ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

محورهاي كالن

محورهاي مياني

در دنیا

 -1تجارب پیشرفت
تجربه توسعه
در ایران

 بررسي و نقد نظريههاي رایج توسعه، ارزيابي و نقد الگوهاي رایج توسعه، ارزيابي و نقد راهبردها و تجارب توسعه در كشورهاي مختلف، مقايسه تطبيقي اسناد برنامهاي توسعه در كشورهاي مختلف و استنتاج مبانی مشترک آنها، چالشهای بنیادین موجود در کشورهای صنعتی، تحليل عناصر کارآمد و ناكارآمد در الگوي توسعه در دنيا، عوامل اجتماعي اثرگذار بر توسعه در كشورهاي مختلف، عوامل فرهنگي اثرگذار بر تحوالت توسعهاي در كشورهاي جهان اسالم، نقش عوامل سياسي در تجربه توسعه بينالمللي، اهميت محيط جغرافيايي در پيشرفت كشورها، تحلیل دستاوردها و تبعات توسعه در کشورهای اسالمی و انطباق آن با شرایط ایران،.......... -

 تحليل راهبردهاي توسعه در ايران، تحليل تاريخ توسعه در ايران، تحليل اسناد برنامهايي توسعه در ايران و ریشهیابی علل عدم تحقق کامل آنها، آسیبشناسی کارکردهای نظام برنامهریزی و سیاستگذاریهای کالن کشور، گفتمان پيشرفت در ايران، تبیین نظریههای اندیشمندان ایرانی برای پیشرفت کشور، اركان و محورهاي بومي الگوي پيشرفت، آسیبشناسی برنامههای توسعه در ایران، نقش عوامل اقتصادي سياسي و اجتماعي در تجربه تحوالت توسعهاي در كشور،ب ماندگی ایران،
 نقش نفت در پیشرفت و عق  نقش بیگانگان در پیشرفت و رکود تاریخی ایران، علل اساسی عقبماندگی کشور در سدههای اخیر و راههای رفع آنها،.......... -
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تجارب توسعه

محورهاي خرد

محورهاي كالن

محورهاي مياني
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 -2موانع و ظرفیتهای پيشرفت

موانع و گرهها

محورهاي خرد
 موانع اداری-اجرایی پیشرفت در ایران، مقاومتها و حساسیتهای فرهنگی نسبت به پیشرفت، عناصر اجتماعی و سنتهای گروهی معارض پیشرفت، موانع سیاسی پیشرفت، محدودیتها و کاستیهای مادی و اقتصادی پیشرفت، احساسات و هراسهای تاریخی مانع در نقد مبانی توسعه غربی، موانع سیاستگذاری و تصمیمگیری در راهبردهای بومی پیشرفت، اشکال بینظمی و ناسازگاری نهادهای اجتماعی در کشور،........... -

 ظرفیت تمدنسازی گفتمان انقالب اسالمی، فرصتها و ظرفیتهای پیشرو برای پیشرفت، سرمایهها و میراث معنوی ،فکری و فرهنگی ماندگار موثر در پیشرفت، ظرفیتهای طبیعی ،اقلیمی ،جغرافیایی و ذخایر راهبردی کشور،فرصتها
 سرمایهها و مفاخر علمی پیشبرنده توسعه در کشور، هویت مکانی سرزمین ایران و نقش آن در تبلور هستههای مدنی و تمدنی،و سرمایههای موجود  -زمینهها و فرصتهای اجتماعی مولد در کشور،
 مواهب و سرمایههای انسانی کنترلپذیر در حوزه پیشرفت، ایدهها و تعابیر دینی زمینهساز حرکت و تغییرات هدفمند،.......... -

محورهاي كالن

محورهاي مياني

 -3مباني اسالمي پيشرفت

اجتماعي

در اسالم و پيشرفت

مباني پيشرفت

سياسي در اسالم

 تحليل امكانپذيري تحقق حيات طيبه به مثابه غايت پيشرفت، تشريح ابعاد حيات طيبه در عرصه اجتماعي، تشريح و اولويتبندي آرمانهاي جامعه اسالمي در حوزه اجتماعي، مبانی و اصول نظريه ارزش اسالمي در حوزه اجتماعي، مباني روابط اجتماعي در اسالم، معيارهاي تحول طبقاتي در اسالم، مباني گروهبنديهاي اجتماعي و تحول جامعه در انديشه اسالمي، نهادهاي اجتماعي و مدني اسالم و كاركردهاي آنها، نهادهاي غير رسمي و اوليه و كاركرد آنها در پيشرفت جامعه اسالمي، ضرورت نهادهاي ثانويه و رسمي در پيشرفت اسالمي ايراني، فلسفه اصناف ،انجمنها ،گروهها ،پيمانها در دورههاي تاريخي جوامع اسالمي، سبك و مهارتهاي زندگي اسالمي، خردورزی و عقالنیت جمعی در اندیشه اسالمی، مشارکت و مسئولیتپذیری اجتماعی در اندیشه اسالمی، فلسفه امنیت اجتماعی در اسالم، گونهشناسی هنجارهای مطلوب و ناهنجاریها در ادبیات اسالمی، ....... معيارهاي كارآمدي دولت اسالمي، جايگاه مردم در سامان دولت اسالمي، آزادي و انتخاب مردمي در جامعه اسالمي (مردم ساالري ديني در انديشه سياسي اسالم)، جایگاه انتخاب در الگوی پیشرفت اسالمی، جايگاه قدرت در ساختار دولت اسالمي، تشيع ،سياست و قدرت و الگوي پيشرفت، ميزان و حدود مشاركت مردمي در فرايندهاي سياسي، نقش دولت در اعتالی علم و دانش سیاسی مردم، جایگاه تنوعات قومی و فرهنگی بومی در مدل سیاسی حکومتداری اسالمی،.......... -
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مباني نظام

محورهاي خرد

محورهاي كالن

محورهاي مياني
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 -3مباني اسالمي پيشرفت

مباني پيشرفت

اقتصادي در اسالم

عقالنيت اسالمي و
الگوي پيشرفت

محورهاي خرد

 اصول نظريه ارزش اسالمي در حوزه اقتصاد، تشريح ابعاد اقتصادي حيات طيبه، ساختارهاي كالن نظام اقتصادي در اسالم، موانع تحقق اقتصاد اسالمی، بررسی تالقی اقتصاد بومی و اقتصاد اسالمی، روششناسي علم اقتصاد اسالمي، مسئوليتها و مشاركتهاي اقتصادي مردم از ديدگاه اسالم، مباني نظام توليد از ديدگاه اسالم، اخالق و قواعد مصرف از ديدگاه اسالم، الگوي تامين اجتماعي و خدمات حمايتي در اسالم، زمين ،ملكداري و نظامهاي توليدي در اسالم، جايگاه سنتهاي نيك اسالمي (وقف ،نذر ،قرض الحسنه )...،در الگوي پيشرفت، الگوي بانكداري اسالمي، الگوي نظام ماليه اسالمي، الگوي حاكم بر قراردادها و عقود اسالمي در معامالت اسالمي، جايگاه كار و نيروي كار در الگوي پيشرفت، الگوي مالكيت در نظام اسالمي و جايگاه آن در الگوي پيشرفت، معيارهاي آباداني و بهرهوري از طبيعت در اسالم، .......... عقل قدسي و نسبت آن با عقل ابزاري توسعه، حكمت اسالمي و جايگاه آن در الگوي پيشرفت، عقلگرايي /نقلگرايي و پيشرفت تاريخي، نسبت عقل و ايمان در انديشه اسالمي، حكمت صدرايي و الگوي پيشرفت، اصول نظريه سعادت در اسالم،.......... -

محورهاي كالن

محورهاي مياني

 -3مباني اسالمي پيشرفت

فرهنگي

در اسالم

عدالت اسالمي
و پيشرفت

 ابعاد چندگانه فرهنگ در جامعه اسالمي، نظامها و سازوکار فرهنگ مطلوب از منظر اسالم، الگوي كارآمد بسط معارف ديني، الگوي كارآمد ترويج فرهنگ عبادت و ستايش خالق، الگوي كارآمد ترويج فرهنگ كتاب و كتابت، الگوي كارآمد ترويج فرهنگ ورزش با نشاط معنوي، الگو و شاخصهاي هنر و معماري اسالمي، جايگاه هنر در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، الگوی پیامرسانی فرهنگی در ادبیات اسالمی، جايگاه هنرهاي نمايشي در الگوي بومي پيشرفت، آموزههاي اسالمي و نسبت آن با هنرهاي تجسمي، جايگاه ساختارهاي قومي و زباني در الگوي پيشرفت، الگوی مدیریت فرهنگی از منظر اسالمی با تاکیدات به ساختارها و سیاستها، .......... مبناي حق در اسالم، عدل الهي و پيشرفت، حقوق بينالمللي در حقوق عمومي اسالمي، نظریه عدالت و راه حلهای نهادینه سازی آن، عدالت اجتماعی در اسالم و راههای تامین آن، سیستمهای دانشی حمایت از خطمشی معطوف به عدالت، الزامات گفتمانسازی عدالت و ابعاد رسانهای آن، الگوی تقسیم کار ملی در حوزه نظر و عمل عدالت،.......... -
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مباني پيشرفت

محورهاي خرد

محورهاي كالن

محورهاي مياني

فقه و پيشرفت
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 -3مباني اسالمي پيشرفت

معنويت اسالمي و
پيشرفت

سنتهاي الهي و
پيشرفت

دين و الگوي
پيشرفت

محورهاي خرد

 اجتهاد و تغيير اجتماعي، فقه پويا و تحول اجتماعي، فقه و مديريت تحول، فقه پزشكي و تحوالت درمان، سهم شریعت و دین در اداره جامعه در مقابل سهم علم، مبانی ،الزامات ،اصول ،احکام و سنجههای فقهی پیشرفت، چگونگی رابطه فقه و قانون و نقش فقه در مرحله قانونگذاری، .......... معنويت اسالمي و ارتباط آن با عرفانهاي نوظهور، نسبت معنويت با عرصههاي در حال پيشرفت زندگي، جايگاه معنويت در علم مدرن، جايگاه معنويت در آثار و ادبيات ايراني و ارتباط آن با شاخصهاي پيشرفت، عرفانگرايي تاريخي در ايران و ارتباط آن با توسعه در هر عصر، .......... موازنه تقدير و تحول جوامع در قرآن كريم، سنن الهي و تغييرات اجتماعي، سنن الهي و مسير تاريخ، سنن الهي و آينده جوامع، نقد سرنوشتزدايي در الگوي توسعه غربي، .......... نسبت هدايت تشريعي با پيشرفت جامعه انساني، نقش پيامبران در نوآوريهاي عصر خود، دين و ترويج ايدههاي نو، جايگاه انديشههاي فرجامگرا (معاد ،مهدويت و )...در الگوي پيشرفت، دين و اهداف پيشرفت، تشخیص رابطة دین با روششناسی علوم جدید،.......... -

محورهاي كالن

محورهاي مياني

مفهوم و ابعاد تمدن
اسالمي

محورهاي خرد

 -4تاريخ و تمدن ايراني اسالمي

 هويت سرزميني ايران و نقش آن در تبلور هستههاي تمدني و پيشرفت، ظرفيت تمدنسازي گفتمان انقالب اسالمي،نقش ايران در تمدن  -دستاوردهاي تمدني در ايران و الگوي پيشرفت،
 فناوريهاي سنتي و بومي در ایران و الگوي پيشرفت،اسالمي
 شهر ايراني-اسالمي، .......... علماي تشيع و دستاوردهاي علمي جهان اسالم، تشيع و اجتهاد تحول،جايگاه فرهنگ شيعي
 اجتماعشناسي شيعي و آرمانهاي تحول،در تمدن اسالمي
 موانع شکلگیری و قوت مجدد تمدن اسالمی ایرانی، ..........جايگاه تاريخ در
الگوي پيشرفت

 سهم و حضور تاريخ ايران در مباني الگوي پيشرفت، تاريخ ايران ،هويت ملي و مسير انديشههاي ترقي، جايگاه سرزمين و مليت ايراني در الگوي پيشرفت، جنبشهاي ترقيخواه در دورههاي تاريخي ايران،.......... -
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 جايگاه و سهم علم در تمدن اسالمي، نظام قضاوت در تمدن اسالمي نظامهاي جزايي در تمدن اسالمي، بررسی نظاممند علل زوال و انحطاط علوم در فرهنگ و تمدن اسالمی.......... -

محورهاي كالن

محورهاي مياني

محورهاي خرد
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 -4تاريخ و تمدن ايراني اسالمي

نمادهاي هويتي و
تاريخي و الگوي
پيشرفت

 جغرافياي سرزميني ايران و پيشرفت، سبك زندگي ايراني و پيشرفت، نمادهاي و يادمانهاي تاريخي علمي ،معرفتي و حماسي در كشور،.......... -

ادبيات فارسي و

 عناصر و شاخصهاي كمال در ادبيات فارسي :نظم و نثر، شاخصهاي تغيير اجتماعي مثبت در ادبيات فارسي، اشكال آيندهنگري و تعالي خواهي در ادبيات فارسي، ارتباط ادب فارسي با گفتمانهاي ترقيخواه در كشور، هنر و ادبيات عصر مشروطه، شعر نو و پيشرفت،.......... -

مضامين پيشرفت

 -5روششناسي تدوين و تحقق الگو

روششناسي
تدوين الگو

روششناسي
تحقق الگو

 روشهاي مساله پژوهي در الگو، مباني و اصول شاخصشناسي در الگو، الگوهاي مديريت تحول، الزامات الگو، تدوین روشها ،مدلها و مفاهیم الگو، چگونگی استفاده از اسناد باالدستی نظام در تدوین الگو (همسویی با اسناد)، .......... لوازم پويايي و روزآمدي الگو، شرايط تحقق الگو در عمل :تحليل تهديدها، روشهاي مديريت فرآيندي الگو در عمل، روشهاي گفتمانسازي الگو در سطوح نخبگان، روشهاي اشاعه الگو در سطوح عمومي، سازوكارها و روشهاي پايش مستمر در الگو، نظامهاي ارزشيابي برنامهها و الگوهاي توسعه،.......... -
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محورهاي كالن

محورهاي مياني

محورهاي خرد

محورهاي كالن

محورهاي مياني
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 -6افقهاي پيشرفت :آيندهشناسي الگو

ايران،

جمعيت ،آينده

ايران،

انرژي ،آينده

ايران،

آب ،آينده

محورهاي خرد
 مديريت سناريوهاي جمعيتي محتمل در آينده، بهينه جمعيتي ايران در الگوي پيشرفت، الگوي باروري در جامعه رو به پيشرفت، حفظ جوانی جمعیت، سالمندی و الگوهای خدماتدهی مؤثر به سالمندان، پيشبينیهاي جابهجاييهاي جمعيتي در افقهاي كوتاه مدت و بلند مدت، پيشبيني تناسب خدمات اجتماعي با تحوالت جمعيتي، .......... بهينه مصرف انرژي در الگوي پيشرفت،گونههاي بهرهبرداري از انواع انرژي و الگوي پيشرفت، الگوي قطع وابستگي به نفت، نفت و آينده بهرهوري از آن در ايران، گاز و آينده بهرهوري از آن در ايران، .......... بهينه مصرف آب در مصارف خانگي، الگوي مصرف آب در بخشهاي صنعت و كشاورزي، جايگزينهاي بهرهبرداري متعارف از منابع آب، چشمانداز گرمايش زمين و ناتعادلي در نزوالت آسماني در مناطق مختلف كشور، چارههاي كم آبي و بي آبي احتمالي در بخشهاي مختلف كشور،......... -

محورهاي كالن

محورهاي مياني

محورهاي خرد

 -6افقهاي پيشرفت :آيندهشناسي الگو

ايران ،خانواده،
آينده

ايران،

امنيت ،آينده

ايران،

روستا ،آينده

 ساختار و تركيب معقول خانواده در الگوي پيشرفت، پيش بينيهاي سبکهاي نامطلوب ازدواج در آينده، راهکارهای حل مسئله کاهش میل به ازدواج و فرزندآوری در آینده، تبیین ابعاد مسئله خانواده گریزی در آینده، .......... افقهاي امنيتي و دفاعي ايران در پهنههاي زماني در الگوي پيشرفت، ايران و پيدايش دشمنيهاي احتمالي آتي در حوزههاي مختلف و موانع حركت پيشرفت، تعيين خطوط عمل پدافند غيرعامل در افق كوتاه مدت و بلند مدت در الگوي پيشرفت، الگوي همگرايي اقتدار ملي و منافع ملي، .......... توازن جمعيتي در مناطق روستايي كشور، سرنوشت روستا در آيندههاي محتمل،......... -

��ﻮر�ی ا��ﺨﺎب رﺳﺎ� � و ﭘﺎﯾﺎن �� �

 الگوي ارتباط با محيط زيست و پيشرفت در ايران، الگوي بهرهبرداري از منابع طبيعي،ايران ،محيط زيست - ،آلودگیهاي زيست محيطي قابل پيشبيني و مهار آنها،
 چالشهاي زيست محيطي در جهان و آثار آن بر ايران،آينده
.......... -

محورهاي كالن

محورهاي مياني

ايران،

��ﻮر�ی ا��ﺨﺎب رﺳﺎ� � و ﭘﺎﯾﺎن �� �

 -6افقهاي پيشرفت :آيندهشناسي الگو

شهر ،آينده،

ايران،

علم ،آينده

ايران ،سالمت

(درمان) ،آينده

محورهاي خرد

 بهينه جمعيتي در شهرهاي ايراني با تاكيد بر آمايشهاي بنيادي، مسيرهاي آتي حركت شهرهاي ايراني در الگوي پيشرفت، نسبت شهر اسالمي ايراني با الگوهاي شهرسازي نوين، الگوي بهرهوري از دانش بومي معماري و شهرسازی در ايران، .......... روششناسی تعامل علم و دین، رابطه علم و پیشرفت، مدل مفهومی پیشرفت علم و پیشرفت علمی کشور، آسیبشناسی مدیریت علمی کشور، آسیبشناسی رشد علمی کشور، ارزیابی روند کنونی پیشرفت علم در ایران و الگوی حاکم بر آن، الگوی تبدیل علم به فناوری و فناوری به ثروت، زیرساختهای اجتماعی برای پیشرفت علم در کشور، بررسی تجارب توسعه علمی سایر کشورها، گونهشناسی و کاربرد علوم همگرا و بین رشتهای در کشور، الگوی روششناختی تعامل علم و دین، .......... تامين اجتماعي و سالمت در افقهاي بلند مدت، سرانه بهينه خدمات درماني و بهداشتي در الگوي پيشرفت، ميزان جاذبه و همسويي طب اسالمي و طب مدرن در الگوي پيشرفت، پيشبيني الگوي غالب امراض و بيماري در كشور، الگوي تغذيه اسالمي و الگوي پيشرفت،.......... -

محورهاي كالن

محورهاي مياني

 -6افقهاي پيشرفت :آيندهشناسي الگو

اقتصاد ،آينده

ايران،

اقليم ،آينده

 الگوي رشد اقتصادي در افقهاي زماني متعدد، الگوی غلبه بر بیماریهای اقتصاد ایران شامل تورم و بیکاری، الگوي توزيع درآمد و ثروت، الگوي گسترش فضاهاي كسب وكار و عرصه هاي مولد، الگوي تسهيل رقابت و منع انحصار، الگوی خودکفائی و اقتدار علمی -اقتصادی، توسعه مشاركت بخش خصوصي در الگوي پيشرفت، الگوی نهادینه نمودن عدالت اقتصادی در جامعه، الگوي بهرهوري از بخش تعاون در الگوي پيشرفت، شفافیت در فعالیت اقتصادی کشور و اثرات آن، راهکارهای تبیین و تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور الگوی عدم وابستگی به نفت در اقتصاد کشور، الگوی پیوستگی شبکههای اقتصادی در کشور، .......... آمايش طبيعي و اقليمي كشور در افقهاي بلند مدت، الگوي مديريت ناتعادليهاي اقليمي و بحرانهاي احتمالي، آرمانگرایی آمایش سرزمینی نظیر دستیابی به عدالت اجتماعی و امنیت پایدار، جایگاه آمایش بنیادین در نظام برنامهریزی کشور، الگوی نظاممند آمایش سرزمین، الزامات دفاعی و امنیتی در تعالیبخشی آمایش سرزمینی، چگونگی تدوین نظام آماری در تهیه طرح آمایش، همراستاسازی برنامههای کشور با اصول آمایش سرزمینی،.......... -

��ﻮر�ی ا��ﺨﺎب رﺳﺎ� � و ﭘﺎﯾﺎن �� �

ايران،

محورهاي خرد

محورهاي كالن

محورهاي مياني

محورهاي خرد

��ﻮر�ی ا��ﺨﺎب رﺳﺎ� � و ﭘﺎﯾﺎن �� �

 -6افقهاي پيشرفت :آيندهشناسي الگو

ايران ،آموزش-

 بررسی سهم تربیت و پرورش در نظام آموزشی ایران، الگو و روشهاي منطقي تعليم و تربيت در مدارس، الگوي ترغيب و تبدیل آموزش دانش محور به آموزش مهارت محور، الگوی تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه تعلیم و تربیت،.......... -

ايران ،فناوريهاي

 الگوي متعادل پيشرفت در ساخت و تعديل تسليحات نظامي، ديپلماسي هستهاي ايران در آينده، الگوهاي دفاع و اقتدار در آينده،.......... -

تربیت ،آينده

نظامي ،آينده

ايران ،سياست،
آينده

ايران ،مخاطرات،
آينده

 تشريح منطقهاي سياسي ماندگار در تب و تابهاي جهاني، پيشبيني شكلگيري قدرتهاي جديد در سطح جهاني، شكاف دولت ملتها و آينده سياست جهاني، الگوي همبستگي با ملتهاي مسلمان، الگوي تعامل حكيمانه و عزتمندانه با ملتهاي دنيا، .......... پيشبيني خطرخيزي از زلزله در بافتهاي جمعيتي و مكاني كشور، الگوي مقابله با مخاطرات ناشي از سيل يا خشكسالي در پهنههاي اقليمي و جمعيتي، پيشبيني رشد مخاطرات صنعتي ناخواسته همراه با گسترش صنعت در جامعه،.......... -

محورهاي كالن

محورهاي مياني

محورهاي خرد

 الگوي بازآفريني صنعت بومي و فرهنگي ايراني اسالمي، الگوي تناسب اشتغال ،صنعت ،كشاورزي و پايداري محيط زيست،ايران ،صنعت ،آينده  -الگوي بازآفريني صنعت سبز و بومي غيرآالينده در ايران،
.......... -

 -6افقهاي پيشرفت :آيندهشناسي الگو

ايران،

كشاورزي ،آينده

 الگوي پايداري در كشاورزي ايران، الگوی جغرافیای کشاورزی و توسعه بومی در کشور، الگوي حدود اتكاي به كشاورزي در پيشرفت، چشمانداز امنيت غذايي و تحوالت آتي بخش كشاورزي، چشمانداز آب و تحوالت بخش كشاورزي در كشور، الگوی حکمرانی مطلوب بر منابع آب کشور، نقش و اهمیت آب در طرحهای آمایش سرزمین، الگوی انسجام بخشی در حوزه آب و کشاورزی (سیاستگذاری و اجرا)، الزامات ساختاری دولت در حوزه آب ،محیط زیست ،منابع طبیعی و کشاورزی،.......... -

��ﻮر�ی ا��ﺨﺎب رﺳﺎ� � و ﭘﺎﯾﺎن �� �

 الگوی سبک زندگی اسالمی -ایرانی، تبیین مهارتهای زندگی سالم، الگوي مديريت رسانهها در جهان چند صدايي آينده، الگوی افزایش خردورزی و عقالنیت در رفتارهای روزمره و اجتماعی،ايران،
 الگوي مديريت نسبيانديشيهاي متزايد در سبكهاي زندگي آينده،سبك زندگي ،آينده  -الگوي وحدتبخشي به تفردهاي مخاطرهآميز در زندگيهاي اجتماعي،
 الگوی اوقات فراغت و نشاط اجتماعی، الگوی افزایش مشارکت و مسئولیتپذیری اجتماعی،.......... -

