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Abstract 

The field of science and technology and universities have an important role as 

the main drivers of power in the set of elements of progress of the Islamic 
Republic of Iran. Accordingly, the purpose of this study is to identify the future 

of the institution of science in the Islamic Republic of Iran with emphasis on the 

civilization implications, which is based on identifying the drivers of the 

institution of science, uncertainties and scenarios.   The question of this research 
can be posed as follows: What are the future scenarios of the science institution 

of the Islamic Republic of Iran with emphasis on the civilization implications? 

The research method is based on the scenario method (GBN). In the findings 
section, key drivers have been identified and the two main uncertainties »focus 

on education and research versus activity in the system of innovation and 

governance« and »focus on the national arena versus internationalization« have 
been identified. Finally, the following four scenarios have been identified: 

»Focus on education and research at the national level«, »Focus on education 

and research at the international level«, »Focus on activity in the Ecosystem of 

innovation and governance at the national level« and »Focus on activity in 
Ecosystem of Innovation and Global Governance».  
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 چکیذُ

ِدسآفرشنيقذستاصلیپیطشاىعٌَاىبِّاداًطگاٍُفٌاٍسیٍعلنیعشصِ پیطرشف عٌاصرشهجوَعر
پرظٍّصانرياصّرذ اسراعّوریيبرش.باضرٌذهریداساسااّویتریحائضًقصانشاىاسالهیجوَْسی
ضٌاسرانیبرشکِبَدُتوذًیّایدالل بشتأکیذباانشاىاسالهیجوَْسیدسعلنًْادآنٌذُضٌاسانی
صرَستبذنيپظٍّصانيسَال.باضذهیاستَاسسٌاسنَّاتشسینٍّاقغعی عذمعلن،ًْادّایپیطشاى
تورذًیّرایداللر برشتأکیرذباانشاىاسالهیجوَْسیعلنًْادآنٌذُسٌاسنَّایکِاس عشحقابل

ّرایپیطرشاىّا،نافتِبخصدس.باضذ(هیGBN)سٌاسنًَگاسیسٍشبشهبتٌیپظٍّصسٍشچیس ؟
کٌطرگشیهقابرلدسپرظٍّصٍآهرَصشبرشتوشکض»اصلیقغعی عذمدٍٍگشدنذُضٌاسانیکلیذی
ِبرشتوشکض»ٍ«حکوشاًیًٍَآٍسیًظامدسفعال هشجعیر ٍضرذىالوللریبریيهقابرلدسهلریعشصر
سرغ دسپرظٍّصٍآهَصشبشهتوشکضآفشنٌیًقص»سٌاسنَی4دسًْان ٍگشدنذُضٌاسانی«جْاًی
برَمصنسر دسفعرالکٌطگشی»،«الوللیبیيسغ دسپظٍّصٍآهَصشبشهتوشکضآفشنٌیًقص»،«هلی

ضٌاسرانی«جْراًیحکوشاًریًٍرَآٍسیبرَمصنسر دسفعرالکٌطرگشی»ٍ«هلیحکوشاًیًٍَآٍسی
.اس گشدنذُ

        
.گزاسی،ًْادعلن،توذىًَنيًگاسی،خظهطیپظٍّی،سٌاسنًََنسی،آنٌذُآنٌذُ :کلوبت کلیذی
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 بیبى هسئلِ

ییؾعاهوپطوضـنقفثآموظـدپصیط خبمؼهیانل اظنهبزهبی یػنوانزانكگبددثهنهبزػلمو

زضنظطب یواختوطبػیطیتیهب مطسخبیگبد هب متؼهسومترهمخهتتهسانؿبنیتزضتطث

اظینهبزاختوطبػیناینسهب مطتجظثبؾبذتبضهبوفطآیکهمجبنثوزدوزضنوضتییاؾالم خوهوض

ویططتهطبییثبقطسدتیریطگطصاض آنضازضتطثزچطبضآؾطیتیومؼطفتطیهطب اضظقطمنظططمللهطه

 هطباظذألی طی.یطسزیمکلخبمؼهذواهیؼنیتط آنوزضؾغحثعضگینمربعج توانونسؾبظ

عطاحیضاهجطز ودایمثبآنضوثطوثوزدیطهب اذ مغبلؼبتزانكگبدزضؾبلکهزضحوظدیاؾبؾ

ضؾسزضنطوضتکهثهنظطمیثبقسمیمغبلؼبتنهبزػلمثبضوی طزمؼطفتیحوظدآینسدنگطانهزض

زضیح وطانط ؾطبذتبضهبیػطنطهدام طبنعطاحطیطنواؾتواضزضایغن نظطهب یبنفقسانثن

پصیطنجبقس.آنام بن هبیطنظب وظیـػبلآموظ

وهطبػلتا یهالقنبؾبییمؿبئلضاهجطز نظب زانكگبهیزضچبضچوةتحلیلثبنگبدثلنسمستد

ضؾطبنسکطهزضعطاحطییمطتطؾیمؾنبضیوهب آینسدنظب خوهوض اؾطالمیایططانثطهمطبیطبض 

تساثیطثهتط ضااتربشنووزدوذطوخیهبوؾبظوکبضهب کالنح وطانیػلمزضکكوضچبضچوة

وپػوهكگطانینمترههینگصاضوهوچنوؾیبؾتیقبتیتوانسموضزاؾتهبزدمطاکعتحقمیپػوهف

و ؾطبحتنظططیطتقطسددثطهتقوقطاضگطفتهوثطاؾبؼنقكطهضادعطاحطییحوظدآموظـػبل

ویؾبحتآموظـػطبلضزیواضظقیتیوزضثهجوزاثؼبزهوضؾبنسدیبض ػطنهینزضایپػوهك

هطب مندططثطهآؾطیتدػس توخهثهمالحظبتنظط زضاینحطوظد.یمآفطینثبقهبنقفزانكگبد

پططزاظ زضامططضطؼفزضنظطیطهضؼفزضعطاحینقكهضادتوسنینهطبزػلطمدمرتلهیهوچون

ضطؼفزضپططوضـتطثیتیؾبذتبضهب آموظقیپػوهكیکكوضد-زانكگبددضؼفاثؼبزفطهنگی

زیگططاندطب ایطنػجطبضتثههب مترهممتؼهسدضؼفزضتولیسػلمثومیو...اقبضدکطز.انؿبن

ضونسهبومؿبئلحوظدنهبزػلموتجیینؾنبضیوهب آینسدزضنهبیتکالنقنبؾبییمندطثهپػوهف

زز.گطهبواؾنبزثبالزؾتیمینگبض ضاهجطز نهبزػلمزضچبضچوةؾیبؾتآینسد

توانسزضمقبثطلمیثومیزانكگبدنگبض نهبزػلممجتنیثطمجبنینظط وؾبذتبضهب موضوعآینسد

زضهب غیطثومیزضعطاحیؾطبذتبضهبوفطآینطسهب نظطب آمطوظـػطبلیکكطوضذهونطب ایسد

حطکتزضچبضچوةاؾطنبزثبالزؾطتیآفطینثبقسواظاینحیثدمحوضهب فطهنگیتطثیتینقف
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نظطیطهثطومیزضحطوظدتوانسدذألمیهب مؿترطجدتالـثطا تحققاثؼبزومللههوحوظداین

ضاضفغنوبیس.زضکكوضمغبلؼبتزانكگبد

 ريش پژيَص

زضاثتساضوـپػوهفزضثرفمطوضپیكینهپػوهفموضزثطضؾطیقطاضگطفتطهوؾطبؽثطهضوـ

.زضنهبیتنیعفطآینسکلیپػوهفزضقبلتگطززنگبض کهؾنبضیونویؿیاؾتاقبضدمیانلیآینسد

گطزز.نووزاض مهوضؾبظ می

 ريش پژيَص در بخص مزير پیطیىٍ پژيَص

منطسومطنظماظ نظطب کنستبثباؾتهبزدضوـاؾنبز دضوقیکیهیاؾتکهپػوهكگطتالـمی

وعپػوهفذطوزثنس واضظیبثیمغبلتمطتجظثبموضهب اؾنبز دثهکكفداؾترطاجدعجقهزازد

توانستوبمب ثطاؾبؼمطاحل(یکپػوهفمی3131منفدلاقسا نوبیس.)نبزقیفؿبییدػطفبن

هطب مططوضپطػوهف»ویطػداخطا ضوـاؾنبز عطاحیقوزویبنطفب زضثركیاظتحقیطقثطه

ـموضزاؾتهبزدقطاضگیطز.زضاینثرفثهمطاحلػلوطیاخططا ضو«چبضچوةنظط »و«پیكین

(کهزضاینپػوهفنیعثطهوطین3131منفدلاؾنبز اقبضدذواهسقس)نبزقیفؿبییدػطفبن

.انترطبةموضطوعدتؼیطیناهطسا و3انطس اؾبؼمحققینثهگطزآوض وتحلیلمغبلتپطزاذتطه

نگبض نهبزػلطممجتنطیثططضوی ططزؾنبضیونویؿطیثطبتیکیطسثططؾلاالت)انتربةموضوعآینسد

هب پیكینزضحوظدهب اکتكبفیوپیكینهپػوهف)مغبلؼهپػوهف.ثطضؾی2توسنی(هب زاللت

.انتربةضوی طزنظط )ثطضؾیمنبثغپیكطینزضحطوظدمغبلؼطبتتوطسنی1آینسدػلموفنبوض (

آوض منطبثغد.خوطغ1هب توسنیآینسدنهطبزػلطم(منظوضاحهب الگوییخهتاحهب زاللتثه

هبمجتنیثطثطضؾطیمنطبثغضونسهبوپیكطانهب ثطضؾیمنبثغ)اؾترطاجکالن نیکگیط وتنوونه

هطب گیطط اظت نیطک.ثهططد1هبونظطاتذجطگطبنی(هبوپػوهفمرتلفقبملاؾنبزدؾیبؾت

)تنظطیم.پطزاظـدنگطبضـوگطعاضـپطػوهف6ثبظذوانیمنبثغ)مطوضوثبظثینیچنسگبنهمنبثغ(

گیطط اظضوـپػوهبنطهوثهططدضوی ططزآینطسدنگطبض نهطبزػلطممجتنطیثططسدنهبییگعاضـآین

ؾنبضیوپطزاظ (.
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 سىاریًوًیسی

ضاآنقطواضتعپیتططکطهاؾطتپػوهطیآینسدزضپُطکبضثطزومغطحهب ضوـاظخولهؾنبضیونگبض 

یطکؾطنبضیو مطیتؼطیطفثطسیلهب آینسداظزضکثهثركیسننظمثطا اثعاض  منبؾطتکنطس.

زضکنطسدضاتونطیفػلّطیضواثطظثبقطسدزاقتهزضونیؾبظگبض ثبقسدمؼقولوموخهثبیؿتمی

وثبقطسزاقطتهػنطوانیمنبؾطتثبقسدمطتجظگصقتهثهمحتولفآینسدآیسدکبضثههبگیط تهویم

پػوهكطگطانمكرممحتولؾنبضیوهب زیگطثبآنتوبیع ػطس وػوامطلمههطو زوثططثبقطس.

زوتیکیسؾنبضیوؾبذتزضکلیس هب قغؼیت ثؿطیبضقواضتعداثساػیضوـزضکهمههومیزاضنسد

اثتساو ضوـ.هؿتنسکلیس  ثطهقطساؾتهبزدقِلنهتیقطکتثهمكبوضدثطا 3391زههزضکه

GBNثهاذتهبضکهیبفتقهطت«وکبضقج هخهبنیکؿت»
مطاحطلقطواضتع.قطوزمطیذوانطسد3

 تهویم یب موضوع قنبؾبیی-3( 3311)قواضتعدقوبضزمیثطضاچنینضوـاینزضؾنبضیونگبض 

 ػوامل ضونسهب  ثنس عجقه-1محیغی هب پیكطان قنبؾبیی-1کلیس  ػوامل قنبؾبیی-2انلی

-1مضطبمین-9زاؾتبنواضدهطب-6ؾنبضیوهب ثه منغقزهی-1قغؼیت و اهویت مجنب  ثط کلیس 

ؾنبضیوهب.زضاینپػوهفنیعثطهویناؾبؼزضگطب اولموضطوعتؼیطینگطزیطسو هب قبذم

هطبقنبؾطبییگطزیطسدوهب ملرطثطآینسدنهبزػلماینمللهطهمجتنیثطقنبؾبییػواملوپیكطان

ثنس گطزیسداؾت.ؾبؽثطاؾبؼزوػس قغؼیطتکلیطس مجتنیثطمیعاناهویتوقغؼیتعجقه

ثینیگطزیسدوزضنهبیتنیعزاؾتبنواضدهبومضبمینمططتجظثطبهططؾنبضیوپیف1سددققنبؾبیی

 ؾنبضیوتجیینقسداؾت.

 فزآیىذ کلی پژيَص

هب انلیاینپطػوهفزضقبلطتنوطوزاضظیططثطهویناؾبؼمجتنیثطضوـؾنبضیوپطزاظ دگب 

هبدنباعوینبنیملرطدقنبؾبییهب پیكطانتحلیلومطتجظدقنبؾبییکنكگطانقبملمطاحلتحلیل

ؾنبضیوذواهسثوز.هطثهمطثوطپیبمسهب ؾنبضیوهبوثطضؾیعطاحی
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 فزآیٌذ کلی اًجبم پژٍّش -1ًوَدار 

تحلیلنافتِّایهستخشج
 اصپظٍّطْایپیطیي

ضٌاسانیٍتحلیل
 کٌطگشاىهشتبظ

ضٌاسانیٍتحلیل
پیطشاًْایهَثشبشًْاد

 علن

 ضٌاسانیًااعویٌاًیّا

 عشاحیسٌاسنَّا

بشسسیپیاهذّایهشبَط
 بِّشسٌاسنَ
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 َای ريیکزد تمذوی با تأکیذ بز وُاد علم يیژگی

کهزضهس پػوهفآمسددتجیینالعامبتتوسنینهبزػلممسنظطثوزداؾت؛قبػطستب ثبتوخهثهاین

ثبقیم.آنچهزضاینپطػوهفمغططحاؾطتدثطضؾطینیبظمنستجییننظط مههو ضوی طزتوسنیمی

اجثبقسواؾطترطهبونهبزػلممیمههو ضوی طزتوسنیزضمغبلؼبتحوظدآموظـػبلیدزانكگبد

گطزز.زضهوینضاؾتبپؽاظمغبلؼهوهبزضاینچبضچوةنظط تحلیلوثطضؾیمیاثؼبزومللهه

ثطضؾیمغبلؼبتنظط حوظدتوسنیدثركیاظاینمغبلؼبتکهمطتجظثبحطوظدنهطبزػلطمثطوزد

 هب نهبزػلممجتنیثطضوی طزتوسنیاؾترطاجگطزیسداؾطت.نحطودقسدوؾبؽمللههانتربة

هب ػلویواؾتنبز زاذلطیثطبتوطکطعثططپبیگطبدانتربةاینمنبثغثطاؾبؼخؿتدوزضپبیگبد

کهعوض وػلمنتثوزداؾت.ثهSIDنكطیبتومقبالتنوضمگعدپبیگبدػلو انؿبنیدمگایطاند

هطبهبزضنوضتاقبضدثهضوی طزتوسنیدمقبالتوپطػوهفزضقؿوتػنواندچ یسدوکلیسواغد

تططینانتربةگطزیسدوموضزثطضؾیقطاضگطفتهاؾت.ؾبؽمجتنیثطفطآینستحلیلمضطووندمهطم

هبزضازامههباؾترطاجوزضقبلتخسولاثؼبزومللهههب موضزاقبضدزضاینپػوهفاثؼبزومللهه

اضائهگطزیسداؾت.

تبؾنبضیوهبزضهوینچبضچوةموضزػنوانمجنبییمسنظطقطاضذواهسگطفتهبثهیناثؼبزومللهها

هطب پیكطیندتحلیلوثطضؾیقطاضثگیطنس.زضخسولظیطثطاؾطبؼمططوضمغبلؼطبتوپطػوهف

مكطبهسدهب ضوی طزتوسنیثبتیکیسثطنهبزػلموزانكگبداؾترطاجگطزیسداؾتکهقبثلویػگی

فلؿطههتوطسننطوین» هوچطونتطینمنبثغموضزاؾتهبزدزضاینثرفقبملمطواضزثبقس.مهممی

دؾطبظزانكگبدتوطسندیطانیؾبظ؛زانكگبداانقالةتوسندیانقالةاؾالم(د3133)غالمید«اؾالمی

 گطایطی(وػلطمتیمؼنوتدی)ثبتیکیسثطنقفػقالنیانقالةاؾالم توسنؾبظیانل هبمللهه

تب نظط-یفلؿه طزیاظضو«یاؾالمنیتوسننو»هینظطد(3131بضدیاؾهنسدیفتحد )ذواخهؾطو

زضیح ومتاؾطالمیهب فطهنگنقفمللههیثبظقنبؾد(3111دی)نده نظط-یریتبض طزیضو

ثبقسکهزضو...می(3131دی)زاضادقطثبنا اهللذبمنهآیتسگبدیاظزیاؾالمنیگیط توسننوق ل

هبومنبثغمؿترطجمكبهسدذطواهیمثؼبزومللهههب منترتاظاینمنبثغضازضقبلتاازامهزاللت

نگبض مجتنیثطضوی طزػنوانچبضچوةنظط اؾتکهزضتحلیلآینسدنووز.اینخسولزضواقغثه

ثطزاض قطاضذواهسگطفت.ؾنبضیونویؿیموضزثهطد



 

ًَگبری  بب تأکیذ رٍیکزد هبتٌی بز ایزاى اسالهی جوَْری علن ًْبد ًگبری راّبزدی آیٌذُ  ... بز سٌبری

 

323 

 وًیه اسالمیَا ي مطالعات حًسٌ تمذن  َای ريیکزد تمذوی مستخزج اس پژيَص ابعاد ي مؤلفٍ -۰جذيل 

 هٌبع هؤلفِ بعذ

هب مللهه

ثنیبزینتوسنی

(3133)غالمیدػقالنیت

(3133)غالمیدگطاییآینسد

(3133غالمید)مساض زین

(3131)زاضادقطثبنیدمساض اذالق

(3131قطثبنیدزاضاد)ذوزثبوض 

هب مللهه

کبضکطز توسنی

(3111آزمید)ذطمكبزدذالقوهوقونسؾبذتبضهب 

(3131قطثبنیدزاضاد)تطثیتنیطو انؿبنیمترهممتؼهس

(3111)ذطمكبزدآزمیدمحوض پػوهف

(3111)ذطمكبزدآزمیدمساض مهبضت

(3111)ذطمكبزدآزمیدنقسپصیط 

(3133غالمید)کیهیتگطایی

(3111)ذطمكبزدآزمیدا ضقتهمیبن

(3111)ذطمكبزدآزمیدضقبثتی

(3111)ذطمكبزدآزمیدگطانرجه

(3133)غالمیدنوآوض

هب هویتیمللهه

وفطهنگی

توسنی

(3133غالمید) (3111)ذطمكبزدآزمیدؾبظ انؿبن

(3111)ذطمكبزدآزمیدگطاییاضظـ

(3131اؾهنسیبضدفتحیدؾطو دذواخه)گطاییمؼنویت

(3111)ذطمكبزدآزمیدفطهنگیتطثیت

(3131)ذواخهؾطو دفتحیداؾهنسیبضدفطهنگمحوض 

هب مللهه

تؼبملیتوسنی

(3133)غالمیدخهبنیگطا

(3133)غالمیدکبنونهو بض وتؼبمل

(3111)ذطمكبزدآزمیدهبملتوم بتتازیبنالوللیثینتؼبمالت

(3111)ذطمكبزدآزمیدفطاکبضکطزگطایی

(3131اؾهنسیبضدفتحیدؾطو دذواخه)فطاملیگطایی
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 َا ي مطالعات حًسٌ تمذن وًیه اسالمی َای ريیکزد تمذوی مستخزج اس پژيَص ابعاد ي مؤلفٍ -۰جذيل ادامٍ 

 هٌبع هؤلفِ بعذ

هب مللهه

پیبمس توسنی

(3111)ذطمكبزدآزمیدمحوض ػسالت

(3111)ذطمكبزدآزمیدملیتوؾؼهؾبظ ظمینه

(3133غالمید)مؿبئلونیبظهبحل

(3131اؾهنسیبضدفتحیدؾطو دذواخه)الهب ثركی

(3133)غالمیدقسضتآفطینی

 ی پژيَص پیطیىٍ

ایطناظخولطهآینسدنهبزػلطمذطواهیمپطزاذطت. حوظدزضاینثرفثهثطضؾیپیكینهپػوهف

سرزآمذ   یَا داوطگاٌ َای يیژگیي  طی: ضزایدر آمًسش عال پژيَی آیىذٌ»ثهتوانمیهبپػوهف

زض(اقبضدکطز.زضاینپػوهفثهاینموضوعاقبضدگطزیطسداؾطتکطه3132)مهس د«ىذٌیدر آ

جطب یکطبضتقطمحبفظطه نوضتنهبزهطبهبثهوزانكگبدیاظآموظـػبلیمهو هبثرفدبیخهبنپو

یپػوهطنسدیوظهوضػهطزانفدموجآطیینطختغفیاؾت.امطوظددثبتوخهثهافعامبنسدیثبقؿتبیا

زضتحقیقیزیگطثبػنطواناؾت.یبفتهگؿتطـد وفنبوضیاختوبػد اقتهبزدیبؾیؾ زضنهبزهب

)ػجس دمیطقبدخؼهط د«یسیًوًیبا استفادٌ اس ريش سىار زانیا یآمًسش عال ۰4۱4افق  هییتب»

آموظـػبلیایطانضاهب ضؾبلتواظهبانسچكم(نویؿنسگبنمؼتقسنسکه3136نیلیدضخبییپوضد

وتحلیلقطاضزازوثططاؾطبؼایطنموضزثطضؾیزضؾهمقولهآموظـدپػوهفوذسمبتتوانمی

ـونظطاتذجطگبندچهبضؾنبضیو ثبظؾطبظ هبیبفته واؾطتبنساضزگطایطیگطایطید گطایطیدؾطبظ

زیگططثطبػنطوانا مغبلؼطهتوانثطا آموظـػطبلیایططانمتهطوضقطس.زضگطاییضامی ؾبظنسد

)خوكطیس دیطبزثطوقیدضضطبیید« ىرذٌ یآ یَا داوطگاٌ یي دير وما یآمًسش عال یآت زاتییتغ»

ویکكوضزضاثؼطبزکوطیآموظـػبلطیاذ هبزضؾبلکهزهسمیپػوهفنكبنهب یبفته(3139

زضیمنبؾطج ؾطبظتیطظطفکطهآنکهثبوخوزآندبؾتتیملقبثلامبن تهدضقسنووزداؾتیهیک

وثطبانسیبفتهتوؾؼهیکكوضثهؾجکؾنت هبنوضتگطفتهداغلتزانكگبدیهباظثؼسکوزانكگبد

: یآمرًسش عرال   ضىاسری  آیىرذٌ ».زضتحقیقزیگط ثطبػنطوانانسظمبنذوزهوگب نكسدظیقطا
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هطس دقنبؾطبییو(3131)مهس د«ي جامعٍ طیداوطگاٌ با مح یساسگار یامذَایراَبزدَا ي پ

ضاهجطزهب ؾبظگبضکطزننظب زانكطگبهیثطبمحطیظػلوطیواختوطبػیوپیبمطسهب اػتجبضیبثی

ػنطوانثهاینپػوهفدثبتؼیینزانكگبدؾبظگبضثبمحیظوخبمؼهزضاؾت.ؾبظگبضقونسدزانكگبد

ضاهجطزوچهبضپیبمطسکلیطس زانكطگبدؾطبظگبضثطب31ظـػبلیدزضآموقنبؾیآینسدمقولهکبنونی

«۰4۱4افرق   داوطرگاٌ مطلرًد در   ىرذٌ یآ یًوگاریسرىار »اؾطت.قسدتسوینمحیظدقنبؾبییو

زیگطزضاینظمینهثوزدکطهثطها مغبلؼه(3133)هوتیبنمهس ظازددظاضعدػطةثبفطانیدقبؾوید

نطوضتظیططػنوانؾنبضیوهب آینسدزانكگبدزضنهبیتثطهثهچهبضؾنبضیوکهپطزاظزمیاینمغلت

پططوض؛ثطبظاضانحهطبضمثبثهنهبز متؼبملوتطوزدقوز ثبظاضضقبثتانحهبض  زانكگبدثهمغطحمی

مثبثطهنهطبز زانكطگبدثطه  پطوض؛ثبظاضثطسونضقبثطتمثبثهنهبز متؼبملونرجهچنسگبنه زانكگبدثه

ا ومثبثطهنهطبز هؿطتهثبظاضانحهبضچنسگبنطهعطط تقبضطب زانكطگبدثطهپطوض؛ا ونرجههؿته

علرم    یگرذار  اسرت یبرز س  یوگرار  ىذٌیآ تأثیزمذل  یطزاح»زیگطثبػنوانا مغبلؼه.پطوضتوزد

)حؿطنو و«یمعادالت ساختار یابی با استفادٌ اس ريش مذل یدر سطح مل یي وًآير یفىاير

ػلطمد گصاضبؾتیضاثطؾ نگبضنسدیآتیریطگصاض ثهزنجبلآناؾتکهاضتجبطو(3132هو بضاند

نطسیکطهفطازهطسینكبنمقیتحق هببفتهیقطاضزهس.موضزثطضؾییزضؾغحمل ونوآوض فنبوض

اظمیثهق لمؿطتقی یزهس؛یقطاضمتیریطضاتحت گصاضبؾتیؾنسیثهزوق لفطا نگبضنسدیآ

محهولبییذطوخ واؾغهثهمیطمؿتقیثهق لغ گطیمتقبثلوز طیبزگیو ؾبظقج هقیعط

)کطورط د«یي ورًآير  یعلم  فىراير  یگذار استیي وقص آن در س ىذٌیمطالعات آ». نگبضنسدیآ

چنطسینزهطهکهپطزاظزمیکهثهاینموضوعثبقسمی(تحقیقیزیگطزضاینظمینه3131ضحوتید

هطب هب ضوقونسمغبلؼطبتآینطسدزضمقیطبؼهب زولتیوذهونیدثطنبمهؾبظمبناؾتکهزض

و...ظیؿطتمحطیظهب مرتلفػلمدفنبوض دنوآوض دفطهنطگدا وملیزضحوظدمنغقهثركید

هبػوستب ثطحوظدػلطموفنطبوض توطکطعزاقطتهانساظاینثطنبمهقوزوالجتهظمینهوچكماخطامی

علرم ي   وگراری  آیىرذٌ  تیر سطًح مختلف اوجرا  فعال  یبزرس»قیقیزیگطثبػنوانزضتحاؾت.

(ثهاینموضطوعاقطبضدگطزیطسد3113)کطیویفطزدحجیجید«(یي ضزکت ای مىطقٍ  ی)مل یفىاير

هطب قطکتزضزنیب امطوظثباقجبلفطاوانیمواخهقسدوکكوضهبدمنبعقونگبض آینسداؾتکه

فعاینطسدنوضتثهمغلوةزضخهبنیکه آینسدمنظمدمنؿدموهوبهنگضاخغثهعوضثهمرتلف
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زیگططثطبػنطوانا مغبلؼطه.نوبینسمیقسنزضحطکتاؾتمجبزضتثهانسیكهتطپیچیسدثهؾوت

دظازدحؿطن)نبمطساضیبند« یي ورًآير  یعلرم  فىراير   یاستگذاریس بز وگاری آیىذٌ تأثیز یابیارس»

ثطط نگطبضنطسدیارططاتآیبثیطاضظ چطبضچوةثططاکیطاضائطهنمقبلطهیهس ا(3131مدیسپوضد

 یبرزا  یچرارچًب »اؾطت.یبؾطتیؾ اثعاضهوقطونسػنوانثهثطنقفآنتیکیسثبد گصاضبؾتیؾ

«یي ورًآير  یبز ضرًاَذ علرم  فىراير    یمبتى یگذار سیاستبا  یاوطباق وگاری آیىذٌ ییَمزاستا

 اضائههس زیگطزضاینظمینهثوزدکهثبا مغبلؼه(3132دالهیدمدیسپوضدظازدحؿن)نبمساضیبند

قنبؾیضوـ داندب قس.ثطا اینمنظوضدگصاضؾیبؾتثبنگبض آینسدچبضچوثیثطا هوطاؾتبیی

زضتحقیقطیزیگططثطبػنطوانقطاضگطفطت.موضزاؾتهبزدتطکیجیثبضوی طزعطاحیاکتكبفیتطتیجی

اخرال،  اجتمراو ي    َرای  حرًسٌ َمگزا برز   َای فىايریعلً  ي  زاتیتأث پژيَاوٍ یىذٌآ یابیارس»

(ثهاینموضوعاقطبضدگطزیطسد3131)پبیبدثهطامیدقطکبدعجبعجبیید« ۰4۱4تا  زانیدر ا استیس

دیقطنبذتهب فنبوض ػوسدزضچهبضقلوطوػلو وعوضثههوگطاکههب فنبوض ػلو واؾتکه

اظتوان ثطذوضزاضواؾغهثهوزضحبلضقسهؿتنسدانسیبفتهتحققاعالػبتونبنو)قعان(دیؿتیظ

ا گؿطتطزدبضیثؿط بمسهبیمتؼبض دپهب فنبوض ثبػلو وبؼیزضقیػلّتیریطگصاض  ثبالبضیثؿ

.آوضنسمیثههوطاد ثكطبتیحهب ػطنه هوه ثطا

(ثطهایطن3139)نیبظآشض د«یمذل در آمًسش عال یجُت طزاح پژيَی آیىذٌ َای مؤلفٍ هییتع»

دضقسفعاینسداعالػبتواضتجبعبتدتغییطقسنخهبنیؾو ػهط هعاضدزضموضوعاقبضدزاضزکه

مواخهؾبذتهاؾت.هس هبییچبلفنظب آموظـػبلیضاثباظخولههبؾبظمبنوتحوالتؾطیغ

خهتاضائهمسلیزضنظب آموظـػطبلیکكطوضاؾطت.پػوهیسدآینهب مللههتؼیینداینپػوهف

پػوهطیآینسدانلیهب مللههکهاؾتقسدمغطحثهاینقطحهبییپطؾفدثطا تحققاینهس 

ضخهزازوزاضائهػبلیآموظـزضپػوهیآینسدثطا توانمی چهمسلیضادزضآموظـػبلیکسامنس

؟زضتحقیقیزیگططاظنظطنوونهمنترتچگونهاؾتپػوهینسدآیتنبؾتمسلپیكنهبز ثباهسا 

پژيَطرگزان علرم اطالعرات ي     یعلمر  ذاتیر اضراعٍ تًل  ىرذٌ یآ تیمطالعرٍ يعرع  »ثبػنطوان

)منهوضکیبئیدثبةالحوائدید«یزاویمتخصصان ا ذگاٌیاس د یاجتماع یَا در ضبکٍ یضىاس داوص

کهثهتؼیطینوضطؼیتآینطسدضونطساقطبػههس پػوهفثطآناؾت(3131نوقینفطزدؾهیلید

هب اختوبػیاظزیسگبدذجطگبنقنبؾیزضقج هتولیساتػلویپػوهكگطانػلماعالػبتوزانف
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َرا:   اورذاس داوطرگاٌ   چطرم  هیي ترذي  ىرذٌ یوگاٌ بٍ آ».قنبؾیایطانثبطزاظزػلماعالػبتوزانف

(3131دحؿطینیقطبددؾطیوبـذطو)« )عر(( رفسرىجان   عصز یدر داوطگاٌ يل یمًرد ی مطالعٍ

اؾطت.قطسدتنظطیمزانكطگبد ضاهجططز عیضثطاؾبؼثطنبمهزیگطزضاینظمینهثوزدکها مغبلؼه

اؾت.مطسلدگطفتهاندب (3336وپوضاؼ)نعیتوؾظکبلقسداضائهانساظثطاؾبؼمسلچكمنیتسو

بنیطث گططیزضمقبلطهز بزیثن سئولوغیاؾت.انسدیونگبدثهآ بزیثن سئولوغیقبملزوثرفا

در  یوگرار  ىرذٌ یآ یَرا  پژيَص یفیک لیمىذ ي فزاتحل مزير وظا »زضتحقیقیزیگطثبػنوان.قس

لیطوفطاتحلمنسنظب ثبهس مطوض(3133)محوس داؾهنسیبض د«یي وًآير یحًسٌ علم  فىاير

هطبکكطوضگططیوزطانیطزضا ضونطوآو زضحطوظدػلطمدفنطبوض نگبضنسدیآ هبپػوهفیهیک

برز   یمبتىر  هیداوطگاٌ کارآفز جادیا یبزا یارائٍ مذل»زیگط ثبػنوان مغبلؼهاؾت.قسداندب 

(3136)فساییدنیبظآشض دتقوایییطعز د«یعلم در وظا  آمًسض ذیي تًل وگاری آیىذٌ یَا کیتکى

وتولیسػلطمزضنگبض آینسدهب ثبهس اضائهمسلیثطا ایدبززانكگبدکبضآفطینمجتنیثطت نیک

در  اوذیطری  آیىرذٌ بز  یمبتى ریشی بزوامٍ یبزا یمفًُم یچارچًب»نظب آموظقیایطاناندب قطس.

ثطبضدزاضزکطه(مغبلؼهزیگط زضاینظمینهثوزدکهثهاینمغلتاقب3132)فطاؾتروادد«داوطگاٌ

وهطبزانكطگبدگؿؿطتهدهطب زگطگونیوثبیقستضقبثتزضخهبنثهسدیچیپبضیثؿظیتوخهثهقطا

خطعؾطوقیضاهضاهجطذوزومیهوقونسدذوزتنظیینهبزهبمثبثۀثهطانیاآموظـػبلیملؾؿبت

نساضنطس.فیزضپط ضاهجططز نگبضنسدیوآیكیانسنسدیآ ذوزثهؾوتالگوهب ضیع ثطنبمهزازن

ػطالودزواظزدثطهد نطسیفطاۀقبملؾهضکنوهكتحلقطیمههومیثهمسلیبثیزؾتقدیتحقحینتب

نسدیثهآزهنسدق لوػواملهبپیكطانبندیثوزوزضپبهبزانكگبدزضیكیانسنسدیآ انلضاهنوبثطا

برا   هیداوطرگاٌ کرارآفز   وگاری آیىذٌ»زضتحقیقزیگط ثبػنوانقس.یؾندقنبؾیطانیزانكگبدا

« یضمسر  یَجرز  ۰4۱4اثزات متقاطع در افق  لیي تحل یپزداسًیسىار یقیاستفادٌ اس ريش تلف

ارطاتمتقطبعغولیتحلیؼنینگبض آینسدثباؾتهبزداظزوضوـ(3136)یؼقوثیدزهقبنیدامیسواضد

 وهبیؾبؽؾطنبضپطزاذتهاؾتو سیکلكطانیػواملپلیوتحلییاثتساثهقنبؾب پطزاظویؾنبض

 وگراری  آیىذٌ»زضتحقیقیزیگطثبػنطوان.کطزداؾتنیضاتسونیزانكگبدکبضآفط ضوفیػوسدپ

هس (د3136)عبلجیدنؼوتید«وُاد داوطگاٌ یَا یاستگذاریاثزبخص در س یراَبزد ؛یمطارکت

نهبززانكگبداؾتکهثههب گصاض ؾیبؾتنسیزضفطایمكبضکتنگبض آینسدضاهجطزگبدیخبیثطضؾ
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کطًر با  یآمًسش عال ىذٌیآ یًَایارائٍ سىار»اؾت.قسداندب محتوالیواظضادتحلیهیضوـک

ییقنبؾطبیدهس انل (3139)انغط داکجطپوضقیطاظ د«یفاس یاستفادٌ اس ريش وقطٍ ضىاخت

ؾطبلؿتیکكوضزضافقثیآموظـػبلنسدیآ وهبیؾنبضنیوتسویآموظـػبلنسدیآهب كطانیپ

 تیزیمرذ  کرزد یبرا ري  یدر علً  اوساو پژيَی آیىذٌ».زضتحقیقزیگط ثبػنوانکكوضثوزنسدیآ

ؾؼیثطآنثوزدتبثهنقف(3136)واػظیدقویبندوقهید«داوص؛ مالحظات  دستايردَا ي اثزات

زضاینپػوهفدؾطوگیط ػلطو .تهقوززضمسیطیتزانفحوظدػلو انؿبنیپطزاذپػوهیآینسد

مالحظطبتارطگطصاضتططینمهطمػنوانثههب ضفتبضانؿبنوموانغقنبذتانؿبندانؿبنیدپیچیسگی

دضؾطیسنهبثینیپیفتحققداؾت.اظؾوییزیگطقسدقنبؾبییپػوهیآینسدػلو انؿبنیثطفطاینس

پػوهیآینسدزوؾویهزؾتبوضزهب تؼبملتطینمهمدپػوهیآینسدواضتقب زانفموضزنظط آینسدثه

 اؾت.قسدزازدومسیطیتزانفحوظدػلو انؿبنیتكریم

در  یعلرم ي فىاراير   یگرذار  اسرت یسراختار س  ۀافتیبُبًد تیگذار بٍ يعع یًَایسىار هیتذي»

اؾنبزقیعطظزیگط زضاینظمینهثوزدکها مغبلؼه(3131)کالنتط دمنتظطدقبضینوض د«زانیا

طاندیطحطوظدزضانیطنهططاظذجطگطبنا21ومهطبحجهثطب ػلموفنّبوضۀحوظیبؾتیومساضکؾ

ومیتطؾطیزضؾطغحملططانیطزضا ػلطموفنّطبوض بؾتگصاضیؾ موخوزؾبذتبضنهبزتیوضؼ

بتیطموخطوزوثططاؾطبؼنظطتیاظوضطؼضفطتثططون ؛ؾبؽثطاقوزمینییآنتجهب اق بل

کهپیكنهبزقسدطانیزضا ػلموفنّبوض بؾتگصاضیؾۀبفتیؾبذتبضثهجوزػنوانثهویذجطگبندزوؾنبض

؛«یطیاخطا هبؾیبؾتوهبثطنبمهیعطاح»؛«یملهب اولویتوهبؾیبؾتنیتسو»قبملؾهؾغح

 وگاری آیىذٌ»تحقیقزیگط ثبػنوان.پطزاظنسمیحوظدنینقفزضا هبیثها«یبؾتیؾیبثیاضظق»و

دذططاظ دضنطگثطی)عجبعجبئیطبند«یًوگاریسرىار  کرزد یبا ري زانیا یضىاخت َای فىايریعلً  ي 

مرتلطفوقطنبذت کكطوضهبنگطبض آینطسدبتیطتدطثیتبثبثطضؾطاؾتآنثط(3131نبظوید

یقنبذتهب فنبوض حوظدػلو ونسدیآیدقنبذتهب فنبوض ػلو ونسدیثطآطگصاضیتیرهب پیكطان

 یابیر ارس یَا ريش یياکاي»زیگط ثبػنوان مغبلؼه.نوبیسنیضاتسو3111زضافقطانیضازضا

(ثطهایطنموضطوعاقطبضدزاضزکطه3133)نبمطساضیبند«یعلم ي فىااير یوگار ىذٌیآ یمطالعات مل

ثلنسمستثبهس توؾؼه هببؾتیوؾهب اؾتطاتػنیتسو هباثعاضنیاظملرطتطی ی نگبضنسدیآ

فططاواناؾطت.یومطبلینط وقتدمنطبثغانؿطبنبظمنسیونیواختوبػیبؾیؾد اقتهبزساضیپب
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بضؾبذتبیچبضچوةکیچطاکهداؾت نگبضنسدیآ ثطنبمههطیخعءاؾبؾعین نگبضنسدیآیبثیاضظ

ٍ  ییضىاسرا » هوچنطین.کنطسمطیفططاهم نگبضنسدیکوکثهثسنهزانفآ هسفونسثطا  َرای  مؤلفر

آساد  یَرا  داوطرگاٌ  یمذل مىاسر  برزا   یک ارائٍ مىظًر بٍ ىذٌیدر داوطگاٌ آ زانیمذ یستگیضا

ثطبهطس (تحقیقیزیگطزضاینظمینطهثطوزدکطه3139)قبدعبلجیدیبضمحوسیبند«زانیا یاسالم

 مطسلمنبؾطتثططایطکاضائطهمنظطوضثطهنسدیزضزانكگبدآطانیمسیؿتگیقبهب مللههییقنبؾب

.اندب قسیاکتكبفرتهیثهضوـآمطانیایزانكگبدآظازاؾالم

 َای پیطیه در راستای تذيیه سىاریًَای آیىذٌ وُاد علم ی پژيَصبىذ جمع

ػلطمزضنهطبز آینطسدؾطنبضیوهب تسوینضاؾتب زضپیكینهب پػوهفثنس زضاینثرفخوغ

نوضتکلیمنظوضاظزاللطتموضطوػیزضایطنثرطفدثبقس.ثهمیمكبهسدقبلتخسولظیطقبثل

نگبض ػلموفنبوض ثطوزداؾطتگیط کلیپػوهفوتوطکعانلیپػوهفزضحوظدآینسدخهت

کهزضخسولاقبضدگطزیسداؾت.

 وُاد علم وگاری سمیىٍ آیىذٌدر  هیطیپ یَا پژيَص یمًعًع تمزکش -2جذيل 

 هَضَعیتوزکز  هٌبع عٌَاى شوبرُ

3
 ػبلیآموظـزضپػوهیآینسد»

هب زانكگبدهب ویػگیوقطایظ
«آینسدزضؾطآمس

(3132مهس د)
هب ضطوضتتوخهثهویػگی

هب ؾطآمسزضآینسدزانكگبد

2
ایطانػبلیآموظـ3111افقتجیین»
«ؾنبضیونویؿیضوـاظاؾتهبزدثب

خؼهط دمیطقبدػجس د)
(3136پوضدضخبیینیلید

ضطوضتتسوینؾنبضیوهب آینسد
آموظـػبلی

1
زوضوػبلیآموظـآتیتغییطات»

«آینسدهب زانكگبدنوب 
یبزثطوقیدخوكیس د)

(3139ضضبیید
توخهثهضونسهب تغییطاتآینسدزض

حوظدآموظـػبلی

1
ضاهجطزهب ػبلیآموظـقنبؾیآینسد»

ثبزانكگبدؾبظگبض پیبمسهب و
«خبمؼهومحیظ

(3131مهس د)
ضاهجطزهبوپیبمسهب تؼبمالتزانكگبدثب

محیظوخبمؼه

1
مغلوةزانكگبدآینسدؾنبضیونگبض »

«3111افقزض

ظاضعدظازددمهس هوتیبن)
قبؾویدثبفطانیدػطة

3133)

ضطوضتتوخهثهؾنبضیوهب آینسد
آموظـػبلی
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 وُاد علم وگاری سمیىٍ آیىذٌدر  هیطیپ یَا پژيَص یمًعًع تمزکش -2جذيل ادامٍ 

 توزکز هَضَعی هٌبع عٌَاى شوبرُ

6

ثطنگبض آینسدتیریطمسلعطاحی»
وفنبوض ػلمدگصاض ؾیبؾت
اظاؾتهبزدثبملیؾغحزضنوآوض 
«ؾبذتبض مؼبزالتیبثیمسلضوـ

(3132هو بضاندوحؿنو )
فنبوض ػلمدگصاض هب ؾیبؾتثبیؿته

ملیؾغحزضنوآوض و

9
زضآننقفوآینسدمغبلؼبت»

وفنبوض ػلمدگصاض ؾیبؾت
«نوآوض 

(3131ضحوتیدکورط د)
وفنبوض ػلمدگصاض العامبتؾیبؾت

نوآوض زضؾغحملی

1 

اندب مرتلفؾغوحثطضؾی»
فنبوض وػلمنگبض آینسدفؼبلیت
(«قطکتیوا منغقهملید)

(3113حجیجیدفطزدکطیوی)
نگبض ػلموفنبوض ثنس آینسدؾغح

ا وقطکتی()ملیدمنغقه

3 

ثطنگبض آینسدتیریطاضظیبثی»
وفنبوض ػلمدؾیبؾتگصاض 

«نوآوض 

ظازددحؿننبمساضیبند)
(3131مدیسپوضد

نگبض ثطؾیبؾتگصاض اضظیبثیتیریطآینسد
ػلموفنبوض 

31 

هوطاؾتبییثطا چبضچوثی»
گصاض ؾیبؾتثبانغجبقینگبض آینسد

وفنبوض ػلمدقواهسثطمجتنی
«نوآوض 

الهیدظازددحؿننبمساضیبند)
(3132مدیسپوضد

العامبتؾیبؾتگصاض قواهسمحوضزض
حوظدػلموفنبوض 

33 

ػلو تیریطاتپػوهبنهآینسداضظیبثی»
هب حوظدثطهوگطاهب فنبوض و

ایطانزضؾیبؾتواختوبعاذالقد
«3111تب

قطکبدثهطامیدپبیبد)
(3131عجبعجبیید

هب اهویتتوخهثهػلو وفنبوض 
هوگطازضآینسدنظب ػلموفنبوض 

32 
پػوهیخهتهب آینسدمللههنییتؼ»

«یمسلزضآموظـػبلیعطاح
(3139)نیبظآشض د

هب کلیس زضعطاحیتوخهثهمللهه
هب آینسدآموظـػبلیمسل

31 

اقبػهنسدیآتیمغبلؼهوضؼ»
پػوهكگطانػلمیػلوساتیتول

زضیقنبؾاعالػبتوزانف
سگبدیاظزیاختوبػ هبقج ه

«یطانیمترههبنا

)منهوضکیبئیدثبة
الحوائدیدنوقینفطزد

(3131ؾهیلید

ؾندیزضحوظدتوخهثهمغبلؼبتػلم
آینسدنهبزػلم

31 

انساظچكمنیوتسونسدینگبدثهآ»
زض موضز هب مغبلؼهزانكگبد
«)ػح(ضفؿندبنػهطیزانكگبدول

حؿینیدؾیوبدقبد)ذوـ
3131)

نگبض مغبلؼبتموضز زضحوظدآینسد
هبزانكگبد
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 وُاد علم وگاری سمیىٍ آیىذٌدر  هیطیپ یَا پژيَص یمًعًع تمزکش -2جذيل ادامٍ 

 توزکز هَضَعی هٌبع عٌَاى شوبرُ

31 

یهیکلیمنسوفطاتحلمطوضنظب »
زضحوظد نگبضنسدیآ هبپػوهف

« ونوآوض ػلمدفنبوض
(3133)محوس داؾهنسیبض د

منسزضحوظدضطوضتمغبلؼبتنظب 
نگبض ػلموفنبوض آینسد

36 

زانكگبددبزیا ثطایاضائهمسل»
 هبکیثطت نیمجتننیکبضآفط
ػلمزضنظب سینگبض وتولآینسد

«یآموظق

)فساییدنیبظآشض دتقوایی
(3136یعز د

هب نوینزضایسدپطزاظ توخهثهگونه
هبهوچونزانكگبدکبضآفطینزانكگبد

39 
ضیع ثطنبمه ثطایمههومیچبضچوث»

«انسیكیزضزانكگبدثطآینسدیمجتن
(3132)فطاؾتروادد

ضیع مجتنیثطهب ثطنبمهچبضچوة
انسیكیزضحوظدزانكگبدآینسد

31 

ثبنینگبض زانكگبدکبضآفطآینسد»
یقیاؾتهبزداظضوـتله

ارطاتمتقبعغلیوتحل پطزاظویؾنبض
«یقوؿ هدط3111زضافق

)یؼقوثیدزهقبنیدامیسواضد
3136)

زانكگبدکبضآفطینوالعامبتآینسدنگطانه

33 

 ضاهجطز؛ینگبض مكبضکتآینسد»
نهبز هب بؾتگصاضیارطثرفزضؾ

«زانكگبد
(3136)عبلجیدنؼوتید

نگبض مكبضکتیزضاهویتآینسد
ؾیبؾتگصاض نهبزػلم

21 

یآموظـػبلنسدیآ وهبیاضائهؾنبض»
کكوضثباؾتهبزداظضوـنقكه

« فبظیقنبذت

)انغط داکجطپوضقیطاظ د
3139)

اهویتتوخهثهؾنبضیوهب آینسد
آموظـػبلی

23 

ثبیپػوهیزضػلو انؿبنسدآین»
زانف؛مالحظبتدتیطیمس طزیضو

«زؾتبوضزهبوارطات

)واػظیدقویبندوقهید
3136)

پػوهیزضحوظدػلو اهویتآینسد
انؿبنی

22 

تیگصاضثهوضؼ وهبیؾنبضنیتسو»
 گصاضبؾتیؾبذتبضؾۀبفتیثهجوز

«طانیزضا ػلموفنّبوض

)کالنتط دمنتظطدقبضی
(3131نوض د

ؾنبضیوهب گصاضزضحوظدػلموفنبوض 

21 

هب نگبض ػلو وفنبوض آینسد»
 طزیثبضوطانیایقنبذت

« ونگبضیؾنبض

ضنگدذطاظ د)عجبعجبئیبندثی
(3131نبظوید

نگبض ػلو قنبذتیاهویتآینسد

21 
مغبلؼبتیبثیاضظ هبضوـ واکبو»

« ػلموفنّبوض نگبضنسدیآیمل
(3133)نبمساضیبند

هب اضظیبثیزضضوـ اهویتتوخهثه
نگبض ػلموفنبوض مغبلؼبتملیآینسد

21 

یؿتگیهب قبمللههییقنبؾب»
منظوضثهنسدیزضزانكگبدآطانیمس

 مسلمنبؾتثطایکاضائه
«طانیایآظازاؾالم هبزانكگبد

)قبدعبلجیدیبضمحوسیبند
3139)

مسیطانزضهب العامبتقبیؿتگی
هب آینسدزانكگبد
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 َا َا ي وا اطمیىاوی تحلیل پیطزان

 آموظـػبلیونهطبزػلطمدثطههب پیكینوکنكگطانحوظدمجتنیثطمغبلؼبتاؾنبز دپػوهف

هبخهتؾنبضیوپطزاظ ذواهیمپطزاذطت.الظ ثطهشکططهبوقنبؾبیینباعوینبنیتونیفپیكطان

نطوضتپطبنویؽهبواؾنبزثبالزؾطتیثطوزدثطهبطمههومیثینپیكطاناؾتکهزضمواضز کهاضتج

هطبونهبزهطب موضزثحثقطاضگطفتهاؾت.هوچنینزضمواضز کهتغطبثقکطبضکطز ثطینپیكططان

هباقبضدگطزیطسداؾطت. ػلموفنبوض ثوزداؾتزضمتنموضزثحثزضهطکسا اظپیكطانحوظد

طثطنهبزػلمضاموضزثطضؾیقطاضذواهیمزاز.هب ملرزضاینثرفاهمپیكطان

 ی ريیکزدَای مبتىی بز فضای مجاسی ي آمًسش الکتزيویک  تًسعٍ -۰

ضونسهبییؾتکهثطتوبمیقئونحیبتػنوانی یاظکالنتحوالتفضب ؾبیجطوزیدیتبلیؿمثه

بزهطب اختوطبػیایدطبزا زضتؼطبمالتونهثكط ارطگصاضثوزدوزضآینسدنیعتغییطاتگؿطتطزد

ذواهسکطز.ی یاظنهبزهبییکهقغؼب زضآینسدمتیرطاظتحوالتزیدیتبلذواهسقسدنهبزػلطمو

هب زنیباظضوی طز نویناؾتکهثؿیبض اظزانكگبد«هب مدبظ آموظـ»زانكگبداؾت.مههو 

گیط اظایطنضوی ططزثطثهطدگیط نووزدوؾبظوکبضهب آموظقیذوزضامجتنیاینضوی طزثهطد

هطب آینطسدنهطبزػلطمدزیدیتطبلیقطسنوتطینپیكططانانس.ثنبثطاینی یاظمهمثبظتؼطیفنووزد

ثبقس.تحوالتؾبیجط می

 بىیان در وظا  علم ي فىايری  ی ريیکزدَای اقتصاد داوص تًسعٍ -2

 ثنیبناقتهبززانف
قوز.توؾؼهزضثبظؾبظ اقتهبزخهبنیقنبذتهمی مطحلهػنوانواپؿیننیعثه3

ػهططپطیفاظتولیطسنطنؼتیدثیكطتطثرطف) اقتهطبزکكطبوضظ  اظیبفتطهتوؾطؼهوندخهبنتبکن

تولیطس داقتهطبزپؿطبنطنؼتی ثبػهطننؼتیدثیكتطثرفتولیس(ثه) اقتهبزننؼتی کكبوضظ (ثه

د2111–3311اواذططزهطه) ثنیطبناقتهبززانطف ثه(دثیكتطثرفذسمبت3311انجود)اواؾظزهه

اؾت.اینواپؿینمطحلهتوؾظتحوالت)کهگبهیاظضؾیسد (ؾطمبیهانؿبنی دفنبوض  ثیكتطثرف

هطب فنبوضانطهونیطبظضقطبثتیخهطبنیثططا قوز(زضنطوآوض ػنوانانقالةزانفنبمیسدمیآنثه

 ................................................................................................................  
1. Knowledge-based economy 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D8%B3%D8%A7_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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قطسدمكطرمیبثطسدنوآوض ثبمحهوالتوفطآینسهب خسیس کهاظخبمؼهتحقیقتوؾطؼهمطی

.زضؾطنوقتکكوضاؾتکننسدتؼیینکلیس ِ نقغهیکاؾت.ثطاؾبؼاؾنبزثبالزؾتینیعاقتهبز

ضؼیفداقتهبزواؾتکكوضنهوشنبپصیط ونبپصیط ؾلغهمهمّػبملوقوّت نقغهقو داقتهبز

 .اؾتزقونبنزذبلتوؾلغهونهوشؾبظظمینهوضؼف نقغه

 جای ريیکزد مقالٍ محًری تًسعٍ ريیکزد حل مسالٍ بٍ -3

ؾطوتثطهکكطوضػلوطیتولیطساتوهطبپطػوهفزهطیا ثهخهتزضاؾنبزثبالزؾتیتوخهویػد

اؾت.زضنقكهقسدکكوض...(واختوبػیاقتهبز د)نیبظهب ضفغومك التحلزضآفطینینقف

 ضفغ و مك الت حل ثهؾوت نوآوض  و فنبوض  پػوهفد آموظـد زهیخهت»خبمغػلویکكوض

 ثططا  زانطف مطظهطب  زض نوآوض  و ؾطظمین آمبیف ثه ثبتوخه کكوض اقتضبئبت و واقؼی نیبظهب 

ؾطبمبنسهی»موضزتیکیسقطاضگطفتهاؾت.هوچنینزضؾنسزانكگبداؾالمی3«ػلوی تحققمطخؼیت

اؾطالمیوهطب آمطوظدثططمجتنیزانفگؿتطـمطظهب ثطتیکیسثبفنبوض وپػوهفخبمغنظب 

ثبقس.موضزنظطمی2«اؾالمی خبمؼهاقتضبئبتونیبظهبتوخهثهثبثومید

 ایجاد اتصال سیستماتیک بیه صىعت ي داوطگاٌ -4

ی ببضچطهفنطبوض ونطوآوض ایدبزاتهبلؾیؿتوبتیکثینننؼتوخبمؼهدمندطثهتحققنظطب 

هطبوتؼطبمالتثنیبننووزنننبیغدمندطثهتحولهو بض گطزز.اضتقب ؾغحفنبوض وزانفمی

قطوز.زضایطنمضطوونمقطبالتیهوچطونهبوملؾؿبتپػوهكیوفنبوض ثبننؼتمیزانكگبد
ثطهؾبذتدزؾتیبثیوعطاحیزانفننبیغدتوؾؼهفنبوض ؾغحننبیغداضتقب نووزنثنیبنزانف

فنبوض ثوزدکهزضنهبیتمندططثطهوانتقبلضاهجطز هب فنبوض ثهپیكطفتهدزؾتیبثیهب فنبوض 
گطزز.تحققاضتقب ؾغحفنبوض وزانفننبیغمی

 تقًیت جایگاٌ علً  اوساوی در وُاد علم -5

ػنوانی یاظضاهجطزهب اؾبؾطیزضاؾطنبزثبالزؾطتیموضزتوخطهتحولزضػلو انؿبنیهوواضدثه

 ................................................................................................................  

7کالىساّبشدکطَس،علویجاهعًقطِ.1

 1ساّبشداسالهیداًطگاُسٌذ.2
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زضثطبظثینیوعطاحططیػلطو انؿطبنیزضذهطولثطهایدبزتحطولثنیطبزینػلوطی»ثوزداؾت.

زضفطاینطسهب غینهبزینهکطزننگطـاؾالمیثهػلططموتؿططط»و3«چبضچوةخهبنجینیاؾالمی

ویػلو انؿبنیهیوکیکو واضتقب متحولؾبظ»د2«ننهبزهب آموظقیوپػوهكیاؾالمیقس

اظخولهمحوضهبییاؾتکهزضاؾنبزثبالزؾتیموضزتوخهقطاضگطفته1«یثطمؼبض اؾالمیهنطمجتن

اؾت.

 َا المللی ضذن آمًسش عالی ي داوطگاٌ حزکت بٍ سمت بیه -6

زیگططثبکكطوضهب فنبوض وػلمحوظدزضارطگصاضوبلفؼتؼبمل» خبمغػلویکكوضزضنقكه

زضػلوط تؼبمطلتوؾطؼه»وزضؾطنسزانكطگبداؾطالمی1«اؾال خهبنومنغقهکكوضهب ویػدثه

و1«اؾطال خهطبنومنغقطهزضفطهنگط وػلوط ثطهمطخؼیطتزؾتیبث والوللیثینهب ػطنه

مطاکعوهبزانكگبدثبهبىکكوضزانكگبدؾیبؾ واختوبػیفطهنگ دارطثرفتؼبمل» هوچنینزض

مطوضز6«هطبآنثططتیریطگطصاض ؾهمافعایفواؾال خهبنزضویػدثهکكوضهبزیگطػبلیآموظـ

الوللیقسنوتؼبمالتگؿتطزدثطبنظطب ػلطموفنطبوض تیکیسقطاضگطفتهاؾتواظاینحیثثین

ػنوانیکپیكطاناؾبؾیمسنظطقطاضگیطز.توانسثهخهبنیمی

 تحًل در وظا  آمًسضی با ريیکزد مُارتی -7

 ثبظاضکبضد نیبظهب  بث هبآموظـ این انغجبق ػس  و زانكگبهی هب آموظـ و ننؼت ثرف ثین فبنله

زضقوز.می زانكگبهی آموذتگبنزانف ثی بض  نطخ مؿتوط افعایف ثه مندط که اؾبؾیاؾت مك لی

هب متقیانؿبنپطوضـثطتیکیسثبانؿبنیؾطمبیهتوانونسؾبظ وتطثیت»نقكهخبمغػلویکكوض

ػلطمتولیسزضتوانبونوآوضوذالقوذوزثبوضوکبضآفطینو ثطبمتنبؾطتنطوآوض وفنطبوض و

 ................................................................................................................  

 بٌیادنيًقطِجاهععلویکطَسّایاسصشهباًی8ٍبٌذ.1

 ًقطِجاهععلویکطَس5ساّبشدکالى.2

 ًقطِجاهععلویکطَس10ساّبشدکالى.3

 9کطَسساّبشدکالىیًقطِجاهععلو.4

 7ّذ کالىیسٌذداًطگاُاساله.5

 12سٌذداًطگاُاسالهیساّبشد.6
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انطالحوایدطبز»وهوچنطینزضؾطنسزانكطگبداؾطالمی3«خبمؼطهنیبظهب واؾالمیهب اضظـ

تقویتثؼُطسوهبآنؾبظ ثومیواؾالمیخبمؼهنیبظهب متنبؾتثبکبضثطز وهب تحهیلضقته

موضزتیکیسقطاضگطفتهاؾت.2«پبیساضومولساقتغبلافعایفکبضآفطینیو

 َا ي مزاکش تحقیقاتی در وُاد علم مأمًریت گزایی داوطگاٌ -8

 ػلموفنبوض وآموظـػبلیثبتیکیسمیموضیتگطاییثهمؼنب نگبقتنهبز نحیحزضحوظد

هطبومنطبعقثبقس.زضواقغنبظطثهمؿبئلهطکطسا اظاقلطیمثطاقتضبئبتآمبیفؾطظمینیملیمی

ثبقسواظایطنهبوتحقیقبتمیهبدمهبضتهبدضقتهکكوضدنیبظثهنوعمتهبوتیاظزضوؼدؾطفهل

هبزضیکنقكطهویػدزانكگبدتوانمجتنیثطمیموضیتگطایینحیحکنكگطاننهبزػلمثهحیثمی

کالندتحققاهسا کالنػلموفنبوض کكوضضاتؿطیغثركیس.

 َا گذاری علم ي فىايری ي اجزای مىسجم سیاست سیاستایجاد وظا  یکپارچٍ  -9

ثبقس آموظـػبلیدت ثطنهبزهب متولیوؾیبؾتگصاضزضاینحوظدمیهب حوظدی یاظچبلف

مكیگصاض زضاینحوظدضاثبمك لمواخطهکططزداؾطت.قطوضا کهانؿدب وی ببضچگیذظ

ضیبؾطتخوهطوض دمطکطعاؾطالمیقطسنػبلیانقالةفطهنگیدوظاضتػلطو دمؼبونطتػلوطی

ضیطع زضهبدمطکعتحقیقبتؾیبؾتػلویکكوضدقوضا ػتفدموؾؿهپػوهفوثطنبمهزانكگبد

هطب مرتلطفآموظـػبلیو...اظخولهنهبزهبومطاکعفؼبلومطتجظثباینحوظدثوزدکهزضالیه

هب حوظدآموظـهثهگؿتطدفؼبلیتؾیبؾتگصاض داخطاونظبضتمكغولثهفؼبلیتثوزدوثبتوخ

زازدکههوطبهنگیوانؿطدب ایطنکبض هبییزضاینحوظدضخهبومواظ ػبلیدثؼضب نبهوبهنگی

ضؾس.زضنقكطهخطبمغػلوطینهبزهبوانالحؾبذتبضهب هوبهنگیثؿیبضحبئعاهویتثهنظطمی

 تؼلیم نظب  ؾبظ هوبهنگ و هبآن ثه ثركیسن وانؿدب  فنبوض  و ػلم نهبزهب  و ؾبذتبضهب انالح»

مطوضزتیکیطسقطاضگطفتطهاؾطتکطه1«کطالن ضیطع ثطنبمطه و ؾیبؾطتگصاض  مطاحطل تطثیطتدزض و

 ................................................................................................................  

 8کطَسساّبشدکالىیًقطِجاهععلو.1

 7ساّبشدیسٌذداًطگاُاساله.2

 1کالىساّبشدًقطِجاهععلویکطَس.3
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 ثبقس. اهویتاینموضوعمیزهنسدنكبن

 ی تعامالت حًسٌ ي داوطگاٌ  تًسعٍ -۰۱

 مؼطهزاضا پیكطینهػنواننهبزانلیکنكطگطزضػطنطهزیطنومؼنویطتخبهب ػلویهثهحوظد

 ػلطو اؾطالمیدنقطفکهزضحوظدعوض تبضیریزضنهبزػلمخوهوض اؾالمیایطانهؿتنسدثه

هب ارطگصاضضیكهزضمطساضؼانس.زضخهبنغطةنیعثؿیبض اظزانكگبدحبئعاهویتیضاایهبنووزد

ثهتوؾؼهانسیكطهوزانطفهب تبضیریذوزگیط اظػوقؾنتتبضیریزاضنسوثبثهطد-مصهجی

توانتؼبمالتػلوطیوانس.زضایطاننیعمجتنیثطتؼبمالتثینزونهبزحوظدوزانكگبدمیپطزاذته

ا ایدبزکطزکهمندطثهتولیسػلموکكفضاه بضهطب نطوینثططا حطلوگوهب زوخبنجهگهت

 مؿبئلانؿبنیواختوبػیثكطیتثبقس.

 ای تفکز در وُاد علمَ ی وقص کاوًن تًسعٍ -۰۰

 مغبلؼطبتؾیبؾطتگصاض دػنطوانمطاکطعانسیكطگبهیکطهغبلجطب زضحطوظدثطه3هب ته ططکبنون

ػنوانواؾغیثیننهبزػلمونهبزح ومتضیع فؼبلیتزاضنسدثهپػوهیدحلمؿبلهوثطنبمهآینسد

هب ته طدنهبزػلطمزضنوضتتوؾؼهاینکبنون آفطینهؿتنس.زضحیغهحلمؿبئلػوومینقف

تطط ضازضحطوظدتؿطهیلگطط وتنظطیمگطط فؼطبلینحطوظدح وطانطیونیعکنكگط فؼبالنه

نوبیس.ؾیبؾتگصاض ایهبمی

 َا در وظا  مذیزیتی ي حکمزاوی کطًر ی کىطگزی داوطگاٌ تًسعٍ -۰2

مؿبئلنظب ح وطانیوتواننسثطػهسدثگیطنسدمساذلهزضحلهبمیهبییکهزانكگبدی یاظنقف

ػنطوانهطبضاثطهتوانزانكگبدمسیطیتیکكوضاؾت.اظیکمنظطمجتنیثطضوی طزػبملیتمساضدمی

 انلیمسیطانآینسدکكوضزضنظطگطفتواظؾوتیزیگطثبضوی طزؾبذتبض دثبزهنسدپطوضـ

 مسیطیتیونظب ح وطانیهبا اظچبلفتوانثرفػوسدتیکیسثطنظب پػوهفوتحقیقبتمی

کكوضضامسیطیتکطز.

 

 ................................................................................................................  
1. Think Tank 
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 َا ي مزاکش علمی تقًیت ابعاد ًَیتی در داوطگاٌ -۰3

وآموظقطینهبزهطب قطسناؾطالمیفطاینسهب زضتؿطیغوػلمثهاؾالمینگطـکطزننهبزینه»

واؾالمی هبآموظدمجتنیثطهبزانكگبدتطثیت -فطهنگیخبمغنظب عطاح وتجیین»و3«پػوهكی

اظخولطهموضطوػبتیاؾطتکطهزضاؾطنبزثبالزؾطتی2«آنزانكطگبهیثطبنظبمبتزیگطهوبهنگی

موضزتوخهقطاضگطفتهاؾت.

 کارگیزی فعال ي تًسعٍ وقص وخبگان در وظا  علم ي فىايری بٍ -۰4

 و ذوزثبوض و کبضآفطین و متقی هب انؿبن ثطپطوضـ تیکیس ثب انؿبنی ؾطمبیه توانونسؾبظ  و تطثیت»

 نیبظهطب  و هطب اؾطالمیاضظـ ثب متنبؾت نوآوض  و فنبوض  و ػلم تولیس زض وتوانب نوآوض ذالقد

زضهوطین.اظخولهمؿبئلیاؾتکهزضاؾنبزضاهجطز کكوضموضزتوخهقطاضگطفتطهاؾطت1«خبمؼه

توانگهتاهویتمقولهنرجگبنومسیطیتاؾتؼسازهب ملیزضضاؾطتب تحقطقاهطسا ضاؾتبمی

ثبقسکهنیبظمنساهتوب وتوخهویػدتوؾظمیتوخهقبثلػلموفنبوض کكوضثؿیبضحبئعاهویتو

ثبقس.میضثظ شمؿئولین

 َا ی ي تحلیل پیطزانبىذ جمع

ثینطیحهبقسداظثرفقجلیضااظمنظطوضؼیتتحولثركیوپیفهب ازضاینقؿوتپیكطان

هب کلیس اؾطترطاجهبدنباعوینبنیایمومجتنیثطتحلیلاینپیكطانپصیط موضزثطضؾیقطاضزازد

ثینیپصیط ثطا هطکسا گطزیسداؾت.ضوـمنترتثطترهیموضؼیتتحولثركیوپیف

اظنظططاتذجطگطبنیزضحطوظدآینطسدنهطبزػلطمدتیکیطساؾطنبزوهبمجتنیثططتطکیجطیاظپیكطان

ثنطس هب موضزثطضؾیوزضنهبیتاؾتنجبطوخوغهبونتبیحپػوهفهب ثبالزؾتیدیبفتهؾیبؾت

مكبهسداؾت.ثبقسکهزضازامهقبثلنهبییپػوهكگطانمی

 ................................................................................................................  

5کطَسساّبشدکالىیًقطِجاهععلو.1

 1ساّبشدیسٌذداًطگاُاساله.2

 8کطَسساّبشدکالىیًقطِجاهععلو.3
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 وُاد علم ضذٌ مؤثز بز تذيیه سىاریًَای آیىذٌ َای ضىاسایی پیطزان -3جذيل 

 پذیزی بیٌی پیش بخشی تحَل ّب یشزاىپ شوبرُ

 ثبال ثبال ال تطونیکآموظـومدبظ فضب ثطمجتنیضوی طزهب توؾؼه 3

 پبیین ثبال فنبوض وػلمنظب زضبنیثنزانفاقتهبزضوی طزهب توؾؼه 2

 پبیین ثبال محوض مقبلهضوی طز خبثهمؿبلهحلضوی طزتوؾؼه 1

 پبیین ثبال زانكگبدوننؼتثینؾیؿتوبتیکاتهبلایدبز 1

 پبیین ثبال ػلمنهبززضانؿبنیػلو خبیگبدتقویت 1

 پبیین ثبال هبزانكگبدوػبلیآموظـقسنالوللیثینؾوتثهحطکت 6

 پبیین پبیین مهبضتیضوی طزثبآموظقینظب زضتحول 9

 ثبال ثبال ػلمنهبززضتحقیقبتیمطاکعوهبزانكگبدگطاییتیمیموض 1

3 
منؿدماخطا وفنبوض وػلمؾیبؾتگصاض ی ببضچهنظب ایدبز

 هبؾیبؾت
 ثبال پبیین

 پبیین ثبال زانكگبدوحوظدتؼبمالتتوؾؼه 31

 پبیین پبیین ػلمنهبززضته ط هبکبنوننقفتوؾؼه 33

 پبیین ثبال کكوضح وطانیومسیطیتینظب زضهبزانكگبدکنكگط توؾؼه 32

 پبیین ثبال ػلویمطاکعوهبزانكگبدزضهویتیاثؼبزتقویت 31

 ثبال ثبال فنبوض وػلمنظب زضنرجگبننقفتوؾؼهوفؼبل طیکبضگثه 31

 َای کلیذی وا اطمیىاوی

.هباؾتآننبپصیط ثینیپیفقوزدمیمكرمهبپیكطاناظاؾتهبزدثبکهقغؼیتػس ثبضظویػگی
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ثطهقططوبضقغؼیطتػطس زیگططاؾتدثینیقبثلپیفظیبزدچنساننهاحتوبلثبحتیضویساز اگط

ػطس هطیچانطال یطبوکنطسایدطبزقغؼیطتػس چنسیبیکتوانسمیپیكطانچنسیبیک.آیسنوی

.نطساضزوخطوزهطبقغؼیطتػس وهبپیكطانمیبنتنبظط گونههیچثنبثطایند.ن نسایدبزضاقغؼیتی

قجولیاحتوبلاظثبیسقغؼیتػس عیفؾطزوهوچنیند واؾططظحططسوثبقطنسثطذطوضزاضقبثل

ػس قغؼیتدنطبمؼلو که(زضحبلی319دل39قوز.)پسضا دظالیدتؼیینثبیسنیعهبػطس قغؼیت

دامطبغهلطتمطبکبمطلنیؿططت؛سکنطمطیزضآینسدچهاتهبقیذواهسافتبزضامكرمکهاینثوزن

ثطبزضنتیدطهدمیطعانثیطبنخوالتواظهبضاتمهیسزضثبضۀآینسدثطحؿطتمطوضزدمتهطبوتاؾطت.

توانزونباعوینبنیزضاینظمینهمغطحنوطوزکطههب شکطقسدزضمطاحلقجلیمیتوخهثهپیكطان

گططززکطهزضازامطهیوییمتهبوتمیزهیؾنبضهبدمندطثهق لتحققهطکسا اظایننباعوینبنی

پػوهیمجتنیثططمیطعانهبزضفطآینسآینسد انتربةػس قغؼیتموضزثحثقطاضذواهیمزاز.نحود

هبثطبتحطولثركطیهبدانتربةپیكطانهبدتدویغپیكطانارطگصاض وارطپصیط هطکسا اظپیكطان

ثبقسکطهنیثطیکضوی طزذالقبنهواثساػیمینوضتکلیمجتثینیپصیط پبیینوثهثبالوپیف

زضازامهزونباعوینبنیکلیس منترتموضزثحثقطاضذواهسگطفت.

: تمزکش بز آمًسش ي پژيَص در مقابل کىطگزی فعال در وظا   وًآيری ي ۰یىاویاطم وا

 حکمزاوی 

هطب انطلیس قغؼیطتهب کلیس ارطگصاضزضحوظدنهبزػلمدی یاظػطمجتنیثطتحلیلپیكطان

 آموظـوپػوهفزضمقبثلکنكگط فؼبلهبونهبزػلمثطحیغهقسددتوطکعزانكگبدقنبؾبیی

هب نؿلاولوزو زانكگبهیدتوطکطعزضنظب ملینوآوض وح وطانیاؾت.ثطاؾبؼپبضازایم

نطلمطسنظطقططاضػنطوانیطکاگطاییثهنهبزػلمنطفب ثطحوظدآموظـوپػوهفاؾتوزضون

ػنطوانیطکهب زانكطگبهیدنهطبزػلطمثطههب نویننؿلکهمجتنیثطپبضازایمگیطز.زضنوضتیمی

ثو نوآوض وح وطانیارطگصاضاؾتوثطایناؾبؼػس قغؼیتیمجتنیثطکنكگطفؼبلزضظیؿت

وػلطمنظطب زضثنیطبنزانطفاقتهطبزضوی طزهطب توؾؼه»هب گطزز.پیكطانزوضوی طزایدبزمی

«فنبوض  «زانكگبدوننؼتثینؾیؿتوبتیکاتهبلایدبز»د ضوی ططزثطبآموظقطینظب زضتحول»د

تقویت»و«ػلمنهبززضته طهب کبنوننقفتوؾؼه»د«زانكگبدوحوظدتؼبمالتتوؾؼه»د«مهبضتی

محوضهطب توطکطع تواننطسزضتحقطقهططکطسا اظمی«ػلویمطاکعوهبزانكگبدزضهویتیاثؼبز
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آموظقیوپػوهكیویبزضمقبثلکنكگط فؼبلزضنظب نوآوض وح وطانیارطگصاضثبقنس.

 المللی ضذن ي مزجعیت جُاوی ی ملی در مقابل بیه عزصٍ: تمزکش بز 2وا اطمیىاوی 

لیتواننستوطکعانلیذوزضازضچبضچوةمؿبئلمؾومیػلمداظیکهبوکنكگطاننهبززانكگبد

وضفغنیبظهب زاذلیثگصاضنسونبظطثهاقتضبئبتثومیوؾططظمینیثطهؾطبظوکبضهبییهوچطون

تواننطسمجتنطیثططهبمیآموظـدپػوهفدکبضآفطینیوحلمؿبئلثبطزاظنس.اظؾوییزیگطزانكگبد

ظتوطبمیگیطط االوللیتؼطیفنوبینسوثطبثهططدیکضوی طزثبظدافقفؼبلیتیذوزضازضتطاظثین

الوللیحوظدػلموفنبوض ضاػنوانکنكگط فؼبلدمطخؼیتثینا وخهبنیدثههب منغقهظطفیت

توانػس قغؼیتیثبزوضوی طزتوطکعثطػطنطهملطیزضمقبثطلکؿتنوبینس.ثطهویناؾبؼمی

هطب انگیط اینؾطنبضیودپیكططالوللیقسنوکؿتمطخؼیتخهبنیضاعطحنووز.زضق لثین

قطسنالوللطیثطینؾطوتثطهحطکطت«»محوض مقبلهضوی طزخب ثهمؿبلهحلضوی طزتوؾؼه»

«هبزانكگبدوػبلیآموظـ توؾؼه»و«ػلمنهبززضتحقیقبتیمطاکعوهبزانكگبدگطاییمیموضیت»د

نطبتواننطسزضتحقطقهططکطسا اظمطی«کكطوضح وطانطیومسیطیتینظب زضهبزانكگبدکنكگط 

 الوللیارطگصاضثبقنس.گصاض ضوی طزثینهب توطکعثطمؿبئلملیزضمقبثلاولویتاعوینبنی

 َا آنسىاریًَای بايرپذیز ي پیامذَای احتمالی 

قسدتهویطانساظ ویػداؾتکهزضچهبضچوةآندزاؾتبنؾنبضیونگبدثهآینسداظزضیچهوچكم

وذططزوضظ زضتطبضوپوزآندنوطبییحقیقطتثیطوناظزاضا ؾبظگبض منغقیاؾتوضذسازهب 

اظگصقطتهوحطبلهطبییزاؾتبنآینسدکهمؼووال قبمل زضثبضدضاهینساضز.ؾنبضیودیؼنیزاؾتبنی

ثبقطسدزاقطتهزضونیؾبظگبض ثبقسدمؼقولوموخهثبیؿتمیمنبؾتقوز.یکؾنبضیو میهم

ثبقطسدمططتجظگصقتهثهمحتولفآینسدآیسدکبضثههبگیط تهویمزضکنسدضاتونیفػلّیضواثظ

ثطهویناؾبؼدمكرممحتولؾنبضیوهب زیگطثبآنتوبیعوثبقسزاقتهػنوانیمنبؾت ثبقس.

توانؾنبضیوهب ظیطضاپیكنهبزنووز.الظ ثهشکطاؾتکطههب احهبقسدمیمجتنیثطنباعوینبنی

ثنطس گطصاض وچطبضچوةگططزز.فطآینطسنطب هبدؾنبضیوهبتولیسمیؼیتاظتقبعغگیط ػس قغ

ثبقس.ؾنبضیوهبنیعفطآینس ذالقبنهواثساػیمی
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 سىاریًَای پیطىُادی
      

توطکعثطآموظـوپػوهف
   

توطکعثطمؿبئلملی


ؾنبضیویک 

آفطینیمتوطکعثطآموظـونقف

پػوهفزضؾغحملی

ؾنبضیوزو 

آفطینیمتوطکعثطآموظـونقف

الوللیپػوهفزضؾغحثین

ین
ث


نی
خهب
ت
خؼی
مط
و
ن
قس
ی
ولل
ال



 1ؾنبضیو

ثو کنكگط فؼبلزضظیؿت

نوآوض وح وطانیملی

 1ؾنبضیو

ثو ظیؿتکنكگط فؼبلزض

خهبنیح وطانیونوآوض 

   
کنكگط فؼبلزضنظب نوآوض وح وطانی

 
 

 ّبی کلیذی ّب ٍ عذم قطعیت سٌبریَّبی آیٌذُ ًْبد علن هبتٌی بز شٌبسبیی پیشزاى -2ًوَدار 

 تبییه سىاریًَای پیطىُادی با ريیکزد تمذوی

 آفزیىی متمزکش بز آمًسش ي پژيَص در سطح ملی وقص: ۰ سىاریًی

ومطاکعػلویکكطوضزضچطبضچوةایطنؾطنبضیوثطههبزانكگبداظا ػوسدثرفضؾسمیثهنظط
ثططهطبزانكطگبدوضوزثهاینؾنبضیوازامهوضغکنونیوتوطکطعهب نكبنه.پطزاظنسمیآفطینیفنق

آموظـوپػوهفزضؾغحملیذواهسثوز.

اثتنطب فطآینطس ومحتطواییزضایطنؾطنبضیوثططکهزضنوضتیبىیادیه تمذوی  َای مؤلفٍاظمنظط

ثبقسدزضوخهگطاییثومیملیثبقسوتوطکعثطآمبیفؾطظمینیوهب چبلفاؾبؼضفغنیبظهبو

ٍ آموظـوپػوهفدنهبزػلمثطضفغنیبظهطب ملطیمتوطکطعذواهطسثطوز.اظمنظطط  َرای  مؤلفر

توطکعثطتطثیتنیطو انؿبنیمترهمثطوزدوپطػوهفمحطوض ومهطبضتکارکزدی تمذوی 

.زضاینؾنبضیونوآوض زضحیغهآمطوظـوثبقسمیتیکیسمحوض )مطتجظثبمقولهآموظـ(موضز
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ثطؾغحملیمطوضزتیکیسثبا ضقتهمیبنانلیمسنظطثوزدومغبلؼبتهب ػطنهػنوانثهپػوهف

توطکعثططتقویطتنظطب هطویتیوًَیتی فزَىگی تمذوی  َای مؤلفٍ.اظمنظطگیطزمیقطاضتیکیس

 ملطیزضظمینطهتقویطتاثؼطبزهطبپػوهفومغبلؼبتومؼطفتیزضثؿتطنظب آموظقیملیثوزد

دتطثیتگطاییمؼنویتدگطاییاضظـدؾبظ انؿبن.ثبقسمیثنیبزینونظط فطهنگوهویتمسنظط

تعاملی  َای مؤلفٍ.زضثبقسمیتیکیسمحوض زضچبضچوةاؾنبزثبالزؾتیموضزفطهنگیوفطهنگ

یکاثعاضونهیکهس دزضذطسمتػنوانثهوخهبنیا منغقههب ظطفیتاظگیط ثهطددتمذوی

نیعالهب پیامذی تمذوی َای مؤلفٍثطحوظدآموظـوپػوهفثوزدوزضتیکیسضفغنیبظهب ملیثب

وگططززمیثركیوقسضتآفطینیزضچبضچوةعطاحینظب آموظقیوپػوهكیکبضآمستؼطیف
حلمؿبئلونیبظهب ملیپطزاذتهذواهسقس.ثها ضقتهمیبنمجتنیثطنظب پػوهكی

یطکانطلکلیطس دزضعطاحطیػنوانثه«آمبیفؾطظمینی»کهگطززمیزضاینؾنبضیوتونیه
نظبمبتآموظقیوپػوهكیمسنظطقطاضگیطزتبمجتنیثطیکنگبقطتنهطبز کبضآمطسدانطل

گطاییمندطثهتحققاهسا ملینظب ػلموفنبوض کكوضگطزز.میموضیت

 المللی بیه سطح در پژيَص ي آمًسش بز متمزکش آفزیىی وقص: 2سىاریً 

قسنآموظـػبلیوثطبمحوضیطتػطنطهآمطوظـوالوللیثینثطمههو تیکیسزضاینؾنبضیوثب

وضوزثطهایطنهطب نكطبنه.پطزاظنطسمطیآفطینینقفوکنفگطاننهبزػلمثههبزانكگبدپػوهفد
خطصةزانكطدویبناظخولطهؾنبضیودکنكگط فؼبلزضحیغهآموظقطیوپػوهكطیزانكطگبهیبن

تحقیقبتیو...ذواهسثوز.الوللیثین مكتطکهبثطنبمهدتوؾؼهالوللیثین

ثطهعطاحطیوانتطمطیمجتنیثطزوضوی طزانهؼبلیواثت طبض بىیادیه تمذوی َای مؤلفٍاظمنظط

ثطآموظـوپػوهفپطزاذت.اظتیکیسثبالوللیثینزضحوظدهبزانكگبدآفطینینقفؾبظوکبضهب 
منظطانهؼبلیدپصیطـگهتوبننظب غطةزضظمینهنهبزػلمدمندطثهتضؼیفؾطبظوکبضهب ثطومی

وزضنطوضتتحقطقضوی ططزاثت طبض دضوی ططزگططززمطیمساض زینوگطاییمؼنویتهوچون

یکفطنتزضتططویحمؼنویطتزضنظبمطبتآموظقطیوپػوهكطیػوطلمثبثهثهقسنالوللیثین

دخطصةوآمطوظـنیطوهطب انؿطبنیمترهطمکرارکزدی تمرذوی   َای مؤلفٍ .اظمنظططکنسمی

دتوؾطؼهالوللطیثطین هطبزانكطگبدداضؾبلزانكدویبنخهتتحهطیلزضهبزانكگبدزضالوللیثین

و...زضاولویطتقططاضالوللیثینا ضقتهمیبن هبپػوهفدتؼطیفالوللیثینمغبلؼبتیهب فطنت
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اظمنظططتهسیطسمحوضداؾطتحبلهزضَرًیتی فزَىگری تمرذوی    َرای  مؤلفٍذواهسگطفت.اظمنظط

وطبنالهطیوؾبظوکبضهبوفطهنگغطةزضحیغهنهبزػلمواظزیطسفطنطتمحطوضتططویحگهت

دخهطبنیتعراملی تمرذوی   َرای  مؤلفٍمسنظطذواهسثوز.اظمنظططالوللثینتوحیس زضنظب ػلم

کهزضنوضتیپیامذی تمذویواظمنظطقطاضگطفتهیکضاهجطزوانلیاؾبؾیمسنظطػنوانثهگطایی

منظططکبضآمسعطاحیگطززدمطخؼیتػلویوالهطب ثركطیاظنوضتثهنظب آموظـوپػوهف

نوضتواثؿتگیػلویواؾتحبلههویتیزضاینغیطآموظقیوپػوهكیمحققذواهسگطزیسدزض
ضخذواهسزاز.الوللیثینتجؼیتاظؾبظوکبضهب 

زضحوظدآموظـالوللیثیننقكهخبمغتجبزالتوتؼبمالت»کهگطززمیزضاینؾنبضیوتونیه

زضضاؾتب تحققمطخؼیتػلویوالهب ثركیهطویتیوفطهنگطیمطسنظطقططاض«وپػوهف
 گیطز.

 ملی حکمزاوی ي وًآيری بً  سیست در فعال کىطگزی:  3 سىاریً

یطکثؿطتطآموظقطیوپػوهكطینطط دثل طهػنوانثهونهبزػلمدنههبزانكگبدزضاینؾنبضیو
وضوزهطب نكبنه.آینسمیلزضنظب نوآوض وح وطانیزضؾغحثهقوبضیککنكگطفؼبػنوانثه

دتوؾطؼهگطصاض ؾططمبیههطب نطنسوقػلطموفنطبوض دتوؾطؼههب پبضکثهاینؾنبضیودتوؾؼه
.ثبقسمیته طومطاکعانسیكگبهیهب کبنونوتوؾؼههبزهنسدقتبة

نب فطآینس ومحتواییزضاینؾنبضیوثطاؾبؼاثتکهزضنوضتیبىیادیه تمذوی َای مؤلفٍاظمنظط

ثبقطسدزضوخطهگطایطیثطومیملیثبقسوتوطکعثطآمطبیفؾططظمینیوهب چبلفضفغنیبظهبو

نوآوض وح وطانیملیدنهبزػلمثططضفطغنیبظهطب ملطیمتوطکطعثو ظیؿتکنكگط فؼبلزض

.اینحلمؿبئلاظثبقسمیعثطحلمؿبئلدتوطککارکزدی تمذوی َای مؤلفٍذواهسثوز.اظمنظط

مجتنطیثططثنیطبنزانطففنبوض ونوآوض کكطوضثطبهطس توؾطؼهاقتهطبزثو ظیؿتزضؾویک
نططوآوض دهططب کبضذبنططهدهططبزهنططسدقططتبةػلططموفنططبوض دهططب پططبضکهوچططونهططبییظطفیططت

(و...ذواهسثوز.ضوی طزحطلVCذغطپصیط)گصاض ؾطمبیههب ننسوقهب کوچکدوکبضکؿت

ومطاکطعهطبپػوهكط سدظطفیطتؾطبظ فؼطبلوکبضگیط ثهمؿبلهزضنظب ح وطانینیعمجتنیثط

ٍ .اظمنظططثبقطسمیو...ا ضؾبنهته طوثنیبزهب هب کبنونتحقیقبتیدانسیك سدهبد  َرای  مؤلفر

ملیمجتنیثطتقویتنظب نطوآوض توطکعثطتقویتنظب هویتیومؼطفتیًَیتی فزَىگی تمذوی
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دزضتعراملی تمرذوی   َرای  مؤلفٍهویتیاظمنظطپیبمس ثوزدوزضهب مللههوح وطانیوتحقق

زیبلوبؾیػلموفنبوض زضذسمتحلهب ظطفیتؾبظ فؼبلنوآوض توطکعثطثو ظیؿتوخه

نیطعالهطب ثركطیوذی تمرذوی پیام َای مؤلفٍ.زضثبقسمیمؿبئلملینظب نوآوض وح وطانی

قسضتآفطینیزضچبضچوةتقویتنظب ملطینطوآوض وکبضآمسؾطبظ ح وطانطیملطیتؼطیطف
.گطززمی

ثطو ظیؿطتونگبقطتنهطبز ملطیکنكطگطانؾبظ قج هکهگطززمیزضاینؾنبضیوتونیه

ملطیدحطلکبضتقؿیمیکانلکلیس قطاضگیطزتبمجتنیثطیکػنوانثهنوآوض وح وطانی
مؿبئلملیزضنظب نوآوض وح وطانیمحققگطزز.

 جُاوی حکمزاوی ي وًآيری بً  سیست در فعال کىطگزی: 4 سىاریً

یککنكگطفؼبلزضنظب نوآوض وح وطانینهػنوانثهونهبزػلمدهبزانكگبدزضاینؾنبضیونیع
وضوزثطهایطنهطب نكطبنه.آینطسمطیثهقوبضوللیالثیننطفب زضؾغحملیثل هزضافقخهبنیو

زضمطلرطػلطموفنطبوض دگؿطتطـانسیكطگبدهطب الوللیثینمطاکعتحقیقبتی توؾؼهؾنبضیود
دضویسازهب ثنیبنزانفدافعایفنبزضاتالوللیثینثنیبنزانفاقتهبز توؾؼهدالوللیثین ػطنه

وز.ػلموفنبوض و...ذواهسثالوللیثین

ثطهعطاحطیتطوانمطیمجتنیثطزوضوی طزانهؼطبلیواثت طبض بىیادیه تمذوی َای مؤلفٍاظمنظط

ثطکنكطگط زضنظطب نطوآوض وتیکیسثبالوللیثینزضحوظدهبزانكگبدآفطینینقفؾبظوکبضهب 

ح وطانیپطزاذت.اظمنظطانهؼبلیدپصیطـگهتوبننظب غطةوپصیطـؾبذتبضقطسضتخهطبنی
وخهطبنینطوآوض وح وطانطیوزضنطوضتا منغقهمندطثهتضؼیفمجبحثیهوچونػسالت

نسؾطهنطوآوض ویکفطنطتزضتغییططهمثبثهثهقسنالوللیثینتحققضوی طزاثت بض دضوی طز

ٍ  .اظمنظططثبقسمیعطحقبثلح وطانی ؾطبظ فؼطبلثططدتوطکطعکرارکزدی تمرذوی   َرای  مؤلفر

فنطبوض دوػلطمزیبلوبؾطیهوچطونمجطبحثیچطبضچوةزضفنطبوض وػلمتؼبملیهب ظطفیت
ثنیبزهطب هوچطونمجطبحثیقطبملح وطانطیثطو ظیؿتوخهزضوثوزد...وثنیبنزانفنبزضات

منظططزضاولویتقطاضذواهسگطفت.اظ..و.خهبنیؾبظ ائتال دا منغقهقطاضزازهب دالوللیثین

نظطب تقویتثطتوطکعمؼطفتیدوهویتینظب تقویتثطتوطکع تمذوی فزَىگی ًَیتی َای مؤلفٍ

وخطهزضدتمذوی تعاملی َای مؤلفٍزضوثوزدپیبمس منظطاظهویتیهب مللههتحققوح وطانی
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مجطبحثیچطبضچوةزضفنبوض وػلمتؼبملیهب ظطفیتؾبظ فؼبلثطتوطکعنوآوض دثو ظیؿت

ح وطانطیثطو ظیؿطتوخهزضوثوزد...وثنیبنزانفنبزضاتفنبوض دوػلمزیبلوبؾیهوچون

.ثبقسمی..و.خهبنیؾبظ ائتال دا منغقهقطاضزازهب دالوللیثینثنیبزهب هوچونمجبحثیقبمل

ملطینظطب تقویطتچطبضچوةزضآفطینطیقسضتوثركیالهب نیعتمذوی پیامذی َای مؤلفٍزض

.گطززمیتؼطیفملیح وطانیکبضآمسؾبظ ونوآوض 

تؼطبمالتنطوآوض والوللطیثطیننقكطهخطبمغکنكطگط »کطهگطززمیزضاینؾنبضیوتونیه

زضضاؾتب تحققمطخؼیتتوسنیوالهب ثركیهطویتیوفطهنگطیمطسنظطقططاض«ح وطانی
 گیطز.

 یزیگ جٍیوت

 پیكیندثطضؾیاؾنبزثبالزؾطتیدقنبؾطبییهبپػوهفثطاؾبؼفطآینسعیقسدکهقبملثطضؾی

پػوهفهب یبفتهتلریمنتبیحوثبقسمیوؾنبضیوهبهبنباعوینبنیدهبپیكطانکنكگطاندقنبؾبیی

.ثبقسمیقبملخسولظیط

 ي سىاریًَا ضذٌ ضىاسایی َای قطعیت  عذ  َا پیطزان بىذی جمع -4جذيل 

 ّب پیشزاى

ال تطونیکآموظـومدبظ فضب ثطمجتنیضوی طزهب توؾؼه3پیكطان

فنبوض وػلمنظب زضثنیبنزانفاقتهبزضوی طزهب توؾؼه2پیكطان

محوض مقبلهضوی طزخب ثهمؿبلهحلضوی طزتوؾؼه1پیكطان

زانكگبدوننؼتثینؾیؿتوبتیکاتهبلایدبز1پیكطان

ػلمنهبززضانؿبنیػلو خبیگبدتقویت1پیكطان

هبزانكگبدوػبلیآموظـقسنالوللیثینؾوتثهحطکت6پیكطان

مهبضتیضوی طزثبآموظقینظب زضتحول9پیكطان

ػلمنهبززضتحقیقبتیمطاکعوهبزانكگبدگطاییمیموضیت1پیكطان

هبؾیبؾتمنؿدماخطا وفنبوض وػلمؾیبؾتگصاض ی ببضچهنظب ایدبز3پیكطان

زانكگبدوحوظدتؼبمالتتوؾؼه31پیكطان

ػلمنهبززضته طهب کبنوننقفتوؾؼه33پیكطان
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 ي سىاریًَا ضذٌ ضىاسایی َای قطعیت  عذ  َا پیطزان بىذی جمع -4جذيل ادامٍ 

 ّب پیشزاى

کكوضح وطانیومسیطیتینظب زضهبزانكگبدکنكگط توؾؼه32پیكطان

ػلویمطاکعوهبزانكگبدزضهویتیاثؼبزتقویت31پیكطان

فنبوض وػلمنظب زضنرجگبننقفتوؾؼهوفؼبلکبضگیط ثه31پیكطان

 ّب ًب اطویٌبًی

ح وطانیونوآوض نظب زضفؼبلکنكگط زضمقبثلپػوهفوآموظـثطتوطکع3نباعوینبنی

خهبنیمطخؼیتوقسنالوللیثینمقبثلزضملیػطنهثطتوطکع2نباعوینبنی

 سٌبریَّب

3ؾنبضیو

ثطمتوطکعآفطینینقف

زضپػوهفوآموظـ

ملیؾغح

نظبمبتعطاحیزضکلیس انلیکػنوانثه«ؾطظمینیآمبیف»

نهبز نگبقتیکثطمجتنیتبگیطزقطاضمسنظطپػوهكیوآموظقی

ػلمنظب ملیاهسا تحققثهمندطگطاییمیموضیتانلکبضآمسد

.گطززکكوضفنبوض و

2ؾنبضیو

ثطمتوطکعآفطینینقف

زضپػوهفوآموظـ

الوللیثینؾغح

وآموظـحوظدزضالوللیثینتؼبمالتوتجبزالتخبمغنقكه

وهویتیثركیالهب وػلویمطخؼیتتحققضاؾتب زض«پػوهف

.گیطزقطاضمسنظطفطهنگی

1ؾنبضیو

زضفؼبلکنكگط 

ونوآوض ثو ظیؿت

ملیح وطانی

ونوآوض ثو ظیؿتکنكگطانملینهبز نگبقتوؾبظ قج ه

یکثطمجتنیتبگیطزقطاضکلیس انلیکػنوانثهح وطانی

محققح وطانیونوآوض نظب زضملیمؿبئلحلدملیکبضتقؿیم

گطزز

1ؾنبضیو

زضفؼبلکنكگط 

ونوآوض ثو ظیؿت

خهبنیح وطانی

زض«ح وطانیونوآوض تؼبمالتالوللیثینکنكگط خبمغنقكه

فطهنگیوهویتیثركیالهب وتوسنیمطخؼیتتحققضاؾتب 

.گیطزقطاضمسنظط
     

زضضاؾتب تحققؾنبضیوهب مغلوةوعطاحیضاهجطزهب ملیوؾبظمبنیزضظمینهتسوینآینطسد

.گطززمینهبزػلممواضزظیطثطا مؿیطتحقیقبتیآتیپیكنهبز

ـ ػلموفنبوض مؿترطجاظضونسهبکالنپبیفمؿتوط .3 وپػوهطیآینطسدخهطبنیهطب گطعاض

 تحلیلاینضونسهب
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 ثطگعاض پنلهب ذجطگبنیپیطامونثطضؾیتحوالتػلموفنبوض زضزنیبوایطان .2

ثططضقجطب تیکیطسزضحوظدػلموفنبوض ثبا منغقهملیوانساظهب چكمقنبؾبییومغبلؼه .1

 فؼبلزضمنغقهغطةآؾیب

 ؾیبؾتگصاض ػلطموفنطبوض توؾؼهمغبلؼبتضاهجطز زضظمینهؾبظوکبضهب مساذلهزضنظب .1

 کكوضزضخهتتحققؾنبضیوهب مغلوةػلموفنبوض 

توؾؼهمغبلؼبتنظط پیطامونتقویتؾبظوکبضهب هویتمساضوتوسنیزضآینطسدنهطبزػلطم .1

 خوهوض اؾالمیایطان

ومطاکطعػلوطیاظخبیگطبدآمطوظـوهطبزانكگبدتوؾؼهؾبظوکبضهب توؾؼهتحولزضنقف .6

 هکنكگط فؼبلزضنظب ػلموفنبوض پػوهفث

وکطبضگیط ثطهثبتوطکعثطتوخههوعمبنثطحلمؿبئلملطیوهبزانكگبدآفطینینقفتوؾؼه .9

 .ا وخهبنیزضضاؾتب تحققمطخؼیتػلویکكوضمنغقههب ظطفیتؾبظ فؼبل

 مىابع 

 شاىنایاسالهیجوَْسیقاًَىاساس 

 1404دسافقشاىنایاسالهیجوَْساًذاصچطنسٌذ 

 َشاىنایاسالهیجوَْسطشف یپِنپایالگ 

 ِکطَسیجاهععلوًقط 

 یًطگاُاسالهادسٌذ 

  یًظامدسحَصُعلنٍفٌاٍسیکلیّاسیاس 

 ِضطنتَسعِبشًاه 

  ًظامدسبخصصٌع یکلیّاسیاس 
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  (1390/04/28-ی)ابالغًظامدساضتغالیکلیّاسیاس 

 ُنآیَّاناسائِسرٌاس(،1397)هحسيیشاصیاکبشپَسضذ،یسعیاصغش کطرَسبرایآهرَصشعرالٌرذ

 .26-1،(1)24،یسنضیدسآهَصشعالفصلٌاهِپظٍّصٍبشًاهِی،فاصیاستفادُاصسٍشًقطِضٌاخت

 ُیابناسص،(1390)ذهحوذیسی،عباعبائ،ذسضایحو،ضشکا،هحسيی،بْشاهی،عل،انپا ِآنٌرذ پظٍّاًر

ُّوگشابرشّایفٌاٍسیعلَمٍشاتیتأث ،1404تراشاىنردسااسر یاخرال،،اجتوراوٍسّرایحرَص

 .(49)21،اف یسّ

 یٍدٍسًوایآهَصشعالیآتشاتییتغ(،1397)جَادیهحسي،سضائیادبشٍقنسسَل،یذیجوط

1397،11،یآهرَصشدسعلرَمپضضرکیساّبشدّرایپظٍّط-یدٍهاٌّاهِعلو،ٌذُنآیّاداًطگاُ

(2)،25-25. 

 ٌَیعشاحر،(1392)ذیسرعی،قشبراً،عرادل،آرس،شضرایعلی،بَضْش،شنقذ،پَسیًظاه،سضای،حس

بااسرتفادُاصسٍشیدسسغ هلیًٍَآٍسیعلن،فٌاٍسیگزاساس یبشسیًگاسٌذُنآتأثیشهذل

 .34-21،(1)6،یعلنٍفٌاٍساس یسی،هعادالتساختاسیابنهذل

 یشاًرنسراص داًطرگاُااًقرال تورذى،یاًقرال اسراله،(1388)یعلی،آده،هحوذباقش،خشهطاد،

 .188-161،(2)2،شاىنایفشٌّگقاتیفصلٌاهِتحق،ساصداًطگاُتوذى

 ٍتورذىیاصرلیّاهؤلفِ،(1393)هحوذی،اسناسفٌذ،هحوذجَادی،فتح،غالهشضای،خَاجِسش

یفصررلٌاهِعلورر،(گشانرریعلررنٍ نررهعٌَ ،یرربررشًقررصعقالًتأکیررذ)بررایاًقررال اسررالهیسرراص
 .34-1،(11)3،یاًقال اسالهیّاپظٍّص

 ّا:داًطگاُاًذاصچطنينٍتذٌٍذُنًگاُبِآ،(1390)هحوذعلی،حسیٌیضاُ،غالهشضا،سیواخَش

 .130-113،(3)3،یباصسگاً نشنهذ،)عج(سفسٌجاىعصشیدسداًطگاٍُلیهَسدیهغالعِ

 فشٌّگرریحکَهرر اسررالهیدسّررایهؤلفررِباصضٌاسرریًقررص،(1398سررعیذ)،قشبرراًی،جلیررل،داسا

 .9(31)پظٍّطٌاهِاًقال اسالهی،ایخاهٌِاهللآن توذىًَنياسالهیاصدنذگاُگیشیضکل
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 َیسٍصیپریّراجَاًراىٍچرالص،یًخبگاًٌصیچ،(1399بٌْام)،لیسشخ  یاسرالهينتورذىًر

 .186-161،(2)3،یاسالهينتوذىًَينادیفصلٌاهِهغالعاتبٌی،بشًخبگاىداًطگاّتأکیذ

 ِنیضٌاسرا،(1397)هحوذحسریي،اىناسهحورذنی،برذسی،ضاُعرالبی،بذسی،ضاُعالب ّرایهؤلفر

یآصاداسرالهیّاداًطگاُیهذلهٌاسببشانکاسائِهٌظَسبٌِذُندسداًطگاُآشاىنهذیستگنضا

 .59-74،(3)13،یآهَصض نشنهذّایًَآٍسی،شاىنا

 دسعلرَمیپرظٍّصاسرٌادیضرٌاختسٍشیهباً(،1394)واىنا،هٌصعشفاى،الیسْنی،فسایصادق

ساّبرشدیپظٍّطریفصرلٌاهِعلوری،شاًرنضرذىبرشخراًَادُاهرذسىشاتی:تأثهَسدهغالعِ یاجتواع
 .91-61،(29)8،فشٌّگ

 اثررشبخصدسیساّبررشد یهطرراسکتًگرراسیآنٌررذُ،(1396)یهحوررذعلی،ًعوترر،اکررشمی،عررالب

 .24-17،(4)07،یعلنٍفٌاٍسًاهِسیاس ،ًْادداًطگاُیّایاستگزاسیس

 ًگراسیآنٌذُ(،1398)شیاهی،ًاظو،ًقیعلیی،خشاصی،هشتضیعل،سًگبی،اهللحبیب،اىیعباعبائ

ٍشاىنرایضٌاختّایفٌاٍسیعلَمٍ ،آفشنٌریاسصشٍیهًِرَآٍسفصرلٌا،یًَگاسنسرٌاسکرشدنبراس

14(7)،35-56. 

 1404افرقيیریتب(،1396)ذیپَسسرعنیهحوذسضا،سجایلیًن،یابشاّیجعفششضاُیهذ،یحویعبذ

 .27-1،(4)9،شاىنایآهَصشعالی،سنًََنبااستفادُاصسٍشسٌاسشاىنایآهَصشعال

 داًطرگاُجرادنایبرشایاسائِهذل،(1396)ننهشی،ضدننیتقَا،َهشثیکی،ارساصیً،صوذنی،فذا

-یدٍهاٌّاهرِعلوری،علرندسًظرامآهَصضرذیرٍتَلًگاسیآنٌذُیّاکیبشتکٌیهبتٌينکاسآفش
 .18-1،(32)8،یآهَصض نشنًَدسهذیافتیسّیپظٍّط

 ُ دساًذنطرریآنٌررذُبررشیهبتٌرسنررضیبشًاهررِیبررشایهفْرَهیچرراسچَب(،1392)هقصررَد،فشاسرتخَا

 .21-1،(3)19،یسنضیدسآهَصشعالفصلٌاهِپظٍّصٍبشًاهِ،داًطگاُ

 علرنًگاسیآنٌذُ یسغَحهختلفاًجامفعالیبشسس،(1389هسعَد)ی،بیحب،حسي،فشدیونکش

 .50-43،(15)8،یصٌعتیفصلٌاهِتَسعِتکٌَلَط،(یٍضشکتایهٌغقِ،ی)هلیٍفٌاٍس
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 گرزاسبرِیَّانسٌاسينتذٍ،(1398سپْش)ذیسی،ًَسیقاضی،غالهعل،هٌتظش،لیاسواعی،کالًتش

یّراپرظٍّصیفصرلٌاهِعلور،شاىنردسایعلنٍفٌّراٍسیگزاساس یساختاسسۀافتنبْبَد یٍضع
 .102-75،(74)25،یساّبشد نشنهذ

 علن،یگزاساس یًٍقصآىدسسٌذُنهغالعاتآ،(1398)فاعوِی،ساداتسحوت،سحشی،کَثش

 .118-103،(2)12،یعلنٍفٌاٍساس یسی،ًٍَآٍسیفٌاٍس

 یّرراپررظٍّصیفرریکلیررهٌررذٍفشاتحلهررشٍسًظررام،(1399)سجرربی،اسناسررفٌذ،ذیسررعی،هحوررذ

 .166-129،(1)1،یپظٍّیاًقال اسالهآنٌذُی،ًٍَآٍسیدسحَصُعلن،فٌاٍسیًگاسٌذُنآ

 ِیفْ،الحَانجیبا ،سبابِی،ائیهٌصَسک ِ،فرشديیًَضر،ور ْ،فاعور هغالعرِ،(1398)فشاهرشصی،لیسر

ِیضٌاسرپظٍّطرگشاىعلرناعالعراتٍداًرصیعلورذاتیراضاعِتَلٌذُنآ یٍضع یّرادسضربک

 .163-136،(3)22،یسساًٍاعالویکتابذاسی،شاًنهتخصصاىاذگاُناصدیاجتواع

 سرشآهذدسیّاداًطگاُّایٍنظگیٍظن:ضشایدسآهَصشعالپظٍّیآنٌذُ،(1392سضا)ی،هْذ

 (.55)23،اف یسّ،ٌذُنآ

 ظیداًطگاُباهحیساصگاسیاهذّای:ساّبشدّاٍپیآهَصشعالضٌاسیآنٌذُ(،1394)سضای،هْذ

 .54-31،(1)28،ٍتَسعِ نشنهذٌذنفشایپظٍّط-یفصلٌاهِعلو،ٍجاهعِ

 ًگرراسیآنٌررذُتررأثیشیابنرراسص،(1393)یهْررذ،پررَسذیررهج،شضررایعل،صادُحسرري،الیلرر،اىنًاهررذاس

 .102-703،(2)3،یًَآٍس نشنهذی،ًٍَآٍسیعلن،فٌاٍسیاستگزاسیبشس

 یبرشایچراسچَب،(1392)یهْرذ،پرَسذیرهج،ضرعباىی،الْر،شضرایعل،صادُحسي،الیل،اىنًاهذاس

ی،ًٍرَآٍسیبرشضرَاّذعلرن،فٌراٍسیهبتٌریگرزاسسیاسر برایاًغبراقًگراسیآنٌذُنیّوشاستا

 .50-21،(1)2،یًَآٍس نشنهذ

 ُنآیهغالعراتهلریابنراسصیّاسٍشیٍاکاٍ،(1399)الیل،اىنًاهذاس ی،علرنٍفٌّراٍسیًگراسٌرذ

 .76-37،(49)13،ساّبشدفشٌّگیپظٍّطیفصلٌاهِعلو
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 ًی،هرذلدسآهرَصشعرالیجْر عشاحرپظٍّیآنٌذُّایهؤلفِيییتع،(1394)ِیهشضی،آرساصی

 .64-55،((97یاپی)پ4)ضواس23ُ، نشنپظٍّیهذآنٌذُ

 یخنتراسکشدنتاسٍیًظش-یفلسفکشدناصسٍ«یاسالهينتوذىًَ»ِنًظش،(1399)یهَسی،ًجف-

 .40-1،(2)3،یاسالهينتوذىًَينادیفصلٌاهِهغالعاتبٌی،ًظش

 یدسعلرَماًسراًپظٍّیآنٌذُ،(1396حسام)ذیسی،ٍقف،هحوذهْذی،اىیقو،کوالذیسی،ٍاعظ

یّراسراصهاى نشنهرذیفصرلٌاهِعلور،داًص هالحظات،دستاٍسدّاٍاثشات نشنهذکشدنباسٍ
 .46-31،((19یاپی)پ3)ضواس5ُ،یدٍلت

 (1399سضا)،صادُاهامیقاسو،هحوذسضای،عش بافشاً،ساساى،صاسو،جوال،صادُیهْذاىیّوت،

 .69-35،(2)1،یپظٍّیاًقال اسالهآنٌذُ،1404افقدسداًطگاُهغلَ ٌذُنآیًَگاسنسٌاس

 (1396)حِیهل،ذٍاسیاه،هسعَدی،دّقاً،ًَسهحوذی،عقَبن،ُ براينداًطرگاُکراسآفشًگراسیآنٌرذ

ی،ضوسریّجرش1404اثرشاتهتقراععدسافرقلیرٍتحلیپرشداصَنسرٌاسیقریاستفادُاصسٍشتلف

.74-45،(صهستاى(43)4)11،یٍسبْشُ نشنهذ
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