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پیوست -خبرنامه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
 اخبار شورای تحول علوم انسانی
شورای تحول و ارتقاء علوم انساني به ریاست دكتر غالمعلي حداد عادل با هدف ایجاد
تحول پایدار در علوم انساني و بهمنظور طراحي ،سازماندهي ،برنامهریزی ،مدیریت و
هدایت تحول علوم انساني در دانشگاهها و مراكز آموزشيوپژوهشي تحت نظارت شورای
عالي انقالب فرهنگي تأسيس شد .شورا از پنج معاونت كارگروهها ،تأليف و پژوهش،
ارتباط با حوزه های علميه ،ارتباط با استادان ،و دانشجویي تشکيل شده است كه هر یک
از این معاونتها مسئوليت ویژهای را به همراه دارند .در این شورا  16كارگروه اصلي و
 15كارگروه فرعي مشغول به فعاليت هستند كه در جدول  1به معرفي هر یک از
كارگروهها و اقدامات انجام شده آنها تا تيرماه 1931اشاره شده است .الزم به ذكر است
شورای تحول علوم انساني  151جلسه برگزار نموده است.
جدول  -1اقدامات انجام شده هر یک از كارگروهها بر اساس برنامههای مصوب ،كميتههای تخصصي ،آثار تأليفي،
برنامههای درسي در دست بررسي و تعداد جلسات برگزار شده
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 تازههای نشر:
از وظایف اساسي شورای تحول و ارتقاء علوم انساني بازنگری در سرفصلهای درسي
رشتههای علوم انساني و تدوین محتوا برای آنها است .به همت معاونت تأليف و پژوهش
و كارگروههای تخصصي این شورا تا تيرماه  1931یازده عنوان كتاب درسي با همکاری
سازمان مطالعه و تدوین كتابهای درسي (سمت) به چاپ رسيده است كه در ادامه به
معرفي اجمالي آنها پرداخته شده است:

 نويسنده :دكتر سيد جالل دهقاني فيروزآبادی
سال چاپ1935 :
خالصه :در این دو كتاب اصول و مباني روابط بينالملل به
عنوان یک موضوع و رشته تبيين و سعي شده دو هدف كلي
در دو سطح نظری و عملي تأمين گردد .در سطح نظری
هدف توضيحِ ماهيت ،مفاهيم ،رهيافتها ،پيشفرضها و
مفروضههای دانش و علم روابط بينالملل است .در سطح
عملي نيز هدف توصيف ،تبيين و تحليل پدیدهها،
سازوكارها ،ساختارها ،فرایندها ،موضوعات و مسائل ،الگوها
و نتایج بينالمللي ،از یک سو ،و انگيزهها ،آرمانها ،اهداف
و رفتار بازیگران بينالمللي ،از سوی دیگر ،است.
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 نويسنده :دكتر حميدرضا ملک محمدی
سال چاپ1931 :
خالصه :در دانش سياستگذاری عمومي دنيای سياستها
پيش از تولد تا پس از مرگ یک سياست به بررسي و نقد
كشيده ميشود .نویسندگان در كتاب سياستگذاری عمومي
كوشيدهاند تا اصول و مفاهيم اصلي این دانش را در قالب
نوشتهای با استانداردهای یک متن دانشگاهي در اختيار
مخاطبان خاص و عام خود قرار دهند.
 نويسنده :دكتر منصور مير احمدی چناروئيه
سال چاپ1935 :
خالصه :نویسنده این اثر سعي نموده در كتاب خود رابطه
فقه و سياست و چگونگي تکوین دانش فقه سياسي را نمایان
سازد و سپس به چگونگي نظریهپردازی فقهي -سياسي
درباره امر سياسي ميپردازد.

 نويسندگان :دكتر شجاع احمدوند و دكتر روحاهلل اسالمي
سال چاپ1936 :
خالصه :این كتاب با تکيه بر روش اندیشهشناختي جان مارو
و با محوریت چهار پرسش چيستي غایت امر سياسي ،كيستي
حاكم ،محدودیتهای اعمال قدرت و حق اعتراض بر ضد
حاكميت به نقد و بررسي ساختار اندیشه سياسي در ایران
قبل از اسالم ميپردازد و نگاهي اجمالي به مکاتب،
اندیشمندان و متون سياسي ایران باستان مياندازد .كتاب
عمدتاً متنمحور بوده و با تکيه بر اسطورهها ،كتيبههای
هخامنشي و آثاری چون اوستا ،ارداویرافنامه ،عهد اردشير،
نامه تنسر ،كارنامه اردشير بابکان و كتيبههای كرتير منابع به
جای مانده از ایران باستان را با نگاهي انتقادی تجزیهوتحليل
كرده است.
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 نويسنده :دكتر احمد صافي
سال چاپ1936 :
خالصه :مؤلف در این كتاب كوشيده است عوامل بروني و
دروني مؤثر بر مسائل آموزشوپرورش ایران و اسناد فرادستي
مانند قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران ،نقشه جامع علمي
كشور ،سند تحول بنيادین آموزشوپرورش ،دستاوردهای
جدید آموزش و پرورش و در حد امکان مسائل كالن و خرد
و راههای كاهش آنها را بررسي كند.

 نويسندگان :دكتر محمدنقي نظرپور ،دكتر سيد عباس
موسویان ،دكتر ایوب خزائي
سال چاپ1936 :
خالصه :نویسندگان این كتاب كوشيدهاند تا حد امکان آثار
و دستاوردهای پژوهشگران اقتصاد اسالمي را در زمينۀ
بانکداری بدون ربا و بانکداری اسالمي در طول سه دهۀ
گذشته مطرح و نقد و بررسي كنند .تمركز بر سویههای نظری
و تجربي بانکداری اسالمي و در موارد ضروری ،بيان
جنبههای فقهي مورد نياز دانشجویان از دیگر ویژگيهای
كتاب حاضر است.
 نويسنده :دكتر غالمرضا شمس
سال چاپ1936 :
خالصه :كتاب مباني و اصول مدیریت آموزشي درصدد
تعيين ،توصيف و تبيين مباني و اصول مدیریت آموزشي است
و به سه پرسش كلي پاسخ ميدهد :چرا باید مدیریت
آموزشي را مطالعه كرد و چه نيازی به این مطالعه وجود دارد؟
چگونه باید آن را مطالعه كرد؟ ماهيت و محتوای مدیریت
آموزشي چيست؟ این كتاب ،در پي واكاوی این سه موضوع
و پاسخ به این سه پرسش هستيشناختي ،معرفتشناختي و
روششناختي است و در قالب سه بخش مفاهيم و نظریهها،
فرایندهای مدیریتي ،و مدیریت آموزشي ،فرایند اجتماعي و
پویایيهای گروهي ،و سيزده فصل ،مباني و اصول مدیریت
آموزشي را مورد بحث قرار ميدهد.
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 نويسنده :جيمز ام .نلسون
مترجمان :دکتر مسعود آذربایجاني ،امير قرباني
سال چاپ1935 :
خالصه :این كتاب به دو نوع از مهمترین روشهای پاسخ
افراد به پرسشهای دین و روانشناسي ميپردازد .طي قرن
گذشته ،مبادله جالب توجهي از دیدگاهها ميان روانشناسان
و اندیشمندان دیني در مورد مسائل روزمره زندگي و معنای
زندگي وجود داشته و اثر حاضر به دنبال فهم این گفتگوی
پيچيده و پيوسته در حال تغيير و نيز دخالت آن در شناخت
ما از آدمي است.
 نويسنده :دكتر عبداهلل معتمدی
سال چاپ1936 :
خالصه :در این كتاب تالش شده است با رویکردی
روانشناختي ،تصویری واقعبينانه از شرایط و وضعيت
سالمندی ارائه شود تا ضمن شناخت حقایق این دوره،
اهميت و جایگاه آن برجستهتر گردد .عوامل اجتماعي و
فرهنگي بر تحول فرد ،و به طور خاص بر سالمند نقش
بسزایي دارند .مؤلف كوشيده است با استفاده از آخرین
دستاوردهای علمي در زمينه روانشناسي سالمندی در جهان،
بر غنای مطالب كتاب بيفزاید.
 نويسندگان :دكتر داریوش نوروزی ،دكتر الهه والیتي،
دكتر محمدرضا وحداني اسدی
سال چاپ1936 :
خالصه :با عنایت به پيشرفت سریع علم در تغيير اطالعات
و دگرگونيهای مداوم علمي ،به ویژه علم تکنولوژی
آموزشي ،مؤلفان بر آن شدند كه نتيجه سالها تجربه علمي
خود را كه مطابق با فرایندهای جدید است ،به رشته تحریر
در آورند .مطالعه كتاب حاضر برای تمامي متخصصان و
دانشجویان رشتههای مختلف علوم تربيتي ،به ویژه تکنولوژی
آموزشي ،برنامهریزی درسي و آموزشي ،مدیریت آموزشي،
فلسفه آموزش و پرورش و غيره توصيه ميگردد.

كتب مذكور در اسفند ماه سال  1936با حضور جناب آقای دكتر غالمعلي حدادعادل
و مرحوم حجت االسالم دكتر احمد احمدی در سازمان مطالعه و تدوین كتابهای درسي
(سمت) رونمایي شد .همچنين در اردیبهشت ماه سال  1931همراه با سایر كتب
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فرهنگستان زبان و ادب فارسي ،بنياد دایره المعارف اسالمي ،بنياد سعدی ،و كتاب مرجع،
از سيزده عنوان كتاب فوق در نمایشگاه بينالمللي كتاب تهران رونمایي به عمل آمد.

 همايشها و نشستها:
شورای تحول و ارتقاء علوم انساني نسبت به برگزاری همایشهای تخصصي و
سراسری با حضور استادان متخصص و اعضای هيئت علمي دانشگاهها ،مؤسسهها و
مراكز علمي و پژوهشي سراسر كشور اقدام نموده است .برگزاری این همایشها منوط
به تصویب برنامۀ آموزشي تحولیافته و یا تدوینشده در كارگروههای آن شورا ميباشد
تا پس از اطالع از نظرات كارشناسي و تخصصي استادان سراسر كشور ،كارگروههای
ذیربط بتوانند نسبت به اعمال اصالحات و پيشنهادات مطرحشده در همایش ،اقدامات
الزم را برای ارائه برنامه آموزشي نهایي به شورای تحول و ارتقاء علوم انساني بهعمل
آورند .در ادامه فهرست همایشهای برگزار شده از سال  1936تا تيرماه  1931ارائه شده
است.
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جدول  -2فهرست همایشهای برگزار شده از سال  1936تا كنون

رديف

نام کارگروه

عنوان برنامۀ
مصوب

مقطع

تاريخ
برگزاری

مکان برگزاری

اسامی دانشگاههای مدعو

1

فلسفه

فلسفه

كارشناسي

1936/09/01

دبيرخانه شورای تحول

تبریز ،شهيد بهشتي تهران ،تهران ،تربيت مدرس،
پردیس قم ،اصفهان ،بينالمللي امام خميني (ره) قزوین،
مفيد قم ،عالمه طباطبایي (ره) ،شهيد باهنر كرمان،
محقق اردبيلي ،دانشگاه شهيد مطهری ،آزاد اسالمي
تهران مركز ،آزاد اسالمي تهران شمال.

2

زبانها و ادبيات خارجي

مترجمي زبان
انگليسي

كارشناسي

1936/01/12

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

اصفهان ،بينالمللي امام خميني (ره) ،بوعلي سينا
همدان ،شهيد بهشتي ،تهران ،خوارزمي ،اراک ،فردوسي
مشهد ،شهيد چمران ،مازندران ،شهيد باهنر كرمان،
شهيد چمران ،مازندران ،شهيد باهنر كرمان ،بيرجند،
كاشان ،عالمه طباطبایي ،شهركرد ،سيستان و بلوچستان،
زنجان ،زابل ،شهيد مدني ،آذربایجان ،حضرت معصومه
(س) ،قم ،چابهار ،جهرم ،وليعصر رفسنجان ،والیت،
خاتم ،آزاد اسالمي ،پيام نور.

9

زبانها و ادبيات خارجي

زبان روسي

كارشناسي

1936/10/20

دبيرخانه شورای تحول

الزهرا (س) ،تهران فردوسي ،مشهد ،شهيد بهشتي،
تربيت مدرس ،گيالن ،عالمه طباطبایي (ره) ،مازندران،
اصفهان ،بجنورد ،گنبد كاووس ،آزاد اسالمي.
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رديف

نام کارگروه

عنوان برنامۀ
مصوب

مقطع

تاريخ
برگزاری

مکان برگزاری

اسامی دانشگاههای مدعو

1

زبانها و ادبيات خارجي

ادبيات روسي

كارشناسيارشد

1936/10/20

دبيرخانه شورای تحول

الزهرا (س) ،تهران فردوسي ،مشهد ،شهيد بهشتي،
تربيت مدرس ،گيالن ،عالمه طباطبایي (ره) ،مازندران،
اصفهان ،بجنورد ،گنبد كاووس ،آزاد اسالمي.

5

فرهنگ ،ارتباطات و
رسانه

مطالعات ارتباطي

كارشناسي

1936/1/15

دبيرخانه شورای تحول

امام صادق (ع) ،تهران ،عالمه طباطبایي (ره) ،باقرالعلوم
(ع) ،صدا و سيمای تهران ،صدا و سيمای قم ،سوره،
پيامنور.

6

روانشناسي

روانشناسي
تربيتي

كارشناسيارشد

1936/1/10

دانشگاه تهران

اروميه ،الزهرا (س) ،بوعلي همدان ،بيرجند ،پيامنور،
تبریز ،تربيت دبير شهيد رجائي ،تهران ،خليج فارس،
خوارزمي ،سمنان ،سيستان و بلوچستان ،شهيد باهنر،
شهيد بهشتي ،شهيد چمران ،شهيد مدني ،شيراز ،عالمه
طباطبایي ،فردوسي مشهد ،قم ،لرستان ،مازندران ،محقق
اردبيلي ،یاسوج ،یزد.

1

روانشناسي

روانشناسي
تربيتي

دكتری

1936/1/10

دانشگاه تهران

اروميه ،الزهرا (س) ،بوعلي همدان ،بيرجند ،پيامنور،
تبریز ،تربيت دبير شهيد رجائي ،تهران ،خليج فارس،
خوارزمي ،سمنان ،سيستان و بلوچستان ،شهيد باهنر،
شهيد بهشتي ،شهيد چمران ،شهيد مدني ،شيراز ،عالمه
طباطبایي ،فردوسي مشهد ،قم ،لرستان ،مازندران ،محقق
اردبيلي ،یاسوج ،یزد.
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رديف

نام کارگروه

عنوان برنامۀ
مصوب

مقطع

تاريخ
برگزاری

مکان برگزاری

اسامی دانشگاههای مدعو

1

علوم سياسي

مطالعات سياسي
جهان اسالم

كارشناسيارشد

1936/02/13

دبيرخانه شورای تحول

تهران ،اصفهان ،تربيت مدرس ،شيراز ،عالمه طباطبایي،
شهيد بهشتي ،امام صادق (ع) ،تبریز ،فردوسي مشهد،
دانشکده وزارت خارجه ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
باقرالعلوم (ع).

3

علوم سياسي

علوم سياسي

كارشناسي

1936/01/13

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

اصفهان ،شيراز ،تبریز ،فردوسي مشهد ،شهيد چمران،
بوعلي سينا همدان ،امام خميني (ره) ،قزوین ،بيرجند،
رازی ،شهيد باهنر ،گيالن ،لرستان ،مازندران ،یاسوج،
آیتاهلل بروجردی ،اردكان ،یزد ،پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمي ،باقرالعلوم (ع) ،حکيم سبزواری.

10

علوم سياسي

علوم سياسي

كارشناسي

دبيرخانه شورای تحول

تهران ،شاهد ،تربيت مدرس ،خوارزمي ،عالمه طباطبایي
(ره) ،شهيد بهشتي ،امام صادق (ع) ،پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات فرهنگي ،پژوهشکده امام خميني
(ره) ،و انقالب اسالمي ،دانشکده وزارت خارجه،
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي ،پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه ،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،آزاد اسالمي،
پيامنور.

دانشگاههای
شهرستانها

1936/01/26
دانشگاههای
تهران

پيوست -خبرنامه شورای تحول و ارتقاء علوم انساني 161 

رديف

نام کارگروه

عنوان برنامۀ
مصوب

مقطع

تاريخ
برگزاری

مکان برگزاری

اسامی دانشگاههای مدعو

11

مطالعات زنان و خانواده

حقوق خانواده

دكتری

1936/10/01

دانشگاه تهران

الزهرا (س) ،اصفهان ،تربيت مدرس ،تهران ،خوارزمي،
شهيد باهنر كرمان ،شهيد مدني ،شهيد بهشتي ،شيراز،
ادیان ومذاهب قم ،امام صادق (ع) ،شهيد مطهری ،عالمه
طباطبایي (ره) ،علوم قضایي ،پزوهشگاه قوه قضائيه،
پژوهشگاه علوم انساني ،پزوهشگاه فرهنگ و اندیشه،
استادان پيشکسوت ،پيامنور ،آزاد اسالمي.

12

روانشناسي

پژوهش در علوم
انساني و
روانشناسي

همایش
همفکری اساتيد
روانشناسي

1936/12/11

دانشگاه عالمه طباطبایي

الزهراء (س) ،اصفهان ،تبریز ،تربيت مدرس ،تهران،
خوارزمي ،شاهد ،شهيد بهشتي ،شهيد چمران اهواز،
شيراز ،عالمه طباطبایي ،علم و فرهنگ ،فردوسي مشهد،
محقق اردبيلي ،پيام نور ،آزاد اسالمي ،قرآن و حدیث.

19

روانشناسي

روانشناسي
اجتماعي

كارشناسيارشد

1931/1/6

دبيرخانه شورای تحول و ارتقاء
علوم انساني

اصفهان ،تهران ،شهيد بهشتي ،شهيد چمران اهواز،
فردوسي مشهد ،بينالمللي امام خميني قزوین ،عالمه
طباطبایي ،شيراز ،علم و فرهنگ ،گيالن ،پيام نور

