
   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايشناسنامه طرح

 06/11/1393       تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE02.060كد مستند: 

 6از 1 شماره صفحه: 

 تاريخ تهيه:
 

    

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
06/11/1393 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي:
هاي طراحي نقشه راه در تدوين مجموعه مقاالت سلسله نشست
 ايراني پيشرفت -الگوي اسالمي

 مدير طرح:
 زاهدي وفا محمد هاديدكتر



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايشناسنامه طرح

 06/11/1393       تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE02.060كد مستند: 

 6از 2 شماره صفحه: 
 مشخصات كلي طرح پژوهش -1

هيه
ط ت

وس
ت ت

سم
ن ق

اي
دد.

 گر
يل

كم
ده ت

كنن
 

عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 ايراني -هاي طراحي نقشه راه در تدوين الگوي اسالميمجموعه مقاالت سلسله نشست 
مدير طرح پژوهش -1-2

 زاهدي وفامحمد هادي دكتر  نام و نام خانوادگي:

  

 - ناظر طرح پژوهشي: ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه كارفرما:
 13/01/1390 تاريخ پايان پروژه: 13/07/1390 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 ايراني. -هاي طراحي نقشه راه در تدوين الگوي اسالميمجموعه مقاالت سلسله نشست: عنوان 
 :بررسي بايد به چه هاي مورد ايراني پيشرفت در هركدام از حوزه -ابعاد نظري و كاربردي الگوي اسالمي مساله تحقيق

 صورتي باشد؟
 سازي جهت توليد انديشه و ابعاد نظري و كاربردي الگو؛ زمينه ربندي اوليه نظريات ارائه شده دآوري و جمعجمع :هدف

 پردازي در ابعاد نظري و كاربردي الگو.نظريه
 قلمرو زماني: - 
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :اي به انجام رسيده است.از روش كتابخانهتوصيفي و تحليلي كه با استفاده  روش تحقيق 
 :مدل مورد استفاده - 
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 6از 3 شماره صفحه: 
 :بخش گردآوري شده است. ششاين گزارش در  خالصه فصول 

 پيشرفت ايراني -اسالمي الگوي تدوين در راه نقشه طراحي شناسيروش بر اي اول: مقدمه فصل 

 8را در بر گرفته است. مباحث اين بخش در  »ايراني پيشرفت: مالحظات مفهومي -تدوين الگوي اسالمي«اول  بخش -
اول به مقدمه اختصاص يافته است الزم به ذكر است كه فصل گيرد. را در بر مي 9 -2فصل ارائه شده است كه فصول 

 :عبارتند از اين بخشعناوين فصول كه  گيردو بخش اول طرح، فصل دوم تا نهم را در بر مي
-داده شناسيروش از استفاده رهبري (مدظله العالي) با معظم مقام بيانات اساس بر پيشرفت مفهوم تبيين: فصل دوم

 بنياد
 پيشرفت الگوي يك اسالميت به ناظر رويكردهاي فصل سوم:

 پيشرفت بومي الگوي بودن اسالمي مفهوم فصل چهارم:
  عنوان و مفاهيم تدقيق ضرورت پيشرفت؛ الگوي در» اسالميت«و  » ايرانيت«فصل پنجم: نسبت 

 استقرايي و قياسي روش تعامل پيشرفت؛ ايراني اسالمي الگوي در ايرانيت و اسالميت تحقق شناسيروش فصل ششم:
 فرهنگ موضوعي قلمرو در پيشرفت مفهوم فصل هفتم:
 اخالقي پيشرفت پرتو در اخالق پيشرفت فصل هشتم:

 پيشرفت ايراني اسالمي الگوي مفهوم در بازنگري فصل نهم:
 »ايراني پيشرفت: مالحظاتي از علوم و معارف اسالمي (قرآن و حديث و فقه) -تدوين الگوي اسالمي«به دوم  بخش -

 فصل به شرح زير تعريف شده است. 8اختصاص يافته است. در ذيل اين بخش نيز 

 پيشرفت در قرآني مداري خير گرايانه غايت تحليل فصل دهم:

 كريم قرآن منظر از پيشرفت چيستي فصل يازدهم:

 روايات و آيات منظر از اقتصادي پيشرفت هايشاخصه و اركان مفهوم، فصل دوازدهم:

 سنت و كتاب در اسالمي امت پيشرفت نظريه هايمولفه فصل سيزدهم:

 كريم قرآن منظر از پيشرفت مقتضيات و موانع فصل چهاردهم:

 شيعه احاديث و فقه در پيشرفت و عدالت رابطه فصل پانزدهم:

 فقه نظام در آن نبايدهاي و بايدها و توسعه و پيشرفت فصل شانزدهم:

 ايران اسالمي جمهوري در پيشرفت الگوي امتناع يا امكان و شيعي شناسيجامعه فصل هفدهم:

 پيشرفت اسالمي الگوي به نيل راه تنها فقه، مرزهاي توسعه فصل هيجدهم:

مباحث اين  .پرداخته است »پيشرفت: مالحظاتي از فلسفه اسالميايراني  -تدوين الگوي اسالمي«به سوم  بخش -
 اند.بخش متشكل از چهار مقاله است كه تحت چهار فصل به شرح زير ارائه شده

 پيشرفت  ايراني -اسالمي الگوي شناختي هستي مباني: نوزدهم فصل
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 پيوست:

  R.R.RE02.060كد مستند: 

 6از 4 شماره صفحه: 
 مالصدرا ديدگاه از پيشرفت الگوي در عقل اصالت: بيستم فصل

 مالصدرا و سينا ابن ديدگاه از پيشرفت الگوي در جامعه يا فرد اصالت يكم:وبيست فصل

 پيشرفت ايراني اسالمي الگوي طراحي در غرب در توسعه شناختي انسان مباني فهم الزامات: ودومبيست فصل

فصل به  11ذيل در » شناختي روش و فرآيندي مالحظات :پيشرفت ايراني اسالمي الگوي تدوين« در بخش چهارم -
 شرح زير به بحث گذاشته شده است:

شناسي و ارائه رهنمودهاي سياستي و ايراني پيشرفت: آسيب -وسوم: تدوين نقشه راه الگوي اسالميفصل بيست
 استراتژيك

هايي از ايراني پيشرفت: مداقه -هاي جاري براي دستيابي به الگوي اسالميشناسي حركتوچهارم: آسيبفصل بيست
 گذاري عموميشيممنظر خط

  پيشرفت ايراني ‐اسالمي الگوي براي اي واره طرح :وپنجمبيست فصل

 )پيشرفت ايراني  اسالمي الگوي( تدوين والزامات مفهومي مدل تدوين، سير مباني، :وششمبيست فصل
ايراني  -وهفتم: چارچوب مفهومي تبيين سطوح سياستي و استراتژيك در نقشه راه الگوي اسالميفصل بيست

 پيشرفت.
 الگو تدوين راهبردي الگوي بر درآمدي پيشرفت؛ ايراني اسالمي الگوي نهادي نگاشت :هشتموبيست فصل
 پيشرفت ايراني – اسالمي الگوي تدوين در اقتصادي تاريخ مطالعه ضرورت :ونهمبيست فصل

 نهادي رويكرد منظر از ايراني ‐اسالمي اقتصادي پيشرفت الگوي تدوين الزامات :امسي فصل

-ايراني پيشرفت: رهيافت روش -هاي اجتماعي در الگوي اسالميويكم: جايگاه رويكردهاي طراحي نظامفصل سي

 شناسي سيستمي

 پيشرفت  ايراني ‐اسالمي الگوي تحقق در ضرورتي :عمومي هايمشي خط در تقليدپذيري مديريت :ودومسي فصل

ايراني پيشرفت (مطالعه موردي:  -اصلي مهم در طراحي الگوي اسالميوسوم: مراجعه به قانون اساسي، فصل سي
 الگوي اقتصادي قانون اساسي)

 نگري الهي، ضرورت تدوين الگوي پيشرفت كشوروچهارم: آيندهفصل سي

 پيشرفت ايراني اسالمي الگوي اساسي مفاهيم مورد در مشترك گفتمان ايجاد لزوم :وپنجمسي فصل

» )حقوقي و امنيتي سياسي، هايحوزه( كاربردي هاي نمونه :پيشرفت ايراني -اسالمي الگوي تدوين«پنجم به  بخش -
 اند.بندي شدهدر مقاالت زير دسته ،پرداخته است. مباحث مورد بررسي در اين بخش

 پيشرفت ايراني اسالمي الگوي طراحي در سياسي الزامات :وششمسي فصل

 پيشرفت اسالمي  ايراني الگوي امنيتي مالحظات :وهفتمسي فصل

 سياسي عرصه در پيشرفت ايراني اسالمي الگوي با آن نسبت و انقالب رهبر منظر از نظام نوسازي :وهشتمسي فصل
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 پيوست:

  R.R.RE02.060كد مستند: 

 6از 5 شماره صفحه: 
 پيشرفت ايراني اسالمي الگوي طراحي در آن ملزومات و دموكراسي :ونهمسي فصل

ايراني  -ر طراحي و موفقيت الگوي اسالميالمللي داي و بينفصل چهلم: الزامات سياست خارجي و مالحظات منطقه
 پيشرفت

 حقوق حوزة در پيشرفت ايراني ‐اسالمي الگوي طراحي هاي بايسته :ويكمچهل فصل

به بحث » )مديريت و اقتصاد هايحوزه( كاربردي هاي نمونه :پيشرفت ايراني اسالمي الگوي تدوين« ششم بخشدر  -
 اند.شرح زير ارائه شدهفصل به  9گذاشته شده است. اين مباحث در 

 ايراني پيشرفت -ودوم: جايگاه منافع محرومين و ضرورت تأكيد بر آن در طراحي و تدوين الگوي اسالميفصل چهل

ايراني پيشرفت از منظر اقتصاد اسالمي  -سازي الگوي اسالميوسوم: مباني مفهومي، ضرورت و روش نظامفصل چهل
 (تحليل موردي: الگوي بانكداري)

 پيشرفت ايراني -اسالمي الگوي در اسالمي مالي نظام جايگاه تحليل :وچهارمچهل فصل

ايراني پيشرفت (مفهوم،  -اي در الگوي اسالميريزي اقتصادي منطقهاي بر رهيافت برنامهوپنجم: مقدمهفصل چهل
 ريزي)فرايند و چارچوب برنامه

 رفتايراني پيش -وششم: نقش شهرها در الگوي اسالميفصل چهل

 كالن سطح در دستمزد اسالمي الگوي بر تأكيد با دستمزد هاي نظام به تطبيقي ‐تحليلي نگاهي :وهفتمچهل فصل

 ايراني  اسالمي خارجي تجارت نظام نهادي ترتيبات مطلوب الگوي به دستيابي شناسي روش :وهشتمچهل فصل

ايراني پيشرفت؛ مبتني بر بيانات امام خميني (ره)  -ونهم: تأملي بر جايگاه منابع طبيعي در الگوي اسالميفصل چهل
 و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) (مطالعه موردي: نفت و گاز)

 پيشرفت ايراني -اسالمي الگوي چارچوب در سازماني عملكرد سنجش نظام الزامات و ويژگيها اركان، :پنجاهم فصل

  :نتايج 

 نظريات كلي بنديجمع و تهيه آن، نهايي است كه محصول هانجام رسيداري يك سلسله نشست به اين طرح به صورت برگز
 طراحي هدف با كافي نظري و علمي منبع فراهم نمودن و ايراني پيشرفت -ي اسالميالگو حوزه در انديشمندان هايديدگاه و

 پيشرفت است. ايراني -اسالمي الگوي نهايي تدوين در راه نقشه
 

 واژگان كليدي: -4

 ، سياست، اقتصاد، مديريت.ايراني پيشرفت، نقشه راه -اسالميالگوي 
Islamic – Iranian progress plan, Plan, Politic, Economics, Management. 
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 6از 6 شماره صفحه: 
 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه - 5

 زير عملي اقدامات دانش،هاي توليد ها جهت نيل به مرزهاي دانش غربي و رقابت با كانونتقويت نقش حوزه راستا در
 :ميرسد نظر به ضروري

 گذارينيازمند سرمايه است، دانش مرزهاي بردن پيش و دادن تكان معناي به حركت اين كه آنجا از: آموزش عرصه در -1
 ايبرنامه نيز اين راستا در نياز مورد آموزشي برنامه .باشدمي كافي نبوغ داراي و نخبه انساني نيروي توليد براي جدي

 موجود اجتماعي بودن علوم گرانبار به توجه با. است اجتماعي علوم هايشاخه از يكي و اسالمي علوم و معارف از تلفيقي
 اسالمي معارف و علوم بر اساس آموزشي برنامه اين فكري شاكله و مبنا است ضروري غرب، مدرن تمدن هايارزش از

 توسعه و ايجاد براي تالش ترين اقدام،مناسب هدف اين به نيل براي رسدمي نظر به موجود شرايط در لذا شود؛ چيده
 .باشد علميه هايحوزه فضاي در آموزشي هايبرنامه اين

 به الگوي پيشرفت هايپژوهش كه است اين مستلزم اسالمي اجتماعي علوم به نوشتار اين ويژه نگاه :پژوهش عرصه در -1
 تجويز و ي توصيهمحتو الگوسازي هرگونه و پذيرد صورت فقهي روش به ناظر و فقه بر مبتني كه شود مديريت نحوي

 .باشد شرع به استناد قابل و حجيت داراي عرصه اين در
 


