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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».
Keyword: Forecasting, Scenario planning, Futurism, Policy Making, Science
Institute.
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بیبى هسئلِ
آموظـوپطوضـنقفثهؾعایی

خبمؼهپصیط د

زانكگبددثهػنوانی یاظنهبزهب انلی

نهبزػلمو
زضتطثیتانؿبنهب متؼهسومترهمخهتتهس خبیگبدهب مطسیطیتی واختوطبػیزضنظطب 
ثوزدوزضنوضتیکهمجبنیمطتجظثبؾبذتبضهبوفطآینسهب ایننهبزاختوطبػیاظ

خوهوض اؾالمی 
منظططمللهطههطب اضظقطیومؼطفتطیزچطبضآؾطیتهطبییثبقطسدتیریطگطصاض آنضازضتطثیططتو
توانونسؾبظ مربعجین آنوزضؾغحثعضگتط یؼنیکلخبمؼهذواهیمزیطس.ی طیاظذألهطب 
ثبآنضوثطوثوزدایمدعطاحیضاهجطز و

اؾبؾی کهزضحوظد مغبلؼبتزانكگبدزضؾبلهب اذیط
کهثهنظطمیضؾسزضنطوضت

میثبقس
آینسدنگطانهزضحوظدمغبلؼبتنهبزػلمثبضوی طزمؼطفتی 
فقسانثنیبنهب نظط غنی واؾتواضزضایطنػطنطهدام طبنعطاحطیؾطبذتبضهب ح وطانطیزض
آموظـػبلیوظیطنظب هب آنام بنپصیطنجبقس .
ثبنگبدثلنسمستد قنبؾبییمؿبئلضاهجطز نظب زانكگبهیزضچبضچوةتحلیلالیها ػلتهطبو
تطؾیمؾنبضیوهب آینسدنظب خوهوض اؾطالمیایططانثطهمطبیطبض مطیضؾطبنسکطهزضعطاحطی
چبضچوةهبوؾبظوکبضهب کالنح وطانیػلمزضکكوضتساثیطثهتط ضااتربشنووزدوذطوخی
وؾیبؾتگصاضوهوچنینمترههینوپػوهكگطان

پػوهفمیتوانسموضزاؾتهبزدمطاکعتحقیقبتی
حوظدآموظـػبلیقطاضگطفتهوثطاؾبؼنقكطهضادعطاحطیقطسددثطهتقویطتؾطبحتنظطط و
پػوهكی زضاین ػطنهیبض ضؾبنسد وزضثهجوزاثؼبزهویتیواضظقیزضؾبحتآموظـػطبلیو
زانكگبدهبنقفآفطینثبقیم.ػس توخهثهمالحظبتنظط زضاینحطوظددمندططثطهآؾطیتهطب 
مرتلهیهوچون ضؼفزضعطاحینقكهضادتوسنینهطبزػلطمدضطؼفزضنظطیطهپططزاظ زضامطط
زانكگبددضؼفاثؼبزفطهنگی-تطثیتیؾبذتبضهب آموظقیپػوهكیکكوضدضطؼفزضپططوضـ
ثهػجطبضتزیگططاندطب ایطن
انؿبنهب مترهممتؼهسدضؼفزضتولیسػلمثومیو...اقبضدکطز .
پػوهفمندطثهقنبؾبییکالنضونسهبومؿبئلحوظدنهبزػلموتجیینؾنبضیوهب آینسدزضنهبیت
هبواؾنبزثبالزؾتیمیگطزز .

آینسدنگبض ضاهجطز نهبزػلمزضچبضچوةؾیبؾت

میتوانسزضمقبثطل
موضوعآینسدنگبض نهبزػلممجتنیثطمجبنینظط وؾبذتبضهب زانكگبدثومی 
آمطوظـػطبلیکكطوضذهونطبزض

ایسد هب غیطثومیزضعطاحیؾطبذتبضهبوفطآینطسهب نظطب
محوضهب فطهنگیتطثیتینقفآفطینثبقسواظاینحیثدحطکتزضچبضچوةاؾطنبزثبالزؾطتی
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این حوظدوتالـثطا تحققاثؼبزومللهههب مؿترطجد میتوانسدذأل نظطیطهثطومیزضحطوظد
مغبلؼبتزانكگبدزضکكوضضاضفغنوبیس .

ريش پژيَص
زضاثتساضوـپػوهفزضثرفمطوضپیكینهپػوهفموضزثطضؾطیقطاضگطفتطهوؾطبؽثطهضوـ
انلیآینسدنگبض کهؾنبضیونویؿیاؾتاقبضدمیگطزز .زضنهبیتنیعفطآینسکلیپػوهفزضقبلت

نووزاض مهوضؾبظ میگطزز .

ريش پژيَص در بخص مزير پیطیىٍ پژيَص
ضوـاؾنبز دضوقیکیهیاؾتکهپػوهكگطتالـمیکنستبثباؾتهبزد نظطب منطسومطنظماظ
زازدهب اؾنبز دثهکكفداؾترطاجدعجقهثنس واضظیبثیمغبلتمطتجظثبموضوعپػوهفذطوز
اقسا نوبیس(.نبزقیفؿبییدػطفبنمنفدل)3131یکپػوهفمیتوانستوبمبثطاؾبؼمطاحل
اخطا ضوـاؾنبز عطاحیقوزویبنطفبزضثركیاظتحقیطقثطهویطػد«مططوضپطػوهفهطب 
پیكین»و«چبضچوةنظط » موضزاؾتهبزدقطاضگیطز.زضاینثرفثهمطاحلػلوطیاخططا ضوـ
اؾنبز اقبضدذواهسقس(نبزقیفؿبییدػطفبنمنفدل)3131کهزضاینپػوهفنیعثطهوطین
اؾبؼمحققینثهگطزآوض وتحلیلمغبلتپطزاذتطهانطس .3انترطبةموضطوعدتؼیطیناهطسا و
ؾلاالت(انتربةموضوعآینسد نگبض نهبزػلطممجتنطیثططضوی ططزؾنبضیونویؿطیثطبتیکیطسثطط
زاللتهب توسنی).2ثطضؾیهب اکتكبفیوپیكینهپػوهف(مغبلؼهپػوهفهب پیكینزضحوظد
آینسدػلموفنبوض ). 1انتربةضوی طزنظط (ثطضؾیمنبثغپیكطینزضحطوظدمغبلؼطبتتوطسنی
ثهمنظوضاحهب الگوییخهتاحهب زاللتهب توسنیآینسدنهطبزػلطم).1خوطغآوض منطبثغد
نوونهگیط وت نیکهب ثطضؾیمنبثغ(اؾترطاجکالنضونسهبوپیكطانهبمجتنیثطثطضؾطیمنطبثغ
مرتلفقبملاؾنبزدؾیبؾتهبوپػوهفهبونظطاتذجطگطبنی).1ثهططدگیطط اظت نیطکهطب 
ثبظذوانیمنبثغ(مطوضوثبظثینیچنسگبنهمنبثغ). 6پطزاظـدنگطبضـوگطعاضـپطػوهف(تنظطیم
نهبییگعاضـآینسدنگطبض نهطبزػلطممجتنطیثططضوی ططزآینطسدپػوهبنطهوثهططدگیطط اظضوـ
ؾنبضیوپطزاظ ) .
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سىاریًوًیسی
ؾنبضیونگبض اظخولهضوـهب مغطحوپُطکبضثطززضآینسدپػوهطیاؾطتکطهپیتططقطواضتعآنضا
اثعاض ثطا نظمثركیسنثهزضکاظآینسدهب ثطسیلتؼطیطفمطیکنطس.یطکؾطنبضیو منبؾطت
میثبیؿتموخهومؼقولثبقسدؾبظگبض زضونیزاقتهثبقطسدضواثطظػلّطیضاتونطیفکنطسدزض
تهویمگیط هبثهکبضآیسدآینسدمحتولفثهگصقتهمطتجظثبقسدػنطوانیمنبؾطتزاقطتهثبقطسو
توبیعآنثبزیگطؾنبضیوهب محتولمكرمثبقطس .پػوهكطگطانثططزومههطو ػوامطلوػطس 
قغؼیتهب کلیس زضؾبذتؾنبضیوتیکیسزاضنسد زومههومیکهزضضوـاثساػیقواضتعدثؿطیبض
کلیس هؿتنس.ضوـو که اثتسازضزهه3391ثطا مكبوضدثهقطکتنهتیقِلاؾتهبزدقطسثطه
«قج هخهبنیکؿتوکبض»قهطتیبفتکهثهاذتهبض3GBNذوانطسدمطیقطوز.قطواضتعمطاحطل
میقوبضز(قواضتعد-3 )3311قنبؾبیی موضوع یب تهویم
ؾنبضیونگبض زضاینضوـضاچنینثط 
پیكطانهب محیغی-1عجقهثنس ضونسهب ػوامل

انلی-2قنبؾبیی ػوامل کلیس -1قنبؾبیی
کلیس ثط مجنب اهویت و قغؼیت-1منغقزهی ثه ؾنبضیوهب-6زاؾتبنواضدهطب-9مضطبمین-1
قبذمهب


ؾنبضیوهب.زضاینپػوهفنیعثطهویناؾبؼزضگطب اولموضطوعتؼیطینگطزیطسو

مجتنیثطقنبؾبییػواملوپیكطانهب ملرطثطآینسدنهبزػلماینمللهطههطبقنبؾطبییگطزیطسدو
مجتنیثطمیعاناهویتوقغؼیتعجقهثنس گطزیسداؾت.ؾبؽثطاؾبؼزوػس قغؼیطتکلیطس 

قنبؾبییقسدد1ؾنبضیوپیف ثینیگطزیسدوزضنهبیتنیعزاؾتبنواضدهبومضبمینمططتجظثطبهطط
ؾنبضیوتجیینقسداؾت.

فزآیىذ کلی پژيَص
ثطهویناؾبؼمجتنیثطضوـؾنبضیوپطزاظ دگب هب انلیاینپطػوهفزضقبلطتنوطوزاضظیطط
قبملمطاحلتحلیلکنكگطانمطتجظدقنبؾبییوتحلیلپیكطانهب ملرطدقنبؾبیینباعوینبنیهبد
عطاحیؾنبضیوهبوثطضؾیپیبمسهب مطثوطثههطؾنبضیوذواهسثوز .

................................................................................................................
1. Global Business Network
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تحلیلنافتِّایهستخشج
اصپظٍّطْایپیطیي

ضٌاسانیٍتحلیل
کٌطگشاىهشتبظ

ضٌاسانیٍتحلیل
پیطشاًْایهَثشبشًْاد
علن

ضٌاسانیًااعویٌاًیّا

عشاحیسٌاسنَّا

بشسسیپیاهذّایهشبَط
بِّشسٌاسنَ

ًوَدار  -1فزآیٌذ کلی اًجبم پژٍّش
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يیژگیَای ريیکزد تمذوی با تأکیذ بز وُاد علم
ثبتوخهثهاین کهزضهس پػوهفآمسددتجیینالعامبتتوسنینهبزػلممسنظطثوزداؾت؛قبػطستب
نیبظمنستجییننظط مههو ضوی طزتوسنیمیثبقیم.آنچهزضاینپطػوهفمغططحاؾطتدثطضؾطی
هبونهبزػلممیثبقسواؾطترطاج

مههو ضوی طزتوسنیزضمغبلؼبتحوظدآموظـػبلیدزانكگبد
اثؼبزومللهههبزضاینچبضچوةنظط تحلیلوثطضؾیمیگطزز.زضهوینضاؾتبپؽاظمغبلؼهو
ثطضؾیمغبلؼبتنظط حوظدتوسنیدثركیاظاینمغبلؼبتکهمطتجظثبحطوظدنهطبزػلطمثطوزد
انتربةقسدوؾبؽمللهههب نهبزػلممجتنیثطضوی طزتوسنیاؾترطاجگطزیسداؾطت.نحطود 
انتربةاینمنبثغثطاؾبؼخؿتدوزضپبیگبد هب ػلویواؾتنبز زاذلطیثطبتوطکطعثططپبیگطبد

وػلمنتثوزداؾت.ثهعوض که

نكطیبتومقبالتنوضمگعدپبیگبدػلو انؿبنیدمگایطاندSID
زضقؿوتػنواندچ یسدوکلیسواغدهبزضنوضتاقبضدثهضوی طزتوسنیدمقبالتوپطػوهفهطب
انتربةگطزیسدوموضزثطضؾیقطاضگطفتهاؾت.ؾبؽمجتنیثطفطآینستحلیلمضطووندمهطمتططین
هباؾترطاجوزضقبلتخسولاثؼبزومللهههبزضازامه

اثؼبزومللهههب موضزاقبضدزضاینپػوهف
اضائهگطزیسداؾت .
هبثهػنوانمجنبییمسنظطقطاضذواهسگطفتتبؾنبضیوهبزضهوینچبضچوةموضز
ایناثؼبزومللهه 
تحلیلوثطضؾیقطاضثگیطنس.زضخسولظیطثطاؾطبؼمططوضمغبلؼطبتوپطػوهفهطب پیكطیند
ویػگی هب ضوی طزتوسنیثبتیکیسثطنهبزػلموزانكگبداؾترطاجگطزیسداؾتکهقبثلمكطبهسد
میثبقس.مهمتطینمنبثغموضزاؾتهبزدزضاینثرفقبملمطواضز هوچطون«فلؿطههتوطسننطوین
اؾالمی»(غالمید)3133دانقالةاؾالمید انقالةتوسنؾبظ؛زانكگبدایطانید زانكگبدتوطسنؾطبظد
مللهههب انلیتوسنؾبظ انقالةاؾالمی(ثبتیکیسثطنقفػقالنیتدمؼنویتوػلطمگطایطی)

(ذواخهؾطو دفتحیداؾهنسیبضد)3131دنظطیه«توسننویناؾالمی»اظضوی طزفلؿهی-نظط تب
نقفمللهههب فطهنگیح ومتاؾطالمیزض

ضوی طز تبضیری-نظط (ندهید)3111دثبظقنبؾی
و...میثبقسکهزض

اهللذبمنها (زاضادقطثبنید)3131

ق لگیط توسننویناؾالمیاظزیسگبد 
آیت
ثؼبزومللهههبومنبثغمؿترطجمكبهسدذطواهیم

ازامهزاللتهب منترتاظاینمنبثغضازضقبلتا
نووز.اینخسولزضواقغثهػنوانچبضچوةنظط اؾتکهزضتحلیلآینسدنگبض مجتنیثطضوی طز
ؾنبضیونویؿیموضزثهطدثطزاض قطاضذواهسگطفت .
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جذيل  -۰ابعاد ي مؤلفٍَای ريیکزد تمذوی مستخزج اس پژيَصَا ي مطالعات حًسٌ تمذن وًیه اسالمی
بعذ

مللهههب 

ثنیبزینتوسنی 

مللهههب 


هؤلفِ

هٌبع

ػقالنیت 

(غالمید )3133

آینسدگطایی 


(غالمید )3133

زینمساض 


(غالمید )3133

اذالقمساض 


(زاضادقطثبنید )3131

ذوزثبوض 

(زاضادقطثبنید )3131

ؾبذتبضهب هوقونسوذالق 

(ذطمكبزدآزمید )3111

تطثیتنیطو انؿبنیمترهممتؼهس 

(زاضادقطثبنید )3131

پػوهفمحوض 

(ذطمكبزدآزمید )3111

مهبضتمساض 

(ذطمكبزدآزمید )3111

نقسپصیط 

(ذطمكبزدآزمید )3111

کبضکطز توسنی کیهیتگطایی 

(غالمید )3133

ضقتها 
میبن 


(ذطمكبزدآزمید )3111

ضقبثتی 

(ذطمكبزدآزمید )3111

نرجهگطا 


(ذطمكبزدآزمید )3111

نوآوض 

(غالمید )3133

انؿبنؾبظ 


(ذطمكبزدآزمید( )3111غالمید )3133
(ذطمكبزدآزمید )3111

اضظـگطایی 

مللهههب هویتی

وفطهنگی

مؼنویتگطایی 


(ذواخهؾطو دفتحیداؾهنسیبضد )3131

توسنی 

تطثیتفطهنگی 

(ذطمكبزدآزمید )3111

فطهنگمحوض 

(ذواخهؾطو دفتحیداؾهنسیبضد )3131

خهبنیگطا 

(غالمید )3133

کبنونهو بض وتؼبمل 

(غالمید )3133

مللهههب 

تؼبملیتوسنی 

ملتهب  (ذطمكبزدآزمید )3111
ثینالوللیازیبنم بتتو 
تؼبمالت 
فطاکبضکطزگطایی 

(ذطمكبزدآزمید )3111

فطاملیگطایی 

(ذواخهؾطو دفتحیداؾهنسیبضد )3131
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ادامٍ جذيل  - ۰ابعاد ي مؤلفٍَای ريیکزد تمذوی مستخزج اس پژيَصَا ي مطالعات حًسٌ تمذن وًیه اسالمی
بعذ

مللهههب 

پیبمس توسنی 

هؤلفِ

هٌبع

ػسالتمحوض 

(ذطمكبزدآزمید )3111

ظمینهؾبظ توؾؼهملی 


(ذطمكبزدآزمید )3111

حلمؿبئلونیبظهب 

(غالمید )3133

الهب ثركی 

(ذواخهؾطو دفتحیداؾهنسیبضد )3131

قسضتآفطینی 

(غالمید )3133

پیطیىٍی پژيَص
زضاینثرفثهثطضؾیپیكینهپػوهفحوظد آینسدنهبزػلطمذطواهیمپطزاذطت.اظخولطهایطن
پػوهفهبمیتوانثه«آیىذٌپژيَی در آمًسش عالی :ضزایط ي يیژگیَای داوطگاٌَای سرزآمذ
در آیىذٌ»(مهس د) 3132اقبضدکطز.زضاینپػوهفثهاینموضوعاقبضدگطزیطسداؾطتکطهزض
هبثهنوضتنهبزهطب محبفظطهکطبضتقطیجطب
وزانكگبد 

خهبنپویبد ثرفهب مهویاظآموظـػبلی
نسدپػوهطی
یمبنسد اؾت.امطوظددثبتوخهثهافعایفنطختغییطوظهوضػهطزانفدموجآی 
ایؿتبثبق 
زضنهبزهب ؾیبؾیداقتهبز داختوبػیوفنبوض دگؿتطـیبفته اؾت.زضتحقیقیزیگطثبػنطوان
«تبییه افق  ۰4۱4آمًسش عالی ایزان با استفادٌ اس ريش سىاریًوًیسی»(ػجس دمیطقبدخؼهط د
نیلیدضخبییپوضد)3136نویؿنسگبنمؼتقسنسکهچكمانساظهبوضؾبلتهب آموظـػبلیایطانضا
میتوان زضؾهمقولهآموظـدپػوهفوذسمبتموضزثطضؾیوتحلیلقطاضزازوثططاؾطبؼایطن
یبفتههبونظطاتذجطگبندچهبضؾنبضیو ثبظؾطبظ گطایطیدؾطبظـ گطایطیداؾطتبنساضزگطایطیو

ؾبظنسد گطاییضامیتوانثطا آموظـػطبلیایططانمتهطوضقطس.زضمغبلؼطها زیگططثطبػنطوان
«تغییزات آتی آمًسش عالی ي دير ومای داوطگاٌَای آیىرذٌ» (خوكطیس دیطبزثطوقیدضضطبیید
زضؾبلهب اذیطآموظـػبلیکكوضزضاثؼطبزکوطیو

میزهسکه
)3139یبفتههب پػوهفنكبن 
کیهی ضقسنووزداؾتد امبن تهقبثلتیملآندبؾت کهثبوخوزآنکطهظطفیطتؾطبظ منبؾطجیزض
زانكگبدهباظثؼسکوی نوضتگطفتهداغلتزانكگبدهب کكوضثهؾجکؾنتیتوؾؼهیبفتهانسوثطب
قطایظظمبنذوزهوگب نكسدانس.زضتحقیقزیگط ثطبػنطوان«آیىرذٌضىاسری آمرًسش عرالی:
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راَبزدَا ي پیامذَای ساسگاری داوطگاٌ با محیط ي جامعٍ» (مهس د)3131هطس دقنبؾطبییو
اػتجبضیبثی  ضاهجطزهب ؾبظگبضکطزننظب زانكطگبهیثطبمحطیظػلوطیواختوطبػیوپیبمطسهب 
ثهػنطوان
زانكگبدؾبظگبضقونسداؾت .زض اینپػوهفدثبتؼیینزانكگبدؾبظگبضثبمحیظوخبمؼه 
مقولهکبنونیآینسدقنبؾی زضآموظـػبلید31ضاهجطزوچهبضپیبمطسکلیطس زانكطگبدؾطبظگبضثطب
تسوینقسداؾطت«.سرىاریًوگاری آیىرذٌ داوطرگاٌ مطلرًد در افرق »۰4۱4

محیظدقنبؾبییو
مغبلؼها زیگطزضاینظمینهثوزدکطهثطه

(هوتیبنمهس ظازددظاضعدػطةثبفطانیدقبؾوید)3133
اینمغلتمیپطزاظز کهچهبضؾنبضیوثهػنوانؾنبضیوهب آینسدزانكگبدزضنهبیتثطهنطوضتظیطط
مغطحمیقوز ثبظاضضقبثتانحهبض زانكگبدثهمثبثهنهبز متؼبملوتطوزدپططوض؛ثطبظاضانحهطبض
چنسگبنه زانكگبدثهمثبثهنهبز متؼبملونرجهپطوض؛ثبظاضثطسونضقبثطت زانكطگبدثطهمثبثطهنهطبز 
هؿتها ونرجهپطوض؛ ثبظاضانحهبضچنسگبنطهعطط تقبضطب زانكطگبدثطهمثبثطهنهطبز هؿطتها و
توزدپطوض.مغبلؼها زیگطثبػنوان«طزاحی مذل تأثیز آیىذٌ وگراری برز سیاسرتگرذاری علرم
فىايری ي وًآيری در سطح ملی با استفادٌ اس ريش مذلیابی معادالت ساختاری»(حؿطنو و
بؾتگصاض ػلطمد
نسدنگبض ضاثطؾی 
هو بضاند )3132ثهزنجبلآناؾتکهاضتجبطوتیریطگصاض آی 
یزهطسکطهفطاینطس
بفتههب تحقیقنكبنم 
فنبوض ونوآوض زضؾغحملیموضزثطضؾی قطاضزهس.ی 
یزهس؛ی یثهق لمؿطتقیماظ
بؾتگصاض ضاتحتتیریطقطاضم 
آینسدنگبض ثهزوق لفطاینسؾی 
واؾغه ذطوخییبمحهول

عطیق قج هؾبظ ویبزگیط متقبثلوزیگط ثهق لغیطمؿتقیم 
ثه
آینسدنگبض «.مطالعات آیىذٌ ي وقص آن در سیاستگذاری علم فىرايری ي ورًآيری»(کطورط د
میپطزاظزکهچنطسینزهطه
ضحوتید)3131تحقیقیزیگطزضاینظمینهمیثبقس کهثهاینموضوع 
اؾتکهزضؾبظمبنهب زولتیوذهونیدثطنبمههب ضوقونسمغبلؼطبتآینطسدزضمقیطبؼهطب 
ثركیدمنغقها وملیزضحوظدهب مرتلفػلمدفنبوض دنوآوض دفطهنطگدمحطیظظیؿطتو...

انساظاینثطنبمههبػوستبثطحوظدػلطموفنطبوض توطکطعزاقطته


قوزوالجتهظمینهوچكم

اخطامی
اؾت.زضتحقیقیزیگطثبػنوان«بزرسی سطًح مختلف اوجرا فعالیرت آیىرذٌ وگراری علرم ي
فىايری (ملی مىطقٍای ي ضزکتی)»(کطیویفطزدحجیجید)3113ثهاینموضطوعاقطبضدگطزیطسد
قطکتهطب 

اؾتکهآینسدنگبض زضزنیب امطوظثباقجبلفطاوانیمواخهقسدوکكوضهبدمنبعقو
ثهنوضتفعاینطسد
مرتلفثهعوض منظمدمنؿدموهوبهنگضاخغثهآینسد مغلوةزضخهبنیکه 
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مینوبینس.مغبلؼطها زیگططثطبػنطوان
ثهؾوتپیچیسدتطقسنزضحطکتاؾتمجبزضتثهانسیكه 
«ارسیابی تأثیز آیىذٌوگاری بز سیاستگذاری علرم فىرايری ي ورًآيری» (نبمطساضیبندحؿطنظازدد
مدیسپوضد)3131هس اینمقبلطهاضائطهیطک چطبضچوةثططا اضظیطبثی ارططاتآینطسدنگطبض ثطط
ثهػنواناثعاضهوقطونس ؾیبؾطتیاؾطت«.چرارچًبی برزای
ؾیبؾتگصاض د ثبتیکیس ثطنقفآن 
َمزاستایی آیىذٌ وگاری اوطباقی با سیاستگذاری مبتىی بز ضرًاَذ علرم فىرايری ي ورًآيری»
اضائه 
(نبمساضیبندحؿنظازددالهیدمدیسپوضد)3132مغبلؼها زیگطزضاینظمینهثوزدکهثبهس  
ضوـقنبؾی
ؾیبؾتگصاض داندب قس.ثطا اینمنظوضد 

آینسدنگبض ثب
چبضچوثیثطا هوطاؾتبیی 
تطکیجیثبضوی طزعطاحیاکتكبفیتطتیجیموضزاؾتهبزد قطاضگطفطت.زضتحقیقطیزیگططثطبػنطوان
«ارسیابی آیىذٌپژيَاوٍ تأثیزات علً ي فىايریَای َمگزا برز حرًسٌَرای اخرال ،اجتمراو ي
سیاست در ایزان تا ( »۰4۱4پبیبدثهطامیدقطکبدعجبعجبیید)3131ثهاینموضوعاقطبضدگطزیطسد
ثهعوضػوسدزضچهبضقلوطوػلو وفنبوض هب قطنبذتید
اؾتکهػلو وفنبوض هب هوگطاکه 
ثهواؾغهثطذوضزاض اظتوان
ظیؿتید اعالػبتونبنو(قعان)تحققیبفتهانس وزضحبلضقسهؿتنسد 
ثؿیبض ثبال تیریطگصاض ػلّی زضقیبؼ ثبػلو وفنبوض هب متؼبض دپیبمسهب ثؿطیبضگؿطتطزدا 
میآوضنس .
ػطنههب حیبتثكط ثههوطاد 

هوه 
ثطا  
«تعییه مؤلفٍ َای آیىذٌ پژيَی جُت طزاحی مذل در آمًسش عالی»(نیبظآشض د)3139ثطهایطن
خهبنیقسندضقسفعاینسداعالػبتواضتجبعبتدتغییط

هعاضد ؾو ػهط
موضوعاقبضدزاضزکهزض 
وتحوالتؾطیغؾبظمبنهباظخوله نظب آموظـػبلیضاثبچبلفهبیی مواخهؾبذتهاؾت.هس 
اینپػوهفد تؼیینمللهههب آینسدپػوهی  خهتاضائهمسلیزضنظب آموظـػطبلیکكطوضاؾطت.
آینسدپػوهطی
مللهههب انلی 
ثطا تحققاینهس دپطؾفهبیی ثهاینقطحمغطحقسداؾتکه 
زضآموظـػبلیکسامنسدچهمسلیضا میتوانثطا آینسدپػوهیزضآموظـػبلیاضائهزازوزضخه
نسدپػوهیاظنظطنوونهمنترتچگونهاؾت؟زضتحقیقیزیگطط
تنبؾتمسلپیكنهبز ثباهسا آی 
ثبػنطوان«مطالعرٍ يعرعیت آیىرذٌ اضراعٍ تًلیرذات علمری پژيَطرگزان علرم اطالعرات ي
داوصضىاسی در ضبکٍَای اجتماعی اس دیذگاٌ متخصصان ایزاوی»(منهوضکیبئیدثبةالحوائدید
نوقینفطزدؾهیلید)3131هس پػوهفثطآناؾتکهثهتؼیطینوضطؼیتآینطسدضونطساقطبػه
تولیساتػلویپػوهكگطانػلماعالػبتوزانفقنبؾیزضقج ههب اختوبػیاظزیسگبدذجطگبن
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ػلماعالػبتوزانفقنبؾیایطانثبطزاظز«.وگاٌ بٍ آیىرذٌ ي ترذيیه چطرماورذاس داوطرگاٌَرا:
مطالعٍی مًردی در داوطگاٌ يلیعصز (عر)) رفسرىجان» (ذطوـؾطیوبدقطبدحؿطینید)3131
مغبلؼها زیگطزضاینظمینهثوزدکهثطاؾبؼثطنبمهضیع ضاهجططز زانكطگبدتنظطیمقطسداؾطت.
تسوین چكمانساظثطاؾبؼمسلاضائهقسدتوؾظکبلینعوپوضاؼ()3336اندب گطفته اؾت.مطسلد
قبملزوثرفایسئولوغ ثنیبز ونگبدثهآینسد اؾت.ایسئولوغ ثنیبز زضمقبلطهزیگطط ثیطبن
قس.زضتحقیقیزیگطثبػنوان«مزير وظا مىذ ي فزاتحلیل کیفی پژيَصَرای آیىرذٌوگراری در
حًسٌ علم فىايری ي وًآيری» (محوس داؾهنسیبض د )3133ثبهس مطوضنظب منسوفطاتحلیطل
کیهی پػوهفهب آینسدنگبض زضحطوظدػلطمدفنطبوض ونطوآوض زضایططان وزیگططکكطوضهطب
اندب قسد اؾت.مغبلؼه زیگط ثبػنوان«ارائٍ مذلی بزای ایجاد داوطگاٌ کارآفزیه مبتىری برز
تکىیکَای آیىذٌ وگاری ي تًلیذ علم در وظا آمًسضی»(فساییدنیبظآشض دتقوایییطعز د)3136
آینسدنگبض وتولیسػلطمزض
ثبهس اضائهمسلیثطا ایدبززانكگبدکبضآفطینمجتنیثطت نیکهب  
نظب آموظقیایطاناندب قطس«.چارچًبی مفًُمی بزای بزوامٍریشی مبتىی بز آیىرذٌاوذیطری در
داوطگاٌ» (فطاؾتروادد)3132مغبلؼهزیگط زضاینظمینهثوزدکهثهاینمغلتاقبضدزاضزکطهثطب
زگطگونیهطب گؿؿطتهدزانكطگبدهطبو

زضخهبنثهقستضقبثتیوثب

توخهثهقطایظ ثؿیبضپیچیسد
ملؾؿبتآموظـػبلی ایطانثهمثبثۀنهبزهبیی هوقونسدذوزتنظیموذوزضاهجطضاهی خطعؾطوق
نسدنگبض ضاهجططز زضپطیفنساضنطس.
نسدانسیكیوآی 
زازنثطنبمهضیع هب ذوزثهؾوتالگو آی 
نتبیحتحقیقدزؾتیبثیثهمسلی مههومی قبملؾهضکنوهكتحلقطۀفطاینطس دثطهػطالودزواظزد
پیكطانهبوػواملق لزهنسدثهآینسد

زانكگبدهبثوزوزضپبیبند

نسدانسیكیزض
انلضاهنوبثطا آی 
زانكگبدایطانی ؾندقنبؾی قس.زضتحقیقزیگط ثبػنوان«آیىذٌ وگاری داوطرگاٌ کرارآفزیه برا
استفادٌ اس ريش تلفیقی سىاریًپزداسی ي تحلیل اثزات متقاطع در افق َ ۰4۱4جرزی ضمسری»
آینسدنگبض یؼنیتحلیلارطاتمتقطبعغو
(یؼقوثیدزهقبنیدامیسواضد)3136ثباؾتهبزداظزوضوـ 
ؾنبضیوپطزاظ اثتساثهقنبؾبییوتحلیل ػواملپیكطان کلیس پطزاذتهاؾتو ؾبؽؾطنبضیوهب 
ػوسدپیف ضو زانكگبدکبضآفطینضاتسوینکطزداؾت.زضتحقیقیزیگطثبػنطوان«آیىذٌوگراری
مطارکتی؛ راَبزدی اثزبخص در سیاستگذاری َای وُاد داوطگاٌ» (عبلجیدنؼوتید)3136دهس 
ثطضؾی خبیگبدضاهجطزآینسدنگبض مكبضکتی زضفطاینسؾیبؾتگصاض هب نهبززانكگبداؾتکهثه
311
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ضوـکیهی واظضادتحلیلمحتوااندب قسداؾت«.ارائٍ سىاریًَای آیىذٌ آمًسش عالی کطًر با
استفادٌ اس ريش وقطٍ ضىاختی فاسی»(انغط داکجطپوضقیطاظ د )3139هس انلیدقنبؾطبیی
كطانهب آینسد آموظـػبلی وتسوینؾنبضیوهب آینسدآموظـػبلیکكوضزضافقثیؿتؾطبل
پی 
آینسد کكوضثوز.زضتحقیقزیگط ثبػنوان«آیىذٌپژيَی در علً اوساوی برا ريیکرزد مرذیزیت
داوص؛ مالحظات دستايردَا ي اثزات»(واػظیدقویبندوقهید)3136ؾؼیثطآنثوزدتبثهنقف
آینسدپػوهی زضمسیطیتزانفحوظدػلو انؿبنیپطزاذتهقوز .زضاینپػوهفدؾطوگیط ػلطو 
انؿبنیدپیچیسگیهب ضفتبضانؿبنوموانغقنبذتانؿبندثهػنوانمهطمتططینمالحظطبتارطگطصاض
ػلو انؿبنیثطفطاینسآینسدپػوهیقنبؾبییقسداؾت.اظؾوییزیگطد تحققپیفثینیهبدضؾطیسن
ثهآینسد موضزنظط واضتقب زانفآینسدپػوهیدمهمتطین زؾتبوضزهب تؼبملزوؾویهآینسدپػوهی
زازدقسداؾت.
ومسیطیتزانفحوظدػلو انؿبنیتكریم 
«تذيیه سىاریًَای گذار بٍ يععیت بُبًدیافتۀ سراختار سیاسرتگرذاری علرم ي فىارايری در
مغبلؼه زیگط زضاینظمینهثوزدکهاظعطیقاؾنبز

ایزان»(کالنتط دمنتظطدقبضینوض د)3131
ومساضکؾیبؾتیحوظۀ ػلموفنّبوض ومهطبحجهثطب21نهططاظذجطگطبنایطنحطوظدزضایططاند
وضؼیت موخوزؾبذتبضنهبز ؾیبؾتگصاض ػلطموفنّطبوض زضایططان زضؾطغحملطیتطؾطیمو
اق بلهب آنتجیینمیقوز؛ؾبؽثطا ثططونضفطتاظوضطؼیتموخطوزوثططاؾطبؼنظطیطبت
ثهػنوانؾبذتبضثهجوزیبفتۀؾیبؾتگصاض ػلموفنّبوض زضایطانپیكنهبزقسدکه
ذجطگبندزوؾنبضیو 
ؾیبؾتهب اخطایطی»؛

ثطنبمههبو
اولویتهب ملی»؛«عطاحی 

ؾیبؾتهبو

قبملؾهؾغح«تسوین
میپطزاظنس.تحقیقزیگط ثبػنوان«آیىذٌوگاری
و«اضظقیبثیؾیبؾتی»ثهایهب نقفزضاینحوظد 
علً ي فىايریَای ضىاختی ایزان با ريیکرزد سرىاریًوگاری»(عجبعجبئیطبندثطیضنطگدذططاظ د
نبظوید)3131ثطآناؾت تبثبثطضؾطیتدطثیطبتآینطسدنگطبض کكطوضهب مرتلطفوقطنبذت
پیكطانهب تیریطگصاض ثطآینسدػلو وفنبوض هب قنبذتیدآینسدحوظدػلو وفنبوض هب قنبذتی

مغبلؼه زیگط ثبػنوان«ياکايی ريشَای ارسیرابی

ضازضایطان زضافق3111ضاتسویننوبیس.
مطالعات ملی آیىذٌ وگاری علم ي فىاايری»(نبمطساضیبند)3133ثطهایطنموضطوعاقطبضدزاضزکطه
بؾتهب ثلنسمستثبهس توؾؼه
اثعاضهب تسویناؾتطاتػ هبوؾی 
آینسدنگبض ی ی اظملرطتطین 
پبیساض اقتهبز د ؾیبؾی واختوبػی ونیبظمنسنط وقتدمنطبثغانؿطبنی ومطبلیفططاواناؾطت.
311

آیٌذًُگبری راّبزدی ًْبد علن جوَْری اسالهی ایزاى هبتٌی بز رٍیکزد سٌبریًَگبری بب تأکیذ بز ...

نسدنگبض اؾتدچطاکهیکچبضچوةیبؾبذتبض
ثطنبمه آی 
نسدنگبض نیعخعءاؾبؾیهط 
اضظیبثیآی 
نسدنگبض فططاهممطیکنطس.هوچنطین «ضىاسرایی مؤلفرٍَرای
هسفونسثطا کوکثهثسنهزانفآی 
ضایستگی مذیزان در داوطگاٌ آیىذٌ بٍ مىظًر ارائٍ یک مذل مىاسر

برزای داوطرگاٌَرای آساد

اسالمی ایزان»(قبدعبلجیدیبضمحوسیبند)3139تحقیقیزیگطزضاینظمینطهثطوزدکطهثطبهطس 
قنبؾبییمللهههب قبیؿتگی مسیطانزضزانكگبدآینسدثطهمنظطوضاضائطهیطکمطسلمنبؾطتثططا 
زانكگبدآظازاؾالمیایطانثهضوـآمیرتهاکتكبفیاندب قس .

جمعبىذی پژيَص َای پیطیه در راستای تذيیه سىاریًَای آیىذٌ وُاد علم
پػوهفهب پیكینزضضاؾتب تسوینؾطنبضیوهب آینطسد نهطبزػلطمزض

زضاینثرفخوغثنس 

ثبقس.ثه نوضتکلیمنظوضاظزاللطتموضطوػیزضایطنثرطفد

قبلتخسولظیطقبثلمكبهسد 
می
خهتگیط کلیپػوهفوتوطکعانلیپػوهفزضحوظدآینسدنگبض ػلموفنبوض ثطوزداؾطت
کهزضخسولاقبضدگطزیسداؾت .
جذيل  -2تمزکش مًعًعی پژيَصَای پیطیه در سمیىٍ آیىذٌوگاری وُاد علم
شوبرُ

3

عٌَاى

هٌبع

آینسدپػوهیزضآموظـػبلی 
« 
زانكگبدهب 

ویػگیهب 

قطایظو
ؾطآمسزضآینسد» 

(مهس د )3132

«تجیینافق3111آموظـػبلیایطان (ػجس دمیطقبدخؼهط د
2
ثباؾتهبزداظضوـؾنبضیونویؿی»  نیلیدضخبییپوضد )3136

1

«تغییطاتآتیآموظـػبلیوزوض
زانكگبدهب آینسد» 

نوب 

آینسدقنبؾیآموظـػبلی ضاهجطزهب
« 
  1وپیبمسهب ؾبظگبض زانكگبدثب
محیظوخبمؼه» 

(خوكیس دیبزثطوقید
ضضبیید )3139
(مهس د )3131

(هوتیبنمهس ظازددظاضعد
«ؾنبضیونگبض آینسدزانكگبدمغلوة
ػطةثبفطانیدقبؾوید
1
زضافق »3111
 )3133

311

توزکز هَضَعی
ضطوضتتوخهثهویػگیهب 

زانكگبدهب ؾطآمسزضآینسد 

ضطوضتتسوینؾنبضیوهب آینسد
آموظـػبلی 
توخهثهضونسهب تغییطاتآینسدزض
حوظدآموظـػبلی 
ضاهجطزهبوپیبمسهب تؼبمالتزانكگبدثب
محیظوخبمؼه 
ضطوضتتوخهثهؾنبضیوهب آینسد
آموظـػبلی 
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عٌَاى

هٌبع

توزکز هَضَعی

آینسدنگبض ثط
«عطاحیمسلتیریط 
ثبیؿتههب ؾیبؾتگصاض ػلمدفنبوض 

ؾیبؾتگصاض ػلمدفنبوض و

(حؿنو وهو بضاند )3132
6
ونوآوض زضؾغحملی 
نوآوض زضؾغحملیثباؾتهبزداظ
مسلیبثیمؼبزالتؾبذتبض » 
ضوـ 

9

«مغبلؼبتآینسدونقفآنزض
ؾیبؾتگصاض ػلمدفنبوض و

نوآوض » 

العامبتؾیبؾتگصاض ػلمدفنبوض و

(کورط دضحوتید )3131
نوآوض زضؾغحملی 

«ثطضؾیؾغوحمرتلفاندب 

1

3

آینسدنگبض ػلموفنبوض  (کطیویفطزدحجیجید )3113
فؼبلیت 
منغقها وقطکتی)» 
(ملید 
آینسدنگبض ثط
«اضظیبثیتیریط 
ؾیبؾتگصاض ػلمدفنبوض و
نوآوض » 

حؿنظازدد
(نبمساضیبند 
مدیسپوضد )3131

ؾغحثنس آینسدنگبض ػلموفنبوض 

(ملیدمنغقها وقطکتی) 

اضظیبثیتیریطآینسدنگبض ثطؾیبؾتگصاض 

ػلموفنبوض 

«چبضچوثیثطا هوطاؾتبیی
حؿنظازددالهید العامبتؾیبؾتگصاض قواهسمحوضزض
ؾیبؾتگصاض  (نبمساضیبند 

آینسدنگبض انغجبقیثب

31
حوظدػلموفنبوض 
مدیسپوضد )3132
مجتنیثطقواهسػلمدفنبوض و
نوآوض » 

33

32

31

آینسدپػوهبنهتیریطاتػلو 
«اضظیبثی 
حوظدهب 
وفنبوض هب هوگطاثط 
اذالقداختوبعوؾیبؾتزضایطان
تب »3111
مللهههب آینسدپػوهیخهت
«تؼیین 
عطاحیمسلزضآموظـػبلی» 
«مغبلؼهوضؼیتآینسداقبػه
تولیساتػلویپػوهكگطانػلم
اعالػبتوزانفقنبؾیزض

قج ههب اختوبػیاظزیسگبد

(پبیبدثهطامیدقطکبد
عجبعجبیید )3131

(نیبظآشض د )3139

(منهوضکیبئیدثبة
الحوائدیدنوقینفطزد
ؾهیلید )3131

اهویتتوخهثهػلو وفنبوض هب 
هوگطازضآینسدنظب ػلموفنبوض 
توخهثهمللهههب کلیس زضعطاحی

مسلهب آینسدآموظـػبلی 


توخهثهمغبلؼبتػلمؾندیزضحوظد

آینسدنهبزػلم 

مترههبنایطانی» 
چكمانساظ
«نگبدثهآینسدوتسوین 

31

زانكگبدهب مغبلؼه موضز زض

یػهط(ػح)ضفؿندبن» 
زانكگبدول 

ؾیوبدقبدحؿینید


(ذوـ
 )3131

316

مغبلؼبتموضز زضحوظدآینسدنگبض 
زانكگبدهب 
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36
39
31

33
21
23
22
21
21
21

عٌَاى

هٌبع

توزکز هَضَعی

«مطوضنظب منسوفطاتحلیلکیهی
ضطوضتمغبلؼبتنظب منسزضحوظد
نسدنگبض زضحوظد (محوس داؾهنسیبض د )3133
پػوهفهب آی 

آینسدنگبض ػلموفنبوض 

ػلمدفنبوض ونوآوض » 
«اضائهمسلیثطا ایدبززانكگبد
توخهثهگونههب نوینزضایسدپطزاظ 

(فساییدنیبظآشض دتقوایی
کهب 
کبضآفطینمجتنیثطت نی 
زانكگبدهبهوچونزانكگبدکبضآفطین 

یعز د )3136
آینسدنگبض وتولیسػلمزضنظب 

آموظقی» 
چبضچوةهب ثطنبمهضیع مجتنیثط

ثطنبمهضیع 
«چبضچوثیمههومیثطا  
(فطاؾتروادد )3132
آینسدانسیكیزضحوظدزانكگبد 

ثطآینسدانسیكیزضزانكگبد» 

مجتنی
آینسدنگبض زانكگبدکبضآفطینثب
« 
(یؼقوثیدزهقبنیدامیسواضد
اؾتهبزداظضوـتلهیقی
زانكگبدکبضآفطینوالعامبتآینسدنگطانه 
 )3136
ؾنبضیوپطزاظ وتحلیلارطاتمتقبعغ
زضافق3111هدط قوؿی» 
آینسدنگبض مكبضکتی؛ضاهجطز 
« 
اهویتآینسدنگبض مكبضکتیزض

ارطثرفزضؾیبؾتگصاض هب نهبز (عبلجیدنؼوتید )3136
ؾیبؾتگصاض نهبزػلم 
زانكگبد» 
«اضائهؾنبضیوهب آینسدآموظـػبلی
اهویتتوخهثهؾنبضیوهب آینسد
(انغط داکجطپوضقیطاظ د
کكوضثباؾتهبزداظضوـنقكه
آموظـػبلی 
 )3139
قنبذتیفبظ » 
سدپػوهیزضػلو انؿبنیثب
«آین 
اهویتآینسدپػوهیزضحوظدػلو 

(واػظیدقویبندوقهید
ضوی طزمسیطیتزانف؛مالحظبتد
انؿبنی 
 )3136
زؾتبوضزهبوارطات» 
«تسوینؾنبضیوهب گصاضثهوضؼیت
(کالنتط دمنتظطدقبضی
ؾنبضیوهب گصاضزضحوظدػلموفنبوض 
بؾتگصاض 
ثهجوزیبفتۀؾبذتبضؾی 
نوض د )3131
ػلموفنّبوض زضایطان» 
آینسدنگبض ػلو وفنبوض هب 
« 
(عجبعجبئیبندثیضنگدذطاظ د

اهویتآینسدنگبض ػلو قنبذتی 

قنبذتیایطانثبضوی طز
نبظوید )3131
ؾنبضیونگبض » 
ضوـهب اضظیبثیزض

اهویتتوخهثه
ضوـهب اضظیبثیمغبلؼبت
«واکبو  
(نبمساضیبند )3133
مغبلؼبتملیآینسدنگبض ػلموفنبوض 
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تحلیل پیطزانَا ي وا اطمیىاویَا
مجتنیثطمغبلؼبتاؾنبز دپػوهفهب پیكینوکنكگطانحوظد آموظـػبلیونهطبزػلطمدثطه
تونیفپیكطانهبوقنبؾبیینباعوینبنیهبخهتؾنبضیوپطزاظ ذواهیمپطزاذطت.الظ ثطهشکطط
بطمههومیثینپیكطانهبواؾنبزثبالزؾطتیثطوزدثطهنطوضتپطبنویؽ

اؾتکهزضمواضز کهاضتج
موضزثحثقطاضگطفتهاؾت.هوچنینزضمواضز کهتغطبثقکطبضکطز ثطینپیكططانهطبونهبزهطب 
حوظد ػلموفنبوض ثوزداؾتزضمتنموضزثحثزضهطکسا اظپیكطانهباقبضدگطزیطسداؾطت.
زضاینثرفاهمپیكطانهب ملر طثطنهبزػلمضاموضزثطضؾیقطاضذواهیمزاز .

 -۰تًسعٍ ی ريیکزدَای مبتىی بز فضای مجاسی ي آمًسش الکتزيویک
تحوالتفضب ؾبیجطوزیدیتبلیؿمثهػنوانی یاظکالنضونسهبییؾتکهثطتوبمیقئونحیبت
ثكط ارطگصاضثوزدوزضآینسدنیعتغییطاتگؿطتطزدا زضتؼطبمالتونهبزهطب اختوطبػیایدطبز
ذواهسکطز.ی یاظنهبزهبییکهقغؼبزضآینسدمتیرطاظتحوالتزیدیتبلذواهسقسدنهبزػلطمو
آموظـهب مدبظ »ضوی طز نویناؾتکهثؿیبض اظزانكگبدهب زنیباظ

زانكگبداؾت.مههو «
اینضوی طزثهطدگیط نووزدوؾبظوکبضهب آموظقیذوزضامجتنی ثطثهطدگیط اظایطنضوی ططز
ثبظتؼطیفنووزدانس.ثنبثطاینی یاظمهمتطینپیكططانهطب آینطسدنهطبزػلطمدزیدیتطبلیقطسنو
تحوالتؾبیجط میثبقس .
 -2تًسعٍی ريیکزدَای اقتصاد داوصبىیان در وظا علم ي فىايری
اقتهبززانفثنیبن 3نیعثهػنوانواپؿینمطحله توؾؼهزضثبظؾبظ اقتهبزخهبنیقنبذتهمیقوز.
تبکنوندخهبنتوؾطؼهیبفتطه اظ اقتهطبزکكطبوضظ  (ػهططپطیفاظتولیطسنطنؼتیدثیكطتطثرطف
کكبوضظ )ثه اقتهبزننؼتی (ثبػهطننؼتیدثیكتطثرفتولیس)ثه اقتهطبزپؿطبنطنؼتید تولیطس
انجود(اواؾظزهه3311دثیكتطثرفذسمبت)ثه اقتهبززانطفثنیطبن (اواذططزهطه2111–3311د
ثیكتطثرف فنبوض د ؾطمبیهانؿبنی) ضؾیسداؾت.اینواپؿینمطحلهتوؾظتحوالت(کهگبهیاظ
آنثهػنوانانقالةزانفنبمیسدمیقوز)زضنطوآوض هطب فنبوضانطهونیطبظضقطبثتیخهطبنیثططا 
................................................................................................................
1. Knowledge-based economy
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آیٌذًُگبری راّبزدی ًْبد علن جوَْری اسالهی ایزاى هبتٌی بز رٍیکزد سٌبریًَگبری بب تأکیذ بز ...

نوآوض ثبمحهوالتوفطآینسهب خسیس کهاظخبمؼهتحقیقتوؾطؼهمطییبثطسدمكطرمقطسد
اؾت.ثطاؾبؼاؾنبزثبالزؾتینیعاقتهبزیکنقغه کلیس ِتؼیینکننسدزضؾطنوقتکكوضاؾت.
اقتهبزقو دنقغه قوّتوػبملمهمّؾلغهنبپصیط ونهوشنبپصیط کكوضاؾتواقتهبزضؼیفد
ظمینهؾبظنهوشوؾلغهوزذبلتزقونبناؾت.
نقغه ضؼفو 

 -3تًسعٍ ريیکزد حل مسالٍ بٍجای ريیکزد مقالٍ محًری
یکكطوضثطهؾطوت
زضاؾنبزثبالزؾتیتوخهویػدا ثهخهتزهطیپطػوهفهطبوتولیطساتػلوط 

نقفآفطینیزضحلمك التوضفغنیبظهب (اقتهبز داختوبػیو)...کكوضقسداؾت.زضنقكه
خهتزهی آموظـد پػوهفد فنبوض و نوآوض ثهؾوت حل مك الت و ضفغ
خبمغػلویکكوض« 
نیبظهب واقؼی و اقتضبئبت کكوض ثبتوخه ثه آمبیف ؾطظمین و نوآوض زض مطظهطب  زانطف ثططا 
تحققمطخؼیت ػلوی»3موضزتیکیسقطاضگطفتهاؾت.هوچنینزضؾنسزانكگبداؾالمی«ؾطبمبنسهی
نظب خبمغپػوهفوفنبوض ثبتیکیسثطگؿتطـمطظهب زانفمجتنیثططآمطوظدهطب اؾطالمیو
موضزنظطمیثبقس .

خبمؼه اؾالمی»2

ثومیدثبتوخهثهنیبظهبواقتضبئبت
 -4ایجاد اتصال سیستماتیک بیه صىعت ي داوطگاٌ
ایدبزاتهبلؾیؿتوبتیکثینننؼتوخبمؼهدمندطثهتحققنظطب ی ببضچطهفنطبوض ونطوآوض 
میگطزز.اضتقب ؾغحفنبوض وزانفثنیبننووزنننبیغدمندطثهتحولهو بض هطبوتؼطبمالت
زانكگبدهبوملؾؿبتپػوهكیوفنبوض ثبننؼتمی قطوز.زضایطنمضطوونمقطبالتیهوچطون
زانفثنیبننووزنننبیغداضتقب ؾغحفنبوض ننبیغدتوؾؼهزانفعطاحیوؾبذتدزؾتیبثیثطه
فنبوض هب پیكطفتهدزؾتیبثیثهفنبوض هب ضاهجطز وانتقبلفنبوض ثوزدکهزضنهبیتمندططثطه
تحققاضتقب ؾغحفنبوض وزانفننبیغمیگطزز .
 -5تقًیت جایگاٌ علً اوساوی در وُاد علم
تحولزضػلو انؿبنیهوواضدثه ػنوانی یاظضاهجطزهب اؾبؾطیزضاؾطنبزثبالزؾطتیموضزتوخطه
................................................................................................................
ً.1قطِجاهععلویکطَس،ساّبشدکالى 7
.2سٌذداًطگاُاسالهیساّبشد1
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ثوزداؾت«.ایدبزتحطولثنیطبزینػلوطیثطهذهطول زضثطبظثینیوعطاحططیػلطو انؿطبنیزض
چبضچوةخهبنجینیاؾالمی»3و«نهبزینهکطزننگطـاؾالمیثهػلططموتؿطططیغزضفطاینطسهب 
اؾالمیقسننهبزهب آموظقیوپػوهكی»2د«متحولؾبظ واضتقب کویوکیهیػلو انؿبنیو
هنطمجتنیثطمؼبض اؾالمی» 1اظخولهمحوضهبییاؾتکهزضاؾنبزثبالزؾتیموضزتوخهقطاضگطفته
اؾت .
 -6حزکت بٍ سمت بیهالمللی ضذن آمًسش عالی ي داوطگاٌَا
زضنقكه خبمغػلویکكوض«تؼبملفؼبلوارطگصاضزضحوظدػلموفنبوض ثبکكطوضهب زیگطط
ثهویػدکكوضهب منغقهوخهبناؾال » 1وزضؾطنسزانكطگبداؾطالمی«توؾطؼهتؼبمطلػلوط زض
ػطنههب ثینالوللیوزؾتیبث ثطهمطخؼیطتػلوط وفطهنگط زضمنغقطهوخهطبناؾطال » 1و
زانكگبدهبومطاکع

زانكگبدهبىکكوضثب

هوچنینزض «تؼبملارطثرففطهنگ داختوبػیوؾیبؾ 
آموظـػبلیزیگطکكوضهبثهویػدزضخهبناؾال وافعایفؾهمتیریطگطصاض ثططآنهطب» 6مطوضز
تیکیسقطاضگطفتهاؾتواظاینحیثثین الوللیقسنوتؼبمالتگؿتطزدثطبنظطب ػلطموفنطبوض 

توانسثهػنوانیکپیكطاناؾبؾیمسنظطقطاضگیطز .


خهبنیمی
 -7تحًل در وظا آمًسضی با ريیکزد مُارتی
آموظـهب ثب نیبظهب ثبظاضکبضد

آموظـهب زانكگبهی و ػس انغجبق این

فبنله ثین ثرف ننؼت و
میقوز.زض
زانفآموذتگبن زانكگبهی 

مك لی اؾبؾیاؾت که مندط ثه افعایف مؿتوط نطخ ثی بض
انؿبنهب متقی
نقكهخبمغػلویکكوض«تطثیتوتوانونسؾبظ ؾطمبیهانؿبنیثبتیکیسثطپطوضـ 
وکبضآفطینوذوزثبوضوذالقونوآوضوتوانبزضتولیسػلطمو فنطبوض ونطوآوض متنبؾطتثطب
................................................................................................................
اسصشّایبٌیادنيًقطِجاهععلویکطَس

.1بٌذ8هباًیٍ
.2ساّبشدکالىً5قطِجاهععلویکطَس
.3ساّبشدکالىً10قطِجاهععلویکطَس
ً.4قطِجاهععلویکطَسساّبشدکالى9
.5سٌذداًطگاُاسالهیّذ کالى7
.6سٌذداًطگاُاسالهیساّبشد12
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اضظـهب اؾالمیونیبظهب خبمؼطه» 3وهوچنطینزضؾطنسزانكطگبداؾطالمی«ایدطبزوانطالح
ضقتههب تحهیلکبضثطز ومتنبؾتثبنیبظهب خبمؼهاؾالمیوثومیؾبظ آنهبوتقویتثؼُطس
کبضآفطینیوافعایفاقتغبلمولسوپبیساض»2موضزتیکیسقطاضگطفتهاؾت .
 -8مأمًریت گزایی داوطگاٌَا ي مزاکش تحقیقاتی در وُاد علم
میموضیتگطاییثهمؼنب نگبقتنهبز نحیحزضحوظد ػلموفنبوض وآموظـػبلیثبتیکیس
ثطاقتضبئبتآمبیفؾطظمینیملیمیثبقس.زضواقغنبظطثهمؿبئلهطکطسا اظاقلطیمهطبومنطبعق
هبوتحقیقبتمیثبقسواظایطن


هبدمهبضت
کكوضدنیبظثهنوعمتهبوتیاظزضوؼدؾطفهلهبدضقته
ویػدزانكگبدهبزضیکنقكطه

حیثمیتوانمجتنیثطمیموضیتگطایینحیحکنكگطاننهبزػلمثه
کالندتحققاهسا کالنػلموفنبوض کكوضضاتؿطیغثركیس .
 -9ایجاد وظا یکپارچٍ سیاستگذاری علم ي فىايری ي اجزای مىسجم سیاستَا
ی یاظچبلفهب حوظد آموظـػبلیدت ثطنهبزهب متولیوؾیبؾتگصاضزضاینحوظدمیثبقس
کهانؿدب وی ببضچگیذظ مكیگصاض زضاینحوظدضاثبمك لمواخطهکططزداؾطت.قطوضا 
ػبلیانقالةفطهنگیدوظاضتػلطو دمؼبونطتػلوطیضیبؾطتخوهطوض دمطکطعاؾطالمیقطسن
زانكگبد هبدمطکعتحقیقبتؾیبؾتػلویکكوضدقوضا ػتفدموؾؿهپػوهفوثطنبمهضیطع زض
آموظـػبلیو...اظخولهنهبزهبومطاکعفؼبلومطتجظثباینحوظدثوزدکهزضالیههطب مرتلطف

هثهگؿتطدفؼبلیتهب حوظدآموظـ

ؾیبؾتگصاض داخطاونظبضتمكغولثهفؼبلیتثوزدوثبتوخ
ػبلیدثؼضبنبهوبهنگیهبومواظ کبض هبییزضاینحوظدضخزازدکههوطبهنگیوانؿطدب ایطن
نهبزهبوانالحؾبذتبضهب هوبهنگیثؿیبضحبئعاهویتثهنظطمیضؾس.زضنقكطهخطبمغػلوطی
هوبهنگؾبظ نظب تؼلیم

آنهب و
«انالح ؾبذتبضهب و نهبزهب ػلم و فنبوض وانؿدب ثركیسن ثه 
و تطثیطتدزض مطاحطل ؾیبؾطتگصاض  و ثطنبمطهضیطع  کطالن»1مطوضزتیکیطسقطاضگطفتطهاؾطتکطه
................................................................................................................
ً.1قطِجاهععلویکطَسساّبشدکالى8
.2سٌذداًطگاُاسالهیساّبشد7
ً.3قطِجاهععلویکطَسساّبشدکالى1
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زهنسد اهویتاینموضوعمیثبقس.
نكبن 

 -۰۱تًسعٍی تعامالت حًسٌ ي داوطگاٌ
حوظدهب ػلویهثهػنواننهبزانلیکنكطگطزضػطنطهزیطنومؼنویطتخبمؼطهزاضا پیكطینه 
کهزضحوظد ػلطو اؾطالمیدنقطف

تبضیریزضنهبزػلمخوهوض اؾالمیایطانهؿتنسدثهعوض 
حبئعاهویتیضاایهبنووزدانس.زضخهبنغطةنیعثؿیبض اظزانكگبدهب ارطگصاضضیكهزضمطساضؼ
مصهجی-تبضیریزاضنسوثبثهطدگیط اظػوقؾنتهب تبضیریذوزثهتوؾؼهانسیكطهوزانطف
پطزاذته انس.زضایطاننیعمجتنیثطتؼبمالتثینزونهبزحوظدوزانكگبدمیتوانتؼبمالتػلوطیو
گهتوگوهب زوخبنجه ا ایدبزکطزکهمندطثهتولیسػلموکكفضاه بضهطب نطوینثططا حطل
مؿبئلانؿبنیواختوبػیثكطیتثبقس.
 -۰۰تًسعٍی وقص کاوًنَای تفکز در وُاد علم
کبنونهب ته طط3ثطهػنطوانمطاکطعانسیكطگبهیکطهغبلجطبزضحطوظد مغبلؼطبتؾیبؾطتگصاض د
آینسدپػوهیدحلمؿبلهوثطنبمهضیع فؼبلیتزاضنسدثهػنوانواؾغیثیننهبزػلمونهبزح ومت
زضنوضتتوؾؼهاینکبنونهب ته طدنهبزػلطم

زضحیغهحلمؿبئلػوومینقفآفطینهؿتنس .

نیعکنكگط فؼبالنه تطط ضازضحطوظدتؿطهیلگطط وتنظطیمگطط فؼطبلینحطوظدح وطانطیو
ؾیبؾتگصاض ایهبمینوبیس .
 -۰2تًسعٍی کىطگزی داوطگاٌَا در وظا مذیزیتی ي حکمزاوی کطًر
ی یاظنقفهبییکهزانكگبدهبمیتواننسثطػهسدثگیطنسدمساذلهزضحلمؿبئلنظب ح وطانیو
توانزانكگبدهطبضاثطهػنطوان

مسیطیتیکكوضاؾت.اظیکمنظطمجتنیثطضوی طزػبملیتمساضدمی
پطوضـزهنسد انلیمسیطانآینسدکكوضزضنظطگطفتواظؾوتیزیگطثبضوی طزؾبذتبض دثب
تیکیسثطنظب پػوهفوتحقیقبتمیتوانثرفػوسدا اظچبلفهب مسیطیتیونظب ح وطانی
کكوضضامسیطیتکطز .
................................................................................................................
1. Think Tank
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 -۰3تقًیت ابعاد ًَیتی در داوطگاٌَا ي مزاکش علمی
«نهبزینهکطزننگطـاؾالمیثهػلموتؿطیغزضفطاینسهب اؾطالمیقطسننهبزهطب آموظقطیو
آموظدهب اؾالمیو
زانكگبدهبمجتنیثط 

پػوهكی»3و«تجیینوعطاح نظب خبمغفطهنگی-تطثیت 
هوبهنگیزیگطنظبمبتزانكطگبهیثطبآن»  2اظخولطهموضطوػبتیاؾطتکطهزضاؾطنبزثبالزؾطتی
موضزتوخهقطاضگطفتهاؾت .
 -۰4بٍ کارگیزی فعال ي تًسعٍ وقص وخبگان در وظا علم ي فىايری
انؿبنهب متقی و کبضآفطین و ذوزثبوض و

«تطثیت و توانونسؾبظ ؾطمبیه انؿبنی ثب تیکیس ثطپطوضـ
اضظـهطب اؾطالمی و نیبظهطب 

ذالقد نوآوض وتوانب زض تولیس ػلم و فنبوض و نوآوض متنبؾت ثب
خبمؼه» 1اظخولهمؿبئلیاؾتکهزضاؾنبزضاهجطز کكوضموضزتوخهقطاضگطفتطهاؾطت.زضهوطین
ضاؾتبمی توانگهتاهویتمقولهنرجگبنومسیطیتاؾتؼسازهب ملیزضضاؾطتب تحقطقاهطسا 
میثبقسکهنیبظمنساهتوب وتوخهویػدتوؾظ
قبثلتوخه 
ػلموفنبوض کكوضثؿیبضحبئعاهویتو 
میثبقس .
مؿئولینش ضثظ 

جمعبىذی ي تحلیل پیطزانَا
حهبقسداظثرفقجلیضااظمنظطوضؼیتتحولثركیوپیفثینطی

زضاینقؿوتپیكطانهب ا

هبدنباعوینبنیهب کلیس اؾطترطاج


ایمومجتنیثطتحلیلاینپیكطان
پصیط موضزثطضؾیقطاضزازد
گطزیسداؾت.ضوـمنترتثطترهیموضؼیتتحولثركیوپیفثینیپصیط ثطا هطکسا 

اظپیكطانهبمجتنیثططتطکیجطی  اظنظططاتذجطگطبنیزضحطوظدآینطسدنهطبزػلطمدتیکیطساؾطنبزو
ؾیبؾتهب ثبالزؾتیدیبفتههبونتبیحپػوهفهب موضزثطضؾیوزضنهبیتاؾتنجبطوخوغثنطس 
ثبقسکهزضازامهقبثلمكبهسداؾت .


نهبییپػوهكگطانمی
................................................................................................................
ً.1قطِجاهععلویکطَسساّبشدکالى 5
.2سٌذداًطگاُاسالهیساّبشد1
ً.3قطِجاهععلویکطَسساّبشدکالى8
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جذيل  -3پیطزانَای ضىاساییضذٌ مؤثز بز تذيیه سىاریًَای آیىذٌ وُاد علم
تحَلبخشی پیشبیٌیپذیزی

شوبرُ پیشزاىّب

3

توؾؼهضوی طزهب مجتنیثطفضب مدبظ وآموظـال تطونیک

ثبال

ثبال

2

زانفثنیبنزضنظب ػلموفنبوض
توؾؼهضوی طزهب اقتهبز 

ثبال

پبیین

1

ثهخب ضوی طزمقبلهمحوض
توؾؼهضوی طزحلمؿبله 

ثبال

پبیین

ثبال

پبیین

1

تقویتخبیگبدػلو انؿبنیزضنهبزػلم

ثبال

پبیین

6

زانكگبدهب

ثینالوللیقسنآموظـػبلیو
حطکتثهؾوت 

ثبال

پبیین

9

تحولزضنظب آموظقیثبضوی طزمهبضتی

پبیین

پبیین

1

زانكگبدهبومطاکعتحقیقبتیزضنهبزػلم

میموضیتگطایی

ثبال

ثبال

پبیین

ثبال

 31توؾؼهتؼبمالتحوظدوزانكگبد

ثبال

پبیین

کبنونهب ته طزضنهبزػلم
 33توؾؼهنقف 

پبیین

پبیین

زانكگبدهبزضنظب مسیطیتیوح وطانیکكوض

 32توؾؼهکنكگط 

ثبال

پبیین

زانكگبدهبومطاکعػلوی

 31تقویتاثؼبزهویتیزض

ثبال

پبیین

ثهکبضگیط فؼبلوتوؾؼهنقفنرجگبنزضنظب ػلموفنبوض
 31

ثبال

ثبال

 1ایدبزاتهبلؾیؿتوبتیکثینننؼتوزانكگبد

3

ایدبزنظب ی ببضچهؾیبؾتگصاض ػلموفنبوض واخطا منؿدم
ؾیبؾتهب


وا اطمیىاویَای کلیذی
ویػگیثبضظػس قغؼیتکهثباؾتهبزداظپیكطانهبمكرممیقوزدپیفثینینبپصیط آنهباؾت.
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اگطضویساز حتیثباحتوبلنهچنسانظیبزدقبثلپیفثینیاؾتدزیگططػطس قغؼیطتثطهقططوبض
میتوانس یکیبچنسػس قغؼیطتایدطبزکنطسویطبانطالهطیچػطس 
نویآیس.یکیبچنسپیكطان 

قغؼیتیضاایدبزن نس.ثنبثطایندهیچگونهتنبظط میبنپیكطانهبوػس قغؼیطتهطبوخطوزنطساضز.
هوچنیندزوؾطعیفػس قغؼیتثبیساظاحتوبلقبثل قجولیثطذطوضزاضثبقطنسوحططسواؾططظ
ػطس قغؼیتهبنیعثبیستؼیینقوز(.پسضا دظالید39دل)319زضحبلیکه ػس قغؼیتدنطبمؼلو 
ثوزناینکهزضآینسدچهاتهبقیذواهسافتبزضامكرممطیکنطسدامطبغهلطتمطبکبمطلنیؿططت؛
زضنتیدطهدمیطعانثیطبنخوالتواظهبضاتمهیسزضثبضۀآینسدثطحؿطتمطوضزدمتهطبوتاؾطت.ثطب
توخهثهپیكطانهب شکطقسدزضمطاحلقجلیمیتوانزونباعوینبنیزضاینظمینهمغطحنوطوزکطه
یوییمتهبوتمیگططززکطهزضازامطه

تحققهطکسا اظایننباعوینبنیهبدمندطثهق لزهیؾنبض
هبزضفطآینسآینسدپػوهیمجتنیثططمیطعان

موضزثحثقطاضذواهیمزاز.نحود انتربةػس قغؼیت
هبدانتربةپیكطانهبثطبتحطولثركطی


هبدتدویغپیكطان
ارطگصاض وارطپصیط هطکسا اظپیكطان
ثبالوپیفثینیپصیط پبیینوثهنوضتکلیمجتنیثطیکضوی طزذالقبنهواثساػیمیثبقسکطه
زضازامهزونباعوینبنیکلیس منترتموضزثحثقطاضذواهسگطفت .
وا اطمیىاوی :۰تمزکش بز آمًسش ي پژيَص در مقابل کىطگزی فعال در وظا وًآيری ي
حکمزاوی
مجتنیثطتحلیلپیكطانهب کلیس ارطگصاضزضحوظدنهبزػلمدی یاظػطس قغؼیطتهطب انطلی
قنبؾبییقسددتوطکعزانكگبدهبونهبزػلمثطحیغه آموظـوپػوهفزضمقبثلکنكگط فؼبل
زضنظب ملینوآوض وح وطانیاؾت.ثطاؾبؼپبضازایمهب نؿلاولوزو زانكگبهیدتوطکطع
گطاییثهػنطوانیطکانطلمطسنظطقططاض

نهبزػلمنطفبثطحوظدآموظـوپػوهفاؾتوزضون
میگیطز.زضنوضتیکهمجتنیثطپبضازایمهب نویننؿلهب زانكطگبهیدنهطبزػلطمثطهػنطوانیطک
کنكگطفؼبلزضظیؿت ثو نوآوض وح وطانیارطگصاضاؾتوثطایناؾبؼػس قغؼیتیمجتنیثط

گطزز.پیكطانهب «توؾؼهضوی طزهطب اقتهطبززانطفثنیطبنزضنظطب ػلطمو

زوضوی طزایدبزمی
فنبوض »د «ایدبزاتهبلؾیؿتوبتیکثینننؼتوزانكگبد»د «تحولزضنظب آموظقطیثطبضوی ططز
مهبضتی»د«توؾؼهتؼبمالتحوظدوزانكگبد»د«توؾؼهنقفکبنونهب ته طزضنهبزػلم»و«تقویت
اثؼبزهویتیزضزانكگبدهبومطاکعػلوی»میتواننطسزضتحقطقهططکطسا اظمحوضهطب توطکطع 
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آموظقیوپػوهكیویبزضمقبثلکنكگط فؼبلزضنظب نوآوض وح وطانیارطگصاضثبقنس .
وا اطمیىاوی  :2تمزکش بز عزصٍی ملی در مقابل بیهالمللی ضذن ي مزجعیت جُاوی
ؾومیتواننستوطکعانلیذوزضازضچبضچوةمؿبئلملی


ػلمداظیک
زانكگبدهبوکنكگطاننهبز
وضفغنیبظهب زاذلیثگصاضنسونبظطثهاقتضبئبتثومیوؾططظمینیثطهؾطبظوکبضهبییهوچطون
هبمیتواننطسمجتنطیثطط


آموظـدپػوهفدکبضآفطینیوحلمؿبئلثبطزاظنس.اظؾوییزیگطزانكگبد
یکضوی طزثبظدافقفؼبلیتیذوزضازضتطاظثینالوللیتؼطیفنوبینسوثطبثهططدگیطط اظتوطبمی
ظطفیتهب منغقها وخهبنیدثهػنوانکنكگط فؼبلدمطخؼیتثینالوللیحوظدػلموفنبوض ضا

کؿتنوبینس.ثطهویناؾبؼمی توانػس قغؼیتیثبزوضوی طزتوطکعثطػطنطهملطیزضمقبثطل

انهطب 
ثین الوللیقسنوکؿتمطخؼیتخهبنیضاعطحنووز.زضق لگیط اینؾطنبضیودپیكطط 
تثطینالوللطیقطسن
«توؾؼهضوی طزحلمؿبلهثهخب ضوی طزمقبلهمحوض »«حطکطتثطهؾطو 
آموظـػبلیوزانكگبدهب»د«میموضیتگطاییزانكگبدهبومطاکعتحقیقبتیزضنهبزػلم»و«توؾؼه
کنكگط زانكگبدهبزضنظب مسیطیتیوح وطانطیکكطوض»مطیتواننطسزضتحقطقهططکطسا اظنطب
اعوینبنیهب توطکعثطمؿبئلملیزضمقبثلاولویتگصاض ضوی طزثینالوللیارطگصاضثبقنس.


سىاریًَای بايرپذیز ي پیامذَای احتمالی آنَا
ؾنبضیونگبدثهآینسداظزضیچهوچكمانساظ ویػداؾتکهزضچهبضچوةآندزاؾتبنتهویطقسد

زاضا ؾبظگبض منغقیاؾتوضذسازهب ثیطوناظحقیقطتنوطبییوذططزوضظ زضتطبضوپوزآند
یاظگصقطتهوحطبل
زاؾتبنهطبی 

زضثبضد آینسدکهمؼووالقبمل

ضاهینساضز.ؾنبضیودیؼنیزاؾتبنی
هممیقوز.یکؾنبضیو منبؾتمیثبیؿتموخهومؼقولثبقسدؾبظگبض زضونیزاقطتهثبقطسد
ضواثظػلّیضاتونیفکنسدزضتهویمگیط هبثهکبضآیسدآینسدمحتولفثهگصقتهمططتجظثبقطسد
ػنوانیمنبؾتزاقتهثبقسوتوبیعآنثبزیگطؾنبضیوهب محتولمكرمثبقس.ثطهویناؾبؼد
مجتنیثطنباعوینبنیهب احهبقسدمیتوانؾنبضیوهب ظیطضاپیكنهبزنووز.الظ ثهشکطاؾتکطه

اظتقبعغگیط ػس قغؼیتهبدؾنبضیوهبتولیسمیگططزز.فطآینطسنطب گطصاض وچطبضچوةثنطس 
ؾنبضیوهبنیعفطآینس ذالقبنهواثساػیمیثبقس .
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سىاریًَای پیطىُادی

ؾنبضیویک 

ؾنبضیوزو 

نقفآفطینیمتوطکعثطآموظـو


نقفآفطینیمتوطکعثطآموظـو


پػوهفزضؾغحملی 

پػوهفزضؾغحثینالوللی 


ؾنبضیو 1

ؾنبضیو 1

کنكگط فؼبلزضظیؿتثو 

ظیؿتثو 

کنكگط فؼبلزض

نوآوض وح وطانیملی 

نوآوض وح وطانیخهبنی 

ثینالوللیقسنومطخؼیتخهبنی 


توطکعثطمؿبئلملی 

توطکعثطآموظـوپػوهف 

کنكگط فؼبلزضنظب نوآوض وح وطانی 
ًوَدار  -2سٌبریَّبی آیٌذُ ًْبد علن هبتٌی بز شٌبسبیی پیشزاىّب ٍ عذم قطعیتّبی کلیذی

تبییه سىاریًَای پیطىُادی با ريیکزد تمذوی
سىاریًی  :۰وقصآفزیىی متمزکش بز آمًسش ي پژيَص در سطح ملی
زانكگبدهب ومطاکعػلویکكطوضزضچطبضچوةایطنؾطنبضیوثطه

ثهنظطمیضؾسثرفػوسدا اظ
نقفآفطینیمیپطزاظنس.نكبنههب وضوزثهاینؾنبضیوازامهوضغکنونیوتوطکطعزانكطگبدهطبثطط
آموظـوپػوهفزضؾغحملیذواهسثوز .
زضنوضتیکه اثتنطب فطآینطس ومحتطواییزضایطنؾطنبضیوثطط

اظمنظطمؤلفٍَای بىیادیه تمذوی 
ثومیگطاییثبقسدزضوخه
چبلفهب ملیثبقسوتوطکعثطآمبیفؾطظمینیو 

اؾبؼضفغنیبظهبو
آموظـوپػوهفدنهبزػلمثطضفغنیبظهطب ملطیمتوطکطعذواهطسثطوز.اظمنظططمؤلفرٍَرای
کارکزدی تمذوی  توطکعثطتطثیتنیطو انؿبنیمترهمثطوزدوپطػوهفمحطوض ومهطبضت
محوض (مطتجظثبمقولهآموظـ)موضزتیکیسمیثبقس .زضاینؾنبضیونوآوض زضحیغهآمطوظـو
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ضقتها ثبتیکیسثطؾغحملیمطوضز
میبن 
پػوهفثهػنوانػطنههب انلیمسنظطثوزدومغبلؼبت 
تیکیس قطاضمیگیطز.اظمنظطمؤلفٍَای ًَیتی فزَىگی تمذوی توطکعثططتقویطتنظطب هطویتیو
پػوهفهطب ملطیزضظمینطهتقویطتاثؼطبز

مؼطفتیزضثؿتطنظب آموظقیملیثوزدومغبلؼبتو
ثنیبزینونظط فطهنگوهویتمسنظطمیثبقس.انؿبنؾبظ داضظـگطاییدمؼنویتگطاییدتطثیت
میثبقس.زضمؤلفٍَای تعاملی
فطهنگیوفطهنگمحوض زضچبضچوةاؾنبزثبالزؾتیموضزتیکیس 
ثهػنوانیکاثعاضونهیکهس دزضذطسمت
تمذویدثهطدگیط اظظطفیتهب منغقها وخهبنی 
ضفغنیبظهب ملیثبتیکیسثطحوظدآموظـوپػوهفثوزدوزضمؤلفٍَای پیامذی تمذوینیعالهب 
میگططززو
ثركیوقسضتآفطینیزضچبضچوةعطاحینظب آموظقیوپػوهكیکبضآمستؼطیف 
ضقتها ثه حلمؿبئلونیبظهب ملیپطزاذتهذواهسقس .
میبن 
مجتنیثطنظب پػوهكی 
زضاینؾنبضیوتونیهمیگطزز که«آمبیفؾطظمینی»ثهػنوانیطکانطلکلیطس دزضعطاحطی
نظبمبتآموظقیوپػوهكیمسنظطقطاضگیطزتبمجتنیثطیکنگبقطتنهطبز کبضآمطسدانطل
میموضیتگطاییمندطثهتحققاهسا ملینظب ػلموفنبوض کكوضگطزز .
سىاریً  :2وقصآفزیىی متمزکش بز آمًسش ي پژيَص در سطح بیهالمللی
زضاینؾنبضیوثبتیکیس ثطمههو ثینالوللی  قسنآموظـػبلیوثطبمحوضیطتػطنطهآمطوظـو
پػوهفدزانكگبدهبوکنفگطاننهبزػلمثهنقفآفطینیمطیپطزاظنطس.نكطبنههطب وضوزثطهایطن
ؾنبضیودکنكگط فؼبلزضحیغهآموظقطیوپػوهكطیزانكطگبهیبناظخولطه خطصةزانكطدویبن
ثینالوللیتحقیقبتیو...ذواهسثوز .
ثطنبمههب مكتطک 
ثینالوللیدتوؾؼه 

اظمنظطمؤلفٍَای بىیادیه تمذوی مجتنیثطزوضوی طزانهؼبلیواثت طبض مطیتطوانثطهعطاحطی
ؾبظوکبضهب نقفآفطینیزانكگبدهب زضحوظدثینالوللیثبتیکیسثطآموظـوپػوهفپطزاذت.اظ
منظطانهؼبلیدپصیطـگهتوبننظب غطةزضظمینهنهبزػلمدمندطثهتضؼیفؾطبظوکبضهب ثطومی
هوچونمؼنویتگطاییوزینمساض مطیگططززوزضنطوضتتحقطقضوی ططزاثت طبض دضوی ططز
ثینالوللیقسنثهمثبثه یکفطنتزضتططویحمؼنویطتزضنظبمطبتآموظقطیوپػوهكطیػوطل
میکنس.اظمنظطط مؤلفٍَای کرارکزدی تمرذویدخطصةوآمطوظـنیطوهطب انؿطبنیمترهطم
ثینالوللیزضزانكگبدهبداضؾبلزانكدویبنخهتتحهطیلزضزانكطگبدهطب ثطینالوللطیدتوؾطؼه
ثینالوللیو...زضاولویطتقططاض
ضقتها  
میبن 
پػوهفهب  

فطنتهب مغبلؼبتیثینالوللیدتؼطیف
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ذواهسگطفت.اظمنظطمؤلفٍَرای َرًیتی فزَىگری تمرذویاظمنظططتهسیطسمحوضداؾطتحبلهزض
ؾبظوکبضهبوفطهنگغطةزضحیغهنهبزػلمواظزیطسفطنطتمحطوضتططویحگهتوطبنالهطیو
ثینالوللمسنظطذواهسثوز.اظمنظططمؤلفٍَرای تعراملی تمرذویدخهطبنی
توحیس زضنظب ػلم 
زضنوضتیکه

ثهػنوان یکضاهجطزوانلیاؾبؾیمسنظطقطاضگطفتهواظمنظطپیامذی تمذوی
گطایی 
نظب آموظـوپػوهفثهنوضت  کبضآمسعطاحیگطززدمطخؼیتػلویوالهطب ثركطیاظمنظطط
آموظقیوپػوهكیمحققذواهسگطزیسدزضغیطاین نوضتواثؿتگیػلویواؾتحبلههویتیزض
ثینالوللیضخذواهسزاز .
تجؼیتاظؾبظوکبضهب  
ثینالوللیزضحوظدآموظـ
زضاینؾنبضیوتونیهمیگطزز که«نقكهخبمغتجبزالتوتؼبمالت 
وپػوهف» زضضاؾتب تحققمطخؼیتػلویوالهب ثركیهطویتیوفطهنگطیمطسنظطقططاض
گیطز.
سىاریً  : 3کىطگزی فعال در سیستبً وًآيری ي حکمزاوی ملی
زضاینؾنبضیوزانكگبدهب ونهبزػلمدنهثهػنوان  یطکثؿطتطآموظقطیوپػوهكطینطط دثل طه
نكبنههطب وضوز
میآینس .
ثهػنوان یککنكگطفؼب لزضنظب نوآوض وح وطانیزضؾغحثهقوبض 
ثهاینؾنبضیودتوؾؼهپبضکهب ػلطموفنطبوض دتوؾطؼهنطنسوقهطب ؾططمبیهگطصاض دتوؾطؼه
میثبقس .
کبنونهب ته طومطاکعانسیكگبهی 
زهنسدهبوتوؾؼه 
قتبة 

اظمنظطمؤلفٍَای بىیادیه تمذویزضنوضتیکهاثتنب فطآینس ومحتواییزضاینؾنبضیوثطاؾبؼ
ضفغنیبظهبوچبلفهب  ملیثبقسوتوطکعثطآمطبیفؾططظمینیوثطومیگطایطیثبقطسدزضوخطه
کنكگط فؼبلزضظیؿتثو  نوآوض وح وطانیملیدنهبزػلمثططضفطغنیبظهطب ملطیمتوطکطع
میثبقس.اینحلمؿبئلاظ
ذواهسثوز.اظمنظطمؤلفٍَای کارکزدی تمذویدتوطکعثطحلمؿبئل 
یکؾو زضظیؿتثو فنبوض ونوآوض کكطوضثطبهطس توؾطؼهاقتهطبززانطفثنیطبنمجتنطیثطط
ظطفیططتهططبییهوچططونپططبضکهططب ػلططموفنططبوض دقططتبةزهنططسدهططبدکبضذبنططههططب نططوآوض د
ؾطمبیهگصاض ذغطپصیط()VCو...ذواهسثوز.ضوی طزحطل

ننسوقهب 

کؿتوکبضهب کوچکد
مؿبلهزضنظب ح وطانینیعمجتنیثطثهکبضگیط وفؼطبلؾطبظ ظطفیطتپػوهكط سدهطبومطاکطع
میثبقطس.اظمنظططمؤلفرٍَرای
تحقیقبتیدانسیك سدهبدکبنونهب ته طوثنیبزهب ضؾبنها و ...
ًَیتی فزَىگی تمذویتوطکعثطتقویتنظب هویتیومؼطفتیملیمجتنیثطتقویتنظب نطوآوض 
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وح وطانیوتحققمللهههب هویتیاظمنظطپیبمس ثوزدوزضمؤلفٍَرای تعراملی تمرذویدزض
وخهظیؿتثو نوآوض توطکعثطفؼبلؾبظ ظطفیتهب زیبلوبؾیػلموفنبوض زضذسمتحل
میثبقس.زضمؤلفٍَای پیامذی تمرذوینیطعالهطب ثركطیو
مؿبئلملینظب نوآوض وح وطانی 
قسضتآفطینیزضچبضچوةتقویتنظب ملطینطوآوض وکبضآمسؾطبظ ح وطانطیملطیتؼطیطف
میگطزز .

زضاینؾنبضیوتونیهمیگطزز کهقج هؾبظ ونگبقطتنهطبز ملطیکنكطگطانظیؿطتثطو 
تقؿیمکبضملطیدحطل

نوآوض وح وطانیثهػنوان یکانلکلیس قطاضگیطزتبمجتنیثطیک
مؿبئلملیزضنظب نوآوض وح وطانیمحققگطزز .
سىاریً  :4کىطگزی فعال در سیستبً وًآيری ي حکمزاوی جُاوی
ثهػنوان یککنكگطفؼبلزضنظب نوآوض وح وطانینه
زضاینؾنبضیونیعزانكگبدهب ونهبزػلمد 
ثینالوللیثهقوبضمطیآینطس.نكطبنههطب وضوزثطهایطن
نطفبزضؾغحملیثل هزضافقخهبنیو 
ؾنبضیودتوؾؼه مطاکعتحقیقبتیثینالوللیػلطموفنطبوض دگؿطتطـانسیكطگبدهطب مطلرطزض
زانفثنیبندضویسازهب 
ثینالوللیدافعایفنبزضات 
ػطنه ثینالوللیدتوؾؼه اقتهبززانفثنیبن 
ثینالوللیػلموفنبوض و...ذواهسثوز .

اظمنظطمؤلفٍَای بىیادیه تمذوی مجتنیثطزوضوی طزانهؼطبلیواثت طبض مطیتطوانثطهعطاحطی
ؾبظوکبضهب نقفآفطینیزانكگبدهب زضحوظدثینالوللیثبتیکیسثطکنكطگط زضنظطب نطوآوض و
ح وطانیپطزاذت.اظمنظطانهؼبلیدپصیطـگهتوبننظب غطةوپصیطـؾبذتبضقطسضتخهطبنی
مندطثهتضؼیفمجبحثیهوچونػسالتمنغقها وخهطبنینطوآوض وح وطانطیوزضنطوضت
ثهمثبثهیکفطنطتزضتغییططهنسؾطهنطوآوض و
تحققضوی طزاثت بض دضوی طزثینالوللیقسن 
ح وطانیقبثلعطحمیثبقس.اظمنظطط مؤلفرٍَرای کرارکزدی تمرذویدتوطکطعثططفؼطبلؾطبظ 
ظطفیت هب تؼبملیػلموفنطبوض زضچطبضچوةمجطبحثیهوچطونزیبلوبؾطیػلطموفنطبوض د
نبزضاتزانفثنیبنو...ثوزدوزضوخهظیؿتثطو ح وطانطیقطبملمجطبحثیهوچطونثنیبزهطب 
ثینالوللیدقطاضزازهب منغقها دائتال ؾبظ خهبنیو...زضاولویتقطاضذواهسگطفت.اظمنظطط
مؤلفٍ َای ًَیتی فزَىگی تمذوی توطکعثطتقویتنظب هویتیومؼطفتیدتوطکعثطتقویتنظطب 
ح وطانیوتحققمللهههب هویتیاظمنظطپیبمس ثوزدوزضمؤلفٍ َای تعاملی تمذویدزضوخطه
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ظیؿتثو نوآوض دتوطکعثطفؼبلؾبظ ظطفیتهب تؼبملیػلموفنبوض زضچطبضچوةمجطبحثی
هوچونزیبلوبؾیػلموفنبوض دنبزضاتزانفثنیبنو...ثوزدوزضوخهظیؿطتثطو ح وطانطی
قبملمجبحثیهوچونثنیبزهب ثینالوللیدقطاضزازهب منغقها دائتال ؾبظ خهبنیو...میثبقس.
زضمؤلفٍ َای پیامذی تمذوینیعالهب ثركیوقسضتآفطینطیزضچطبضچوةتقویطتنظطب ملطی
میگطزز .
نوآوض وکبضآمسؾبظ ح وطانیملیتؼطیف 
میگطززکطه«نقكطهخطبمغکنكطگط ثطینالوللطیتؼطبمالتنطوآوض و
زضاینؾنبضیوتونیه 
ح وطانی» زضضاؾتب تحققمطخؼیتتوسنیوالهب ثركیهطویتیوفطهنگطیمطسنظطقططاض
گیطز.

وتیجٍگیزی
پػوهفهب پیكیندثطضؾیاؾنبزثبالزؾطتیدقنبؾطبیی

ثطاؾبؼفطآینسعیقسدکهقبملثطضؾی
یبفتههب پػوهف
میثبقستلریمنتبیحو 
نباعوینبنیهبوؾنبضیوهب 

پیكطانهبد

کنكگطاندقنبؾبیی
میثبقس .
قبملخسولظیط 
جذيل  -4جمعبىذی پیطزانَا عذ قطعیتَای ضىاساییضذٌ ي سىاریًَا
پیشزاىّب

پیكطان  3توؾؼهضوی طزهب مجتنیثطفضب مدبظ وآموظـال تطونیک 
زانفثنیبنزضنظب ػلموفنبوض 
پیكطان  2توؾؼهضوی طزهب اقتهبز 
ثهخب ضوی طزمقبلهمحوض 
پیكطان  1توؾؼهضوی طزحلمؿبله 
پیكطان  1ایدبزاتهبلؾیؿتوبتیکثینننؼتوزانكگبد 
پیكطان  1تقویتخبیگبدػلو انؿبنیزضنهبزػلم 
زانكگبدهب 

ثینالوللیقسنآموظـػبلیو
پیكطان  6حطکتثهؾوت 
پیكطان  9تحولزضنظب آموظقیثبضوی طزمهبضتی 
زانكگبدهبومطاکعتحقیقبتیزضنهبزػلم 

پیكطان  1میموضیتگطایی
ؾیبؾتهب 

پیكطان  3ایدبزنظب ی ببضچهؾیبؾتگصاض ػلموفنبوض واخطا منؿدم
پیكطان  31توؾؼهتؼبمالتحوظدوزانكگبد 
کبنونهب ته طزضنهبزػلم 
پیكطان  33توؾؼهنقف 
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ادامٍ جذيل  -4جمعبىذی پیطزانَا عذ قطعیتَای ضىاساییضذٌ ي سىاریًَا
پیشزاىّب

زانكگبدهبزضنظب مسیطیتیوح وطانیکكوض 

پیكطان  32توؾؼهکنكگط 
زانكگبدهبومطاکعػلوی 

پیكطان  31تقویتاثؼبزهویتیزض
ثهکبضگیط فؼبلوتوؾؼهنقفنرجگبنزضنظب ػلموفنبوض 
پیكطان  31
ًب اطویٌبًیّب

نباعوینبنی  3توطکعثطآموظـوپػوهفزضمقبثلکنكگط فؼبلزضنظب نوآوض وح وطانی 
ثینالوللیقسنومطخؼیتخهبنی 
نباعوینبنی  2توطکعثطػطنهملیزضمقبثل 
سٌبریَّب

نقفآفطینیمتوطکعثط

ؾنبضیو  3آموظـوپػوهفزض
ؾغحملی 

ثهػنوانیکانلکلیس زضعطاحینظبمبت
«آمبیفؾطظمینی» 
آموظقیوپػوهكیمسنظطقطاضگیطزتبمجتنیثطیکنگبقتنهبز 
کبضآمسدانلمیموضیتگطاییمندطثهتحققاهسا ملینظب ػلم
وفنبوض کكوضگطزز .


ثینالوللیزضحوظدآموظـو
نقفآفطینیمتوطکعثط نقكهخبمغتجبزالتوتؼبمالت 
ؾنبضیو  2آموظـوپػوهفزض پػوهف»زضضاؾتب تحققمطخؼیتػلویوالهب ثركیهویتیو
ثینالوللی 
ؾغح 
کنكگط فؼبلزض
ظیؿتثو نوآوض و

ؾنبضیو 1
ح وطانیملی 
کنكگط فؼبلزض
ظیؿتثو نوآوض و

ؾنبضیو 1
ح وطانیخهبنی 

فطهنگیمسنظطقطاضگیطز .
ظیؿتثو نوآوض و

قج هؾبظ ونگبقتنهبز ملیکنكگطان
ثهػنوانیکانلکلیس قطاضگیطزتبمجتنیثطیک
ح وطانی 
تقؿیمکبضملیدحلمؿبئلملیزضنظب نوآوض وح وطانیمحقق

گطزز 
ثینالوللیتؼبمالتنوآوض وح وطانی»زض
نقكهخبمغکنكگط  
ضاؾتب تحققمطخؼیتتوسنیوالهب ثركیهویتیوفطهنگی
مسنظطقطاضگیطز .

زضضاؾتب تحققؾنبضیوهب مغلوةوعطاحیضاهجطزهب ملیوؾبظمبنیزضظمینهتسوینآینطسد
میگطزز .
نهبزػلممواضزظیطثطا مؿیطتحقیقبتیآتیپیكنهبز 
 .3پبیفمؿتوطکالنضونسهب ػلموفنبوض مؿترطجاظگطعاضـهطب خهطبنیآینطسدپػوهطیو
تحلیلاینضونسهب
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 .2ثطگعاض پنلهب ذجطگبنیپیطامونثطضؾیتحوالتػلموفنبوض زضزنیبوایطان
 .1قنبؾبییومغبلؼهچكمانساظهب ملیومنغقها زضحوظدػلموفنبوض ثبتیکیطسثططضقجطب 
فؼبلزضمنغقهغطةآؾیب
 .1توؾؼهمغبلؼبتضاهجطز زضظمینهؾبظوکبضهب مساذلهزضنظب ؾیبؾتگصاض ػلطموفنطبوض 
کكوضزضخهتتحققؾنبضیوهب مغلوةػلموفنبوض
 .1توؾؼهمغبلؼبتنظط پیطامونتقویتؾبظوکبضهب هویتمساضوتوسنیزضآینطسدنهطبزػلطم
خوهوض اؾالمیایطان
 .6توؾؼهؾبظوکبضهب توؾؼهتحولزضنقفزانكگبدهطبومطاکطعػلوطیاظخبیگطبدآمطوظـو
پػوهفثهکنكگط فؼبلزضنظب ػلموفنبوض
 .9توؾؼهنقفآفطینیزانكگبدهب ثبتوطکعثطتوخههوعمبنثطحلمؿبئلملطیوثطهکطبضگیط و
منغقها وخهبنیزضضاؾتب تحققمطخؼیتػلویکكوض.
ظطفیتهب  

فؼبلؾبظ 


مىابع
 قاًَىاساسیجوَْسیاسالهیانشاى
چطناًذاصجوَْسیاسالهیانشاىدسافق1404
 سٌذ 
 الگَیپانِپیطشف جوَْسیاسالهیانشاى
ً قطِجاهععلویکطَس
 سٌذداًطگاُاسالهی
 سیاس ّایکلیًظامدسحَصُعلنٍفٌاٍسی
 بشًاهِضطنتَسعِ
 سیاس ّایکلیًظامدسبخصصٌع

311

دٍفصلٌبهِ علوی هطبلعبت بٌیبدیي توذى ًَیي اسالهی /دٍرُ  /۵شوبرُ  /1بْبر ٍ تببستبى ( 1۰01پیبپی )۹

 سیاس ّایکلیًظامدساضتغال(ابالغی)28/04/1390-
 اصغشیسعیذ،اکبشپَسضیشاصیهحسي(،)1397اسائِسرٌاسنَّایآنٌرذُآهرَصشعرالیکطرَسبرا
فصلٌاهِپظٍّصٍبشًاهِسنضیدسآهَصشعالی.26-1،)1(24،

استفادُاصسٍشًقطِضٌاختیفاصی،
 پانا،علی،بْشاهی،هحسي،ضشکا،حویذسضا،عباعبائی،سیذهحوذ(،)1390اسصنابیآنٌرذُپظٍّاًرِ
فٌاٍسیّایّوگشابرشحرَصُّرایاخرال،،اجتوراوٍسیاسر دسانرشاىترا،1404

تأثیشاتعلَمٍ
سّیاف .)49(21،
 جوطیذیسسَل،نادبشٍقیهحسي،سضائیجَاد(،)1397تغییشاتآتیآهَصشعالیٍدٍسًوای
داًطگاُّایآنٌذُ،دٍهاٌّاهِعلوی-پظٍّطیساّبشدّرایآهرَصشدسعلرَمپضضرکی11،1397،
(.25-25،)2
 حسٌَی،سضاً،ظاهیپَس،قذنش،بَضْشی،علیشضرا،آرس،عرادل،قشبراًی،سرعیذ(،)1392عشاحری
هذلتأثیشآنٌذًُگاسیبشسیاس گزاسیعلن،فٌاٍسیًٍَآٍسیدسسغ هلیبااسرتفادُاصسٍش
هذلنابیهعادالتساختاسی،سیاس علنٍفٌاٍسی.34-21،)1(6،

 خشهطاد،هحوذباقش،آدهی،علی(،)1388اًقرال اسرالهی،اًقرال تورذىسراص داًطرگاُانشاًری،
داًطگاُتوذىساص،فصلٌاهِتحقیقاتفشٌّگیانشاى.188-161،)2(2،

هؤلفِّایاصرلیتورذى
 خَاجِسشٍی،غالهشضا،فتحی،هحوذجَاد،اسفٌذناسی،هحوذ( ،)1393

سرراصیاًقررال اسررالهی(برراتأکیررذبررشًقررصعقالًیر ،هعٌَنر ٍعلررنگشانرری)،فصررلٌاهِعلوری
پظٍّصّایاًقال اسالهی.34-1،)11(3،

داًطگاُّا:

چطناًذاص
ضاُحسیٌی،هحوذعلی(ً،)1390گاُبِآنٌذٍُتذٍني 
 خَشسیوا،غالهشضا ،

یعصش(عج)سفسٌجاى،هذنشن باصسگاًی.130-113،)3(3،
هغالعِیهَسدیدسداًطگاٍُل 

 داسا،جلیررل،قشبرراًی،سررعیذ(،)1398باصضٌاسرریًقررصهؤلفررِّررایفشٌّگرریحکَهر اسررالهیدس
خاهٌِای،پظٍّطٌاهِاًقال اسالهی(.9)31
ضکلگیشیتوذىًَنياسالهیاصدنذگاُآن اهلل 
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 سشخیل،بٌْام(،)1399چیٌصًخبگاًی،جَاًراىٍچرالصّرایپریصسٍیتورذىًرَنياسرالهی 
تأکیذبشًخبگاىداًطگاّی،فصلٌاهِهغالعاتبٌیادنيتوذىًَنياسالهی.186-161،)2(3،
 ضاُعالبی ،بذسی ،ضاُعرالبی،برذسی،ناسهحورذناى،هحوذحسریي(،)1397ضٌاسرانیهؤلفرِّرای
داًطگاُّایآصاداسرالهی

ضانستگیهذنشاىدسداًطگاُآنٌذُبِهٌظَساسائِنکهذلهٌاسببشای
ًَآٍسیّایهذنشن آهَصضی.59-74،)3(13،

انشاى،
سٍشضرٌاختیپرظٍّصاسرٌادیدسعلرَم
 صادقیفسانی،سْیال،عشفاىهٌص،انواى(،)1394هباًی 

اجتواعی هَسدهغالعِ:تأثیشاتهرذسىضرذىبرشخراًَادُانشاًری،فصرلٌاهِعلوریپظٍّطریساّبرشد
فشٌّگ.91-61،)29(8،
آنٌررذًُگرراسیهطرراسکتی ساّبررشدیاثررشبخصدس

 عررالبی،اکررشمً،عوترری،هحوررذعلی(،)1396
سیاستگزاسیّایًْادداًطگاُ،سیاس ًاهِعلنٍفٌاٍسی.24-17،)4(07،
آنٌذًُگراسی
علیًقیً،اظوی،اهیش( ،)1398
بیسًگ،علیهشتضی،خشاصی ،
 عباعبائیاى،حبیباهلل ،
اسصشآفشنٌری،
علَمٍفٌاٍسیّایضٌاختیانرشاىبراسٍنکرشدسرٌاسنًَگاسی،فصرلٌاهًِرَآٍسیٍ 
.56-35،)7(14
 عبذیحویذ،هیشضاُجعفشیابشاّینً،یلیهحوذسضا،سجانیپَسسرعیذ(،)1396تبیریيافرق1404
آهَصشعالیانشاىبااستفادُاصسٍشسٌاسنًََنسی،آهَصشعالیانشاى.27-1،)4(9،
 فذانی،صوذً،یاصارسی،کیَهشث،تقَانینضدی،هشنن(،)1396اسائِهذلیبرشایانجرادداًطرگاُ

کاسآفشنيهبتٌیبشتکٌیکّایآنٌذًُگاسیٍتَلیرذعلرندسًظرامآهَصضری،دٍهاٌّاهرِعلوری-
پظٍّطیسّیافتیًَدسهذنشن آهَصضی.18-1،)32(8،
 فشاسرتخَاُ،هقصررَد(،)1392چرراسچَبیهفْرَهیبررشایبشًاهررِسنررضیهبتٌریبررشآنٌررذُاًذنطرریدس
فصلٌاهِپظٍّصٍبشًاهِسنضیدسآهَصشعالی.21-1،)3(19،

داًطگاُ،
آنٌذًُگاسیعلرن
 کشنویفشد،حسي،حبیبی،هسعَد(،)1389بشسسیسغَحهختلفاًجامفعالی  
هٌغقِایٍضشکتی)،فصلٌاهِتَسعِتکٌَلَطیصٌعتی.50-43،)15(8،
ٍفٌاٍسی(هلی ،
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 کالًتشی،اسواعیل،هٌتظش،غالهعلی،قاضیًَسی،سیذسپْش(،)1398تذٍنيسٌاسنَّایگرزاسبرِ

ٍضعی بْبَدنافتۀساختاسسیاس گزاسیعلنٍفٌّراٍسیدسانرشاى،فصرلٌاهِعلوریپرظٍّصّرای
هذنشن ساّبشدی.102-75،)74(25،
فاعوِ(،)1398هغالعاتآنٌذًٍُقصآىدسسیاس گزاسیعلن،
 کَثشی،سحش،ساداتسحوتی ،
فٌاٍسیًٍَآٍسی،سیاس علنٍفٌاٍسی.118-103،)2(12،
 هحوررذی،سررعیذ،اسررفٌذناسی،سجررب(،)1399هررشٍسًظررامهٌررذٍفشاتحلیرلکیف ریپررظٍّصّررای
آنٌذُپظٍّیاًقال اسالهی.166-129،)1(1،
ٌذًُگاسیدسحَصُعلن،فٌاٍسیًٍَآٍسی ،
آن 
 هٌصَسکیائی،سبابِ،با الحَانجی،فْیورًَِ،ضریيفرشد،فاعورِ،سرْیلی،فشاهرشص(،)1398هغالعرِ
ٍضعی آنٌذُاضاعِتَلیرذاتعلوریپظٍّطرگشاىعلرناعالعراتٍداًرصضٌاسریدسضربکِّرای
ٍاعالوسساًی.163-136،)3(22،

اجتواعیاصدنذگاُهتخصصاىانشاًی،کتابذاسی
داًطگاُّایسرشآهذدس

ٍنظگیّای

آنٌذُپظٍّیدسآهَصشعالی:ضشانظٍ
 هْذی،سضا( ،)1392
آنٌذُ،سّیاف .)55(23،
 هْذی،سضا(،)1394آنٌذُضٌاسیآهَصشعالی:ساّبشدّاٍپیاهذّایساصگاسیداًطگاُباهحیظ
ٍجاهعِ،فصلٌاهِعلوی-پظٍّطیفشانٌذهذنشن ٍتَسعِ.54-31،)1(28،
ً اهررذاسناى،ل ریال،حسرريصادُ،علیشضررا،هجی رذپررَس،هْررذی(،)1393اسصن رابیتررأثیشآنٌررذًُگرراسی
بشسیاستگزاسیعلن،فٌاٍسیًٍَآٍسی،هذنشن ًَآٍسی.102-703،)2(3،
ً اهذاسناى،لیال،حسيصادُ،علیشضرا،الْری،ضرعباى،هجیرذپرَس،هْرذی(،)1392چراسچَبیبرشای
ّوشاستانیآنٌذًُگراسیاًغبراقیبراسیاسر گرزاسیهبتٌریبرشضرَاّذعلرن،فٌراٍسیًٍرَآٍسی،
هذنشن ًَآٍسی.50-21،)1(2،
ً اهذاسناى،لیال(ٍ،)1399اکاٍیسٍشّایاسصنرابیهغالعراتهلریآنٌرذًُگراسیعلرنٍفٌّراٍسی،
فصلٌاهِعلویپظٍّطیساّبشدفشٌّگ.76-37،)49(13،
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آنٌذُپظٍّیجْر عشاحریهرذلدسآهرَصشعرالی،
هؤلفِّای 
ً یاصآرسی،هشضیِ(،)1394تعییي 
آنٌذُپظٍّیهذنشن (23،ضواسُ(4پیاپی.64-55،))97

ً جفی،هَسی(ً،)1399ظشنِ«توذىًَنياسالهی»اصسٍنکشدفلسفیً-ظشیتاسٍنکشدتراسنخی-
ًظشی،فصلٌاهِهغالعاتبٌیادنيتوذىًَنياسالهی.40-1،)2(3،
ٍ اعظی،سیذکوال،قویاى،هحوذهْذیٍ،قفی،سیذحسام(،)1396آنٌذُپظٍّیدسعلرَماًسراًی

باسٍنکشدهذنشن داًص هالحظات،دستاٍسدّاٍاثشات،فصرلٌاهِعلوریهرذنشن سراصهاىّرای
دٍلتی(5،ضواسُ(3پیاپی.46-31،))19
اهامصادُ،سضا(،)1399
ّ وتیاىهْذیصادُ،جوال،صاسو،ساساى،عش بافشاًی،هحوذسضا،قاسوی 
آنٌذُپظٍّیاًقال اسالهی.69-35،)2(1،
سٌاسنًَگاسیآنٌذُداًطگاُهغلَ دسافق ،1404
 نعقَبیًَ،سهحوذ،دّقاًی،هسعَد،اهیذٍاس،هلیحِ(،)1396آنٌرذًُگراسیداًطرگاُکراسآفشنيبرا
استفادُاصسٍشتلفیقریسرٌاسنَپرشداصیٍتحلیرلاثرشاتهتقراععدسافرقّ1404جرشیضوسری،
بْشٍُسی)43(4(11،صهستاى) .74-45،
هذنشن  
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