را آشـكارا    تـوان  يم) گيري افزايش ظرفيت تحصيالت تكميلي دانشگاهبه عنوان شاخصي براي اندازه(مركزي دانشگاه 

  .دريافت
هاي موجود در كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه طي  نامه پايانتعداد . 3جدول 

  ي اخيرها سال
  التين نامه پايان  فارسي نامه پايان سال
1384 3862 479 
1385 4483 534 
1386 5520 610 
1387 6473 670 
1388 6915 690 
1389 8541 797 
1390 10079  875 

  .توان نرخ افزايش را بهتر مالحظه كرد در اين نمودار مي. ترسيم شده است 3در نمودار  3جدول 
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  ها نامه پاياننرخ افزايش . 3نمودار 
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پايان نامه فارسي پايان نامه التين
  

سـاني دنيـا تحميـل كـرده     و مراكز اطالع ر ها كتابخانههزينه تهيه نشريات الكترونيكي در دنياي ديجيتال هزينه بسياري به 
. اما با توجه به رسالت دانشگاه در آموزش و پژوهش و توليد علم؛ جلوگيري از هزينه براي توليد علم اجتناب ناپذير اسـت . است

براي تهيـه نشـريات الكترونيكـي صـرف شـده بـه        طباطبائيي دانشگاه عالمه ها خانههزينه اي كه در كتاب 4در جدول و نمودار 
  .شود يمشده است و روند افزايشي آن مشاهده  تصوير كشيده
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 طي الكترونيكي نشريات و ها پايگاه به يافته اختصاص ارزي بودجه. 4 جدول

  )يورو به( اخير يها سال
  )يورو(بودجه   سال
1386 52268 
1387 118112 
1388 122562 
1389  219082 
1390  295830 

  ي اطالعاتي به يوروها پايگاهبودجه . 4نمودار 
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ي اخيـر افـزايش شـاياني    ها سالي دانشگاه، ميزان مراجعه به اين منابع نيز طي ها خانهبا افزايش حجم منابع اطالعاتي كتاب
نيـز   1390تـا   1386در بـازه زمـاني    طباطبائيو نشريات الكترونيكي در دانشگاه عالمه  ها پايگاهز ميزان استفاده ا. داشته است

  .گذارد يماطالعات جالبي در اختيار 
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  . نمايانده شده است 5در جدول  ها پايگاهميزان استفاده از  به اطالعات مربوط
  

  ي اطالعاتي و نشريات الكترونيكي در دانشگاه ها پايگاهميزان استفاده از . 5جدول 
 1390تا  1386ي ها سالطي 

 1390 1389 1388 1387 1386 سال

 141921 129855 95984 13400 10080  )نفر(نندگان مراجعه ك

  .نيز ترسيم شده است 5اين روند در نمودار 
  

  هاي اطالعاتي و نشريات الكترونيكي در دانشگاه ميزان استفاده از پايگاه. 5نمودار
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