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ــای  ــش در زمینه ه ــدف »پژوه ــا ه ــی ب ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــه مطالع مؤسس
فرهنگــی و اجتماعــی آمــوزش عالــی و توســعه و ارتقــای علــوم انســانی و 
اجتماعــی« تأســیس شــده اســت. نیــاز بــه انجــام پژوهش هــا و مطالعاتــی 
ــد،  ــری باش ــام تصمیم گی ــه نظ ــرد ب ــده و راهب ــه ، ای ــه نظری ــا ارائ ــدف آنه ــه ه ک
همچنیــن، ضــرورت ارتبــاط پیاپــی بــا صاحب نظــران و نخبــگان و تــداوم فعالیــت 
ــی ایــران، ســبب  مرکــزی بــرای تحلیــل و نظریه پــردازی دربــاره آمــوزش عال

ــد.  ــی گردی ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــه مطالع ــیس مؤسس تأس
بــر ایــن اســاس، در جلســه 1382/7/12 شــورای گســترش آموزش عالی با تأســیس 
ــا ســاختار چهــار گــروه مطالعــات  »پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی« ب
آینده نگــر، مطالعــات اجتماعــی، مطالعات زنــان و مطالعــات فرهنگی موافقــت اصولی 
ــا عنــوان »پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی  و در تاریــخ  82/8/19 موافقــت قطعــی ب
و اجتماعــی« صــورت گرفــت و بــا ابــاغ مصوبــه مربــوط، راه انــدازی پژوهشــکده از 
ســال 1383 وارد مرحلــه اجرایــی شــد. شــورای گســترش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی 
در جلســه 829 مــورخ 1۰/ ۴۰/ 99  بــا تبدیــل ســاختار و ارتقــای پژوهشــکده مطالعــات 
فرهنگــی و اجتماعــی بــه مؤسســه موافقــت قطعــی و عــاوه بــر چهــار گــروه پژوهشــی 
پیشــین کــه داری موافقــت قطعــی می باشــند بــا گروه هــای جدیــد مطالعــات علــم و 
فنــاوری و مطالعــات ارتباطــات و فضــای مجــازی بــرای مدت دو ســال موافقــت اصولی 
کــرد. مؤسســه دارای کمیســیون دائمــی و هیئــت امنای مســتقل اســت. اعضــای هیئت 
علمــی مؤسســه، اســاتید و پژوهشــگران حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی دانشــگاه ها و 
مراکــز پژوهشــی کشــور، مهم تریــن منبــع تولید آثار علمی و پژوهشــی مؤسســه هســتند. 
شــورای مؤسســه، مهم تریــن رکــن تصمیم گیــری پژوهشــی و متشــکل از 9 تــا 11 عضــو 

)بــا حداقــل دو عضــو بیرونــی( اســت. 

مقدمه
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حوزه های فعالیت
ــتری  ــد بیش کی ــز و تأ ــال 139۴ تمرک ــه از س ــه ک ــت مؤسس ــای فعالی ــم حوزه ه اه

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــوده ب ــا ب روی آن ه
ــم  ــی، عل ــی آموزش عال ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــوزه مطالع ــش  در ح 1. پژوه

ــاوری؛ و فن
2. مطالعــه آســیب های اجتماعــی و فرهنگــی در حوزه هــای فرهنگــی و 

ــی؛ ــوزش عال ــگاه و آم ــی دانش اجتماع
3. مطالعه در حوزه سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی؛

۴. آینده نگــری دانشــگاه و شــناخت نیازهــای جدیــد آمــوزش عالــی در 
ــی؛ ــی و اجتماع ــائل فرهنگ ــوزه مس ح

5. شناخت و بسط روش های توسعه علمی و مطالعات میان رشته ای؛ 
6. پژوهش در حوزه فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران. 

گروه های پژوهشی
مؤسســه دارای شــش گــروه پژوهشــی اســت کــه هرکــدام شــورای علمــی مســتقل 
ــه و  ــی مؤسس ــت علم ــای هیئ ــی از اعض ــا، ترکیب ــورای گروه ه ــای ش دارد. اعض
ــا  ــورای گروه ه ــت ش ــوزه فعالی ــت و ح ــن مأموری ــت. مهمتری ــو اس ــاتید مدع اس
ــف  ــای موظ ــد طرح ه ــی فراین ــا و بررس ــی گروه ه ــای پژوهش ــی اولویت ه بررس
اعضــای هیئــت علمــی و طرح هــای پیشــنهادی پژوهشــگران بیرونــی اســت. 
جلســات شــورای گروه هــا معمــواًل بــه صــورت دو هفتــه یــک بــار برگــزار 

می گــردد. گروه هــای پژوهشــی عبارتنــد از:
1. مطالعات آینده نگر

ــی  ــایی، بررس ــرای شناس ــه ب ــرد آینده پژوهان ــا رویک ــر ب ــات آینده نگ ــروه مطالع گ
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــران تش ــی ای ــوزش عال ــش روی آم ــای پی ــل چالش ه و تحلی

ــود:  ــق می ش ــل محق ــای ذی ــه از راه مأموریت ه ــه زمین ــروه، در س ــدف گ ه
ــای  ــه گزارش ه ــی؛ تهی ــوزش عال ــگاه و آم ــش روی دانش ــای پی ــیم افق ه ترس
ــاوری اطاعــات و فضــای مجــازی.  ــردی و سیاســت پژوهانه و مطالعــات فن راهب

2. مطالعات اجتماعی
ــه اجتماعــی  ــر پژوهــش  و مطالع ــا هــدف تمرکــز ب ــات اجتماعــی ب گــروه مطالع
ــن  ــده در ای ــای انجام ش ــت. پژوهش ه ــده اس ــکیل ش ــی تش ــوزش عال ــم و آم عل
گــروه بــه مطالعــه مســائل اجتماعــی دانشــگاه ها و نهادهــای آمــوزش و پژوهــش 
علــم، شــرایط اجتماعــی تولیــد و مصــرف علــم و معرفــت در ایــران می پــردازد و 
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تــاش می کنــد چالش هــای اجتماعــی نظــام آمــوزش عالــی را شناســایی نمایــد. 
3. مطالعات زنان

گــروه مطالعــات زنــان بــا رویکــردی جنســیت محور بــه مســائل زنــان در ایــران و 
بــا توجــه بــه ضــرورت عدالــت جنســیتی در نظــام آمــوزش عالــی ایــران تشــکیل 
شــده اســت. هــدف گــروه، تحــول وضعیــت زنــان در نســبت بــا آمــوزش عالــی و 
ترویــج و نشــر یافته  هــای پژوهــش در ایــن زمینــه اســت کــه از راه مأموریت  هــای 

ذیــل محقــق می  شــود: 
پژوهــش دربــاره مســائل جنســیتی؛ جاری ســازی رویکــرد جنســیت محور 
ــان در  ــگاه زن ــود جای ــرای بهب ــت پژوهی ب ــی؛ سیاس ــوزش عال ــای آم در پژوهش  ه
ــان. ــی، و فراهــم آوردن زمینه  هــای بازشناســی فعالیت  هــای علمــی زن آمــوزش عال

4. مطالعات فرهنگی
گــروه مطالعــات فرهنگــی بــا هــدف پژوهــش و مطالعــه در موضوعــات فرهنگــی 
ــی و  ــات علم ــه حی ــته ب ــات وابس ــه موضوع ــز مطالع ــی و نی ــوزش عال ــم و آم عل
ــل  ــق تحلی ــدف از طری ــن ه ــت. ای ــکل گرف ــی ش ــرد فرهنگ ــا رویک ــگاهی ب دانش
زیســت بوم و مســائل فرهنگــی و تغییــرات فرهنگی دانشــگاه و دانشــجویان، بررســی 
و ســنجش تولیــد و مصــرف فرهنگــی و الگــوی تحصیــل و فراغــت در دانشــگاه ها 

ــه می شــود. ــی گرفت ــود آنهــا پ ــرای بهب ــه راه حل هــا و پیشــنهادهایی ب و ارائ
5. مطالعات علم و فناوری

ــی و  ــای فرهنگ ــعه پژوهش ه ــدف توس ــا ه ــاوری ب ــم و فن ــات عل ــروه مطالع گ
ــن دو  ــتگذاری ای ــن سیاس ــران و همچنی ــان و ای ــاوری جه ــم و فن ــی عل اجتماع
ــه وجــوه  ــن عرصــه را ب ــان و سیاســتگذاران ای ــاش دارد، توجــه محقق حــوزه، ت
فرهنگــی و اجتماعــی توســعه کمــی و کیفــی علــم و فنــاوری در ایــران معطــوف 
ــردی،  ــادی- کارب ــی بنی ــوان گروه ــه عن ــی ب ــروه پژوهش ــن گ ــن ای دارد. همچنی
جهت دهــی و هدایــت فعالیت هــای پژوهشــی دیگــر گروه هــای فعــال مؤسســه را 

ــارت اســت از: ــن گــروه عب ــی ای ــره اهــداف اجرای ــر عهــده دارد. از زم ب
1. شناســایی خــط ســیر حرکــت پیشــین، فعلــی و آتــی نظــام علــم و فنــاوری در 

جهــان و ایــران
ــد  ــون جدی ــوم و فن ــری عل ــه زمینه هــای فرهنگــی و اجتماعــی بکارگی 2. توجــه ب

در عرصــه عمومــی
3. مشارکت در فرایند سیاستگذاری توسعه علم و فناوری در ایران

۴. پژوهش در زمینه های مشترک فرایند توسعه علم و فناوری
5. بسط مطالعات فرهنگی و اجتماعی علم و فناوری
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6. مطالعات ارتباطات و فضای مجازی
ــای  ــعه پژوهش ه ــدف توس ــا ه ــازی ب ــای مج ــات و فض ــات ارتباط ــروه مطالع گ
ارتباطــات و فضــای مجــازی و همچنیــن  فرهنگــی و اجتماعــی در حــوزه 
سیاســتگذاری ایــن دو حــوزه، تــاش دارد، بــا شناســایی  الگوهــای روابــط 
دانشــگاهی در فضــای مجــازی و بررســی سیاســتگذاری ها و عملکردهــای 
آمــوزش عالــی، توجــه محققــان توجــه و سیاســتگذاران ایــن عرصــه را بــه وجــوه 
ــاوری اطاعــات و ارتباطــات و  فرهنگــی و اجتماعــی توســعه کمــی و کیفــی فن
بازتــاب آن در توســعه علــم و فنــاوری در ایــران معطــوف دارد. از زمــره اهــداف 

ــت از: ــارت اس ــروه عب ــن گ ــی ای اجرای
6. شناسایی الگوی روابط دانشگاهی در فضای مجازی

7. ارزیابــی سیاســتگذاری و عملکــرد دانشــگاه ها )آمــوزش، پژوهــش، مدیریــت 
و ارتباطــات(

8. ترســیم فضــای جدیــد فرهنگــی و اجتماعــی کنشــگران دانشــگاهی در فضــای 
ی ز مجا

9. تبیین سهم فناوری اطاعات در آینده دانشگاه های همگانی
1۰. ترسیم الگوهای جدید آموزشی و پژوهشی در فضای مجازی

جشنواره بین المللی فارابی
مؤسســه، بــه صــورت ســاالنه، جشــنواره بین المللــی فارابــی، ویــژه تحقیقــات علــوم 
ــات  ــی، »تحقیق ــنواره فاراب ــوع جش ــد. موض ــزار می کن ــامی را برگ ــانی و اس انس
در حــوزه علــوم انســانی و اســامی« اســت؛ آثــاری در جشــنواره پذیــرش، ثبــت، 
بررســی، ارزیابــی و معرفــی مــی شــوند کــه واجــد ویژگــی »اثــر پژوهشــی« باشــند. 

انتشارات
مؤسســه در ســال 1385 و در چارچــوب سیاســت های مصــوب، فعالیت هــای 
انتشــاراتی خــود را آغــاز کــرد. مأموریــت انتشــارات، چــاپ و نشــر یافته هــا 
و نتایــج مطالعــات و پژوهش هــای انجام شــده در قالب هــای گوناگــون و بــا 
ــت.  ــران اس ــی ای ــه علم ــه ورز جامع ــه اندیش ــا ذائق ــب ب ــته و متناس ــی آراس صورت
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تأمالت صاحب نظران ایرانی در 
باب آموزش عالی
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پداگوژی دانشگاهی: دیالکتیک 
نظر و عمل

محمد یمنی دوزی سرخابی 
چاپ اول پاییز 1400

501 ص

 همزیسـتی، گفتگـو و فهـم متقابـل بیـن رشـته هـای تخصصـی از ضروریـات برای 
گوژی دانشـگاهی  فهم پیچیدگی های  سیسـتم های دانشـگاهی اسـت  . چگونه پدا
بـا توجـه بـه دیالکتیـک نظـر و عمـل ، مـی توانـد در یـک فضـای اجتماعـی تـر، 
عادالنـه تـر، بـا حـس زیباشناسـانه در بسـتری از شـوق و ذوق و البتـه در بسـتر 
گوژیـک بوجـود آورد تا  در  اخـالق نظـری و عملـی زمینـه مناسـبی برابـی تفکر پدا
ارتبـاط تعاملـی بـا موقعیـت هـای پیچیـده آمـوزش و  یادگیـری بـه خود سـازماندهی 
ایـن موقعیـت هـا منجـر شـود؟برای این مهـم تعامل مسـتمر ذهـن مدیران دانشـگاه 
هـا در سـطوح مختلـف آن بـا واقعیـت هـا ی موجـود در سیسـتم هـای دانشـگاهی و 
گـوژی که در این  تامـل در پدیـده هـای نـو ظهور در آن ها ضروری اسـت..مفهوم پدا
کید بر  کیـد داریـم هرگـز در سـطح فـن نمـی توانـد قـرار گیـرد و بـا تا کتـاب بـرآن تا
پیچدگـی فزاینـده سیسـتم هـای دانشـگاهی ، یادگیـری را در فضایـی ذوق انگیز   به 

مثابـۀ تولیـد معنی تفسـیر مـی کند.

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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پرسـش مسـلط اثـر حاضر، پرسـش از خرد، اندیشـه، معرفـت و علم در ایران اسـت. 
دربـاره ایـن چهـار مقولـه بـه طرح بحـث ژرف، نو و ریشـه ای باتوجه به پاسـخ های از 
پیـش آمـاده و مبتنـی بـر پیـش فرض هـای مسـتقل از فـروض و پاسـخ های متعارف 
پرداختـه و نیـز پـاره ای پرسـش های اصولی را، بـه ویژه درباره چیسـتی و تاریخ تطور 

فاهمـه در ایران در میان گذاشـته اسـت.

آن ره که آمده ایم: درآمدی 
تحلیلی بر تاریخ و جامعه شناسی 

مسأله ی علم در ایران 
منوچهـر آشـتیانی، محّمدامین قانعی راد و 

خلیلی  اسمعیل 
تابستان1400 چاپ دوم 

580 ص

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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از آنجـا کـه در زمینـه علـم در تمـدن اسـالمی کمتـر کارشـده و آثـار مسـتقل به ویـژه 
بیـن پژوهشـگران ایرانـی، انـدک اسـت، توجـه بـه سرگذشـت مفهـوم علـم در تمـدن 
اسـالمی ضـروری اسـت. لـذا بحـث از مفهـوم علم با شـناخت مفهوم و جایـگاه علم 
در تمـدن اسـالمی، همین طـور بـا وضـع کتـاب و کتابخانـه، علـم در جامعـه خودمان 
بـه لحـاظ تعلیـم و تربیـت و نیـز بـا وضـع انبوهـی از فریبکاری هـا در ایـن زمینـه و 
نیـز داسـتان های عقب ماندگـی و بدبختـی که امروزه نصیب مسـلمانان شـده اسـت، 
پیونـد داده شـده اسـت. بـه ایـن معنـا کـه سـعی شـده، از دل بررسـی مفهـوم علـم، 

نتایجـی هـم در آن عرصه هـا ولـو محـدود گرفتـه شـود.

هیچ وقت علم را جدی نگرفته ایم
)یادداشت های یک دهه دربارۀ علم و حواشی آن(
تأمالت صاحبنظران ایرانی در باب آموزش عالی/29

جعفریان رسول 
چاپ اول تابسـتان 1399   

1099 ص

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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 در کتـاب حاضـر مجموعـه ای از پرسـش هایی را مطـرح سـاختیم کـه ایـن سـؤال ها، 
دربـاره آراء و آثـار دکتر داوری اردکانی در حوزه علم شناسـی فلسـفی و علوم انسـانی 
اسـت. بخشـی از ایـن پرسـش ها بـرای خـود ما مطـرح بوده اسـت و بخشـی دیگر را 
از میـان نقدهـا و نظرهـا و بررسـی هایی که پیشـتر منتشـر شـده، اسـتخراج کرده ایم.

درباره علوم انسانی
رضا داوری اردکانی 

چاپ اول 1398   
441 ص

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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اقتراح تعلیم ابتدایی یا تعلیم عالیه
قاسم زائری 

چاپ اول 1398 
180 ص

نهـاد آمـوزش در ایـران از دیربـاز دو رکـن اصلی داشـته اسـت: یکی آمـوزش عملی 
گردی و دیگـر آمـوزش نظـری خـارج از روابـط عملـی و  در قالـب روابـط استاد-شـا
ک یافتـه. در اولـی، آمـوزش، بخشـی از زندگـی  متمرکـز در نهادهـای آموزشـی انفکا
روزانـه افـراد و نـه منفـک از آن، و در دومـی آمـوزش، امـری جـدا از زندگـی روزانه 
و مختـص بـه افـرادی اسـت کـه در مکانی با نظامـات و ترتیبات مشـخص، مخاطب 

آمـوزش قـرار گرفته اند. 

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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در قـرن بیسـت ویکم، نقـش آموزش عالـی در توسـعه کشـورها بیش ازپیش اهمیت 
یافتـه اسـت. در این راسـتا، کیفیـت آموزش عالی و ارزیابـی آن در زمرۀ دغدغه  های 

اصلـی نظام  هـای آمـوزش عالی قرار گرفته اسـت.
در ایـن مجموعـه گزیـده ای از مقاله هـا، نوشـته ها و گزارش  هـای علمـی مربـوط بـه 
کیفیـت و ارزیابـی در آمـوزش عالـی که توسـط نگارنـده  طی دو دهه گذشـته تدوین 

و یـا انتشـار یافته، گردآوری شـده اسـت. 

ارزیابی کیفیت در آموزش عالی 
ایران

از اندیشه تا عمل
بازرگان عباس 

چاپ اول 1398   
420 ص

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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مکتب نوسازی و دشواری های 
بومی سازی در ایران

مرتضی فرهادی 
چاپ اول 1397 

706 ص

کتـاب حاضـر بـا بررسـی مواجهه هـای سـنت و صنعـت در جامعـه ایـران بـا نـگاه 
مردم نگارانـه سـعی دارد تـا رونـد نوسـازی در جامعـه مـا را توضیـح دهـد. مولـف بـا 
نگاهـی تحلیلـی و بـا تمرکـز بـر مولفه هـای مکتـب نوسـازی در پـی آن اسـت کـه 
در عرصه هـای  را  ایـران  در  بومی سـازی  فراینـد  روی  پیـش   مشـکالت  و  مسـائل 

کاوی قـرار دهـد.  مختلـف مـورد وا

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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از زمـان شـکل گیری سـاختمان کنونـی علم ایـران و مفهوم های بنیادی آن هشـتصد 
کـد مـا هنـوز حـرف نـو را، کـه موجی هـر چنـد آرام در  سـال می گـذرد امـا جامعـۀ را
کـد ایجـاد کنـد، برنمی تابـد و حرف هـای جدیـد بسـیار سـاده بایـد  ایـن شارسـتان را
گاهـی چـون رازی سـر بـه مهـر بیان شـود تا آشـوب ناشـی از آن گوینـده و گفتار هر 
کـد به دریـای عمیق یـخ زده ای می ماند، با یخی  دو را در هـم نپیچـد! ایـن شارسـتان را

هشتصدسـاله، کـه الیـه ای از »لعاب مدرنیت« روی آن را پوشـانده اسـت.

معماری علم در ایران
رضا منصوری

چاپ اول 1397   
420 ص

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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ایران مدرن و نظام آموزشی آن
عیسی خان صدیق

ترجمه علی نجات غالمی
چاپ اول 1397

214 ص

  کتـاب حاضـر، رسـالۀ دکتـرای عیسـی صدیـق در دانشـگاه کلمبیـا در سـال 1310 
اسـت؛ " غـرض از کار حاضـر، ارائـه تحلیلـی از نظـام آموزشـی جـاری در ایـران 
اسـت. همچنیـن در پرتـوی آرمان هـای ایـن کشـور از یـک سـو و اعمـال آموزشـی 
در مترقی تریـن کشـورهای اروپـا و نیـز ایـاالت متحـده از دیگـر سـو، غـرض یافتـن 
نواقصـی اسـت کـه ایـن نظـام می توانـد داشـته باشـد و ارائـه عالج هایی شـدنی اسـت 
کـه بتـوان پیشـنهاد داد... پاسـخی کـه بـه تالش هایـش بـرای نوزایـی »ایـران« کمک 
خواهـد کـرد، نـه بـرای اینکـه غربـی شـود، بلکـه بـرای اینکـه ایـراِن راسـتیِن قـرن 

شود." بیسـتم 

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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پایـدار و  امـروز جـزء جدایی ناپذیـر روندهـای توسـعه ای اسـت. توسـعه  دانشـگاه، 
همه جانبـه جـز بـر مـدار دانشـگاه و نظـام آموزشـی و پژوهشـِی پاسـخ گو و کارآمـد 
نمی چرخد، چون توسـعه انسـانی محور اصلی برنامه ریزی توسـعۀ متـوازن فرهنگی، 
اجتماعـی و اقتصـادی اسـت و سـرمایه گذاری در آموزش عالی، تحقیقـات و تولید و 

نـوآوری علمـی از باالتریـن ارزش افـزوده برخوردار اسـت.

توسعه و سیاست آموزش عالی
مصطفی معین

چاپ اول 1397     
580 ص

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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تاریخ دانشگاه در ایران
مقصود فراستخواه

به کوشش نسرین اصغرزاده
چاپ اول 1397 

412 ص

دانشـگاه، نهـادی اجتماعـی اسـت و ازطریـق تعامـل بـا نهادهـای دیگـر در یـک 
هم بافـت اجتماعـی و به صـورت تاریخـی سـاخته می شـود؛ امـا وضعیـت نهـادی در 
جامعـۀ ایـران نامسـاعد بـوده و علم آمـوزی و علـم ورزی را دشـوار می سـاخته اسـت. 
ایـن کتـاب، نگاهـی جامعه شـناختی بـه آموزش عالـی در ایران داشـته و دانشـگاه را 
به مثابـه یـک »نهـاد اجتماعـی« موردمطالعـۀ علمـی و محـل تأمـل قرار داده اسـت و 
کیـد بـر تجربـۀ معاصـر ایرانـی و  تحـوالت آن را بـه روش زمینـه کاوی تاریخـی بـا تأ

ضمـن اسـتفاده از اسـناد و شـواهد ملـی بررسـی کـرده اسـت. 

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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در دهه هـای اخیـر دانشـگاه و آموزش عالـی روندهـای کّمی گرایـی، تـوده ای شـدن، 
مجازی شـدن، بین المللـی شـدن، اجتماعی شـدن و عبـور از نخبه گرایـی را طـی کرده 
اسـت. ایـن روندهـا هـم در سراسـر جهـان و هـم در کشـور ایـران حکـم فرماسـت. 
کنـون آموزش عالـی بـه قلمرویـی شـلوغ و پر مسـئله هـم از حیث ذهنـی و نظری و  ا
هـم از جنبـه عینی تبدیل شـده اسـت. این جنبه هـای بحث برانگیز، مسـائل آموزش 
عالـی را پیچیـده و چنـد بعـدی می کنـد. دالیـل آن متعددنـد از جملـه: زمینه هـای 
جمعیتـی، فرهنگـی، مدیریتـی، سیاسـت هـای بعضـًا نادرسـت در برخـی مقاطـع 
آشـفتگی های  دیوان سـاالرانه،  سـاختار  سیاسـت زده،  و  کوتاه مـدت  نـگاه  زمانـی، 
نظـری و فکری، نداشـتن الگوی مشـخص برای توسـعه آموزش عالـی، تمرکزگرایی 

و ضعـف اسـتقالل دانشـگاهی، ضعـف ارتبـاط بـا جهـان خـارج و ... .

مسائل آموزش عالی ایران
غالمرضا ذاکر صالحی
چاپ اول 1397     

580 ص

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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دانشگاه، از نردبان تا سایبان
عباس کاظمی

چاپ اول 1397
521 ص

دانشـگاه از دهه هـای اولیـۀ تأسـیس خـود، موضـوع تأمـل و نقـد بـوده اسـت اما نقد 
دانشـگاه را نبایـد بـه معنـای نفـی دانشـگاه فـرض کـرد. حداقـل   در دورۀ کنونـی، 
گرچه کارکردهای  دانشـگاه هنـوز کارکردهای مثبت بسـیاری برای جامعۀ مـا دارد، ا
منفـی بسـیاری نیـز پیـدا کرده اسـت. کتاب حاضـر مجموعـۀ مقاالت، یادداشـت ها 
و مصاحبه هایـی اسـت کـه ظـرف یـک دهـه در حـوزۀ عمومـی منتشـر شـده اسـت. 
کتـاب در چهـار بخـش تنظیـم شـده اسـت، بخـش اول بـه مسـائل آمـوزش عالـی و 
دانشـگاه بـه معنـای کلـی می پـردازد. در بخـش دوم، بـه پدیـدۀ جدیـد اقلیت هـای 
دانشـگاهی اشـاره شـده کـه ناشـی از تحـوالت جدیـد دانشـگاه اسـت. بخـش سـوم، 
زندگـی و حیـات علـوم اجتماعـی در ایـران را روایـت می کنـد و بخـش چهـارم، بـه 

تجربـۀ مطالعـات فرهنگـی در ایـران اختصـاص یافتـه اسـت.

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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خاطـرات و تجربه هـای زیسـته، منبـع ارزشـمندی بـرای دریافـِت اطالعـات دربـارۀ 
حیـات سـازمانی هسـتند. بـاری، در جای جـای ایـن اثـر ردپـای تجربه هـای زیسـته 
ایـن  اثـر را حکایـت دانشـگاه نهـاده ام.  ایـن  نـام  ازایـن رو،  نگارنـده حضـور دارد؛ 
زیسـت  دهـه  چندیـن  تجربـه  از  شـخصی  مـوارد حکایتـی  بسـیاری  در  حکایـت، 
دانشـگاهی به عنـوان دانشـجو و مـدرس دانشـگاه اسـت. البتـه در پـاره ای مـوارد از 
ک هـا و تجربه هـای شـخصی فراتـر رفتـه ام و بـه گزارش هـای دیگـران و نیـز  ادرا
یافته هـای تحقیقاتـی موجـود مراجعـه کـرده و از آن هـا بـرای تدوین مطالـب این اثر 

بـرده ام. بهره 

حکایت دانشگاه
جامعه شناسی سازمان های علمی  و 

زیست دانشگاهی
حسن محدثی گیلوایی

چاپ اول 1397  
210ص
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به روشـنی  کنشـگری  و  کنـش  هـر  واقعـی  مـرز  و  حـّد  کـه  زمینـه ای  و  زمـان  در 
مشـخص نیسـت، در مرزبودگـی نوعـی تـالش بـرای رهایـی از اسـارت در یکـی از 
و  سـنت ها  به حسـب  سیاسـت  و  فرهنـگ  دانـش،  از  میدانـی  هـر  میدان هاسـت. 
آیین هـای خـود، می توانـد ورود بـه میدان هـای دیگـر را در خالف آمـد آن عـادات و 
آداب بدانـد و از اندیشـیدن و نوشـتن از ایـن بابـت در بابـی دیگر پـروا کند. موضوع 
و میـدان »دانشـگاه« هـم از ایـن رسـم زمانـه برکنـار نمانده اسـت. دانشـگاه در ایران 
هم سرشـت و هم سرنوشـت بـا فرهنـگ، سیاسـت، آزادی و توسـعه اسـت، امـا ایـن 
درهم تنیدگـی و درهم آمیختگـی در بیشـتر زمینه هـا یـا مغفـول مانـده و یـا گرفتـار 

ساده اندیشـی شـده اسـت.

چالش های دانشگاه در ایران
دانشگاه، سیاست و فرهنگ

هادی خانیکی
چاپ اول 1396  

437 ص

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 



Institute for Social and Cultural Studiesمؤسســه  مطالعــات فرهنگی و اجتماعی 

23

دانشـگاه یکـی از اصلی تریـن و اثرگذارتریـن نهادهـای اجتماعـی در جهـان مـدرن 
اسـت. دامنـه اثرگـذاری ایـن نهـاد بـه سـاختار جامعـه و نحـوه اسـتقرار آن در نظـام 
سـابقه  بـا  پهن دامنـه  دارای سـاختار  گـر جامعـه  ا برمی گـردد.  سـازمانی  و  نهـادی 
تاریخـی به لحـاظ علمی و دانشـی باشـد، ایـن نهاد نقش آفرینی بیشـتری در سـاخت 
اذهان و ایجاد الگوهای جدید رفتاری و سـامان سیاسـی و توسـعه ای خواهد داشـت. 
درصورتی کـه جامعـه دارای سـاختاری بسـیط و سـاده باشـد، دانشـگاه در آن نقـش 
واحـد بـا دامنـه محـدود خواهد داشـت. در نیتجـه رابطه ای بیـن کارکـرد و نقش های 

دانشـگاه بـا سـاختار نظـام اجتماعی و سیاسـی وجـود دارد. 

دانشگاه و چالش های جامعه 
ایرانی

تقی آزاد ارمکی
چاپ اول 1396  

214ص
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توسـعه علمی را نباید صرفا به معنای افزایش تعداد مقاله ها یا تعداد فارغ التحصیالن 
گـر  دانشـگاه  ها تلقـی کـرد. ایـن رشـد یک جانبـه عـوارض خـاص خـودش را دارد. ا
بخـش علمـی به طـور یک سـو توسـعه یابـد، عوارضـی به دنبـال خواهـد داشـت. یکی 
از ایـن عـوارض پدیـده فرار مغزهاسـت. بـرای جلوگیـری از پدیده فـرار مغزها و نیز 
بـرای درک و کاربـرد علـم و صنعـت جهانـی، در وهلـه نخسـت بایـد ظرفیت هـای 

درونـی توسـعه علمـی و صنعتی را گسـترش داد . 

نخبگان دانش: مشارکت یا 
مهاجرت؟

محمدامین قانعی راد
چاپ اول 1396     

378 ص
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موضـوع عمـده ایـن کتـاب کمیـت و کیفیـت در آمـوزش عالی اسـت؛ دوگانه ای کـه از یک 
گزیـر اسـت و از سـوی دیگـر چـه بسـا نتـوان  سـو به نظـر می رسـد انتخـاب میـان آنهـا نا
هیچ کـدام را بـه نفـع دیگـری فروگـذارد. ایـن انتقـاد بـه صـورت عـام مطـرح بـوده اسـت که 
کمیـت در حـال افزایـش، از ابتـدا کـه تقاضـای ورود بـه آمـوزش عالـی صـورت می گیـرد، 
تـا پـس از حضـور دانشـجویان در دانشـگاه، در سـطوح اولیـه و پـس از آن در دوره هـای 
هسـتند،  اشـتغال  جسـت وجوی  در  کـه  دانش آموختگانـی  حیطـه  در  سـپس  و  عالی تـر 
بحران هـای متعـددی به وجـود آورده اسـت. امـا برخـالف آنچـه گاه پنداشـته می شـود، ایـن 
یـک انتخـاب کمابیـش آزاد نبـوده اسـت کـه بـه تصمیـم گیـری نادرسـت سیاسـت گذاران 
یـا بـه تمایـل ناصحیـح جامعـه نسـبت داده شـود. بنابرایـن، راه حـل آسـانی ندارد کـه یک بار 
بـرای همیشـه مشـکل را حـل کنـد. چنیـن می نمایـد کـه کشـورهای در حـال توسـعه، حتـی 
گر به شـیوه های ویژه ای  گـر نظریـه و پـرورش مسـلط نوسـازی را قابل نقد  بداننـد و حتی ا ا
گزیرنـد؛ زیـرا نوسـازی، در هـر  در مسـیر توسـعه معتقـد باشـند، از عرضـه انبـوه آمـوزش نا
روایـت متصـور یـا ممکـن یـا موجـود از آن، از منظـر پیشـرفت دانـش فنـی، محتـاج تربیت 
نیـروی انسـانی متخصـص و دانشـمند اسـت و از منظـر پیشـرفت دانـش عمومـی، نیازمند 
تربیـت شـهروند فرهیختـه و جامعه پذیر اسـت، و این هـر دو در گروه توسـعه آموزش اولیه، 

متوسـطه و عالی اسـت. 

دانشگاه نخبه، دانشگاه توده
مرتضی مردیها، محبوبه پاک دنیا

چاپ اول 1396  
378 ص

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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در تاریخ معاصر ما، دانشـگاه به مسـئله ای مهم در جامعه ایرانی تبدیل شـده اسـت؛ 
گاه نهـادی بـرای انظباط بخشـی و توسـعه جامعـه بـوده اسـت، گاه یک نهـاد انقالبی 
و گاه محملـی بـرای سـنت روشـنفکری و در مواقعـی هم یک کانون علـم. در تاریخ 
کمتـر از یـک قـرن، ایـن نهـاد، بسـته به موضـع و موقع پرسـش از آن، یـا فراخواندن 
آن توسـط گفتمان هـای مختلـف، همیشـه داللت هـا و پاسـخ های مختلفـی را ارائـه 
داده اسـت. بـه همیـن سـبب، هیـچ گاه نـه کلیـت دانشـگاه بـه یکسـانی از قابلیـت 
فهـم برخـوردار بـوده و نـه دانشـگاه نقـش واحـدی را در ایـن جامعـه برعهـده گرفته 
اسـت: بلکـه برعکـس، همیشـه در هیئـت کانون منازعـات گفتمان هـای مختلف و 

گاه گفتگوهـای میـان آنهـا جلوه گر شـده اسـت. 

پرسش از دانشگاه ایرانی
به کوشش جبار رحمانی

چاپ اول 1396 
286 ص

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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دانشگاه، ارتباطات و توسعه ملی 
در ایران
مجید تهرانیان

به کوشش هادی خانیکی
چاپ اول 1396  

288ص

ایجـاد امـکان و رشـد دانشـگاه به عنـوان »عقل نقـاد« جامعه جدید در ایـران همواره 
بـا پرسـش های جـدی در درون و بیـرون خـود روبـرو بـوده اسـت، دانشـگاه چـون 
نهـادی زنـده و پویـا و هم پیونـد بـا پیرامـون خویـش اسـت، سـالمت و بیمـاری اش 
و  کـه در آن می زیـد. در فرهنـگ مسـاعد  اسـت  بـه محیـط و فرهنگـی  وابسـته 
فضاهـای گشـوده و دموکراتیـک، دانشـگاه نهـادی اسـت خـالق و فعـال  و دارای 
نقش هـای چندجانبـه و متمایـز کـه هیچ کـدام آن هـا به جـای دیگـری نمی نشـینند، 
امـا در فرهنـگ نامسـاعد و فضاهـای تنـگ و بسـته دانشـگاه بـه نهـادی تبدیـل 

می شـود کـه گرفتـار ناهمگنـی و کژکارکـردی نقش هاسـت. 

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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نگاهـی بـه جایـگاه و اعتبـار جهانـی آمـوزش عالـی کشـور از سـویی و قدمـت و 
قامـت مؤسسـه هـای دانشـگاهی آن از سـوی دیگـر بـه ویـژه در مقایسـه بـا تجارب 
آمـوزش عالـی دیگـر جوامع نشـان می دهد سیاسـت ها، اسـتراتژی ها و رویکردهای 
توسـعه ای در ایـن حـوزه از توفیـق چندانی برخـوردار نبوده و به دسـتاورد درخوری ـ 
کارآمدی ریشـه در علل و  نـه از بعـد پژوهشـیـ  دسـت نیافته اسـت. هـر چنـد ایـن نا
عوامـل متعـددی دارد کـه خـود ناظـر بر پیچیدگـی و چندوجهـی بودن نظـام آموزش 
عالـی اسـت، امـا در ایـن میـان تـداوم تمرکـز سـاختاری در آمـوزش عالی اسـت، اما 
در ایـن میـان تـداوم تمرکـز سـاختاری در آموزش عالی کشـور نه تنهـا در تباین کامل 
بـا مبانـی و بسـترهای معرفتـی مربوطـه اسـت بلکه سـبب شـده چابکـی، کارآمدی، 
سـرزندگی و قدرت هماوردی علمی و آموزشـی، از موسسـه های دانشـگاهی کشـور 

سـلب شود. 

ضرورت اصالحات در آموزش عالی
تاملی بر مسائل و چالش های روز در 

نظام دانشگاهی کشور
نعمت الله عزیزی

چاپ اول 1396 
 607 ص

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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کتـاب حاضـر، به صـورت معکـوس یعنی، »یک رویا و دو بسـتر« به کار رفته اسـت. 
منظـور از ایـن تعبیر، آن اسـت که در دانشـگاه ایران، یک رویا وجـود دارد و آن نیل 
بـه دانشـگاهی تـراز و مطلـوب اسـت، اما ایـن رویا در دو بسـتر و دو مسـیر متفاوت 
حرکـت می کنـد؛ یـک بسـتر و مسـیر بـرای نیـل به دانشـگاه تراز، توسـل شـتاب زده 
به ویـژه در شـکل های معاصرتـر آن اسـت. بسـتر و  از دانشـگاه مـدرن،  تقلیـد  و 
مسـیر دوم، در تکاپـوی فراهـم کـردن دانشـگاه اسـالمی اسـت. دانشـگاه اسـالمی، 
کیـد  کیـد بـر منـش و رفتـار افـراد در دانشـگاه و  سـپس بـا تأ نخسـت بیشـتر بـا تأ
مشـابه بر فکر و اندیشـه اسـالمی، که در قالب آموزش معارف اسـالمی آشـکار شـد 
و سـرانجام در ایـده علـم دینـی و اسـالمی کـردن محتـوای علوم انسـانی دانشـگاهی، 
مطـرح شـده اسـت. در اثـر حاضـر، نظـر بـر این اسـت کـه در هـر دو بسـتر، رویای 
دانشـگاه تراز، رویای آشـفته اسـت. هم سراسـیمگی بسـتر نخسـت در شـبیه شـدن 
بـه دانشـگاه مـدرن، جـای چندوچـون دارد و هـم سرسـپردگی به دانشـگاه اسـالمی، 

درخـور نقدهـای فراوان اسـت. 

یک رویا و دو بستر
تنش زدایی از دانشگاه و علوم انسانی

خسرو باقری
چاپ اول 1396  

 148ص
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الزم اسـت در مدرسـه و دانشـگاه ابتـدا اصـل تغییـرات مـداوم در آن هـا و نیـز در 
سیسـتم پیرامونی آن ها پذیرفته شـود و تالش شـود تا مدرسـه و دانشـگاه از یک سـو 
و جامعـه محلـی، ملـی، منطقـه ای و جهانی از سـوی دیگر رفتار های سازگارشـوندگی 
خـود را رصـد کننـد. چنین رویکرد تأمل پذیرانه اسـت که به شـکوفایی اسـتعداد های 
جوانـان در بسـتر زمینه هـای اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی و جهانـی 
میـدان خواهـد داد و بـه شـکل گیری و تـداوم تعـادل پویـا در درون  آن هـا  و نیز بین 

آن هـا کمـک خواهـد نمود.

از مدرسه تا دانشگاه
محمد یمنی دوزی سرخابی 

چاپ اول 1396 
 554 ص
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سیاست فرهنگ در دانشگاه ایرانی
رویکردی فرهنگی به آموزش عالی

سیدضیاء هاشمی
چاپ اول 1396  

338ص

نهـاد دانشـگاه ریشـه در جهـان سـنت و تاریخ گذشـته دارد؛ اما صورت بنـدی متاخر 
آن طـی چنـد قـرن اخیـر و به ویـژه در جهـان مـدرن سـبب شـده اسـت تـا دانشـگاه 
یکـی از نهادهـای اصلـی مدرنیتـه و محـل تعامـل میـان دانـش، فرهنـگ و جامعـه 
باشـد. نهـاد دانشـگاه در جهـان جدیـد، به منزلـه تولیدکننـده و متحول کننده دانشـی 
اسـت کـه می تـوان  آن را هـم  بـه مثابـه علـم و هـم بـه مثابـه فرهنگ در نظـر گرفت. 
عمومـا وجـه تخصصـی و علمـی دانشـگاه مـورد توجـه و تمرکـز بـوده و اغلـب بـه 
کیـده شـده  دانشـگاه بـه مثابـه نهـاد تولیـد علـم تخصصـی و متخصـص حرفـه ای تأ

است. 

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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مجموعـه نوشـتارهای پیـش رو در ایـن کتـاب، ناشـی از دغدغه هـای تولیـد دانـش 
علمـی در کشـور اسـت. اساسـًا  نگرانـی نگارنـده متمرکـز بـر روش شناسـی علـم بـه 
عنـوان بسـتر و زمینـه تولیـد دانـش علمـی اسـت کـه هویـت فلسـفی و پارادایمیک 
دارد. متاسـفانه دانش علمی در کشـور دچار سـه گسسـت اسـت: فلسـفه از پارادایم 
علـم، پارادایـم علـم از نظریـه علـم و در نهایـت روش شناسـی از روش. مقاله هـا و  
اظهارنظرهـای پیـش رو تـالش می کنـد دغدغه هـای معرفتی در کشـور را در این سـه 
گسسـت گوشـزد کند. این سـه گسسـت در ابهام هـای پارادایمیک، نظـری و تجربی 
مقاله هـای نظـری و حاصـل از تحقیقـات تجربـی کشـور قابـل دریافـت اسـت. ایـن 
مقاله هـا حکایـت از مشـکالت سـاختاری دانش علمی در کشـور دارد که هشـداری 

بـه جامعـه نخبگان و اندیشـمندان کشـور اسـت. 

هویت معرفت علمی علوم 
اجتماعی در ایران

محمدتقی ایمان
چاپ اول 1396 

487 ص
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مسئله علم در ایران 
از تاریخ و فلسفه علم تا فرهنگ دانشگاهی

موسی اکرمی
چـاپ اول 1396/ چاپ دوم 1397 

524 ص

حفظ حریم علم در برابر فلسـفه )و مابعدالطبیعه عمومی( در هر گونه فلسـفه ورزی 
کیزگـی و سـالمت هـر کـدام از آن هـا بسـیار ضـروری اسـت.  و علـم ورزی، بـرای پا
ایـن امـر در کشـور مـا ضـرورت و فوریت بیشـتری دارد زیـرا علی رغم وجود سـنت 
گرانسـنگی از مابعدالطبیعـه عمومـی در فلسـفه چیـره در ایـن سـرزمین و وجـود 
دانشـمندان برخـوردار از روش شناسـی علمـی )مانند ابـن هیثم و ابوریحـان بیرونی( 
در دوران پیـش از پدیدآیـی و چیرگی یابـی علـم مـدرن عوامل زیادی در کشـور وجود 
گـون بـه  دارنـد کـه هـم رهـزن عقل انـد و افـراد و نهادهـا را بـه علـل و دالیـل گونا
سـوی گونـه ای ضدیـت دانسـته یـا نادانسـته بـا علـم از یک سـو و آشفته اندیشـی در 
دایـره فلسـفه ورزی از سـوی دیگـر می راننـد یـا می کشـانند. از ایـن رو پاسداشـت 
دسـتاوردهای سـترگ پیشـینیان در روش و نگرش علمی  از یک سو، و فلسفه ورزی 
دقیـق و سـنجیده و معیاریـن از سـوی دیگـر وظیفـه همـگان به ویژه نزد سـکانداران 
برنامه ریـزی آموزشـی و پژوهشـی و آموزگاران و پژوهشـگران در تـراز عالی آموزش 

و پژوهش اسـت. 

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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در میـان منتقدیـن توافقـی عـام بـر سـر ایـن وجـود دارد کـه علـوم اجتماعی مـا کتی 
ناقصـی اسـت از »اصلـی« کـه جهانـی و جهـان شـمول فهمیـده مـی شـود، »اصلـی« 
کـه همچـون آئین هـای »آینـده« گریزناپذیـر را بـه تصویـر می کشـد و مـا در مقایسـه 
خـود بـا آن بـه تشـخیص آسیب شناسـانه »نواقـص« خود می رسـیم. گفته می شـود که 
بـا وجـود دهه هـای بسـیاری کـه از شـکل گیری علـوم اجتماعـی گذشـته اسـت، مـا 
»هنـوز« در وضعیت تاسـیس و حتی پیش تاسـیس قرار داریـم. دخالت گری و تعیین 
کادمی، عدم  کم بـر آ تکلیف هـای حـوزه سیاسـت برای حـوزه علم، بوروکراتیسـم حا
شـکل گیری اجتماعـات و پارادایم هـای علمـی، فقـدان مکاتب فکـری و برنامه های 
پژوهشـی، درجـا زدن در معرفت شناسـی دوران سـنت و چیرگـی رئالیسـم خـام و ...، 

همگـی نشـانه های این عدم تاسـیس هسـتند. 

درباره نظام دانش
ابراهیم توفیق

چاپ اول 1396 
236 ص

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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گره گشایی به شیوه فیلسوفان و 
مهندسان

مجموعه مقاالت در باب علم و تکنولوژی 
و سیاست گذاری

علی پایا
چاپ اول 1396   

496ص

مقاله هـای گـردآوری شـده در ایـن مجموعـه، در سـال های دور و نزدیـک نوشـته 
نقـاد«،  اندیشـه  و  »علـم  کلـی،  سـه عنوان  ذیـل  محتوایشـان  به اعتبـار  و  شـده اند 
»تکنولـوژی«، و »سیاسـت گذاری« قـرار گرفته اند. برای کتاب، عنوان کلی »به شـیوه 
فیلسـوفان و مهندسـان« در نظـر گرفتـه شـد. واژه فیلسـوفان در ایـن عنـوان، ناظـر به 
گیـر اصطـالح »فلسـفه« اسـت کـه شـامل همـه علـوم و همـه فلسـفه ها  معنـای فرا
مـی شـود. فرامـوش نکنیـم کـه تـا اواخـر قـرن نوزدهم و تـا زمانی کـه ویلیـام هیول، 
فیلسـوف علـم انگلیسـی، واژه »دانشـمند« را پیشـنهاد نکـرده بـود، از دانشـمندان 
بـا نـام »فیلسـوفان طبیعـی« یـاد می شـد. واژه »مهندسـان« نیـز ناظـر بـه همـه انـواع 

تکاپوهـای تکنولوژیـک اسـت. 

)مجموعٔه تأمالت صاحب نظران ایرانی در باب آموزش عالی( 
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پرداختـن بـه مقولـه علـوم انسـانی و اجتماعـی در ایـران نیازمند دقـت نظری خاص 
و به کارگیـری روشـی متفـاوت از تحلیل هـای صـوری و متکـی بـر آمارهـای رسـمی 
اسـت. آنچـه جسـتار حاضـر بـر پایـه رویکـردی کامـال دیگرگـون و براسـاس روش 
خودمردم نـگاری بیـان کـرده اسـت تالشـی بـرای پرکـردن خـالء روش شـناختی و 

غنابخشـیدن بـه تحلیل هـا و نقدهـای نظـام آموزشـی در کشـور اسـت.

علوم انسانی و اجتماعی در ایران
چالش ها، تحوالت و راهبردها

نعمت الله فاضلی
چاپ اول 1396 

364ص
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کتـاب »ارزیابـی انتقـادی نهاد علم در ایـران« ناظر به نقد رویکردهـای قالب گرایانه، 
کـم بـر نظـام آمـوزش رسـمی ماسـت کـه می کوشـد متاثـر  کمـی و اثبات گرایانـه حا
معطـوف  زبـان  بـه  بی توجـه  و  مطـرود  و  منسـوخ  شناخت شناسـی  نحلـه  یـک  از 
کادمیـک و  بـه چگونگـی و سـاختن و ایجـاد کـردن و بـا قـراردادن چهره هـای آ
گریز و با  دانشـگاهی در چنبـره ای محـدود و بـا تحمیل شـاخص های کمـی و محتوا
اهرم هـای تبلیغـی و گاه هژمونیـک در اختیار، کشـور را از به اصطـالح عقب ماندگی 

علمـی نجـات دهد. 

ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران 
عماد افروغ

چاپ اول 1395    
512 ص
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پیشـینه دانشـگاه در ایـران بیـش از تاسـیس دانشـگاه تهـران بـوده و به قـرن نوزدهم 
می رسـد؛ از ایـن رو بایـد ایـن نهـاد را دارای تجربـه ای دسـت کم صدسـاله دانسـت. 
ایـن تجربـه ـ هرچنـد امـروزه در بسـیاری مـوارد از آن انتقـاد می کنیـم ـ ابعـاد مثبـت 
و منفـی ای داشـته اسـت. شـاید یکـی از مهم تریـن ابعـاد مثبـت نظام دانشـگاهی در 
کنـش، به ویژه در  ایـران، ایجـاد سـرمایه فرهنگـی نسـبتا گسـترده ای باشـد کـه بـا پرا
سـال های پـس از انقـالب، از جامعـه و کشـور مـا در برابـر بسـیاری از خطرهـای 

جهـان کنونـی محافظـت می کنـد. 

دانشگاهی که بود ...
تأمالتی درباره دانشگاه، دانشگاهیان و 

دانشجویان
ناصر فکوهی

چـاپ اول 1396/ چاپ دوم 1397 / 
  435 ص
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آثار اعضای هیئت علمی مؤسســه
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جهـان مـدرن را می تـوان بـه وسـیلۀ مطالعـۀ شـیوه هایی کـه سیاسـت ها، فرهنگ هـا، 
و اقتصادهـا بـه یکدیگـر پیونـد خوردنـد بررسـی کـرد. پـس از دوران نوزایـی و گذار 
از قـرون تاریـک وسـطی بشـر در برابـر جهـان هسـتی ایسـتاد و دربـارۀ خـودش و 
نیروهـای شـکل دهنـدۀ آن پرسـش کـرد. عصـر روشـنگری را بایـد دورۀ جسـتجو 
و تـالش بـرای روشـن کـردن وضعیـت تاریـک شـیوه های پیونـد خـوردن نیروهـای 
گزیر اسـت تا  جهـان هسـتی بـه یکدیگـر دانسـت. ازایـن رو هـر موقعیـت مدرنـی نا
دربـارۀ شـیوه های تاریخـی پیونـد خـوردن نیروهای جهان هسـتی و جهـان اجتماعی 
پرسـش بپرسـد و پیرامـون شـیوه های جدیـد پیونـد خـوردن نیروهـا نـوآوری کنـد و 
ایـن نظـام دانـش مـدرن را شـکل می دهـد. بدین ترتیـب عصـر و وضعیـت دیجیتـال 
دوره ای تـازه از تاریـخ مـدرن اسـت کـه حقیقـت و نظـام دانـش دچـار تحـول شـده 
اسـت، زیـرا نیروی غیر انسـانی ماشـین دیجیتـال، زبان الگوریتم، هـوش مصنوعی، 
نـرم افزارهـا، و اپلیکیشـن ها آنچـان وضعیـت پیوند نیروهای شـکل  دهنـدۀ جهان را 
تغییـر داده انـد کـه نیاز اسـت تا دوباره دربـارۀ ایدۀ مدرنیتـه و نظام دانش بازاندیشـی 
کـرد. بنابرایـن هـدف اصلی کتاب دوبـاره بازخوانـی وضعیت مدرن برای رسـیدن به 

تبییـن وضعیـت دیجیتـال و طـرح کـردن نظـام دانش اسـت.  

وضعیت دیجیتال و نظام دانش
طاهری کیا حامد 
چاپ اول 1400

234 صفحه 

آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه
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کـم بـر نظـام آموزشـی، امـر اجتماعـی بـه  در رویکـرد فردمحـور و غیراجتماعـی حا
از ماهیـت اجتماعـی اش تهـی می شـود.  انسـانی  تقلیـل می یابـد. فـرد  امـر فـردی 
تصـوری از خـود به عنـوان موجـود منفـک و منـزوی، غیرارتباطـی و غیراجتماعـی 
شـکل می گیـرد کـه »درونـی« دارد منفـک از »بیـرون« کـه می تـوان آن را از طریـق 
آمـوزش، موضـوع دسـت کاری و تغییـر قـرار داد و هـر آن طـور کـه صـالح اسـت 
بازسـازی کـرد. مرکـز ثقـل نـگاه ایـن نگاه همیـن »تقویت درون« اسـت. تـالش این 
نوشـتار، برجسـته کردِن اختگـی ایـن نـگاه اسـت و نشـان دادِن سرسـپردگی اش بـه 
وضـع موجـود، ناتوانـی اش در برانگیختِن افراد به فـراروی از خود و عجز از دگرگون 
کـردن وضعیـت.  در نـگاه مقابـل، فـرد و جامعـه، یـا درون و بیرون، تنهـا در حضور 
هـم و بـا ارجـاع بـه هم ممکن می شـوند. درون بـدون بیرون و بیرون بـدون درون، یا 
فـرد بـدون جامعـه و جامعـه بـدون فـرد، بی معنـا اسـت. رفت وبرگشـت دائمـی میان 
درون ـ بیـرون و فـرد ـ جامعـه وجـود دارد. ایـن دو )کـه در واقعیـت یکی انـد و تنهـا 
در تحلیـل جـدا می شـوند( مـدام در یکدیگـر بازتـاب می یابنـد. درچهارچـوب چنین 
درکـی از فرد-جامعـه اسـت کـه می تـوان بـه نحـوی مؤثـر بـه دگرگونـی وضعیـت و 

فرارفتـن از وضـع موجود اندیشـید. 

زمینه مندی و زمینه زدودگی 
آموزش عالی در ایران 

کالهی محمدرضا 
چاپ اول 1400

294 ص 
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دانشگاه آینده به مثابه سامانه 
علمی، اجتماعی و فنی 

آبادی ابراهیم  حسین 
چاپ اول 1400

160  صفحه 

تحـول دانشـگاه در تعامـل و تبـادل بـا جهـان دیجیتال و فضـای مجازی، بـه آن معنا 
نیسـت کـه مـکان، فیزیـک و محیـط دانشـگاه در جریـان آمـوزش و یادگیـری و 
جامعه پذیـری بـه پایـان کار خـود رسـیده اسـت، امـا می تـوان گفـت کـه بخـش مهـم 
و درخور توجهـی از نقش هـا و کارکردهـای دانشـگاه را بایـد بـه محیـط و زیسـت بوم 
جدیـد اجتماعـی، علمـی و فنـی برآمـده از فضای مجازی کـه در بیرون از دانشـگاه 
کنونـی قـرار دارد، جسـتجو کـرد. مبتنی بـر ایـن رویکـرد، نوشـتار حاضـر در تـالش 
و  ایـده  آینده نگرانـه،  رویکـردی  بـر  تکیـه  و  گذشـته  تحـوالت  مـرور  بـا  اسـت 
الگویـی مقدماتـی بـرای گـذار از مفهـوم کنونـی »دانـش گاه« بـه سـاحت آینـده آن 
به مثابـه »سـامانه ای علمـی، اجتماعـی و فنـی« به عنـوان راهبـردی گریز ناپذیـر ارائـه 

دهد. 
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در بیشـتر تحقیقـات اجتماعـی غالبـًا بـا ایـن گـزاره برخـورد می کنیـم کـه »تنهـا توانسـته ایم 
ایـن  یـا فهـم کنیـم«. اغلـب، علـت  اندکـی از واقعیـت مـورد مطالعـه را بشناسـیم  بخـش 
و  کنتـرل  غیرقابـل   و  اجتماعـی  واقعیـت  بـودن  چندوجهـی  و  »پیچیدگـی  را  وضعیـت 
پیش بینـی بـودن جهـان اجتماعـی« عنـوان می کننـد. در عیـن تأییـد هـر دو علـت، می تـوان 
بـه علـل دیگـری نیـز اندیشـید؛ در هر علمـی، ازجملـه علوم اجتماعـی، جعبه های سـیاهی 
وجـود دارد کـه می توانـد پاشـنۀ آشـیل آن علـم باشـد. یکـی از جعبه هـای سـیاه در علـوم 
اجتماعـی مربـوط بـه سـاختار واقعیـت اجتماعـی و تعیین کننده هـای بنیـادی آن اسـت. آن 
را چنـان بدیهـی انگاشـته ایم کـه دیگـر شـکی در شـناخت مان دربـاب آن نداریـم. گویـی 
واقعیـت اجتماعـی را بـه تمامـی دریافته ایـم. در ایـن کتـاب کوشـیده ام تـا در عیـن به چالش 
کشـیدن هستی-شناسـی های اجتماعـی رایـج، تصویـر روشـن تر و چندجانبه تری از سـاختار 
کید بـر قابلیتی  واقعیـت اجتماعـی و تعیین کننده هـای بنیـادی آن بـه دسـت دهـم، به ویژه تأ
از واقعیـت اجتماعـی کـه امـکان پویایـی اش را فراهـم می کنـد و می توانـد به واسـطۀ همیـن 
قابلیـت در بازتولیـد و تغییـر خـود مؤثر باشـد. این همان ویژگی اسـت که آن را »خودزایشـی 
واقعیـت اجتماعـی« نامیـده ام و در جای جای کتاب کوشـیده ام آن را تصریح و تشـریح کنم.

ساختار واقعیت در علوم 
اجتماعی؛ بدیلی برای 

هستی شناسی اجتماعی
بیانی  فرهاد 

چاپ اّول: 1399
480 ص
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عدالت جنسیتی
در آموزش عالی ایران

لیال فالحتی
چاپ اول 1397     

336 ص

اجـرای سیاسـت گسـترش دسترسـی بـه آمـوزش عالـی یـا توده ای سـازی آمـوزش 
عالـی غالبـًا بـا هـدف افزایـش عدالـت اجتماعـی و فراهـم آوردن سـرمایه انسـانی 
گـر هـم  به عنـوان نیـروی محرکـه توسـعه اقتصـادی، در خوش بینانه تریـن وضـع، ا
منجـر بـه حجـم بزرگی از نیروی انسـانی دارای مدرك دانشـگاهی شـده باشـد، لزومًا 
منجـر بـه تحقـق عدالـت در تمامـی جنبه هـای آمـوزش عالـی نشـده اسـت. در اثـر 
حاضـر تالش شـده اسـت تا موضـوع عدالت جنسـیتی در آموزش  عالـی مورد بحث 

و بررسـی قـرار گیرد.
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موضوع این کتاب، شـهروندی دانشـگاهی اسـت که به معنای تسـری تمام شـئونات 
مدنـی، سیاسـی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شـهروندی بـه ضرورت های زندگی 
دانشـگاهی دانشـجویان اسـت. ایـن مطالعـه بـا روش ترکیبـی و البتـه متمرکـز بـر 
تحلیـل کیفـی و نظریـه کالن انجام شـده اسـت و بنا بـه ضـرورت، در آن از داده های 

تاریـخ اجتماعی دانشـگاه و مطالعه اسـنادی نیز اسـتفاده شـده اسـت.

شهروندی دانشگاهی در ایران
سیدمحمود نجاتی حسینی

چاپ اول 1397    
295 ص
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درآمدی بر تعامل دانشگاه با 
محیط پیرامون

رضا مهدی
چاپ اول 1398 

330 ص

بـا قدمتـی قریـب بـه هـزار سـال، دانشـگاه های امـروزی از قدیمی تریـن نهادهـا و 
سـازمان های سـیاره در معـرض خطـر زمین انـد. این نهادهای انسان سـاز و باشـکوه، 
قرن هـا در مقابـل تغییـرات اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی نه تنهـا مقـاوم؛ بلکـه 
ایـن  حـال، دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی، در  بـا  بوده انـد.  تحول آفریـن 
قـرن حاضـر بـا چالش هـای بی سـابقه ای روبـرو شـده و ایـن مواجهـۀ سرنوشت سـاز 
همچنان ادامه خواهد داشـت. کتاب حاضر سـعی دارد تعامالت متقابل دانشـگاه را 

بـا محیط هـای مختلـف جامعـه مـورد بررسـی قـرار دهـد.
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برساخت اجتماعی تفاوت
جنسیت در کالس درس دانشگاهی 

کرم حبیب پور گتابی
چاپ اول 1397  

200 ص

سـاحت علـم به طـور عـام و دانشـگاه های کشـور به طـور خاص نیـز، به مانند سـاحت 
)البتـه گاه شـکاف( جنسـیتی اند و  تفـاوت تجربـه  اقتصـاد و...، شـاهد  سیاسـت، 
امـروزه شـاهدیم کـه علی رغـم افزایـش تعداد زنان در آمـوزش عالی ایران در مقایسـه 
بـا مـردان، از نظـر کیفـی تجربـه زنـان در کالس درس، بـا مـردان برابـر نبـوده و 
کالس هـای درس دانشـگاه های مـا، ُاریب های جنسـیتی نـرم و زیرکانـه ای را تجربه 

می کننـد.
از  ایـران  در  درس  کالس  جنسـیتی  تجربـه  از  روایـت  نخسـتین  حاضـر،  کتـاب 
چشـم انداز جامعه شناسـی اسـت کـه در بیـن حجمـی از ادبیـات روان شناسـی و علوم 
تربیتـی و حتـی پزشـکی موجـود در رابطـه بـا برخـی از ابعاد ایـن موضوع بـه تحریر 

اسـت. درآمده 
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در چهـار دهـه اخیـر، گسـترش آمـوزش عالی در چهارگوشـه جهـان، زنـان را به مثابه 
بهره منـدان اصلـی آن در مرکـز توجـه نشـانده اسـت. در طـول این چهار دهـه، تعداد 
یافتـه  افزایـش  پسـر،  دانشـجویان  تعـداد  از  برابـر سـریع تر  دانشـجویان دختـر دو 
اسـت. از دالیـل ایـن امـر می تـوان بـه افزایـش تحـرک اجتماعـی، بهبـود درآمـد و 
فشـار جهانـی در جهـت کاهـش شـکاف جنسـیتی اشـاره  کـرد. بـا این حـال، بهبود 
دسترسـی بـه آمـوزش عالـی بـرای زنان، همیشـه بـا بهبود چشـم انداز حرفـه ای آن ها 
همـراه نبـوده اسـت. ایـن کتـاب حاصل پژوهشـی کیفی اسـت کـه برای فهم مسـائل 

و مشـکالت دختـران دانشـجو در چهـار دانشـگاه ایـران، انجـام گرفته اسـت. 

رویای ناتمام
تجربه زیسته دختران در دانشگاه های 

ایران
خدیجه کشاورز

چاپ اول 1397 
296 ص
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تولید و مصرف فرهنگی در 
دانشگاه ایرانی

درآمدی تاریخی ـ انتقادی
صمیم رضا 

چاپ اول 1397  
245 ص

ایـن کتـاب، مقدمـه ای انتقادی اسـت بـرای فراهم کـردن زمینه ای نظـری ـ مفهومی 
ـ روش شـناختی کـه بتـوان بـا آن بـه مطالعـه تولیـد و مصـرف فرهنگـی در دانشـگاه 
ایرانـی  پرداخـت. پیش فـرض ایـن پژوهـش تاریخی ـ انتقـادی، عـدم مفهوم پـردازی 
»منحصربه فـرد« از تولیـد و مصـرف فرهنگـی در دانشـگاه ایرانـی در پژوهش هایـی 

اسـت کـه تـا کنـون در ایـن حـوزه به انجام رسـیده اسـت. 
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تبارشناسی کالس درس در ایران
تجربه های تاریخی و تجربه های زیسته

سیدمحمود نجاتی حسینی
چاپ اول 1396 

225 ص

کادمیـک، نه تنهـا یـک فضـای اجتماعـی،  کالس درس، به عنـوان قلـب زندگـی آ
فرهنگـی و اخالقـی اسـت بلکـه زمینـه و زیسـت جهانی بـرای آموزاندن علم توسـط 
اسـتاد و آموزیـدن علـم از سـوی دانشـجو نیـز هسـت؛ یعنی آنچـه در نهایـت باید به 
فرهنگ پذیـری فرهیختـه مآبانـه دانشـجو و در پـی آن بـه تبدیـل شـدن او بـه یـک 

شـهروند فرهنگـی بـرای ملـتـ  کشـور بینجامـد. 
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بـا توجـه بـه گسـترش فراینـد جهانـی شـدن و درهـم تنیدگـی موضوعـی و مفهومـی 
مناسـبات جهانـی، بیـن المللـی شـدن آمـوزش عالـی در مـدار و فضای بیـن المللی، 
یکـی از مهـم تریـن پیشـران هـای تاثیرگـذار بـر آینـده دانشـگاه در ایران اسـت. این 
پیشـران، ناظـر بـر تـالش دانشـگاه ها و موسسـه های آمـوزش عالـی بـرای اتخـاذ 
منطقی تریـن سیاسـت ها و راهبردهـا در رویارویـی بـا تحـوالت حاصـل از جهانـی 

شـدن آمـوزش عالی اسـت.

دانشگاه ایرانی در سپهر 
بین المللی

بین المللی شدن آموزش عالی و آینده 
دانشگاه در ایران

محمد حسینی مقدم
چاپ اول 1396  

457 ص
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درآمدی بر سیاست 
بین المللی سازی آموزش عالی 

در ایران
فیروزه اصغری

چاپ اول 1396 
283ص

در اثـر حاضـر بین المللـی سـازی آمـوزش عالـی در ایـران به عنـوان یـک تصمیـم 
کیـد بـر اجـرای آن بـه مثابـه یـک فراینـد منظـم، هدفمند، مسـتمر و  سیاسـتی، بـا تأ
ادامـه دار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. تجربه کشـورهایی ماننـد ایران نشـان  داده 
کامـی یـک سیاسـت، چه در سـطح ملـی و چه در  اسـت آنچـه موجـب شکسـت و نا
سـطح نهـادی، می شـود، متاثـر از عوامـل مختلفـی اسـت. ایـن کتـاب ضمن بررسـی 
دالیـل و اولویت هـای بین المللـی سـازی آمـوزش عالـی، نقـش هـر یـک از عوامـل 
و بازیگـران در رونـد بین المللی سـازی دانشـگاه ها در ایـران را مـورد مداقـه قـرار 

می دهـد. 
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فلسفه علم کانت 
رضا ماحوزی 

چاپ اول 1398  
328 ص

اثـر پیـش رو کـه صورتبنـدی مجموعـه ای از تحقیقـات و تأمـالت نگارنـده اسـت و 
برخـی از فصـول آن پیـش از این در قالب مقاله منتشـر شـده اسـت، ایـن بار به نیت 
گفتگـو بـا کانـت مـدون گردیـده و در آن از زاویـه دیـد برخـی از فیلسـوفان غربی و 
اسـالمی، نگارنـده و حتـی کانـت با خـودش، پرسـش هایی از علم و مبانـی نظری آن 

بـر کانـت عرضـه گردیده و پاسـخ هایی دریافت شـده اسـت.

آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه
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حمایـت  دانـش(  پارلمـان  راسـت  جنـاح  )به عنـوان  برتـر  دانشـکده های  رتبـه  و  جایـگاه 
از احـکام قانونـی حکومـت اسـت؛ امـا وقتـی پـای حقیقـت در میـان باشـد بایـد در نظـام 
حکومـت آزاد، یـک حـزب مخالـف )جنـاح چـپ( هـم باشـد کـه ویـژه دانشـکده فلسـفه 
اسـت. زیـرا بـدون ارزیابی و انتقادات شـدید این دانشـکده بنـا به میل و استعدادشـان )مثاًل 
از طریـق تریبون هـای عمومـی( حکومـت نمی توانـد به نحـو کامـل دربـاره نفـع و یـا ضـرر 
خـود مطلـع گـردد. بدیـن شـیوه، می تـوان امید داشـت کـه آرزوی دیریـن، روزی تحقـق یابد 
)و دانشـکده فروتـر برتـر گـردد(- امـا در حقیقـت، نـه در قـدرت، بلکـه در مشـاوره دادن 
گـر[ حکومـت آزادی دانشـکده فلسـفه را تضمیـن کنـد و  بـه قـدرت )حکومـت(. زیـرا ]ا
بصیـرت خـود را از ِقبـل ایـن آزادی افزایـش دهـد، بـه شـیوه بهتـری بـرای به دسـت آوردن 

غایـات خـود روی آورده اسـت تـا اینکـه بـه اقتـدار مطلـق روی آورد. )کانـت(
نـزاع دانشـکده ها، کـه در واپسـین سـال های عمـر کانـت، فیلسـوف آلمانـِی قـرن هجدهـم، 
نـگارش شـده اسـت، بـا وجود اینکـه خیلی دیر بـه جامعه  دانشـگاهِی انگلیسـی زبان معرفی 
شـد، امـا بـرای آلمانی زبان هـا، به ویـژه فیلسـوفان هم عصـر وی، اثـری اسـت شناخته شـده و 
بسـیار جـدی و اثرگـذار. ایـن اثر یکـی از جدی تری متون فلسـفی درباره  دانشـگاه و کارکرد 
دانشـکده های آن در مواجهـه بـا جامعـه از یـک سـو، و تعهـد و مسـئولیت آن هـا در قبـال 

حقیقـت و روشـنگری از سـوی دیگر اسـت. )مترجم(

نزاع دانشکده ها
ایمانوئل کانت 

ترجمه رضا ماحوزی
چاپ اول 1399    

239 ص
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میان رشـتگی، رویکـرد پساتوسـعه بـه دانـش اسـت. غایـت ایـن رویکرد، مسـئولیت 
در مقابـل پیامدهـای توسـعه اسـت. در میان رشـته کاری ما به مرزهـای دانش نزدیک 
مسـائل  بـرای  کنشـگرانه،  و  نظرورزانـه  مسـاعِی  تشـریک  شـیوة  بـه  و  می شـویم 
و مشـکالت نظـری و عملـی، پاسـخ و راه حـل می یابیـم؛ ایـن همـان میان رشـتگی 
اثبات گرایانـه اسـت. ایـن نـوع از میان رشـتگی، گاه ناقـض غایـت خـود می شـود و 
پیامدهایـی را باعـث می شـود که ما را از توسـعه و پیشـرفت بازمـی دارد؛ از این رو، ما 
نیازمنـد خوانشـی پدیدارشـناختی از میان رشـتگی هسـتیم تـا ایـن محدودیـت جبران 
شـود. میان رشـته کاری مـا، در گـرو مسـئولیت بـرای کاسـتن شـرارت های موقعیـت 
اسـت: درسـت آن گاه کـه کمتـر دسـت بـه خشـونت می زنیم، کمتـر بـه تبعیض وقع 
می نهیـم و کمتـر بـه بهره کشـی و تخریـب و تجاهـل و بی عملـی روی می آوریـم، 
اسـت.  مسئول شـدن  همـان  میان رشـته کاری  کرده ایـم.  خلـق  را  مسـئولیت  زمینـه 
بـرای مـا، میان رشـته کاری بـه مثابه کنـش برآمده از همکاری رشـته ها، امری بسـیار 
سـخت و پرمخاطـره اسـت. تنهـا با پرمایگی دانشـی و اخالقی اسـت کـه می توان در 

نظـر و عمـل، میان رشته شـناس و میان رشـته کار شـد.

میان رشتگی و مسئولیت
مرتضی بحرانی 

چاپ اول ١٣٩٩ 
287 ص
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در عمـوم مطالعـات و بررسـی های تحـوالت دانشـگاه در ایـران، توجـه ویـژه ای بـه 
نقـش سیاسـی دانشـجویان می شـود و آنـان اغلب به عنـوان عناصری پیشـتاز معرفی 
گاهی بخشـی جامعـه را برعهـده دارنـد. بـا این حـال، زیسـت  می شـوند کـه وظیفـه آ
دانشـجویی برآینـد ابعـاد و کارکردهای مختلف محیط دانشـگاهی اسـت و در پاسـخ 
گـون دانشـجویان شـکل می گیـرد کـه هیـچ گاه بـه حـوزه مسـایل  بـه نیازهـای گونا
سیاسـی منحصر نمی شـود. از سـوی دیگر، این قشـر در متن تحوالت جامعه ایرانی 
متحـول شـده اسـت، بـه نحـوی کـه آن را بایسـتی همچـون رنگین کمانـی از عالیـق 
گـون در نظـر گرفـت. در پـی ظهـور نسـل جدیـد دانشـجویی  و گرایش هـای گونا
اسـت کـه گاه از حـذف مرجعیـت سیاسـی دانشـجویان و لـزوم توجـه بـه فضاهـای 
جدیـد کنشـگری سـخن بـه میـان می آیـد. مقـاالت ایـن کتـاب، بـا هـدف بررسـی 
دیگربـاره زیسـت دانشـجویی در ایـران امـروز گـردآوری شـده و هریـک متکفـل 
کاوی جنبـه ای از هویـت و کنـش دانشـجویی اسـت کـه لزومـا در معنـای سـنتی  وا

فعالیت هـای سیاسـی و کارگـزاران تغییـر نمی گنجـد.

زیست دانشجویی، سیاست و 
هویت

به کوشش سید عبداالمیر نبوی
چاپ اول 1399  

389 ص
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حامیان علم و فناوری در جهان 
و ایران

ماحوزی رضا 
چـاپ اول 1398   /  چاپ دوم 1399

238 ص

توسـعه و حمایـت از بنیادهـای حامـی علـم و فنـاوری، نـه یـک نسـخه موقتـی برای 
صـرف عبـور از بحران هـای مسـتحدثه، بلکـه راهبـردی عمیق بـرای اجرایـی کردن 
اندیشـه مسـئولیت دانشـگاه و دعوت از صاحبنظران و متخصصان و خیرین محلی 
کـز  و ملـی و بین المللـی بـرای هدایـت برنامه هـای جـاری و آتـی دانشـگاه و مرا
پژوهشـی متناسـب بـا تشـخیص های خردمندانـه و موقعیت سـنجانه اسـت. ایـن در 
واقـع اصلی تریـن مضمـون برداشـتن دیوارهـای میـان دانشـگاه و جامعـه و عمـل به 

مسـئولیت متقابـل ایـن دو در قبـال یکدیگر اسـت.   

آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه
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آموزش عالی و تحوالت 
فرهنگی- اجتماعی  زنان

لیال فالحتی 
چاپ اول 1398 

660 ص

در ایران از دهه 70 شمسـی، همزمان با کاربسـت سیاسـت های توسـعۀ آموزشـی در 
سـطوح مختلـف، دسترسـی زنـان بـه آمـوزش عالـی افزایش یافـت و حضـور زنان در 
اواسـط دهـۀ 80 از نظـر کّمـی بیشـتر از مردان شـد و درنتیجه، سـویه های جدیدی از 
حضـور زنـان در آمـوزش عالـی مـورد توجـه قرار گرفـت. مجموعـه مقالـۀ حاضر به 
دنبـال بررسـی ابعـاد مختلـف حضـور زنـان در آمـوزش عالـی ایـران پس از سـه دهه 
حضـور مسـتمر اسـت و در نظـر دارد اثـرات فـردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسـی 

کاوی کند. را بررسـی و وا

آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه
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ایـن کتـاب، روایتگـر چالش هایـی اسـت کـه زنـان اسـتاد و پژوهشـگر در زندگـی 
بـه  زنـان  ورود  آغـاز  همـان  از  کـه  چالش هایـی  مواجه  انـد؛  آنهـا  بـا  حرفه ای شـان 
دانشـگاه و نشسـتن بـر نیمکت هـای دانشـگاه تهران در سـال های آغازین تأسـیس 
دانشـگاه در ایـران، آغـاز شـده اسـت و همچنـان در زندگـی زنان دانشـگاهی حضور 

دارد؛ هرچنـد در هـر دوره ای، شـکل و نـوع ایـن چالش هـا تغییـر کـرده اسـت.

علم ورزی زنان در میدان 
دانشگاه 

خدیجه کشاورز 
چاپ اول 1398  

336 ص

آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه
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انجمن های علمی دانشجویی
کارکردها و آسیب ها
مهدی حسین زاده ِفِرمی

چاپ اول 1398 
376 ص

پژوهش هـای  دارد.  جامعـه  حیـات  در  تعیین کننـده ای  نقـش  »دانشـگاه«  امـروزه 
علمـی امـروز، بیـش از پیـش بـه کوشـش های جمعی و مشـترک تبدیل شـده اسـت. 
از ایـن رو، ایجـاد و گسـترش انجمن هـا، کانون هـا و  گروه هـای فّعـال دانشـگاهی 
راه کاری ضـروری بـرای شناسـایی، تشـکیل و تجهیـز نیروهـای متخّصـص و خـاّلق 
زندگـی  تمریـن  دانشـجوئی،  علمـی  انجمن هـای  در  دانشـجو  مـی آورد.  فراهـم  را 
اجتماعـی می کنـد و تجربـه موّفقـی را بـرای مواجـه شـدن در امـر اجتماعـی جامعـه 
و  محّققیـن  تـالش  حاصـل  مقـاالت(،  )مجموعـه  کتـاب  ایـن  می گذرانـد.  سـر  از 
اسـاتید دانشـگاه در مطالعـه انجمن هـای علمـی دانشـجوئی در نمونه هـای مختلـف 

می باشـد. کشـور  سراسـر  دانشـگاه های 
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سیاست زبانی در 
بین المللی سازی  آموزش  عالی 

در ایران
به کوشش فیروزه اصغری

چاپ اول 1398     
371 ص

آن  به دنبـال  و  ایـران  در  عالـی  آمـوزش  بین المللی سـازی  برنامه هـای  گسـترش    
و  آموزشـی  مختلـف  عرصه هـای  در  بین المللـی  کادمیـک  آ مـراودات  افزایـش 
تحقیقاتـی، افزایـش تبـادالت دانشـجویی و تمایـل بـرای جـذب بیشـتر دانشـجوی 
خارجـی در فضـای رقابتـی موجـود در سـطح منطقـه و بین الملـل، از مـواردی اسـت 
کـه توجـه بـه نقـش »زبـان« به عنـوان یـک عنصـر اصلـی در اجـرای موفق سیاسـت 
بین المللی سـازی را ضـروری می سـازد. نویسـندگان اثـر حاضـر صاحب نظرانـی از 
حوزه هـای مختلـف زبان شناسـی، برنامه ریـزی زبـان، متخصصـان حـوزه آمـوزش 
عالـی و عالقه منـدان از دیگـر حوزه هـای علمـی ماننـد جامعه شناسـی هسـتند کـه 
تـالش کرده انـد تـا مخاطبـان را بـا دیدگاه هـا و نقطـه نظرات علمـی خود کـه متأثر از 

کادمیـک بـوده اسـت، آشـنا سـازند. مطالعـات آ
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تجارب زیسته بین المللی 
دانشگاهیان ایران

به کوشش فیروزه اصغری 
چاپ اول 1398 

342 ص

کتـاب حاضـر همسـو بـا مطالعـات انجام شـده در حـوزۀ بین المللی سـازی آمـوزش 
عالـی ایـران و بـه منظـور آشـنایی بـا تجربیـات و دیدگاه هـای دانشـگاهیان ایرانـی 
تدویـن شـده اسـت کـه اشـکال مختلفی از حضـور در دانشـگاه های خارج از کشـور 
را تجربـه  کرده انـد. مقـاالت کتـاب را اعضـای هیئـت علمـی مؤسسـات آمـوزش 
عالـی، براسـاس تجربیاتشـان از فرصت مطالعاتی، تدریس، آمـوزش و گذراندن دورۀ 
دکتـری و همچنیـن شـرکت در دوره هـای کوتاه مـدت و کنفرانس هـای بین المللـی 

نوشـته اند.
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کالس ، عرصـه ای چنـد بعـدی و در سـاده ترین شـکل، دریچـه ای اسـت بـرای فهـم 
تحـوالت، تغییـرات و بـه طـور کلی آنچـه در دانشـگاه های ما می گذرد. اثـر حاضر با 
کثری  هـدف شـناخت ابعـاد فرهنگـی و اجتماعـی کالس درس از طریق تولیـد حدا
دادهـا از کالس هـای درس دانشـگاه های وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری در سـال 

1395 انجام شـده اسـت.

پیمایش کالس درس 
دانشگاهی در ایران

آمنه صدیقیان بیدگلی
چاپ اول 1397 

239 ص
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دربـاره فلسـفه دانشـگاه چـه می دانیـم؟ آیـا ایـن عنـوان نیـز نامـی ثبت شـده بـرای 
رشـته ای دانشـگاهی همچـون فلسـفۀ چیـن یـا هنـد یـا یونـان و یا اسـالمی اسـت؟ و 
یـا فلسـفه ای مضـاف همچـون فلسـفه هنـر اسـت؟ و یـا بایـد آن را به عنـوان مبانـی 
فلسـفی و نظـری رشـته ای بـه نـام »دانشـگاه« بـه حسـاب آورد؟ فلسـفه دانشـگاه 

هیچ کـدام از ایـن سـه نیسـت و بایـد چیسـتی آن را در جایـی دیگـر جسـت.

فلسفۀ دانشگاه 
تأمالتی درباره دانشگاه در جهان و ایران

به کوشش رضا ماحوزی
با مقدمۀ منوچهر آشتیانی

چاپ اول 1398     
752 ص

آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه



Institute for Social and Cultural Studiesمؤسســه  مطالعــات فرهنگی و اجتماعی 

65

مردم نـگارِی ایرانـی را می تـوان چندیـن رویـا در یـک بسـتر دانسـت. هرچنـد از 
شـروع اولیـن کار مردم نـگارِی حرفـه ای در قلمرو ایران حدود هشـت دهه می گذرد، 
امـا همچنـان مسـألۀ "مردم نـگارِی ایـران" یـا "مردم نـگاری ایرانـی" دچـار ابهام های 
خـاص خـود اسـت. ایـن ابهام ها گاه ناشـی از تعیین حدود میدان تحقیق اسـت و گاه 
تعییـن اجتمـاع علمـِی کـه مرجـع معتبـری بـرای پژوهـش دربارۀ ایـن میدان باشـد. 
دربـارۀ تعییـن قلمـرو می تـوان گفت که از همـان آغاز سـنت مردم نـگارِی ایران این 
ابهـام وجـود داشـته اسـت کـه جغرافیـای ایـران بـه کجـا محـدود می شـود: بـه ایـران 
سیاسـِی امـروز ارجـاع دارد یـا به قلمروی از یـک حوزۀ تمدنی و فرهنگـی که نه تنها 
کسـتان، ازبکسـتان  ایـران امـروز، بلکـه افغانسـتان، تاجیکسـتان، بخش هایـی از پا
و... را هـم شـامل می شـود؟ دربـاره اجتمـاع علمـی مربوطـه، ایـن ابهـام وجـود دارد 
کـه آثـار محققـان غربـی مبنای قضاوت اسـت یـا آنچه کـه محققان در داخل کشـور 
) بـه زبـان فارسـی( نوشـته و منتشـر کـرده انـد نیز بایـد در ایـن ارزیابی مدنظـر قرار 
گیـرد. نسـل های مختلفـی از مردمنـگاران را داشـته ایـم کـه در ایـن کتاب بـه تجربه 
مردمنـگاری محققـان ایرانـی در یـک دهـه اخیـر پرداختـه شـده، شـاید بتـوان آن را 

مقدمـه ای بـرای صورتبنـدی مفهـوم "مردمنـگاری ایرانی" دانسـت. 

مردم نگاری ایرانی؛ یک بستر، 
چند رویا

به کوشـش جبار رحمانـی؛ با مقدمۀ علی 
بلوکباشی

چاپ اول 1400
503 ص
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شناخت و عالقه های انسانی 
هابرماس یورگن 

مترجـم: ناصرالدین علی تقویان 
چاپ اول 1400

457 ص

گـر بخواهیـم کتـاب شـناخت و عالقه هـای انسـانی بـه کار مـا ایرانیـان آیـد به گونـه ای کـه  ا
کید و دغدغـه ی اصلی هابرماس  خوانـدن و درگیـر شـدن بـا آن برای ما بارآور باشـد، بایـد تأ
در ایـن کتـاب را، کـه همانـا تجربـه و مفهـوم »خود«بازاندیشـی اسـت، همـواره پیـش چشـم 
داشـته باشـیم. ایـن »خود«بازاندیشـی الزمـه ی مراقبـت مـداوم و پیگیرانـه و روش مندانـه از 
گاهـی و  »خـود« اسـت و، همان گونـه کـه هابرمـاس نشـان داده اسـت، »خـود« فقـط بـه آ
دانـش مـا محـدود نمی شـود بلکـه خواسـت ها و عالقه های مـا را نیـز دربر می گیـرد. به نظر 
گاهـی و دانش مـان بازاندیشـی  می رسـد مـا ایرانیـان پیـش از آنکـه بخواهیـم یـا بتوانیـم بـر آ
گاهـی و دانشـی که در قیاس بـا غربیان چیز چندان دندان گیری نیسـت(، ضروری  کنیـم )آ
اسـت کـه بـر خواسـت ها و عالقه هامـان بازاندیشـی کنیـم. بـه سـخن بهتـر، بازاندیشـی بـر 
زندگانـی جمعـی و تاریخی مـان گویـا بر بازاندیشـی بر علـم و دانش مان اولویـت دارد. بر این 
زندگانـی جمعـی و تاریخـی عمدتـًا خواسـت ها و عالقه هایـی حکـم رانده اسـت که تـا کنون 
بیش از آنکه حرکت بازاندیشـی را شـتاب و ژرفا ببخشـد، مسـیر آن را پرسـنگالخ و دشـوار 
سـاخته اسـت، چـه رسـد بـه آنکـه علـم و دانشـی پدیـد آورده باشـد. نحیـف بـودن تجربـه ی 
بازاندیشـی در میـان مـا ایرانیـان شـاید بـه همیـن شـیوه ی زندگانـی جمعـی و تاریخی مـان و 
کـم بـر آن برگـردد. اصـل خودبازاندیشـی می گویـد این شـیوه ی  خواسـت ها و عالقه هـای حا
زندگانی چندان ارزش زیسـتن ندارد و برای تأسـیس شـیوه ی دیگری از بودن و زیسـتن که 

واجـد معنـا و ارزش باشـد بهتـر اسـت آن شـیوه ی پیشـین را تهافـت کنیم.   
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گیـری  شـیوع ویـروس کوویـد 19 چالشـی بی سـابقه بـرای جهـان انسـانی اسـت. فرا
پدیـده ای  جهانـی،  دهکـده  در  ارتباطـی  زیرسـاخت های  دلیـل  بـه  کرونـا،  بحـران 
منحصـر بـه فـرد در تاریخ را شـکل داده اسـت. کرونا قبـل از هرچیـز جریان جاری 
و روال هـای عـادی زندگـی را بـه تعلیـق درآورد. روابـط و مناسـبات فـردی انسـان ها 
و نهادهـای اجتماعـی را متوقـف کـرد. عـدم شـناخت دقیـق ایـن ویـروس و تبعـات 
آن در جهـان انسـانی، منجـر بـه وضعیتـی بغرنـج و پیچیـده در مواجهـه بـا آن شـد و 

احتمـال تـداوم آن تصـوری از آینـده ای مبهـم را پیـش روی مـا نهـاده اسـت.
 آمـوزش عالـی و نهـاد علـم، در ایـن میانـه بیش از هـر نهاد دیگـری درگیر وضعیت 
همه گیـر و پاندمیـک ویـروس کرونا اسـت. زیرا از یکسـو ایـن نهاد نیـز همانند هر 
نهـاد دیگـر متأثر از شـرایط تعلیق اسـت و باید متناسـب با آن، اقداماتـی انجام دهد، 
و از سـوی دیگـر نهـاد علـم و محققان دانشـگاهی، پیشـگامان اصلی جامعه انسـانی 

در مواجهـه بـا ایـن ویروس برای شناسـایی و مهار آن هسـتند.

آموزش عالی، علم و بحران و 
کرونا در ایران

به کوشش حسین میرزائی
چاپ اول 1399  

463 ص
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مسئولیت اجتماعی دانشگاه ایرانی 
و  بحران های زیست محیطی

 تجربه سیالب های 139۸
به کوشش جبار رحمانی

چاپ اول 1398 
 716 ص

جامعـه و طبیعـت ایـران،  در دهـه هـای اخیـر بواسـطه مداخلـه هـای نادرسـت و 
سیاسـتگذاری هـای نامناسـب،  دچـار بحـران هـای بسـیاری شـده کـه میتـوان ابعاد 
انقـراض  سـیالب،  ریزگـرد،  خشکسـالی،   ماننـد  هایـی  مقولـه  در  را  آن  مختلـف 
گونه هـای جانـوری و نابـودی جنگلهـا و ... دیـد. در ایـن میان، مسـاله اصلی آنسـت 
کـه مسـئولیت مـا در برابـر ایـن بحـران هایـی کـه سـاخته ایم،  چیسـت و هـر بخشـی 
از جامعـه و نهادهـای آن چـه وظیفـه ای بـرای اصـالح وضـع موجـود دارنـد. تجربـه 
سـیالب های بهـار سـال 1398، بخـش زیـادی از مناطـق کشـور را در گیـر خویـش 
کرد و زندگی مردم بسـیاری را در شـهرها و روسـتاها مختلف، بواسـطه سوء عملکرد 
انسـان ها در محیـط طبیعـی ایـران تخریـب نمـود. در ایـن کتـاب تـالش شـده اسـت 
دیدگاه هـای اصحـاب علـوم اجتماعـی دربـاره مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاه ایرانی 
کید بر سـیالبهای اخیر مـورد بحث  در مواجهـه بـا بحران هـای زیسـت محیطـی بـا تا

و گفت وگـو قـرار بگیـرد.
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روایتی از کالس های درس 
دانشگاهی

تجربه زیسـته استادان دانشگاه
به کوشش عباس کاظمی

چاپ اول 1396 
463 ص

اثـر حاضـر مجموعـه ای اسـت از شـانزده سـخنرانی کـه همگـی ذیـل تجربه زیسـته 
کالس های درس در مؤسسـه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ارائه شـده 
اسـت. پرسـش اساسـی کـه سـخنرانان حـول آن سـخن گفته انـد ایـن بـوده اسـت که 
»تجربـه زیسـته اسـتاد از کالس های درس دانشـگاه بـا عنایت به تجربه دانشـجویی 
شـان چـه بـوده اسـت؟ آیـا کالس هـای درس در گذشـته مسـائل کمتـری از حـال 
داشـتند؟ چگونـه می شـود مسـائل و مشـکالت فرهنگـی و اجتماعـی و آموزشـی 
سـه  از  درس  گونی هـای کالس  گونا فهـم  بـرای  کـرد؟«  فهرسـت  را  درس  کالس 
دانشـگاه دولتـی، آزاد اسـالمی و علمـی کاربردی در این مجموعه حضور داشـته اند. 
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مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
کالس درس دانشگاهی
عباس کاظمی، آمنه صدیقیان بیدگلی، 
حسین ابراهیم آبادی، فیروزه اصغری، 

سیدمحمود نجاتی حسینی، رضا صمیم، 
جبار رحمانی،کرم حبیب پور گتابی 

چاپ اول 1396     
379ص

کالس عرصـه ای چنـد بعـدی و در سـاده ترین شـکل، دریچـه ای اسـت بـرای فهـم 
تحـوالت، تغییـرات و به طـور کلـی آنچه در دانشـگاه های ما می گـذرد. آموزش عالی 
و دانشـگاه های مـا حـول کالس هـای درس معنا می یابند. اسـتادان بـرای تدریس در 
کالس اسـتخدام می شـوند و از آن طریـق مـورد ارزیابی قرار می گیرند و دانشـجویان 
گر این  از طریـق حضـور در  کالس درس، دوره هـای تحصیلـی خـود را می گذرانند. ا
حلقـه، یعنـی کالس درس به درسـتی کار نکنـد. دانشـگاه ها در تولیـد متخصـص و 

همچنیـن تولیـد دانش، دچار مشـکل می شـوند. 
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ابعاد فرهنگی و اجتماعی 
بین المللی شدن دانشگاه ها

وضعیت ایران و تجربه جهانی
به کوشش رضا ماحوزی 

چاپ دوم 1395      
325ص

تاریـخ علـم در ایـران و جهـان گویـای آن اسـت کـه علـم همـواره برکنـار از مرزهـای 
قـراردادی و حتـی طبیعـی، تمایـل به اشـاعه داشـته و دارد و در جریان همین نشـر و 
اشـاعه اسـت کـه ایـده ها و افکار دانشـمندان سـرزمین های مختلـف و متعدد از در 
گفـت وگـو یـا جـدال با هـم  برآمده و تالش مـی کنند خود را بیش از گذشـته تجهیز 
کننـد. ایـن فراینـد، بنیـاد اصلی توسـعه علم در سـرزمین هـای متعدد بوده و هسـت. 
آوازه شـهر دانشـگاهی جندی شـاپور در ایران با داشـتن شـاخص های متعددی چون 
اسـتادان بیـن المللـی، تدریس کتب علمـی معتبر از کشـورهای متعدد، دانشـجویان 
بین المللـی، زبان هـای تدریـس چندگانـه، آزادی آموزش و پژوهش و نشـر یافته های 

علمـی و غیـره، نمونـه  از سرشـت جهانـی پویا و زاینده علم اسـت. 
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بین المللی شدن آموزش عالی 
در آسیا

رضا ماحوزی، جبار رحمانی، سیدعبداالمیر نبوی، 
رضا مهدی، ناصرالدین علی تقویان، لیال فالحتی

چاپ دوم 1395 
408 ص

کتـاب حاضـر کـه به معرفی تجربه بین المللی سـازی کشـورهای متعدد قاره آسـیا در 
پنـج حـوزه ایـران و به طـور مشـخص تجربـه موفـق دانشـگاه پهلـوی شـیراز به عنوان 
تنهـا دانشـگاه بین المللـی ایـران پیـش از انقـالب اسـالمی سـال 1357، کشـورهای 
و  ایـران  شـرق  فارسـی زبان  کشـورهای  ایـران،  غـرب  شـمال  کشـورهای  عربـی، 
کشـورهای جنـوب شـرق آسـیا می پـردازد، درصـدد اسـت بـه اجمـال رویکردهـا و 
سیاسـت های متنوعـی را کـه در ایـن زمینـه در پیش گرفته شـده اسـت، معرفی کند. 

آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه
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بین المللی شدن آموزش عالی
مفاهیم، رویکردها و سیاست ها

جین نایت
مترجم: لیال فالحتی
چاپ اول 1395   

189ص

در نوشـتار پیـش رو، تألیفـات جیـن نایـت، متخصـص مطالعـات آمـوزش عالـی و 
انسـتیتوی مطالعـات آمـوزش آنتاریـو در دانشـگاه تورنتـو کانـادا،  بزرگسـاالن در 
ارائـه شـده اسـت. نایـت مطالعـات فراوانـی در موضـوع بین المللـی شـدن آمـوزش 
عالـی داشـته و مفاهیـم و رویکردهـای مختلفـی را در ایـن زمینه توسـعه داده اسـت. 
مطالعـات نایـت در زمینـه سیاسـتگذاری و برنامه ریزی در بین المللی شـدن  آموزش 

عالـی متمرکـز بوده اسـت. 

آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه
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دانشگاه 
تأمالت نظری و تجربه ایرانی

به کوشش رضا ماحوزی
چاپ اول 1395 

339 ص

شـک نداشـته باشـیم کـه راه رهایـی جامعه ایـران از مشـکالت فرهنگـی، اجتماعی، 
رفتـاری، اخالقـی و غیـره در دل جامعـه دانشـگاهی و پژوهشـی نهفتـه اسـت و 
دانشـگاه در کشـف و ترسـیم راه برون رفـت از مشـکالت، نقشـی انکارناپذیـر دارد. 
شایسـته اسـت بـار دیگـر هویـت دانشـگاهی و راه تحقـق آن بـه دغدغـه همگانـی 
تـا  شـود  تبدیـل  کشـور  اجرایـی  دسـت اندرکاران  و  برنامه سـازان  به ویـژه  جامعـه، 
کز  عـالوه بـر گـذر از موانـع موجـود، به ویـژه قوانیـن متعـدد و گاه متضاد و تعـدد مرا
مدیریتـی ناهماهنـگ بـا یکدیگـر، در حوزه گسـترش علم و تعامـالت علمی ملی و 

بین المللـی نیـز راهکارهایـی بایسـته اتخـاذ کننـد. 

آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه
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مطالعات اجتماعی فناوری؛ 
تأمالتی نظری و میان رشته ای

گردآوری و ویرایش: رضا صمیم
چـاپ اول 1394/ چاپ دوم 1396

    368 ص

بیـان دیگـر اجتماعـی فنـاوری، مقدمـه الزم و ضـروری  بـه  یـا  مطالعـه فرهنگـی 
مطالعـه طبیعـی آن اسـت. یکـی از اشـکاالت اساسـی فهـم طبیعـی و فنـی فنـاوری 
در جامعـه ای چـون ایـران عـدم اعتقـاد بـه ضـرورت فهـم فرهنگـی و اجتماعـی آن 
به عنـوان مقدمـه شـناخت طبیعـی و فنـی فنـاوری اسـت. به همیـن دلیـل اسـت کـه 
بسـیاری از فناوری هـا کـه سـاخته و پرداختـه فرهنـگ بومی مـان نیسـت، پـس از 
حضـور در  جامعـه منبـع بروز مسـائل و مشـکالتی می شـوند کـه گاه فوایـد و مزایای 

فنـی اش را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. 
دغدغـه  کـه  اسـت  مطالعاتـی  حوزه هـای  جملـه  از  فنـاوری،  اجتماعـی  مطالعـات 
حـوزه  ایـن  اسـت.  فنـاوری  از  اجتماعـی  و  فرهنگـی  شـناختی  ایجـاد  اصلـی اش 
انسان شـناختی،  جامعه شـناختی،  رویکردهـای  از  بهره گیـری  بـا  میان رشـته ای 
فلسـفی، تاریخـی، اقتصـادی، سیاسـی و ... سـعی دارد فنـاوری را بـه مثابه مسـئله ای 

اجتماعـی فهـم نمایـد. 

آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه
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علوم انسانی از دیدگاه 
صاحب نظران

مجموعه مصاحبه ها و گفت وگوها
فیروزه اصغری 

چـاپ اول 1393/ چاپ دوم 1396
  621 ص

کتـاب حاضـر مجموعـه مصاحبـه و گفت وگوهـای انجام شـده بـا اندیشـمندان حوزه 
علـوم انسـانی اسـت کـه از اواخر سـال 1386  تا کنـون،  هم زمان با برگزاری سـاالنه 
جشـنواره بین المللـی فارابـی به منظـور انتشـار در نشـریه ایـن جشـنواره تدویـن شـده 
اسـت. مصاحبه شـوندگان، از صاحب نظران بنام در حوزه علوم انسـانی و در مواردی 
برگزیـدگان و نیـز مهمانـان جشـنواره بوده انـد کـه گاه در قالب یک مصاحبه رسـمی 
و گاه بـدون آمادگـی قبلـی، در قالـب یـک گفت وگـوی کوتـاه، نظـرات خـود را در 

پاسـخ بـه سـواالت حوزه علـوم انسـانی مطـرح کرده اند. 

آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه
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کتـاب پیـش رو، گزارشـی اسـت دقیـق و پرجزئیـات و البتـه انتقـادی، از واپسـین 
تالش هـای فیلسـوفان در حـوزه شناخت شناسـی بـرای گشـودن راز چیسـتی، حـدود 
فیلسـوفان  هستی شـناختی  تعهـدات  بـه  گـزارش  ایـن  در  شـناخت.  چگونگـی  و 
حـوزه  در  گریزناپذیـری  پیامدهـای  تعهـدات  ایـن  کـه  می شـود، چرا پرداختـه  نیـز 
شناخت شناسـی دارد. کریسـتوفر نوریـس، نویسـنده کتـاب، خـود فیلسـوفی اسـت 
کـه در سـنت تحلیلـی پـرورش یافتـه و بـا نگاهـی انتقـادی )کـه برخاسـته از موضـع 
واقع گرایـی انتقـادی اوسـت( بـه بررسـی پاسـخ فیلسـوفان معاصـر بـه مسـائل دیرینه 
شناخت شـناختی پرداختـه اسـت. ازایـن رو، خـود این کتـاب را نیز می توان کوششـی 
کـه نوریس  دیگـر بـرای پاسـخ بـه پرسـش های شناخت شـناختی بـه شـمار آورد، چرا
دیـدگاه  دیگـر،  فیلسـوفان  پاسـخ های  نارسـایی های  و  کاسـتی ها  کـردن  گوشـزد  بـا 
واقع گرایـی انتقـادی خـود را پیـش می نهـد و برتـری آن را بـه دیدگاه هـای دیگـر بـه 

می کشـد. رخ 

شناخت شناسی
 مفاهیم کلیدی در فلسفه

کریستوفر نوریس
ترجمه: ناصرالدین علی تقویان

چاپ اول 1389
319 ص

آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه
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فرهنگ، دانشگاه و پژوهش
مجموعه مقاالت

به کوشش رضا ماحوزی
چاپ اول 1392     

233 ص

توجـه بـه پژوهـش نه تنهـا نیـاز امـروز و فـردای جامعـه و کشـور مـا، بلکـه الزمـه 
تـداوم و بسـط سـنت ها و آیین هـای کهنی اسـت کـه همـواره همچون نشـانی بارز از 
هویت اسـالمی ـ ایرانی این سـرزمین و همتراز آن، همچون سـپهری در برابر سـیل 

تهاجمـات فیزیکـی و فرهنگـی عمـل کرده اسـت. 

آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه
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آموزش و یادگیری در محیط وب
مقایسه فضای واقعی و مجازی

حسین ابراهیم آبادی
چاپ اول 1389     

282 ص

سـرعت تحـوالت و پیشـرفت های صـورت گرفتـه در عرصـه فناوری هـای اطالعاتی 
و ارتباطـی در دنیـای معاصـر تـا حدی اسـت کـه بـه نظـر می رسـد تغییراتـی حیاتی و 
بنیادین را در حوزه های مختلف حیات بشـری از جمله در حوزه آموزش و یادگیری 
بـه همـراه داشـته باشـد. »آمـوزش و یادگیـری در محیـط وب« در حـوزه یادگیـری 
مجـازی در دنیـای معاصـر اسـت کـه به دنبـال مقایسـه دو روش یادگیـری مجازی و 
واقعـی اسـت. در ایـن چارچـوب عالوه بـر معرفی شـالوده های نظـری و دیدگاه های 
مربـوط بـه دو حـوزه به ویـژه آمـوزش الکترونیکی، با تکیـه بر پژوهش هـا و تجاربی 
کـه در سـطح جهـان و در جوامـع مختلـف از جملـه در ایـران در جریـان اسـت بـه 
توصیـف، تحلیـل و تبییـن تاثیـر دو روش آمـوزش از طریـق شـبکه وب و آمـوزش 
بـه روش سـنتی )سـخنرانی( بـر یادگیـری و انگیـزش پیشـرفت تحصیلـی پرداختـه 
اسـت. به طـور کلـی، یادگیـری الکترونیکی به آن نـوع یادگیری گفته می شـود که در 
محیـط شـبکه به وقـوع می پیونـدد و در آن مجموعـه ای از فناوری های چندرسـانه ای، 

فرارسـانه ای و ارتباطـات از راه دور بـه خدمـت گرفتـه می شـود. 

آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه
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آغـازگاه مطالعات فرهنگی )چونان رشـته ای دانشـگاهی( و نظریـه فرهنگی )چونان 
رویکـردی نظـری بـه مطالعـه فرهنـگ(، پرسـش از »چیسـتی فرهنـگ« اسـت؛ و 
گـر همـه »نظریـه فرهنگـی« و نیز همـه »مطالعـات فرهنگی«  گـزاف نخواهـد بـود ا
را بـه کوششـی بـرای پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش فروکاهیـم. ایـن ازآن روسـت کـه 
»فرهنـگ« خـود بی گمـان بـس دشـواریاب و در همـان حـال شـاید بـس آسـان یاب 
گـر نیـک بنگریم فرهنـگ در هرآنچه »انسـانی«  کـه ا اسـت. دشـواریاب اسـت چرا
گر نیک بنگریـم در هرآنچه  که باز هـم ا اسـت تنیـده اسـت، و آسـان یاب اسـت چرا
انسـانی اسـت تنیده اسـت. نخسـت آنکه مگـر »می تـوان« بیرون و جـدا از فرهنگ 
ایسـتاد و دربـاره آن سـخن گفـت؟ و دوم آنکـه آیـا هرگـز »نمی تـوان« از فرهنـگ 
سـخن گفـت؟ اینجاسـت کـه برای پاسـخ دادن بـه این دو پرسـش ناچاریـم دوباره به 
پرسـش »چیسـتی فرهنـگ« بازگردیـم و از خـود بپرسـیم مگر این فرهنگ چیسـت 

کـه چنیـن پرسـش هایی برمی انگیـزد.

مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی
اندرو ادگار و پیتر سجویک 
ترجمه ناصرالدین علی تقویان

چاپ اول 1388 
712 ص

آثار اعضای هیئت علمی مؤسسه
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آثار تألیف و ترجمه
آمــوزش عالی، علم و فناوری
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کتـاب پیشـبرد روش آمـوزش محیط زیسـتی بـر نحـوۀ آمـوزش مؤثـر محیط زیسـتی 
تمرکـز کـرده اسـت و بـرای کسـانی کـه عالقه منـد بـه محیط زیسـت و منابـع طبیعی 
هسـتند و مایل انـد دانشـی بـرای آمـوزش و نیـز دانشـی بـرای کنـش محیط زیسـتی 
بیابنـد عالـی اسـت. همچنیـن این کتـاب، به ویـژه برای آموزشـگران محیط زیسـتی، 
آمـوزش  اسـت.  کـرده  مهیـا  آن هـا  نیازمندی هـای  رفـع  بـرای  جامعـی  ترکیـب 
و  سـالمت  مثبـت،  تحـول  محیط زیسـتی،  کیفیـت  بـه  می توانـد  محیط زیسـتی 
بهزیسـتی بشـری و حتـی امیـد و تـاب آوری در مواجـه بـا مسـائل محیط زیسـتی، 
به ویـژه گرمایـش جهانـی و تغییـر اقلیـم کمـک کنـد. ولـی اینکـه چگونـه آمـوزش 

محیط زیسـتی و منابـع طبیعـی را آمـوزش دهیـم، همیشـه چالـش بـوده اسـت.

پیشبرد روش آموزش 
محیط زیستی

مارین ای. کراسنی
مترجـم: مهدی کالهی

464 ص
چاپ اول 1401
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نظریه ای رئالیستی انتقادی 
دربارۀ آموزش

دیوید اسـکات و ُری َبسکار
آقاجری روزبه  ترجمه: 

چاپ اول 1400
174 صفحه

بـرای علـوم انسـانی ای کـه زیر بار پوزیتیویسـم و شـکل های حـاِد نسـبی گرایی کمر 
رویکردهایـی  شناسـاندن  از  زندگی بخش تـر  و  زایاتـر  هیچ چیـز  اسـت،  کـرده  خـم 
نیسـت کـه توانسـته اند مسـیرهای تازه و دیگرگونـه ای را پیـش روی تفکر و پژوهش 
بگشـایند. تنهـا از طریـق بازآرایـی مفهومـی و به کارگیـری رویکردهـای بدیل اسـت 
کـه می تـوان بـه سـرزمین های نامکشـوف هسـتی اجتماعـی راه بـرد و امیـد داشـت 
کـه چنیـن کاری امـکان بیشـتری را بـرای بهـروزی جهان شـمول انسـانی فراهـم 
کنـد. رئالیسـم انتقـادی، آن چنـان کـه ُری َبسـکار و همـه ی چهره هـای رئالیسـت 
انتقـادی پـس از او، صورت بنـدی کـرده و توسـعه داده انـد، یکـی از خالقانه تریـن 
و زایاتریـِن ایـن رویکردهاسـت. در ایـن کتـاب کـه مشـخصًا بـر حـوزه  آمـوزش و 
یادگیـری متمرکـز اسـت، ُری بسـکار و دیویـد اسـکات هـم دربـاره  مفاهیـم و ابعـاد 
نظریـه  رئالیسـم انتقـادی سـخن می گوینـد و هـم دربـاره  این کـه این رویکـرد چگونه 

می توانـد فرایندهـای آموزشـی را به شـکلی دیگرگونـه و البتـه ژرف تـر درک کنـد. 
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ایـن مجلـد بـا احیـای یـک گفتار دیرپـا در درون دیسـیپلین فلسـفه کار خـود را آغاز 
می کنـد کـه بـه اعتقاد مـا، ابزاری نیرومند بـرای مقابله با معضالت معاصر دانشـگاه 
و تصویرسـازی مجـدد و خالقانـه  از بسـیاری از آن هاسـت. این مجموعه از بسـیاری 
جهـات می توانـد به عنـوان اثـری برآمـده از میـراث جـان دیویی فهم شـود، کسـی که 
برخـالف آنچـه اغلـب در دیسـیپلین های بیـرون از فلسـفه فرامـوش می شـود، دقیقًا 
یـک نظریه پـرداز حـوزۀ تعلیـم و تربیـت نبـود، بلکـه فیلسـوفی بـود کـه آمـوزش و 
تعلیـم و تربیـت را بـه یـک دغدغۀ کانونـی تبدیل کرد. اسـتدالل مشـهور دیویی این 
بـود کـه »فلسـفه زمانـی خـود را احیـا می کنـد کـه دیگـر تمهیـدی بـرای پرداختن به 
مشـکالت فیلسـوفان نباشـد و به روشـی پرورده از سـوی فیلسـوفان، برای مواجهه و 
پرداختـن بـه مشـکالت انسـان ها تبدیـل شـود«. ایـن مجلـد همچنیـن منبعـی نظری 
برای آن دسـته از اعضای هیئت علمی و نیروهای اداری و اجرایی اسـت که ذهنی 
انتقـادی دارنـد و درصـدد هسـتند تـا سیاسـت گذاری ها و سـاختارها را در نهادهایـی 
کـه خودشـان در آن مشـغول بـه فعالیـت هسـتند، تحلیـل کـرده و تغییـر دهنـد. ایـن 
مجموعـه طیـف وسـیعی از تخیل هـای آموزشـی ممکـن را در اختیارشـان نهـاده و 
به عـالوه توصیه هایـی کارآمـد بـرای تغییر عملیاتـی در پردیس های دانشـگاهی ارائه 

می دهـد. )بـرای پشـت جلد(

پیشنهادات فلسفی معاصر 
برای دانشگاه

آرون اسـتولر و الی کرمر
مترجم: شـروین مقیمی و شـیما شصتی

چاپ اول 1400
424 ص
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جنسیت و چهرۀ تغییریافتۀ 
آموزش عالی 

آینده ای زنانه؟
کارول لیتـوود و باربارا رید

مترجم: شایسـته مدنی لواسانی
چاپ اول 1400

384 ص

بحـث زنانه شـدن آمـوزش عالـی و ورود سیل آسـای دختران بـه دانشـگاه ها، از جمله 
مباحثـی اسـت کـه در سـال های اخیـر در مجامـع علمـی و پژوهشـی و رسـانه های 
مختلـف در کشـور مـا بـه چشـم می خورد. مسـئله ای کـه  نویسـندگان این کتـاب نیز 
بـا ارجـاع بـه تجریـه جهانی، درصدد پاشسـخ به آن هسـتند،؟ یعنی پیامدهـا و اثرات 
جنسیتی شـده آمـوزش عالـی در زندگـی و تجربـه کاری زنـان، مسـئله زنان کشـور ما 

نیـز اسـت. بـه طـوری که جامعـه ایـران نیز یکـی از ارجاعـات همین کتاب اسـت.
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خودمردم نـگاری آمـوزش، رویکـردی اسـت کـه در بسـتر تجارب زیسـته آموزشـی 
سـعی دارد الیه هـای پنهـان مسـئله آمـوزش را بـا زبـان روایـت نمایـان سـازد. ایـن 
رویکـرد قـادر اسـت فهـم عمیق تـری از رخدادهـای روزمره آمـوزش دانشـگاهی را 
نشـان دهـد. در ایـن کتاب روایـت آموزش جنگلـداری در ایران در دوره دانشـجویی 
در سـه مقطع کارشناسـی، کارشناسی ارشـد و دکتری و دوره اسـتادی بیان شده است. 
چالش هـای یاددهـی و یادگیـری، کالس درس، برنامه درسـی، امتحانـات، ، پایان نامه 
و رسـاله، فعالیت هـای دانشـجوبی و دانش آموختگـی مـورد بحث قرار گرفته اسـت. 
کارآمـدی دانشـگاه و آمـوزش جنگلـداری در حفاظـت و پویایـی جنـگل  کتـاب، نا

هـای کشـور را روایـت مـی کند. 
                                                                                                              

خودمردم نگارِی آموزش 
دانشگاهی در ایران 

)تجربۀ تحصیل در رشتۀ 
جنگل داری(

محمودی بیت الله 
چاپ اول 1400

359 ص
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سّر سکون؛ نادر افشارنادری و 
انسان شناسی ایران

عربستانی مهرداد 
با همـکاری صدف بیگلری

چاپ اول 1400
175 ص

نـادر افشـارنادری اولیـن انسان شناسـی اسـت کـه رسـمًا در ایـن رشـته تـا باالتریـن 
مـدارج تحصیـل کـرده و فارغ التحصیـل شـده اسـت، و پژوهش هـا و آثـار و اقدامات 
متناسـب  ایـران،  انسان شناسـی  در  متفـاوت  رویکـردی  شـروع  نشـان دهندۀ  وی 
بـا اقتضائـات یـک علـم نظام منـد و دانشـگاهی اسـت. از ایـن رو، آن طـور کـه در 
ایـن کتـاب خواهیـد دیـد، اقدامـات و آثـار وی، هـم به طـور نمادیـن و هـم در عمـل، 

به عنـوان نقطـۀ عطفـی در انسان شناسـِی ایـران مـورد بررسـی قـرار گرفته انـد.
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»سـواد دانشـگاهی« مفهومـی اسـت بـا ماهیتـی فرهنگـی کـه در پاسـخ بـه ضرورت 
پرداختـن بـه مسـئلۀ موفقیت در اجتماعـات دانشـگاهی، جامعه  پذیـری در فرهنگ 
دانشـگاهی، دسـتیابی به قواعد گفتمان رشته  ای و دانشگاهی، و کیفیت سوادآموزی 
در نظام  هـای آمـوزش عالـی و چگونگـی ارتقـای آن به  ویـژه طـی دو دهـۀ گذشـته 
به طـور فزاینـده  ای مطرح شـده و مـورد توجه و مطالعـۀ روزافزون محافل دانشـگاهی 
کنـون در نظـام آمـوزش عالـی  جهـان قـرار گرفتـه اسـت. بااین حـال، ایـن مفهـوم تا
ایـران مـورد توجـه قـرار نگرفتـه و پژوهشـی جامـع یـا مسـتقل درخصـوص آن انجام 
نشـده اسـت. کتاب حاضر، که به¬طور موسـع به مسـائل مرتبط با سـواد دانشـگاهی 
در نظـام آمـوزش عالـی در هـر دو زمینـۀ ملـی و بین¬المللی پرداخته اسـت، آغازگر 

ایـن مجموعـه از فعالیـت علمـی و پژوهشـی در کشـور خواهد بود.

سواد دانشگاهی و دانشگاه 
ایرانی 

علیرضا پیروزان 
چاپ اول 1400

357 ص



Institute for Social and Cultural Studiesمؤسســه  مطالعــات فرهنگی و اجتماعی 

89

کتـاب حاضـر می کوشـد رابطـه علـم را بـا سـایر شـئون جامعـه، ازجملـه اقتصـاد، 
کاوی قـرار دهـد و از  حکمرانـی، دموکراسـی و البتـه نقـد و تفکـر انتقـادی مـورد وا
ایـن رهگـذر بتوانـد درک بهتـری نسـبت بـه آنچه علم خوانده می شـود بدسـت دهد. 
کتـاب بـا گشـودن دریچه هـای نوینـی در بـاب نسـبت علـم بـا سـایر شـئون جامعـه 

می توانـد درک ژرف تـر و گسـترده تری بـه محققـان ایـن حـوزه دهـد.

مطالعات علم و فناوری
ویراسـتۀ: ادوارد جی. هاچت  الگا آمستردامسـکا، 

مایـکل لینچ و جودی واکمن
مترجـم: آریا متین 

چاپ اول 1400
716 ص
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اخالق در علوم و فناوری: 
کنگرۀ بین المللی اخالق در 

علوم و فناوری 
)13ـ16 آذرماه 1396(

به کوشـش: انجمن ایرانی اخالق در علوم و 
فناوری

چاپ اول 1400
428 ص

»کنگـره بیـن المللـی اخـالق در علـوم و فنـاوری« در آسـتانه میـالد فرخنـده پیامبر 
اخـالق و کرامـت برگـزار می شـود. برایـن باوریـم کـه هـر کنـش علمـی و فرهنگـی 
زمانـی بـه توفیـق نزدیـک می شـود که از مشـارکت فعـال مخاطبـان برخوردار باشـد. 
امیدواریـم همراهـی ارزشـمند فرهیختـگان و پژوهشـگران ارجمنـد، بـه حضـور در 
ایـن کنگـره محـدود نشـود و انجمـن ایرانـی اخـالق در علـوم و فناوری، پـس از این 
نیـز از همفکـری شـما عزیـزان برخـودار باشـد. کنگـره بین المللی اخـالق در علوم 
و فنـاوری بـا شـعار »اخـالق بـرای همـه، علـم بـرای توسـعه« در تاریـخ 17-13 آذر 
مـاه 96 طـی 4 روز در تهـران، مرکـز همایش هـای کتابخانـه ملـی جمهوری اسـالمی 
ایـران، برگـزار گردیـد. بیـش از 1000 چکیـده مقالـه از سـوی پژوهشـگران ایرانـی و 
خارجـی بـه دبیرخانه کنگره ارسـال شـد. برنامه ها شـامل 3 بخش در سـخنرانی های 
جامـع و مدعـو، 19 میزگـرد و 16 بخـش در سـخنرانی مقـاالت بـود. عـالوه بـر اینها 
بـا موضوعـات  از نمایـش فیلم هایـی متناسـب  همـه روزه از سـاعت 17:30 پـس 

همایـش، بـه نقـد و بررسـی آنهـا نیـز پرداخته شـد.
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نگارنـده، از آغـاز زندگـی حرفـه ای خـود به عنـوان یـک جامعه شـناس، بـا عشـق و 
گاهـی از آخرین وضعیت  عالقـه ای کـه به این رشـتۀ علمی داشـته، همواره جویای آ
وافـری  تـالش  راه،  ایـن  در  و  اسـت  بـوده  ایـران  و  علـم جامعه شناسـی در جهـان 
مبـذول داشـته کـه بـه محدودیت هـا، معضـالت و دغدغه هـای مهـم در درون ایـن 
علـم و تحوالتـش ِاشـراف پیـدا نماید. کتـاب حاضر، محصـول مطالعـات، تأمالت و 
تکاپوهـای فکـری یـک جامعه شـناِس حرفـه ای دربارۀ علـم جامعه شناسـی طی یک 
دهـۀ گذشـته اسـت. در حقیقـت، گفتارهایـی که در ایـن کتاب به محضـر اهل فضل 
و عالقه منـدان بـه جامعه شناسـی تقدیـم می گـردد، مقاالتـی دربـارۀ ماهیت، مسـائل، 
و دغدغه هـای رشـتۀ جامعه شناسـی، به طـور عـام، به اضافـۀ چنـد مقالـۀ انتقـادی در 
ایـران، به طـور  نارسـایی ها و معضـالت پژوهش هـای جامعه شـناختی در  خصـوص 

خـاص، اسـت، کـه در طـول یـک دهـۀ اخیـر بـه رشـتۀ تحریـر درآمده اند.
                                                                                                              

دربارۀ جامعه شناسی 
طالبان  محمدرضا 

چاپ اول 1400
488 ص
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مسئولیت اجتماعی دانشگاه و 
کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم 

و تجارب جهانی
دنیل تی. ال. شـک، رابرت ام. هالیستر

مترجم: مجیـد رمضانی مهریان
بـا همکاری معاونـت فرهنگی و اجتماعی 

وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری
چاپ اول 1400

437 ص

مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاه و کیفیـت زندگـی، کتابـی اسـت کـه بـا هـدف ترویج 
مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاه  در مقیـاس جهانـی تدویـن شـده اسـت. ایـن کتـاب 
عـالوه بـر بررسـی ماهیـت و مفاهیـم پیرامـون مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاه، بـه 
تحلیـل تجـارب دوازده دانشـگاه از کشـورهای مختلـف در ایـن زمینـه می پـردازد. 
بررسـی تجـارب دانشـگاه ها نشـان می دهـد که بسـته بـه زمینه هـا و نیازهـای محلی، 
مدنـی،  )مسـئولیت  گـون  گونا ابعـاد  در  می توانـد  دانشـگاه  اجتماعـی  مسـئولیت 
اخالقـی، اقتصـادی یـا جهانـی(، سـطوح مختلـف )محلـی، ملـی، منطقـه ای یـا بیـن 
المللـی( و قالب هـای متفـاوت )مشـارکت، سـرمایه گذاری یـا پـروژه مشـترک( بروز 
کیـد و تمرکـزی کـه بـر گسـترش دسترسـی بـه  و ظهـور یابـد. مطالـب کتـاب بـا تأ
آمـوزش و اسـتفاده از دانـش در حـل مسـائل اجتماعـی و محیط زیسـتی بـه عنـوان 
روش هـای مطلـوب ایفـای مسـئولیت اجتماعی دانشـگاه و بهبود کیفیـت زندگی در 
سـطح جامعـه دارد، الهـام بخـش مدیران، پژوهشـگران و آموزگارانی اسـت که مایلند 
نیازهـای اجتماعـی را پایـه و اسـاس مأموریـت اصلـی خـود قـرار دهنـد و کیفیـت 

زندگـی را در جوامـع مختلـف در سراسـر جهـان بهبـود بخشـند. 
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واژگان »مدیریـت« و »محیـط زیسـت«، کلیدواژگان پرمعنا و ارزشـمندی هسـتند که 
چنانچـه در کنـار یکدیگـر و در بافـت آموزش عالـی به کار روند، بـار معنایی ویژه ای 
می گیرنـد و ایـن مهـم را متذکـر می شـوند که دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالی 
در طی مسـیر تعالی و عالوه بر رسـالت علمی و دانشـی، مسـئولیتی خطیر در حوزه 
محیط زیسـت و برون رفـت جوامـع از بحـران و ناپایـداری برعهـده دارنـد. ایـن اثـر 
می کوشـد بـه تشـریح ابزارهـا و تجـارب جهانـی مدیریـت محیط زیسـتی در آمـوزش 
عالـی بپـردازد و راهکارهـای عملـی بـرای دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالـی 
دغدغه منـد محیط زیسـتی پیشـنهاد نمایـد تـا به واسـطه سیاسـت گذاری، برنامه ریزی 
و اقـدام مناسـب و به موقـع، گام های سـریع تر و اثربخش تری برای گذار به دانشـگاه 

و موسسـه آمـوزش عالـی حامی و حافظ محیط زیسـت برداشـته شـود.  

مدیریت محیط زیستی در 
آموزش عالی: تجارب جهانی 

و راهکارهای عملی
مهتاب پورآتشـی و اصغر زمانی 

چاپ اول 1400
249 ص
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هوش سفید: از اخالق ماشینی 
تا ماشین اخالقی

بـه ترتیب فصول: زهره عبدخدائی، نسـیم 
توحیـدی، نرگس کریمـی واقف، محمد براتی 

جوآبادی 
چاپ اول 1400

213 ص

"مـا در آغـاز عصـر طالئی هوش مصنوعی هسـتیم. پیشـرفت هـای اخیر، ما را بـه ابداعاتی 
خواهـد رسـاند کـه روزی فقـط در داسـتان های علمـی- تخیلـی متصـور بـود." جـف بیزیس 
/ "هوش مصنوعـی، آینـده اسـت و هـر کشـوری کـه در ایـن فنـاوری برتـر باشـد، بـر جهـان 
حکمرانـی خواهـد کـرد." والدیمیـر پوتیـن / "تـا چنـد دهـه دیگـر، هـوش مصنوعـی آنقدر 
قـوی می شـود کـه بـه دغدغـه تبدیـل خواهـد شـد." بیـل گیتـس / "هـوش مصنوعـی یـک 
مخاطره جدی برای تمدن بشـری اسـت." االن ماسـک / "گسـترش کامل هوش مصنوعی 

کینز یعنـی پایـان بشـریت." اسـتافن ها
کتـر از کالهک هسـته ای  " سـخنم را بـه یـاد داشـته باشـید : هـوش مصنوعـی بسـیار خطرنا

اسـت..." االن ماسـک / اما......
 کتـاب هـوش سـفید، کتابـی اسـت بـر این بـاور که"ورود بیشـتر هـوش مصنوعی بـه زندگی 
انسـان، یعنـی نیـاز بیشـتر بـه اخـالق و فلسـفه."  مـورار دارمـاس / کتـاب هـوش سـفید، 
گفـت و گویـی اسـت میـان دانشـمندان فنی- مهندسـی و اندیشـمندان علوم انسـانی در این 
راسـتا. ایـن کتـاب بـا زبانـی سـاده خواننـده را -بـدون نیـاز بـه دانـش فنـی- بـا ایـن مفاهیـم 
گـر اخـالق هوش مصنوعی به  آشـنا میکنـد. /  کتـاب هـوش سـفید بـر ایـن باورسـت کـه "ا
حمایـت از سـالمت جامعـه بشـری، عدالـت، امنیـت، حفـظ حریـم خصوصـی، شـفافیت، 
توضیح پذیـری، پاسـخگویی و... بپـردازد، در آنصـورت همـه ما از مدافعـان هوش مصنوعی 

خواهیـم بـود." مـورار دارماس
امـا چگونـه ایـن امـر ممکن اسـت.... آیا می تـوان در عیـن نگرشـی واقع بینانه بـه توانمندی 

ماشـین های هوشـمند، رویکـرد اخالقـی بـرای آنان هدف گـذاری نمود؟
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کتـاب حاضـر با بررسـی نمونه هایـی مردم شـناختی از فناوری های موجـود در جوامع 
بـدوی و مـدرن تـالش کـرده اسـت تـا تبیینـی از چرایـی تنـوع فناوری هـا در جوامـع 
و دوره هـای مختلـف ارائـه دهـد و نشـان دهـد کـه فنـاوری در خـال خلـق و ابـداع 
نتیجـه تحمیـل محدودیت هـای محیطـی  نـه  انتخاب هـای فناورانـه مـا  نمی شـود و 
بلکـه منعکس کننـده نظام هـای پیچیـده معنایی موجـود در جامعه اند و با شـبکه های 

شـناختی کالن تـر ربطـی وثیـق دارند.
 بـه بیـان دیگـر، علیرغـم پیش فرض هـای اسـطوره ای مـا دربـاره اختـراع فناوری هـا 
و ابزارهـا، فناوری هـای موجـود در یـک جامعـه صرفـًا برآمـده از ذهـن خـالق مبدع 
آن جامعه انـد.  مردمـان  فرهنگـی  و  بازنمایی هـای جمعـی  بلکـه حاصـل  نیسـتند، 
نویسـنده در ایـن کتـاب نشـان می دهد که چگونـه صحبت درباره فنـاوری  بیرون از 
بافـت اجتماعـی و فرهنگـی و بـدون در نظر گرفتن بازنمایی های جمعی و شـناختی 
جامعـه دربـاره فنـاوری مـورد نظـر و فناوری هـای رقیـب بی معناسـت، و چگونـه  
تفکـر و تخیـل مخترعـان و مبدعـان همـواره تحـت تاثیـر ذهـن فرهنگـی جامعـه و 

عصرشـان بوده اسـت. 

مبانی انسان شناسی فناوری 
لمونیه پی یر 

مترجـم: لیال اردبیلی 
چاپ اول 1400

206 ص
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آداب دانشمندی: راهنمای 
رفتار مسئوالنه در پژوهش
کمیتۀ علم، مهندسـی، و سیاسـت عمومی

کادمی ملی مهندسـی و  کادمـی ملی علوم، آ آ
مؤسسـۀ پزشکی ایاالت متحده

مترجمـان:  مهدی کفائی و حسـین نصراللهی  
چاپ اول 1400

135 صفحه

 »آداب دانشـمندی« یکـی از جامع تریـن، مختصرتریـن و شناخته شـده ترین تالیفات 
اخـالق علـم در سـطح جهانـی اسـت. ایـن کتـاب بـه موازیـن اخالقـِی پژوهش هـای 
علمـی در تمـام رشـته ها )علوم پایه، مهندسـی و پزشـکی( می پـردازد و پژوهش هایی 
را مدنظـر قـرار می دهد که در بسـتر دانشـگاه، صنعـت یا محیط هـای دولتی صورت 
می گیرنـد. در ایـن کتـاب خواهیم آموخت کـه چگونه پژوهش هـای علمی به اخالق 
ربـط پیـدا می کننـد؟ رفتارهـا در یک همـکاری تحقیقاتی چگونه باید تنظیم شـوند؟ 
چـه رفتارهایـی بـا داده هـا غیراخالقی محسـوب می شـوند؟ چگونه باید بـا موجودات 
زنـده در آزمایـش رفتـار کـرد؟ کژرفتـاری پژوهشـی و مـوارد مشـکوک شـامل چـه 
مـواردی می شـوند؟ چگونـه بایـد نتایـج تحقیـق را منتشـر کـرد و نقـش همکاری هـا 
را در آن لحـاظ نمـود؟ چگونـه مالکیـت فکـری بـه پژوهـش علمی تعلـق می گیرد؟ 
گون و  چگونـه یـک پژوهشـگر بایـد در کار خود بـا تعارض منافـع، ارزش هـای گونا

مسـئولیت های اجتماعـی روبرو شـود؟
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مـا بـه سـوی آینده هایـی پرتـاب می شـویم که چه بسـا آمادگـی زیسـتن در آن و  حتی 
درکـی درسـت دربـارۀ آن را نداریـم، دانشـگاه هـا در محیطـی بـا کالن روندهـا و 
شـگفتی سـازهای بسـیار غافلگیـر کننـده کار مـی کننـد. بیشـتر تحـوالت از نـوع 
گسسـته وغیـر خطـی انـد . مـا با امـور نوآینـد و نوپدید مواجـه خواهیم شـد . چگونه 
گـر همـه دانـش مـا منحصـر بـه گذشـته  می توانیـم بـرای آینـده تصمیـم بگیریـم ا
اسـت؟ چگونـه می تـوان بـه آینـده عزیمـت کـرد در حالـی کـه بـه ایدئولـوژی هـا و 
کلیشـه ها چسـبندگی پیـدا کرده ایـم؟ آینـده پژوهی سـامانه ای از سـعی عالمانه برای 
بررسـی وفهـم روشـمند و موثـق حوزه هـای آینـده از طریـق ایجـاد پلتفرمـی بـرای 
گفتگـو و جسـتجوی رضایـت بخـش شـبکه ذی نفعـان اجتماعـی اسـت. در ایـن 
کتـاب مدلهایـی عملیاتـی بـرای آینـده پژوهـی در دانشـگاه بـا گزارشـی از سـی پنـل 

تخصصـی دربـارۀ مسـائل آمـوزش عالـی ارائـه شـده اسـت....

آینده پژوهی آموزش عالی 
و دانشگاه در ایران؛ مبانی و 

سناریوها 
گزارش مختصری از سـی پنـل تخصصی میز 

آینده پژوهی؛ طی سـال های 1393 تا 1399
تألیف: مقصود فراسـتخواه 

چاپ اول بهار 1400
تعـداد صفحات جلد اول:625  
تعـداد صفحات جلد دوم:653  
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برنامۀ سازندگِی علوم و 
آموزش
اعتماد اکبر 

تنظیـم، ویرایش و پژوهش: محمدحسـین 
یزدانـی راد و پیمانه صالحی

با همکاری دانشـگاه بوعلی سـینا
چاپ اول 1400

293 ص

کبـر اعتمـاد را در حـوزة  برنامـه سـازندگِی علـوم و آمـوزش، یادداشـت های دکتـر ا
آینده نگـری  او اسـتاد دانشـمند و عالـم  بـر می گیـرد.  علـوم و آمـوزش عالـی در 
اسـت کـه در فعالیت هـای علمـی خـود تأثیرگـذار بـود و عشـق بـه مملکـت را در 
سـر می پرورانـد و از هیـچ کوششـی درزمینـة انتقـال دانـش بـه هموطنان خـود دریغ 
نمی ورزد. دکتر اعتماد یکی از شـخصیت هایی اسـت که در سـال های اولیة تأسـیس 
وزارت علـوم و آمـوزش عالـی نقـش تأثیرگـذاری در تعییـن برنامه هـای آن داشـت. 
نقطه نظـرات وی کـه در قـاِب شـفاف خاطراتـش نقـش بسـته، نمایانگـر رخدادهای 
سـال های 1344- 1352 اسـت. یادداشـت های دکتـر اعتمـاد پس از فهرست نویسـی 
و اسـتخراج موضوعـات، تنظیـم و ویرایـش شـد. همچنیـن پژوهشـی گسـترده در 
میـان منابـع مرتبـط بـا تاریـخ آمـوزش عالـی، به خصوص عصـر پهلـوی دوم صورت 
گرفـت و محتـوای یادداشـت ها مستندسـازی و تکمیـل گردیـد. بی تردیـد ژرف بینـی 
و نکته سـنجی دکتـر اعتمـاد از منظـِر ایـن روایـات، راهنمـای پژوهشـگران تاریـخ 

آمـوزش عالـی و نظام هـای نویـن آموزشـی خواهـد بـود. 
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همایـش »سـامان دهی آمـوزش عالـی«، از سلسـله همایش هایـی اسـت کـه مطابـق 
ایـران و بـا کمـک وزارت عتـف، مؤسسـه پژوهـش و  بـا رسـالت آمـوزش عالـی 
برنامه ریـزی، مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی، دانشـگاه شـهید بهشـتی، 

دانشـگاه فنـی و حرفـه  ای و سـایر حامیـان برگـزار می شـود. 

سامان دهی آموزش عالی: 
سناریوهای پیش رو: مجموعه 

مقاالت، سخنرانی ها و 
میزگردهای همایش ملی 

سامان دهی آموزش عالی
به کوشـش غالمرضا ذاکر صالحی

با همـکاری انجمن آموزش عالی ایران
چاپ اول 1400

419 ص
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مجموعه مقاالِت اولین 
همایش ملِی  از مدارس نوین 

تا دانشگاه در ایران 
به کوشـش رضا ماحوزی )دبیـر علمی همایش و 
عضـو هیئتعلمی پژوهشـکده مطالعات فرهنگی 

اجتماعی( و 
چاپ اول 1400

146ص 

همایـش از مـدارس نویـن تـا دانشـگاه در ایران تـالش دارد گام هـای الزم و ضروری 
بـرای فهـم و صورتبنـدی تحـوالت آموزشـی در 170 سـال اخیـر ایـران را بـردارد. 
گام هـای دوم تـا چهـارم در ایـن مجموعه همایش هـا بدین ترتیب خواهد بود؛ بررسـی 
تحـوالت آمـوزش عالـی از 1320 تـا 1342. از 1342 تـا 1358 و از 1361. در همیـن 
کـز  قـدم نخسـت جـای برخـی از موضوعـات از جملـه ارتبـاط صنایـع جدیـد بـا مرا
آموزشـی و علمـی، نسـبت حـوزه علمیـه نجـف و بعـدًا قـم بـا تحـوالت علمـی رو به 
رشـد در آن دوران، سـهم مـدارس خارجـی در طراحی الگوی آمـوزش جدید و غیره 
خالـی اسـت. هرچنـد تمامـی ایـن مباحث بـه صورت جنبـی در برخـی از گفتارها و 

نوشـتارها آمده اسـت.
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وجـود یـک نظـام حقوقی شـفاف، روشـن و جامع دربارۀ امـوال دانشـگاه ها ضرورتی 
منطقـی، حقوقـی و مدیریتـی اسـت. بی تردیـد فقـدان چنیـن اوصافـی بـرای نظـام 
کـم بـر امـوال دانشـگاه ها مشـکالت و پیامدهـای سـوء متعـددی در پـی  حقوقـِی حا
دارد. ایـن پیامدهـا و مشـکالت، هـم در حـوزۀ مسـائل مالـی بـه چشـم می خـورد و 
هـم در حـوزۀ مدیریتـی، و درهرحـال فقـدان چنیـن نظـام حقوقـی و نبـوِد شـفافیت، 
انسـجام، یکپارچگـی و وحدت رویه در حوزۀ مدیریـت، بهره برداری و فروش اموال 
دانشـگاه ها، تبعاتـی ماننـد عدم بهره بـرداری بهینـه از امـوال، عدم اعمـال مدیریـت 
قاطـع و تصمیم گیـر، ایجـاد تداخـالت و اقدامـات مـوازی، ایجـاد اختالف نظرهـا و 
صـرف زمـان طوالنـی بـرای تصمیم گیـری و اقدامـات، طـرح دعـاوی و اختالفـات 
و  )عمومـی  حقوقـی  و  حقیقـی  اشـخاص  و  دانشـگاه  میـان  کیفـری  و  حقوقـی 
خصوصـی( و در یـک  کالم، فقـدان کارآمـدی و بهـره وری مطلـوب در عملکـرد 
دانشـگاه ها را بـه دنبـال دارد؛ بنابرایـن، برنامه ریـزی و تـالش در جهـت تثبیـت و 

برقـراری چنیـن نظـام حقوقـی، اقدامـی ضـروری و پسـندیده خواهـد بـود.
                                                                                                              

نظام حقوقی و ضوابط حاکم 
بر اموال دانشگاه ها

عباسی اسماعیل 
بـا همکاری معاونـت حقوقی و امور مجلس 

وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری  
چاپ اّول:  1400

118 صفحه 
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علم؛ مرز بی انتها
به گزارش: اسـتیو اولسون 

مترجـم: آریا متین
با همـکاری انجمن فیزیک ایران

چاپ اّول: 1400
126 ص

کتابچـۀ حاضـر، »علـم؛ مرز بی انتها«، بیانگر تجربۀ امریکا در حوزۀ سیاسـت گذاری 
علـم بعـد از جنـگ جهانـی دوم و بازخوانـی آن بعـد از هفتادوپنـج سـال اسـت و 
همچنیـن ایده هایـی بـرای هفتادوپنـج سـال آتـی را در بـردارد. محتوای ایـن گزارش 
بیانگر سیاسـت گذاری برای علوم پایه، مهندسـی و پزشـکی اسـت. ازاین رو می توان 
دیـد کـه چگونـه علـم به مثابـۀ یـک پایـه و محـور حکمرانـی اسـت و چگونـه اقتدار 

کشـور بـا سیاسـت های علمـی پیوند خورده اسـت.
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مهم تریـن بـاور غلـط در مـورد پایـداری و مدیریـت سـبز در آموزش عالی این اسـت 
کـه پایـداری در محوطـۀ دانشـگاهی را صرفـًا می تـوان از طریـق متخصصـان حـوزۀ 
پایـداری )یـک بخـش خـاص یـا یـک واحـد اداری مشـخص( محقق کـرد؛ امـا باید 
دانسـت کـه پایـداری نمی توانـد تنها از طریق گروهـی از کارکنان اختصـاص یافته به 
این کار پیش رود. پایداری متضمن درگیری کل اعضای اجتماع دانشـگاهی اسـت. 
به عبارت دیگـر بایـد پایداری اندیشـی و سـبک زندگـی پایـدار، بـه روح سـبک زندگی 
دانشـگاهیان بـدل شـود. ایـدۀ محـوری ایـن کتـاب، بیـش از همـه معطـوف اسـت به 
مدیـران و رهبـران آمـوزش عالی تـا عالوه بر ایجاد درک نسـبتًا روشـن از »پایداری« 
ک گذاشـتن تجـارب و برنامه هـای موفق در  و مدیریـت سـبز، امکانـی برای به اشـترا

سـایر نقـاط جهـان را فراهم کند

دانشگاه پایدار: اهداف سبز 
و چالش های تازۀ پیش روی 

مدیران آموزش عالی
جیمـز مارتین، جیمز ای. سـاملز و همکاران

مترجمان: سـینا باسـتانی و جبار رحمانی
255 ص

چاپ اول 1399
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کرونـا بـرای مـردم و نظـام سیاسـی شـبیه شـرایط جنگـی ظهـور کـرد و در مسـیر 
در  کرونـا  نامـوزون  نـوع حضـور  به دلیـل  البتـه  اسـت.  مانـده  باقـی  اثرگـذاری اش 
کنش هـای متفـاوت روبـه رو هسـتیم. پذیـرش کرونـا و تعهـد بـه رعایت  ایـران، بـا وا
پروتکل هـای نظـام پزشـکی و درمانی کشـور و جهـان در نزد همۀ افـراد و گروه های 
اجتماعـی یکسـان نیسـت و همچنیـن اثـرات ایـن جریـان بـر زیسـت اجتماعی مان 
نیـز یکسـان نیسـت. آنچـه کـه می تـوان در یـک نـگاه کلـی و خوش بینانـه بازگـو 
کـرد، ایـن اسـت کـه کرونـا مسـیر حرکـت جامعـۀ ایرانـی را بـه سـاحت ارتجاعی آن 
گیر البتـه خونین و  نمی کشـاند، بلکـه برعکـس مسـیر نوشـدن و تغییرات پنهـان فرا

دردآوری را بـرای ایـران فراهـم می کنـد.

کرونا و جامعه ایرانی
تقی آزاد ارمکی

چاپ اول 1399  
248 ص
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جستارهایی در ابعاد فرهنگی  و 
اجتماعی  بحران ویروس کرونا  در 

ایران
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چاپ اول 1399 
138 ص

شـیوع ویـروس کرونـا عمـاًل بـه یـک بحـران اجتماعـی بـدل شـده اسـت که نـه تنها 
بدنهـا و بهداشـت مـا را درگیر کرده، بلکه پیامدهای بسـیار جـدی ای برای فرهنگ، 
دیـن، سیاسـت و اقتصـاد ایـران و جهـان داشـته و دارد و بایـد آن را به مثابـه یـک 
بحـران اجتماعـی در معنای تام و وسـیع آن و شـاید یک "ابربحـران" در نظر گرفت.
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بیماری هـا انسـان ها را بـه صورتـی فـردی و جمعـی درگیـر می کننـد و در نهایـت 
بیمـاری  هـر  بـه  پاسـخ  می دهنـد.  پاسـخ  بیمـاری  بـه  کـه  هسـتند  مـردم  همیـن 
مسـیر پیچیـده ای دارد کـه فقـط بخش هایـی از آن در حـد فعالیت هـای علمـی و 
آزمایشـگاهی یا روندهای سیاسـتگذاری، رسـانه ای و اجرایی برجسـته شـده اسـت. 
بخـش مهمـی از ایـن مسـیر، در نـوع نـگاه مـردم بـه بیمـاری و شـیوه بازنمایـی و 
روایـت آن در گفتارهـای اجتماعـی قرار دارد که خود در بسـتر اسـطوره ها، تجربه ها 
و سـاختارهای زبانـی و ارتباطـی قـرار دارد. ایـن کتـاب گونه هـای روایـت مـردم از 
پاندمـی آنفوالنـزای خوکـی را مطالعـه می کنـد و روابـط پیچیـده میـان روایت هـای 
ریـز و متنـوع مردمـی را بـا سیاسـت های کالن بهداشـتی نشـان می دهـد و چنـان که 
الزم شـده اسـت، فضاهـای تـازه ای را بـرای مطالعـه وسـیع تر بیمـاری ایجـاد می کند.

پانِدمی، مردم و روایت
مارک دیویس و َدوینا لوهم
مترجم: اسماعیل یزدان پور

چاپ اول 1399  
424 ص

)مجموعٔه جامعه ایرانی و بحران کرونا(
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بی گمـان، هـم تأمـل به مثابـۀ غایـت فی نفسـه و هـم تأمل به مثابـۀ پیش درآمـدی برای 
کنـش، فعالیت هایـی ارزشـمندند. مدعـای مـن در ایـن کتـاب ایـن اسـت کـه ایـن 
گـر خلـط شـوند، شـکل معینـی از هسـتی _ خـواه  دو را نبایـد باهـم خلـط کـرد کـه ا
آن را حیـات دانشـگاهی بنامیـد خـواه بـه نحـوی تحقیرآمیـز بـرج عـاج _ از دسـت 
خواهـد رفـت. شـاید هـم ازدسـت رفته باشـد. شـاید نیـل بـه دانشـگاهی که مسـتقیمًا 
درگیر جهان شـده اسـت، ارزش این خسـران را داشـته باشـد. شـاید گسـترش آزادی 
دانشـگاهی بـه مفهومـی کـه رها از دانشـگاه سـیر می کنـد، کار خوبی باشـد؛ اما من 

چنیـن گمـان نمی کنـم.

آزادی دانشگاهی
استنلی فیش

ترجمه سینا باستانی
چاپ اول 1399    

230 ص
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گـر در صورت بنـدِی رایـج تحقیقـات  صورت بنـدی پرسـش از فرهنـگ دانشـگاه ا
ایـن حـوزه باشـد بـه نظر می رسـد کـه حفره هـا و خألهای مشـخصی را فـاش نخواهد 
سـاخت و لـذا سیاسـت گذاری و ارائـٔه راهبردهـا را نیـز دچـار معضـل خواهـد کـرد. 
بخـش بزرگـی از حیـات دانشـگاهی نـه از مجـرای قوانیـن و بخش نامه هـا و قواعـد 
به عبارت دیگـر  دارد.  موضوعیـت  غیررسـمی  کنش هـای  خـالل  از  کـه  رسـمی 
منطـق  امـا  می گیـرد  شـکل  رسـمی  میـداِن  یـک  در  دانشـگاهی  کنـش  گرچـه  ا
بنیادینـی در حیـات دانشـگاهی وجـود دارد کـه بـه نظـر  می رسـد اثـری تعیین کننده 
بـر حیـات دانشـگاهی دارد. بدیـن ترتیـب پرسـش از زیرمیـدان حیـات دانشـگاهی 
پرسشـی بنیادیـن اسـت بـرای فهـم منطـق کنـش در حیـات دانشـگاهی و همچنیـن 
پرسـش از مسـئلٔه فرهنـگ دانشـگاهی. می تـوان ادعا کرد کـه بدون فهـم منطق این 
زیرمیـدان هرگونـه سـخنی در بـاب فرهنـگ دانشـگاه ناقـص خواهـد بـود و هرگونه 
سیاسـت گذاری بـدون در نظـر گرفتـن ایـن زیرمیـدان و منطـق کنش غیررسـمی به 

خطـا خواهـد رفت.

جامعه پذیری علمی در میدان 
دانشگاه  ایرانی

به کوشش آرش حیدری
چاپ اول 1399

  404 ص
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بعـد از پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران و بازگشـایی دانشـگاه ها پـس از انقـالب فرهنگـی، 
نیـاز بـه ایجـاد خوابگاه هـای دانشـجویی بیـش از پیـش احسـاس شـد و مسـئولین ذیربط در 
وزارت علـوم و سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور نسـبت به ایجـاد خوابگاه هـای جدید، تالش 
زایدی به عمل آوردند. از سـال 1366 این تالش مسـئولین مضاعف شـد و در طی سـه دهه 
اقدامـات مؤثـری صـورت گرفـت کـه جـای تقدیـر دارد. راهبردهـای برنامه هـای پنـج سـاله 
توسـعه نیـز تداوم بخـش سـاخت و تجهیـز خوابگاه های دانشـجویی بـوده و بانک های عامل 
نیـز در تأمیـن هزینـه سـاخت خوابگاه هـا مشـارکت خوبی کردنـد. در نتیجـه در حل حاضر 
می باشـند.  دانشـجویی  توجهـی خوابگاه هـای  قابـل  زیربنـای  دارای  دولتـی  دانشـگاه های 
اّمـا حضـور دانشـجویان در مکانـی به عنـوان خوابـگاه دانشـجویی مسـائلی بـه همـراه دارد 
کـه توجـه بـه تـک تـک ایـن مسـائل و غافـل نمانـدن از آنهـا کار دشـواری اسـت. فضـای 
خوابگاهـی نـه  تنهـا بـه  عنـوان سـر پناهی بـرای دانشـجویان، بلکـه می توانـد فضایـی بـرای 
تکامـل و پیشـرفت علمـی، ذهنـی و شـخصیتی آنها باشـد. در این کتاب، سـعی  شـده اسـت 
تـا بـا نـگاه معمارانـه، موضـوع سـیر تحـول و تغییـرات مربـوط به نقشـه های تیـپ  در طول 
نزدیـک بـه ربـع قـرن سـاخت و سـاز خوابگاه هـای دانشـجویی  در دانشـگاه های دولتـی 
وابسـته بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری مورد بررسـی قرار گیرد. در نهایت، با بررسـی 
سـه نمونـه از خوابگاه هـای سـاخته شـده در دانشـگاه شـهید بهشـتی، بـا تنظیـم و تکمیـل 
پرسشـنامه و اخـذ نظـرات کاربـران دانشـجو از نظر سـالمت عمومـی و میـزان رضایتمندی 
موضـوع ارزیابـی و در بازسـازی یـک نمونه خوابگاه دانشـجویی مورد اسـتفاده قـرار گرفت.

طراحی خوابگاه های دانشجویی 
در دانشگاه های دولتی شهر تهران

در سه دهۀ گذشته )1360 الی 1390(
محمدتقی نظرپور

چاپ اول 1399    
300 ص
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چـرا نخبه هـا مهاجـرت مـی کنند؟ و چرا آنـان که در کشـور می ماننـد، تحولی ایجاد 
نمی کننـد؟ در ایـن میـان چـه کسـی مقصر اسـت؟ خـود نخبه هـا مقصر هسـتند؟ یا 
نظـام آموزشـی مقصـر اسـت؟ بـرای همـۀ مـا این پرسـش مطرح اسـت کـه علی رغم 
ایـن همـه سـرمایه گذاری، نهادسـازی و تـالش بـرای جـذب و ارتقای نخبـگان، چرا 
مـا هنـوز نتوانسـته ایم از ایـن سـرمایۀ ملـی بـه نحـو مطلوبی اسـتفاده کنیـم و در نظام 

علمـی و فنـاوری دنیـا به جایگاه مناسـب و شایسـته ای دسـت پیـدا کنیم؟

توسعه به معنای  پرورش نخبگان 
معمولی آسیب شناسی نخبگی 

در ایران
محسن رنانی 

چاپ اول 1399
  48  ص
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ابتـدا مفهـوم نهـاد را تعریـف می کنـم کـه در ادبیـات علـوم اجتماعـی، واژة بسـیار 
پیچیـده و پرکاربـردی اسـت. انـواع دسـته بندی های نهادهـای یـک جامعـه را مـرور 
می کنیـم و سـپس، تفـاوت نهادهـای مدنی را با سـایر نهادها بررسـی می  کنیم. پس از 
آن شـرایط بلـوغ نهادهـای مدنـی و کارکردهـای آن را در ایـران امروز مـرور می کنیم، 
سـپس نقـش نهادهـای مدنـی در توسـعه و درنهایـت، آسیب شناسـی نهادهـای مدنی 

در ایـران را بـا هـم مـرور می کنیم. 

نهادهای مدنی در ایران
رنانی محسن 

چاپ اول 1399    
80  ص
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فنـاوری بـه سـبب آمیختگـی بـا خطر، همـواره مسـتلزم بررسـی های اخالقی اسـت. 
مسـئولیت پذیری در ایـن زمینـه زمانی برجسـته تر می شـود که به پیامدهای خواسـته، 
ناخواسـته، مسـتقیم، غیرمسـتقیم، شـناخته و ناشـناختۀ فناوری هـا توجـه کنیم. یک 
فنـاوری می توانـد کارآمـد باشـد، امـا آیـا آسـیب هایی در حـوزۀ سـالمت فیزیکـی، 
روانـی یـا اجتماعـی و همچنیـن محیط زیسـت نخواهـد داشـت؟ چـه تأثیراتـی در 
سـبک زندگـی، ارزش هـا یـا فرهنگ جامعـة ما دارد؟ آیا ممکن اسـت بـه بی عدالتی 
یا اسـتثمار در سـطح محلی یا در سـطح جهانی کمک کند؟ پرسـش هایی ازاین دسـت 
چـه داللت هایـی بـرای اخـالق طراحـی دارنـد؟ امـروزه بـا توجـه بـه گسـتردگی و 
اثرگـذاری بی بدیـل فنـاوری، ایـن نیاز احسـاس می شـود که بایـد به صـورت نظام مند 
مسـئولیت های گسـترده تری را در ارتبـاط بـا فنـاوری و مهندسـی مدنظـر قـرار داد. 
کـرز  فـن دو پـول متخصـص سرشـناس فلسـفه و اخـالق فنـاوری و همـکار او رویا
یکـی از بهتریـن آثـار را در ایـن زمینـه پدیـد آورده انـد. محققیـن نامـداری همچـون 

میچـام، بوچیارلـی و هانسـون ایـن کتـاب ممتـاز را تحسـین کرده اند.

درآمدی بر اخالق،فناوری و 
مهندسی 

ایبو فن دو پول  و المبر رویاکرز 
ترجمه مهدی کفائی

چاپ اول 1399
  886 ص



Institute for Social and Cultural Studiesمؤسســه  مطالعــات فرهنگی و اجتماعی 

113

دگرگشت های آموزش عالی و آینده 
پیش رو

حمید جاودانی
چاپ اول 1399 

304 ص

رهایـی از وضعیـت ناخوشـایند کنونـی، که آینده چندان روشـنی را نیـز  نمی تواند نوید 
دهـد ، درگام نخسـت، نیازمنـد نقـد و فرونهادن سپهراندیشـه ورزی)پارادیـم( کنونی به 
نظـر مـی رسـد. سـپهری ناسـتوده و انسـان سـاالر کـه درپی کشورگشـایی هـای قدرت 
مـداران اروپایـی بـه چیرگـی» نوسـازی ابزارگرایانـه« بر »نواندیشـی« انجامیـد، دانش و  
گیـر سـاخته اسـت کـه در چارچـوب آن، دسـت یافتـن بـه   »سـبکی از زندگـی«  را فرا
»زندگـی رویایـی«، جـز بـا فردسـاالری،ابزارگرایی، فـزون خواهـی، سـتیزه جویی، کین 
ورزی، همچشـمی)رقابت(، خطرپذیری دسـت یافتنی به نظر نمی رسـد!  راه گریزی 
کـه بتوانـد بـه درهـم تنیدگـی، همبسـتگی، همدلـی، همیـاری و همکنشـی اجتماعی 
گیـر بینجامـد،  کـه از بایسـتگی هـای فراهم آوردن آسـایش و خرسـندی انسـان ها   فرا
کـی اسـت، نیازمنـد رویکـرد و دانشـی نوین و هـم پیوند  و برزیسـتی بـر روی کـره خا
بـا دانـش و آزمـوده هـای پیشـنیان  اسـت. آفرینش چنین دانشـی، نیازمند نهـاد هایی 

اسـت کـه رهـا از خواسـت هر قـدرت و ایدئولـوژی، بتواننـد طرحی نـو دراندازند.
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پیشـنهاد تشـکیل »قطـب علمـی آمـوزش عالـی«، در اوایـل دهـۀ 90 بـه وزارت علـوم، 
تحقیقات و فناوری ارائه شـد که در دورۀ چهارم قطب های علمی کشـور مورد بررسـی 
قـرار گرفـت. تصویـب »قطب علمی آموزش عالی و توسـعه« در تاریـخ 1397/12/7 
ازسـوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشـگاه شهیدبهشـتی ابالغ شـد. در پی 
آن، در شـهریور 1398، قطـب علمـی آمـوزش عالـی و توسـعه، برنامـۀ یک سـالۀ خود 
را ارائـه کـرد و فعالیت هـای خـود را بر آن اسـاس آغـاز نمود که برگـزاری همیش ها و 
نشسـت های علمـی در حـوزۀ مطالعـات آموزش عالی و توسـعه نیز از مفـاد این برنامه 
اسـت؛ براین اسـاس، اولیـن نشسـت تخصصـی قطب علمی آمـوزش عالی و توسـعه با 
عنـوان آمـوزش عالـی و توسـعۀ  پایـدار، در تاریـخ 28 بهمـن 1398 بـا حضـور اعضای 
هیئت علمی، دانشـجویان و کارشناسـان دانشـگاه ها و نیز مدیران و کارشناسان وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فناوری و نیز سـایر کنشـگران و عالقه مندان بـه مطالعات آموزش 
عالـی در تـاالر عدالـت دانشـکدۀ حقوق دانشـگاه شهیدبهشـتی با همکاری مؤسسـۀ 
پژوهـش و برنامه ریـزی آموزش عالی و مؤسسـه مطالعات فرهنگـی و اجتماعیبرگزار 
شـد. کتابـی که اینک پیـش روی خوانندگان محترم قرار دارد، مباحث این سـخنرانی ها 

را- بـه ترتیبـی کـه در نشسـت ارائه شـده اند- دربردارد.

آموزش عالی و توسعه پایدار
به کوشش یمنی دوزی سرخابی

چاپ اول 1399  
142 ص
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ایـن دفترمتضمـن نتایـج نظـِر اجمالی تاریخی به علـم جدید و تجّدد در ایران اسـت. 
این کـه علـم و تجـّدد چـرا آمـد و چگونـه آمـد، معمـواًل یـک پرسـش بیجـا، غیرالزم 
و بیهـوده بـه نظـر می آیـد. یعنـی این پرسـش، پرسـش مـا نیسـت و نیـازی نداریم که 
پاسـخ آن را بیابیـم. آن هـا که تجّدد را دوسـت می دارند، برای به دسـت آوردِن دوسـت 
داشـتۀ خـود، بـه توجیـه و بحـث نیـاز ندارنـد و آنان کـه بـا تجـّدد یا بـا بعضـی آثار آن 
میانـه ای ندارنـد، اخـذ اجـزای خوبـش را یـک امـر طبیعـی می دانند و وجـود اجزای 
بـد را بـه سـهل انگاری، غـرض ورزی و بدخواهـی بداندیشـان نسـبت می دهنـد. در 
ایـن میـان معلـوم نیسـت که نظـر و فهم، چه جایـی دارد؛ گویی هـردو از ابتدا حاصل 

و حاضـر بوده اسـت.

سیر تجّدد و علم جدید در 
ایران

رضا داوری اردکانی
چاپ اول 1399  

403 ص
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اهتمـام بـه امرکیفیـت و تـالش بـرای اعتـالی آن در آمـوزش عالـی، در زمـره رویکردهـای 
راهبـردی قـرار می گیـرد کـه تحقـق آن در شـرایط بسـیار رقابتـی در سـطح جهـان، مانایـی 
یـک نظـام دانشـگاهی را تضمیـن مـی کنـد. بـا ایـن وصـف نظـر بـه ماهیـت چنـد وجهی و 
گـون کاربـرد آن، از زوایـای مختلـف مـورد تحلیـل و  پیچیـده ایـن مفهـوم و زمینه هـای گونا
تفسـیر قـرار گرفتـه اسـت.  یکـی از برداشـتهای نسـبتًا تـازه از مفهـوم کیفیـت کـه در آن به 
جنبـه هـای انسـانی کیفیـت در نهادهـای داانشـگاهی توجـه و از آن بمنزلـه یـک فضیلـت 
حرفـه ای یـاد مـی گـردد در کتاب "کیفیت در آموزِش عالی: توسـعۀ فضیلـت حرفه ای" ارائه 
شـده اسـت. نویسـنده کتـاب تـالش کـرده اسـت تـا ضمـن بـازکاوِی مفهـوم کیفیـت و ارائۀ 
تعبیـری مبتنـی بـر فضیلت از کیفیت، بـا اتخاذ رویکـردی تحول گرایانه نسـبت به کیفیت، 
کیـد ورزد؛ برداشـتهای  بـر نقـش توانمندسـاِز ایـن مفهـوم در مسـیر تعالـِی دانشـجویان تأ
کیفیـت دررضایتمنـدِی دانشـجویان  اسـتادان و دانشـجویان از کیفیـت و نقـش آمـوزِش با
تحلیـل نمایـد؛ قابلیت هـای درونـِی دانشـجویان و نقـش محیـط یادگیـرِی اثربخـش را در 
کادمیـک اسـتادان  یادگیـری برجسـته سـازد؛ نقـش ارتقـای اعتمـاد را در حرفه ای گرایـِی آ
را در یادگیـری دانشـجویان تحلیـل کنـد؛ و سـرانجام، سـازوکاری مناسـبی را بـرای ارزیابـِی 

کیفیـت پیشـنهاد کند.

کیفیت در آموزش عالی: ایجاد 
ویژگی کار حرفه ای

مترجمان: انور شامحمدی، نعمت الله عزیزی، و 
سیدمهدی معافی مدنی

چاپ اول 1399  
203 ص



Institute for Social and Cultural Studiesمؤسســه  مطالعــات فرهنگی و اجتماعی 

117

نگر ش های آموزشی و تأثیر 
ویژگی های تحصیلی بر نگرش ها 

و جهت گیری های دانشجویان
جلد اول

ویراستار علمی : دکتر فاطمه جواهری
چاپ اول 1399 

362 ص

دانشـجویان از ارکان اصلـی حیـات دانشـگاه هسـتند و درآینـده نیـز از جملـه گرداننـدگان جامعـه 
گاهـی از جهت یابی هـای فکـری و سـوگیری های عملـی آنهـا حائـز اهمیـت اسـت.   خواهنـد بـود، آ
بـه ایـن دلیـل در دومقطـع مختلـف یعنی سـال 1382 و1394 به همت مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و 
اجتماعـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری؛ درقالـب یـک پیمایـش ملی پژوهشـی با عنـوان »طرح 
پیمایـش طولـی نگـرش هـا و رفتاردانشـجویان دانشـگاه های دولتـی تحـت پوشـش وزارت علـوم« به 
اجـرا درآمـد. تحلیـل ثانویـه ایـن پیمایش ها نشـان می دهد تنـوع اندیشـه ها و گرایش های دانشـجویان 
بـه حـدی اسـت کـه نمـی توان آنهـا را یک گـروه واقعی یعنـی افـرادی در ارتبـاط متقابل بـا یکدیگر، 
گاه از منافـع خویـش، بهره منـد از خـرده فرهنـگ مشـابه و همسـو درجهـت سرنوشـتی مشـترک  آ
دانسـت. البتـه تشـابهاتی بیـن آنهـا دیـده می شـود اما تفاوت هـای قابل مالحظـه ای هم وجـود دارد. به 
نظـر مـی آیـد دانشـجویان بیشـتر هویتی چنـد پارچـه و پیوندی، تـوأم با فردگرایـی و نوگرایـی را بروز 
گـر ایـن تعبیـر درسـت باشـد نتیجـه ای کـه از آن بدسـت می آیـد ایـن اسـت که مسـئوالن  می دهنـد. ا
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، مدیـران دانشـگاهی، و اندیشـمندان علـوم انسـانی-اجتماعی بـا 
نسـلی متحـول شـونده و دارای پیچیدگی هـای خـاص خـود مواجـه هسـتند. تصورسـنتی از دانشـجو 
گاهـی از دغدغه هـا، آرزو ها و  ممکـن اسـت بـا واقعیت هـای امـروز چنـدان انطبـاق نداشـته باشـد. آ
خواسـته های ایـن نسـل و تأثیرگـذاری بـر آنهـا نیازمنـد تدبیرهـای مدیریتـی کارآمدتـر و ظرفیت باال 

بـرای مـدارا و گفتگـوی دائمـی با آنها اسـت.
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نگرش ها و جهت گیری های 
فرهنگی دانشجویان

ویراستار علمی: فاطمه جواهری
جلد دوم

چاپ اول 1399  
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دانشـجویان از ارکان اصلـی حیـات دانشـگاه هسـتند و درآینـده نیـز از جملـه گرداننـدگان جامعـه 
گاهـی از جهت یابی هـای فکـری و سـوگیری های عملـی آنهـا حائـز اهمیـت اسـت.   خواهنـد بـود، آ
بـه ایـن دلیـل در دومقطـع مختلـف یعنی سـال 1382 و1394 به همت مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و 
اجتماعـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری؛ درقالـب یـک پیمایـش ملی پژوهشـی با عنـوان »طرح 
پیمایـش طولـی نگـرش هـا و رفتاردانشـجویان دانشـگاه های دولتـی تحـت پوشـش وزارت علـوم« به 
اجـرا درآمـد. تحلیـل ثانویـه ایـن پیمایش ها نشـان می دهد تنـوع اندیشـه ها و گرایش های دانشـجویان 
بـه حـدی اسـت کـه نمـی توان آنهـا را یک گـروه واقعی یعنـی افـرادی در ارتبـاط متقابل بـا یکدیگر، 
گاه از منافـع خویـش، بهره منـد از خـرده فرهنـگ مشـابه و همسـو درجهـت سرنوشـتی مشـترک  آ
دانسـت. البتـه تشـابهاتی بیـن آنهـا دیـده می شـود اما تفاوت هـای قابل مالحظـه ای هم وجـود دارد. به 
نظـر مـی آیـد دانشـجویان بیشـتر هویتی چنـد پارچـه و پیوندی، تـوأم با فردگرایـی و نوگرایـی را بروز 
گـر ایـن تعبیـر درسـت باشـد نتیجـه ای کـه از آن بدسـت می آیـد ایـن اسـت که مسـئوالن  می دهنـد. ا
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، مدیـران دانشـگاهی، و اندیشـمندان علـوم انسـانی-اجتماعی بـا 
نسـلی متحـول شـونده و دارای پیچیدگی هـای خـاص خـود مواجـه هسـتند. تصورسـنتی از دانشـجو 
گاهـی از دغدغه هـا، آرزو ها و  ممکـن اسـت بـا واقعیت هـای امـروز چنـدان انطبـاق نداشـته باشـد. آ
خواسـته های ایـن نسـل و تأثیرگـذاری بـر آنهـا نیازمنـد تدبیرهـای مدیریتـی کارآمدتـر و ظرفیت باال 

بـرای مـدارا و گفتگـوی دائمـی با آنها اسـت.
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نگرش ها و جهت گیری های 
اجتماعی دانشجویان

ویراستار علمی : فاطمه جواهری
جلد سوم

چاپ اول 1399 
432 ص

دانشـجویان از ارکان اصلـی حیـات دانشـگاه هسـتند و درآینـده نیـز از جملـه گرداننـدگان جامعـه 
گاهـی از جهت یابی هـای فکـری و سـوگیری های عملـی آنهـا حائـز اهمیـت اسـت.   خواهنـد بـود، آ
بـه ایـن دلیـل در دومقطـع مختلـف یعنی سـال 1382 و1394 به همت مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و 
اجتماعـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری؛ درقالـب یـک پیمایـش ملی پژوهشـی با عنـوان »طرح 
پیمایـش طولـی نگـرش هـا و رفتاردانشـجویان دانشـگاه های دولتـی تحـت پوشـش وزارت علـوم« به 
اجـرا درآمـد. تحلیـل ثانویـه ایـن پیمایش ها نشـان می دهد تنـوع اندیشـه ها و گرایش های دانشـجویان 
بـه حـدی اسـت کـه نمـی توان آنهـا را یک گـروه واقعی یعنـی افـرادی در ارتبـاط متقابل بـا یکدیگر، 
گاه از منافـع خویـش، بهره منـد از خـرده فرهنـگ مشـابه و همسـو درجهـت سرنوشـتی مشـترک  آ
دانسـت. البتـه تشـابهاتی بیـن آنهـا دیـده می شـود اما تفاوت هـای قابل مالحظـه ای هم وجـود دارد. به 
نظـر مـی آیـد دانشـجویان بیشـتر هویتی چنـد پارچـه و پیوندی، تـوأم با فردگرایـی و نوگرایـی را بروز 
گـر ایـن تعبیـر درسـت باشـد نتیجـه ای کـه از آن بدسـت می آیـد ایـن اسـت که مسـئوالن  می دهنـد. ا
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، مدیـران دانشـگاهی، و اندیشـمندان علـوم انسـانی-اجتماعی بـا 
نسـلی متحـول شـونده و دارای پیچیدگی هـای خـاص خـود مواجـه هسـتند. تصورسـنتی از دانشـجو 
گاهـی از دغدغه هـا، آرزو ها و  ممکـن اسـت بـا واقعیت هـای امـروز چنـدان انطبـاق نداشـته باشـد. آ
خواسـته های ایـن نسـل و تأثیرگـذاری بـر آنهـا نیازمنـد تدبیرهـای مدیریتـی کارآمدتـر و ظرفیت باال 

بـرای مـدارا و گفتگـوی دائمـی با آنها اسـت.
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دانشـجویان از ارکان اصلـی حیـات دانشـگاه هسـتند و درآینـده نیـز از جملـه گرداننـدگان جامعـه 
گاهـی از جهت یابی هـای فکـری و سـوگیری های عملـی آنهـا حائـز اهمیـت اسـت.   خواهنـد بـود، آ
بـه ایـن دلیـل در دومقطـع مختلـف یعنی سـال 1382 و1394 به همت مؤسسـه مطالعـات فرهنگی و 
اجتماعـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری؛ درقالـب یـک پیمایـش ملی پژوهشـی با عنـوان »طرح 
پیمایـش طولـی نگـرش هـا و رفتاردانشـجویان دانشـگاه های دولتـی تحـت پوشـش وزارت علـوم« به 
اجـرا درآمـد. تحلیـل ثانویـه ایـن پیمایش ها نشـان می دهد تنـوع اندیشـه ها و گرایش های دانشـجویان 
بـه حـدی اسـت کـه نمـی توان آنهـا را یک گـروه واقعی یعنـی افـرادی در ارتبـاط متقابل بـا یکدیگر، 
گاه از منافـع خویـش، بهره منـد از خـرده فرهنـگ مشـابه و همسـو درجهـت سرنوشـتی مشـترک  آ
دانسـت. البتـه تشـابهاتی بیـن آنهـا دیـده می شـود اما تفاوت هـای قابل مالحظـه ای هم وجـود دارد. به 
نظـر مـی آیـد دانشـجویان بیشـتر هویتی چنـد پارچـه و پیوندی، تـوأم با فردگرایـی و نوگرایـی را بروز 
گـر ایـن تعبیـر درسـت باشـد نتیجـه ای کـه از آن بدسـت می آیـد ایـن اسـت که مسـئوالن  می دهنـد. ا
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، مدیـران دانشـگاهی، و اندیشـمندان علـوم انسـانی-اجتماعی بـا 
نسـلی متحـول شـونده و دارای پیچیدگی هـای خـاص خـود مواجـه هسـتند. تصورسـنتی از دانشـجو 
گاهـی از دغدغه هـا، آرزو ها و  ممکـن اسـت بـا واقعیت هـای امـروز چنـدان انطبـاق نداشـته باشـد. آ
خواسـته های ایـن نسـل و تأثیرگـذاری بـر آنهـا نیازمنـد تدبیرهـای مدیریتـی کارآمدتـر و ظرفیت باال 

بـرای مـدارا و گفتگـوی دائمـی با آنها اسـت.

نگرش ها و جهت گیری های 
سیاسی ـ  اقتصادی دانشجویان

ویراستار علمی: فاطمه جواهری
چهارم جلد 

چاپ اول 1399  
518 ص
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نظرّیۀ تحّول دانشجویی در 
آموزش عالی؛ رویکرد روان 

شناختی اجتماعی
ترل ال. استرای هورن 

مترجم: محّمدرضا جاللی
چاپ اول 1399 

340 ص

کتاب نظرّیۀ تحّول دانشـجویی، بافت و موقعّیت بزرگ آموزش عالی و دانشـگاهی 
را در ارتبـاط بـا مهم تریـن عامـل و بازیگر خود یعنی دانشـجویان در نظـر می گیرد و 
تأثیـر و تأّثـر ایـن دو را کـه می توانـد منتـج به جـذب و طـرد اجتماعی گـردد در پرتو 
کاوِی نظری  مسـایل متعـّددی ماننـد تعّلق، تشـّخص، تعّصـب، و تبعیض وارسـی و وا
می کنـد. نگـرش نویسـنده بـه ایـن زمینـۀ تعاملـی، تحّولـی و تکاملی و ایجابی اسـت 
و تصـّور مـی رود کـه بـا حضـور دانشـجو در دانشـگاه و پیشـبرد تحصیـالت عالـی، 
انگیزه منـدی و امیـد و اعتمـاد فراهـم آیـد و دانشـجویان از زمینـۀ نیک خواهـی و 
شـفقت ورزی اسـتادان، بـه ثبات قـدم و پشـتکار و تاب آوری و سـخت رویی برسـند و 
در میـان خـود بـه همدلـی خوش بینانه روی آورنـد و از یأس و سـرخوردگی و بدبینی 
و هیجان هـای منفـی و رقابـت منفـی دور شـوند و بازماننـد. بـه کارگیـری رویکـرد 
ایجابـِی روان شناسـی مثبـت به این هدف کمک نموده اسـت. سـخن از روان شناسـی 
اجتماعـی مثبـت بـه میـان آوردن و آن را در زمینه های بسـط  یافتـه و نویی که مکّمل 
کیـد بر پتانسـیل های توانشـی و عملکردی  رویکـرد سـازمان جهانـی بهداشـت در تأ

آدمـی اسـت، واردسـاختن، از جملـه تازه پردازی هـای این کتاب اسـت.
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ایـن کتـاب بـا چالش هایـی آغـاز  می شـود که امـروزه  مفهـوم پایه ای جامعـه و نظریه 
جامعه شناسـی بـا آن روبـه رو اسـت. در جسـتجو بـرای پاسـخی بـه  ایـن چالش هـا، 
و  اجتماعـی  امـر  میـان  نـزاع  فهـم  بـرای  آن  اهمیـت  و  فرهنگـی  ایـده چرخـش 
امـر نشـانه ای، و زایـش مطالعـات فرهنگـی پیش نهـاده شـد. امـا داسـتان مطالعـات 
فرهنگـی در ایـن کتـاب از زاویـه خاصـی بازگفتـه می شـود: از منظـر این پرسـش که 
مطالعـات فرهنگـی چگونـه می توانـد به دانشـی مؤثـر در بهبود زندگی انسـانی تبدیل 
شـود؟ »سیاسـت رهایی بخـش« مفهـوم محـوری در جسـتجوی پاسـخ های ممکـن 
گـون بـرای تغییـر در جوامع انسـانی،  اسـت کـه بـه سـامانه های نظـری و عملـی گونا
به سـوی زندگـی بهتـر و انسـانی تر اشـاره دارد. از آنجا کـه زمینه منـدی ویژگی پایه ای 
ایـن دانـش اسـت، کتـاب بـا طـرح پرسـش های ویـژه در پـی کاربسـت مطالعـات 
فرهنگـی در ایـران اسـت. از همیـن رو دو پرسـش مهـم بـه بحـث گذاشـته شـد: 
چگونـه مطالعـات فرهنگـی بـه تولیـد داده هایـی زمینه محور منجر می شـود تـا بتواند 
درکـی ایرانـی و کلـی )منحصربه فـرد و درعین حـال، جامـع و پیچیـده( از واقعیـت 
اجتماعـی تـام و وضعیـت جامعـه ایرانـی بـه دسـت دهـد؟ چگونـه چنیـن درکـی از 

جامعـه بـا تغییـرات در زندگـی روزمـرۀ مـردم پیونـد می خـورد؟

رهایی بخشی مطالعات 
فرهنگی
محمد رضایی

چاپ اول 1399  
212 ص
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مطالعات مصرف فرهنگی
تحلیلی از زیسِت فرهنگی دانشجویی

محمد رضایی
چاپ اول 1399 

254 ص

زیسـت  بنیانـی  مولفه هـای  برخـی  عمیـق،  تجربـی  توصیـف  ایـده  بـر  تکیـه  بـا 
دانشـجویی ماننـد ترجیحـات فرهنگـی، و رفتارهـای سـبکی در ایـن کتـاب به بحث 
گذاشـته شـده اسـت.  مفهـوم رفتارهای سـبکی بـه جای سـبک زندگی برگزیده شـد، 
چـون کاربسـت سـبک زندگی در تحلیـل جامعه دانشـجویی، یا شـاید در جامعه ایران 
راهگشـا نیسـت. افـزون بر گـزارش کمـی و کیفی از حیات دانشـجویی، بـا خوانش 
انتقـادی نظریه هـای متاخـر مصـرف فرهنگی برخی سـرنخ های مفهومـی الزم برای 
گزینـش و پیشـنهاد رویکـردی راهگشـاتر در تحلیـل مصـرف فرهنگـی در ایران به 
طـور عـام، و مصـارف جوامـع کوچکتـری ماننـد دانشـجویان بـه دسـت آمده اسـت. 
ایـن دیـدگاه مقدماتـی که »تحلیـل هم آیند کردارهای مصرفی« خوانده شـده اسـت، با 
جداسـازی مفهـوم »مصـرف فرهنگِی کاال« از »مصرف کاالِی فرهنگی« ایجاد شـده 
اسـت. چـه بسـا بـا همیـن رویکـرد بتـوان تمایز دقیق تـری میـان مطالعـات فرهنگی 

مصـرف و دیگـر دانش هـا ماننـد جامعه شناسـی مصـرف فرهنگـی ایجـاد کرد.
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ایـن کتـاب بـه تاریـخ علـم ناظر بـر انسـان در دارالفنـون می پـردازد، به معنـای خاصی از 
تاریـخ علـم کـه در آن شـکل گیرِی مفاهیـم، در زمینه هـای تاریخی شـان موضـوع بحـث 
گر دارالفنـون آغازگاه نهاد دانـش مدرن در ایـران و موجد  اسـت. مسـئله این اسـت کـه ا
و مـروج طبقه بنـدِی نوینـی از علـوم در ایـران بوده، این مهم را چگونـه از طریق تولیدات 
علمـِی خـود دنبـال کرده اسـت. مواجهه با این متـون دربارۀ علوم جغرافیایـی و تاریخی، 
و خصوصـًا بخشـی از آن کـه ناظر به انسـان اسـت، میدان نیرویـی را رؤیت پذیر می کند 
کـه کمتـر بـه آن پرداختـه شـده. مسـئله این نیسـت کـه آیـا در دارالفنون فهم درسـتی از 
دانـش غربـی وجـود دارد یـا نه. آنچـه اهمیـت دارد اثرات این فهم اسـت، ولـو اینکه آن 
گر بتـوان از یک »فهم رایـج در غرب«  فهـم از علـم بـا فهمـی که در غـرب رایج اسـت، ا
حرف زد، تفاوت داشـته باشـد. اندیشـه و فهم نه همچون نظام صدق-کذب راسـتین، که 

همچـون نیرویـی مادی عمـل می کند.

مسئلۀ علم و علم انسانی
 در دارالفنون عصر ناصری

پژوهشی در آثار مکتوب شناخته شدۀ 
دارالفنون )از 1267 تا 1313ق(

ابراهیم توفیق ، سیدمهدی یوسفی ، آرش حیدری
چاپ اول 1399    

243 ص
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درآمدی بر علوم انسانی و 
اجتماعی در جهان معاصر   

ناصر فکوهی 
چاپ اول 1398 

264 ص

 هـدف اساسـی در ایـن کتـاب، ارائـۀ نتایجی مهم اسـت کـه در طول نیم قـرن اخیر و 
دقیق تـر بگوییـم از دهـۀ 1960 تـا امـروز در علوم انسـانی و اجتماعی به  دسـت  آمده  
اسـت، امـا ایـن ارائـه، نـه یـک تألیـف بـرای مخاطبـان دارای سـطوح بـاالی علمی و 
درنتیجـه، آشـنا بـه حوزه هـای عـام و یا بنابر مـورد خاص علـوم اجتماعی و انسـانی، 
بلکـه بـرای جوانانـی نوشـته می شـود کـه گاه از سـر نوعـی غریـزۀ اجتماعی، عشـق 
بـه دیگـران و جامعـه و کمـک به آنها، از سـر جذابیتـی که در این حوزه ها احسـاس 

می کننـد و یـا بـه هـر دلیـل دیگر به سـوی ایـن علـوم می آیند.
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آمـوزش عالـی، دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی از جملـه سیسـتم های 
پیچیـده ای هسـتند کـه سـازمان یافتگی آن ها در گـرو تصمیمات و اقدامـات عناصر 
مدیریتـی اسـت؛ ولـی خـود جریـان این سـازمان یافتگی تحـت تأثیر عمیـق نظم )که 
آن تصمیمـات نیـز به نوعـی بـرای ایجـاد و حفـظ آن تـالش می کننـد(، بی نظمـی، 
هـر سیسـتم  در حیـات  مفهـوم  ایـن چهـار  اسـت.  و حتمیـت  تصـادف  یـا  اتفـاق 

پیچیـده ای نقـش بـازی می کننـد.

آموزش عالی در ایران
حال و آینده

محمد یمنی دوزی سرخابی
چاپ اول 1398    

466 ص
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بین المللی سازی آموزش عالی
 استراتژی ها، راهبردها و تکنیک ها  

در توسعه ارتباطات علمی
عباس قنبری باغستان

چاپ اول 1398 
390 ص

براسـاس مطالعـه تجربـه کشـورهای نوظهـور و موفـق در حـوزه بین المللـی سـازی 
»بین المللـی سـازی در خانـه« اسـت  ایـن کتـاب  آمـوزش عالـی، رویکـرد اصلـی 
کـه می توانـد تمامـا بـا اّتـکا بـه نیروهـا، ظرفیت هـا و پتانسـیل داخلـی دانشـگاه هـا 
کـز علمـی و تحقیقاتـی کشـور تحقـق یابـد. لـذا ایـن کتـاب بـدون بـه چالـش  و مرا
پیشـنهاد  طریـق  از  عالـی،  آمـوزش  مجموعـه  در  جـاری  فعالیت هـای  کشـیدن 
برخـی »اسـتراتژی های کالن« در سـطح ملـی، »راهبردهـای دانشـگاهی« در سـطح 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی و »تکنیک هـای فـردی« برای بدنـه علمی و 
دانشـگاهی، در مجمـوع بیـش از 60 راهـکار کاربـردی ارایـه مـی دهـد که مـی تواند 
بـه طـور موثـری بـه توسـعه ارتباطـات علمـی و بیـن المللـی سـازی آمـوزش عالـی 

کشـور کمـک کنـد.
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مراد و مقصود از دانشگاه 
چیست؟ 
استفان کولینی

 آریا متین و ایمان بحیرایی
چاپ اول 1398  

352 ص

گر بر شـاخه های این یا آن دانشـگاه محلـی و یا الگوی  ایـن کتـاب مدعی اسـت که ا
الزامـًا موقتـِی تأمیـن مالـی آن هـا متمرکـز شـویم، بـه ماهیت متمایـز دانشـگاه ها پی 
گـر از پیش پنداره هـای افـرادی شـروع کنیـم که پژوهش دانشـگاهی  نخواهیـم بـرد. ا
را کاالیـی لوکـس می داننـد کـه بایـد منافـع اقتصـادی آن را ثابت کـرد، لزومـًا به فهم 
دقیق تـری از ماهیـت حقیقـی و منافـع پژوهش فکـری نزدیک نخواهیم شـد. ضمنًا 
کثـری افـراد بـه آمـوزش  گـر بحثمـان را از دل مشـغولی کنونـی »دسترسـی« ]حدا ا
عالـی[ آغـاز کنیـم، نخواهیـم توانسـت بـه فهـم درخـوری از عواملـی کـه در آموزش 

عالـی سـهیم هسـتند یا باید سـهیم شـوند، دسـت یابیم.
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تغییـرات دولـت رفـاه و تغییـرات دولت  ـ ملت، دو ُبعـد از ابعاد دولـِت درحال گذار بر 
اثـر جهانی سـازی هسـتند کـه هـر دو، رابطـه تنگاتنگـی بـا آمـوزش عالـی، به ویژه با 
بخـش نخبـۀ آن، یعنـی نهـاد دانشـگاه، دارند. کتاب حاضـر مجموعه مقاالتی اسـت 

کـه تاثیـرات متقابـل دانشـگاه و فراینـد دولت ملت سـازی را بررسـی می کند.

دانشگاه و دولت ملت سازی
مارک کویک و دیگران

ترجمه آریا متین و ایمان بحیرایی
چاپ اول 1398 

300 ص
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زندگی دانشگاهی 
و توسعۀ آموزش عالی

مالکـوم تایت و دیگران
اسحاقی پیمان 

چاپ اول 1398  
282 ص

مقـاالت ترجمه شـده در ایـن کتـاب، بخش هایـی از دسـت نامۀ بین المللـی راتلـج در 
آمـوزش عالـی اسـت کـه توسـط شـماری از اسـاتید برجسـتۀ ایـن عرصه بـه نگارش 

درآمـده و به وسـیلۀ شـماری دیگـر ویرایـش شـده اسـت.
مقـاالت مذکـور اغلـب موضوعاتـی را بـرای اولیـن بـار در زبـان فارسـی و بـرای 
گرچـه بـا قلم هایـی دشـوار و پیچیـده به رشـتۀ تحریر  مخاطـب ایرانـی می گشـایند و ا
درآمده انـد امـا مباحـث مهمـی را بـرای فهـم آمـوزش عالـی بین المللـی و مهم تریـن 

روندهـای جـاری در آن بـه خواننـده عرضـه می کننـد.
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نوشتار و انتشار متون دانشگاهی
جیمز هارتلی 
سینا باستانی  

چاپ اول 1398 
316 ص

 آیین نگارش و انتشـار متون دانشـگاهی خواننده را در فرآیند نوشـتن و انتشـار اثر 
راهنمایـی می  کنـد. ایـن کتـاب کـه پر از مثـال و ارزیابی  هـای کارهای تازه اسـت، در 
قالـب فصل  هـای کوتـاه عرضـه شـده اسـت تـا فرآینـد نـگارش و انتشـار را بازتاباند. 

توصیه  های کتاب به سـبکی پرشـوروحرارت و صمیمانه نوشـته شـده اسـت.
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جادوی هوَمص
مجموعه مقاالتی دربارۀ هوش مصنوعی

محمدرضا بهاری 
چاپ اول 1398 

320 ص

ماسـت. زمانـۀ  در  بشـر  دسـتاورد  بااهمیت تریـن  )هوَمـص(  مصنوعـی  هـوش 
ک، و ایـن توصیـف  دسـتاوردی مفیـد، هیجان انگیـز، قدرتمنـد و شـاید حتـی ترسـنا
آخـر، محصـول همـان اضطـراب قدیمـی ناشـی از تصور اسـتیالی مخلـوق بر خالق 
اسـت کـه از دیربـاز در اسـطوره ها و افسـانه ها و روایت های مدرنش در داسـتان های 
علمی-تخیلـی یـک قـرن اخیـر آمـده اسـت. حقیقتـش ایـن اسـت کـه هومـص، 
به خصـوص طـی دو دهـۀ اخیـر، روز بـه روز به دنیای فناوری مسـلط تر شـده و چنان 

تحـوالت سـریعی داشـته کـه گفته انـد بـه مرزهـای »رشـد نمایـی« رسـیده اسـت.
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آموزش سواد زیست محیطی   
هیترال رینولدز و دیگران

ترجمه سینا باستانی و مهسا شیخان
چاپ اول 1398  

386 ص

فعالیت هـای انسـان میـزان و انـواع بی سـابقه ای از تغییـرات محیطـی را به بـار آورده 
اسـت کـه از سـطح محلـی تـا سـطح جهانی گسـترده شـده اسـت. آدمیان یک سـوم تا 
کـی را زیروزبـر کـرده و فرسـاییده اند. بدیـن قـرار، یکـی از  نیمـی از سـطح کـرۀ خا
چالش هـای محـوری جامعـۀ سـدۀ بیسـت ویکم، سرشـت و گسـترۀ کوشـش انسـان 
در راسـتای برقـراری ارتباطـی پایـدار بـا سـپهر زیسـتی یـا زیست سپهراسـت. نحـوه 

برقـراری ایـن ارتبـاط بـه آمـوزش سـواد زیسـت محیطی افـراد بسـتگی دارد.
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دانشگاه بوم شناختی   
رونالد بارنت

ترجمه سینا باستانی و جبار رحمانی
چاپ اول 1398 

461 ص

ایـن کتـاب، اثـری اسـت مهـم و بهنگام کـه به قلم یکـی از برجسـته ترین دانشـوران 
جهـان در حـوزۀ آمـوزش عالـی تألیف شده اسـت. رانلد بارنت از پرداختن به مسـائل 
بسـیار مهمـی کـه در ایـن سـیاره پیـش روی ماسـت طفـره نمـی رود. کوشـش بـرای 
بـرآوردن »رؤیایـی دسـت یافتنی«، بـه تعبیر خـودش دربرگیرنـدۀ »خلـق روابطی تازه 
میـان دانشـگاه، آدمیـان و جهـان« اسـت. بارنـت به منظـور انجـام ایـن کار عظیـم، 
از دو چشـم فلسـفی تیزبیـن اش، گشـودگی اش نسـبت بـه ایده هـای تـازه و احسـاس 
تعهـد اخالقـی عمیـق اش بهـره می گیـرد. نتیجـۀ ایـن کوشـش روایتـی اسـت قاطع و 
در عیـن حـال خواندنـی از دانشـگاه بوم شـناختی، بینشـی کـه هـم واقع گرایانه اسـت 

و هـم امیدوارکننده.
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استادان و نااستادان
اخالق در دانشگاه  

استیون ام چان
مترجم: سعید غیاثی ندوشن

چـاپ اول 1397 / چاپ دوم  1398  
234 ص

تشـکیل  را  دانشـکده ای  یـا  دانشـگاه  هـر  مرکـزی  هسـته  هیئت علمـی  اعضـای 
فراینـد  اصلـی  محـور  علمـی  هیئت هـای  ایـن  گاهانـه  آ ارزیابی هـای  می دهنـد. 
آمـوزش را تشـکیل می دهنـد و لـذا تمرکـز اصلـی ایـن کتـاب بـر نقـش تعیین کننده 
آن هـا خواهـد بـود. یـک هیئت علمـی کـه از قـدرت خـود سوءاسـتفاده کنـد مایـه 
شرمسـاری اسـت و هیئت علمـی فاقـد اقتـدار نیـز تبلـور نوعـی کاله بـرداری اسـت. 
امـا هیئت علمـی دانشـگاه یـا دانشـکده ای کـه برطبـق موازیـن وجدانـی بـه اعمـال 
اقتـدار مناسـب می پـردازد فرصـت بهره منـدی از گران بهاتریـن هدیـه یعنـی یـک 

فراهـم می کنـد.  بـرای تک تـک دانشـجویان  را  تعلیم دیـده  ذهـن 
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کیـد بـر زیان هـای  بـا تا فیلسـوفان پسـت مدرن از جملـه اندیشـمندانی بودنـد کـه 
مدرنیتـه بـرای زندگـی وجـودِی انسـانی، بـه کالبدشـکافی ایـن مضـرات پرداختنـد و 
کاوی و پرده گشـایی از وجـوه پنهـان سـیطره مدرنیتـه بـر  هریـك بـه گونـه ای بـه وا
حیـات بشـری دسـت یازیدنـد. میشـل فوکـو را بایـد از جملـه طالیـه داران اندیشـه 
پسـت مدرن دانسـت که از یك سـو با تاسـی بـه میراث فکـری متفکرانی چـون نیچه 
و هایدگـر و از سـوی دیگـر بـا اتـکا بـه تـالش خسـتگی ناپذیر شـخصی در جسـتجو 
بـرای مـدارك و شـواهد و مسـتندات چگونگـی تاثیرگـذاری قدرت مدرن بـر زندگی 
روزمـره و حیـات اجتماعی انسـان غربی در دوران پس از رنسـانس، نظام اندیشـه ای 

غـرب را در قـرن بیسـتم مـورد چالـش جـدی قـرار دادند.

نظم اشیاء
دیرینه شناسی علوم انسانی

میشل فوکو
ترجمه یحیی امامی

چاپ دوم 1393/ چاپ سـوم 1398
645 ص
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انسان آکادمیک
پیر بوردیو

ترجمه از زبان فرانسه: علیرضا کاویانی
چـاپ اول 1397 / چاپ دوم  1398 

440 ص

بوردیـو در ایـن اثـر تـالش کـرده اسـت در کنـار مفاهیمـی چـون انسـان اقتصـادی، 
انسـان سیاسـی، انسـان ارتباط جـو، انسـان اندیشـه ورز و انسـان فعـال، مفهـوم انسـان 
اثـر، وی حـوزه  ایـن  نمایـد. در  اضافـه  انسـانی  به حـوزه علـوم  نیـز  را  کادمیـک  آ
آمـوزش و مسـائل آن را به گونـه ای نوآورانـه به مسـائل مهـم اجتماعی پیونـد می زند،  
کادمیـک و حتـی تعامل  بـر بازتولیـد سـرمایه های فرهنگـی و اجتماعـی در حـوزه آ

ایـن حـوزه بـا سیاسـت می پـردازد. 
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فقـدان توافـق و اجمـاع بیـن جامعه شناسـان ایرانـی، سـطح گفت و گـو و تبـادل نظـر 
آن هـا را کاهـش داده اسـت. فضـای توجهـات و عالیـق نظـری، روش شـناختی و 
موضوعـی جامعه شناسـان مـا بـا همدیگـر تفـاوت دارد، لـذا زبـان مشـترکی بـرای 
تـداوم  به معنـای  وضعیـت  ایـن  اسـتمرار  و  نـدارد  وجـود  آرا  تبـادل  و  گفت و گـو 

اسـت. ایـران «  جامعه شناسـان  » توسـعه نیافتگی 

تعامالت و ارتباطات 
در جامعه علمی

محمدامین قانعی راد
چـاپ اول 1385 / چاپ دوم  1398 

318 ص
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گفتمان های دگرواره در علوم 
اجتماعی آسیا

پاسخ هایی به اروپامحوری
سیدفرید العطاس

ترجمه سیدمحمدامین قانعی راد / با همکاری 
ابوالفضل مرشدی

چـاپ اول1393 / چاپ دوم  1398 
377 ص

اثـر حاضـر درصـدد شـناخت سرشـت اروپامـداری در علـوم اجتماعـی و ارزیابـی 
انتقـادی گفتمان های بدیلی اسـت که به دنبـال جایگزینی گفتمان هـای اروپامدارانه 
می باشـند. همچنیـن راه هـای ممکـن بـرای توسـعه گفتمان هـای بدیل را بـا ارجاع به 

علـوم اجتماعـی در منطقـه آسـیا پیشـنهاد می کند. 
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آن  ارزیابـی  بـرای  و  اسـت  علـوم  سـایر  ماننـد  برخـی جهت هـا  از  انسـانی  علـوم 
می تـوان از شـاخص های مشـترک ارزیابـی و ممیـزی کلیـه علـوم اسـتفاده کـرد؛ از 
سـوی دیگـر دارای سرشـت و ویژگی هـای خـاص خـود اسـت و ارزیابی آن مسـتلزم 
کنـون در مـورد  تدویـن شـاخص های اختصاصـی اسـت. از اواسـط قـرن نوزدهـم تا
تفاوت هـای علـوم انسـانی و سـایر علـوم )پایـه، طبیعـی، فنـی و مهندسـی( بحـث و 
گفت و گـو وجـود داشته اسـت و اندیشـمندان مختلف بـرای تمایز دانش هـای مزبور 
از مفاهیمـی چـون علـوم فرهنگـی، علـوم روحـی و انسـانیات اسـتفاده کرده انـد. 
ایـن تفاوت گـذاری هـم بـه ابعـاد نظـری و روش شـناختی ایـن دسـته از دانش هـا بـاز 

می گـردد و هـم بـه کارکردهـا و نقش هـای آن هـا در جوامـع بشـری. 

الگوی چهاروجهی برای 
ارزیابی توسعه علوم انسانی

محمدامین قانعی راد
چـاپ اول 1395 / چاپ دوم  1397  

/ چاپ سوم  1398 
550 ص
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و  کارایـی  بـه  بخشـیدن  تعمیـق  ضرورت هـای  از  یکـی  شـدن  شـبکه ای  امـروزه 
گـون اجتماعی اسـت و در این میان شـبکه ای شـدن  مشـروعیت عملکرد هـای گونا
در عرصـه سیاسـتگذاری از اهمیـت باالتـری برخـوردار اسـت. در ایـران تشـکیل 
شـورای عالـی علـوم، تحقیقـات و فنـاوری یـک گام ابتدایـی هـر چنـد اساسـی در 
گون  ایـن راسـتا بـوده اسـت و بـه منظـور افزایـش ارتبـاط ایـن نهـاد بـا ذینفعـان گونا
عرصـه علـم و فنـاوری بایـد به طـور مرتـب الگـوی تعاملـی این نهـاد را بـه الگوهای 

اثربخش تـر و کاراتـر نزدیـک کـرد. 

شبکه سیاستی  علم و فناوری
محمدامین قانعی راد

 چـاپ اول 1395 / چاپ دوم  1397  
/ چاپ سوم  1398 

325 ص
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جایگاه زنان 
در آموزش عالی

محمدامین قانعی راد
چاپ اول 1398

318 ص

زنـان کـه بـه دالیل فرهنگـی و اجتماعی، دیرتـر از مردان در عرصه های دانشـگاهی 
کنـون روند مشـارکت فزاینـده ای را در آمـوزش عالی نشـان می دهند  ظاهـر شـدند، ا
کـه نه تنهـا از ویژگـی کّمـی برخوردار اسـت، بلکه برخـی از شـاخص های کیفیت را 
نیـز بـه همـراه دارد. افزایش مشـارکت زنـان در آموزش عالی و به طـور خاص فزونی 
میـزان پذیرفته شـدگان و دانشـجویان زن، یکـی از تحوالت اساسـی در حـوزه آموزش 
عالـی ایـران در سـال های اخیـر اسـت. ایـن تحـول را می تـوان  نشـانگر برخی دیگر 

از دگرگونی هـای اجتماعـی ایـن سـال ها تلقی کرد. 
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سیاست گذاری علمی  
و توسعه در ایران

محمدامین قانعی راد
چـاپ اول 1398 / چاپ دوم  1398 

590 ص

بـاب  در  قانعـی راد  اسـتاد  نوشـته های  و  گفتارهـا  از  مجموعـه ای  حاضـر  کتـاب 
سیاسـت گذاری علمـی و توسـعه در ایـران اسـت کـه کوشـش دارد علـم و توسـعه را 
باهـم و در ارتبـاط بـا سیاسـت های عمومـی توضیـح دهـد. قانعـی راد در ایـن کتـاب، 
دیـدگاه انتقـادی اش را از منظـر جامعه شناسـی علـم و توسـعه دربارۀ مسـائل مختلف 

ک می گـذارد. دانشـگاه و آمـوزش عالـی بـا خواننـدگان بـه اشـترا
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اجتماعات  علمی 
و  دانشگاه ایرانی

محمد امین قانعی راد
چـاپ اول 1397 / چاپ دوم  1398 

592 ص

  وضعیـت فعالیت هـای علمـی در هـر جامعـه را می تـوان بـا دو رویکـرد درون گرا و 
برون گـرا و یـا از طریـق عوامـل مربـوط بـه فضـای درونی علـم و فضای کلـی جامعه 
کیـد بـر اجتماعـات علمـی بـه معنـای توجـه بـه رویکـردی درون گرا  توضیـح داد. تأ
در تبییـن و توضیـح وضعیـت دانش اسـت و ایـن رویکرد همچنین انتظـار می رود با 
رویکـرد برون گـرا تکمیـل شـود. هـدف کلـی ایـن کتـاب یاری رسـاندن به گسـترش 
رویکـرد جامعه شـناختی در مطالعـات دانشـگاه و سیاسـت  علـم- امـا با اسـتعانت از 

رویکـردی درون گرا- اسـت.
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در دو دهـه اخیـر توسـعه و پیشـرفت علـم و فنـاوری چنان سـریع و گسـترده بود که 
به طـور محسوسـی می تـوان تغییـر چهـره زندگـی بشـر و تغییـر سـبک زندگـی او را 
دیـد. ایـن تغییـر و تحـوالت گسـترده در حـوزه علـم و فنـاوری و تاثیـر ایـن مقوالت 
زندگـی بشـر در دهه هـای گذشـته به گونـه ای بـوده کـه گویـی عصر جدیـدی بر روی 
بشـر گشـوده شده است. بسـیاری از صاحب نظران و اندیشـمندان اجتماعی معاصر 
سـخن از انقـالب جدیـد فنـاوری بـه میان می آورنـد و دانش را ویژگی اساسـی جوامع 
جدیـد می داننـد و بالتبـع آن جوامـع جدیـد را جوامع دانـش می نامند و توسـعه دانایی 

محـور را به عنـوان الگـوی توسـعه جوامـع مطـرح می کنند.

پیمایش علم و جامعه
محمدامین قانعی راد

چـاپ اول 1395 / چاپ دوم  1397  
/ چاپ سوم  1398 

702 ص
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اندیشه مستقبل؛  مقاالتی در 
باب آینده پژوهی

علی پایا
چـاپ اول 1397 / چاپ دوم 1398    

432 ص

  دیسـیپلینی کـه از آن در زبـان فارسـی بـا عناوینـی نظیـر آینده پژوهـی، مطالعـات 
آینـده، پژوهـش آینده هـا، آینده اندیشـی، آینده  نگـری و نظایـر آن یـاد می   شـود، در 
سـال های اخیـر در ایـران مـورد توجـه بسـیاری از افـراد و نهاد  هـا قرار گرفته اسـت.
مجموعـه مقاالتـی کـه در دفتـر حاضـر گـردآوری شـده اند، دربردارنـده بخشـی از 
تکاپو   هـای نظـری و عملـی نگارنـده بـرای ابهام زدایـی از جایگاه معرفتی دیسـیپلین 

آینده پژوهـی و کمـک بـه ازدیـاد بـازده آن در کاربرد   هـای عملـی آن انـد.
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دانشـگاه یکـی از پدیده هـای مـدرن تلقـی می شـود کـه متناسـب بـا جامعـه جدیـد 
دسـتخوش تغییـرات شـده اسـت. بیـن دانشـگاه و جامعـه رابطـه متقابل وجـود دارد. 
دانشـگاه هـم محصـول و هـم ماشـین مولـد و محـرک مدرنیته اسـت. اسـتان گیالن، 
از گذشـته بـه دلیـل همسـایگی با کشـور روسـیه و قرارگرفتن در محـل ترانزیت کاال 
و مسـافر، در معـرض تجـدد و مدرنیتـه قـرار داشـته اسـت. دانشـگاه گیالن از سـال 
1346 بـا عنـوان مدرسـه عالـی بازرگانـی، فعالیـت آموزشـی خـود را آغـاز کـرد؛ و در 
سـال  1354 در چهارچـوب قـرارداد بیـن دولت هـای ایـران و آلمـان غربـی سـابق، 
دانشـگاه گیـالن، تأسـیس و از سـال 1356 فعالیت هـای آموزشـی خـود را با پذیرش 

155 دانشـجو در ُنـه رشـته تحصیلـی آغـاز کرد.

دانشگاه گیالن
دانشگاه در بستر محلی

به کوشش علی یعقوبی
چاپ اول 1397 

228 ص
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 بـا شـکل گیری پایه هـای نظـام اداری مـدرن در ایـران از آغـاز سـده بیسـتم میـالدی 
کـز تحقیقاتـی کـه اغلـب وابسـته بـه  و به ویـژه از دهـه 1330 بـه بعـد، تعـدادی مرا
دانشـگاه تهـران بودنـد، تأسـیس شـدند. در حـوزه پژوهش هـای  علـوم اجتماعـی، 
مؤسسـه مطالعـات و تحقیقـات اجتماعـی بـا تصویـب شـورای دانشـگاه تهـران در 
سـال 1337 تأسـیس شـد. کتاب حاضر مشـتمل بـر تعدادی مصاحبـه اختصاصی با 
عده ای از پژوهشـگران و کارکنان مؤسسـه اسـت که به مناسـبت شـصتمین سـالگرد 

مؤسسـه منتشـر می شـود.

مؤسسه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی دانشگاه تهران

مروری بر یک تجربه
رجبعلی مختارپور 
چاپ اول 1397 

446 ص
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پایش فضای فرهنگی اجتماعی 
دانشگاه فردوسی مشهد 

حسین اکبری
چاپ اول 1397     

362 ص

برنامه ریـزی اجتماعـی و فرهنگـی تنهـا زمانـی می توانـد نتایـج مثبـت و اثربخشـی 
داشـته باشـد کـه ایـن برنامه ریـزی بـر اسـاس نیازسـنجی دقیـق و شـناخت وضعیت 
موجـود اسـتوار باشـد. بی شـک برنامه ریـزی و ارائـه راهبردهـا، سیاسـت ها، برنامه ها 
و اقدامـات بـرای رسـیدن بـه وضعیتـی مطلـوب در عرصـه فرهنگـی و اجتماعـی 
نیازمنـد شـناختی عمیـق از وضعیـت شـاخص ها و متغیرهـای مهـم و موثـر در ایـن 
زمینـه اسـت. ایـن شـناخت کمـک می کند تـا سیاسـت گذاران اجتماعـی و فرهنگی 
بـه صـورت هدفمنـد و بـر اسـاس شـناخت نقاط قـوت و ضعـف به رفـع چالش های 
ایـن حـوزه در جهـت تحقـق وضعیتـی مطلوب اقـدام نمایند. بـر این اسـاس معاونت 
از  نیم رخـی  ترسـیم  منظـور  بـه  مشـهد  فردوسـی  دانشـگاه  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
وضعیـت اجتماعـی و فرهنگی دانشـجویان، اسـاتید و کارکنان اقـدام به اجرای طرح 
پایـش فضـای فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه نمـود تـا یافته هـای این مطالعـه بتواند 

در امـر برنامه ریـزی فرهنگـی و اجتماعـی بـه کارآیـد.
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سـنجش سـازه سـرمایه اجتماعـی هـم به دلیل چند بعـدی و چند سـطحی بودن و هم 
تحـت پوشـش قـرار دادن افـراد و جمعیت هـای متنـوع، کار دشـوار و سـختی اسـت. 
در ایـران به رغـم فعالیت هـای پژوهشـی کـه در طـول دهـه اخیـر در زمینـه سـرمایه 
اجتماعـی انجـام شـده اسـت. سـنجش آن در مقیـاس ملـی، در مرحلـه آغازیـن و 
نـوزادی قـرار دارد. بـه طـور مشـخص در سـال های 1384 و 1393 پیمایش های ملی 
سـنجش سـرمایه اجتماعـی اجـرا شـده اند. در ایـن پیمایش هـا سـعی شـده سـرمایه 
و  مقایسـه  کل  جمیعیـت  اجتماعـی  سـرمایه  بـا  دانشـجویی  جمعیـت  اجتماعـی 

شـود. ارزیابی 

سرمایه اجتماعی دانشجویان/
موج اول و دوم

غالمرضا غفاری
چاپ اول 1397   

457 ص
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در طـول سـال های گذشـته  جامعـه ایـران تحـت تأثیـر فراینـد نوسـازی و در راسـتای 
نیـل بـه معیارهـای بـاالی توسـعه یافتگـی، دگرگونی هـای زیـادی را از سـر گذرانـده 
اسـت کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه اهمیـت یافتـن مناسـبات عقالنـی، علم گرایی، 
کارآمـدی و تخصص گرایـی اشـاره کـرد. عناصـر یاد شـده در اغلب مـوارد، از طریق 
آموزش  هـا و تحصیـالت دانشـگاهی بـه دسـت می آینـد. بـه همیـن دلیل، رشـد نظام 

آمـوزش عالـی در کانـون توجـه دولتمـردان و مدیـران کشـور قرار گرفته اسـت.

نگرش ها و رفتار دانشجویان/ 
مرحله دوم

حسین سراج زاده و فاطمه جواهری
چاپ اول 1397 

408 ص
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گاهی هـای دانشـجویان و تغییرات  گاهـی از گرایش ها، رفتـار و آ بـا توجـه بـه اینکـه آ
آن هـا در طـول زمـان بـه فهـم و تحلیـل جریان هـا و فرایندهـای فرهنگـی، سیاسـی 
می کنـد  شـایانی  کمـک  جامعـه  سـطح  در  و  دانشـگاه ها  در  موجـود  اجتماعـی  و 
اجـرای  تاحـدودی ممکـن می سـازد،  را  آینـده جامعـه  تحـوالت  رونـد  پیش بینـی  و 
پژوهش هـای پیمایشـی منظم در میان دانشـجویان برای مدیـران و برنامه ریزی جامعه، 
به خصـوص در بخـش آمـوزش عالـی راهگشـا و بلکه ضروری اسـت. بـه همین دلیل 
گاهی های دانشـجویان دانشـگاه های دولتی« در  طـرح »سـنجش گرایش هـا، رفتـار و آ
دسـتور کار دفتـر مطالعـات و تحقیقـات معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علوم، 

تحقیقـات و فنـاوری قـرار گرفت.

نگرش ها و رفتار دانشجویان/ 
مرحله اول

حسین سراج زاده و فاطمه جواهری
چاپ اول 1397  

324 ص
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پیمایـش ارزش هـا و نگرش هـای دانشـجویان در پـی فراهـم کـردن داده هایـی در بـاب 
ارزش هـا و نگرش هـای دانشـجویان اسـت تـا بر مبنـای ایـن داده، درکـی واقع بینانه از 
تغییـرات در ارزش هـا، نگرش هـا، پنداشـت ها، باورها و انگیزه های آحـاد افراد جامعه 
دانشـجویی حاصل شـود. این مهم با پذیرش این ایده که ریشـه و خاستگاه اصلی رفتار 
و کنش هـای فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی را کـه در جهان های فرهنگی 
و اجتماعـی افـراد جامعـه عینیـت پیدا می کننـد بایـد رد ارزش ها و نگرش هـای افراد 
جسـتجو کـرد، اهمیتـی مضاعـف پیـدا می کنـد. شـناخت از ارزش هـا و نگرش هـای 
گاهانـه بـر مبنـای این  گاهـی از نقشـه کنـش کنش گـران اسـت، چـه آ دانشـجویان، آ
گاه در هرصورت، این نقشـه، هدایت گر اصلی  نقشـه ذهنـی عمل کننـد و چه ناخـودآ
اقدامـات آن هاسـت و درک و رصـد رونـد تغییـرات فرهنگـی و اجتماعـی در جامعـه 

گاهـی از ایـن ارزش هـا و نگرش ها قلمداد می شـود. دانشـجویی، مسـتلزم آ

ارزش ها و نگرش های 
دانشجویان/  موج سوم 

غالمرضا غفاری
چاپ اول 1397     

1188 ص
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ارزش ها و نگرش های 
دانشجویان ایرانی/ 

موج اول و دوم 
آرش نصراصفهانی
چاپ اول 1397  

397 ص

بـه خواننـده نشـان خواهـد داد کـه در حوزه هـای مختلـف  نتایـج تحقیـق حاضـر 
حیـات اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی دانشـجویان در مـوارد متعدد نسـبت به سـایر 
گروه هـا دادگاه متفاوتـی نسـبت بـه جهـان پیرامون دارنـد، نگرانی هایشـان فرق دارد 

و حساسیت هایشـان متفـاوت اسـت.
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مسائل آموزشی و اقتصادی 
دانشجویان 

مصطفی عسکریان
چاپ اول 1397 

340 ص

نقـش  دارد.  ویـژه  اهمیتـی  دانشـجویان  اقتصـادی  و  آموزشـی  بررسـی مشـکالت 
دانشـگاه  در حیـات اجتماعـی و رسـالت اسـتاد و دانشـجو ارزش این گونـه مطالعات 
را روشـن می سـازد. مطالعـه این گونـه مسـائل و ارائـه راه حل ه های اساسـی راه را برای 
اصالحـات اساسـی در دانشـگاه بـه عنـوان یـک سـازمان علمـی، تربیتی و آموزشـی 
همـوار می سـازد. محقـق کـه خـود سـالیانی از عمـر خویـش را در خدمـت آمـوزش 
عالـی در زمینـه تدریـس، تحقیـق، تألیـف و برنامه  یـزی سـپری کرده اسـت، امیدوار 
و  برنامه ریـزان  دسـت اندرکاران،  بـرای  رهنمـودی  تحقیـق  ایـن  یافته هـای  اسـت 

تصمیم گیـران آمـوزش عالـی باشـد.
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سنجش افکار دانشجویان 
کشور

مرتضی نصفت
چاپ اول 1397  

592 ص

مؤسسـه  در  کـه  اسـت  کوششـی  حاصـل  می شـود  عرضـه  اینـک  کـه  رسـاله ای 
روان شناسـی دانشـگاه تهـران در سـال 51 – 50 بـا یـاوری گروهـی از محققـان بـرای 
فراهـم کـردن چنیـن منبـع اطالعـات تحقیقاتـی در خصـوص دانشـجویان صـورت 
گرفتـه اسـت. در آن سـال بـا احصـاء دقیـق دانشـجویانی کـه در مؤسسـات آمـوزش 
عالـی کشـور مشـغول تحصیـل بودنـد. نمونـه ای بـه انـدازه یـک چهـارم مجمـوع 

دانشـجویان انتخـاب شـد و پرسشـنامه مفصلـی میـان آنـان توزیـع شـد.
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 از بین مشـکالت اساسـی ای که در حال حاضر، پیش روی آموزش عالی قرار دارد، 
نخسـت بایـد بـه تأثیـر فنـاوری نویـن اطالعـات بـر گونه هـای سـنتی آمـوزش عالـی 
اشـاره کـرد. در چنـد سـال گذشـته، توسـعه فناوری های نویـن اطالعـات، امکانات و 
مشـکالتی را بـرای سیسـتم های آمـوزش عالی ایجاد کـرده اسـت و درعین حال، این 
سیسـتم ها هنـوز نتوانسـته اند مشـکالت مرتبـط بـا خلـق سیسـتم های انبـوه را کامـاًل 

حـل کننـد؛ فراینـدی که هنـوز درحال  اجرا اسـت.

آموزش عالی در جهان پیش رو  
مارتین ترو

ترجمه : آریا متین و ایمان بحیرایی
چاپ اول 1397 

255 ص
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آن ره که آمده ایم
درآمدی تحلیلی بر تاریخ  و جامعه شناسی 

مسأله ی علم در ایران
منوچهر آشتیانی،محّمد امین قانعی راد،اسمعیل خلیلی 

چاپ اول 1397  
576 ص

پرسـش مسـلط اثـر حاضـر، »پرسـش از خـرد، اندیشـه، معرفـت و علـم در ایـران« 
اسـت. دربـارۀ ایـن چهـار مقولـه بـه طـرح بحـِث ژرف، ُنـو و ریشـه ای بـا توجـه بـه 
پاسـخ های از پیش آمـاده و ُمبتنـی بـر پیش فرض های مسـتقل از فروض و پاسـخ های 
متعـارف پرداختـه و نیـز پاره یـی پرسـش های اصولـی را، به ویـژه دربـارۀ چیسـتی و 

تاریـخ تّطـور فاهمـه در ایـران در میـان گذاشـته اسـت. 
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انقالب علمی
حلقۀ گمشدۀ تمدن مسلمانان در سیر تحول 

علم تجربی 
 عبدالله فرهی

چاپ اول 1397 
584 ص

نقـاط عطـف مهمـی را می تـوان در تاریـخ جوامـع بشـری یافـت کـه انسـان بـا عبـور 
از جهـل و خرافـه و درک عقب ماندگـی خـود، بـر بـال دسـتاوردهای تمدنـی پیشـین 
بـه سـوی علـم و دانشـی نویـن پـر کشـیده اسـت. این علـم و دانـش، ابزاری اساسـی 
بـرای شـکل دهی بـه تمـدن نوینی بود کـه معمواًل بـه دنبال عصری مملو از شـک و 
تردید نسـبت به دسـتاوردهای پیشـینیان و ایجاد پرسـش هایی اساسـی و بی پاسـخ، و 
کیـد این پژوهش  البتـه بـه پشـتوانۀ   قدرت و حکومتی سیاسـی صـورت می گرفت. تأ
بیشـتر بـر یکـی از بزنگاه هـای مهـم  تاریخـی مربـوط بـه سـده های دوم تـا چهـارم 
هجـری )هشـتم تـا دهـم میالدی( اسـت که مقارن با عصر نخسـت خالفت عباسـی 
بـوده اسـت؛ به ویـژه آنکـه سـخن از علـم ورزی در تمـدن مسـلمانان تـا پیـش از ایـن 

زمـان چنـدان امکان پذیر نیسـت.
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زنان در جهان دانشگاهی  
ربه کا راجرز، پاسکال مولینه 

ترجمه خدیجه کشاورز، عطیه اصغر زاده
چاپ اول 1397  

378 ص 

موضـوع جنسـیت و آمـوزش عالـی دغدغـه اصلی ایـن کتاب اسـت. با خوانـدن این 
کتـاب، بـا فهمـی از فرایند زنانه شـدن در دانشـگاه ها مواجه می شـویم. گرچه بیشـتر 
مقـاالت بـه تجربـۀ زنـان دانشـگاهی در دانشـگاه های اروپایـی می پردازنـد امـا بـا 
مقاالتـی دربـارۀ تجـارب زنـان دانشـگاهی از ابیجـان و هائیتـی نیـز مواجه می شـویم 
کات و نیـز تفاوت های تجربـۀ زنان در  و همیـن تجربیـات، مـا را بـه فهمـی از اشـترا

کشـورها و حتـی در درون یـک کشـور در رشـته های مختلـف می رسـاند.
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زنان در آموزش عالی 
جوآن دی جورجیو لوتز
ترجمه بابک طهماسبی

چاپ اول 1397 
328 ص

زنـان در آموزش عالـی در حـال  بـاور اسـت کـه  ایـن  از  برآمـده  ایـن کتـاب  ایـدۀ 
پیشـرفتی اساسـی در زمینـه توانمندسـازی هسـتند. فصل هـای ایـن کتـاب بیانگـر 
افـکار، تجـارب و برداشـت های یـازده زن و یـک مـرد اسـت که به  سـبب تعهدشـان 
در  زنـان  توانمندسـازی  بـرای  ازخودگذشتگی شـان  و  جنسـیت  مسـئله  ترویـج  بـه 
آموزش عالـی، در ایـن کتـاب گـرد هـم آورده شـده اند. در یـک سـطح بـه ارزیابـی 
گـوژی از منظـر محتـوا و چگونگـی تدریـس و توسـعۀ آن سـنخ برنامـه درسـی  پدا
می پـردازد کـه زنـان را قـادر و توانمنـد می سـازد و در سـطحی دیگـر، موانـع نهادی را 
بررسـی می کنـد کـه همچنـان سـّد پیشـرفت آموزشـی زنـان می شـوند و هم زمـان بـه 
حوزه هایـی می پـردازد کـه حمایـت نهـادی در آن حوزه هـا، تالش هایمـان در جهـت 

تغییـر را ترقـی می بخشـد.
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دانشگاه آینده
ایده ها و امکان ها

رونالد بارنت 
ترجمه: شیما شصتی و شروین مقیمی  

چاپ اول 1397      
476 ص

دانشـگاه بودن در سـدۀ بیسـت و یکـم بـه چـه معناسـت؟ دانشـگاه می توانـد بـه چـه 
چیـزی بـدل گـردد؟ چه محدودیت هایی بر دانشـگاه در حال ِاعمال شـدن اسـت؟ و 

اینکـه چـه امکان هایی ممکن اسـت پیشـاروی دانشـگاه قرار داشـته باشـد؟
این هـا پرسـش هایی اسـت کـه در قلـِب ایـن ُمجّلد جای دارنـد و به نوبۀ خود سـاحِت 
بزرگ تـری را می گشـایند. بـرای آنکـه بتوانیـم مواجهـه ای جـدی بـا ایـن پرسـش ها 
داشـته باشـیم، به بسـط معنایی در باب برداشـت های گذشـته و فعلی از دانشـگاه نیاز 
خواهیـم داشـت تا بدین وسـیله، برداشـت های ناظر بـر امکان های دانشـگاه آینده را 

بر زمینی اسـتوارتر مسـتقر سـازیم.
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شهروندی و آموزش عالی  
ویراستار جیمز آرتور

ترجمه آریا متین و ایمان بحیرایی
چاپ اول 1397    

324 ص

در  بایـد  و  می توانـد  دانشـگاه  کـه  دارنـد  بـاور  کتـاب  ایـن  نویسـندگان  تمامـی 
و  آزادی  دربـاره  شخصی شـان،  زندگی هـای  دربـاره  دانشـجویان  تصمیم گیـری 
مسـئولیت و دربـاره انـواع قوانیـن اخالقـی که می توانند راهنمای زندگی شـان باشـند، 

بـه آن هـا کمـک کنـد.
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ارتقای زنان به رتبه استادی  
ژاله شادی طلب و همکاران 

چاپ اول 1397 
272 ص

در سراسـر جهان پیشـرفت زنان در ورود به دانشـگاه و پیوسـتن به جامعه هیئت علمی 
قابل توجـه بـوده و توانسـته اند سـهمی نزدیک بـه پنجاه درصدی را از آِن خـود کنند. در 
شـرایطی که حدود نیمی از آموزشـگرهای مؤسسـه های آموزش عالی را  زنان تشـکیل 
می دهنـد، امـا همچنـان در مقایسـه با مـردان جامعه دانشـگاهی، با سـهم کوچک تری 
بـه مرتبـه اسـتادی دسـت یافته اند. سـهم محـدود زنان )حدود شـش درصـد( در  احراز 
باالتریـن مرتبـه علمی دانشـگاه های کشـور دسـتمایه پژوهـش حاضر گردیـد. این اثر 
درصـدد بررسـی موانـع اصلـی بر سـر راه ارتقـای این سـهم در یک دهه اخیـر، با توجه 

به سـهم افزایش یابندۀ زنان در جمع آموزشـگران دانشـگاهی اسـت.  
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ادغام فناوری در آموزش عالی  
جنبه های اجتماعی و سازمانی

دانیل دابلیو سوری، جیمز ترس استفوراک و 
روبرت ام گری

 ترجمه: الهام اکبری
چاپ اول 1397  

974 ص

و  اجتماعـــی  )جنبه هـای  عــــــــالی  آمـوزش  در  فنـــــاوری  »ادغـام  کتـاب 
ســــازمانی(« زوایـای مختلـف اسـتفاده از فنـاوری در آموزش عالـی را درنظر گرفته 
و به گونـه ای جامـع بـه تمـام مـواردی می پـردازد کـه مدیـران و رؤسـای دانشـگاه ها، 
سیاسـت گذاران، اعضـای هیئـت علمـی و سـایر ذی نفعـان بـرای ایجـاد دوره هـای 
برخـط یـا توسـعه آن هـا نیـاز دارنـد. کتـاب حاضـر می توانـد بـرای تمـام کارشناسـان 
آمـوزش عالـی و کسـانی که بـه راه اندازی درسـت و اسـتاندارد دانشـگاه های مجازی 

یـا دوره هـای آنالیـن عالقه منـد هسـتند، راهگشـا باشـد.
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 Virtual Education In Iran
محمد توکل 

چاپ اول 1397     
97 ص

 The third global revolution is considered, by many, to be
 the Information and communication technology. It has
 changed almost all realms of life of the individual and
 society in the developed world, and is changing them in
 the developing countries. One of these realms under the
 storming effects of ICT is education. The materials which
 are included in this book are typically the discussions
 I was presenting in my masters and Ph.D. courses of
 Sociology of information society I have been teaching in
the last ten years at the University of Tehran .
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مسئولیت اجتماعی دانشگاه
رسالت دانشگاه در جهان پیچیده امروز

درک کی بوک و دیگران
ترجمه آرمین امیر، علی پاپلی یزدی، مریم عالم زاده

چـاپ اول 1396 / چاپ دوم  1398 
302 ص

در جوامـع پیشـرفته امـروزی اهداف کارکردی دانشـگاه به دیوارهـای کالس درس و 
مرزهـای معمـول آموزش و پژوهش محدود نمی شـود و عرصه مسـئولیت اجتماعی 
آن بـه حوزه هـای متنوعـی از فضـای  اجتماعات ملی و بین المللی گسـترش می یابد. 
گویـی تفسـیر نویـن فلسـفه اجتماعی دانشـگاه چنیـن می نماید که تکاپـو به وظایف 
گزیـر  متعـارف علمـی و تربیتـی کفایـت از رسـالت اجتماعـی دانشـگاه نیسـت و نا
بایـد به طیفـی از فعالیت هـای ناظـر بـه نیازهـا و مصالـح و خیـر و سـعادت عمومـی 
جامعـه دسـت یازید. مشـارکت دانشـگاه در ترویـج  فضیلت های شـهروندی و صلح 
و رفاه و توسـعه در پرتو آزاداندیشـی و نقادی و نظارت عمومی از جمله ارزش هایی 
اسـت کـه در پرتـو مسـئولیت اجتماعی دانشـگاه به رشـد و رهایی و تعالـی معنوی و 
مـادی جامعـه منجـر می  گردد. کتـاب مسـئولیت اجتماعی دانشـگاه، حاصل ترجمه 
نه مقاله انگلیسـی، از نویسـندگانی اسـت که مسـئله را از سـویه های متفاوت بررسـی 

کاوی نموده انـد.  و وا
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تجدد رمانتیک و علوم شاهی
رضا نجف زاده

چاپ اول 1397  
424 ص

در  قـدرت  درواقـع سـازوکارها و چگونگـی عملکـرد  ایـن مجلـد  اصلـی  موضـوع 
قالـب پاره  هـای عمـده  ای از نهادهـای اصلـی دانایـی رسـمی در دورۀ پهلوی  هاسـت. 
شـناخت تاریـخ مدرنیتـۀ ایرانی و سرگذشـت سیاسـت  گذاری  های رسـمی متجددانه، 
بـدون توجـه بـه بنیان  هـای معرفت  شـناختی ایدئولوژی  هـای توسـعه و تجـدد و ترقـی 
ابتـر خواهـد بـود. پژوهـش حاضر درصـدد نورتاباندن بر سـویه  های معرفت  شـناختِی 

کمترشناخته شـدۀ ایدئولـوژِی تاریخ  باورانـۀ تجـدِد بومـی دوران پهلوی  هاسـت.
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تاریخ مردم شناسی و فرهنگ 
مردم ایران در روزگار پهلوی 

حمیدرضا دالوند
چاپ اول1398 

394 ص

برپایـه آنچـه در دفتـر پیـش رو آمـده اسـت، مردم شناسـی و فرهنـگ مـردم تحـت 
شرق شناسـان،  بـا  ایرانـی  پژوهشـگران  همنشـینی  در  و  مشـروطه  گفتمـان  تأثیـر 
گزیـر در 1314 به طور رسـمی بدان  مـورد توجـه قـرار گرفـت و دولـت پهلـوی نیـز نا
پرداخـت. پـس از نزدیـک به یک سـده تالش، اینک این پرسـش پیش روی ماسـت 
کـه کارکـرد آن در ایـران چـه بود؟ و تا چه اندازه توانسـت اهـداف پدیدآورندگان خود 

را تحقق بخشـد؟
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مدیریت دانش، سازمان و 
سیاست گذاری عمومی

مدل ها، استراتژی ها و زیرساخت ها 
کیومرث اشتریان

چاپ اول 1397     
432 ص

و  کاربـردی  به صورتـی  را  دولتـی  سـازمان های  در  دانـش  مدیریـت  حاضـر،  اثـر 
عملیاتـی مـورد بحث و بررسـی قـرار می دهد. در منابع فارسـِی مدیریـت دانش، اعم 
از ترجمـه و تالیـف، بـه تفصیـل و شـاید به قـدر کفایت بـه نظریه هـا و مدل های این 
حـوزه پرداختـه شـده اسـت، آنچـه به نظـر می آیـد کـه خـالء ادبیـات این رشـته باشـد 
نگاهـی عملیاتـی و کاربـردی بـه مدیریت دانش اسـت. این، رویکردی اسـت که در 

ایـن کتـاب در نظر گرفته  شـده اسـت. 
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درآمدی بر 
اقتصاد آموزش عالی

 غالمحسین خورشیدی 
چاپ اول  1397 

798 ص

آمـوزش عالـی، به سـبب اثـرات اقتصـادی، بیشـتر از سـایر دوره های تحصیلـی مورد 
توجـه قـرار گرفتـه و یکـی از علـل اصلی توسـعۀ کشـورها قلمداد شـده اسـت. هدف 
اصلـی ایـن کتـاب پرداختن به »اقتصـاد آموزش عالی« به عنوان   شـاخه ای از »اقتصاد 
آمـوزش« اسـت. گرچـه وجـوه مشـترک مباحـث اقتصاد آمـوزش و اقتصـاد آموزش 
عالـی بسـیار زیـاد اسـت، ولـی نبایـد از نظـر دور بداریـم کـه اهـداف اقتصـادی در 
مبحـث اقتصـاد آمـوزش عالـی به شـدت پررنگ تـر از مبحث اقتصاد آموزش اسـت.
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مقدمه ای بر مطالعات علم   
دیوید ِهس 

ترجمه رضا همتی
چاپ اول 1397 

364 ص

قـرن بیسـتم عصـر پیشـرفت  های عظیـم علمـی و فنـی اسـت، به طوری کـه علـم بـه 
مؤلفـه اصلـی فرهنـگ و زندگـی اجتماعـی مـا بـدل شـده اسـت. به خصـوص در دو 
دهـۀ گذشـته، تغییـرات مهمـی در سـطح جهانـی بـه وقـوع پیوسـته اسـت که بـه طور 
فزاینـده  ای بـر نقـش، عملکـرد و شـکل نظام هـای تولیـد دانـش در سرتاسـر جهـان 

تأثیر گذاشـته اسـت.
گرچـه بیـش از دو دهـه از  کتـاب حاضـر توسـط دیویـد جـی هـس تألیـف شـده و ا
به عنـوان یـک کتـاب مقدماتـی کالسـیک در  امـا همچنـان  تألیـف آن می  گـذرد، 
ایـن حـوزه مطـرح اسـت. اثـر حاضـر می  توانـد به عنـوان یـک منبـع درسـی بـرای 
و  فلسـفه  جامعه  شناسـی،  رشـته  های  ارشـد  کارشناسـی  و  کارشناسـی  دانشـجویان 

گیـرد. قـرار  اسـتفاده  مـورد  علـم  انسان شناسـی، جهـت درس جامعه  شناسـی 
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انسان شناسـی آمـوزش عالـی با تکیه بـر دیدگاهی امیک و با تحلیل سـاخت آموزش 
به مثابـۀ نهـاد و شـیوه های نهادینه سـازی امـر آمـوزش توانسـته اسـت وجـوه متکثـر 
دانـِش دانشـگاهی و فرآیندهـای آن را نه تنها از منظر تعلیـم و تربیت؛ بلکه از منظر 
مفهـوم گسـترده تر فرهنـگ بازنمایـی و تبیین کند و از این رهیافـت رویکردی نوین 

بـه مفهـوم علم و دانش در جوامع مختلف انسـانی داشـته باشـد.

درآمدی بر انسان شناسی علم 
و آموزش عالی

فردریک بارت و دیگران
مترجم: مهسا شیخان

چاپ اول 1398     
294 ص
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و  اجتماعـی  و  اقتصـادی  توسـعۀ  و  رشـد  ملتـی  و  دولـت  هـر  آرزوهـای  از  یکـی 
درصـدد  جامعـه ای  هـر  برنامه ریـزان  و  سیاسـت گذاران  اسـت.  جامعـه  فرهنگـی 
هسـتند، بـا افزایـش تولیـد و خدمـات، گام هـای مؤثـری بـرای رسـیدن بـه آن آرزو 
و  کم هزینه تریـن  از  یکـی  گردشـگری  بخش هـای  توسـعۀ  در این راسـتا،  بردارنـد. 
مفید تریـن و در عین حـال سـود بخش ترین بخش هایـی اسـت کـه کشـورها می تواننـد 
سـرمایه گذاری قابل توجهی در آن انجام دهند. بدیهی اسـت در این راسـتا دانشـگاه ها 
کـز آمـوزش عالـی بـا ارائـۀ دانش هـا و مهارت هـا و نگرش هـای الزم می توانند  و مرا

نقـش بی بدلیلـی ایفـا کننـد.

آموزش عالی و توسعۀ 
گردشگری  پایدار

به کوشش ابراهیم صالحی عمران
چاپ اول 1397   

394 ص
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مطالعات پسا  استعماری 
ویراستاران: بیل اشکرافت، گریت گریفیتز، هلن تیفین 

ویراستار ترجمه : تورج رحمانی
چاپ اول 1397 

 1060 ص

گاه بـه ایـن حـوزه  کتـاب »مطالعـات پسااسـتعماری« کـه توسـط جمعـی از مؤلفـان آ
تألیـف شـده و بـا اقبال بسـیار گسـترده و مناسـبی در محافل علمی دنیا مواجه شـده 
اسـت بـر آن اسـت ایـن پدیـده را به تفصیـل از زوایـای متعـدد بررسـی کـرده و وجوه 
نمایـان آن را در محافـل علمـی و دانشـگاهی جوامـع در حـال توسـعه بررسـی کنـد. 
بدین ترتیـب، ایـن مجموعـه بـه نحـوه ترویج و اشـاعه فرهنـگ و ادبیـات غربی- که 
در اینجـا عمدتـًا ادبیـات انگلیسـی به عنـوان ادبیـات غالـب و بانفـوذ در تمـام جهان 
موردنظر اسـت- پرداخته و نتایج برخاسـته از این مسـئله را در کنار مفاهیم دیگری 
از قبیـل تنـوع فرهنگـی، نـژاد، تفـاوت قومـی و غیـره کـه همگـی بنابـه منظورهـای 

خاصـی طـرح شـده اند، بررسـی و تحلیـل می کنـد.
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تعامالت فلسفی ایران و یونان
منوچهر صدوقی سها، سعید بینای مطلق، 

نصرالله حکمت و رضا ماحوزی
چاپ اول 1397  

130 ص

پرسـش مهمـی کـه مدت هاسـت ذهـن ایرانی هـا و غیرایرانی هـا را بـه خـود مشـغول 
داشـته، ایـن اسـت کـه آنچـه تحت  عنوان فلسـفه اسـالمی به ما ارث رسـیده، فلسـفه 
اسـت یـا کالم، عربـی اسـت یـا غیرعربـی، شـرح و تفسـیر فلسـفه یونـان اسـت یـا 
بـرای خـود هویتی مسـتقل دارد؟ کتاب اسـتاد فالطـوری بهانه ما برای یک بررسـی 
کارشناسـانه دربـاره پاسـخی اسـت کـه ایشـان بـه سـؤال های فـوق طـرح کرده انـد 
کادمی هـای آلمـان،  اینکـه فلسـفه اسـالمی برخـالف گفتمـان رایـج در آ مبنی بـر 

محـدود بـه دو مرحلـه تقلیـد اولیـه و ثانویـه نیسـت.
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حیات طبیعی دانشگاه کاشان 
عباس زراعت

چاپ اول 1397 
480 ص

در کتـاب حاضـر جریـان حیـات یـک دانشـگاه به رشـته تحریـر درآمده اسـت و در 
آن توضیح داده می شـود دانشـگاه مسـتقل چیسـت و نیروهای بیرونی دانشـگاه چه 
تأثیـری بـر عملکـرد آن دارنـد و چگونـه بایـد آن هـا را مدیریـت کـرد؟ مؤلفه هـای 
ذهنـی رئیـس و مدیـران دانشـگاه چیسـت و کـدام ویژگی هـای شـخصیتی بـرای 
رهبـری دانشـگاه الزم اسـت؟ آیـا آمـوزش و پژوهـش بـه شـکل کیفـی و مطلـوب، 
انجـام می شـود و چـه موانعـی بـرای آن هـا وجـود دارد؟ برنامـه راهبـردی دانشـگاه و 
اجـرای آن چـه تأثیـری بـر توسـعه دانشـگاه دارد؟ مهم تریـن منابـع مالی بـرای اداره 

دانشـگاه چـه هسـتند؟ و ... 
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دانشـگاه یکـی از پدیده هـای مـدرن تلقـی می شـود کـه متناسـب بـا جامعـه جدیـد 
دسـتخوش تغییـرات شـده اسـت. بیـن دانشـگاه و جامعـه رابطـه متقابل وجـود دارد. 
دانشـگاه هـم محصـول و هـم ماشـین مولـد و محـرک مدرنیته اسـت. اسـتان گیالن، 
از گذشـته بـه دلیـل همسـایگی با کشـور روسـیه و قرارگرفتن در محـل ترانزیت کاال 
و مسـافر، در معـرض تجـدد و مدرنیتـه قـرار داشـته اسـت. دانشـگاه گیالن از سـال 
1346 بـا عنـوان مدرسـه عالـی بازرگانـی، فعالیـت آموزشـی خـود را آغـاز کـرد؛ و در 
سـال  1354 در چهارچـوب قـرارداد بیـن دولت هـای ایـران و آلمـان غربـی سـابق، 
دانشـگاه گیـالن، تأسـیس و از سـال 1356 فعالیت هـای آموزشـی خـود را با پذیرش 

155 دانشـجو در ُنـه رشـته تحصیلـی آغـاز کرد.

دانشگاه گیالن
دانشگاه در بستر محلی

به کوشش علی یعقوبی
چاپ اول 1397 

228 ص
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بـا  رابطـه  در  کـه  نگرانی هایـی  و  اخیـر  دوهـه  در  سـریع  تغییـرات  بـه  توجـه  بـا 
محیط زیسـت و کشـاورزی و فرهنـگ بومـی و دریـای مازنـدران وجـود دارد، نیـاز 
اسـت تـا نقـش مشـارکتی و تعاملـی دانشـگاه های منطقـه ای افزایش یابـد. این نقش  
نه تنها در حوزه تعاملی و تعهدی اسـت، بلکه دانشـگاه های مازندران رسـالت تازه ای 
را نسـبت بـه حمایـت مسـائل عمومی اسـتان در برنامه خـود اضافه کرده انـد. امروزه 
ایـن تغییـرات چـه در قالـب توسـعه یـا به صـورت تغییـرات خودبه خـودی حاصـل از 
جهانـی شـدن و مصرفـی شـدن جامعـه، به گونهـای اسـت کـه به نظـر می رسـد یـا از 
دسـت رفتـن منابـع اسـتان روبـه رو خواهیـم بـود. دانشـگاه ها به عنـوان واسـطه های 
فکـری و اندیشـه ای بایـد نقش دفاع و حمایـت از این منابع بومـی را برعهده گیرند. 

دانشگاه مازندران
دانشگاه در بستر محلی

به کوشش سیدقاسم حسنی
چاپ اول 1396  

196ص
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دانشگاه یزد
دانشـگاه در بستر محلی

به کوشش سیدعلیرضا افشانی
چاپ اول 1396     

165ص

گـر تاسـیس دانشـگاه در ایـران را دهـه اول 1300 بدانیـم، نزدیـک بـه یـک قرن از  ا
تاسـیس دانشـگاه به عنـوان نهـادی مـدرن در ایـران گذشـته اسـت و اینک در سـطح 
کـز اسـتان ها و شـهرها گسـترش یافتـه اسـت ولـی کارکردهـای آن از کیفیـت  مرا
و بهـره وری مـورد انتظـار برخـوردار نیسـت. الزمـه دسـتیابی بـه  کیفیـت مطلـوب، 
برنامه ریـزی علمـی و مـدرن در نظـام دانشـگاهی بـه شـکل مسـتمر اسـت و ایـن 
برنامه ریـزی بـدون داشـتن شـناخت علمـی و دقیـق از وضعیـت موجـود، پیش بینی 
اهـداف آینـده و روش هـا و سـازوکارها بـرای رسـیدن از وضعیت موجـود به وضعیت 

مطلـوب، غیرممکن اسـت.
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بین المللـی  دانشـگاه  شـدن  بین المللـی  گران سـنگ  تجربـه  بـه  حاضـر  کتـاب 
غیرایرانـی  دانشـجویان  فرهنگـی  ـ  اجتماعـی  حیـات  منظـر  از  )ره(  امام خمینـی 
می پـردازد و بـا اسـتناد به سـنت مجله های علمیـ  پژوهشـی، دربردارنـده خالصه ای 
از هفـت مقالـه )سـخنرانی( علمـی اسـت کـه در یـک نشسـت یـک روزه در محـل 

دانشـگاه بین المللـی امـام خمینـی )ره( ارائـه شـده اسـت. 

امـام  المللـی  بیـن  دانشـگاه 
خمینـی

دانشگاه در بستر محلی
به کوشش نصرالله پورمحمدی املشی

چاپ اول 1396  
175 ص
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دانشگاه گلستان
دانشگاه در بستر محلی
به کوشش غالمرضا خوش فر

چاپ اول 1396 
206 ص

ایـن مجموعـه حاصل تالش اعضای هیئت علمی و محققان در سـطح دانشـگاه های 
مرکـز اسـتان گلسـتان اسـت کـه در نشسـت علمـی ـ تخصصـی مشـترک توسـط 
دانشـگاه گلسـتان، مؤسسـه مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی وزارت علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری، انجمـن علمـی دانشـجویی علـوم اجتماعـی دانشـگاه گلسـتان و انجمـن 
جامعه شناسـی ایـران با عنـوان »دانشـگاه، فرهنـگ و اجتمـاع« ارائـه شـده و بـا توجه 
بـه نظـرات نقادانـه اظهارشـده در جلسـه، مـورد بازبینـی و تنقیـح قـرار گرفته اسـت. 
کید بـر کارکرد درونی دانشـگاه،  مقاله هـای ارائـه شـده در ایـن مجموعه بیشـتر بـا تأ
بـه نقـش و کارکـرد آن در سـازمان دهی و تحول منابع انسـانی مانند تغییرات ارزشـی 

و نگرشـی دانشـجویان و اعضـای هیئـت علمـی پرداخته اند.
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بوردیو و میدان دانشگاهی 
دانش و دانشگاه )جلد1(

تألیف و ترجمه ناصر فکوهی
چـاپ اول 1396 / چاپ دوم  1398 

281 ص

خواننـدگان، در ایـن کتـاب برگـردان کامـل یکـی از کتـاب هـای کوچک پیـر بوردیو 
ناصـر  از  تفصیلـی  گفتـاری  فرانسـه، درس  در  دانشـگاه  و  ئژوهـش  نظـام  دربـاره 
فکوهـی دربـاره نظریه دانشـگاهی بوردیو متن کامل سـناریوی فیلم »جامعه شناسـی 
یـک هنـر رزمـی اسـت« و جسـتارها و گفت وگوهـای متعـددی از بوردیـو و دربـاره 
بوردیـو را می یابنـد. تقریبـا تمـام مطالـب ایـن کتاب دربـاره مباحث بوردیـو در حوزه 
نظـام آموزشـی و دانشـگاهی و میدان هایـی اسـت کـه در ایـن نظام هـا تعریـف کـرده 
اسـت. امـا برخـی از جسـتارها نیـز بـه تشـریع اندیشـه های دیگـری از او اختصاص 
دارنـد. کتـاب بـرای همه دوسـتداران اندیشـه های علمی بوردیو قابل اسـتفاده اسـت، 
به ویژه دانشـجویان و  اسـاتیدی که به رویکردهای وی نسـبت به دانشـگاه و دانش 
گون  بـه مثابـه یـک برسـاخته اجتماعـی عالقه منـد باشـند. در میـان نظریه هـای گونا
بوردیـو نظریـه نابرابـری اجتماعی از خالل نظام آموزشـی و دانشـگاهی از مهم ترین 
آنهـا بـه حسـاب می آینـد کـه مـورد بحث هـا و مناقشـه های بسـیاری قـرار گرفته اند. 
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بوردیو و میدان دانشگاهی 
دانش و دانشگاه )جلد2(

تألیف و ترجمه ناصر فکوهی
چـاپ اول 1396 / چاپ دوم  1398 

354 ص

خواننـدگان، در ایـن کتـاب برگـردان کامـل یکـی از کتـاب هـای کوچک پیـر بوردیو 
ناصـر  از  تفصیلـی  گفتـاری  فرانسـه، درس  در  دانشـگاه  و  ئژوهـش  نظـام  دربـاره 
فکوهـی دربـاره نظریه دانشـگاهی بوردیو متن کامل سـناریوی فیلم »جامعه شناسـی 
یـک هنـر رزمـی اسـت« و جسـتارها و گفت وگوهـای متعـددی از بوردیـو و دربـاره 
بوردیـو را می یابنـد. تقریبـا تمـام مطالـب ایـن کتاب دربـاره مباحث بوردیـو در حوزه 
نظـام آموزشـی و دانشـگاهی و میدان هایـی اسـت کـه در ایـن نظام هـا تعریـف کـرده 
اسـت. امـا برخـی از جسـتارها نیـز بـه تشـریع اندیشـه های دیگـری از او اختصاص 
دارنـد. کتـاب بـرای همه دوسـتداران اندیشـه های علمی بوردیو قابل اسـتفاده اسـت، 
به ویژه دانشـجویان و  اسـاتیدی که به رویکردهای وی نسـبت به دانشـگاه و دانش 
گون  بـه مثابـه یـک برسـاخته اجتماعـی عالقه منـد باشـند. در میـان نظریه هـای گونا
بوردیـو نظریـه نابرابـری اجتماعی از خالل نظام آموزشـی و دانشـگاهی از مهم ترین 
آنهـا بـه حسـاب می آینـد کـه مـورد بحث هـا و مناقشـه های بسـیاری قـرار گرفته اند. 
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دانشگاه از منظر دانشجویان
سیدمهدی اعتمادی فرد

چاپ اول 1397  
289 ص

دانشـجویان یکـی از مهمتریـن اعضـای فعـال حاضـر در فضـای دانشـگاه در کنـار 
اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشـگاه هسـتند. نگرش دانشـجویان نشـان دهنده 
سمت و سـوی ذهنـی آن هـا اسـت کـه نسـبت بـه مسـائل دارند؛ نگـرش دانشـجویان 
در بسـیاری مـوارد نشـانگر ابهامـات، ترس هـا یا نگرانی هـا و دغدغه هایی اسـت که 

آن هـا نسـبت بـه واقعیات جـاری در دانشـگاه دارند. 
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علم و دیپلماسی 
پیر برونو روفینی

ترجمه سیدمهدی قائمی 
چاپ اول 1397 

290 ص

توجـه بـه رابطـه بیـن علـم و دیپلماسـی در واقـع توجـه به »دیپلماسـی علم« اسـت که 
در حیطـه روابـط بین المللـی قـرار می گیـرد؛ جایـی کـه منافـع علـم و منافـع سیاسـت 
خارجـی بـا هـم پیوند می خورند. علم در واقع راهگشـا یا طالیه دار دیپلماسـی اسـت، 
یعنـی همـان چیـزی کـه انجمـن آمریکایی پیشـبرد علـم در مطالعه خـود آن را »علم 

برای دیپلماسـی« نامیده اسـت. 
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دانشگاه، هویت و سیاست 
زندگی زنان

مهری طیبی نیا
چاپ اول 1396  

102 ص

گاهـی زنـان شـده  تحـوالت دهـه اخیـر سـبب دگرگونـی نقش هـای اجتماعـی و آ
سـبب  سـویی  از  آن هـا  اجتماعـی  مشـارکت  و  زنـان  تحصیـالت  افزایـش  اسـت. 
کاهـش مطلوبیـت الگـوی زنـان سـنتی و از سـوی دیگـر بـه عنـوان مهم تریـن منبع 
گاهی بخـش، زمینه هـای تغییـر و تحـوالت فرهنگـی و هویتـی را به آسـانی فراهـم  آ
کـرده و زنـان در جهـت تطابـق  و تعریـف تمایـز هویتی خـود از دیگران بـه انتخاب 
هویت هـای تـازه در جهـت ایجـاد تعـادل خـود با محیـط اجتماعـی می پردازنـد و در 
کیـد بـر قـدرت معناسـازی انسـان سـاختارهای معنایـی آن هـا تغییر  ایـن راسـتا بـا تأ
می کنـد. تجربـه آمـوزش عالـی بـرای زنـان، بخشـی  از فراینـدی بـوده کـه بـه تعبیـر 
گیدنـز می تـوان آن را نـوع سیاسـت شـخصی و سیاسـت زندگی دانسـت، ایـن فرایند، 

تالشـی اسـت بـرای بازتعریـف خالقانـه هویـت زنانه.
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چالش ها و مباحث زنان در 
آموزش عالی

پامال کوتریل، سو جکسون، گیل لدربای
ترجمه محمد صفار، کرم حبیب پور گتابی

چاپ اول 1396      
498 ص

و  برداشـت ها  گسـترش  و  بسـط  بـرای  را  راه هایـی  بایسـتی  دانشـگاه  امـروزه 
برسـاخت های کنونـی از کار دانشـگاهی پیـدا کنـد، شـرایط جدیدی را ایجـاد کند که 
دانشـگاهیان را توانمنـد سـازد تـا بـرای شـیوه های جدیـد تولیـد معنا کلنجـار بروند و 
فرصت هایـی را بـرای یادگیـری مادام العمر توسـعه دهنـد که به غنای زندگی، توسـعه 
اعتمادبه نفـس و رشـد فـردی کمـک کنـد، افق ها و چشـم اندازهای شـغلی را باز کند 
و بگسـتراند، افـراد را بـه کشـف و درک تفاوت هـای فرهنگی توانمند کنـد، به آن ها 
در گذارهـای چرخـه زندگـی کمـک کنـد و فرصت هایـی را برای شـیوه های جدید و 
خـالق کار کـردن پیـش رو بگـذارد. در ایـن صـورت، جوامـع، نهادهـا و افـراد، همه 

از ایـن کار نفـع می برنـد. 
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آینده آموزش عالی
خط مشی، آموزش و تجربه دانشجو

لس بل، مایک نیری و هوارد استیونسون
ترجمه جلیل کریمی، پیمان کریمی

چاپ اول 1396    
309 ص

رویکـرد کلـی کتـاب حاضـر دربردارنـده نگاهـی بـه تجربه هـای جوامـع مختلـف، 
به ویـژه بریتانیـا اسـت؛ تجربه هایـی در زمینه هـای تحـوالت نظری و عملـی در مورد 
ماهیـت و رسـالت دانشـگاه، تاثیـر ابزارهـای الکترونیـک جدیـد بـر رویکردهـا و 
اقدامـات آموزشـی و پژوهشـی، تحـوالت نسـلی و تجربـه متمایـز دانشـجویان عصر 
دیجیتـال و برخـی مسـائل اجتماعی برآمده از این تحـوالت، مانند عدالت اجتماعی 
در دانشـگاه و تحـوالت تجربـه یادگیـری. همـه ایـن مسـائل، در آمـوزش عالـی در 
ایـران نیـز کـم و بیـش وجـود داشـته و مناقشـات و مطالعـات زیـادی دربـاره آن هـا 

انجام شـده اسـت. 
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بسته شدن ذهن امریکائی
نگاهی انتقادی به فرهنگ دانشگاهی

الن بلوم
ترجمه مرتضی مردیها

چاپ اول 1396 
600 ص

نیـاز بـه شـناخت طبیعت بشـر به منظور داشـتن یـک معیار، به دسـت علوم انسـانی 
ک سـپرده شـد و ایـن عامـل بسـیاری از ابهامـات و تناقضاتـی بوده اسـت  مـا بـه خـا
کـه بـه آنهـا اشـاره کـردم. ایـن علـوم و عالمـان آن هـا می خواهنـد مـا را موجوداتـی 
فرهنگ سـاخته کننـد، آن هـم بـا ابـزاری که درسـت شـده بـوده تا مـا را از شـّر رهایی 
دهـد. پیش تـر، بـاز بـودن فضیلتـی بـود کـه بـه مـا اجـازه مـی داد بـه کمـک عقـل به 
جسـتجوی خـوب یعنـی شـناخت ایـن که خوبـی چیسـت بپردازیم. در حـال حاضر 
معنایـش ایـن شـده اسـت که هر چیـزی را بپذیریم و عقـل را هـم در داوری راجع به 
آن هیـچ کاره بدانیـم. ایـن اهمیـت دادن بی فکـر و بـدون قیدوبند به بازبـودن، بدون 
توجـه بـه مشـکالت سیاسـی، اجتماعـی یا فرهنگی بسته شـده بـه  آن، بازبـودن را به 
چیـزی بی معنـا تبدیـل کـرده اسـت. نسـبی گرایی فرهنگی هـم خـوب را از بین برده 
اسـت هـم آنچـه مـن دارم را؛ هـم آنچـه  واقعـا خـوب اسـت و هـم آنچـه را کـه چـون 

متعلـق بـه من اسـت خـوب می شـمارم. 
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جامعه پذیری دانشگاهی
رویکردها و فرایندها

سیدهادی مرجائی
چاپ اول 1396     

172 ص

جامعه پذیـری دانشـگاهی فراینـدی اسـت که زمینـه را برای درونی سـازی هنجارها و 
ارزش هـای مربـوط بـه دانشـگاه و تحصیالت عالی فراهم می سـازد. در بسـتر چنین 
رونـدی کـه جـزء وظایـف ذات نظـام دانشـگاهی اسـت، در عیـن حـال کـه یادگیری 
صورت می پذیرد، فرهنگ دانشـگاهی ه نحوه تعامل کنشـگران دانشـگاهی )شـامل 
گرفته شـده و به تدریج  اسـتاد، دانشـجو، کارکنان و مدیران، با یکدیگر اسـت نیز فرا
در کنشـگران درونـی می شـود. اثـر حاضر تالش نموده اسـت که نظـام جامعه پذیری 
دانشـگاه هـا را به عنـوان درونی تریـن الیـه در آمـوزش عالـی، بیشـتر از جنبـه نظری 

مـورد کنکاش و رمزگشـایی قـرار دهد. 



Institute for Social and Cultural Studiesمؤسســٔه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

192

آموزش عالی و جامعه
هارولد تی. شاپیرو

ترجمه شروین مقیمی و شیما شصتی
چاپ اول 1396 

254 ص

آینـده دانشـگاه پژوهشـی، منـوط به ماهیـت ارزش ها و اهدافی اسـت کـه از رهبری 
دانشـگاه در همـه سـطوح خبر می دهد. این امر بیشـتر از هر چیـز منوط به بصیرت 
نهفتـه در ایـن پرسـش اسـت کـه ما کـه هسـتیم و می خواهیم شـبیه به چیزی شـویم. 
بـرای مثـال ایـن منـوط به فهم آن چیزی اسـت کـه ما به عنـوان دانشـگاه، نمی توانیم 
گـر نتیجـه آن، دسترسـی بـه منابـع  اجـازه انجـام آن را بـه خودمـان بدهیـم، حتـی ا
اضافـی باشـد؛  ]نیـز[ فهـم آنچـه مـا با یا بـدون منابـع اضافـی، آن را انجـام می دهیم؛ 
و ]نیـز[ فهـم آنچـه مـا تنها وقتـی انجام می دهیم که منابع اضافی در دسـترس باشـد. 
خالصـه اینکـه ایـن امـر منوط و وابسـته به برخـورداری از یک حس به درسـتی فهم 

شـده و بـه لحـاظ اجتماعی جالـب و جذاب از هدف اسـت. 
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دانشـگاه بـه عنـوان نهـاد معرفتـی و کانـون عقالنیـت جامعـه، نقـش ممتـازی در 
تکویـن و هدایـت روایت هـای تاریخـی و فرهنگـی در جامعـه دارد؛ بنابرایـن نـگاه 
بـه مقولـه فرهنـگ بایـد متناسـب بـا ایـن شـان دانشـگاه باشـد. یکـی از دغدغه هـا 
و کاسـتی هایی کـه در مقولـه فرهنـگ در دانشـگاه وجـود دارد، نـگاه حاشـیه ای و 
فـوق برنامـه ای بـه فعالیـت فرهنگـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، کنـش فرهنگـی در 
دانشـگاه، کنشـی فرعـی و غیرضـروری تلقـی می شـود. ایـن نـگاه بـه فرهنـگ در 
دانشـگاه سـبب شـده اسـت کـه فرهنـگ در حوزه هـای دیگر نیـز مظلوم واقع شـود.

دانشگاه اصفهان
دانشگاه در بستر محلی

به کوشش علی قنبری
چاپ اول 1396   

183ص
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دانشگاه رازی
دانشگاه در بستر محلی

به کوشش سیاوش قلی پور
چاپ اول 1396 

187ص

دانشـگاه رازی در سـال 1351 تاسـیس شـده اسـت. ایـن دانشـگاه در غـرب کشـور 
از دانشـگاه های بـزرگ محسـوب می شـود. تـا کنـون پژوهش منسـجم و گسـترده ای 
دربـاره اهـداف و وسـایل دسـتیابی بـه آن و وضعیت آموزش و پژوهش این دانشـگاه 
انجـام نشـده اسـت. مجموعـه مقـاالت حاضـر سـعی می کننـد در دو حوزه دانشـگاه 
رازی و محیـط پیرامـون آن و وضعیـت آموزشـی و فرهنگـی دانشـگاه رازی تحلیـل  

هرچنـد شـتابزده ارائـه دهند. 
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بازاری سازی آموزش عالی
دانشجو به مثابه مصرف کننده

مایک مالزورث، ریچارد اسکالیون و الیزابت نیکسون
ترجمه لیال حسین زاده، هادی زمانی

چاپ اول 1396     
454ص

بـا نهادینه شـدن سیاسـت های  از اواخـر دهـه 1970، فرهنـگ زندگـی دانشـگاهی 
بـازاری سـازی تحـول یافتـه اسـت. حداقـل در ظاهـر، دانشـگاه ها به طـور فزاینده ای 
مـدل مدیریتـی شـرکت های بخـش خصوصـی و به ویژه شـرکت های بخـش عمومی 
بـدل می گردنـد و  کـز هزینـه  بـه مرا به این ترتیـب دانشـکده ها  تقلیـد کرده انـد.  را 
رویه هـای خـاص دانشـگاه به تدریـج بـا تکنیک هـای مدیریتـی جایگزین می شـوند. 
فـارغ از اینکـه در مـورد هزینـه و فایـده ایـن تحـوالت چـه فکـر می کنیـم، در هـر 
صـورت بازاری سـازی واقعیتـی اسـت کـه دانشـگاهیان بایـد بـا آن زندگی کننـد. این 
مجموعـه مقـاالت بـه ایـن واقعیـت می پـردازد و چشـم اندازهای مختلـف انقـالب 

مدیریتـی ا یجـاد شـده در دانشـگاه را تصویـر می کنـد. 
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آموزش عالی بین المللی
استراتژی ها و شرایط امکان

علی خورسندی طاسکوه
چـاپ اول 1395/ چاپ دوم 1395/

چاپ سوم 1396 
287ص

کادمیـک و ماموریت های حرفه ای، دگرگونی  دانشـگاه امـروزی از نظر ارزش های آ
سیاسـت های  در  هـم  می تـوان  را  تحوالتـی  چنیـن  می کنـد.  تجربـه  را  گسـترده ای 
کننـدگان آن مشـاهده  عملـی عرضه کننـدگان آمـوزش عالـی و هـم در ذائقـه تقاضا
گیـر پدیـده »بیـن المللی شـدن آمـوزش عالـی«  کـرد. ظهـور و توسـعه سـریع و فرا
یکـی از مـواردی اسـت کـه تاثیـرات آشـکاری بـر سـمت گیری ها و ماموریت هـای 
سـه گانه آموزشـی، پژوهشـی و خدماتـی دانشـگاه ها گذاشـته اسـت. نگاهـی اجمالی 
عالـی  آمـوزش  موسسـه های  و  دانشـگاه ها  راهبـردی  برنامه هـای  سـرفصل  بـه 
برجسـته جهـان نشـان می دهـد رهبران آمـوزش عالی، به شـکلی فعاالنه و روشـمند 
بـا بین المللـی شـدن مواجـه می شـوند و بـرای آن و براسـاس آن،  سیاسـت گذاری 

می کننـد.
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دانشگاه و اجتماعات علمی آن
ایان مک نی / گروه مترجمان

چـاپ اول 1386/ چاپ دوم 1396   
246 ص

اثـر حاضـر برداشـت های مختلـف از نمـود مفهـوم »اجتمـاع« در حـوزه آمـوزش 
برداشـت های موجـود  تعـداد  نیسـت  بعیـد  قـرار می دهـد.  مـورد مطالعـه  را  عالـی 
بیـش از مـوارد مطـرح در ایـن کتـاب باشـد: تنهـا در انگلسـتان، بیـش از 40درصـد 
دانشـگاه ها واژه اجتمـاع را در اعالمیـه رسـالت خـود بـه کار برده انـد. اجتمـاع، در 
گونـی قـرار دارد و چنیـن اسـتدالل می شـود  اغلـب نظریه هـای رایـج، در مقابـل گونا
کـه محیط هـای علمـی و دانشـگاه ها به خاطـر ایـن از هـم جـدا شـده اند کـه افـراد 
هویـت اجتماعـی خـود را در واحدهـای کوچک تـر  تعریـف می کننـد. موضوعاتـی 
ک، محلـی بـودن در خـالل فصل های ایـن کتاب مـورد بحث و  چـون هویـت، اشـترا

بررسـی قـرار خواهـد گرفت. 
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دانشـگاه و جامعـه بایـد بـا هـم ارتبـاط دوسـویه ای داشـته و با هـم همـکاری نمایند، 
ایـن ارتبـاط بـه معنی جاری شـدن علم دانشـگاه ها در شـاهرگ های جامعه و اسـتفاده 
عملـی از دانـش اسـت. یعنـی ایـن کـه دانشـگاه ها و پژوهشـگران به حل مشـکالت 
و چالش هـای روزمـره جامعـه کمـک کننـد و البتـه جامعـه نیـز دانشـگاه را بایـد 
به عنـوان نهـاد مرجـع در پیشـرفت و ترقـی شـناخته و بـه دسـتاوردهای آن بـا دیـده 
احتـرام و اهتمـام بنگـرد. دانشـگاه می بایسـت خـود را متعهـد بـه رفـع مشـکالت 
موجـود در جامعـه بدانـد و در عیـن  حـال تـوان خـود را بـه ایجـاد زمینـه ای بـرای 
شـکوفایی و توسـعه آن معطـوف نمایـد و بـا تامـل و تدبـر در بخش هـای مختلـف 
جامعـهـ  از فرهنـگ و اجتمـاع و سیاسـت گرفتـه تـا هنر و صنعت و کشـاورزیـ  به 
پژوهش هایـی همـت گمـارد کـه هم بـرای جامعـه مفید باشـد و هم با شـرایط موجود 

اجتماعـی نسـبتی واقعـی برقـرار نماید. 

کاربردهای دانشگاه
کالرک کر

سیدمصطفی حدادی، علی گل محمدی
چـاپ اول 1389/ چاپ دوم 1396     

283 ص
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علم، دانشگاه و جامعه
رضا همتی

چاپ اول 1396     
534 ص

اثـر حاضـر مربـوط بـه حوزه هـای مطالعاتی درهـم تنیده و هم پوشـان »جامعه شناسـی 
علـم«، »جامعه شناسـی دانشـگاه ها و آمـوزش عالـی« و »مطالعـات آمـوزش عالـی« 
اسـت. موضوعـات مـورد بررسـی در ایـن کتـاب مسـائلی اسـت کـه دانشـگاه ها و 
نظـام آمـوزش عالـی و به طـور عـام نظـام علمـی کشـور گرفتار آن اسـت. چشـم انداز 
نظـری ای کـه تدویـن ایـن مجموعـه را راهبـری می کنـد. تلقـی علـم به مثابـه نهـادی 
کیـد هـم زمـان بـر سـازوکارهای درونـی نهـاد  اجتماعـی، اخالقـی و فرهنگـی و تأ
علـم و اجتماعـات علمـی و مناسـبات بیـن کنشـگران آن در کنـار توجـه بـه  بسـتر 
اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی و سیاسـی اسـت کـه بـه شـیوه های مختلفـی بـر این 

نهـاد تاثیـر گذاشـته و از آن تاثیـر می پذیـرد. 
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جامعه شناسی آموزش عالی
پاتریشیا جی. گامپورت

ترجمه مرتضی مردیها
چاپ اول 1396 

569 ص

اثـر حاضـر سـه هـدف عمـده دارد: 1( توصیـف و گـزارش برآمـدن جامعه شناسـی 
آمـوزش عالـی بـه مثابـه یـک رشـته پژوهشـی در سـی سـال گذشـته؛ 2( بررسـی 
زمینه هـای اجتماعـی، سـازمانی، و حرفـه ای کـه در شکل بخشـی بـه نواحـی مجزای 
تخصصـی درون ایـن حـوزه مطالعاتـی نقش کلیـدی ای   را ایفا کرده اند و 3( بررسـی 
چشـم اندازهای آتـی و موشـکافی در عوامـل شـکل دهنده مشـروعیت، سـرزندگی 
و نهادینـه شـدن خطـوط خـاص پزوهـش در ایـن حـوزه کـه اعضـای هیئـت علمـی 

دپارتمان هـای جامعه شناسـی و علـوم تربیتـی آن هـا را دنبـال می کننـد. 
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فرهنگ و آموزش عالی
شکل گیری و راهبری معاونت فرهنگی و 

اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
در گفت و گو با هادی خانیکی، محمدباقر خرمشاد، 

غالمرضا خواجه سروی و سیدضیاء هاشمی
به کوشش پدرام الوندی

چاپ اول 1396     
137ص

بیسـت سـال از تاسـیس معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی در سـاختار وزارت علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری می گـذرد. پیـش از آن فرهنـگ بخشـی از نـام وزارت بـود: 
فرهنـگ و آمـوزش عالی، پیشـوند فرهنـگ معطوف به وابسـتگی مجموعه »میراث 
فرهنگـی« بـه ایـن وزارتخانه بـود و بازتاب عملیاتی نداشـت. اما نقش مهم دانشـگاه 
در تولـد و بالندگـی جریـان اصالحـات، مسـائل و دغدغه هـای فرهنگـی و اجتماعی 
را بـه کانـون توجـه و کنـش دانشـگاه بازگردانـد. همزمـان، تغییـر فضـای جامعـه 
فضـای دانشـگاه ها را نیـز متفاوت سـاخت. دانشـگاه از کنـش نخبه گرایانـه و صرفا 
سیاسـی، بـه کنـش اجتماعـی و فرهنگـی متمایـل شـد. گفتمـان جنبش دانشـجویی 
کـه در سـال های پـس از انقـالب اسـالمی مبتنـی بـر عدالت خواهـی بود، سـویه های 
جدیـدی نیـز یافـت و آزادی، حقوق بشـر و  دموکراسـی بـه زبان دانشـگاه راه یافت. 
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نگاهی انتقادی به دانشگاه 
هاروارد

هری لویس
ترجمه مرتضی مردیها

چاپ اول 1395/ چاپ چهارم  1398 
468 ص

هـاروارد بـه دانشـجویان درس مـی دهـد ولـی آن هـا را خردمند بـار نمـی آورد. آن ها 
ممکـن اسـت هـم در امور تحصیلی و هـم در امور فوق برنامـه برتری های فوق العاده 
ای از خـود نشـان دهنـد، ولـی مجموعـه فعالیت های تحصیلی شـان با هـم هماهنگی 
نـدارد. تعـداد کمـی هسـتند کـه پنـج یـا ده سـال پـس از فارغ التحصیلـی بتواننـد بـه 
ایـن سـوال سـاده پاسـخ بدهنـد کـه مهم تریـن چیـزی کـه هـاروارد بـه شـما یـاد داد 
چـه بـود؟ پـدر و مـادر خـوب امیدوارنـد بچه هایشـان پـس از فراغـت از تحصیـل 
چیزهایـی مهم تـر از چگونگـی پـارک دوبلـه و یـا تـراز پرداخـت یـک حسـاب را بـه 
خاطـر بیاورنـد. یـک دانشـگاه خوب همچـون پدر و مـادر خوب باید به دانشـجویان 
کمـک کنـد تـا پیچیدگی هـای شـرایط زندگـی انسـانی، یـا دسـت کم آنچـه را افـراد با 
درک و فهـم معقـول و متـداول دربـاره مشـکالت زندگـی تجربـه کرده انـد، درک 
کننـد. دانشـگاه خـوب دانشـجویانش را بـه طـرح پرسـش هایی تشـویق می کنـد کـه 

هـم مهم اسـت و هـم دردسرسـاز. 
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اثـر حاضـر به عنـوان مکملـی بـرای ادبیـات در حـال رشـد هویت هـا در آمـوزش 
کتشـافات ایـن کتاب  عالـی، ارائـه شـده اسـت.هدف خـاص نویسـندگان قـرار دادن ا
تـا  در زمینـه بحث هـای عمومی تـر دربـاره هویـت اسـت. همچنیـن، تـالش شـد 
اندیشـیدن دربـاره هویت هـای شـماری از گروه هـای امـروزی درون آمـوزش عالـی 
و  آموزشـی  توسـعه دهنده های  دانشـجویان،  مدیـران،  بلکـه  دانشـگاهیان  )نه تنهـا 
غیـره( برانگیختـه شـود و فـرد یـا افرادی کـه متعلق به ایـن گروه ها هسـتند، ترغیب 
شـوند تـا حـس و فهـم خودشـان را از هویـت برحسـب عالئـق حرفـه ای و علمـی و 
عملـی، کشـف کننـد. از طریـق ایـن ترکیـب تحلیلـی بـا خـود زندگینامه نـگاری، اثر 
می کوشـد تـا مجموعـه ای غنـی و ظریـف از بینش هـای تـازه دربـاره هویت هـا در 

آمـوزش عالـی امـروزی را ارائـه نمایـد. 

هویت های متغیر در آموزش 
عالی

رونالد بارنت / روبرتور دی ناپولی
ترجمه سجاد یاهک

چاپ  اول 1396      
409 ص
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دانشگاه ها در قرون وسطی
ژاک ورژه

ترجمه امیررضایی
چاپ اول 1396 

276 ص

کتـاب حاضـر اثـری موجـز ولـی جامـع از سـیر تحـول شـکل گیری دانشـگاه ها در 
غـرب از ابتـدای قـرن سـیزدهم تـا پایان قـرن پانزدهم اسـت. ایـن اثر نشـان می دهد 
دانشـگاه ها از درون مـدارس وابسـته بـه کلیسـاهای جامع بیـرون آمدند کـه در ابتدا 
در دو شـهر مهـم پاریـس و بولـون متمرکـز بودنـد. در کنـار ایـن مـدارس وابسـته بـه 

کلیسـا مـدارس الییـک هـم بودنـد کـه فقـط در ایتالیـا دوام آوردند. 
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مسئولیت اخالقی دانشگاه   
پاتریشیا  ام کینگ، ماتیو جی مایهیو و دیگران

ترجمه آریا متین و ایمان بحیرایی
چاپ اول 1397 

268 ص

بـه  دلیـل اهمیـت فزاینـدۀ آمـوزش عالـی طـرح ایـن سـؤال گریزناپذیـر اسـت کـه 
»نقـش مناسـب دانشـگاه ها در شـکل گیری اخالقیـات اجتماعـی چیسـت؟«.  بـا 
همـراه  بـه  را  مسـئولیت پذیری  توقـع  خـود  بطـن  در  تأثیرگـذاری  اینکـه  بـه  علـم 
مـی آورد، می تـوان بـرای آمـوزش عالـی، که نهاد پـر اهمیتـی در جهان امروز اسـت، 
گیر متصور شـد.  مسـئولیت هایی را در جهـت رسـیدگی بـه موضوعـات اجتماعی فرا
بنابرایـن، ظاهـرًا ایـن بـاور گسـترده، کـه حیـات اخالقـی مـا نیازمنـد احیـا و ترمیـم 
اسـت، طبیعتـًا بـه طـرح سـؤال هایی دربـارۀ سـهم آمـوزش عالـی در فرایند بازسـازی 

اخالقـی منجـر می شـود.
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ویژگی های اساتید برتر
کن بین

ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی، مژگان جبلی
چاپ اول 1389 / چاپ هفتم  1398 

260 ص

هـر جامعـه ای بـرای ره سـ پردن در طریـق مطلـوب و پیشـروی بـه سـوی غایـت مطلوب 
گزیـر از روی آوری بـه سـامان دهی ها و نهادمندی هـای خاصـی اسـت کـه  خویـش نا
بنـا بـه  اقتضـای زمانـی و مکانـی، در آن جامعـه کارکـرد مناسـب خویش را ایفـا نمایند. 
برخـی از ایـن نهادهـا مسـتقیمًا بر حیات روزمره مـردم تأثیرگذارند. و از ایـن رو همواره 
مرکـز توجـه و حتـی مشـارکت عمومـی بـرای بهبـود کارایی هسـتند، و برخـی دیگر در 
نـگاه نخسـتین چنـدان پیونـدی بـا حیـات روزمـره ندارنـد، امـا در الیه هـای عمیق تـر 
تأثیـری بنیادیـن  بر غایات مختلف اجتماعی و رشـد و توسـعه در بخشـهای مختلف آن 
دارنـد. نقشـی کـه اسـتادان در تربیـت دانشـجویان و راهنمایـی آنـان به افق های روشـن 
ایفـا می کننـد، از جملـه موضوعـات مهمی اسـت که همـواره باید مورد توجه قـرار گیرد. 
بـه جرئـت می تـوان گفـت هـر تحصیل کـرده ای در نظـام آمـوزش عالـی کـه در مسـیر 
زندگـی، حرفـه ای و حتـی اخالقـی  خـود کامیـاب بوده اسـت، یقینـا از یکی  )یا بیشـتر( 
از اسـتادان خـود بـه عنـوان راهنمـا  و راهگشـای خـود در ایـن مسـیر نـام خواهـد بـرد. 

بازگشـت بـه سـنت ایرانی ـ اسـالمی مـا نیـز  مهـر تاییـدی بـر این نگرش اسـت. 
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مرور نظام مند مسائل اجتماعی 
زندگی دانشجویی

آمنه صدیقیان بیدگلی
مجتبی لشگری

چاپ اول 1396 
314 ص

اثـر حاضـر، حاصـل مـرور اطالعـات گـردآوری شـده در زمینـه مسـائل اجتماعـی 
زندگی دانشـجویی بوده و اطالعات بررسی شـده شـامل اسـناد، مقاالت، گزارش های 
دولتی و غیردولتی در دسـترس پژوهشـگران بوده اسـت. بخش اول کتاب معطوف 
کید بـر رویکرد  بـه بازشناسـی مهم تریـن مسـائل اجتماعـی زندگـی دانشـجویی بـا تأ
بـر  کیـد  تأ ملـی،  طرح هـای  مـرور  بـا  شـده  سـعی  کـه  به گونـه ای  اسـت:  اجرایـی 
وضعیـت سنجشـی آنهـا و نیـز بـا توجـه بـه رویکـرد تلفیقـی بـه گزینـش  مهم تریـن 
مسـائل اجتماعـی زندگـی دانشـجویی پرداختـه و در بخش بعدی به سـنجش مسـائل 
شناسایی شـده )رفتارهـای پرخطـر، مهاجـرت تحصیلـی نخبـگان، رضایـت از زندگی 
نمونـه دانشـجویی کل  قانون گریـزی( در  نابرابـری اجتماعـی،  آینـده،  بـه  امیـد  و 
کشـور پرداختـه شـود. بـا ایـن حـال، پژوهشـگران در تألیف ایـن کتـاب، تحلیل ها و 
روندهـای دیگـر داده هـای موجـود را نیـز در نظـر گرفتـه و سـعی کرده انـد در ابتـدا 
نحـوه گزینـش مهم تریـن مسـائل اجتماعـی زندگـی دانشـجویی  را توضیـح داده و 
سـپس مـروری نظام منـد بـر هر کـدام از این مسـائل و رونـد تغییرات آنها بر حسـب 

داده هـای موجود داشـته باشـند. 
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مدیران آموزشی و بهبود 
آموزش

میشل اف.  پائوال، وین ک. هوی
ترجمه مرتضی طاهری و سعید غیاثی ندوشن

چـاپ اول 1392/ چاپ دوم 1396 / 
515 صفحه

اثـر حاضـر مبتنـی بـر جدید تریـن یافته هـای تحقیقـات و تجربـه کاری مؤلفـان بـا 
معلمـان و مدیـران در محیـط مـدارس اسـت. ایـن ویژگی هـا موجـب شـده تـا مؤلفان 
بتواننـد بـه یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای مدیـران،  رهبـران و پژوهشـگران حـوزه 
آمـوزش و پـرورش یعنـی ایجـاد پیوند بین تئوری و عمل پاسـخ گویند. کتـاب با ارائه 
مدلـی یکپارچـه از رهبری آموزشـی شـامل سـه عنصر اساسـی: نظارت، ارزشـیابی و 
توسـعه حرفـه ای ضمـن معرفی بسـتری مناسـب بـرای پژوهـش، یافته هـای نظری و 
تجربـی به دسـت آمـده در ایـن زمینـه را به شـکلی کامـال کاربردی بـه درون مدارس 

و سـازمان های آمـوزش و پـرورش وارد می کنـد.  



Institute for Social and Cultural Studiesمؤسســه  مطالعــات فرهنگی و اجتماعی 

209

پژوهش در آموزش عالی
ملکوم نایت

ترجمه علی خورسندی طاسکوه، نعمت الله عزیزی 
و همکاران

چاپ اول 1396    
722 ص

اثـر حاضـر کـه حاصـل پژوهـش جمعـی از برجسـته ترین محققـان آمـوزش عالـی 
جهـان اسـت، دریچـه ای اسـت متفـاوت بـه ابعـاد تخصصـی آمـوزش عالـی کـه در 
نشـریات معتبـر آمـوزش عالی جهت منتشـر شـده اسـت. ایـن اثر شـامل یک فصل 
مقدماتـی و هجـده مقالـه علمیـ  پژوهشـی  برجسـته اسـت کـه از بین 4 هـزار مقاله 
علمـیـ  تخصصـی در نشـریات معتبـر جهـان در حـوزه آمـوزش عالی انتخاب شـده 
اسـت؛ مقاالتـی کـه بـا تمرکـز بر نقـد سیاسـت ها و روش هـای موجود آمـوزش عالی 

بیشـترین تاثیـر را طـی دو دهـه اخیـر در حـوزه آمـوزش عالی داشـته اسـت. 
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گفتمان میان رشته ای دانش
علی خورسندی طاسکوه

چـاپ اول 1387/ چاپ دوم 1396
چاپ سوم  1398 

461 ص

»میان رشـتگی« برایند پیچیدگی مسـائل، چندوجهی بودن موضوعات، غیرخطی بودن 
روابـط و مناسـبات پیچیـده میـان پدیده هـا و مسـائلی اسـت که مسـتلزم تبییـن، تفهیم 
و تحلیـل آنهـا از طریـق هم کنشـی و تلفیـق دانش، مفاهیـم، روش ها و چشـم اندازهای 
گـون علمـی و رشـته ای اسـت. بایسـتگی میان رشـته گرایی از فضاهـا، شـرایط و  گونا
موقعیت هـای پیچیـده و رمزآلودی منشـاء می شـود که بـر فضاهای اجتماعی زیسـت 
کم اسـت.  انسـان در عصـر »ارتباطـات« جوامـع »دانایـی« و در دنیاهای »مجازی«   حا
میان رشـتگی موکـد و مـروج »وحدت گرایـی« و »کثرت گرایی« متقارن اسـت و مدعی 

جامعیـت در »شـناخت«، پویایـی در »فهـم« و بهره وری در »عمل« اسـت. 



Institute for Social and Cultural Studiesمؤسســه  مطالعــات فرهنگی و اجتماعی 

211

سواد در نظریه و عمل
برایان استریت

ترجمه مهسا شیخان
چاپ اول 1396 

383 ص

ایـن کتـاب نظریـه بنیادین برایان اسـتریت در حوزه سـواد را تبیین می کند. اسـتریت 
انسان شـناس، بـا تمرکـز و ارجاع به مطالعات میدانی پیشـین در حوزه سـواد، مروری 
بـر فرایندهـا و فعالیت هـای سـواد از دیدگاه هـای مکاتـب فکری مختلـف دارد. وی 
در ایـن بررسـی، پارادایـم سـواد بـه مثابـه »مهارت هـای خوانـدن و نوشـتن«، »مهارت 
ذهنـی«، »نمـاد پیشـرفت و تمـدن« و »سـواد به مثابـه مظهـر عقالنیـت« را به چالش 
می کشـد و بـه درسـتی نشـان می دهـد سـواد بـا تعریـف رایـج آن، دیدگاهـی غربـی و 
ابـزاری جهـت  توسـعه بیشـتر و تربیت نیـروی کار ماهرتر و چرخانـدن چرخه های 
کیـد بـر مطالعـات میدانـی خـود روی فرایندهـای  اقتصـادی بـوده اسـت. وی بـا تأ
سـوادآموزی در »مکتـب« در روسـتای چشـمه در ایـران، سـواد را متاثـر از بافـت 
فرهنگـی، اجتماعـی و ایدئولوژیـک  افـراد دانسـته و شـکل گیری انـواع خاصـی از 

دانـش را متاثـر از آن می دانـد. 
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مروری بر حقوق و 
مسئولیت های دانشجویی در 

چهار گوشه جهان
گردآوری و ترجمه:

شمین اصغری، سیده ملیکا پورموسی و حدیث 
خرمی، سیدحسن خانپور، امیرحسین حقیقی، 

محمدصادق درویش، سهرورد زرشکیان، 
محمدحسین مطهری، محسن نیک بین

با همکاری شـورای عالـی انقالبی فرهنگی
چاپ اول 1396   

184ص

موسسـه های آموزشـی بـرای انتقـال دانـش، طلـب حقیقـت، تعالـی دانشـجویان و 
سـالمت عمومـی جامعـه به وجـود آمده انـد. بـرای رسـیدن بـه ایـن اهـداف، انجـام 
پژوهـش و وجـود آزادی بیان گریزناپذیرند. دانشـجویان به عنوان عضو جامعه علمی 
بایـد بـه افزایـش ظرفیـت قضـاوت انتقـادی و پژوهـش همیشـگی و مسـتقل بـرای 
یافتـن حقیقـت  ترغیـب شـوند. رویه هـا بـرای رسـیدن به ایـن اهداف از دانشـگاهی 
به دانشـگاه دیگر متفاوتند؛ اما اسـتانداردهای حداقلی آزادی دانشـجویان در تمامی 

اجتماع هـای دانشـجویی ضـروری خواهنـد بود. 
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قوانین و مقررات حقوق و 
تکالیف دانشجویی

شمین اسغری، سیده ملیکا پورموسی، حدیث 
خرمی، سپهر حسن خانپور، امیرحسین حقیقی، 

صادق درویشی، سهرورد زرشکیان، محمدحسین 
مطهری، محسن نیک بین

با همکاری شـورای عالـی انقالبی فرهنگی
چاپ اول 1396  

656 ص

از لحظـه ای کـه دانشـجو بـرای نخسـتین بار وارد محیـط دانشـگاه می شـود تـا زمانـی 
کـه ارتبـاط خـود را بـا دانشـگاه قطـع می کنـد، مشـمول حقـوق و تکالیـف متعددی 
می شـود کـه در ارتبـاط بـا امـور آموزشـی وی اسـت. نظـام آموزشـی ایدئـال بایـد بـا 
کثـر ظرفیـت خـود و بـا اسـتفاده از صاحب نظرانی از علـوم مرتبط،  به کارگیـری حدا
کثـر حقـوق  دانشـجو در ایـن عرصـه تضمیـن  سـاختارهایی را ایجـاد کنـد کـه حدا

شود. 
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تقلب علمی
جنبه های اجتماعی و حقوقی

غالمرضا ذاکرصالحی
چـاپ اول 1389/ چاپ دوم  1396

245 ص

تقلـب علمـی مفهومـی گسـترده و عـام اسـت؛ هـم به لحـاظ فراوانـی مصادیـق و هـم 
از نظـر دارا بـودن ابعـاد مختلـف روان شـناختی، جامعه شـناختی و حقوقـی. اثـرات 
کـز علمی و  فرسایشـی و منفـی پدیـده تقلـب علمـی از آن رو مضاعـف اسـت کـه مرا
صاحبـان قلـم و اندیشـه و قشـر تحصیـل کـرده »گـروه مرجع« تلقی شـده و خـود نماد 
فضیلـت و اخـالق و کانون هنجارسـاز تلقی می شـوند.  تقلب علمی و فسـاد آموزشـی 
رونـد توسـعه علمـی را از مـدار سـالم و پویـای آن خارج نمـوده و موجب می شـود روند 
تولیـد علـم جای خـود را بـه شـکل گیری کارخانه های مدرک سـازی دهـد. اجتماعات 
علمـی و دانشـگاه های مرکـز رشـد شـخصیت متعالی و محل کسـب فضائـل علمی و 
گاهی مشـبک به شـمار می روند؛ نهادهایی که  عملـی  و خـرد منفصـل جامعه و نهاد آ
محل رشـد هنجارهای علمی و پرورش شـهروندان مسـئول و مدنی و هسـتنه پیشـتاز 
حـل مسـائل جامعـه هسـتند به دلیـل این شـان و جایگاه اسـت که تقلب علمـی آنگاه 
کـه بـه قشـر تحصیل کرده جامعه منتسـب شـود به عامل فروپاشـی بنیان هـای اخالقی 

جامعـه در زمینه هـای وسـیع تر تبدیـل خواهد شـد. 
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صداقت دانشگاهی
چگونگی ارجاع دهی، اجتناب از سرقت علمی 
و دستیابی به موفقیت علمی واقعی در دانشگاه

چارلز لیپسون
ترجمه پیمان اسحاقی

چـاپ اول 1396 / چاپ دوم  1398 
148 ص

کتـاب حاضـر نوشـته پروفسـور چارلـز لیپسـون، اثـری اسـت کـه اولیـن بار در سـال 
گو منتشـر شد و سـپس ویرایش  1383 )2004 م( توسـط انتشـارات دانشـگاه شـیکا
دوم آن چهار سـال بعد، به بازار آمد. مؤلف، اسـتاد علوم سیاسـی در این دانشـگاه و 
سـال ها مدیـر کالـج )بخـش مخصـوص به دانشـجویان کارشناسـی بـوده و این کتاب 
محبـوب در میـان دانشـجویان ـ کـه تـا کنـون بیـش از هشـتاد هـزار نسـخه از آن 
بـه فـروش رفتـه ـ را بعـد از سـال ها تجربـه تعامـل بـا آن هـا و نیـز اسـاتید بـه رشـته 
تحریـر درآورده اسـت. او در ایـن کتـاب، عالوه بر آشـنا کردن دانشـجویان با اصول 
رفتـار صادقانـه در دانشـگاه، عمـال مهارت هـای پایـه در آموزش و پژوهـش را نیز به 

دانشـجویان منتقـل می کند. 
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مطالعات فرهنگی دانشگاهی 
در ایران

عباس کاظمی / محبوبه حاج حسینی
چـاپ اول 1395/ چاپ دوم 1396

چاپ سوم  1397 
260ص

کتـاب حاضـر، کـه به مطالعـه یک دهه حیـات مطالعـات فرهنگی در دانشـگاه های 
ایـران محـدود شـده اسـت، شناسـایی جریان هـای اصلـی درون دانشـگاه ها را هـدف 
مطالعـه خـود قـرار داده اسـت. نویسـندگان ضمـن بحـث پیرامـون حوزه هـای اصلی 
شـکل گرفتـه در ایـران، بـه چالش هـا و مشـکالت انجـام تحقیقـات بین رشـته ای در 

ایـران می پردازنـد. 
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فلسفه همچون سیاست 
فرهنگی
ریچارد رورتی

ترجمه ناصرالدین علی تقویان، بابک طهماسبی
چاپ اول 1396     

390ص

اثـر حاضـر در واقـع چهارمیـن مجموعه مقـاالت ریچارد رورتی اسـت که انتشـارات 
کمبریـج آن را منتشـر کـرده و آخریـن کتاب اوسـت. مقـاالت این کتـاب مربوط به 
ده سـال پایانـی عمـر روتی بـوده و در نتیجه پخته ترین اسـتدالل ها و بازتوصیف های 
قبلـی، کمتـر  بـا سـه مجموعـه  ایـن کتـاب در مقایسـه  رورتـی را شـامل می شـود. 
بـرای  البتـه  دارد.  زبانـی کمابیـش سـاده تر  و  فلسـفی می پـردازد  فنـی  بـه مسـائل 
گماتیسـم  یا فلسـفه و آئینـه طبیعت  پژوهشـگران جـدی آثـار رورتـی، پیامدهـای پرا
کادمیک شـاید بهتریـن کتاب  شـاید شـروع بهتـری باشـد ولـی بـرای مخاطـب غیرآ
رورتـی بـه شـمار رود کـه هم چندان  وارد جزئیات فلسـفی نمی شـود و هم فشـرده ای 
از آرای رورتـی در طیـف بسـیار وسـیعی از موضوعـات را دربرمی گیـرد. خواننده در 
ایـن کتـاب بـا برجسـته ترین اسـتدالل های رورتـی در فلسـفه اخـالق، ذهـن، زبـان 
و علـم )هرچنـد خـود رورتـی بـه سـودمندی چنیـن رشـته ایی بـاور نـدارد ولـی بـرای 
برقـراری ارتبـاط میـان ایـن کتـاب و سـایر کتاب هایـی کـه خواننـده مطالعـه کـرده 
اسـت، ناچـار بـه اسـتفاده از برخـی قراردادهـای معمول هسـتیم( مواجه می شـود که 

از موضعـی متفاوت تـر از سـایر فیلسـوفان ارائـه شـده اسـت. 
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وضعیت علم و تکنولوژی در کانادا
هیئت کارشناسی وضعیت علم و تکنولوژی 

در کانادا
ترجمه آریا متین

چاپ اول 1396 
481 ص

تقریبا تمامی کشـورهای پیشـرفته و بسـیاری از کشـورهای در حال پیشرفت جهان، 
هـر چنـد سـال یـک بـار بـه ارزیابـی وضعیـت علمـی و تکنولوژیـک کشـور خـود 
کـز آموزش عالـی، نهادها  می پردازنـد تـا از کـم و کیـف تولیـدات علمـی خود در مرا
کـز خصوصـی و نیـز جایـگاه خویـش در میـان دیگـر  و موسسـات تحقیقاتـی و مرا
کشـورها باخبـر شـوند. ایـن کار نه تنها یاری رسـان سیاسـتگذاران علمی و آموزشـی 
در فهـم وضعیـت علمـی و فعالیت هـای تحقیقاتی و نیز پیشـرفت یا پسـرفت کشـور 
در ایـن عرصه هـا اسـت، بلکـه در تدویـن یـک نقشـه جامعـه علمی برای هر کشـور 
بسـیار موثـر می افتـد. کتـاب حاضـر  کـه به کشـور کانادا اختصـاص دارد بـا توجه به 

ایـن مهم انجام شـده اسـت. 
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راه و رسم منزل ها
مقاالتی در باب و از منظر علوم انسانی

علی پایا
چاپ اول 1396     

655 ص

پیـام اصلـی اثـر حاضـر، تقویـت  هاضمـه عقالنیـت و نقـادی در میـان شـهروندان 
ایرانـی اسـت. علـوم انسـانی که بـه یک معنـای دقیق »انسان سـاز« به شـمار می آیند، 
در صورتـی در هـدف خـود موفق می شـوند کـه بتوانند مخاطبـان  و حامالنی عقل گرا 

و نقـاد تربیـت کنند. 
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مطالعات فرهنگی
نظریه و عملکرد 

کریس بارکر
ترجمه مهدی فرجی و نفیسه حمیدی

چـاپ اول 1387/ چاپ چهارم 1396
825 ص

مطالعـات فرهنگـی، بـه مثابـه دانشـی میان رشـته ای یا فرارشـته ای، قلمرویـی متکثر 
درصـدد  نظریه پـردازی  طریـق  از  کـه  اسـت  کشـمکش  حـال  در  دیدگاه هـای  از 
دخالـت در سیاسـت فرهنگـی هسـتند. مطالعـات فرهنگـی، فرهنـگ را بـه مثابـه 
قـرار  بررسـی  مـورد  اجتماعـی  قـدرت  بسـتر  در  بازنمایـی  معنـادار  عملکردهـای 
می دهـد و شـامل گسـتره وسـیعی از نظریه هـا اسـت و بـا مفاهیمـی کلیـدی ماننـد 
فرهنـگ، عملکردهـای معنابخش، بازنمایـی، گفتمان، قـدرت، مفصل بندی، متون، 

خواننـدگان و مصـرف ارتبـاط دارد.  
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اثـر  حاضـر درصـدد اتخـاذ دیدگاهـی انتقادی بـه معنـا و مفهوم چشـم انداز فرهنگی 
و کارکـرد آن در نهادهـای آمـوزش عالـی اسـت. نه تنهـا ارائـه شـناخت بهتـری از 
جنبه هـای فرهنگـی آمـوزش عالـی مـورد نظـر اسـت، بلکـه تحلیـل ظرفیت هـای 
بالقـوه چشـم اندازهای فرهنگـی به عنـوان ابزارهـای فکـری نیـز مـورد مداقـه قـرار 
می گیـرد. فصولـی کـه بـرای کتـاب انتخـاب شـده اند مرکـب از مطالعاتی هسـتند که 
در آنهـا »فرهنـگ« یـا اصلی تریـن موضـوع اسـت یا اصـل سـاختاردهنده بـه مطالعه 
می باشـد و یـا در آن هـا مطالعـات فرهنگـی به عنوان ابـزار فکری تحلیل بـه کار رفته 

است.

چشم اندازهای فرهنگی 
آموزش عالی

جوسی ولیما و اویلی هلنا ایلیوکی
ترجمه محمد صفار

چاپ اول 1395     
514 ص
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ـ جامعه ـ در  علم 
محمد وحیدی

چـاپ اول 1388/ چاپ دوم 1396 
388 ص

تحـوالت علـم برجسـته ترین نشـانه تفـاوت عصـر مـا بـا دوران پیشـین اسـت. در 
انقالبـی کـه به میانگـی علـم و تکنولـوژی در کیفیـت زندگـی بـه راه افتاده اسـت، نه 
جایـی بـرای تردیـد هسـت، نه مجالی بـرای دلیـل آوری. علم همچون برجسـته ترین 
نمایـش  بـه  را  دوران  ایـن  روح  دیگـری  پدیـده  هـر  از  بیـش  مـدرن،  دوران  آورده 
می گـذارد. از ایـن رو در شـناخت علـم، نـه تنهـا راه و روشـی را می تـوان یافـت کـه بـا 
آن بایـد علـم را بـه دسـت آورد و گسـترش داد کـه در آن راه و روش زندگـی و بقا در 
ایـن زمانـه را نیـز می تـوان فهمیـد. پیونـد میـان علـم و دیگـر حوزه هـای اجتماعـی، 
موضوعـی اسـت کـه طـی دهه هـای اخیـر اهمیتـی روزافـزون یافته و حجمـی عظیم 
از برنامه هـا و فعالیت هـا را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. برنامه هـا و فعالیت هایی 
ک آنهـا هماهنگ سـازی دیگـر حوزه هـای اجتماعـی بـا  کـه مهم تریـن وجـه اشـترا
فعالیـت نهـاد علـم اسـت و می کوشـند تـا آن یکپارچگـی اجتماعی را که برای رشـد 
و گسـترش علـم الزم اسـت، آن یکپارچگـی را کـه ویژگـی کلـی دوران جدید اسـت، 

در ایـن حوزه هـا ایجـاد کننـد. 



Institute for Social and Cultural Studiesمؤسســه  مطالعــات فرهنگی و اجتماعی 

223

جوانان و بیگانگی تحصیلی و 
دانشگاهی

محمدسعید ذکایی و محمدجواد اسماعیلی
چـاپ اول 1393/ چاپ دوم 1396

  463ص

اثـر حاضـر در پـی کشـف و شناسـایی دالیل، چرایـی و چگونگی بیگانگـی )از خود 
دانشـجویی، فراینـد تحصیـل، اسـتادان و دانشـجویان دیگر، انسـان دانشـگاهی و در 
کل، فرهنـگ و اجتمـاع دانشـگاهی( و پیامدهـای آن اسـت. در کنـار ایـن مسـئله 
کنش هـا و اسـتراتژی های دانشـجویان بـه موقعیت هـای بیگانه کننـده نیـز  اصلـی، وا

بررسـی خواهد شـد. 
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دانشگاه و رکود اندیشه
هری اوانز

ترجمه پیروز ایزدی
چـاپ اول 1387/ چاپ دوم 1395

161ص

اثـر حاضـر بـر مبنـای تجربـه تدریـس در یکـی از دانشـگاه های بریتانیـا در اواخـر 
قـرن بیسـتم و سـال های نخسـت قـرن بیسـت و یکـم بـه نـگارش درآمـده اسـت 
و تحـوالت نظـام دانشـگاهی ایـن دوره را بـه نمایـش می گـذارد. ایـن دوره چنـدان 
خوشـایند نبـود، زیـرا آن سـال ها شـاهد تبدیـل تدریـس در دانشـگاه ها بـه کنـار هـم 
چیـدن قطعـات پـازل فرهنـگ جزوه خوانـی و همچنین تبدیل بخش قابـل توجهی از 

پژوهـش بـه نبـردی وحشـیانه بـرای کسـب منابـع مالـی بود. 
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حمایت های دانشجویی در 
کشورهای توسعه یافته و ایران

گردآوری و تدوین مجتبی مشکینی، وجیهه 
رمضانی درح، مریم خرم روز و سعیدرضا اعظمی

چاپ اول 1395 
 371ص

عالـی  آمـوزش  نظام هـای  حیاتـی  شـاهرگ  می تـوان  را  دانشـجویی  حمایت هـای 
دانسـت. نظام های حمایت دانشـجویی تالش می کنند شـرایط دسترسـی دانشـجویان 
از همـه طبقـات اجتماعـی اقتصـادی جامعـه بـه آمـوزش عالـی را کـه خـود یکـی از 
محورهـای اصلی توسـعه پایدار اسـت، فراهـم آورند. در کشـورهای مختلف، به دلیل 
محدودیـت منابـع مالـی، ارائـه ایـن حمایت هـا به صـورت کارا و اثربخـش از اهمیت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت. بنابرایـن دولت هـا همواره تـالش می کننـد از طریق پایش 
و ارزیابـی نظـام حمایت هـای دانشـجوی خـود و انجـام فراینـد اصالحـات، کارکـرد 
ایـن نظام هـا بـرای تضمیـن دسترسـی همـه افراد بـه آموزش عالـی را بهبود بخشـند. 
کتـاب حاضـر بـا بررسـی حمایـت دانشـجویی در 18 کشـور توسـعه یافته و ایـران، 
تـالش می کنـد تصویـر جامعـی از چارچوب ارائه ایـن حمایت ها در کشـورهای مورد 
بررسـی ارائـه دهـد. این کتـاب حاوی اطالعات ارزشـمندی برای آشـنایی خوانندگان 
بـا کلیـات تامیـن مالـی آمـوزش عالـی و حمایت هـای دانشـجویی، انـواع روش هـا 
و معیارهـای مـورد اسـتفاده بـرای ارائـه ایـن حمایت هـا و بعضـا فراینـد اصالحـات 
در کشـورهای توسـعه یافته اسـت کـه می توانـد در بازنگـری و طراحـی چارچـوب 

اصالحـات نظـام حمایت هـای دانشـجویی در ایـران مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. 
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اصول و مبانی نشریات 
دانشگاهی 

امیرهوشنگ قلندری
چاپ اول 1395    

280 ص

کتـاب حاضـر بـه سـفارش خانـه نشـریات دانشـگاهی وزارت علـوم، تحقیقـات و 
فناوری برای نهمین جشـنواره سراسـری نشـریات دانشـجویی دانشـگاه های کشـور 
تألیـف شـده اسـت، تـا منبـع آموزشـی مناسـبی بـرای دانشـگاهیان عالقه منـد بـه 
فعالیت در عرصه مطبوعات و رسـانه های دانشـگاهی باشـد؛ در این منبع آموزشـی، 
فراینـد انتشـار و مراحـل مختلـف کار در نشـریات دانشـگاهی، از ابتـدای تصمیـم 
و شـروع، تـا انتشـار و فـروش نشـریه، بـا عنایـت بـه تجربیـات بیـش از 15 سـاله 
مؤلـف در نشـریات دانشـگاهی و تدریـس در کالس هـای آمـوزش روزنامه نـگاری 
دانشـگاه های مختلـف ارائـه شـده اسـت تـا کمکـی بـرای فعـاالن و دسـت اندرکاران 
نشـریات دانشـگاهی، فرم هـای درخواسـت مجـوز انتشـار، اعـالم نظـر کمیتـه ناظر، 
بـه همـراه فرم هـای داوری جشـنواره نشـریات   ... اسـتعالم صاحبـت متقاضـی و 

گاهـی بیش تـر عالقه منـدان در کتـاب آمـده اسـت.  دانشـجویی بـرای آ
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آموزش دانشگاهی و مطالعات  
میان رشته ای

نیکول رژ کوله
ترجمه محمدرضا دهشیری

چـاپ اول  1388/ چاپ دوم 1396  
315 ص

شـرایط اجرایـی مطلـوب برای تدریس میان رشـته ای چیسـت؟ تدریس میان رشـته ای 
در کجـای برنامه هـای آموزشـی قرار دارد و دسـت اندرکاران آموزشـی چگونه درصدد 
حـل مشـکل تدریـس میان رشـته ای برآمده انـد؟ بـرای پاسـخگویی به این دو سـوال، 
میان رشـته ای در عرصـه  تحلیـل کاربسـت اصـول  بـه  تـا  دارد  تـالش  اثـر حاضـر 
تدریـس بپـردازد و بـه دلیـل نقشـی که به دانشـگاه در زمینـه روش های سـازماندهی 
دانش و شـناخت نسـبت داده شـده اسـت، بـه ارزیابـی پروژه هایی مبـادرت ورزد که 

در عرصـه تدریـس دانشـگاهی بـه مرحلـه اجـرا درآمده اند. 



Institute for Social and Cultural Studiesمؤسســٔه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

228

میان رشتگی
جو مورن

ترجمه داود حاتمی
چـاپ اول 1387/ چاپ دوم 1395 

256ص

مطالعـات میان رشـته ای، از بسـیاری جهـات، به مثابه امری نوظهور در نظام آموزشـی 
و پژوهشـی دانشـگاهی شـناخته می شـود. رهایـی از پیامدهـای تخصصی شـدن بیش 
زمینه هـای  ایجـاد  و همچنیـن ضـرورت  در حوزه هـای مختلـف علمـی  انـدازه  از 
و  دانشـجویان  میـان  در  انتقـادی  و  رویکردهـای خالقانـه  پـرورش  بـرای  فکـری 
شـاغالن به امور پژوهشـی، از جمله مسـائلی اسـت که پرداختن به »میان رشـتگی« را 
اجتناب ناپذیـر می سـازد. میان رشـتگی می توانـد بـا گشـودن  چشـم اندازهای جدید به 
روی پژوهشـگران، آنهـا را از تعصبـات انعطاف ناپذیـر و همچنیـن نگرش تک بعدی 
برحـذر دارد و آنهـا را بـه تامـل و تدبیـر بیشـتر در مطالعـات خویـش رهنمون شـود. 
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گزارش علم یونسکو
نقشه حرکت به سوی سال 2030

ترجمه اسماعیل یزدان پور
چاپ اول 1395 

295 ص

گـزارش حاضـر را بایـد در چارچـوب تاریخـی آن و با لحاظ سـیر تاریخـی نقش علم 
گرچه یونسـکو همیشـه متاثر از گفتارهـای زمینه ای  در جهـان امـروز مطالعـه کرد. ا
بـوده اسـت در عیـن حـال در طـرح دیـدگاه هـای نـو پیشـگامی هایی هـم داشـته 
گـر در دهـه 1957 میـالدی همیـن یونسـکو بر نقـش دولت ها  اسـت. بـرای مثـال، ا
در ترویـج علـم می کوشـید، در ایـن گـزارش می بینیـم کـه سـهم بخـش خصوصـی 
و تجـاری در گسـترش علـم را به عنـوان یـک شـاخص بنیـادی مطـرح می کنـد. یـا 
گـر پیـش از ایـن نتوانسـته بـود دانش هـای بومـی را  حتـی در خـود تعریـف علـم، ا
بـا صراحـت و شـفافیت به عنـوان یکـی از صورت هـای اصیـل دانـش معرفـی کنـد، 
حـاال و در ایـن گـزارش بـه ا یـن درجه از اطمینان رسـیده اسـت که حتـی دانش های 
رازماننـد بـه کار گرفته توسـط بومیـان جزیره ای ناشـناخته برای  ماهیگیری را نشـان 
می دهـد و دربـاره اهمیـت امتـزاج ایـن دانـش بـا دانش هـای مـدرن سـخن می گوید. 
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مهارت های نظریه پردازی و 
مدل سازی

راهنمایی عملی برای پژوهشگران علوم 
اجتماعی

جیمز جاکارد، جیکوب جکوبی
ترجمه مریم عالم زاده 
چاپ اول 1395      

636ص

اثـر حاضـر تالشـی اسـت بـرای پیونـد زدن دسـتورالعمل های انتزاعـی طراحـی و 
انجـام تحقیـق، به انجـام آن در عمـل. نویسـندگان پـس از توضیـح سـاده و مختصـر 
اینکـه علـم چیسـت و نظریـه چـه جایگاهـی در فعالیـت علمـی دارد، بـا جزئیـات و 
مثال هـای بسـیار به شـرح راهکارهایـی می پردازنـد کـه می توانـد محقق تـازه کار را در 
تنظیـم »نظریـه« علمـی اش یـاری کنـد: برانگیختـن ایده هـای خالقانه، شفاف سـازی 
مفاهیـم و روابـط بین آنهـا، تعییـن نـوع رابطـه، مدل سـازی رابطـه بـه زبـان ریاضـی، 
کاربـرد شـبیه سـازی در سـاختن نظریـه، و جایـگاه رویکردهـای کیفـی در فراینـد 

نظریه سـازی. 
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یادگیری نظریه پردازی
استراتژی چهارمرحله ای

دنیس میتوگ
ترجمه نعمت الله عاملی

چـاپ اول 1393/ چاپ دوم 1395 
288 ص

اثـر حاضـر در رهیافتـی چهارمرحلـه ای نحـوه مهـارت در نظریه پـردازی را آمـوزش 
داده و نحـوه بکارگیـری ایـن مهارت در زندگی روزمره و مشـکالت معمول را نشـان 
می دهـد. ایـن آمـوزش کـه به طـور ویـژه بـرای دانشـجویان و عالقه مندان رشـته های 
روان شناسـی، جامعه شناسـی، علـوم سیاسـی، علوم تربیتـی و احیانًا رشـته های مرتبط 
بـا ایـن حوزه هـا کاربـرد دارد، تـالش مـی  کنـد ایـن افـراد را به نحـو  ملمـوس تری با 

واقعیـات زندگـی درگیـر کـرده و آنهـا را در حل مشـکالت توانا سـازد. 
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در محافل سیاسـت گذاری علمی، آن جا که بحث بر سـر ارائه راهکار و تصمیم گیری 
اسـت، عمومـًا گزاره هایـی چـون »تنهـا یك نظریـه می تواند مـا را نجات دهـد« و »هیچ 
چیـز مفیدتـر از یـک نظریـه خـوب نیسـت« بسـیار جـذاب می نماینـد؛ و آن گاه که از 
نظریـه سـوال می شـود، مطالبـی از ایـن قبیـل می خوانیم کـه »نظریه ها دانـش علمی را 
منتقـل می کننـد و در نتیجـه، بیانگـر و تجسـم آن علـم هسـتند«؛ »نظریه هـا پلـی بیـن 
زبـان و تجربـه هسـتند«؛ »نظریـه، تبییـن امر واقع اسـت«؛ »نظریه مبنای علم اسـت«. 
ایـن درسـت اسـت کـه مقصود اصلـی یک نظریـه، تبیین ایـن مطلب برای نوع انسـان 
اسـت کـه چـرا یـک رویـداد یـا پدیـده با رویـداد یـا پدیـده دیگر مرتبط اسـت، یـا علل 

یـک رویـداد چـه هسـتند، اما نکتـه بسـیار مهم تر نحوه شـکل گیری نظریه اسـت.
مخاطـب ایـن کتـاب تمـام کسـانی هسـتند کـه خواهـان درک کامل تـری از این عنصر 
سـازنده پژوهـش و نحـوه انتقـال و آمـوزش آن هسـتند. تبییـن و توصیـف نظریـات 
)شـاید بتـوان گفـت، نظریاتـی در بـاب نظریه هـا(، درکـی از چگونگی توسـعه نظریه و 

آمـوزش آن را بـه مـا می بخشـد.

نظریه پردازی
 مفاهیم و استلزامات

ترجمه سیدرضا حسینی
چاپ اول 1387 

314 ص
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کتـاب پیـش رو بسـیار مرتبط با مـروری از جامعه شناسـی معرفت، کالسـیك تا جدید 
اسـت. نویسـنده کتـاب خود یکـی از مؤلفـان پر مراجعـه در »جامعه شناسـی معرفت 
جدیـد« اسـت. مک کارتـی نویسـنده ای  اسـت کـه در جای جـای کتـاب سـنجیدگی و 
اعتـدال خـود را در مواجهـه بـا سـیر تغییـرات و جریانـات در جامعه شناسـی معرفت 
نشـان داده اسـت. وی فصـل مقدماتـی کتـاب را بـا ایـن جملـه آغـاز می کنـد کـه 
جامعه شناسـی معرفـت جایگاه برجسـته و هسـته ای خـود را )ولـو گاه گاهی بصورت 
حاشـیه ای( در علـوم اجتماعـی داشـته و دارد. همینطـور وی مطـرح می کنـد کـه 
بیـن  از  نـه  معرفـت  جامعه شناسـی  فرهنگـی،  مباحـث  ورود  و  تغییـرات  علیرغـم 

خواهـد رفـت و نـه نظریـه فرهنگـی جـای آن را خواهـد گرفـت.

معرفت به مثابه فرهنگ
جامعه شناسی معرفت جدید

ای. دی. مک کارتی
زیر نظر و مقدمه: محمد توکل 

ترجمه: کمال حق پناه، وحید شالچی، 
سیدحسین نبوی، بهاره آروین

چاپ اول 1388 
231 ص
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نگارش پایان نامه
پل الیور

ترجمه محمدتقی ایمان پور
چـاپ اول 1394/ چاپ دوم 1395

288ص

در نظـام دانشـگاهی ایـران، آموزش روش های پژوهش علمی مـورد توجه قرار گرفته 
اسـت، مراجعـی در زمینـه پژوهـش و روش تحقیـق در رشـته های مختلـف ترجمـه 
یـا تألیـف شـده اسـت و هـر یک از موسسـات آمـوزش عالی نیـز دسـتورالعمل هایی 
بـرای نـگارش پایان نامـه تدویـن کرده انـد. بـا این همـه، دانشـجویان غالبـا در هنگام 
حاضـر  اثـر  مواجه انـد.  زیـادی  مسـائل  بـا  پایان نامـه  نویسـی  و  موضـوع  انتخـاب 
به عنـوان یـک راهنمـای جامـع نـگارش پایان نامـه و رسـاله، مددرسـان دانشـجویان 
بـرای انتخـاب موضوع، انتخاب روش شناسـی مناسـب، گردآوری و تحلیل شـواهد و 

داده هـا و چگونگـی تدویـن نهایـی پایان نامـه می باشـد. 
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بازاندیشـی تغییـرات علمـی 
و مقایسـه نظریه هـا

ثبات، گسست، سنجش ناپذیری
لنا سولر، هوارد سانکی، پل هوینینگن -هون

ترجمه پیروز ایزدی
چاپ اول 1395 

389 ص

اثـر حاضـر مجموعـه مقاالتـی درخصـوص تحلیـل تغییـر و تـداوم در علـم می باشـد 
و تفکراتـی را در زمینـه سـنجش ناپذیری نظریه هـای علمـی و نحـوه تغییـر در آن هـا 
ارائـه می دهـد. طـی ایـن مقـاالت، تـوازن و تنـش میـان سـنجش پذیری و تـداوم، از 
یـک سـو، و سـنجش ناپذیری و گسسـت، از سـوی دیگر مـورد بحث قـرار می گیرد. 
نویسـندگان مقـاالت در پـی روشن سـاختن ماهیـت پیشـرفت علمـی می باشـند و بـا 
کـم بـر این پیشـرفت  تمرکـز بـر تاریـخ و فلسـفه علـم فیزیـک می کوشـند منطـق حا

را دریابنـد. 
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سیر تکوین دانشگاه مدرن
بیورن ویتراک

ترجمه آریا متین
چاپ اول 1396     

121ص 

دوره ای  یعنـی  بازمی گـردد؛  سـیزدهم  تـا  یازدهـم  قـرون  بـه  دانشـگاه  نهـاد  سـابقه 
کـه اغلـب دانشـمندان اجتماعـی و بسـیاری از مورخـان آن را مبـدا مسـیر توسـعه 
منحصـرا اروپایـی می داننـد. در ایـن قـرون بـه مـوازات گسـترش سـریع مسـیحیت 
بـه اروپـای شـرقی و شـمالی در ابتـدای هـزاره دوم میـالدی، عناصـر جدیـدی از 
تکثرگرایـی سـربرآورند. قرن هـا بعـد ایـن عناصـر صحنـه را بـرای انقـالب علمـی 
و سـپس تحـوالت اقتصـادی و سیاسـی ای مهیـا کردنـد کـه موجـب پیدایـش جوامـع 

شـد.  مدرن 
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شکوفایی علم در جهان اسالم
موانع و راهبردها

محمد عبداالسالم
ترجمه اصغر افتخاری و غالمرضا خواجه سروی

چـاپ اول 1387/ چاپ دوم 1395
212 ص

از منظـر اسـالمی، علـم و دیـن از یـک منشـا صـادر شـده اند. در آموزه های اسـالمی 
ایـن سـخن پیامبـر اسـالم سـخت پابرجـا و پرمعنـا اسـت کـه »همانـا علمـا ورثـه 
پیامبـران هسـتند«. از آن جـا کـه پیامبـر از خداونـد جهانیـان پیام می گیـرد، گویی که 
دانـش نیـز منشـایی الهـی دارد. نمی تـوان پیشـرفت های عظیم دانشـمندان اسـالمی 
در حوزه هـای پزشـکی، نجـوم، فیزیـک، شـیمی و ... را بـدون توجـه بـه نقـش دیـن 
اسـالم تبییـن و تشـریح کـرد. سـخن در ایـن نیسـت کـه صرفا کسـانی چـون فارابی، 
خوارزمـی، ابن سـینا، تـا امثـال فیـض کاشـانی، مسـلمان بوده انـد، بلکـه نـوع دانشـی 
کـه آن هـا بـه بشـریت عرضـه کرده اند، هـم در ماهیـت و هم در غـرض، صبغه دینی 

دارد. 
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ابن خلدون
مورخ، جامعه شناس و فیلسوف

ناتانیل اشمیت
ترجمه غالمرضا جمشیدیها

چـاپ اول 1388/ چاپ دوم 1395
  101 ص 

گزیر از کاوش در گذشـته  فرهنـگ ایرانـی ـ اسـالمی در ایـن مقطـع از تاریـخ مـان نا
کنـون« مـا ختـم شـده اسـت، بررسـی  و بررسـی و فهـم آن چیـزی هسـت کـه بـه »ا
وندهـای تاریخـی و همچنیـن شـناخت شـخصیت هـا و متفکـران تأثیرگـذار در ایـن 
روندهـا، مـا را در رسـیدن بـه ایـن فهـم مددرسـان خواهـد بود. مـا از یک سـو میراث 
کهـن ایرانـی خـود را داریـم کـه بنیان هـای هویتیـ  فرهنگی ما را شـکل می بخشـد 
و از سـوی دیگـر میـراث  اسـالمی داریم که مـا را با عالمی بزرگتر و بـا غنای افزون 
بـه نـام »دنیـای اسـالم« در پیونـد قرار مـی دهـد. پرداختن به اندیشـه هـای متفکران 
بزرگـی کـه  در هـر یـک از ایـن حوزه هـای تمدنـی تأثیرگذار بـوده اند، در فهـم ما از 

کنـون مـان بسـیار حائز اهمیت اسـت.  چیسـتی و کیسـتی ا
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هشـام شـرابی در ایـن کتـاب بـا هـدف آشـنا کـردن جامعـه عربـی از دانـش خـودی، 
سـواالتی را طـرح می کنـد کـه معطـوف به نـوع خـاص جامعه پذیری و معرفت شناسـی 
جهـان عـربـ  به ویژه پس از شکسـت سـال 1967 اعراب اسـت: چـرا جامعه عربی 
) و بـه طـور کلـی جهـان اسـالم( در رونـد مدرنیتـه شکسـت خـورد؟ چـرا کشـورهای 
عربی ـ اسـالمی در به انجام رسـاندن برخی از وظایف اساسـی خود شکسـت خوردند؟ 
چرا اینان، در اموری چون مشـارکت، سـازماندهی، اتحاد و ... ناتوان اند؟ شـرابی هدف 
خـود را درگیـر شـدن در یـک ریسـک عقالنـی و تاثیرگذاری بـر واقعیـت می داند؛ آن 
هـم بـا اعتقـاد راسـخ بـه اینکه گفتمـان انتقادی و تحلیـل میان رشـته ایـ  با اسـتفاده از 
گونـ  می توانـد ابزاری  مفاهیـم، الگوهـا، نظریه هـا و تجـارب اجتماعیـ  تاریخـی گونا
بـرای تغییـر باشـد. پیـش فـرض او این اسـت که ما تنهـا از طریق فراتر رفتـن از قالب 
فکـری رایـج پدرسـاالرانه جدیـد و خارج شـدن از آن می توانیم به قـدر کافی به واقعیت 

و سـاختارهای درونـی ایـن جامعـه دسـت یافتـه و آن را نقد کنیم.

سیاست، نظریه و جهان عرب
نگاه انتقادی

هشام  شرابی و دیگران
ترجمه مرتضی بحرانی و همکاران

چاپ اول 1386  
421 ص
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سیاست / دانش 
در جهان اسالم

همسویی معرفت و ایدئولوژی 
در دوره سلجوقی

امید صفی 
ترجمه مجتبی فاضلی

چاپ اول 1389
468 ص

پروفسـور امید صفی ـ اسـتاد مطالعات اسـالمی در دانشـگاه کارولینای شـمالی ـ در 
ایـن اثـر کـه بـه واقـع پایان نامـه دکتـری اوسـت بـا تکیـه بـر آرای فوکـو و آلتوسـر به 
بررسـی پیونـد میـان نهادهـای دانش)مثـل مـدارس نظامیـه و خانقاه هـا( و قدرت در 
عهـد سـلجوقی پرداختـهـ  بـه گفتـه خودـ  نقـش این نهادهـا را در مشروعیت بخشـی 
کـم نمایـان کرده اسـت. وی با خوانش دوبـاره  متون تاریخـی و ادبی آن  بـه طبقـه حا
دوره، نشـان می دهـد کـه حتـی بخـش اعظـم حکایـات منـدرج در تذکره نامه هـا نیـز 
بـا هدفـی جـز »تهذیب نفـس مخاطبان« نگاشـته شـده اند و نبایـد با خرافـی خواندن 

آنهـا، اهمیـت و نقـش سیاسـی و اجتماعی شـان را نادیـده گرفت.
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شرق شناسـی، خنثـی یـا بی طـرف نیسـت. بلکـه بنا بـه تعریـف، موضوعـی مغرضانه 
و جانبدارانـه اسـت. هیـچ کـس خالی الذهن و بی توشـه وارد عرصه نمی شـود. توشـه 
بسـیاری از افـراد، عبـارت از ایـن فـرض اسـت کـه بـا عنایـت بـه تاریـخ طوالنـی 
شرق شناسـی، معرفتـی راجـع بـه موضـوع یـا حـول و حوش شـرق وجـود دارد؛ و این 
معرفـت می توانـد بـه درک و دریافـت فرهنگ هـای واقـع در شـرِق مغـرب زمیـن 
کمـک کنـد. هـدف ایـن کتاب نقـض این انـگاره و اثبات این نکته اسـت کـه به رغم 
پایـان »تاریـخ مصـرف« پـروژه شرق شناسـی، ایـن پـروژه در پـی اسـتعمار قلمروهای 
تـازه اسـت. شرق شناسـی پـس از اسـتقرار  در جامعه علمی و عرصـه خالقیت ادبی، 
بـرای تسـخیر عرصـه فیلـم، تلویزیـون و سـی دی ـ رام هـا نیـز خیـز برداشـته اسـت. 
امـروزه، موضـوع شرق شناسـی محـدود بـه آنچـه معمـواًل »مشـرق زمیـن« دانسـته 

می شـود، نیسـت، بلکـه اروپـا، یعنـی آغـازگاه خـود را هـم شـامل می شـود.

شرق شناسی
ضیاء الدین سردار

ترجمه محمدعلی قاسمی
چاپ اول 1387

195 ص
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اندیشـمندان پسااسـتعماری چنـد نکتـه محـوری را در مطالعـات خویـش مورد توجـه قرار 
می دهنـد. نخسـت ضـرورت بازخوانی تاثیـرات تفکر غربی بـر نحوه حیـات جوامع دیگر 
اسـت. نکتـه دیگـر بـه بازگشـت بـه اصـول و ارزش هـای فرهنگـی خویـش برمی گـردد و 
ایـن جوامـع را دعـوت می کنـد کـه با »بازگشـت بـه خویشـتن« از تقلید الگوهـای فرهنگی 
غربـی دسـت شـویند. عـالوه بـر اینهـا بهره گیـری از تجربه هـای- بـه خصـوص معاصـر- 
تمـدن غربـی نیـز نبایـد فرامـوش شـود. بـر ایـن اسـاس، اندیشـه هایی ماننـد رویکردهـای 
پسـت مدرن، نظریه هـای فمینیسـتی، و اندیشـه های چـپ انتقـادی مـورد توجـه خـاص 
نظریه پـردازان پسااسـتعماری اسـت، چـرا کـه بـا نقد مبانی فلسـفی اندیشـه معاصـر مدرن 
غربـی، زمینـه را بـرای نگرش هـای بدیل می گشـاید و امکان تضـارب آراء و افـکار در این 
حـوزه را فراهـم مـی آورد. کتابـی کـه در دسـت داریـد از جملـه آثـاری اسـت کـه با بررسـی 
ادبیـات »پسااسـتعماری« و برجسـته سـاختن مقـوالت و مفاهیـم محـوری در ایـن حـوزه، 
گزارشـی مختصـرـ  امـا تقریبـا جامـع- از نظریه هـای پسااسـتعماری و حـوزه تاثیـر آنهـا به 

دسـت می دهـد.

پسااستعمارگرایی
لیال گاندی

ترجمه مریم عالم زاده / همایون کاکاسلطانی
چاپ دوم 1391/ چاپ سـوم 1398

271 ص
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اسـطوره سـفید بـا کاوش در تاریـِخ »تاریـخ«، از هـگل تـا فوکـو، نظریـه سـنتی  تاریخ 
جهـان را بازخوانـی می کنـد؛ تاریخـی کـه بـا آنچـه جهـان سـوم نامیـده می شـود بـه 
مثابـه امـر پیرامونـی غـرب و روایـت غـرب برخـورد می کنـد. یانـگ بـر آن اسـت 
ادوارد  آثـار  در  را  غربـی  دانـش  محدودیت هـای  دربـارۀ  شـده  طـرح  پرسـش های 
کراورتـی اسـپیواك و هومـی بابا بررسـی کنـد. به نظـر یانگ این  سـعید، گایاتـری چا
متفکـران درگیـر پـروژه اسـتعمارزدایی از تاریخ و واسـازی غرب بوده اند. اسـتراتژی  

براندازانـه آن هـا رابطـۀ تاریـخ بـا نظریـه و سیاسـت بـا دانـش را برجسـته می کنـد.

اسطوره سفید
غرب و نوشتن تاریخ 

رابرت یانگ 
جلیل کریمی، کمال خالق پناه

چاپ دوم 1399
471 ص
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اسـالم همیشـه دسـت در کار تعامـل و دادوگرفـت با تمدن غربی بوده اسـت. اسـالم 
پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم، بـا پشت سر گذاشـتِن چنـد نقطـه عطـف و تحول، 
دوبـاره در کانـون دغدغه هـای میان تمدنـی قـرار گرفتـه اسـت. ایـن کتاب می کوشـد 

بـه ارائـه کتاب نگارانـۀ مبسـوط ایـن دغدغه ها بپـردازد.
تحقیـق حاضـر مطابـق روش شناسـی تحقیقـی مشـتمل بـر 23872 آیتـم در قالـب 
نمونـۀ گسـترده ای اسـت تـا از ایـن راه بـه بررسـی دیدگاه هـای دانشـگاهی غربـی 
آیتـم  ایـن 23872  بپـردازد.  دربـارۀ اسـالم و مسـلمانان در شـصت سـال گذشـته 
مشـتمل اسـت بـر 18225 مقالـه، 3170 کتـاب و 2477 رسـاله کارشناسی ارشـد و 
دکتـرای تکمیل شـده ای اسـت کـه دانشـگاه های غربـی و نهادهـای دانشـگاهی بین 
سـال های 1949 تـا 2009 منتشـر کرده انـد. ایـن نمونـه فقـط بـر کارهـای دانشـگاهی 
کـه موضـوع اصلـی آن هـا مطالعـه عمومی یـا تخصصـِی اسـالم و مسـلمانان ـ چه در 

سـطح جهانـی و چـه در یـک محـل معیـن ـ اسـت، تمرکـز می کنـد. 

مطالعات اسالمی
 در دانشگاه های غرب

 تحلیل گفتمان کتاب نگارانه
سیدسعیدرضا عاملی

ترجمه آریا متین
چاپ اول 1396

167ص
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امپراطوری نظریه ها
دفنی پاتای. ویل اچ کورال

ترجمه حسین شیخ االسالمی و الهام حبیبی
چـاپ اول 1395 / چاپ دوم  1397 

242 ص

کم  بحـث اصلـی کتـاب حاضـر تالشـی اسـت بـرای رسـیدن بـه عمـق جهان بینـی حا
کادمیک،  بـر مطالعـات فرهنگـی. مطالعات فرهنگی بـا رویکـردی میان رشـته ای و آ
فعالیـت خـود را در سـه جهـت متفـاوت برعهـده گرفتـه اسـت؛ در وهلـه نخسـت، 
مطالعـات فرهنگـی در قبال طرد و محرومیت، بی عدالتی و تبعیض هایی که مشـاهده 
کنشـی خنثـی و بی تفاوت نشـان نمی دهد. در واقـع، تـالش دارد تا موضع  مـی  کنـد، وا
خـود را بـه نفـع کسـانی کـه سـاختارهای اجتماعـی و سیاسـی کمترین میـزان منافع و 
قـدرت را بـرای آنهـا در نظر گرفته اند، تثبیت سـازد و برخوردی سیاسـی و انتقادی در 
برابر سـاختارهای سـلطه گر نشـان دهـد. ثانیا مطالعـات فرهنگی قصـد دارد تا تجارب 
فرهنگـی را پـاس داشـته و آن هـا را ارتقـاء بخشـد، زیرا قویا بـر این باور اسـت که افراد 
کیـد بـر فرهنـگ بـه جنگ قـدرت می رونـد. ثالثـا غایـت مطالعـات فرهنگی آن  بـا تأ
اسـت تـا بـا مفهـوم فرهنگ بـه عنوان بخشـی از زندگی روزمره سـروکار داشـته باشـد، 

بی آنکـه فرهنـگ را بـه صـورت مفهومـی انتزاعی مطرح سـازد. 
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فلسفه آموزش
ویلفرد کار

شروین مقیمی
چاپ اول 1394 

489 ص

فلسـفه آمـوزش بـه کار گشـودن افق هایـی نـو می آیـد کـه در آن هـا دانـش و کنـش 
می یابنـد.  جهـان  زیسـت  گسـترش  و  بهبـود  بـرای  بیشـتری  مجـال  آمـوزش 
فلسـفه آمـوزش، اندیشـه بـر دانـش و کنـش آمـوزش اسـت از حیـث حـدود آن هـا، 
پیش فرض هـای مسـلم انگاشـته آن هـا، روش  آن ها و مسـیر و چشـم انداز پیش روی 
آن هـا، در فلسـفه آمـوزش اسـت کـه می آموزیـم چگونـه از ایـن امور پرسـش کنیم و 
بـا ایـن پرسـش گری افق هـای تـازه ای پیشـاروی دانـش و کنـش آمـوزش بگشـاییم.
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اجتماعات یادگیری مبتنی بر 
شبکه

ایجاد محیط های مجازی برای مقاصد 
آموزشی و  اجتماعی

نیکوس کاراکپیلیدیس
علیرضا مقدم، حسین ابراهیم آبادی، فاطمه موسالو 

چاپ اول 1394     
271ص

اجتماعـات یادگیـری بـرای عمـل گفتگویـی بـرای مشـارکت در بهسـازی اسـت؛ 
ک گذاشـتن دغدغـه هـا و مسـائل،  و اشـتیاق بـرای تعمیـق  گفتگـو بـرای بـه اشـترا
دانـش و تخصـص. شـبکه اینترنـت فضایـی مجـازی برای چنیـن اجتماعاتـی فراهم 
می کنـد کـه فـارغ از محدودیت هـای معمـول در اجتماعـات رایـج می تـوان دانـش 
تجربـه آموزشـی را مدیریـت کـرد. در چنیـن شـرایطی کـه امـکان زیرسـاخت های 
سـازمانی بـرای تعبیـر رویـای جمعـی سـازمان یادگیرنـده فراهـم می شـود. رهبـری 
فعالیت هـای جمعـی  در کنـار اسـتقبال از ایده هـای فـردی و تشـویق بـه مخالفـت 
کـردن و بحـث و گفتگـو اجتماعـات یادگیـری مجـازی را محملـی برای نـوآوری و 

خالقیـت کـرده اسـت. 
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دانش در اشتراک
شاخص دانش به منزله منابع عمومی

ویرایش شارلوت هس و النور استروم
ترجمه غالمرضا خواجه پور

چـاپ اول 1394 / چاپ دوم  1397 
519 ص

بلکـه  نوپدیـد  امـری  نـه  آنچـه تصـور مـی رود  دانـش برخـالف  ک گذاری  به اشـترا
شـاید به نوعـی بازخوانـی تاریـخ تعامـالت علمـی و فرهنگـی میـان دانشـمندان و 
فرهنگ هـای علمـی در دورانی بسـیار دور اسـت. دورانی که یک فیزیکـدان، متأله، 
حکیـم و حتـی ستاره شـناس و موسـیقی دان بزرگـی نیـز بـود. آن رویکـرد کـه در 
روزگاری رونقـی تـام داشـت، در سـه قرن اخیـر جای خود را به سـاحت های مختلف 
ک دانش را به عنـوان رویکردی  و متمایـز علمـی داد. ایـن کتاب بر آن اسـت اشـترا

جدیـد پـس از دوره تخصص گرایـی و تمایزهـای معرفتـی و علمـی معرفـی کنـد. 



Institute for Social and Cultural Studiesمؤسســه  مطالعــات فرهنگی و اجتماعی 

249

آسیب شناسی نقادانه علوم 
اجتماعی در ایران

علی پایا، حسین ابراهیم آبادی، بهاره آروین
چاپ اول 1394     

353 ص

در پژوهـش حاضـر کوشـش شـده اسـت تـا از چنـد منظـر بـه مسـئله رشـد نامـوزون 
علـوم انسـانی و اجتماعـی و ارتبـاط آن بـا )عدم یا کندی( توسـعه علمـی و فرهنگی 
توجـه شـود. برهمیـن اسـاس، بخش هـای مختلف گـزارش کنونی، در عیـن ارتباط و 
پیوسـتگی موضوعـی بـا یکدیگـر، هـر یـک به وجـه خاصـی از مسـئله پرداخته اند و 

آن را بـا دقـت بیشـتر مورد بررسـی قـرار داده اند.
در ایـن تحقـق عمدتـا کوشـش شـده اسـت از میـان جنبه هـای مختلفی کـه در بحث 
»توسـعه نیافتگی علـوم انسـانی و اجتماعـی در ایـران« نقـش دارنـد، بـه بخش هایـی 
پرداختـه شـود کـه از حیـث ارتباط بـا جنبه های نظـری و عوامل واجـد صبغه فکری 
و فرهنگـی برجسـته تر هسـتند. رشـته واحـدی که اجـزای مختلف پژوهـش اخیر را 
بـه یکدیگـر پیونـد می دهـد، همیـن جنبه هـای نظـری و فکـری و فرهنگـی مربـوط 

به مسـئله اساسـی پژوهش اسـت. 
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پژوهش میان رشته ای:
 نظریه و فرایند

آلن رپکور
ترجمه محسن علوی پور، مجید کرمی، هدایت الله 

اعتمادی زاده دریکوندی، علی اکبر نورعلی وند
چاپ اول 1394 

538 ص

میان رشـته ای در ایـران بـا عمـری بیـش از یک دهه بـه صورت جدی مطرح شـده و 
توانسـته در برخـی از حوزه هـا بـه توفیق نـی نسـبی شـایانی دسـت  یابـد. بـا ایـن حال، 
در برخـی دیگـر از حوزه هـا به ویـژه در حـوزه علـوم انسـانی ایـن حرکـت به کنـدی 
انجـام شـده اسـت. ایـن امـر تا حـدی ناشـی از پیچیدگـی و سـختی علوم انسـانی و تا 
حـدی ناشـی از مشـکالت پیـش روی علوم انسـانی در ایران و شـاید، نوعـی ابهام در 
مفهـوم میان رشـتگی در دنیـای جدیـد و نسـبت علـوم انسـانی رایـج در ایـران بـا این 
مفهوم و رویکرد اسـت. کتاب حاضر بر آن اسـت با زبانی سـاده و روشـن چیسـتی 
و چرایـی رهیافـت میان رشـته ای را معرفـی کنـد و خواننـدگان را با ابعـاد مختلف این 

رهیافـت آشـنا کند. 
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آموزش علوم انسانی در 
دانشگاه های ایران

طراحی یک الگوی تدریس دانش پژوهانه
گردآوری و تدوین  محمود مهرمحمدی/ نعمت الله 

موسی پور
چاپ اول 1394     

675 ص

شک نیسـت که مشـکل بالفعل در حال حاضر آشـنایی اندک اسـتادان علوم انسـانی 
بـا طیـف متنـوع راهبردهـای بالقـوه سـودمند آموزشـی اسـت. از همیـن روسـت کـه 
در عرصـه آمـوزش بـه شـکل تاسـف آوری بـا فقـدان تنـوع و نـوآوری مواجهیـم. 
ماسـت.  عالـی  آمـوزش  نظـام  اصلـی  گم شـده  حقیقـت  در  تدریـس  دانش پژوهـی 
برنخواهـد  رخـت  انسـانی  علـوم  آمـوزش  سـاحت  از  برهـوت  و  رخـوت  سـکون، 
بسـت مگـر آنکـه اسـتادان علـوم انسـانی، دانش پژوهـی تدریـس را پیشـه خویـش 
کادمیـک را سـقف انتظـار نظـام از خـود مپندارنـد.  سـازند و پژوهـش موضوعـی و آ
دانش پژوهـی تدریـس می تـوان به روشـن ترین شـکل، اسـتادان را نیازمنـد تمسـک 
بـه خـرد و عقالنیـت عملـی در اتخـاذ تصمیمـات آموزشـی معرفی نماید؛ این شـکل 
از خـردورزی، به بیـان ارسـطویی آن، دعـوت از اسـتادان بـه تمریـن دسـت یابی بـه 

»عالی تریـن شـکل فهـم« در ایفـای وظایـف حرفه ای شـان یعنـی تدریـس اسـت. 
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معنا، امکان و راهکارهای تحقق 
علم دینی
حسین سوزنچی

چـاپ اول 1389/ چاپ دوم 1394
417 ص

نسـبت علـم بـا دیگـر حوزه هـای معرفت بشـری در طول تاریخ سـیر تکاملـی را طی 
نمـوده اسـت کـه خـود ناشـی از تحـول در فهـم بشـری از عالـم هسـتی اسـت. علـم 
گـون، امـکان وجود  در دوران هـای مختلـف تاریخـی و در فرهنگ هـا و جوامـع گونا
فهم هـای متنـوع از ماهیـت و چیسـتی آن را بـرای انسـان فراهـم نمـوده و در نتیجـه 
کارکردهـا و ماموریت هـای متنوعـی نیـز بـرای آن تصویـر شـده اسـت. با ایـن حال، 
در دوران معاصـر سـیطره علـم مـدرن  بروجوه مختلف  حیات بشـری در اقصی نقاط 
جهـان و تجویـز آن بـه مثابـه تنهـا معرفـت و دانـش ممکـن بـه جوامع مختلـف و از 
جملـه جوامـع تحـت سـلطه، وضعیتی دگرگـون را پدیـد آورده اسـت. وضعیتی که در 
آن حتـی پرسـش از میـزان اطـالق علـم مـدرن و با پیـش نهـادن گونه ای متفـاوت از 
معرفـتـ  بـا اتـکا بـه مبانـی و پیش زمینه هایـی متفـاوت از علـم مدرنـ  نیـز می تواند 

مخاطـرات و هجمه هـای فراوانـی را در پی داشـته باشـد. 
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رویکردها و روش های پژوهش 
در فلسفه تعلیم و تربیت

خسرو باقری
با همکاری نرگس سجادیه و طیبه توسلی

چـاپ  اول 1389ِِ/ چاپ دوم 1394
453 ص

بـاور بـه پژوهـش ریشـه در ویژگـی »کنجکاوی بشـر« و »مسـئله های زندگی« داشـته 
اسـت. کنجـکاوی، تمایـل ذاتی به دانایی اسـت؛ و مسـئله، فشـار واقعی بـرای رهایی 
اسـت. بـا دانایـی حاصـل از پژوهـش، عمـق نـگاه و بینـش به دسـت می آیـد؛ و ایـن، 
خـود فرصتـی بـرای کسـب دانایی هـای گسـترده بعـدی اسـت. دانایـی نـه فقـط بـه 
واسـطه محتـوا، کـه بـه دلیـل طریـق نیـز، حائـز توجـه اسـت و طریـق کسـب دانایی 
خـود موضوعـی بـرای اعتبـار دانایـی محسـوب می شـود. طریـق کسـب دانایـی در 
دنیـای جدیـد، به طـور کلـی، »روش« نـام گرفتـه  اسـت؛ هرچند کـه در نـگاه تحلیلی 
می توان آن را در چهار سـطح شـامل رویکرد، الگو، روش و فن در نظر آورد. تجربه 
بشـری در مواجهـه بـا روش نشـان می دهـد کـه ایـن موضـوع نیـز بـا مواضـع متعـدد 
دانشـمندان آمیختـه اسـت؛ کـه دامنـه آن از موضـع »جسـتجوی یـک روش معیـار« 
بـرای علم جویـی تـا پذیـرش »هرگونـه تـالش بـرای پاسـخگویی بـه یک پرسـش« به 

عنوان روش گسـترده اسـت. 
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نظریه پیچیدگی و فلسفه تعلیم و 
تربیت

مارک میسن
محمود تلخابی، رضا محمدی چابکی

چاپ اول 1394 
475 ص

کیـد بـر تعامـالت غیرخطـی و پویا بیـن متغیرهـای چندگانه،  نظریـه پیچیدگـی بـا تأ
و  پیوندگرایانـه  تحلیل هـای  از  پویـا  و  بـاز  ناپایـدار،  نامتعیـن،  سیسـتم های  درون 
کل گرایانـه حمایـت می کنـد. ایـن نوع تحلیل هـا به رویکردهای تفسـیری وابسـته اند 
کـه دارای ویژگـی  فراپدیداری انـد. نظریـه پیچیدگـی بینش هایـی ارائـه می کنـد کـه 
به واسـطه آنهـا می تـوان بـه بررسـی هم زمـان عواملـی پرداخـت کـه به طـور معمـول با 
سـطوح پدیـداری کامـال متفـاوت، مرتبط انـد؛ ایـن نـوع تحلیل هـا، بـه چشـم اندازهای 

رشـته های چندگانـه و همین طـور، گفتمان هـای چندگانـه متعهدنـد. 
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تراژدی علوم سیاسی
علوم سیاسی، دانشگاه و دموکراسی

دیوید ریچی
ترجمه حمید احمدی
چاپ اول 1394     

626 ص

اثـر حاضـر بـر آن اسـت کـه روایتـی واقع بینانـه و تحلیلـی از فـراز و فرودهای رشـته 
علـوم سیاسـی در ایـاالت متحـده آمریـکا و تعـادل آن بـا سـایر حوزه هـای دانـش 
به دسـت دهـد و از ایـن طریـق مشـکالت علـوم سیاسـی، به طـور خـاص،  و علـوم 
دموکراسـی،  شـهروندی،  اصـول  تقویـت  و  ترویـج  در  را  عـام،  به طـور  اجتماعـی، 

عدالـت و اخـالق نشـان دهـد. 
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تعامالت میان رشته ای در روابط 
بین الملل

مجموعه مقاالت
به کوشش مهدی ذاکریان

چاپ اول 1394     
264ص

از  محـدوده ای  بین الملـل،  روابـط  چندسـاحتی  پدیـدار  روشـمند  شـناخت  بـرای 
مفاهیـم مرتبـط بـا فـرد تـا جهـان پیرامـون را بایـد در نظـر گرفـت. در واقـع رشـته 
روابـط بین الملـل همـواره به دلیـل بسـط چارچوب هـا و مرزهـای تحلیـل و تجویـز، 
خـود را بـا مـواد فکـری تاریـخ، حقـوق بین الملل، فلسـفه، جغرافیـا، جامعه شناسـی، 
انسان شناسـی، جرم شناسـی، روان شناسـی، مطالعـات جنسـیت، مطالعـات فرهنگی، 
فرهنگ شناسـی، مهندسـی و اقتصـاد درآمیختـه اسـت تـا بتوانـد بـه درک مسـائل 
کنون اندیشـیدن و بررسـی مسـائل  مختلـف منطقـه ای و بین المللی برسـد. بنابراین ا
مـورد عالقـه رشـته روابـط بین الملـل، بدون توجـه به قواعـد اصولی دیگـر حوزه های 

دانـش بشـری امکان پذیـر نیسـت. 
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کارکردهای تشکل های 
دانشجویی دانشگاه های 

تهران
سیدرحیم ابوالحسنی

چاپ اول 1394     
436 ص

شـناخت جامعه دانشـجویی، شـناخت بخشـی از جامعه فعال و مولد ایران اسـت. از 
لحـاظ علمـی، شـناخت تشـکل های دانشـجوییـ  کـه در ادبیات جامعه شناسـی، ذیل 
گروه هـای داوطلبانـه و خودیـار مـورد مطالعـه قـرار می گیرنـد ـ شـناخت گسـترده و 

وسـیعی از نیروهـای مـدرن، مولـد و برنامه ریـز جامعه ایرانی اسـت. 
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رویکردها و چشم اندازهای نو 
در آموزش عالی

به اهتمام محمد یمنی دوزی سرخابی
چاپ اول 1388 

517 ص

فهـم پیچیدگـی سـازمان دانشـگاه، بـرای سـاختن دانشـگاهی اصیـل، امـری اساسـی اسـت. 
اسـت.  دانشـگاه  درونـی  تضادهـای  و  متنـوع  کارکردهـای  از  ناشـی  دانشـگاه،  پیچیدگـی 
واقعیت هـای اجتماعـی، فرهنگـی، فنـی، صنعتـی، سیاسـی و ... در سـطوح محلـی، ملـی 
و جهانـی انتظـارات متفاوتـی را از آمـوزش عالـی دارنـد. آنهـا دیگـر طالـب آمـوزش صرف 
نیسـتند، بلکـه می خواهنـد موسسـات آمـوزش عالـی بـه تقاضاهـای متنـوع جامعـه و فـرد، 
پاسـخ های مناسـبی ارائه دهند، اما آهنگ تغییرات موقعیت های پیرامونی دانشـگاه، بسـیار 
تندتـر از روند تغییرات موسسـات آموزش عالی اسـت، چنین وضعیتـی ضرورت اصالحات 
مسـتمر در آمـوزش عالـی را مطـرح می سـازد. برخـی از دانشـگاه ها و نظام هـای آمـوزش 
عالـی بـرای چنیـن اصالحاتـی به صـورت مسـتمر همـت دارند؛ برخـی دیگـر نظاره گر افت 
شایسـتگی ها و تناسـب خـود بـا تغییرات انـد. فهـم ایـن پیچیدگی هـا بـا رویه هـای خطـی کـه 
شـاید بـرای موقعیت هـای سـاده جـواب دهـد، ممکـن نیسـت. اسـتراتژی های مدیریتـی از 
قبـل تعیین شـده نمی توانـد دانشـگاه هـا را در جهـان متغیر امروز در مسـیر تنـوع و خالقیت 

هدایـت کنـد. مشـکلی کـه عمـوم دانشـگاه های مـا بـا آن مواجه انـد. 
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آموزش عالی و توسعه ملی
دانشگاه ها و جوامع در حال گذار

گردآوری: دیوید بریجز، پالمیرا جوسویسین، 
روبرتا جوسویسین، ترانس مک الفلین، جوالنت 

استانکووسیوس
ترجمه رضا سیمبر
چاپ اول 1389 

456 ص

مهم تریـن کارکـرد نهـاد آمـوزش عالـی کـه نقشـی محـوری در پیشـرفت توسـعه ملی 
کشـورهای در حـال گـذار ایفـا می کنـد، تولیـد علـم و فنـاوری و تربیـت نیـروی 
متخصـص و کارآمـد اسـت. در بخـش نخسـت آمـوزش عالـی از نظـر گسـترش 
مرزهـای دانـش و فـن و پیشـبرد فنـاوری و در بخـش دوم آمـوزش عالـی معرف نوع 
مهمی از سـرمایه گذاری در منابع انسـانی اسـت که با فراهم کردن و ارتقاء بخشـیدن 
دانـش، مهارت هـا و نگرش هـای مـورد نیـاز کارکنـان فنـی و مدیریتی و نیـروی کار 
آینـده بـه توسـعه ملـی کمک می کنـد؛ به عبارتـی دیگر، توسـعه ملـی نیازمند حرکت 
گر  بـه سـوی علـم و فنـاوری، چـه در تدریس و چـه در تحقیق دانشـگاهی اسـت و ا
آمـوزش عالـی بـه جـای توجـه زیـاد بـه توانایی محـض و دانـش به سـوی مهارت هی 
حرفـه ای و اسـتعداد سـوق داده شـود نقـش موثرتـری ایفـا می کند. نهاد دانشـگاه در 
بسـیاری از کشـورهای در حـال گـذار از جملـه ایـران با تمرکـز بـر کارکردهای پیش 
گفتـه سـعی دارد بـه گونـه ای بهینـه بـه تولیـد، ترویـج و نظارت بـر عوامل تسـریع در 

رونـد نوسـازی اجتماعـی و توسـعه ملـی بپردازند. 
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آموزش عالی و توسعه پایدار
پارادوکس و احتمال

استیفن گاف و ویلیام اسکات
ترجمه ارسالن قربانی شیخ نشین

چاپ اول 1389 
273ص

پیشـرفت و توسـعه، چـه در معنـای محـدود و چه در مفهوم جامع آن، بسـتری اسـت 
کـه رشـد علـم و فنـاوری و تربیـت نیروی متخصـص و کارآمد آن را بارور می سـازد. 
گـر نهـاد آمـوزش عالـی را زمینه ای بدانیـم که در آن علم در معنـای ناب آن حرکت   ا
شـتابان بـه خـود می گیـرد و نیـز تربیت نیـروی انسـانی متخصـص و کارآمد حاصل 
گـر ایـن نهـاد اثرگـذار را مهم تریـن و  آن محسـوب می شـود، پربیـراه نخواهـد بـود ا
بنیادی تریـن عامـل در ارتبـاط بـا توسـعه قلمـداد کنیـم. پیونـد میـان آمـوزش عالـی 
و توسـعه پایـدار همـواره موضوعـی بحث برانگیـز بـوده اسـت. در یـک سـو تصـور 
می شـود کـه وجـود دانشـگاه ها برآورنده نیازهـای مـادی و اقتصادی جامعـه پیش رو 
اسـت. در سـوی دیگـر این پیـش فرض وجود دارد که دانشـگاه ها صرفـا در خدمت 
منافـع  اقتصـادی نیسـتند، بلکـه در تحـوالت فکـری، ایدئولوژیـک و غیرمـادی نیز 

نقشـی محـوری ایفـا می کنند. 
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ارزیابی دانش بومی
آلن بیکر، پل سیلیتو، جوهان پاتیر

ترجمه طاهر زارعی
چاپ اول 1393 

191ص

دانـش بومـی را می تـوان دانشـی کـه یـک جامعـه بومـی )محلـی( در طـول نسـل ها 
زندگـی در یـک محیـط خـاص اندوختـه می کنـد، تعریـف کـرد. ایـن تعریـف تمامی 
اشـکال دانـش ـ فن آوری هـا، مهارت هـای دانشـی، راه و رسـم ها و اعتقـادات ـ کـه 
جوامـع را قـادر می سـازد تـا به معیشـت های پایدار در محیط های زیسـت خود دسـت 

پیـدا کننـد را دربرمی گیـرد. 
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درآمدی بر روش شناسی 
مطالعات فرهنگی

به اهتمام حسین میرزایی با همکاری 
وحید طلوعی

چاپ اول 1393      
606 ص

مطالعـات فرهنگـی اساسـا از پیـش تعییـن شـده نیسـت و هسـتی آن در حـال شـدن 
بـروز پیـدا می کنـد. مطالعـات فرهنگـی نوعی شـناخت اسـت و بالتبـع از روش های 
مختلـف شـناخت بهـره می جویـد، بـدون آنکـه مدعـی نـاب بـودن، برتـری و واقـع 
اسـت.  فرهنگـی  موضوعـات  و  مسـئله  از  فهمـی  مدعـی  ولـی  باشـد،  تـام  نمایـی 
روش هـای  شـناخت،  روش هـای  و  شـیوه ها  از  بهره گیـری  در  اسـت  مسـلم  آنچـه 
پوزیتیویسـتی مرکـز ثقـل روش هـای مطالعات فرهنگـی نخواهد بود. بلکـه از تحلیل 
متـن، تحلیـل گفتمـان، تحلیـل مکالمـه، تحلیـل گفـت و گـو، نشانه شناسـی، تحلیـل 
روایـت، هرمنوتیـک، مـردم نـگاری، نظریـه  مبنایـی و ... اسـتفاده می کنـد که اغلب 

نظریـه ـ روش هسـتند. 
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الگوی توسعه آموزش عالی 
ایران 

در افق ایران 1404
محمدرضا مردانی
چاپ اول 1392 

339 ص

کثـر کارایـی نظـام آمـوزش عالـی  اسـتفاده از تمامـی ظرفیت هـا و دسـتیابی بـه حدا
نیازمنـد طراحـی الگویـی اسـت کـه بـا دیدگاهـی پویـا، توسـعه آمـوزش عالـی را در 
تمامـی جهـات تامیـن نمایـدـ  مجموعـه حاضـر کـه بـا هـدف تدویـن الگوی توسـعه 
آمـوزش عالـی در افق چشـم انداز بیسـت سـاله کشـور ارایه شـده اسـت، در محتوای 
خـود سـعی بـر آن داشـته اسـت کـه بـا الهـام و بهره گیـری از رویکردهـای مطـرح 
در سـطوح ملـی و بین المللـی در ایـن حـوزه، الگویـی بومـی و برگزیـده برای توسـعه 

آمـوزش عالـی ارائـه دهد. 
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دانشگاه و جهانی شدن
ترجمه شروین مقیمی زنجانی و رضا باقری

چاپ اول 1389 
429 ص

بحـث درخصـوص »آمـوزش عالـی« و »جهانـی شـدن« پیـش از هـر چیـز تداعی گر 
تاثیـر و پیامدهـای دومـی بـر اولـی اسـت. بـر ایـن اسـاس گویـی هـر بحثـی در ایـن 
خصوص از قسـم نوعی آسیب شناسـی باشـد که می کوشـد تاثیرات سـوء و ناخواسـته 
جهانی شـدن بـر نظـام آمـوزش عالـی را بکاهد. مشـارکت و هم سـویی دانشـگاه ها با 
صنعـت و بـازار، بـه عنوان شـاه کلید ایجـاد اقتصادهـای موفق قرن حاضر می باشـد. 
گرچه رشـد منافـع صنعت در تحقیقات دانشـگاهی، بیشـتر به عنوان  از ایـن منظـر ا
یـک فرصـت مـورد توجـه قـرار می گیـرد تـا نوعـی تهدیـد، امـا نیـاز بـه بازاندیشـی 
در مـورد ارتبـاط همزیسـتی بیـن آمـوزش عالـی و الزامـات بـازار نیـروی کار، در 
اغلـب اوقـات نادیـده  گرفتـه می شـود. تعارضـات و روابط ضـد و نقیـض احتمالی و 
واقعـی بیـن دانشـگاه و کسـب و کار،  از طریـق نادیده گرفتن کل حـوزه موضوعات 
مسئله سـاز، بـه کنـاری گذاشـته می شـود. در همیـن حال درون دانشـگاه نیز شـرایط 
عـدم اطمینـان غلبـه یافتـه اسـت، زیـرا نبـض کنتـرل دانشـگاه در دسـتان اقتصـاد 
شـرکت ها می باشـد. در واقـع توافـق کمتـری نسـبت بـه آنچه کـه باید تدریـس گردد 

و آموخته شـود وجـود دارد. 
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میان رشته ای و موقعیت های 
یادگیری
آنتونیو والزان

توحیده مالباشی
چاپ اول 1389     

184 ص

می تـوان میان رشـتگی را نوعـی سـازمان دهی فعالیت هـای آموزشـی دانسـت که چند 
درس حـول یـک موضـوع مطالعاتـی را به یکدیگـر پیوند زده تا پـروژه ای را به نتیجه 
گیرنـده را در راس قرار  برسـاند. از آنجـا کـه نظام آموزشـی به سـمتی مـی رود کـه فرا
می دهـد، به نظـر می رسـد دغدغـه مدرسـین دیگـر از نـوع »چـه بایـد کـرد؟« نیسـت 
بلکـه حـول »چـرا؟« و »چگونـه؟« می چرخـد. بـا ایـن حال، امـروزه هنـوز هم کتب 
درسـی بسـیاری وجـود دارد کـه تنهـا موقعیت هـای حاضـر و آمـاده ارائـه می کننـد 
کـه در آنهـا، چیـزی کـه بـه اسـم موقعیـت یادگیری آمـده، تنها فهرسـتی از سـواالت 
منظـم و توضیحـات اسـت. اصالحـات سـال 1989 و 1995 و همچنیـن برنامه هـای 
رسـمی سـال 2002، بر پژوهش های آموزش روانی در بیسـت سـال اخیر و خصوصا 
کیـد دارنـد. ایـن یـک جدایـی  نظریه هـای شـناخت اجتماعـی و شـناخت روانـی تأ
کامـل از جریان هـای پیشـین و خصوصـا از جریـان عقل گـرا اسـت کـه از ابتـدا در 

نظـام آموزشـی فرانسـه نفوذ کـرده بود. 
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دانشگاه نهادی امروزین
آلوفونسو بوررو کابال 

علی شریفی
چاپ اول 1389 

328 ص

نقـش مهـم و حیاتـی نهـاد دانشـگاه در پیشـرفت کشـور بـر کسـی پوشـیده نیسـت. 
دانشـگاه بـا هـدف تربیـت متخصصان خالق و نـوآور کـه بتوانند افق هـای نوینی را 
بـرای جامعـه رقـم زننـد تاسـیس شـده اسـت و هـر انـدازه ایـن نهـاد در مسـیر تحقق 
بـه مـوازات آن چشـم اندازهای بدیعـی را  نیـز  اهـداف خـود تواناتـر باشـد، جامعـه 
در مقابـل خـود خواهـد یافـت. بـه تعبیـر دیگـر می تـوان رابطـه شـکوفایی و پویایـی 
دانشـگاه با تعالی و توسـعه در کشـور، رابطه  ای مسـتقیم اسـت و هرگونه اخالل در 
روند سـیر دانشـگاه در تحقق کارکردها و اهدافش، جامعه را با مسـائل و مشـکالت 
متعـدد دسـت بـه گریبـان خواهـد نمود. امـروزه ماموریت هـای آموزش عالـی به طور 
مـداوم در حـال گسـترش بـه سـمت حوزه هـا و کارکردهایـی اسـت کـه هدفشـان 
پیشـرفت و رشـد جامعـه اسـت. دانشـگاه بـرای آمـوزش شـهروندان در سـطح عالی 
اسـت تـا بتواننـد به طـور موثـر و مناسـب در کارکردهـا و فعالیت هـای متنـوع خـود 
عمـل کننـد و بـا آهنـگ زندگـی معاصـر و ویژگی هـای مشـخص هـر منطقـه و هـر 

کشـور تطبیـق یابند.
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آثار رواج اینترنت در 
دانشگاه های ایران

با تأکید بر سرمایه فکری
مهدی منتظرقائم

چاپ اول 1389     
289 ص

تحـوالت شـگرفی کـه در عرصـه اطالعـات و ارتباطـات در عرصه حاضـر روی داده 
اسـت، بـه بـروز تحوالتـی بنیادیـن در بخش هـای مختلـف حیـات بشـری رهنمـون 
شـده کـه غفلـت از آن تبعـات انکارناپذیـری را بـه دنبـال خواهـد داشـت. در اینجـا 
سـخن از خوبـی و یـا بـدی این تحوالت نیسـت. مسـئله »امـر واقعی« اسـت که با آن 
مواجهیـم و ضـروری اسـت خـود را بـرای بهره منـدی از ثمـرات و برحـذر مانـدن از 
ابتالئـات آن آمـاده سـازیم. از ایـن رو الزم اسـت در مواجهـه بـا ایـن پدیده های نوین 
تکنولوژیـک، نـه تنها شـیوه مناسـب به خدمت گیـری آن را بیاموزیم کـه به کنکاش 
در پیامدهـای آن در حوزه هـای مختلـف حیات بشـری ـ که سـبک زندگی در جوامع 

مختلـف را تحت الشـعاع قـرار می دهـد ـ بپردازیـم. 
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درآمدی به 
بحران جامعه شناسی جهانی 

معاصر
منوچهر آشتیانی

چاپ اول 1389     
285 ص

دارد کـه در  انسـانی دیگـری ویژگـی دوگانـه  از هـر علـم  بیشـتر  جامعـه شناسـی 
از دیالکتیـک  لـذا، جامعـه، حـوزه ای  ابـژه رابطـه ای متناظـر دارنـد.  آن سـوژه و 
کنش هـای بین االذهانـی اسـت و شـاید بـه همیـن دلیـل، ارجاعـات پوزیتیویسـتی 
علـوم اجتماعـی )و انسـانی( بـه علـوم طبیعی نارسـا و نادرسـت اسـت، زیـرا طبیعت 
فاقـد تعقل و اراده انسـانی اسـت. ضمن ایـن که مقوالتی چـون »هنجارها«، »منزلت 
اجتماعـی«، »عـرف و رسـوم«، »نقـش«، »ضمانـت اجـرا« و »مفهـوم و معنـا« کمتـر 
اثباتـی باشـد؛  تبیینـی  می توانـد به لحـاظ معرفت شـناختی و روش شـناختی پذیـرای 
بلکـه دسـتگاهی مفهومـی الزم اسـت تـا بتـوان فرآیندهـا، پدیده هـا، سـاختارها و 
بیـان  علم االجتماعـی  به نحـو  دسـتگاه  آن  بـا  را  اجتماعـی  گـون  گونا کارکردهـای 
و تبییـن کـرد علـت وجـود یـک چنیـن تفاهـم مشـترکی، تکویـن همـان »دسـتگاه 
ابـزاری مفهومـی« اسـت که سـاخت و ارائه آن تنهـا از عهده علوم انسـانی برمی آید. 
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یادگیری و تدریس میان رشته ای 
در آموزش عالی؛ نظریه و عمل

باالساب رامانیام چندرا موهان
ترجمه محمدرضا دهشیری

چاپ اول 1389    
349 ص

ضـرورت پرداختـن بـه پدیده هـای اجتماعـی، از چشـم اندازی فراتـر از محدوده های 
ارائـه  هنـگام  در  پدیـده  هـر  مختلـف  وجـوه  و  ابعـاد  داشـتن  نظـر  در  و  رشـته ای 
تحلیـل و تبییـن از آن و مهم تـر از همـه، در »فهـم«  پدیـده، از جملـه نکاتـی بـود 
کـه »میان رشـتگی« را اجتناب ناپذیـر می نمـود. مباحـث متعـددی کـه در دهه هـای 
اخیـر دربـاره ضرورت همـکاری میان رشـته ها و همچنین پرهیـز از خودمداری ها و 
حسـادت های رشـته ای مطـرح شـده اسـت، نشـانگر آن اسـت کـه راهی که تـا کنون 
کیـد بیـش از انـدازه بـر تخصصی شـدن و کشـیدن مرزهـای انعطاف ناپذیر  علـم در تأ
میـان رشـته ها و در نتیجـه، ایجـاد نوعـی »غیریـت« میـان آنهـا پیمـوده اسـت؛ در 
رهنمـون شـدن انسـان بـه فهمـی مناسـب از پدیده هـای مربوط بـه اجتماع و انسـان، 
کام مانده اسـت. میان رشـتگی مدعی آن اسـت که بـا عرضه چشـم اندازی ترکیبی  نـا
از رشـته های مختلـف و تـالش بـرای ایجـاد همگرایـی و تعـاون میـان آنهـا درکـی 

جامع تـر و در نتیجـه پایدارتـر  را بـه مـا ارائـه می کنـد. 
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فرهنگ میان رشته ای در آموزش 
عالی

الگویی برای شکل گیری استحکام بخشی و تداوم
جولی تامسون کالین

هدایت الله اعتمادی زاده )دریکوندی(، نعمت الله 
موسی پور

چاپ اول 1389     
322 ص

رویکـرد میان رشـته ای در دهه هـای اخیـر، عاملـی اساسـی در تحـول نـگاه سـنتی 
بـه بدنـه رشـته های دانشـگاهی بـه شـمار می آیـد.  ایـن رویکـرد، بـا بینشـی کامـال 
متفـاوت، پژوهشـگران و فعـاالن عرصـه آمـوزش عالـی را نسـبت بـه محدودیت هـا 
گاه سـاخته و بـه آنـان  و ضعف هـای باقـی مانـدن در چارچـوب مرزهـای رشـته ای آ
جسـارت عبـور از ایـن مرزهـا را بخشـیده اسـت. تعصبـات رشـته ای کـه عمومـا بـه 
عنـوان پیامـد نـه چنـدان مطلـوب جزئی شـدن افسارگسـیخته رشـته های دانشـگاهی 
شـناخته می شـود، بـه مـدد به خدمـت گرفتن نگـرش میان رشـته ای، به حاشـیه رانده 
شـده  و ایـن فرصـت فراهـم آمده اسـت تـا جسـتجوگران عرصـه دانـش از امکانات 
و قابلیت هـای رشـته های دیگـر علمـی نیـز بهره منـد گردنـد. بـا ایـن حـال نبایـد 
از نظـر دور داشـت کـه بـا توجـه بـه پیشـینه نه چنـدان طوالنـی آمـوزش و پژوهـش 
میان رشـته ای در آمـوزش عالـی، چالش هایـی متعـدد پیـش روی پیشـگامان آن قرار 
دارد. وجـود ایـن چالش هـا نشـانگر آن اسـت کـه در قـدم نخسـت، تحولـی فرهنگی 
نیـاز اسـت کـه ایـن مهم نیز جز با اسـتقرارهای نهادی این رویکرد میسـر نمی شـود. 
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کاربردهای میان رشتگی
تحوالت علوم، صنعت و آموزش

دومینیک ونک
ترجمه توحیده مالباشی

چاپ اول 1388 
325 ص

و  فالسـفه  توسـط  کنـون  تـا  رشـتگی  میـان  مسـئله  بـر  معرفت شـناختی  اندیشـه 
دانشـمندان متعـددی مطـرح شـده اسـت، از نظـر بعضی هـا، میان رشـتگی عبـارت 
اسـت از بررسـی اصـول پارادایمـی رشـته ها و شـرایط تحقـق میان رشـتگی، برخـی 
گیر در مـورد دانش ها  دیگـر بـر ایـن باورنـد که میان رشـتگی به معنـای گفتگـوی فرا
گـون اسـت. ایـن  و یـا در مـورد رابطـه میـان هویـت و قابلیت هـای رشـته های گونا
کثـر مـوارد، معرفت شـناختی اسـت، یعنـی نـوع و ارزش دانش هـای  تفکـرات، در ا
حاصلـه را بررسـی می کنـد. نوشـته ها و بحث هـای موجود در این مـورد، بر ضرورت، 
کیـد داشـته و اندیشـه آدمـی را بـه سـمت  قابلیـت اجرایـی و غنـای میان رشـتگی تأ

مفاهیـم و نظریه هـای موجـود در ایـن بـاب سـوق می دهـد. 
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دانشگاه مجازی جهانی
جان تیفین و اللیتا راجا فینگام

ترجمه موسسه خط ممتد اندیشه
چاپ اول 1389     

294 ص

دانشـگاه به مثابـه یـک نهـاد اجتماعـی در طـول حیـات خـود بـا تحـوالت و تغییـرات زیـادی 
مواجـه بـوده اسـت. نکتـه ظریـف امـا مهـم آن اسـت کـه علـم خـود منشـاء تحـول و تغییرات 
بـزرگ در نظـام اجتماعـی اسـت و از ایـن رو در صورتـی کـه خود بـه ضرورت ها و اسـتلزامات 
گزیـر از درجـا زدن و رکـودی اسـت کـه افـول تحـرک  ایـن تحـوالت پایبنـدی نشـان ندهـد، نا
اجتماعـی و شـاید حتی فروپاشـی نظـام خالقیت های فردی و جمعی را به دنبال داشـته باشـد. 
موفقیـت و کامیابـی علـم منـوط بـه درک نیازهـای زمانـی و مکانـی خاصـی اسـت کـه بـا آن 
مواجـه اسـت و در کنـار آن، تـالش بـرای سـبقت گرفتـن از تحـوالت و نشـان دادن افق هایـی 
گزیـر از طی طریق به سـوی آن اسـت. عصر  کـه جامعـه در مسـیر تحـول و پویایـی خویـش نا
حاضـر عصـر جهانی شـدن نـام گرفتـه اسـت. عصـری کـه ظهـور آن خـود ریشـه در تحوالت 
فناوری هـا و  ارتباطـات،  از جملـه  بـزرگ در عرصه هـای مختلـف  پیشـرفت های علمـی  و 
گـر نهـاد علم و دانشـگاه به مثابـه محلی تجلـی و تبلور  اطالعـات دارد. بی اغـراق بایـد گفـت ا
شـکوفایی علمی نبود، حتی تصور رسـیدن به زمانی که ارتباطات انسـانی چنان تسـهیل شـود 
کـه گفتگوهـای طوالنـی میان افـرادی از مناطق جغرافیایـی دور از هم به راحتـی و تنها به مدد 
کتشـافات و اختراعات علمی  فشـردن چنـد دکمـه بر دسـتگاهیـ  که وجود آن خـود مرهون ا

اسـتـ  میسـر شـود، ناممکـن بود. 
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آموختار
رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی 

آکسفورد
دیوید پالفریمن 

سیدمحسن علوی پور، مجید کرمی
چاپ اول 1389 

234 ص

کسـفورد ـ و تـا  کسـفورد« کـه سـال های متمـادی در دانشـگاه آ تجربـه »آموختـار آ
حـدودی کمبریـج ـ در کشـور انگلسـتان مـورد اسـتفاده قـرار گرفته، برپایه نگرشـی 
کامـال متفـاوت بـه نحـوه تعامـل اسـتاد و دانشـجو شـکل گرفتـه اسـت. ایـن تجربـه 
روشـی اسـت کـه در آن دانشـجوی تـازه وارد مقطـع کارشناسـی ـ که آشـنایی چندانی 
بـا نظـام آموزش دانشـگاهی نـدارد و همچنان ایده هـای ذهنی پیش دانشـگاهی خود 
را حفـظ نمـوده اسـتـ  در تعاملـی کامـال خصوصـیـ  یکنفـره یـا دونفـرهـ  بـا اسـتاد 
قـرار می گیـرد و از همـان آغـاز می آمـوزد کـه حضـور در دانشـگاه به معنـی پژوهش 
گونـی اسـت کـه مـورد عالقـه و یا  و مطالعـه دقیـق منابـع موجـود در زمینه هـای گونا
مرتبـط بـا حـوزه ا صلـی آموزشـی اوسـت. در ایـن روش، اسـتاد تنهـا نقـش همـراه و 
در مـواردی محـدود نقـش راهنمـا را ایفـا می کنـد و در نتیجـه، دانشـجو می آمـوزد 
کـه قوام بخـش بنیادیـن دانـش او در نهایـت همانـا پژوهـش و »جویندگـی دانش« از 
سـوی خـودش اسـت و قـرار نیسـت او بـه دریافـت  کننـده منفعـل آموزه هـای جدید 

تبدیل شـود. 
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فلسفه علوم اجتماعی
روش ها، آرمان ها و سیاست های 

پژوهش اجتماعی
مایکل رووت 

محمد شجاعیان
چاپ اول 1389     

464 ص

فلسـفه علـوم اجتماعـی از جملـه موضوعـات مهـم در حـوزه علـوم انسـانی اسـت 
کنـون کمتـر مـورد توجـه جـدی قـرار گرفتـه اسـت. ایـن حـوزه، بنیادی تریـن  کـه تا
پرسـش ها را دربـاره امـکان نگـرش علمـی بـه جهـان اجتماعـی مطـرح می کنـد؛ 
گسـتره و مرزهـای نگـرش علمـی بـه جامعـه کـدام اسـت؟ دسـتیابی بـه شـناخت 
علمـی از جامعـه چـه مؤلفه هایـی را شـامل می شـود؟ بـرای داوری میـان تبیین هـای 
گـون اجتماعـی، چـه معیارهایـی مناسـب تر اسـت؟ فلسـفه هـم می توانـد مـا را  گونا
در برسـاختن شـاخه ای از دانـش رهنمـون شـود و هـم می توانـد بـه مثابـه یـک معیار 
در مسـیر پیشـبرد و گسـترش آن شـاخه بـه خدمـت اندیشـمندان درآیـد و البتـه 
کارویژه هـای فلسـفه هـر دانشـی بـا توجـه به مقتضیـات خـاص آن تعریـف و تبیین 
می شـود. بـر ایـن اسـاس، فلسـفه علـوم اجتماعـی نیـز بـا توجه بـه آنکه محـور توجه 

ایـن دانـش، حیـات اجتماعـی و زیسـت مشـترک انسان هاسـت، تعییـن می شـود.
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آموزش و پژوهش روابط 
بین الملل در ایران 

جمعی از نویسندگان
چاپ اول 1389 

319 ص

روابـط بین الملـل، در شـرایط انـزوا نمی توانـد رشـد و ارتقـا بیابـد. بنابرایـن بازنگـری 
در »رشـته روابـط بین الملـل« بایـد به گونـه ای صـورت پذیـرد کـه دانشـجویان از همه 
گیـری اصول و مبادی بومـی ـ بتوانند در شـبکه بین المللی حاضر  ابتـدا ـ ضمـن فرا
بـوده و حتـی نظریه هـای بومـی خـود را بـا زبانـی فراملـی عرضـه بدارنـد. اقتضـای 
ایـن بازنگـری اصـالح سـبک و شـیوه آمـوزش در ایـن رشـته، اصـالح موضوعات و 
تنظیـم رویکردهـا اسـت کـه تمامـا توجه به »زبـان بین المللی« را برجسـته می سـازد. 
منظـور از »زبـان« در اینجـا »صـرف ابـزار تکلـم« نیسـت؛ بلکـه افـزون بر آن تسـلط 
بـر مجموعـه ای از آموزه هـا، الگوهـا و اصـول رفتـاری اسـت کـه بـه فـرد اجـازه آن 
را می دهـد تـا معانـی مـورد نظـر خـود را بـرای یـک گـروه مخاطـب خـاص، تولیـد و 

نمایند.  عرضـه 
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تشکل های دانشجویی 
به ضمیمه مجموعه قوانین تشکل های 

دانشجویی
به اهتمام محمدجواد جاوید

چاپ اول 1389     
424 ص

دانشـگاه محلـی بـرای اجتماعی شـدن و تعمیـق ارتباطـات و روابـط جمعـی و گروهـی افراد 
اسـت و از ایـن رو بنـا بـه ماهیـت خویـش عرصه ظهـور و بالندگـی تشـکل ها و انجمن های 
مختلفـی نیـز هسـت. ایـن تشـکل ها کـه  عمومـا ماهیتـی دانشـجویی دارنـد، بیـش از آنکـه 
براسـاس تجویـز از بـاال برسـاخته شـوند، حاصـل شـکل گیری دغدغه هـای دانشـجویی و 
انسـجام یابی ایـن دغدغه هـا در فضـای بیناذهنـی جمعی از دانشـجویان اسـت کـه در نهایت 
بـا همـکاری و همراهـی مسـئولین دانشـگاهی امـکان حیات و تـداوم و شـکوفایی می یابند. 
در واقـع یـک تشـکل و انجمـن دانشـجویی، صـورت نهـادی در دل دانشـگاه را بـه خـود 
می گیـرد کـه معمـوال دفتـر و سـاختمان مشـخصی را نیـز در مجموعـه دانشـگاهی بـه خـود 
اختصـاص می دهـد. بـا این حال، از دانشـگاه و مجموعه مدیریتی آن اسـتقالل نسـبی دارد. 
ایـن انجمن هـا در مواردی مشـخصا به مسـائل و مشـکالت خـاص دوران زندگی دانشـجویی 
می پردازنـد، امـا بسـیاری از آنهـا خـود را متعهـد و متوجـه مسـائل کالن اجتماعـی می داننـد 
و بـا دغدغـه اعـالم نظـر و حتـی تاثیرگـذاری بـر روندهـای سیاسـی، اجتماعـی، اقتصادی و 

فرهنگـی در سـطوح مختلـف محلـی، ملـی و بین المللـی شـکل می گیرنـد. 
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از توسعه علمی تا توسعه ملی
به اهتمام بیژن لطیف

چاپ اول 1388 
311 ص

توانایـی بـه کارگیـری دانـش و توانمندی هـای هوشـمندی و خلـق راه حل هـای جدید 
بـرای رفـع نیازهـای بشـری، جایگاهی واال در نظـام جهانی پیدا کرده اسـت و دانش 
و دانش آفرینـی محـور اصلـی توسـعه و پیشـرفت در دنیا شـده اسـت. مزیـت رقابت 
سـازمان ها و جوامـع »دانـش« اسـت و پیـروزی کشـوری بـر کشـور دیگر، بـا قدرت 
کز علمی و پژوهشـی به عنوان  دانـش رقـم می خـورد. در این میـان دانشـگاه ها و مرا
ارکان تولیدکننـده دانـش، نقـش عمـده ای در توسـعه کشـورها ایفـا می کننـد. هـرگاه 
کـز در سـاختاری منسـجم و یکپارچه بـه خلق دانـش بپردازند، بـا هم افزایی  ایـن مرا
قـادر خواهنـد بـود بهـره وری  باالیـی را حاصـل نماینـد. بدین منظـور الزم اسـت تـا 
فراینـد خلـق دانـش، در سـطح فـردی، گروهـی و سـازمانی تنظیـم شـود و چگونگی 

تولیـد و بهره بـرداری شـبکه ای از دانـش ارائـه گردد. 
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دانشگاه اجتماعی
تولید و توزیع دانش در جوامع دانایی

اسماعیل یزدان پور
چاپ اول 1388      

189 ص

دانشـگاه امروزیـن در حـال طـی طریـق به سـمت نهادی ارتباطی و شـبکه ای اسـت 
کـه بـا اتـکاء بـه فنـاوری هـای نویـن چـون اینترنـت و تبـادل مجـازی اطالعـات، 
دنیایـی کامـال متفـاوت از دنیـای کالسـیک واقعـی را ترسـیم خواهـد نمـود، ایجـاد 
آزمایشـگاه های مجـازی در چارچـوب نرم افزارهـای حرفـه ای، تسـهیل دسترسـی به 
منابـع و متـون محـوری علمـی، امکان برقـراری ارتباط با متخصصـان در اقصی نقاط 
جهـان بـا سـهولت و سـرعت فـراوان، زیـر سـوال رفتن اقتـدار سـنتی اسـتاد و ایجاد 
و  مجـازی  ارتباطـی  دانش نامه هـای  در  دانشـجویان  آرای  و  افـکار  نشـر  امـکان 
بهره منـدی از موتورهـای قـوی جسـتجو که فرایند پژوهشـگری سـنتی را بـا انقالب 
بنیادیـن مواجـه  سـاخته اند همگـی از نشـانه ها و ویژگی هـای دنیای جدیدی هسـتند 
کـه اینـک در آسـتانه آن قـرار گرفته ایـم کـه بـه زودی همـه ارکان حیـات بشـری را 

متحـول خواهد سـاخت. 
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جهانی شدن و دانشگاه ها
سپهر نو و کنش گران نوین

زیر نظر گیل برتون، میشل المبرت
ترجمه حمید جاودانی
چاپ اول 1387     

373 ص

بین المللـی شـدن دانشـگاه ها در کنـار پدیـده جهانی شـدن، مسـائلی را ایجـاد می کند 
کـه دانشـگاه ها می بایسـت بـا آنهـا روبـه رو شـوند؛ به ویـژه، مـورد توجـه قـرار گرفتن 
چالش هـای جامعه شـناختی، اقتصـادی، سیاسـی و اخالقـی کـه رابطـه دانشـگاه های 
کشـورهای شـمال بـا دانشـگاه های کشـورهای نوظهـور به وجـود می آورند. سـخن از 
جهانـی شـدن ایجـاب می کنـد کـه کنش گـران جوامـع مـا بـه مشـارکت در بازتعریف 
سـپهر کنـش خویـش و بنابرایـن، تولیـد فرآورده هـای معرفتـی نوینی بپردازنـد که با 

شـرایط بومـی و اقلیمـی آن ها تناسـب دارد. 
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آموزش عالی در گستره تاریخ و 
تمدن اسالمی

به اهتمام امیرحسین چیت سازان
چاپ اول 1388     

525 صفحه

آن  گرفتـن علـوم  فرا از  یافتنـد،  راه  بـه هـر سـرزمینی  تاریـخ  مسـلمانان در طـول 
سـرزمین کوتـاه نورزیدنـد و در برابـر دانـش دیگـران، بی اعتنایـی نشـان ندادنـد. در 
سـده های نخسـتین اسـالمی بسـیاری از علـوم مانند پزشـکی، طبیعیـات، ریاضیات، 
نجـوم، منطـق، فلسـفه و جـز اینها از سـایر مناطق جهان در میان مسـلمانان، تشـویق 
مکـرر اسـالم بـه کسـب دانـش و معرفـت اسـت. قـرآن کریـم در همـان آغـاز نزول 
فرخنـده اش، از موهبـت »علم آمـوزی« بـه آدمی یاد کـرده و بخشـایش خداوند را در 

ایـن بـاره،  بزرگ تـر از دیگـر مواهـب معرفـی می کنـد. 
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دانشگاه مجازی
رسانه های جدید و نهادهای یادگیری و 

آموزش عالی
ویلیام اچ. داتون / برایان دی. لودر

ترجمه علیرضا باروتی اردستانی، اعظم مرتضوی، 
علی ایلخانی پور نادری

چاپ اول 1388 
600 ص

پیشـرفت های فوق العـاده در فناوری هـای اطالعـات و ارتباطات ماننـد اینترنت و وب 
در جهتـی جریـان دارد کـه بـه نظـر می رسـد به تغییـرات بنیادیـن در سـاختار آموزش 
عالی و شـیوه های ارائه آن منجر خواهد شـد. در این میان نگرش ها نسـبت به تبعات 
ملیـت و منفـی متنوعـی که می تواند در اثـر این تغییرات در یادگیـری و پرورش ذهنی 
و فکـری دانشـجویان روی دهـد، بسـیار متفـاوت اسـت. در حالی کـه برخی مفسـران 
معتقدنـد کـه ایـن رسـانه های نوظهـور الگوهای جدیـد و موثـر یادگیـری الکترونیکی 
را تسـهیل می کننـد و به طـور جـدی تسـلط نهادهـای سـنتی دانشـگاهی را بـه چالـش 
می کشـند. برخـی دیگـر به اتوماسـیون آمـوزش عالی به عنـوان راهبـرد مدیریتی نگاه 
می کننـد کـه مشـاغل را از بیـن می بـرد و کیفیـت را تضعیـف می کنـد. در کنـار اینهـا 
نگرش هایـی وجـود دارنـد کـه معتقدنـد الزم اسـت چـاره ای مناسـب بـرای رفـع ایـن 
خطـرات و تبدیـل آن بـه فرصت هایـی بـرای تسـهیل پیوندهـای انسـانی و گسـترش 
فضـای صمیمیـت میـان افـراد اندیشـیده شـود. روابطـی کـه ارتباط اسـتاد و دانشـجو، 

دانشـجو با دانشـجو، و اسـتاد بـا اسـتاد را نیـز دربرمی گیرد. 
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روش های پژوهش در سیاست
پیتر بورنهام، کارین گیالند، واین گرانت، زیگ 

لبتون هنری
سیدمحمدکمال سروریان
چاپ اول 1388        

393ص

گزیـر آغـازگاه دانـش اسـت، بـه ویـژه دانش هـای  گاه و نا اندیشـیدن دربـاره روش، ناخـودآ
کنـده از آرزوهـا و بیـم و امیدهـای  اجتماعـی و علـوم فرهنگـی کـه سـامان و دامـان آنهـا آ
پیـش  رمـز  اسـت.  آن  نهادهـای  و  پهنـه جامعـه  در  آرمان ها یـش  در جسـت جوی  آدمـی 
افتادگـی برخـی جوامـع، همچنان کـه برخـی افـراد و راز واماندگـی دیگـران در همـاوردی 
نفس گیـر دنیـای مـادی در تنگناهـای پنـدار و گفتـار و کـردار، همانـا عطف توجـه به روش 
اسـت. ایـن روش شناسـی اسـت کـه جهان شناسـی و انسان شناسـی و معرفت شناسـی بشـر 
را از ژرفـای مغزهـا بیـرون می کشـد و راه را بـرای پیدایـی آنهـا در پهنـه کنش هـای فـردی 
گیرتریـن و امـروزه، خـواه ناخـواه  و سـازمانی انسـان به طـور عـام و به ویـژه در دولـت کـه فرا
و بالمـآل، تاثرگذارتریـن نهـاد جامعـه به شـمار می آیـد، می گشـاید. هـم از ایـن رو اسـت کـه 
پهنـه سیاسـت  باالخـص در  به ویـژه در دانش هـای اجتماعـی و  دانـش،  روش شناسـی در 
اهمیتـی چشـمگیر می یابـد و البتـه، یکـی از تفاوت هـای جوامع پیشـرفته و دیگـر جوامع نه 
لزومـا در مایه هـا و بافـت زندگـی سیاسـی و اجتماعـی آنهـا، کـه در رویکرد علمـی و عملی 

گیـر بـه روش و روش شناسـی اسـت.  فرا
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متن مجازی
سعیدرضا عاملی

چاپ اول 1388     
440 ص

متـن مجـازی همـه عرصه هـای نمایش علم را شـامل می شـود و به نوعـی دربرگیرنده 
»ابـزار علـم« در بسـتر محیـط مجـازی بـا مرکزیت همه انـواع تولیدات علمی اسـت. 
متـن مجـازی، ظرفیتـی را منعکـس می کنـد کـه متـن از پویایـی، قابلیـت و انعطـاف 
گیـر  بسـیار گسـترده برخـوردار می شـود و امـکان دسترسـی بـه متـن بـه صـورت فرا
و غیرمرکـزی امکان پذیـر می شـود. متـن مجـازی در واقـع »مغـز مجازی« اسـت که 
امـکان انباشـت و بـه روز کـردن پیوسـته اطالعـات را دارد. متـن مجـازی از ظرفیـت 
و پویایـی پاسـخگویی معنایـی برخـوردار اسـت و ماننـد موجـود زنـده و متحرکـی که 
دارای مغـز داده ای اسـت می توانـد از داده هـای خـود به صـورت فعـال اسـتفاده کند. 
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پژوهش مجازی
سعیدرضا عاملی

چاپ اول 1388     
120 ص

پژوهـش مجـازی امـکان اسـتفاده و بهره گیـری از روش هـای مختلف کمـی و کیفی 
را بـرای فهـم یـک مقولـه انسـانی و اجتماعـی فراهـم می سـازد. پژوهـش مجـازی از 
بعـد چندرسـانه ای برخـوردار اسـت و می تـوان متن، صـدا و تصویر را در سـنجه های 
پژوهشـی و همچنیـن مطالعـات کمـی و کیفـی همـراه بـا مصاحبه هـای عمیـق و 
مطالعـه مبتنـی بـر »گـروه کانونـی« را در محـور کار خـود قـرار دهـد. پرسشـنامه 
تصحیح شـونده  اتوماتیـک  به طـور  کـه  دارد  را  قابلیـت  ایـن  خـط  بـر  طراحی شـده 
گـر ایـن قابلیـت اعتباریابـی بـه کار بـرده شـود، محقـق نیـازی بـه صـرف  باشـد، ا
زمـان در مـورد موضوعـات خطـا یـا پاسـخ های بیـرون از محـدوده نخواهـد داشـت. 
گیرتـری را در پژوهش فراهـم می کنند و  پژوهش هـای مجـازی امـکان مشـارکت فرا
امـکان همراهـی کاربـران خـاص مثل نابینایـان، کاربرانـی که مشـکل حرکتی دارند 

و یـا ناشـنوایان را فراهـم می سـازند. 
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شبکه های علمی مجازی
سعیدرضا عاملی

چاپ اول 1388     
288 ص

جامعـۀ امـروزه در حـال تجربـۀ دوران جدیـدی اسـت. فرهنـگ، اجتمـاع، اقتصـاد و 
سیاسـت بـه طـرق مختلـف جهانی شـده اند. شـبکه های ارتباطاتی در هم  تنیـده و به  هم 
 پیوسـته  در تمامـی حوزه هـا، معانـی و مفاهیـم و بـه طـور کلـی همـه چیز را تحـت تأثیر 
قـرار داده انـد. ارتباطـات به مثابۀ »اسـاس فعالیت انسـان« در حال دگرگون سـاختن هر 
چیـزی اسـت. جهـان را بومـی و بـوم را جهانی می کند. رسـانه ها، شـبکه های مخابراتی 
و ماهـواره ای و همچنیـن شـبکۀ جهانـی اینترنـت بـه عنـوان نیـروی اصلـی فراینـد 
جهانی شـدن، بـه رشـد ایـن در هـم  تنیدگی و به  هم  پیوسـتگی سـرعت بخشـیده اند. این 
شـبکه ها، فضایـی تـازه ایجـاد کرده انـد کـه می تـوان از آن با عنـوان فضای دوم نـام برد. 
در واقـع؛ بـا ظهـور ایـن فضـای تازه، صحبت از جهانی  شـدن  یا جهانی شـدن ها نیسـت، 
صحبـت از دوفضایـی  شدن هاسـت. در ایـن معنـا، بـه مـوازات جهانـی  شـدن هایی کـه 
در فضـای فیزیکـی زندگـی در حـال روی دادن هسـتند، روندهـا و فرایندهایـی، گاه در 

ارتبـاط و گاه مسـتقل از آن، در فضـای مجـازی در حـال جهانی شـدن  هسـتند.
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آموزش، پژوهش و تولید دانش 
سیاسی

مطالعه کانادا
امیرمحمد حاجی یوسفی

چاپ اول 1388 
460 ص

»سیاسـت« بـه بیـان قدیـم و مانـدگار ارسـطو »اشـرف علـوم« اسـت. »سیاسـت« بـه 
انسـان، زیسـتن جامعه و تالش برای اصالح آن در مسـیر رسـیدن به سـعادت فردی 
و جمعـی را می آمـوزد. بـر همیـن اسـاس، جامعـه ای کـه در آن سیاسـت به درسـتی 
آموختـه نشـود، در جهـات بسـیاری دچـار نقصـان خواهـد بـود. برخـالف برخـی 
تصـورات دربـاره جایـگاه »سیاسـت«، ایـن علـم نه علـم دسـتیابی به قـدرت، که علم 
گرچـه در ایـن میـان اسـتفاده از  »سـامان دهی« بـه اجتمـاع و روابـط انسـانی اسـت. ا
قـدرت و الزامـات آن در مـوارد متعـددی ضـروری می نمایـد، امـا آنچـه اصالت دارد 
نـه نفـس قـدرت، که ثمره آن برای جامعه پویا و شکوفاسـت و از این رو، الزم اسـت 
فـرق نسـخه های اصیـل و تقلبـی از این »اشـرف علـوم«، از پایه به درسـتی به اعضای 
جامعـه آموختـه شـود و ایـن مسـئولیتی اسـت کـه در دوران مـدرن بیـش از همـه بـر 

عهـده »دانشـگاه« قـرار گرفته اسـت. 
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بررسی وضعیت آموزش و 
پژوهش علوم سیاسی و روابط 

بین الملل در ایران
به اهتمام حسین سلیمی

چاپ اول 1388    
793 ص

در جامعـه ایـران دغدغه سیاسـی و دانش سیاسـت به معنای عـام آن، با تاریخ طوالنی 
مدنیـت ایـن سـرزمین همزمـان اسـت و بـه  بیش از سـه هزار سـال پیـش و در متون 
کهـن پارسـی و نیـز در مبانـی اندیشـه های دینـی ایـن سـرزمین می رسـد. ایرانیـان در 
تاریـخ خـود نه فقـط بـا زبـان و فرهنـگ و آداب و رسـوم و نوع جهان بینی شـان، بلکه 
بـا نـوع نگـرش خـاص خـود بـه سیاسـت شـناخته می شـده اند و ایـن نگـرش نیـز به 

همـان انـدازه در هویـت آن هـا موثـر و تعیین کننده بوده اسـت. 
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درآمدی بر علوم انسانی 
انتقادی

به اهتمام مسعود آریایی نیا
چاپ اول 1388     

366 ص

ظهـور رنسـانس و پـس از آن، مدرنیتـه را بایـد نقطـه عطفـی در تاریـخ تاسـیس علوم 
انسـانی نویـن دانسـت، عبـور تفکـر غربـی از مدرس گرایـی متعبدانـه قـرون میانـی 
بـه بازاندیشـی های متامالنـه انسـانی زمینـه را بـرای تاسـیس نهادهـای معرفتـی کـه 
امـروزه بـه نـام »علـوم انسـانی« می شناسـیم فراهـم آورد و بـا گسـترش مقبولیـت 
گفتمـان مدرنیتـه و شـکوفایی مجـدد تمـدن غربـی، تمدن هـای غیرغربـی کـه در 
راه طی شـده  از  پیـروی  بـه  شـتاب آلودی  به نحـو  می بردنـد  به سـر  رکـود  و  رخـوت 
از سـوی کشـورهای غربـی روی آوردنـد و در ایـن راه بـا اجتنـاب از تعمـق و تدبـر 
الزم در بنیان هـای تمـدن مـدرن، بیشـتر بـر جنبه هـای ظاهـری و تکنولوژی هـای 
صنعتـی و نظامـی متمرکـز شـدند و چـاره را در تقلید نهـادی از آن چیـزی یافتند که 
در کشـورهای غربـی در جریـان بـود. به تدریـج و با مشـاهده پیشـرفت حیرت انگیز 
و پرشـتاب جهـان غربـی، در جسـتجوی راهـی بـرای جبـران عقب ماندگـی فکری، 

اجتماعـی و تکنولوژیـک برآمدنـد. 
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علوم انسانی و ماهیت 
تمدن سازی آن

به اهتمام علی خورسندی طاسکوه
چاپ اول 1388     

294ص

در جوامـع پیشـرفته و توسـعه یافتـه، علـوم انسـانی از ماهیـت تمدن سـازی و اعتبـار 
»سـرمایه  ای« برخـوردار اسـت و برنامه ریزی هـای اجتماعـی و سیاسـتگذاری  بـرای 
دسـتیابی بـه سـرمایه های مـورد نیـاز زندگـی اجتماعی در عصـر مدرن، براسـاس آن 
بنیـان گذاشـته می شـوند، ایـن در حالـی اسـت کـه در جوامـع کمتـر توسـعه یافته و یـا 
جوامعـی کـه در تـالش بـرای دسـتیابی به توسـعه و پیشـرفت هسـتند، علوم انسـانی، 
اغلـب به مثابـه دانش هایـی انتزاعـی و ذهنی شـناخته می شـوند که بـا مجموعه ای از 

کلیـات، مفاهیـم و یافته هـای مقدارناپذیـر سـروکار دارند. 
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نظریـه دانشـگاه تمدن سـاز، از دو منظـر آرمانـی و واقع نگـر، حقایـق فـوق را مطمح 
نظـر قـرار داده و سـعی دارد پاسـخی در خـور به دو پرسـش و خواهش بـزرگ جامعه 
آرمانـی، دانشـگاه  از منظـر  نمایـد.  ارائـه  پیرامـون کارکـرد و مأموریـت دانشـگاه 
تمدن سـازبا نـگاه توأمـان بـه تمـدن نـاب، اصیـل و پیشـرو ایرانـی از یـک سـو و 
آموزه هـای تمدنـی نجات بخـش، فطـری و تمـام عیـار اسـالمی از سـوی دیگـر، بـا 
پرهیـز از پذیـرش بـی چـون و چـرای انگاره هـای غیر اسـالمی و غیر ایرانـی غایتی 
و  فرهیختـگان  و ضمیـر  دل  و  اندیشـه  فـراروی  را  آرمانی شـدنی  و  دسـت یافتنی 
دانشـگاهیان قـرار می دهـد. از ایـن منظـر دانشـگاه تمدن سـاز یـک آرمـان، قلـه و 
هـدف محسـوب می شـود. آرمانـی که بـه دلیـل واال بـودن حرکت سـاز، تحرک آفرین 

و شـتاب بخش اسـت.

درآمدی بر دانشگاه تمدن ساز 
اسالمی

بایسته های نظری
گردآوری: علی آدمی ابرقویی

چاپ دوم 1387 
331 ص
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مبانی نظری و روش شناسی 
مطالعات میان رشته ای

مجموعه مقاالت
تدوین و ترجمه سیدمحسن علوی پور و همکاران

چاپ اول 1387     
644ص 

اخیـر  دهه هـای  در  رشـته ای،  مختلـف  عرصه هـای  بـه  دانـش  تقسـیم بندی  نظـام 
مـورد چالـش جـدی فـرا گرفتـه اسـت. محصـور مانـدن دانش پژوهـان در مرزهـای 
را  نوآوری هـا  و  خالقیت هـا  از  بسـیاری  ظهـور  امـکان  رشـته ای،  غیرمنعطـف 
از آنهـا می سـتاند و آنهـا را بـه کاربـران مطیـع نظـام موجـود آموزشـی و پژوهشـی 
تبدیـل می نمـود. از دیگـر سـو، رهایـی از پیامدهـای تخصصـی شـدن بیـش از اندازه 
در حوزه هـای مختلـف علمـی و همچنیـن ضـرورت ایجـاد زمینه هـای فکـری برای 
پـرورش رویکردهـای خالقانـه و انتقـادی در میـان دانشـجویان و شـاغالن بـه امـور 

می سـازد.  اجتناب ناپذیـر  را  »میان رشـتگی«  بـه  پرداختـن  پژوهشـی، 
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چالش ها و چشم اندازهای 
مطالعات میان رشته ای 

مجموعه مقاالت
تدوین و ترجمه سیدمحسن علوی پور و همکاران

چاپ اول 1387 
 648 ص

کتاب حاضر، با هدف شناسـایی چشـم اندازها و چالش های پیش روی میان رشـتگی 
بـه نـگارش درآمـده اسـت. نویسـندگان مقـاالت، کـه از متخصصـان و پژوهشـگران 
علـوم میان رشـته ای به شـمار می رونـد، بـه ما نشـان می دهنـد که در صورت گسـترش 
عملـی میان رشـته ای ها، بایـد خـود را بـرای مقابلـه بـا چـه چالش هـای محتمـل و 
بـر  مبتنـی  انتخاب شـده،  مقـاالت  کنیـم.  آمـاده  از چـه فرصت هایـی  بهره بـرداری 
رویکردهـای فکـری متنـوعـ  و حتـی در مـواردی متعـارضـ  اسـت کـه البتـه همین 
امـر نیـز می توانـد بـه خواننـده ایرانـی کمـک کنـد کـه بـا آشـنایی بـا دیدگاه هـای 
مختلـف، بـه بررسـی انتقـادی مباحـث دسـت زنـد و نگاهـی خالقانـه بـه موضـوع 

باشد.  داشـته 
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فرهنگ و متن
گفتمان و روش شناسی پژوهش 

اجتماعی و مطالعات فرهنگی
ویراسته الیسون لی و کیت پینتون

ترجمه حسن چاوشیان
چاپ اول 1388    

391ص

گیـر اسـت کـه تقریبـا هـر امـر  گسـتره موضوعـات مطالعـات فرهنگـی آن قـدر فرا
انسـانی را می تـوان در قالـب آن مـورد بررسـی و تدقیـق قـرار داد، نکتـه ظریفـی 
کـه در ایـن میـان نبایـد فرامـوش کـرد، ضـرورت توجـه و در عیـن حـال هوشـیاری 
نسـبت بـه اهمیـت فرهنـگ عامـه در برابـر فرهنـگ خـواص مسـلط اسـت. بـرای 
مطالعـات فرهنگـی در حالـت خنثـی و مشـاهده گر ایـن خطـر وجـود دارد کـه بیش 
از آنکـه تجویـزی هنجاریـن در اختیـار اندیشـمندان و نیروهای تاثیرگـذار اجتماعی 
قـرار دهـد، بـه تمجیـدی سـاده انگارانه از فرهنـگ عامـه تبدیـل شـود. در حالـی کـه 
مطالعـات فرهنگـی بـا رویکـرد هنجـاری، در جایگاه روشـنفکری منتقـد اجتماعی 
قـرار می گیـرد کـه بـا پرهیـز از تعصـب بـا طـرد یک جانبـه، خـود را در قبـال سـبک 
زندگـی مطلـوب انسـانی و جامعـه نیکـی کـه شـکوفایی بشـری در آن میسـر اسـت، 

متعهـد و مسـئول می انـگارد. 
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گون کمی و  امـروزه هم زمـان بـا گسـترش و افزونگی یافتـن حجم پژوهش هـای گونا
کیفـی در حوزه هـای متنـوع علمـیـ  خاصـه در حوزه هـای علـوم اجتماعی و انسـانی 
ـ از یـک سـو، و فقـدان ابزارهـای قابـل اعتمـاد به منظـور پـردازش داده هـا از سـویی 
دیگـر به ویـزه در کشـورهای کمتـر توسـعه یافته یـا در حـال توسـعه ای چـون ایـران، 
طراحـی و به کارگیـری هنوشـمندان نرم افزارهای خـاص رایانه ای کـه توانایی برآورده 
سـاختن نیازهـای منحصربه فـرد پژوهشـگران در عصـر حاضـر را داشـته باشـند بـه 
ضرورتـی اجتناب ناپذیـر تبدیـل شـده اسـت. هرچنـد نمی تـوان منکـر توانایی هـای 
کشـورهای توسـعه یافته در طراحـی چنیـن  نرم افزارهایـی شـد امـا چنیـن واقعیتـی را 
بـه هیـچ عنـوان نمی تـوان بـه مفهـوم وابسـتگی کامل بـه متخصصان چنیـن ممالکی 
و نفـی توانمندی هـای اسـتادان و متخصصـان داخلی محسـوب نمود. نرم افـزار ا.آر.
پـی نمونـه ای ملمـوس و در دسـترس از ذهـن خـالق و تـوان بی بدیـل دانشـمندان و 

متخصصـان ایـن مـرز و بـوم در چنیـن عرصه ای اسـت. 

نرم افزار تحقیقات  
علوم اجتماعی ـ علوم انسانی

با استفاده از سلول های اطالعاتی
مهدی محسنیان راد و همکاران

48000 تومان )نسـخه دانشجویی(
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پژوهش در علوم سیاسی
رویکردهای اثبات گرا، تفسیری و انتقادی

کاووس سیدامامی
چاپ دوم 1387    

519 ص

امـروزه در عرصـه علـوم اجتماعـی، کـه علـوم سیاسـی نیـز بخشـی از آن به شـمار 
گون  مـی رود، هیچ گونه وحدت روش شـناختی مشـاهده نمی شـود. رویکردهـای گونا
بـه پژوهـش در علـوم اجتماعـی، مبانـی فلسـفی و معرفت شـناختی متفاوتـی دارند و 
راههـای مختلفـی بـرای دسـتیابی بـه دانـش علمـی توصیـه می کننـد. بـا عیان شـدن 
کاسـتی های هـر یـک از روش هـای موجـود، بـه ادعاهـای مطلـق ایـن روش هـا برای 
کسـب )شـناخت( اقبـال چندانـی نمی شـود. نـه می تـوان تمـام پدیده هـای اجتماعی 
را در قالـب روابـط منطقـی و ریاضی گونـه درآورد و فهـم آنهـا را بـه قـوای عقالنـی 
ذهـن شناسـنده سـپرد و نـه می تـوان بـه تجربـه ناب کـه فارغ از هـر نوع پیـش داوری 

و مفروضـات و سـاختارهای ذهـن پیشـین اسـت، دل بسـت.
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اندیشه پیچیده و روش یادگیری در 
عصر سیاره ای

ادگار مورن، راول دومینگو موتا،
 امیلیو -روخر سییورانا

ترجمه محمد یمنی دوزی سرخابی
چاپ اول 1387 

125 ص

اندیشـیدن در کنـار امـوری چـون زبـان، ابزارسـازی، نهادسـازی و ... از ممیـزات 
انسـان اسـت؛ از ایـن رو اندیشـه، انسـان را بـه »حیـوان ناطـق« ارتقـا می دهـد: »ای 
بـرادر تـو همـه اندیشـه ای، مابقـی خـود اسـتخوان و ریشـه ای«. اما همین اندیشـیدن 
بـرای آن کـه نافـذ و اثرگـذار باشـد، ویژگی هایـی را مطلبـد کـه از آن جملـه داشـتن 
روش اندشـیدن اسـت. روش اندیشـیدن گرچـه جزیـی از اندیشـه اسـت، امـا بـه آن 
جهـت می دهـد و آن را پرمایـه و فربـه می سـازد. در ایـن کتـاب اندیشـه پیچیـده 
به مثابـه چنیـن روشـی مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. پیچیدگـی و اندیشـه پیچیـده، 
به عنـوان چالشـی کـه الزم اسـت ذهـن مـا بـا آن مواجه شـود، از ضروریات اسـت. به 
مـوازات سـیاره ای شـدن زندگـی انسـانی، چنیـن روشـی بـرای اندیشـیدن در همه جـا 

می یابـد.  ضـرورت 
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دانش و دانشمند
 در ادبیات فارسی

مهدی محبتی
چاپ اول 1388 

795 ص

درک دقیـق جایـگاه و خاسـتگاه و ارزش هـا و روش هـا و منش هـای علـم و عالـم در 
ادبیـات فارسـی بهتریـن معیـار بـرای فهـم میـراث گذشـته و نقـد موازیـن امروزیـن 
فرهنـگ و ادب ایرانـی و اسـالمی اسـت، چون راسـتی و درسـتِی گفتـاری و رفتارِی 
هـر فرهنـگ و تمدنـی را از نـوع برخـوردش بـا دانـش و دانشـمند ـ بـه روشـنی ـ 
می تـوان دریافـت. بـه همیـن جهـت کوشـیده ایم تـا بـا توصیـف و ترسـیم دقیـق و 
مسـتدل و مسـتند علـم و عالـم در ادبیـات فارسـی، هم چشـم اندازی روشـن و عمیق 
از گذشـته پیـش چشـم ها بیاوریـم و هـم معیـاری دقیق بـرای نقد شـیوه برخورد های 

علمـی و فرهنگـی امـروز در ایـن حـوزه بـه ذهن هـا و زبان هـا بدهیـم.
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پنهـان در اخـالق حرفـه ای نشسـته اسـت: میـراث  بـر سـر سـه گنـج  مـا  جامعـه 
اخالقـی ایـران باسـتان و میـراث غنـی اخـالق حرفـه ای در آموزه های اسـالمی و نیز 
میـراث اخـالق حرفـه ای در تمدن اسـالمی. شـناخت این سـه گنج جایـگاه راهبردی 
اخـالق حرفـه ای در فرهنـگ و دیـن مـا را نشـان می دهـد. در مقایسـه بـا کشـورهای 
صنعتـی، در توسـعه اخـالق حرفـه ای وضعیـت مطلوبـی نداریـم. فقـدان یـا نقصـان 
دغدغـه اخالقـی در حرفـه و عدم احسـاس نیـاز به پژوهش های اخالقـی در صنعت، 
کـم کاری محققـان و غفلـت، سـه عامـل عقب ماندگـی مـا در اخالق حرفه ای اسـت.

اخالق حرفه ای در 
تمدن ایران و اسالم

احد فرامرز قراملکی و همکاران
چاپ دوم 1388

760 ص
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ارزش و دانش
مقدمه ای بر دانشگاه اسالمی

به اهتمام اصغر افتخاری و همکاران
چـاپ اول 1386، چاپ دوم 1387 

385 ص

الگوهـای  کـز علمـی و پژوهشـی، تحلیـل و طراحـی  از جملـه رسـالت های مهـم مرا
علمـی ای اسـت کـه می توانـد در مقـام نظریه پـردازی یـا مدیریـت دانـش و اندیشـه موثر 
و مفیـد باشـد. مقولـه »دانشـگاه اسـالمی« علی رغـم اهمیـت و تاثیرگـذاری ای کـه در 
جریـان تولیـد و کاربـردی نمـودن علـم در کشـور دارد، کمتـر از ایـن منظـر مـورد توجه 
بـوده اسـت. ایـن موضـوع مهم پـس از مطرح شـدن آن بیشـتر رنگ و بوی ژورنالیسـتی 
و سیاسـی بـه خـود گرفتـه و چنـدان نتوانسـته در فضـای علمـی و بـه دور از گرایش هـا و 

تعلقـات سیاسـی و فکـری، مـورد تدبـر و تحقیـق قـرار گیـرد. 
ایـن اثـر در قالب طرح مشـترکی از سـوی دانشـگاه امام صـادق)ع( و مؤسسـه مطالعات 
فرهنگـی و اجتماعـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در موضوع دانشـگاه اسـالمی 
گرچه ابعاد و سـطوح معنایـی و کاربردی  تهیـه و منتشـر شـده اسـت. ناشـران معتقدنـد ا
دانشـگاه اسـالمی بسـیار متعـدد اسـت که به طـور طبیعی همه آنهـا را نمی تـوان در اثری 
واحـد پوشـش داد، امـا امیدوارنـد از رهگـذر تولیـد و عرضـه آثـاری از این قبیـل، امکان 

طـرح عالمـان و تحلیـل کاربردی »دانشـگاه اسـالمی« بیـش از پیش فراهم شـود. 
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آشتی واقع گرایی و سازه گرایی
پس از بررسی گرایش های نوین در 

فلسفه علوم اجتماعی
ترجمه و تألیف مرجان جعفری روشن

چاپ اول 1387 
128ص

تحقیقـات علـوم اجتماعـی بـر بنیان هـای فلسـفی متنوعـی بنـا شـده اند. از ایـن رو 
گرایش هـای فلسـفی نویـن در جوامـع علمـی بشـری از اهمیـت زیـادی برخـوردار 
می باشـند. هـدف نهایـی ایـن کتـاب، معرفـی دیدگاهـی بـا نـام واقع گرایی سـازه گرای 
عمل گـرا اسـت. امـا ایـن موضـوع بـدون توجه بـه گرایش هـای نوین در فلسـفه علوم 
اجتماعـی ممکـن نیسـت. از ایـن رو کتـاب ابتـدا از مسـیر بررسـی گرایش هـا و 
چالش هـای نویـن در فلسـفه علـوم اجتماعـی گـذر می کننـد، تـا مخاطبیـن وضعیت 
ادامـه  در  دهنـد.  قـرار  ارزیابـی  و  تعمـق  مـورد  را  اجتماعـی  علـوم  فلسـفه  فعلـی 
ایـن مبحـث، بـه معرفـی دیدگاه هایـی در رابطـه بـا پیونـد واقع گرایـی و سـازه گرایی 

می پـردازد. 
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استقالل، آموزش و تفکر 
انتقادی

کریستوفر وینچ
ترجمه افشار امیری

چاپ اول 1386   
344 ص

الزمـه اسـتقالل، مهـارت و دانـش اسـت، عـالوه بـر آن، فـرد بایـد بتـوان تصمیمات 
منطقـی بگیـرد و آنهـا را عملـی کنـد. امـا اسـتقالل، تنهـا در فـرد خالصه نمی شـود 
و بـه شـرایط اجتماعـی هـم بسـتگی دارد. در جامعه ای کـه در توزیع ثـروت، قدرت، 
دانـش و موقعیـت نابرابـری وجـود دارد و فـرد از برخـی انتخاب هـا محـروم اسـت، 

اسـتقالل بـه شـدت کاهـش می یابد. 
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تشکل های صنفی دانشجویی
دفتر ترجمه مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چاپ دوم 1386     
135 ص

یـا  و  اغلـب دانشـکده ها  اسـت کـه در  نهادگونـه  انجمـن دانشـجویی، تشـکیالتی 
اجتماعـی  مسـائل  زمینـه  در  آن  فعالیت هـای  عمـده  و  دارد  وجـود  دانشـگاه ها 
انجمن هـای  بیشـتر  اسـت.  دانشـجویی  سـازمان  تشـکیالتی  درون  برنامه هـای  و 
دانشـجویی توسـط دانشـجویان و بـرای دانشـجویان اداره می شـوند و از دانشـگاه ها 
ایـن انجمن هـا انعکاس هـا دیدگاه هـای  اسـتقالل نسـبی دارنـد. هـدف از تشـکیل 
دانشـجویان دربـاره مسـائل دانشـگاهی و در برخـی مـوارد پیرامـون مسـائل محلـی 

و ملـی اسـت. 
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دانش در چالش
دانشگاه در جامعه دانایی

جرارد دالنتی
ترجمه علی بختیاری زاده

چاپ اول 1386     
276 ص

در شـرایطی کـه دانـش بـه سـمت دموکراتیـزه شـدن پیـش مـی رود نقـش و هویـت 
جدیـدی بـرای دانشـگاه رو بـه ظهـور گذاشـته اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه دانشـگاه 
دیگـر نهـاد مهمـی از نظـر بازتولید دانش نیسـت و همین طور نقش تدویـن و تعیین 
فرهنـگ را برعهـده نـدارد، بنابرایـن می توانـد خـود را بـا جامعـه مدنـی پیونـد زنـد. 
دانشـگاه کـه دیگـر مـکان انحصـاری انـواع مختلـف دانـش نیسـت به منزلـه نهـاد 

مهمـی در جامعـه می توانـد عمـل کنـد. 
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جامعه شناسی علم
و انجمن های علمی در ایران

محمود شارع پور / محمد فاضلی
چاپ اول 1386 

90 ص

علـم  اجتماعـی  سـازمان  درون  عناصـر  بـه  گـون  گونا زوایـای  از  مختلـف  علـوم 
پرداخته انـد. ظهـور رشـته هایی نظیـر اقتصـاد علـم، علم سـنجی، مدیریـت تحقیـق 
و توسـعه، جامعه شناسـی و انسان شناسـی علـم و علم پژوهـی نشـانه هایی از تـالش 
بـرای شـناخت عناصـر نظـام اجتماعـی علـم و سـازوکارهای تغییـر و تحـول درون 
آن اسـت. اثـر حاضـر کوششـی بـرای درک ایده هـای برخـی جامعه شناسـان دربـاره 
سـازمان اجتماعـی علـم و چگونگـی نظم یافتن آن اسـت. به عـالوه ایده هایی درباره 
سـازوکار انگیـزش افـراد بـه کار کـردن درون سـازمان اجتماعـی علـم در خـود دارد. 
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شناخت جوامع دانایی
جرارد دالنتی

ترجمـه علی بختیاری زاده
چاپ اول 1386     

282 ص

در شـرایطی کـه دانش به سـمت دموکراتیزه شـدن پیش می رود نقـش هویت جدیدی 
بـرای دانشـگاه رو بـه ظهـور گذاشـته اسـت. بـا توجه بـه اینکه دانشـگاه دیگـر نهاد 
مهمـی از نظـر بازتولیـد دانـش نیسـت و همینطور نقـش تدوین و تعییـن فرهنگ را 
بـر عهـده نـدارد، بنـا برایـن می تواند خـود را با جامعـه مدنی پیونـد زند. دانشـگاه که 
دیگـر مـکان انحصـاری انواع مختلـف دانش نیسـت به منزله نهاد  مهمـی در جامعه 

می توانـد عمـل کند. 
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آموزش و اجتماع
دایان جرلوک

ترجمه غالمرضا خواجه پور
چاپ اول 1386 

338 ص

منزلت بخـش  و  انسـان  خویشـتن  سـازنده  یادگیـری،  و  آمـوزش  باشـد  قـرار  گـر  ا
فـرد گـردد، دیگـر نمی توانـد مجـزا و بی کنـش متقابـل بـا محیطـی باشـد کـه در آن 
بـزرگ  شـده و زیسـت می کنـد. محیطـی بـه نـام اجتمـاع، جامعـه و جهـان، چـرا کـه 
خویشـتن مـا وابسـته بـه جمـع اسـت، آنهـم به گونـه ای اجتناب ناپذیـر و نه بـه اختیار 
مـا، دیگرانـی کـه اجتمـاع مـا را شـکل می دهنـد باید باور داشـت که آمـوزش چیزی 

فراتـر از چهاردیـواری کالس درس و حیـات مدرسـه و دانشـگاه اسـت. 
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بازسازی و توسعه علوم اجتماعی
با نگاهی به ساختار برنامه درسی

پرویز اجاللی
چاپ اول 1386     

425 ص

برنامـه ای کـه ایـن مطالعـه ارائـه می دهـد، یـک برنامـه کلـی اسـت و جزئیـات کار را 
تعییـن نمی کنـد. به سـخن دیگـر، برنامه پیشـنهادی ما یک برنامه یا طرح سـاختاری 
اسـت. منظـور از اصطـالح »طـرح سـاختاری« چارچوبـی کلـی و انعطاف پذیـر برای 
برنامـه اسـت کـه در قالـب آن دانشـگاه ها می تواننـد برنامه هـای درسـی دقیـق بـرای 
خـود طراحـی کننـد و براسـاس عالئـق و تخصـص هیئـت علمـی و اولویت هـای 

دانشـگاه و منطقـه برنامـه را تکمیـل کنند. 
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فراهـم نمـودن فضایـی خـالق و محیطـی پویـا بـرای دانشـجویان و بـه روز کـردن 
آموزش هـا و مطالـب علمـی تخصصی در طـول دوره تحصیل، از آنهـا افرادی توانا و 
مسـاعد و پذیرای تغییر و تحول خواهد سـاخت، کسـانی که قابلیت های کارآفرینی 
و خوداشـتغالی در آن هـا بـه مراتب بیـش از فارغ التحصیالن آموزش های کالسـیک 

و سـنتی است. 

کارآفرینی دانش آموختگان 
دانشگاهی

نسرین جزنی
چاپ اول 1386

272 ص
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تقویـت بنیـه علمـی کشـور در گـرو عوامـل متنوعـی ا سـت کـه از مهم تریـن آن هـا 
می تـوان نهادینه شـدن فرهنـگ و نگـرش علمـی را در میـان خـواص و نیـز در بیـن 
به واسـطه  متخصصـان  مـوارد  از  بسـیاری  در  داد.  قـرار  کیـد  تأ مـورد  مـردم  عامـه 
محصـور شـدن در چارچوب هـای تنـگ تخصص هـای خـود، از انتقـال مفاهیـم و 
آرای حائـز اهمیـت و نوپدیـد در قلمـروی کـه در آن سـرگرم انجـام پژوهش هسـتند 

بـه متخصصـان دیگـر در حوزه هـای همسـایه و یـا دورتـر بـاز می ماننـد. 

دانشگاه، تفکر علمی، نوآوری، و 
حیطه عمومی

علی پایا
چاپ اول 1385  

172 ص
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سیری در تحوالت آموزشی و 
پژوهشی علوم سیاسی و روابط 

بین الملل
نقش عوامل تاثیرگذار سطح کالن

به اهتمام نسرین مصفا
چاپ اول 1385 

308 ص

یکـی از شـاخص هـای تعییـن کننـده در ارتقـای رشـته هـای علـوم سیاسـی و روابـط 
بیـن الملـل فراهم نمـودن زمینه هـای الزم برای ارائـه پژوهش های کاربـردی، نظریه 
و بنیادیـن در حـوزه تصمیم گیـری سیاسـی اسـت. ایجـاد حلقـه ای از پژوهشـگران 
بتواننـد داده هـای  دانشـگاهی کـه در آن حلقـه زبده تریـن و کارآمدتریـن نیروهـا 
اختیـار  در  منسـجم  و  مـدون  به صـورت  را  آموزشـی  نظـام  در  موجـود  پژوهشـی 
کیـد صـرف بـر آمـوزش و  دسـتگاه های اجرایـی قـرار دهنـد، موجـب می شـود تأ
انتقـال مطالـب بـه صـورت انفعالـی جـای خـود را بـه آمـوزش مبتنـی بـر پژوهـش 

بدهد. 
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نظام ارتباطی آموزش در ایران
آموزش متوسطه و آموزش عالی با تاملی 

بر علوم انسانی
علی خورسندی طاسکوه

چاپ اول 1385  
184 ص

امـروزه فضاهـای زمانـی و مکانـی تعلیـم و تربیـت و کارکردهـای بخـش آمـوزش، 
نظیـر بسـیاری از پدیده هـا و مقـوالت اجتماعـی متاثـر از عصـر فنـاوری اطالعـات 
و ارتباطـات، مصادیـق و مرزهـای مرسـوم و متعـارف خود را پشـت سـر گذاشـته اند. 
در سـایه چنیـن تحوالتـی و بـر اثـر تنـوع انتظـارات و کارکردهـا، صورت بندی هـای 
رویکردهـا  چنانچـه  شـکل گیری اند...  حـال  در  آمـوزش  بخـش  در  جدیـدی 
و آموزه هـای نویـن تعلیـم و تربیـت ـ و یـا رویکـرد نظام منـد ـ را معیـار داوری و 
ارزشـیابی قـرار دهیـم، بـه نظـر می رسـد کـه نظام آموزشـی ما بـا بسـیاری از اصول و 

فرایندهـای علمـی و پیشـرفته تعلیـم و تربیـت هـم آوا نیسـت.  
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درآمدی بر توسعه آموزش عالی 
در ایران با تأکید بر علوم انسانی

نعمت الله عزیزی
چاپ اول 1385 

180 ص

در شـرایط فعلـی آمـوزش عالـی کشـور، عمومـا اسـتاد در برابـر ترکیـب ناهماهنگی 
از دانشـجویان قـرار دارد کـه در نهایـت سـبب تنـزل سـطح کیفیت آموزش تا سـطح 
مقبـول کالس می شـود. از طـرف دیگـر، اشـتغاالت بیـش از حـد اسـتادان )تدریس 
یـا مشـاغل دیگـر(، آنـان را از مطالعـه و به روز بـودن علمی دور سـاخته؛ طوری که به 

فرهنگ سـازمانی دانشـگاه ها آسـیب رسـانده است. 
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سایر کتاب های منتشره
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عرفان و ُمدرنیته 
رویکردی برمبناِی اندیشۀ عرفانی در ایران

 عبدالحمید ضیایی  
چاپ دوم 1399

420 ص

امید اجتماعی
هادی خانیکی 

چـاپ اول 1398 / چاپ دوم  1398 
 588 ص

وجوه اجتماعی مدیریت جامع سیالب و
مشارکت ذی نفعان در آن 

برنامه ویژه مدیریت سیالب
ترجمه آریا متین  

چاپ اول 1398    
 235 ص
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تجربه تجدد
رویکردی انسان شناختی به امروزی شدن فرهنگ ایران
 نعمت الله فاضلی
چـاپ اول 1393، چاپ دوم 1396
761 ص

ارتباطات توسعه در جهان سوم
سرینو اس آر. ملکات و لزلی استیوز
ترجمه شعبانعلی بهرامپور

چاپ اول 1388، چاپ سـوم 1396 
656ص

روابط دولت وملت در ایران
محمدحسین پناهی و علی انتظاری

چـاپ اول 1397 / چاپ دوم  1398 
878 ص
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مجموعه مقاالت 
فردگرایی و جمع گرایی

تدوین و ویرایش مرتضی بحرانی
چاپ اول 1394

422ص

چکیده مقاالت اولین همایش ملی
مسائل اجتماعی زنان

گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
چاپ اول 1397

472 ص

فمنیسم و خانواده
سیاست و جامعه در ایاالت متحده و بریتانیا

جنیفر سامرویل
ترجمه محمود ارغوان

چاپ دوم 1395
344ص
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فرهنگ و روابط بین الملل
جولی ریوز 
محسن بیات
چاپ دوم 1393
163ص

تهران و چالش های سنت و مدرنیسم
جلد اول: قاجار تا رضاخان
سیدابوالحسن ریاضی

چاپ اول 1393 
181 ص

عدالت در اسالم )جلد 1و2(
محمدرضا حاتمی و جبار رحمانی
چاپ اول 1391
جلـد 1 429ص، جلد 2372 ص
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دایره المعارف جنبش های اسالمی )جلد 1-5(
به اهتمام محمدرضا حاتمی و مرتضی بحرانی

چاپ اول 1392
جلـد 1 )457 ص(ِ جلـد 2 )325 ص(، جلـد 3 )328 ص(، جلد 4 

)381 ص(، جلد 5 )337ص(

درآمدی بر جریان شناسی فرهنگی 
بین المللی معاصر

محمدرضا دهشیری
چاپ اول 1393 

276ص

تداوم و تغییر ارتباطات بین المللی
دایا کیشان توسو

ترجمه علی مطهرطلب
چاپ اول 1396 

606ص
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هنجارها در سه کتاب مقدس: تورات، 
انجیل و قرآن
)تحلیل محتوای عمقی(
مهدی محسنیان راد
چاپ اول 1392
895 ص

تاریخ سیاسی انتخابات ریاست جمهوری 
اسالمی ایران
غالمرضا خواجه سروی، علی اکبر رزمجو و محمدمحسن شارعی
چاپ اول 1392
273 ص

فرهنگ و سیاست
جین اریک لین / سوانته ارسون
غالمرضا خواجه سروی
چاپ اول 1392
555 ص
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عدالت فقهی
عباس کالنتری خلیل آباد

چاپ اول 1391
283 ص

نظریه های ارتباطات
مفاهیم انتقادی در مطالعات رسانه ای و فرهنگی

ویراستار انگلیسی پل کویلی
سرویراستار فارسی: سعید رضا عاملی

ترجمه شاهو صبار
چـاپ اول 1387، چاپ دوم 1391

فقه حکومت اسالمی
از منظر شیعه و سنی

توفیق محمدالشاوی
ترجمه غالمرضا خواجه سروی

چاپ اول 1392
341 ص
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مبانی اندیشه سیاسی در اسالم
سیدمحمد موسوی
ویراستار علمی: محمدرضا حاتمی
چاپ اول 1391
389 ص

تهدید نرم: رویکردی اسالمی
اصغر افتخاری
چاپ اول 1391
282 ص

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان
علی اکبر علیخانی و همکاران
چاپ اول 1390
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نظریه عدالت
جان  رالرز

سیدمحمدکمال سروریان، مرتضی بحرانی
با مقدمه استاد رضا داوری اردکانی

چاپ دوم 1390
178ص

رهبری استراتژیک
جان ادر

محمدتقی امینی، محمدرضا شاکر دنیوی، سیده شیما  سیدعلیخانی
چاپ اول 1391

141 ص

ضد یهودیت به مثابه حربه ای سیاسی
اسرائیل، امریکا و سوء استفاده از تاریخ

نورمان  گ .  بینکل اشتاین
ترجمه محبوبه شمشادیان

چاپ اول 1390
455ص
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میراث تمدنی ایران
از ایران باستان تا ایران انقالب اسالمی با تأکید بر علوم انسان 
)جلد1و2(
نعمت الله فاضلی
چاپ اول 1390
1157 ص

بنیادهای هویت ملی ایرانی
چهارچوب نظری هویت ملی شهروندمحور
حمید احمدی
چاپ دوم 1390
458 ص

قانون ملل
جان رالز
ترجمه مرتضی بحرانی و محمد فرجیان
چاپ اول 1389
248ص
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پوشش و حجاب زن در ادبیات فارسی
از ایران باستان تا انقالب مشروطه

مهدی محبتی
چاپ اول 1389

508 ص

اصول مدل سازی معادالت ساختاری
مارویاما جفری ام.

ترجمه صمد رسول زاده اقدم
چاپ اول 1389

379ص

فربه و نحیف
خاستگاه هنجارهای اخالقی

مایکل والزر 
سیدصادق حقیقت، مرتضی بحرانی

چاپ اول 1389
145 ص
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پوشش و حجاب زن در ادبیات فارسی
از انقالب مشروطه تا امروز
مهدی محبتی
چاپ اول 1389
210 ص

اخالق کاربردی در ایران واسالم
به اهتمام احد فرامرز قراملکی
چاپ اول 1389
708 ص

سلوک دادرسی در فرهنگ و تمدن اسالمی
اخالق حرفه ای قضاء
محمد ادیبی مهر
چاپ اول 1389
180 ص
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مجموعه مقاالت اولین همایش بین المللی 
محیط زیست و ژئوپلتیک خلیج فارس

جلد اول: محیط زیست / جلد دوم: علوم سیاسی
به اهتمام محمدجواد جاوید

چاپ اول 1389

ریشه های شرقی تمدن غربی
جان ام. هابسون

ترجمـه عبدالله فرهی
چاپ اول 1389

661ص

تاریخ جهان اسالم در قرن بیستم
راینهارد شولتسه

ترجمه ابراهیم توفیق
چاپ اول 1389

492 ص
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انسان اخالقی و جامعه غیراخالقی
راینهولد نیبور
ترجمه رستم فالح
چاپ اول 1389
320 ص

تاملی بر مفهوم حجاب در ادیان الهی
به اهتمام محمدجواد جاوید
چاپ دوم 1389
217 ص

زبان و سیاست
ِفِرد دالمایر
به اهتمام و ویراستاری عباس منوچهری
با همکاری سیدمحسن علوی پور، مرتضی بحرانی، مسعود آریایی نیا
چاپ اول 1389
 388 ص
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شگفتی؟ 
قدرت جهانی و ناخرسندی از آن

فرد دالمایز
به اهتمام و ویراستاری عباس منوچهری

با همکاری سیدمحسن علوی پور، مرتضی بحرانی، مسعود آرییایی نیا و 
حمید نساج

چاپ اول 1389 
420ص

بومی و جهانی
تغییرات اجتماعی در آسیای جنوب شرقی

ریاض حسن
ترجمه ابوالفضل مرشدی

چاپ اول 1389
529 ص

زبان مفاهیم بنیادی در فلسفه
خوسه مدینا

محمود کریمی
چاپ اول 1389

312ص
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سیاست رسانه ای شده، ارتباطات در اینده 
دموکراسی
دبلیو  لنس بنت و رابرت ا. انتمن
مسعود آریایی نیا
چاپ اول 1389
732 ص

فلسفه به مثابه روش
جستارهایی فلسفی در عصر کنونی
هاوی کارل و دیوید گامز
سیدمحمد کاظم علوی و همکاران
چاپ اول 1389
523 ص

سرمایه اجتماعی و وضعیت آن در ایران 
به اهتمام محمدجواد جاوید و اصغر ایزدی جیران
چاپ اول 1389
327ص
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تحوالت جدید ایران و جهان
به کوشش بهرام نوازنی

چاپ اول 1388
132 ص

آسوکا و پارس
پیشروی فرهنگ ایرانی به شرق

پروفسور ئه ایچی ایموتو
ترجمه از ژاپنی: قدرت اله ذاکری

چاپ اول 1388
389 ص

پرورش خالقیت
از نظریه تا عمل

جعفرجهانی
چاپ اول 1388

265ص
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درآمدی بر نظریه سیاسی عدالت در اسالم
علی اکبر علیخانی و همکاران
چاپ اول 1388
576 ص

درآمدی بر نظام سیاسی عدالت در اسالم
علی اکبر علیخانی و همکاران
چاپ اول 1388
312 ص

تاملی بر ابعاد عملی و تجربی حجاب
به اهتمام محمدجواد جاوید
چاپ اول 1388
240ص
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مبانی نظری بنیاد گرایی
احمد موصللی

ترجمه محمدرضا آرام و علیرضا نظری
چاپ اول 1388

195 ص

اجتماعیات در ادبیات
در آثار منثور فارسی قرن ششم

علی محمد سجادی
چاپ اول 1388

192 ص

دین و روابط بین المل
یورگن هابرماس، فرد دالمایر و دیگران

با مقدمه علی اکبر علیخانی
چاپ اول 1388

408 ص
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فلسفه در روزگار فروبستگی 
به روایت رضا داوری اردکانی
گفت وگو و نگارش: علی خورسندی طاسکوه
چاپ اول 1388
145 ص

بررسی و نقد مبانی سکوالریسم
به اهتمام علی اکبر کمالی اردکانی
چاپ دوم 1388
419 ص

مدرن یا امروزی شدن فرهنگ ایران
نعمت الله فاضلی
چاپ اول 1387
383 ص
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سیاست گذاری اجتماعی
هارتلی دین / عبدالله بیچرانلو

چاپ اول 1388 

امنیت انسانی در غرب آسیا
دیدگاه ها و نقدها 

محمدرضا مجیدی و احمد خامسان
چاپ اول 1388

650 ص

ریشه های بحران روشنفکری در جامعه 
عربی

احمد موصللی، لوی صافی
ترجمه پرویز آزادی
چاپ اول 1388

182 ص
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چالش های گفتمان معاصر عربی 
کمال عبداللطیف و نصر محمد عارف
ترجمه جعفر حدادی
چاپ اول 1388
128 ص

مقدمه ای بر ادبیات ؛ نقد و نظریه
مفاهیم مهم نقد
اندرو بنت، نیکالس رویل
ترجمه احمد تمیم داری
چاپ اول 1388
447 ص

حقوق
پیتر جونز
ترجمه سیدرضا حسینی
چاپ اول 1387
356ص
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شیعیان در جهان عرب مدرن 
عراق، لبنان، و حوزه خلیج فارس

اسحاق نکاست
ترجمه ارسالن قربانی شیخ نشین

چاپ اول 1387 
260 ص

سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر سیاستگذاری 
عمومی

ترجمه مرتضی نصیری
چاپ اول 1387

144 ص

فرهنگ و کنش عمومی
ویجانیدرا رائو و مایکل والتون

ترجمه علی بختیاری زاده
چاپ اول 1387

359ص
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شیعیان در جهان عرب مدرن 
عربستان سعودی
فؤاد ابراهیم
ترجمه رضا سیمبر
چاپ اول 1387
404ص

اخالق و سیاست 
رویکردی اسالمی و تطبیقی 
محمدرضا احمدی طباطبایی 
چاپ اول 1387
375 ص

اسالم در تفکر اروپایی
آلبرت خورانی 
ترجمه حمید نساج و همکاران
چاپ اول 1387
301 ص
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تکوین حقوق بشر در عصر جهانی شدن
ویراسته محمود منشی پوری، نیل انگهارت،اندرون ناتان کاویتا فیلیپ

ترجمه تدوین و دیباچه: مهدی ذاکریان
چاپ اول 1387

580ص

رسول بیداری شرق
مجموعه مقاالت دانشمندان تاجیک درباره امام خمینی )ره(

تدوین و جمع آوری: قهار رسولیان
ترجمه شاه منصور خواجه اف

چاپ اول 1387
153 ص

تعامل دین و ارتباطات
به اهتمام حسن بشیر

چاپ اول 1387
277 ص
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حزب الله پیروز
بهنام سرخیل
چاپ دوم 1387
248ص

سبک های خبرنویسی
یونس شکرخواه
با ویراستاری مهدخت بروجردی علوی
چاپ سوم 1387
52 ص

غرب اسیا، نظام بین الملل و همگرایی 
منطقه ای
محمدرضا مجیدی و همکاران
چاپ اول 1387
210 ص
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فرهنگ سیاسی ایران
محمود سریع القلم

چـاپ اول 1386، چاپ دوم 1387
278ص

کارنامه مولوی پژوهی در ایران
کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه ها

با نظر و نظارت مهدی محبتی
چاپ اول 1387

233 ص

مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی
محمدمهدی شجاعی باغینی و همکاران

چاپ اول 1387
428 ص
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ماهیت بشر
کریستور بری 
محمد توانا 
چاپ اول 1387
234 ص

توسعه اجتماعی
جمعی از مترجمان

چاپ اول 1387 

توسعه در اندیشه و عمل
تدوین و ترجمه محمد طاهری
چاپ اول 1387
142 ص
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اخالق و اقتصاد
آلن هملین

ترجمه افشین خاکباز، محمدحسین هاشمی
ویراسته حسین راغفر

چاپ اول 1386
408ص

کتاب شناسی توسعه اجتماعی
محمد عبداللهی

چاپ اول 1387
318 ص

رسانه های جدید و سیاست
بری اکسفورد، ریچارد هاگینز 

بابک ُدربیکی
چاپ اول 1387 

348 ص



Institute for Social and Cultural Studiesمؤسســه  مطالعــات فرهنگی و اجتماعی 

343

خیانت رسانه ها
پیر سرونت
ترجمه محمدرضا دهشیری
چاپ اول 1387
222ص

سیاست نبوی
مبانی، اصول و راهبردها
علی اکبر علیخانی و همکاران
چاپ اول 1386
867 ص

نظریه ایمان
رضا فیروزی
چاپ اول 1386
232 ص
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روش های توسعه
راهنمای عملی و کاربردی برای محققان، مدیران و برنامه ریزان

بریتا میکلسن
ترجمه و تألیف محمدجواد ناطق پور

چاپ اول 1387
541 ص

مبانی و روش شناسی تبیین
با تأکید بر اندیشه سیاسی

محمدحسین جمشیدی
چاپ اول 1387

419 ص

آزادی
تیم گری

ترجمه محمود سیفی پرگو
چاپ اول 1387
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اعتماد و سرمایه اجتماعی
فران تونکیس

ترجمه محمدتقی دلفروز 
چاپ اول 1387 
259 ص

تفسیر و نقد اجتماعی
مایکل والزر
ترجمه مرتضی بحرانی
چاپ اول 1387
129ص

راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری 
اطالعات
مرکز فناوری مالزی
ترجمه محمدشهاب شمس
چاپ اول 1387
278 ص
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مسلمانان غرب و آینده اسالم
طارق رمضان

ترجمه امیررضایی
چاپ اول 1386

340 ص

اولویت های تحقیقاتی هنر
با نگاهی به برنامه های اول تا سوم 

حسنعلی بختیار نصرآبادی
چاپ اول 1385

120ص

درباره ترجمه
اندیشه در عمل

پل ریکور 
ترجمه مرتضی بحرانی

چاپ اول 1386
64 ص
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نگارش رسانه ای
مهدخت بروجردی علوی
چاپ اول 1385،
124 ص

پرونده هسته ای ایران
سیر تاریخی و نظریه ها
چاپ اول 1385
141 ص

دین و سیاست در اندیشه سیاسی معاصر
حمیدرضا اسماعیلی 
چاپ اول 1386
486 ص
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کتاب شناسی نمایش
گردآونده: علی تاجور

چاپ اول 1384
408 ص

کتاب شناسی پایان نامه های نمایش
گردآورنده: علی  تاجور

چاپ اول 1385
512 ص
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مراکز پخش آثار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

نشانی و تلفنمراکز پخش آثار

انتشارات ققنوس
خیابان انقالب، خیابان منیری جاوید، کوچه مبین، شماره 4.

تلفن: 66460099، 66408640

انتشارات اندیشه احسان
تهران، مقابل درب اصلی دانشگاه تهران، پاساژ فروزنده، طبقه همکف، پالک 

317، تلفن: 66489480

باغ کتاب تهران
تهران: بزرگراه حقانی، خروجی کتابخانه ملی، باغ کتاب تهران،

 تلفن: 96045500

شهرکتاب مرکزی
خیابان شریعتی، باالتر از خیابان مطهری، نبش کوچه کالته،

تلفن: 88456900، 88408288

فیدیبو

)فروش الکترونیکی کتاب(
www.fidibo.com

فروشگاه های فروش آثار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

نشانی و تلفنمراکز فروش آثار

دفتر فروش مؤسسه
تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید مؤمن نژاد )گلستان اول(، شماره 

124، تلفن:22767493

انتشارات بازرگانی )کتاب مهربان(
تهران، خیابان انقالب، بین خیابان 12 فروردین و منیری جاوید، پالک 

1342 تلفن: 66491505

انتشارات اندیشه احسان
تهران، مقابل درب اصلی دانشگاه تهران، پاساژ فروزنده، طبقه همکف، 

پالک 317، تلفن: 66466001

انتشارات خوارزمی
جنب پاساژ فروزنده، بین خیابان 12 فروردین و فخررازی، شماره 1268، 

تلفن: 66406273، 66400706

گاه انتشارات آ
تهران، خیابان انقالب، نرسیده به بازارچه کتاب،

تلفن: 66460932

انتشارات مولی
تهران، خیابان انقالب، نرسیده به میدان انقالب، شماره 1158، 

تلفن:66409243

کتابفروشی دانشکده علوم اجتماعی 

دانشگاه تهران

تهران، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تلفن: 

61117952

مرکز نشر دانشگاهی
تهران، خیابان انقالب، چهارراه وصال شیرازی، روبروی سینما سپیده، 

پاساژ خبیری. تلفن: 66404011

Institute for Social and Cultural Studiesمؤسســه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 




