








بافت سازمانی مدیریت تدوین متون  



طرحهانوع
ارساليبهانتشارات

حالدر
انجام

درحال
آمادهسازي

تعدادصفحاتعنوانتعداد

824144911طرحدرسي

62749199زديعالمهمصباحيحضرتمجموعهآثار

22755010523طرحپژوهشيغيردرسي

3389674315رشخصيوآثاتبديلپاياننامهبهکتاب

692168021058جمع



50

69

0

20

40

60

80

95کتابهايارساليبهانتشارات 96کتابهايارساليبهانتشارات

مقايسهتعدادکتابهايارساليبهانتشارت

96و95درسالهاي

14383

21680

0

5000

10000

15000

20000

25000

95کتابهايارساليبهانتشارات 96کتابهايارساليبهانتشارات

96و95يمقايسهصفحاتکتابهايارساليبهانتشارتدرسالها



188

210

175

180

185

190

195

200

205

210

215

95طرحهايدردستاقدام 96طرحهايدردستاقدام
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تعدادطرحهايدرحال  مقايسه

هاي ل سا 96و95آمادهسازيدر



















طرح7سازمان سمت

طرح3پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

طرح2مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر

طرح1(ع)دانشگاه جامع امام حسين



سازمان سمت(/در حال صفحه آرايي)مباني ارزش ها 1

سازمان سمت(/در حال صفحه آرايي)فلسفة تعليم و تربيت؛ غربي و اسالمي 2

سازمان سمت(/در حال ويرايش)تاريخ فلسفة جديد و معاصر 3

سازمان سمت(/در حال نمايه سازي)فلسفة تاريخ در قرآن 4

سازمان سمت/(در حال ويرايش بخش هاي افزوده شده)آيندة انقالب اسالمي و چشم انداز تمدني آن 5

سازمان سمت(/در حال اعمال اصالحات ناظران)زمينة روان شناسي دين 6

سازمان سمت(/ناظردر حال اعمال اصالحات )مباني و روش تفسير موضوعي قرآن 7

و دانشگاهپژوهشگاه حوزه(/در حال ويرايش)تاريخ تفسير قرآن ـ جلد دوم 8

و دانشگاهپژوهشگاه حوزه(/در حال تأليف)تاريخ تفسير قرآن ـ جلد سوم 9

و دانشگاهپژوهشگاه حوزه(/در حال تأليف)تاريخ تفسير قرآن ـ جلد چهارم 10

عليه السالمدانشگاه جامع امام حسين(/ناظردر حال نظارت نهايي )مباني و اصول مديريت اسالمي 11

معاصرتاريخمؤسسه مطالعات (/تحليلي بر عملكرد محمدعلي شاه در مشروطه)و استبداد در كشاكش مشروطه12

مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر( (/در حال آماده سازي براي انتشار( )جلد رجال)دانشنامه مشروطيت 13



صفحه9.887:ويرايش•
صفحه11.947:بازخواني•
صفحه66.292: ...کنترلهاي نمونه خواني، بازخواني، نهايي و•
صفحه8.817: سرويراستاري•
صفحه  19.908:نمايه سازي •
صفحه  719(:، عربي و انگليسيفارسي)تايپ•
صفحه596:نمايهورود •
صفحه74.224:اصالح•
صفحه2.263: صفحه آرايي•









مقاالت چاپ شده
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يبافتسازمانيمديريتامورپژوهش

ادارههمايشهاونشستهاي
علمي

واحدهمايشها

واحدنشستهاعلمي

واحدکرسيهاي
نظريهپردازي،نقدو

مناظره

ادارهکارورزيو
کارگروههايپژوهشي

واحدکارورزي
تحقيق

واحد
کارگروههاي

پژوهشي
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هگذشت

امسال

711حقوق عمومیحقوق1

611انسان شناسیکالم و فلسفه دين2

1322جمع

نفر13:تعدادشرکتکنندگانيکسالگذشته2:تعداددورهيکسالگذشته





دهگروهبرگزارکننموضوعهمايش

حقوقFATFابعاد حقوقی همايش نيم روزه بررسی 1

معاونت پژوهشاز پژوهشگران برترهمايش تجليل 2

جامعه شناسیاجتماعی مسلمينهمايش ملی علم 3

تاريخمذاکره با دشمن در سيره اهل بيتهمايش نيم روزه جايگاه 4

علوم سياسی و فقه و اصولحکومتی نقش مردم در نظام اسالمیهمايش ملی فقه 5

تاريخ انديشه معاصرجلسه6درگفتمان انقالب اسالمی جريانها و انديشه ها همايش آموزشی سلسله 6



ندهگروهبرگزارکنموضوعهمايش

حقوققوه مجريه در تحقق دولت اسالمینقش همايش نيم روزه 7

تاريخ(ع)گزينش دولتمردان اسالمی از نگاه اهل بيتمعيارهاي همايش نيم روزه 8

13همايشهايبرگزارشدهتعداد
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96و 95همايش ها در سال هاي مقايسه تعداد 



نسيرهاهلبيتعليهمالسالمسيرهاميرالمومني•

علومانسانياسالمي•

نهجالبالغه•

همايش
بين
المللي

اتحادحقوقيجهاناسالم•

امربهمعروفونهيازمنکر•

دورهآموزشيتربيتکارشناسجمعيت•

زيدورهآموزشيوپژوهشيمفتاحباهدفگفتمانسا•
علومانسانياسالمي

همايش
ملي



فرهنگوانديشهديني•

دکترينمهدويت•

وماسالمينقششيعهدرپيدايشوگسترشعل•

فقيهفقهنظام•

همايش
ليبينالمل



ناجاوتمدننويناسالمي•

جايگاهزنوخانوادهازمذاهباسالمي•

تبيينانديشهدفاعيامامخامنهاي•

گفتگوهايفرهنگيايرانوجهانعرب•

نظامفکريمقاممعظمرهبريدرگسترهفرهنگ•

قرآنکريم؛جامعيتوجهانيبودن•

تربيتدرترازشهيدچمران•

نقدمتونوکتبعلومانساني•

همايش
ملي



درونگروهيبرونگروهيگروه

10گروه اديان1

10گروه اقتصاد2

00گروه تاريخ3

170گروه تاريخ انديشه معاصر4

10تفسير و علوم قرآن5

43گروه جامعه شناسي6

00گروه حقوق7



درونگروهيبرونگروهيگروه

00گروه روان شناسي8

24گروه عرفان9

21گروه علوم سياسي10

09گروه فلسفه11

25کالم و فلسفه دين12

41گروه مديريت13

00گروه علوم تربيتي14

57مجموعنشستعلميبرگزارشده
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96و 95مقايسه نشست هاي علمی برگزار شده در سال هاي 



گروه گروه
برگزارکننده

مديريترويكردي مديريتي به اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتي1

اوکينز از نگاه بررسي مباني فلسفي ديدگاه نئوداروينيستي و ژنتيك محور د2
نکالم و فلسفه ديحكمت اسالمي

فلسفهفلسفه دين معاصر و براهين وجود خدا3

علوم سياسيبررسي دست آوردهاي کالن انقالب اسالمي4

عرفانتوحيد حكمي و عرفاني5

جامعه شناسينشست رويكرد تاسيس در علم ديني6

صرتاريخ انديشه معامديريت استراتژيك امام و رهبري7

اقتصادقراردادهاي جديد نفتي و اقتصادي مقاومتي8



تعدادگروه

2گروه تاريخ انديشه معاصر1

3گروه علوم سياسی2

2گروه کالم و فلسفه دين3

فه،گروه  هاي اقتصاد، تاريخ، حقوق، مديريت،فلس4
هر کدام يك موردعلوم تربيتی،عرفان و فقه و اصول

15جمع كل



گروهنوعموضوعکرسي

اقتصادترويجياسالمي-ارزيابي جايگاه مبناگروي در نظريه پردازي در علوم انساني 1

روش هاي  طرحي از آينده انقالب اسالمي بر مبناي فلسفه تاريخ الهي و2
متناسب

رتاريخ انديشه معاصترويجي

حقوقترويجيمذهبي-رجل سياسي 3

عرفانترويجيتحليل عرفاني قيام امام حسين عليه السالم4

علوم سياسيترويجيتحليلي متفاوت از فلسفه سياسي اسالم5

فلسفهترويجيبررسي و نقد انقالب کپرنيكي کانت6

نکالم  و فلسفه ديترويجينقد رويا انگاري وحي7

مديريتترويجيتالزم معناشناختي و روش شناسي، در مديريت اسالمي8





جلد73170:عربيوفارسيمنابع•
جلد20906:التينمنابع•

جلد6136:قرآنيعلومکتابخانهمنابع•
جلد20654:پرديسانکتابخانهمنابع•
جلد9676:پژوهشيگروه هايمنابع•
شماره665: شدهثبتنشريات•
جلد1207: شدهثبتپايان نامه هاي•

بخانهمنابع کتا
جلد 130542: جمعاً

نسخه51000:الكترونيكيمنابع•

رکزيمکتابخانهبرايعربيوفارسيکتابجلد534خريد•
مرکزيکتابخانهبرايالتينکتاب0خريد•

گروه هاکتابخانهبرايکتابجلد78خريد•
قرآنيعلومکتابخانهبرايکتابجلد42خريد•

مورد897:يكسالدراهداييمنابعکلجمع•

پرديسانکتابخانهبرايکتابجلد648خريد• خريد
جلد1302:    جمعاً

منابعاهدايي



جلد کتاب  215انجام امور ثبتي منابع کتابخانه گروه ها به تعداد  •

جلد کتاب  1760انجام امور ثبتي منابع کتابخانه مرکزي به تعداد•

جلد کتاب245انجام امور ثبتي منابع التين کتابخانه مرکزي به تعداد  •

جلد کتاب براي کتابخانه علوم قرآني42انجام امور ثبتي •

جلد کتاب براي کتابخانه پرديسان972انجام امور ثبتي •

جلد کتاب براي کتابخانه مشاوره175انجام امور ثبتي •

جلد کتاب براي کتابخانه مدرسه علميه رشد0انجام امور ثبتي•

عثبت مناب

:   جمعاً  
3409

بازبيني، چاپ و اصالح  ليبل هاي کليه کتب مخزن در صورت مخدوش بودن آنها براساس زمان بندي•

بازچيني کتب امانت گرفته شده•

راهنمايي اساتيد، محققين و دانش پژوهان براي يافتن کتب مورد نياز•

مخزن

مورد122487: جمع کل امانات در يكسال • امانات

ميز به محققين و کنترل حضور ساعات  200واگذاري و نظارت بر تخصيص بيش از  • سالن مطالعه









ابيدفتربرنامهريزيوارزي

گروهآماريگروهنظارتوارزياب گروهبرنامهريزي



بازنگري آيين نامه شوراي سياست گذاري پژوهش

بازنگري آيين نامه پژوهشگران برتر

عيين و تنامه  تهيه نظام جامع موضوعات تصويب شيوه 
اولويت هاي پژوهشي

تصويب جدول شاخص هاي ارزيابي كتاب درسي

ت  بررسي آيين نامه رتبه بندي پژوهشگران معاون
پژوهش حوزه



ه  و ارسال ببررسي و تعيين اولويت هاي پژوهشي 
آموزش معاونت 

سلسله نشست هاي علمي »تصويب طرح نامه
«اسالمي سازي علوم انساني

ازي  تصويب جدول امتيازات ازآثار شاخص اسالمي س
(كتاب برتر و مقاله برتر)علوم انساني



برگزاري 
شورايسياستگذاريپژوهشجلسات



طرح هاي 
پژوهشي 

ر تصويب شده د
شوراي 

سياست گذاري
پژوهش

طرح4گروه فلسفه•

طرح3نگروه کالم و فلسفه دي•

طرح1گروه اديان•

طرح1گروه روان شناسی•

طرح2اصرگروه تاريخ انديشه مع•

طرح1گروه علوم سياسی•

طرح1گروه عرفان•



يت عملكرد گروه هاي علمي به تفكيك نوع فعالارزيابي 

ارزيابي هاي
علمي

اريعلمي با عملكرد جهاي بررسي برنامه پنج ساله دوم گروه 

ارزيابي ميزان فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي

گذشتهارزيابي و معرفي پژوهشگران برتر مؤسسه در يك سال



مقايسه آماري اعضاي هيئت علمي در نگارش مقاالت
مقايسه  
آماري 

مشاركت
اعضاي  

هيئت علمي
در  

فعاليت هاي
پژوهشي

 هامقايسه آماري مشارکت اعضاي هيئت علمي در برگزاري همايش

رح هاي کتب درسي و طنگارش ارزيابي مشارکت اعضاي گروه ها در 
پژوهشي

ت هامقايسه آماري مشارکت اعضاي هيئت علمي در برگزاري نشس



مؤسسه گزارش عملكرد پژوهشي 
ریزيمدیریت و برنامه براي سازمان 

گزارش ظرفيت ها و توانمندي معاونت پژوهش در حوزه رسانه اي 
براي صدا و سيما

تهيه 
گزارش  

خارج براي 
از مؤسسه

95ارسال گزارش وضعيت و عملكرد عمومي معاونت پژوهش در سال 



ش  تهيه گزارش ساالنه معاونت پژوهش ویژه هفته پژوه

تهيه گزارش شش ماهه معاونت پژوهش تهيه 
گزارش  
عملكرد  
پژوهشي

(داخلي)



«ره»معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني


