
 

 
 

به منظور مطالعه و تحقیق در حوزٔه علوم انسانی، علوم اجتماعی و مطالعات  سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی

خدمات متنوعی را به صورت  erp.ihcs.ac.ir  فرهنگی دانشجویان راه اندازی شده است.این سامانه به آدرس اینترنتی

الکترونیکی ارائه می نمایند.کاربران در این سامانه می توانند امور دانشجویی خود را از قبیل پذیرش، درخواست مهمانی و 

یا انتقالی و .. را انجام دهند.اگر تمایل دارید از تمامی امکانات سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی و نحوه ورود به آن 

 .مطلع شوید، در ادامه مقاله با ما همراه باشیدرا 

  

 معرفی سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی

تاسیس شد و دکتر پرویز ناتل خانلری اولین دبیرکل این سازمان بوده است.در ابتدای  1342پژوهشگاه علوم انسانی در سال 

کار خود را آغاز   شناسی عمومی و تاریخانی ایران، زبانهای باستکار این پژوهشگاه با چهار رشته ادبیات فارسی، زبان

کرد.هدف از ایجاد پژوهشگاه علوم انسانی، مطالعه و تحقیق در حوزٔه علوم انسانی، علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی می 

اریخ، های اقتصاد، مدیریت، روانشناسی، علوم سیاسی، تباشد و تا اکنون شامل سیزده پژوهشکده تخصصی در حوزه

ترین و بزرگترین شناسی، اخالق، ارتباطات و غیره می باشد.این پژوهشگاه قدیمیادبیات، فلسفه، زبانشناسی، جامعه

پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی در کل خاورمیانه می باشد و با توجه به پیشرفت های دنیای تکنولوژی پژوهشگاه علوم 

تا برای استفاده بهتر دانشجویان، سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی را راه انسانی و مطالعات فرهنگی، نیز برآن شد 

اندازی نماید. سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی، یک سامانه یک پارچه برای دانشجویان بوده که خدمات مخالفی را 

 .ارایه می دهد

  

  ��اطالعیه  ��

راه  erp.ihcs.ac.ir ظور ارائه خدمات به دانشجویان این دانشگاه، تحت نشانیسامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی به من

 .اندازی شده است

  

  

 سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی نحوه ورود به

شوند  erp.ihcs.ac.ir برای ورود به سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی، کاربران می بایست ابتدا وارد نشانی اینترنتی

وارد سامانه شوند.همچنین اگر رمز  گذرواژه و نام کاربری پس گزینه ورود به سامانه را انتخاب نموده و با وارد کردن و س

ورود به  عبور خود را فراموش کرده باشید، می توانید از طریق پیامک و یا ایمیل خود رمز را بازیابی نمایید.پس برای

 :حل زیر را طی نماییدسامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی مرا



 

 
 

ورود به “گزینه   شوید و سپس  erp.ihcs.ac.ir ابتدا به سامانه سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی به نشانی ��

 .را انتخاب نمایید” سامانه

 

 .را بفشارید” ورود“شناسه کاربری، گذرواژه خود را وارد نمایید و سپس کلید ��



 

 
 

 

خود، صفحه ای برای شما نمایش داده می شود و کاربران می توانند با کلیک بر روی هر پس از ورود به پنل شخصی ��

 .کدام از گزینه های در نظر گرفته شده، نسبت به انجام امور مدنظر خود اقدام نمایند

  

 erp.ihcs.ac.ir نکات مهم درباره نام کاربری و رمز عبور سامانه مروارید

انسانی در هنگام بازیابی رمز عبور هشدارهای به کاربرای میدهد که شامل موارد زیر سامانه مروارید پژوهشگاه علوم 

 :است

 .به طور مرتب در هر زمان سعی نمایید رمز عبور خود را تغییر دهید 

رمز عبور های آسان و قابل تشخیص که مربوط به شما و قابل حدس است را نگذارید، رمزهای مانند سالروز تولد و  ��

 ... ناسنامه وشماره ش



 

 
 

 .رمز عبور خود را در اختیار دوستان نزدیک خود قرار ندهید ��

 .سامانه در صورت سوء استفاده از کاربري شما مسیولیتی ندارد ��

 سعی کنید در زمان انتخاب گذرواژه ترکیبی از عدد حروف و عالئم استفاده نمایید ��

 .حساب کاربری شما ثبت شده است ارسال می گرددبازیابی کلمه عبور تنها به شماره همراه که در  ��

 .کلیک کنید دانشگاه های مجازی ایرانبرای اطالع از  ��

  



 

 
 

 خدمات سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی

 

همان طور که بیان شد، سامانه مروارید به منظور ارائه خدمات نظیر مطالعه و تحقیق در حوزٔه علوم انسانی، علوم 

طالعات فرهنگی به صورت غیرحضوری برای پژوهشگاه علوم انسانی راه اندازی شده که برخی امکانات این اجتماعی و م

 :سامانه عبارت اند از

  

 خدمات سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی

 توضیحات خدمات



 

 
 

 تقویم آموزشی
شامل مواردی مانند تاریخ انتخاب واحد، حذف و اضافه و 

 ... کالسزمان هاي برگزاري 

 ساختار آموزشی 
دانشجو می تواند مواردی مانند دانشکده ها، گروه هاي 

 آموزشي، رشته تحصیلي را مشاهده نماید

 رشته هاي فعال
مشخصات رشته هاي فعال آموزشي دانشجو پذیر در این 

 قسمت قابل مشاهده است

 دروس ارائه شده
مشخصات کامل دروس ارائه شده در ترم جاري براي 

 انتخاب واحد

 پذیرش و ثبت نام الکترونیکي از دانشجویان ورودي جدید پذیرش

 درخواست میهماني از
ثبت درخواست میهماني از سایر دانشگاهها و موسسات 

 آموزشي

 درخواست انتقالي از
ثبت درخواست انتقالي از سایر دانشگاهها و موسسات 

 آموزشي

 درخواست مدارک فارغ التحصیلي
درخواست اخذ مدارک فارغ التحصیلي دانشجویان ثبت 

قدیمیو بسیاری از امور دیگری که کاربران می توانند به 

 .صورت آنالین و الکترونیکی به انجام برسانند

  

 تقویم آموزشی سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی
  

 :به شرح زیر است erp.ihcs.ac.ir تقویم آموزشی سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی در آدرس اینترنتی

  

 1401/06/15 1401/06/12 تاریخ انتخاب واحد در محدوده 1401 - 1402نیمسال اول  1

 1400/11/24 1400/11/23 تاریخ انتخاب واحد با تاخیر در محدوده 1401 - 1402نیمسال اول  2



 

 
 

 1399/10/10 1399/06/22 تاریخ شروع و پایان کالس ها 1401 - 1402نیمسال اول  3

 1399/07/07 1399/07/06 تاریخ حذف و اضافه در محدوده 1401 - 1402نیمسال اول  4

 1399/11/01 1399/10/20 تاریخ شروع امتحانات در محدوده 1401 - 1402نیمسال اول  5

 1399/01/20 1399/01/14 ورود نمرات توسط استاد در محدوده تاریخ 1401 - 1402نیمسال اول  6

 1398/03/22 1394/03/20 ورود نمرات میان ترم توسط استاد در محدوده تاریخ 1401 - 1402نیمسال اول  7

 1396/11/15 1395/11/16 ورود نمره کارآموزي و کارورزي در محدوده تاریخ 1401 - 1402نیمسال اول  8

 1393/10/01 1393/07/01 از تاریخ تاریخ قرارداد حق التدریس اساتید 1401 - 1402نیمسال اول  9

  

 erp.ihcs.ac.ir ساختار آموزشی سامانه مروارید

 :دارای پژوهشکده زیر می باشد erp.ihcs.ac.ir ساختار آموزشی در سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی به نشانی

 ساختار آموزشی سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی

 ادبیاتپژوهشکده زبان و 

 شناسیپژوهشکده زبان

 پژوهشکده علوم تاریخی

 پژوهشکده مطالعات اجتماعی

 پژوهشکده اقتصاد و مدیریت

 شناسی و علم پژوهیپژوهشکده غرب

 پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقالب و تمدن اسالمی

 پژوهشکده مطالعات قرآنی

 پژوهشکده حکمت معاصر

 پژوهشکده اخالق و تربیت



 

 
 

 المللپردازی سیاسی و روابط بینپژوهشکده نظریه

 پژوهشکده فرهنگ معاصر

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 پژوهشکده دانشنامه نگاری

  

 .دکلیک کنی شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزادبرای اطالع از �� 

  

 سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی رشته های فعال

 به صورت زیر می باشد erp.ihcs.ac.ir رشته های فعال سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی به آدرس

 رشته تحصيلي گروه آموزشي دانشکده مقطع تحصيلي کد رشته رديف

1 21411 
 دکتري تخصصي

(PhD) 

پژوهشکده اندیشه 

انقالب و سیاسي، 

 تمدن اسالمي

الهیات و 

-معارف اسالمي

انقالب و تمدن 

 اسالمي

 انقالب و تمدن اسالمي

2 21171 
 دکتري تخصصي

(PhD) 

پژوهشکده اندیشه 

سیاسي، انقالب و 

 تمدن اسالمي

 -علوم سیاسي 

اندیشه هاي 

 سیاسي
 اندیشه هاي سیاسي -علوم سیاسي 

3 28141 
 دکتري تخصصي

(PhD) 

اندیشه پژوهشکده 

سیاسي، انقالب و 

 تمدن اسالمي

 -علوم سیاسي 

اندیشه هاي 

 سیاسي
 اندیشه هاي سیاسي-علوم سیاسي

کارشناسي ارشد  11072 4 پژوهشکده تاریخ   تاریخ ایران اسالمي ایران اسالمي

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

 ایران ناپیوسته

5 21081 
 دکتري تخصصي

(PhD) 
پژوهشکده تاریخ 

 ایران
 از اسالمتاریخ ایران بعد  ایران اسالمي

6 11141 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته
پژوهشکده حکمت 

 معاصر
 ادیان و عرفان حکمت و فلسفه

7 21431 
 دکتري تخصصي

(PhD) 
پژوهشکده حکمت 

 معاصر
 حکمت متعالیه حکمت و فلسفه

8 28138 
 دکتري تخصصي

(PhD) 
پژوهشکده حکمت 

 معاصر
 حکمت متعالیه حکمت و فلسفه

9 11161 
 کارشناسي ارشد

 ناپیوسته
پژوهشکده حکمت 

 معاصر
 فلسفه حکمت و فلسفه

10 28139 
 دکتري تخصصي

(PhD) 
پژوهشکده حکمت 

 معاصر
 فلسفه دین حکمت و فلسفه

11 11162 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته
پژوهشکده حکمت 

 معاصر
 فلسفه دین حکمت و فلسفه

12 21211 
 دکتري تخصصي

(PhD) 
پژوهشکده حکمت 

 معاصر
 فلسفه دین حکمت و فلسفه

13 11131 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته
پژوهشکده حکمت 

 معاصر
 فلسفه و کالم اسالمي حکمت و فلسفه

14 28101 
 دکتري تخصصي

(PhD) 
پژوهشکده زبان 

 شناسي
 زبان شناسي زبان شناسي

15 11101 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته
پژوهشکده زبان 

 شناسي
 زبان شناسي همگاني زبان شناسي

16 2146 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته
پژوهشکده زبان 

 شناسي
 زبان هاي باستاني ایران زبان شناسي

17 28111 
 دکتري تخصصي

(PhD) 
پژوهشکده زبان 

 شناسي
 زبان هاي باستاني ایران زبان شناسي



 

 
 

18 11091 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته
پژوهشکده زبان 

 شناسي
 فرهنگ و زبان هاي باستاني زبان شناسي

19 28134 
 دکتري تخصصي

(PhD) 
پژوهشکده زبان 

 شناسي
 فرهنگ و زبان هاي باستاني زبان شناسي

20 28133 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته
پژوهشکده زبان و 

 ادبیات
 ادبیات عربي زبان و ادبیات

21 11041 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته
پژوهشکده زبان و 

 ادبیات
 زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات

22 2144 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته
پژوهشکده زبان و 

 ادبیات
 زبان و ادبیات عربي زبان و ادبیات

23 28011 
 دکتري تخصصي

(PhD) 
پژوهشکده زبان و 

 ادبیات
 زبان و ادبیات فارسي زبان و ادبیات

24 11011 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته
پژوهشکده زبان و 

 ادبیات
 فارسيزبان و ادبیات  زبان و ادبیات

25 28145 
 دکتري تخصصي

(PhD) 
پژوهشکده زبان و 

 ادبیات
 زبان و ادبیات فارسي زبان و ادبیات

26 11105 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته
پژوهشکده علوم 

 قرآني
 علوم قرآن و حدیث علوم قرآني

27 21082 
 دکتري تخصصي

(PhD) 
پژوهشکده تاریخ و 

 فلسفه علم
غرب شناسي و 

 علم پژوهي
 علم دوره اسالميتاریخ 

28 28143 
 دکتري تخصصي

(PhD) 
پژوهشکده تاریخ و 

 فلسفه علم
غرب شناسي و 

 علم پژوهي
 فلسفه علم و فناوري

29 21212 
 دکتري تخصصي

(PhD) 
پژوهشکده تاریخ و 

 فلسفه علم
غرب شناسي و 

 علم پژوهي
 فلسفه علم و فناوري

30 11401 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته
پژوهشکده 

 مطالعات اجتماعي
مطالعات 

 اجتماعي
 پژوهش علوم اجتماعي

دکتري تخصصي  28148 31 پژوهشکده  مطالعات   مسائل اجتماعي ایران-جامعه شناسي



 

 
 

 اجتماعي مطالعات اجتماعي (Phd) ناپیوسته

32 2145 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته
پژوهشکده اقتصاد 

 و مدیریت
اقتصاد و 

 مدیریت
 ریزي توسعه اقتصادي و برنامه

33 11051 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته
پژوهشکده اقتصاد 

 و مدیریت
اقتصاد و 

 مدیریت
 علوم اقتصادي

34 0 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته

پژوهشکده 

مطالعات فرهنگي و 

 ارتباطات

مطالعات 

فرهنگي و 

 ارتباطات

 -جهت کانورت اطالعات  -دروس کلي رشته ها 

 پاک نشود

35 11001 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته

پژوهشکده 

مطالعات فرهنگي و 

 ارتباطات

مطالعات 

فرهنگي و 

 ارتباطات
 دین و رسانه

36 11382 
کارشناسي ارشد 

 ناپیوسته

پژوهشکده 

مطالعات فرهنگي و 

 ارتباطات

مطالعات 

فرهنگي و 

 ارتباطات
 مدیریت رسانه

  

 سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی دروس ارائه شده

، تمامی دروس ارائه شده همراه با نام استاد و برنامه زمانی بای دانشجویان قابل erp.ihcs.ac.ir از سامانهدر این قسمت 

 .مشاهده است .در این قسمت می توانید ظرفیت باقی مانده کالس را نیز مشاهده نمایید



 

 
 

 

 پذیرش اینترنتي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

باید مطابق عکس، کدملی و شناسنامه خود را وارد  erp.ihcs.ac.ir پژوهشگاه علوم انساني به نشانیبرای ثبت نام اینترنتي 

کرده و سپس عبارت تصویری را مطابق با تصویر تکمیل نموده و در نهایت دکمه شروع ثبت نام را زده و وارد مرحله ثبت 

 .نام شوید



 

 
 

 

  اریددرخواست میهمانی از سایر دانشگاهها در سامانه مرو
، وارد قسمت درخواست میهمانی از سایر دانشگاهها شده و erp.ihcs.ac.ir دانشجویان برای ثبت درخواست میهمانی باید در سامانه

 .قسمت های کدملی، شناسنامه و مقط تحصیلی خود را پر کرده و درخواست نماید

  

 .کلیک کنید نشگاه آزادمدارک الزم برای میهمانی دابرای اطالع از �� 

  

 درخواست انتقالي از سایر دانشگاهها

اگر دانشجویی درخواست انتقالی به پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي را داشته باشد، باید در ابتدا در 

ده و در درخواست انتقالي از سایر دانشگاهها وارد شده و کدملی، شناسنامه و مقطع تحصیلی خود را انتخاب کر قسمت

 .نهایت گزینه ایجاد درخواست را کلیک نماید و سپس نتیجه نهایی را در همین قسمت مشاهده نماید

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

 

 درخواست مدارک فارغ التحصیلي سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی
نمایید و با انتخاب گزینه برای درخواست و تحویل مدارک فارق تحصیلی باید به کمک سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی، اقدام 

و با وارد کردن کد ملی و شماره شناسنامه وارد سامانه شده و  erp.ihcs.ac.ir درخواست مدارک فارغ التحصیلي درصفحه اصلی

 .درخواست خود را ثبت نمایید

  



 

 
 

 

 مجالت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مچالت و پژوهش های بی شماری می باشد، برای آشنایی برخی از آنها پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دارای 

 :به صورت تیتر برای شما بیان کردیم

 های علوم انسانیـ نشریه پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه

 ـ نشریه پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

 ـ نشریه آفاق الحضاره االسالمیه

 ـ نشریه جستارهای تاریخی

 های علم و دیننشریه پژوهشـ 

 ـ نشریه ادبیات پارسی معاصر



 

 
 

 ـ نشریه منطق پژوهی

 ـ نشریه اقتصاد تطبیقی

 ـ نشریه حکمت معاصر

 ـ نشریه کهن نامه ادب پارسی

 ـ نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی

 ـ نشریه زبان شناخت

 ـ نشریه تفکر و کودک

 شناسی بنیادیـ نشریه غرب

 پژوهش نامه زنانـ نشریه 

 نامه علویـ نشریه پژوهش

 ـ نشریه جامعه پژوهی فرهنگی

 ـ نشریه جستارهای فلسفه دین

 ـ نشریه رسانه و فرهنگ

 ـ نشریه فلسفه علم

 ـ نشریه جستارهای سیاسی معاصر

  

 .ک کنیدکلی جستجوی مقاله در سایت جهاد دانشگاهیبرای اطالع از �� 

  

 پژوهشگاه علوم انسانی آدرس

 :آدرس ��
 ۶۴خیابان دکتر صادق آئینه وند ) -بزرگراه کردستان-تهران

 ( غربی

https://irantahsil.org/%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/


 

 
 

 1437774681 :کدپستی ��

 6419-14155 :صندوق پستی ��

 93-88046891 :تلفن ️☎

 88033617 :فاکس ��

 info@ihcs.ac.ir :پست الکترونیک ��

  

 مروارید پژوهشگاه علوم انسانیاخبار پیرامون سامانه 

 تحلیل و بررسی وقایع اخیر ایران از منظر علوم انسانی ��

تحلیل و بررسی وقایع اخیر ایران از منظر علوم انسانی »وگوی انتقادی با عنوان های گفتنشست دومین نشست از سلسله

مندان به مباحث حوزه علوم دانشجویان و عالقهبا حضور پژوهشگران،  1401ماه آبان  ،«)علل و عوامل داخلی و خارجی(

 .انسانی در سالن ادب پژوهشگاه برگزار شد

 های پژوهشی پژوهشگاه و ضرورت بررسی و پژوهش در تاریخ علم ایرانیاهمیت بازبینی اولویت ��

هشگاه علوم انسانی و در سالن اندیشه پژو 1401ماه آبان   سومین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه در دورۀ جدید،وبیست

 .مطالعات فرهنگی با حضور اعضای شورا تشکیل شد

 خالصه مطلب ��

سامانه مروارید پژوهشگاه علوم انسانی برای تسهیل امور دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا راه اندازی شده است. 

انتقالي، مهمانی،درخواست مدارک فارغ دارای امکاناتی همچون انتخاب دروس،  erp.ihcs.ac.ir این سامانه به نشانی

برای کسب اطالعات بیشتر درباره سامانه .التحصیلی و .. می باشد، که در این مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است

مروارید پژوهشگاه علوم انسانی و نحوه ورود به این سایت و همچنین در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام ، با سیستم 



 

 
 

تحصیلی ایران تحصیل تماس بگیرید و یا سواالت خود را از طریق همین مقاله کامنت بگذارید.مشاورین ما در  مشاوره

 .اسرع وقت پاسخ گو شما عزیزان می باشند
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