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    رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی

بــرای کســب موفقیــت جمعــی در یــک مجموعــۀ بــزرگ بایــد برنامه ریــزی جامعــی وجــود داشــته باشــد. برنامــۀ جامعــی کــه بــر 
پایــۀ مجموعــه ای از تصمیم هــا و راهبردهــای مناســِب اجرایــی اســتوار باشــد. دانشــگاه عالمــه طباطبائــی ســعی دارد بــر اســاس 
اســناد باالدســتی همچــون نقشــه جامــع علمــی کشــور، ســند تحــول، ســند اســالمی شــدن دانشــگاه ها، بیانیــه گام دوم انقــالب 
ــا و  ــم انداز، ماموریت ه ــه چش ــا ب ــد ت ــه ده ــی ارائ ــگاه عالمه طباطبائ ــردی دانش ــۀ راهب ــوان برنام ــا عن ــی ب ــرح جامع ــالمی ط اس

راهبردهــای کالن دانشــگاه دســت یابــد.
بــر پایــۀ برنامــه راهبــردی، دانشــگاه، معاونت هــا، دانشــکده ها، گروه هــای آموزشــی و اعضــای هیئــت علمــی برنامــۀ راهبــردی  
خــود را تدویــن کرده انــد کــه در نهایــت از تجمیــع و یکپارچه ســازی ایــن برنامه هــا، »ســند اجرایــی برنامــۀ راهبــردی دانشــگاه« 
ــرای  ــوم انســانی« اســت کــه ب ــه »مرجعیــت در عل ــردی دســتیابی ب ــۀ راهب ــن برنام ــن چشــم انداز ای حاصــل شــده اســت. مهمتری
ــد  ــگاه و برن ــا جامعــه و صنعــت، هدفمندســازی پژوهــش، جای ــاط ب ــد ارتب ــژه ای مانن ــه آن، اهــداف و محورهــای وی رســیدن ب
ــره وری  ــاخت ها و به ــعۀ زیرس ــدن و توس ــی ش ــی، بین الملل ــی و تربیت ــی، اجتماع ــالی فرهنگ ــوزش، اعت ــی آم ــگاه، تعال دانش

ــال می شــود. ــوم انســانی« دنب ــت »تحــول در عل ــا محوری ــی ب ــت در دانشــگاه عالمه طباطبائ مدیری
ــۀ  ــۀ برنام ــند اولی ــال س ــی، ارس ــۀ تخصص ــک کمیت ــط ی ــگاه توس ــردی دانش ــۀ راهب ــن برنام ــر تدوی ــی نظی ــام فعالیت های انج
ــا هیئــت رئیســۀ دانشــکده، نشســت  ــردی دانشــکده ها ب ــزی راهب ــه دانشــکده ها، تشــکیل جلســات شــورای برنامه ری ــردی ب راهب
ــا اعضــای شــورای برنامه ریــزی راهبــردی، ارســال برنامه هــای دانشــکده ها و گروه هــای آموزشــی بــه  هیئــت رئیســۀ دانشــگاه ب
کمیتــۀ تخصصــی برنامــۀ راهبــردی دانشــگاه و ابــالغ برنامــۀ عملیاتــی ســال 1401 دانشــکده ها و گروه هــای آموزشــی از ســوی 

مدیریــت دانشــگاه، تنهــا بخشــی از مجموعــۀ اقدامــات بــرای دســتیابی بــه ســند راهبــردی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی اســت.
مهمتریــن تمایــز ایــن برنامــه راهبــردی بــا برنامه هــای راهبــردی مشــابه آن اســت کــه توانســته اســت بــا جلــب مشــارکت  تمامــی 
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ــال  ــوان مث ــد به عن ــذ نمای ــه اخ ــف برنام ــال های مختل ــا را در س ــای آن ه ــا و فعالیت ه ــگاه برنامه ه ــی دانش ــت علم ــای هئی اعض
در هــر گــروه آموزشــی اســتادان آن گــروه شــخصاً پذیرفته انــد کــه بــرای ســال 1401 چــه برنامه هــا و اقداماتــی را در راســتای 

اهــداف برنامــه راهبــردی دانشــگاه انجــام خواهنــد داد.
ــی،  ــی و پژوهش ــای آموزش ــتادان، گروه ه ــط اس ــه توس ــی ک ــنهادها و برنامه های ــه پیش ــا از هم ــت ت ــه اس ــز پذیرفت ــگاه نی دانش
ــن امــر  امــکان تخصیــص بودجــه دانشــگاه  ــد. ای ــه می شــود حمایــت نمای ــان دانشــگاه ارائ دانشــکده ها، پژوهشــکده ها و معاون
را بــه برنامه هــا فراهــم کــرده و بــه نوعــی برنامــه و بودجــه بــه هــم پیونــد می خورنــد و یــک برنامــه عملیاتــی شــکل می گیــرد.

ــه »تدویــن برنامــۀ عملیاتــی از ســوی 11 دانشــکده ، شــامل 269 برنامــه«، »تدویــن 1569 برنامــۀ  ایــن اقدام هــا تاکنــون منجــر ب
ــان  ــوی معاون ــی از س ــۀ عملیات ــن برنام ــی« و »تدوی ــی و پژوهش ــروه آموزش ــی 64 گ ــت علم ــای هئی ــوی اعض ــی از س عملیات
دانشــگاه شــامل 285 برنامــه« شــده اســت. بــر اســاس ایــن برنامــۀ راهبــردی، دانشــگاه عالمه طباطبائــی در افــق 1405، دانشــگاهی 
ــتفاده از  ــا اس ــن ب ــود و همچنی ــی خ ــانی و معرفت ــرمایه های انس ــر س ــه ب ــا تکی ــه ب ــود ک ــی می ش ــا و تخصص ــش، پوی الهام بخ
ــرورش  ــانی و پ ــوم انس ــت عل ــالی منزل ــال اعت ــه دنب ــانی ب ــوم انس ــول در عل ــت تح ــی در جه ــی و بین الملل ــای داخل ظرفیت ه

ــت. ــی اس ــور اجتماع ــش در ام ــای نق ــی و ایف ــی و بین الملل ــطح مل ــن در س ــل و تحول آفری ــن، عاق ــان های موم انس

دکتر عبداهلل معتمدی 

رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی
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   معاون پژوهشی و رئیس شورای راهبردی دانشگاه عالمه طباطبائی

ــه کجــا  هــر فعالیــت، اقــدام و برنامــه ای در دانشــگاه فی نفســه مطلــوب اســت امــا زمانــی ایــن اقــدام مســئله می شــود کــه نمی دانیــم ب
می خواســتیم برســیم. چــون تعریفــی از مســئله نداشــته ایم بــا مشــکل مواجــه مــی شــویم و ایــن نشــانۀ ســازمان ها و افــراد بــدون هــدف 
اســت. مطلــوب ایــن اســت کــه هــدف کامــاًل مشــخص باشــد. بــه هــر صــورت از هــر راهــی مــی تــوان بــه مقصــود رســید ولــی مهــم 
ایــن اســت کــه از راه درســت و در موعــد مناســب بتوانیــم بــه ســرمنزل مقصــود برســیم. ایــن عوامــل و نکاتــی کــه مطــرح شــد، کمــک 
می کنــد بــه ســمت برنامــه ای برویــم، کــه دارای خروجی هــای مشــخص باشــد. بــر اســاس ایــن برنامــه و هــدف مشــخص اســت کــه دقیقاً 
مــی دانیــم در حوزه هــای آمــوزش، پژوهــش، ارتبــاط بــا جامعــه، در نظــام ارتباطــات بیــن المللــی و نیــز نظــام برنــد دانشــگاه گامــی کــه 
بــر مــی داریــم در راســتای نیــل بــه هــدف اصلــی باشــد و ضــرورت دارد کــه ســازمان هــای حرفــه ای همچــون دانشــگاه، برنامــه و راهبرد 

محــور باشــند تــا نتایــج مطلــوب را در دورۀ زمانــی مشــخص بــه هــدف برســانند و بــه مطلــوب نزدیــک نماینــد.
تفکــر و تدبــر از نــکات ســفارش شــده در دیــن اســالم و فرهنــگ ایرانــی اســت. همانطــور کــه در دیــن میبــن اســالم، توصیــه هــای 
پیامبــر اســالم، ائمــۀ اطهــار و بــزرگان مــی بینیــم دوراندیشــی، تفکــر، تدبــر و تعقــل همــواره بــه عنــوان توصیــه هــای اساســی و 
کلیــدی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت، چــرا کــه افــراد  بــدون دوراندیشــی بــه بی راهــه مــی رونــد و بــه مقصــد نمــی رســند و یــا 
زمانــی بــه مقصــد می رســند کــه دیگــر فایــده ای نــدارد و زمــان از دســت رفتــه اســت. بنابرایــن از هــر جهــت کــه بــه ایــن موضــوع 

نــگاه کنیــم ضــرورت دارد بــا »برنامــه« حرکــت کنیــم تــا منابــع مالــی و انســانی بــه هــدر نــرود.
ــا  ــاه ســال جــاری ب ــخ 14 مهرم ــن نظــام در تاری ــم ای ــردی دانشــگاه اشــاره کن ــه پیشــینۀ شــکل گیری ســند راهب ــم ب اگــر بخواهی
دســتور رئیــس محتــرم دانشــگاه در خصــوص ضــروت تدویــن برنامــه راهبــردی دانشــگاه بــا شــکل گیری تیــم 4 نفــره از اعضــای 
هیئــت علمــی متخصــص در زمینــۀ مدیریــت و برنامه ریــزی و بــا برگــزاری چندیــن جلســه مقدماتــی آغــاز شــد. بعــد از برگــزاری 
ــر از  ــکاری 4 نف ــا هم ــگاه و ب ــه دانش ــت رئیس ــای هیئ ــور اعض ــا حض ــزی ب ــه ری ــم برنام ــه، تی ــی در ادام ــۀ مقدمات ــن جلس چندی
کارشناســان مدیریــت برنامــه، بودجــه و تحــول ســازمانی دانشــگاه  ادامــه یافــت و طــی ایــن جلســات نیــز مطالعــات اولیــه از اســناد 
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باالدســتی مربــوط بــه نظــام آمــوزش عالــی، برنامــۀ وزیــر محتــرم علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و رئیــس محتــرم دانشــگاه مــرور و 
مطالعــه شــد و محورهــای اصلــی و مــورد تاکیــد آن احصــاء شــد. همچنیــن طــی ایــن جلســات، ســایر اســناد باالدســتی همچــون 
ــی انقــالب فرهنگــی، نقشــۀ جامــع علمــی کشــور، ســند اســالمی شــدن دانشــگاه و سیاســت های کلــی نظــام  اســناد شــورای عال

ابالغــی مقــام معظــم رهبــری مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.
در ادامــه و در بخــش دوم، شــاخص های رتبه بنــدی نظــام ملــی و بیــن المللــی بــرای تعییــن شــاخص ها بــا برگــزاری 15 جلســۀ مســتمر 
مــرور شــد کــه ایــن جلســات ادامــه یافــت و ســند اولیــۀ برنامــۀ راهبــردی دانشــگاه )جهــت اســتراتژیک دانشــگاه( تدویــن شــد. ایــن 
اقدامــات در نهایــت مــا را بــه تدویــن ســند راهبــردی دانشــگاه حــول چنــد موضــوع از جملــه ارزش هــای محــوری، بحــث چشــم 
انــداز، ماموریــت، اهــداف بلندمــدت و بحــث راهبــردی دانشــگاه رهنمــون کــرد. دو رویکــرد در ایــن مبحــث وجــود داشــت کــه 
یکــی پرداختــن بــه مســائل و مشــکالت اساســی دانشــگاه و دیگــری پرداختــن بــه مســائل و موضوعــات اساســی آینــده دانشــگاه بــود 
کــه مــورد بازبینــی قــرار گرفــت و در نهایــت، رویکــرد دوم یعنــی رویکــرد موضــوع محــور مــورد توجــه قــرار گرفــت و مقــرر شــد 
بــه مشــکالت و موضوعــات موجــود دانشــکده هــا بــا عنایــت بــه مســائل موجــود دانشــگاه پرداختــه و متناســب بــا آن برنامه داده شــود. 
در ایــن خصــوص دو اســتراتژی و راهبــرد مطــرح شــد. اســتراتژی و راهبــرد اول، بهبــود وضــع موجــود و راهبــرد دوم، توســعه و تحول 
)رفتــن بــه ســمت برنامه هــای ابتــکاری و متمایــز و برنامــه هایــی کــه تــا االن در دســتور کار دانشــگاه نبــوده اســت( بــود. خوشــبختانه با 
اســتقبال مســئوالن دانشــکده ها، مدیــران گــروه هــای آموزشــی و اعضــای هیئــت علمــی هــر دو رویکــرد در حــال پیــش روی اســت.

ــند  ــه س ــیدن ب ــومین گام در رس ــگاه، س ــطح دانش ــردی در س ــزی راهب ــام برنامه ری ــردن نظ ــه ک ــوزش و نهادین ــازی، آم فرهنگ س
ــترک در  ــات مش ــزاری جلس ــا برگ ــزی ب ــم برنامه ری ــان تی ــان و متخصص ــور کارشناس ــن منظ ــه ای ــت. ب ــردی اس ــۀ راهب و برنام
ــد.  ــان انتظــارات پرداختن ــن و بی ــه تشــریح، تبیی ــا ب ــای دانشــکده ه ــران گــروه ه ــان و مدی ــس، معاون دانشــکده ها متشــکل از رئی
انتخــاب نماینــدگان دانشــکده ها از میــان اعضــای هیئــت علمــی بــرای کمــک بــه تبییــن و تدویــن برنامــه هــای دانشــکده و گــروه 
هــای آموزشــی اقــدام دیگــری بــود کــه انجــام شــد و بــه ایــن منظــور از هــر دانشــکده یــک نفــر بــرای کمــک بــه اجرایــی شــدن 
و ارتبــاط نزدیــک بــا دانشــکده انتخــاب شــد و بعــد از ایــن مرحلــه، در صــورت نیــاز جلســات مــوردی بــا حضــور اعضــای هیئــت 

ــا تیــم برنامه ریــزی ادامــه خواهــد داشــت. ــان دانشــکده هــا ب علمــی، رئیــس و معاون
ــاله از  ــم انداز 5 س ــاالنه و چش ــه  س ــن برنام ــت تدوی ــان جه ــزی و کارشناس ــم برنامه ری ــور تی ــا و حض ــران گروه ه ــه مدی ــک ب کم
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ســوی گروه هــا، گام بعــدی بــرای تدویــن ســند راهبــردی اســت. برنامه هــای گروه هــای آموزشــی بعــد از جمــع آوری در ســطح 
ــگاه و در  ــای دانش ــت ه ــای معاون ــا برنامه ه ــکده ها ب ــای دانش ــد و برنامه ه ــد ش ــال خواه ــگاه ارس ــه دانش ــع و ب ــکده، تجمی دانش
چارچــوب 8  محــور اساســی بررســی، پاالیــش و در نهایــت برنامــۀ راهبــردی 1401 و همچنیــن برنامــۀ پنــج ســاله دانشــگاه تدویــن 
خواهــد شــد. انتظــار ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه اســتقبال و حمایــت هــای اعضــای هیئــت علمــی و وحــدت و اســتقبال عمومــی 
کــه در ایــن خصــوص وجــود دارد، دانشــگاه بتوانــد حــول یــک برنامــۀ مــدون حرکــت کنــد. بــا یــاری خــدا ســال 1401 بــا برنامــه 

شــروع خواهــد شــد و نکتــۀ قابــل ذکــر ایــن اســت کــه برنامــۀ راهبــردی دانشــگاه همچنــان اســتمرار دارد

دکتر داود حسین پور 
معاون پژوهشی و رئیس شورای راهبردی

 دانشگاه عالمه طباطبائی
.
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    برنامۀ راهبردی دانشگاه عالمه طباطبائی در افق 1401-1405

تعییــن جهــت راهبــردی دانشــگاه بــا توجــه بــه اســناد- فرادســتی توســط مدیــران بــا مشــارکت کارشناســان و اعضــای هیئــت علمــی 

گــروه هــای آموزشــی، بهبــود و تحــول در اهــداف، برنامــه هــا و پایــش و ارزشــیابی مــداوم آنهــا از جملــه وظایــف مهــم مســئوالن 

ــا چالــش هــای جدیــدی چــون تغییــرات و فرصــت هــای زودگــذر، عــدم قطعیــت و  دانشــگاه اســت. در عصــری کــه مدیــران ب

بی نظمــی مواجهنــد، داشــتن رویکــردی راهبــردی مــی توانــد مدیــران دانشــگاه را در تمرکــز بــر افق هــای دوردســت، شناســایی 

ــاند و  ــاری رس ــی ی ــداف جمع ــن اه ــیر روش ــگاه در مس ــای دانش ــی فعالیت ه ــجام بخش ــط و انس ــا در محی ــت ه ــا و مزی فرصت ه

برنامه ریــزی راهبــردی الگویــی اســت بــراي شــناخت و حــل مهمتریــن مســائل مبتــال بــه کشــور، شناســایي نقــاط قــوت و ضعــف 

ــد. بنابرایــن  ــر تهدیدهایــي کــه موجودیــت دانشــگاه را بــه خطــر مي اندازن و اســتفاده بهینــه از فرصت هــا و موقعیت هــا و تســلط ب

داشــتن تفکــر راهبــردی و ابزارهــای مدیریــت راهبــردی در بســتر آن، منجــر بــه ایجــاد راهبردهایــی اثربخــش مــی شــود. مي  تــوان 

گفــت محصــول برنامه  ریــزي راهبــردي، برنامــه  اي راهگشــا، آینده نگــر و متحول ســاز اســت کــه بایــد دانشــگاه را در بســتر شــکار 

ــزی  ــن برنامه ری ــرای تدوی ــدام ب ــن اق ــازد. بنابرای ــم  س ــگاه را فراه ــن دانش ــی ای ــري و تعال ــات برت ــرار داده و موجب ــا ق ــت ه فرص

ــار، امــکان بقــا، رشــد و بالندگــی دراز  ــد در جهــت افزایــش اعتب راهبــردی شــرایطی را فراهــم مــی ســازد کــه دانشــگاه می توان

مــدت خــود از یــک ســو و کاهــش مخاطــرات و تهدیــدات محیطــی از ســوی دیگــر، اهتمــام ورزد.

دانشــگاه عالمــه طباطبائــی بــا اقتبــاس از اســناد باالدســتی همچــون ســند چشــم انــداز 20 ســاله، نقشــه جامــع علمــی کشــور و برنامــه 

ــی،  ــا و در ســطح مل ــی زمینه ه ــای دانشــگاه در تمام ــا ضمــن ارتق ــردی کــرده ت ــای راهب ــه ه ــن برنام ــه تدوی ــدام ب ــج ســاله، اق پن

منطقــه ای و بین المللــی، گامــی موثــر در دســتیابی بــه اهــداف اســناد باالدســتی قــدم بــردارد. تدویــن برنامــۀ راهبــردي و مشــخص 

ــات و  ــوم، تحقیق ــت وزارت عل ــی و درخواس ــات قانون ــي الزام ــی، در پ ــه طباطبائ ــگاه عالم ــي در دانش ــاي اجرای ــه ه ــدن برنام ش
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فنــاوري در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. برخــی از مهمتریــن الزامــات قانونــی پشــتیبان تدویــن برنامــۀ راهبــردی بــرای دانشــگاه 

عبارتنــد از:

الف- سند چشم انداز 1404 ایران 
ــی در افــق چشــم انداز، هشــت ویژگــی در  ــراي جامعــۀ ایران بررســی مفــاد ســند چشــم انداز نشــان مــی دهــد کــه در ایــن ســند ب
نظــر گرفتــه شــده اســت. از هشــت ویژگــی مذکــور، دو ویژگــی در ارتبــاط بــا بخــش آمــوزش عالــی اســت. ایــن ویژگی هــای 

ــی« هســتند کــه عبارتنــد از:  ــل طبقه بنــدی تحــت عنــوان »اهــداف آرمان قاب
ــرمایۀ  ــاني و س ــع انس ــر مناب ــهم برت ــر س ــي ب ــاوري، متک ــم و فن ــد عل ــا در تولی ــرفته، توان ــش پیش ــوردار از دان ــه، برخ ــعه یافت توس

ــي ــد مل ــي در تولی اجتماع
کســب جایــگاه اول اقتصــادي، علمــي و فنــاوري در ســطح منطقــۀ آســیایي جنــوب غربــي )شــامل آســیاي میانــه، قفقــاز، خاورمیانــه و 
کشــورهاي همســایه( بــا تأکیــد بــر جنبــش نــرم افــزاري تولیــد علــم، رشــد پرشــتاب و مســتمر اقتصــادي، ارتقــاي نســبي ســطح درآمد 

ســرانه و رســیدن بــه اشــتغال کامــل

ب- سیاست های برنامۀ 5 سالۀ توسعۀ کشور
y   افزایش سهم بودجه تحقیق و توسعه

y  افزایش سهم دانشجویان دوره هاي تحصیالت تکمیلی

y  دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوري در منطقه و تثبیت آن در برنامۀ پنجم

y  ارتباط موثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش هاي مربوط به جامعه

y  مشارکت بخش غیردولتی در تولید علم و فناوري

y  دستیابی به فناوري پیشرفته مورد نیاز

y  تحول و ارتقای علوم انسانی

y  گسترش حمایت مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمی و فناوري

ج- نقشۀ جامع علمی کشور
y  ــات ــاختارها و الزام ــا، س ــت ها، راهبرده ــداف، سیاس ــي، اه ــامل مبان ــر ش ــا و آینده نگ ــگ، پوی ــع، هماهن ــه اي جام مجموع
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تحــول راهبــردي علــم و فنــاوري مبتنــي بــر ارزش هــاي اســالمي بــراي دســتیابي بــه اهــداف چشــم انــداز 20 ســالۀ کشــور 
ــراي اهتمــام و جدیــت در مســیر پیشــرفت علمــي کشــور ب

y همکاری مراکز علمی، نوآوری و ارتباط با صنعت

y پیشگام بودن و تشخیص نیازها و اولویت های علمی کشور

y تولید علوم انسانی بومی و تقویت باور و عزم ملی

y گسترش فرهنگ اسالمی از طریق پذیرش دانشجوی خارجی

y ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخالقی در جامعه

y )ارائۀ آموزش ها و انجام پژوهش هاي گوناگون )تلفیق آموزش و پژوهش

y ایجاد و احیاي فرهنگ تمدن اسالمي-ایراني

y  حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت ها

y کسب آمادگي براي برقراري عدالت، معنویت و عقالنیت

y برخورداري از دانش آموختگان صالح، فرهیخته، سالم و تربیت یافته در مکتب اسالم و انقالب

شعار دانشگاه مرجعیت در علوم انسانی
مأموریت دانشگاه عالمه طباطبائی

در حــال حاضــر، دانشــگاه عالمه طباطبائی بــا بیــش از نیــم قــرن افتخــار و مزیــن بــه نــام اندیشــمند شــهیر جهــان اســالم، بزرگ تریــن 

ــه توســعه دانــش و پــرورش دانــش آموختــگان متخصــص در کشــور  ــوم انســانی و پیشــرو در دســتیابی ب دانشــگاه تخصصــی عل

ــات  ــأ خدم ــود، منش ــی( خ ــت علم ــای هیئ ــمندان ممتاز)اعض ــنگ دانش ــتگی های گران س ــدی و شایس ــدی از توانمن ــا بهره من و ب

ــه متقاضیــان  ــا بهــره گیــری از فنــاوری هــای نویــن در تولیــد علــم و ارائــۀ محتــوای آموزشــی ب ارزشــمندی بــه جامعــه بــوده و ب

آمــوزش عالــی)در هــر ســه مقطــع تحصیلــی( در ســطح ملــی و منطقــه ای فعالیــت نمــوده و در جهــت جــذب و پــرورش نیــروی 

ــه موسســات، نهادهــای  ــات مشــاوره ای ب ــۀ خدم ــه، ارائ ــر جامع انســانی متعهــد و متخصــص در چارچــوب ارزش هــای حاکــم ب
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ــد. ــالش می نمای ــور ت ــف در کش ــای مختل ــی و بخش ه عموم

ارزش های محوری
دانشــگاه عالمــه طباطبائــی، برنامــۀ راهبــردی را براســاس ارزش هــای فرهنگــی، اســالمی، تخصصــی و حرفــه ای زیــر، مدنظــر قــرار 

است: داده 
ــی انسان شناســی، هستی شناســی، ارزش شناســی، روش شناســی و معرفت شناســی . 1 ــر مبان ــی ب ــوای تخصصــی مبتن ــد محت تولی

اســالمی 
آموزش، پژوهش و پرورش مبتنی بر فرهنگ اسالمی. 2
گفتمان تمدن نوین اسالمی-ایرانی . 3
تاکید بر نوآوری و خالقیت، بومی نگری و اخالق مداری. 4
جلب مشارکت و تعامل فعال صاحب نظران. 5
خلق ارزش در خدمات علمی، پژوهشی و مشاوره ای. 6
تاکید بر سبک مدیریت جهادی و الگوی قرارگاهی. 7
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    چشم  انداز

دست یابی به مرجعیت در علوم انسانی
توصیف و ویژگی های چشم انداز دانشگاه

دانشگاه عالمه طباطبائی در افق 1405 دانشگاهی الهام بخش، پویا و تخصصی است و با تکیه بر سرمایه های انسانی خود و همچنین 
سرمایه های معرفتی مبتنی بر مکتب اسالم و با استفاده از ظرفیت های داخلی و بین المللی در راستای تحول در علوم انسانی به دنبال 
اعتالی منزلت علوم انسانی و پرورش انسان های مومن، عاقل، تحول آفرین و ایفای نقش در امور اجتماعی است. به عنوان بزرگترین 
دانشگاه تخصصی در حوزۀ علوم انسانی با تکیه بر فرهنگ و تمدن ایرانی و بهره گیری از آموزه های اسالمی و فرهنگ انقالبی تالش 
می کند با محور قرار دادن موضوع تحول در علوم انسانی زمینۀ ارتقای سطح ارزش گذاری اجتماعی به علوم انسانی را فراهم کرده و با 
نقش آفرینی در کمک به تصمیم سازی در حاکمیت و کمک به حل چالش ها و مشکالت اجتماعی از تمام ظرفیت های درون سازمانی 
و برون سازمانی خود برای پرورش نیروهای متدین و متخصص با گسترش دامنۀ فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود، فراتر از مرزهای 

جغرافیایی ایران، بتواند مرجعیت در علوم انسانی را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی محقق سازد.

اهداف کالن دانشگاه
y  معرفت آفرینی و توسعۀ علم نافع در علوم انسانی و ارتقای منزلت آن در کشور
y ارتقای جایگاه دانشگاه و برندسازی فعالیت های آموزشی و پژوهشی
y غنی سازی دانش از طریق انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی، بومی و نظریه پردازی
y گسترش فرهنگ اسالمی در دانشگاه، اعتالی فرهنگ عمومی و فراهم کردن زمینه های رشد تمامیت شخصیت دانشجویان
y نقش آفرینی در عرصۀ بین الملل، ایجاد و تحکیم روابط علمی و فرهنگی با دیگر کشورها به ویژه کشورهای اسالمی و همسایه
y تامین نظام مالی پایدار و کاهش هزینه ها
y  تقویــت ارتبــاط بــا جامعــه، کمــک بــه حــل چالش هــا و مســائل کشــور )از طریــق ارائــۀ خدمــات تخصصــی، پــروژه، مراکــز

رشــد و کار آفرینــی، شــرکای نهــادی و...(
y تعالی و ارتقای کیفیت آموزشی در حوزۀ علوم انسانی
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منظر راهبردی دانشگاه در افق1405

راهبردهااهدافمنظر استراتژیک

تحول در علوم 

انسانی

در  انسانی  علوم  جایگاه  ارتقای  و  ارزش بخشی   -
کشور 

- نظریه پردازی در علوم انسانی 
حوزه هاي  در  انتقادي  و  تطبیقی  مبنایی،  مواجهۀ   -

مختلف علوم انسانی
-بازنگری برنامه ها و منابع درسی و شناسایی مرزهای 

دانش در حوزۀ علوم انسانی و سایر علوم مرتبط 
- مرجعیت علمی استادان و نیل به راهبری فکری در 

علوم انسانی 

بومی سازی
- تولید محتوا و آثار علمی مبتنی بر اقتضائات، فرهنگ و اقلیم کشور

- حمایت از پژوهش های مبتنی بر زیست بوم کشور
– نهادینه سازي گفتمان تحول و ارتقای علوم انسانی در فضاي علمی و دانشگاهی

- حمایت از آموزش مبانی، تکنیک ها، رهیافت ها و پارادایم های علمی به دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی با هدف امکان فعالیت های پژوهشی در حوزۀ تحول در علوم 

انسانی 
- حمایت از راه اندازی مجالت علمی پژوهشی در حوزۀ تحول در علوم انسانی 
فعالیت های  و  آثارتمدنی  در  انسانی  علوم  تخصصی  تاریخچه های  شناسایی   -

علمی اندیشمندان اسالمی 

کارآمدی
- تعامل هدفمند با دستگاه های اجرایی

اساس  بر  رشته ای  میان  و  نوین  رشته های  توسعۀ  و  درسی  برنامه های  اصالح   -
نیاز جامعه

- هدایت منابع مالی دولتی و غیردولتی در جهت پشتیبانِی از برنامه های تحول 
در علوم انسانی 

مبانی  زمینۀ  در  استادان  تخصصی  مهارت های  و  دانش  سطح  ارتقای   -
انسان شناسی، هستی  شناسی، ارزش شناسی و معرفت شناسی اسالمی 

- حمایت از موضوعات پژوهشی مرتبط با تحول در علوم انسانی 

اسالمی سازی
- پاالیش محتوای درسی مبتنی بر ارزش ها و رویکرد اسالمی

- حمایت از پژوهش ها و آثار اسالمی 
- تقویت همکاری با نهادهای دینی

- جهت گیری ساختار و هم افزایی نهادهای پژوهشی دانشگاه
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راهبردهااهدافمنظر استراتژیک

تحول در علوم 

انسانی

- حمایت از محتوا و منابع تخصصی با رویکرد تحول در علوم انسانی
- حمایت ازکرسی های تخصصی برای راهبران فکری و نظریه پردازان تراز اول در 

حوزۀ تحول در علوم انسانی 
- حمایت از محتواهای چند رسانه ای با رویکرد تحول در علوم انسانی 

روزآمدی
- توسعۀ کرسی های علمی ترویجی و نظریه پردازی در علوم انسانی

- بروزرسانی محتوا و رشته های تحصیلی
- گسترش و تقویت زمینه هاي نوآوري و نظریه پردازي در حوزه هاي مختلف علوم 

انسانی
- توسعۀ دورۀ پسادکتري و فرصت هاي مطالعاتی در قلمروهاي اولویت دار علوم 

انسانی
- حمایت از پژوهش های مبتنی بر مرز دانش

-تعامل هدفمند با نهادهای علمی بین المللی

جایگاه دانشگاه 

و برندسازی

بهبود تصویر سازمانی
توسعۀ مسئولیت اجتماعی و تعهد ملی و ارزشی 

مشارکت فعال و اثرگذار در نهادهای علمی و حاکمیتی 
حمایت و تقویت خوشه های مشورتی

توسعۀ ارتباطات رسانه ای تقویت برنامه های ترویجی 
ارتقای شاخص های رقابت پذیری

هدفمندسازی 

پژوهش

شکل دادن به زیست بوم نوآوری در علوم انسانی 

توسعه و انسجام بخشی پژوهش های بین رشته ای با رویکرد تحول در علوم انسانی 
حمایت از تجاری سازی دانش 

حمایت  و تقویت زمینه هاي نوآوري و نظریه پردازي در حوزه هاي مختلف علوم 
انسانی 

توسعۀ کّمی و کیفی تولیدات پژوهشی دانشگاه 

تقویت و توسعۀ پژوهشکده ها به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، پژوهش 
و رصد کردن 

نقشه راه پژوهشی رشته ها مبتنی بر نظام مسائل
توسعه و حمایت از طرح های درون و برون دانشگاهی   

تعامل و هم افزایی پژوهشی با نهادهای علمی و دینی 
مرجع 

پژوهشگاه های  و  علمیه  حوزه های  با  مشترک  آثار  تولید  و  پژوهشی  همکاری 
اسالمی
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راهبردهااهدافمنظر استراتژیک

اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی و 

تربیتی

رشد و تعالی فرهنگ اسالمی انسانی در جامعۀ علمی 
دانشگاه )عدالت، عقالنیت، هویت، اخالق و معنویت(

گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 
گسترش فرهنگ نماز

گسترش فرهنگ قرآن و عترت 
گسترش فرهنگ جهاد، ایثار و ارزش های دفاع مقدس

گسترش فرهنگ کارآفرینی و مسئولیت پذیری در 
دانشجویان

تقویت مشارکت اجتماعی 
تقویت و هدایت گری انجمن های دانشجویی

ارتقای کّمیت و کیفیت فعالیت های فوق برنامه 
دانشجویی 

پرکردن اوقات فراغت دانشجویان 

کیفیت زندگی خوابگاهی گسترش فضای معنوی و زیست مومنانه 
گسترش فرهنگ جهاد، ایثار و ارزش های دفاع مقدس 

تقویت کرسی های آزاد اندیشی تقویت قدرت تفکر، تعقل، نقادی و حقیقت جویی 
تقویت و هدایت انجمن های علمی دانشجویی 

منشور تربیتی)پرورشی( دانشجویان ترویج و تعمیق سبک زندگی اسالمی- ایرانی
گسترش فرهنگ قرآن و عترت 

ارتقای سطح سالمت جسمی، روانی و اجتماعی 
دانشجویان و کارمندان 

توسعۀ کیفیت خدمات رفاهی و بهداشتی دانشجویان
 گسترش فعالیت های ورزشی همگانی و حضور در مسابقات ملی 

بین المللی شدن

ارتقای رتبۀ دانشگاه براساس شاخص های مرجع ارتقای جایگاه برتر و اثرگذار منطقه ای، بین المللی 

اتحاد استراتژیک با دانشگاه های کشورهای آسیایی، 
مسلمان و محور مقاومت 

دیپلماسی علمی با تمرکز منطقه ای 
جذب دانشجویان خارجی 

راه اندازی واحدهای بین المللی دانشگاه در کشورهای مسلمان و همسایه
تقویت دیپلماسی و ارتباطات علمی کشور با رویکرد تحول در علوم انسانی در 

سطح بین الملل و با تأکید بر جهان اسالم

گسترش همکاری های علمی با دانشگاه های مرجع 
بین المللی 

راه اندازی شبکۀ دانشمندان علوم انسانی 
جذب دانشجویان خارجی 

تقویت دیپلماسی و ارتباطات علمی کشور با رویکرد تحول در علوم انسانی در 
سطح بین الملل و با تأکید بر جهان اسالم
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راهبردهااهدافمنظر استراتژیک

ارتباط با جامعه 

و نظام اسالمی

تأثیرگذاری اجتماعی و ارتقای کیفیت پاسخگویی 
به نیازهای جامعه و صنعت و دولت 

سرمایه گذاری و فعالیت های مشترک با صنعت و دستگاه های اجرایی 
انعقاد و تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی  

توسعۀ شبکۀ دانش آموختگان 
راه اندازی کلینیک های تخصصی و مدارس وابسته به دانشگاه 

توسعۀ مراکز نوآوری 

کمک به تصمیم سازی در حاکمیت و نقش آفرینی 
در حل چالش های اجتماعی

انعقاد و تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی  
هم افزایی فعالیت ها با نهادها، دانشگاه ها و حوزه های علمیه 

افزایش و تقویت خوشه های مشورتی 
توسعۀ شبکۀ دانش آموختگان 

راه اندازی کلینیک های تخصصی و مدارس وابسته به دانشگاه 
توسعۀ مراکز نوآوری 

تعالی آموزش

پرورش دانش آموختگان متخصص بر محور 
ارزش ها 

پذیرش و جذب دانشجویان نخبه و استعداد درخشان 
تمرکز برنقش مربی گری استاد 

توسعۀ حرفه ای با استفاده از ساز و کارهایی چون مراکز رشد و کارآفرینی 
اصالح نظام جذب و نگهداشت استاد و دانشجو 

توسعۀ مهارت های فناوری، شبکه های دانش و مهارت های تدریس توانمندسازی اعضای هیئت علمی
اصالح نظام جذب و نگهداشت استاد و دانشجو 

تقویت تعامالت بین گروهای آموزشی در سطح دانشکده و بین دانشکده ایگسترش رشته های  نوین و بین رشته ای
تولید محتوا و منابع تخصصی با رویکرد تحول در علوم انسانی غنی سازی محتوای برنامه های درسی

توسعۀ مهارت های فناوری، شبکه های دانش و مهارت های تدریس تعالی کیفت نظام آموزش 
اصالح نظام ارزشیابی آموزشی 

توسعه زیر 

ساخت ها و 

بهره وری 

مدیریت

ارتقاء کیفیت خدمات و بهبود بهره وری منابع 

حمایت از ایده های نوآورانه
راه اندازی سامانه نظام  پیشنهادها 

تعهد به تعالی سازمانی
استقرار نظام جامع و هوشمند مدیریت عملکرد 

تحول دیجیتال و هوشمندسازی 
تقویت های دانشگاهی

تامین منابع مالی پایدار

راه اندازی سامانه نظام  پیشنهادها 
هم افزایی مبتنی بر تهاتر ظرفیت های بین دانشگاهی 

رهبری هزینه 
متنوع سازی ابزارهای تامین مالی )سرمایه گذاری، وقف، خیّرین و...(
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چارچوب تدوین برنامه های عملیاتی)ساالنه(

برنامه های دانشکده
اهداف دانشگاه

1405 1404 1403 1402 1401

تحول در علوم انسانی

هدفمندسازی پژوهش

ارتباط با جامعه و نظام اسالمی

تعالی آموزش

بین المللی شدن

اعتالی فرهنگی، اجتماعی و تربیتی

توسعه زیر ساخت ها و بهره وری مدیریت

جایگاه دانشگاه وبرند سازی
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    برنامه های عملیاتی دانشکده های دانشگاه عالمه طباطبائی در سال 1401
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برنامۀ عملیاتی دانشکده آمار، ریاضی و رایانه در سال 1401

ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

برگزاری نشست با دانشکدۀ مدیریت و حسابداری در زمینه های بین رشته ای 
علوم رایانه و مدیریت

دکتر بحرانی و همکاران هیئت 
سه ماهۀ سومعلمی

برگزاری نشست مشترک با دانشکدۀ مدیریت با موضوع نگاه رسته ای به نظریۀ 
سه ماهۀ سومدکتر تیموری و همکارانسیستم های تحولی در مدیریت نوین

سه ماهۀ سومدکتر بحرانی و همکارانطرح پژوهشی درون دانشکده ای در حوزۀ علوم انسانی دیجیتال
سه ماهۀ چهارمدکتر تیموری و همکارانتشکیل خانۀ علم

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ سومگروه آماربرگزاری دومین سمینار علم داده
سه ماهۀ اولگروه ریاضیبرگزاری هفتمین همایش ریاضیات و علوم انسانی

دکتر پورمحمدباقر اصفهانی و برگزاری نشست سوم هوش مصنوعی و کووید 19
سه ماهۀ دومهمکاران

سه ماهۀ چهارمدکتر تیموری فعالطرح پژوهشی در حوزۀ نظریۀ رسته کاربردی
سه ماهۀ چهارمدکتر پرند و همکارانطرح پژوهشی در حوزۀ کاربردهای عملی زنجیرۀ بلوکی

سه ماهۀ سوم و دکتر شاه بیکبرگزاری سخنرانی ماهانه با موضوعیت ریاضیات مالی
چهارم

سه ماهۀ اولگروه ریاضیبرگزاری هفتمین همایش ریاضیات و علوم انسانی

3
ارتباط با جامعه 

و صنعت

سه ماهۀ دکتر پرند و همکارانتأسیس شرکت دانش بنیان در حوزۀ بالک چین
چهارم

سه ماهۀ سومدکتر رشیدی و همکارانبرگزاری دورۀ آموزشی برای شرکت های حوزۀ بنادر
سه ماهۀ چهارمدکتر بحرانی و همکارانانجام پروژۀ نرمال سازی متون قوانین برای مجلس شورای اسالمی

طراحی و شرکت در رویداد فناوری برای راه اندازی سه ایدۀ استارتاپی در 
سه ماهۀ چهارمدکتر نیسی، دکتر صفدریحوزۀ بانک، بیمه و بازار سرمایه
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تعالی آموزش4

سه ماهۀ چهارمگروه آماربازنگری دروس مقطع کارشناسی آمار
سه ماهۀ چهارمگروه آماربازنگری دروس آمار در مقطع کارشناسی ارشد

برگزاری دورۀ آموزش آزاد بین المللی با همکاری دانشگاه های خارج از کشور
دکتر اسکندری و دکتر احسان 

از مالزی
سه ماهۀ چهارم

برگزاری دورۀ آموزش مصوب با همکاری استادان دانشگاه های خارج از کشور
دکتر اسکندری و دکتر احسان 

از مالزی

سه ماهۀ اول 

و دوم
سه ماهۀ دومدکتر رشیدی و همکارانبازنگری دروس علوم کامپیوتر در مقطع ارشد

راه اندازی دورۀ دکتری علوم کامپیوتر
دکتر اصغری اسکوئی و همکاران

دکتر تیموری و همکاران

سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ چهارم

بین المللی شدن5

IEEE برگزاری کنفرانس بین المللی
دکتر اسکندری و دکتر احسان 

از مالزی
سه ماهۀ دوم

انتشار ویرایش سوم کتاب:

Port Automation and Vehicle Scheduling, advanced Algo�

)3Rd Edition( rithms for Scheduling Problems of AGVs

Prof. Ed�  دکتر رشیدی و

ward Tsang
سه ماهۀ دوم

سه ماهۀ چهارمدکتر پرندانتشار مقاله در حوزه کاربردهای زنجیره بلوکی در زنجیره توزیع
IOT سه ماهۀ چهارمدکتر پرندانتشار مقاله در حوزۀ سیستم های ابری، لبه و
سه ماهۀ دومدکتر صفدریشرکت در دوره دانش افزایی در دانشگاه مادرید

سه ماهۀ اولدکتر نیسی، دکتر صفدریامضای یک تفاهم نامه اتاق مشترک علمی با دانشگاه ناپل ایتالیا

6

اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و 

تربیتی

سه ماهۀ سومدکتر صفدریتدوین و انتشار مقاله در مجلۀ فرهنگ و اندیشۀ ریاضی
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

7

توسعۀ 
زیرساخت ها و

بهره وری 
مدیریت

اجرای طرح پژوهشی »مدلی برای رتبه بندی گروه های آموزشی در دانشگاه های 
سه ماهۀ دکتر رشیدی و همکارانایران«

چهارم

سه ماهۀ سوم معاون توسعه و مدیریت منابعاستقرار دانشکده در پردیس 2
و چهارم

سه ماهۀ سوم معاون توسعه و مدیریت منابعاستقرار آزمایشگاه های مهندسی کامپیوتر در پردیس 2
و چهارم

سه ماهۀسوم و معاون توسعه و مدیریت منابعایجاد  فضای سبز دانشکده و محوطه سازی
چهارم

جذب هیئت علمی در گروه آمار )2 نفر(، گروه ریاضی )یک نفر( و گروه 
سه ماهۀ سوم گروه های آموزشیکامپیوتر )یک نفر(

و چهارم

8
جایگاه دانشگاه 

و برندسازی
سه ماهۀ سوم دکتر بحرانی و همکاراناستقرار تیم پژوهشی در مرکز رشد دانشگاه

و چهارم
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی آمار در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ سومدکتر بامنی مقدم و دکتر رضایی تبارتألیف کتاب آمار و احتمال مقدماتی

سه ماهۀ چهارمدکتر بامنی مقدم و دکتر توکلیتألیف کتاب آمار و احتمال مهندسی

سه ماهۀ سومدکتر اسکندریانجام طرح پژوهشی

سه ماهۀ چهارمدکتر صالحی رادانجام طرح پژوهشی در حوزۀ مدل های صف بندی

سه ماهۀ سومدکتر بامنی مقدم و همکارانانتشار مقاله در حوزۀ کنترل کیفیت

سه ماهۀ چهارمدکتر پورطاهری و همکارانانتشار مقاله در حوزۀ تخصصی

سه ماهۀ چهارمدکتر صالحی راد و همکارانانتشار مقاله در حوزۀ سری های زمانی

سه ماهۀ سوم و چهارمدکتر اسکندری و همکارانانتشار مقاله در حوزۀ تخصصی

تعالی آموزش2

سه ماهۀ سومدکتر صالحی رادتهیه و به روزرسانی جزوه های درسی

سه ماهۀ سومدکتر صالحی رادسخنرانی علمی در زمینۀ مدل های صف بندی و سری های زمانی

SPSS سه ماهۀ سومدکتر صالحی رادبرگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار

سه ماهۀ چهارمدکتر اسکندری و همکارانانتشار کتاب

بین المللی شدن3

WOS سه ماهۀ سوم و چهارمدکتر بامنی مقدمانتشار مقاله در زمینه کنترل کیفیت با نمایه

نظریۀ  نقطه ای،  فرایندهای  حوزه های  در  بین المللی  مقالۀ  انتشار 
WOS صف و کنترل کیفیت با نمایه

سه ماهۀ سوم و چهارمدکتر پورطاهری و همکاران

WOS سه ماهۀ چهارمدکتر صالحی راد و همکارانانتشار مقالۀ بین المللی در زمینۀ نظریۀ صف با نمایه

WOS سه ماهۀ سوم و چهارمدکتر اسکندری و همکارانانتشار مقاله بین المللی در حوزۀ تخصص با نمایه



برنامه راهبردی دانشگاه عالمه طباطبائی 1401-1405 

23

برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی رایانه در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تحول در علوم انسانی1

سه ماهۀ سومدکتر رشیدی و همکارانبرگزاری یک کارگاه در زمینۀ ساخت بازی های آموزشی

سه ماهۀ سومدکتر پورمحمدباقر اصفهانی و همکارانبرگزاری نشست دوم کاربرد هوش مصنوعی در مسائل مالی و مالیاتی

سه ماهۀ چهارمدکتر اصغری اسکوئیبرگزاری کارگاه تلفیق هوش مصنوعی و انسانی در فرآیند یادگیری

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ چهارمدکتر رشیدیانتشار مقالۀ علمی در حوزه تخصصی اعضای هیئت علمی

سه ماهۀ چهارمدکتر متین فرانتشار مقالۀ علمی در حوزۀ تخصصی استادان

سه ماهۀ چهارمدکتر پورمحمدباقر اصفهانیانتشار مقالۀ علمی در حوزۀ تخصصی استادان

سه ماهۀ چهارمدکتر تیموری فعالانتشار مقالۀ علمی در حوزۀ تخصصی استادان

سه ماهۀ دومدکتر پورمحمدباقر اصفهانیبرگزاری کرسی ترویجی

سه ماهۀ چهارمدکتر بحرانی و همکارانطرح پژوهشی درون دانشکده ای در حوزۀ علوم انسانی دیجیتال

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ چهارمدکتر بحرانی و همکارانانجام پروژۀ نرمال سازی متون قوانین برای مجلس شورای اسالمی

سه ماهۀ چهارمدکتر اصغری اسکوئیدوره های آموزشی در حوزۀ کاربرد یادگیری ماشین در تحلیل داده

سه ماهۀ دومدکتر رشیدی و همکارانانتشار کتاب در حوزۀ معماری هوش تجاری و معماری کالن داده

تعالی آموزش4

طراحی درس توسعۀ نرم افزارهای یادگیری ماشین در فضای 
محاسبات ابری در مقطع کارشناسی ارشد

سه ماهۀ چهارمدکتر اصغری اسکوئی و همکاران

دکتر رشیدی و دکتر بحرانیبرگزاری کارگاه برای دستیاران آموزشی دانشکده
سه ماهۀ اول و 

سوم

دکتر تیموری فعالبرگزاری کارگاه یادگیری ماشین توپولوژیکی
سه ماهۀ اول و 

سوم
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تعالی آموزش4

سه ماهۀ سومدکتر پرندبرگزاری کارگاه در حوزه NoSQL Database ها

سه ماهۀ سومدکتر متین فر و همکارانبرگزاری کارگاه در زمینۀ ساخت بازی های رایانه ای

سه ماهۀ سومدکتر متین فربرگزاری کالس های هیبریدی

سه ماهۀ چهارمدکتر پرندبرگزاری کارگاه در زمینۀ آموزش مفاهیم زنجیرۀ بلوکی و سالیدیتی

سه ماهۀ چهارمدکتر پورمحمدباقر اصفهانی و همکارانبرگزاری نشست علمی تشکیل کارگروه علوم انسانی دیجیتال

ایجاد اسالیدهای آموزشی برای تدریس درس »ساختمان داده ها و 
الگوریتم ها« مبتنی بر پویانمایی

سه ماهۀ اولدکتر رشیدی و همکاران

سه ماهۀ چهارمدکتر پرندتألیف کتاب در حوزۀ زنجیرۀ بلوکی

بین المللی شدن5

انتشار ویرایش الکترونیکی کتاب مقدمه ای بر تحلیل توپولوژیکی 
داده، رویکرد و کاربردها

دکتر تیموری فعال و دکتر الیاسی از 
دانشگاه خوارزمی

سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ چهارمدکتر رشیدیانتشار مقاله بین المللی با نمایۀ WOS در حوزۀ تخصصی استادان

سه ماهۀ چهارمدکتر بحرانیانتشار مقالۀ بین المللی در مجالت معتبر

انتشار مقاله در حوزۀ معامالت الگوریتمی و هوشمند
دکتر اصغری اسکوئی و دکتر ارنست از 

دانشگاه لیژ بلژیک
سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ دومدکتر متین فرسفر دانش افزایی به خارج از کشور
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی ریاضی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان »نرم افزار متلب با رویکرد ریاضی مالی«
دکتر صفدری و دکتر 

نیسی
سه ماهۀ اول

سه ماهۀ سومدکتر ممقانی و همکارانبرگزاری نشست علمی ریاضی مالی و بازار سرمایه

انجام طرح پژوهشی با عنوان شاخص تالطم و پوشش بدون ریسک در 
بازار سرمایه

دکتر صفدری و دکتر 
نیسی

سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ سومدکتر غیاثیبرگزاری کارگاه آموزشی با موضوع تحلیل نظریۀ عدم قطعیت فازی

سه ماهۀ چهارمدکتر شاه بیکبرگزاری کارگاه آموزشی

سه ماهۀ اولدکتر شاه بیک و همکارانتدوین و ارسال مقاله در حوزۀ تخصصی در نشریات معتبر داخلی

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان مدل های تصادفی پیشرفته در مالی با 
استفاده از متلب

سه ماهۀ سومدکتر مدرسی

سه ماهۀ اول تا چهارمدکتر مدرسی و همکارانارائۀ مقاله در سمینارهای داخلی 

برگزاری کرسی ترویجی با موضوع تعیین دامنۀ ریسک با استفاده از 
مدل های تالطم تصادفی پایدار

سه ماهۀ سومدکتر مدرسی

تدوین و انتشار مقاله در نشریات معتبر داخلی
دکتر بنی هاشمی و 

سه ماهۀ دومهمکاران

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان بهینه سازی سبد دارایی کالسیک و 
سه ماهۀ سومدکتر بنی هاشمیتصادفی با نرم افزار متلب و گمز

تدوین و انتشار مقاله در مجلۀ پژوهش های نوین ریاضی
دکتر بنی هاشمی و 

سه ماهۀ سومهمکاران
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

برگزاری کارگاه در هفتۀ پژوهش
دکتر بنی هاشمی و 

همکاران
سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ اولدکتر غیاثیشرکت و ارائۀ مقاله در هفتمین همایش ریاضیات و علوم انسانی

سه ماهۀ اولدکتر غیاثیارائۀ مقاله در همایش موضوع اعداد فازی

سه ماهۀ اولدکتر شاه بیک و همکارانسخنرانی و چاپ مقاله در هفتمین همایش ریاضیات و علوم انسانی

سه ماهۀ سومدکتر شاه بیکسخنرانی در هفتۀ پژوهش

سه ماهۀ اولدکتر صفدریشرکت در همایش های معتبر داخلی

سه ماهۀ سومدکتر نیسیبرگزاری کارگاه با عنوان تأمین مالی استارتاپ ها

سه ماهۀ سومدکتر نیسیبرگزاری کارگاه با عنوان مسائل حقوقی استارتاپ ها

دکتر نیسیتدوین و انتشار مقاله در نشریات معتبر داخلی
سه ماهۀ دوم، سوم و 

چهارم

برگزاری نشست تخصصی روش های پیشرفتۀ تحلیل داده های مالی با تأکید 
بر یادگیری ماشین

دکتر نیسی و دکتر 
سه ماهۀ چهارمصفدری

برگزاری نشست علمی علم داده و کاربردهای آن در فناوری مالی و 
صنعتی

دکتر نیسی و دکتر 
اسکندری

سه ماهۀ دوم

برگزاری نشست علمی پژوهشی علم داده در مالی
دکتر نیسی و دکتر 

سه ماهۀ سومصفدری

سه ماهۀ سومدکتر نیسیارائه سخنرانی در کنفرانس بیم سنجی

تدوین و انتشار مقاله در نشریۀ تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
دکتر بنی هاشمی و دکتر 

سه ماهۀ اول تا چهارممدرسی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

2
ارتباط با جامعه و 

صنعت
سه ماهۀ اول تا چهارمدکتر شاه بیکشناخت تیم های استارتاپ دانشکده

بین المللی شدن3

تدوین و انتشار مقاله بین المللی با موضوع تقریب جواب معادالت غیرخطی 
با مشتقات جزیی

سه ماهۀ چهارمدکتر صفدری

ارائۀ سخنرانی در همایش بین المللی بیم سنجی با موضع تحلیل دینامیک 
سه ماهۀ دومدکتر صفدریشاخص تالطم

دکتر بنی هاشمی و انتشار مقالۀ بین المللی
سه ماهۀ اولهمکاران

دکتر بنی هاشمی و تدوین و انتشار مقالۀ بین المللی 
سه ماهۀ دومهمکاران

دکتر بنی هاشمی و ارائۀ سخنرانی در همایش بین المللی تحلیل پوششی داده ها 
سه ماهۀ دوم و سومهمکاران

سه ماهۀ چهارمدکتر غیاثیتدوین و انتشار مقاله در نشریات معتبر بین المللی

سه ماهۀ اولدکتر شاه بیکتدوین و انتشار مقاله در نشریات معتبر بین المللی

 Radial  تدوین و ارسال مقاله در نشریات معتبر بین المللی با موضوع
epidervatives

سه ماهۀ دوم و سومدکتر شاه بیک و همکاران

سه ماهۀ سوم و دکتر مدرسی و همکارانتدوین و انتشار مقاالت بین المللی در نشریات معتبر
چهارم

سه ماهۀ دوم، سوم، دکتر نیسیتدوین و انتشار مقاالت بین المللی
چهارم

سه ماهۀ دوم و سوم دکتر نیسیشرکت در دورۀ دانش افزایی بلندمدت )پسادکتری(

4
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

دکتر نیسی و دکتر راه اندازی شبکۀ علمی 
سه ماهۀ سومصفدری

سه ماهۀ چهارمدکتر نیسیارائۀ سخنرانی در همایش های ملی و بین المللی
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دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان های خارجی
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برنامۀ عملیاتی دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان های خارجی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیبازبینی سرفصل های دروس )با عطف به نیازهای علمی، اقتصادی و اجتماعی جامعه(

تقویت پیوند گروه ها با جامعه و صنعت
امکان سنجی ظرفیت های گروه ها برای معرفی به بازار

نیازسنجی بازار بر اساس ظرفیت های دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان های خارجی
تهیه و ارائۀ گزارش هایی از مطالعات مستشرقان

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشي

انتقال فرهنگ ایرانی- اسالمی از طریق:
الف( ترجمۀ آثار فرهنگی ایران و جهان اسالم به زبان های خارجی

ب( گنجاندن فرهنگ ایرانی - اسالمی در متون درسی دانشجویان زبان های خارجی
ج( تقویت کرسی های مرتبط با علوم اسالمی

د( برگزاری کارگاه ها، همایش ها و... در زمینه های اسالمی
هـ( تالیف کتب درسی با رویکرد اسالمی

معاونت پژوهشي
معاون آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت پژوهشی
معاونت آموزشی

سه ماهۀ سوم
سه ماهۀ سوم
سه ماهۀ سوم
سه ماهۀ سوم
سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشيبرقراری تعامل و روابط دو جانبۀ فرهنگی در حیطۀ آموزش زبان

سه ماهۀ چهارممعاونت آموزشیایجاد رشته های جدید با رویکرد میان رشته ای

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشيتقویت کرسی های نظریه پردازی و تبدیل شدن به قطب کرسی های نظریه پردازی کشور

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشيتقویت رویکرد میان رشته ای در پژوهش های دانشکده ادبیات

سه ماهۀ چهارممعاونت آموزشیتالیف کتب آموزشی بروز

2
هدفمندسازی 

پژوهش

برگزاری کارگاه های دانش افزایی در زمینۀ رایانه، روش تدریس و روش تحقیق
معاونت آموزشی 

و پژوهشي
سه ماهۀ سوم

توجه به نوآوری و خالقیت در انتخاب موضوعات طرح ها، مقاالت و رساله ها
معاونت آموزشی 

و پژوهشي
سه ماهۀ سوم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

2
هدفمندسازی 

پژوهش

مسئله محور شدن رساله ها و مقاالت )معطوف به مسائل هر گروه آموزشی در جامعه(
معاونت آموزشی 

و پژوهشي
سه ماهۀ سوم

تشویق به تحقیقات میان رشته ای در بین اعضای گروه های آموزشی و استفاده از 
ظرفیت های موجود در دانشکده

معاونت آموزشی 
و پژوهشي

سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ سوممعاونت پژوهشيتأسیس هسته های پژوهشی

سه ماهۀ سوممعاونت پژوهشيتأسیس قطب های علمی در دانشکده

سه ماهۀ سوممعاونت پژوهشيبازنگری و نهادینه سازی استانداردهای پژوهشی: بروزرسانی استانداردها بر اساس کیفیت

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

ارتباط گیری گروه های آموزشی زبان های خارجی با شرکت ها، کارخانه ها و موسسه های 
مختلف خدماتی و تولیدی

معاونت آموزشی 
و پژوهشي

سه ماهۀ سوم 

ارتباط گیری گروه های آموزشی با موسسه ها و نهادهای حکومتی )مانند میراث فرهنگی، 
صدا و سیما، وزارت امور خارجه، رایزنی های فرهنگی، سفارت خانه ها و...( همچنین 

ارتباط با حوزه های علمیه

معاونت آموزشی 
و پژوهشي

سه ماهۀ سوم

استفاده از ظرفیت های دانشکده در جهت شرکت در جلسه های مشورتی با دانشگاه ها، 
موسسات، آموزش وپرورش، وزراتخانه ها و...

معاونت آموزشی 
و پژوهشي

سه ماهۀ سوم

همکاری با انجمن های علمی استادان )انجمن ویراستاری، انجمن میان فرهنگی، انجمن 
منطق و...(

معاونت آموزشی 
و پژوهشي

سه ماهۀ سوم

تعالی آموزش4

توجه به اشتغال زایی دانشجویان از طریق برگزاری دوره های مهارت افزایی و فن آموزی برای 
دانشجویان )مانند دوره های ترجمۀ شفاهی، تور و گردشگری، ویراستاری، اخالق پژوهی، 

تفکر انتقادی، تصحیح نسخ خطی و...

معاونت آموزشی 
و پژوهشي

سه ماهۀ چهارم

آسیب شناسی میزان خالقیت، مسئله محور بودن و هم گرا بودن فعالیت های آموزشی و 
پژوهشی استادان

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشي

آسیب شناسی در زمینۀ تعداد رساله ها و درس ها و کیفیت آموزش و پژوهش در دانشکده
معاونت آموزشی 

و پژوهشي
سه ماهۀ چهارم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

تعالی آموزش4

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیارتقای کیفیت آموزش در مقطع کارشناسی از طریق استفاده از استادان داخل گروه ها

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیرشد و ارتقای کّمی و کیفی گروه های آموزشی با تأسیس مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

معاونت آموزشی بررسی تنگناها، موانع، امکانات و زمینه های رشد دانشکده
سه ماهۀ سومو پژوهشي

معاونت آموزشی تالش برای ایجاد وحدت، همگرایی و کار گروهی بین اعضای گروه ها
سه ماهۀ سومو پژوهشي

نظارت و ارتقای کیفیت آموزش در دانشکده از طریق:
الف( بررسی ارزشیابی ها )ثبت اطالعات استادان مدعو(

ب( حضور و غیاب استادان در دانشکده
ج( بررسی طرح درس ها

د( کمتر کردن تعداد استادان مدعو
و( تالش برای در دسترس بودن استادان

ز( به روزرسانی وسایل کمک آموزشی و سامانه های تدریس مجازی
ح( نظارت بر جذب استادان

ط( برگزاری کارگاه های روش های جدید آموزش و پژوهش

سه ماهۀ چهارممعاونت آموزشی

بین المللی شدن5

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیعقد تفاهم نامه در زمینۀ استفادۀ متقابل از استادان خارج از کشور در امر تدریس

جذب دانشجویان خارج از کشور و بالعکس از طریق دوره های آموزشی متقابل با 
سه ماهۀ چهارممعاونت آموزشیدانشگاه های خارجی

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیتشویق استادان به شرکت در همایش ها و نشست های بین المللی

معاونت آموزشی برگزاری دوره ها و نشست های مشترک با دانشگاه های خارج از کشور
سه ماهۀ چهارمو پژوهشي

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیایجاد نشریات بین المللی و تشویق به چاپ مقاالت در نشریات بین المللی

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیتشویق استادان به استفاده از فرصت های مطالعاتی خارج از کشور
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

نظارت فرهنگی بر کار انجمن های علمی دانشکده از طریق نظارت بر فعالیت مشاوران 
فرهنگی انجمن های علمی دانشجویی

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشی

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیبرگزاری کرسی های ترویجی با رویکرد بررسی و ترویج مسائل اخالقی

توجه به امور تربیتی در کنار امور آموزشی در گروه ها
معاونت آموزشی 

و پژوهشي
سه ماهۀ چهارم

ارائۀ الگوهای اخالقی و فرهنگی مناسب از میان استادان در زمینه های تربیتی و آموزشی 
)الگوسازی(

معاونت آموزشی 
و پژوهشي

سه ماهۀ چهارم

برگزاری فعالیت های فرهنگی در دانشکده )تئاتر، نمایش، نقد فیلم، شب شعر و مسابقات 
فرهنگی(

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشی

7

توسعۀ زیرساخت ها 
و بهره وری 

مدیریت

معاونت آموزشی تالش برای الکترونیکی کردن فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اداری دانشکده
سه ماهۀ چهارمو پژوهشي

معرفی استادان در فضای مجازی )سایت ها، ویکی پدیا، آکادمیا و...( و به روزرسانی 
سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیاطالعات ایشان

معاونت آموزشی ایجاد شبکه های ارتباطی با استادان و دانشجویان
سه ماهۀ چهارمو پژوهشي

8
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی
دکتر بحرانی و استقرار تیم پژوهشی در مرکز رشد دانشگاه

همکاران
سه ماهۀ سوم و 

چهارم
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی تاریخ در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

1
تحول در علوم 

سه ماهۀ سوممدیر گروهتدوین برنامه در هر چهار حوزۀ بومی سازی، اسالمی سازی، کارآمدی و روزآمدیانسانی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ سومدکتر آمنه ابراهیمی بسابیاجرای طرح پژوهشی »یاریگری و وفاق اجتماعی در تاریخ ایران«

سه ماهۀ چهارمدکتر اسماعیل شمساجرای طرح پژوهشی »تأملی تاریخی بر رویارویی ایرانیان با بیماری های همه گیر«

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ چهارمدکتر سیده فهیمه ابراهیمیاجرای طرح پژوهشی »پیامدهای افول جاده ابریشم در آسیای مرکزی(

اجرای طرح پژوهشی »چالش مرکزگریزی در حکمرانی فرارود طی قرون 16 تا 
سه ماهۀ سومدکتر سیده فهیمه ابراهیمی20 علل و پیامدها« )در مرکز اوراسیای دانشگاه تهران(

سه ماهۀ سوممدیر گروهایجاد زمینه های الزم برای راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ تاریختعالی آموزش4

بین المللی شدن5

سه ماهۀ سومدکتر اسماعیل شمسشرکت در همایش بین المللی »فقیه طیران« در دانشگاه وان کشور ترکیه

سه ماهۀ سومدکتر اسماعیل شمسعضویت در هیئت تحریریۀ نشریۀ بین المللی »نوبهار آکادمیک« استانبول

طرح تدوین و انتشار پنج عنوان کتاب مصور کودکان برای معرفی شخصیت های 
برجسته ادبی و فرهنگی روسیه با همکاری بنیاد روسکی میرروسیه )به صورت 

مشترک با جناب آقای دکتر موسی عبداللهی(
سه ماهۀ چهارمدکتر مهدی میرکیایی

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی
اجرای برنامه هایی برای ارتباط بیشتر دانشجویان با جامعه علمی کشور و همچنین 

سه ماهۀ چهارممدیر گروهتقویت زمینه های کارآفرینی

7

توسعۀ زیرساخت ها 
و بهره وری 

مدیریت
سه ماهۀ چهارممدیر گروهبرگزاری نشست های ساالنه دانشجویان، فارغ التحصیالن و اعضای علمی گروه تاریخ

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی
تالش می شود موضوع »تاریخ و مطالعات میان رشته ای« به عنوان برند گروه 

تاریخ معرفی شود
سه ماهۀ سوممدیر گروه
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی زبان شناسی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

1
تحول در علوم 

انسانی

بازنگری برنامۀ درسی دوره های کارشناسی ارشد و 
دکتری

مسئول: دکتر مدرسی قوامی
گروه های مجری:

زبان شناسی: دکتر دبیرمقدم؛ دکتر رقیب دوست؛ دکتر 
میرزائی؛ دکتر گندم کار

آزفا: دکتر صحرایی؛ دکتر رهبر؛ دکتر زندمقدم
زبان های باستانی: دکتر منشی زاده؛ دکتر چنگیزی

سه ماهۀ سوم

روزآمد کردن منابع درسی دوره های کارشناسی 
ارشد و دکتری

مسئول: دکتر مدرسی قوامی
زبان شناسی: دکتر دبیرمقدم، دکتر رقیب دوست؛ دکتر 

میرزائی، دکتر گندم کار
آزفا: دکتر صحرایی؛ دکتر رهبر، دکتر زندمقدم
زبان های باستانی: دکتر منشی زاده، دکتر چنگیزی

سه ماهۀ دوم

2
هدفمندسازی 

پژوهش

تدوین فهرست موضوعات موردنظر استادان برای 
تکمیل مجموعۀ تک نگاشته های زبان شناسی

سه ماهۀ چهارممسئول: دکتر میرزائی با همکاری همۀ اعضای گروه

تکمیل مجموعه 7 جلدی زبان فارسی را چگونه 
آموزش دهیم؟

سه ماهۀ چهارممسئول و مجری: دکتر صحرائی

سه ماهۀ چهارممسئول: دکتر میرزائی و مدیر گروه با همکاری دانشگاهبرگزاری نشست علمی

اقدام در جهت رفع مشکالت نشریۀ علم زبان و 
ارتقای سطح علمی آن

مسئول: دکتر دبیرمقدم؛ دکتر صحرایی
مجری: دکتر چنگیزی، دکتر میرزائی، دکتر زندمقدم

سه ماهۀ سوم

تعالی آموزش3

شناسایی شیوه های نوین آموزش مجازی و کارگاه های 
مناسب برای آشنایی با این شیوه ها و شرکت در کارگاه ها

سه ماهۀ سوممسئول: دکتر رهبر با همکاری اعضای گروه

سه ماهۀ چهارممدیر گروه با همکاری دانشگاهاقدام برای ایجاد دوره های مجازی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

تعالی آموزش3

ارزیابی عملکرد دانشجویان در پایان  هر نیمسال در 
سه ماهۀ چهارممدیر گروه با همکاری همۀ اعضای گروهجهت تشویق دانشجویان موفق و شناسایی مشکالت

تعیین مالک های گروه برای پذیرش دانشجویان 
سه ماهۀ چهارممدیر گروه با همکاری همۀ اعضای گروهخارجی مستعد

بین المللی شدن4

اقدام برای برگزاری یازدهمین همایش بین المللی 
زبانشناسی در سال 1402

اعضای هیئت علمی با همکاری انجمن علمی 
دانشجویی گروه زبان شناسی

سه ماهۀ سوم

اجرای یک طرح پژوهشی بین المللی با همکاری 
گروه زبان روسی

مجری: دکتر منشی زاده و چنگیزی با همکاری گروه 
زبان روسی

سه ماهۀ چهارم

تهیۀ فهرست مقاله های فارسی تأثیرگذار اعضای 
هیئت علمی شاغل و بازنشسته گروه برای برگردان به 

زبان انگلیسی و قرار گرفتن روی سایت گروه
سه ماهۀ چهارممجری: دکتر مدرسی قوام و دکتر گندم کار

برگزاری دوره های بین المللی با دعوت از استادان 
خارجی

اعضای هیئت علمی با همکاری انجمن علمی 
دانشجویی گروه زبان شناسی

سه ماهۀ سوم

اجرای یک طرح پژوهشی بین المللی در چارچوب 
سه ماهۀ سوممسئول و مجری: دکتر صحرائیطرح ژان مونه

هنجارسازی نسخۀ تکمیلی پروتکل مهارت های ارتباطی 
مونترال که مرحلۀ نخست تدوین و بومی سازی نسخۀ 

فارسی آن پیش از این انجام شده است

مسئول و مجری: دکتر رقیب دوست و با
همکاری دانشگاه مونترال به سرپرستی پروفسور 

Yves Joanette
سه ماهۀ چهارم

جذب دانشجوی پسادکتری از بین استادان خارجی 
رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، زبانشناسی، مطالعات 

ایران و سایر رشته ها

مسئول: دکتر صحرایی و دکتر مدرسی قوامی
مستمرمجری: همۀ اعضای گروه

تربیت مدرس بومی زبان فارسی برای کشورهای هدف 
از طریق جذب دانشجویان خارجی در رشتۀ آزفا

مسئول: دکتر صحرایی و دیگر اعضای گروه با 
همکاری مرکز آزفای دانشگاه

سه ماهۀ سوم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

بین المللی شدن4
برگزاری سلسله نشست های بین المللی پیوند زبانی 

فارسی و سایر زبان ها
سه ماهۀ سوممسئول: دکتر صحرایی

5
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

نشست با دانشجویان در ابتدای هر نیمسال
مسئول: دکتر مدرسی قوامی و دکتر گندم کار با 

همکاری همۀ اعضای گروه
سه ماهۀ سوم

برگزاری کارگاه های مهارت افزایی برای دانشجویان
مسئول: دکتر گندم کار، دکتر چنگیزی و دکتر رهبر با 

همکاری انجمن علمی دانشجویی گروه زبان شناسی
سه ماهۀ سوم

برگزاری کارگاه با موضوع پیوند دانشجویان با 
صنعت و جامعه

مسئول: دکتر گندم کار و دکتر رهبر با همکاری
مرکز رشد و کارآفرینی دانشکده ادبیات

سه ماهۀ سوم و 
چهارم

برنامه ریزی و برگزاری نشست زبان و هویت
مجری: دکتر صحرایی با همکاری همۀ اعضای گروه 

و پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات
سه ماهۀ سوم

بازدید علمی از آزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه
مجری: دکتر رقیب دوست؛ دکتر گندم کار؛ دکتر 

مدرسی قوامی و دکتر هاشمی
سه ماهۀ سوم

6

توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت

سه ماهۀ سوممدیر گروه با همکاری ریاست دانشکدهاقدام برای استخدام کارشناس متناسب با نیازهای گروه

اقدام برای روزآمد کردن سایت گروه و ارتقای 
کیفیت آن

مسئول: دکتر میرزائی با همکاری مرکز فناوری 
دانشگاه

سه ماهۀ سوم
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی زبان و ادبیات اسپانیایی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ سوممدیر گروهبومی سازی محتوای برنامه های درسی

سه ماهۀ سوممدیر گروهتوجه به استفاده از منابع جدید

استفاده از متون اسالمی در واحدهای درسی
دکتر باشی زاده و 

دکتر مقدم
سه ماهۀ چهارم

پایه گذاری نشست تاریخ هنر اسالم به زبان اسپانیایی با هدف آموزش هم زمان تاریخ 
بومی هنر اسالم و زبان اسپانیایی و افزایش فرصت اشتغال در زمینۀ گردشگری

سه ماهۀ چهارممائوریللو

Islamic and Glob� با محوریت موضوع Book Series  ادامه چاپ سری کتب
al Studies  توسط انتشارات معتبر Palgrave MacMillan به عنوان سردبیر

سه ماهۀ سوممائوریللو

سه ماهۀ سومدکتر امیدبخشبازنگری دروس مقطع کارشناسی

سه ماهۀ سومدکتر امیدبخشایجاد گرایش های تطبیقی و میان رشته ای متنوع تحصیالت تکمیلی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ چهارمدکتر مقدمنگارش چهارمقالۀ علمی - پژوهشی

سه ماهۀ چهارمدکتر مقدمترجمه و چاپ سه کتاب در حوزۀ ادبیات اسپانیایی

سه ماهۀ چهارمدکتر مقدمتدوین یک کتاب آموزشی در حوزۀ ترجمه مرتبط با زبان اسپانیایی

برگزاری دو کرسی دربارۀ نظریه پیر بوردیو، جامعه شناس و مردم شناس سرشناس 
فرانسوی در حوزۀ ترجمه

سه ماهۀ سومدکتر مقدم

سه ماهۀ سومدکتر مقدمبرنامه ریزی برای تأسیس مجلۀ چندزبانه 

سه ماهۀ چهارممدیر گروهبرگزاری کنفرانس یا همایش
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

هدفمندسازی 2
پژوهش

راه اندازی اولین سری کتاب های )book series(در سطح بین الملل که به روابط 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... بین کشورهای اسالمی و آمریکای 

التین، اسپانیا و پرتغال می پردازد به عنوان
Islamicate and Aero�American World Connections 

با انتشارات معتبر بین المللی »بریل« و با همکاری فرناندو کاماچو پدیا از دانشگاه 
Book Series Edi�  اتونومای مادرید و الودی برون از کالج مکزیک به عنوان
tors و هیئت تحریریه )Editorial Board( متشکل از هشت استاد از آرژانتین، 

اسپانیا، ایتالیا، کانادا و ایاالت متحده

سه ماهۀ سومدکتر مائوریللو

ارتباط با جامعه و 3
صنعت

سه ماهۀ سومدکتر مقدمسخنرانی در خصوص آموزش و برابری به عنوان موضوعی در حیطۀ حل مشکالت کشور

سه ماهۀ چهارمدکتر باشی زادهدعوت از کارآفرینان برای ایجاد انگیزه در آیندۀ شغلی دانشجویان و آشنایی با بازار کار

تعالی آموزش4

سه ماهۀ چهارممدیر گروهایجاد مقطع کارشناسی ارشد

به کارگیری استادان خارج از کشور برای تدریس با حضور استادان اسپانیایی در 
سه ماهۀ چهارممدیر گروهچهارچوب توافقنامه ها

بین المللی شدن5

راه اندازی اولین سری کتاب های )book series( در سطح بین الملل که به روابط 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... بین کشورهای اسالمی و آمریکای 

 Islamicate and Ibero�American التین، اسپانیا و پرتغال می پردازد به عنوان
World Connections

سه ماهۀ چهارمدکتر مائوریللو

حضور استادان اسپانیایی، ایتالیایی، فرانسوی، پرتغالی و از آمریکای التین در 
سه ماهۀ چهارمدکتر مائوریللوچهارچوب توافقنامه های امضا شده و جدید

همکاری مشترک با دانشگاه های اسپانیایی، ایتالیایی، فرانسوی، پرتغالی و از آمریکای 
سه ماهۀ سومدکتر مائوریللوالتین جهت جذب دانشجو در چهارچوب توافقنامه های امضا شده و جدید

سه ماهۀ دومدکتر امیدبخشتبدیل سایت دانشگاه و دانشکده ها به ویترین ارائۀ برند 

سه ماهۀ اولدکتر امیدبخشحضور هدفمند و مسئله محور در تمامی مجامع علمی بین المللی

سه ماهۀ سومدکتر امیدبخشاستفاده از ظرفیت آیین نامه های موجود برای شرکت در کنفرانس ها و فرصت های مطالعاتی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

بین المللی شدن5

سه ماهۀ چهارمدکتر امیدبخشتسهیل و بهبود روند تبادل استاد و دانشجو در سطوح مختلف بین المللی

سه ماهۀ سومدکتر شبیریهمکاری با مرکز خیام )دانشگاه نبریخای مادرید(

سه ماهۀ چهارمدکتر شبیریهمکاری در تفاهم نامه های دانشگاه خارجی

سه ماهۀ چهارمدکتر باشی زادهدعوت از استادان اسپانیایی زبان برای برگزاری سخنرانی و کارگاه

سه ماهۀ سومدکتر مقدمبرگزاری کنفرانس یا سمینار 

سه ماهۀ سومدکتر مقدمنشست با محققان، مترجمان و استادان خارج از کشور

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

برگزاری بازدیدهای علمی
دکتر مقدم، دکتر 
باشی زاده و دکتر 

مائوریللو
سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ سومدکتر باشی زادهبرگزاری نمایشگاه یا نمایش فیلم جهت توسعه و ترویج مسائل فرهنگی

مشاور انجمن علمی تقویت انجمن علمی
سه ماهۀ سومبا همکاری گروه

سه ماهۀ چهارممدیر گروهبه کارگیری استادان خارج از کشور برای تدریس 

سه ماهۀ چهارممدیر گروهحضور استادان اسپانیایی در چهارچوب توافقنامه ها

برگزاری بازدیدهای علمی
دکتر مقدم، دکتر 
باشی زاده و دکتر 

مائوریللو
سه ماهۀ سوم

7
توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 
مدیریت

داشتن سامانه ای برای دانشجویان جهت به اشتراک گذاری اطالعات دانشگاه و 
سه ماهۀ سوممدیر گروهدپارتمان، فایل ها، منابع درسی و شبکه های اینترنت در ارتباط با دروس

جایگاه دانشگاه و8
سه ماهۀ چهارممدیر گروهبرقراری ارتباط مؤثر با سفارت های اسپانیایی زبانبرندسازی
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی زبان و ادبیات آلمانی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

1
تحول در علوم 

انسانی

تشکیل کارگروه مشترکی از نمایندگان رشته های مختلف مرتبط و فراهم کردن 
مقدمات مطالعاتی الزم در پژوهشکدۀ تحول علوم انسانی

دکتر مهرداد سعیدی با 
همکاری نمایندگان گروه های 

مرتبط
سه ماهۀ سوم

بررسی سرفصل رشتۀ  زبان و ادبیات آلمانی بر مبنای تجربه های سال های گذشته و ارائۀ 
سه ماهۀ چهارممدیر گروهپیشنهادهای رهگشا و عملی برای بهبود و انسجام عناوین درسی )دست کم 4 درس(

مالحظۀ  تخصیص محتویاتی به مواد آموزشی تا مجال بیشتری برای امکان 
آشنایی و اشتغال دانشجویان در فعالیت هایی مانند ترجمه، اشتغال در مناصبی 

مانند مترجم در وزرات امور خارجه، صداوسیما و... به دست دهد

دکتر حیدری، دکتر توچاهی، 
سه ماهۀ سومدکتر ترکمان و دکتر هاشمی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

مطالعۀ طراحی هستۀ پژوهشی مشترکی میان گروه آلمانی و گروه ادبیات 
انگلیسی برای تمهید همایش بین المللی در موضوع »زبان و احساس«

دکتر توچاهی از گروه آلمانی 
و دکتر فرهمندفر از گروه 

ادبیات انگلیسی
سه ماهۀ سوم

دکتر حیدری، دکتر توچاهی، مطالعه در زمینۀ پژوهش هایی که ناظر به مسائل کشورند
سه ماهۀ سومدکتر ترکمان و دکتر هاشمی

مطالعه در زمینۀ پژوهش های خالقانه و نوآورانه )فعالیت های ناظر به مزیت نسبی 
اعضای گروه در زمینه های آموزش زبان، ادبیات آلمانی و مطالعات علوم انسانی 

که مترصد انتقال دوسویه ی دستاوردهای فرهنگی باشد(

دکتر حیدری، دکتر توچاهی، 
سه ماهۀ چهارمدکتر ترکمان و دکتر هاشمی

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ چهارممدیر گروههدایت حداقل دو پروژه در این موضوع 

مستمر---استفاده از میراث فرهنگی متقابل این دو سرزمین

برگزاری کارگاه هدایت تورهای گردشگری با رویکرد معرفی درخور و اصولی 
میراث فرهنگی چندجانبۀ ایران

دکتر دانشور )همکار مدعو 
سه ماهۀ دومگروه زبان آلمانی(

برگزاری نشست های کارآفرینی در زمینۀ  مرتبط با زبان آلمانی و مزیت های 
نسبی کشور آلمان و دیگر کشورهای آلمانی زبان در عرصه هایی مانند صنعت و 

فناوری و مطالعات علوم انسانی و کوشش برای ایجاد مبادله ای دوسویه

انجمن علمی گروه آلمانی با 
سه ماهۀ سومنظارت دکتر هاشمی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

تعالی آموزش4

سه ماهۀ سومدکتر ترکمان و دکتر توچاهیبرگزاری کارگاه

تنظیم دست نامۀ انجام پروژه های علمی در مقطع کارشناسی
دکتر توچاهی، دکتر هاشمی، 
دکتر ترکمان و دکتر اصغری

مستمر

تألیف کتاب های اختصاصی با ممیزه و خصیصه های ویژه گروه زبان و ادبیات 
آلمانی دانشگاه عالمه طباطبائی در حوزه های دستوری

سه ماهۀ چهارمدکتر ترکمان

تألیف کتاب های اختصاصی با ممیزه و خصیصه های ویژه گروه زبان و ادبیات 
آلمانی دانشگاه عالمه طباطبائی در حوزه های ادبیات و ترجمه

سه ماهۀ چهارمدکتر هاشمی

جذب استادهای شاخص- اعالم نیاز گروه به جذب استادهای زبده و 
فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر

دکتر حیدی، دکتر توچاهی، 
دکتر ترکمان و دکتر هاشمی

سه ماهۀ چهارم

بین المللی شدن5

تحقیق دربارۀ فعالیت  مجموعه های دانشگاهی کشورهای منطقه دربارۀ زبان و 
ادبیات آلمانی به منظور بهره برداری از تجربه های آن ها در زمینۀ آموزش زبان 

آلمانی و تشکیل اتحادیه ای برای تبادل تجربیات و برگزاری برنامه های مشترک 
علمی - پژوهشی

دکتر مهرداد سعیدی، دکتر 
هایکو کنراد از آلمان و دیگر 
اعضای گروه زبان و ادبیات 

آلمانی

سه ماهۀ چهارم

بررسی افق  همکاری های بین المللی منطقه ای با گروه های ادبیات و زبان های 
خارجی دانشگاه های دولتی تاجیکستان، ازبکستان و ارمنستان 

دکتر مهرداد سعیدی، دکتر 
هایکو کنراد از آلمان و دیگر 
اعضای گروه زبان و ادبیات 

آلمانی

سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ سوماعضای گروهانتشار مقاله در مجلۀ »اشپکتروم ایران« و مجله های مشابه که دارای برد بین المللی هستند 

وبینار مشترک آنالین با همکاری موسسۀ فرهنگی اتریش و... در ایران )حداقل 
یک برنامه و در صورت تهیه شرایط مساعد دو برنامه(

دکتر توچاهی، دکتر هاشمی و 
دکتر ترکمان

سه ماهۀ سوم

)DAAD( انجام مالقات مقتضی با موسسه مبادالت خدمات دانشگاهی آلمان
دکتر حیدری، دکتر توچاهی، 
دکتر ترکمان و دکتر هاشمی

سه ماهۀ چهارم
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دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

برگزاری نشست های علمی مشترک در زمینۀ تاریخ معاصر در موضوع های 
سازنده ناظر به اهداف فرهنگی با گروه تاریخ

انجمن علمی گروه آلمانی و 
سه ماهۀ چهارمتاریخ با نظارت دکتر ترکمان

برگزاری نشست های علمی مشترک در موضوع های متناسب و مشترک با هدف 
معرفی چهره های شاخص فرهنگی  

انجمن علمی گروه آلمانی و 
سه ماهۀ چهارمادبیات

سه ماهۀ سومبا نظارت دکتر هاشمینشست گروه ادبیات فارسی )به مناسبت بزرگداشت سعدی(

برگزاری نشست های علمی مشترک در زمینۀ فلسفۀ تطبیقی و یا فلسفۀ آلمانی با 
گروه فلسفه

انجمن علمی گروه آلمانی و 
سه ماهۀ چهارمفلسفه با نظارت دکتر توچاهی

مطالعات ناظر به مختصات علمی-پرورشی تکامل دانش در رشته های علوم 
انسانی در سرزمین آلمان )مکاتب و چهره ها(

اعضای گروه آلمانی با 
همکاری استادهای مرتبط 
با گروه  آلمانی: خانم لیزا 

سورین و آقای فلیکس باخمن 
از آلمان

سه ماهۀ چهارم

7
توسعۀ 

زیرساخت ها و 
بهره وری مدیریت

مطالعۀ شرایط برگزاری دورۀ کارشناسی ارشد- راه اندازی دورۀ ارشد مطالعات 
ترجمه 

دکتر هاشمی و دکتر 
حیدری با همراهی دیگر 
اعضای گروه با حمایت 
معاونت آموزشی دانشگاه

سه ماهۀ سوم

راه اندازی گروهی در شبکه های اجتماعی و بررسی امکان برگزاری نشست های 
دوره ای

دکتر حیدری، دکتر 
توچاهی، دکتر ترکمان و 

دکتر هاشمی در همکاری با 
انجمن علمی دانشجویی

سه ماهۀ سوم

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

انجام همکاری های مشترک در زمینۀ نشریات با موسسه های وابسته به نهادهای 
فرهنگی کشورهای آلمانی زبان – همکاری در نشریۀ )اکافنستر( با استفاده از 

قابلیت های دانشجویان
سه ماهۀ سومدکتر توچاهی

مطالعه و مذاکره با نشریه های معتبر مانند نشر هرمس و یا نشر دانشگاه 
عالمه طباطبائی و تهیۀ فهرستی از این آثار

سه ماهۀ چهارمدکتر توچاهی
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

1
تحول در علوم 

انسانی

ارائۀ دروس جدید در دورۀ ارشد با محتوای بین رشته ای از جمله ادبیات و تاریخ
دکتر طاهر رضایی و دکتر 

پورصنعتی
سه ماهۀ سوم

افزودن منابع مناسب داخلی به سیالبس درسی جهت تقویت هویت بومی و 
ارتفای باورهای توانمندی داخلی در دانشجویان 

مجری اصلی: دکتر 
سعیدی با همکاری سایر 

اعضای گروه
سه ماهۀ دوم

سه ماهۀ اولدکتر رضاییبه روزکردن سیالبس درس نمایش با استفاده از منابع داخلی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

برگزاری جلسات ماهیانه اعضای هیئت علمی گروه با ارائۀ جدیدترین یافته ها به 
طرح موضوع های چالش برانگیز در رشته

سه ماهۀ دوممدیر گروه

ارائۀ درس نگارش برای دانشجویان دکتری با هدف تدوین مقاله و رساله
مجری اصلی: دکتر 

معرفت، دکتر نزاکت گو و 
دکتر مصطفایی

سه ماهۀ دوم

سه ماهۀ چهارمدکتر سعیدیپژوهش های میان رشته ای در حوزۀ روانشناسی زبان و علوم شناختی

پژوهش های بین رشته ای و مسئله محور در حوزۀ آزمون سازی انگلیسی با اهداف 
ویژه، و تربیت معلم

سه ماهۀ سومدکتر سعیدی

سه ماهۀ دومدکتر استاجیپژوهش های مرتبط با »آینده پژوهی و آموزش«

سه ماهۀ چهارمدکتر سلیمیانجام پژوهش های مرتبط با »پداگوژی و سواد انتقادی«

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ دومدکتر زندمقدمبرگزاری یک ژورنال کالب در هر سال 

برگزاری نشست های علمی با کارآفرینان در حوزۀ آموزش زبان و معرفی ظرفیت های 
دانشجویان به  درآمد  برای کسب  انگلیسی  ادبیات  و  زبان  آموزش  رشته های  بالقوۀ 

سه ماهۀ دوممدیر گروه

سه ماهۀ سومدکتر سلیمیانجام پژوهش های مرتبط با »پداگوژی و سواد انتقادی«
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دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه
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3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

برگزاری نشست های علمی با کارآفرینان در حوزۀ آموزش زبان و معرفی ظرفیت های 
دانشجویان به  درآمد  برای کسب  انگلیسی  ادبیات  و  زبان  آموزش  رشته های  بالقوۀ 

سه ماهۀ دوممدیر گروه

برگزاری کارگاه ادبی آشنایی با ادبیات انگلیسی زبان برای عموم مردم
دکتر رضایی و دکتر 

فرهمندفر
سه ماهۀ دوم

برگزاری gap meet و دعوت از جامعه عالقه مند به زبان و ادبیات انگلیسی در 
یک روز خاص در سال با حضور همۀ استادان گروه )رسالت اجتماعی(

مجری اصلی: دکتر 
نزاکت گو، دکتر سلیمی 
و همراهی سایر اعضای 

گروه

سه ماهۀ سوم

تعالی آموزش4

تقویت آموزش پژوهش محور با جهت دهی به پژوهش های دانشجویان در 
راستای اهداف کالن دانشگاه

سه ماهۀ چهارممدیر گروه

پذیرش دانشجویان پسادکترا )در صورت وجود متقاضی(
همۀ اعضای دانشیار و 

استاد در گروه
سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ سوممجری اصلی: دکتر سعیدیراه اندازی مرکز تحقیقات علوم شناختی و علم زبان

سه ماهۀ سومدکتر زند مقدمتألیف کتاب زبان شناسی کاربردی 

انتشار دو کتاب ترجمه با عنوان های:
1. ادبیات، فرهنگ، جامعه: مقاالتی در باب ادبیات معاصر فارسی

2. پس از ادبیات تطبیقی
سه ماهۀ سومدکتر مسعود فرهمندفر

سه ماهۀ چهارمدکتر بهزاد نزاکت گوترجمۀ کتاب رویکردهای یادگیری: راهنمایی برای مربیان

سه ماهۀ دومدکتر سلیمیتألیف کتاب انگلیسی برای رشتۀ کتابداری

تألیف کتاب زبان انگلیسی تخصصی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته 
حقوق بین المللی )انتشارات سمت(

سه ماهۀ سومدکتر مصطفایی
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بین المللی شدن5

سه ماهۀ چهارممدیر گروهتوسعۀ فعالیت های بین الملل گروه

دعوت از استادان خارجی برای ارائۀ سخنرانی به صورت مجازی
دکتر پورصنعتی و دکتر 

نزاکت گو
سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ سوممدیر گروهانتشار مقاله در ژورنال های نمایه دار بین المللی

شناسایی استادان نخبۀ ایرانی شاغل در دانشگاه های خارج از کشور و برگزاری 
همایش و نشست های تخصصی بین المللی مشترک

دکتر فرهمندفر و دکتر 
سلیمی

سه ماهۀ دوم

ارتقای کیفی نشریۀ گروه )ILT Journal( با دعوت از مدرسان و پژوهشگران 
موسسه های علمی و آموزشی بین المللی جهت عضویت در هیئت تحریریۀ 

فصلنامه 

دکتر مصطفایی و دکتر 
زندمقدم

سه ماهۀ سوم

انجام طرح های مشترک با دانشگاه های کشورهای دیگر و همکاری با 
دانشگاه های خارج از کشور به منظور داشتن تفاهم نامه های مشترک

سه ماهۀ سومدکتر استاجی

6
اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی و تربیتی

برگزاری جلسه های مستمر فصلی با دانشجویان
دکتر سلیمی و مدیر 

گروه
سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ سومدکتر سعیدیبرگزاری نشست های فرهنگی هم زمان با حضور استادان و دانشجویان

سه ماهۀ دومدکتر سعیدیبرگزاری سخنرانی انگیزشی برای ورودی های جدید

سه ماهۀ چهارمدکتر پورصنعتیجهت دادن به اهداف انجمن در راستای اهداف گروه

ظرفیت سازی برای پایان نامه های فرهنگ محور در )دو گرایش ادبیات و آموزش 
زبان انگلیسی( )بازمعنایی متون غنی ادبی(

دکتر سعیدی و دکتر 
فرهنمندفر

سه ماهۀ دوم

سه ماهۀ چهارممدیر گروهتوسعۀ دوره های مهارتی و درآمد زایی آموزشی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

7

توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت
بهبود تصویرسازمانی و برند دانشگاه

مجری اصلی: دکتر 
مصطفایی به همراه 

اعضای دانشیار به باالی 
گروه

سه ماهۀ چهارم

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

راه اندازی نشریۀ جدید در زمینۀ مطالعات میان رشته ای با همکاری استادان و 
پژوهشگران داخلی و خارجی در جهت ارتقای شاخص های علمی و برندسازی 

دانشگاه
سه ماهۀ سوممدیر گروه

سه ماهۀ دوممدیر گروهبرندسازی استادان در سطح بین الملل

برگزاری نشست های علمی و بین المللی؛ هر سال 4 نشست جهت نقش آفرینی و 
جریان سازی در حوزۀ بین الملل با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و وزارت 

امور خارجه
سه ماهۀ سومدکتر امیدبخش
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی زبان و ادبیات ترکی استانبولی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

1
تحول در علوم 

انسانی

ادامۀ روند بومی سازی و اسالمی سازی منابع درسی )چهار واحد از دروس ادبیات 
شفاهی و ادبیات کالسیک ترکی با توجه به ارزش های مشترک تاریخی، فرهنگی 

و اجتماعی ایران و ترکیه بومی سازی و اسالمی سازی می شود(

دکتر بهروز بیک بابایی 
و دکتر مهدی رضایی

سه ماهۀ دوم

تألیف مقاالت تطبیقی در زمینۀ اشتراکات ادبیات فارسی و ترکی و همچنین بررسی 
تأثیرات متقابل این دو ادبیات بر همدیگر )هر عضو هیئت علمی ساالنه یک مقاله(

سه ماهۀ دومدکتر مهدی رضایی

برگزاری حداقل سه کرسی نظریه پردازی و آزاداندیشی در حوزه های یادشده
دکتر مهدی رضایی، 

دکتر بهروز بیک بابایی 
و دکتر موسی رحیمی

سه ماهۀ دوم

2
هدفمندسازی 

پژوهش

انتشار حداقل یک مقالۀ خارجی توسط هر یک از اعضای گروه در سال )در 
.)Scopus  و یا ISI مجالت معتبر با نمایه بین المللی

سه ماهۀ دوماعضای گروه

انتشار حداقل یک کتاب و یا مقالۀ مشترک با پژوهشگران و استادان کشورهای 
همسایه و منطقه؛ آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان

سه ماهۀ دوماعضای گروه

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ دوممدیر گروهراه اندازی خوشۀ مشورتی در حوزۀ زبان و اقوام

سه ماهۀ دوممدیر گروهامضای تفاهم نامه با بنیاد شهریار جهت تحکیم روابط و انجام فعالیت های مشترک

برگزاری دو نشست با صاحبان شرکت ها و کارخانه های ترکی های در زمینۀ 
اشتغال زایی فارغ التحصیالن

سه ماهۀ دوممدیر گروه

تعالی آموزش4
شرکت اعضای گروه در کارگاه های آنالین بین المللی مهارت های تدریس و 

آشنا شدن با روش های نوین
سه ماهۀ چهارممدیر گروه
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

بین المللی شدن5

برگزاری دورۀ چهارم همایش پیوندهای ادبی و زبانی ایران و ترکیه با همکاری 
گروه زبان و ادبیات فارسی

دعوت از استادان شاخص )دانشیار و استاد تمام( ترکی های جهت تدریس دو ترم 
و یا بیشتر در گروه زبان و ادبیات ترکی

سه ماهۀ چهارممدیر گروه

ادامۀ همکاری با استاد اعزامی ترکی های با مرتبۀ دانشیاری در راستای تفاهم نامه های 
بین دانشگاهی ایران و ترکیه )بدون هزینه برای دانشگاه عالمه طباطبائی(.

سه ماهۀ سوممدیر گروه

شرکت اعضای گروه در همایش های بین المللی )هر عضو هیئت علمی حداقل هر سه 
سال یک بار در یکی از همایش های معتبر از جمله همایش بین المللی زبان ترکی که 
توسط فرهنگستان زبان ترکی و یا دانشگاه استانبول برگزار می شود، شرکت داشته باشد(

سه ماهۀ سوممدیر گروه

سه ماهۀ سوممدیر گروه شرکت اعضای گروه در فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت

اعزام حداکثر سه تن از دانشجویان گروه برای گذراندن یک نیمسال تحصیلی 
به عنوان دانشجوی میهمان در یکی از دانشگاه های استانبول و یا حاجت تپه )در 

راستای تفاهم نامه های بین دانشگاهی(
سه ماهۀ سوممدیر گروه

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

برگزاری جلسه های صمیمانه با دانشجویان و بررسی مهم ترین مسائل دانشجویی
انتخاب دانشجویان عالقه مند و فعال در انجمن علمی دانشجویی و ترغیب آن ها به 

اجرای برنامه های فرهنگی و علمی متناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی

مدیر گروه و مشاور 
انجمن دانشجویی

سه ماهۀ سوم

اجرای برنامه های مشترک علمی، ادبی و فرهنگی با دانشجویان دانشگاه های 
منطقه به صورت آنالین

مدیر گروه و مشاور 
انجمن دانشجویی

سه ماهۀ سوم

7

توسعۀ 

زیرساخت ها و 

بهره وری مدیریت

آشنایی استادان با فنآوری های نوین و استفاده از آن ها در امر آموزش و 
اشتغال زایی )کارگاه استفاده از شبکه های اجتماعی برای آموزش زبان خارجی، 

کارگاه فنآوری، ترجمه و اشتغال(

دکتر بهروز بیک بابایی 
و دکتر موسی رحیمی

سه ماهۀ چهارم

تشویق استادان و دانشجویان برای انجام فعالیت های بین رشته ای
دکتر بهروز بیک بابایی 
و دکتر موسی رحیمی

سه ماهۀ چهارم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

برگزاری کارگاه های مشترک بین المللی در حوزه های زبان و ادبیات و 
شناساندن جایگاه و امکانات دانشگاه عالمه طباطبائی برای پژوهشگران، استادان و 

دانشجویان کشورهای منطقه
سه ماهۀ چهارممدیر گروه

استفاده از محیط اینترنت و شبکه های مجازی در شناساندن استادان دانشگاه 
عالمه طباطبائی و آثار آن ها

سه ماهۀ چهارممدیر گروه
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی زبان و ادبیات چینی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

1
تحول در علوم 

انسانی

تدوین متون آموزشی برای رشتۀ زبان چینی با محوریت سازمان صمت و وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری )2 الی 3 جلد(

سه ماهۀ سوممدیر گروه

بازنگری سیالبس های درسی رشتۀ زبان چینی مصوبۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

همکاری با گروه های زبان چینی سایر دانشگاه ها برای تدوین سیالبس های درسی رشتۀ زبان 
چینی و ارائه به وزارت علوم

تربیت زبان دان کیفی برای تأمین نیازهای کشور

افزایش متون مربوط به فرهنگ ایرانی اسالمی در منابع آموزشی زبان چینی

ارتباط با دانشگاه های چین برای ارتقای سطح کیفی آموزش

تمرکز بر دروسی همچون ترجمه متون اسالمی و آموزش کلمات تخصصی اسالمی در این درس

2
هدفمندسازی 

پژوهش

انجام پژوهش های میان رشته ای، انجام پژوهش ها به منظور باال بردن سطح کیفی آموزش 
زبان چینی )هر سال دو مقاله(

مدیر گروه

سه ماهۀ سوم

اولویت بندی موضوع های پژوهشی موردنیاز مسئله محور و نوآورانه و شناسایی استادان و 
صاحب نظران برای انجام آن ها )به عنوان مثال تدوین فرهنگ لغت های موضوعی(

سه ماهۀ دوم

سه ماهۀ سومایجاد هسته های پژوهشی به منظور ارائۀ طرح های پژوهشی در موضوع های موردنیاز

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

راه اندازی کالس های آزاد آموزش زبان چینی در همۀ سنین و سطوح

مدیر گروه

سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ سومتهیۀ دیکشنری آنالین فارسی به چینی و چینی به فارسی

سه ماهۀ چهارمارتباط با جامعه المصطفی و بهره مندی از خدمات دانشجویان چینی آن دانشگاه

سه ماهۀ سومراه اندازی کالس های آزاد آموزش زبان چینی در همه سنین و سطوح
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

تعالی آموزش4

ارتباط با رایزنی های فرهنگی ایران و چین در تهران و پکن به منظور تسهیل ارتباط دانشگاه 
با دانشگاه های چین

مدیر گروه

سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ سومجذب اعضای هیئت علمی و شناسایی فارغ التحصیالن رشتۀ زبان چینی برای جذب

سه ماهۀ سومغنی سازی محتوای برنامه های درسی

سه ماهۀ سومتولید محتوای آموزشی با مشارکت استادان ایرانی و چینی

سه ماهۀ سوماستفاده از استادان چینی برای تدریس بعضی از دروس

ارتباط با سفارت چین، موسسه کنفسیوس و مرکز همکاری های زبان در چین برای اعزام 
استاد

سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ سومحفظ ارتباط با فارغ التحصیالن دانشگاه

تشویق فارغ التحصیالن به ایجاد کانون فارغ التحصیالن به منظور استمرار ارتباط با دانشگاه و 
دانشجویان در حال تحصیل

سه ماهۀ سوم

بین المللی شدن5

گسترش همکاری های علمی و آموزشی با دانشگاه های چین

مدیر گروه

سه ماهۀ چهارم

همکاری آموزشی و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های چینی دارای کرسی زبان فارسی و 
برگزاری کارگاه بین المللی )هر سال دو کارگاه(

سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ چهارماستفاده از ظرفیت نهادهای مسئول آموزش زبان چینی کشور چین

تالش برای ارتباط با موسسۀ کنفسیوس و به منظور ایجاد شعبه ای از آن موسسه در دانشگاه 
عالمه طباطبائی

سه ماهۀ چهارم

6
اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی و تربیتی

تشکیل جلسه های ماهانه با دانشجویان در زمینۀ فعالیت های انجمن

مدیر گروه

سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ سومتشکیل انجمن دانش آموختگان گروه زبان چینی و حفظ ارتباط آن ها با دانشجویان در حال تحصیل

سه ماهۀ چهارمافزایش دانش دانشجویان دربارۀ فرهنگ چین با تأکید بر فرهنگ مسلمانان چین
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

6
اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی و تربیتی

گنجاندن موضوع های اسالمی و فرهنگ مسلمانان در عناوین درسی، هدایت دانشجویان در 
ترجمه متون اسالمی به زبان چینی

مدیر گروه

سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ سومآموزش فرهنگی استادان چینی گروه زبان چینی

سه ماهۀ سومآموزش حداقلی ایران شناسی و زبان  فارسی به استادان چینی گروه زبان چینی

7

توسعۀ 

زیرساخت ها و 

بهره وری مدیریت

رسمیت دادن به گروه زبان چینی در ساختار دانشگاه
مدیر گروه

سه ماهۀ سوم

جذب اعضای هیئت علمی به تعداد الزم، پذیرش منظم دانشجو متناسب با تعداد اعضای 
هیئت علمی دانشگاه

سه ماهۀ سوم

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

کارگاه دوره های زبان چینی در مرکز آموزش های تخصصی آزاد دانشگاه برای عموم و 
همچنین دوره های فشرده برای دیپلمات ها و مأموران دولتی 

مدیر گروه

سه ماهۀ چهارم

ارائۀ منابع آموزشی و پژوهشی مناسب در کتابخانه دانشگاه و تبدیل آن به محل رجوع 
عالقه مندان به زبان و فرهنگ چینی

سه ماهۀ چهارم

برگزاری همایش های بین المللی با دانشگاه های دارای رشتۀ زبان فارسی و چینی در چین 
)ساالنه یک همایش(

سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ سومایجاد تخصص های موضوعی برای آموزش های زبان چینی

سه ماهۀ سومایجاد گرایش زبان چینی برای ادبیات و  اقتصاد ادبیات
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

1
تحول در علوم 

انسانی

اجرای طرح پژوهشی بین المللی در زمینه تحقیقات زبان های روسی و 
فارسی

سه ماهۀ چهارمدکتر قدرتی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ سومدکتر مهنوش اسکندریتوسعۀ فعالیت های بین رشته ای

سه ماهۀ چهارمدکتر مریم شفقیتأسیس مجله

کارگاه بین المللی ساختار زبان آسی روسیه با گروه زبانشناسی
دکتر قدرتی، ریتا شانایوا

دانشگاه سوگو اوستیای شمالی )با 
همکاری گروه زبانشناسی(

سه ماهۀ اول

لزوم تدریس واحد درسی با محتوای فرمولهای کنشهای گفتاری روسی  
به دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی

مدیر نشست: دکتر عبداللهی
ناظر داخلی: دکتر مرادی

ناظر خارجی: آ.ای.پولیشوک
سه ماهۀ اول

چاپ مقاالت در مجالت معتبر بین المللی
Scopus/ISI

تمامی اعضای گروه زبان روسی 
هرکدام حداقل دو مقاله علمی-

پژوهشی یا واک در سال
سه ماهۀ چهارم

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

A2 سه ماهۀ سومدکتر اصغر قدرتی با همکاری اعضاافتتاح مرکز آموزش های آزاد زبان های خارجی از جمله زبان روسی

مدیر گروهراه اندازی دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ آموزش زبان روسی
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

تعالی آموزش4

جذب هیئت علمی متناسب با نیاز گروه: نیروی متخصص با مدرک دکترای 
آموزش زبان روسی یا دکترای مترجمی زبان روسی در فراخوان جذب

مدیر گروه با همکاری اعضای 
گروه

سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ دومدکتر مریم شفقیبازنگری دروس کارشناسی ارشد



برنامه راهبردی دانشگاه عالمه طباطبائی 1401-1405 

54

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

تعالی آموزش4

آواشناسی زبان روسی
اصول و روش  تدریس زبان روسی

واژه سازی زبان روسی
تدریس عملی

سه ماهۀ سومدکتر مریم مرادی

علم نحو زبان روسی
مسائل زبانشناسی روسی

نگارش پیشرفته

دکتر مریم شفقی، دکتر مریم 
سه ماهۀ سوممرادی و دکتر موسی عبداللهی

سه ماهۀ چهارمدکتر اصغر قدرتیعلم صرف زبان روسی

بررسی و ترجمۀ انواع متون تخصصی فرهنگ و هویت اسالمی - ایرانی 
سه ماهۀ سومدکتر موسی عبداللهیدر آموزش زبان روسی

سه ماهۀ سومدکتر موسی عبداللهیپیدا کردن شریک از جمله اتاق بازرگانی

راه اندازی سایت ترجمه و تدریس زبان روسی دانشگاه عالمه طباطبائی 
با همکاری دانشجویان و فارغ التحصیالن

مدیر و سرپرستان گروه ترجمه و 
تدریس: دکتر مهنوش اسکندری و 

دکتر مهناز نوروزی
سه ماهۀ دوم

کارگاه آموزش گام به گام چارچوب نگارش، طرح مسئله و پیشبرد بین المللی شدن5
اهداف در اسناد تجاری به زبان روسی

مجری: دکتر شفقی و همکاران 
)دکتر مرادی، دکتر قدرتی، دکتر 
رضوانی، دکتر دست آموز، دکتر 
کریمی مطهر، دکتر محمدبیگی، 
دکتر پولیشوک و دکتر کام نوا(

دانشگاه های ملی الفارابی، الزهرا، 
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی، 

گروه زبان های خارجی شورای 
بررسی متون، پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی، دانشگاه های 
دولتی زبانشناسی و  دوستی ملل 

روسیه به میزان 100 ساعت

سه ماهۀ دوم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

بین المللی شدن5

سه ماهۀ چهارمدکتر قدرتیتقویت آموزش پژوهش محور

انجام طرح پژوهشی بین المللی »بررسی فولکلور فارسی: پیدایش، 
معناشناسی، بافت هندواروپایی و ایرانی«

دکتر شفقی، دکتر مرادی، سوکایوا
انستیتو پژوهش های علوم اجتماعی 

و علوم انسانی اوستیای شمالی 
)آکادمی علوم روسیه(

سه ماهۀ سوم

کارگاه »قزاقستان: کشور و مردم )ارتباطات میانفرهنگی(«

مجری: دکتر شفقی
 Musabekova Ulzhan :سخنران

Yesenovna
دانشگاه ملی الفارابی، دانشگاه 

الزهرا، انجمن ایرانی زبان و ادبیات 
روسی، گروه زبان های خارجی 
شورای بررسی متون، پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سه ماهۀ دوم

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

تقویت دیپلماسی علمی در منطقه با رویکرد تحول در علوم انسانی در 
سطح بین الملل نیاز به مرکز و پایگاهی دارد که مدام پیگیر فعالیت های 
علمی دوجانبه باشد. با توجه به اینکه چنین مراکزی وابسته به گروه های 
آموزشی مختلف در دانشگاه های سطح یک کشور گشایش یافته است 

)از جمله مرکز کنفسیوس در دانشگاه تهران،  مرکز روسکی میر در 
دانشگاه های تهران و فردوسی، مرکز پوشکین در دانشگاه الزهرا و...

شرکت انجمن علمی دانشجویی در 
جشنواره های دانشجویی

سه ماهۀ دوم

سه ماهۀ دومدبیر انجمن علمی دانشجویانادامه و بهبود روند انتشار نشریۀ انجمن

سه ماهۀ دومدکتر موسی عبداللهیایجاد استارتاپ آموزش زبان روسی

برگزاری کارگاه های آمادگی جهت شرکت در آزمون کارشناسی 
ارشد آموزش زبان روسی، کارشناسی ارشد مترجمی زبان روسی و 

کارشناسی ارشد ادبیات زبان روسی
سه ماهۀ چهارممدیر گروه
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه

7
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

هدف: نگارش کتب و علی الخصوص مقاالت تطبیقی در حوزۀ 
زبانشناسی

مجری و سرپرست گروه: دکتر 
مهنوش اسکندری

سه ماهۀ چهارم

همکاری آموزشی برای نمونه مساعدت در آموزش زبان و فرهنگ 
روسی در ایران،  فارسی در روسیه

همکاری پژوهشی برای نمونه طرح های مشترک بین المللی  همکاری 
اجرایی برای نمونه برگزاری رویدادهای علمی، فرهنگی مشترک، 

ایجاد مجلۀ علمی پژوهشی مشترک
ایجاد مراکز نوآوری در رشته های مختلف

شناساندن نام و فعالیت های دانشگاه عالمه طباطبائی در روسیه و 
دانشگاه های روسیه در ایران

ایجاد تعامالت بین گروه های آموزشی دانشگاه های روسیه و ایران
تولید محتوای مشترک

حمایت از ایده های نوآورانه دو طرف
تشکیل انجمن های مشورتی دانشجویی و بین استادان

سه ماهۀ سومدکتر اصغر قدرتی با همکاری اعضا

تشکیل شبکه های دانشجویی متشکل از دانشجویان روسی و ایرانی در 
رشتۀ خاص

سه ماهۀ سوم
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ سومدکتر حمیدرضا میرحاجیتألیف کتاب در جست وجوی معنا

سه ماهۀ دومدکتر حمیدرضا میرحاجیتألیف کتاب فقه النحو

سه ماهۀ چهارمدکتر حمیدرضا میرحاجیتألیف کتاب فقه الصرف

سه ماهۀ سومدکتر رضا ناظمیانتألیف کتاب تعریب

سه ماهۀ سومدکتر رضا ناظمیانترجمۀ تفسیر البالغ از آیت اهلل صادقی تهرانی

سه ماهۀ سومدکتر حسام حاج مؤمنتألیف واژه شناسی و معادل گزینی رد ترجمه از عربی به فارسی

سه ماهۀ چهارممدیر گروهتربیت مترجمان برای نهادهای مختلف

تربیت معلمان کارآزموده برای موسسه های آموزشی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ چهارممدیر گروهتغییر و تحول درون گروهی در آئین نامه

تصویب پروپوزال های متناسب با کاربردی بودن موضوعات و متناسب کردن عناوین 
پایان نامه ها با نیازهای آموزشی جامعه

مسئولیت تهیه و تدوین: 
دکتر قادر پریز

مسئولیت برنامه ریزی: 
دکتر حسام حاج مؤمن

مسئولیت اجرا: مدیر گروه

سه ماهۀ سوم

معطوف کردن پایان نامه ها به موضوع ها و مسائل مربوط به مشکالت رشتۀ ترجمه و 
ادبیات و ایجاد خالقیت و نوآوری در طرح های پژوهشی و جهت دهی و مسئله محور 

شدن آن ها
سه ماهۀ سوممدیر گروه
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

2
هدفمندسازی 

پژوهش

به کارگیری استادان خارج از کشور در امر پژوهش
دکتر رجاء ابوعلی، 

دکتر بیژن کرمی و دکتر 
حمیدرضا حیدری

سه ماهۀ دوم

دکتر رضا ناظمیان،برگزاری همایش ملی با عنوان »ادبیات داستانی عربی«
سه ماهۀ چهارمدکتر زهره قربانی مادوانی

بازنگری سرفصل جدید برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای ادبیات 
عربی

دکتر حمیدرضا میرحاجی 
سه ماهۀ چهارمو دکتر زهرا کرم زادگان

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

تعریف طرح های پژوهشی و بعضاً عناوین پایان نامه متناسب با پژوهش های 
سه ماهۀ چهارممدیر گروهدرخواستی نهادهای وزارت خارجه، صداوسیما و...

سه ماهۀ سوممدیر گروهبرگزاری نشست ها و کارگاه هایی برای انتقال آخرین دستاوردهای فن ترجمه و آموزش مکالمه

برگزاری یک نشست کمک به حل مشکالت کشور با عنوان »آسیب شناسی و نقد 
سه ماهۀ سوممدیر گروهبرنامه های شبکه های تلویزیونی عربی در ایران«

تعالی آموزش4

سه ماهۀ سوممدیر گروهپذیرش دانشجویان پسادکترا

به کارگیری استادان دانشگاه های مطرح کشورهای عربی برای تدریس
دکتر صادق خورشا، دکتر 
مجید صالح بک و دکتر 

رجاء ابوعلی
سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ سومدکتر علی گنجیانطراحی گرایش  جدید »دکترای مترجمی زبان عربی«

دکتر ناظمیان و دکتر برگزاری کارگاه های دانش افزایی برای روش تحقیق و انفورماتیک
سه ماهۀ سومحسام حاج مؤمن

بین المللی شدن5

سه ماهۀ چهارممدیر گروهتصویب پروژه ها و طرح های پژوهشی

پروژۀ تدریس عربی برای دانشجویان دانشگاه مسکو مشترک با استادان خارج از 
کشور

مدیر گروه به همراه دکتر 
حمیدرضا میرحاجی و 

دکتر صادق خورشا
سه ماهۀ سوم
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

بین المللی شدن5

اجرای توافقنامه های امضا شده مربوط به تبادل استاد و دانشجو با کشورهای عربی- 
پیگیری توافقنامه با دانشگاه لبنان

سه ماهۀ سومدکتر رجاء ابوعلی

برگزاری نشست های مشترک با استادان خارج از کشور
دکتر صادق خورشا، دکتر 
بیژن کرمی و دکتر جالل 

مرامی
سه ماهۀ چهارم

همکاری با دانشگاه های خارج از کشور جهت جذب دانشجو
دکتر رجاء ابوعلی، دکتر 
ربابه رمضانی و دکتر قادر 

پریز
سه ماهۀ چهارم

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

سه ماهۀ سوممدیر گروهجلسه با دانشجویان 

سه ماهۀ سوممدیر گروهبرپایی نمایشگاه ها

سه ماهۀ سوممدیر گروهبرگزاری کارگاه هایی با موضوعات فرهنگی و...

فعال سازی بیشتر انجمن های دانشجویی

مسئول رشته ادبیات: دکتر 
زهرا کرم زادگان

مسئول رشته ترجمه: دکتر 
حسام حاج مؤمن

سه ماهۀ چهارم

7

توسعۀ 

زیرساخت ها و 

بهره وری مدیریت

ادامۀ روند اصرار و تأکید بر ارائۀ پایان نامه ها به زبان عربی حتی گرایش مترجمی تا 
همچنان تنها گروهی در کل ایران باشیم که به زبان عربی پایان نامه ارائه می دهد

سه ماهۀ چهارممدیر گروه

8
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی
شهرت حداکثری گروه به تربیت مترجمان زبده و آموزش مکالمه از طریق 

به کارگیری استادان عرب زبان

نظارت بر عربی بودن 
پایان نامه ها و سطح کیفی 
آن ها به لحاظ زبانی: دکتر 
علی گنجیان و دکتر رجاء 

ابوعلی

سه ماهۀ سوم
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ سومدکتر مهدی دشتیتألیف کتاب توحید در ادب فارسی

تأسیس مجلۀ عرفان پژوهی در ادبیات
دکتر داوود اسپرهم و دکتر زهره 

اله دادی دستجردی
سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ دومدکتر غالمرضا مستعلی پارساپیشنهاد و پیگیری افزایش تعداد فارسی عمومی به 4 واحد 

برگزاری کارگاه تقویت زبانی و ادبی برای گروه های غیرفارسی
دکتر بتول واعظ و دکتر محمدرضا 

حاجی آقابابایی
سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ چهارمدکتر بتول واعظنشست بازگشت به سنت ادبی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

برگزاری نشست علمی با دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی برای 
هدایت آن ها در انتخاب موضوع مناسب

سه ماهۀ سوممدیر گروه

برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی
دکتر بتول واعظ، دکتر زهره اله دادی 

دستجردی و دکتر سمیه آقابابایی
سه ماهۀ دوم

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت
تأسیس استارتاپ »ادبیات برای زندگی«

دکتر محمدحسن حسن زاده ی نیری 
و دکتر سمیه آقابابایی

سه ماهۀ سوم

تعالی آموزش4

سه ماهۀ دوممدیر گروهجذب دانشجویان پسادکتری

سه ماهۀ سومدکتر محمدحسن حسن زاده ی نیریکتاب قواعد و متون عربی 

کتاب روش شرح متن
دکتر بتول واعظ و دکتر محمدرضا 

حاجی آقابابایی
سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ دوممدیر گروهبرگزاری کارگاه روش های نوین آموزشی

سه ماهۀ چهارمدکتر زهره اله دادی دستجردیکارگاه آشنایی استادان با مسائل روانی و اجتماعی نسل جوانان امروز
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

بین المللی شدن5

سه ماهۀ چهارممدیر گروهتبدیل گروه زبان و ادبیات فارسی ادبیات به قطب آموزشی در سطح بین المللی

اعزام استادان گروه از طریق وزارت علوم و تفاهم نامه های بین 
دانشگاهی

دکتر عبداهلل آلبوغبیش، دکتر 
نعمت اهلل ایران زاده، دکتر محمدحسن 

حسن زاده و دکتر سمیه آقابابایی
سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ چهارمدانشجویان دکتریفرصت های مطالعاتی دانشجویان دکتری

سه ماهۀ اولمدیر گروهبرگزاری نشست هفتگی دوره های دانش افزایی

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

سه ماهۀ اولمدیر گروهبرگزاری نشست با دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی

سه ماهۀ سوممدیر گروهحمایت و پشتیبانی از انجمن های علمی دانشجویان

سه ماهۀ سوممدیر گروهمشاوره به انجمن علمی دانشجویان

7

توسعۀ 
زیرساخت ها و

بهره وری مدیریت

برگزاری کارگاه برای آشنایی استادان با فناوری های نوین و استفاده از 
سه ماهۀ دوممدیر گروهآن ها در امر آموزش

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

سخنرانی و مشارکت در نشست ها و همایش های  میان رشته ای گروه ها و 
سه ماهۀ سوممدیر گروهدانشگاه های مختلف

مصاحبه با رسانه ها عمومی کشور

سه ماهۀ سوممدیر گروه
همکاری با دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای علمی، فرهنگی و پژوهشی

ساماندهی و مدیریت و داوری در جشنواره های مختلف ادبی مانند 
جشنواره جالل، جشنواره انتخاب کتاب سال

همکاری با سازمان سنجش برای طراحی کنکورهای مقاطع مختلف

سه ماهۀ سومدکتر نعمت اهلل ایران زادهمشارکت در کمیسیون ها و کمیته های برنامه ریزی درسی وزارت

سه ماهۀ سومدکتر یحیی طالبیانمشارکت و مشاور کمیسیون تعیین صالحیت و ارزیابی نشریات علمی

سه ماهۀ سومدکتر نعمت اهلل ایران زادههمکاری با شورای علمی گسترش زبان فارسی و ایران شناسی وزارت عتف
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی فلسفه در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

تدوین برنامۀ درسی و سرفصل های دورۀ دکتری فلسفه تطبیقی
دکتر قاسم پورحسن 

کارگروه فلسفه تطبیقی
سه ماهۀ سوم

بسط و گسترش اندیشه و ایده های بدیع و نوآورانه

مدیر گروه

سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ سومتالش برای روزآمدسازی آموزش و پژوهش 

سه ماهۀ دومبرگزاری کرسی های ترویجی

تدریس آخرین دست آوردهای فکری، فلسفی و نقد و بررسی آن ها در کالس های 
درسی و مقاله های علمی و پژوهشی

سه ماهۀ سوم
تعامل با دستگاه های اجرایی

معرفی آخرین منابع آموزشی و پژوهشی به دانشجویان

همکاری با نهادهایی همچون صداوسیما، میراث فرهنگی و وزارت ارشاد در تهیه برنامه ها

سه ماهۀ سوم تالش برای تقویت صبغه اسالمی در آموزش و پژوهش

مشارکت فعاالنه در زمینۀ آموزش در حوزۀ فلسفه تطبیقی و فلسفۀ دین

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ چهارممدیر گروهتعریف پژوهش های مشترک برای اعضای گروه

سه ماهۀ چهارممدیر گروهتعریف پژوهش های میان رشته ای با مشارکت اعضای هیئت علمی گروه های دیگر 

سه ماهۀ سومدکتر عبداهلل نصریتألیف و ترجمۀ کتاب هایی دربارۀ ایدۀ دانشگاه

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

تصویب پایان نامه ها و رساله های مسئله محور جهت ارائۀ راه حل برای مسائل بنیادین 
فکری و نظری ایران معاصر

سه ماهۀ چهارممدیر گروه

سه ماهۀ چهارممدیر گروهسوق دادن رساله ها و پایان نامه ها به سمت موضوعات کاربردی و موردنیاز جامعه

سه ماهۀ چهارممدیر گروهافزایش سهم رساله ها و پایان نامه های کاربردی به 20 درصد موضوعات مصوب
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ف
دی

اهداف راهبردی ر

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ چهارممدیر گروهمدنظر قراردادن مسائل مبتالبه در حوزۀ اجتماعی و توسعۀ فردی

سه ماهۀ چهارممدیر گروهارتقای سطح مشارکت در شوراها و مراکز تصمیم گیری در نهادهای مختلف

سه ماهۀ دومدکتر عبداهلل نصریآسیب شناسی وضعیت تفکر در جامعه )به صورت طرح پژوهشی(

مشارکت اعضا در شورای برنامه ریزی درسی-تدوین کتب درسی دانشگاهی و 
آموزشی و پژوهشی و همکاری با آزمون سازی سازمان سنجش و...

سه ماهۀ سوممدیر گروه

تعالی آموزش4

سه ماهۀ چهارمدکتر مهدی بهنیافربرگزاری کارگاه سوء رفتارهای پژوهشی پربسامد

سه ماهۀ سوممدیر گروهتالش برای جذب دانشجویان نخبه

سه ماهۀ سوممدیر گروهجذب بهترین رتبه های کنکور در مقاطع مختلف

سه ماهۀ سوممدیر گروهشرکت در دوره های دانش افزایی

سه ماهۀ سوممدیر گروهتدریس حداقل یک درس کارشناسی

سه ماهۀ سوممدیر گروهارتقای مهارت های آموزشی و پژوهشی

سه ماهۀ سوممدیر گروهافزایش کیفیت آموزش در مقطع کارشناسی

سه ماهۀ سوممدیر گروهتالش برای جذب دانشجویان نخبه

بین المللی شدن5

سه ماهۀ سوممدیر گروهنگارش و ترجمۀ کتاب هایی در معرفی عالمه طباطبائی و... به زبان خارجی

سه ماهۀ چهارممدیر گروهاعالم آمادگی گروه برای جذب دانشجوی خارجی

سه ماهۀ سوممدیر گروهارائۀ درخواست همکاری از طریق روابط بین الملل به دانشگاه های منطقه

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

سه ماهۀ سومدکتر مهدی اخوانتشویق دانشجویان به فعالیت های علمی

سه ماهۀ سومدکتر مهدی اخوانفعال کردن انجمن علمی دانشجویان گروه

تمهید مقدمه برای اخذ نمایۀ بین المللی برای نشریۀ حکمت و فلسفه

دکتر علی اصغر مصلح 
)مدیرمسئول( و دکتر 

احمدعلی حیدری 
)سردبیر(

سه ماهۀ سوم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

7

توسعۀ 

زیرساخت ها و

بهره وری مدیریت

سه ماهۀ سوممدیر گروهاستفاده از فناوری اطالعات در ارزیابی رساله ها و پایان نامه ها

سه ماهۀ سوممدیر گروهارزیابی پایان نامه ها بر اساس سامانه همانندیاب

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

چاپ کتاب ها و تألیفات اعضا و ناشران معتبر دانشگاهی و خصوصی )5 عدد کتاب 
و به تعداد اعضای گروه مقاله(

سه ماهۀ چهارماعضای گروه

سه ماهۀ سوممدیر گروهتقویت گرایش فلسفه تطبیقی

مشارکت همۀ اعضا در فعالیت های فلسفه تطبیقی و معرفی آن به عنوان شاخص 
اصلی گروه فلسفه

مستمراعضای گروه
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی مترجمی زبان انگلیسی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

بازنگری سرفصل و تدوین رشتۀ »مطالعات ترجمه انگلیسی« در سه گرایش ترجمه مکتوب 
)ادبی(، ترجمه شفاهی و ترجمه بینارسانه ای

سه ماهۀ سومدکتر مالنظر

سه ماهۀ چهارمدکتر مالنظربازنگری سرفصل مقطع دکتری رشته ترجمه / به روز کردن سرفصل و منابع دروس مقطع دکتری

سه ماهۀ دومدکتر بلوریتألیف کتاب درسی در حوزۀ ترجمه ادبیات و آشنایی با بازار ترجمۀ ادبی در ایران

سه ماهۀ سومدکتر موسویتألیف کتاب درسی در حوزۀ ترجمۀ شفاهی هم زمان

سه ماهۀ سومدکتر فرح زادتألیف کتاب درسی »خواندن متون رسانه ای«

سه ماهۀ سومدکتر مالنظرتألیف کتاب »ترجمۀ متون علوم انسانی به انگلیسی«

»Tecnoscience and Translation« :سه ماهۀ چهارمدکتر مالنظرتألیف کتاب

طرح پژوهشی »بررسی موضوعی پایان نامه ها و رساله های دکتری در دانشگاه ها و 
موسسه های دولتی در حوزۀ مطالعات ترجمه از سال 2000 تا 2025«

سه ماهۀ چهارمدکتر فرح زاد

سه ماهۀ چهارمدکتر احتشامیطرح پژوهشی »بررسی روش شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه در ایران«

سه ماهۀ سومدکتر بلوریتألیف مقاله پژوهشی با موضوع »علل یکدست نبودن دست کاری ترجمه های ادبی در ایران«

سه ماهۀ چهارمدکتر بلوریتدوین برنامه کارشناسی ارشد رشتۀ »ترجمۀ متون ادبی«

همکاری با انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی در زمینۀ تولید کتاب های تخصصی در حوزۀ 
مطالعات ترجمه با توجه به شرایط و نیازهای جامعۀ ایران

سه ماهۀ چهارممدیر گروه

سه ماهۀ سومدکتر مالنظرنگارش فصلی از کتاب با عنوان »تاریخ ممیزی ترجمه در ایران«

سه ماهۀ سومدکتر مالنظرتألیف کتاب »ترجمۀ شعر«

سه ماهۀ چهارمدکتر مالنظرتألیف کتاب »مطالعات ترجمۀ پسا استکباری«
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ سومدکتر مالنظرنگارش مقاله با عنوان »ترجمۀ تفسیری قرآن مجید«

سه ماهۀ سومدکتر مالنظرتألیف کتاب »ترجمه متون اسالمی به انگلیسی«

سه ماهۀ سوممدیر گروهحمایت از پایان نامه ها و رساله هایی با موضوعات اسالمی و قرآنی

---دکتر فرح زادطرح پژوهشی »ترجمه و رسانه«

سه ماهۀ دوممدیر گروهحمایت از پایان نامه ها و رساله هایی با موضوعات اسالمی و قرآنی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ چهارمدکتر پرهامبرگزاری نشست های علمی و کنفرانس های بین المللی پژوهشکدۀ مطالعات ترجمه

نگارش مقاله ها و رساله ها با تکیه بر اشتراکات رشتۀ ترجمه و رشته هایی مانند تاریخ، 
ادبیات، سیاست، مطالعات رسانه، جامعه شناسی، فلسفه و روانشناسی

سه ماهۀ چهارممدیر گروه

سه ماهۀ چهارمدکتر پرهامبرگزاری نشست های علمی و کنفرانس های بین المللی پژوهشکدۀ مطالعات ترجمه

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

)همکاری با صنعت نشر، صنعت گردشگری، سازمان سنجش، صداوسیما، میراث فرهنگی، 
وزارت ارشاد و...(

سه ماهۀ چهارمدکتر بلوری

سه ماهۀ چهارمدکتر بلوریترجمه و انتشار آثار فاخر ادبیات جهان

سه ماهۀ چهارمدکتر فرح زادطرح ساماندهی و ترجمه تابلو های شهری و تابلوهای فرودگاه ها برای شهرداری تهران

سه ماهۀ سوممدیر گروهطراحی آزمون های ورودی دکتری و کارشناسی ارشد رشته ترجمه

تعالی آموزش4

سه ماهۀ سوممدیر گروهشرکت استادان در همایش های بین المللی با حمایت دانشگاه

سه ماهۀ سومدکتر پرهامطرح »برگزاری آزمون بزرگ ملی ترجمه آثار ادبی روسی«

سه ماهۀ سومدکتر بلوریبرگزاری مسابقات ترجمه

سه ماهۀ چهارممدیر گروهبرگزاری کارگاه آموزشی برای استادان و دانشجویان
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

بین المللی شدن5

سه ماهۀ سوممدیر گروهجذب استادان خارجی با حمایت مالی دانشگاه

سه ماهۀ چهارممدیر گروهانجام دادن طرح های پژوهشی مشترک با دانشگاه های کشورهای دیگر 

سه ماهۀ چهارممدیر گروهجذب و انتقال دانشجو برای برگزاری دوره های دکتری مشترک با دانشگاه های دیگر

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

سه ماهۀ سومدکتر احتشامیبرگزاری دوره های آموزشی و نشست های دانشجویی با هدف ارتقای فرهنگی دانشجویان

برگزاری نشست های سالیانه برای گرد هم آوردن دانشجویان و فارغ التحصیالن با هدف 
هم فکری و انتقال تجربه ها

سه ماهۀ چهارمدکتر احتشامی

سه ماهۀ سوممدیر گروهتوسعۀ فعالیت های بین المللی استادان

7
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

سه ماهۀ سومدکتر پرهامتجاری سازی دانش ترجمه

سه ماهۀ دومدکتر پرهامپذیرش پروژه های ترجمه از طریق پژوهشکده مطالعات ترجمه

سه ماهۀ سوممدیر گروهپیشگام بودن در پژوهش های مطالعات ترجمه

سه ماهۀ سوممدیر گروهتمرکز بر روش های جدید و حوزه های نو در پژوهش های استادان و دانشجویان گروه
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی مترجمی زبان فرانسه در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی
نیازسنجی و بازنگری دروس مقاطع مختلف گروه فرانسه به منظور بومی سازی و 

سه ماهۀ سوممدیر گروهکارآمد کردن دروس مقطع کارشناسی مصوب سال 1399

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ سومدکتر نواب زادهبرگزاری 2 کارگاه بین المللی در زمینۀ آموزش زبان

کارگاه آموزشی راهنمایی دانشجویان برای استخراج مقاله از پایان نامه های 
سه ماهۀ سوممدیر گروهکارشناسی ارشد

ESIT سه ماهۀ چهارمدکتر مرجان فرجاهمقدمات طرح ایجاد دورۀ مشترک ترجمۀ شفاهی با

سه ماهۀ چهارمدکتر مرجان فرجاهبرگزاری همایش بین المللی »آیندۀ ترجمۀ ادبی در ایران«

Synergies Iran »دکتر فاطمه ارتقای رتبۀ دوم نشریه بین المللی گروه، »زبان پژوهی فرانسه
سه ماهۀ چهارممیرزاابراهیم تهرانی

به کارگیری استادان خارج از کشور در برگزاری دوره های مختلف برای استادان 
INALCO و ESIT سه ماهۀ دوممدیر گروهگروه و دانشجویان: برگزاری نشست های ماهانه با استادان

تعالی آموزش3

سه ماهۀ سوممدیر گروهبازنگری دروس مقاطع مختلف گروه فرانسه

دکتر مرجان فرجاه راه اندازی کارشناسی ارشد آموزش زبان فرانسه
سه ماهۀ چهارمو دکتر رضاپور

سه ماهۀ دوممدیر گروهبه کارگیری استادان خارج از کشور برای دوره های فعلی و جدید

سه ماهۀ سومدکتر مرجان فرجاهبرگزاری ماهانۀ سخنرانی استادان داخلی و خارجی در حوزۀ ترجمه فرانسه

ارتقای رتبه دو نشریۀ فرانسه زبان گروهبین المللی شدن4
دکتر میرزاابراهیم 

تهرانی و دکتر 
مرجان فرجاه

سه ماهۀ چهارم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

بین المللی شدن4

سه ماهۀ سوممدیر گروهبرگزاری کارگاه و نشست های مختلف با استادان خارجی

برگزاری 2 کارگاه بین المللی
دکتر سپیده 

نواب زاده
سه ماهۀ سوم

5
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

سه ماهۀ دوممدیر گروهبرگزاری جلسه با دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

سه ماهۀ دوممدیر گروهکمک به توسعۀ نشریه های دانشجویی گروه و دیگر برنامه های فوق برنامه

سفرهای آموزشی فرهنگی به کشورهای فرانسه زبان با هدف آشنایی دانشجویان با 
موسسات دانشگاهی معتبر در زمینۀ رشتۀ مترجمی و همچنین فرهنگ این کشورها 

سه ماهۀ سوممدیر گروه

توسعۀ فعالیت های انجمن علمی- دانشجویی گروه در قالب برگزاری دوره های 
آموزشی و نشست های دانشجویی با هدف ارتقای فرهنگی دانشجویان

استاد مشاور 
فرهنگی گروه

سه ماهۀ دوم

6
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

سه ماهۀ سوممدیر گروهتهیۀ آمار دانش آموختگان موفق گروه

سه ماهۀ سوممدیر گروهراه اندازی صفحۀ ویکی پدیای گروه مترجمی فرانسه

سه ماهۀ دومدکتر مینا مظهریمشارکت در طراحی و تکمیل سایت گروه

حضور فعال در برنامه های علمی و فرهنگی دانشگاه های خارج از کشور به صورت 
سخنرانی و مشارکت در نشست ها و همایش های ملی و بین المللی

سه ماهۀ چهارممدیر گروه
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دانشکدۀ اقتصاد
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برنامۀ عملیاتی دانشکده اقتصاد در سال 1401

ف
اهداف راهبردی ردی

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه

1
تحول در علوم 

انسانی
مستمرمعاونت آموزشیبازنگری برنامه های درسی گروه های آموزشی بنا به پیشنهاد هر گروه

2
هدفمندسازی 

پژوهش

معاونت پژوهشی با استخراج درخت موضوعات پژوهشی برای هدایت پژوهش های اقتصادی دانشکده
همکاری گروه های 

آموزشی
مستمر

هدایت پژوهش ها به سمت مطالعات بین رشته ای، مبنایی و کاربردی

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

استفاده از موضوعات پژوهشی پیشنهاد شده توسط سازمان ها و موسسات دولتی و 
خصوصی برای هدایت پایان نامه ها و رساله ها

مستمرشورای دانشکده

تعالی آموزش4

طرح پژوهشی ارزیابی و آسیب شناسی اجرای برنامۀ جدید مقطع کارشناسی اقتصاد

معاونت آموزشی با 
همکاری گروه های 
آموزشی دانشکده

مستمر

گروه های  و  درسی  گرایش های  و  رشته ها  بهنگام سازی  زمینۀ  در  مطالعاتی  طرح 
آموزشی متناسب با تحوالت بین المللی و نیازهای جامعه و الزامات کادر هیئت علمی 

متناسب با برنامۀ راهبردی دانشکده و دانشگاه

مطالعۀ اصالح فرایند تخصیص، تصویب و ارزیابی پایان نامه ها،  رساله ها و امتحان جامع

مطالعۀ ترکیب بهینۀ دانشجویان ورودی کارشناسی متناسب با برنامۀ راهبردی 
دانشکده و دانشگاه

بین المللی شدن5

پیگیری انتشار حداقل یک شماره انگلیسی در مجالت علمی دانشکده در طول سال

مستمرشورای دانشکده پیگیری استفاده اعضای هیئت علمی از فرصت مطالعاتی سه ماهه

استفاده از ظرفیت استادان و دانشجویان ایرانی در دانشگاه های خارجی
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ف
اهداف راهبردی ردی

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

کمک به تأسیس انجمن علمی دانشجویی برای همۀ گروه های آموزشی
مستمرشورای دانشکده

پیگیری رعایت اخالق پژوهش در پایان نامه ها، رساله ها، مقاالت و کتب

7
توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری مدیریت
مستمرشورای دانشکدهتأسیس مرکز رشد و فناوری دانشکده

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

انعکاس دفاعیه رساله های دکتری در سایت دانشکده در قالب خبر و کلیپ 
چندرسانه ای )خالصه جلسۀ دفاعیه(

مستمرهیئت رئیسۀ دانشکده
پیگیری تأسیس و تصویب گرایش های بین رشته ای جدید

تقویت و به روزرسانی فصلنامه های علمی دانشکده
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی اقتصاد اسالمی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

پیگیری برگزاری کرسی علمی نظریه پردازی )عنوان: نظریه  پردازی ماهیت 
پول در اقتصاد اسالمی(

دکتر محمداسماعیل 
توسلی

سه ماهۀ سوم و 
چهارم

تجدید چاپ کتاب »تحلیل ماهیت پول« با اضافه کردن سه فصل )1. خلق 
پول بانکی 2. جبران کاهش ارزش پول 3. پول رمزنگاری شده

دکتر محمداسماعیل 
توسلی

سه ماهۀ سوم و 
چهارم

سه ماهۀ سومدکتر  امیر خادم علیزادهبرگزاری کرسی ترویجی در زمینۀ اقتصاد قرآنی

سه ماهۀ چهارمدکتر  امیر خادم علیزادهتالیف مقالۀ علمی پژوهشی در زمینۀ اقتصاد مالی اسالمی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

تدوین دو مقاله برای هندبوک اقتصاد و قرآن )1. قرآن و اصول حکمرانی 
در نظام پولی اسالمی و 2. هستی شناسی فلسفی پول(

دکتر محمداسماعیل 
توسلی

سه ماهۀ دوم و 
سوم

سه ماهۀ دومدکتر  امیر خادم علیزادهتالیف کتاب با عنوان روش تحقیق کاربردی در علوم اقتصادی

تأسیس »انجمن علمی دانشجویی اقتصاد اسالمی«
مدیر گروه با همکاری 

اعضای گروه و 
دانشجویان

مستمر

دکتر مجید حبیبیان نقیبیتدوین کتاب »رمزارزها در آیینۀ فقه و اقتصاد«
سه ماهۀ دوم و 

سوم

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ چهارمدکتر محمود عیسوینگارش مقاله در زمینۀ مسائل پولی

مستمردکتر مجید حبیبیان نقیبیتدوین طرح پژوهشی »مالیات تکافلی و امکان سنجی اجرای آن در ایران«

نشست هم اندیشی علمی »تحلیل فقهی - اقتصادی رمز ارزها و امکان سنجی 
انتشار رمزارز ملی«

اعضای گروه با همکاری 
سایر استادان دانشکده 

اقتصاد و خارج از 
دانشکده و دانشگاه

سه ماهۀ چهارم
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تعالی آموزش4

سه ماهۀ اولدکتر  امیر خادم علیزادهبرگزاری کارگاه تدوین پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری

سه ماهۀ سومدکتر  امیر خادم علیزادهبرگزاری کارگاه تدوین پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری

مستمردکتر محمود عیسویتدوین کتاب درسی نظام اقتصادی اسالم با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

برگزاری کارگاه »روش تدریس دروس اقتصاد اسالمی«

اعضای گروه اقتصاد 
اسالمی با همکاری سایر 
استادان دانشکده و خارج 

از دانشگاه

سه ماهۀ سوم و 
چهارم

بین المللی شدن5

عضویت علمی در همایش بین المللی معارف نبوی و چالش های جهان 
معاصر

دکتر محمداسماعیل 
توسلی

مستمر

مستمردکتر مجید حبیبیان نقیبیهمکاری در ویراستاری علمی هندبوک »اقتصاد در قرآن«

دکتر مجید حبیبیان نقیبیتدوین مقاله هندبوک »اقتصاد در قرآن« و »مبانی فلسفی اقتصاد«
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

سلسله جلسه های »اقتصاد اسالمی، آینده و چالش های فرارو«

اعضای گروه اقتصاد 
اسالمی با همکاری سایر 
استادان دانشکده و خارج 

از دانشگاه

سه ماهۀ دوم، سوم 
و چهارم

6
اعتالی فرهنگی،

سلسله نشست های تخصصی »اقتصاد در قرآن کریم«اجتماعی و تربیتی

اعضای گروه اقتصاد 
اسالمی با همکاری سایر 
اساتید دانشکده و خارج 

از دانشگاه

سه ماهۀ سوم و 
چهارم
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برنامۀ عملیاتی گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط زیست در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

مطالعۀ تطبیقی چارچوب پایان نامه و رسالۀ اقتصاد انرژی و محیط زیست و ارائۀ 
اصالحات نهادی مورد نیاز

---دکتر خورسندی

---دکتر تکلیفطراحی برنامۀ درسی دکتری اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر در مقطع دکتری

طراحی و بازنگری دروس رشتۀ اقتصاد محیط زیست 
دکتر آماده و دکتر 

عابدی
---

تألیف کتاب درسی در حوزۀ اقتصاد محیط زیست
دکتر آماده و دکتر 

عابدی
---

---دکتر تکلیفتألیف کتاب درسی ابعاد فنی انرژی

---دکتر قاسمیتألیف کتاب »مقدمه ای بر بهینه سازی در اقتصاد«

2
هدفمندسازی 

پژوهش

طرح پژوهشی »معرفی شاخه های پژوهشی رشتۀ اقتصاد انرژی در ایران«
دکتر فریدزاد و 

دکترقاسمی
---

---دکتر امامی میبدیکارگاه پژوهشی روش تحقیق علمی در راستای هدفمند سازی پژوهش

---دکتر آمادهطرح پژوهشی »بانکداری گاز طبیعی در ایران«

---دکتر عابدیمشارکت در نگارش دانشنامه های تخصصی

برگزاری حداقل یک کارگاه در حوزۀ روش تحقیق برای تقویت دانشجویان در 
حوزۀ مقاله نویسی و پروپوزال نویسی

دکتر فریدزاد و 
دکترعابدی

---

---اعضای گروهاجرای فعالیت تحقیقاتی و علمی مشترک با سازمان ها و دانشگاه ها
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

دکتر خورسندی و دکتر نشست علمی آسیب شناسی ارتباط دانشگاه و صنعت در حوزۀ اقتصاد انرژی و محیط زیست
---قاسمی

نشست حل مسائل کشور با عنوان »وضعیت منابع گاز طبیعی ایران و چشم انداز آتی تراز 
---دکتر فریدزادگازی ایران«

نشست علمی تحلیل و ارزیابی شاخص ها و معیارهای اندازه گیری جامعه پیشرفته )اسالم و 
---دکتر امامی میبدیتوسعه(

---دکتر آمادهبرگزاری نشست حل مشکالت کشور در زمینۀ اقتصاد تعاون
---دکتر عابدیبرگزاری نشست حل مشکالت کشور در زمینۀ اقتصاد محیط زیست 
---دکتر آمادهارتباط و همکاری با تعاونی های آموزشی و تعاونی های دانش بنیان 

---دکتر آمادهتدوین الگوی تأسیس تعاونی محیط زیستی
برگزاری حداقل یک کرسی ترویجی، نشست حل مشکل کشور و نشست تخصصی در 

---دکتر عابدیحوزۀ اقتصاد محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی با همکاری سازمان های مربوطه

---دکتر عابدیپیگیری و هماهنگی امور مربوط به انعقاد تفاهم نامه با شرکای کلیدی در حوزه محیط زیست
---دکتر تکلیفپیگیری و هماهنگی امور مربوط به انعقاد تفاهم نامه با شرکای کلیدی در حوزۀ انرژی

دکتر قاسمی و دکتر تشکیل هستۀ پژوهشی کاربرد اقتصاد رفتاری در انرژی و محیط زیست
موحدی

---

---دکتر تکلیفنشست علمی حل مسائل کشور با عنوان »بورس انرژی و ابزارهای نوین تأمین مالی«
انتخاب شریک نهادی گروه و توسعه همکار ی های فی مابین )انعقاد تفاهم نامه همکاری با 

---دکتر تکلیفبورس کاال(

دکتر تکلیف و دکتر تعامل با شرکای کلیدی برای معرفی فارغ التحصیالن برتر گروه
قاسمی

---

همکاری در تشکیل کمیته های تحصصی انرژی و محیط زیست برای افزایش تعامل با 
---دکتر خورسندیشرکای کلیدی

دکتر موحدی و دکتر کاربرد اقتصاد رفتاری در حوزۀ انرژی و محیط زیست
قاسمی

---
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تعالی آموزش4

---اعضای گروهبرگزاری نظاممند امتحان جامع

هماهنگی بین استادان گروه برای ارزیابی دانشجویان

تدوین استانداردهای گروه برای تعریف موضوع، تدوین پروپوزال و دفاع نهایی

طرح پژوهشی

برگزاری کارگاه های مهارتی مبتنی بر نیازهای دانشجویان

پذیرش دانشجوی پسادکتری در حوزۀ انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر

---دکتر فریدزادهماهنگی بین استادان در معرفی منابع درسی

بین المللی شدن5

---دکتر فریدزادنشست مجازی با استادان اقتصاد انرژی خارج از کشور

تعیین مراکز بین المللی برای راه اندازی دوره های مشترک با همکاری مدیریت 
همکاری های بین الملل دانشگاه

دکتر آماده-دکتر 
تکلیف

---

برگزاری حداقل یک سخنرانی یا نشست مجازی با مراکز بین المللی در خصوص 
حوزۀ تخصصی

دکتر عابدی
---

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

---اعضای گروههمکاری با انجمن علمی دانشجویی

برگزاری مراسم ترویجی حفاظت از محیط زیست )مراسم درختکاری، نذر درخت 
و بزرگداشت مناسبت های مرتبط با رشتۀ تخصصی(

دکتر عابدی
---

برگزاری پویش نذر کتاب برای مناطق محروم جهت حفاظت از قطع بی رویۀ 
درختان 

---دکتر عابدی

---دکتر عابدیشرکت در مسابقه های ورزشی دانشگاه

برگزاری کالس فوق برنامۀ ورزشی در رشتۀ والیبال )برای دانشجویان و همکاران 
اداری( با همکاری واحد تربیت بدنی دانشگاه

دکتر عابدی
---
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

7

توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت

نشست علمی کارایی و بهره وری از دیدگاه اقتصادی و قواعد صریح مدیریت برای 
سیاست مداران

دکتر امامی میبدی
---

---اعضای گروههمکاری با پژوهشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی 

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

کتابچۀ تخصص اعضای هیئت علمی گروه اقتصاد انرژی و محیط زیست )فارسی و 
انگلیسی(

دکتر خورسندی
---

---دکتر عابدیبرگزاری رویداد کارآفرینی محیط زیستی

---دکتر عابدیتدوین چارچوب تعامل با رسانه ها با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده 

برگزاری  حداقل یک کرسی ترویجی، نشست حل مشکل کشور و نشست 
تخصصی

دکتر عابدی
---

---اعضای گروهعضویت در کمیته های تخصصی و علمی سازمان ها و دستگاه ها در حوزۀ تخصصی

---دکتر قاسمیطراحی شبکه ATU+ در حوزۀ اقتصاد انرژی و محیط زیست
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی اقتصاد بازرگانی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

دکتر مروتطراحی گرایش اقتصاد رفتاری-آزمایشگاهی
مستمر

دکتر خیابانیطراحی گرایش اقتصاد مقداری

2
هدفمندسازی 

پژوهش

بازنگری در نحوۀ برگزاری جلسات دفاع و کیفیت پژوهش های صورت گرفته 
در گرایش تجارت الکترونیکی

سه ماهۀ اول و دومدکتر ارباب

برگزاری جلسات ارائۀ پژوهش های در حال انجام اعضای گروه و بهره گیری از 
نظرات سایرین در راستای هدفمندسازی پژوهش ها

اعضای گروه
سه ماهۀ اول، دوم 

و سوم

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

هماهنگی جهت تفاهم نامه با موسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی و سازمان 
امور مالیاتی

سه ماهۀ اول و دومدکتر مجاهدی

پیگیری امضای تفاهم نامه حمایت از پایان نامه ها و رساله ها توسط پژوهشکدۀ 
پولی و بانکی بانک مرکزی 

سه ماهۀ اولدکتر توکلیان

تعالی آموزش4

پذیرش دانشجوی پسادکتری
دکتر فقهی، دکتر 

خیابانی و دکتر بهرامی
مستمر

مستمراعضای گروهتشکیل کمیته های تخصصی دروس دوره های تحصیالت تکمیلی

مستمراعضای گروهتشکیل کمیته های تخصصی برگزاری مصاحبه های دوره های تحصیالت تکمیلی

سه ماهۀ اول و دومدکتر شاه حسینیتعریف دوره های مهارت آموزی

سه ماهۀ اول و دومدکتر تاریکرسی ترویجی کاربردی سازی اقتصاد بازرگانی
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

بین المللی شدن5

برگزاری نشست مجازی با استادان خارجی در زمینۀ ارائۀ آخرین پژوهش های 
خود و همچنین بررسی و ارائۀ نظر در خصوص پژوهش های استادان دانشکده 

اقتصاد

دکتر مزیکی،
دکتر بهرامی و
دکتر توکلیان

سه ماهۀ اول و دوم

مستمراعضای گروهجذب حداکثری دانشجویان متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه عالمه طباطبائی

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

برگزاری جلسات مستمر فصلی با دانشجویان اقتصاد بازرگانی و اقتصاد تجارت 
الکترونیک

دکتر مجاهدی و
دکتر توکلیان

مستمر

7
توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری مدیریت
سه ماهۀ اول و دوماعضای گروهبازآرایی گروه در راستای اعتالی بیشتر تخصص اعضا

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

طراحی تاریخ شفاهی اقتصاد ایران )مصاحبه با همکارانی که متولی اقتصادی 
کشور بوده اند(

مستمردکتر مجاهدی

آزمون سنجش عالقه مندی شغلی دانشجویان پس از ورود به دانشگاه و ایجاد 
دورۀ مهارت آموزی با همکاری دستگاه ها و مراکز مرتبط در آن حوزه و اعطای 

گواهی مهارتی به ضمیمۀ مدرک تحصیلی هنگام فارغ التحصیلی به دانشجو 
مستمردکتر قوامی
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی اقتصاد نظری در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

تدوین کتابی به طور مشترک در حوزۀ اقتصاد مالی با تمرکز بر ارائۀ شواهد 
و مثال هایی از اقتصاد ایران

دکتر طالبلو و دکتر 
مهاجری

سه ماهۀ دوم، سوم 
و چهارم

برگزاری کرسی ترویجی تحت عنوان: حکمرانی اقتصادی از منظر الینور 
اوستروم و رونالد کوز

سه ماهۀ چهارمدکتر نوراحمدی

دکتر طالبلوبرگزاری کرسی ترویجی تحت عنوان: اقتصاد مالی نوین
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

برگزاری کرسی ترویجی تحت عنوان: کاربرد روش های جدید در برآورد 
الگوهای اقتصادی

دکتر طالبلو
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

معرفي و راه اندازی گرایش اقتصاد مالي در مقطع ارشد از طریق دانشکده 
و دانشگاه

مستمردکتر طالبلو

پیگیری راه اندازی گرایش اقتصاد دیجیتال در مقطع ارشد از طریق دانشکده 
و دانشگاه

مستمردکتر جهانگرد

برگزاری یک کرسی ترویجی در مورد انتخاب اجتماعی با مقایسه قضیۀ 
امکان ناپذیری ارو و نظریۀ عدالت رالز

سه ماهۀ سومدکتر امیدوار

برگزاری کارگاه های آموزشی متناسب با درس به منظور کارآمد نمودن 
دروس

دکتر طاهرپور
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

متمرکز نمودن مطالعات شخصی و پایان نامه ها و رساله های دانشجوها بر 
موضوعات روز اقتصاد ایران

مستمردکتر طاهرپور

بیان خالصه نتایج جلسه های هم اندیشی )دکتر خسروپناه( در جلسه های 
گروه اقتصاد نظری

مستمردکتر مقدس
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

2
هدفمندسازی 

پژوهش

هدایت پایان نامه ها و رساله ها در حوزه های اقتصاد مالی، مالیات و اقتصاد 
منطقه ای از طریق تشکیل کارگروه  )یا هسته پژوهشی( با حضور برخی از 

همکاران علمی و دانشجویان
مستمردکتر مهاجری

مطالعات مربوط و بررسی برای نگارش مقاله در زمینه اقتصاد توزیع و 
تخصیص درون خانوار در جامعۀ ایرانی

سه ماهۀ دوم و سومدکتر میالني

طرح پژوهشی: اقتصاد پاندمی؛ تاثیر بیماری کووید 19 بر سرریز تالطمات 
بین بازارهای مالی

مستمردکتر محمدی

سه ماهۀ دومدکتر نوراحمدیتأسیس هستۀ پژوهشی تحت عنوان  »حکمرانی و سیاست گذاری اقتصادی«

تأسیس هستۀ پژوهشی تحت عنوان  »اقتصاد مالی )مالیه شرکتی، ریسک و 
قیمت گذاری دارایی ها( «

سه ماهۀ دومدکتر طالبلو

هدایت دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در پژوهش حوزه های اقتصاد 
کالن، اقتصاد دیجیتال و مسائل روز کشور در این حوزه

مستمردکتر جهانگرد

مستمردکتر جهانگردتالیف یک جلد کتاب در حوزۀ تخصصی اقتصاد

همکاری فعال در هیئت تحریریۀ فصلنامه های  دانشکدۀ اقتصاد و 
پژوهشکدۀ اقتصاد

مستمردکتر جهانگرد

همکاری با گروه های پژوهشی پژوهشکدۀ اقتصاد دانشگاه جهت جذب 
طرح ها، نشست ها و همایش های  علمي

مستمردکتر جهانگرد

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

همکاری در انجام طرح پژوهشی در خصوص محاسبۀ ماتریس حسابداری 
اجتماعی مالیات محور در پژوهش مشترک دانشگاه و سازمان امور مالیاتی کشور

مستمردکتر مهاجری

بررسی اولویت های پژوهشی مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی مرتبط با 
عالیق پژوهشی برای ارسال پروپزال و در صورت تصویب، اجرای طرح 

پژوهشی در راستای نیاز جامعه
دکتر میالني

سه ماهۀ اول، دوم 
و سوم
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

انجام طرح پژوهشی برای پژوهشکدۀ امور اقتصادی در زمینۀ بهبود عملکرد 
بانک های تجاری

سه ماهۀ اولدکتر نوراحمدی

انجام یک طرح پژوهشی ملی برای بهبود عملکرد تصمیم گیری دولت و 
بخش خصوصی

مستمردکتر جهانگرد

ایجاد ارتباط بین موسسه کار و تأمین اجتماعی و پژوهشکدۀ علوم اقتصادی 
دانشگاه به منظور انجام تحقیقات هدفمند توسط

دکتر طاهرپور
سه ماهۀ اول، دوم 

و سوم

راهنمایی و مشاوره در مورد طرح های تحقیقاتی اثربخش و مفید مرتبط با 
صنعت )مثاًل صنعت خودرو و...(

مستمردکتر مقدس

انجام طرح پژوهشي طراحی و برآورد شاخص عدالت اجتماعی )مشروط به 
انعقاد قراداد با مرکز آمار ایران(

مستمردکتر سیدنوراني

اجرای طرح پژوهشی در راستای نیازها و مشکالت اقتصادی در زمینۀ 
توزیع درآمد )نقش درآمدهای ثانویه در نابرابری نوزیع درآمدها( مشروط 

به تخصیص پایان نامه یا رسالۀ دانشجویی یا حمایت مالی موسسات 
مستمردکتر پروین

تعالی آموزش4

ترجمۀ کتاب در حوزۀ برنامه ریزی اقتصادی به طور مشترک
دکتر مهاجری و دکتر 

بانوئی
سه ماهۀ اول، دوم 

و سوم

برگزاری کارگاه آموزش نحوۀ تدوین جداول منطقه ای و کاربرد آنها در 
سیاست گذاری

سه ماهۀ سومدکتر مهاجری

بازنگری طرح دروس تخصصی خود برای ایجاد تغییرات مناسب در 
راستای مطالب جدید علمی

مستمردکتر میالني

بررسی امکان ارائۀ کارشناسی ارشد گرایش اقتصاد بخش عمومی با برنامۀ 
درسی با جست وجو در دانشگاه های برتر دنیا

دکتر میالني و دکتر 
امیدوار

مستمر

سه ماهۀ سومدکتر نوراحمدیبرگزاری کارگاه آموزش اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار استتا
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تعالی آموزش4

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار CMA برای انجام پژوهش های 
فراتحلیل

دکتر نوراحمدی
سه ماهۀ سوم

دکتر طاهرپورتهیه و تدوین طرح درس »بازارهای مالی اسالمی«
سه ماهۀ اول، دوم 

و سوم

بروزرسانی طرح درس و محتوای درس اقتصاد کالن مقطع کارشناسی 
ارشد متناسب با تحوالت نظری-تجربی مرتبط

دکتر طاهرپور
سه ماهۀ اول، دوم 

و سوم

Eviews دکتر طالبلوبرگزاری کارگاه آموزش اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار
سه ماهۀ اول، سوم 

و چهارم

برگزاری کارگاه آموزش اقتصادسنجی داده های پانل با استفاده از نرم افزار 
STATA

دکتر طالبلو
سه ماهۀ اول، سوم 

و چهارم

برگزاری کارگاه آموزش برنامه نویسی برای اقتصادسنجی با استفاده از 
R نرم افزار

دکتر طالبلو
سه ماهۀ اول، سوم 

و چهارم

بروزرسانی مطالب آموزشی  اقتصاد کالن در مقاطع کارشناسی و 
تحصیالت تکمیلی

مستمردکتر جهانگرد

همکاری با اعضای گروه اقتصاد نظری برای اصالح و تقویت سرفصل های 
دروس کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

مستمردکتر جهانگرد

مستمردکتر امیدوارترجمۀ کتابی در مورد درآمد پایه همگانی

مستمردکتر امیدوارتکمیل مقاله  در مورد مقایسه ارو و رالز

مستمردکتر پروینارائۀ مقاله ای در زمینۀ وضعیت رفاهی بازنشستگان

مستمردکتر شاکريتالیف کتاب تاریخ نگاري اقتصاد ایران

مستمردکتر شاکريمقالۀ نکاتي اساسي در مورد روش شناسي اقتصاد در ایران
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تعالی آموزش4

مستمردکتر شاکريمقالۀ اثر نقدینگي بر تورم و تولید

مستمردکتر شاکريمقالۀ رابطۀ متقابل رشد نقدینگي و رشد قیمت هاي زمین و مسکن

تهیه و تدوین طرح درس »موضوعات انتخابی در اقتصاد اسالمی« براي 
رشته یا گرایش اقتصاد دیجیتال

مستمردکتر سیدنوراني

همکاري در تهیه و تدوین طرح درس »ابزارهای تأمین مالی اسالمی« براي 
رشته یا گرایش اقتصاد مالي

مستمردکتر سیدنوراني

مستمردکترپروینبروزرسانی مطالب آموزشی حوزۀ درسی

بین المللی شدن5

تکمیل و بازنگری و بررسی نظرات داوران در خصوص مقاله ای برای 
بررسی وضعیت رفاهی بازنشستگان و تأثیر تحریم ها بر آن در مجلۀ 

The Journal of the Economics of Ageingبین المللی
سه ماهۀ اولدکتر میالني

تالش و همکاری با گروه جهت شناسایی و ایجاد ارتباط استادان ایرانی 
خارج از کشور در هدایت رساله های دکتری 

مستمردکتر جهانگرد

دکتر محمدیبرگزاری دوره های تدریس در سطح بین المللی
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی
مستمردکتر سالمبرگزاری جلسه های مستمر با دانشجویان اقتصاد نظري

7

توسعۀ زیرساخت ها 

وبهره وری 

مدیریت
مستمراعضای گروهبررسی و راه اندازی گرایش های جدید اقتصاد نظری
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

مستمردکتر مهاجریمشارکت فعال در برگزاری دورۀ کارشناسی ارشد اقتصاد مالی

مشارکت در بازنگری گرایش اقتصاد نظری

دکتر طالبلو، دکتر 
مهاجري، دکتر سالم، 
دکتر امیدوار و دکتر 

پروین

مستمر

پیگیری راه اندازی گرایش جدید  و بروز »اقتصاد دیجیتال« در مقطع 
تحصیالت تکمیلی جهت جذب دانشجویان نخبه و گسترش سهم بازار 

دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی در بازار کار
سه ماهۀ چهارمدکتر جهانگرد

سه ماهۀ اولدکتر محمدیمصاحبه با رسانه ها )رادیو اقتصاد( در زمینۀ مفاهیم مهم اقتصادی
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی برنامه ریزی و توسعۀ اقتصادی

ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تحول در علوم انسانی1

روزآمد کردن محتوای دروس برنامه ریزی اقتصادی، اقتصاد ایران و توسعۀ 
اقتصادی

دکتر بانویی با مشارکت 
---اعضای گروه

متناسب سازی محتوای دروس اقتصاد خرد و اقتصاد کالن در دورۀ دکتری با 
گرایش توسعۀ اقتصادی

دکتر نصیری اقدم و دکتر 
---زمانی

دکتر بانویی و دکتر ترجمۀ یک عنوان کتاب تخصصی در زمینۀ برنامه ریزی
---مهاجری

---دکتر قاسمیآغاز کار تدوین یک عنوان کتاب تخصصی در زمینۀ بودجه ریزی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

ایجاد پایگاه داده ای برای جمع آوری داده های مرتبط با توسعه منطقه ای و 
داده های سیاست های مالی در ایران با هدف ترغیب دانشجویان برای تدوین 

پایان نامه و رساله در حوزه های مورد نیاز دستگاه های اجرایی

دکتر قاسمی با مشارکت 
دکتر بانویی، دکتر میرزایی 

و دکتر نصیری اقدم
---

دکتر عرب مازار با بررسی و امکان سنجی تأسیس قطب علمی در حوزۀ سیاستگذاری مالی و توسعه
---مشارکت اعضای گروه

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

برگزاری شش نشست تخصصی با موضوع نفت و توسعۀ اقتصادی در ایران 
)بین رشته ای( با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعۀ ملی و شرکت ملی 

نفت ایران

دکتر مومنی و  با مشارکت 
---اعضای گروه

تأسیس خوشۀ مشورتی برنامه ریزی منطقه ای و ارائۀ نظرات به سازمان برنامه و 
بودجه و سایر دستگاه های اجرایی

دکتر بانویی و دکتر 
---میرزایی

برگزاری چهار نشست مشترک با مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی 
دربارۀ موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران )مرکز پژوهش های مجلس، مرکز 

پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست 
جمهوری و سازمان امور مالیاتی(

دکتر نصیری اقدم با 
---مشارکت اعضای گروه

برگزاری نشست مشترک با مرکز آمار ایران درباره حساب های ملی و جدول 
---دکتر بانوییداده - ستانده(
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تعالی آموزش4

بررسی شرح درس تمامی دروس تخصصی گروه  مربوط به همۀ استادان در 
جلسه های گروه

دکتر بانویی با مشارکت 
تمام اعضای گروه

---

برگزاری امتحان های مشترک دربارۀ دروس تخصصی گروه )نیمی از نمرۀ کل 
در سال اول(

دکتر بانویی با مشارکت 
تمام اعضای گروه

---

بین المللی شدن5

ارتباط با حداقل دو دانشگاه معتبر بین المللی که در حوزۀ مطالعات توسعۀ 
اقتصادی در خاورمیانه دارای گروه یا کرسی مطالعاتی است و تعریف یک 

مطالعۀ مشترک

دکتر زمانی و دکتر نصیری 
 اقدم

---

شناسایی استادان ایرانی خارج از کشور و استادان خارجی دانشگاه های معتبر 
در حوزۀ برنامه ریزی اقتصادی و توسعه و ترغیب آنها به پذیریش مسئولیت به 

عنوان استاد مشاور در تدوین رساله های دکتری

دکتر زمانی با مشارکت 
تمام اعضای گروه

---

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

---دکتر عرب مازارراهنمایی انجمن های علمی دانشجویی در حوزۀ توسعه

برگزاری دو نشست برای بزرگداشت افرادی که در حوزۀ توسعۀ اقتصادی 
کشور به لحاظ نظری یا کارکردی نقش موثر ایفا کرده اند

دکتر مومنی با مشارکت 
اعضای گروه

---

7
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

برگزاری نشست روسای گروه های برنامه ریزی و توسعۀ دانشگاه های تهران در 
دانشگاه عالمه طباطبائی

---دکتر بانویی

انعکاس دفاعیۀ رساله های دکتری و پایان نامه های برتر کارشناسی ارشد در 
سایت دانشکده و گروه های خبری معتبر در قالب خبر و کلیپ چندرسانه ای

دکتر میرزایی با مشارکت 
اعضای گروه

---
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 برنامه عملیاتی دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی  در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ چهارمدکتر خلعتبریبازنگری سرفصل درسی اندیشه اسالمی 1

سه ماهۀ چهارمدکتر فالح تفتیراه اندازی رشتۀ فقه و حقوق خانواده

بازنگری در سرفصل های آموزشی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی
دکتر بصیری، 

دکتر نعیمی
سه ماهۀ دوم

راه اندازی رشتۀ کارشناسی ارشد کالم جدید
دکتر موسوی راد، 

دکتر اخوان
سه ماهۀ دوم

راه اندازی رشتۀ کارشناسی ارشد تمدن نوین اسالمی
دکتر اشتری،

 دکتر پازوکی، 
دکتر موسوی راد

سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ چهارمدکتر فخاریبازنگری سرفصل درسی مقطع کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

سه ماهۀ چهارمدکتر فخاریبازنگری سرفصل درسی مقطع دکتری علوم قرآن و حدیث

2
هدفمندسازی 

پژوهش

برگزاری همایش بین المللی معارف نبوی
دکتر خلعتبری و
 دکتر رجب زاده

سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ اولدکتر بصیریبرگزاری نشست »نقش دانش فقه در گام دوم انقالب«

همکاری با مرکز کارآفرینی دانشگاه در حوزۀ رشتۀ شیعه شناسی و کالم اسالمی
دکتر اشتری و دکتر 

موسوی راد
سه ماهۀ اول

همکاری با مرکز کارآفرینی دانشگاه در قالب فعال کردن انجمن علمی و کانون 
قرآن و حدیث دانشجویان گروه در دفتر نوآوری دانشکده الهیات و معارف اسالمی

سه ماهۀ سومدکتر شریفی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

برگزاری جلسه یا میزگرد تخصصی با مسئوالن سازمان تبلیغات و حوزه های علمیه به 
سه ماهۀ دومدکتر حسن زادهمنظور فعال کردن همکاری های دوطرفه

سه ماهۀ دومدکتر مومنیبرگزاری کرسی فقه و اصول تجارت جهانی با تاکید بر مقررات یونیدوا

برگزاری جلسه یا میزگرد تخصصی با مسئوالن سازمان حج و زیارت به منظور فعال 
کردن همکاری های دوطرفه

دکتر کربالیی پازوکی 
سه ماهۀ دومو دکتر اشتری

تأسیس مدرسۀ قرآنی برای آموزش معارف دینی )در دو سطح عمومی و تخصصی( 
سه ماهۀ سومدکتر فخاریبرای افراد عالقه مند بیرون از دانشگاه

برگزاری جلسه یا میزگرد تخصصی با نهادهای باالدستی از جمله شورای توسعۀ فرهنگ 
قرآن، شورای عالی انقالب فرهنگی، معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، مرکز توسعۀ آموزش عالی و پژوهش قرآنی و تحول علوم انسانی وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری به منظور فعال کردن همکاری های دوطرفه

دکتر شریفی و
سه ماهۀ سوم دکتر علی نژاد

تعالی آموزش4

سه ماهۀ دومدانشکدهتجهیز کالس های هیبریدی

سه ماهۀ سومدانشکدهتجهیز دفتر امور بین الملل

سه ماهۀ سومدکتر موسوی رادراه اندازی رشتۀ کالم تطبیقی

تدوین سرفصل و تصویب دروس پیش نیاز =جبرانی در مقاطع سه گانه به منظور 
استفادۀ حداکثری از ظرفیت واحدهای پیش نیاز )به ویژه برای دانشجویان غیرمرتبط و 

نخبگان قرآنی حافظ و قاری بین المللی راه یافته به مقطع کارشناسی ارشد(
سه ماهۀ سومدکتر فخاری

بین المللی شدن5

سه ماهۀ اولدانشکدهتأسیس دفتر امور بین الملل دانشکده

توسعۀ همکاری های بین المللی در قالب برگزاری کنفرانس های مشترک فقهی و 
حقوقی

دکتر تک فالح و 
سه ماهۀ سومدکتر مومنی

تولید دانش به شکل کتاب، ترجمه، مقالۀ بین المللی با حمایت از محتواهای اعضای 
هیئت علمی )نگارش یک مقالۀ تخصصی بین المللی(

دکتر کربالیی پازوکی، 
دکتر مسعودیان، دکتر 
اشتری، دکتر طاووسی 

و دکتر موسوی راد

سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ چهارمدکتر شریفیتوسعۀ همکاری های بین المللی در قالب نشست های علمی در سطح دانشگاه های منطقه
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

تعیین مسئول امور فرهنگی دانشکده در ارتباط با گروه های آموزشی، دانشجویی و معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

سه ماهۀ اولدانشکده

ایجاد دفتر مشاوره های فقهی - حقوقی در ذیل فعالیت های دفتر مشاورۀ دانشکده
دکتر فالح تفتی و 

سه ماهۀ دومدکتر مومنی

بزرگداشت و معرفی مفاخر در قالب فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی
دکتر طاووسی و 

سه ماهۀ سومدکتر اشتری

بزرگداشت و معرفی مفاخر در قالب فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی
دکتر شریفی و دکتر 

سه ماهۀ سومعلی نژاد

7
توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 
مدیریت

سه ماهۀ اولدانشکدهراه اندازی گروه ادیان و عرفان

سه ماهۀ اولدانشکدهراه اندازی گروه مطالعات ترجمۀ متون دینی

سه ماهۀ دومدانشکدهراه اندازی گروه فلسفه های مضاف

سه ماهۀ اولدانشکدهتأسیس دفتر نوآوری و ارتباطات اجتماعی، مشاوره و کارآفرینی)نامک(

سه ماهۀ چهارمدانشکدهانتقال به ساختمان جدید دانشکده الهیات و معارف اسالمی

سه ماهۀ دومدکتر رجب زادهدرخواست تشکیل مرکز گروه معارف اسالمی

ایجاد کتابخانۀ فیزیکی و الکترونیکی تخصصی شیعه شناسی و کالم
دکتر طاووسی و 

سه ماهۀ دوماثباتی

8
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

سه ماهۀ دومدکتر خلعتبریبرگزاری نخستین دورۀ آموزشی فرهنگی دانشجویان بین الملل

سه ماهۀ چهارمدکتر فالح تفتیراه اندازی رشتۀ فقه و حقوق خانواده

راه اندازی رشتۀ کارشناسی ارشد کالم جدید
دکتر موسوی راد و 

سه ماهۀ دومدکتر اخوان

سه ماهۀ چهارمگروه معارفهمکاری با معاونت آموزش نهاد رهبری در دانشگاه ها

سه ماهۀ چهارمدکتر شریفیتوسعۀ همکاری های بین المللی در قالب نشست علمی در سطح دانشگاه های منطقه
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ چهارمدکتر فخاریبازنگری سرفصل درسی مقطع ارشد علوم قرآن و حدیث

سه ماهۀ چهارمدکتر فخاریبازنگری سرفصل درسی مقطع دکتری علوم قرآن و حدیث

سه ماهۀ سومدکتر شاکرتولید دانش و محتوای علمی در قالب مقاله

سه ماهۀ چهارمدکتر شاکربرگزاری مناظرۀ علمی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ چهارمدکتر ابراهیمیتولید دانش میان رشته ای در قالب پایان نامه با گروه روانشناسی

سه ماهۀ چهارمهمۀ اعضای گروهتولید دانش در قالب مقاله

سه ماهۀ سومدکتر شاکرتولید دانش در قالب کتاب؛ چند معنایی در تفاسیر قرآن به زبان انگلیسی

تولید دانش در قالب طرح ملی؛ کارنامۀ ج. ا. ایران در حوزۀ پژوهش و آموزش 
عالی قرآنی)فارسی، عربی، انگلیسی( از سال 1357 تاکنون( مبتنی بر کتب، 

رساله ها و پایان نامه های دانشجوئی
سه ماهۀ چهارمدکتر بنایی

تولید دانش در قالب کتاب، چاپ کتاب مفردات قرآن کریم با روش تطبیقی 
قرآنی-عهدینی

سه ماهۀ چهارمدکتر شاکر

سه ماهۀ چهارمدکتر قا سم پوربرگزاری همایش؛ همایش  علمی در سطح ملی با مشارکت برخی انجمن های علمی

سه ماهۀ سومدکتر اشرفیبرگزاری نشست؛ نشست تخصصی بین المللی شدن دانشگاه ها و نظام های الهیاتی

سه ماهۀ چهارمدکتر علی نژادبرگزاری نشست علمی؛ روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم

سه ماهۀ چهارمدکتر علی نژادتدوین درسنامه؛ آشنایی با روش ها و شیوه های تدبر

همکاری با مرکز کارآفرینی دانشگاه در قالب فعال نمودن انجمن علمی و کانون 
قرآن و حدیث دانشجویان گروه در دفتر نوآوری دانشکدۀ الهیات

سه ماهۀ سومدکتر شریفی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

برگزاری جلسه یا میزگرد تخصصی با نهادهای باالدستی همچون شورای 
توسعۀ فرهنگ قرآن، شورای عالی انقالب فرهنگی، معاونت قرآن و عترت 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مرکز توسعۀ آموزش عالی و پژوهش قرآنی 
و تحول علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور فعال ساختن 

همکاری های طرفینی

دکتر شریفی و دکتر 
علی نژاد

سه ماهۀ سوم

تأسیس مدرسۀ قرآنی برای آموزش معارف دینی )در دو سطح عمومی و 
تخصصی( برای افراد عالقه مند بیرون از دانشگاه

سه ماهۀ دومدکتر فخاری

تولید برنامۀ تلویزیونی دیدار با اندیشمندان اسالمی
دکتر فخاری و دکتر 

شریفی
سه ماهۀ چهارم

تعالی آموزش4

برگزاری کارگاه آشنایی با ضوابط و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی ویژه 
نودانشجویان مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

سه ماهۀ سومدکتر اشرفی

سه ماهۀ چهارمدکتر فخاریبرگزاری کارگاه روش های نوین تحقیق ویژۀ دانشجویان تحصیالت تکمیلی

تدوین سرفصل و تصویب دروس پیش نیاز=جبرانی در مقاطع سه گانه به منظور 
استفادۀ حداکثری از ظرفیت واحدهای پیش نیاز )به ویژه برای دانشجویان 

غیرمرتبط و نخبگان قرآنی حافظ و قاری بین المللی راه یافته به مقطع کارشناسی 
ارشد(

سه ماهۀ سومدکتر فخاری

بین المللی شدن5
سه ماهۀ سومهمۀ اعضای گروهتولید دانش به شکل کتاب، ترجمه، مقالۀ بین المللی با حمایت از محتوای استادان

سه ماهۀ چهارمدکتر شریفیتوسعۀ همکاری های بین المللی در قالب نشست علمی در سطح دانشگاه های منطقه

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی
توسعۀ کمی و کیفی فعالیت ها و انجمن های دانشجویی

دکتر شریفی و دکتر 
علی نژاد

سه ماهۀ سوم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

7

توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت
برنامه ریزی جهت همسوسازی پژوهانه با نیازهای زیربنایی گروه

دکتر علی نژاد، 
دکتر بنائی، دکتر 
شعبان پور، دکتر 
شریفی، دکتر 
فخاری، دکتر 

بصیری، دکتر شاکر 
و دکتر اشرفی

سه ماهۀ چهارم

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی
مستمرهمۀ اعضای گروهاجرای برنامه ها در قالب فعالیت های سایر بندها
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسالمی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

بازنگری در سرفصل های آموزشی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی
دکتر بصیری و 

دکتر نعیمی
سه ماهۀ دوم

سه ماهۀ دومدکتر بصیریبازنگری سرفصل کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی

سه ماهۀ اولدکتر تک فالحکرسی ترویجی: بررسی  و تحلیل اجتهادی مسئلۀ جمعیت

سه ماهۀ دومدکتر فالح تفتیکرسی ترویجی: در حوزۀ فقه های مضاف

سه ماهۀ سومدکتر نعیمیبرگزاری کرسی ترویجی

سه ماهۀ چهارمدکتر فالح تفتیراه اندازی رشتۀ فقه و حقوق خانواده

سه ماهۀ سومدکتر فالح تفتیبرگزاری کرسی نظریه پردازی در حوزۀ علوم انسانی

سه ماهۀ سومدکتر مومنیکرسی نظریه پردازی: امکان سنجی تردیدپذیری قطع در نظام فقهی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ چهارمدکتر نعیمیتولید دانش در قالب مقاله

سه ماهۀ دومدکتر تک فالحبرگزاری همایش: فقه و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

سه ماهۀ اولدکتر بصیریبرگزاری نشست : نقش دانش فقه در گام دوم انقالب

سه ماهۀ اولدکتر تک فالحبرگزاری نشست مسئولیت مدنی اظهار نظر غیر کارشناسی سلبریتی ها در جامعه

سه ماهۀ سومدکتر فالح تفتیتدوین درسنامه فقه و حقوق خانواده

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ دومدکتر مومنیبرگزاری کرسی فقه و اصول تجارت جهانی با تاکید بر مقررات یونیدوا

سه ماهۀ سومدکتر بصیریبرگزاری کرسی چالش های فقهی و حقوقی عقد آریایی و نقش آن در انعقاد عقد نکاح

سه ماهۀ چهارمدکتر تک فالحبرگزاری کرسی جایگاه ان.اف.تی در نظام فقهی و حقوقی
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تعالی آموزش 4

سه ماهۀ سومدکتر فالح تفتیبرگزاری کارگاه روش تحقیق

سه ماهۀ دومدکتر تک فالحبرگزاری کارگاه تقریر نویسی

سه ماهۀ دومدکتر فالح تفتیبرگزاری کارگاه ارث

سه ماهۀ چهارمدکتر بصیریبرگزاری کارگاه شروط ضمن عقد )با محوریت عقد نکاح(

سه ماهۀ سومدکتر تک فالحبرگزاری کارگاه مقاله نویسی

سه ماهۀ اولدکتر تک فالحراه اندازی نشریه دانشجویی  اندیشه فقهی

بین المللی شدن5

سه ماهۀ چهارمدکتر تک فالحجذب دانشجوی خارجی در رشته فقه و مبانی حقوق)3 نفر(

دکتر تک فالح و توسعه همکاری بین المللی  در قالب برگزاری کنفرانس های مشترک فقهی و حقوقی
سه ماهۀ سومدکتر مومنی

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

سه ماهۀ اولدکتر تک فالحتوسعه کمی و کیفی فعالیت ها و انجمن های دانشجویی

دکتر فالح تفتی و ایجاد دفتر مشاوره های فقهی - حقوقی در ذیل فعالیت های دفتر مشاوره دانشکده
سه ماهۀ دومدکتر مومنی

برگزاری جلسه یا میزگزد تخصصی با دانشگاه ادیان و مذاهب به منظور فعال 
سه ماهۀ دومدکتر تک فالحساختن همکاری های طرفینی

7
توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 
مدیریت

دکتر بصیری و برنامه ریزی جهت همسوسازی پژوهانه با نیازهای زیربنایی گروه
سه ماهۀ چهارمدکتر نعیمی

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی
مستمرهمۀ اعضای گروهدر قالب فعالیت های سایر بندها
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی فلسفه و کالم اسالمی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی  ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ چهارمدکتر طاووسی و دکتر اشتریبازنگری سرفصل درسی تاریخ تشیع ارشد

دکتر کربالیی پازوکی و دکتر تولید دانش و محتوای علمی در قالب مقاله
سه ماهۀ چهارمموسوی راد

سه ماهۀ دومدکتر موسوی راد و دکتر اخوانراه اندازی رشتۀ کارشناسی ارشد کالم جدید

دکتر اشتری، دکتر پازوکی و راه اندازی رشتۀ کارشناسی ارشد تمدن نوین اسالمی
سه ماهۀ سومدکتر موسوی راد

2
هدفمندسازی 

پژوهش

دکتر اشتری، دکتر کربالیی تولید دانش میان رشته ای در قالب نشست علمی با گروه روانشناسی
سه ماهۀ اولپازوکی و دکتر مسعودیان

دکتر طاووسی، دکتر اثباتی و تولید نشریۀ علمی در حوزۀ شیعه شناسی و کالم شیعی
سه ماهۀ سومدکتر اشتری

دکتر کربالیی پازوکی، دکتر اشتری، برگزاری نشست شهید مطهری
سه ماهۀ اولدکتر طاووسی و دکتر اخوان

دکتر موسوی راد، دکتر اخوان و تدوین درسنامه برای دروس رشته کالم جدید
سه ماهۀ دوم دکتر کربالیی پازوکی

سه ماهۀ اولدکتر اشتری و دکتر موسوی رادهمکاری با مرکز کارآفرینی دانشگاه در حوزۀ رشتۀ شیعه شناسی و کالم اسالمی

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

برگزاری جلسه یا میزگرد تخصصی با مسئوالن سازمان حج و زیارت به 
منظور فعال ساختن همکاری های طرفینی

دکتر کربالیی پازوکی و دکتر 
سه ماهۀ دوماشتری

دکتر کربالیی پازوکی و دکتر انجام طرح های پژوهشی تخصصی در حوزۀ کالم اسالمی
سه ماهۀ سوماثباتی

سه ماهۀ دومدکتر طاووسی و دکتر مسعودیانتوسعۀ فعالیت های رسمی رسانه ای و فضای مجازی

سه ماهۀ سومدکتر مسعودیانبرگزاری کرسی ترویجی در حوزۀ الهیات و ارتباط با جامعه
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

تعالی آموزش4

سه ماهۀ سومدکتر اثباتی و دکتر مسعودیانبرگزاری نشست هوش مصنوعی و کالم اسالمی

سه ماهۀ چهارمدکتر اشتری و دکتر مسعویانبرگزاری نشست گسترش فعالیت های علمی بین المللی

سه ماهۀ سومدکتر موسوی رادتدوین سرفصل با هدف ایجاد مقطع دکتری رشتۀ کالم

سه ماهۀ سومدکتر موسوی رادراه اندازی رشتۀ کالم تطبیقی

سه ماهۀ دومدکتر طاووسیتوسعۀ آموزش مجازی در حوزۀ تاریخ تشیع و کالم اسالمی

سه ماهۀ دومدکتر طاووسی و دکتر اشتریبازنگری سرفصل رشتۀ تاریخ تشیع

بین المللی شدن5

تولید دانش به شکل کتاب، ترجمه، مقالۀ بین المللی با حمایت از محتوای 
استادان )نگارش یک مقالۀ تخصصی بین المللی(

دکتر کربالیی پازوکی، دکتر 
مسعودیان، دکتر اشتری، دکتر 

طاووسی و دکتر موسوی راد
سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ سومدکتر مسعودیان و  دکتر اشتریجذب دانشجوی خارجی در رشتۀ کالم و یا شیعه شناسی )2 نفر(

توسعۀ همکاری بین المللی در قالب نشست علمی
دکتر کربالیی پازوکی و دکتر 

مسعودیان
سه ماهۀ چهارم

همکاری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در حوزۀ بین المللی سازی 
گروه و رشتۀ کالم اسالمی و شیعه شناسی

سه ماهۀ اولدکتر اشتری

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

سه ماهۀ اولدکتر طاووسیتوسعۀ کمی و کیفی فعالیت ها و انجمن های دانشجویی

سه ماهۀ سومدکتر طاووسی و دکتر اشتریبزرگداشت و معرفی مفاخر در قالب فعالیت های انجمن علمی دانشجویی

سه ماهۀ دومدکتر اشتری و دکتر مسعودیانهمکاری با مرکز مشاورۀ دانشگاه در قالب نشست علمی-کاربردی

برگزاری جلسه یا میزگرد تخصصی با دانشگاه ادیان و مذاهب به منظور 
فعال ساختن همکاریهای طرفینی

سه ماهۀ چهارمدکتر موسوی راد
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

7
توسعۀ 

زیرساخت ها و 

بهره وری مدیریت

سه ماهۀ اولکربالیی پازوکیدرخواست کارشناس گروه کالم اسالمی و شیعه شناسی

درخواست کمک ابزار آموزشی
دکتر کربالیی پازوکی - دکتر 

اشتری
سه ماهۀ اول

سه ماهۀ دومدکتر طاووسی - دکتر اثباتیایجاد کتابخانه فیزیکی و الکترونیک تخصصی شیعه شناسی و کالم

برنامه ریزی جهت همسوسازی پژوهانه با نیازهای زیربنایی گروه
دکتر کربالیی پازوکی - دکتر 

اثباتی
سه ماهۀ چهارم

8
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی
مستمرهمۀ اعضای گروهدر قالب فعالیت های سایر بندها
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی معارف اسالمی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ چهارمدکتر خلعتبریبازنگری سرفصل درسی اندیشه 1

سه ماهۀ دومدکتر کربالیی پازوکیبرگزاری کرسی ترویجی »تاثیری ساحت های اخالقی بر نظریه های معرفتی«

سه ماهۀ اولدکتر رجب زادهبرگزاری کرسی ترویجی مدیریت سیاست اخالقی در آموزه های نهج البالغه

سه ماهۀ دومدکتر عنایت شریفیبرگزاری کرسی ترویجی نظام اخالقی قرآن و نقش آن در سالمت

سه ماهۀ اولدکتر حسن زادهبرگزاری کرسی ترویجی هویت نفسانی انسان در حکمت اسالمی

سه ماهۀ دومدکتر صدقیبرگزاری کرسی ترویجی توسل بر اولیا عامل تقویت ایمان توحیدی

مستمرهمۀ اعضای گروهتولید دانش و محتوای علمی در قالب مقاله- )27 مورد( 

تالیف کتاب - 5 مورد
دکتر حسن زاده، دکتر 

صدقی، دکتر لطفی و دکتر 
پیشگر

مستمر

سه ماهۀ چهارمدکتر خلعتبریبرگزاری کرسی نظریه پردازی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

دکتر خلعتبری و دکتر تالیف کتاب - 7 مورد
مستمرشریفی و دکتر عبدا...

دکتر خلعتبری و دکتر برگزاری همایش بین المللی معارف نبوی
سه ماهۀ چهارمرجب زاده

سه ماهۀ دومدکتر رجب زادهبرگزاری نشست علمی تحوالت اخیر منطقه و چالش های ایران در 1401

سه ماهۀ اولدکتر لطفیبرگزاری نشست آسیب شناسی فرهنگی انقالب اسالمی

برگزاری نشست علمی چگونگی تعامل پیامبر)ص( با قومیت های دینی 
سه ماهۀ دوم دکتر لطفیمدینه

سه ماهۀ سومدکتر لطفیبرگزاری نشست آسیب شناسی اجتماعی-سیاسی انقالب اسالمی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت 

برگزاری جلسه یا میزگرد تخصصی با مسئوالن سازمان تبلیغات و حوزه های 
سه ماهۀ دومدکتر حسن زادهعلمیه به منظور فعال ساختن همکاری های طرفینی

انجام طرح های پژوهشی تخصصی آسیب شناسی انقالب اسالمی از دیدگاه 
سه ماهۀ دومدکتر رجب زادهمقام معظم رهبری

تعالی آموزش4

سه ماهۀ اولدکتر کربالیی پازوکیبرگزاری کارگاه آشنایی با نهج البالغه

دکتر حسن زاده و دکتر برگزاری کارگاه تدبر در مفهوم بینه
سه ماهۀ دومپیشگر

سه ماهۀ دومدکتر رجب زادهتوسعۀ آموزش مجازی در حوزۀ مدرسی انقالب اسالمی

سه ماهۀ سومدکتر رجب زادهتوسعۀ آموزش مجازی در حوزۀ مدرسی مبانی نظری اسالم

بین المللی شدن 5
سه ماهۀ سومدکتر رجب زادهجذب دانشجوی خارجی در رشتۀ انقالب اسالمی )2نفر(

سه ماهۀ سومدکتر رجب زادهجذب دانشجوی خارجی در رشتۀ مبانی نظری )2نفر(

6
توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 
مدیریت

سه ماهۀ اولدکتر رجب زادهدرخواست کارشناس گروه معارف اسالمی

سه ماهۀ دومدکتر رجب زادهدرخواست تشکیل مرکز گروه معارف اسالمی

سه ماهۀ اولدکتر رجب زادهتوسعۀ فضای کاری- اتاق اعضای هیئت علمی

سه ماهۀ چهارمهمۀ اعضای گروهبرنامه ریزی جهت همسوسازی پژوهانه با نیازهای زیربنایی گروه

سه ماهۀ سومدکتر رجب زادهراه اندازی مقطع کارشناسی ارشد انقالب اسالمی

سه ماهۀ سومدکتر رجب زادهراه اندازی گرایش دکتری تفسیر قرآن مدرسی معارف

سه ماهۀ سومدکتر رجب زادهراه اندازی گرایش اخالق در مقطع کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسالمی

سه ماهۀ چهارمدکتر رجب زادهجذب اعضای هیئت علمی، 4 نفر در گرایش های مبانی، تاریخ، اخالق و انقالب

7
جایگاه دانشگاه و

برندسازی
سه ماهۀ چهارمگروه معارفهمکاری با نهادهای بیرونی معاونت آموزش نهاد رهبری در دانشگاه ها
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موسسۀ آموزش عالی بیمه اکو
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 برنامۀ عملیاتی موسسۀ آموزش عالی بیمه اکو  در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه های موسسه  آموزش عالی بیمه اکو

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ چهارمغدیر مهدویبازنگری در رشتۀ مدیریت بیمه، مقطع کارشناسی

سه ماهۀ سومجمشید امانیبرگزاری کارگاه ترجمۀ نوشتارهای بیمه ای برای دانشجویان

برگزاری کرسی نظریه پردازی در خصوص نقد نظریۀ انتخاب نامساعد در تقاضای 
بیمه رتسچایلد استیگلیتز )برندۀ نوبل اقتصاد( و ارائۀ نظریۀ جدید

سه ماهۀ سومغدیر مهدوی

سه ماهۀ سومغدیر مهدویبرگزاری کرسی ترویجی در خصوص علل عدم توسعۀ صنعت بیمه

سه ماهۀ دومرضا افقیبرگزاری کرسی ترویجی در حوزۀ صندوق های بازنشستگی

سه ماهۀ سومرضا افقیارائۀ یک مقاله در همایش بیمه و توسعه

سه ماهۀ سومغدیر مهدویارائۀ یک مقاله در همایش بیمه و توسعه

سه ماهۀ سومرضا افقیچاپ یک مقالۀ علمی پژوهشی در زمینۀ بیمه عمر/ صندوق های بازنشستگی

سه ماهۀ سومغدیر مهدویچاپ یک مقالۀ علمی پژوهشی در زمینۀ بیمه عمر

برگزاری دو کرسی ترویجی در خصوص بررسی و ارائۀ راهکارهای مسائل و 
مشکالت اقتصاد ایران

سه ماهۀ چهارمعلی سرزعیم

سعید اسالمی بیدگلینگارش یک مقاله علمی-پژوهشی  در حوزۀ  بیمه
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

سه ماهۀ سومسعید اسالمی بیدگلیبرگزاری کرسی-ترویجی دربارۀ نوسانات بازار سرمایۀ ایران

برنامه ریزی برای روزآمدسازی و کارآمدسازی منابع درسی رشتۀ مطالعات منطقه ای
سعید شکوهی و 

ماندانا تیشه یار
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

برگزاری کرسی ترویجی با عنوان »دانشگاهیان و صلح اجتماعی در میان جوامع 
آسیای غربی«

سه ماهۀ چهارمماندانا تیشه یار
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه های موسسه  آموزش عالی بیمه اکو

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ اولغدیر مهدویتالیف کتاب ریاضیات مالی

سه ماهۀ دومجمشید امانینقد یک کتاب چاپ شدۀ جدید در حوزۀ صنعت بیمه

سه ماهۀ دومجمشید امانیتالیف کتاب  در زمینۀ اصول مدیریت

ترجمه / تالیف یک کتاب در زمینۀ بیمۀ عمر/ صندوق های بازنشستگی
رضا افقی

علی سرزعیم
سه ماهۀ چهارم

سعید اسالمیتالیف دو کتاب در خصوص مسائل اقتصادی ایران
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

سه ماهۀ چهارمبیدگلیتألیف یک کتاب درباره تأمین مالی شهرداری ها

سه ماهۀ چهارمگروهانجام پژوهش های کاربردی در حوزۀ بیمه با شرکت های بیمه ای کشور

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ سومگروهبرگزاری نشست های تخصصصی در زمینۀ حل مشکالت کشور- 3 مورد

اجرای پادکست در خصوص انتقال تجربیات دانش آموختگان ایرانی دانشگاه های 
خارج کشور- 2  مورد

سه ماهۀ سومعلی سرزعیم

تعالی آموزش4

سه ماهۀ دومغدیر مهدویراه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ بیمه با سه گرایش بیمۀ عمر، بیمۀ غیرعمر و مالی

سه ماهۀ اولآتوسا گودرزیراه اندازی مقطع دکتری رشتۀ اقتصاد بیمه

برنامه ریزی، تقویت دوره های آموزشی و تبلیغ توانمندی های گروه به منظور 
پذیرش و جذب دانشجویان نخبه و استعداد درخشان

گروه مطالعات 
منطقه ای

سه ماهۀ دوم

برنامه ریزی برای راه اندازی دورۀ کارشناسی ارشد/ دکتری خاورمیانه با مشارکت 
دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

گروه مطالعات 
منطقه ای

سه ماهۀ سوم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه های موسسه  آموزش عالی بیمه اکو

بین المللی شدن5

جذب دانشجویان خارجی با تاکید بر کشورهای اسالمی و عضو اکو )حداقل 
سه ماهۀ چهارمدانشکده1درصد کل دانشجویان مؤسسه(

سه  ماهۀ سومآتوسا گودرزیراه اندازی مجلۀ علمی پژوهشی مطالعات بیمه

برگزاری همایش بین المللی»پویایی های آینده آسیا« با همکاری دانشگاه آرل 
سه  ماهۀ اولماندانا تیشه یاراستانبول

سه  ماهۀ سوم و مدیر گروهدعوت از استادان برجستۀ خارجی برای تدریس بین المللی
چهارم

گروه مطالعات راه اندازی یک فصلنامۀ الکترونیک انگلیسی برای گروه مطالعات منطقه ای
سه  ماهۀ سوممنطقه ای

سه  ماهۀ سومقاسم اصولیبرگزاری یک نشست تخصصی بین المللی

سه ماهۀ دوم سه ماندانا تیشه یاربرگزاری یک کارگاه تخصصی بین المللی
ماهۀ دوم

سه ماهۀ چهارمسعید شکوهیبرگزاری یک نشست تخصصی بین المللی

سه ماهۀ چهارمدانشکدهانعقاد تفاهم نامۀ همکاری های علمی و مشورتی با وزارت امور خارجه

6
اعتالی فرهنگی، 
اجتماعی و تربیتی

سه ماهۀ سومدانشکدهبرگزاری جلسات سخنرانی مذهبی

سه ماهۀ سومدانشکدهتوسعۀ فعالیت های انجمن های بیمه و مطالعات منطقه ای

برگزاری اردوهای فرهنگی-دانشجویی با مشارکت معاونت های فرهنگی و 
سه ماهۀ چهارمدانشکدهدانشجویی دانشگاه

بازدید از خوابگاه های دانشجویی در هفتۀ خوابگاه ها و تعامل با دانشجویان در 
سه ماهۀ چهارمدانشکدهخصوص رفع مشکالت و بررسی پیشنهادهای جدید

سه ماهۀ سومدانشکدهتأمین  فضاها و تجهیزات ورزشی از تربیت بدنی دانشگاه

سه  ماهۀ دوم و ماندانا تیشه یاربرگزاری دو نشست تخصصی توسط انجمن علمی دانشجویی مطالعات افغانستان
چهارم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه های موسسه  آموزش عالی بیمه اکو

7

توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت

سه ماهۀ اولرضا افقیامکان سنجی برگزاری دورۀ MBA بیمه برای مدیران ارشد صنعت بیمه و بورس

سه ماهۀ دومغدیر مهدویامکان سنجی برگزاری دورۀ DBA بیمه برای مدیران ارشد صنعت بیمه و بورس

سه ماهۀ سومآتوسا گودرزیایجاد زیرساخت مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی نمایندگان و کارگزاران بیمه

بروزرسانی سایت اینترنتی موسسه
علی سرزعیم و ماندانا 

تیشه یار
سه ماهۀ اول

8
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

مستمردانشکدهبرگزاری جلسه های مشورتی با شرکت های بیمۀ منتخب

مستمردانشکدهبرگزاری جلسه های مشورتی و پژوهشی با پژوهشکدۀ بیمه

تشکیل جلسات مشورتی با موسسۀ فرهنگی اکو و بنیاد مطالعات قفقاز و مرکز 
مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران

دانشکده
سه ماهۀ دوم و 

سوم

نگارش یادداشت های تحلیلی در رسانه ها و مصاحبه با خبرگزاری های مربوط در 
حوزۀ مسائل منطقه

سعید شکوهی و 
ماندانا تیشه یار

سه ماهۀ سوم
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی بیمه در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه های موسسه  آموزش عالی بیمه اکو

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ چهارمدکتر غدیر مهدویبازنگری رشتۀ مدیریت بیمه در مقطع کارشناسی

سه ماهۀ سومدکتر جمشید امانیبرگزاری کارگاه ترجمۀ نوشتارهای بیمه ای برای دانشجویان

برگزاری کرسی نظریه پردازی در خصوص نقد نظریۀ انتخاب نامساعد در تقاضای 
بیمه رتسچایلد استیگلیتز )برندۀ نوبل اقتصاد( و ارائۀ نظریۀ جدید 

سه ماهۀ سومدکتر غدیر مهدوی

سه ماهۀ سومدکتر غدیر مهدویبرگزاری کرسی ترویجی در خصوص علل عدم توسعه صنعت بیمه

سه ماهۀ دومدکتر رضا افقیبرگزاری کرسی ترویجی در حوزۀ صندوق های بازنشستگی

سه ماهۀ سومدکتر رضا افقیارائۀ یک مقاله در همایش بیمه و توسعه

سه ماهۀ سومدکتر غدیر مهدویارائۀ یک مقاله در همایش بیمه و توسعه

سه ماهۀ سومدکتر رضا افقیچاپ یک مقالۀ علمی پژوهشی در زمینۀ بیمه عمر/ صندوق های بازنشستگی

سه ماهۀ چهارمدکتر غدیر مهدویچاپ یک مقالۀ علمی پژوهشی در زمینۀ بیمه عمر

برگزاری دو کرسی ترویجی در خصوص بررسی و ارائۀ راهکارهای مسائل و 
مشکالت اقتصاد ایران

دکتر علی سرزعیم
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

نگارش یک مقالۀ علمی-پژوهشی در حوزۀ بیمه
دکتر سعید اسالمی 

بیدگلی
سه ماهۀ سوم

برگزاری کرسی-ترویجی درباره نوسانات بازار سرمایه ایران
دکتر سعید اسالمی 

بیدگلی
---
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه های موسسه  آموزش عالی بیمه اکو

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ اولدکتر غدیر مهدویتالیف کتاب ریاضیات مالی

سه ماهۀ دومدکتر جمشید امانینقد یک کتاب چاپ شده جدید در حوزۀ صنعت بیمه

سه ماهۀ دومدکتر جمشید امانیتالیف کتاب  در زمینۀ اصول مدیریت

سه ماهۀ چهارمدکتر رضا افقیترجمه/تالیف یک کتاب در زمینۀ بیمه عمر/ صندوق های بازنشستگی

دکتر علی سرزعیمتالیف دو کتاب در خصوص مسائل اقتصادی ایران
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

تألیف یک کتاب دربارۀ تأمین مالی شهرداری ها
دکتر سعید اسالمی 

بیدگلی
سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ چهارماعضای گروهانجام پژوهش های کاربردی در حوزۀ بیمه با شرکت های بیمه ای کشور

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ سوماعضای گروهبرگزاری نشست های تخصصصی در زمینۀ حل مشکالت کشور، 3 مورد

اجرای پادکست در خصوص انتقال تجربیات  دانش آموختگان ایرانی دانشگاه های 
خارج از کشور، 2  مورد

سه ماهۀ سومدکتر علی سرزعیم

تعالی آموزش4

سه ماهۀ دومدکتر غدیر مهدویراه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ بیمه با سه گرایش بیمۀ عمر بیمه غیرعمر و مالی

  راه اندازی مقطع دکتری اقتصاد بیمه
دکتر آتوسا 

گودرزی
سه ماهۀ اول

بین المللی شدن5

جذب دانشجویان خارجی با تاکید بر کشورهای اسالمی و عضو اکو )حداقل یک 
درصد کل دانشجویان مؤسسه(

سه ماهۀ چهارمدانشکده

راه اندازی مجلۀ علمی-پژوهشی مطالعات بیمه
دکتر آتوسا 

گودرزی
سه ماهۀ سوم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه های موسسه  آموزش عالی بیمه اکو

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

سه ماهۀ سومدانشکدهبرگزاری جلسات سخنرانی مذهبی

سه ماهۀ سومدانشکدهتوسعۀ فعالیت های انجمن های بیمه و مطالعات منطقه ای

برگزاری اردوهای فرهنگی-دانشجویی با مشارکت معاونت های فرهنگی و 
دانشجویی دانشگاه

سه ماهۀ چهارم---

بازدید از خوابگاه های دانشجویی در هفتۀ خوابگاه ها و تعامل با دانشجویان در 
خصوص رفع مشکالت و بررسی پیشنهادهای جدید

سه ماهۀ چهارم---

سه ماهۀ سومدانشکدهتأمین  فضاها و تجهیزات ورزشی از تربیت بدنی دانشگاه  

7

توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت

سه ماهۀ اولدکتر رضا افقیامکان سنجی برگزاری دورۀ MBA  بیمه برای مدیران ارشد صنعت بیمه و بورس

سه ماهۀ دومدکتر غدیر مهدویامکان سنجی برگزاری دورۀ DBA بیمه برای مدیران ارشد صنعت بیمه و بورس

ایجاد زیرساخت مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی نمایندگان و کارگزاران بیمه
دکتر آتوسا 

گودرزی
سه ماهۀ سوم

بروزرسانی سایت اینترنتی موسسه
دکتر علی سرزعیم 

و دکتر ماندانا 
تیشه یار

سه ماهۀ اول

8
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

---دانشکدهبرگزاری جلسات مشورتی با شرکت های بیمۀ منتخب

---دانشکدهبرگزاری جلسات مشورتی و پژوهشی با پژوهشکده بیمه
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی مطالعات منطقه ای در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه های موسسه  آموزش عالی بیمه اکو

1
تحول در علوم 

انسانی

برنامه ریزی برای روزآمدسازی و کارآمدسازی منابع درسی رشتۀ مطالعات 
منطقه ای

دکتر تیشه یار و 
دکتر شکوهی

سه ماهۀ سوم و چهارم

برگزاری کرسی ترویجی با عنوان »دانشگاهیان و صلح اجتماعی در میان 
جوامع آسیای غربی« 

سه ماهۀ چهارمدکتر تیشه یار

2
ارتباط با جامعه و 

صنعت
سه ماهۀ چهارماعضای گروهانعقاد تفاهم نامۀ همکاری های علمی و مشورتی با وزارت امور خارجه   

تعالی آموزش3

برنامه ریزی، تقویت دوره های آموزشی و تبلیغ توانمندی های گروه به منظور 
پذیرش و جذب دانشجویان نخبه و استعداد درخشان

سه ماهۀ دوماعضای گروه

برنامه ریزی برای راه اندازی دورۀ کارشناسی ارشد/دکتری خاورمیانه با 
مشارکت دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

سه ماهۀ سومدانشکده

بین المللی شدن4

سه ماهۀ سوماعضای گروهراه اندازی یک فصلنامۀ الکترونیک انگلیسی

سه ماهۀ اولدکتر تیشه یارهمایش بین المللی »پویایی های آیندۀ آسیا« با همکاری دانشگاه آرل استانبول

سه ماهۀ سوم و چهارماعضای گروهدعوت از استادان برجستۀ خارجی برای تدریس بین المللی

سه ماهۀ سوم و چهارماعضای گروهبرنامه ریزی و ارتباط با رایزنی های فرهنگی به منظور جذب دانشجویان خارجی

سه ماهۀ سوم و چهارماعضای گروهانعقاد تفاهم نامۀ بین المللی

سه ماهۀ سومدکتر قاسم اصولینشست تخصصی بین المللی

سه ماهۀ دومدکتر تیشه یاربرگزاری یک کارگاه تخصصی بین المللی

سه ماهۀ چهارمدکتر شکوهیبرگزاری یک نشست تخصصی بین المللی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه های موسسه  آموزش عالی بیمه اکو

5
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

برگزاری دو نشست تخصصی توسط انجمن علمی دانشجویی مطالعات 
افغانستان

سه ماهۀ دوم و چهارمدکتر تیشه یار

6

توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت

به روزرسانی وبگاه انگلیسی
دکتر تیشه یار و 
دکتر سرزعیم

سه ماهۀ اول
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دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی
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برنامۀ عملیاتی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1401

ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

نشست توجیهی بازنگری سرفصل های دروس بر اساس شاخص های تحول در علوم 
سه ماهۀ دومدکتر غفوریانسانی در گرایش های علوم ورزشی

مستمردکتر هنریبرگزاری کرسی نقد و نظریه پردازی ترویجی از سوی گروه های آموزشی

برگزاری نشست تخصصی استادان علوم ورزشی و تحلیل مبانی فلسفی رشتۀ مبتنی بر 
شاخص های تحول علوم انسانی

دکتر غفوری،  دکتر 
هنری،  دکتر شعبانی 

بهار

سه ماهۀ دوم 
و چهارم

نشست مشترک حوزه و دانشکده جهت هماهنگی و روزآمدسازی با تحوالت جهان 
اسالم

دکترغفوری،
نماینده نهاد رهبری

سه ماهۀ دوم 
و سوم

برگزاری کارگاه های مشترک گروههای آموزشی دانشکده با محور تحول در علوم 
سه ماهۀ سوممعاونت پژوهشیورزشی با رویکرد علوم انسانی

سه ماهۀ سومدکتر غفوریفراهم ساختن اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی برای اعضای هیئت علمی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

مستمرمعاونت پژوهشیتجهیز دستگاه های آزمایشگاهی علوم ورزشی

رئیس دانشگاه و عقد تفاهم نامه و تشکیل کمیته های مشترک با وزارت ورزش و جوانان
رئیس دانشکده

سه ماهۀ اول 
و دوم

برپایی مراسم های  فرهنگی، نماز و قرائت قرآن کریم
امور عمومی با 

همکاری همکاران و 
دانشجویان دانشکده

مستمر 
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3
ارتباط با جامعه و 

نظام اسالمی

برگزاری نشست حل مشکالت کشور با سازمان های مرتبط )کمیتۀ ملی المپیک( و 
)وزارت ورزش و جوانان(

دکتر هنری و دکتر 
شعبانی بهار

سه ماهۀ دوم
چهارم

ایجاد و راه اندازی مرکز رشد و کارآفرینی علوم ورزشی
دکتر هنری و
دکتر غفوری

سه ماهۀ دوم

تعالی آموزش4

سه ماهۀ دومدکتر پورآقاییطرح پژوهشی تعیین شاخص های ارزیابی جهت جذب هیئت علمی علوم ورزشی

راه اندازی گرایش های مشترک رشتۀ علوم ورزشی و سایر رشته ها )حقوق ورزشی، 
جامعه شناسی ورزشی(

ــــــ
سه ماهۀ دوم 

و چهارم

بین المللی شدن5
سه ماهۀ دومدکتر هنریتدوین پروژه شناسایی دانشگاههای مجری رشته علوم ورزشی در جهان

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیایجاد ظرفیت برای جذب دانشجویان خارجی

6

اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی و 

تربیتی

دکتر غفوریمعرفی 50 نفر از دانشجویان برای برگزاری رویدادهای تفریحی و قهرمانی دانشگاه
سه ماهۀ 

دوم، سوم و 
چهارم

دکتر هنریبرگزاری کارگاه های آموزشی استفادۀ بهینه از اوقات فراغت
سه ماهۀ دوم 

و چهارم

برگزاری جلسات ایده پردازی و طوفان فکری در خصوص مسائل کشور و کرسی 
آزاد اندیشی دانشجویان علوم ورزشی

مستمرمعاونت پژوهشی

برگزاری دو کارگاه و کال س های آموزشی سبک زندگی ایرانی اسالمی با تاکید بر 
زندگی فعال

دکتر غفوری و دکتر 
باسامی

مستمر

سه ماهۀ سومدکتر غفوریبرگزاری یک جلسۀ سخنرانی توسعۀ بازی ها و ورزش های بومی- محلی
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

7

توسعۀ 
زیرساخت ها 
و بهره وری 

مدیریت

سه ماهۀ دومدکتر پیریمدرسۀ فوتسال

سه ماهۀ دوم دکتر قائم مقامیمدرسۀ شطرنج
و سوم

برگزاری برنامۀ تفریحی ورزشی کارکنان با توجه به امکانات دانشکده شامل 
سه ماهۀ دوم امور عمومی دانشکدهکوهنوردی، اسکی و...

و چهارم

8
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

سه ماهۀ سومدکتر غفوریپروژۀ پژوهشی تعیین شاخص های برندسازی در رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی

مستمردکتر هنریمعرفی آثار علمی و دستاوردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده در رسانه های جمعی

مستمردکتر غفوریبرگزاری جلسۀ نقد و بررسی مسائل کشور )حضور بانوان در استادیوم های ورزشی(

بروزرسانی سایت دانشکده به زبان انگلیسی با هدف ارتباط با کشورهای مختلف و 
سه ماهۀ دوم فناوری دانشکدهجذب دانشجو و استاد

و چهارم
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

تألیف کتاب مبتنی بر فرهنگ و مقتضیات کشور با تکیه بر رفتار حرکتی 
)کتاب ذهن و بدن و عملکرد بهینه(

اکرم یزدانی، دکتر 
سلمان و دکتر قاسمیان

سه ماهۀ دوم و چهارم

تألیف کتاب مبتنی بر نیازهای ورزشی )کتاب آموزش تکواندو مبتنی بر 
یادگیری و کنترل(

فهیمه کریمی عواطفی، 
دکتر سلمان و دکتر 

زارعیان
سه ماهۀ سوم و چهارم

------تألیف کتاب با عنوان »خودآموز مهارت های ذهنی برای ورزشکاران«

---دکتر پورآقاییکاربردی کردن محتوای آموزشی با کار تیمی دانشجویان

سه ماهۀ دومدکتر سلمانطرح جامع تربیت بدنی در مدارس کشور

طرح نقش فضای سبز در مدارس به عنوان فراهم ساز بر توسعۀ کارکردهای 
اجرایی دانش آموزان

سه ماهۀ سوم و چهارمدکتر سلمان

برگزاری نشست تخصصی با عنوان نقش میانجی عوامل روان شناختی در 
کووید 19 و سالمت جسمانی

دبیر نشست: دکتر زهرا 
سلمان

سه ماهۀ دوم

سه ماهۀ سومدکتر قاسمیاننشست با عنوان نقش تربیت بدنی در برنامۀ جامع آموزشی

سه ماهۀ سومدکتر قاسمیاننشست با عنوان آموزش از طریق فعالیت های بدنی

سه ماهۀ سومدکتر سلمانکارگاه  پروپوزال نویسی و جست وجوی پیشرفته

سه ماهۀ سومدکتر سلمانکارگاه سواد بدنی در ورزش

سه ماهۀ سومدکتر قاسمیانکارگاه آموزش نوروفیدبک

کارگاه آشنایی با ابزارهای آزمایشگاهی معرفی نرم افزارهای تجزیه وتحلیل 
عملکرد ورزشکاران

سه ماهۀ سومدکتر قاسمیان
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ سومدکتر زارعیانکارگاه رویکردهای نوین استعدادیابی

Mabc  سه ماهۀ سومدکتر پورآقاییکارگاه آشنایی با آزمون

راه اندازی مجالت علمی پژوهشی در حوزۀ علوم بین رشته ای درزمینۀ رفتار 
حرکتی

دکتر احسان زارعیان و 
دکتر زهرا سلمان

سه ماهۀ سوم

راه اندازی مجالت علمی پژوهشی در حوزۀ علوم بین رشته ای درزمینۀ 
روانشناسی ورزشی

دکتر زهرا سلمان و 
دکتر قاسمیان

سه ماهۀ سوم

رفع نیازهای آموزشی کاربردی و تخصصی وزارت آموزش وپرورش 
)طرح جامع تربیت بدنی در مدارس(

سه ماهۀ سومدکتر زهرا سلمان

همراهی و همکاری با انجمن های ورزشی ملی و بین المللی در حوزۀ رفتار 
حرکتی و روانشناسی ورزشی

سه ماهۀ سومدکتر زهرا سلمان

سه ماهۀ سوماعضای گروهراه اندازی مقطع دکترای رفتار حرکتی

سه ماهۀ سوماعضای گروهبازنگری و اصالح سرفصل های گرایش های رفتار حرکتی

برگزاری کرسی ترویجی با عنوان مالحظات پایبندی به ورزش با توجه به 
رویکردها در روانشناسی

سه ماهۀ سومدکتر زهرا پورآقایی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

برگزاری کرسی های ترویجی و نظریه پردازی بین رشته ای 

دکتر محمدرضا قاسمیان

سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ چهارمعنوان کرسی رویکرد یکپارچه در ارتقای عملکرد

سه ماهۀ سومطرح پژوهشی با عنوان کاربرد علوم شناختی در ورزش
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

راه اندازی کلینیک تخصصی کار با کودکان ناهنجاری های رفتاری )کم توجهی 
و بیش فعالی، اوتیسم، اختالالت یادگیری حرکتی، اختالل هماهنگی رشدی 

و...( و ارائۀ پروتکل های حرکتی با توجه به مشکالت حرکتی

دکتر زهرا سلمان و 
دکتر قاسمیان

سه ماهۀ سوم

ایجاد مرکز استعدادیابی ورزشی خاص کودکان در دانشکده
دکتر زهرا سلمان و 

دکتر قاسمیان
سه ماهۀ دوم

کارگاه برگزاری با عنوان کمک به دانشجویان برای تصمیم گیری در 
خصوص آیندۀ زندگی شغلی

سه ماهۀ سوماعضای گروه

4
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

انجام طرح پژوهشی بین رشته ای با عنوان ارزیابی عملکرد در رشته های رزمی 

دکتر سلمان و دکتر 
قاسمیان

مستمر
کتاب با عنوان رویکرد یکپارچه در  ارتقای عملکرد

کتاب با عنوان تربیت بدنی رشدی

تدوین کتب و تحقیقات بین رشته ای کتاب سنجش و اندازه گیری در 
تربیت بدنی و علوم ورزشی
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی
اجرای پایان نامه های گروه در راستای بومی سازی استانداردها و ابزارهای بین المللی 

مناسب برای بافت ایرانی-اسالمی- حداقل 2 مورد
دکتر طیبی و دکتر 

سه ماهۀ سوم و چهارمباسامی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

انجام پژوهش های گروه به سمت حل مسائل سالمتی جسمانی در جامعه- حداقل 
2 مورد

دکتر طیبی و دکتر 
سه ماهۀ سوم و چهارمباسامی

مستمردکتر طیبیگسترش آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
انتشار کتاب های علمی درسی در راستای گرایش های جدید رشتۀ فیزیولوژی 

ورزشی- حداقل دو مورد
دکتر طیبی و دکتر 

مستمرباسامی

دکتر طیبی و  شرکت در کارگاه های تخصصی و دوره های دانش افزاییتعالی آموزش3
مستمردکتر باسامی

انتشار مقاالت بین المللی مستخرج از طرح پژوهشی مشترک با یک استاد برجستۀ بین المللی شدن4
سه ماهۀ سوم و چهارمدکتر طیبیبین المللی- حداقل 2 مورد

5
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

دکتر طیبی و دکتر برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مرتبط با سالمت جسمانی- حداقل 1 مورد
سه ماهۀ سوم و چهارمباسامی

نشست های تخصصی در زمینه های مرتبط با سالمت جسمانی- حداقل 1 مورد

انتشار مقاله در پایگاه داده های Scopus و WoS - حداقل 2 مورد

6
توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 
مدیریت

مستمردکتر طیبیبرگزاری مسابقۀ ایده های نو در حوزۀ اختراع مرتبط با سالمت جسمانی

7
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

همکاری با پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه تهران و پژوهشکدۀ علوم ورزشی 
مستمردکتر طیبیدانشگاه عالمه طباطبائی

مستمردکتر باسامیهمکاری با پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت عتف

ایجاد صفحات شخصی استادان به دو زبان فارسی و انگلیسی در پایگاه های داده 
علمی اسکاپوس، WoS، گوگل اسکالر،  ریسرچ گیت، پابلونز و...

سه ماهۀ اول و دومدکتر طیبی
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی گروه آسیب شناسی و حرکات اصالحی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

جهت دهی دانشجویان برای انجام پایان نامه های کاربردی
دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتر بنی  
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

به روز کردن طرح درس های گرایش های سه گانه
دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتر بنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکترپیری

مستمر

آماده سازی دانشجویان جهت ورود به بازار کار از طریق فعالیت در 
مرکز تندرستی تربیت بدنی دانشگاه

دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتر بنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکترپیری

مستمر

برگزاری کرسی علمی ترویجی: کاربرد تمرینات اکسنتریک در 
حرکات اصالحی

سومدکتر پیری

سه ماهۀ سوم دکتر بلوچیدورۀ فرصت مطالعاتی به یکی از کشورهای روسی زبان
و چهارم

2
هدفمندسازی 

پژوهش

گسترش آزمایشگاه حرکات اصالحی
دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکترپیری

مستمر

طرح پژوهشی درون دانشکده ای اثر بهبود آنی بیومکانیک پرش-
فرود بر عملکرد

مستمردکتر بلوچی

طرح پژوهشی درون دانشکده ای پالیومتریک  ورزشکاران با استفاده 
از شاخص قدرت واکنشی

مستمردکتر باباخانی

انتشار کتاب های علمی درسی در حوزۀ حرکات اصالحی و 
آسیب شناسی ورزشی

دکتر بلوچی،   دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکترپیری

---

آشنایی با کنزیوتیپ )KENESIO TAPES( و کاربرد آن در 
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی

سه ماهۀ سومدکتر رحمان شیخ حسینی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

مشارکت در پایه گذاری و همکاری با انجمن حرکات اصالحی
دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

مشاوره به هیئت ها و تیم های ورزشی در حوزۀ پیشگیری از 
آسیب های ورزشی و حرکات اصالحی

دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

توسعۀ فعالیت های پژوهشی با جامعه، مانند بنیاد جانبازان و امور 
ایثارگران

دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

تعالی آموزش4

تالش برای جذب استادان و دانشجویان نخبه و استعداد درخشان در 
گروه

دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

مشارکت مستمر در دوره های توانمندسازی اعضای هیئت علمی و 
دانشجو

دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

شرکت در کارگاه های تخصصی و دوره های دانش افزایی 
دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

بین المللی شدن5

حضور فعال اعضای گروه در رویدادها و محافل علمی تخصصی در 
خارج از کشور

دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

  WoS و Scopus انتشار مقاالت در پایگاه داده های
دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

تالش برای جذب دانشجویان بین المللی از کشورهای همسایه
دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

مستمردکتر بلوچیتفاهم نامۀ همکاری با یکی از دانشگاه های معتبر تربیت بدنی در کشور روسیه

انتشار مقاالت بین المللی مستخرج از طرح پژوهشی مشترک با یک 
استاد برجستۀ بین المللی

دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

برگزاری کارگاه های آموزشی ارگونومی محیط کار
دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

نشست های تخصصی در زمینه های مرتبط با پیشگیری از آسیب
دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

هدایت دانشجویان حرکات اصالحی برای ارتقای سالمت ساختار 
قامتی دانشجویان ساکن در خوابگاه ها 

دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتر بنی 
هاشمی و دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

7

توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت

برگزاری مسابقۀ ایده های نو در حوزۀ اختراع مرتبط با حرکات اصالحی
دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

برگزاری دوره های مجازی در گرایش های سه گانه حرکات 
اصالحی، آسیب شناسی ورزشی، ورزش معلوالن

دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

تفاهم نامه با سازمان بهزیستی مشارکت در برگزاری همایش های ملی 
و بین المللی

دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

توسعۀ صفحات شخصی استادان به دو زبان فارسی و انگلیسی در 
پایگاه های داده علمی معتبر متعدد

دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر

جهت دهی پژوهش های اعضای هیئت علمی برای انجام کارهای 
تحقیقات کاربردی و حل مشکالت وضعیتی(ساختار قامتی)

دکتر بلوچی، دکتر باباخانی، دکتربنی 
هاشمی، دکتر شیخ حسینی و دکتر پیری

مستمر
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی مدیریت ورزشی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهه چهارمدکتر کشکرتألیف کتاب بازاریابی اجتماعی در ورزش

سه ماهه سومدکتر کشکرتألیف کتاب زنان تأثیرگذار بر توسعه ورزش ایران

مشارکت در تألیف کتاب بین المللی:
Marketing strategies for reaching Iranian older adults

سه ماهه اولدکتر کشکر

مشارکت در تألیف کتاب بین المللی:
and the Sustainable Development Goals 19-COVID

دکتر کشکر و دکتر 
کارگر

سه ماهه اول

مشارکت در تألیف کتاب بین المللی:
 Sports Marketing and Sponsorship: Global Perspectives

and Emerging Trends
سه ماهه چهارمدکتر کشکر

ساخت ابزارهای آموزشی و رسانه ای توسط دانشجویان و برگزاری 
مسابقه و نمایشگاه

سه ماهه اولدکتر کشکر

سه ماهه سوم و چهارمدکتر کارگرتألیف کتاب رفتار سازمانی پیشرفته

سه ماهه سوم و چهارمدکتر کارگرتألیف کتاب ایمنی اماکن ورزشی

انجام 3 طرح پژوهشی درون دانشکده ای
دکتر غفوری، دکتر 
کارگر و دکتر کشکر

---

انجام 4 طرح دانشگاهی
دکتر هنری، دکتر کارگر، 
دکتر کشکر و دکتر غفوری

سه ماهه چهارم

سه ماهه سومدکتر کارگرنشست در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت عملکرد در ورزش کشور

دو نشست در حوزه مشکالت مدیریتی در حوزه ورزش کشور با 
همکاری انجمن مدیریت ورزشی

سه ماهه سومدکتر هنری
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهه چهارمدکتر کشکرکرسی ترویجی با عنوان برده داری حاصل بازار ورزش مدرن 

سه ماهه سومدکتر کشکرکرسی ترویجی مدیریت بغض سازمانی 

سه ماهه چهارمدکتر کشکرراه اندازی مجله علمی پژوهشی مطالعات زنان در ورزش

سه ماهه سومدکتر هنریراه اندازی نشریه پژوهش در مدیریت ورزش

عقد تفاهم نامه برای برگزاری دوره های آموزش های ضمن خدمت 
وزارت کار

دکتر کشکر
سه ماهه دوم و سوم و 

چهارم

راه اندازی رشته جامعه شناسی ورزشی
دکتر هنری و دکتر 

کشکر
سه ماهه سوم

سه ماهه سومدکتر کشکرنقد کتاب های حوزه بازاریابی و ارتباطات ورزشی

سه ماهه سومدکتر هنرینقد کتاب های حوزه مدیریت عملکرد و روش تحقیق در ورزش

سه ماهه اول و چهارمدکتر هنریبرگزاری نمایشگاه کتاب

سه ماهه اولدکتر کشکربرگزاری نمایشگاه آثار و دستاوردهای آموزشی دانشجویان

تالش برای جذب یک دانشجوی پسادکتری پس از رفع مشکالت اداری 
و مالی

سه ماهه چهارمدکتر هنری

همکاری با پژوهشکده علوم ورزشی و تندرستی در برگزاری 2 نشست 
در حوزه مطالعات زنان

دکتر کشکر و دکتر 
هنری

سه ماهه سوم

همکاری با پژوهشکده علوم ورزشی و تندرستی در برگزاری 2 کارگاه 
در حوزه روش تحقیق در ورزش

دکتر کشکر و دکتر 
هنری

سه ماهه سوم

سه ماهه اول و سومدکتر کشکربرگزاری جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی

شرکت در برنامه های رسانه ای و اظهارنظر در خصوص موضوع های روز 
ورزش کشور

مستمردکتر کارگر
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهه دوم وسومدکتر هنریثبت اختراع حداقل دو دستگاه در حوزه ورزش

نگارش مقاله علمی مشترک گروه با حوزه علمیه در خصوص ورزش
دکتر کشکر و دکتر 

هنری
سه ماهه سوم

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت
ارتباط علمی با انجمن علمی مدیریت ورزش ایران، ارتباط علمی با انجمن 
ورزش شرکت ها، انجمن تولیدکنندگان ورزشی و فدراسیون های ورزشی

دکتر شعبانی، دکتر 
کشکر و دکتر هنری

---

تعالی آموزش4
سه ماهه سومهمه همکارانجذب دانشجویان نخبه و استعداد درخشان در گروه مدیریت ورزشی

مستمرهمه همکاران گروهشرکت در کارگاه های تخصصی و دوره های دانش افزایی

برگزاری وبینار بین المللی مدیریت ورزشبین المللی شدن5
دکتر کشکر، دکتر 

هنری، دکتر شعبانی بهار 
و دکتر کارگر

سه ماهه دوم و سوم

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

برگزاری کرسی آزاداندیشی دانشجویان مدیریت ورزشی
دکتر کشکر، دکتر هنری 

و دکتر کارگر
سه ماهه سوم و چهارم

برگزاری جشنواره علمی ورزشی درون دانشکده ای
دکتر شعبانی بهار، دکتر 

کشکر، دکتر هنری، 
دکتر کارگر

سه ماهه سوم
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دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی
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برنامۀ عملیاتی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

1
تحول در علوم 

انسانی

برگزاری حداقل 4 نشست با حضور اساتید حقوق و علوم سیاسی با هدف همفکری برای 
مستمرمعاونت پژوهشیتحقق تحول در علوم انسانی

سه ماهۀ سوممعاونت پژوهشیتشکیل دبیرخانۀ تحول در علوم انسانی در دانشکده

معاونت پژوهشی برگزاری 12 کرسی علمی-ترویجی
با همکاری دکتر 

کیوان حسینی
مستمر

برگزاری سه کرسی نظریه پردازی

تعامل با گروه ها و اساتید برای به روزرسانی و اصالح برنامه های درسی قدیمی با هدف 
سه ماهۀ سوممعاونت پژوهشیکاربردی سازی علوم انسانی

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیتأسیس قطب علمی حقوق بشر اسالمی

جذب 5 دانشجوی پسادکتری با هدف روزآمدسازی و کاربردی کردن علوم انسانی و 
مستمرمعاونت آموزشیتحول در آن

مستمرمعاونت آموزشیالکترونیکی کردن فرآیندهای مختلف آموزشی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

تشکیل گروه آموزشی حکمرانی

مستمرمعاونت پژوهشی

تصویب و حمایت از 10 طرح درون دانشگاهی

ارتقای مجله روابط جهانی به علمی-پژوهشی

نمایه سازی بین المللی یکی از مجالت دانشکده

برگزاری 4 کارگاه شبیه سازی در روابط بین الملل و علوم سیاسی

تشکیل تیم موت کورت روابط بین الملل و علوم سیاسی

برگزاری اولین دورۀ مسابقات موت کورت علوم سیاسی و روابط بین الملل در سطح ملی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

3
هدفمندسازی 

پژوهش

شرکت تیم های موت کورت حقوقی حداقل در  پنج مسابقۀ بین المللی و جهانی

مستمرمعاونت پژوهشی
برگزاری چهار نشست در زمینۀ حل مشکالت کشور

برگزاری 12 نشست تخصصی و علمی در موضوعات حقوق و علوم سیاسی

خرید 100 جلد کتاب فارسی و انگلیسی جدید برای کتابخانه دانشکده

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

ایجاد ساز و کار الزم برای ارتباط موثر با وزارت امور خارجه

مستمرمعاونت پژوهشی

ایجاد ساز و کار الزم برای ارتباط با وزارت کشور

ایجاد ساز و کار الزم برای همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری

ایجاد ساز و کار الزم برای همکاری با قوۀ قضاییه

ایجاد ساز و کار الزم برای همکاری با پژوهشکدۀ شورای نگهبان

انعقاد تفاهم نامه با سازمان منطقۀ آزاد چابهار

توسعه و ارتقای کلینیک حقوقی

تعالی آموزش4

معاونت پژوهشیبرگزاری دو کارگاه تخصصی با هدف ارتقای مهارت های اعضای هیئت علمی

مستمر

معاونت آموزشیایجاد رشتۀ میان رشته ای روانشناسی سیاسی با همکاری دانشکدۀ روان شناسی

معاونت آموزشیجذب دانشجوی کارشناسی ارشد در رشتۀ اقتصاد سیاسی

الزام اساتید به ثبت سرفصل دروس در سامانۀ گلستان به طوری که برای مدیرگروه قابل 

مشاهده و ارسال آن به معاون آموزشی فراهم باشد
معاونت آموزشی

ثبت ارتباط بین استادان راهنمای تحصیلی، در پایان نامه های ارشد و دکتری با دانشجو در 

سامانه به نحوی که مدیر گروه امکان دسترسی و نظارت داشته باشد
معاونت پژوهشی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

بین المللی شدن5

معاونت پژوهشیتالش برای ارتقای حداقل یکی از مجالت دانشکده به نمایه های بین المللی

مستمر

تقویت دیپلماسی علمی و انعقاد حداقل چهار تفاهم نامه با دانشگاه های خارجی با تاکید بر 

جهان اسالم
معاونت پژوهشی

معاونت آموزشیجذب 20درصدی دانشجوی خارجی نسبت به سال 1400

معاونت آموزشیایجاد ساز و کار برگزاری دوره های تحصیالت تکمیلی مشترک با دانشگاه های طرف تفاهم

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

تجهیز نمازخانه و نصب نمادهای انقالبی و شهدا در دانشکده با هدف گسترش فرهنگ جهاد 

و ایثار

امور عمومی
مستمر

انعکاس اعیاد و نمادهای مذهبی در دانشکده

تشکیل انجمن علمی حقوق عمومی

برگزاری نشست دانشجویان جدید الورود با مدیرگروه ها  با همکاری معاونت آموزشی جهت 

آشنایی با رشته و آیین نامۀ آموزشی

معاونت پژوهشیتعیین استاد مشاور برای تمام انجمن های علمی و دانشجویی

7
توسعۀ زیرساخت ها و 

بهره وری مدیریت

تامین حداقل دو کارشناس در حوزه آموزش

معاونت آموزشی 

و معاونت پژوهشی
مستمر

تامین حداقل دو کارشناس در حوزه پژوهش

برگزاری نشست های تخصصی جهت آشنایی و ارتقای همکاران علمی و پژوهشی با آخرین 

تحوالت قوانین و سامانه های دانشگاه

برگزاری کارگاه اخالق حرفه ای برای همکاران
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

8
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

ایجاد ساز و کار توسعۀ روابط با هدف مشارکت فعال و اثرگذاری با وزارت امورخارجه

مستمرمعاونت پژوهشی

ایجاد ساز و کار توسعۀ روابط با هدف اثرگذاری و مشارکت فعال با وزارت کشور

ایجاد ساز و کار توسعۀ روابط با هدف اثرگذاری و مشارکت فعال با معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری

تشکیل شورای هماهنگی روسای دانشکده های حقوق و علوم سیاسی دانشگاه های تهران

معرفی دانشکده در رسانه های تخصصی

ارتباط موثر و کارآمد با رسانه های تخصصی با هدف ارائۀ اطالعات دقیق علمی

راه اندازی سایت کلینیک حقوقی
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 جدول شماره1
برنامه های عملیاتی آموزشی و پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی  ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

1
تحول در علوم 

انسانی

برگزاری حداقل 4 نشست با حضور اساتید حقوق و علوم سیاسی با هدف 
همفکری برای تحقق تحول در علوم انسانی

معاونت پژوهشی
مستمر

سه ماهۀ سوممعاونت پژوهشیتشکیل دبیرخانه تحول در علوم انسانی در دانشکده

معاونت پژوهشی برگزاری 12 کرسی علمی-ترویجی
با همکاری دکتر 

کیوان حسینی

مستمر

مستمربرگزاری3 کرسی نظریه پردازی

تعامل با گروه ها و اساتید برای به روز رسانی و اصالح برنامه های درسی قدیمی با 
هدف کاربردی سازی علوم انسانی

سه ماهۀ سوممعاونت پژوهشی

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیتأسیس قطب علمی حقوق بشر اسالمی

جذب 5 دانشجوی پسا دکتری با هدف روزامدسازی و کاربردی کردن علوم 
انسانی و تحول در آن

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشی

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیالکترونیکی کردن فرایندهای مختلف آموزشی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

تصویب و حمایت از 10 طرح درون دانشگاهی

معاونت پژوهش

ارتقای مجله روابط جهانی به علمی-پژوهشی

نمایه سازی بین المللی یکی از مجالت دانشکده

برگزاری 4 کارگاه شبیه سازی در روابط بین الملل و علوم سیاسی

تشکیل تیم موت کورت روابط بین الملل و علوم سیاسی
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

هدفمندسازی 2
پژوهش

برگزاری اولین دوره مسابقات موت کورت علوم سیاسی و روابط بین الملل در سطح ملی

شرکت تیم های موت کورت حقوقی حداقل در  5 مسابقه بین المللی و جهانی

برگزاری 4 نشست حل مشکالت کشور

برگزاری12 نشست تخصصی و علمی در موضوعات حقوق و علوم سیاسی

خرید 100 جلد کتاب فارسی و انگلیسی جدید برای کتابخانه دانشکده

ارتباط با جامعه و 3
نظام اسالمی

ایجاد سازوکار الزم برای ارتباط موثر با وزارت خارجه

معاونت پژوهشی

ایجاد سازوکار الزم برای ارتباط با وزارت کشور

ایجاد سازوکار الزم برای همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری

ایجاد سازوکار الزم برای همکاری با قوه قضائیه

ایجاد سازوکار الزم برای همکاری با پژوهشکده شورای نگهبان

انعقاد تفاهم نامه با سازمان منطقه آزاد چابهار

توسعه و ارتقای کلینیک حقوقی

تعالی آموزش4

معاونت پژوهشبرگزاری 2 کارگاه تخصصی با هدف ارتقای مهارت های اعضای هیات علمی

معاونت آموزشایجاد رشته میان رشته ای روان شناسی سیاسی با همکاری دانشکده روان شناسی

معاونت آموزشجذب دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد سیاسی

الزام اساتید به ثبت سر فصل دروس در سامانه گلستان به طوری که برای مدیرگروه 
معاونت آموزشقابل مشاهده و ارسال آن به معاون آموزشی فراهم باشد

بین المللی شدن5

معاونت پژوهشیتالش برای ارتقای حداقل یکی از مجالت دانشکده به نمایه های بین المللی

تقویت دیپلماسی علمی و انعقاد حداقل 4 تفاهم نامه با دانشگاه های خارجی با 
معاونت پژوهشیتاکید بر جهان اسالم

معاونت آموزشیجذب 20 درصدی دانشجوی خارجی نسبت به سال 1400

ایجاد سازوکار برگزاری دوره های تحصیالت تکمیلی مشترک با دانشگاه های طرف 
معاونت آموزشیتفاهم
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

امور عمومیتجهیز نمازخانه دانشکده

نصب نمادهای انقالبی و شهدا در دانشکده با هدف گسترش فرهنگ جهاد و ایثار

انعکاس اعیاد و نمادهای مذهبی در دانشکده

تشکیل انجمن علمی حقوق عمومی

برگزاری نشست دانشجویان جدید الورود با مدیرگروه ها  با همکاری معاونت 
آموزشی برای آشنایی با رشته و آیین نامه آموزشی

معاونت پژوهشیتعیین استاد مشاور برای تمام انجمن های علمی و دانشجویی

7
توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 
مدیریت

تامین حداقل دو کارشناس در حوزه آموزش

معاونت پژوهشی 
و آموزشی

تامین حداقل دو کارشناس در حوزه پژوهش

برگزاری 4 نشست های تخصصی برای آشنایی و ارتقای همکاران علمی و 
پژوهشی با آخرین تحوالت قوانین و سامانه های دانشگاه

برگزاری یک کارگاه اخالق حرفه ای برای همکاران

برگزاری 4 دوره آموزشی تخصصی با هدف درآمدزایی برای دانشکده

برگزاری 4 مدرسه فصلی با هدف درآمدزایی برای دانشکده

8
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

ایجاد ساز و کار توسعه روابط با هدف مشارکت فعال و اثرگذاری با وزارت امورخارجه

معاون پژوهشی

ایجاد ساز و کار توسعه روابط با هدف اثرگذاری و مشارکت فعال با وزارت کشور

ایجاد ساز و کار توسعه روابط با هدف اثرگذاری و مشارکت فعال با معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری

تشکیل شورای هماهنگی روسای دانشکده های حقوق و علوم سیاسی دانشگاه های تهران

معرفی دانشکده در رسانه های تخصصی

ارتباط موثر و کارآمد با رسانه های تخصصی با هدف ارائه اطالعات دقیق علمی 

راه اندازی سایت کلینیک حقوقی
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 جدول شماره 2
برنامه های عملیاتی گروه آموزشی حقوق عمومی و بین الملل در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ سوممدیر گروهراه اندازی مجله تخصصی پژوهش حقوق بین الملل

سه ماهۀ سوممدیر گروهایجاد سازو کار راه اندازی کرسی حقوق بشر اسالمی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀسومدکتر شهبازیبرگزاری کرسی ترویجی با محوریت مسائل جدید حقوق بین الملل

سه ماهۀسومدکتر شهبازینقد و بررسی کتاب امنیت زیستی در حقوق بین الملل

سه ماهۀسومدکتر شهبازیسخنرانی در انجمن علمی حقوق بین الملل

سه ماهۀسومدکتر نژندی منشبرگزاری نشست علمی حقوق تکنولوژی

سه ماهۀ اولاستادان کمیته حقوق ارتباطاتشرکت در همایش انجمن آسیایی حقوق بین الملل

سه ماهۀسومدکتر عسگریمعرفی کارآموز به  دیوان بین المللی دادگستری

ایجاد و مدیریت گروه دانشجویی شرکت در مووت کورت حقوق بین الملل 
کیفری و جساپ/ مدیا

دکتر عسگری، دکتر نژندی 
منش، دکتر آگاه

سه ماهۀدوم، 
سوم و چهارم

سه ماهۀسومدکتر حبیبیبرگزاری یک کارگاه درباره روش پژوهش در حقوق بین الملل

دکتر آگاه با همکاری کمیته برگزاری مسابقات شبیه سازی دیوان عدالت اداری در دانشگاه عالمه طباطبایی
سه ماهۀدومعلمی حقوق عمومی گروه

تشکیل گروه دانشجویی و آماده سازی آنها برای شرکت در مسابقه  روز 
سه ماهۀسومدکتر عسگریبحران  اکادمی الهه

اعضای متخصص حقوق  برگزاری نشست  مسائل روز حقوق بین الملل
سه ماهۀ چهارمبین الملل گروه

سه ماهۀسوماعضای کمیته حقوق عمومیبرگزاری  نشست مسائل روز حقوق عمومی
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ف
دی

اهداف راهبردی  ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

ایجاد ساز و کار الزم برای همکاری با وزارت امور خارجه در مسائل حقوق بین الملل

مدیر گروه

ایجاد ساز و کار الزم برای همکاری با وزارت امور خارجه در مسائل حقوق بین الملل

تعالی آموزش4

برگزاری 2 کارگاه تخصصی با هدف ارتقای مهارت های اعضای هیئت علمی

ایجاد رشته میان رشته ای روان شناسی سیاسی با همکاری دانشکده روان شناسی

جذب دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد سیاسی

الزام اساتید به ثبت سر فصل دروس در سامانه گلستان به طوری که برای 

مدیرگروه قابل مشاهده و ارسال آن به معاون آموزشی فراهم باشد.

الزام اساتید به ثبت سر فصل دروس در سامانه گلستان به طوری که برای 

مدیرگروه قابل مشاهده و ارسال آن به معاون آموزشی فراهم باشد.

بین المللی شدن5
توسعه فعالیت ها در زمینه  مسابقات شبیه سازی دادگاه در سطح ملی و بین المللی

-دکتر عسگری
شرکت در مسابقات جهانی مطرح و راه اندازی مسابقات در دانشگاه عالمه طباطبائی

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

ایجاد ساز وکار الزم برای به کار گیری شبکه دانش آموختگان دانشگاه در 

امور پژوهشی و آموزشی
مدیر گروه

7

توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت

تعیین سقف اخذ دانشجو در رشته های ارشد و دکتری حقوق بین الملل

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

آموزش دانشجویان برای شرکت موفق در المپیادهای ملی و بین المللی حقوق

سه ماهۀ سوممدیر گروه پروژه استقالل دانشگاه :” قدم اول بررسی حقوقی امکان استقالل به لحاظ 

مالی و قانونی”
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 جدول شماره 3
 برنامه های عملیاتی گروه آموزشی حقوق خصوصی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
ارتباط با جامعه و 

صنعت

دکتر پاسبانایجاد سازوکار همکاری و ارائه مشاوره به عنوان عضو 

کارگروه تخصصی کمسیون حقوقی مجلس مستقر در اتاق بازرگانی )موضوع الیحه 
قانون تجارت(

دکتر فتحییک کرسی ترویجی در مورد تبدیل شدن محاکم به ماشین صدور قرار و بحران فصل خصومت

تعالی آموزش2

پیشنهاد راه اندازی دوره کارشناسی ارشد حقوق خانواده به گروه برای اخذ مصوبه 
گروه و طی سایر مراحل

دکتر تقی زاده

طراحی و راه اندازی دوره MBA قراردادهای پتروشیمی با همکاری مرکز آموزشهای 
آزاد دانشگاه

دکتر حاجیان

تهیه طرح درس اساتید

اعضای گروه با 
نظارت مدیر گروه 
و با کمک معاون 
آموزشی دانشکده

تشکیل کارگروه پیش شرط های جذب دانشجو در رشته های ارشد و دکترای تحت 
پوشش گروه

اعضای گروه با 
نظارت مدیر گروه

بین المللی شدن3

دکتر علی ابریشم شرکت در کنفرانس بین المللی داوری تجاری و سرمایه گذاری
مقدمی

شرکت در کنفرانس بین المللی بیع بین المللی

اعضای گروه با رساله های مشترک با اساتید خارجی
نظارت مدیر گروه
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

بین المللی شدن3

دکتر علی مقدم یک مقاله خارجی با اساتید خارجی )در زمینه داوری(
ابریشمی

فرصت مطالعاتی)مؤسسه حقوقی خصوصی ماکس پالنک )جنبه هایی از حقوق 
دکتر علی انصاریقراردادهای ایران و آلمان(

دکتر حاجیانسفر کوتاه علمی

4
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

سه ماهۀ سومدکتر بدیع فتحیبرگزاری دومین مووت آیین دادرسی مدنی

دکتر علومی و علی برگزاری مووت موت داوري تجاري بین المللي
سه ماهۀ سوممقدم ابریشمی

دکتر علومی و علی مووت داوري سرمایه گذاري تجاري
سه ماهۀ سوممقدم ابریشمی

سه ماهۀ سومدکتر بدیع فتحیبرگزاری کنگره یادمان صدمین سالگرد آیین دادرسی مدنی در ایران

سه ماهۀ سومدکتر بدیع فتحیبرگزاری نشست های ماهانه نقد رأی و تحلیل رویه قضایی مشترک میان اساتید و مقامات قضائی

طراحی و راه اندازی دوره MBA قراردادهای پتروشیمی با همکاری مرکز آموزش 
های آزاد دانشگاه عالمه

دکتر محمدمهدی 
حاجیان

سه  ماهۀ 
چهارم

دکتر علی مقدم تفاهم نامه دانشگاه عالمه با مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
سه ماهۀ چهارمابریشمی

دکتر انصاریدو مقاله در مورد بورس اوراق بهادار و داوری

یک کرسی ترویجی در حوزه حقوق مدنی )حقوق قراردادها(

یک نشست علمی در حوزه حقوق مدنی )حقوق قراردادها(

دکتر بابایییک جلد کتاب تحت عنوان “نظریه عمومی مسئولیت مدنی”

سه مقاله در مورد مسئولیت مدنی، حقوق قراردادها و تحلیل اقتصادی حقوق

یک نشست علمی با موضوع استفاده از آمار و مطالعات اجتماعی اقتصادی در حقوق
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

4
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

دکتر بنایی اسکویییک مقاله در حوزه حقوق تجارت

یک کرسی ترویجی در حوزه حقوق تجارت

یک نشست علمی در حوزه حقوق تجارت

چهار جلد دوره حقوق تجارت شامل:
کلیات حقوق تجارت، شرکتها، اسناد تجاری و ورشکستگی

دو مقاله در حوزه حقوق شرکتها
دکتر پاسبان

دکتر پروینیک مقاله در حوزه حقوق بین الملل خصوصی

9 مقاله به شرح:
1.»جبران خسارت بدنی در حوادث تروریستی و سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص«؛

2.»تأثیر کرونا بر تعهدات قراردادی«؛
3.»احراز تقصیر در حوادث پزشکی در حقوق فرانسه«؛

4.»تسلیط یا عدم تسلیط بر نفس؛ مطالعه مبانی نظریه در حقوق اسالم و فرانسه«؛
5.»تسهیل در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی؛ نقش سازنده رویه قضایی ایران و فرانسه«؛

6.»تحلیل رأی وحدت رویه شماره 810 هیأت عمومی دیوان عالی کشور«؛
7.»مسئولیت مدنی ناشی از آزبست در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا«؛

8.»تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه؛ از مصونیت مطلق تا مسئولیت محض«؛
9.»جبران خسارت بدنی از طرف صندوق تأمین خسارت های بدنی در حوادث رانندگی«؛

کرسی برگزاری کرسی نظریه پردازی در هفته پژوهش 1401 دانشگاه عالمه طباطبائی 
دکتر جواهر کالمدر حوزه حقوق قراردادها و مسئولیت مدنی با تأکید بر قواعد دادرسی و رویه قضایی

برگزاری نشست علمی به صورت مجازی و حضوری پیرامون مباحث کاربردی حقوق 
مدنی، به ویژه در حوزه حقوق قراردادها و مسئولیت مدنی، با تأکید بر رویه قضایی

یک جلد حقوق مشتقات
دکتر حاجیاندو مقاله در مورد :
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

5

جایگاه دانشگاه و 
برندسازی

استفاده از راهکارهای خارج قرارداد جهت افزایش پایداری قراردادهای فروش گاز

تنظیم گری در صنعت نفت و گاز ) مطالعه تطبیقی(

یک کارگاه در مورد قراردادهای EPCنفتی

دکتر طوسیتالیف یک  جلد  با عنوان “تحلیل اقتصادی حقوق : مبانی ، مفاهیم و متدولوژی

یک نشست علمی

متدلوژی تحلیل اقتصادی حقوق

دو  مقاله در مورد تحلیل اقتصادی و حقوق شرکت ها

دکتر فتحییک کرسی ترویجی در مورد تبدیل شدن محاکم به ماشین صدور قرار و بحران فصل خصومت

برگزاری کنگره و یادمان صد و ده سالگی آیین دادرسی مدنی در ایران

یک جلد در مورد
دکتر فیضی چکاپ“تحریم هاي اقتصادي ایاالت متحده علیه ایران) شبکه مقررات تحریم ساز(”

ترجمه و تالیف کتاب دایجست  انسیرال در خصوص بیع بین المللي

دو مقاله در حوزه  اسناد تجاري و حقوق تجارت بین الملل
یک نشست علمی در حوزه  حقوق تجارت بین الملل

دکتر کاظمی نجف یک جلد کتاب درسی در زمینه متون فقه
آبادی

یک جلد ترجمه کتاب در زمینه نفت و گاز

سه  مقاله در حوزه حقوق نفت و گاز

برگزاری یک  کارگاه آموزشی در زمینه پروپزال نویسی برای دانشجویان نفت و گاز

دکتر مقدم ابریشمییک مقاله فارسي در زمینه داوري
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

5
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

کنفرانس بین المللي داوري تجاري و سرمایه گذاري

تفاهم نامه دانشگاه عالمه با مرکز داوري اتاق بازرگاني ایران

+ مجله داوري دو زبانه مشترک دانشگاه عالمه و مرکز داوري اتاق بازرگاني ایران

دکتر میر شمسیتالیف یک جلد کتاب در حوزه مالکیتهای  فکری

تالیف دو مقاله در حوزه مالکیت فکری

برگزاری یک نشست علمی در حوزه مالکیت فکری
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 جدول شماره 4
 برنامه های عملیاتی گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
هدفمند سازی 

پژوهش

سه ماهۀسومدکتر کوشکیویراست جلد نخست کتاب آیین دادرسی کیفری ) انتشارات جهاد دانشگاهی( و انتشار آن

سه ماهۀسومدکتر کوشکیشروع به تدوین و نگارش جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری

سه ماهۀسومدکتر کوشکیتدوین و انتشار دو مقاله علمی و پژوهشی

سه ماهۀچهارمدکترموءذن زادگانتدوین وتالیف 2 کتاب درباره حقوق جزا

سه ماهۀچهارمدکترموءذن زادگاننگارش مقاله برای نکوداشت استاد اردبیلی

سه ماهۀچهارمدکترموءذن زادگانتجدید نظر کتاب” جایگزین های حبس در آیینه آراء قضایی”

سه ماهۀچهارمدکترموءذن زادگانارائه مقاله در همایش بین المللی کودک

سه ماهۀچهارمدکترموءذن زادگانتهیه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی دادرسی الکترونیکی

سه ماهۀچهارمدکتر حسن مرادیبازنگری در جزوه حقوق کیفری اختصاصی اطفال

سه ماهۀچهارمدکتر حسن مرادیتالیف و چاپ کتاب تداخل جنایات در حقوق کیفری ایران

سه ماهۀچهارمدکتر حسین غالمیبازنگری کتاب تکرار جرم

سه ماهۀچهارمدکتر حسین غالمیبازنگری کتاب عدالت ترمیمی

سه ماهۀچهارمدکتر حسین غالمینگارش برخی مقاالت )3 مقاله(

سه ماهۀچهارمدکتر حسین غالمیبرگزاری جلسه جرم حکومتی در نیمه اول سال 1401

سه ماهۀسومدکتر رضوی فردارائه مقاله در مجموعه بزرگداشت استاد مهرپور و استاد اردبیلی

سه ماهۀسومدکتر رضوی فردچاپ یک مقاله در حوزه سیاست جنایی زیست محیطی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
هدفمند سازی 

پژوهش

ویرایش نهایی و چاپ طرح پژوهشی مطالعاتی” از منطقه ای تا جهانی شدن سیاست 
سه ماهۀسومدکتر رضوی فردجنایی در برابربزهکاری زیست محیطی” به عنوان کتاب

سه ماهۀسومدکتر محمدرضا رهبرپورتهیه مقاله در باب » پیشگیری نهادی آموزش و پرورش از بزهکاری دانش آموزان”

سه ماهۀسومدکتر محمدرضا رهبرپور شروع به تالیف مبانی فقهی حقوق کیفری اطفال)فیش برداری،تهیه پال و تنظیم مطالب(

سه ماهۀسومدکتر محمدرضا رهبرپورمشارکت در اجرای تفاهم نامه بین دانشگاه عالمه  و دانشگاه اشراق هرات

تکمیل ترجمه ارزیابی حقوق جزای چین در قالب کار دانشجویی با همکاری مرکز 
تحقیقات چین دانشگاه

دکتر محمدرضا 
سه ماهۀسومرهبرپور

سه ماهۀسومدکتر تهمورث بشیریهترجمه مشترک کتابی در باب بزهدیده شناسی

سه ماهۀسومدکتر تهمورث بشیریهنگارش مقاله ای در باب معامله اتهام در آثار سینمایی

سه ماهۀسومدکتر تهمورث بشیریهتجدید چاپ کتاب دانشنامه عدالت 

سه ماهۀسومدکتر امین جعفریتکمیل تالیف کتابهای حقوق کیفری کسب و کار)2( و حقوق بانکی

سه ماهۀسومدکتر امین جعفریترجمه چند کتاب در حوزه های حقوق کیفری و حقوق تطبیقی)2 کتاب(

سه ماهۀسومدکتر امین جعفریکارگاه روش تحقیق در هفته پژوهش

سه ماهۀسومدکتر امین جعفریکرسی ترویجی حقوق کیفری کسب وکار

سه ماهۀسومدکتر امین جعفریکرسی ترویجی درباره حقوق بانکی

دکتر سید منصور بازنگری ج1 کتاب مسوولیت کیفری)قلمرو و ارکان(
سه ماهۀسوممیرسعیدی

دکتر سید منصور شروع به تدوین ج2 کتاب مسوولیت کیفری)شرایط و موانع(
سه ماهۀسوممیرسعیدی

دکتر سید منصور چاپ یک مقاله مشترک در مجله خارجی
سه ماهۀسوممیرسعیدی

دکتر سید منصور چاپ دو مقاله علمی-پژوهشی مشترک در مجالت داخلی
سه ماهۀسوممیرسعیدی



برنامه راهبردی دانشگاه عالمه طباطبائی 1401-1405 

144

ف
دی

اهداف راهبردی ر

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

2
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀسوماعضای گروهایجاد سازوکار الزم برای تشکیل جلسه اعضای گروه با کمیسیون قضایی مجلس

سه ماهۀسوماعضای گروهایجاد سازوکار الزم برای همکاری با معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه

سه ماهۀسوماعضای گروهایجاد سازوکار الزم برای همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه

سه ماهۀسوماعضای گروهایجاد سازوکار الزم برای همکاری با معاونت حقوقی قوه قضاییه

تعالی آموزش3

ادامه مدیریت و اجرا ونگارش سرفصل کارشناسی ارشد حقوق کیفری اقتصادی در 
دانشگاه علوم قضایی

سه ماهۀسومدکتر رضوی فرد

نهایی سازی سرفصل کارشناسی ارشد حقوق کیفری بین المللی به عنوان مسوول 
کمیته تخصصی زیر مجموعه شورای تحول علوم انسانی

سه ماهۀسومدکتر رضوی فرد

ویرایش نهایی و تحویل سر فصل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی به 
عنوان مسوول کمیته و عضو کارگروه شورای گسترش وزارت علوم

سه ماهۀسومدکتر رضوی فرد

سه ماهۀسومدکتر رضوی فردشرکت در کار گروه بازنگری سرفصل دوره دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

بین المللی شدن4

سه ماهۀسومدکتر رضوی فرداجرایی شدن تفاهم نامه گروه حقوق جزا با موسسه بین المللی ماکس پالنگ آلمان

اجرایی شدن تفاهم نامه دانشکده با دانشگاه لیون فرانسه و مرکز آموزش سردفتران 
لیون فرانسه

سه ماهۀسومدکتر رضوی فرد

سه ماهۀسومدکتر امین جعفریاجرایی شدن تفاهم نامه دانشکده با دانشگاه پواتیه فرانسه

گسترش همکاری با انجمن هانری کاپیتان در تالیفات مشترک مرتبط با متدولوژی 
حقوق فرانسه

سه ماهۀسومدکتر امین جعفری

5
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

تدوین ساز و کار الزم به منظور راه اندازی مووت کورت حقوق کیفری با همکاری 
کلینیک حقوقی

سه ماهۀسومدکتر کوشکی
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 جدول شماره 5
 برنامه های عملیاتی گروه آموزشی روابط بین الملل در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

دکتر سید حسن میرفخراییتالیف کتاب سازمان های بین المللی اوراسیایی
سه ماهۀ سوم

تالیف کتاب سازمان های بین المللی اروپایی

دکتر حسین دهشیارتالیف کتاب سیاست خارجی آمریکا از قرن 18 تا قرن 21

تالیف کتاب سیاست و امنیت ملی در آمریکا

دکتر مجید عباسیترجمه کتاب چرخه های سیاست خارجی امریکا

تالیف کتاب سیاست تحریمی امریکا علیه ج.ا. ایران) 2022- 1980(
دکتر سید اصغر کیوان 

حسینی

دکتر مرتضی نورمحمدیراه اندازی رشته دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

دکتر اصغر کیوان حسینیبازنگری رشته روابط بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد

دکتر مرتضی نورمحمدیبازنگری رشته روابط بین الملل در مقطع دکتری

برگزاری کرسی علمی ترویجی

دکتر حسین سلیمی/
دکتر مجتبی عبدخدایی

دکتر علی آدمی/
دکتر مرتضی نورمحمدی/
دکتر اصغر کیوان حسینی/

دکتر مجیدرضا مومنی/
دکتر سعید شکوهی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

تالیف و ترجمه دو کتاب و چند مقاله در حوزه امنیت خاورمیانه و تاثیر آن 
بر امنیت ایران با توجه به حوزه بومی گزینی و کاربردی سازی مطالعات 

خاورمیانه و توجه به حوزه تحول در علوم انسانی
دکتر علی آدمی

راه اندازی رشته فرهنگ و روابط بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد
دکتر حسین سلیمی/ دکتر 

علی آدمی

دکتر مجیدرضا مومنیسمینار مشترک گروه روابط بین الملل با دانشگاه پنجاب درباره نظم آسیایی

دکتر مجتبی عبدخداییتالیف کتاب ابعاد فقهی روابط بین الملل

دکتر سعید شکوهیترجمه کتاب بحران بیست ساله

دکتر سعید شکوهیترجمه کتاب فضای سایبر و روابط بین الملل

کتر سیدجالل دهقانیتالیف کتاب نقد و ارزیابی نظریه های روابط بین الملل

انتشار سه شماره فصلنامه روابط جهانی و اخذ مجوز  علمی ـ پژوهشی از 
روابط بین الملل

کتر سیدجالل دهقانی

دکتر غالمعلی چگنی زادهبرگزاری همایش بین المللی چین و آینده نظام بین الملل

دکتر علیرضا کوهکنبرگزاری همایش بین المللی نظام بین الملل و امینت منطقه ای

برگزاری نشست تخصصی با عنوان “جایگاه قدرت در نظم جهانی در حال 
تغییر ، دیدگاه ایران و روسیه

دکتر علی آدمی

دکتر مجید رضا مومنیسمینار مشترک گروه روابط بین الملل با دانشگاه پنجاب درباره نظم آسیایی

جذب سه دانشجوی پسادکتری
دکتر مجید عباسی/ دکتر 

مرتضی نورمحمدی/ دکتر 
علی آدمی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

2
هدفمندسازی 

پژوهش

طرح پژوهشی آینده پژوهي محیط سیاست خارجي ایران تا 2030
دکتر سید جالل دهقانی/ 
دکتر سیدرضا موسوی نیا

سه ماهۀ سوم

دکتر غالمعلی چگنی زادهپروژه مشترک بین المللی بین مرکز تحقیقات چین و موسسه کنفسیوس

اعضای گروهتالیف 35 مقاله علمی پژوهشی

دکتر حسین سلیمیهمکاری با دانشکده تربیت بدنی برای راه اندازی دوره ورزش و روابط بین المللتعالی آموزش3

بین المللی شدن4

سه ماهۀ سومدکتر حسین سلیمیراه اندازی دوره مشترک اسالم و روابط بین الملل با همکاری دانشگاه پواتیه فرانسه

راه اندازی دوره مشترک
رشته مطالعات چین )کارشناسی ارشد( با همکاری دانشکده حقوق و علوم 

سیاسی و دانشگاه مطالعات خارجی شانگهای
دکتر غالمعلی چگنی زاده

5
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

سه ماهۀ دومدکتر علیرضا کوهکنبرگزاری کارگاه شیوه نگارش مقاله و پروپوزال

دکتر مرتضی نورمحمدیبرگزاری کارگاه شیوه جستجوی منابع الکترونیکی

برگزاری 2 کرسی آزاد اندیشی دانشجویی درباره مسائل روز

6
جایگاه دانشگاه و

برندسازی
سه ماهۀ سومـ گروه روابط بین الملل ارتقای برند گروه از طریق معرفی در رسانه های تخصصی

7
ارتباط با جامعه و 

صنعت

برگزاری مدرسه تابستانه آینده پژوهی در علوم انسانی

بپرگزاری کارگاه بهاره با عنوان
جستجویی پیرامون فرهنگ استراتژیک چین
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 جدول شماره 6
 برنامه های عملیاتی گروه آموزشی علوم سیاسی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

بازنگری در رشته ها و گرایش های موجود گروه با هدف تحول و امکان سنجی 
و تدوین دروس رشته های جدید روانشناسی سیاسی و پژوهشگری سیاسی

گروه علوم سیاسی

انتشار حداقل 3 مقاله با رویکرد تحول در علوم انسانی
دکتر احمدوند- دکتر 

برزگر- دکتر سرپرست 
سادات

شرکت فعال و مؤثر در نشست ها و برنامه های دانشگاهی و ملی)شورای تحول 
علوم انسانی(  تحول در علوم انسانی

دکتر برزگر، دکتر خرمشاد، 
دکتر احمدوند

برگزاری حداقل 1جلسه هماندیشی  به منظور ایضاح و تدقیق مولفه ها، مقوله ها 
و مفاهیم اصلی علوم سیاسی با توجه به تنوعات و تحوالت پارادایمی در علوم 

انسانی  به منظور ایجاد همفهمی و  اجماع نسبی در میان اعضای گروه
دکتر دالوری

تمهید مقدمات راه اندازی فصلنامه ارتباطات و سیاست با همکاری دانشکده 
ارتباطات

دکتر کاشی

تبدیل وجه انتزاعی علوم سیاسی به صورت عام و اندیشه سیاسی به صورت 
خاص به وجهی عملی با بهره گیری از رویکرد فلسفه عملی

دکتر کاشی- دکتر برزگر

تمهید مقدمات راه اندازی کرسی مطالعات صلح و طراحی درس 2 واحدی 
مطالعات صلح  در مقطع کارشناسی

دکتر صالحی

برگزاری 2 کرسی ترویجی و 2 کرسی نقد و نوآوری
دکتر دین پرست، دکتر 
رهبر،  دکتر سرپرست 
سادات، دکترکواکبیان
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

2
هدفمندسازی 

پژوهش

گروههمکاری در تعامالت بین المللی دانشگاه و شرکت در وبینارهای بین المللی

دکتر برزگر- دکتر احمدوند تالش برای حفظ و دستیابی نشریات گروه به چارک اول مجالت داخلی

دکتر احمدوندبرگزاری حداقل 2 نشست تخصصی قطب علمی دولتپژوهی

تعریف پروژه مطالعاتی اصلی و فرعی برای هریک از استادان گروه و هدایت 
پایان نامه ها و رساله های دانشجویی به پروژه های مطالعاتی استادان

اعضای گروه

انتشار حداقل دو مقاله به ازای هر عضو هیأت علمی در نشریات معتبر داخلی 
متناسب با پروژه های مطالعاتی استادان)13 عضو(

دکتر احمدوند- دکتر دین 
پرست، دکتر دالوری

انتشار3  مقاله در نشربات معتبر بین المللی متناسب با پروژه های مطالعاتی 
استادان

دکتر دین پرست، دکتر برزگر، 
دکتر سرپرست سادات

گروهانتشار حداقل 3 کتاب جدید متناسب با پروژه های مطالعاتی استادان

الزام به اجرای کامل تشریفات جلسات برگزاری رساله های دکتری و پایان 
نامه های ارشد

پیگیری مدیر گروه دانشکده

ارسال رساله به داور از طریق دانشکده و بدون مداخله دانشجو از طریق معاونت 
پژوهشی  یا آموزشی دانشکده

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

اعضای گروهتدوین یا بازنگری برنامۀ درسی رشته های گروه متناسب با نیازهای جامعه

تعریف و اجرای حداقل  دو دوره  مهارت افزائی ویژه دانشجویان علوم سیاسی 
برای آمادگی ورود به بازار کار

دکتر خرمشاد دکتر 
سرپرست سادات

دکتر رهبرایجاد سازوکار الزم برای ارتباط با  وزارت کشور به عنوان سازمان هدف

دکتر سرپرست ساداتجذب حداقل یک طرح پژوهشی برون دانشگاهی

برگزاری کارگاه های پروپوزال نویسی، فنون پژوهش و مقاله نویسی و نرم افزار 
تحلیل کیفی Nvivo   و چیستی سیاست در  مرکز آموزش تخصصی آزاد

دکتر احمدوند و دکتر دین 
پرست
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تعالی آموزش4

گروهبازنگری در رشته ها و گرایش های موجود گروه و راه اندازی گرایش های جدید

تداوم و تقویت روند ارائه دروس موازی در هر نیمسال در دوره های مختلف 
به منظور ایجاد جذابیت بیشتر برای دانشجویان و رقابت بیشتر میان اساتید 

مدیر گروه

بررسی و تصویب برنامه درسی تنظیم شده برای هر نیمسال )شامل دروس ارائه 
شده و اساتید مربوطه(  در شورای گروه

مدیر گروه

الزام اساتید به ارائه طرح درس برای هر یک از دروس مربوط )شامل عناوین و 
محورها، زمانبندی ارائه مباحث، متون اصلی و کمکی، تکالیف دانشجویان و 

...(پیش از آغاز هر نیمسال و اعالم آن در سایت دانشکده
گروه

بررسی طرح درس استادان عضو هیأت علمی و مدعو گروه در جلسه گروه 
قبل از آغاز ترم

مدیر گروه

پیشنهاد گنجاندن میزان انطباق فرایند تدریس استادان با طرح درس اعالمی در 
فرم ارزشیابی استادان

مدیر گروه

اجتناب از ارائه دروس یکسان برای همه دانشجویان دوره های دکتری در هر 
یک از گرایشها و تنظیم برنامه آموزشی هر دانشجوی دکتری  متناسب با نیازها 

و ملزومات رساله و با  نظر استاد راهنما
مدیر گروه

اداره 15درصد از کالسهای هر یک از  اعضای گروه با پاورپوینتهای مناسب و 
اداره 50 درصد کالسهای استادان مدعو با پاورپوینت

گروه-مدیر گروه

---بین المللی شدن5

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

مدیر گروهبرگزاری جلسه معارفه دانشجویان نوورودی

احیای ایده استاد مشاور برای دانشجویان مقطع کارشناسی
مدیر گروه و دانشکده
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

مدیر گروهتقویت ارتباط گروه با انجمن علمی دانشجویی

برگزاری یک جلسه هم اندیشی مجزا با دانشجویان  برای هر مقطع تحصیلی در 
هر نیمسال با حضور استادان گروه

اعالم رسمی پروژه های مطالعاتی استادان برای راهنمایی بهتر دانشجویان

7

توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت

تشکیل جلسات فصلی با 10 نفر از نمایندگان ادوار مجلس عضو هیات علمی 
دانشگاه

دکتر کواکبیان
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 جدول شماره 7
برنامه های عملیاتی گروه آموزشی اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری عمومی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

راه اندازی رشته »اقتصاد سیاسی بین الملل« در مقطع کارشناسی ارشد
تدوین سرفصل: غالمرضا 

حداد
اجرا: تمامی اعضای گروه

سه ماهۀ سوم و چهارم

تدوین سرفصل رشته »اقتصاد سیاسی« در مقطع کارشناسی ارشد و 
تصویب آن در شورای تحول علوم انسانی

غالمرضا حداد )قرارداد 
پژوهشی که در حال 

انجام است(
سه ماهۀ سوم

اصالح سرفصل رشته »سیاستگذاری عمومی« در مقطع کارشناسی 
ارشد تا سقف 20- مجاز

غالمرضا حداد و میترا 
راه نجات

سه ماهۀ سوم

انتشار 4 عنوان کتاب )ترجمه و تالیف(، فمنیسم در ایران، روش 
پژوهش در سیاستگذاری عمومی، مقدمه ای بر جامعه شناسی 

فرهنگی)ویراست دوم(

حداد، راه نجات، 
رحمانی فضلی، دانشمند

سه ماهۀ سوم و چهارم

انتشار 8 عنوان مقاله
حداد، راه نجات، 

رحمانی فضلی، دانشمند
)هر کدام 2 مقاله(

سه ماهۀ سوم و چهارم

برگزاری 8 سمینار ماهانه »اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری در ایران« ) به 
جز فروردین ماه و سه ماهه تابستان(

همه اعضای گروه
هر عضو دو سمینار

سه ماهۀ سوم و چهارم

2
هدفمندسازی 

پژوهش
راه اندازی یک فصلنامه تخصصی در موضوع اقتصاد سیاسی و 

سیاستگذاری عمومی

غالمرضا حداد )مسئول 
پیگیری و راه اندازی( با 
همکاری تمامی اعضای 

گروه

سه ماهۀ چهارم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

ارتباط با جامعه و 3
صنعت

ساماندهی موضوعات پایان نامه های کارشناسی ارشد
سه ماهۀ اول و دومتمامی اعضای گروه)شناسایی نیازهای دستگاه های اجرایی در حوزه های 

سیاستگذاری و اقتصاد سیاسی و تعیین 4 حوزه اصلی و هدایت ارشادی 
پایان نامه ها به سمت حوزه های منتخب(

برگزاری اولین همایش ملی ساالنه »اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری 
سه ماهۀ چهارمدکتر غالمرضا حداداقتصاد در ایران«

برگزاری 4 نشست حل معضالت کشور

غالمرضا حداد
میترا راه نجات

هادی رحمانی فضلی
آرین دانشمند

سه ماهۀ سوم و چهارم

4
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و 
تربیتی

برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی سیاستگذاری عمومی و راه 
اندازی نشریه دانشجویی انجمن

غالمرضا حداد )استاد 
سه ماهۀ سوممشاور انجمن(

جایگاه دانشگاه و5
برندسازی

مشارکت در برگزاری اولین کنفرانس دوساالنه بینالمللی »نظم منطقهای 
و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل« با مسئولیت انجمن 
علوم سیاسی ایران که پنل اقتصاد سیاسی خاورمیانۀ آن به گروه اقتصاد 

سیاسی و سیاستگذاری دانشگاه عالمه سپرده شده است.

میترا راه نجات )دبیر 
سه ماهۀ اول و دومپنل(
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 برنامۀ عملیاتی دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی در سال 1401

ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

اجرای طرح پژوهشی بازنگری و بازبینی سرفصل های دروس برخی رشته های نیازمند 
سه ماهۀ دوممعاونت آموزشیبازنگری

سه ماهۀ اولمعاونت آموزشیتشکیل کمیتۀ »بازنگری و ارتقای دروس« در دانشکده

اصالح سرفصل برنامه های درسی با رویکرد بروزرسانی، غنی سازی، کارآمدسازی و 
سه ماهۀ دوممعاونت آموزشیبومی سازی

سه ماهۀ دوممعاونت آموزشیالزام تدوین  طرح درس بر اساس شرح دروس ارائه شده به استاد

تخصیص مناسب دروس به اعضای هیئت علمی بر اساس کارایی و رضایتمندی دانشجو، 
سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیگروه و دانشکده

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیتألیف کتب درسی با رویکرد اسالمی

سه ماهۀ سوممعاونت پژوهشیبرنامه ریزی برای جذب و نگهداشت نخبگان

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیتعامل سازمانی حوزه و دانشگاه از طریق انعقاد تفاهم نامه

ایجاد رشته های بین رشته ای مورد نیاز جامعه )نظیر توانبخشی شناختی یا اقتصاد رفتاری یا 
سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیسنجش شناختی(

طراحی دوره های پسادکتری توسط گروه های آموزشی توانمند با حداقل دو عضو هیئت 
سه ماهۀ چهارممعاونت آموزشیعلمی استاد تمام

تشویق و پشتیبانی از گروه های آموزشی برای تأمین منابع مالی دوره پسادکتری از سوی 
سه ماهۀ سومآموزشی و پژوهشیبازار، صنعت و حوزه های خدماتی

برگزاری دورۀ آموزشی شناسایی مصادیق تعهد، مسئولیت پذیری و اخالق حرفه ای در دانشگاه 
سه ماهۀ سومآموزشی و پژوهشیبرای اعضای هیئت علمی دانشکده و عملیاتی سازی شیوه های ارتقای اخالق حرفه ای
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

2
هدفمندسازی 

پژوهش

تأسیس و استقرار مرکز نوآوری در دانشکده

معاونت پژوهشی

سه ماهۀ دوم

مستمرایجاد واحدهای فناور در مرکز نوآوری

همکاری با مرکز نوآوری برای ترویج سیاست های کارآفرینی و نوآوری در بین 
دانشجویان و استادان

سه ماهۀ دوم

سه ماهۀ دوممسئله محور و تقاضامحور شدن پایان نامه ها، رساله ها و طرح های پژوهشی

برگزاری دوره های آموزشی ویژه استادان و دانشجویان برای ترغیب ذی نفعان به سمت 
ایده ها و شرکت های نوپا

سه ماهۀ دوم

بازدید استادان و دانشجویان دانشکده از پارک های علم و فناوری پردیس، دانشگاه شریف، 
دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه عالمه طباطبائی و نظایر اینها

سه ماهۀ سوم

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

شروع فعالیت دفتر تضمین کیفیت پایان نامه ها، رساله ها و طرح های پژوهشی دانشکده

معاونت پژوهشی

سه ماهۀ سوم

ارائۀ خدمات مشاوره ای به دانشجویان و استادان از سوی دفتر تضمین کیفیت در جهت 
ارتقای کیفیت تولیدات پژوهشی

سه ماهۀ سوم

شناسایی عالقه مندی ها و توانمندی های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده برای 
انجام پژوهش های دانشگاهی، ملی و بین المللی

سه ماهۀ سوم و 
چهارم

ایجاد بانک اطالعاتی جامع از اولویت های پژوهشی یا نیازهای کارفرمایان برون 
دانشگاهی و انعکاس به دانشجویان و استادان دانشکده و دانشگاه

سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ سومپیشنهاد اختصاص امتیاز ویژه در ترفیع و ارتقا به طرح آوران دانشکده

سه ماهۀ چهارمبرگزاری نشست برای آشنایی با نحوه طرح آوری و جذب طرح های برون دانشگاهی
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

ارائۀ فهرست ساالنۀ اولویت های حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان به معاونت 
پژوهشی دانشگاه

معاونت پژوهشی

سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ چهارمارتقای رتبۀ حداقل دو مجلۀ علمی پژوهشی دانشکده

سه ماهۀ چهارمارتقای حداقل دو مجلۀ علمی تخصصی دانشکده برای ورود به مرحلۀ ارزیابی وزارت عتف

درخواست و چاپ دو شماره از مجلۀ علمی پژوهشی جدید در حوزه های مسائل 
سه ماهۀ چهارماندازه گیری های روانشناختی در سازمان و صنعت

سه ماهۀ چهارمتأسیس قطب علمی در دانشکده

سه ماهۀ چهارمانتشار حداقل دو کتاب با همکاری حوزه و دانشگاه

سه ماهۀ چهارمبرگزاری نشست های کمک به حل مشکالت کشور با همکاری حوزه و دانشگاه

تعالی آموزش4

سه ماهۀ چهارممعاونت آموزشیپذیرش دانشجو بر اساس نیاز جامعه و بازار کار

سه ماهۀ چهارممعاونت آموزشیشناسایی و تشویق دانشجویان برتر سایر دانشگاه ها برای ادامۀ تحصیل در دانشگاه

سه ماهۀ چهارممعاونت آموزشیتسهیل و تقویت جذب دانشجویان استعداد برتر از میان 13 دانشگاه برتر کشور

سه ماهۀ چهارممعاونت آموزشیثبت تمامی امور آموزشی در سامانۀ گلستان

سه ماهۀ چهارممعاونت آموزشیایجاد دوره های پسا دکتری برای گروه های واجد شرایط

برگزاری کارگاه های افزایش مهارت و دانش پژوهشی و آموزشی برای استادان )به ویژه 
سه ماهۀ چهارممعاونت آموزشیبرای استادان جدید االستخدام(

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیبرگزاری کارگاه توانمندسازی روش های تدریس ویژۀ اعضای هیئت علمی

معاونت آموزشی و راه اندازی مرکز یادگیری در دانشکده
سه ماهۀ سومپژوهشی
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تعالی آموزش4

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیبرگزاری نشست های تعامل و تبادل نظر گروه های آموزشی با هیئت رئیسۀ دانشکده

معاونت آموزشی و تشویق استادان برای تهیه و تولید محتوای درسی
سه ماهۀ سومپژوهشی

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیتوسعۀ عرصه های آموزش مبتنی بر نیاز جامعه در آموزش رشته های مختلف

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیبرگزاری کارگاه های مهارت افزایی برای دانشجویان

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیراه اندازی کالس های دوگانۀ حضوری و مجازی )هیبریدی( با صرفۀ اقتصادی

آموزش دانش و مهارت های سازمانی با هدف ارتقا و توسعۀ ظرفیت کارشناسی 
سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیکارشناسان آموزش

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشیاجرای طرح پژوهشی به منظور اصالح نظام ارزشیابی آموزشی

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیاستانداردسازی و افزایش کیفیت تدریس دروس آمار و روش تحقیق و سنجش و ارزشیابی

سه ماهه سوم و معاونت آموزشیتسهیل و نظارت بر برگزاری دروس کارورزی رشته های دانشکده
چهارم

برگزاری جلسۀ تحلیل نتایج ارزشیابي دانشجویان از نظر اعضای هیئت علمي و هیئت 
مستمرمعاونت آموزشیرئیسه دانشکده

بین المللی شدن5

هدایت و ترغیب دانشجویان برتر برای شرکت در مسابقات کشوری و المپیادهای علمی 
در طول سالمعاونت پژوهشیملی و بین المللی

سه ماهۀ سوممعاونت پژوهشیتشویق مادی و معنوی دانشجویان برتر در مسابقات کشوری و المپیادهای علمی ملی و بین المللی

ارتقای رتبۀ وبومتریک دانشکده شامل ارتقای محتوای فارسی و انگلیسی سایت 
دانشکده، روزآمدسازی صفحات شخصی اعضای هیئت علمی، غنی سازی وب سایت 

گروه های آموزشی، غنی سازی منوهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و...
سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشی

DOAJ سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشینمایۀ دو مجله علمی در پایگاه بین المللی
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

بین المللی شدن5

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیشناسایی و طراحی رشته های جدید با کاربری بین المللی سازی دانشکده

شناسایی و معرفی ظرفیت ها و توانمندی های علمی و پژوهشی دانشکده به سازمان ها و 
سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیموسسات بین المللی برای ترغیب همکاری های مشترک

عقد قرارداد همکاری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های معتبر بین المللی باالخص 
سه ماهه سوم و معاونت پژوهشیجهان اسالم

چهارم

پیشنهاد اتخاذ سیاست های تشویقی و حمایتی برای حضور فعال استادان و دانشجویان ایرانی در 
سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیعرصه های بین المللی

ارتباط با دانشگاه های کشورهای همسایه باالخص کشورهای اسالمی و فراهم ساختن شرایط 
سه ماهۀ دوم و معاونت پژوهشیمذاکره و تعامل

سوم

ارائۀ پیشنهاد برای بازتعریف نظام جذب و ارتقای دانشگاه با رویکرد توسعۀ تعامالت 
سه ماهۀ دوممعاونت پژوهشیبین المللي و دستیابي به مرجعیت علمی

سه ماهۀ دوممعاونت پژوهشیتهیۀ رزومۀ شایستگی محور اعضای هیئت علمی به زبان های خارجی

سه ماهۀ دوممعاونت پژوهشیتعامل با دانشگاه های خارجی به منظور جذب گرنت بین المللی

ارائۀ پیشنهادهای الزم برای تسهیل روند دعوت به همکاری از استادان، پژوهشگران و 
سه ماهۀ دوممعاونت پژوهشیخبرگان دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر بین المللی

مستمرمعاونت پژوهشیترغیب اعضای هیئت علمی دانشکده برای دریافت جوایز بین المللی

6
اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی و 
تربیتی

امور عمومیبرگزاری مراسم و رویدادهای مذهبی- فرهنگی در دانشکده
مستمردانشکده

امور عمومیآموزش نحوۀ پوشش و رفتار دانشگاهی ویژۀ دانشجویان پسر و دختر
مستمردانشکده

بازدید از مراکز نگهداری جانبازان و ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران ویژه استادان 
و دانشجویان

امور عمومی
مستمردانشکده
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

6

اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی و 

تربیتی

برگزاری چندین نشست در جهت جهاد تبیین برای تبیین پیامدهای روانشناختی و 
اجتماعی معضالت و مسائل مهم اجتماعی نظیر طالق، پرخاشگری، افسردگی، اعتیاد، 

بازی های رایانه ای کودکان، کنکورهای بزرگ مقیاس، کرونا و نظایر اینها
سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشی

دعوت از همکاران بخش حراست و انتظامات دانشگاه و خوابگاه ها در دانشکده و تقدیر 
از خدمات مراقبتی و حمایتی این گروه از همکاران دانشگاه و بیان تجارب زیستۀ طرفین

مستمرمعاونت پژوهشی

مستمرمعاونت پژوهشیترغیب دانشجویان دانشکده به فعالیت در مرکز کارآفرینی دانشگاه

معاونت پژوهشیپشتیبانی از فعالیت های انجمن های دانشجویی
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

حمایت از انجمن های علمی دانشجویی برای برگزاری دوره های کاربردی در جهت 
افزایش اشتغال دانش آموختگان

معاونت آموزشی و 
امور اداری دانشکده

مستمر

مستمرمعاونت پژوهشیتقویت روحیۀ مطالبه گری، پرسشگری و نقد منصفانه

مستمرمعاونت پژوهشیتقویت مشارکت در فعالیت های اجتماعی مانند انتخابات و راهپیمایی ها

مستمرمعاونت پژوهشیبرگزاری اردوهای علمی و فرهنگی

بازدید اعضای هیئت علمی و مسئوالن دانشکده از خانه های دانشجویی دانشگاه به منظور 
تقویت پیوند استاد و دانشجو

مستمرمعاونت پژوهشی

مستمرمعاونت پژوهشینظارت استادان مشاور بر عملکرد انجمن های علمی

تشویق استادان و دانشجویان برای مشارکت در ارائۀ خدمات روانشناسی و مشاوره در 
مرکز مشاوره دانشگاه

مستمرمعاونت پژوهشی

مستمرمعاونت پژوهشیارتباط و تعامل با خانواده های دانشجویان نیازمند خدمات ویژۀ روانشناختی و تحصیلی
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دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

7
توسعۀ 

زیرساخت ها و 
بهره وری مدیریت

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیمشارکت در استقرار نظام پیشنهادات و ایجاد پیوند در وبسایت دانشکده

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیاستقرار سامانۀ جامع آماری و مدیریت عملکرد دانشکده

مستمرمعاونت پژوهشیبهبود روش و مدل ارزیابی عملکرد کارکنان

استانداردسازی رفتار و خدمات نیروهای ارکان ثالث دانشکده از طریق معرفی و 
مستمرامور اداری دانشکدهبرگزاری دوره های تشریفات اداری 

برگزاری دوره های تکریم ارباب رجوع )دانشجویان، استادان و سایر ذی نفعان( برای 
کلیۀ کارکنان دانشکده

معاونت آموزشی و 
سه ماهۀ سومامور اداری دانشکده

سه ماهۀ سوممعاونت پژوهشیجلب مشارکت سرمایه گذاران و خیّرین برای ارتقای دانشکده

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیاختصاص وب پیج معرفی دانشکده به خیّرین

بهبود و خودارزیابی گروه ها از طریق سفارش انجام پژوهشی با عنوان ارزیابی درونی 
سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیگروه های مختلف آموزشی از منظر تمامی ذی نفعان کلیدی به ازای هر گروه آموزشی

اصالح شیوه های موجود و پیشنهاد شیوه های نوین جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی و 
سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیکارکنان اداری دانشگاه از طریق:

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیطراحی و اجرای پژوهشی به منظور بهبود نظام جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

سه ماهۀ سوممعاونت پژوهشیاحصا و ارزیابی شاخص های کّمی و کیفی عملکرد کارکنان اداری دانشگاه

سه ماهۀ سوممعاونت پژوهشیاجرای پژوهشی در حوزۀ تدوین نظام جامع ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

سه ماهۀ سوم و معاونت پژوهشیپیشنهاد اصالح چارت سازمانی گروه پژوهش دانشکده و عملیاتی سازی آن
چهارم

مستمرمعاونت پژوهشیاحصا و مستندسازی فرآیندهای شناسایی شدۀ دانشکده
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دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

7

توسعۀ 

زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت

اجرای پژوهش شناسایی و سنجش انتظارات و رضایت شغلی کارکنان و اعضای هیئت 
علمی دانشکده و عملیاتی سازی نتایج

مستمرمعاونت پژوهشی

نیازسنجی آموزشی از همکاران اداری و انعکاس به معاونت توسعه به منظور بهبود 
آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی

مستمرمعاونت پژوهشی

شناسایی و معرفی کارمند اداری نمونه دانشکده به صورت ماهیانه و انعکاس در 
دانشکده به همراه بیان دقیق علت برجسته بودن و شایستگی کارمند

معاونت آموزشی و 
پژوهشی

مستمر

تشکیل جلسات تبادل نظر پیرامون وظایف و انتظارات شغلی تمامی کارکنان دانشکده 
به منظور توسعه خالقیت و نوآوري در فرآیندهاي اداري، مالي، پشتیباني و خدمات 

آموزشي و همچنین مدیریت هیجانات نیروهای دانشکده به صورت ماهیانه

معاونت آموزشی و 
پژوهشی

مستمر

ایجاد انگیزه در نیروهای ارکان ثالث )نیروهای بخش خدمات( دانشکده به منظور شنیدن 
انتظارات و قدردانی از خدمات نیروها از طریق تشکیل جلسه های ماهانه با حضور رئیس 

دانشکده و معاونان
مستمرامور اداری

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

تشکیل کارگروه تخصصی در دانشکده با مشارکت نمایندۀ گروه های آموزشی به 
منظور شناسایی و تعامل مستمر با خوشه های مشورتی

سه ماهۀ سوممعاونت پژوهشی

سه ماهۀ سوممعاونت پژوهشیمعرفی توانمندی ها و تخصص اعضای هیئت علمی دانشکده در وبسایت دانشکده

تعامل و ارتباط با دبیرستان های شاخص برای برگزاری کارگاه های آشنایی و انتخاب 
دانشگاه عالمه طباطبائی

سه ماهۀ سوممعاونت آموزشی

طراحی و استقرار نظام جامع مشاوره، استعدادیابی و هدایت به منظور جهت دهی به 
دانش آموزان نخبه

سه ماهۀ چهارممعاونت آموزشی
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دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

توسعۀ روابط با هدف مشارکت فعال و اثرگذاری با وزارت آموزش و پرورش، سازمان 
سنجش و آموزش کشور و...

معاونت آموزشی و 
پژوهشی

سه ماهۀ چهارم

تشکیل کمیتۀ ارتقای سواد رسانه ای استادان دانشکده با همکاری گروه علم اطالعات و 
سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیدانش شناسی

سه ماهۀ چهارممعاونت پژوهشیبرگزاری حداقل سه دورۀ توانمندسازی سواد رسانه ای اعضای هیئت علمی دانشکده
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی آموزش وپرورش در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

هدایت پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد در راستای بومی سازی و 
عملیاتی کردن رویکردهای نوین جهانی در حوزۀ تربیت کودک در زیست بوم ایران

سه ماهۀ اول و چهارماعضای گروه

بازنگری کامل سرفصل دو رشتۀ کارشناسی ارشد آموزش وپرورش پیش دبستان و 
آموزش وپرورش ابتدایی با هدف روزآمد کردن و متناسب سازی فرهنگی-علمی

دکتر آمنه عالی با 
همکاری اعضای 

گروه
سه ماهۀ دوم و سوم

گروه آموزشیراه اندازی و  طراحی برنامۀ درسی دورۀ دکتری مطالعات آموزشی و تربیتی دوران کودکی 
سه ماهۀ دوم، سوم و 

چهارم

برگزاری دو نشست تخصصی نقد نظریه و کتاب با محوریت موضوع رویکردهای 
تربیت کودک و تاریخ کودکی

سه ماهۀ اول و سومدکتر سعید آزادمنش

سه ماهۀ اول و چهارمدکتر سعید مذبوحیتولید بستۀ آموزشی مهارت آموزی با عنوان »پرورش تفکر خالق و انتقادی در کودکان«

2
هدفمندسازی 

پژوهش

هدایت موضوع های پایان نامه های دانشجویی به سمت اولویت های پژوهشی 
اعضای گروه که برای سال 1401 تدوین نموده اند.

سه ماهۀ اول و چهارماعضای گروه

سه ماهۀ اول و چهارمدکتر آمنه عالیاجرای طرح پژوهشی در حوزۀ پایش حقوق کودکان در مدارس ایران

اجرای طرح پژوهشی در حوزۀ بررسی انطباق کتاب های درسی دبستان با برنامۀ 
درسی حوزۀ یادگیری 

سه ماهۀ اول و چهارمدکتر زهرا رحیمی

تقویت مجلۀ »مطالعات پیش دبستان و دبستان« و انتشار چند شماره در یک سال 
جهت ارتقای وضعیت آن در نظام رتبه بندی مجالت

سه ماهۀ اول و چهارماعضای گروه
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3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

ایجاد شبکۀ دانش آموختگان و نخبگان رشته های آموزش وپرورش به منظور هم افزایی 
و ترویج علم

دکتر حمیده سادات 
خادمی

مستمر

طراحی برنامۀ منسجم مهارتی با عنوان »آموزش و مربیگری پیش دبستان و دبستان« و 
برگزاری دوره ای آن به منظور آماده سازی فارغ التحصیالن برای ورود به بازار کار و 

همچنین ترویج دانش در بین عموم متقاضیان دوره
به سرپرستی 

دکتر آمنه عالی 
و مشارکت همۀ 

اعضای گروه

سه ماهۀ اول و چهارم

برنامه ریزی جهت راه اندازی موسسۀ آموزشی-پژوهشی با همکاری مرکز رشد دانشگاه 
به منظور ارائۀ خدمات آموزشی و مشاوره ای و همچنین برقراری تعامل دوسویه با نهادها 

و مؤسسه های دولتی و غیردولتی فعال در حوزۀ آموزش کودکان 
سه ماهۀ اول و  چهارم

تعالی آموزش4

تشکیل جلسه های ماهانۀ هم افزایی در گروه آموزشی برای انتقال تجارب و آموخته ها در 
زمینۀ روش های اثربخش تدریس در دانشگاه و همچنین دعوت از استادان سایر گروه ها 
در دانشگاه و دانشگاه های دیگر در این جلسه ها و در نهایت مستندسازی محتوای جلسه ها

سه ماهۀ اول تا چهارمگروه آموزشی

شرکت در کارگاه های دانش افزایی به منظور به روز کردن دانش و توانمندسازی 
حرفه ای و ارائۀ گزارش ساالنه به گروه آموزشی

سه ماهۀ چهارماعضای گروه

زمینه سازی برای پذیرش دانشجویان توانمند و با انگیزه در دورۀ کارشناسی ارشد از 
طریق اصالح ضرایب دروس آزمون ورودی و درخواست برای تغییر در تراز قبولی

سه ماهۀ اولاعضای گروه

بین المللی شدن5

برگزاری نشست های بین المللی با موضوع ادبیات کودک و نقد رویکردهای 
معاصر در فلسفه برای کودکان

دکتر سودابه 
شکراله زاده

سه ماهۀ اول و چهارم

فرصت مطالعاتی کوتاه مدت با موضوع »تحلیل تعامل معلم- دانش آموز در کالس 
ریاضی دبستان«

دکتر زهرا رحیمی
سه ماهۀ دوم و 

چهارم

شناسایی اندیشمندان، نظریه پردازان و مؤلفان بین المللی در حوزۀ آموزش وپرورش 
کودکان و تشکیل شبکۀ ارتباطی به منظور همکاری های علمی و پژوهشی

به مدیریت دکتر 
سعید آزادمنش و 

دکتر سودابه شکراله 
زاده و با همکاری 

اعضای گروه

مستمر
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دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

بین المللی شدن5
ارائۀ خدمات مشاوره ای )درمانی و آموزشی( به کودکان و معلمان در کشورهای 

همسایه )افغانستان(
دکتر حمیده 
سادات خادمی

سه ماهۀ اول و چهارم

6
اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی و تربیتی

توسعۀ مشارکت و ارتقای سطح علمی و اجتماعی دانشجویان از طریق برگزاری 
برنامه های هفتگی در قالب کارگاه آموزشی، وبینار علمی، کرسی آزاداندیشی 

و... توسط انجمن علمی دانشجویی

انجمن علمی 
دانشجویی 

آموزش وپرورش 
و مشارکت 
اعضای گروه

مستمر

برگزاری اولین همایش ملی تولید محتوای الکترونیک برای آموزش علوم و 
ریاضی دبستان و پیش دبستان

با مدیریت دکتر زهرا 
رحیمی و همکاری 

اعضای گروه
سه اول و چهارم

انتشار دو شماره از نشریۀ دانشجویی نهال توسط انجمن علمی دانشجویی 
آموزش وپرورش

انجمن علمی 
آموزش وپرورش

مستمر

تشکیل حلقۀ کتاب و فیلم برای دانشجویان، فارغ التحصیالن و معلمان سراسر 
کشور و برگزاری جلسه های ماهانه

دکتر حمیده 
سادات خادمی 

با همکاری 
انجمن علمی 

آموزش وپرورش

مستمر

7

توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت

تجهیز کارگاه پیش دبستان و دبستان از طریق تهیۀ مواد آموزشی متناسب با 
موضوع های تخصصی در آموزش کودکان 

سه ماهۀ اول و دومگروه آموزشی

تجهیز کتابخانۀ ادبیات کودک در اتاق کارگاه پیش دبستان و دبستان 
دکتر سودابه 
شکراله زاده

سه ماهۀ اول و دوم

طراحی مسیری برای دریافت انتقادها و پیشنهادها از سوی دانشجویان و همکاران 
برای ارزیابی و اصالح رویه ها

سه ماهۀ اولگروه آموزشی
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اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

تشکیل اتاق فکر و برگزاری جلسه های هم اندیشی پیاپی به منظور طراحی 
برنامه های پیشرو و نوآورانه در راستای ارتقا و معرفی گروه به جامعۀ علمی به 

عنوان قطب آموزش وپرورش کودکان در ایران )در چشم انداز 10 ساله(
مستمرگروه آموزشی

تولید محتوا برای رسانۀ خبری عطنا )در قالب پادکست های علمی(
دکتر حمیده 
سادات خادمی

مستمر

شرکت در مصاحبه های خبری در رسانۀ عطنا و ایسنا با توجه به مسائل روز 
آموزش وپرورش

مستمراعضای گروه

حضور در شبکه های تلویریونی آموزش و سالمت به منظور ترویج دانش دربارۀ 
»الگوی ارتباط تربیتی صحیح با کودکان« برای والدین و معلمان

مستمردکتر آمنه عالی

تهیۀ بسته های آموزشی فلسفه با کودکان و نوجوانان )PWC( به عنوان تولید 
علمی دانش بنیان تحت برند دانشگاه 

دکتر سودابه 
شکراله زاده

سه ماهۀ دوم و 
چهارم
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برنامه عملیاتی گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

ارتقای سطح نگرش، دانش و مهارت هاي تخصصی اعضای هیئت علمی گروه در 
زمینۀ مبانی انسان شناسی، هستی شناسی، ارزش شناسی و معرفت شناسی

دکتر نیلی احمدآبادی
سه ماهۀ دوم و 
سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ چهارمدکتر زارعی زوارکیمعرفی رویکرد یکپارچه، چند نظری به یادگیری 

سه ماهۀ سومدکتر جامه بزرگمعرفی الگوی حکمی-اجتهادی 

سه ماهۀ چهارمدکتر زارعی زوارکیبازنگری برنامۀ درسی دورۀ دکتری رشتۀ تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

سه ماهۀ چهارمدکتر جامه بزرگطراحی برنامۀ درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش الکترونیکی

سه ماهۀ چهارمدکتر واحدیبازنگری برنامۀ درسی کارشناسی علوم تربیتی با زمینۀ تکنولوژی آموزشی

سه ماهۀ چهارمدکتر مقامیطراحی برنامۀ درسی کارشناسی علوم تربیتی در زمینۀ آموزش هنر

2
هدفمندسازی 

پژوهش

برگزاری کرسی ترویجی نظریه پردازی، نقد و نوآوری با عنوان: طراحی یادگیری 
مبتنی بر الگوی حکمی-اجتهادی

سه ماهۀ چهارمدکتر جامه بزرگ

هدایت طرح های پژوهشی، رساله ها و پایان نامه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی گروه بر اساس اولویت های مصوب پژوهشی گروه به این شرح: 

طراحی آموزشی، محیط ها و تجارب یادگیری، تهیه و تولید برنامه های آموزشی و بسته های 
یادگیری، اجرای روش های نوین تدریس و نوآوری ها، مدیریت و پشتیبانی فرایندها و منابع 

یادگیری، سنجش و ارزشیابی فرایندها، برنامه ها و منابع یادگیری، مدل سازی، طراحی، 
تولید، اجرا، مدیریت و پشتیبانی و سنجش و ارزشیابی آموزش ویژه با تأکید بر فناوری های 

کمکی و نوآوری های آموزشی و راهبردهای نوین یادگیری

مستمراعضای گروه

بازنگری و اصالح در فرایند چاپ نشریه های علمی گروه
مدیرمسئول و

دبیر علمی نشریه
مستمر
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

دکتر جعفرخانیشناسایی سازمان های دولتی و غیردولتی مرتبط با رشتۀ تکنولوژی آموزشی
و خانم اویسی

سه ماهۀ دوم و 
چهارم

دکتر جعفرخانیایجاد شبکۀ دانش آموختگان رشتۀ تکنولوژی آموزشی کشور
مستمرو خانم اویسی

مستمراعضای گروهتجهیز مرکز یادگیری گروه

تعالی آموزش4

جذب اعضای هیئت علمی جدید بر اساس اولویت ها و نیازهای گروه با رعایت 
عدالت، اخالق مداری و رعایت فرایندهای قانونی

مستمراعضای گروه

زمینه سازی برای پذیرش مناسب دانشجویان بااستعداد در دوره های کارشناسی، 
کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری

توسعۀ حرفه ای اعضای هیئت علمی و کارکنان گروه با بهره گیری از ظرفیت های 
مراکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

تقویت تعامالت بین گروه های آموزشی مرتبط با رشتۀ تکنولوژی آموزشی در سطح 
دانشکده، دانشگاه و در سطح ملی

طراحی و تولید بسته های یادگیری برای غنی سازی محتوای برنامه های درسی رشتۀ 
تکنولوژی آموزشی

اصالح نظام آموزشی از آموزش حضوری به آموزش تلفیقی

اصالح نظام ارزشیابی از ارزشیابی تراکمی به ارزشیابی فرآیندی و چندبعدی

بین المللی شدن5

سه ماهۀ چهارماعضای گروهتبدیل گروه به قطب علمی تکنولوژی آموزشی در ایران و منطقه

فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری 
اعضای گروه و 
دانشجویان دوره 

دکتری

سه ماهۀ دوم و 
چهارم

بازدیدهای بین المللی و شرکت در کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی
اعضای گروه و 
دانشجویان دوره 

دکتری

سه ماهۀ دوم و 
چهارم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

تقویت و هدایت مداوم انجمن علمی-دانشجویی گروه تکنولوژی آموزشی به 
اعضای گروهفعالیت های نوآورانه و خالق  

واستاد مشاور انجمن 
علمی- دانشجویی

مستمر
تقویت مشارکت های اجتماعی و همچنین حس تعهد و مسئولیت پذیری دانشجویان 

رشتۀ تکنولوژی آموزشی از طریق برنامه های انجمن علمی-دانشجویی گروه

سه ماهۀ دوم و دکتر جامه بزرگبرگزاری کارگاه آموزشی روش های تحقیق کّمی 
چهارم

سه ماهۀ دوم و دکتر جامه بزرگبرگزاری کارگاه آموزشی روش های تحقیق کیفی 
چهارم

سه ماهۀ اول و خانم اویسیبرگزاری کارگاه آموزشی تولید محتوای بومی
سوم

مستمر---برگزاری کارگاه آموزشی هنری 

توسعه و تقویت کرسی های آزاداندیشی دانشجویی با محوریت انجمن علمی-
دانشجویی

استاد مشاور انجمن 
علمی- دانشجویی

سه ماهۀ سوم و 
چهارم

گسترش ارزش های انسانی و رعایت اخالق حرفه ای در میان اعضای هیئت علمی، 
مستمراعضای گروهکارکنان و دانشجویان گروه

مستمر---برگزاری مسابقۀ علمی

برگزاری جشنواره فیلم آموزشی-اجتماعی
استاد مشاور انجمن 
علمی- دانشجویی و 

خانم اویسی

سه ماهۀ دوم و 
چهارم

7

توسعۀ 

زیرساخت ها و 

بهره وری مدیریت

تسهیل دسترسی به منابع اطالعاتی موردنیاز اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان رشته

مستمرمدیر و اعضای گروه
حمایت از ایده های نوآورانه برای مدیریت درآمدها و هزینه های گروه 

جذب اعضای هیئت علمی جدید بر اساس اولویت ها و نیازهای گروه با رعایت 
عدالت محوری، اخالق مداری و رعایت فرآیندهای قانونی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

7

توسعۀ 

زیرساخت ها و 

بهره وری مدیریت

اصالح نظام جذب و توسعۀ منابع انسانی گروه در راستای اولویت ها و نیازهای اساسی 
مستمرمدیر و اعضای گروهگروه

بازنگری و اصالح وضعیت رفاهی اعضای هیئت علمی و کارکنان گروه

8
جایگاه دانشگاه و

بندسازی

سه ماهۀ دومدکتر زارعی زوارکیدرخواست قطب علمی رشتۀ تکنولوژی آموزشی در کشور

حضور در رسانه های خبری )عطنا و ایسنا(
دکتر نیلی، احمدآبادی 

و دکتر واحدی
سه ماهۀ اول

مشارکت در رسانه های صداوسیما  
دکتر جامه بزرگ و

دکتر واحدی
سه ماهۀ دوم و 

سوم
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی روانشناسی بالینی و عمومی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

دکتر سهرابیتألیف کتاب در موضوع خاص »روانشناسی دین، معنویت و سالمت«

سه ماهۀ اول

دکتر معتمدیطراحی نظام موضوعات پژوهشی با رویکرد بومی و اسالمی

پذیرش و هدایت دانشجویان پسادکتری )4 نفر(

دکتر معتمدی
دکتر سهرابی
دکتر برجعلی

دکتر اسکندری

برگزاری سومین سمینار بین المللی استرس
دکتر برجعلی
دکتر سهرابی

دکتر رافضیانجام فرصت مطالعاتی داخلی

دکتر اسکندریتألیف کتاب علم النفس 

دکتر عیسی مرادتألیف  کتاب روانشناسی تعامل اجتماعی از منظر اسالم 

دکتر عیسی مرادهمایش ملی روانشناسی اجتماعی و سالمت معنوی

دکتر عیسی مرادتألیف کتاب روانشناسی اجتماعی کاربردی-بومی

دکتر عیسی مرادنشست هم اندیشی روانشناسی اجتماعی کاربردی

دکتر عیسی مرادقطب روانشناسی مثبت

دکتر حسین ثابتتعیین نظام موضوعات پژوهش های  عملی�انفرادی در دورۀ کارشناسی

دکتر حسین ثابتارائۀ خدمات در مرکز مشاوره و روان درمانی در مرکز دانشگاه به مدت یک روز در هفته

دکتر برجعلیارائۀ مشاورۀ آنالین به دانشجویان ایرانی خارج از کشور
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

دکتر حسین ثابتارائۀ خدمات مشاوره در مناطق محروم کشور به دانش آموزان متوسطه

سه ماهۀ اول دکتر عیسی مرادتألیف کتاب مهارت های زندگی

دکتر خانجانیتدوین برنامۀ درسی رشتۀ کارشناسی ارشد بهداشت روان  

2
هدفمندسازی 

پژوهش

دکتر سهرابیانجام طرح پژوهشی ملی تحت عنوان »استرس ایرانیان«

سه ماهۀ اول

اجرای طرح پژوهشی »بررسی مقایسه ای تورم نمره دانشجویان در دانشگاه های استان 
دکتر سهرابیتهران در قبل و بعد از بیماری کووید 19«

دکتر عیسی مرادبرگزاری نشست روانشناسی سیاسی

دکتر عیسی مرادراه اندازی مجلۀ علمی – پژوهشی روانشناسی اجتماعی کاربردی

دکتر معینیراه اندازی دفتر همکاری های مشترک با وزارت بهداشت 

دکتر برجعلیراه اندازی دفتر همکاری های مشترک با سازمان بهزیستی

دکتر عیسی مرادراه اندازی دفتر همکاری های مشترک با آموزش وپرورش

تعیین درخت پژوهشی و انجام پژوهش بر اساس اولویت های پژوهشی )روانشناسی مثبت، 
دکتر خانجانیروانشناسی سازمانی، روانشناسی تجربی و روانشناسی تکاملی(

دکتر خانجانیتجهیز آزمایشگاه روانشناسی باهدف انجام پژوهش

دکتر خانجانیانجام پژوهش های شیوع شناسی در گروه از طریق پایان نامه ها

دکتر رافضیراه اندازی نشریۀ شناخت اجتماعی

دکتر خانجانیراه اندازی نشریۀ روانشناسی صنعتی سازمانی

دکتر سهرابیارتقای رتبۀ علمی نشریۀ مطالعات روانشناسی بالینی 

دکتر سهرابیبرگزاری کرسی ترویجی 

دکتر معتمدیکرسی ترویجی نظریۀ استعالی شخصیت
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

2
هدفمندسازی 

پژوهش

دکتر رافضیتجهیز آزمایشگاه روانشناسی، بستر برخط آزمون های روانشناسی

سه ماهۀ اول

دکتر عیسی مرادهمایش مشترک سالمت معنوی

دکتر عیسی مراداجرای پژوهشی سالمت معنوی

دکتر برجعلیانجام پژوهش های پیرامون خانواده و فضای مجازی

دکتر برجعلینشست تخصصی عفاف و بهداشت روانی

اعضای گروهتعیین نظام موضوعات رساله ها و پایان نامه های دانشجویی )گروه بالینی(

دکتر خانجانینشست هم اندیشی با گروه های روان شناسی و مشاوره 

3
ارتباط با جامعه و 

مستمردکتر خانجانیارائه خدمات مشاوره ای به مناطق محروم شهر کرجصنعت

تعالی آموزش4

مستمراعضای گروهسامان دهی رساله ها و پایان نامه ها

مستمراعضای گروهارزیابی سنجش شخصیتی و حرفه ای استادان، دانشجویان و کارمندان

مستمراعضای گروهمدیریت و اجرای ژورنال کالب روان شناسی در دانشکده

------برگزاری کارگاه ارتباط مؤثر برای استادان جوان

------ارزشیابی شخصیت دانشجویان متقاضی روانشناسی در مقطع روانشناسی

------ارزشیابی شخصیت استادان جوان

------تهیه و تدوین کتابچۀ پروپوزال نویسی برای دانشجویان

بین المللی شدن5

------تدوین برنامۀ پیوستۀ دکتری روانشناسی 

------استفاده از استادان خارجی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه ها و رساله ها 

------تدوین برنامه های رسانه ای با حضور استادان گروه بالینی  در حوزه های اجتماعی

------برگزاری همایش دفاع مقدس در ابعاد روان شناختی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

---دکتر برجعلیبرگزاری بزرگداشت پیشکسوتان دانشکدۀ روانشناسی

---دکتر حسین ثابتبرگزاری نشست تخصصی عفاف روانشناسی

اجرایی شدن سرفصل های دفاع مقدس)آزادگان( به عنوان کارهای پژوهشی در دانشگاه 
عالمه طباطبائی 

---دکتر عیسی مراد

---دکتر عیسی مرادتأسیس مرکز علمی – پژوهشی دفاع مقدس  

مستمردکتر عیسی مرادبرگزاری کارگاه بهداشت روانی برای دانشجویان خوابگاهی 

مستمردکتر خانجانیمشارکت در تقویت فعالیت علمی و فرهنگی انجمن علمی

مستمردکتر خانجانیبرگزاری کارگاه آموزشی و تربیتی دانشجویی

مستمردکتر برجعلیراهبری انجمن علمی روانشناسی بالینی 

مستمردکتر برجعلینشست های قرآن و بهداشت روان

مستمردکتر رافضیبرنامه ریزی برای حضور رسانه ای گروه روانشناسی بالینی

7

توسعۀ 

زیرساخت ها و 

بهره وری مدیریت
------برگزاری سلسله نشست های ارتقای بهداشت روان کارکنان استادان و خانوادۀ آن ها

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

دکتر سهرابیبرگزاری دومین نشست تخصصی با موضوع روانشناسی سربازی و امنیت کشور 

سه ماهۀ اول

دکتر سهرابیراه اندازی و ایجاد قطب علمی روانشناسی مثبت

دکتر برجعلیآموزش مهارت های زناشویی از طریق رسانه 

دکتر برجعلیتشکیل خوشۀ مشورتی سالمت روان

دکتر برجعلیراه اندازی دوره های کارشناسی ارشد سالمت، بهداشت روانی و کودک و نوجوان 

دکتر عیسی مرادبرنامه ریزی روانشناسی اجتماعی کاربردی بومی و برنامه ریزی بهداشت روان بومی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

دکتر معینیراه اندازی کلینیک جامع خدمات روانشناسی و روان پزشکی

سه ماهۀ اول
دکتر معینیتدوین سرفصل درس آشنایی با مغز

دکتر خانجانیراه اندازی هستۀ پژوهشی روانشناسی صنعتی و سازمانی 

دکتر رافضیراه اندازی هستۀ شناخت اجتماعی
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی روانشناسی تربیتی در سال 1401

ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در 
علوم انسانی

تولید محتوای علمی برای درس روش های تحقیق در روانشناسی و علوم متناسب با زیست بوم و 
سه ماهۀ اول، دکتر سعدی پورفرهنگ ایرانی

دوم و سوم

مستمردکتر سعدی پورترجمه یک کتاب برند و معتبر در حوزۀ روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

مستمردکتر سعدی پورانجام یک تحقیق دانشگاهی در مورد راه کارهای مدیریت رفتار کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

برگزاری کارگاه های مختلف با هدف توانمندسازی مهارت های دانشجویان مانند مقاله نویسی، 
سه ماهه اول، دکتر سعدی پورپروپوزال نویسی، مدیریت خشم، مشاورۀ تحصیلی و افزایش عزت نفس

سوم و چهارم

مستمردکتر سعدی پورتولید محتوای علمی برای درس روان شناسی تربیتی متناسب با زیست بوم و فرهنگ ایرانی

سه ماهه دوم، دکتر سعدی پورترجمۀ یک کتاب برند و معتبر در حوزۀ روان شناسی تربیتی
سوم و چهارم

مستمردکتر شیوندیتألیف کتاب روان شناسی تحول دین داری

مستمردکتر شیوندیتألیف کتاب کاربرد نظریه های تحولی

مستمردکتر شیوندیتألیف کتاب روان شناسی تحولی در آموزش

استخراج و استفاده از محتوای بومی در قالب ادبیات، اشعار، قصص و سخنان حکیمانه و قصار 
سه ماهه اول دکتر اسدزادهاندیشمندان ایرانی در موضوعات مورد تدریس 

و دوم

استخراج و استفاده از محتوای موردعالقه و نیاز شخصی و شغلی دانشجویان در موضوعات 
مستمردکتر اسدزادهمورد تدریس

استخراج و استفاده از منابع و محتوای دینی در قالب آیات، روایات قصص و سخنان حکیمانه و 
مستمردکتر اسدزادهقصار ائمۀ اطهار)ع( در موضوعات مورد تدریس 

مستمردکتر اسدزادهاستخراج و استفاده از منابع و محتوای علمی معتبر و به روز دنیا در موضوعات مورد تدریس

مستمردکتر قوامبومی سازی برخی از برنامه های پیشگیری از خشونت خانگی
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در 
علوم انسانی

مستمردکتر قوامبومی سازی برخی از برنامه های حوزه شیوه های توان بخشی بزه کاران و مجرمان

 ایجاد حوزه های همکاری بین نهادهای اجتماعی ذی ربط با آسیب های اجتماعی مانند پلیس، 
قوه قضاییه و بهزیستی

مستمردکتر قوام

مستمردکتر قواماصالح برنامۀ درسی مقطع دکتری روانشناسی تربیتی

مستمردکتر قوامطراحی و راه اندازی دیپلم روانشناسی جنایی- قانونی

مستمردکتر قوامطراحی و بازنگری دروس و سرفصل های دورۀ مشترک بین المللی روانشناسی جنایی قضایی

بازبینی، اصالح و ارتقای سرفصل های دروس کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و روانشناسی 
شناختی در راستای بومی سازی، کارآمدی، اسالمی سازی و روزآمدی محتوای آموزشی

مستمردکتر سعدی پور

تألیف و ترجمۀ منابع درسی برای دورۀ کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و روانشناسی 
شناختی در راستای بومی سازی، کارآمدی، اسالمی سازی و روزآمدی محتوای آموزشی

مستمردکتر درتاج

مستمردکتر درتاجتولید محتوای علمی برای درس روانشناسی یادگیری متناسب با زیست بوم و فرهنگ ایرانی

مستمردکتر درتاجترجمۀ یک کتاب برند و معتبر در حوزۀ یادگیری

بازبینی، اصالح محتوای دروس یادگیری و شناختی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و روانشناسی 
شناختی در راستای بومی سازی، کارآمدی، اسالمی سازی و روزآمدی محتوای آموزشی

مستمردکتر درتاج

مستمردکتر اسالمیانجام طرح پژوهشی با عنوان شناسایی و گردآوری بانک منابع علمی در حوزۀ روانشناسی اسالمی

انجام طرح پژوهشی با عنوان گردآوری و تحلیل محتوای دیدگاه های صاحب نظران و 
کنشگران حوزۀ روانشناسی اسالمی

مستمردکتر اسالمی

انجام طرح پژوهشی با عنوان تدوین سند راهبردی شبکه مردمی روانشناسان و مشاوران متعهد و 
متخصص

مستمردکتر اسالمی

هدایت دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی جهت انجام پژوهش های بومی و مبتنی بر فلسفۀ 
علم روانشناسی

مستمردکتر اسالمی
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

2
هدفمندسازی 

پژوهش

مستمردکتر شیوندیتقویت هستۀ پژوهشی آسیب های روان شناختی کرونا در ایران

مستمردکتر اسدزادهاستخراج و پیشنهاد عناوین پژوهشی به روز، مهم و موردنیاز جامعه به دانشجویان تحصیالت تکمیلی

احصا و استخراج عناوین پژوهشی به روز، مهم و موردنیاز جامعه و پیشنهاد به دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی  

گروه/ مجری: 
دکتر درتاج

مستمر

مستمردکتر اسالمیهمکاری مؤثر با پژوهشکدۀ تحول در علوم انسانی

3

ارتباط با 

جامعه و 

صنعت

مستمردکتر شیوندیتأسیس مرکز رتبه بندی دبستان های بزرگ کشور

آموزش و ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره برای خانواده های تحت پوشش سازمان تأمین 
اجتماعی نیروهای مسلح با راه اندازی کلنیک حقوقی 

مستمردکتر شیوندی

مستمردکتر شیوندیارائه خدمات روان شناختی و روان سنجی در قالب قرارداد آموزشی و پژوهشی با وزارت کشور

مستمردکتر قوامپیشنهاد طرح راه اندازی کلینیک روانشناسی جنایی-قانونی در دانشگاه عالمه طباطبائی

مستمردکتر درتاجبرنامه ریزی برای برگزاری یک همایش ملی و بین المللی در حوزۀ روانشناسی تربیتی

مستمردکتر اسالمیارائۀ مشاوره های روان شناختی جهت درمان مسائل و چالش های فردی، خانوادگی و اجتماعی

مستمردکتر اسالمیارائۀ مشاوره های روان شناختی جهت درمان مسائل و چالش های فردی، خانوادگی و اجتماعی

تعالی آموزش4

مستمردکتر شیوندیتعبیۀ معیارهای پایا برای ارزیابی داوطلبان دکتری به عنوان عضوی از هیئت مصاحبه گر

مستمردکتر شیوندیانتخاب و تربیت دستیار آموزشی

مستمردکتر شیوندیانتخاب و تربیت دستیار پژوهشی در حوزۀ علوم انسانی

مستمردکتر شیوندیآشنایی با نرم افزارهای تحلیل پژوهش کیفی

مستمردکتر شیوندیطراحی رشتۀ روانشناسی کودک

مستمردکتر شیوندیطراحی رشتۀ روان شناسی نوجوان
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تعالی آموزش4

آموزش، مشاوره و راهنمایی دانشجویان مبتنی بر هویت دینی و ملی در راستای رشد متوان 
مستمردکتر اسالمیعلمی،  فرهنگی و اخالقی

مستمراعضای گروه جذب هیئت علمی بر اساس نیاز واقعی گروه

مستمردکتر اسدزادهایجاد رشتۀ کارشناسی ارشد روانشناسی مدرسه

مستمردکتر درتاجظرفیت سازی و راه اندازی دورۀ دکتری روانشناسی شناختی

مستمردکتر اسدزادهارتقای گروه روانشناسی تربیتی به گروه روانشناسی تربیتی و شناختی

تألیف و ترجمۀ منابع درسی روانشناسی تربیتی و روانشناسی شناختی معتبر و مرجع برای 
مستمردکتر درتاجدانشگاه های سراسر کشور

مستمردکتر درتاجسه ترجمه و یک تألیف

5

اعتالی 

فرهنگی، 

اجتماعی و 

تربیتی

ترغیب دانشجویان ارشد و دکتری به انتخاب موضوعات مرتبط روانشناسی تربیتی با مسائل 
بومی و ایرانی-اسالمی در پایان نامه و رساله

مستمردکتر شیوندی

مستمردکتر اسدزادهبرگزاری جلسه های هم اندیشی و ارائۀ طریق برای بهسازی زندگی دانشجویی برای دانشجویان 

مستمردکتر اسدزادهمشارکت در فعالیت های انجمن علمی دانشجویان 

مستمردکتر درتاجپیشنهاد و تشویق دانشجویان به فعالیت های فرهنگی تربیتی در قالب تألیف و ترجمۀ منابع علمی

ترغیب دانشجویان ارشد و دکتری به انتخاب موضوع های مرتبط روانشناسی تربیتی با مسائل 
بومی و ایرانی-اسالمی در پایان نامه و رساله

مستمردکتر درتاج

مستمردکتر قوامبرگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های خودتنظیمی یادگیری و کارکردهای اجرایی مغز

بازنگری آئین نامۀ کانون های فرهنگی، انجمن های علمی و نشریات دانشگاهی وزارت عتف و 
حمایت از آن ها

مستمردکتر اسالمی

مستمردکتر اسدزادهمشارکت در فعالیت های فرهنگی تربیتی و انجمن های علمی دانشجویان
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

5

اعتالی 

فرهنگی، 

اجتماعی و 

تربیتی

مستمردکتر درتاجمشارکت در فعالیت های فرهنگی تربیتی و انجمن های علمی دانشجویان و برگزاری کارگاه برای آنان

مستمردکتر قوامبرگزاری کارگاه های ارتقای سطح تفکر انتقادی

برگزاری چهار کرسی در موضوعات پیش نیازهای روان شناختی تولید علم و تحول در 
روانشناسی و نقد نظریه های روانشناسی

مستمردکتر اسالمی

مستمردکتر اسالمیحمایت از برگزاری جشنوارۀ قرآن و عترت دانشگاهیان در وزارت عتف

6

جایگاه 

دانشگاه و 

برندسازی

مستمردکتر شیوندیارائۀ طرح رتبه بندی دبستان های بزرگ کشور 

مستمردکتر شیوندیتدوین و شرکت در برنامه های مسئله محور در شبکه های صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران

تکمیل، تقویت و به روزرسانی مجموعه فعالیت های علمی و پژوهی و آموزشی خود در سامانۀ 
پژوهشی دانشگاه و سامانه علم سنجی در راستای ارتقای جایگاه و رتبۀ علمی خود و دانشگاه

مستمردکتر اسدزاده

ترجمۀ مجموعه آثار علمی و پژوهشی خود به یک زبان زندۀ دنیا )انگلیسی( و استقرار آن در 
سامانۀ پژوهشی دانشگاه و سامانۀ علم سنجی در راستای ارتقای جایگاه و رتبۀ علمی خود و 

دانشگاه
مستمردکتر اسدزاده

به روزرسانی و اطالع رسانی مجموعه ظرفیت ها و فعالیت های علمی، پژوهی و آموزشی اعضای 
گروه در سامانۀ پژوهشی دانشگاه و سامانۀ علم سنجی و سایر شبکه های اجتماعی در راستای 

ارتقای جایگاه و رتبۀ علمی گروه، دانشکده و دانشگاه

اعضای گروه/
مجری: دکتر 

اسدزاده
مستمر

تقویت و به روزرسانی مجموعه فعالیت های علمی و پژوهی و آموزشی خود در سامانه پژوهشی 
دانشگاه و سامانۀ علم سنجی در راستای ارتقای جایگاه و رتبۀ علمی خود و دانشگاه

مستمردکتر درتاج
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در سال 1401

ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در 
علوم انسانی

اجرای طرح پژوهشی دانشکده ای با محوریت نیازهای کشور
دکتر سعید رضایی، دکتر 
فاطمه نیک خو و دکتر 

عسگر علی محمدی
سه ماهۀ دوم

سه ماهۀ سوم و انتشار مقاله در مجالت معتبر داخلی با محوریت مسائل کودکان با اختالل عصب-تحولی
چهارم

سه ماهۀ اولنشست علمی )داخلی(

سه ماهۀ چهارمبرگزاری کارگاه )داخلی(

سه ماهۀ اول، انتشار کتاب علمی )ترجمه(-داخلی
دوم و سوم

سه ماهۀ اول، دکتر مهدی دستجردیبرگزاری نشست حل مسائل کشور با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی
دوم و سوم

سه ماهۀ سوم---راه اندازی کلینیک تخصصی برای کودکان با اختالالت عصب تحولی

راه اندازی مرکز پیش از دبستان و مهدکودک کودکان با اختالالت عصب-تحولی 
سه ماهۀ چهارمدکتر فاطمه نیک خودر شهر تهران

انجام پژوهش های مرتبط با صنعت در زمینۀ تولید محصول و بسته های ارتقای 
عملکرد شناختی

سه ماهۀ دوم---راه اندازی فصلنامۀ اختالالت عصب تحولی 

------تدوین  بسته های توانمندسازی شناختی مرتبط با نیازهای سازمان ها

رایزنی جهت کسب امتیاز توانمندسازی و آموزش کارکنان سازمان ها با رویکرد علوم 
شناختی

---
سه ماهۀ دوم و 

چهارم
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ف
دی

ر

اهداف 
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در 
علوم انسانی

------برجسته سازی خدمات دانشگاه عالمه طباطبائی در حوزۀ علوم شناختی

------انعقاد تفاهم نامه  های همکاری با حوزۀ علمیه و مراکز اسالمی در زمینۀ همکاری های علمی

------تألیف مقاالت با همکاری دانشمندان دنیای اسالم

------اجرای پژوهش بنیادی مرتبط با هستی شناسی در حوزۀ افراد با نیازهای ویژه

---دکتر سعید رضاییتألیف کتاب با رویکرد اسالمی

ترجمۀ کتاب های اسالمی فاخر در حوزۀ مبانی مرتبط با تاب آوری برای والدین 
کودکان استثنایی

------

تألیف و ترجمۀ کتاب به روز در حوزۀ کودکان استثنایی
دکتر فاطمه نیک خو، 

دکتر عسگر علی محمدی
---

------گذراندن فرصت مطالعاتی در مراکز داخلی و خارجی پیش رو در حوزۀ کودکان استثنایی

تدوین بسته های توانمندسازی شناختی مبتنی بر  فناوری های نوین مانند هوش 
مصنوعی در حوزۀ کودکان استثنایی

------

------تأسیس هستۀ پژوهشی و فعال سازی انتقال نظریه به عمل در حوزۀ کودکان استثنایی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

چاپ مقاالت داخلی و خارجی معتبر
دکتر سعید رضایی و
دکتر فاطمه نیک خو

مستمر

همکاری با سازمان های دیگر در راستای انجام پژوهش های کاربردی با محوریت 
دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتر عسگر علی محمدی
سه ماهۀ دوم و 

چهارم

همکاری با حوزه های علمی در راستای تدوین کتب درسی مرتبط با فرهنگ ایرانی-اسالمی
دکتر سعید رضایی، دکتر 

پرویز شریفی و دکتر 
فاطمه نیک خو

سه ماهۀ دوم و 
چهارم
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ف
دی

ر

اهداف 
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3

ارتباط با 

جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ دومدکتر سعید رضاییتفاهم نامه با رشتۀ طب سنتی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فاطمه نیک خوکرسی های نظریه پردازی مبتنی بر نیازها و توانمندی های جامعه
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

تعالی آموزش4

مستمردکتر سعید رضاییبرگزاری کارگاه های مرتبط با حوزۀ روش های تحقیق

دکتر عسگر علی محمدیراه اندازی مدارس تابستانه و زمستانه

راه اندازی رشتۀ بین رشته ای علوم شناختی با گرایش توان بخشی شناختی
دکتر سعید رضایی،

دکتر عسگر 
علی محمدی،

5
بین المللی 

شدن

تالش برای جذب دانشجویان از کشورهای هم جوار در حوزۀ کودکان استثنایی
دکتر سعید رضایی و
دکتر پرویز شریفی 

درآمدی
---

ارتباط با قطب های مرتبط با علوم انسانی
دکتر سعید رضایی و

دکتر عسگر علی محمدی
سه ماهۀ اول و 

سوم

6

اعتالی 

فرهنگی، 

اجتماعی و 

تربیتی

حضور فعال در مراسم های مذهبی و انتشار مقاالت مرتبط با این حوزه
دکتر سعید رضایی،

دکتر فاطمه نیک خو و
دکتر عسگر علی محمدی

سه ماهۀ اول، 
دوم، سوم و 

چهارم

هدایت برنامه های انجمن علمی دانشجویی کودکان استثنایی در راستای مهارت افزایی
دکتر سعید رضایی،

دکتر فاطمه نیک خو و
دکتر عسگر علی محمدی

سه ماهۀ اول، 
دوم، سوم و 

چهارم

دکتر سعید رضایی وبرگزاری تورهای داخلی در زمینۀ آشنایی بیشتر با مراکز مرتبط با کودکان استثنایی
دکتر فاطمه نیک خو

سه ماهۀ اول، 
دوم، سوم و 

چهارم
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ف
دی

ر

اهداف 
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

6

اعتالی 

فرهنگی، 

اجتماعی و 

تربیتی

تأکید بر ارتقای بهره وری زندگی دانشجویی
دکتر سعید رضایی،

دکتر فاطمه نیک خو و
دکتر عسگر علی محمدی

سه ماهۀ اول، 
دوم، سوم و 

چهارم

هدایت برنامه های انجمن علمی دانشجویی کودکان استثنایی در راستای مهارت افزایی
دکتر سعید رضایی و

دکتر عسگر علی محمدی

سه ماهۀ اول، 
دوم، سوم و 

چهارم

ترویج فرهنگ غنی زندگی اسالمی-ایرانی با حضور در برنامه های فرهنگی دانشگاه 
و جامعه

دکتر سعید رضایی،
دکتر فاطمه نیک خو و

دکتر عسگر علی محمدی
مستمر

تالش در راستای تولید مقاالت علمی معتبر در سطح بین المللی
دکتر سعید رضایی،

دکتر فاطمه نیک خو و
دکتر عسگر علی محمدی

مستمر

7

جایگاه 

دانشگاه و 

برندسازی

مشارکت فعال اعضای هیئت علمی گروه کودکان استثنایی در برنامه های فرهنگی و 
اجتماعی کشور

مستمراعضای گروه

مستمراعضای گروهمشارکت در برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

---اعضای گروهبرگزاری همایش ملی

همکاری با گروه تکنولوژی آموزشی، گروه آموزش ابتدایی و گروه های دیگر در 
راستای انجام پژوهش های بین رشته ای اثرگذار

مستمراعضای گروه
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی سنجش و اندازه گیری در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

مستمردکتر فلسفی نژادبازنگری سرفصل دروس دکتری رشتۀ سنجش و اندازه گیری

سه ماهۀ چهارمدکتر یونسینشست در حوزۀ تحول علوم انسانی 

سه ماهۀ چهارمدکتر فلسفی نژادنشست در حوزۀ تحول علوم انسانی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

آگاهی و تشکیل مجموعه ای از اولویت های پژوهشی یا نیازهای کارفرمایان بیرونی و 
انعکاس به دانشجویان و استادان گروه، دانشکده و دانشگاه

مستمراعضای گروه

پیشنهاد و اجرای نشست های داخلی و ملی به منظور معرفی حوزه های کاربردی 
پیشرفت در حوزۀ مسائل سنجش و اندازه گیری

مستمراعضای گروه

سه ماهۀ چهارمدکتر یونسیتألیف و چاپ کتاب ساخت ابزارهای اندازه گیری

سه ماهۀ چهارمدکتر فرخیتألیف و چاپ کتاب دیکشنری اصطالحات کاربردی سنجش و اندازه گیری

سه ماهۀ چهارمدکتر میناییتألیف و چاپ کتاب مدل یابی متغیرهای مکنون

سه ماهۀ چهارمدکتر زمان پورترجمه و چاپ کتاب نظریۀ رویه: مفاهیم و کاربردها

مستمردکتر فلسفی نژادتألیف و انتشار کتاب تکنیک هاي برآورد در نظریه پرسش-پاسخ

Rمستمردکتر فلسفی نژادمباني نظریۀ پرسش-پاسخ با استفاده از نرم افزار

مستمراعضای گروهافزایش شاخص های کیفیت مجله اندازه گیری تربیتی

درخواست و چاپ دو شماره از مجلۀ علمی پژوهشی جدید در حوزه های مسائل 
اندازه گیری های روان شناختی در سازمان و صنعت

مستمردکتر یونسی

سه ماهۀ سوماعضای گروهنگارش و بهبود کیفیت مقاالت داخلی

سه ماهۀ سوماعضای گروهچاپ حداقل یک مقالۀ بین المللی به ازای هر عضو 
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

2
هدفمندسازی 

پژوهش

برگزاری نخستین همایش ملی آسیب شناسی و توسعۀ مدل ها و روش های نوین 
سه ماهۀ سومدکتر عسگریسنجش کالسی در نظام آموزش عالی

سه ماهۀ سومدکتر عسگریبرگزاری نشست کیفیت بخشی به رساله های دکتری

---دکتر فلسفی نژادبرگزاری نشست کیفیت بخشی به پایان نامه های کارشناسی ارشد

سه ماهۀ سومدکتر فرخیبرگزاری نشست بهینه سازی رویکردهای نمره گذاری آزمون های سرنوشت ساز

سه ماهۀ اولدکتر یونسیبرگزاری نشست روش های نمره گذاری سنجش کالسی

سه ماهۀ سومدکتر زمانپوربرگزاری نشست ایجاد و بهبود ارتباط دانشگاه عالمه طباطبائی با صنعت و جامعه

------برگزاری نشست چشم انداز کانون های ارزیابی شایستگی مدیران
سه ماهۀ اولدکتر میناییبرگزاری نشست روندها و تجارب نو در سنجش های حوزۀ علوم شناختی

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

تهیه بانک اطالعاتی از ظرفیت های هر یک از اعضای گروه در سازمان ها، صنایع و 
------دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد ارتباط

اجرای پژوهش های برون دانشگاهی برای سازمان ها و دستگاه های اجرایی نظیر 
سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان سنجش وزارت بهداشت، معاونت سنجش 

وزارت آموزش وپرورش، معاونت نظارت، سنجش و تضمین کیفیت دانشگاه 
فرهنگیان و سایر سازمان ها و صنایع

مستمر---

مستمراعضای گروه تشکیل خوشۀ مشورتی آموزش و سنجش با همکاری استادان چندین دانشگاه

مستمر---تهیۀ نقشه راه فعالیت های خوشه

مستمر---برگزاری چندین جلسه و  پیگیری اقدامات بعدی از سمت معاونت پژوهشی دانشگاه

تعالی آموزش4

مستمر---تدوین سرفصل رشتۀ سنجش شناختی

------تدوین سرفصل دکتری رشته تحقیقات آموزشی

------برگزاری دو کارگاه بینش سنجش اعضای هیئت علمی در جهت توانمندسازی استادان
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تعالی آموزش4

------برگزاری کارگاه توانمندسازی روش های تحقیق ویژۀ اعضای هیئت علمی

برگزاری دو کارگاه توانمندسازی نرم افزارهای تخصصی برای تحلیل داده های کّمی 
------و کیفی )ویژۀ دانشجویان و استادان(

تهیۀ دستورالعمل شرایط تدریس دروس آمار و روش تحقیق و سنجش و ارزشیابی 
در تمامی رشته های دانشکده

مستمر---

انجام پژوهشی با عنوان ارزیابی درونی گروه سنجش و اندازه گیری از منظر تمامی 
مستمر---ذی نفعان کلیدی در جهت بهبود و خودارزیابی گروه

بین المللی شدن5

تدوین نظام سنجش کالسی دانشجویان با تأکید بر آزمون های عملکردی

تدوین کتاب روش ها و مدل های سنجش کالسی به کمک آزمون های عملکردی
دکتر یونسی و 

دکتر زمانپور
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

سه ماهۀ دومدکتر فلسفی نژادارتباط با دانشگاه های کشورهای همسایه و فراهم ساختن شرایط مذاکره

سه ماهۀ چهارمدکتر فلسفی نژادعقد قرارداد همکاری های بین دانشگاهی و جذب دانشجو

مستمراعضای گروهتهیۀ رزومۀ شایستگی محور اعضای گروه به زبان های خارجی 

مستمراعضای گروهعضویت اعضای گروه در مجامع بین المللی

---اعضای گروهبرگزاری یک همایش بین المللی

---اعضای گروهبرگزاری یک نشست بین المللی

مستمراعضای گروهطراحی و انجام حداقل یک پروژۀ تحقیقاتی یا خدماتی مشترک بین المللی

مستمراعضای گروهچاپ مقاالت بین المللی

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی
تعیین موضوع نشست با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور و معاونت سنجش 

آموزش وپرورش
دکتر نورعلی 

فرخی
سه ماهۀ چهارم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی

برگزاری نشست ساالنه با حضور مدیران سازمان سنجش آموزش کشور و معاونت 
سنجش آموزش وپرورش با موضوعات مرتبط بافرهنگ و تأثیرات اجتماعی و 

روان شناختی کنکورها و آزمون های بزرگ مقیاس
سه ماهۀ چهارم---

بازدید از خانه های دانشجویی دانشگاه
دکتر زمان پور 

و مشارکت همۀ 
اعضای گروه

سه ماهۀ دوم، 
سوم و چهارم

7
توسعۀ 

زیرساخت ها و
بهره وری مدیریت

مستمردکتر فرخیطراحی و اجرای پژوهشی به منظور بهبود نظام جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

مستمردکتر عسگریاحصا و ارزیابی شاخص های کّمی و کیفی عملکرد کارکنان اداری دانشگاه

مستمردکتر یونسیاجرای پژوهشی در حوزۀ تدوین نظام جامع ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

دکتر یونسی و اجرای پژوهش در حوزۀ رضایت و اشتیاق شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه
مستمردکتر زمان پور

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

سه ماهۀ دوم و سهاعضای گروهبرگزاری جلسات مصاحبه با رسانه ها 

اعالم مواضع علمی گروه در رسانه ها در مورد مسائل مرتبط با سنجش و اندازه گیری 
کالسی )به ویژه در دوران پاندمی کرونا( و سنجش های بزرگ مقیاس

اجرای پژوهش تحلیلی روی نمرات قبولی و نمرات تراز داوطلبان ورود به دانشگاه 
عالمه طباطبائی و تحلیل روند افزایش یا کاهش طی 10 سال اخیر

دکتر زمانپور و 
دکتر فرخی

سه ماهۀ اول و 
سه ماهه دوم

مدیریت کانون ارزیابی شایستگی دانشگاه توسط اعضای گروه به منظور بهبود 
مستمردکتر زمان پورفرایندها و عملکرد کانون ارزیابی دانشگاه و افزایش سهم بازار

راه اندازی و استقرار مرکز آزمون دانشگاه به منظور برگزاری آزمون های استخدامی 
مستمردکتر یونسیدستگاه های اجرایی و کسب حداقل 30 درصدی سهم بازار

راه اندازی و استقرار مرکز برگزاری آزمون های بین المللی مورد اعتماد تمامی 
مستمردکتر یادگارزادهسفارتخانه ها و جهت استفادۀ عموم مردم

مستمراعضای گروههمکاری با روابط عمومی دانشگاه برای پخش و انتشار اخبار و موفقیت های گروه

تهیۀ حوزه های عالقه مندی و توانایی اعضای گروه برای انجام پژوهش های 
سه ماهۀ اولاعضای گروهدانشگاهی، ملی و بین المللی
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی علم اطالعات و دانش شناسی در سال 1401

ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در 

علوم انسانی

بومی سازی برخی از برنامه های کشورهای اروپایی در حوزۀ کتابخانه های عمومی متناسب 
با بافت فرهنگی-اجتماعی ایران )طرح پژوهشی بین المللی(

دکتر گلنسا گلینی مقدم

مستمر

طراحی پروفایل کاربردی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع )RDA( برای 
کتابخانه های دانشگاهی ایران/ با همکاری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید مهدی طاهری

بومی سازی استانداردها و ابزارهای بین المللی مناسب برای بافت ایرانی-اسالمی )در 
قالب هدایت پایان نامه ها(

دکتر سید مهدی طاهری 
و دکتر میترا صمیعی

دکتر گلنسا گلینی مقدمبرگزاری دو دورۀ آموزشی بومی سازی برنامه های اتحادیۀ اروپا برای کتابخانه های عمومی ایران

دکتر میترا صمیعیتدوین و به روزآوری طرح درس های گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتالی

برگزاری سه دورۀ آموزشی در حوزۀ تحول و دگردیسی دیجیتال در علوم انسانی )علوم 
انسانی دیجیتال(

دکتر میترا صمیعی

طراحی و ارائۀ مدرسۀ تابستانی آماده سازی فارغ التحصیالن علم اطالعات برای ورود به 
کسب وکارهای نوآورانه

دکتر مهدی علی پور 
حافظی

برگزاری دو نشست در زمینۀ متناسب سازی رشتۀ علم اطالعات و دانش شناسی با اطالعات 
و دانش بر اساس فلسفه اسالمی

دکتر عصمت مؤمنی

طراحی و اجرای یک عنوان پایان نامه در حوزۀ علم سنجی با محوریت تولیدات علوم 
انسانی اسالمی

دکتر گلنسا گلینی مقدم

طراحی سامانۀ رصد دانش آموختگان علم اطالعات و دانش شناسی با هدف شناسایی 
وضعیت اشتغال، کمک به کاریابی و تطبیق آموزش با نیازهای بازار کار )گام نخست: 

گردآوری اطالعات و مدیریت داده ها در فایل اکسل(
مهدی علی پور حافظی
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در 

علوم انسانی

طراحی و اجرای نظام رتبه بندی گروه های علم اطالعات و دانش شناسی در دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی کشور، در همکاری آزمایشگاه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه 

عالمه طباطبائی با انجمن علمی کتابداری و اطالع رسانی 

دکتر مهدی علی پور 
حافظی، دکتر رضا ملکی 

مستمرو دکتر میترا صمیعی

دکتر میترا صمیعیبومی سازی استاندارد OAIS در مدیریت کتابخانه ها

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ دومدکتر میترا صمیعیطراحی هستۀ پژوهشی در حوزۀ علوم انسانی دیجیتال

مستمراعضای گروههدایت و تمرکز پژوهش های گروه به سمت حل مسائل جامعه )حداقل 50 درصد(

ایجاد کانون نوآوری و کارآفرینی در حوزۀ علم اطالعات و دانش شناسی در آزمایشگاه 
علم اطالعات و دانش شناسی

مستمردکتر عصمت مؤمنی

توسعۀ خدمات مشاوره منابع اطالعاتی با رویکرد مأموریت گرایی در مرزهای دانش در 
مرکز مشاوره دانشگاه

مستمردکتر عصمت مؤمنی

ترسیم نقشۀ علمی گروه و تمرکز بر حوزه های کتابخانه دیجیتالی و کتابخانه های عمومی
دکتر مهدی علی پور 

حافظی
سه ماهۀ سوم

طراحی سامانه و کتابخانه دیجیتال آثار و ارزش های اسارت و آزادگان/ با همکاری 
مؤسسۀ پیام آزادگان

دکتر میترا صمیعی و 
دکتر رضا ملکی

سه ماهۀ دوم

سه ماهۀ سومدکتر سید مهدی طاهریدورهمی کتابداری/ با همکاری مجمع کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی: برگزاری 6 جلسه

انجام پژوهش تقاضامحور در حوزۀ رتبه بندی دانشگاه ها برای مرکز تحقیقات سیاست علمی 
کشور

دکتر مهدی علی پور 
حافظی

سه ماهۀ دوم

تقویت دو نشریۀ گروه در نظام های رتبه بندی ملی )نشریه نظام های معنایی به رتبه A و 
نشریۀ انگلیسی مدیریت محتوای دیجیتالی به رتبه A( و نمایه سازی بین المللی آن ها

دکتر عصمت مؤمنی و 
دکتر میترا صمیعی

سه ماهۀ سوم

مستمردکتر گلنسا گلینی مقدمایجاد هستۀ علم سنجی دانشگاه به محوریت آزمایشگاه علم اطالعات و دانش شناسی
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

2
هدفمندسازی 

پژوهش

انتشار کتاب های علمی:
کتابخانه دیجیتالی: مفاهیم، ساختار 

دانشنامه کتابخانه دیجیتالی 
مجموعه سازی در کتابخانه دیجیتالی 

خدمات فرانهادی در کتابخانه ها

مستمردکتر میترا صمیعی

انتشار کتاب علم داده
دکتر مهدی علی پور 

حافظی
مستمر

3

ارتباط با 

جامعه و 

صنعت

همکاری با انجمن علوم مدیریت ایران، انجمن یادگیری الکترونیکی، انجمن کتابداری و 
اطالع رسانی ایران، انجمن آینده نگاری ایران

مستمردکتر میترا صمیعی

توسعۀ فعالیت های آزمایشگاه علم اطالعات و مشاوره به سازمان ها در حوزه کتابخانه دیجیتالی
دکتر مهدی علی پور 

حافظی
مستمر

انعقاد تفاهم نامه با صنعت )سازمان ها و انجمن های مرتبط( )دو مورد(
دکتر مهدی علی پور 

حافظی
مستمر

توسعۀ فعالیت های پژوهشی با صنعت مانند مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مؤسسه 
آزادگان و کتابخانه های عمومی

دکتر مهدی علی پور 
حافظی، دکتر رضا 
ملکی، دکتر میترا 

صمیعی و دکتر گلنسا 
گلینی مقدم

مستمر

انتشار سه عنوان مقالۀ پژوهشی در نشریات علمی

دکتر مهدی علی پور 
حافظی، دکتر گلنسا گلینی 
مقدم، دکتر میترا صمیعی و 

دکتر عصمت مؤمنی

مستمر
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

4
تعالی 

آموزش

جذب دانشجویان نخبه و استعداد درخشان در گروه )بر اساس برنامۀ اعالمی از وزارت 
عتف و دانشگاه عالمه طباطبائی(

دکتر مهدی علی پور 
حافظی

مستمر

سه ماهۀ دومدکتر میترا صمیعیبازنگری درس های گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتالی

مستمراعضای گروهشرکت در کارگاه های تخصصی و دوره های دانش افزایی )حداقل سه مورد(

5
بین المللی 

شدن

برگزاری چهارمین همایش کتابخانه های دیجیتالی در سطح بین المللی
دکتر عصمت مؤمنی و 
دکتر مهدی علی پور 

حافظی
مستمر

حضور فعال اعضای گروه در رویدادها و محافل علمی تخصصی در خارج از کشور  )دو مورد(

دکتر سید مهدی 
طاهری، دکتر گلنسا 
گلینی مقدم و دکتر 

ملکی

مستمر

طراحی و ایجاد کتابخانۀ مجازی ایران شناسی با همکاری مرکز همکاری های بین المللی 
وزارت عتف و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

دکتر عصمت مؤمنی، 
دکتر میترا صمیعی

مستمر

مستمردکتر گلنسا گلینی مقدمنمایه سازی دو نشریۀ گروه در نمایه های بین المللی

مستمردکتر رضا ملکیبرگزاری کارگاه  آموزشی بین المللی )حداقل یک دوره(

توسعه مراودات و همکاری های علمی تخصصی با همتایان خارجی به ویژه در کشورهای 
حوزه مقاومت اسالمی، کشورهای همسایه و جهان اسالم، با همکاری سازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسالمی )حداقل یک مورد(

دکتر رضا ملکی با 
همکاری سایر اعضای 

گروه
مستمر

مستمردکتر رضا ملکیطراحی و ایجاد مجمع مجازی متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی جهان اسالم
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

6

اعتالی 
فرهنگی، 

اجتماعی و 
تربیتی

برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های علوم داده، تحول دیجیتال، نرم افزارهای 
مستمردکتر میترا صمیعیکاربردی زبان های برنامه نویسی و تحلیل داده، نرم افزارهای آماری )تعداد 6 کارگاه آموزشی(

نشست های تخصصی در موضوعات متاورس در تحول دیجیتال، هوش مصنوعی در علوم 
انسانی )تعداد 3 نشست علمی(

انتشار 4 شماره نشریه دانشجویی چهریزه

ایجاد محفل پژوهشی 

مسابقات خالقانه در روز درختکاری، روز معلم

7

توسعۀ 
زیرساخت ها 
و بهره وری 

مدیریت

اجرای برنامه های مشترک با گروه های مرتبط در خصوص کاربرد هوش مصنوعی در علوم 
انسانی )نشست و تعریف پژوهش حداقل دو مورد(

دکتر مهدی علی پور 
حافظی با همکاری سایر 

اعضای گروه
مستمر

برگزاری دوره های مجازی در گرایش های کارشناسی ارشد علم اطالعات )یک دوره در 
کارشناسی ارشد در گرایش کتابخانه های عمومی(

دکتر مهدی علی پور 
مستمرحافظی

8
جایگاه 
دانشگاه و
برندسازی

تبدیل گروه علم اطالعات و دانش شناسی به قطب علمی حوزۀ مدیریت کتابخانه های 
دیجیتالی: به روزآوری سرفصل های مدیریت کتابخانه دیجیتالی، تمرکز یکی از فعالیت های 

آزمایشگاه علم اطالعات بر مشاوره به سازمان ها و نهادها در ایجاد و توسعه کتابخانه های 
RDA دیجیتالی، بومی سازی

دکتر میترا صمیعی، دکتر 
مهدی علی پور حافظی 

و دکتر سید مهدی 
طاهری

مستمر

تبدیل گروه علم اطالعات و دانش شناسی به قطب علمی حوزه مطالعات کتابخانه های 
عمومی: اجرای طرح پژوهشی: بومی سازی برخی از برنامه های کشورهای اروپایی در 

حوزه کتابخانه های عمومی متناسب با بافت فرهنگی-اجتماعی ایران
مستمردکتر گلنسا گلینی مقدم

توسعۀ فعالیت های آزمایشگاه علم اطالعات و دانش شناسی )به عنوان نخستین آزمایشگاه 
علم اطالعات کشور( مانند توسعۀ وبگاه آزمایشگاه و ارائه خدمات مشاوره به سازمان ها، 

همکاری با پژوهشکدۀ ملی نقشه برداری مغز

دکتر مهدی علی پور 
حافظی و دکتر عصمت 

مؤمنی
مستمر

مستمردکتر میترا صمیعیمشاوره و همکاری با کتابخانه دیجیتالی دانشگاه امام صادق )ع( )حوزه خواهران(
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی تعلیم و تربیت اسالمی در سال 1401

ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در 

علوم انسانی

سه ماهۀ چهارمدکتر بهشتیتولید محتوا در دروس تربیت در قرآن و تربیت در نهج البالغه

سه ماهۀ سومدکتر بهشتیتولید محتوا با عنوان فلسفه های تعلیم و تربیت در تمدن اسالمی و فلسفۀ تعلیم و تربیت متعالیه

سه ماهۀ چهارمدکتر سلحشوریتولید محتوا در درس مبانی فلسفی نظریه های یادگیری و تدریس

سه ماهۀ سومدکتر برهمنتولید محتوا در درس تعلیم و تربیت اسالمی 

سه ماهۀ سومدکتر رشیدیتولید محتوا در دروس تعلیم و تربیت اسالمی و آموزه های تربیتی قرآن کریم 

راه اندازی مجلۀ گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی
دکتر بهشتی و 
اعضای گروه

سه ماهۀ دوم و 
چهارم

سه ماهۀ سومدکتر بهشتیبرگزاری کرسی نظریه پردازی با عنوان فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی بر مبنای حکمت متعالیه

2
هدفمندسازی 

پژوهش
سه ماهۀ چهارمدکتر بهشتیتولید محتوا درزمینۀ فلسفه های تعلیم و تربیت در تمدن اسالمی

3

ارتباط با 

جامعه و 

صنعت
سه ماهۀ دوم و دکتر فیاضتقویت خوشه های مشورتی و نشست های تخصصی با مسئوالن تربیتی کشور

سوم

4
بین المللی 

شدن

برگزاری همایش چالش های تربیتی-فرهنگی در سطح ملی
دکتر فیاض به 

همراه اعضای گروه
سه ماهۀ اول و 

سوم

مستمردکتر بهشتینشست های خبری و رسانه ای  

سه ماهۀ دومدکتر سلحشوریبرگزاری کارگاه های آموزشی  )حداقل یک دوره(
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

5

اعتالی 

فرهنگی،

اجتماعی و 

تربیتی

نشست های تخصصی در موضوع چالش های تربیتی-فرهنگی با محوریت چالش 
روسپی گری، انقطاع نسل 

دکتر فیاض
سه ماهۀ دوم و 

چهارم

نشست های تخصصی در موضوعات چالش های تربیتی-فرهنگی با محوریت ازدواج 
سفید و توسعۀ جمعیت

مستمر---

استمرار و انتشار نشریۀ علمی دانشجویی  بانام کلمه طیبه
دکتر فیاض به 

همراه اعضای گروه
مستمر

سه ماهۀ اول تا  دکتر بهشتیتقویت و استمراربخشی به فعالیت های انجمن علمی دانشجویی
چهارم

6

جایگاه 

دانشگاه و

برندسازی

تبدیل گروه فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی به قطب علمی حوزۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت 
اسالمی

دکتر فیاض
سه ماهۀ اول تا 

چهارم

دکتر فیاضنشست های خبری و رسانۀ ملی در زمینه مسائل جاری تعلیم و تربیت در جامعه
سه ماهۀ دوم و 

چهارم

دکتر فیاضگزارش رساله ها و پایان نامه ها از طریق نشست های خبری و رسانۀ ملی
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

نشست های درزمینۀ چالش های تربیتی-فرهنگی
دکتر فیاض با 

مشارکت اعضای 
گروه

سه ماهۀ دوم و 
چهارم
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در سال 1401

ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ چهارمدکتر علی خورسندینشر کتاب رویکردهای نو در علوم انسانی

سه ماهۀ سومدکتر عباس عباس پورنظریۀ سمات )سازمان و مدیریت اسالمی توسعه یافته(

سه ماهۀ سومدکتر حسین عبداللهیتدوین کتاب رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی

سه ماهۀ سومدکتر علی خورسندیبرگزاری و مدیریت نشست هایی با موضوع: آسیب شناسی انتقادی تحول در علوم انسانی

نشر مقالۀ راهکارهای توسعه و ارتقای علوم انسانی در ایران )در سال های گذشته دو 
مقاله در این خصوص منتشر شده است. موارد جدید نیز منتشر خواهد شد(

دکتر علی 
سه ماهۀ سومخورسندی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ اولدکتر علی خورسندینشر کتاب واکاوی انتقادی استقالل دانشگاه در ایران

سه ماهۀ دومدکتر علی خورسندیکارگاه آینده پژوهی با رویکرد سناریونگاری

سه ماهۀ سومدکتر علی خورسندیکارگاه آینده پژوهی با رویکرد تحلیل الیه های علّی

سه ماهۀ چهارمدکتر علی خورسندیکارگاه پارادایم شناسی در پژوهش های کیفی

سه ماهۀ دومدکتر حسین عبداللهیتدوین و ارائۀ پیشنهاِد پژوهشی بر اساس اولویت های  دانشگاه

سه ماهۀ چهارمدکتر عباس عباس پورکارگاه پژوهش کّمی، کیفی و ترکیبی

همکاری علمی و پژوهش با سازمان ها و نهادهای علمی نظیر:
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
جشنواره بین المللی فارابی

سازمان سنجش و آموزش کشور
انجمن آموزش عالی ایران

و ازاین دست سازمان ها  نهادها

دکتر علی 
مستمرخورسندی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

3
ارتباط با جامعه 

و صنعت

ارائۀ مشاوره های تخصصی و پژوهشی به موسسه های آموزش عالی در زمینۀ 
سیاست گذاری و حکمرانی و عضویت در مراجع حاکمیتی

دکتر عباس عباس پور و 
دکتر علی خورسندی

سه ماهۀ چهارم

---دکتر عباس عباس پورتألیف کتاب سیاست آموزشی )از نظریه تا عمل(

تعالی آموزش4

برگزاری کارگاه های دانش افزایی در زمینۀ:
روش شناسی پژوهش
اخالق در پژوهش

آموزش و پژوهش میان رشته ای و فرارشته ای

مستمردکتر علی خورسندی

---دکتر حسین عبداللهیبازنگری در کتاب درآمدی بر روش ها، فنون و مهارت های تدریس

بین المللی شدن5

انتشار مقاالت علمی در نشریه های نمایه دار بین المللی در حوزه های:
بین المللی شدن آموزش عالی

آینده پژوهی حکمرانی آموزش عالی در ایران
استقالل دانشگاه در ایران

مستمردکتر علی خورسندی دعوت و میزبانی استادان، پژوهشگران و دانشجویان بین المللی

برگزاری کارگاه های مشترک بین المللی

تربیت و راهنمایی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان بین المللی

میزبانی استادان بین المللی برای تدریس مشترک دروس نظام های آموزش عالی و 
مدیریت دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی

6

اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و 

تربیتی

تألیف کتاب بازاندیشی فرهنگ سازمانی در نظام اداری و استخدامی کشور
دکتر عباس
عباس پور

سه ماهۀ دوم

مستمردکتر علی خورسندیشرکت در نشست های انجمن های علمی دانشجویی )کما فی سابق(

دکتر حسین عبدالهیبرگزاری کارگاه های آموزشی مبتنی بر کتاب نوسازی زندگی
سه ماهۀ دوم و 

سوم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

6

اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و 

تربیتی

سه ماهۀ اولدکتر حسین عبدالهیبرگزاری کارگاه های آموزشی پروپوزال نویسی در حوزۀ علوم تربیتی

---دکتر حسین عبدالهیبرگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی

دکتر علی ارائۀ کرسی ترویجی با موضوع  هستی شناسی انتقادی دانشگاه ایرانی
---خورسندی

7

توسعۀ 

زیرساخت ها و

بهره وری 

مدیریت

دکتر حمید رحیمیانطراحی سیستم پیشنهادها
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

سه ماهۀ سومدکتر حمید رحیمیانراه اندازی کمیتۀ بررسی پیشنهادها

سه ماهۀ سومدکتر حمید رحیمیانسازوکار حمایت از ایده های نوآورانه

سه ماهۀ سومدکتر حمید رحیمیانارائۀ طرح تحول دیجیتال دانشکده

سه ماهۀ سومدکتر حمید رحیمیانبرگزاری کارگاه تحول دیجیتال برای استادان

سه ماهۀ سومدکتر حمید رحیمیانبرگزاری کارگاه تحول دیجیتال برای کارکنان

سه ماهۀ سومدکتر حمید رحیمیانبرگزاری کارگاه تحول دیجیتال برای دانشجویان

دکتر عباستألیف کتاب مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی
سه ماهۀ سومعباس پور
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی مشاوره در سال 1401

ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در 
علوم انسانی

الزام دانشجویان مقاطع مختلف به مراجعه و استفاده متون دینی- علمی و ادبی در فرایند 
مستمراعضای گروهتدوین سوابق نظری پژوهش خود در مقدمه و فصل دوم پایان نامه

درخواست از نویسندگان متقاضی چاپ  مقاله در مجلۀ فرهنگ رواندرمانی و مشاوره در 
استفاده از سوابق نظری موضوع در متون دینی – ادبی و علمی دانشمندان پیشین ایران و اسالم

دکتر نعیمی در فرایند 
مستمرارزیابی مقاالت مجله

تشویق و هدایت دانشجویان بر انجام پژوهش در حوزۀ مفاهیم رایج در ادبیات دینی، 
ادبی و علمی، مفاهیم و سازه هایی مانند عفت، حیا، ایثار، تعهد، ایمان، تقوا، توکل، 

شکرگزاری و...
مستمراعضای گروه

برگزاری کارگاه آشناسازی دانشجویان و استادان به منظور نیازسنجی پژوهشی بومی به 
منظور تقویت تمرکز پژوهش ها بر اساس فرهنگ و نیاز بومی به جای تقلید و تکرار انجام 

پژوهش بر اساس مفاهیم مطرح شده در پژوهش های غربی و غیر بومی
سه ماهۀ دومدکتر شریعتمدار

سه ماهۀ سومآقای دکتر خدادادیایجاد گفتمان و نگرش رشد تفکر بومی در پژوهش علمی از طریق برگزاری نشست برای دانشجویان

اختصاص بخشی در درس سمینار توسط استاد دربارۀ آشناسازی دانشجویان با فرایند و 
نگرش های پژوهش بومی

مدرسان درس 
سمینارها در کلیه 

گرایش ها

سه ماهۀ دوم، 
سوم و چهارم

سه ماهۀ دوم، دکتر کالنتر هرمزیتالیف کتاب خدمات مشورتی در مدرسه
سوم و چهارم

مشارکت و همکاری اعضای گروه در تدوین برنامه های درسی رشتۀ مشاوره در کارگروه 
مستمراعضای گروهشورای تحول علوم انسانی

سه ماهۀ دوم، دکتر کاظمیانتالیف کتاب زن و خانواده در حوزۀ انطباق پذیری بحران ها
سوم و چهارم

دکتر کاظمیانتالیف پلیس زن و بحران با همکاری دانشگاه نیروی انتظامی امین
سه ماهۀ دوم، 
سوم و چهارم
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در 
علوم انسانی

مستمردکتر کاظمیانتالیف کتاب مشاورۀ توانبخشی بیماری های خاص

تالیف تطبیق انسان شناسی در نظریه های مشاوره و روان درمانی با انسان شناسی در 
آموزه های اسالمی

مستمردکتر فرح بخش

مستمردکتر شریعتمدارتالیف کتاب آموزش والدین در مدرسه

مستمردکتر شریعتمدارتالیف کتاب روان شناسی رودربایستی

مستمردکتر فرح بخشتالیف کتاب مشاورۀ پیش از ادواج

مستمردکتر شریعتمدارتالیف کتاب چالش های زنان شاغل و زنان خانه دار

تعیین حیطۀ کاربردی در گرایش های مختلف مشاوره و معیار قرار دادن آنها در تایید و 
تصویب طرحنامه های پژوهشی دانشجویان ارشد و دکتری

مستمراعضای گروه

نظارت بر طرح دروس استادان و هدایت طرح و محتوای درس در راستای کاربردی شدن 
آموزش ها

دکتر فرح بخش به 
همراه اعضای گروه

سه ماهۀ دوم، 
سوم و چهارم

تدوین برنامۀ جامع دروس کارورزی به نحوی که کارآمدی فارغ التحصیالن در راستای 
حل مشکالت هدایت شود

دکتر زارع در 
گرایش شغلی، دکتر 

کالنتر هرمزی در 
گرایش مدرسه، 
توانبخشی، دکتر 

کاظمیان، خانواده  
دکتر اسمعیلی

مستمر

انعقاد تفاهم نامه با نهادها و مراکز اجرایی کشور شامل دفتر مشاورۀ سالمت وزارت علوم، 
کمیتۀ امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزستی  برای  فراهم سازی  فضای عملیاتی درس 

کارورزی و انجام پژوهش های تقاضامحور
مستمردکتر نعیمی

دریافت سفارش پژوهشی سازمان ها و هدایت  پایان نامه ها به سمت آن با رویکرد فناورانه
دکتر اسمعیلی و

دکتر کالنتر هرمزی
مستمر
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در 
علوم انسانی

شناسایی سازمان های کاربر رشتۀ مشاوره در گرایش های مختلف و برگزاری جلسه با آنها 
در راستای هماهنگ سازی پژوهش ها و پایان نامه ها با رویکرد فناورانه در راستای نیاز آنها

مستمراعضای گروه

اختصاص پایان نامۀ دکتری در جهت مطالعه و ارائۀ الگو در جهت ایجاد تحول در رشتۀ 
مشاوره- هر گرایش یک پایان نامه

دکترکالنتر هرمزی، 
دکتر اسمعیلی، دکتر 

کاظمیان و دکتر 
خدادادی

مستمر

نقد و بررسی 4 کتاب ترجمه شدۀ روانشناسی بر اساس مبانی ازرشی های اسالمی 
دکتر کاظمیان و 

دکتر اسمعیلی
مستمر

مستمردکتر شریعتمدارنقد پارادایم های آموزش و تربیت جنسی

مستمردکتر شریعتمدارنشست تدوین الگوی تربیت جنسی بر اساس آموزه های اسالمی

تشویق و هدایت طرح درس استادان به سمت مقایسه با رویکردها و مطالب آموزش داده 
شده در متون غربی و دینی

دکتر فرح بخش و 
دکتر اسمعیلی

مستمر

برگزاری نشست انطباق تکنیک ها و فنون مشاوره و روان درمانی با مبانی فقهی و 
ارزش های اسالمی

دکتر اسمعیلی و 
دکتر شریعتمدار

مستمر

مستمراعضای گروههدایت پژوهش ها و پایان نامه ها به سمت و سوی موضوع های منتج و مستخرج از مبانی دینی

مستمراعضای گروهتدوین سرفصل مشاوره با رویکرد اسالمی

تدوین سرفصل رشتۀ مشاورۀ دانشجویی
دکتر فرح بخش و 

دکتر زارع
مستمر

مستمردکتر خدادادیترجمۀ کتاب خانواده درمانی و زوج درمانی

نشست تدوین الگوی کاهش طالق در یک برنامۀ پنج ساله  مبتنی بر تقویت عامل های 
خانوادگی و  اجتماعی

مستمردکتر خدادادی
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در 
علوم انسانی

مستمردکتر زارعتدوین الگوی تربیت دانشجوی کارآفرین در رشتۀ مشاوره

مستمردکتر کالنترهرمزیتدوین مدل آموزش مشاوران کارآمد در مدرسه  

تدوین مدل هدایت تحصیلی در راستای هدایت توزیع متوازن دانش آموزان در رشته های 
مختلف درسی

مستمردکتر کالنترهرمزی

پذیرش دانشجوی پسادکتری در چهار گرایش مشاوره

دکتر اسمعیلی،  
دکتر کالنتر، دکتر 

کاظمیان، دکتر زارع 
و دکتر فرح بخش

مستمر

2
هدفمندسازی 

پژوهش

مستمردکتر کاظمیانپیگیری ایجاد پژوهشکده مشاورۀ توانبخشی

راه اندازی مجلۀ پژوهش های کاربردی در مشاورۀ شغلی و کارآفرینی
دکتر زارع و دکتر 

خدادادی

دکتر خدادادیراه اندازی مجلۀ مشاورۀ توانبخشی با همکاری سازمان های مرتبط

دکتر خدادادیراه اندازی مجلۀ مشاوره مدرسه با همکاری آموزش و پرورش

دکتر کالنتر هرمزیراه اندازی مجلۀ پژوهش های کیفی در علوم رفتاری

تشکیل هستۀ مطالعاتی استخراج موضوع های مشاوره ای از قرآن و حدیث با همکاری 
گروه مشاوره و استادان حوزه

دکتر فرح بخش
با سرپرستی دکتر 

اسمعیلی و همکاری 
سایر اعضای گروه

تعالی آموزش3
مستمراعضای گروهتدوین و پیشنهاد طرح پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته 

مستمردکتر کالنتر هرمزیپیگیری برگزاری المپیاد آموزشی برای دانشجویان مشاوره



برنامه راهبردی دانشگاه عالمه طباطبائی 1401-1405 

204

ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

4
بین المللی 

شدن
مستمردکتر کاظمیانایجاد گفت وگو و نشست تبادل تجربه و نظر با گروه های علمی مشاوره یک کشور

5

اعتالی 

فرهنگی، 

اجتماعی و 

تربیتی

هدایت بخشی از پایان نامه ها به سمت وسوی موضوعات زیر:

هدایت بخشی از پایان نامه ها به سمت وسوی موضوعات زیر:
تحلیل محتوای وصیت نامۀ شهدا از جنبۀ شخصیت شناسی ابعاد ایثارگری و تدوین مدل های 

رشد ایثارگری در جامعه
مستمردکتر نعیمی

مستمردکتر شریعتمدارتدوین الگوی آموزش والدین در راستای تربیت دینی

مستمردکتر نعیمیتشکیل گروه مطالعاتی مشاوره و بهداشت روان در قرآن و حدیث

مستمردکتر خدادادیتشکیل کارگروه مشاوره اجتماع محور

مستمردکتر زارعایجاد شرکت دانش بنیان در حیطۀ هدایت گری شغلی

سه ماهۀ سومدکتر خدادادیبرگزاری کارگاه ایجاد شرکت دانش بنیان برای دانشجویان

برگزاری اردوی ساالنه حداقل یک روز با حضور استادان و دانشجویان به منظور تقویت 
سه ماهۀ سوماعضای گروهروابط و اصل دانشجوپروری

سه ماهۀ سومدکتر اسمعیلیبرگزاری کرسی آزاد اندیشی پارادایم تحول و تحول پارادایم در علوم انسانی

برگزاری کرسی آزاد اندیشی هرمنوتیک و ساخت و کاربرد آزمون های روانی در 
سه ماهۀ چهارمدکتر فرح بخشمشاوره از استعدادسنجی تا آزمون های شخصیت

برگزاری کرسی آزاد اندیشی الزامات فرهنگی و اجتماعی تحول در علوم انسانی با تاکید 
سه ماهۀ چهارمدکتر اسمعیلیبر نظریه پردازی

سه ماهۀ چهارمدکتر زارعبرگزاری کرسی آزاد اندیشی انطباق نظریه های شغلی با ابعاد فرهنگی و بوم شناختی شغلی در ایران

سه ماهۀ چهارمدکتر اسمعیلیبرگزاری کارگاه فعالیت تیمی و تیم سازی علمی

سه ماهۀ چهارمدکتر خدادادیبرگزاری کرسی آزاد اندیشی ضروت توجه به مفاهیم بومی در تدوین نظریه
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

5

اعتالی 

فرهنگی، 

اجتماعی و 

تربیتی

مستمردکتر نعیمیهدایت یک پایان نامۀ دکتری به موضوع الگوهای دانشجوپروری در مشاوره

مستمردکتر نعیمیهدایت حداقل یک پایان نامه به موضوع ابعاد شخصیتی مشاوره و فرایند تربیت آن

سه ماهۀ سومدکتر نعیمیبرگزاره جشنوارۀ سالمت دانشجو در سطح ملی

الزامی کردن چاپ یک مقاله توسط دانشجویان دکتری در یکی از مجالت معتبر که 
موجب کسب امتیاز برای دانشگاه شود

مستمراعضای گروه

مستمردکتر کاظمیانبرگزاری نشست های علمی  و همکاری پژوهشی با دانشگاه های کشورهای همسایه و مسلمان

برگزاری همایش بین المللی مشاوره
با دبیر علمی دکتر 

کاظمیان
سه ماهۀ چهارم

6

جایگاه 

دانشگاه و 

برندسازی

برگزاری همایش ساالنۀ مدیران گروه های آموزشی مشاوره در سراسر کشور و ایجاد 
گفتمان تحول در رشتۀ مشاوره و مشارکت دادن گروهای مشاوره سراسر کشور در 

تحول آفرینی رشتۀ مشاوره

مدیر گروه و سایر 
اعضای گروه

سه ماهۀ دوم

مستمردکتر کالنتر هرمزیپیگیری و تشکیل قطب مشاورۀ مدرسه

تشکیل تیم مداخله در بحران از میان دانشجویان داوطلب و نقش آفرینی اجتماعی و اخذ 
گواهی به نام دانشگاه

سه ماهۀ اولدکتر کاظمیان

تدوین برنامۀ همکاری با صدا و سمای جمهوری اسالمی در راستای تقویت برنامه های 
مشاوره ای صدا و سیما

دکتر نعیمی، دکتر 
خدادای و دکتر 

کاظمیان

سه ماهۀ اول، 
دوم و سوم
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برنامۀ عملیاتی مطالعات برنامه درسی در سال 1401

ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در 
علوم انسانی

مدیر برنامه 1 : دکتر قادریتحول و نقد نظریه های مطالعات برنامه درسی
مدیر برنامه 2: دکتر ملکی

سه ماهۀ اول و 
سوم

برگزاری جلسه ای با حضور کارشناسان و اعضای هیات مدیره و اعضای گروه  با 
موضوع ساماندهی مسئولیتها

سردبیر مجله : دکتر ملکی
سه ماهۀ اول و 
سوم و چهارم

اعضای گروهتشکیل یک تیم داوری برای مجله

کارشناس مجله : خانم پیگیری چاپ سه شماره از مجله تا پایان سال 1401
حیدریان

سه ماهۀ دوم و 
چهارم

شکل گیری جلسات هماهنگی داخل گروه

کارشناس کتابخانه : دکتر 
فاضلی

شکل گیری جلساتی با همکاران دانشکده علوم اجتماعی

پیشنهاد طرح پژوهشی تاسیس رشته و اجرای آن توسط عضو گروه

تصویب طرح در شوراهای برنامه ریزی درسی دانشگاه

دکتر صادقیتصویب طرح در شورای گسترش وزارت علوم

شناسایی متفکران بومی سازی و اسالمی سازی مطالعات برنامه درسی در داخل و خارج 
سه ماهۀ دوم و دکتر ملکیکشور

چهارم

2
هدفمندسازی 

پژوهش

برگزاری جلساتی برای شناسایی مشکالت کشور در رابطه با نظام برنامه درسی 
ایران

سه ماهۀ اول و دکتر یادگارزاده
دوم و سوم

تدوین اولویت های پژوهشی گروه با توجه به مشکالت موجود

جهت دهی پژوهشهای گروه به سمت مشکالت موجود کشور

انتشار و اطالع رسانی پژوهش ها به سازمان ها و نهادهای مرتبط
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

2
هدفمندسازی 

پژوهش

برگزاری جلساتی برای شناسایی مشکالت کشور در رابطه با نظام برنامه درسی 
ایران

سه ماهۀ اول و دکتر یادگارزاده
دوم و سوم تدوین اولویت های پژوهشی گروه با توجه به مشکالت موجود

جهت دهی پژوهشهای گروه به سمت مشکالت موجود کشور

3

ارتباط با 
جامعه و 

صنعت

شناسایی دانش آموختگان ارشد و دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه عالمه 
طباطبائی از سال 1380 تا 1400

دکتر خسروی

سه ماهۀ اول تا 
چهارم

تشکیل بانک اطالعاتی از شغل، تخصص و امکان همکاری با گروه

سه ماهۀ اول تا 
سوم

ایجاد کانال واتساپی  برای دانش آموختگان

دعوت از دانش آموختگان برای شرکت در همایش ها و برنامه ها و نشست های گروه

دکتر یادگارزادهراه اندازی نظام پیشنهادهای گروه

تعالی آموزش4

شناسایی موضوعات درسی مهم و کلیدی

دکتر قادری

سه ماهۀ اول و 
چهارم

سه ماهۀ اول و تالیف کتابهای درسی شاخص در رشته
سوم و چهارم

معرفی و گسترش اصول کالس معکوس

سه ماهۀ اول و 
دوم و سوم

جایگزین ساختن انتقال دانش و  تکالیف درسی ارزیابی، تحلیل و کاربرد دانش در 
کالسهای درس

توسعه ایده های جدید و ارزیابی و نقد دیدگاهها

درخواست رشته توسط گروه

پی گیری و کسب مجوز رشته

پیش بینی آمادگی های الزم برای اجرای دوره جذب دانشجو برای سال تحصیلی 
1401-1402
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

5
بین المللی 

شدن

ارتباط با دانشگاههای کشورهای همسایه و فراهم ساختن شرایط مذاکره

سه ماهۀ اول و دکتر قادری
دوم و سوم عقد قرار داد همکاری های بین دانشگاهی و جذب دانشجو

جذب دانشجویان بین المللی در گروه مطالعات برنامه درسی

6

اعتالی 
فرهنگی، 

اجتماعی و 
تربیتی

--تعیین موضوع نشست با همکاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برگزاری نشست ساالنه با حضور مدیران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با 
--موضوعات مرتبط با فرهنگ و تعلیم و تربیت

7

توسعۀ 
زیرساخت ها 
و بهره وری 

مدیریت

--برگزاری جلسات با دانشجویان و دریافت پیشنهادات آنها در طول هر ترم تحصیلی

--تنظیم  ثبت پیشنهادها در دفتر نظام پیشنهادها

--کاربست پیشنهادها

8

جایگاه 
دانشگاه و
برندسازی

سه ماهه اول و دکتر صادقیارتباط اعضا  با رسانه ها
دوم و سوم
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دانشکدۀ علوم اجتماعی
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برنامۀ عملیاتی دانشکدۀ علوم اجتماعی در سال 1401

ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در 

علوم انسانی

سه ماهۀ سوممعاون آموزشیانجام اقدامات اولیۀ تأسیس رشتۀ دانش اجتماعی مسلمین

انجام اقدامات اولیه در جهت تخصیص ساعات موظفی استادان جهت فرصت 

مطالعاتی برای تحقیق در دانش اجتماعی مسلمین
سه ماهۀ دوممعاون آموزشی

تهیۀ فرمت برنامۀ پژوهشی اعضای هیئت علمی
معاون پژوهشی با همکاری 

اعضای هیئت علمی
سه ماهۀ اول

تهیۀ حداقل 30 برنامۀ پژوهشی اعضای هیئت علمی
معاون پژوهشی با همکاری 

اعضای هیئت علمی
سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ چهارممدیر کرسی های دانشکدهبرگزاری حداقل 2 کرسی ترویجی در نقد آرای دانشمندان علوم اجتماعی

سه ماهۀ چهارممدیر کرسی های دانشکدهبرگزاری حداقل 2 کرسی ترویجی در معرفی اندیشۀ متفکران مسلمان

سه ماهۀ سوممعاون پژوهشیتدوین پروپوزال دانشنامۀ اندیشۀ اجتماعی متفکران مسلمان در حوزۀ علوم اجتماعی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ چهارممعاون پژوهشیهدایت حداقل 5 پایان نامه و رساله در جهت نیازهای دستگاه های اجرایی

سه ماهۀ چهارممعاون پژوهشیتدوین حداقل 5 طرحنامه برای اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی

تهیه و تصویب طرحنامه ارزیابی اشتغال فارغ التحصیالن رشته های علوم اجتماعی
معاون پژوهشی با همکاری 

گروه های آموزشی
سه ماهۀ چهارم

سه ماهۀ چهارممعاون پژوهشیفراهم کردن زمینه های تأسیس یک مؤسسه اقماری )کلینیک اجتماعی(
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3
ارتباط با جامعه 

و صنعت

سه ماهۀ چهارم معاون پژوهشیفراهم کردن ایجاد گروه های دانش بنیان

تهیه و تصویب پروپوزال تشکیل موسسات اقماری دانشکده و دانشگاه )سهم اجرا در 
سال جاری(

معاون پژوهشی با همکاری 
اعضای هیئت علمی 

عالقه مند
سه ماهۀ چهارم

اقدام در جهت برنامه سازی و معرفی رشته های علوم اجتماعی از طریق صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی با همکاری گروه های آموزشی

سه ماهۀ سومروابط عمومی

معرفی روابط عمومی دانشکده به خبرگزاری ها و مطبوعات به منظور هماهنگی به 
منظور مصاحبه با استادان

سه ماهۀ دومروابط عمومی

سه ماهۀ اولروابط عمومیایجاد حساب کاربری در شبکه های اجتماعی به منظور انعکاس رویدادهای دانشکده

سه ماهۀ اولمعاون آموزشیفراهم کردن مقدمات راه اندازی رشتۀ مردم شناسی

سه ماهۀ سوممعاون آموزشیفراهم کردن مقدمات راه اندازی رشتۀ گردشگری

سه ماهۀ دوممعاون پژوهشیتهیۀ طرحنامۀ فرمت پیوست فرهنگی اجتماعی برای شهرداری

سه ماهۀ سوممعاون پژوهشیارائۀ پیشنهاد امتیاز در فرم ترفیع برای مواردی که در برنامه راهبردی پیش بینی شده است

سه ماهۀ اولمعاون پژوهشیبرگزاری دومین همایش سیاستگذاری اجتماعی

سه ماهۀ اولمعاون پژوهشیپیشنهاد ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری علوم اجتماعی در تفاهم نامه ها

جلب حمایت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت راه اندازی مطالعات 
جمعیت در راستای افزایش باروری

سه ماهۀ اولمعاون پژوهشی

جلب حمایت از معاونت علمی ریاست جمهوری جهت راه اندازی علوم اجتماعی 
محاسباتی - تدوین پروپوزال برای راه اندازی

معاون آموزشی با 
همکاری روابط عمومی

سه ماهۀ اول
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3
ارتباط با جامعه 

و صنعت

سه ماهۀ چهارم معاون پژوهشیتهیۀ بروشور معرفی رشته های دانشکدۀ علوم اجتماعی برای دانش آموزان

سه ماهۀ اولمعاون پژوهشیایجاد واحد نظارت بر اجرای سند راهبردی دانشکده

سه ماهۀ دوممعاون پژوهشیفراهم کردن زمینه های تأسیس انجمن فارغ التحصیالن علوم اجتماعی

تدوین برنامۀ پژوهشی حل مسائل کشور )شامل برگزاری نشست، جمع آوری آمار و 
تدوین برنامه( - 10 مورد

معاون پژوهشی
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

تعالی آموزش4

هماهنگی با دانشکدۀ ادبیات و دانشکدۀ الهیات به منظور بازنگری در شیوه های 
آموزش و ارزشیابی استادان دروس عمومی

سه ماهۀ اولمعاون آموزشی

سه ماهۀ اول معاون آموزشیاهتمام در جهت اعمال منحنی نرمال در ارزشیابی دانشجویان در مقطع کارشناسی

فراهم کردن زمینه های آزمون متمرکز در دروس اصلی که چند استاد ارائه می کنند 
)دروس عمومی، پایه و تخصصی(

سه ماهۀ سوممعاون آموزشی

تهیه طرحنامۀ پویاسازی برنامه ریزی درسی)برای دانشکدۀ علوم اجتماعی و دانشگاه(
معاون آموزشی با همکاری 

گروه های آموزشی
سه ماهۀ دوم

ارزیابی آیین نامه های آموزشی در گروه های آموزشی و ارائۀ پیشنهادهای اصالحی به 
معاونت آموزشی دانشگاه

سه ماهۀ سوممعاون آموزشی

برگزاری حداقل 5 جلسۀ حضوری و مجازی با استادان و نمایندگان دانشگاه های 
خارج از کشور با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده

سه ماهۀ چهارممعاون پژوهشی

سه ماهۀ چهارممعاون پژوهشیتدوین طرحنامۀ انتشار یک کتاب مشترک با همکاری مشترک بین المللی

سه ماهۀ چهارمروابط عمومیارائۀ نسخۀ انگلیسی و عربی از سایت دانشکده
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

5
بین المللی 

شدن

سه ماهۀ دومروابط عمومیبروزرسانی سایت دانشکده متناسب با معیارهای بین المللی

انعکاس لوگوی دانشگاه و دانشکدۀ علوم اجتماعی از طریق مشارکت در برگزاری 
حداقل دو همایش علمی بین المللی

معاون پژوهشی با همکاری 
سه ماهۀ چهارمروابط عمومی

سه ماهۀ سومروابط عمومیتهیه بژ دانشکده و هدیه به دانشجویان خارجی دانشکده

سه ماهۀ چهارمروابط عمومیتهیه وسایل و اشیای آرم دار دانشگاه و ارائه به دانشجویان و استادان خارجی

واکنش نسبت به حداقل دو رویداد بین المللی تحت عنوان دانشکده و انعکاس آن در 
سایت دانشکده

معاون پژوهشی با همکاری 
سه ماهۀ چهارمگروه های آموزشی

دعوت از مدیران دانشگاه های منطقه به منظور آشنایی با ظرفیت های علمی دانشکده علوم 
سه ماهۀ سوممدیریتاجتماعی )حداقل یک مورد(

بهره مندی از ظرفیت آموزش مجازی به منظور جلب مشارکت استادان بین المللی در 
رشته های مختلف )حداقل 3 مورد(

معاون آموزشی با 
همکاری گروه های 

آموزشی
سه ماهۀ چهارم

اعطای جایگاه عضو پیوسته به استادان برجستۀ بین المللی در گروه های آموزشی 
دانشکده )حداقل 3 مورد(

معاون آموزشی با 
همکاری گروه های 

آموزشی
سه ماهۀ چهارم

عضویت حداقل یک عضو از کشورهای جهان اسالم در هر یک از فصلنامه های 
دانشکده )جمعاً 4 مورد(

معاون پژوهشی با همکاری 
مدیران مسئول و سردبیران 

فصلنامه های دانشکده
سه ماهۀ چهارم

تهیه و تصویب طرحنامۀ پژوهشی »شناسایی رشته ها و نیازهای آموزشی مورد نیاز 
دانشجویان منطقه در حوزۀ علوم اجتماعی«

معاون پژوهشی با همکاری 
سه ماهۀ چهارماعضای هیات علمی

تهیه و تصویب طرحنامۀ پژوهشی »ارزشیابی دانشجویان خارجی از تحصیل در 
رشته های علوم اجتماعی«

معاون پژوهشی با همکاری 
سه ماهۀ چهارماعضای هیات علمی

سه ماهۀ چهارممعاون پژوهشیمعرفی حداقل 5 دانشجو به منظور بهره مندی از فرصت های مطالعاتی و پژوهشی بین المللی
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

5
بین المللی 

شدن

معاون پژوهشی با همکاری مدیران گروه های آموزشی
معاون پژوهشی با همکاری 

مدیران گروه های 
آموزشی

سه ماهۀ چهارم

تهیۀ بروشور معرفی دانشکدۀ علوم اجتماعی و ظرفیت های آن به زبان های مختلف 
منطقه و جهان اسالم

مدیریت با همکاری روابط 
عمومی

سه ماهۀ سوم و 
چهارم

سه ماهۀ اولمعاون پژوهشیمعرفی فرصت های بین المللی به استادان دانشکده

اهدای انتشارات برتر دانشگاه عالمه طباطبائی و اعضای هیئت علمی دانشگاه به 
سه ماهۀ سوم و معاون پژوهشیکتابخانه های دانشگاه ها و مجامع علمی سایر کشورها

چهارم

پذیرش استادان و بورسیه های کشورهای منطقه و جهان اسالم در دوره های دکتری 
سه ماهۀ چهارممدیریت)حداقل 2 مورد(

شناسایی پژوهش های مشترک بین المللی و به اشتراک گذاری آن برای استادان و 
سه ماهۀ چهارممعاون پژوهشیدانشجویان تحصیالت تکمیلی )حداقل 5 مورد(

همکاری و ارائۀ مشاورۀ فنی به اعضای هیئت علمی عالقه مند به مشارکت در 
سه ماهۀ چهارممعاون پژوهشیپژوهش های بین المللی )حداقل 4 مورد(

سه ماهۀ دوممدیریت برگزاری پنجمین همایش بین المللی اربعین

6

اعتالی 

فرهنگی، 

اجتماعی و 

تربیتی

برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر محمدحسین پناهی
روابط عمومی با همکاری 

گروه جامعه شناسی
سه ماهۀ سوم

تدوین دستورالعمل به منظور با شکوه برگزار کردن مراسم دفاع از رساله های دکتری
معاون آموزشی و روابط 

عمومی
سه ماهۀ اول

نصب حداقل پنج تندیس شخصیت های متفکر اسالمی، ایرانی و بین المللی در 
فضاهای عمومی دانشکده

سه ماهۀ دومامور عمومی
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

6

اعتالی 

فرهنگی، 

اجتماعی و 

تربیتی

نام گذاری فضاهای دانشکده بر اساس شخصیت های دانشگاهی اسالمی، ایرانی و 
بین المللی

سه ماهۀ دوممدیریت

سه ماهۀ سوممعاون پژوهشیبرگزاری نشست هایی حول مسائل مناقشه برانگیز علمی )حداقل 2 مورد(

برگزاری نشست با استادان به منظور گفت وگو و تشریح برنامه های راهبردی دانشکده 
)5 تا 7 جلسه(

مدیریت
سه ماهۀ اول، 
سوم  و چهارم

برگزاری دو جلسه با استادان مدعو به منظور هماهنگی ایشان با انتظارات دانشکده و 
استماع نقطه نظرات آنها

معاون پژوهشی
سه ماهۀ سوم 

اول و سوم

سه ماهۀ چهارمامور عمومیبرنامه ریزی برنامه های ورزشی برای اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان

سه ماهۀ چهارمامور عمومیبرنامه ریزی برنامه های فرهنگی هنری و اردوهای تفریحی برای دانشجویان دانشکده

برگزاری برنامه های مذهبی برای اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان
امور عمومی با همکاری دفتر 

نهاد رهبری
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

7

توسعۀ 

زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت

سه ماهۀ دوممدیریتتوسعۀ فعالیت های عمرانی و زیرساختی

سه ماهۀ سوممدیریتبهینه سازی سرمایۀ انسانی

مدیریتبرنامه ریزی مربوط به تأسیس ساختمان جدید دانشکده در پردیس مرکزی
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

سه ماهۀ اولامور فناوریتوسعۀ زیرساخت های شبکه و ارتباطات
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

8
جایگاه دانشگاه 

و برندسازی

معاون پژوهشی با همکاری تصویب طرحنامۀ برگزاری همایش ظرفیت ها، آسیب ها و مسائل اجتماعی ایران
سه ماهۀ سومگروه های آموزشی

تهیه و تصویب طرحنامۀ راه اندازی رشتۀ سیاست گذاری فرهنگی در مقطع دکتری
معاون آموزشی با همکاری 
گروه های جامعه شناسی و 

مطالعات فرهنگی
سه ماهۀ سوم

تهیه و تصویب طرحنامۀ راه اندازی رشتۀ حقوق زن در اسالم در مقطع دکتری
معاون آموزشی با 

همکاری گروه مطالعات 
زنان

سه ماهۀ چهارم

معاون آموزشی با همکاری تهیه و تصویب طرحنامۀ رشته جمعیت شناسی ریاضی در مقطع دکتری
سه ماهۀ چهارمگروه جمعیت شناسی

برگزاری حداقل یک نشست منطقه ای با محوریت جامعه شناسی فراملی، قطبی و ضد 
سلطه

معاون پژوهشی با همکاری 
سه ماهۀ چهارمگروه های آموزشی
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی جامعه شناسی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

1
تحول در علوم 

انسانی

آغاز انجام 3 طرح داخلی مرتبط با تحول در علوم انسانی و اجتماعی و حل مسائل 
کشور

سه ماهۀ دومدکتر صدیقه پیری

سه ماهۀ دومدکتر ابراهیم اخالصی

سه ماهۀ دومدکتر ابوالقاسم فاتحی

همۀ فصولمدیرگروهتصویب 5 پایان نامه و رساله در جهت حل مسائل کشور یا تحول علوم اجتماعی

سه ماهۀ اول و چهارمدکتر محمد امیرپناهیترجمه کتاب در حوزه جامعه شناسی اقتصادی

سه ماهۀ اول و چهارمدکتر مهدی اصالن زادهترجمه کتاب پساجامعه از اریک مسه

سه ماهۀ اول و چهارمدکتر محمد مالعباسیترجمه کتاب در حوزه علوم اجتماعی محاسباتی

سه ماهۀ اول و چهارمدکتر مهدی خوئیترجمه کتاب حوزه رسانه

سه ماهۀ اول و چهارمدکتر سعیده امینیترجمه کتاب در حوزه مبانی فرهنگی جنبش های اجتماعی

سه ماهۀ اول و چهارمدکتر صابر جعفریترجمه کتاب در حوزه بنیادهای فلسفی سنت جامعه شناسی

سه ماهۀ اول دکتر ابوالقاسم فاتحیهمایش ملی در خصوص تحول علوم انسانی و اجتماعی
 پژوهش مفاهیم اجتماعی در قرآن کریم و تألیف کتابی در این زمینه

سه ماهۀ دومدکتر اردشیر انتظاری )شامل پژوهش و تألیف(

سه ماهۀ چهارمدکتر اردشیر انتظاریتألیف کتاب اندیشه های اجتماعی و جمعیتی متفکران مسلمان

2
ارتباط با جامعه و 

صنعت

 سه ماهۀ اول دکتر محمد مالعباسیایجاد و فعال سازی صفحه گروه جامعه شناسی در شبکه های اجتماعی

برگزاری سالیانه دو نشست مشترک میان اعضای هیات علمی و متصدیان به 
منظور تدوین بسته سیاستی)برگزاری3 نشست حل مسئله به گونه ای مشترک با 

دستگاه های اجرائی(

سه ماهۀ دومدکتر مهدی خوئی

سه ماهۀاولدکتر فاطمه محمدی

سه ماهۀاولدکتر ابوالقاسم فاتحی

سه ماهۀ دومدکتر سمیه شالچیبرقراری ارتباط و انعقاد توافق نامه با شهرداری تهران

سه ماهۀ اولدکتر اسماعیل عالی زادبرقراری ارتباط و انعقاد توافق نامه با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

سه ماهۀ اولدکتر محمد امیرپناهیبرقراری ارتباط و انعقاد توافق نامه با وزارت کشور



برنامه راهبردی دانشگاه عالمه طباطبائی 1401-1405 

218

ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

تعالی آموزش3

بازنگری 16 شرح درسی بر اساس چهار معیار بومی سازی، به روز سازی، 
اسالمی سازی 

هر عضو گروه حداقل 
سه ماهۀ اول و چهارمیک شرح درس

پاییز  دکتر وحید شالچیبازنگری برنامه درسی رشته جامعه شناسی در مقطع ارشد

سه ماهۀ اول و چهارمدکتر سعیده امینیآغاز تالیف 6 کتاب درسی- روان شناسی اجتماعی

سه ماهۀ اول و چهارمدکتر محمد مالعباسیآغاز تالیف 6 کتاب درسی- جامعه شناسی تاریخی ایران

سه ماهۀ اول و چهارمدکتر سمیه شالچیآغاز تالیف 6 کتاب درسی- جامعه شناسی خانواده

سه ماهۀ اول و چهارمدکتر صابر جعفریآغاز تالیف 6 کتاب درسی- جامعه شناسی معرفت

سه ماهۀ اول و چهارمدکتر وحید شالچیآغاز تالیف 6 کتاب درسی- تاریخ اجتماعی ایران

سه ماهۀ اول و چهارمدکتر ابولقاسم فاتحیآغاز تالیف 6 کتاب درسی- جوانان و مناسبات میان نسلی

مستمردکتر صابر جعفریپیگیری ایجاد گرایش علوم اجتماعی محاسباتی در مقطع کارشناسی ارشد

دکتر محمد امیرپناهی پیگیری ایجاد گرایش جامعه شناسی اقتصادی در مقطع دکتری
مستمردکتر مهدی امیدی

مستمردکتر ابوالقاسم فاتحیپیگیری ایجاد گرایش جامعه شنایس فرهنگ و تمدن ایرانی- اسالمی ارشد

بین المللی شدن4
سه ماهۀ اول دوم و دکتر مهدی اصالن زادهآغاز تالیف کتاب با همکاری های بین المللی  

چهارم دکتر فاطمه محمدیبرگزاری نشست بین المللی
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی مددکاری اجتماعی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

تمرکز پایان نامه های تحصیالت تکمیلی به منظور مشکالت و نیازهای محلی، 
قومی و منطقه ای )هر عضو یک مورد(

سه ماهۀدومدکتر عادلیان

سه ماهۀدومدکتر قرائت

سه ماهۀدومدکتر محمدی

سه ماهۀدومدکتر یحیی زاده

سه ماهۀاولدکتر پروین

سه ماهۀاولدکتر فتحی

سه ماهۀدومدکتر پروینتالیف کتاب های مددکاری اجتماعی : کاربرد جامعه شناسی در مددکاری اجتماعی

سه ماهۀدومدکتر عادلیانتالیف کتاب های مددکاری اجتماعی : توانمندسازی در مددکاری اجتماعی

سه ماهۀدومدکتر یحیی زادهتالیف کتاب های مددکاری اجتماعی :  مددکاری اجتماعی مداخله در بحران زلزله 

سه ماهۀدومدکتر فتحیبرگزاری یک کرسی ترویجی در 1401 

2
ارتباط با جامعه و 

صنعت

مصاحبه با رسانه ها در مورد نقش متخصصین علوم اجتماعی به ویژه مددکاران 
اجتماعی در مواجه با مشکالت و مسایل جامعه )هر عضو یک مورد( یا 

یادداشت در مطبوعات و حرکت به سمت برگزاری نشست های مطبوعاتی با 
حضور متخصصین مددکاری اجتماعی از سراسر کشور و طرح مسایل جامعه با 

محوریت نقش مددکاری اجتماعی مجموعا 6 مورد

سه ماهۀ اولدکتر عادلیان 

سه ماهۀ اولدکتر قرائت 

سه ماهۀدومدکتر محمدی 

سه ماهۀ اولدکتر یحیی زاده 

تابستاندکتر فتحی 

سه ماهۀسومدکتر پروین 

بازنگری برنامه درسی دکتری مددکاری اجتماعی تدوین برنامه جدید مبتنی بر 
سه ماهۀ اولدکتر عادلیان مطالعه اسناد و پژوهش باال
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

2
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀسومدکتر پروینبازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات اجتماعی

راه اندازی دوره آموزشی مستمر الگوی حل مساله رهیاب برای دانشجویان 
سه ماهۀ اولدکتر عادلیانتحصیالت تکمیلی با همکاری دکتر علیرضا موال از سوئد

هماهنگی های اولیه با سازمان های بهزیستی، برنامه آموزشی مددکاران اجتماعی 
سه ماهۀ چهارم دکتر قرائتحوزه سالمت روان )آموزش و سرپرستی در سه مرکز(

و دوم

سه ماهۀ چهارمدکتر فتحیطرح مددکاری اجتماعی در صنعت شرکت فوالد مبارکه

سه ماهۀدومدکتر محمدیطرح مددکاری اجتماعی گروهی برای مراکز مشاوره دانشگاه ها

برگزاری نشست ها با سازمان های اجرایی حوزه خدمات اجتماعی به منظور 
تدوین سیاست های  ساختاری در ارتقاء جایگاه مددکاری اجتماعی - شروع با 

سازمان بهزیستی  برگزاری نشست با مدیران سازمان های حمایتی
سه ماهۀ اولدکتر فتحی 

برگزاری نشست ها با سازمان های اجرایی حوزه خدمات اجتماعی به منظور 
تدوین سیاست های  ساختاری در ارتقاء جایگاه مددکاری اجتماعی - برگزاری  

نشست با آموزش و پرورش
سه ماهۀدومدکتر پروین 

 سه ماهۀ اول دکتر قرائت تولید محتوا: ترجمه: ارزیابی تحلیلی در مددکاری اجتماعی
و دوم

سه ماهۀ اول و دکتر عادلیان تولید محتوا: ترجمه: مددکاری اجتماعی سرطان
دوم

 سه ماهۀ اول دکتر محمدی تالیف مددکاری اجتماعی سالمندی
و دوم

تمرکز بر اولویت های پژوهشی مرتبط با مددکاری اجتماعی سازمان بهزیستی، 
هالل احمر و بهداشت و  درمان )نفری یک مورد در این راستا( همه اعضاء گروه

دکتر عادلیان، دکتر 
قرائت، دکتر محمدی، 
دکتر یحیی زاده، دکتر 

پروین، دکتر فتحی 

مستمر
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

2
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ اول و دکتر عادلیان امکان سنجی و برنامه ریزی اولیه در راه اندازی کلینیک مددکاری اجتماعی
دوم

نشست های مشترک به منظور تقویت و توسعه گفتمان های جدید و عرصه های 
محیط  اجتماعی  مددکاری  قبیل  از  جامعه  در  اجتماعی  مددکاری  حرفه  نوظهور 
زیست، مددکاری اجتماعی ورزش و... برگزاری نشست با همکاری انجمن ها و 
دستگاه های اجرایی مرتبط در راستای جایگاه مددکاری اجتماعی در عرصه سیاست 

های اجتماعی و تقویت رویکردهای مبتنی بر توسعه در مددکاری اجتماعی

سه ماهۀ اولدکتر قرائت

طرح درون دانشگاهی :طراحی مدل توانبخشی اجتماعی معلولین جسمی - حرکتی 
با تمرکز بر گردشگری تندرستی

مستمردکتر یحیی زاده

توسعه و گسترش تفاهم نامه ها با دستگاه های دیگر تفاهم نامه با سازمان 
بهزیستی، هالل احمر و دانشگاه علوم پزشکی تهران، آموزش و پرورش

سه ماهۀسومدکتر قرائت

تعالی آموزش3

مستمردکتر قرائتتوسعه و استانداردسازی فیلدهای کارورزی در سازمان بهزیستی

طراحی و  راه اندازی سامانه کارورزی ها در مددکاری اجتماعی )مرحله 
مقدماتی(-  راه اندازی ساختار رسمی واحد کارورزی ها در مددکاری اجتماعی 

)چارت و اعتبار مورد نیاز(

دکتر عادلیان و دکتر 
محمدی

مستمر

بین المللی شدن4

امکان سنجی برنامه ریزی برای پروژه های مشترک در حوزه اتحادیه اروپا 
متمرکز بر مددکاری اجتماعی ورزش

سه ماهۀ چهارمدکتر عادلیان

امکان سنجی و برنامه ریزی برای یک شماره در سال از پژوهشنامه مددکاری 
اجتماعی به انگلیسی و یا ارائه چکیده های کامل تر به انگلیسی

سه ماهۀ چهارمدکتر محمدی
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برنامه عملیاتی گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، منطقه ای و شهری در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ دومدکتر محمود جمعه پور ترجمه کتاب تاب آوری و توسعه پایدار

سه ماهۀ دومدکتر غالمرضا لطیفی  ترجمه کتاب در حوزۀ نظریه های برنامه ریزی شهری

سه ماهۀ دومدکتر محمد شیخی ترجمه کتاب ارزیابی  اثرات جامعه ای

سه ماهۀ اولدکتر مائده هدایتی فرد آغاز ترجمۀ کتاب تخصصی در حوزۀ جغرافیای قانونی

سه ماهۀ دومدکتر میترا عظیمیتالیف کتاب مبانی برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی  

تالیف کتاب سکونتگاه های نوظهور در منطقه شهری تهران: گذار از غیر رسمیت 
به رسمیت 

سه ماهۀ دومدکترمحمد شیخی

سه ماهۀ دومدکتر غالمرضا لطیفیتالیف کتاب محله های شهری ایران

سه ماهۀ دومدکترمحمود جمعه پورتالیف کتاب بازاندیشی و بازآفرینی فرهنگ زیست بوم

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ اول و دوممدیر گروه مطالعات و امکان سنجی راه اندازی مجله جدید در حوزه عدالت و توسعه برابر منطقه ای

سه ماهۀ اول و دوممدیر گروه مطالعات اولیه راه اندازی پژوهشکده عدالت منطقه ای

مطالعات اولیه راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی شهر اکولوژیک با اقداماتی چون -راه 
اندازی گروه های مطالعاتی تغییرات اقلیمی، برنامه ریزی محیطی، مدیریت آب و 

خاک و غیره
سه ماهۀ اول و دوممدیر گروه 

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

برگزاری 3 نشست هم اندیشی درون و بین گروهی ودرون دانشکده ای جهت 
تدقیق مسائل و اولویت بندی

سه ماهۀ اولدکترمحمود جمعه پور

سه ماهۀ اولدکتر غالمرضا لطیفی

سه ماهۀ دومدکترمحمد شیخی

ایجاد کمیته ارتباط با سازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزه فعالیت در زمینه 
همکاری های علمی و پژوهشی

 مدیر گروه:
 دکتر جمعه پور

سه ماهۀ اول و دوم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

هدایت پایان نامه ها و رساله های دانشجویی و ارائه حداقل یک مقاله از تز ارشد

سه ماهۀ اول و دومدکترمحمود جمعه پور

سه ماهۀ اول و دومدکتر غالمرضا لطیفی

سه ماهۀ اول و دومدکتر محمد شیخی

سه ماهۀ اول و دومدکتر علی خاکساری

سه ماهۀ اول و دومدکترمحمود جمعه پورانجام مطالعات مقدماتی ایجاد رشتۀ مطالعات اجتماعی و منطقه ای آب در مقطع ارشد

تعیین مسئول انجام و تکمیل طرح ایجاد دکتری توسعه منطقه ای و پیگیری 
تصویب طرح در سطوح مختلف و ارائه گزارش های مربوطه به کمیته مربوطه

سه ماهۀ اول و دومدکترمحمود جمعه پور

برگزاری کرسی های نظریه پردازی و ترویجی وفق  اعتبارات کرسی ها
سه ماهۀ دومدکتر غالمرضا لطیفی

سه ماهۀ دومدکتر محمد شیخی 

برگزاری 3 نشست تخصصی میان اعضای هیات علمی و متصدیان به منظور تدوین 
بسته سیاستی

سه ماهۀ اولدکترمحمود جمعه پور

سه ماهۀ دومدکتر غالمرضا لطیفی

سه ماهۀ اول و دومدکتر علی خاکساری 

رایزنی با سازمانها و نهادهای اجرایی بیرون از دانشگاه منجر به انعقاد کالن پروژه
سه ماهۀ اول و دومدکتر محمد شیخی 

سه ماهۀ اول و دومدکتر میترا عظیمی 

سه ماهۀ اول و دومدکتر غالمرضا لطیفیطرح پژوهشی ویژگی های محله های شهری در ایران

سه ماهۀ اول و دومدکترمحمود جمعه پورطرح پژوهشی در حوزۀ مدیریت منابع آب شهری و منطقه ای

سه ماهۀ اول و دومدکتر علی خاکساریطرح پژوهشی در حوزۀ حمل و نقل شهری در تهران و دیگر شهرها

سه ماهۀ اول و دومدکتر محمد شیخی طرح پژوهشی بررسی و تحلیل اثرات تورم و شرایط تورمی بر گسترش اسکان غیر رسمی 

طرح پژوهشی با موضوع بررسی نقش تحریم های اقتصادی بر تحول ساختار 
فضایی مناطق مرزی کشور با تاکید بر عملکرد  مناطق گمرکی

سه ماهۀ اول و دومدکتر میترا عظیمی

سه ماهۀ اول و دومدکتر مائده هدایتی فردطرح پژوهشی با موضوع کشاورزی شهری
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

4
ارتباط با جامعه و 

صنعت
تدوین دست کم 6 مصاحبه یا یادداشت تحلیلی

دکتر محمود جمعه پور 

سه ماهۀ اول و دوم

دکتر غالمرضا لطیفی

دکتر محمد شیخی

دکتر علی خاکساری

دکتر میترا عظیمی

دکتر مائده هدایتی فرد

تعالی آموزش5

مطالعه مقدماتی و امکان سنجی ایجاد »دانشکده برنامه ریزی« از تجمیع رشته های برنامه 
ریزی اجتماعی، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری، برنامه 

ریزی گردشگری و غیره به عنوان علوم اجتماعی خاص و در راستای کاربردی کردن 
علوم اجتماعی -ایجاد دوره کارشناسی رشتۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دکتر غالمرضا لطیفی
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

تهیه و تکمیل طرح دکتری توسعه منطقه ای -- به روز رسانی دروس رشته های 
برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعۀ منطقه ای )حذف برخی از دروس قدیمی و 
تعریف دروس جدید مانند مدیریت بحرانهای شهری، متاورس و تاثیر آن بر نظام 

شهری،اقتصاد شهری با تاکید بر بالک چین ها و رمز ارزها و غیره (

دکتر محمودجمعه پور
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

افزارهای  نرم  و  ها  زمینه روش  در  آزاد  تخصصی  آموزش  های  دوره  اندازی  راه 
کاربردی و به روز  با همکاری  گروه های پژوهشکده و اعضاء گروه

دکتر میترا عظیمی
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

دکتر مائده هدایتی فرد
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

دکتر مائده هدایتی فردبرگزاری دوره مشترک سمینار شهری با دانشگاه لوزان سوئیس
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

دکتر مائده هدایتی فردعقد تفاهم نامه با دانشگاه های بین المللی
سه ماهۀ سوم و 

چهارم
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برنامه عملیاتی گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی در سال 1401

ف
اهداف راهبردی ردی

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ اولدکتر معصومه قاراخانیراه اندازی رشته سیاست گذاری اجتماعی مقطع کارشناسی

سه ماهۀ چهارمدکتر علی اکبر تاج مزینانیتأسیس رشته سیاست گذاری اجتماعی مقطع کارشناسی ارشد

سه ماهۀدومدکتر سعید وصالیتألیف کتاب

2
هدفمندسازی 

پژوهش

نگارش مقاله کاربردی فارسی

سه ماهۀ اول و دومدکتر معصومه قاراخانی

سه ماهۀ اول و دومدکتر جعفر هزارجریبی

سه ماهۀ اول و دومدکتر سعید وصالی

سه ماهۀ اول و دومدکتر علی اکبر تاج مزینانی

سه ماهۀ اول و دومدکتر مسعود عالمی

ISI سه ماهۀ اولدکتر معصومه قاراخانی نگارش و انتشار مقاله انگلیسی

هدایت پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در راستای اولویت های  پژوهشی 
نهادها و سازمان های مرتبط

سه ماهۀ دومدکتر معصومه قاراخانی 

سه ماهۀ اول و دومدکتر جعفر هزارجریبی 

سه ماهۀ  دومدکتر سعید وصالی 

سه ماهۀ اول دکتر علی اکبرتاج مزینانی

سه ماهۀ اول و دومدکتر مسعود عالمی

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

پیشنهاد ارایه طرح قانونی و چارچوب نظارت بر قوانین در همکاری  با مرکز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی در قالب ارتباط با صنعت در حوزه های تخصصی

سه ماهۀ دومدکتر مسعود عالمی 

برگزاری کارگاه برای سیاست گذاران و مجریان سیاست ها در نهادها و وزارت 
خانه های مرتبط با حوزه گروه )با موضوع کارآفرینی، افکارسنجی، مسئولیت 

اجتماعی، ...(
سه ماهۀ اول دکتر جعفر هزارجریبی 
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ف
اهداف راهبردی ردی

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

برگزاری رویدادهای استارتاپ با همکاری مرکز رشد دانشکده و شتاب دهنده در 
سه ماهۀ  دومدکتر مسعود عالمیحوزه تخصصی

مردمی سازی دانش رفاه و سیاست گذاری اجتماعی از طریق مصاحبه و انتشار 
یادداشت های تحلیلی و سخنرانی

سه ماهۀ اول و دومدکتر معصومه قاراخانی

سه ماهۀ اول و دومدکتر جعفر هزارجریبی

سه ماهۀ اول و دومدکتر سعید وصالی

سه ماهۀ اول و دومدکتر علی اکبر تاج مزینانی

سه ماهۀ اول و دومدکتر مسعود عالمی

سه ماهۀ دومآقای دکتر سعید وصالیبازنگری دروس دکتری رفاه اجتماعیتعالی آموزش4

بین المللی شدن5

شرکت در همایش بین المللی
سه ماهۀ اول و دومدکتر علی اکبر تاج مزینانی

سه ماهۀ اول و دومدکتر معصومه قاراخانی

سه ماهۀ اول و دوم دکتر علی اکبر تاج مزینانیبهره مندی از فرصت مطالعاتی
و چهارم

6
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

دکتر علی اکبر تاج مزینانیبا برگزاری همایش ملی با موضوع سیاست گذاری اجتماعی
سه ماهۀ سومهمکاری گروه و دانشکده

سه ماهۀ اول و دومآقای دکتر مسعود عالمیبرگزاری نشست یا کرسی در حوزه رفاه و سیاست گذاری اجتماعی

سه ماهۀ دومدکتر معصومه قاراخانیبرگزاری کارگاه تحلیل سیاست اجتماعی

سه ماهۀ سومدکتر جعفر هزارجریبیهمکاری با نهادهای مرتبط با حوزه تخصص گروه

دکتر جعفر هزارجریبی عضویت در هیأت تحریریه و سردبیری
سه ماهۀ سوم7 مورد

عضویت در هیأت تحریریه و سردبیری
دکتر علی اکبر تاج مزینانی 

2 مورد
سه ماهۀ سوم
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ف
اهداف راهبردی ردی

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

6
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

سه ماهۀ سومدکتر مسعود عالمیعضویت در هیأت تحریریه و سردبیری

عضویت در ستاد، شورای پژوهشی و ... سازمان ها و نهادهای مرتبط با رشته و 
تخصص اعضا

دکتر معصومه قاراخانی 
شورای پژوهشی موسسه 

عالی پژوهش تامین 
اجتماعی

سه ماهۀ سوم
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برنامه عملیاتی گروه آموزشی جمعیت شناسی در سال 1401

ف
اهداف راهبردی ردی

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

برگزاری کرسی های ترویجی با رویکرد  در حوزه مسائل جمعیتی اخیر کشور 
مجموعا 2 مورد

سه ماهۀ اولدکتر مشفق

سه ماهۀ دومدکتر احمدنیا

برگزاری نشست های حل مسئله با رویکرد پاسخ های سیاستی به مسائل اخیر جمعیت
سه ماهۀ دومدکتر مشفق

سه ماهۀ اولدکتر دراهکی

هدایت پایان نامه های مقطع ارشد در جهت حل مسائل و چالش های به روز 
سه ماهۀ اول گروهجمعیتی کشور)حداق 35 درصد پایان نامه هر سال (

و دوم

تولید محتوای آموزشی پیرامون تحول علوم انسانی  در فضاي علمی  مجموعا 2 
مورد تألیف کتاب با رویکرد بومی سازی

سه ماهۀ دومدکتر مشفق

سه ماهۀ اولدکتر احمدنیا

همکاری موثر با پژهشکده تحول علوم انسانی برگزاری یک مورد سخنرانی در 
سه ماهۀ اولدکتر مشفقپزوهشکده تحول

بازدید و تعامل مستمر دانشجویان با موسسات و نهادی جمعیتی کشور )مرکز آمار ایران؛ 
سه ماهۀ اولدکتر مشفقسازمان ثبت احوال، پژوهشکده آمار، موسسه مطالعات جمعیتی کشور و ...(

سه ماهۀ اولدکتر رشوندبرگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در حوزه جمعیت با همکاری نهادهای انقالبی

تولید حداقل 10 مقاله علمی در جهت پاسخگویی به مسائل جمعیتی کشور

دکتر مشفق: 2 مورد
دکتر غیاثوند: 2 مورد
دکتر احمدنیا: 2 مورد
دکتر رشوند: 2 مورد

دکتر دراهکی: 2 مورد

سه ماهۀ اول و 
دوم و سوم

حضور فعال در شبکه های رسانه ای ارائه یادداشت های تحلیلی در رسانه ها در 
حوزه های مربوط به جمعیت

دکتر مشفق: 2 مورد
دکتر غیاثوند: 2 مورد
دکتر احمدنیا: 2 مورد
دکتر رشوند: 2 مورد
دکتر دراهکی: 2 مورد

سه ماهۀ اول و 
دوم و سوم
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ف
اهداف راهبردی ردی

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

2
هدفمندسازی 

پژوهش
سه ماهۀ اولدکتر احمدنیاارائه طرح نامه های پژوهش های بین رشته ای پژوهش درون دانشگاهی

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

برگزاری نشست های تخصصی حل مشکالت کشور با همکاری دستگاه های 
اجرائی )ساالنه 2 نشست(

سه ماهۀ اولدکتر مشفق

سه ماهۀ اولدکتر دراهکی

تسهیل انقعاد تفاهمنامه همکاری علمی با نهادهای دولتی و غیر دولتی )ساالنه یک 
سه ماهۀ دومدکتر مشفق: 1 موردتفاهمنامه(

تعالی آموزش4

برگزاری کارگاه های علمی - ترویجی در مورد روش تحقیق در جمعیت شناسی 
)حداقل 5 کارگاه(

دکتر مشفق: 1 مورد
دکتر غیاثوند: 1 مورد
دکتر احمدنیا: 1 مورد
دکتر رشوند: 1 مورد
دکتر دراهکی: 1مورد

سه ماهۀ اول 
و دوم

تقویت تعامالت بین گروهای آموزشی در سطح دانشکده و بین دانشکده ای  
ساالنه برگزاری حداقل یک نشست مشترک

تعامل با گروه های مختلف از جمله گروه جامعه شناسی، آمار و سیاستگذاری 
اجتماعی در زمینه انجام پایان نامه و نشست های مشترک

سه ماهۀ دومدکتر مشفق: 1 مورد

5
اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی

برگزاری نشست هایی برای خوانش و نقد کتاب های علمی مرتبط با رشته 
سه ماهۀ اولدکتر دراهکیجمعیت شناسی با همکاری انجمن علمی دانشجویی

برگزاری مستمر کرسی های ترویجی و آزاد اندیشی در حوزه مسائل جمعیتی کشور

سه ماهۀ اولدکتر مشفق: 1 مورد

سه ماهۀ دومدکتر رشوند: 1 مورد

سه ماهۀ دومدکتر دراهکی: 1 مورد

6
جایگاه دانشگاه و 
برندسازی رشته - 

گروه

برگزای دوره های دانش افزایی با محوریت سیاست های کلی جمعیت ابالغی مقام 
معظم رهبری  در راستای روشنگری و پاسخگویی به چالش های جمعیتی کشور با 

همکاری معاونت آموزشی، پژوهشی و نهاد رهیری دانشگاه
سه ماهۀ اول-

سه ماهۀ اول-ایجاد ظرفیت همکاری در قالب مشاوره های سیاستی با نهادهای حاکمیتی کشور
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برنامه عملیاتی گروه آموزشی مطالعات فرهنگی در سال 1401

ف
اهداف راهبردی ردی

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

هر سال 2  مقاله در جهت تولید محتوا و آثار علمی مبتنی بر اقتضائات، 
فرهنگ و اقلیم کشور

سه ماهۀ اولدکتر محمدسعید ذکائی

سه ماهۀ دومدکتر حسین میرزائی

حمایت از پژوهش های مبتنی زیست بوم کشور از طریق هدایت پایان نامه 
های دانشجویی در جهت پژوهش های مساله محور هرسال 2پایان نامه

سه ماهۀ دوم و دکتر محمدسعید ذکائی
چهارم

نهادینه سازي گفتمان تحول و ارتقاء علوم انسانی در فضاي علمی و 
دانشگاهی از طریق برگزاری نشست علمی هرسال حداقل دو نشست

سه ماهۀ دومدکتر نهال نفیسی

سه ماهۀ دومدکتر آرمین امیر

گفتمان سازی از طریق مصاحبه با روزنامه ها و یادداشت تحلیلی و ... مجموعا 
5 مورد

سه ماهۀ اولدکتر محمدسعید ذکائی

سه ماهۀ دومدکتر نهال نفیسی

سه ماهۀ اولدکتر ابوتراب طالبی

دکتر حسین میرزائی  5 
سه ماهۀ اول و دوممورد یاداداشت تحلیلی

سه ماهۀ دومدکتر آرمین امیر

هدایت کارگاه هایی برای تشریح بنیان های مطالعات فرهنگی و مردم شناسی 
بومی )ایرانی(، هر سال یک کارگاه

مجموعا دو کارگاه 1مورد 
کارگاه مشترک دکتر 
ذکائی با دکتر امیر در 
حوزه مطالعات فرهنگی

سه ماهۀ اول

1 مورد کارگاه مشترک 
دکتر نفیسی و دکتر میرزائی 

در حوزه مردم شناسی
سه ماهۀ اول

برگزاری جلسات و نشست های حل مساله. )هرسال دو جلسه(
سه ماهۀ اولدکتر ابوتراب طالبی

سه ماهۀ اولدکتر حسین میرزائی
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ف
اهداف راهبردی ردی

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ اولدکتر حسین میرزائی بازنگری برنامه درسی مطالعات فرهنگی

سه ماهۀسومدکتر محمدسعید ذکائیبررسی مقدمات راه اندازی رشته سیاست گذاری فرهنگی در مقطع دکترا

برگزاری سلسله نشست هایی در خصوص ویژگی ها و دستاوردهای و چالش 
سه ماهۀ اول و دومدکتر نهال نفیسی  های مطالعات فرهنگی و مردم شناسی در کشورهای اسالمی و همسایه

هدایت بخشی از پایان نامه های دانشجویی در جهت انجام شناسایی موانع و 
زمینه های استقرار سنت بومی )ایرانی( از مطالعات فرهنگی و مردم شناسی 5 

مورد

سه ماهۀ اولدکتر محمدسعید ذکائی  

سه ماهۀدومدکتر نهال نفیسی

سه ماهۀ چهارمدکتر ابوتراب طالبی 

سه ماهۀ اولدکتر حسین میرزائی 

سه ماهۀ دومدکتر آرمین امیر  

سه ماهۀ دومدکتر ابوتراب طالبیبرگزاری همایش ملی

برگزاری جلساتی برای ارزیابی اسناد باال دستی در حوزه فرهنگ و ارزیابی 
سه ماهۀ اولدکتر آرمین امیر سیاست های فرهنگی جاری کشور

سه ماهۀ سومدکتر حسین میرزائیبازنگری برنامه و سرفصل های درسی براساس مقتضیات بومی

توسعه کرسی های علمی ترویجی و نظریه پردازی در علوم انسانی برگزاری 
سه ماهۀدومدکتر حسین میرزائیکرسی های نقد و نظریه پردازی هرسال یک کرسی

2
هدفمندسازی 

سه ماهۀدومدکتر میرزائی  انجام 1 طرح پژوهشی درون دانشگاهی با موضوع مهاجران افغانپژوهش

3
ارتباط با جامعه و 

سه ماهۀدومدکتر ابوتراب طالبی  تدوین گزارش های سیاستی در حوزه فرهنگ ،)1 گزارش در هر سال(صنعت

تعالی آموزش4
تقویت تعامالت بین گروهای آموزشی در سطح دانشکده و بین دانشکده 

ای )راه اندازی دوره ها، نشست ها و کارگاه های مشترک با گروه ها و 
دانشکده های دیگر(- نشست با دانشکده روانشناسی

سه ماهۀدومدکتر ابوتراب طالبی  
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ف
اهداف راهبردی ردی

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

5
اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی

پاییزدکتر حسین میرزائیافزودن درس کارورزی در برنامه بازنگری شده مطالعات فرهنگی

برگزاری دوره های خوانش متون کالسیک مرتبط با مطالعات فرهنگی و 
پاییز- زمستاندکتر نهال نفیسی مردم شناسی برای دانشجویان

برگزاری رخدادهای مشترک علمی و فرهنگی با دانشجویان، نمایش و نقد و 
بررسی فیلم

زمستاندکتر آرمین امیر 

پاییزدکتر حسین میرزائی 

پاییز- زمستاندکتر ابوتراب طالبیانجام بازدید های علمی و فرهنگی به همراه دانشجویان

نشست های معرفی و نقد و بررسی پایان نامه های برتر دانشجویی، نشست های 
دانشجویی با همکاری انجمن های علمی مطالعات فرهنگی و مردم شناسی-  

هر ترم یک نشست

پاییزدکتر محمدسعید ذکائی 

زمستاندکتر نهال نفیسی

6
توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 
مدیریت

---

7
جایگاه دانشگاه و 
برندسازی رشته - 

گروه

سه ماهۀ اولدکتر آرمین امیربرگزاری نشست های تخصصی تحلیل مسائل روز جامعه

برگزاری کارگاه های مرتبط با مسائل و حساسیت های فرهنگی برای 
نهادهای جامعۀ مدنی و کمک به گردآوری و تحلیل روایت های فعالین 

اجتماعی و مستندسازی فعالیت هایشان
سه ماهۀ دومدکتر آرمین امیر

حضور و عضویت در شوراها و کمیته های علمی نهادهای علمی و حاکمیتی 
بویژه دستگاه های مسئول فرهنگی مانند وزارت ارشاد، وزارت ورزش و 

جوانان، سازمان میراث فرهنگی، سازمان تبلیغات اسالمی

 دکتر ابوتراب طالبی 
دبیر کمیسیون فرهنگی 

هیأت دولت
سه ماهۀ سوم

دکتر محمدسعید ذکائی 
-عضویت در هیأت 

تحریریه
سه ماهۀ سوم

 دکتر آرمین امیر 
مشاور هالل احمر

سه ماهۀ سوم
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ف
اهداف راهبردی ردی

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

7
جایگاه دانشگاه و 
برندسازی رشته - 

گروه

توسعه و انسجام بخشی پژوهشهای بین رشته ای با رویکرد تحول در علوم 
انسانی از طریق   انجام پژوهش و نگارش مقاالت بین رشته ای با محوریت 

مردم شناسی، مطالعات فرهنگی و سیاستگذاری فرهنگی در حوزه های 
مختلف موضوع تخصص همکاران گروه از قبیل سیاستگذاری، مهاجرت، 

تکنولوژی، فرهنگ عامه و مانند آن

سه ماهۀ دومدکتر نهال نفیسی

سه ماهۀ دومدکتر آرمین امیر
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برنامه عملیاتی گروه آموزشی مطالعات زنان در سال 1401

ف
اهداف راهبردی ردی

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

نشست های تخصصی درون گروهی شناسایی حوزه های آموزشی و پژوهشی 
نوآورانه بین رشته ای مطالعات زنان و خانواده و دیگر عرصه های علوم 

اجتماعی هرسال 2 نشست

مدیر گروه با همکاری 
سه ماهۀاولهمه اعضا

2
هدفمندسازی 

پژوهش

انجام پایان نامه های مشترک از طریق استفاده از توان علمی گروه های 
آموزشی و  دانشکده های دیگر در تیم هدایت  کننده پایان نامه های گروه در 

جهت پژوهش های میان رشته ای
سه ماهۀاول و دومدکتر سیفی  

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

انجام مصاحبه ها با خبرگزاری ها و روزنامه ها در مورد مسائل روز و نگارش 
یادداشت های تحلیلی برای رسانه ها و انجام مصاحبه های تحلیلی و تخصصی 
در ارتباط با مسائل زنان و خانواده -  همه اعضا هرسال هریک حداقل یک 

یادداشت یا مصاحبه

سه ماهۀ سومدکتر جنادله  

سه ماهۀ سومدکتر کرمی قهی  

سه ماهۀاولدکتر سیفی  

سه ماهۀاولدکتر دباغی  

سه ماهۀ دومذکتر محمدتقی زاده  

برگزاری دوره های توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، 
سه ماهۀ دومدکتر محمدتقی زاده  حقوقی و ... با همکاری سازمان ها و نهادهای ذیربط

تدوین گزارش های سیاستی در حوزه زنان و خانواده )هر سال 2 گزارش(
سه ماهۀ دومدکتر جنادله  

سه ماهۀاولدکتر دباغی  

برگزاری نشست های تخصصی تحلیل مسائل روز جامعه در حوزه زنان و 
خانواده به اقتضای مسائل روز و حداقل هر ترم یک نشست

سه ماهۀاولدکتر جنادله  

سه ماهۀ دومدکتر سیفی  

سه ماهۀاولدکتر دباغی 

تولید و ترجمه ادبیات حوزه مطالعاتی زنان
سه ماهۀ دومدکتر دباغی  

سه ماهۀ دومدکتر محمدتقی زاده  
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ف
اهداف راهبردی ردی

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ سومدکتر کرمی  برگزاری نشست های ارزیابی جنسیتی و خانوادگی سیاست ها و برنامه ها

هدایت پایان نامه های دانشجویان در جهت موضوعات مرتبط با تجربه زیست 
دینی زنان

سه ماهۀاولدکتر کرمی  

سه ماهۀ دومدکتر محمدتقی زاده  

هدایت پایان نامه های دانشجویی مطالعات زنان در جهت پژوهش های مساله محور 
با هدف حمایت از پژوهش های مبتنی بر زیست بوم کشور)هر سال یک پایان نامه 

به ازای هر عضو( همه اعضا هرسال هریک حداقل یک پایان نامه

سه ماهۀ چهارمدکتر جنادله

سه ماهۀ دومدکتر کرمی قهی  

سه ماهۀ دومدکتر سیفی  

سه ماهۀ دومدکتر دباغی  

سه ماهۀ دومذکتر محمدتقی زاده  

برگزاری نشست علمی هرسال حداقل یک نشست با هدف نهادینه سازی 
گفتمان تکریم زن و تحکیم خانواده

سه ماهۀ دومدکتر سیفی  

انجام مصاحبه و  پرداختن به مسائل زنان و خانواده از طریق مصاحبه با 
روزنامه ها و ....

سه ماهۀ دومدکتر جنادله  

سه ماهۀ دومدکتر کرمی  

انعقاد تفاهم نامه همکاری با معاونت های امور زنان و خانواده دستگاه های 
اجرایی با اولویت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منجر به 

انعقاد کالن پروژه
سه ماهۀ چهارمدکتر کرمی  

سه ماهۀ چهارمدکتر جنادلهبررسی مقدمات راه اندازی دبیرخانه مطالعات زنان و خانواده  در سال 1402

تعالی آموزش4

سه ماهۀ چهارمدکتر جنادلهانجام مقدمات اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکتری مطالعات زنان و خانواده

سه ماهۀ دومدکتر سیفیانجام مقدمات اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی مطالعات خانواده

انجام مقدمات اخذ مجوز پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد مطالعات زنان- 
گرایش حقوق زن در اسالم

سه ماهۀ دومدکتر محمدتقی زاده
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ف
اهداف راهبردی ردی

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

بین المللی شدن5

آغاز تدوین مشترک کتاب با همکاری مراجع بین المللی
سه ماهۀ چهارمدکتر سیفی  

سه ماهۀ چهارمدکتر دباغی  

برگزاری نشست های علمی مشترک با مراکز و شخصیت های علمی 
کشورهای همسایه و منطقه

سه ماهۀ اول و دومدکتر سیفی  

سه ماهۀ اول و دومدکتر محمدتقی زاده  

سه ماهۀ اولدکتر محمدتقی زاده برگزاری رویداد علمی رادمان

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مشترک با دانشگاه های کشورهای 
مسلمان همسایه و منطقه

سه ماهۀ اولدکتر سیفی 

6

جایگاه دانشگاه و 

 برندسازی

رشته - گروه

تولید محتوا و آثار علمی در زمینه زنان و خانواده مبتنی بر اقتضائات، فرهنگ 
و اقلیم کشور

دکتر کرمی 2 مورد 
کتاب

سه ماهۀ اول و دوم



برنامه راهبردی دانشگاه عالمه طباطبائی 1401-1405 

237

دانشکدۀ علوم ارتباطات
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برنامۀ عملیاتی دانشکده علوم ارتباطات در سال 1401

ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی
نشست حل مشکالت کشور »چالشهای آموزشعالی در تحول آموزش مجازی به 

حضوری«
مشارکت اعضای  

سه ماهۀ سومهمۀ گروه ها

2
هدفمندسازی 

پژوهش
اعضای شورای انتشار یا بازنشر پنج عنوان کتاب تخصصی دانشکده

سه ماهۀ چهارمانتشارات دانشکده

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

برگزاری و اجرای دوره های آموزشی و مهارت افزایی در حوزه های ارتباطات، 
سه ماهۀ سوم و گروه های دانشکدهروزنامه نگاری و روابط عمومی

چهارم

مستمرگروه روزنامه نگاریبرگزاری دوره های آموزش آزاد و مهارت افزایی )عکاسی و بازاریابی دیجیتال(

همکاری با موسسۀ ارتباطات چهره به چهره جهت کارآفرینی و اشتغال زایی 
دانشجویان  )آموزش و به کارگیری 100 دانشجو(

مدیریت دانشکده و 
مستمرگروه روابط عمومی

برگزاری تورهای علمی از دفاتر روزنامه، موسسات انتشاراتی و خبرگزاری های 
مستمرگروه روزنامه نگاریمعتبر از جمله صدا و سیما جهت آموزش و آشنایی دانشجویان

تعالی آموزش4
با همکاری کلیۀ راه اندازی رشته های تحصیلی جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

مستمرگروه های دانشکده
افزایش کیفیت آموزش و تربیت دانشجویان استعداد درخشان

بین المللی شدن5

بازدید از مراکز علمی و فرهنگی و فراهم کردن زمینه ای  برای همکاری با 
کشورهای دیگر )رایزنی های اولیه انجام شده با کشورهایی مانند: پاکستان، عراق، 

افغانستان، چین، ترکیه و...(
مستمرمدیریت دانشکده

معرفی دانشگاه عالمه طباطبائی علی الخصوص دانشکده علوم ارتباطات و رشته های 
آن در مراکز علمی و فرهنگی داخل و خارج از کشور )در جهت انجام فعالیت هایی 
نظیر جذب دانشجو، جذب استاد، فرستادن دانشجو، فرستادن استاد، فرصت مطالعاتی 

برای هر دو کشور، شرکت در همایش، برگزاری همایش های مشترک، برگزاری 
نشست های علمی و...(

مستمرمدیریت دانشکده
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

6
اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی و 
تربیتی

بازدید از مراکز علمی و فرهنگی و فراهم کردن زمینه ای برای همکاری با سایر 
سه ماهۀ سوم و امور دانشجوییسازمان های داخلی

چهارم

انجمن  های علمی-توسعۀ فعالیت های انجمن های علمی - دانشجویی
مستمردانشجویی

7

توسعۀ 
زیرساخت ها 
و بهره وری 

مدیریت

معاونت پژوهشی تجهیز، نوسازی و راه اندازی استودیوی صدا
سه ماهۀ دومدانشکده

معاونت پژوهشی تجهیز، نوسازی و راه اندازی استودیوی تصویر
سه ماهۀ دومدانشکده

معاونت پژوهشی تجهیز، نوسازی و راه اندازی البراتوار عکاسی
سه ماهۀ دومدانشکده

سه ماهۀ دوممعاونت آموزشیتهیه و تکمیل منابع علمی و تخصصی گروه های آموزشی

سه ماهۀ سوممدیریت دانشکدهاصالح و تکمیل پست های سازمانی متناسب با نیازهای اداری، آموزشی و پژوهشی دانشکده

سه ماهۀ دوممدیریت دانشکدهایجاد و تکمیل بروشورهای راهنمای طبقات در فضای فیزیکی دانشکده

سه ماهۀ دوممدیریت دانشکدهایجاد و تکمیل بروشورهای راهنمای طبقات دانشکده در فضای مجازی

سه ماهۀ دومبروزرسانی محتوای سایت فارسی و التین دانشکده

نوسازی یا به روزرسانی نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز استادان، کارکنان و 
دانشجویان در سایت ها، اتاق ها و کالس های دانشکده )رایانه ها، اسکنر، پرینتر و 

ویدیو پروژکتورها(

مدیریت دانشکده 
با همکاری فناوری 

دانشگاه
مستمر

سه ماهۀ دومامور عمومیاصالح فضای فیزیکی برخی از کالس ها و سرویس های بهداشتی

سه ماهۀ دومامور عمومیتعویض و تعمیر پرده های کالس های درس و اتاق استادان و کارکنان

سه ماهۀ دومامور عمومیتعویض و دوجداره کردن پنجره های کالس و برخی از اتاق های بخش اداری

8
جایگاه دانشگاه و 

سه ماهۀ سوممدیریت دانشکدههمایش ملی »رسانه ها و جمعیت«برندسازی
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی علوم ارتباطات در سال 1401 

ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ اول دکتر زرین زردارمقالۀ سوگواری آنالین سلبریتی ها

سه ماهۀ دوم دکتر زرین زردارمقالۀ مخاطبان علم و...

سه ماهۀ سومدکتر هادی خانیکیمقالۀ طراحی الگوی توسعۀ دیپلماسی فرهنگی ایران )مورد مطالعۀ ایران و ایتالیا(

تحلیل دادههای حذف شدۀ کاربران منتسب به ایران توییتر در بازۀ انتخابات 
ریاست جمهوری2020 آمریکا

سه ماهۀ سومدکتر هادی خانیکی

تدوین الگوی مفهومی زیست جهان مجازی کودکان و نوجوانان در 
رسانه های اجتماعی

سه ماهۀ دومدکتر هادی خانیکی

بازنمایی بیماری قلبی و عروقی در تلویزیون؛ مطالعۀ موردی سریال های 
پزشکی پخش شده از سیمای جمهوری اسالمی ایران

سه ماهۀ چهارمدکتر هادی خانیکی

سه ماهۀ سومدکتر هادی خانیکیپلتفرمی شدن و بازتعریف اکوسیستم رسانه های خبری

ارتباطات مجازی علم و فناوری مورد مطالعه: مدلسازی موضوعی محتوای 
توییتر دانشگاه های فنی آمریکا

سه ماهۀ سومدکتر هادی خانیکی

سه ماهۀ چهارمدکتر هادی خانیکیارتباطات، فرهنگ و توسعه؛ مروری بر آرای توسعه ای دکتر علی اسدی

نقش اینفلوئنسرها و سلبریتی های شبکۀ اجتماعی اینستاگرام در توسعۀ 
مشارکت اجتماعی

سه ماهۀ چهارمدکتر هادی خانیکی

سه ماهۀ اولدکتر حسینی پاکدهیمقالۀ  اهداف و انگیزه های بازنشر خشونت اجتماعی در فضای مجازی 

سه ماهۀ چهارم دکتر حسینی پاکدهی مقالۀ رسانه ها و فساد فوتبال 

سه ماهۀ سوم دکتر حسینی پاکدهیکرسی ترویجی  نادرست نویسی در مطبوعات

مقالۀ تحلیل نشانه شناسی عکس های خبری کرونا 
دکتر سیدنورالدین 

رضوی زاده
سه ماهۀ چهارم



برنامه راهبردی دانشگاه عالمه طباطبائی 1401-1405 

241

ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

مقالۀ ژانرهای جدید تلویزیونی در صدا و سیما: مورد مطالعۀ برنامۀ عصر 
جدید 

دکتر سیدجمال الدین 
اکبرزاده جهرمی

سه ماهۀ چهارم 

مقالۀ وابستگی پلتفرم های رسانه ای ایران به زیرساخت های جهانی 
دکتر سیدجمال الدین 

اکبرزاده جهرمی 
سه ماهۀ چهارم

کرسی ترویجی چارجوبی برای سیاست گذاری پلتفرم های ویدیوی 
درخواستی در ایران

دکتر سیدجمال الدین 
اکبرزاده جهرمی 

سه ماهۀ سوم 

مقالۀ »رابطۀ آمادگی دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی با عملکرد تحصیلی 
و رضایت آنان از تجربۀ یادگیری: موردی از برنامۀ تحصیالت تکمیلی« 

سه ماهۀ اولدکتر کاوه بازرگان

مقالۀ »رابطۀ ویژگی های دانشجویان با نظر آنان نسبت به سامانۀ درسی 
الکترونیکی: مطالعۀ موردی دورۀ کارشناسی علوم ارتباطات« 

دکتر کاوه بازرگان

سه ماهۀ دومدکتر حسین سرفرازسخنرانی متاروس: مواجهه ترانس ورس با سیاست فرهنگی

سه ماهۀ دومدکتر حسین سرفرازسخنرانی نقد آیین های تلویزیونی و بازنمایی حزن و فرح مذهبی

سه ماهۀ دومدکتر حسین سرفرازنشست علمی چالش های سیاست فرهنگی در فضای سایبر

سه ماهۀ چهارمدکتر حسین سرفرازتالیف مقاله علمی در مجلۀ حوزۀ ارتباطات

2
هدفمندسازی 

پژوهش 

طرح درون دانشگاهی فرهنگ و مهارت های ارتباطی
دکتر سید محمد 

مهدی زاده
سه ماهۀ چهارم 

کارگاه تخصصی روش تحقیق
دکتر سیدنورالدین 

رضوی زاده
سه ماهۀ سوم

سخنرانی علمی دربارۀ فضای مجازی و آرمان شهرهای تکنولوژیک
دکتر سیدجمال الدین 

اکبرزاده جهرمی
سه ماهۀ سوم

طراحی پیشنهاد و ارائۀ پودمان آموزشی ویژه  »هوش مصنوعی انسان - محور در 
نظام آموزشی« در چارچوب دورۀ آنالین روزنامه نگاری و هوش مصنوعی 

سه ماهۀ سوم دکتر کاوه بازرگان 
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ دومدکتر حسین سرفرازکارگاه تخصصی نشانه شناسی تصویر: سواد بصری

سه ماهۀ سومدکتر حسین سرفرازکارگاه تخصصی نشانه شناسی 

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت 

سه ماهۀ اول دکتر زرین زردارسخنرانی علمی ارتباطات سالمت

سخنرانی علمی مخاطبان و پرستش سلبریتی ها
دکتر سید محمد 

مهدی زاده
سه ماهۀ سوم 

سه ماهۀ دومدکتر حسینی پاکدهیکارگاه شیوۀ نگارش فارسی در مطبوعات 1 )برون دانشگاهی(

سه ماهۀ دومدکتر حسینی پاکدهی کارگاه شیوۀ نگارش فارسی در مطبوعات 2 )برون دانشگاهی(

کارگاه شیوۀ نگارش فارسی در مطبوعات 3 )پردیس دانشگاه 
عالمه طباطبائی(

سه ماهۀ سومدکتر حسینی پاکدهی

مقالۀ »بررسی اکوسیستم پلتفرم های ویدیویی درخواستی در ایران« در همایش
دکتر سیدجمال الدین 

اکبرزاده جهرمی 
سه ماهۀ سوم

نشست علمی تخصصی در حوزۀ  مقررات گذاری فضای مجازی
دکتر سیدجمال الدین 

سه ماهۀ چهارماکبرزاده جهرمی

نشست علمی تخصصی ویژه برنامه روز جهانی معماری اطالعات 2022 در 
تهران

سه ماهۀ اولدکتر کاوه بازرگان

نشست علمی تخصصی ویژه برنامه هفتۀ جهانی سواد اطالعات و رسانه 
2022 در تهران

سه ماهۀ سومدکتر کاوه بازرگان

سه ماهۀ چهارمدکتر کاوه بازرگاننشست علمی تخصصی ویژه برنامه روز جهانی کاربردپذیری 2022 در تهران

سخنرانی علمی بررسی آرا و اندیشه های یوری لوتمان در مطالعۀ فرهنگ 
و ارتباطات

سه ماهۀ سوم دکتر حسین سرفراز
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تعالی آموزش4

دکتر سیدنورالدین تصنیف کتاب مبانی نظری ارتباطات و توسعه 
سه ماهۀ چهارم رضوی زاده

سه ماهۀ اولدکتر هادی خانیکیتالیف اندیشۀ پیشرفت و تحوالت جدید جامعۀ ایران

سه ماهۀ دومدکتر هادی خانیکیتالیف و همکاری در کتاب ارتباطات پاندمی

سه ماهۀ دومدکتر هادی خانیکی تالیف مجموعه آب و گفت وگو

سه ماهۀ سومدکتر هادی خانیکیتالیف کتاب کاستلز و ایران

سه ماهۀ چهارمدکتر هادی خانیکیتالیف کتاب نظریه های ارتباطات نوین توسعه

دکتر سیدجمال الدین ترجمۀ کتاب نظام های رسانه ای فراسوی جهان غرب 
سه ماهۀ چهارماکبرزاده جهرمی

سه ماهۀ دومدکتر حسین پایندهتالیف کتاب روایت شناسی عملی 

تآلیف ویراست دوم کتاب  »نظریه و نقد: درسنامه ای میان رشته ای« با 
سه ماهۀ چهارمدکتر حسین پاینده افزودن یک فصل جدید دربارۀ نظریۀ باختین 

دکتر سید محمد تالیف کتاب فهم مخاطبان رسانه ها
سه ماهۀ چهارم مهدی زاده

سه ماهۀ سوم و سارا ابوطالب جوالکارگاه های مقدماتی و پیشرفتۀ عکاسی 
چهارم

ترجمۀ کتاب مرجع: 
AI and Education :Guidance for policy�makers 

 )UNESCO, 2021(
سه ماهۀ دومدکتر کاوه بازرگان

سه ماهۀ چهارمدکتر کاوه بازرگانکارگاه تخصصی طراحی تجربۀ کاربر و رسانه های تعاملی

کارگاه تخصصی سنجش و ارزیابی تجربۀ یادگیری دانشجویان در 
سه ماهۀ سومدکتر کاوه بازرگانمحیط های یادگیری آمیخته 

سه ماهۀ چهارمدکتر حسین سرفرازترجمۀ کتاب همراه با یوری لوتمان
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سه ماهۀ دومدکتر زرین زردارکارگاه بین المللی هوش مصنوعی و روزنامه نگاریبین المللی شدن5

6
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

سه ماهۀ سومدکتر زرین زردارراه اندازی رشتۀ ارتباطات سالمت در مقطع کارشناسی ارشد

سه ماهۀ سومدکتر زرین زردارتدوین رشتۀ ارتباطات محیط زیست

نشست حل مشکالت در حوزۀ سیاست گذاری رسانه ای با تمرکز بر 
پلتفرم های ویدیو و نمایش فیلم

دکتر سیدجمال الدین 
اکبرزاده جهرمی 

سه ماهۀ سوم
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی روابط عمومی در سال 1401 

ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

1
تحول در علوم 

انسانی

راه اندازی رشتۀ روابط عمومی در مقطع کارشناسی ارشد با دو گرایش 
بین الملل و بازرگانی

همکاری دانشکده و گروه
سه ماهۀ سوم و 

چهارم 

سه ماهۀ سومهمکاری دانشکده و گروهراه اندازی دو فصلنامۀ تخصصی روابط عمومی و جامعه 

دورۀ آموزشی و مهارت افزایی روابط عمومی بحران برای مدیران و 
کارشناسان سازمان های مرتبط 

سه ماهۀ دومدکتر قدسی بیات

دورۀ آموزشی و مهارت افزایی روابط عمومی همراه برای مدیران و کارشناسان 
دولتی 

سه ماهۀ دومدکتر قدسی بیات

سه ماهۀ سومدکتر سیدرضا نقیب الساداتکارگاه تخصصی کاربرد روش سوات SWOT  در روابط عمومی 

سه ماهۀ چهارمدکتر سیدرضا نقیب الساداتکارگاه تخصصی کاربرد روشهای آینده پژوهی در روابط عمومی

سه ماهۀ سوماعضای گروهمیزگرد اخالق حرفه ای در روابط عمومی و رسانه ها

سه ماهۀ دومدکتر حسینعلی افخمیترجمۀ کتاب ارتباطات و فرهنگ 

سه ماهۀ سومدکتر حسینعلی افخمیترجمۀ کتاب شفافیت 

سه ماهۀ اولدکتر حسینعلی افخمیترجمۀ کتاب تبلیغات

سه ماهۀ دومدکتر حسینعلی افخمیترجمۀ کتاب گفتمان رسانه ای

سه ماهۀ سومدکتر حسینعلی افخمیمقالۀ علمی قاب بندی تغییرات اقلیمی در مطبوعات

سه ماهۀ چهارمدکتر حسینعلی افخمیمقالۀ علمی جایگاه احزاب در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری

سه ماهۀ دومدکتر حسینعلی افخمیمقالۀ علمی کارشناسی ارشد روابط عمومی: معرفی و ارزیابی

سه ماهۀ دومدکتر حسینعلی افخمیمقالۀ علمی »شکل گیری و تحول انجمن حرفه ای روابط عمومی در ایران«

سه ماهۀ چهارمدکتر سبحان یحیاییترجمۀ کتاب ارتباطات انسانی
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1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ چهارمدکتر قدسی بیاتمقالۀ علمی آسیب شناسی روابط عمومی در دانشگاه های ایران

مقالۀ علمی مولفه های حرفه ای شدن روابط عمومی در ایران از منظر 
صاحب نظران علوم ارتباطات و مدیران روابط عمومی

سه ماهۀ دومدکتر قدسی بیات

مقالۀ علمی استقرار روابط عمومی های همراه در بخش دولتی ایران؛ چالش ها 
و فرصت ها 

سه ماهۀ دومدکتر قدسی بیات

سه ماهۀ چهارمدکتر رضا صابریمقالۀ مبانی فلسفی دانش ارتباطات 

سه ماهۀ چهارم دکتر رضا صابریارتباطات در رویکرد اسالمی 

سه ماهۀ چهارمدکتر رضا صابرینشست علمی تخصصی جایگاه رسانه در اقتدار ملی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ چهارمدکتر رضا صابریکرسی ترویجی انسان شناسی ارتباطات

سه ماهۀ چهارم دکتر رضا صابریسخنرانی مبانی وجودشناسی ارتباطات

سه ماهۀ چهارمدکتر رضا صابریسخنرانی اهمیت هرمنوتیک در ارتباطات 

طرح درون دانشگاهی آسیب شناسی آموزش روابط  عمومی در دانشگاه های 
ایران؛ بررسی دیدگاه های دانش آموختگان 

سه ماهۀ چهارمدکتر قدسی بیات

طرح درون دانشگاهی اولویت های پژوهشی در حوزۀ روابط عمومی در ایران؛ 
بررسی دیدگاه صاحبنظران 

سه ماهۀ چهارم دکتر قدسی بیات

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

امضای تفاهم نامه و برگزاری دوره های حرفه ای روابط عمومی برای 
کارشناسان سندیکای شرکت های تولیدکنندۀ برق

همکاری دانشکده و گروه 
با مرکز مهارت افزایی

سه ماهۀ اول

دکتر سبحان یحیاییطرح برون دانشگاهی جامعه شناسی ارتباطات 
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

سه ماهۀ سومدکتر علیرضا عبداللهی نژادکارگاه تخصصی روابط عمومی و ارتباط با رسانه ها 

سه ماهۀ چهارمدکتر علیرضا عبداللهی نژادکرسی ترویجی ارائۀ مدل مطلوب ارتباط با رسانه ها در روابط عمومی ها 

سه ماهۀ چهارمدکتر علیرضا عبداللهی نژادبرگزاری یک طرح برون دانشگاهی 
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تعالی آموزش 4

سه ماهۀ سومدکتر حسینعلی افخمیتالیف کتاب در حوزۀ برنامه ریزی روابط عمومی 

سه ماهۀ دومدکتر حسینعلی افخمیتالیف کتاب در حوزۀ مفاهیم و نظریه های روابط عمومی

سه ماهۀ چهارمدکتر قدسی بیاتتالیف کتاب در حوزۀ روابط عمومی حرفه ای؛ مبانی و رویکردهای نظری 

سه ماهۀ چهارمدکتر قدسی بیاتتالیف کتاب در حوزۀ روابط عمومی الکترو نیک: مهارت ها و تکنیک ها )جلد اول( 

سه ماهۀ چهارمدکتر سبحان یحیاییتالیف کتاب در حوزۀ ارتباطات سیاسی در ایران معاصر

سه ماهۀ سومدکتر سیدرضا نقیب السادات تالف کتاب در حوزۀ روش های پژوهش در روابط عمومی 

سه ماهۀ چهارمدکتر سیدرضا نقیب الساداتتالف کتاب در حوزۀ مقدمه ای بر جامعه شناسی تبلیغات بازرگانی

سه ماهۀ سومدکتر سیدرضا نقیب الساداتفراخوان برگزاری سمینار روابط عمومی در ایران 

سه ماهۀ سومدکتر علیرضا عبداللهی نژادکارگاه تخصصی نگارش پیشرفته در فضای وب

سه ماهۀ سومدکتر علیرضا عبداللهی نژادنشست علمی تخصصی روزنامه نگاری سایبری در ایران؛ زمینه ها و چالش ها 

سخنرانی علمی با عنوان ارتباط با رسانه ها در روابط عمومی ها؛ فرصت ها و 
چالش ها

سه ماهۀ چهارمدکتر علیرضا عبداللهی نژاد

بین المللی شدن5

بازدید علمی از دانشگاه های دیگر کشورهای طرف قرارداد با دانشگاه 
عالمه طباطبائی و اعزام 10درصد دانشجوی دورۀ دکتری )جهت راه اندازی  

دورۀ دکتری روابط عمومی در ایران  برای اولین بار(
سه ماهۀ سومهمکاری تمام اعضای گروه

سه ماهۀ سومهمکاری تمام اعضای گروهبازدید علمی از دانشگاه های کشورهای فارسی زبان و جذب 1درصد دانشجو

شرکت در همایش 2 ساالنۀ انجمن بین المللی روابط عمومی IPRA )برگزار 
کننده ترکیه(

سه ماهۀ دومدکتر سیدرضا نقیب السادات

6
اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی و تربیتی

سه ماهۀ سومهمکاری تمام اعضای گروهنقد کتابی در حوزۀ روابط عمومی 

سه ماهۀ اولانجمن روابط عمومی ایراننشست  علمی تخصصی  انجمن علمی روابط عمومی ایران
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7

توسعۀ زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت

طرح درون دانشگاهی نحوۀ پذیرش دانشجوی ارشد روابط عمومی؛ روش و 
منابع آزمون

سه ماهۀ چهارم دکتر حسینعلی افخمی

8
جایگاه دانشکده و 

برندسازی

سه ماهۀ اولدکتر حسینعلی افخمیعضویت در هیئت تحریریۀ فصلنامۀ گلوبال مدیا )تهران(

سه ماهۀ اولدکتر حسینعلی افخمیعضویت در هیئت تحریریۀ فصلنامۀ آینده پژوهی )قزوین(

سه ماهۀ اولدکتر حسینعلی افخمیعضویت در هیئت تحریریۀ فصلنامۀ رسانه های نوین )عالمه طباطبائی(

سه ماهۀ سومدکتر حسینعلی افخمیبرگزاری همایش روابط عمومی، تغییر و پیشرفت
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی روزنامه نگاری در سال 1401 

ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ سومدکتر لیدا کاووسیکارگاه تخصصی نوشتن برای رسانه های سمعی و بصری

سه ماهۀ سومدکتر لیدا کاووسیکارگاه تخصصی ترجمۀ مطبوعاتی

سه ماهۀ چهارمدکتر لیدا کاووسیکرسی ترویجی برگزاری کرسی دربارۀ ارتباطات محیط زیست

سه ماهۀ سومدکتر بهارک محمودی کرسی ترویجی مطالعۀ سفره های غذا در آثار سینمایی ایران

سه ماهۀدکتر محمدمهدی موالییکارگاه تخصصی آشنایی با روش تحلیل الیه ای علت ها

سه ماهۀ سومدکتر محمدمهدی موالییکرسی ترویجی تحوالت پارادایمی مخاطب شناسی در رسانه

کرسی ترویجی »خبرمیانه«؛ مهاجرت مفاهیم در جهان خبر )با تاکید بر 
سه ماهۀ سومدکتر عباس اسدیتحول معنایی و بازتولید مفهوم خاورمیانه( 

سه ماهۀ چهارمدکتر عباس اسدیکرسی نظریه پردازی مرحلۀ دوم کرسی قبض و بسط گفتمان سیال

مقالۀ شناسایی مولفه ها و شاخص های فرهنگ سیاسی کاربران شبکه های 
سه ماهۀ سوم و چهارمدکتر عباس اسدیاجتماعی در ایران

مقالۀ تدوین چارچوب برنامۀ درسی سواد رسانه ای در دانشگاه فرهنگیان از 
سه ماهۀ سوم و چهارم دکتر عباس اسدی دیدگاه صاحبنظران

مقالۀ طراحی الگوی آموزش سواد رسانه ای برای معلمان، بر اساس 
سه ماهۀ سوم و چهارمدکتر عباس اسدیرویکرد داده بنیاد

سه ماهۀ سوم و چهارم دکتر عباس اسدیمقالۀ رسانه ها و فمینزه کردن سیاست

2
هدفمندسازی 

پژوهش 

سه ماهۀ اولدکتر لیدا کاووسیبازنگری دروس کارشناسی روزنامه نگاری 

فاز دوم طرح درون دانشگاهی مطالعۀ اجرای هویت استادان دانشگاه در 
سه ماهۀ چهارمدکتر بهارک محمودیاینستاگرام: مطالعۀکاربران

سه ماهۀ دومدکتر محمدمهدی موالییتالیف کتاب آینده پژوهی محتوا در اینترنت
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2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ چهارمدکتر محمدمهدی موالییمقالۀ تحلیل تجربۀ ارتباطات سالمت در ایران

سه ماهۀ دومدکتر محمدمهدی موالییمقالۀ آیندۀ فوتوژورنالیسم

سه ماهۀ چهارمدکتر عباس اسدیطرح درون دانشگاهی روزنامه نگاری 

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت 

سه ماهۀ اولهمکاری دانشکده و گروهتفاهم نامۀ همکاری با وزارت صمت

سه ماهۀ اولدکتر علی اصغر کیاتفاهم نامۀ همکاری با انجمن روابط عمومی ایران 

سه ماهۀ سومدکتر محمدمهدی موالییکارگاه تخصصی مهارت های روزنامه نگاری در عصر شبکه   

کارگاه تخصصی اصول روزنامه نگاری تجاری و اقتصادی
دکتر عباس اسدی و 

همکار برون دانشکدهای
سه ماهۀ سوم و چهارم 

کارگاه تخصصی اصول فتوژورنالیسم جنگ 
دکتر عباس اسدی و 

همکار برون دانشکدهای
سه ماهۀ سوم و چهارم 

کارگاه تخصصی رسانه و پیشگیری از جرم
دکتر عباس اسدی و 

همکار برون دانشکدهای
سه ماهۀ سوم و چهارم 

کارگاه تخصصی مخاطب شناسی
دکتر عباس اسدی و 

همکار برون دانشکدهای
سه ماهۀ سوم و چهارم 

کارگاه تخصصی کارآفرینی در رسانه ها
دکتر عباس اسدی و 

همکار برون دانشکدهای
سه ماهۀ سوم و چهارم 

کارگاه تخصصی مهارت های ارتباطات انسانی موثر
دکتر عباس اسدی و 

همکار برون دانشکدهای
سه ماهۀ سوم و چهارم 

کارگاه تخصصی آموزشی انجام مصاحبه های علمی
دکتر عباس اسدی و 

همکار برون دانشکدهای
سه ماهۀ سوم و چهارم 

کارگاه تخصصی تفکر شناختی اوگنی مسنر در جهان پسامدرن
دکتر عباس اسدی و 

همکار برون دانشکدهای
سه ماهۀ سوم و چهارم 
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

کارگاه تخصصی کاربرد تحلیل عاملی در ساخت، تحلیل و اعتباریابی 
پرسشنامه

دکتر عباس اسدی و 
همکار برون دانشکدهای

سه ماهۀ سوم و چهارم 

کارگاه تخصصی کاربرد مدل راش در ساخت، تحلیل و رواسازی 
پرسشنامه

دکتر عباس اسدی و 
همکار برون دانشکدهای

سه ماهۀ سوم و چهارم 

کارگاه تخصصی  پروپوزال  نویسی در رشتۀ روزنامه نگاری و ارتباطات
دکتر عباس اسدی و 

همکار برون دانشکدهای
سه ماهۀ سوم و چهارم 

سه ماهۀ اولدکتر عباس اسدینشست علمی وضعیت آموزش روزنامه نگاری در دانشگاه های دولتی و غیر انتفاعی 

سه ماهۀ اولدکتر عباس اسدینشست علمی ارتباط و ضد ارتباط )بررسی سیاست های ارتباطی دولت سیزدهم(

سه ماهۀ سه ماهۀ اولدکتر عباس اسدی نشست علمی فناوری های نوین ارتباطی و آیندۀ روزنامه نگاری 

سه ماهۀ سوم و چهارم دکتر عباس اسدینشست علمی بررسی و تحلیل عکاسی جنگ در جنگ روسیه و اکراین

سه ماهۀ سوم و چهارم دکتر عباس اسدینشست علمی وضعیت فتوژورنالیسم در ایران با تاکید بر حادثۀ متروپل اهواز

سه ماهۀ سوم و چهارم دکتر عباس اسدینشست علمی نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد

سه ماهۀ سوم و چهارم دکتر عباس اسدینشست علمی خالء قانونی در حوزۀ فناوری اطالعات

سه ماهۀ سوم و چهارم دکتر عباس اسدی نشست علمی  بایدها و نبایدهای شبکۀ ملی اطالعات ایران 

سه ماهۀ سوم و چهارم دکتر عباس اسدینشست علمی الگوی مدیریت رسانه  مبتنی بر علم و فناوری بومی 

سه ماهۀ سوم و چهارم دکتر عباس اسدینشست علمی مطبوعات محلی و نقش آنها در وقایع سیاسی

سه ماهۀ سوم و چهارم دکتر عباس اسدینشست علمی فراز و فرودهای مطبوعات پزشکی در ایران 

سه ماهۀدکتر عباس اسدینشست علمی  فراز و فرودهای مطبوعات سینمایی در ایران 

سه ماهۀ سوم و چهارم دکتر عباس اسدی نشست علمی نقش رسانه ها در ترویج محصوالت سالم کشاورزی

سه ماهۀ سوم و چهارم دکتر عباس اسدینشست علمی فرصت های کارآفرینی در ارتباطات 
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ سوم و چهارم دکتر عباس اسدینشست علمی جایگاه رسانه در زیست بوم کارآفرینی دانشگاه 

سه ماهۀ سوم و چهارم دکتر عباس اسدیسخنرانی علمی نقد و بررسی کتاب تحلیل سیاسی با حضور نویسنده 

سه ماهۀ سوم و چهارم دکتر عباس اسدی سخنرانی علمی رسانه ها و جنگ روسیه و اکراین 

تعالی آموزش 4

ترجمۀ کتاب  فراسوی رسانه های جدید
Beyond New Media 

سه ماهۀ چهارمدکتر علی اصغر کیا

سه ماهۀ سومهمکاری دانشکده و گروهراه اندازی رشتۀ روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون در مقطع کارشناسی ارشد

سه ماهۀ سومهمکاری دانشکده و گروهراه اندازی رشتۀ مدیریت رسانه در مقطع دکتری 

سه ماهۀ چهارمهمکاری دانشکده و گروهراه اندازی فصلنامۀ مطالعات روزنامه نگاری 

سه ماهۀ چهارمدکتر لیدا کاووسیترجمۀ کتاب Strategic Interaction نوشتۀ ایروین گافمن

سه ماهۀ سومدکتر لیدا کاووسیترجمۀ کتاب Reset  نوشتۀ رونالد جی دیبرت

برگزاری کارگاه ویراستاری برای استادان دانشگاه عالمه طباطبائی زیر نظر 
معاونت آموزشی دانشگاه 

سه ماهۀ دومدکتر لیدا کاووسی

سه ماهۀ سومدکتر لیدا کاووسیطرح درون دانشگاهی راه اندازی ارشد روزنامه نگاری چندرسانه ای

سه ماهۀ چهارمدکتر بهارک محمودیتالیف کتاب نوشتن برای رسانه: از جستار تا مقاله

سه ماهۀ سومدکتر بهارک محمودیمقالۀ خرده فرهنگ استاد دانشگاه در شبکه های اجتماعی

سه ماهۀ سومدکتر بهارک محمودی مقالۀ تحلیل دریافت شهر در سینمای ایران

سه ماهۀ سومدکتر بهارک محمودیمقالۀ شناخت سبک های اجرای هویت استادان دانشگاه در اینستاگرام

سه ماهۀ سومدکتر بهارک محمودی کارگاه تخصصی آشنایی با تحلیل مضمون در آثار بصری

سه ماهۀ سومدکتر بهارک محمودیکارگاه تخصصی آشنایی با روش مردم نگاری آنالین )نتنوگرافی(

سه ماهۀ سومدکتر بهارک محمودیکارگاه تخصصی جستارنویسی: نوشتن برای تمام فصول
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زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

تعالی آموزش4

سه ماهۀ اولدکتر بهارک محمودیکارگاه تخصصی سینما و پژوهش

سه ماهۀ اولدکتر عباس اسدی کارگاه تخصصی شیوۀ فهم منطق  وارنه در روزنامه نگاری 

سه ماهۀ اولدکتر عباس اسدیکارگاه تخصصی شیوۀ تحلیل اخبار بین المللی 

سه ماهۀ سومدکتر عباس اسدیکارگاه تخصصی گزارش نویسی جنایی در رسانه 

سه ماهۀ چهارمدکتر عباس اسدی تالیف کتاب خبرگزاری 

سه ماهۀ چهارمدکتر عباس اسدیتالیف کتاب شوراهای حل اختالف

سه ماهۀ چهارمدکتر عباس اسدی ترجمۀ کتاب مطبوعات و آفریقا

سه ماهۀ چهارمدکتر عباس اسدیترجمۀ کتاب تاریخ و آفریقا 

سه ماهۀ چهارمدکتر عباس اسدیترجمۀ کتاب ارتباطات در آسیا  

سه ماهۀ چهارم دکتر عباس اسدی طرح درون دانشگاهی بازنگری دروس کارشناسی ارشد روزنامه نگاری 

سه ماهۀ چهارمدکتر محمدمهدی موالیینشست علمی تخصصی هوش مصنوعی در ارتباطات و روزنامه نگاری

بین المللی شدن 5
سه ماهۀ دومدکتر علی اصغر کیاشرکت در همایش بین المللی ارتباطات )IAMCR( در کشور چین )تیرماه 1400(

سه ماهۀ اولدکتر محمدمهدی موالییمقالۀ تحلیل محتوای رسانه ها از منظر سیاست گذاری

6
اعتالی فرهنگی،

اجتماعی و تربیتی 

سه ماهۀ چهارمدکتر بهارک محمودی تالیف کتاب »بازنمایی سبک زندگی استادان دانشگاه در اینستاگرام« 

سه ماهۀ اولدکتر عباس اسدینقد کتاب راهنمای لیدنویسی تالیف دکتر امیدعلی مسعودی

7

توسعۀ 

زیرساخت ها و 

بهره وری مدیریت

سه ماهۀ سومدکتر بهارک محمودیتالیف کتاب تحلیل مضمون: قدم اول در روش های کیفی

سه ماهۀ سومدکتر بهارک محمودینشست علمی تخصصی رسانه داری در عصر جدید

سه ماهۀ چهارمدکتر بهارک محمودی راه اندازی فصلنامۀ مطالعات ارتباطی و سینما
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ف
دی
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زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

8
جایگاه دانشگاه و

برندسازی

سه ماهۀ چهارمدکتر بهارک محمودیهمایش روزنامه نگاری جستار محور: دالیل و آینده

سه ماهۀ چهارمدکتر عباس اسدیاولین همایش ملی تاریخ مطبوعات در ایران

سه ماهۀ اول دکتر محمدمهدی موالییکارگاه تخصصی برنامه ریزی سناریویی در فرهنگ و رسانه

نشست علمی تخصصی کاربردهای علوم شناختی در شاخه های علوم 
ارتباطات و روزنامه نگاری

سه ماهۀ سومدکتر محمدمهدی موالیی
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برنامۀ عملیاتی دانشکدۀ مدیریت و حسابداری در سال 1401

ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تحول در علوم 1
انسانی

سه ماهۀ سومدکتر اصلی پورطرح پژوهشی الزامات تحّول در گرایش های رشتۀ مدیریت با رویکرد اسالمی- ایرانی

مستمرمعاونت آموزشیبازنگری برنامه های درسی گروه های آموزشی بنا به پیشنهاد هر گروه

هدفمندسازی 2
پژوهش

مستمرمعاونت پژوهشیطرح/ پایان نامه استخراج نظام مسائل رشتۀ مدیریت به تفکیک گروه های آموزشی

سه ماهۀ سومدکتر جمالیان پورفعال سازی ظرفیت سامانۀ ساتع در توسعۀ طرح های پژوهشی برون دانشکده ای

3
ارتباط با جامعه 

و صنعت

سه ماهۀ دومدکتر حسین پورتأسیس شرکت چندمنظوره سرمایه گذاری اعضای هیئت علمی دانشگاه
سه ماهۀ اولدکتر جمالیان پوراحیای دفتر ارتباط با صنعت دانشکده

سه ماهۀ اولدکتر جمالیان پورراه اندازی مرکز کاربرد تکنولوژی در مدیریت

سه ماهۀ دومدکتر مطیعیتأسیس شرکت دانش بنیان خدمات مشاوره ای مدیریت

سه ماهۀ دومدکتر پیمانیتأسیس یک شرکت دانش بنیان در حوزۀ مالی و بانکداری

سه ماهۀ دومدکتر رئیسیراه اندازی مرکز علم داده و تحلیل های پیشرفتۀ کسب و کار

تعالی آموزش4

سه ماهۀ اولمعاونت آموزشیاحیای شورای برنامه ریزی درسی دانشکده

مستمرهیئت رئیسهتوسعۀ همکاری های علمی با دانشکدۀ آمار، ریاضی و رایانه

سه ماهۀ دومدکتر خانمحمدیراه اندازی مدرسۀ عالی حکمرانی سردار شهید سلیمانی

سه ماهۀ دوممعاونت پژوهشیراه اندازی نخستین نشریۀ التین دانشکدهبین المللی شدن5

6

اعتالی فرهنگی، 
اجتماعی و 

تربیتی

سه ماهۀ سوم خانم خداییبرگزاری نشست انجمن های علمی- دانشجویی دانشکده
و چهارم

برگزاری 4 مورد مراسم مناسبتی )مذهبی/ سیاسی( در سطح دانشکده برای کارکنان 
سه ماهۀ سوم آقای ساعیعلمی و اداری دانشکده

و چهارم
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ف
دی

اهداف ر
راهبردی 

دانشگاه
زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

7

توسعۀ 

زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت

سه ماهۀ دومدکتر حقیقیطرح پژوهشی بازمهندسی شرح وظایف و ساختار دانشکده

طرح پژوهشی بازمهندسی و استانداردسازی فرآیندهای دانشکده در راستای اخذ 
گواهینامه کیفیت

سه ماهۀ سومدکتر تقوی فرد

8
جایگاه دانشگاه 

و برندسازی

سه ماهۀ دومرئیس دانشکدهبرگزاری نشست روسای دانشکده های مدیریت استان تهران

انعکاس دفاعیۀ رساله های دکتری در سایت دانشکده در قالب خبر و کلیپ چندرسانه ای 
خالصه جلسه دفاعیه

مستمرمعاونت پژوهشی
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برنامه عملیاتی گروه مدیریت دولتی درسال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ اولدکتر خان محمدیطراحی برنامه درسی دکتری رشته »حکمرانی«

سه ماهۀ دومدکتر قربانی زادهطراحی »گرایش حکمرانی« در مقطع ارشد

سه ماهۀ دومدکتر زرندیطراحی »گرایش سالمت اداری« در مقطع ارشد

سه ماهۀ اولدکتر زرندیطراحی »گرایش مدیریت توسعه«  در مقطع ارشد

سه ماهۀ سومدکتر واعظیکرسی ترویجی حرکت وضعی و انتقالی در مدیریت

سه ماهۀ سومدکتر قربانی زادهتألیف کتاب درسی روش تحقیق با رویکرد تحول علوم انسانی

سه ماهۀ دومدکتر حسین پورتألیف کتاب در حوزه مدیریت خدمات عمومی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

طرح پژوهشی/ پایان نامه طراحی درخت نظام مسائل مدیریت دولتی ایران جهت 

هدایت موضوعات رساله ها و پایان نامه ها
سه ماهۀ دومدکتر اصلی پور

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ دومدکتر واعظیانتشار مجله علمی »مطالعات مدیریت خدمات عمومی«

سه ماهۀ سومدکتر زرندینشست علمی ارتقاء سالمت اداری و راهکارهای آن

سه ماهۀ سومدکتر سیدنقوینشست علمی مرور تجربیات مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی

سه ماهۀ سومدکتر کاظمیاننشست علمی سیاستگذاری مسکن یا سیاست ملی شهری در ایران

سه ماهۀ سوممدیر گروهانتخاب شریک نهادی گروه و توسعه همکاری های فیمابین

سه ماهۀ دومدکتر فرجیتشکیل هسته پژوهشی »شهر هوشمند«

تعالی آموزش4

سه ماهۀ دومدکتر قربانی زادهطرح پژوهشی نیاز سنجی آموزش کاربردی دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی 

اعضای گروهبرگزاری کارگاه های مهارتی مبتنی بر نیازهای دانشجویان 
سه ماهۀ سوم و 

چهارم

سه ماهۀ سومدکتر سید نقویپذیرش دانشجوی پسادکتری)موضوعات منابع انسانی یا نظام اداری(
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
زمان بندیمجریعناوین برنامه هادانشگاه

سه ماهۀ سومدکتر رودسازنشست مجازی با استادان مدیریت دولتی خارج از کشوربین المللی شدن5

6
اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی و تربیتی
دعوت از شخصیت های فرهنگی برای سخنرانی در موضوعات مرتبط با مدیریت 

دولتی )اخالق اداری و ...(
سه ماهۀ سومدکتر رضایی منش

7

توسعه زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت
سه ماهۀ دومدکتر کوشکیطرح پژوهشی ارتقاء بهره وری منابع انسانی دانشگاه

8
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

سه ماهۀ چهارمدکتر سیدنقویبرگزاری دومین کنفرانس ملی توسعه و تعالی منابع انسانی

سه ماهۀ سومدکتر حسین پوربرگزاری دومین همایش ملی تعالی خدمات عمومی
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برنامه عملیاتی گروه مدیریت بازرگانی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ چهارمدکتر بخشی زادطرح پژوهشی طراحی رشته مدیریت شناختی )کارشناسی ارشد(

سه ماهۀ چهارمدکتر یزدان شناس، دهقانانبرگزاری 2 مورد کرسی ترویجی مصوب در گروه بازرگانی

سه ماهۀچهارم دکتر خاشعی، دهقانانطرح پژوهشی اصول کسب و کار از منظر اسالمی

طرح پژوهشی آسیب شناسی درس های مدیریت بازرگانی با پسوند اسالمی
دکتر خلیل نژاد، یزدان 

شناس
سه ماهۀ چهارم

2
هدفمندسازی 

پژوهش

راه اندازی و توسعه سه هسته پژوهشی )رفتار مصرف کننده، اجرا و کنترل 
استراتژی، مدیریت منابع انسانی شناختی(

دکتر دهدشتی، دکتر 
خاشعی، دکتر دهقانان

سه ماهۀ چهارم

طرح پژوهشی تدوین نقشه پژوهشی همکاران و تمرکز رساله ها و پایان نامه 
بر مسائل مدیریت بازرگانی مبتنی بر مسائل کشور

سه ماهۀ سومدکتر دهقانان

سه ماهۀ سومدکتر ابراهیمیطرح پژوهشی درون دانشکده ای امکان سنجی رشته های میان رشته ای بازرگانی

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ چهارمدکتر دهدشتیانتشار مجله بازاریابی 

انتشار 11 کتاب علمی تخصصی )در زمینه های بازاریابی و سیاستگذاری 
بازرگانی(

دکتر دهدشتی )1(، دکتر 
ابراهیمی )2(، دکتر خاشعی 

)1(، دکتر کریمی )1(، 
دکتر ناصحی فر )3(، دکتر 

محمدیان )1(

سه ماهۀ سوم

سه ماهۀ چهارمدکتر کریمیراه اندازی خوشه مشورتی و قطب علمی بازرگانی بین الملل

سه ماهۀ سوماعضای گروهبرگزاری 5 نشست حل مسائل کشور در حوزه بازرگانی

سه ماهۀ چهارمدکتر ابراهیمی، ناصحی فرانجام پروژه در زمینه استراتژی و بازاریابی بانک ملی ایران

سه ماهۀ چهارمدکتر محمدیانانجام پروژه در زمینه بازاریابی و استراتژی فروشگاه های زنجیره ای
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تعالی آموزش4
سه ماهۀ چهارمدکتر ناصحی فرطرح درون دانشکده ای نیازسنجی دوره های مهارتی

سه ماهۀ چهارماعضای گروهپذیرش دانشجویان پسا دکترا

بین المللی شدن5

سه ماهۀچهارمدکتر محمدیانطرح پژوهشی توسعه فردی و برندسازی شخصی اساتید  در سطح بین المللی

سه ماهۀسومدکتر صحتنشست علمی کارراهه پیشرفت شغلی نظام انگیزش و حمایت بین الملل اساتید

سه ماهۀ چهارمدکتر ناصحی فربرگزاری کنفرانس بازرگانی در سطح بین الملل

سه ماهۀ چهارماعضای گروهراه اندازی فرصت های مطالعاتی )2 نفر(

مستمراعضای گروهشرکت در کنفرانس های بین المللی )3 نفر(

سه ماهۀ سوماعضای گروهتبادل دانشجو با کشورهای خاور میانه )محور مقاومت( و سایر کشور ها

6
اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی و تربیتی

مستمراعضای گروه برگزاری جلسات مستمر فصلی با دانشجویان بازرگانی

سه ماهۀ سوماعضای گروهبرگزاری دوره های مهارتی انجمن های علمی تخصصی دانشجویان

7

توسعه زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت
سه ماهۀ دومدکتر حقیقیطرح پژوهشی بازمهندسی شرح وظایف و ساختار دانشکده

8
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی
سه ماهۀ  چهارمدکتر بخشی زادهطرح پژوهشی عوامل موثر بر برندسازی دانشگاه عالمه طباطبایی
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برنامه عملیاتی گروه مدیریت صنعتی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

اعضای علمی بومی سازی محتوای برنامه های درسی )مدیریت فناوری اطالعات(
IT زیرگروه

سه ماهۀ دوم 

سه ماهۀ سومتالیف کتب درسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت فناوری اطالعات

2
هدفمندسازی 

پژوهش

پایان نامه یا طرح درون دانشکده ای استخراج مسائل مدیریت صنعتی کشور
دکتر صوفی، دکتر 

حاجیان
سه ماهۀ دوم

سه ماهۀ دومدکتر حنفی زادهتشکیل درخت نظام مسائل )تعریف مسائل کلی و سپس تعریف مسائل فرعی(

برگزاری یک کنفرانس یا همایش با محوریت موضوعات نو در فناوری اطالعات
اعضای علمی 
IT زیرگروه

سه ماهۀ سوم

مستمردکتر حنفی زادهانتشار مقاله مشترک با همراهی استادان خارج از کشور

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ سومدکتر امیریبرگزاری نشست حل مسائل جامعه در حوزه کمک به صنعت سیمان 

سه ماهۀ سومدکتر کزازیبرگزاری نشست حل مسائل جامعه در حوزه مدیریت کیفیت

تعالی آموزش4

سه ماهۀ دومدکتر تقوی فردطرح درون دانشکده ای تأسیس رشته مدیریت کیفیت در مقطع دکترا 

سه ماهۀ دومدکتر حنفی زادهطرح درون دانشکده ای تأسیس رشته مدیریت تعارض در مقطع کارشناسی ارشد

طرح درون دانشکده ای طراحی دوره های آموزشی کوتاه مدت کاربرد علم 
داده در مدیریت

سه ماهۀ دومدکتر رئیسی

سه ماهۀ سوماعضای گروهپذیرش دانشجویان پسادکترا

سه ماهۀ سومدکتر تقوا، حنفی زادهبه کارگیری استادان خارج از کشور برای تدریس در حوزه فناوری اطالعات

بین المللی شدن5
سه ماهۀ دومدکتر حنفی زادهتوسعه ارتباطات بین المللی جهت تسهیل راه اندازی نشریه التین دانشکده

سه ماهۀ سوماعضای گروهنشست با استادان خارجی در خصوص مباحث نوین در مدیریت عملیات
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

6
اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی و تربیتی
سه ماهۀ سومدکتر کزازیبرگزاری حداقل یک بازدید علمی

7

توسعه زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت
سه ماهۀ سومدکتر تقوی فردطرح پژوهشی بازمهندسی و استانداردسازی فرآیندهای دانشکده

8
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

سه ماهۀ دوممدیر گروهمصاحبه با اعضای هیئت علمی گروه و معرفی پتانسیل های گروه

سه ماهۀ سوممدیر گروهانجام کار رسانه ای بر روی عالقمندی ها و تخصص اعضای گروه
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برنامه عملیاتی گروه آموزشی مدیریت جهانگردی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ سومدکتر قادری، حسینیبرگزاری دو کرسی ترویجی

سه ماهۀ دومدکتر پورفرجطرح پژوهشی بررسی حقوق مسافر و گردشگر از دیدگاه اسالم

سه ماهۀ چهارمدکتر پورفرج، زارعانتشار دو عنوان کتاب تخصصی در زمینه گردشگری با رویکرد اسالمی ایرانی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

راه اندازی سه هسته پژوهشی )مدیریت مقصد، برنامه ریزی گردشگری 
پایدار، گردشگری شهری(

سه ماهۀ دومدکتر تاج زاده، ضیایی، حسینی

سه ماهۀ دومدکتر یاوری گهرطرح پژوهشی شناسایی مسایل و مشکالت  بنیادین صنعت گردشگری کشور

هماهنگی با انجمن صنفی  دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری برای انجام 
پروژه های تقاضامحور در قالب رساله و پایان نامه

سه ماهۀ اولاعضای گروه

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

برگزاری دوره های مهارتی وبیناری با همکاری انجمن ها )مهارت های  تهیه 
طرح کسب و کار؛ فن راهنمایی تورهای گردشگری(

سه ماهۀ سوماعضای گروه

برگزاری نشست گردشگری دفاع مقّدس با  مشارکت ستاد راهیان نور و 
بنیاد حفظ آثار و ارزش ها ی دفاع مقدس

سه ماهۀ سومدکتر قادری

سه ماهۀ سومدکتر یاوری گهربرگزاری نشست های تخصصی اخالق حرفه ای در گردشگری و مهمان نوازی

برگزاری همایش روز جهانی گردشگری با همکاری مرکز مطالعات 
گردشگری دانشگاه

سه ماهۀ سومدکتر محمودزاده- حسینی

برگزاری نشست حل مسائل گردشگری کشور با مشارکت بخش های مرتبط
دکتر حسینی، دکتر کروبی، 

ضیایی
سه ماهۀ سوم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

تعالی آموزش4

طرح درون دانشکده ای راه اندازی رشته کارآفرینی گردشگری با همکاری 
گروه آموزشی مدیریت فناوری و کار آفرینی

سه ماهۀ دومدکتر قادری

طرح درون دانشکده ای نیاز سنجی مهارت های مورد نیاز صنعت 
گردشگری

سه ماهۀ دومدکتر تاج زاده

پذیرش دانشجو رشته مدیریت میراث فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد 
)اولین بار(

سه ماهۀ سوماعضای گروه

سه ماهۀ سوماعضای گروهپذیرش دانشجو رشته اکوتوریسم در مقطع کارشناسی ارشد )اولین بار(

بین المللی شدن5

UNWTO سه ماهۀ سوممدیر گروهپیگیری برای عضویت در شبکه آموزش گردشگری

برقراری ارتباط با سازمان کنفرانس اسالمی جهت توسعه همکاری با 
کشورهای عضو در حوزه گردشگری و مهمان نوازی

سه ماهۀ سومدکتر حسینی

6
اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی و تربیتی
دوماعضای گروهتأسیس انجمن دانش آموختگان گردشگری دانشگاه عالمه طباطبائی

7

توسعه زیرساخت ها 

و بهره وری 

مدیریت
دوماعضای گروهطرح بهره برداری از هتل بلوار کشاورز به عنوان هتل آموزشی

8
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی
راه اندازی خوشه مشورتی با مشارکت انجمن های صنفی فعال در صنعت 

گردشگری
دومدکتر محمودزاده
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برنامه عملیاتی گروه آموزشی مدیریت فناوری و کارآفرینی در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

سه ماهۀ دومدکتر قاضی نوریبروز رسانی برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت فناوری

سه ماهۀ دوماعضای گروهروزامدی منابع درسی و طرح دروس تخصصی ارائه شده در گروه

طرح پژوهشی درون دانشکده ای مطالعه رشته گرایش های جدید و بین رشته ای ی در 
حوزه کارآفرینی و کسب و کار

سه ماهۀ دومدکتر مطیعی

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ دوماعضای گروهپایان نامه یا طرح درون دانشکده ای استخراج مسائل مدیریت فناوری و کارآفرینی کشور

TRL9 سه ماهۀ چهارمدکتر مطیعیپیگیری فرآیند ثبت یک اختراع قابل تجاری سازی با

سه ماهۀ چهارمدکتر میرواحدیراه اندازی نشریه علمی پژوهشی در حوزه کارآفرینی

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

سه ماهۀ سوماعضای گروهتدوین نظام مسائل مرتبط با حوزه مطالعات گروه

سه ماهۀ چهارماعضای گروهنشست حل مسائل کشور در حوزه فناوری های نوین

سه ماهۀ چهارماعضای گروهنشست حل مسائل کشور در حوزه اشتغال و کارآفرینی

تعالی آموزش4

سه ماهۀ چهارمدکتر طباطبائیانبرگزاری دوره مشترک مقطع کارشناسی ارشد مدیریت فناوری دفاعی

سه ماهۀ چهارمدکتر مطیعیراه اندازی مقطع دکتری کارآفرینی

سه ماهۀ سومدکتر گودرزیبرگزاری دوره مهارتی حوزه مدیریت تکنولوژی برای عموم دانشجویان

سه ماهۀ سومدکتر گودرزیارائه دروس مرتبط حین تعامل و بازدید از شرکت های صنعتی

بین المللی شدن5
سه ماهۀ سومدکتر طباطبائیانبرگزاری نشست فارغ التحصیالن مدیریت تکنولوژی ایرانی خارج از کشور

سه ماهۀ سومدکتر طباطبائیانبرگزاری نشست مشترک با استادان دانشکده ها و دانشگاه های خارج از ایران
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

6
اعتالی فرهنگی، 

اجتماعی و 
تربیتی

سه ماهۀ سوممدیر گروهبرگزاری یک رویداد با توجه به جنبه های فرهنگی و اجتماعی کسب و کارها

7
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

انجام طرح پژوهشی طراحی مدل دانشگاه کارآفرین از منظر اثربخشی علوم انسانی
دکتر نقی زاده، 

گودرزی، مطیعی
سه ماهۀ دوم

تولید محتوا و پادکست و انتشار در صفحات اجتماعی
انجمن دانشجویی 

کارآفرینی
مستمر
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برنامه عملیاتی گروه آموزشی مدیریت مالی وبانکداری در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی

تدوین و انتشار کتاب روش تحقیق مالی به عنوان نخستین کتاب این حوزه 
در کشور

سه ماهۀ دومدکتر ارضاء

2
هدفمندسازی 

پژوهش

سه ماهۀ سومدکتر پیمانی، دکتر ارضاءراه اندازی و اخذ مجوز نخستین نشریه تخصصی »مالی و بانکداری«

استخراج نظام مسائل مالی و بانکداری کشور جهت هدفمند کردن موضوع 
پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

سه ماهۀ دومدکتر پیمانی

سه ماهۀ سومدکتر بت شکن، دکتر ارضاتعریف پروژه های پژوهشی هدفمند جهت رفع مشکالت اقتصادی کشور

بررسی و امکان سنجی تأسیس قطب علمی در حوزه بانکداری اسالمی و یا 
نظام تامین مالی و یا مبارزه با پولشویی

دکتر محقق نیا، رجایی، 
ابراهیمی، بحرالعلوم، امیری

سه ماهۀ دوم

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

راه اندازی آزمایشگاه مالی و برقراری ارائه خدمات تخصصی مالی و 
بانکداری از طریق امکانات آزمایشگاه به سازمان های بیرونی

سه ماهۀ سومدکتر پیمانی، دکتر ارضا

مشارکت فعال در جهت ارائه راهکارهای سیاستی به نهادهای ذیربط از طریق 
خوشه پولی و بانکی

مستمردکتر بت شکن، سرگلزایی

سه ماهۀ دومدکتر پیمانی، دکتر ارضاتأسیس خوشه مشورتی بازار سرمایه و اخذ ارتباط با دستگاه های اجرایی مرتبط

تعالی آموزش4

طرح درون دانشکده ای رشته تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی تحت 
عنوان »رشته مالی«

سه ماهۀ دومدکتر پیمانی

سه ماهۀ دومدکتر پیمانیطراحی درس یا دوره آموزشی آزاد جدید »هوش مصنوعی در مالی«

بین المللی شدن5
برگزاری دو نشست علمی حل مسائل کشور با دعوت از اساتید ایرانی 

دانشگاه های خارج از ایران
دکتر بت شکن، دکتر 

رجایی
سوم
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

6
توسعه زیرساخت ها و 

بهره وری مدیریت

همکاری با دانشگاه در جهت تأمین مالی پایدار و مدیریت دارایی ها
دکتر ارضا، بت شکن، 

سرگلزایی
مستمر

انجام پژوهش در زمینه مدل سازی راهکارهای تأمین مالی آموزش عالی با 
تأکید بر دانشگاه های  علوم انسانی

دکتر بحرالعلوم، دکتر 
دهقان

سه ماهۀ دوم

سه ماهۀ سومدکتر ارضاراه اندازی صندوق نیکوکاری/ سرمایه گذاری با همکاری دانشگاه

7
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی
معرفی قابلیت های گروه از طریق اطالع رسانی تخصص ها و زمینه های 
تحقیقاتی اعضای هیئت علمی گروه با رسانه های دیداری و شنیداری

سه ماهۀ دومدکتر محقق نیا، دکتر رجایی
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برنامۀ عملیاتی گروه آموزشی حسابداری در سال 1401

ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

1
تحول در علوم 

انسانی
سه ماهۀ دومدکتر جمالیان پورتالیف یک عنوان کتاب در حوزه کاربرد فناوری های نوین در حسابداری

2
هدفمندسازی 

پژوهش

پایان نامه یا طرح درون دانشکده ای استخراج مسائل حوزه حسابداری و 
حسابرسی کشور

سه ماهۀ دومدکتر بولو

برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص بکارگیری فناوری های نوین در 
حسابداری و حسابرسی

سه ماهۀ سومدکتر جمالیان پور

3
ارتباط با جامعه و 

صنعت

ایجاد آزمایشگاه حسابداری یا همکاری با رشته ها یا گروه های مرتبط جهت 
توسعه آزمایشگاه های مشترک برای رفع نیازهای آزمایشگاهی گروه حسابداری

سه ماهۀ چهارماعضای گروه

طرح پژوهشی ارائه راهکار ها در خصوص حل مشکالت کشور در خصوص 
مسائل حسابداری و حسابرسی

سه ماهۀ دوماعضای گروه

تعالی آموزش4

ایجاد رشته جدید با عنوان سیستم های اطالعاتی حسابداری و حسابرسی با 
همکاری دانشکده علوم ریاضی و رایانه

سه ماهۀ سومدکتر جمالیان پور

انجام مطالعات تطبیقی در خصوص سرفصل های رشته های مربوط به گروه 
حسابداری و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد برای اصالح برنامه های درسی 

محتوی دروس رشته های مذکور
سه ماهۀ دومدکتر طاهری، صدیقی

طراحی واحد درسی با عنوان حسابداری رفتاری برای توسعه فعالیت های بین 
رشته ای با مشارکت دانشجو روانشناسی و علوم تربیتی

سه ماهۀ دومدکتر شکرخواه

طراحی واحد درسی گزارشگری پایداری در راستای فعالیت بین رشته ای با 
مشارکت گروه های اموزشی مرتبط با این حوزه

سه ماهۀ دومدکتر مرفوع

سه ماهۀ دومدکتر بولوطراحی واحد درسی گزارشگری یکپارچه و گزارشگری شرکتی
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ف
دی

اهداف راهبردی ر
دانشگاه

زمان بندیمجریعناوین برنامه ها

سه ماهۀ سومدکتر سلیمیبرگزاری دو نشست با اساتید خارج از کشوربین المللی شدن5

6
جایگاه دانشگاه و 

برندسازی

بروز رسانی اطالعات مربوط به اعضای گروه در سایت دانشگاه و تشریح 
دستاوردهای آموزشی و پژوهشی گروه و انعکاس رسانه ای آن

سه ماهۀ اولدکتر اسکندر

سه ماهۀ سومدکتر اسکندرمشارکت فعال در سمینار های داخلی حسابداری و حسابرسی
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