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آشنایی با اعضای پیوسته کرسی علوم رفتاری
کمیته دستگاهی دانشگاه فرهنگیان حمایت
از صاحب نظران را تصویب کرد
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت
از کرسی های نظریه پردای ،نقد و مناظره،
سومین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره دانشگاه با حضور
مصطفی اسماعیلی رئیس کمیته دستگاهی
دبیرخانه هیأت حمایت و رئیس و جمعی
از مسئولین دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.
در این جلسه پیش نویس راهنمای جامع برگزاری
کرسی های علمی ،ترویجی در دانشگاه بررسی و
تصویبشد.همچنینمقررشدتواناییهایمدیریت
پردیس های استان های متقاضی برگزاری کرسی
ها به صورت مستقل بررسی و به صورت موردی
مجوز تشکیل کمیته های استانی صادر گردد .دبیرخانه هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره شورای عالی انقالب فرهنگی دارای پنج کرسی علمی علوم
همچنین در این جلسه مقرر شد به منظور پیشگامی عقلی ،علوم نقلی ،علوم رفتاری ،علوم اجتماعی و کرسی هنر ،معماری و شهرسازی است که هریک از کرسی های مذکور،
دانشگاه در توسعه و تکوین گفتمان تربیت معلم ،وظیفه بررسی طرحنامه ها و مدعاهای علمی واصله به دبیرخانه در حوزه مرتبط با خود را دارند .در این بین کرسی علوم رفتاری
نیز به بررسی و ارزیابی طرح ها ،نقدها ،نظریه ها و نوآوری های حوزه روانشناسی ،تعلیم و تربیت ،آموزش و پرورش ،اخالق،
از صاحب نظران داخل و خارج از دانشگاه برای مشاوره ،تربیت بدنی و ...مبادرت می ورزد .اعضای این کرسی جمعی از اساتید و صاحبنظران برجسته کشور هستند .بنا به
برگزاری کرسی های مرتبط با تربیت معلم و اهمیت کارکردی این کرسی ،تحریریه نشریه نظر تصمیم گرفته تا در این شماره اعضای کرسی علوم رفتاری را معرفی کند:
زمینه های وابسته حمایت الزم صورت پذیرد.
دکتر غالمعلی افروز رئیس کرسی علوم رفتاری است.دکتر افروز دوره کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی
گفتنی است در آیین نامه جدید ارتقاء اعضای
هیات علمی ،برای برگزاری کرسی ها در سطوح و آموزش کودکان استثنایی را در دانشگاه ایالتی میشیگان گذراند و به عنوان نخستین فارغالتحصیل ایرانی در این
مختلف دارای امتیاز موثر پیش بینی شده و توسط رشته در دانشگاه میشیگان ،موفق به اخذ مدرک دکتری شد .در سال  ۱۳۷۱به درجه استادی نائل شد و در سال
دانشگاه نیز حق الزحمه ای نیز بابت برگزاری  ۱۳۷۳به عنوان استاد نمونه دانشگاههای کشور انتخاب گردید .وی در سال  ۲۰۰۸برای پژوهش درباره نشانگان
کرسی نیز پیش بینی و پرداخت می شود .داون برنده جایزه سازمان بهداشت جهانی شد .دکتر افروز در سال  ۱۳۸۸به عنوان اولین استاد ممتاز دانشگاه تهران
برگزیده شد .همچنین وی سابقه چند سال ریاست سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور را دارد .از دکتر افروز
تاکنون بیش ازچهل عنوان تالیف کتاب و بیش از صد مقاله در مراکز و همایش های علمی به چاپ رسیده است.
پیش اجالسیه «نظریه قانون طبیعی اسالم»
دکتر محمدرضا بهرنگی از صاحبنظران آموزش و پرورش در ایران است .وی استاد دانشگاه ،عضو شورای عالی
برگزار می شود
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت آموزش و پرورش و عضوهیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران است و تألیفات و ترجمههای فراوانی درباره تعلیم
از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره ،و تربیت داشته است .او دکترای علوم تربیتی با گرایش مدیریت آموزشی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا
پیش اجالسیه «نظریه قانون طبیعی اسالمی» ( )۱۳۵۸دارد .از جمله آثار او ترجمه کتاب معروف الگوهای تدریس است .تألیف  ۴عنوان کتاب به زبان انگلیسی۴ ،
به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیرخانه عنوان کتاب به زبان عربی و  ۸عنوان به زبان فارسی از جمله ،Comperehensive Thinking :الفکر االجتماعی نموزج
االداره ،رهاوردهای نظری و تجربی ،انتظار از دانشگاه ،مدیریت آموزشی و آموزشگاهی از دیگر آثار علمی اوست.
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هیأت حمایت از کرسی ها برگزار می گردد.
در این نشست علمی که با ارائه حجت االسالم
دکتر محمد حسین طالبی همراه خواهد بود،
آیت اله دکتر سیدمصطفی محقق داماد استاد
دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر حسین کلباسی
اشتری استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و دکتر
محمد محمدرضایی استاد دانشگاه پردیس
فارابی به عنوان شورای داوران در این پیش
اجالسیه کرسی نظریه پردازی حضور دارند.
همچنین دکتر حسن مهرنیا ،استادیار
دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران ،دکتر
محمود حکمت نیا ،استاد پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی و دکتر محمدجواد جاوید،
دانشیار دانشگاه تهران به عنوان ناقد در جلسه
حضور خواهند داشت و دکتر محمدحسن
ضیایی فر رئیس کمیسیون حقوق بشر
اسالمی هم به عنوان دبیر جلسه می باشد
عالقه مندان جهت شرکت در این نشست
علمی می توانند روز دوشنبه  29شهریور
ماه  1395از ساعت  9الی  11به آدرس قم،
پردیسان ،جنب میدان علوم ،پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه ،سالن همایش ها مراجعه نمایند.

گزارشی از اجالسیه نظریه «خانه کعبه الهام
بخش در طراحی نیایشگاه مطلوب اسالمی»
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دکتر شکوه نواب نژاد (چهره ماندگار سال  )1387به عنوان استاد شاغل دانشگاه تربیت معلم به تدریس ،تحقیق،
پژوهش و نگارش کتب علمى مرتبط با مشاوره مشغول است .وی دارای مدرک دکترى رشته روانشناسى مشاوره
از دانشگاه ایالتى نبراسکا است .دکتر نواب نژاد اغلب فعالیت هاى پژوهشى و بالینى اش را در حوزه مشاوره ،به
مسائل زنان ،جوانان و خانواده ها اختصاص داده است .وی تألیف و ترجمه  ۲۹عنوان کتاب را در کارنامه خود دارد.
دکتر باقر غباری استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است .وی دانش آموخته دکترا
روانشناسی کودکان استثنایی از دانشگاه ویسکانیسین -مدیسون امریکا است .از دکتر غباری تا
کنون بیش از صد مقاله در مجالت علمی پژوهشی داخلی و خارجی ،همایش های بین المللی و ملی
 10 ،عنوان تالیف کتاب به زبان های فارسی و انگلیسی 6 ،جلد ترجمه کتاب به چاپ رسیده است.
دکتر احمد فرامرز قراملکی دانش آموخته دکتری فلسفه و کالم اسالمی از دانشگاه تهران است .وی در حال
حاضر مدیر گروه فلسفه و کالم اسالمی و رئیس پژوهشکده اخالق حرفه ای دانشگاه تهران و سردبیر نشریه علمی-
پژوهشی پژوهشنامه اخالق می باشد .عمده تالش ایشان تصحیح برخی آثار مهم منطقی ،تدوین روششناسی
مطالعات دینی و تدوین آثار و طراحی دورههای آموزشی در اخالق حرفهای است .در کارنامۀ پژوهشی ایشان
انتشار سی و سه کتاب و صد مقاله و راهنمایی قریب به دویست پایاننامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری است.
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بررسی سه طرحنامه علمی در کرسی علوم
اجتماعی

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از
کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره ،جلسه
کرسی علوم اجتماعی با حضور اعضای این شورا در
محل دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار
شد .در این جلسه بررسیها و تصمیمگیریهایی در
مورد سه طرحنامه نظریه پردازی «سرایت عملکرد و
چینش منابع انسانی -مفاهیم جدید در حوزه مدیریت
عملکرد»« ،اقتصاد اسالمی و مسئله نظم» و «مسئولیت
گرایی انسان ایرانی در توسعه» صورت گرفت.
خالصه نظریه «اقتصاد اسالمی و مسئله نظم»
در این نظریه با توجه به مفهوم نظم در علم اقتصاد
به اين پرسش مي پردازيم كه اگر بخواهيم جهت
تأسيس پارادايمي در اقتصاد اسالمي از چارچوب
اقتصاد نئوكالسيكي استفاده كنيم چه مفهومي از نظم
را بايد پيش فرض بگيريم؟ آيا اين كار لزوماً مستلزم
پذيرش پيش فرض هاي ارزشي اقتصاد نئوكالسيك
است؟خواهیم دید که این نظم نظمی نهادی و نه
ریاضی خواهد بود که امکان ورود سایر ساحات جامعه
در تحلیل اقتصادی را فراهم می سازد.از سویی این
نظم نهادی خود مبتنی بر نظمی اخالقی خواهد بود
که کارکردی مشروعیت بخش برای کل نظام اقتصادی
خواهد داشت .لذا اگر نظم را مفهوم کلیدی در علم
اقتصاد در نظر بگیریم می توان از اقتصاد نئوکالسیک
به عنوان ابزاری برای تبیین نظم ریاضی نیز استفاده
کرد بدون اینکه پیش فرض های ارزشی اقتصاد
نئوکالسیک را دربست پذیرفت چرا که این نظم ریاضی
همواره ذیل یک نظم اخالقی-نهادی قابل تعریف است.
خالصه نظریه «سرایت عملکرد و چینش منابع
انسانی -مفاهیم جدید در حوزه مدیریت عملکرد»
از آنجا كه تاثير شرايط فردي و شغلي بر روي عملكرد
شغلي فرد در مطالعات بسياري مورد بررسي قرار گرفته
و نظريه هاي بسياري نيز در اين خصوص وجود دارد.
واقعيت اين است كه بخش گسترده اي از زواياي معلوم
عوامل موثر بر عملكرد فردي در اين حوزه است .حال
آنكه عوامل محيطي موثر بر عملكرد شغلي از جمله
عامل تاثيرات همكاران بر روي عملكرد فردي تقريبا
كمتر مورد بررسي مستقيم قرار گرفته و از جنبه
هاي مجهول موضوع مي باشد .نمود اين تاثيرات در
عملكرد فردي است .شناسايي اين تاثيرات و هدايت
آن در راستاي اهداف سازماني ضمن داشتن پيچيدگي
ها و دشواریهاي قابل توجه از ارزش مطالعه غير قابل
انكاري برخوردار است .موضوعي كه مي تواند تاثير به
سزايي در مديريت عملكرد در سازمان داشته باشد و
ضمن ارتقاي عملكرد فردي ،عملكرد گروهي و سازماني
را نيز ارتقا دهد .هدف آرماني ما نيز ارائه مدل استقرار
بهينه منابع انساني در راستاي مديريت سرايت عملكرد
در سازمان بوده است كه مي تواند با مديريت تاثيرات
ميان فردي ،تاثير قابل توجهي در ارتقاي عملكرد كل
سازمان داشته باشد .يكي ديگر از اهداف ما نيز بررسي
تاثيرات عملكرد افراد تحت ارتباط با فرد بر روي عملكرد
وي است كه اصطالح سرايت عملكرد كه بر گرفته از
ادبيات حوزه هاي روان شناسي اجتماعي مشابه است.

دکترسیمین حسینیان استاد تمام دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا (س) و
مدیر گروه مشاوره این دانشگاه است .وی دارای دکترای مشاوره از دانشگاه  ( UCLAکالیفرنیا – لس
آنجلس) آمریکا است .در کارنامه علمی دکتر حسینیان ارائه بيش از  301مقاله علمي -پژوهشي
و تحليلي در مجالت معتبر و سمينارهاي داخلي و خارجي ،نقد و بررسي بيش از  40كتاب در نظر اعضای کرسی
موضوع هاي گوناگون روانشناسي و مشاوره ،تالیف بیش از  15عنوان کتاب ،راهنمايي بيش از  160بنا به این گزارش اعضای کرسی با بحث و تبادل نظر
پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا در زمينه هاي مختلف روانشناسي و مشاوره دیده می شود .پیرامون نظریات فوق مصوب کردند تا طرحنامه های
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دکتر حسین شکرکن دارای دكتراي تخصصي روانشناسي صنعتي و سازماني دانشگاه برکلی آمریکاست
که در حال حاضر با درجه استادي در دانشگاه شهيدچمران اهواز در دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
به كار تدريس ،پژوهش و تاليف مشغولند .دكتر شكركن مترجم و مولف چندین كتاب تخصصي در
حيطههاي روانشناسي اجتماعي ،پويايي گروهي و روانشناسي صنعتي و سازماني هستند .برخي از
كتابهاي ايشان نظير ترجمهي شيوا از كتاب روانشناسي اجتماعي تاليف اليوت ارونسون ،و مكتبهاي
روانشناسي و نقد آن ،از جمله آثار اثرگذار بر روند آموزش و پژوهش در روانشناسي ايران به شمار ميروند.
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دکتر حمید ابریشمی مدیرگروه اقتصاد اسالمی ،پولی و مالی و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
است .وی دانش آموخته دكترا رشته اقتصاد از دانشگاه آمريكن واشنگتن دي سي آمريكا در سال  1365است.
زمينه هاي پژوهشي دکتر ابريشمي اقتصاد ايران و اقتصاد سنجي مي باشد .از دکتر ابريشيمي تا کنون بيش
از  7جلد کتاب و ده ها مقاله به چاپ رسيده که مهم ترين اثر ايشان کتاب مباني اقتصاد سنجي مي باشد.
دکتر خدابخش احمدی دانشیار روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی و مشغول به فعالیت در مرکز
تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه بقیه اهلل است .عمده عالیق و گرایش های تحقیقاتی ایشان را موضوعات ازدواج
و خانواده ،بحران ،مباحث اخالقي تشکیل می دهد .از دکتر غباری تا کنون بیش از  50مقاله و چندین عنوان
کتاب به چاپ رسیده که مهمترین اثر تالیفی ایشان کتاب«مباحث اخالقي در مشاوره و روان درماني» است.

«سرایت عملکرد و چینش منابع انسانی -مفاهیم جدید
در حوزه مدیریت عملکرد» و «مسئولیت گرایی انسان
ایرانی در توسعه» به سه ارزیاب جهت بررسی ارجاع
داده شد و طرحنامه «اقتصاد اسالمی و مسئله نظم»
برای کرسی ترویجی مناسب تشخیص داده شد.
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هیأت تحریریه :مرتضی کمیجانی ،ابوالفضل صیامیان گرجی
نشریه خبری ((نظر)) به صورت هفتگی توسط هیأت
حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره منتشر
می شود ،منتظر دریافت اخبار شما جهت درج در این نشریه و
همچنین پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستیم.
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