
 پژوهشی دانشکده هنرهای اسالمی طرح جامع

 (95-96کلیات راَثرد پژيَطی داوطکذٌ در سال تحصیلی )

 الف: مقدمه

در راستای تذايم عرح  95-96تعریف کلیات راَثرد پژيَطی داوطکذٌ َىرَای اسالمی ترای سال تحصیلی 

تا تأکیذ تر ريیکرد اثر  "اقذام ي عمل -اقتصاد مقايمتی"جامع پژيَطی پىج سالٍ ی ايل کٍ مثتىی تر 

عرح جامع ی راَکارَااَذاف ي آمًزضی ي پژيَطی داوطگاَی تًد، تذیه ترتیة محًری در حًزٌ ی 

پىج سالٍ ی ديم داوطکذٌ در راستای اَذاف کالن وظام در حًزٌ ی وقطٍ ی جامع در پژيَطی داوطگاٌ 

 تذيیه می ضًد.تٍ وحً زیر  ،0411علمی کطًر ي سىذ تًسعٍ ی ایران 

 ب: اهداف

 جُت دَی فعالیت َای پژيَطی داوطکذٌ در راستای عرح جامع پژيَطی داوطگاٌ -0

 تأکیذ تر تًلیذ آثار کارتردی ي وظری مثتىی تر تیىص اسالمی  -2

 گسترش ارتثاط تا صىعت، مراکس فرَىگی ي َىری ي َمکاری علمی ي َىری تا آن َا -3

 ایراوی در آفریىص آثار َىری  -ای اسالمیفرَىگ سازی ي تريیج الگًَ -4

 استفادٌ تُیىٍ از فرصت َای مًجًد در حًزٌ َىرَای اسالمی در کطًر ي مىغقٍ  -5

افسایص مطارکت علمی ي َىری در ترگساری جطىًارٌ َا ي َمایص َای داخلی ي خارجی مثتىی تر  -6

 َىرَای اسالمی 

 ج: راهکارها

تحقیقاتی جُت سامان دَی ي َذفمىذ کردن فعالیت َای تذيیه ي ايلًیت تىذی حًزٌ َای  -0

پژيَطی اعضای َیأت علمی ي داوطجًیان تحصیالت تکمیلی در راستای تًلیذات َىری اثر محًر ي 

 کارتردی کردن مغالعات تا ايلًیت َای زیر:

 الف: تررسی عراحی ي فرم ضىاسی آثار َىرَای اسالمی

 ًلیذ آثار َىری در حًزٌ َىرَای اسالمی ب: تررسی تکىیک َای ت

 ج: مغالعات تغثیقی َىرَای اسالمی ایران تا دیگر کطًرَا

 د: مغالعات تیىارضتٍ ای

 وظریٍ پردازی در حًزٌ َىرَای اسالمی ٌ: وقذ ي



 مغالعٍ ی تًلیذ مًاد ي اتسار در حًزٌ َىرَای اسالمی ي: 

سازمان میراث فرَىگی، اوجام فعالیت َای پژيَطی مطترک تا مراکس علمی ي َىری کطًر ) -2

تسیج  ی ي َىری ضُرداری،ی، معايوت فرَىگاسالم ارضاد ی گردضگری ي صىایع دستی، ادارٌ

 ي سازمان َای مرتثظ سایر کطًرَا (َىرمىذان ي ...

 (وطریات ي کتة تخصصیتًسعٍ ی اوتطارات تخصصی در حًزٌ ی َىرَای اسالمی ) -3

 اسالمی  مرکس تحقیقات َىر اوذازی راٌ -4

 راٌ اوذازی ضرکت داوص تىیان َىرَای اسالمی -5

 حصیالت تکمیلی ترگساری سمیىارَای ماَاوٍ تًسظ اعضای َیأت علمی ي داوطجًیان ت -6

 حمایت از ترگساری ومایطگاٌ َا ي ارائٍ ی آثار َىری ي فعالیت َای پژيَطی اثر محًر -7

ایجاد تستر ي تطًیق اعضای َیأت علمی جُت فعالیت در امًر پژيَطی ي َىری مطترک تا تیرين  -8

 از داوطگاٌ 

  ت تکمیلی تًسعٍ ی ديرٌ َای تحصیال -9


