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 )1مقدمه
تحوالت شگفتانگیز منطقه ما در ميانه قرن چهاردهم شمسی /اواخر قرن بيستم ميالدي ،نويدبخش بيداري
مردم مسلمان و آزادیخواه كش�ورهاي غرب آسیا بود .پيروزي انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خميني
(ره)،نقطهعطفتاريخكشورومنطقهشد؛واقعهایكهفقطنشانازتحولسياسينداشت،بلكهمیتوانگفت
همه ابعاد زندگي مردم را متحول كرد و بر معادالت كشورهاي منطقه اثر گذاشت.
كش�ور ما در چهار دهه اخیر ،مديريت رويدادهاي بزرگ و مؤثری چون انقالب اسلامي و تغيير نظام ،جنگ
تحميلي و عوارض آن يا تحریمها و پيامدهايش را تجربه كرده و هر از چند گاه با آزمون و خطا ،فراز و نشیبهای
وضعيت س�خت و بحراني اين سالها را از سر گذرانده اس�ت .البته جمهوری اسالمی ایران ،از اين دشواریها
توشههایعلميوتجربياندوختهتادرآغازدههپنجمپيروزيانقالباسالمي،درانديشهطراحيالگويويژه
خود براي پيشرفت باشد؛ الگويي اسالمي ايراني كه بتواند به مثابه نقشهای جامع بر خطوط اصلي حركت پرتو
بيفكند ،تالشها و کوششهای بخشهای گوناگون را صورت و محتوايي منسجم و هماهنگي ببخشد و حركت
درمسيرپيشرفترابهسامانتروسریعتركندوهمچنینبتواندراهيبهرويديگركشورهاياسالمي گشايد.
مركز الگوي اسلامي ايراني پيش�رفت ،با اين هدف تأسیس شده اس�ت كه در اين راه ،زمينهساز همگرايي و
همافزایی تالش همه اندیشمندان و نخبگان كشور باشد ،فرصتي براي انديشيدن و ارائه محصول اندیشهها
و گفتوگو درباره دس�تاورد مطالعات و افكار استادان و پژوهشگران فراهم سازد ،ميان نخبگان كوشا و فعال
ارتباط برقرار كند و پش�تيبان همه كساني باشد كه در راستای دس�تيابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
تالش میكنند.
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 )2پيشينه
از سال 1384رهبر معظم انقالب اسالمی ضمنبیانات خود ،در دانشگاههای سمنان،
يزد ،ش��يراز و فردوسی مش��هد اهميت انديش��ه و تأمل درباره پيشرفت و ضرورت
برخورداري از الگويي جامع در اين زمينه را مطرح فرمودند .ایش��ان در سال 1388
در جمع دانش��گاهيان استان كردستان ،ابعاد گوناگون و مباني الگويي را كه مد نظر
داشتند ،بسط دادند .پس از اين رهنمودها ،نخستين نشست انديشههاي راهبردي با
موضوع«الگویاسالمیایرانیپیشرفت»درتاریخ 9دي 1389درمحضررهبرمعظم
انقالب اسالمي و با شرکت استادان ،محققان و صاحبنظران ذیربط تشكيل شد .در
این نشست ده تن از انديشمندان ،خالصه مقالههای خود را ارائه کردند و چند تن از
استادان نيز در اين زمينه به اظهارنظر پرداختند .ديگر مقاالت رسيده به اين نشست
پس از داوري در مجموعهاي تحت همين عنوان منتشر شد .مقام معظم رهبري ،اين
نشست را حركتي در آغاز يك راه برشمردند ،حركتي كه بايد تداوم يابد و نه تنها نبايد
به مجموعهای خاص محدود ش��ود ،بلكه بايد نخبگان كشور با همه ظرفيت براي به
ثمر رسیدن آن به ميدان بيايند .از نگاه ایشان ،تهیه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،
كوتاهمدت و زودبازده نيس��ت ،بلكه الزم است مراحل بسياري را از سر بگذراند و در
اين راه ،انديشهها ،ورز بخورند تا قوام الزم را بيابند و به نقطهاي اساسي برسند .رهبر
فرزانه انقالب اسالمی در اثنای همين س��خنان ،از ضرورت راهاندازی مركزي براي
پيگيري اين ایده ياد كردند؛ مركزي كه بتواند اين حركت عظيم را پشتيباني كند.
در 27ارديبهشت 1390دوميننشستانديشههايراهبرديباموضوع«عدالت»در

محضرمقاممعظمرهبريبرگزارشد.برپاييايننشستهمراهبافراهمآمدنمقدمات
تأس��يس مركزي بود كه رهبر فرزانه انقالب اسالمي در نشست نخست از ضرورت
راهاندازي آن ياد فرموده بودند .در نشست دوم ،دكتر صادق واعظزاده ،دبير نشست،
گزارشي از مطالعات و مشورتهاي صورت گرفته در اين زمينه ارائه كرد و يادآور شد
كهپسازبررسيهايبسيار،درمجموعبهايننتيجهرسيدهايمكهاينمركزبهصورت
مجموعهاي چابك ،بسيار با كيفيت و با مؤونه اندك ،اما با گستردگي در ميان نخبگان
و صاحبنظران طراحي ش��ود تا بتواند هماهنگ كننده همه ظرفيتهايي باشد كه
عالقهمند و آماده كمك به تدوين و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت هستند.
در دوم خ��رداد  1390مقام معظم رهبري طي حكمي ب��ا تأكيد بر عزم جدي براي
دستيابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت و لزوم استفاده از ظرفیتهای موجود در
عرصههای علمي براي فراهمسازی مقدمات تدوين الگو و توسعه گفتماني و توليد
علم در اين حوزه ،فرمان تأسيس مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت را صادر ،رئيس
و اعضاي شوراي عالي مركز را منصوب کردند .پس از صدور فرمان رهبري نخستين
جلسه ش��وراي عالي مركز به رياس��ت دكتر صادق واعظزاده در  18خرداد 1390
تشكيل و تا پایان مهرماه1397مجموعاً 162جلسه رسمی برگزار کرده است .در اول
تير 1390اساسنامهمركزكهبهتصويبرهبرفرزانهانقالباسالميرسيدهبود،ابالغو
جايگاه تشکیالت مركز به عنوان نهادی علمی پژوهشی ،تحت نظر ایشان تعيين شد.
مطابق اين اساسنامه ،مركز داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي و اداري است.
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 )3حکم تـأسیس مركز الگوی اسالمي ايراني پيشرفت
بسماهلل الرحمن الر حیم
باتوجهبهعزمجديبرايدستیابیبهالگوياسالمیایرانیپیشرفتولزوماستفاده
همه جانبه از ظرفیتهای موجود در عرصههای علمی (حوزوی و دانشگاهی) در
جهت فراهمسازی مقدمات تدوین الگو و توسعهگفتمانی و تولید علم در این حوزه،
مرکز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت تشکیل میگردد و حضرات آقایان:
 دکتر صادق واعظزاده حجتاالسالم علیاکبر رشاد ،رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی حجتاالسالم احمد واعظی ،رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم حجتاالسالم دکتر میرمعزي دکتر داودي دکتر خلیلی عراقی دکتر زاهدي وفا دکتر اکبرزاده دکتر سعید جبل عاملی دکتر میرغفوريرا به عنوان اعضاي ش��وراي عالی مرکز و آقاي دکت��ر صادق واعظزاده را به عنوان
رئیس شورا و رئیس این مرکز منصوب مینمایم.
مزید توفیقات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.
سیدعلی خامنهای
 2خردادماه 1390

 )4ضرورت
پژوهشهای نظری و تجارب عینی مبین آن است که یک الگوی جهان شمول و یکتا
برای پیشرفت تمام جوامع در دست نیست .در عوض الگوهای توسعه متعدد و تجارب
حاصل از اجرای آنها در نقاط مختلف دنیا پیش رو است .این الگوها چون منطبق بر
آموزههای اس�لامی و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اقلیمی ایران نیست ،قابلیت
اقتباس و تقلید در کشور ندارد .بنابراین طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که
از ابتکارات هوشمندانه رهبر معظم انقالب است بر شناخت تحوالت نظری و تجارب
عملی در موضوع توسعه در جهان استوار است و دالیل متقن علمی دارد .نظام اسالمی
به پشتوانه مبانی مستحکم اسالمی و تجارب گرانبهای ملی این ظرفیت و رسالت
را دارد که در جهت پایهگذاری تمدن نوین اسالمی ،خود مبتکر و طراح الگوی بومی
پیشرفت کشور باشد.
ممکناستاینسئوالبهذهنبرسدکهآیااسنادوبرنامههاییکهطیسالیانگذشته
با تالش صاحبنظران و کارشناسان کشور تدوین شدهاند برای ترسیم افق و مسیر
پیش��رفت جامعه کافی نیس��ت؟ چه کمبودی در مجموعه اسناد باالدستی کشور
موجب شده اس��ت تا رهبر معظم انقالب اسالمی که بر حوز ه سیاستگذاری کالن
کشور اشراف دارند ،تدوین الگویی بومی برای پیشرفت کشور را ضروری دانسته و آن
را تجلیگاه ثمرات انقالب اسالمی و سند باالدستی کشور بنامند و مرکزی زیر نظر
خود برای مدیریت طراحی آن تأسیس کنند؟
ش اساسی الزم است روند جاری پیشرفت کشور را
برای پاس��خگویی به این پرس 
مورد واکاوی قرار دهیم .آنچه از این رهگذر حاصل خواهد شد آن است که گرچه
روندحرکتجامعهدردهههایگذشته،بهاستنادشاخصهایموجود،درمجموع

 )5اهداف و وظايف مركز الگوی اسالمي ايراني پيشرفت
مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در خردادماه  ۱۳۹۰با انتصاب اعضای شورای
عالی و تصویب اساسنامه توسط مقام معظم رهبری و با هدف بهرهگیری از ظرفیت
علمی و نخبگانی کش��ور برای تدوین الگوی بومی پیش��رفت کش��ور تأسیس شد.
اساسنامه این مرکز یک ماه پس از ابالغ حکم مقام معظم رهبری ،در  8ماده در تاریخ
 1390/04/01به تصویب معظم له رس��ید .طبق ماده سه اساسنامه ،مرکز الگو سه
وظیفه اساسی برعهده دارد که عبارتند از:
الف -تعمیق و توس��عه تفک��ر ،تحقیق و
نظریهپردازی در زمینههای مرتبط با الگو
ب -گفتمانس��ازی با هدف شکلگیری
دلبستگی و چشمانداز مشترک نخبگانی
در زمینه الگو
ج -طراحی و تدوین الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت
مجموعه این وظای��ف تداخلی با وظایف
نهاده��ای سیاس��تگذار ،قانونگ��ذار و
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مثبت بوده و دستاوردهای بزرگ حاصله در حوزههای علمی و آموزشی ،بهداشتی،
محرومیتزدایی ،سیاس��ی ،امنیت��ی و  ...غیر قابل انکار اس��ت ،لیکن نمیتوان
فرصتهای گرانبهایی را که بدلیل حرکتهای زیگزاگی ،مقطعی و غیر هدفمند
در خیلی از عرصهها از دس��ت رفته است نادیده گرفت .سرمنشا و علت اصلی این
نقصان در کجا است؟ چرا علیرغم در اختیار بودن اسناد برنامهای متعدد و تالش
دولتمردان در دورههای مختلف ،آهنگ پیش��رفت کشور از سرعت و انسجام و
هماهنگی الزم در تراز انقالب اسالمی برخوردار نبوده است؟ صاحبنظران براین
باورند که مشکل اصلی ،در دس��ترس نبودن و اجرا نشدن الگوی بومی پیشرفت
کشور بهعنوان نقش��ه راه حرکت جامعه اس��ت؛ الگویی جامع و بلندمدت ،ناظر
به حل مسائل اساس��ی کشور ،سازگار با ش��رایط عینی جامعه ایران ،بهرهمند از
دس��تاوردهای متقن علمی و مبتنی بر
مبانی و آموزههای اسالمی .تا زمانی که
چنی��ن الگویی طراحی نش��ود و مبنای
سیاس��تگذاریها و برنامهریزیه��ای
کالن کش��ور قرار نگیرد ،نبای��د انتظار
مصونی��ت از آفات حرکته��ای رفت و
برگش��تی و زیگزاگی در مسیر پیشرفت
کشور داش��ت .بدیهی است که طراحی
چنین الگویی کاری بزرگ و زمانبر است
و تنها با به می��دان آمدن ظرفیت علمی
و نخبگانی کش��ور حاصل خواهد ش��د.

ش��ناخت قابلیتها و سرمایههای ماندگار ملی به همراه واکاوی چالشها و موانع
با رویکردی آیندهپژوهانه از الزامات دسترسی به این نقشه راه است .مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت بنا برچنین ضرورتی تأسیس شده است.
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برنامهریز کش��ور نظیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام ،مجلس شورای اسالمی و
دولت ندارد و در واقع مکمل و هماهنگ کننده فعالیت بلند مدت این نهادها است.
مطابق اساسنامه ،گزارش عملکرد ساالنه مرکز ،توسط رئیس شورای عالی و رئیس
مرکز به استحضار مقام معظم رهبری میرسد و در ضمن برنامه و بودجه پیشنهادی
مثل دستگاههای دیگر ،به سازمان برنامه و بودجه ارائه میشود .بودجه مرکز تحت
نظر ذیحساب رسمی وزارت اقتصاد و نیز در چارچوب آییننامه ابالغی دفتر مقام
معظم رهبری هزینه و از سوی حسابرس دفتر مقام معظم رهبری حسابرسی شده و
گزارش آن به تصویب شورای عالی مرکز میرسد.
مهمتریناهدافتعریفشدهدرذیلهریکازوظایفسهگانۀمرکزبدینشرحاست:
 )1-5تعمیق و توسعه تفكر ،تحقيق و نظریهپردازی
 )1تعيين خطوط و زمینههای پژوهش��ي مورد نياز در خصوص الگوي اس�لامي
ايراني پيشرفت و تقسيم كار ملي و هماهنگي و همچنين حمايت سختافزاری و
نرمافزاری از اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت انجام پژوهشهای مزبور.
 )2بسترس��ازي در جه��ت پديد آم��دن و همچنين هماهنگي مي��ان حلقهها و
كانونهاي تفكر و طراحي الگو در كشور به ويژه در دانشگاهها و حوزههای علميه
و مراكز تحقيقاتي.
 )3سرمایهگذاریعمدهبر روينخبگانجوانو مستعد در حوزهودانشگاهو اهتمام
به ايجاد بس��ترهاي الزم به منظور تربيت نيروي علمي مورد نياز كشور در جهت
طراحي و اجراي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت.
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 )4برنامهریزی و هماهنگي براي برگزاري و پش��تيباني نشستها و همایشها و
کارگاههای علمي و دورههای تخصصي در زمینهها و موضوعات مرتبط با الگو در
سطح ملي و بینالمللی.
)5برقراريارتباطوهمكاريباشخصیتهاو مجامععلميبینالمللیوتبادلنظر
و ارائه دستاوردها و الهامبخشي در سطح جهان در زمينه الگو.
 )6شناس��ايي و معرفي آثار علمي برجسته و اس��تعدادهاي برتر در زمينه الگوي
اسالمي ايراني پيشرفت و تقدير از آنها.
 )2-5گفتمانسازی
 )1زمینهسازی ،طراحي و هماهنگي به منظور استفاده از حداكثر ظرفیتهای
ملي به ويژه رسانه ملي در راستای گفتمانسازي و ترويج الگوي اسالمي ايراني
پيشرفت.
 )2بسترسازي و تسهيل حضور گسترده و فعال جوانان در عرصه تفكر و مطالعه و
ابراز نظر براي پيشرفت جامعه و نظام اسالمي و تعميق آگاهیهای ديني و انقالبي
و تاريخي و فرهنگي و اجتماعي و سياسي آنان.
 )3كمك به طرح مباحث مربوط به پيشرفت اسالمي ايراني در مراكز علمي و در
سطح وسيع جامعه با ارتقاي انگيزه ،آگاهي و مشاركت عمومي به ويژه نسل جوان.
 )3- 5طراحي و تدوين الگوی اسالمي ايراني پيشرفت
 )1تعيين روشها ،فنون و ابزارهاي طراحي الگو با استفاده از مشاورت متخصصان

 )6گزيده اقدامات مركز
مركز الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت ،بعد از صدور حكم تأس��یس و با تصویب
اساسنامه ،فعالیتهای خود را بر اساس وظايف محوله در اساسنامه در سه بخش
آغاز كرد .در این مختصر با مهمترین اقدامات انجام شده یا در دست انجام در مرکز
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بر اساس بخشهای مندرج در وظایف اساسنامه،
آشنا خواهیم شد.

 )1-1-6اصول راهنما برای تحقیق و تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بر اساس
رهنمودهای رهبر فرزانه انقالب اسالمی

برا ساس تصمیم شورای عالی در روزهای آغازین فعالیت مرکز مقرر شدبا ا ستفاده
ازبیانات رهبر فرزانه ا نقالب ا س�لامی ،ا صول راهنم��ا برای تحقیق و تدوین ا لگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت برا ساس رهنمودهای معظم له تهیه شد.

آشنایے با مـرکز الگـوى
اسالمے ايراىن پيرشفت

و صاحبنظران و بهرهبرداری از نتايج مطالعات و تحقيقات مربوط.
 )2شناسايي و گردآوري منابع و مراجع علمي و سوابق و اسناد الزم براي طراحي
و تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت.
 )3ايجاد و راهبري ش��بكه فراگير و منعطف الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت با
مشاركت وسيع و مؤثر متخصصان و صاحبنظران دانشگاهي و حوزوي به منظور
تحقيق و طراحي پیشنویس الگو.
 )4طراحي و تدوين پیشنویس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مبتني بر ارزشها
و اصول اس�لامي ،منطبق با ویژگیها و نيازهاي ايران و با توجه به دستاوردهاي
متقن علمي و تجارب ارزشمند انقالب اسالمي و جهان با استفاده از ظرفیتهای
گسترده فكري و تخصصي كشور و تقديم آن به مقام معظم رهبري.
 )5ارزيابي و آسیبشناسی و آیندهپژوهی پيشرفت كشور و نيز كشورهاي برگزيده
به صورت تطبيقي.

 )1-6تعمیق و توسعه تفكر ،تحقيق و نظریهپردازی

 )2-1-6راهاندازی شبكه صاحبنظران

از آنجایی که دستیابی به اجماع نسبی در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ،موجب
انسجام علمي ،پش��تيباني از اجراي الگو و ایجاد گفتمان قوی شده و درنتیجه
اجراي موفق الگو را به دنبال خواهد داش��ت ،ضروري اس��ت زمینه مش��اركت
حداکثری صاحبنظران كش��ور در تدوين اين الگو فراهم شود .به همين دلیل
به منظور بهرهمندی گسترده و وسیع از صاحبنظران در فرايند تدوين الگو ،از
سوی مرکز؛ شبکه صاحبنظران پيشبيني شده است.
براین اساس پس ا ز تدوين نسخه دوم نتایج کارا نديشكدهها ،اسناد توليد شده
از طريق سايت مركز به نظرخواهي جمع گستردهتری از صاحبان فکر و نظر که
به دو گروه تقسیم شدهاند ،گذاشته شد.
گروه ا ول :صاحبنظراني که با دعوت مرکز و ا براز تمايل كتبي ،برای مشاركت در
تدوين الگو و به عنوان عضو شبكه صاحبنظران با مرکز همکاری داشتند .نحوﻩ
ﺍرتباط با این صاحبنظران ،نظرخواهي از آنان با ارسال توليدات انديشكدههاي
مرتبط از طريق پس��ت الكترونيك و يا مكاتبه،برای دريافت نظرات ايش��ان یا
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ش��ركت در س��مينارها و همایشهای علمي مرتبط وا عالم بازخورد نظرات به
ايشان انجام شد.
گروه دوم :ا فراد عالقهمند به موضوعات الگو ،اعم ازا عضای هیئت علمی دانشگاهها
و مراکز پژوهش��ی ،دانش��جويان و طالب حوزههای علمیه و ديگرا قشار جامعه
هستندكه پس ازا نتش��ار نتايج حاصل از فعاليت انديشكدهها در سايت مركز ،با
عالقهمندی اس��ناد را مطالعه و نظرات علمی قابل قبولی به انديشكدهها ارسال
نمودند .این گروه در صورت همکاری مس��تمر ،با تشخیص رئیس اندیشکدهها
میتوانند به عنوان عضو شبكه صاحب نظران با مرکز همکاری داشته باشند.
 )3-1-6تصویب ضوابط تقسيم كار ملی
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يكي از وظايفي كه در اساسنامه براي مركز پیشبینی شده ،بهرهبرداری از حداكثر
ظرفيت ملي براي دستيابي به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت است .شوراي عالي
مركز با هدف به كارگيري ظرفيت عظيم ملي و توان دستگاههای علمي و اجرايي
كش��ور در تهيه الگو و بهرهمندی از مش��ارکت اش��خاص حقیقی و مؤسسههای
آموزشی ،پژوهشی ،علمی ،فرهنگی و اجرایی کشور در تدوين ،گفتمانسازی و
طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و جلوگيري از دوباره كاري ،اصول برنامه
تقسيم كار ملي را به تصويب رساند.
در اين مصوبه ،موضوعاتي كه با همکاری ديگر دس��تگاهها در زمینههای مختلف
علمی به انجام میرس��د ،پیشبینی شده است .از جمله میتوان به پژوهشهای
نظری و کاربردی ،مطالعه ،بررس��ی ،نقد و ارزیابی نظریهها و دیدگاهها ،تسهیل
پژوهشه��ا و مطالعات علمی ،برگ��زاری هماندیش��یها و همایشها ،برگزاری

کرسیهای نظریهپردازی ،تألیف کتاب و مقاله ،انتشار نشریات علمی -پژوهشی،
حمایتازدانشمندان ،محققان،دانشجویانوهمچنينگسترشگفتمانو ترويج
الگوي اسالمي ايراني در جامعه از طريق برگزاری جلسات آزاداندیشی ،مناظره و
مباحثه ،انتشار مقاله در نشریات علمی -ترویجی ،ایجاد و اداره پایگاههای مجازي
و اس��تفاده از ظرفيت رس��انهها به ويژه رس��انه ملي در تهیه و پخش برنامههای
ترويجي و كم��ك در طراحی الگو با گردآوری و پردازش اطالعات ،تهیه و تکمیل
پیشنویس ابعاد و اجزاي الگ��و با همكاري اندیش��مندان و برگزاری حلقههای
هماندیشی ،اشاره کرد.
همچنينبهمنظوراستفادهبيشترازتواندستگاهها،شرایطواولویتهایواگذاری
کار به مؤسسهها و اشخاص حقیقی از جمله تناسب کار با جایگاه و وظایف موسسه،
سوابق مطلوب در موضوع کار ،عالقه و انگیزه نسبت به همکاری ،در اختیار داشتن
نیروی انسانی الزم برای اجرای کار و وجود و تأمین امکانات و منابع الزم پیشبینی
شده است .از ديگر موارد مصرح در اصول تقسيم كار ملي مشخص کردن ضوابط
همکاری با مركز و تعيين حدود مسئولیتهای مرکز در برابر دستگاههای همكار
و نحوه گردش كار براي تسهيل بهرهمندیهای دوجانبه ،است.
 )4-1-6تأسیس دبيرخانه و شورای حوزوی مركز

مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت برای ساماندهی و هماهنگی انجام وظایف
خود در حوزه« ،دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» را در قم
تأسیسکرد.وظایفایندبیرخانهکهزیرنظررئیسمرکزفعالیتمیکندمعطوف
به دو محور عمده زیر میباشد:

نهای تفكر ويژه جوانان
 )5-1-6تشکیل حلق هها و کانو 
بهمنظورايجادوگسترشزمینههایمؤثربرایحضورسازندهجوانانوتشکلهای
گوناگون فرهنگی ،علمی ،اجتماعي و سیاس��ی دانش��جويان و طالب در عرصه
پيشرفت و بهرهگیری ا ز روحيه آرما نخواهی و تحو لگرایی آنان در توسعه تفكر و
ايجاد و ترويج فضاي گفتماني و توليد علم در حوز ههای مرتبط با پيشرفت ،مرکز
الگوی ا سالمی ایرانی پیشرفت تسهیالت الزم برای تشکیل حلقهها و کانو نهای

آشنایے با مـرکز الگـوى
اسالمے ايراىن پيرشفت

الف) برنامهریزی و هماهنگی برای بهرهبرداری از ظرفیتهای حوزههای علمیه
در جهت رفع نیازهای علمی پژوهشی تدوین الگو
ب) ایجاد و توس��عه فضای گفتمانی به منظور افزایش س��طوح تماس مدرسان و
محققان حوزه با مقوله الگوی پیشرفت
این دبیرخانه ،فعاليت رسمی خود را در مهرماه سال 1392در شهر مقدس قم آغاز
کرده است .در رأس دبیرخانه حوزوی ،شورای حوزوی دبیرخانه متشکل از :سه تَن
از اعضای حوزوی ش��ورای عالی مرکز ،معاون پژوهشی مرکز مدیریت حوزههای
علمیه ،سه تا پنج تَن از مدرسان و محققان برجسته حوزههای علمیه ،دبیر شورای
عالی مرکز و رئیس دبیرخانه حوزوی مرکز قرار دارد که مجموع جلسات این شورا
تاکنون  16جلسه بوده است.
دبیرخانه حوزوی در راستای رسالت خود ،با  ۲۶مركز علمی حوزوی و دانشگاهی
تفاهمنامه همكاری امضاء کرده است كه اهم محورهای اين تفاهمنامهها عبارتاند
از :معرفی اولویتهای پژوهشی مرتبط با موضوع الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
به یكدیگر و همكاری در انجام مش��ترك آنها؛ بهرهمندی متقابل در زمینه تبادل
اطالعات علمی -پژوهشی (كتب و آثار ،مجالت و نشریات ،مقاالت ،پایاننامهها،
نرمافزارها ،بانکهای اطالعاتی و کتابخانهها)؛ گسترش گفتمان الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت در میان استادان ،محققان و دانشپژوهان؛ تشكیل گروه علمی
الگو؛ انجام تحقیق و ترجمه در خصوص الگو؛ هدایت پایاننامهها به ویژه رسالههای
دكتری در راس��تای الگو؛ برگزاری دكترای پژوهش��ی در زمینه الگو؛ طراحی و
راهاندازی رشتههای مرتبط با الگو؛ برگزاری نشست و همایش در خصوص الگو؛
مش��اركت فعال در همایشهای مركز الگو؛ انتش��ار مقاالت علمی پژوهشی در

خصوص الگو؛ نشر كتب در زمینه الگو و تجهیز كتابخانه با منابع مرتبط الگو.
دبیرخانه حوزوی مرکز تاکنون دو همایش علمی پژوهشی با عناوین «پیشرفت
از منظر قرآن و حدیث» با دریافت  205مقاله علمی پژوهش��ی پذیرفته ش��ده و
«اهداف و راهبردهای پیش��رفت از منظر قرآن و حدی��ث» با دریافت  197مقاله
علمی پژوهشی و نشست هماندیشی مدیران حوزههای علمیه سراسر کشور و نیز
 30نشست علمی در قم و مشهد برگزار کرده است .از دیگر فعالیتهای دبیرخانه
حوزوی میتوان به انجام چهارده مصاحبه تخصصی با استادان حوزه و نشر کتب
مجموعه مقاالت همایشهای دبیرخانه حوزوی اش��اره کرد .کتابخانه تخصصی
دبیرخانه نیز با بیش از 1500عنوان کتاب در زمینه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
و علوم انسانی تجهیز شده است.
دبیرخان��ه حوزوی عالوه بر وظایف خود ،وظیفه پش��تیبانی از اندیش��کدههای
مرکز الگو را نیز که ش��امل برگزاری جلس��ات اندیشکدههای مرکز ،نشستهای
هماندیش��ی و جلس��ات گفتوگوهای راهبردی به صورت ویدئوکنفرانس و نیز
استقرار اندیشکدههای فقه و حقوق اسالمی ،مبانی در قم را بر عهده دارد.
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تفكر ويژه جوانان را فراهم نموده است.
اینحلقههامجموعههایغيردولتيهستندکهبرحسبموضوعفعاليت،درتعامل
فعال با يك يا چند ا نديشكده ا لگو وبرا ساس آئیننامه مصوب شورای عالی با هدف
طراحي ا بتكارات ا نگيزش��ي و تبديل موضوع «الگوي ا سالمي ايراني پيشرفت »
به مطالبه عمومي و چشمانداز مش��ترك جامعه نخبگاني جوان تشکیل شدهاند
و وظیفه ايجاد همگرايي و همافزایی فعالیتهای مرتبط با الگو در س��طح جوانان
دانشگاهی و حوزوی و كمك به ايجاد شبكه فراگير همفكري را به عهده خواهند
داشت و فاقد نقش ا جرايي و كاركرد سياسي هستند .تاکنون تعداد16حلقه فکری
در مرکز ثبت شدهاند.
 )6-1-6شناسايي و معرفي استعدادهای درخشان كشور

12

به منظور شناسايي و معرفي استعدادهاي درخش��ان کشور که در زمینه الگوی
اسالمی ایرانی پیش��رفت فعالیت دارند ،آییننامهای با هدف شناسايي و معرفی
اس��تعدادهاي درخشان کشور در راستای الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت برای
تبیین ابعاد مختلف از جمله جنبههای گوناگون نقشه راه تدوین الگوی اسالمی
ایرانی پیش��رفت ،اقدام در راس��تاي عملياتي كردن آن و کمک به ایجاد گفتمان
علمی و کاربردی و تصمیمسازی در چارچوب الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،به
تصویب شورای عالی رس��ید .انتظار مرکز از استعدادهاي درخشان در خصوص
الگوياسالميايرانيپيشرفت،نظریهپردازی،عملگرایی،ايجادنهضتاجتماعي
و پيشرفت فرهنگ كار گروهی ،رصد پيوسته مسائل و تحليل رويدادها و حساس
بودن به كاربست تحقيقات در خصوص الگوي اسالمي ايراني پيشرفت است .در

این آییننامه اعطاي جوايز علمي ،فرهنگي ،اجتماعي ،صنعتی به آثار گرانسنگ
پديدآورندگان در موضوع الگوي اسالمي ايراني پيشرفت پیشبینی شده است.
 )2-6گفتمانسازی
 )1-2-6تدوين سند ايجاد و حفظ فضای گفتمانی پیرامون الگوی اسالمي ايراني
پيشرفت

همگانی کردن گفتمان پیش��رفت و تقویت همفکری درباره موضوعات و مسائل
اساسی کشور از جمله اهداف مركز است كه در فضایی مناسب برای هماندیشی،
گفتگو و همدلی صورت میپذیرد .ترویج گفتمان پیش��رفت همچنین به بهبود
نظام مدیریتی کش��ور ،افزایش س��طح دانش عمومی پیش��رفت ،ارتقای خرد و
بصیرت جمعی و هماهنگی سامان یافته در نظر و رویهها یاری رسانده ،بر انسجام
ملی و اعتماد عمومی خواهد افزود و گفتمانهای رقیب یا پادگفتمانها را تضعیف
خواهد کرد .در اين راستا نهادها و دستگاههای ذیربط به ویژه رسانه ملی و دیگر
وسایل ارتباط جمعی و نیز حوزه و دانشگاه در آموزش و ترویج گفتمان پیشرفت
مس��ئولیتهای خطیری را بر عهده دارند .از اين رو س��ند مذكور به منظور ایجاد
هماهنگی در این تالش ملی تنظیم ش��ده و به تصويب شوراي عالي مركز رسيده
است .در اين س��ند ضمن تش��ريح اصول و مبانی گفتمان پیشرفت ،محورهاي
گفتمان ،راهبردها و اقدامات الزم پیشبینی و تقس��یم کار ملی صورت پذیرفته
شده است.

گسترش روزافزون استفاده از فضاي مجازي و امكان توليد محتواي بيشتر در این
فضا ،مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت را بر آن داشت تا با راهاندازی وبگاهی در
راستای اطالعرسانی مؤثر به عالقهمندان ،انديشمندان و فرهيختگان اقدام كند.
در اين پايگاه اطالعرس��انی ،بخشهایی نظیر نشستها و گردهماییها ،نشست
اندیشههای راهبردي ،مسئلهشناسي الگو ،الگو از نگاه ديگران ،الگو در رخدادها و
انتشارات مرکز پیشبینی شده است .نشاني وبگاه مركز www.olgou.irاست.
 )3-2-6تشکیل کانون ها و حلقه های تفکر

ب��ه منظور بهرهبرداری همه جانبه از ظرفيت ملي برای تحقق اهداف مندرج در
اساسنامه مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ،به ويژه كمك به ترويج گفتمان
سازي ،توس��عه تفكر و توليد علم در حوزه های مرتبط با پيشرفت و تقسیم کار
ملی ،حلقهها و کانونهای تفكر پیشبینی شده است که در قالب مجموعههای
غير دولتي با هدف پشتيباني از يك يا چند انديشكده در تعامل فعال با انديشكده
هاي مربوط خواهند بود .اين مجموعهها فاقد نقش اجرايي و كاركرد سياس��ي
هستند.
دسترس��ي به ظرفیت های فكري و علمي سراسر كش��ور در حوزههای مرتبط با
پيشرفت اسالمي ايراني و تس��هيل نقش آفرینی آنها در اين عرصه ،ساماندهي و
همراستایی فعالیت های مرتبط با الگو در سطح كشور با هدف هم افزایی و كمك
به ايجاد ش��بكه فراگير هم فكري و اجتناب از پراکنده کاری و طراحي ابتكارات
انگيزش��ي با هدف تبديل موضوع «الگوي اس�لامي ايراني پيشرفت » به مطالبه
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 )2-2-6راهاندازی پايگاه اطالعرسانی مركز

عمومي و چش��م انداز مش��ترك جامعه نخبگاني ،از جمله ا هداف تش��كيل اين
حلقهها است.
وظايف اين حلقهها ش��امل همفكري برای تعيين مسائل ا ساسي و كالن كشور
و ا رائه راهكارهاي مناس��ب در حوزه تخصصي حلق��ه (كانون) وا نعكاس نتايج به
انديشكدههاي مربوط ،تجزيه و تحليل سیاس��تهای كالن و راهبردي كشور و
تعيين توانمندیها و کاستیهای آنها در حوزه تخصصي حلقه (كانون) وا نعكاس
نتايجبهانديشكده،شناساييشخصیتهایبرجستهعلمي،نظرهپردازان ،جوانان
پرا نگيزه و مس��تعد و معرفي آنها به ا نديشكدههاي مربوط ،كمك به مركزا لگوي
اسالمي ا يراني پيش��رفت در برگزاري نشستها و کارگاههای تخصصي و تهيه و
ارسال مطالب سودمند برای درج در وبگاه و ماهنامه مركزا لگوي ا سالمي ا يراني
پيشرفت ا ست.
هر حلقه ا ز حداقل پنج صاحبنظر در رشتههای متناسب علمی که دست کم یکی
از آنان عضو هیئت علمی با رتبه ا ستادیاری وباالتر (و يا معادل آن درنظام حوزوي)
و یا دارای سوابق مفید مدیریت راهبردی باشد ،تشکیل میشود.
 )3-2-6برگزاری گفتوگوهای راهبردی

گفتوگوهای راهبردی ،یکی از نشس��تهای مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
است که با هدفهای:
الف) گفتمانسازی پیش��رفت و بهرهگیری از دیدگاههای صاحبنظران راهبردی
کشور در جهت تکمیل و تعمیق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
ب) آشنا شدن صاحبنظران یادشده با فعالیتهای مرکز
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ج) تمهید همکاری با قوای سهگانه و مراکز مربوطه
برگزار میش��ود .تاکنون  30جلس�� ه گفتوگوهای راهبردی ،با حضور و سخنرانی
شخصیتهایی شامل رئیس سابق مجلس شورای اسالمی و نیز دو نایب رئیس و یک
معاون مجلس ،رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقالب
فرهنگی ،تعدادی از وزرا و دو معاون رئیس جمهور و رئیس شورای سیاستگذاری
خارجی برگزار ش��ده است (جدول  .)1در این جلسات بیش از  2000تن از استادان
و اندیشمندان عالقمند حضور یافتهاند .مطالب این جلسات پس از تکمیل از سوی
س��خنرانان به عنوان اسناد پش��تیبان در فرایند طراحی الگو مورد بهرهبرداری قرار
گرفته است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

13

علی جنتی

22

مهندس محمدرضا باهنر

14

دکتر محمدرضا عارف

23

دکتر علیرضا مرندی

15

دکتر الهام امینزاده

24

دکتر حسین مظفر

16

عالءالدین بروجردی

25

دکتر علیاصغر فانی

17

دکتر معصومه ابتکار

26

دکتر منصور غالمی

18

دکتر داود دانش جعفری

27

دکتر محسن رضائی

جدول  -1اسامی سخنرانان گفتوگوهای راهبردی

19

مهندس حمید چیت چیان

28

دکتر حسین صفار هرندی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

20

دکتر مسعود پزشکیان

29

آقای اسداهلل عسگر اوالدی

1

دکتر علی طیبنیا

7

حجتاالسالموالمسلمین
مصطفی پورمحمدی

21

دکتر سید یحیی رحیم صفوی

30

دکتر علی مطهری

2

حجتاالسالموالمسلمین سید
محمدحسن ابوترابی فرد

8

دکتر محمد فرهادی

3

مهندس مصطفی میرسلیم

9

دکتر کمال خرازی

4

دکتر علیاکبر صالحی

10

دکتر محمدجواد ایروانی

5

دکتر محمود واعظی

11

مهندس محمدرضا نعمتزاده

6

آیت ا ...قربانعلی دری نجفآبادی

12

دکتر علی آقامحمدی

 )5-2-6برگزاری نشستهای اندیشه ورزی

يكيازوظايفمركزالگوياسالميايرانيپيشرفت،فراهمکردنبستريمناسببراي
اندیش��هورزان ،صاحبنظران و متفكران عرصه پيشرفت با رويكردها و دیدگاههای
مختلف برای ارائه نظرات در محيطي عالمانه و نقادانه اس��ت تا از مسير بحث ،تبادل
نظر و تضارب آرا ،به تدريج اندیش��هها پااليش و ارتقاء يابد و به مرور ایدههای برتر و
جامعتر سر برآورد و نيز اقناع عمومي در بين صاحبنظران حاصل شود .براي تحقق

جدول  -2سخنرانان نشستهای انديشهورزي
ردیف
1

عنوان

سخنران
دكتر رضا داوري اردكاني علم و زندگي

2

دكتر رضا منصوري

3

دكتر صادق آيينه وند

تمد ِن اسالمي
تمدني روزآمد بر جوه ِر ّ
بنياد ّ

مفهوم علم نوین ،علم سنتی ،و موانع توسعه در ایران

7

حجتاالسالموالمسلمين جاي��گاه عدال��ت در گفتمان انقالب اس�لامي و الگوي
اسالمي ايراني
احمد واعظي

8

دكتر علينقي مشايخي

ساختارهای نظام در ایجاد الگوی رشد ایرانی -اسالمی

9

دكتر غالمعلي افروز

ازدواج در آئینه س��ن زیستی و روانی و فرزندآوری بعد
از  45سالگی

10

حجتاالسالموالمسلمين
علياكبر رشاد

11

دكتر حسين عيوضلو

12

دکتر علیرضا صدرا

13

دکتر مصطفی سلیمیفر

14
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اين هدف ،سلسله نشستهای انديشهورزي در زمینههای مرتبط با الگوي اسالمي
ايراني پيش��رفت در چارچوب آییننامه مصوب برگزار میش��ود .در اين نشستها،
صاحبنظران حوزوي و دانش��گاهي در جمعي مح��دود از صاحبنظران و به دور از
تشريفات و الزامات همایشهای متعارف ،آزادانه ،نظاممند ،صريح ،عقالني و منطقي
در باب موضوعات مرتبط با الگو به اظهارنظر و تبادل آرا و گفتوگو میپردازند .تاکنون
ت اندیشهورزی با سخنرانی  49اندیشمند شناخته شده کشور و با
تعداد  50نشس�� 
حضور بیش از  2000نفر از استادان و اندیش��مندان عالقمند در مرکز برگزار شده
است (جدول .)2

ردیف

سخنران

عنوان

نظریهی اسالمی پیشرفت
فرآيند نظامسازي براساس مباني استنباط كالن سيستمي
اسالمي (بحث تطبيقي :اقتصاد و بانكداري اسالمي)
الگوی سیاسی حکمت متعالی
نقش نفت در پیشرفت یا عقبماندگی ایران

تدوين الگوه��اي نظري با صبغهي اس�لامي و ايراني؛
حجتاالسالم دکتر علیرضا راهکاری مناس��ب برای پش��تيباني نظ��ري از فرايند
سياستگذاري و برنامهريزي راهبردي در افق چشمانداز
صادقزاده
 1404جمهوري اسالمي ايران

4

حجتاالسالم دكتر
سيدسعيدرضاعاملي

پارادایم های مفروض الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت؛
تجددگرا
پارادایم متعادل س ّنتیّ -

15

دکتر علیاکبر فرهنگی

5

دكتر محمود متوسلي

نقشه راه در انديشهپردازي و طراحي توسعه بومي

16

6

حجتاالسالم دكتر
عبدالحسينخسروپناه

حجتاالسالم دکتر احمد
احمدی

نقش روش حِکمی -اجتهادی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

17

دکتر مهدی گلشنی

ارتباطات فرهنگی و الگوی پیشرفت
معنویت در عرصه زندگی
از دانش تا حكمت؛ يك نگرش قرآني

15

آشنایے با مـرکز الگـوى
اسالمے ايراىن پيرشفت

16

ردیف

سخنران

عنوان

عنوان

ردیف

سخنران

الگوی پایة پیشرفت؛ مفاهیم اساسی و مؤلفهها

30

دکتر مظفر اقبال

پیشرفت و اصالت فرهنگی

18

حجتاالسالم دکتر علی
ذوعلم

31

دکتر علیرضا صدرا

الگوی توسعه و تعالی فرهنگی

19

دکتر تقی آزاد ارمکی

الزامهای نظری و عملی در دستیابی به توسعه در ایران

32

دکتر رضا مکنون

جایگاه محیطزیست در الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت

20

دکتر خسرو باقری

مرز عینیت و ذهنیت در علوم انسانی :نگاهی انتقادی به
نفی و اثبات علوم انسانی اسالمی

33

دکتر محمدجالل
عباسی شوازی

تحوالت باروری ،فرزندآوری و الزامات آن در
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

21

دکتر حسن بلخاری

هنر و معماری ،زبان ظهور معنا در تمدنها و مهمترین
جلوه تحقق الگوی پیشرفت در جامعه

22

آیتا ...ابوالقاسم علیدوست نهادشناسی ظرفیتهای پیشرفت در تراث اسالمی

34

حجتاالسالم دکتر سید
حسین میرمعزی

منطق ساختار سند الگو

23

دکتر غالمعلی حداد عادل مفهوم «پیشرفت» در فلسفه جدید اروپایی

35

دکتر منصور حقیقت

چالشهای استفاده از شاخصهای علمسنجی

جمعیت و پیشرفت :آیندهنگری جمعیت در ایران

36

دکتر ناصر فکوهی

جایگاه هویت در تدابیر الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت

37

دکتر محمدحسین
رامشت

بنیانهای معرفتی ایرانشناختی الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت

دکتر محمدحسین
پناهی

بایستههای اجرا و تحقق تدابیر عرصه اجتماعی
حکمرانی علم و فناوری در ایران

24

دکتر محمد میرزایی

25

حجتاالسالم دکتر داود
فیرحی

مبانی حاکمیت و الگوهای دولت در فقه معاصر شیعه

26

دکتر مسعود درخشان

اهمیت آیندهپژوهی در تدوین الگوی اس�لامی ایرانی
پیشرفت (مطالعه بحران انرژی در اقتصاد ایران)

38

27

دکتر سعید زیباکالم

ربط و نسبت فقه و علوم اجتماعی و داللتهای آن در
تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

39

دکتر سپهر قاضی نوری

28

دکتر ابراهیم متقی

نظریه پردازی راهبردی در عصر آشوب ژئوپلتیک

40

دکتر یحیی فوزی

علوم انسانی و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

29

حجت االسالم دکتر
سیدعباس موسویان

روش طراحی ابزارهای مالی اسالمی در الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت

41

دکتر محمد مقیمی

چالشهای مدیریتی مرتبط با اجرای سند الگوی
اسالمی -ایرانی پیشرفت

42

تداخالت کارکردی الیه حکمرانی علم ،فناوری و
دکتر حسین ساالر آملی
نوآوری کشور

43

دکتر حسین راغفر

اقتصاد سیاسی خام فروشی و راهکارهای توقف
آن در ایران

44

دکتر رضا منصوری

علم در  75سال آینده ،رهنمودهایی برای ایران

45

حجت االسالم و المسلمین
سیدعباس نبوی

بررسی پیشران ها در گفتمان الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت

46

پیوندهای روستایی -شهری در الگوی پیشرفت
دکتر محمدرضا رضوانی
نواحی روستایی کشور (ناظر به تدبیر  33سند الگو)

47

دکتر میثم موسایی

اصول حاکم بر مالیاتهای اسالمی در راستای
تحقق عـدالت مالیاتی و کارایی اقتصـادی

48

دکتر غالمعلی افروز

«مبانی روان شناختی؛ فرزندآوری سالمت،
رویکرد عقالنی فرزندپروری موفق (ناظر به تدابیر
 41 ،40 ،5و  42سند الگو)»

49

دکتر ایمان افتخاری

چهارگانه سیاستگذاری ،تأمین مالی ،اجرا و
نظارت در توسعه علمی کشور؛ نگاهی به تدبیر
شماره  11سند الگو

50

دکتر امیرحسین
بانکی پور

ابر بحـران پیـری جمعیت و راهحل آن در
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

استفاده از مش��اوره متخصصان ،صاحبنظران و بهرهبرداری از نتایج تحقیقات
و مطالعات دیگر دس��تگاهها و استفاده از حداکثر ظرفیت ملی در تهیه مقدمات
تدوین الگو ،از جمله وظایفی است که در اساسنامه مرکز بدان توجه شده است.
بر این اساس به منظور بهرهمندی از تجربههای عملی مدیران عالیرتبه راهبردی
کشور در حوزههایی همچون برنامهریزی ،علم و فرهنگ در طول سالهای پس
از انقالب اسالمی در دستور کار مرکز قرار گرفت و جلسات متعدد و جداگانهای
بر اساس موضوع فعالیت با حضور رؤسای سابق ،سازمان برنامه و بودجه کشور،
وزرای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی به همراه
دبیران ستاد انقالب فرهنگی و شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد و تجارب
گذش��ته آنان در جه��ت موفقیتها و موانع اجرای برنامههای توس��عه به بحث
گذاشته شد.

آشنایے با مـرکز الگـوى
اسالمے ايراىن پيرشفت

ردیف

سخنران

عنوان

 )6-2-6برگزاری جلسات تبادل نظر با مدیران ارشد کشور

 )7-2-6نشست مشترک شورای عالی مرکز با روسای منتخب دانشگاهها

یکی دیگر از جلساتی که در راستای استفاده از تواناییهای دانشگاهها و دعوت از
دانشمندان و استادان برجسته برای همکاری با مرکز و عضویت در اندیشکدهها و
شرکتدرکنفرانسهایعلمیمرکزاثربخشاست،نشستمشترکشورایعالی
مرکز با روسای دانشگاههای منتخب میباشد .در این نشست روسای دانشگاهها
با وظایف و برنامههای مرکز الگو آش��نا و آمادگی خ��ود را برای همکاری علمی و
مأموریت اس��تادان دانشگاهها با مرکز در راس��تای تحقق اهداف و تدوین الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت اعالم کردند.
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آشنایے با مـرکز الگـوى
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 )8-2-6نشست مشترک شورای عالی مرکز با روسای انجمنهای علمی منتخب

نخستین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که با هدف استفاده از دیدگاه
صاحبنظران برای طراحی الگو و تهیه نقشه راه برنامهریزی شده بود ،استفاده از
انجمنهای علمی به عنوان نیروهای متشکل علمی و تخصصیکشور را در دستور
کار قرار داد .به همین منظور در نشست مشترک رؤسای انجمنهای منتخب با
شورای عالی این مباحث مطرح شد که به حضور قابل توجه انجمنهای علمی در
تهیه نقشه راه و طراحی الگو انجامید .مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت عالوه
بر اس��تفاده از فرهیختگان علمی انجمنها در اندیشکدهها ،از نظرهای علمی و
تجربههای آنان بهرهمند است و وظایفی را در جهت استفاده از تجربههای علمی
انجمنها به بعضی از انجمنهای علمی واگذار کرده است.
 )3-6طراحی و تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

 )1-3-6تعریف چیستی و مفهوم الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

18

دستيابي به تعريف الگو و رسيدن به مفهوم آن از دغدغههای اصلي مركز به شمار
میرفت .پس از بحث و تبادل نظر در جلسات متعدد و بهرهمندی از نظرات نخبگان
حوزهودانشگاه،اينتعريفموردتوافقاعضايشورايعاليمركزقرارگرفت«:الگو،
نقشه جامعی است كه هدف و سمت حركت ،شيوه حركت و نحوه رفتار جامعه را
براي تحقق يافتن تحول تكاملي جامعه بيان میکند».
بر اساس این تعریف سند الگو حاوي سرفصلهای زير خواهد بود:
 )1تبيين وضعيت مطلوب جامعه اسالمي ایرانی در چهار عرصه فكر ،علم ،معنويت
و زندگي به صورت جام��ع و تعريف نمودهاي بيروني و مؤلفههای ملموس آن در

قالب شاخصهای قابل سنجش
 )2تعيين معيارها ،نقاط مرجع و راهنماي مسير در مقاطع دو ساله براي پايش و
ارزيابي پيشرفت
 )3تدوين راهبردها (چگونگي حركت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب)
 )4طراحی ساختارها و نظامهای کالن خود اصالحگر پیشران به سوی پیشرفت
 )5طراحي و تعريف نظام پايش و نظارت پيشرفت كشور
 )2-3-6تصويب نقشه راه طراحی ،تدوین ،تصويب و پايش الگو

به منظور تدوین «نقشه راه براي تحقيق و تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت»،
عالوه بر برگزاری نخستين كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت با موضوع نقشه
راه طراحی و تدوین الگو در خرداد  ،1391چندین کارگروه متشکل از استادان بنام
حوزه و دانشگاه مأموریت یافتند ضمن جمعآوری کلیه سوابق علمی موجود کشور
در این زمینه ،مقاالت ،سخنرانیها و پرسشنامههایی که در کنفرانس توزيع شده
بود را مطالعه کنند ،پس از جمعبندی و بهرهمندی از محتوای منتخب ،پیشنویس
نقشه راه را تهیه کردند.
این کارگروهها با استفاده از مقاالت و محتوای مطرح شده ،هفت نقشه راه ارائه دادند
که در جلسات متعدد ،با همكاري و همفكري صاحبنظران ،با ادغام نقشهها دو طرح
به دست آمد که برای تصمیم نهایی به شورای عالی ارائه شد.
شوراي عالي مركز نيز در جلسه مورخه « ،1391/9/25نقشه راه طراحی ،تدوین،
تصویب و پایش الگو» را تصويب کرد که از س��وی رئیس ش��ورای عالی برای اجرا
ابالغ شد.

از آنجایی ک��ه تدوین الگو نیاز به رویک��رد آیندهپژوهانه ب��ه رویدادهای داخلی،
منطقهای و جهانی دارد ،کارگروهی زیر نظر یک اس��تاد حوزه آیندهپژوهی ،سند
آیندهپژوهی را تدوین کرده اس��ت .ضمن آنکه اندیشکدههای مرکز نیز هر یک در
حوزه تخصصی اندیشکدهبه بررسی شگفتی سازها و پدیدههای نوظهورپرداختهاند.
نتای��ج آیندهپژوهی در طراحی بخش افق در الگوی پایه اس��تفاده ش��ده اس��ت.

 )4-3-6طراحی و تدوین الگوی پایه پیشرفت

مرک��ز الگ��وی اس�لامی ایرانی پیش��رفت طی هش��ت س��ال تکاپوی فش��رده
علمی با به��ره گیری از مش��ارکت حدود  4000اندش��مند و پژوهش��گر حوزه و
دانش��گاه ،برگزاری صدها جلس��ه بحث و تب��ادل نظر علمی و راهب��ردی ،صدها
هزار نفر س��اعت وق��ت مصروف��ه و بی��ش ا ز  40000صفحه مت��ن علمی تولید
ش��ده ،ا لگوی پایه پیش��رفت را بر مبنای گفتم��ان نخبگانی فراگی��ر تهیه کرد.
ای��ن الگ��و مش��تمل ب��ر
س��رفصلهای مبانی(پیش
فرضها) ،آرمان (ارزشهای
فرازمان��ی و فرامکان��ی)،
رسالت(تعهد و ماموریت ملت
ایرانونظاماسالمی)،ا فق(هد
فهای پنجاه س��اله کش��ور)
و تدابیر (اقدامات ا ساس��ی و

آشنایے با مـرکز الگـوى
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 )3-3-6آینده پژوهی

تصمیماتکالنبرایتحققافق)است.هریک ازاینبخشهاحاویهزارانصفحه
ا س��ناد پشتیبان است .این الگو از پش��توانه حمایتی بخشهایی از جامعه علمی و
نخبگانی کشوربرخوردار شده و زمینه فهم و عزمی مشترک را در بین آنان به عنوان
گروههایمرجعفراهمکردهاست.اینالگودرمراحلبعددراختیارمراجععظامتقلید
و حوزههای علمیه ،استادان و دانشکدههای مربوط و نیزنهادهای سیاست گذاری
وبرنامهریزیکشورقرارگرفتوپسازتکمیلبهمحضررهبرانقالبتقدیمشد.
 )5-3-6تأسیس اندیشکدهها

به منظور تهیه و تدوین مبانی بينش��ی و ارزش��ی الگو و همچنی��ن طراحی الگو در
عرصههای مختلف ،انديش��کدههایی با عناوین معین و بر اس��اس مصوبات شورای
عالی ،زیر نظر «مرکز الگوی اس�لامی ايرانی پيشرفت» تشکيل و مطابق نظامنامه
مصوب شوراي عالي اداره میشود.
هر انديشكده ،اتاق فكري است متشكل از تعدادی از صاحبنظران با سابقه فعاليت
مؤث��ر در سیاس��تگذاری،
قانونگذاریوفعالیتمدیریت
راهبردی ،اس��تادان و فضالي
حوزه و دانشگاه كه در موضوع
انديش��كده صاحب کرسی یا
آثار علمی برجس��ته هستند،
كارآفرينان و فعاالن برجسته
بخش غیردولتی صاحبنظر
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در موضوع انديش��كده و سه تا پنج تن محقق جوان كه به طور مؤثر با مركز همكاري
میکنند و به عضویت كارگروه ویژه انديشكده در میآیند.
هر اندیش��کده ،دارای رئیسی است که عالوه بر تس��لط بر موضوع اندیشکده ،توان
هدايت انديشكده و جمعبندی نظرات اعضا را دارد و حداقل يك روز در هفته با مركز،
همكاري میکند .همچنین ،یک��ي از اعضاي هیئت علمی تمام وقت مركز که توان
كافي براي تحليل ،جمعبندی نظرها و تدوين اسناد و مدارك مورد نياز انديشكده را
دارد ،به عنوان «دبیر» اندیشکده انتخاب میشود.
بهمنظور بررس��ی تخصصی ابعاد الگو 14 ،اندیش��کده یا حضور استادان و فضالی
شناخته شده دانشگاه و حوزه در مرکز تشکیل شده است .از بدو تاسیس مرکز ،بیش
از 200تنکهغالباًازچهرههایبرجستهعلمیدردانشگاهوحوزهویاازشخصیتهای
راهبردی کشور هستند به طور مستمر به عنوان عضو در این اندیشکدهها به فعالیت
در راس��تای وظایف فکری مرکز پرداختهاند .بیش از  2000تن از استادان و فضالی
دانش��گاه و حوزه نیز ،به عنوان ش��بکه صاحبنظران در قلمرو رشته علمی خود با
اندیشکدهها همکاری داش��تهاند .امکان همکاری دیگر صاحبنظران با مرکز نیز از
طرق مختلف فراهم است.
 )1-5-3-6منطق تشكيل انديشكدهها
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تقسیمبندیالگوبهاجزا،موضوعاتوحوزههایمختلف،ازپیچیدهترینتصمیمات
مرکز در مرحله س��ازماندهی بوده است .نگاهها ،بینشها و مبانی فکری گوناگون
و همچنین تجربیات مختلف داخل و خارج کشور ،مدلهای مختلفی را برای این
تصمیم کلیدی پیش روی مرکز نهاده بود .س��رانجام با مطالعه و تعمق در مبانی و

ارزشهای دینی ،رهنمودهای مقام معظم رهبری ،نظریات متفکران اس�لامی،
تجربیات سیاستگذاری و برنامهریزی کشور ،نظرهای دانشمندان در طبقهبندی
نیازهای انسان ،دس��تاوردهای بینالمللی از جمله شاخصهای توسعه انسانی و
توسعه پایدار و با بهرهگیری از مشورت متخصصان ،نتایجی به شرح زیر حاصل شد:
مدل پیشنهاد شده شامل مبانی ،ارکان و عرصههای الگو است .فکر ،علم و معنویت
عالوه بر آنکه همراه با زندگی ،چهار عرصه الگو را تشکیل میدهند ،ارکان عرصه
زندگی هم به شمار میآیند .این ارکان بر مبانی استوار میشوند.
 )2-5-3-6نظامنامه انديشكدهها

هر چند با توجه به تفاوت موضوع و حوزه فعالیت اندیشکدهها ،به سختی میتوان
شرح وظايف دقیق و یکسانی برای همه آنها تعریف کرد ،ولی اصلیترین محورهای
مشترک فعالیتهای اندیشکدهها را میتوان به شرح زیر برشمرد:
مرحله اول :انجام مطالعات اولیه و پیشنیاز

 )1تعریف مبس��وط و تشریحی حوزه کار اندیش��کده در چارچوب سند «حوزه
فعالیت اندیشکده» که از سوی رئیس مرکز ابالغ شده است.
 )2شناس��ایی و دعوت از دانشمندان و اندیشمندان برجس��ته کشور در حوزه
تخصصی اندیشکده ،برای همکاری و عضویت در شبکه صاحبنظران
 )3تدوین مراحل کار اندیشکده در چارچوب روششناسی کل الگو
 )4ارزیابی و آسیبشناسی روند گذش��ته کشور و بازشناسی و تحلیل وضعیت
کشور در حوزه تخصصی اندیشکده

مرحله دوم :تدوین مبانی ،ابعاد و الزامات الگو

 )1بررس��ی و تدوین نحوه پیش��رفت در عرصه معنویت مرتبط با حوزه تخصصی
اندیشکده

آشنایے با مـرکز الگـوى
اسالمے ايراىن پيرشفت

 )5ارزیابی نیروی انسانی ماهر ،آموزش دیده و شاغل در حوزه مربوط
 )6تدوین شاخصهای مقدماتی ارزیابی پیشرفت کشور در شرایط کنونی
 )7بررسی و نقد مبانی و محتوای الگوهای توسعه در مکاتب مختلف
 )8تهیه مبانی (ارزشها و بینشها) مورد نیاز فعالیت اندیش��کده در چارچوب
س��ند «مبانی تدوین الگو» که از سوی رئیس مرکز ابالغ شده است و در صورت
لزوم ،ارائه پیشنهادها به اندیشکده مبانی
 )9بررسی و تحلیل اسنادی که در موضوع فعالیت اندیشکده ،پیشتر در مراجع
ذیصالح تصویب و ابالغ شده است
 )10ارزیابی میزان تحقق سیاستگذاریهای ملی در حوزه مربوط و تعیین علل
و عوامل درون بخشی و عمومی آن
 )11سنجش میزان پایداری سیاستها در کشور و تعیین علل و عوامل تغییرات
نامطلوب آنها
 )12مطالعه تطبیقی (مقایسهای) در خصوص تجربیات دیگر کشورها
 )13بررسی پیشنهادها و نظرات سایر مؤسسات
 )14انجام مطالعات آیندهپژوهی
 )15ایدهپردازی و طرح و بررس��ی دیدگاههای جدید و اساس��ی و تحولآفرین
برای طراحی الگو در حوزه مربوط

 )2بررسی و تدوین نحوه توسعه و تعمیق فکر و عقالنیت در جامعه مرتبط با حوزه
تخصصی اندیشکده
 )3بررسی و تدوین چگونگی توس��عه علم ،پژوهش و فناوری در حوزه تخصصی
اندیشکده
 )4بررسی و تدوین چگونگی تأمین و بسط اخالق در حوزه تخصصی اندیشکده
 )5بررسی و تدوین نحوه تأمین و بسط عدالت در حوزه تخصصی اندیشکده
 )6بررسی و تدوین حقوق انسانها و جامعه در حوزه تخصصی اندیشکده
مرحله سوم :مشارکت در تدوین الگو

 )1تهیه چارچوب تدوین بخشهای سند الگوی پایه و ارسال به مسئوالن تدوین
بخشها
 )2انتخاب مدیران تدوین بخشهای سند الگوی پایه
 )3دریافت چارچوب های تکمیلشده اسناد الگوی پایه
 )4برگزاری نشست های هماندیشی تدوین سند الگوی پایه
 )5انتخاب الگوی پایه به عنوان موضوع پنجمین ،ششمین و هفتمین کنفرانس
سالیانه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
 )6برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی در راستای نقد و ارتقاء سند الگوی پایه
 )7برگزاری نشست های مش��ترک بین تدوین کنندگان اسناد پنجگانه الگوی
پایه و اندیشکده ها
 )8تکمیل کاربرگ های نقد و اصالح الگوی پایه در راستای نهایی شدن سند الگو
 )9مشارکت در اصالح و تعمیق سند الگو پس از فراخوان مقام معظم رهبری
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مرحله چهارم :پایش و بازنگری

 )1نظارت و پایش پیشرفت کشور از طریق کنترل شاخصها
 )2بررسی و تدوین پیشنهادها برای بازنگری و بهروزرسانی الگو
هر اندیشکده ،وظایف خود را از طریق تقسیم کار ملی در سطح مراکز و مؤسسهها و
شخصیـتهـایعلمیکشوربهانجاممیرساندورأساًبهاجرایطرحهایپژوهشی
اشتغال نمیورزد و از این منظر ،تفاوت ماهوی با پژوهشکدهها و مراکز پژوهشی و
نظایر آن دارد (مصوب  1390/10/17شورای عالی).
 )3-5-3-6انواع اندیشکدهها
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اندیشکدههای مرکز به دو گروه تقسیم میشوند:
 )1اندیش��کدههای نوع اول :اندیش��کدههایی هس��تند که نتایج کار آنها مورد
اس��تفاده دیگر اندیشکدهها
ق��رار خواه��د گرف��ت .این
اندیش��کد هها عبار تان��د
از اندیش��کدههای مبان��ی،
س��نتهای الهی ،علم ،فکر،
عدال��ت ،اخالق ،فقه و حقوق
اسالمی و معنویت
 )2اندیش��کدههای نوع دوم:
کلیه اندیشکدهها به استثنای
اندیش��کد ههای ن��وع اول

 )4-5-3-6نام و حوزه فعالیت اندیشکدهها

بر پایه منطق پیشنهادی مرکز اندیشکدههايی که تاکنون به تصویب شورای عالی
رسیده ،به این شرح است:

مبانی .................................................................................

• اندیشکده مبانی
• اندیشکده سنتهای الهی
• اندیشکده فقه و حقوق اسالمی

ارکان..................................................................................

• اندیشکده معنویت
• اندیشکده فکر
• اندیشکده علم

عرصه زندگی .................

• اندیشکده عدالت
• اندیشکده قضا

ح�و ز ه ا جتم�ا ع ( نظ�ا م
اجتماعی)....................

• اندیش��کده امور اجتماعی،
جمعیت و نیروی انسانی
• اندیشکده سالمت و تأمین

حوزه سیاست (نظام سیاسی) ........................................................

• اندیشکده سیاست
• اندیشکده نظامسازی
• اندیشکده دفاع و امنیت ملی
• اندیشکده سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی

حوزه اقتصاد (نظام اقتصادی)........................................................

• اندیشکده اقتصاد
• اندیشکده فضای کسب و کار
• اندیشکده چرخه نوآوری
• اندیشکده آمایشهای بنیادین
• اندیشکده آب ،محیطزیست ،امنیت غذایی و منابع طبیعی
• اندیشکده معماری ،شهرسازی ،مسکن و حمل و نقل
• اندیشکده انرژی

حوزه فرهنگ (نظام فرهنگی).......................................................

• اندیشکده فرهنگ
• اندیشکده تربیت
• اندیشکده اخالق

 )5-5-3-6شورای تلفيق و هماهنگي

درنظامنامهاندیشکدههاباهدفبررسیوتحليلاسناد توليد شدهدرانديشكدهها،
بازشناس��ی اثرات متقابل نتايج ارائه ش��ده از س��وي انديش��كدهها و همچنین
یکپارچهسازی ،هماهنگی و تکمیل دستاورد انديشكدهها و تأیید اسناد تلفيقي،
ش��وراي تلفيق و هماهنگي پیشبینی شده است .اعضای این شورا که یک هفته
در میان به ریاس��ت رئیس ش��ورای عالی و رئیس مرکز تشکیل جلسه میدهند،
عبارتاند از :معاونان مرکز و رؤسای اندیشکدهها.
به تناسب موضوع و ضرورت مباحث به تش��خیص رئیس شورای عالی ،جلسات
مشترک شورای عالی مرکز و شورای تلفیق و هماهنگی برگزار خواهد شد .برای
شورای تلفیق و هماهنگی دبیرخانهای پیشبینی شده است که وظایف پيگیری
امور و دریافت نتایج کار اندیش��کدهها ،تحلیل اثرات متقابل اسناد تولید شده در
اندیشکدهها ،تهیه ،تدوین و تنظیم اسناد تلفیقی و ارائه نتایج تلفیقی به شورای
تلفیق و هماهنگی را تحت نظر شورا انجام میدهد.
 )4- 6همکاری با دانش�گاهها ،حوزههای علمیه و پژوهش�گاهها برای
تهیه و تدوین پیشنویس اسناد
بهمنظوربهرهمندیازظرفیتعلمیدانشگاههاوحوزههایعلمیهدرتنظیمسند
الگو،ضمنتأکیدبرشناساییواستفادهازتجربههاوپژوهشهایانجامشدهدرمراکز
علمیکشورتهیهپیشنویساسنادبهدانشگاههاومراکزحوزویواگذارمیشود.از
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اجتماعی
• اندیشکده خانواده
• اندیشکده مسجد

• اندیشکده رسانه و ارتباطات
• اندیشکده مناسک عبادی
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جمله تدوین پیشنویس سنتهای الهی به دانشگاه امام صادق (ع) و مبانی الگو به
پژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمیواگذارشدهاست.
 )5-6گردآوری و انتشار اسناد برنامه ای بخشی و ملی موجود
به منظور دس��تیابی و دسترس��ی محققان و کارشناسان به ا س��ناد برنامهای و
توسعهای کشور تالش شد که کلیه اس��ناد موجود به عنوان سابقه برنامهریزی
در کشور جمعآوری و مورد نقد و بررس��ی قرار گیرد .براین اساس مجموعهای
گردآوری شده که ا سناد عمومی و رسمی آن در وبگاه رسمی مرکز نمایه و مابقی
برای ا ستفاده اندیشمندان درا ختیار آنها قرار گرفته ا ست.
 )7مسئله شناسی
از آنجا که برای طراحی الگوی پیش��رفت کشور ش��ناخت مسایل اساسی یک
ضرورت است؛ بنابراین کارگروهی زیرنظر یکی ا ز استادان متخصص ،در مدت
حدود یکس��ال با نظر سنجی چند مرحلهای از حدود  100اندیشمند فهرست
اساسیترین مسائل کشور را تهیه کردند .این مسائل در شورایی بین رشتهای و
راهبردی ا ولویتبندی ش��د و روابط علی و معلولی آنها با روش علمی مشخص
و درنهایت  13مسئله ا صلی کشور تعیین شد .نتایج این طرح در قالب یک سند
تدوین گردید و در پیشنویس الگوی پایه ا س��تفاده ش��د.این سند درنهادهای
برنامهریزی و سیاستگذاری کشور نیز قابل ا ستفاده خواهدبود.
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)8شناخت ظرفیت ها و قابلیت های ماندگار کشور
از آنجا که برای طراحی الگوی پیشرفت شناخت ظرفیتها و سرمایههای کشور
ض��رورت دارد ،کارگروهی متش��کل از ش��خصیتهای علمی دانش��گاهی در
حوزههای مختلف ،این ظرفیتها و قابلیتها را شناس��ایی و در قالب یک سند
ملی تدوین کرد و در تهیه ا لگوی پایه مورد استفاده قرار گرفت.
 )9نگارش تک نگاشت
یکی دیگر از ابتکارات مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت در راستای تولید
محتوا و تعمیق ادبیات علمی تالیف تکنگاشتها است .هر تک نگاشت حاصل
مطالعات و پژوهشهای یک اندیشمند یا جمعی از اندیشمندان صاحبنظر در
زمینههای مرتبط با پیشرفت کشور است که در قالب متنی علمی بالغ بر یکصد
صفحه تدوین میشود .تکنگاشت ،نوشتاری تخصصی و نیمه مبسوط است که
توسط پژوهشگر خبره در موضوعی خاص نگاشته میشود و از نظر حجم و محتوا
حد فاصل مقاله و کتاب اس��ت .نویسندۀ با پردازش و تحلیل یافتهها و مطالعات
تخصصی پیشین و نیز افزودن یافتههای پژوهشی جدید خود و تحلیل جامع و
منسجم آنها افقهای تازهای را در زمینه مورد بررسی میگشاید .مراحل مختلف
نگارش ،ارزیابی ،ویراس��تاری ،تدوین و انتش��ار با نظارت متخصصان و اهل فن
گذرانده شده اس��ت و در اختیار صاحبنظران قرار میگیرد .تاکنون انتشارات
 115نس��خه از این آثار را به چاپ رس��انده و با نمایه سازی دروبسایت مربوطه
مرکز و توزیع کتاب کش��ور در اختیار مخاطبان و دغدغهمندان پیشرفت ایران
اسالمی قرار داده است (جدول .)3

11

نوين توسعه پايدار روستايی
مقدمه ای بر الگوهای ِ
با تأکيد برالگوی اسالمی ايرانی پيشرفت

دکتر اصغر نوروزي آورگاني

12

دینشناسی و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
(با تاکید برگسترهشناسی اسالم)

دکتر حمیدرضا شاکرین

13

دانشگاهحكمتبنيان
قلب الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت

دکتر مهدي فاتحراد/
محمدحسین نقوی

14

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،ضرورتها و نتایج

دکتر حسن بنیانیان

مـراتب انديشـه آزادي در تكامل بيداري اسـالمي

دکتر موسي نجفي
دکتر امیرحسین بانکیپور فرد
دکتر محمدتقي ايمان
احمد کالته ساداتی

ردیف

عنوان

نویسنده

1

نقش دين در توسعه

دکتر عليرضا شجاعيزند

2

آمایش سرزمین و نقش آن در تبیین الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر عیسی ابراهیمزاده

3

جستجوی آمایش پیشرفت
در بنیانهای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

دکتر حسن سبحانی

4

فقه و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

آیت ا ...ابوالقاسم علیدوست

15

5

مبانی انسانشناسی وحیانی نظریه پیشرفت
با رویکردی عرفانی

دکتر محمدجواد رودگر

16

آسیبشناسی نهاد خانواده در ایران
با تأکید بر وضعیت ازدواج و طالق

6

واکاوي شاخصها و فرايند ارزيابي توسعه منطقهای
در الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت

دکتر رعنا شیخ بیگلو

17

7

وجوب اعتبار الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمایه داری

دکتر عبدالمجید شیخی
مجتبی پالوج  /مصطفی شیخی
شهال مولوی

مقايسه مؤلفههای پارادایمی در ليبرالدموكراسي و
مردمساالری اسالمی
با تأكيد بر مفاهيم انسان و آزادي

8

آزادی در الگوی سه گانه اسالم

دکتر ابراهیم برزگر

 18مفهوم علم نوین ،علم سنتی و موانع توسعه در ایران

دکتر رضا منصوری

تبیی��ن اهمیته��ا ،الزام��ات ،زمینهه��ا ،موان��ع و
 19محدودیتهایعدالتگستریدرمناطقروستاییایران

دکتر غریب فاضلنیا

9

ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر محمد مشکات

20

بازخوانی عقالنیت معطوف به پیشرفت
(مهندسی کالم دینی در تحقق یک متاپارادایم)

حجت االسالم
عبدالحمید آکوچکیان

10

گذار آغازینی از مفاهیم و نظریههای توسعه
به سوی الزامات کلی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر مصطفی سلیمیفر

21

مبانی روانشناختی خانواده و رابطه زن و شوهر با
تأکید بر حقوق عاطفی متقابل

دکتر غالمعلی افروز

22

اصول اسالمی مدیریت پیشرفت در مساجد

دکتر رسول عباسی

آشنایے با مـرکز الگـوى
اسالمے ايراىن پيرشفت

جدول  –3تکنگاشتهای منتشر شده توسط مرکز الگو

ردیف

عنوان

نویسنده

25
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26

ردیف

عنوان

نویسنده

ردیف

عنوان

نویسنده

23

توسعه پایدار اسالمی -ایرانی
از نظرگاه عدالت بیننسلی و محیطزیست

دکتر سعید فراهانیفرد/
دکتر ابوالقاسم توحیدینیا

28

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در علم و فناوری
با تاکید بر سرمایههای اجتماعی و انسانی

ابوالقاسم سرآبادانی /دکتر
سید جبیباله طباطبائیان

24

جایگاه مبانی و راهبردهای عدالت اجتماعی در
الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت

حجت االسالم
سید عباس نبوی

29

اندیشه دینشناخت
پیشرفت ،اندیشه والیتمند تغییر

دکتر احمد آکوچکیان/
رضوانه دستجانی /زهرا صفری

25

تأملی بر مفهوم شهر اسالمی
مقدمهای بر الگوي اسالمي ايراني پيشرفت شهري

دکتر رحمتاهلل قلیپور/
حمیدرضا محملی ابیانه

30

تقدم بُعد توحیدی و اعتقادی
الگوی عدالت و پیشرفت

دکتر بهرام اخوان کاظمی

26

تحلیل تاثیر سیاستهای کالن اقتصادی
بر رشد بخشی -منطقهای در ایران

دکتر حجتاهلل عبدالملکی

31

مبانی و راهبردهای جامعه پیشرفته و توسعه یافته

حجت االسالم
سید عباس نبوی

27

طرحی از الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
در حوزه اقتصاد

دکتر رحیم داللی اصفهانی/
دکتر رسول بخشی
دستجردی

32

جامعه مطلوب
در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر مصطفی سلیمیفر /دکتر
موسی مطلبی

33

مدلهای اقتصادی مناسب جایگاه انسان و سرمایه
در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت و مقایسه آن با
سایر نظامهای اقتصادی

دکتر احمدعلی یوسفی

43

توسعه اسالمی ایرانی بر مبنای پیوند با ریشههای
فرهنگی و بومی؛ با تاکید بر اجماع اندیشمندان
حوزه و دانشگاه

دکتر مهدی طالب/
حسن بخشیزاده

34

تفکر نرم در طراحی الگوی ایرانی پیشرفت

دکتر پیام حنفیزاده/
محمد محرابیون

بررسی تطبیقی – تاریخی توسعه اقتصادی،
هندسیاسی دکتر مژگان عظیمی هاشمی
44
و نابابریهای اجتماعی در ایران و

35

اصالح اقتصاد بخش عمومی؛ محور اساسی
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر احمد جعفری صمیمی

درآمدی بر اهمیت اندازهگیری و سنجهها در الگوی
36
اسالمی ایرانی پیشرفت
37

ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رفع
تعارضات بین برنامههای ملی و الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت

مفهوم ،مبانی و شاخصهای اصلی عدالت اجتماعی
38
از منظر اندیشمندان اسالمی

دکتر عادل پیغامی
وحیدرضا سالمت
دکتر سید محمد اصغری

45

جستاری در مبانی علوم اجتماعی اسالمی

دکتر حسین بستان (نجفی)

46

عدالت محیطی راهکاری برای تحقق پيشرفت و
توسعه پایدار ملی

دکتر مجید یاسوری

 47آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران

دکتر سید جالل دهقانی
فیروزآبادی

48

پارادایم تعالی جایگزین پارادایم توسعه :ضرورت
ی برای پیشرفت
تحول در چارچوب شاخصگذار 

دکتر مجید مختاریانپور

49

مدیریت از طریق ارزشیابی عملکرد
برای هدایت مسیر پیشرفت جامعه

دکتر علی اصغر پورعزت

چالش جهانی انرژی و موقعیت ژئواکونومیک ایران
در ساختار اقتصاد سیاسی بینالملل

دکتر سید شمسالدین
صادقی
دکتر نادر زالی

39

مراتب آزادی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر سیدحسین ابطحی/
دکتر محمد نصر اصفهانی/
راحله منتظر

50

40

نظریه ترکیبی عدالت؛ مبنای نظری عدالت در
جمهوری اسالمی ایران

دکتر سید محمد میرسندسی

51

41

آیندهپژوهی و برنامهریزی توسعه منطقهای (با
رویکرد الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت)

نظریه اسالمی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی

دکتر حسین عیوضلو

42

بررسی انتقادی سرمایهداری به عنوان الگوی
پیشرفت :پارادوکسهای میان مبانی ،وعدهها و
واقعیت نظام سرمایهداری

52

بحران هویت و رسالت خانواده در الگوی اسالمی
ایرانی تربیت

دکتر عزتالسادات میرخانی

دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و چالش بینالمللی
«ناپایداری توسعه پایدار»

دکتر ابوالقاسم توحیدینیا/
میثم قدیمی ربانی

53

آشنایے با مـرکز الگـوى
اسالمے ايراىن پيرشفت

ردیف

عنوان

نویسنده

ردیف

عنوان

نویسنده

27

آشنایے با مـرکز الگـوى
اسالمے ايراىن پيرشفت

ردیف

عنوان

نویسنده

ردیف

عنوان

نویسنده

54

تهیه الگوی سالمت روانی بر اساس شاخصهای
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر باقر غباری بناب/
دکتر فاطمه نصرتی

65

تحلیل انتقادی و آسیبشناسی برنامههای آمایش
(برنامهریزی آمایش) در ایران

مهندس رضا ابراهیمی

55

طراحی مدل توسعه هوشمند

دکتر اعظم بابکیراد/
حسن قرونه

آمایش سرزمین تحلیل پیشینه عملیاتی و تجربیات
66
در ایران

مهندس حسین آرامی

67

مبانی انسانشناختی پیشرفت
در حکمت متعالیه

دکتر یحیی بوذرینژاد/
ابوالقاسم میرزابابایی /مسلم
طاهری /الهه مرندی

56

نقش اصالح نظام مالیاتی در الگوی اسالمی ایرانی دکتر احمد جعفری صمیمی/
پیشرفت
حمید لعل خضری

68

تبیین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با بررسی
نسبت میان دین اسالم و توسعه

دکتر حمزه نوذری

57

عدالت از دیدگاه اجتماعگرایان (با تاکید بر نظریه
سندل) و رهیافتهای آن برای الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت

دکتر محمد شجاعیان

69

فقه الکترونیک
در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر علی اکبر ایزدیفرد/
سید مجتبی حسیننژاد

58

زنان در توسعه و پیشرفت کشورهای اسالمی

دکتر الهه کوالیی

70

دستگاه جغرافیایی ایران

دکتر محمدحسین رامشت/
محمد راهدان مفرد

59

تحلیل و تبیین مبانی نظریهها و روششناسی
متعارف آمایش سرزمین

دکتر منوچهر فرجزاده

71

کرامت در عرصه اجتماع و سیاست در الگوی
اسالمی – ایرانی پیشرفت

حجت االسالم
سیدعباس نبوی

61

بودجهبندی عدالتمحور
برای پیشرفت فرامنطقهای

دکتر علی اصغر پورعزت/
میریعقوبسیدرضایی

72

آسیبشناسی الگوی بانکداری ایران

دکتر سعید فراهانیفرد/
رحمن بایزیدی

62

توسعه پایدار در پرتو جهانبینی اسالمی

دکتر مهدی گلشنی

73

شاخصهای و نماگرهای معنویت اصیل اسالم

دکتر بهزاد حمیدیه

63

معرفتشناسی توسعه در سه دوره
پیشامدرن ،مدرنیته و پسامدرن

دکتر محمدتقی قزلسفلی/
آمنه میرخوشخو

74

هویت ایرانی و توسعه اجتماعی

دکتر خدیجه سفیری

64

تحلیل پیشینه عملیاتی و تجربیات (برنامههای)
آمایش در کشورهای منتخب

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

75

شاخصهای سالمت خانواده در الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت

دکتر خدابخش احمدی

60

28

اندیشه پیشرفت ،مسئله تمدنی انسان امروز در
یافته از مصطفی تقوی /صابر منادی
گستره چهارصد ساله (ارائه چارچوبی نظم
نوری
آرای اندیشمندان حول اندیشه پیشرفت در غرب)

بتپرستی بهعنوان سرطان روانی -معنوی :تبیین
گستره دکتر باقر غباری بناب /دکتر
 76روانشناختی و ارائه پیشنهادهای درمانی در
فاطمه نصرتی
الگوی اسالمی -ایرانی
معنویت در گفتمان انقالب اسالمی (گفتمان عالمه
 77طباطبایی ،استاد شهید مطهری ،امام خمینی (ره)
و مقام معظم رهبری)
78

معنویت و شیوههای ارتقاء آن در جوانان

 79مفهوم معنویت در غرب (با تاکید بر عصر پست مدرن)

دکتر محمدجواد رودگر
دکتر باقر غباری بناب
دکتر احمد شاکرنژاد

80

امنیت اقتصادی؛ نقد الگوی نئولیبرالی توسعه
در پرتو الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر سعید حاجی ناصری/
احمد کرد

81

تربیت و رشد معنوی در دورة نوجوانی

دکتر مسعود آذربايجاني

82

دکتر مهدی حسینزاده
یزدی /سیدمحسن مالباشی/
علل انحطاط تمدن اسالمی از منظر استاد مطهری
احمد مهرشاد /منیره
زینالعابدینی رنانی

تبیین و نقد رویکردهای معاصر درباره تربیت
دکتر معصومه کیانی /دکتر
معنوی برای کودکان ( )S4Cو تبیین الگوی
83
محمود نوذری
اسالمی -ایرانی آن با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت
جمهوری اسالمی ایران

84

تعدیل شاخص توسعه انسانی با رویکرد اسالمی
ایرانی پیشرفت

دکتر علیرضا شکیبائی /صادق
خزاعی /سمانه خاتمی /دکتر
سید مهدی حسینی

حسن يوسفزاده /محمدعلي
 85مبانی پیشرفت در اندیشه عالمه محمدتقی جعفری
نظري
86

لزوم جایگزینی پارادایم حکمت بجای پارادایم
مراقبت در الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت نظام
بهداشتی درمانی

دکتر اکرم السادات سادات
حسینی

87

تبیین معنویت در فرهنگ و ادب فارسی

دکتر احمد شاکرنژاد /مسعود تازه

88

پیشرفت سیاسی و سیاست اخالقی

دکتر جالل درخشه

89

درآمدی انتقادی بر مفهوم توسعه سیاسی

دکتر حمیرا مشیرزاده

90

مبانی پیشرفت در اندیشه آیتاهلل جوادی آملی

حسن يوسفزاده /محمدعلي
نظري

91

تحلیـل و ارزیابی خـردورزی ایرانیـان

دکتر سید محمد میرسندسی

92

بنیادهای عدالت فضیلت مند و الگوی ایرانی
اسالمی عدالت

محمدتقیقزلسفلی

93

پیشدرآمدیبر تغییراتفضاییدرایران

دکتر طیبه محمودی
محمدآبادی /دکتر
محمدحسین رامشت

آشنایے با مـرکز الگـوى
اسالمے ايراىن پيرشفت

ردیف

عنوان

نویسنده

ردیف

عنوان

نویسنده

29

آشنایے با مـرکز الگـوى
اسالمے ايراىن پيرشفت

ردیف
94

اخالق حرفه ای قضا در تمدن اسالمی و نقش آن دکتر علی اکبر ایزدی فرد/
دکتر سید مجتبی حسین نژاد
در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

آسیبشناسیوپیشگیریازآسیبدرمعنویتجوانان:
105
معطوف به رویکرد الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت

دکتر باقر غباری بناب

دکتر منوچهر فرج زاده

106

96

بررسی وضعيت نظام ملی نوآوری در ایران

دكتر حجتاله حاجيحسيني/
دكتر نگين فالح حقيقي

آسیب شناسی فقهی پیشرفت اقتصادی کشور در
سه دهه گذشته

دکتر حسین عندلیب

107

مبانی و چارچوب ارزش ها در الگوی پیشرفت
آموزش پزشکی و سالمت کشور

دکتر ناصر سیم فروش /دکتر
شیما طباطبایی

97

مولفه های تحکیم و تعالی خانواده در الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت

دکتر خدابخش احمدي

108

آسیب شناسی تولید علوم انسانی دینی در ایران

98

وضع شناسی سه دهه اخیر مسائل زنان در سه
حوزه اشتغال ،آموزش و مشارکت سیاسی

دکتر سهیال صادقی فسایی/
دکتر عاطفه خادمی

دکتر غالمرضا جمشیدیها/
حسن محمدمیرزائی /دکتر
ابوالفضل ذوالفقاری

109

فرایند درختی تمدن بینالملل اسالمی

دکتر محمد خاقانی اصفهانی

99

دین و سرمایه اجتماعی «واکاوی ظرفیتهای
موجود در مسیر الگوی پیشرفت»

دکتر سید احمد فیروزآبادی/
دکتر محمد سلطانزاده

110

چشماندازی مقدماتی به ارزیابی وضعیت کنونی و
آینده ایران در حوزه معنویت

دکتر بهزاد حمیدیه

100

دانش بومی و الگوی پیشرفت در نواحی روستایی

دکتر مجید یاسوری /سیده
فاطمه امامی

111

آسیبشناسی الگوی بانکداری ایران

دکتر سعید فراهانیفرد،
رحمن بایزیدی

101

مطالعات تطبیقی در حوزه خانواده

سید محسن فاطمی

112

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت :پیشنیازها ،اصول
و آسیبها

حجت االسالم والمسلمین
دکتر علی ذوعلم

 95راهبردهای آمایش بنیادین مبتنی بر تغییر آب و هوا

102

30

عنوان

نویسنده

ردیف

عنوان

نویسنده

دكتر سيد حسين ميرجليلي/
رشد اقتصادی در الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت
امید صفری

 113رصد اهداف و ابعاد پیشرفت و تعالی در سیره علوی

علی اصغر سعدآبادی

103

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و سبک زندگی
محیط زیستی

دکتر صادق صالحی /مریم
پازوکی نژاد

114

آسیبها و الگوهای مطلوب خانواده

دکتر شکوه نوابی نژاد

104

تاملی بر چیستی و چگونگی نیل به اقتصاد دانش
بنیان :همپایی فناورانه و مسیرهای میانبر

دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی

115

رصد گزارههای ناظر بر پیشرفت جامعه در پرتو
رهکردهای امام خمینی (ره) در دوران قبل از
انقالب اسالمی با رویکرد فازی

علی اصغر سعدآبادی ،شبنم
نوروزی کهرایی

جدول  –4کنفرانسهای ساالنه الگوی پیشرفت
اول :نقشه راه طراحی و تدوین الگو ( 10و  11خرداد )1391

مقاالت دريافت شده

 199مقاله

مقاالت ارائه شفاهي

 26مقاله

مقاالت شفاهي ارائه شده

 22مقاله

مقاالت ارائه پوستري

 48پوستر

مقاالت عدم اولويت

 125مقاله

آشنایے با مـرکز الگـوى
اسالمے ايراىن پيرشفت

س الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
 )10برگزاری کنفران 
كنفرانس س��االنه مركز الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت (ج��دول  )4رويداد
هدفمندي اس��ت كه به توليد دان��ش و همافزایی علم��ي در مباحث مربوط به
پيش��رفت كمك میکند و هر دوره آن هدف خاصي را در تعريف و شکلگیری
بخش��ي از شاكله كلي الگو و نقش��هی راه تدوين آن دنبال میکند .طرح ابعاد و
زواياي مختلف موضوعات در هر كنفرانس ،زمينه گس��ترش و تعميق تأمالت
فكري و مطالعات و تحقيقات علمي صاحبنظران را به ش��كلي همافزا و همگرا
فراهم میس��ازد و بستري مناس��ب براي پاس��خگويي به برخي از پرسشهای
بنيادين و كالن الگو و تبادل نظر در مورد آنها را به وجود میآورد.

دوم :مفاهیم ،مبانی و ارکان پیشرفت
( 18و  19اردیبهشت )1392

سوم :واکاوی مفاهیم و نظریههای رایج توسعه و تجارب ایران و جهان:
به سوی نظریه اسالمی ایرانی پیشرفت ( 31اردیبهشت و  1خرداد )1393

مقاالت دريافت شده

120مقاله

مقاالت دریافت شده

 263مقاله

کل مقاالت تایید شده

 85مقاله

مقاالت تأیید شده

 140مقاله

مقاالت ارائه شفاهي

 35مقاله

مقاالت ارائه شفاهی

 62مقاله

مقاالت ارائه پوستري

 50پوستر

مقاالت پوستری

 78مقاله

مقاالت عدم اولويت

 35مقاله

مقاالت عدم اولويت

 123مقاله
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چهارم :پیشرفت ایران؛ گذشته ،حال ،آینده
( 30و 31اردیبهشت )1394
مقاالت دریافت شده

 595مقاله

کل مقاالت

 502مقاله

مقاالت تأیید شده

 354مقاله

مقاالت تأیید شده

 342مقاله

مقاالت ارائه شفاهی

 104مقاله

مقاالت ارائه شفاهی

 113مقاله

مقاالت پوستری

 250مقاله

مقاالت پوستری

 229مقاله

مقاالت عدم اولويت

 241مقاله

مقاالت عدم اولويت

 160مقاله

هفتم :از الگوی پایه به سوی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
( 19و  20اردیبهشت )1397

پنجم :الگوی پایه پیشرفت
( 29و  30اردیبهشت )1395
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ششم :تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت
( 13و  14اردیبهشت )1396

مقاالت دریافت شده

 456مقاله

مقاالت تأیید شده

 310مقاله

مقاالت ارائه شفاهی

 121مقاله

مقاالت پوستری

 189مقاله

مقاالت عدم اولويت

 146مقاله

کل مقاالت

 442مقاله

مقاالت تأیید شده

 312مقاله

مقاالت ارائه شفاهی

 100مقاله

مقاالت پوستری

 212مقاله

مقاالت عدم اولويت

 130مقاله

مقاالت دریافت شده

 320مقاله

مقاالت دریافت شده

 150مقاله

مقاالت تأیید شده

 158مقاله

مقاالت تأیید شده

 86مقاله

مقاالت ارائه شفاهی

 62مقاله

مقاالت ارائه شفاهی

 74مقاله

مقاالت پوستری

 96مقاله

مقاالت پوستری

 12مقاله

مقاالت عدم اولويت

 41مقاله

مقاالت عدم اولويت

 64مقاله
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هشتم :الگوی پیشرفت؛ پیشران ها ،چالش ها و الزامات تحقق
( 22و 23خرداد )1398

دهم :الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت :تبیین و بایستههای اجرا
( 29و  30اردیبهشت)1400

نهم :الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت :زمینههای تحقق و ضمانتهای اجرا
(20الی  25خرداد)1399
مقاالت دریافت شده

 160مقاله

مقاالت تأیید شده

 95مقاله

مقاالت ارائه شفاهی

 56مقاله

مقاالت پوستری

 39مقاله

مقاالت عدم اولويت

 65مقاله
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 )11برگزاری کنگرۀ پیشگامان پیشرفت
جوانان به عنوان عناصر اصلي پيشرفت و تحول و مدیران آیندهساز میهن اسالمی
از مخاطبان اصلی برنامههای پیشرفت کشور به شمار میآیند و استفاده از توان
علمی و روحیه تحولخواه آنان جزء برنامههای مهم مرکز به شمار میرود .جوانان
نیروی محرک و نقشآفرین اصلی پیشرفت کشور به شمار میروند .بر این اساس
مرکز الگوی اس�لامی ایرانی پیش��رفت با هدف فرهنگسازی ،تقویت گفتمان،
بهرهمن��دی از دیدگاهها و اس��تفاده از تفکر و ایدههای نوی��ن و خالقانه جوانان؛
کنگرههای پیشگامان پیشرفت را برگزار میکند (جدول.)5
جدول -5کنگرههای برگزار شده پیشگامان پیشرفت

34

کنگره

تاریخ و محل برگزاری

تعداد آثار
دریافت شده

تعداد مقاالت و
آثار چاپ شده

تعداد مقاالت
ارائه شفاهی

تعداد مقاالت
ارائه پوستری

تعداد آثار
برگزیده

نخستین

سوم و چهارم خردادماه  -1391مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره)

460

400

91

-

20

دومین

 23آذر ماه  - 1391دانشگاه شهید بهشتی

700

300

71

-

16

سومین

 5اردیبهشت  -1392مجتمع اداری فرهنگی والیت

870

470

83

-

24

چهارمین

 14و  15آذر  - 1392شیراز

1040

358

44

-

26

پنجمین

 18اردیبهشت  - 1393دانشگاه شهید بهشتی

1043

236

72

-

32

ششمین

 13آذر  - 1393دانشگاه شهید بهشتی

805

279

56

-

25

هفتمین

 30و  31اردیبهشت  - 1394كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران

670

233

41

-

18

هشتمین

 28آبان  - 1394كتابخانه مركزي دانشگاه تهران

520

240

20

133

13

نهمین

 30اردیبهشت  - 1395كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران

561

246

42

100

18

دهمین

 18آذر  - 1395دانشگاه شهید بهشتی

967

433

42

276

22

یازدهمین

 23آذر ماه  - 1396دانشگاه شهید بهشتی

1115

520

42

214

25

دوازدهم

 22آذر ماه  -1397دانشگاه الزهرا (س)

930

415

43

274

26

سیزدهمین

 21خردادماه سال -1399به صورت مجازی

247

129

34

63

-
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کنگره

تاریخ و محل برگزاری

تعداد آثار
دریافت شده

تعداد مقاالت و
آثار چاپ شده

تعداد مقاالت
ارائه شفاهی

تعداد مقاالت
ارائه پوستری

تعداد آثار
برگزیده
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 )12انتشار ماهنامۀ خبری-گفتمانی الگوی پیشرفت
مركز الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت ،در راستاي اطالعرس��انی در مورد
فعالیته��ا و اقدامات انجام ش��ده در مركز و نيز توجه به گفتمانس��ازي در
حوزه الگوي اس�لامي ايراني پيشرفت ،اقدام به انتش��ار ماهنامهای نمود كه
در اختيار انديش��مندان و فرهيختگان قرار گرفتند .تاکنون  78شماره از این
ماهنامه منتشر شده که در پایگاه اطالعرسانی مرکز قابل مشاهده است .مطالب
اینماهنامهبهصورتمختصرومفیدتدوینمیشودوشاملسرمقاله،اخبارمرکز،

چکیدهمقاله،دیدگاه،مصاحبهکوتاه،اخبارمرتبط،معرفیکتاب،پایاننامه،رساله،
کتاب و مراکز معتبر بینالمللی اس��ت .شمارگان این ماهنامه در حدود 10000
نس��خه چاپی و  50000نسخه الکترونیکی اس��ت و برای دانشمندان ،استادان،
محققان و اندیشمندان دانشگاهی و حوزوی ارسال میشود.
عالوه بر این به فراخور برگزاری کنفرانس و کنگرههای الگوی پیشرفت ،انتشارات
مرکز اقدام به چاپ ویژهنامههای��ی نیز میکند که تاکنون بیش از  20ویژهنامه را
منتشر کرده است.

