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  بسمه تعالی
مبتنی بر مبانی اصول و  ایرانی پیشرفت –لگوي اسالمی و طراحی ا اسالم علوم اجتماعیو مراحل تولید دانش 

  نظریه هاي ارزش بنیان 
  
A – و کلیات آنتبیین موضوع  
B - انسان ،خانواده ، جامعه ،  مهندسی و هندسه الگو، شناخت قلمرو و کلیات آن وحوزههاي اصلی الگو پردازي)

و  عدل جهانی ، جهان اسالم، جهان مستضعفینقوا ، دستگاههاي حکومتی ، نظام اسالمی ، دولت ، امت ، حکومت 
... (  
C-  طراحی الگو فکري - علوم اجتماعی اسالم و حکومت اسالمی بعنوان مبانی فلسفیو حکمت تبیین فلسفه  
1C  -  ایرانی پیشرفت  –مبانی فلسفی  علوم اجتماعی  اسالمی در راستاي تولید مبانی فکري الگوي اسالمی  
2C- ایرانی پیشرفت و حکومت اسالمی   -یستی ، چرایی و چگونگی؟) الگوي اسالمی تبیین دکترین ( چ  
3 C - اصول عام ارزشهاي بنیادین علوم اجتماعی اسالم و حکومت اسالمی  
4 C – متدولوژیها و روشهاي تولید دانش ارزش بنیان و نظریات فقه حکومتی  
5 C – مت اسالمیمتدولوژي نظام سازي و طراحی نظامات مورد نیاز حکو  

 C -   متدولوژیها و رویکردهاي طر ح ریزي راهبردي تهیه طرحهاي جامع و طرحهاي اجرائی و تدوین
  استانداردها و دستورالعملهاي اجرائی

 D-   نظریه (مورد نیاز الگو   حوزهاي اصلیتولید دانش ارزش بنیان و نظریه پردازي کاربردي در هر یک 
  راهنماي عملهاي 

E – و  ا و برنامه ریزانیستهبراي تفویض اختیار به استراتژو تنظیم خط مشی ها ري (ایجاد و سلبی) استگذایس
  و پیاده سازي آن جامعه براي طرح ریزي راهبرديمدیران 

F - براي پیاده سازي الگوي اسالمی ایرانی در هریک از  ، طرحهاي جامع و اجرائیطرح ریزي راهبردي
  ایرانی پیشرفت _الگوي اسالمی  اصلیحوزه هاي، 

G- استلزامات تحقق الگو و هدایت الگو در صحنه هاي اجرا  
H-  مدیریت دانش، مستندسازي  و گفتمان سازي  
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  بسمه تعالی
  

هاي علوم اجتماعی  مبتنی بر تولید دانش اسالمی در حوزه ایرانی پیشرفت –مراحل طراحی و تبیین الگوي اسالمی 
  ی و اداره جامعه و کشور اسالمی عبارتند از :مرتبط با برپائ

A – تبیین موضوع  و کلیات  
1A-  ژاپنی ، نقد تمدنهاي غربی،نارسائیهاي مترتب بر نظام سرمایه داري و مکتب لیبرال دمکراسی تبیین  

  عصر حاضر مادیگراي حاکم درو نظامات و مکاتب کنفوسیوسی، هندي، بودائی، آفریقایی، ارتودوکسی و ... 
2A- و  و خال هاي احتمالی قانون اساسی موجود تحلیل نارسائیهاي زمامداري در دوران پس از پیروزي انقالب اسالمی

  نارسائیهاي ساختاري حکومت
 3A-براي  اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و ...اقتصادي،  رشد و توسعه متفاوت بررسی و نقد نظریه ها و مدلهاي

  یهاي نظریه پردازياز طریق کرس جامعه اسالمی
4A-  مصادیق شناسائی و  سوابق الگوپردازي براي اداره حکومتها و پیشرفت کشورها در سایر جوامعپیشینه تاریخی و

کشورهاي اصالحاً پیشرفته که مبتنی بر الگو و نقشه راه پیشرفت حاصل نموده اند. معرفی حوزه هاي الگوپردازي 
  شورهایی نظیر کانادا، آمریکا و ...حسب مورد مثل وجود نقشه علمی براي ک

5A-  در مقایسه با الگوهاي زمامداري حاکم بر  ایرانی پیشرفت و ویژگیهاي اصلی آن –ضرورت تدوین الگوي اسالمی
مصوب مجلس شوراي  مغایرت قوانینتشخیص براي عدم خصوصا با توجه به وجود شوراي نگهبان  (جهان کنونی

  )براي اعمال مصالح ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار قوه مقننه وجود وی با اسالم و قانون اساس اسالمی
6A -   اسناد باالدستی  ، رشد، صیرورت و ...)،، تعالیپیشرفت ،اسالمی ، ایرانی ( الگو اجزاي فرآیند مفهومیتعاریف

م و فقه، اخالق، اعمال و فراملی، ملی، فرابخشی، بخشی، فرادستگاهی، ... )، مکتب (جهان بینی، ایدئولوژي، احکا
د ، مدیریت ، توسعه حکومت ، اقتصا( ، فلسفه مضاففلسفه ( چیستی ، چرائی ، چگونگی)) آموزههارف و کردار، معا

(هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، جامعه شناسی، تاریخ  مبانی سیاست ،حقوق و ...)
 اساسی ( اصولل بنیادین ارزشها واص ناوري دنیاي مجازي، سیستم و ...)شناسی، زمان شناسی، حکومت و سازمان، ف

متدولوژي (پارادایم، رویکرد، چارچوب، نظام، سیستم، روش، ابزار، نمونه و جمعیت و  ،موضوعه ، متعارف ، متداول )
اهداف ( کاربردي و ...)  نظریه و تئوریها        ( نظریه هاي توصیفی، هنجاري و ارزش محور، نظریه هاي بنیادي و ...)

) ، و بی هاگها ، ماموریت، تکالیفمیسور( آرمانی ، مطلوب ، و آینده نگاري کمی ) ، چشم انداز ،آرمانی ، کیفی
( اساسی،    ، قوانین)خط مشی، سیاست اجرائی و ...(کالن ، فرابخشی، بخشی، برنامه اي،  و سیاستگذاري سیاستها

میان  (بلندمدت،برنامه ها  ، مقررات، ضوابط و ...) ؛ها ، نظامنامه ها، تصویب نامهه ها ، آئین نام،عادي اصلی، موضوعه
 برنده، عوامل پیش ،، تاکتیکی ،تکنیکی) ژي(استرات، راهبردها) ، راهبردي، جامع، اجرائی و ...کوتاه مدتمدت، 

 الویت دار، راهکارهاي و ضعفها) تهدیدها رهاآسیبها، محدودیتها، فشا ( بازدارنده  موانع،  فرصتها و قوتها )(موقعیتها، 
، استانداردهاي اخالقی و حرفه اي، الزامات، ساختارها و نهادها، اجرا، رصد، نظارت و ارزیابی، اسناد باالدستی  ، منابع 

  بخشی) (فراملی، ملی،  فرابخشی،
7A-  دورنماي حکومت عدل جهانی،  : شاملبه سایر اسناد اساسی ایرانی پیشرفت نسبت  –تبیین جایگاه الگوي اسالمی

نظام اسالمی، عالیه و مقاصد غائی جمهوري اسالمی ایران، اهداف  اساسیچارچوب فکري حکومت اسالمی، قانون 



٤
 

نقشه جامع  ، پنج ساله، برنامه هاي (پایه اي، موضوعی)سیاستهاي کالن و فرابخشی، قوانین  ،1404چشم انداز ایران 
آموزش و پرورش و نقشه فرهنگی کشور، طرح آمایش  ناي فرهنگی، سند تحول بنیادیعلمی کشور، اصول سیاسته

  سرزمین و ...
8A- با و تعالی  ایرانی پیشرفت  –طراحی و پیاده سازي الگوي اسالمی  یمحتوای شکلی و  سئواالت پیرامون تبیین ابعاد

مقام معظم رهبري، مذاکرات مجالس خبرگان  از رهنمودهاي بنیانگذاري جمهوري اسالمی ایران امام خمینی، استفاده
  قانون اساسی و ...

9A-ایرانی پیشرفت و اداره جامعه   -الگوي اسالمی و پیاده سازي پیرامون طراحی  مفروضات و پیش فرضهاي اساسی
  اسالمی 

10A-  با توجه به  تایرانی پیشرف –رابطه تحول بنیادین در علوم انسانی و علوم اجتماعی با طراحی الگوي اسالمی
  کاربرد -دانش  –رابطه بین فلسفه 

11A  -   ایران ، علوم و فنون بشري ،  بومی و مقتضیاتمسایل  ،فقه  مکتب تشیع واسالمی  آموزه هايتبیین نقش
متداول دانش  و تئوریهاي ارزش بنیاننظریه ها  علوم، دستاوردهاي موفق بشري در حکومت داري ، عقل سلیم ،

اسالمیت الگو و چگونگی ایفاي نقش هریک از این عوامل در طراحی این الگو بگونه اي که  راحی الگوبشري، ... در ط
  (مشروعیت و مقبولیت الگو)و کاربردي بودن آن تضمین گردد. 

12A- در سطح فراملی، ملی، فرابخشی، بخشی و ... و  الگو يکارکردهاي مورد انتظار از این الگو و اسناد نهایی تولید
(مبانی و اصول، نظریه ها، الگوهاي اسناد تولیدي  هر یک از رسمیت بخشی بهتا  سازندهتولید کننده، تصمیم ع مراج

فهرست رفتاري، چشم انداز حکومت عدلی جهانی، قانون اساسی جدید، نظامات حکومتی و کارکردهاي هر یک 
ی و حرفه اي، برنامه بیست ساله و چشم انداز آن، ، قوانین پایه، چشم انداز ایران اسالمی، استانداردهاي اخالقسیاستها

  برنامه هاي پنج ساله، الزمات و ...)
13A –  در طول زمان و  الگو ترمیمبخشهاي ثابت و متغییر الگو و سازوکارهاي  ،الگو  براي زمانی هاي مناسبافقبررسی

  ي الگونظریه ها و کاربردهافلسفه، مبانی، اصولی، بخشهاي رابطه  با رعایتچگونگی انعطاف پذیري الگو 
14A- مدیران اندیشمند  ،فرهیختگان حوزه و دانشگاهمشتمل بر  نقش آفرینان اصلی در طراحی و پیاده سازي الگو

، صدا و سیما ، اسالم شناسان، متدولوژیستها، استراتژیستها، جامعه، روشنفکران دینی، جریانات سیاسی و حزبی
)، مصلحان اجتماعی و چگونگی مشارکت دادن آنان از ابتداي طراحی تا پیاده انی دانشمندان علوم تجربی، علوم انس

   سازي الگو و ...
15A-براي دستیابی تأسیس شده و اندیشکدههاي و مرکز  جایگاه و نقش کارگروه منصوب از سوي مقام معظم رهبري

سازوکارهاي تعامل و همکاري بین و همچنین  به الگو و طراحی مکانیزمهاي مشارکت عمومی و پشتیبانی از آنها
  عمومی و ... براي طراحی الگو. مراکز فعال بخشهاي دولتی، خصوصی،

16A-  و مسئولیت  ایرانی در عصر غیبت حضرت ولی عصر (عج) -ارزیابی میزان موفقیت در طراحی الگوي اسالمی
  زمامداران جامعه اسالمی در این راستا 

17A – ایرانی پیشرفت و حوزه هاي اصلی  –پیاده سازي الگوي اسالمی  تاوضوع طراحی جمع بندي تعاریف و تبیین م
  آن
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18A –  به شرح ایرانی پیشرفت  –تدوین الگوي اسالمی  متدولوژي ، روش شناسی و نقشه راهجمع بندي و معرفی)
C  تاC(  
B -  ،الگوپردازيو حوزه هاي اصلی  قلمروشناخت مهندسی و هندسه الگو  

1-B –  مراحل طراحی الگو شامل: مراحلA  تاH  اين مجموعه و توافق اصولي براي امكان پذيري تداوم كارگروهي
  براي طراحي الگو

2-B – :آگاهي، ( ، علم(منطق، عقالنيت، بصيرت، باورها، يقين) عرصه هاي تفكر عرصه هاي تکامل انسانی شامل
(عشق، جمال،  هنر، (ايمان، اخالق، رفتار، اراده) ت، معنوياخالقيت، نوآوري، فناوري، كارآفريني)معرفت، بينش، 
 (مناسبات سلولي، مولكولي و ژنتيكي) و بدن مادي ساختارهايیا (كار، تالش، تفريح، جهاد) ، زندگي زيبايي، معماري)

قلب (ايمان و كفر يا عقل و و غضبيه) ،  شهويه( حب و بغض اف شف) ،  ضرح، خوف و رجا يا حزن و صدرمعنوي ( 
اجتماعي، تربيت زيستي و  -اخالقي، تربيت سياسي -تربيت ديني ساحتهاي یا ) ، فواد (حق و باطل يا ذكر و لبان)كرف

  بدني، تربيت هنري و زيبائي شناسي، تربيت اقتصادي و حرفه اي، تربيت علمي و فناوري
3-B – :انتخاب همسركفو، ، ) قتصاديبلوغ جنسي، عاطفي، عقالني، اجتماعي، ا( مراحل تعالی خانواده مستحکم شامل

  ارث و ... ، طالق، نفقه،صله ارحامتربيت فرزندان، زندگي مشترك، خواستگاري، پيوند زناشويي، 
4-B –  :حريم، هندسينظم زيبايي، (استحكام،  معماري اسالمي ابنيهموضوعات اصلی زندگی شهري و روستائی ،

  امنيت، شغل و درآمد، محيط زيست، حمل و نقل عمومي، مدرسه،مناظر بصري،  شناسي و ييزيبا ،وسعت، قبله و ... )
، فضاي سبز، بزرگراهها، راهروها و پياده روها، كتابخانه ، فرهنگ و هويت محالت، جاده و ارتباطات مسجد و عبادت

  بازار و ... ترسي به آب، گاز، تلفن، اينترنت،عمومي، مراكز تفريحي و ورزشي، دس
5-B –ايراني، وحدت و تفرقه آحاد جامعه،  - هويت اسالميحيات طيبه ،  عه تعالی یافته شامل:اصلی جام موضوعات

عرف اجتماعي، فرهنگ عمومي، امر به معروف و نهي از منكر، گراميداشت ايام اهللا، تعاون و همكاري، تولي و تبري، 
طبقاتي، عدالت  فاختال محرومين و،  و جنگ، قرض الحسنه دحج و زيارات، اقامه نماز جمعه و جماعات، جها

، ناهنجاريهاي  ، آزادي اجتماعيتعيين سرنوشتساالري و م ، گروههاي مرجع، رسانه ها و مطبوعات، مرداجتماعي
اجتماعي، تحزب و تشكلهاي مردم نهاد، پدافند غيرعامل، سطح روابط اجتماعي، كارآفريني و بيكاري، تفريحات سالم 

  و ورزش و ...
6-B – نظم، اميداواري، بهره وري، كيفيت، عقالنيت، تعاون، عدالتمومی جامعه اسالمی شامل: فضایل فرهنگ ع ،

صداقت، امانت داري، وفاي به عهد و پيمان، اعتدال، امر به معروف و نهي از منكر، حجاب، حيا، عفاف، قانون گرايي، 
        سرقت، تفرقه، الاباليگري، سخن چيني، غيبت، تهمت، رذائل مزموم شامل: ، وجدان كاري و ...وحدت و همدلي

  بي حجابي و ...بي غيرتي، 
7-B – : قوه قهريه،بيتقوه تردستگاه رهبري، قوه مجريه، قوه مقننه،قوه قضائيه،  قواي متشکله نظام اسالمی شامل ،     

  اقشار اجتماعي.، احزاب و گروههاي سياسي، مردم و طا تارتبا مطبوعات و قوه
8-B – رفاه و آسايش، محوري ، عدالتو امنيت : كارآمدي، مشروعيت، اقتداردولت اسالمی شامل موضوعات اصلی ،

اشتغال، آزادي و  ،، پيشرفت و تعالي، معيشت ، زيرساختهاحاكميتبهداشت و درمان، آموزش و پرورش، اعمال 
  و ...شاركت عمومي، نظارت عمومي، اخالق اجتماعي قانون مداري، خدمت محوري، م
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9-B –  غيرانتفاعي، عمومي، خصوصي، دولتي، تعاوني ، حاكميتيبخشهاي  خشهاي کشور اسالمی پیشرفته شامل :ب ،
  مردمي و ...

10-B – وزارتخانه ها، سازمانها، شوراهاي عالي، استانداريها، فرمانداريها، شامل سطوح سازمانهاي حکومتی :
الكترونيكي و سازمانهاي مجازي، مشاركت مردمي و  ، دولتهاه بخشداريها، دهياريها، ادارات كل، ادارات، داير

  سازمانهاي مردم نهاد. 
11B –  :عبادي، فرهنگي، تأمين اجتماعي، گردشگري، انتظامي، حوزه هاي اصلی تشکیل دهنده حکومت اسالمی شامل

، ، اطالعاتيصادي، نظامي، اجتماعيكشاورزي، معدن، حمل و نقل، نفت و گاز، ارتباطات، تربيت بدني، سياسي، اقت
خدماتي، قضايي، بهداشتي، ورزشي، تجاري، امنيتي، توليد صنعتي، توليد مثل و جمعيتي، علمي، فناوري، پژوهشي، 

  و ... ، زمينيهوايي، فضايي ، دريايي ي،دفاعتربيتي، آموزشي، فني و حرفه اي، كارآفريني، بين المللي، زيست محيطي، 
12B – :مستضعفين و  مظلومين دن اسالمي، امت اسالمي، حكومت عدل جهاني، جامعه تم حوزه هاي فراملی الگو شامل

  و ... و جهان اسالم يعالم، بيداري اسالم
13B –  :نماز، روزه، حج، زكات ، خمس، امر به معروف ، نهي از منكر، تولي، تبري، مسائل مشترك امت اسالمی شامل

و درمان، تعليم و تربيت، هويت و آزادي، عدالت و  عزت و كرامت، معيشت و روزي، دانش و فناوري، بهداشت
   امنيت، مردمساالري و واليت، رفاه و آسايش، پيشرفت و تمدن و ...

14B – و ترویج الگو پیاده سازي مشارکت نخبگان و مردم در طراحی  
١٤-١B –  اني، نظام از بين رويكردهاي گفتمرویکرد یا رویکردهاي غالب در طراحی الگو تصميم گيري در مورد

  خواص) و ... –نخبه گرايي ( مردم  –سازي، نهاد گرايي، كثرت گرايي 
١٤-٢B – متدولوژي ونقشه راه، تعریف  پیرامون حوزهها و ابعاد گوناگون الگو هر يك از توافق با دست اندركاران

  و سياستهاي حاكم بر طراحي الگو، موضوع
١٤-٣B – مصلحان اجتماعي و ... در طراحي نظري تا پياده اهیانیان، دانشگومشخص کردن نحوه مشارکت حوز ،

  سازي و مديران و نهادهاي ذيربط در برنامه ريزي، پياده سازي، گفتمان سازي و ...
١٤-٤B – الگو و ترويج پياده سازي تاطراحي  براي، چگونگی تعلق عزم ملی  
5-14B-  و پایه گذاري مشارکت نهادهاي متولی در جریان طراحی الگوتربیت کادر پیاده سازي الگو   چگونگی 

  C-  طراحی الگو فکري - علوم اجتماعی اسالم و حکومت اسالمی بعنوان مبانی فلسفیو حکمت تبیین فلسفه  
1 C -  در راستاي تولید مبانی فکري الگوي اسالمی  علوم اجتماعی اسالم و حکومت اسالمی(حکمتی) مبانی فلسفی– 

  ایرانی پیشرفت
1-1- C - انسان شناسی ، ماورالطبیعه ، معرفت شناسی ، ارزش شناسی ، زیبایی  شناسی(وجود) بانی هستی م ،

  (ص)اسالم ناب محمدي، شناسی  
 2-1- C  -  مدیریت اسالمی ، سیاست اسالمی ، حقوق اسالمی ، جامعه  مضاعف اقتصاد اسالمی ،(مبانی فلسفه هاي

   استاي تشکیل حکومت اسالمی و چگونگی اداره آن (حکمتهاي موضوعی)در رو ... )شناسی اسالمی، فقه و اصول فقه 
3-1- C  - حقوق اساسی ، سیاست ، فرهنگ ، مردم ساالري ، اصالت  مبانی فلسفی اسالم پیرامون جامعه ، حکومت ،

ل جهانی، فرد و جامعه، قدرت، والیت مطلقه فقیه، استقالل قوا، حق حاکمیت، آزادي، رفاه، امت اسالمی، حکومت عد
  سازمان و مدیریت، سیستم و نظام حکومتی، زمان و تاریخ، فناوري، واقعیت مجازي و ...خانواده و پیشرفت و 
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4-1- C  -  دستاوردهاي عقل سلیم  ، انسانینرم و هاي  و نقش علوم و دانش بشري ، فناوريفکري  –مبانی فلسفی
  ایرانی پیشرفت  –پیاده سازي الگوي اسالمی  در طراحی و سایر کشورها بشري و تجارب موفق کشورداري

5-1- C  - بدست می آید و براي تشکیل حکومت  اجماعکه از طریق قرآن، سنت، عقل و  سایر مبانی اسالمی احصاء
  .است و اداره جامعه اسالمی الزم

  
2 C   - ت اسالمی در ایرانی پیشرفت و حکوم  - ) الگوي اسالمی  چگونگی تبیین دکترین ( چیستی ، چرایی و

  حاکم بر حکومت اسالمی و الگوي پیشرفت آن یقینیاتعصر حاضر به منظور استخراج قواعد بنیادي و 
1-2C –  از بین  الگو براي طرح ریزي هاو انتخاب مناسب ترین رویکردین دکترشناخت انواع رویکردهاي طرح ریزي

نظام مدار، قدرت مدار، اجتماع مدار، تصمیم مدار، رویکردهاي انسان مدار، معرفت مدار، علم مدار، تاریخ مدار، 
  ستیزه مدار، عرصه مدار، روش مدار، محیط جغرافیایی مدار، مشتري مدار و... 

2-2C -  زه فلسفه الگو )و(ح الگو چیستیتبیین  
3-2C -  الگو ) (حوزه فلسفه الگو چراییتبیین  
4-2C -  وزه طرح ریزي راهبردي)ح) ((استراتژي، تاکتیک ، تکنیک  چگونگی الگوتبیین  
3 C  - اصول عام ارزشهاي بنیادین علوم اجتماعی اسالم و حکومت اسالمی  
1-3 C  -  در راستاي تشکیل حکومت اسالمی و اداره یک جامعه  اصول مکتب اسالم ناب محمدي و شیعه اثنی عشري

  اسالمی
2-3 C -   جهنم و تاریخ، عدالت و حق ،جامعه، بهشتو  ن، زماانسانحاکم بر الهی  سنتهايو اصول ارزشهاي اسالمی 
محیط و مهاجرت، حقیقت مجازي، جبر و اختیار، شانس و اقبال، پیشرفت  ، دوزخ، ایمان و معنویت، فرهنگ و تمدن و

 ، اقتدار و تمامیت ارضی، استقالل سیاسی، آزادي، اعمال حاکمیت ، تقلید و رابطه انسان با خالق هستی ،عهو تعالی جام
  ، ...دیگران و طبیعت ،خود

3-3 C  -    اقتدار و قدرت، پول و )تکنو پولی (فناوري معرفت،  کسباصول ارزشهاي اسالمی حاکم بر دانش و ،
آینده شناسی و آینده ، حواس طبیعی، علوم غریبهو ثروت، رفاه و نعمت، عرفان و اشراق، وحی و قرآن، تجربه 

  نگاري، ...
4-3 C  -  جامعه اسالمی در زمامداري بر امور مختلف  ایدها، موازین فقهی و شرعی و حقوقی حاکماصول بایدها و نب

  و شئونات مختلف آن 
5-4 C  -  و اصول فقه،.... قابل  (صوري، ریاضی، احتمالی، فازي، امکان و ...)  اصول بدیهیات عقالنی، اصول منطقی

  در تولید دانش اسالمیبکارگیري 
6-3 C  -   اقشار مختلفرفتار در روابط بین آحاد جامعه و  اخالقی و رفتاري حاکم بر جامعه اسالمیاصول ارزشهاي  
7-3 C   -  عرف اجتماعی مورد پذیرش مکتب اسالم و فرهنگ عمومی جامعه اسالمی و و  اصول مسلمات دانش بشري

  ... مورد نیاز حکومت اسالمی.
  

4 C – نظریات فقه حکومتیو  یاننمتدولوژیها و روشهاي تولید دانش ارزش ب  
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1-4 C – تطبیقی، تهذیبینظیر رویکردهاي  و دانش ارزش بنیان بکارگیري رویکردهاي ممکن براي تولید علم دینی ،
اقتضایی، ، سیره و سنت معصومین ع،  نظام سازي ،تفسیري ،، فلسفی، مبانی و اصول)و حقوقی(فقهی اجتهاد اخالقی، 

هاي آفاقی و انفسی  ، عقل سلیم و نشانه ع قرآن و وحی، سیره و سنت معصومین (ع)با استفاده از مناب ترکیبی و ....
  موجود  در طبیعت

2-4 C – تا متأخرین و مشخص  قدما از شناسائی زندگانی ائمه معصومین و شخصیتهاي اسوه و نمونه جهان اسالم
  مرجعاخت گروه افراد براي الگو گیري اقشار مختلف جامعه با شن کردن جلوه هاي ویژه زندگی آنان

3-4 C – پیرامون مسائل  شناسائی و جمع آوري جلوه هاي ویژه زندگی پیامبر اسالم و ائمه معصومین علیهم السالم
  حکومتی، جنگها ، اخالق و رفتار اجتماعی و...

4-4 C – رهبري  از دیدگاه مراجع تقلید مختلف و دیدگاههاي فقهی مقام معظم جمع آوري احکام اجتماعی اسالم
  ... پیرامون مسائل حکومتی و 

5-4 C – و گردآوري دیدگاههاي اندیشمندان مسلمان  جمع آوري تفاسیر آیات و روایات مسائل اجتماعی اسالم
  پیرامون مسائل مختلف حکومت اسالمی و زمامداري در جامعه اسالمی.

6-4 C –  با استفاده از هر یک از  شمندان اسالمیشده و نظریه هاي تولیدي توسط اندی مطالعهجمع آوري موضوعات
رویکردها و روشهاي فوق براي آموزش محققان دست اندرکار طراحی الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت و تحول 

  بنیادین در علوم اجتماعی و انسانی
7-4 C –  ل تحلیطراحی و تبیین ضرورت تحول بنیادین در علوم انسانی و علوم اجتماعی با رویکرد اسالمی و

 و معیارهاي ارزیابی نظریات و تئوریهاي موجود براي نش علوم انسانی و اجتماعی موجودرتب بر داتنارسائیهاي م
  امکان پذیري استفاده از بخشهایی از دانش موجود بشري براي حل مسائل جامعه بررسی و

8-4 C – له اي، بومی سازي روش مرحنظیر روش چندین  طراحی و تبیین روشهایی براي تولید دانش ارزش بنیان
توسعه نظریه  ،(Theory Testing)تست نظریه  ،(Theory Building)چرخه تولید نظریه الکاتوش، ... با توجه به 

(Theory Development)... ،  
9-4 C – بومی سازي رویکردهاي مدلسازي مفهومی (Semantic Model)، پیرامون  براي تولید نظریات ارزش بنیان

)، SEM( مدلسازي معادالت ساختاري رینظی با استفاده از روشهای پیشرفتایرانی   -  ال به الگوي اسالمیموضوعات مبت
و  ایستا سلسله مراتب مفاهیم بصورتمبتنی بر  (Conceptual Map) طراحی نقشه مفهومی،  )GT( ش نظریه هایرو

توصیف قدرت براي ، (Cognetive Map) طراحی نقشه هاي شناختیبرقراري ارتباط بین مفاهیم با اتصاالت عرضی، 
 نقشه دانشسازوکارهاي آن، پویاي سیستم، و محیط پیچیده حاکم بر سیستم و همبستگی روابط میان متغییرهاي 

(Knowledge Map)  شناختی فازينقشه نگاشت و (Fuzzy Cognitive Map)  اشیا و  ،ارتباط حقایقبراي ترسیم نقشه
، (FCM)ها و اهداف به منظور شناخت روابط علی حاکم بر رفتار سیستم در تعامل با محیط با ارزشها، سیاست فرآیندها

و  (SODA)مدلسازي شناختی براي عمق شناخت فردي با شناخت گروه افراد پرامون حل مسئله استراتژیک 
به تبدیل اطالعات  با فهم روابط بین مفاهیم، "اطالعات "به  "داده ها "چرخه تبدیل  ،(QSD)پویائیهاي سیستمهاي 

با شناخت فلسفه،  "حکمت  و خرد"به  "دانش"و تبدیل با فهم الگوها و چارچوبهاي نهفته در مقوله هاي نظري  "دانش"
  و ... اصول و مبانی حاکم بر حوزه هاي دانش ارزش بنیان با سازو کارهاي استنتاج استقرایی
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10-5 C –  از حوزه  پاره ايبراي   )و بومی سازي آنها ( رب موفق دنیااستفاده از تجامشخص کردن ابعاد ارزیابی و
  .اسالمی هاي حکومتی با رعایت جنبه هاي ارزشی و مقتضیات بومی ایران

11-4 C – نرم تولید دانش و فناوریهاي سیستمهاي شناخت و انتخاب انواع متدولوژیهاي (SSM)  نظیر فناوري توسعه
مستقل،  فردياوري ارتباط انسانی، فناوري طراحی، فناوري ایجاد فضاي خالق فکري، فناوري تأمین و تغذیه فکري، فن

از طریق تجربه و احساس فردي، فناوري سیاستگذاري، قانونگذاري، برنامه  فناوري اجتماعی ، فناوري یادگیري
  ،ریزي

12-4 C –  آمیزش بینی نبوغ  مبتنی بر خرد فردي (پی آینده نگاري متدولوژیهايشناخت و انتخاب آینده شناسی و(  
ترکیب نقشه هاي  هايروش ،) دلفی، پانل و ...(مبتنی بر شهود، بصیرت و شانس و خرد فرد نابغه)، خرد جمعی ( 

 + SODA I)جمع مرتبط در تقابل ذهن افراد در یک ذهنی افراد با روشهاي آینده نگاري و شناسایی سناریوهاي 

SODA II) ... و  
  
5 C – بر اساس اصول ارزشی و تجربی حاکم بر  حکومت اسالمی )و طراحی نظامات مورد نیاز(زي متدولوژي نظام سا

در قالب نظریه عدالت ساختاري و طراحی چارچوبهاي فرآیندي و  نظامات جامعه اسالمی ساختار ها و، طراحی سیستمها
  برآیندي مورد نیاز

٥-١ C  _تك تك و خودش انسان با برقراري رابطه انسان با خالق هستی،  تسهیل نظامات مورد نیاز براي طراحی
  هريك از اقشار و صنوف جامعه.و جامعه آحاد با انسان رابطه ومحيط زيست،  طبیعتبا  انسان رابطهانسان، اجزاي 

٥-٢C –  معه جا عمومیساحت  بهتعالی مناسبات اجتماعی  ،آحاد جامعه  به از خودسازي فردي انتقالشناخت فرآیند
ديني، نوگرايي  يچگونگي تحقق فرآيند نو انديش اسالمي در آن،مبتني بر ارزشهاي اسالمي و تبيين نقش حكومت 

  ديني و نوسازي ديني و نقش حاكميت اسالمي در اين روند استعاليي مبتني بر رويكرد تاريخ مدار.
٥-٣ C  _ین مولفه هاي دولت سازي(یطراحی و تبState Building ( ولت و مديريت بر نقش ها جهت چينش د

تنظيم نقش هريك از آحاد جامعه براي پاسخگويي به )Nation Buildingملت سازي( ؛پاسخگويي به نياز جامعه
سازماندهي روابط فيمابين دولت و ملت براي  )Building Systemنظام سازي ( ،نيازهاي يك جامعه در حال پيشرفت

روشن كردن نقش فرد، جمع، كلبه (خانواده) و ارتباط  )Society Building( جامعه سازي ،پاسخگويي به نياز جامعه
  و برپايي مجدد تمدن اسالمي در عصر حاضر با نگاه حكومت اسالمي  )تحقق اهداف جامعهبراي بين آنها 

٥-٤ C  _ ر قواي و رعايت استقالل آنها نظيطراحی و تبیین قواي اصلی نظام اسالمی و ارتباط آنها با یکدیگر باز
  ...ارتباطاه و و  ، قهريهتربيهرهبري، مجريه، مقننه، قضائيه، دستگاه 

٦-٥ C  _كار تقسيم، زيیسیاستگذاري، برنامه رطراحی و تبیین نهادها و دستگاهها، ساز و کارها و مکانیزمهاي باز، 
  گاههاي اعمال حاكميتو دست هر يك از قواي اصلي كشوردر ارزيابي و كنترل  ،اطالع رساني، هماهنگي ، نظارت

٥-٦ C  _ شامل بخشهاي خصوصي، عمومي، دولتي، تعاوني بگونه طراحی و تبیین بخشهاي اصلی فعالیتهاي کشور باز
  اي كه مانع تشكيل بخش زير زميني فعاليتها شود.

٦-٧ C  _ سازمانها ملي، ملي، بخشها، بين بخشها در سطوح فراطراحی ومعماري ساختارسلسله مراتب قوه مجریه باز ،
  ، بخشداريها و دهياريها و ...فرمانداريها ،و ادارات كل كشوري و استاني، استانداريها 



١٠
 

٥-٨ C _ براي هريك از حوزه هاي جامعه اسالمی طراحی و شکل دهی به بازارها، نهادها، ابزارها،... مورد نیاز باز
  ، عبادي و ...لملليعلم و فناوري، امنيتي، بين ا ،اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، هنري

٥-٩ C  _تجارت  دولت الكترونيكي، مورد نياز بر اساسفعالیتهاي اجتماعی  طراحی و تجدید سازماندهی
  پزشكي از راه دور... ،الكترونيكي، دانشگاه مجازي

٥-١٠C – در سطوح فراملي، فرابخشي، بخشي، جغرافيايي، در مناسب رشد و تعالی  طراحی نظامات و ساختارهاي
  ، زيست محيطي و ...عاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي، امنيتي اب

٥ -١١ C –  الي تدر شكل گيري امت اسالمي و اع ، اجتماعی، علمی و ایمانی ماديتبین نقش هریک از سرمایه هاي
  آن 
٥-١٢ C  دنيا و آخرت، شامل نظام امت اسالمي، نظام امنيت، نظام تالزم نظامات مورد نیاز براي حکومت عدل جهانی

نظام برائه، نظام مقتدر ، نظام تقوي، نظام تمشيت، نظام حكمت، نظام  نظام عبادي،نظام عدالت و قسط، نظام واليت، 
نظام سالمت، نظام سكونت، نظام شريعت، نظام شفقت، حكومت، نظام خالفت، نظام خمس و زكات، نظام سعادت، 

، نظام خالقيت، نظام قضاوت، نظام كرامت، نظام  شفاعت، نظام نظام صيرورت، نظام طاعت، نظام عزت، نظام عفت
   نظام هدايت و ... معيشت، نظام مصلحت، 

٥-١٣C- در وجوه عبادي و معنوي ، فرهنگي و معنوي ، علم و بازطراحی نظامات برنامه ریزي رشد و کمال جامعه
  و ... ورشالعاتي ، زيست محيطي ، آموزش و پرطامنيتي ، قضايي ، افناوري ، سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، اداري ، 

٥-١٤C- مورد نياز براي طراحي الگوي اسالمي ايراني پيشرفتچارچوب هاي فرآیندي و برآیندي سایرطراحی  
C-  شناخت و بکارگیري متدولوژیها و رویکردهاي طرح ریزي راهبردي، تهیه طرحهاي جامع و طرحهاي اجرایی و

  رالعملهاي اجرائی (زیر مجموعه ها تنظیم خواهد شد.)تدوین استاندادها و دستو
D-  تها، حوزه ها و حسا ،در هر یک از نظامات، عرصه ها (کاربردي تولید دانش ارزش بنیان و نظریه پردازي
  راهنماي عمل هاي بعنوان نظریه الگو مورد نیاز )...
1D - حکومت اسالمی،  نظیر: انسان، دگاه اسالمی دارداحصاي مفاهیم و مقوله هایی که نیاز به نظریه پردازي از دی

نظام   ساالري دینی، خانواده، امت اسالمی، امنیت، آزادي، مردم صیرورت، رفاه و آسایش،رشد و ، اقتدارقدرت و
ربیت، فرهنگ، جامعه، حقوق، سیاست و قوه مقننه ، قوه مجریه، قوه قضائیه،عدالت، اقتصاد، ت  اسالمی، دولت اسالمی،

سایر مفاهیم و مقوله هایی که در این مجموعه مورد توجه قرار گرفت و همچنین سایر مفاهیم و مقوله طات و ارتبا
  هاي ضروري براي طراحی الگو

2 D -  پیرامون هر یک از ن دیدگاه هاي اسالمییتبیبراي  بصورت اقتضاییبکارگیري رویکردهاي تولید دانش اسالمی 
 پیشرفتایرانی  - ي طراحی و پیاده سازي الگوي اسالمی مقوله ها و مفاهیم مورد نظر برا

3 D -  نظیر عدالت، تعاون، اعتدال،  اصولی براي تعیین مصادیق هر یک از ارزشهاي بنیادین اسالمی رویکردبکارگیري
 نیاز الگو ومورد  نهادهاياخوت، امانت داري،... در هر یک ازمقوله ها، حوزها،بخشها، مراحل،سطوح، عرصه ها و 

توسعه اصول موضوعه مستخرج از ارزشهاي بنیادین اسالم براي بکار گیري آنها در طراحی سیاستهاي نظام در هر 
  و اعمال ارزشهاي اسالمی در سلسله مراتب اداره جامعه حوزه کاري
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4 D – این  حکومتی که احتمال استفاده از ارزیابی نظریات و تئوریهاي موجود دانش بشریت در هریک از حوزه هاي
با آنکه سازگار با مبانی ارزش مقتضیات بومی و فرهنگی کشور باشد،  نظریات عقالیی می نمایاند، مشروط بر

  بکارگیري رویکرد تأیید مشروط یعنی هدایت در مقام کشف نظریه و نقد مبنایی در مقام ارزیابی نظریه. 
5D -  و شناسایی  پدیده هاي مورد نظر براي برنامه ریزي فتاررتحلیل مؤلفه هاي مؤثر بر تئوري پردازي براي کمک به

تشخیص استراتژیها و  فرموله کردن و تسهیل ات، ضعفها)هدیدعوامل پیشبرنده (فرصتها، قوتها) و عوامل بازدارنده(ت
 انظریه ها و راهبرده بین ري رابطهقراو برو ...   SWOT، تحلیل جمع بندي آنها در قالب مدلهاي مفهومی و ها راهکار

  راهکارهاي عملی و
6D -   تئوري نظیر:  ایرانی پیشرفت –تبیین نظریه هاي اسالمی و تئوریهاي مورد بهره گیري در طراحی الگوي اسالمی

تئوري والیت فقیه و براي هدایت و مسئولیت پذیري، تدوین برنامه هاي تأمین نیازهاي زیستی جامعه،  بلوغ اجتماعی
تئوري و حذف ربا،  تئوري بانکداري اسالمیو حکمرانی خوب،  کارآمدي دولتمشروعیت نظام اسالمی، تئوري 

  با خالق هستی ، طبیعت وجامعه و اقشار آن  تئوري روابط اربعه انسان،  تئوري عدالت ساختاري، مردمساالري دینی
7 _ D ن موافق و مخالف با حضور اندیشمندا استفاده از کرسیهاي نظریه پردازي در حوزه هاي علمیه و دانشگاهها

  براي به چالش کشیدن نظریه هاي مطروحه و کمک به تقویت و نهادینه شدن آنان
8D -   ایرانی پیشرفت مبتنی بر مبناي نظري، اصول ارزشها و نظریات مبنی براي  –تبیین رهنامه الگوي اسالمی

  ایرانی پیشرفت –حکومت اسالمی و طراحی الگوي اسالمی 
9D -   به  و حل آنها جامعه براي پاسخگوئی به مسایل جاري ر گیري روشهاي اقدام پژوهی و حل مسئلهبکاانتخاب و

  حل مسئله خالقانه  کمک انواع روشهاي
10D - دارند و در عین بکارگیري در امور مختلف کشورداري  که قابلیت مشخص نمودن مصادیق تجارب موفق دنیا

( فناوریها، مقررات، حرف و مشاغل،  دارند مقتضیات بومی و ملی و ... سازگاري با فرهنگ و  ارزشهاي اسالمی، حال
   مدیریتی، حقوقی و ...)  روشها و ابزارها، آداب و رسوم، تجارب اقتصادي، اجتماعی، امنیتی، اداري،

E – جامعه براي  ستهايمبتنی بر تصمیم سازي براي تفویض اختیار به استراتژی استگذاري (ایجاد و سلبی)یس
  و پیاده سازي آنها ح ریزي راهبرديطر

1E-  برنامه ریزان و نسل جدیدي از مدیران، قانونگذاران بیتترچاره اندیشی براي سیاستها و  موفقتکریم مجریان ،
  چاره گذاران نظام اسالمی 

2E – کالن جامعه  در سطح ساماندهی نظام سیاست سازي و چاره اندیشی  
3E – و  اداره نظام براي تحقق آنها و تدبیر براي انتخاب بایسته هاي حکومتی تصمیم براي شناخت شایسته ها  
4E – ناشایست ها توسط  باو تدبیر براي ستیز  ورود ناشایست هاي حکومتی و جلوگیري از تصمیم براي شناخت

  متولیان
5E – نسبت به سیاستها  عالیو الزام برنامه ریزان و مدیران  توجیه و تنویر افکار عمومی  
F -  با الگوي  ، مرتبطيپیاده سازي الگوي اسالمی ایرانی در هریک از حوزه هاطرح ریزي راهبردي براي

نظیر حوزه هاي انسان کامل، خانواده مستحکم، محله، شهر و روستاي اسالمی،  ایرانی پیشرفت_ اسالمی 
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ر، دولت کارآمد و جامعه متعالی، کشور پیشرفته، تمدن بزرگ اسالمی امت عزتمند اسالمی، نظام مقتد
  حکومت عدل جهانی و  جهان اسالم، جامعه مستضعفین و ...

1F-  مدینه  و ترسیم چشم انداز آرمانی آینده نگاري مبتنی بر آموزه هاي اسالمیبازشناسی فلسفه تاریخ بشریت و)
ترسیم چشم ک به براي کم رصد تحوالت علوم و فناوریهاي اقتدار آفرین و عوامل پیشرفت سایر کشورهافاضله) و 

انسان کامل، خانواده  :يدر هریک از حوزه ها بر تفکر راهبردي انداز مطلوب و تبیین اهداف عالیه حکومت اسالمی
نمونه، شهر و روستاي اسالمی، حکومت اسالمی، جامعه اسالمی، امت وسط، حکومت عدل جهانی، منشور اسالمی، نظام 

همچنین هر یک از قوا، دستگاهها، نهادها و مراکز اعمال و عمومی  فرهنگاسالمی، تمدن اسالمی، دولت کارآمد 
  حاکمیت  در سلسله مراتب حکومت اسالمی

2F-  قوا، دستگاهها، نهادها و مراکز اعمال حاکمیت در حکومت اسالمی و هریک از  رسالت و مأموریتهايتبیین
  سلسله مراتب حکومتی

3F – بخشها ملی، فرابخشی،ابعاد، در هریک از  اسالمیهاي اصلی نظام جهتگیری تعیین رعایت سیاستهاي کالن در ،
  قوا، دستگاهها، نهادها و مراکز اعمال حاکمیت

4F –  محوري، علم و معرفت، صداقت و عمل صالح، تعاون و  حاکم نظیر ایمان و غیب ارزشهاي اسالمی اصولتبیین
هریک از ابعاد، وجوه، حوزه ها، عرصه ها و راهکارهاي  رمشارکت، قسط و عدل، عهد و امانت، عزت و اقتدار و ... ب

  در هریک از آنها با معرفی اصول موضوعه مستخرج از ارزشهاي بنیادین اسالمی دار اولویت
5F -  ارائه  مباحث مورد نیاز براي برنامه ریزياز مربوط به هر یک  ي دینیآموزههابهره گیري از نظریه ها و )

از مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده موضوع مورد نظر با توجه به مبانی و اصول مکتبی، چارچوب مفهومی منسجمی 
و و راهبردها  آنانبازدارنده نده و موانع برشناخت عوامل پیشو  و پذیرش) موردتجارب جهانی و نظریات علمی 

  تایرانی پیشرف –و آرمانی الگوي اسالمی  از وضع موجود به وضعیت مطلوبانتقال راهکارهاي 
6 F – ایرانی با توجه به درجه بلوغ و شخصیت اجتماعی و شیوه زندگی  نیازهاي آحاد جامعه شناخت و اولویت بندي

  شهري، روستایی و عشایري  و چگونگی تأمین نیازهاي مشروع اقشار مختلف جامعه ایرانی
7F - ئل اصلی و تشخیص فاصله در هریک از حوزه ها، وجوه، مسا شناخت وضع موجود در مقایسه با وضع مطلوب

خبرگان، پویش و اسکن آینده نگاري (سناریو پردازي، دلفی، پانل  يبا استفاده از انواع روشها وضع موجود و مطلوب
، طوفان فکري، درخت وابستگی، ریخت شناسی، تأثیرات متقابل، چرخه آینده و ... ) ها موضوع محیطی، پیمایش

مسایل تحلیل فاصله، شناخت مزایاي رقابتی، تحلیل  ،زمانی، رگرسیون و ...) هايسری(برون یابی روند،  تحلیل روندها
استفاده از رویکرد آسیب شناسانه و انجام پژوهش هاي مسئله  بهره وري، تعالی عملکرد و سنجش محیطی، روشهاي 
  شناسانه نظام مند

8F -  یرانی، سرمایه اجتماعی و مادي، موقعیت یشینه تاریخی، منابع و ذخائر زیرزمینی، هنر و استعداد اپشناخت
هاي  و ... در تعیین نیازها و اولویت تفاوتهاي فرهنگی، تاریخی مزیتهاي استانهاي مختلفژئوپلیتیکی، آب و هوا و اقلیم، 

  ي کشور.ابرنامه 
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9F  - عرصه هاي  ... در شناخت و تحلیل رفتار دشمنان نظام اسالمی، رقباي سیاسی، اقتصادي، نظامی، جنگ نرم و
ي و مزیتها و فرصت هابازدارنده  ضعفهايمختلف با اولویت منابع انرژي و اطالعات، مورد نظر  براي تهدیدات 

  مبتنی بر رویکرد امنیت براي تأمین امنیت ملی طراحی راهبردهابراي  .دنپیشبر
10F –  طریق تحلیل موقعیت ملی ( از  موقعیت ملیارتقاي  برايدر دکترین اقتدار اقتدار تحلیل منابع قدرت و

جغرافیایی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی در نسبت با محیط جغرافیایی و تحلیل مؤلفه هاي قدرت موضوعی 
  )مثل موقعیت محیطی در زمین، دریا، هوا و ...

11 F – ز فرصتها و و استفاده ا طراحی راهبردهاي اصلی تحقق  چشم انداز آرمانی و پیاده سازي ارزشهاي اسالمی
قوتها براي پاسخ گویی به تهدیدات و ضعفها با توجه به مقتضیات موضوع، حوزه، دستگاه و ... مورد  نظر براي برنامه 

  ریزي راهبردي
12 F – و تربیت دانش آموزان، دانشجویان،  ت اسالمیحکوم هاي تحقق بعد هدایتی آحاد جامعه درطراحی مکانیزم

مصونیت یابی در براي تعدیل غرایز و مبتنی بر نظریه بلوغ اجتماعی هریک از آنان  رادهاو تقویت  مربیان و متربیان
 ویج فضایل و ارزشهاي اسالمی و حاکمیت امر به معروف و نهی از منکر درو همچنین تر قبال تهاجم فرهنگی دشمن

  جامعه و مقابله با ترویج رذائل در فرهنگ عمومی.
13 F - در  در قالب طرحهاي جامع و طرحهاي اجرائی ا کوتاه مدتتاي بلند مدت هبرنامه شکل گیري اهداف و  تدوین

مبتنی بر رویکردهاي ها، دستگاهها و نهادهاي اعمال حاکمیت نظام اسالمی  ک از ابعاد، وجوه، حوزه ها، عرصههر ی
بی به قدرتهاي نوین، قدرت مدار براي دستیابرنامه ریزي رویکرد  مثال با بکارگیري مناسب طرح ریزي استراتژیک

قدرت اداري، قدرت سازمانی، (تعامل مردم و سازمانها و بین سازمانها) ، قدرت تکنولوژي، قدرت سایبري، قدرت 
  یا تکیه بر رویکرد ....... براي دستیابی به ..............قدرت زیستی و تندرستی و  روانی،زیست محیطی، قدرت تحمل 

14 F - ایی با افق بلندمدت تا و روستایی، محدودیتی، اقتض يعی، منطقه اي و سرزمینی، شهربرنامه ریزي هاي موضو
و ارزیابی آنها قبل از اجرا در قالب شبیه سازي دینامیکی، اجراي پایلوت، ارزیابی در مواجهه دادن یا  کوتاه مدت

مداري براي  وخامتبناي رویکرد عوامل محیطی و دافع موثر بر تصمیمات و ... مثال برنامه براي مدیریت بحران بر م
و سازمان  ،دستیابی به بقاي حکومت از طریق باال بردن آستانه تحمل سیستم با پیشگیري از مشکالت مدیران، نظام

  اندیشمندان جامعه اسالمی و عندالزوم انجام واکنش سریع و تهاجمی به دشمن و رقبا
15 F – با بکارگیري تکنیکهاي حل  برنامه ریزي و ارائه راه حلها شناخت مسایل اولویت دار در هریک از عرصه هاي
طی چهار مرحله (شناسایی و توصیف  FADEلوژي داز جمله بکارگیري متو له در طی فرآیند حل مسائل پیچیدهمسئ

مشکالت، جمع آوري اطالعات و شناسایی عوامل مسئله ساز، توسعه راه حلها با استفاده از روشهاي حل مسئله، جلب 
  و یا سایر متدولوژیهاي حل مسئله یت براي اجرا و پیاده سازي راه حل ها و نظارت بر حسن اجرا)حما
16 F –  بکارگیري اصول تفکر، نوآوري نظام یافته با بکارگیري فرآیند چهار مرحله اي کشف مسئله و حل آن به کمک

TRIZ  : ( مبتنی بر ابزارهاي متنوع تولید راه حل) شامل  
یعنی ایجاد تصویري از چگونگی رفع نیازهاي واقعی بشر بصورت ایده آل مبتنی بر  راییاصل کارکرد گ -

  تفکري که بدون نیاز به طراحی سیستم جدید با فعال کردن سازو کارهاي موجود ، نیاز مرتفع شود. 



١٤
 

ل و یعنی تالش براي شناسایی تقاضاها و وضعیتهاي ناسازگار با توجه به وضعیت ایده آ اصل رفع تضادها -
 پرهیز از مسامحه و عادت دادن به سازش با وضع موجود مستقیم و فرآیندها 

نوآوري ها در مسیر  در ابعاد زمانی، مکانی یعنی تحلیل وضعیت موجود سیستمها و ارائه اصل تعامل گرایی -
 در سه بعددر مراحل قبلی  دستیابی به سیستم ایده آل بر اساس تصویر کالن شکل گرفته و ذخیره شده

 فضا، زمان، تعامل

پیرامون سیستم  و فرصتها و ...) قوتها یعنی استفاده حداکثر از توان منابع آشکار و نهان ( اصل منبع گرایی -
براي حرکت در مسیر دستیابی به وضعیت ایده آل، سیستم و طراحی و بکارگیري سیستمهاي میانی در 

 مسیر سیستم ایده آل

G- لگو در صحنه هاي اجرااستلزامات تحقق الگو و هدایت ا  
1 G - و اعمال محدودیتهاي مؤثر بر اولویت بندي برنامه ها و  مین انواع منابع مورد نیاز اجراي برنامه هاأبسیج و ت

محدود و همچنین سیاستگذاري و برنامه راهکارهاي اجرایی با استفاده از انواع روشهاي بهینه سازي و تخصیص منابع 
  دید هادي براي تامین نیازهاي جامعه و سرمایه گذاریهاي اولویت دارریزي براي تامین منابع ج

2G – مورد  سیستمها، فرآیندها و ...معماري زیر ساختارها، طراحی ساختارها،  بکارگیري رویکرد نگاشت نهادي براي
ه جامعه ادار ،سوپر سیستم تا میکرو سیستم)(برحسب مورد در سطوح کالن تا خرد  نیاز یا مهندسی مجدد آنها

، پژوهشی -علمیخدماتی، انرژي، تولیدي، اجتماعی، اقتصادي،  سیاسی، فرهنگی، ،در حوزه هاي عبادي  اسالمی
 ،نظامی و انتظامی، اداري  ،اطالعاتی ،رسانه اي، امنیتی  ،پرورشی  ،کارآفرینی، آموزشی  نوآوري، فناوري،

و برنامه ریزي، ارزیابی و نظارت  ، قانونگذاريتگذاريو بین المللی و امت اسالمی، سیاسالکترونیکی، منطقه اي 
با توجه به مراتب انتقال سیستمی از سیستمهاي ، قضایی، حاکمیتی، زیست محیطی، جمعیتی (تولید مثل) و ... کنترل

 شبهسیستمهاي ( سایبو کراسی) به  سیستمهاي سایبري(بروکراسی) به  سیستمهاي ارگانیکیبه  (تکنوکراسی) و مکانیکی
  و ... (اکوکراسی) سیسمتهاي شبه اکولوژي(بیوکراسی) به  بیولوژیکی

3G  -  ایرانی براي تحقق مدرسه، دانشگاه، اداره، بازار، بیمارستان ، محله، مسجد، خوابگاه،  –طراحی الگوي اسالمی
توسط هر یک از انه داوطلباخالق و رفتار اسالمی بصورت و برنامه ریزي براي تحقق  کتابخانه، سینما و ... اسالمی

  افراد در هریک از مکان ها
4 G –  پزشکان،  ایرانی براي هریک از اقشار دانش آموزي، دانشجویی، فرهنگیان، اساتید، –طراحی الگوي اسالمی

  و برنامه ریزي براي تحقق داوطلبانه آن توسط هریک از آحاد جامعه هدف پرستاران، کارکنان و ... جامعه اسالمی
5 G – اخالقی، شرعی و عرفی آحاد جامعه، در هریک از  –صادیق باید ها و نبایدها فقهی ن و تالش براي اعمال متبیی

  و ... در هریک از محیط هاي دانش آموزي، دانشجویی، عمومی متربیان مراحل چرخه عمر
6 G – و بایدها و نبایدهاي   استانداردهاي اخالق حرفه اي و رعایت شایسته ساالري صادیقم تبیین و تالش براي تحقق

  ، براي هر یک از مشاغل مورد نیاز جامعه اسالمیشغلی
7 G –  مصرف و سبک زندگی مطلوب شهري، روستایی و الگوي مصادیق استانداردهاي تبیین و تالش براي  رعایت

  براي هریک از خانواده هاي ایرانی با رعایت عرف مقبول خرده فرهنگهاي جامعه ایرانی عشایري
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8 G – لگوي معماري شهرسازي، دکوراسیون و لوازم منزل، حجاب و عفاف مردان و زنان تالش براي پیاده سازي ا
  غیرتمند ایران اسالمی

9G – تفویض اختیار به مسئوالن اجرایی در سطوح سلسه مراتب مدیریت براي  تدوین توصیه ها و سیاستهاي اجرایی  
10 G – در ابعاد اعتقادي،  جابی هریک از سطوح کارگزاران نظام اسالمیویژگی ها و مشخصات سلبی و ای تبیین

  رفتاري، کرداري، حرفه اي و .... در حوزه هاي قضایی، اجرایی ، مدیریتی و ... 
11 G -  و فراهم کننده منابع و اختیارات  قوانین و مقررات حمایت کننده از اجراي برنامه هاي طراحی شدهپیشنهاد

  رایی.کافی براي مسئولین اج
12 G – ارزشی و استانداردهاي ارزیابی سلبی و ایجابی و رجحانی الگوي فرهنگ عمومی مطلوب، شاخصهاي  ترسیم

  براي هریک از برنامه هاي پیشرفت کشور اسالمی ی ایرانمفرهنگ ملی و عمو
13 G - دامات اجرایی مورد و اق طراحی و بهبود روشها ، رویه ها، سبکها و... مورد نیاز براي پیاده سازي وظایف

روشها تربیت دینی: آگاهی دادن، ارشاد، اعمال (مثالً  نیازبراي تحقق ماموریت هریک از دستگاههاي اعمال حاکمیت
دعوت به حق، یادآوري و تذکر، تلقین، سرمشق دهی، عبرت آموزي، تشویق، عادت دادن، استقالل دادن، 

 تدریجامتحان و آموزش، تجاهل، هجرت از محیط،دستگیري، تکلیف،تکریم، عذاداري، عفو، رفق و مدارا، حجت، 
  و ... )  محیطمواجهه، اعانت، تغییر 

14 G – و رعایت کیفیت ، سرعت  و رعایت و الزامات تحقق اجرایی آنها پیاده سازي برنامه ها و اقدامات طراحی شده
  ، نسبت ، هزینه و ... در آنها

15G – و مشخص نمودن استانداردهاي مورد نظر در افقهاي  نظارت و کنترل ، تعیین معیارها و شاخصهاي ارزیابی
  زمانی مورد برنامه ریزي 

16G - با توجه به تغییرات عوامل محیطی ، کسب تجارب بازنگري و تعدیالت مستمر و پویاي الگو در طول زمان 
  ، فراهم تر شدن زمینه هاي اجرایی و ... جدید حکومتی

17G -  تهیج        و  به شعارهاي تحول آفرین ، فرهنگ سازالگو، ارزشهاي اساسی حاکم بر الگو و ... تبدیل چشم انداز
  کننده براي تعالی آمار جامعه ( بی هاگها   )

  
H–  الگوي اسالمی ایرانی براي الهام گیري دیگران و ترویج دستاوردهاي الگو  مستندسازيمدیریت دانش و

  )  اپیدمیولوژي   گفتمان سازيي مستند سازدر سطح جامعه و جهان ( 
1 H – در کلیه مراحل طراحی تا پیاده سازي الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت  رویکردمدیریت دانش بکارگیري  
2 H – ایرانی پیشرفت و قابل دسترس نمودن  –مرتبط با طراحی الگوي اسالمی  جمع آوري آثار اندیشمندان اسالمی

  آنها براي سایر اندیشمندان 
3 H –  برگزاري همایشها، انتشار نشریات، راه اندازي سایتها، برگزاري کرسیهاي آزاد اندیشی، راه حمایت از

و فراهم نمودن  روشهاي ترویج اندیشه ها و طرحهاي مرتبط با الگواندازي شبکه اجتماعی اندیشمندان ذیربط و سایر 
فیس اي نظیر راحی الگو از جمله راه اندازي شبکه زمینه هاي مشارکت فرهیختگان حوزه و دانشگاه و مدیران در ط

  با اهداف اسالمی بوك اسالمی
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4 H -   در حوزه هاي مختلف زمامداري و اداره کشور با رعایت فرهنگ و  تجارب سایر کشورهاراه اندازي سایت
  مقتضیات ایران اسالمی

5 H -  ی جدید، چشم اندازهاي آرمانی و مطلوبپیش نویس قانون اساستدوین دستاوردهاي طراحی الگو در قالبهاي، 
پیش نویس سیاستهاي نظام اسالمی در سطوح مورد نظر براي سیاستگذاري، اسناد برنامه هاي پنج ساله تا برنامه هاي 

و اجزاي آن در طول زمان، پیش نویس  شاخصها و استانداردهاي ارزیابی عملکرد الگومعیارها،  بخشی دستگاهها و ...،
در حوزه هاي حکومتی  نظریات و تئوریهاي ارزش بنیاناقشار مختلف جامعه،  اي اخالق حرفه اي مورد نیازنظامنامه ه
  اسالم و ...

6 H - در طول سالیان آتی ترجمه و انتشار خروجیهاي نهایی اسناد الگو به زبانهاي زنده دنیا  
7 H -  ی اسالمبراي مدیریت جهان حوزه هاي جدید الگوپردازيچاره اندیشی براي  
8 H - در طراحی الگو استفاده از ظرفیتهاي صدا و سیما و شبکه اینترانت ملی و اینترنت براي ترویج و مشارکت  
  
  
  

  لی احمديع                                                                                                                                              
                                                                                                                            

  


