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هو الحکیم
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کُل آٍت قریب: )علیه السالم(امیرالمومنین 

!همه آینده ها نزدیک است
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.ارزش های ما را به روشنی مـنعکس مـی کنـد.1
.مخترعانه است.2
.با رویکرد مشارکتی طراحی شده است. 3
.ما به تحقق آن تعهد عملی داریم. 4

ویژگی های یک چشم انداز مطلوب
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بیسـرمایۀیـکاسـالممعـارفوعلـومراهبـردیمطالعـاتموسسه
.استدینیوملیبدیل

اونـدخدام،داشتهموسسهبهخدمتدرکوچکیتوفیقاینکهاز
هاترینبهآرزویبا.التوفیقولیاّنهکهمیگویمسپاسرامتعال

موسسهبرای
فرملکیعقیل

1398اردیبهشت

نظر مدیر پروژه چشم انداز موسسه
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افتخـارپرهچلیککهاستانقالبیتنهاایران،ملتشکوهپرانقالب»
همهبرابردرونهادهسرپشتهایشآرمانبهخیانتبدونرا

رامـتکازرسـیدند،مـینظـربهمقاومتقابلغیرکهییهـاوسوسه
ۀمرحلدومینوارداینکوکردهصیانتشعارهایشاصـالتوخـود

«.استشدهسازیتمدنوپردازیجامعهوخودسازی
وآزمـودهکـاربایـدکهشمائیدوشماستهایدههآیندههایدهه»

آرمـانـهببیشـترچـههـرراآنوکنیـدحراسـتخـودانقالبازانگیزهپـر
طلـوعبـرايآمـادگیواسـالمینـوینتمدنایجادکهبزرگش

«.کنیدنزدیکاست(فداهارواحنا)عظمیوالیتخورشـید
بیانیۀ گام دوم ، رهبر فرزانه انقالب اسالمی

فرازی از بیانیه گام دوم
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یت،موفقکلیدیهایعاملودستاوردهابنـدیجمـعبـا97سالدر
.خـوردکلیـد1397ماهدیدرگشاافقیپروژه
وارشـدپژوهشـگرانازنفـره15گـروهیـکپـروژهایـناجـرایبرای

تمامکاریروز9گروه،این.شدتشکیلموسسهستادیمدیران
گرسهیلتکهنیز«آصفاندیشکده».شدمتمرکزپروژهاینبروقت

اینبه.کردکارپروژهرویساعتنفر1000تقریبا  بـود،پـروژه
نفر1100کمدستمحصولفرمائید،میمالحظـهآنچهترتیب،
.باشدمیآنازبیرونوموسسهدرتخصصیکارساعت

بخش یک| گزارش فشرده روند تولید چشم انداز موسسه 
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مقارناسالمیانقالبدومچلۀازاولدهۀباموسسهفعالیتدومدهۀکهآنجااز
رجهفتعالیاهللعجل)االعظمااهللبقیۀحضرتمباركمیالدشبدراست،شده

آیترتحضاسالمیانقالبمعظمرهبرهمام،امامآننائبنصرتعنوانبهو(الشریف
تمدنایجاد»رااسالمیانقالبدومچلهبزرگآرمانکه(ظلهدام)ايخامنهالعظمیااهلل

مودند،ناعالن«فداهارواحناعظمیوالیتخورشیدطلوعبرایآمادگی»و«اسالمینوین
سهموسریاستامضايبهو«تصویب»موسسهاندازچشمنگهبانشورایتوسط

فعالیتتمامیوبودهاالجراالزمموسسهارکانکلبرايسندایناینرواست،ازرسیده
.ردگیصورتآنکاملودقیقتحققراستایدروآنباهماهنگبایدکالنوخردهای

دعائیمحمدمحسنسید
راهبرديمطالعاتموسسهرئیس

الشریففرجهااهللعجلاالعظمااهللبقیۀحضرتمیالدبامصادف1440شعباننیمه

بخش یک| گزارش فشرده روند تولید چشم انداز موسسه 
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(تغییرآفرین)پرداز آینده•
(توانائی خلق و تبدیل دانش جدید)بنیان دانش•
(نوسازی پیوسته و پاسخگوئی نیازهای جدید)کارآفرین •
ق و نوآور • (دارای ایده های جدید و قدرت عملیاتی سازی آن)خّلا
(مردارای ارزش های عملی و اخالقی واال به صورت مست)و معنوی •

.  هستیم

، یک سازمان1410ما، در افق 
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.نامیده می شود" عصر تقدیس موفقیت"امروزه 
:عوامل کلیدی موفقیت عبارتند از

.(چشم انداز، کلیدی ترین عامل موفقیت است)چشم انداز .1
اقدامبرنامه  ی.2
شبکه سازیوارتباطاتشایستگی ها،انسانی،منابع.3

عوامل کلیدی موفقیت
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عیاجتماسازمانیک»عنــوانبهموسسهیدوبـارهتـولدتحول،غاییهدف
.است«متعالی
:تحولاینالزامات

(مندنظام)محورسیستمونوینمدیریتبهفردمحوروسنتیمدیریتازگذار.1
اندازچشمباهمکارانارزش هایوها،نگرشها،دیدگاههمسوسازی.2
نــــظورمبهموسسهدرکـــارآمــــدداخـلی  فرآیندهایوهاسیستــــمیتعــــبیه.3

موسسهاقداماتوهاتصمیمتمامیشدنمندنظام
سازمانیساختاراصالح.4

ولآمادگی برای تح:اندازپیام چشم
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یدرس هاازحداکثریبهره گیریوگذشته،دهه یدستاوردهایتثبیت.1
دههایندرشدهآموخته

وم ها،سیــــستبرنامـــــه ها،سیــــاست ها،پرتودرجدیدتولـــــدیکتجــربه ی.2
«تعالیدهه».برتروبهترفرآیندهای

.میاسالتمدنوجامعهنیازهایازمنبعثوکاربردیپژوهش هایبرتمرکز.3
موسسهنمادتقویتونمادسازیبرمندنظامتمرکز.4
موسسهعلمیدستاوردهایازسازیپایلوت.5

اف کلی موسسه در دهه دوم فعالیتاهد
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چشم انداز موسسه
1400در افق 

فصل اول
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مولفه های یک چشم انداز حرفه ای
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آموزهایاحیوتوحیدواهللکلمهاعتالی:توحیدواهللکلمهاعتّلی.1
.هستماوظیفهمهمترینتمدنیوجمعیفردیمقیاسدروحیانیهای

برپژوهشیوعلمیاقداماتوهابرنامهیهمه:محوریاسّلم.2
.سدرمیانجامبهجواهریحوزویتفقهباومحمدیناباسالممبنای

الیتعورشد، شکوفائیبهما:همکارانوجامعه، مخاطبانتعالی.3
.باشیممیمتعهدفوقعناصرمستمر

ارزشهای بنیادین موسسه
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شایسته ساالری. 1
فه ی جانشین پروری، که نخستین وظی. 2

.اخالقی یک مدیر محسوب می شود
مسؤلیت پذیری و پاسخگویی. 3
کار گروهی. 4
خالقیت و نوآری. 5
خردمندی. 6

ارزش های اخالقی موسسه
کارشناسی کردن امور موسسه. 7
احترام متقابل. 8
نظم و انضباط. 9

وفاداری. 10
کار جهادی و سخت کوشی. 11

یادگیری و رشد مستمر. 12
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پــر ( درصــد80)و پــژوهش هــای کــاربردی ( درصــد20)انجــام پژوهش هــای بنیــادی 
ولیـد طریـق تاز « جامعـه و تمـدن تـراز مکتـب»کیفیت و اثـربخش در زمینـه ی معمـاری 

ژه در بـــا تکیـــه بـــر برتـــرین دانش آموختگـــان حـــوزوی و دانشـــگاهی  بـــویعلـــم دی ـــی 
ه کمتـر حوزه هایی چون مهندسـی سیسـتم های اجتمـاعی کـه دیگـر موسسـات مربوطـ

ی و تمدنی  در واقع، موسسه به کلیدی ترین نیاز های اجتماع. به آنها ورود می کنند
.کاری پرهیز نمایدکاری و موازیبر زمین مانده می پردازد، تا از دوباره

بیانیه ماموریت
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در ایـن . داز تولید به مصرف، فعال می باش« زنجیرۀ تامین علم دینی » در موسسه 
.راستا سه نوع پژوهش در دستور کار قرار دارد

ی رایجتولید و توسعه دانش چرائی یا همان علم به معنا: پژوهش های بنیادین
برای رفع یک نیاز« فناوری»خلق : پژوهش های کاربردی

نوآورانه« فرآیند»و یا « خدمت»، «محصول»خلق یک : ایهای توسعهپژوهش

تعریف انواع پژوهش 
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ماموریت موسسه
ه از تمدنی است  ک/شأن محوری موسسه، تولید علوم و فناوری های اجتماعی

.محسوب می شوندعلوم و فناوری های نرمجنس 
(متولید علم دی ی و طراحی سیستم های اجتماعی مبت ی بر نگرش اسال)

ی اسالمی تمدن/به علوم اجتماعی« فناورانه»این نگاه و رویکرد : نکتۀ مهم ای که
.در کشور نایاب و تقریبا  منحصر به موسسه است
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موسسه SWOTماتریس 
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س اریو های موسسه
1410افق در 

گرایش به علوم انسانی اسالمی

تامین مالی
موسسه

سلطه ی علوم انسانی سکوالر

عدم تامین
مالی موسسه
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چشم انداز موسسه در راستای س اریوی بهشتی تعریف می شود
عیندروشود،میطراحیآیندهبهامیدوارانهومثبتنگاهبااندازچشم

ایطورهاسوآرمانیصبغه یاصوال  نیست،بیگانههاواقعیتباکهحال
ظـرنمـوردآرمـانی  شرایط«ایجاد»بربایدموسسهتالشواقع،در.دارد

اریوهاسندیگرتحققازجلوگیریوبهشتیسناریویهمانیـاخـویش
.باشد
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چشم انداز موسسه 
1410در افق 

23



فرمول موفقیت
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دریکاربردوایپایهتحقیقاتبهموسسهعالقه یترینمهم.1
وعهجامتعالیمنظوربهاستدینیهایفناوریوعلومیزمینه

اسالمینوینتمدناستقرار
النکمشکالتحلوتمدنیهایسیستمتولیددرموسسه.2

ورکشدر«سازتمدنفقه»اساسبردینیرویکردبااجتماعی
.استبهترین

وانتمیعلمی،محصوالتتولیدها،پژوهشسازیکاربردیبا.3
.آورددرحرکتبهراموسسهاقتصادیموتور

هفرمول موفقیت موسس
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شماره پروژه ها.1
شماره مقاالت پژوهشی.2
شماره کتب علمی.3
همیزان نفوذ و گسترش دستاوردهای موسسه در جامع.4
میزان رضایت مخاطبان.5
همیزان تمایل دیگر موسسات به همکاری با موسس.6
میزان دستاوردهای پژوهشی و آموزشی موسسه.7

شاخص های تحقق چشم انداز موسسه
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سیاست های پایه ای
«باید ها و نبایدها»1410در افق موسسه

فصل دوم
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موسسهدر(تحول گرا)تعالی بخشرهبریسبکاستقرار.1
جهادیروحیهبا بنیانارزشونخبهانسانینیرویپرورشوجذب.2

پژوهشیدستاوردهایوهاپژوهشسازیکاربردی.3
نیازپایهبرتحقیقات.4

.نمایدتاکیدخودمخاطبانآشکارنیازهایپاسخگوییوشناختبربایداولوهله یدرموسسه•
اقماریموسساتتوسطهاپژوهشکدهبهآن هاانعکاسومخاطباننیازهایشناخت•

بویژهوهاشبکهقالبدرهمگنآموزشیوپژوهشیسازمان هایوموسسه هادیگرباسازمانیهمکاری هایتوسعه.5
تحقیقاتیکنسرسیوم های

تامین منابع مالی پایدار برای موسسه. 6
از طریق
فروش دستاورد های موسسه•
وقف، خیرات و مبّرات•
حمایت های مالی نظام اسالمی•

توانمندسازی مستمر نیروی انسانی. 7
در عین حفظ استقالل رهبری.3گفتگو و مباحثه .2مدیریت مشارکتی .1: مشارکت دادن اعضاء در تصمیم گیری های کلیدی. 8

بخش یک| موسسه ( عمومی)سیاست های پایه اِی 
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هموسس( عمومی)سیاست های پایه اِی 
راه اندازی موسسات اقماری. 9

.کردخواهندایفـارامخاطبـانوموسسهبینی«واسطه»نقشاقماری،هایشرکت
خدمات/صوالتمحبهراموسسهپژوهشیهایدستاورددیگرسویازودهندمیموسسهبهدینیعلمتولیدسفارشوشناسائیراجامعهنیازهاییکسواز

.نمایندمیتوزیعوتبدیلنوآورانه
ِی موردنیاز. 10 ی در شایستگی های محور سرمایه گذار

دانش مشتری•
دانش مهندسی سیستم های اجتماعی •
مدیریت پروژه•

گسترش ساختارها و فعالیت های آموزشی موسسه.11
(آزاد)شامل حوزوی و غیر حوزوی، رسمی و غیر رسمی 

از کودکستان تمدن اسالمی تا دبستان، دبیرستان و دانشگاه تمدن اسالمی
حمایت از پایان نامه های دانشجویی . 12

تولید کتاب های آموزشی.13
با هدف ترویج دین کاربردی در تمام سطوح زندگی

:تمرکِز نظام مند بر نمادسازیبا استفاده موثر از ابزار های. 14
فضای مجازی.4همایش ها .3نشریه های علمی فاخر  .2محصوالت و خدمات پر کیفیت .1

حرکت متعهدانه بر پایه ی چشم انداز و برنامه ی اقدام.15
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موسسات اقماری
(  سبک زندگی تمدنی)موسسه خانه خورشید طالئی .1

(تعالی خانواده تمدنی)موسسه معماری کلبه آرامش .2
(رسانه و هنر)موسسه سروش سپهر خرد .3
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ساختار سازمانی جدید
فصل سوم
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کودکستان تمدن اسّلمی
دبستان تمدن اسّلمی

دبیرستان تمدن اسّلمی
دانشگاه تمدن اسّلمی

مدرسه عالی تمدن اسّلم یمرکز تحقیقات تمدن اسّلم
32

موسسات اقماری

یموسسه خانه خورشید طّلئ
موسسه معماری کلبه آرامش

موسسه سروش سپهر خرد



ـــه، ـــت  موسس ـــار معاون ـــتادی»چه ـــای س ـــی « معاونت ه ـــده م ـــه نامی موسس
 هــای اثــربخش از فعالیت« حمایــت»نقــش کلیــدی ایــن معاونت هــا . شــوند

.موسسه است« صف»
قیما  موسسه را آن دسته از واحـدهای سـازمانی می سـازند کـه مسـت« صف»

.با پیشبرد مأموریت موسسه درگیرند
:عبارتند از( اجرایی)این واحدها 

پژوهشگاه.1
حوزویآموزشگاه.2
اسالمیتمدندانشگاه.3

هصف و ستاد در موسس

33
موسسات اقماری.   4



پژوهشکده های موسسه
فصل چهارم

34



یـا 2پژوهشـگر، و 3هر گروه پژوهشی، مطابق با اسـتانداردهای وزارت علـوم شـامل 
.دستیار پژوهشی است3
ــا : پژوهشــگر✓ ــا یــک کارشــناس ارشــد ب ــا معــادل و ی ــرا ی ــال 5دارای مــدرد دکت س

.سابقه ی پژوهشی در موسسه
.دارای مدرد کارشناسی ارشد یا معادل آن: دستیار پژوهشی✓

پژوهشکده های موسسه
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:مأموریت
اصیلعمناباساسبرتمدنی/اجتماعیحوزه هایدراسالمیبنیادیعلومتوسعه
آخرینبهقدقینگاهیبا(اسالمیمعتبرمنابعدیگروروایات،کریم،قرآن)اسالمی

غربتمدنیواجتماعیعلومدستاوردهای
رفتمعشناسی،هستیشاملاسالمیمعارفمجموعهبنیادی،علومازمنظور

علومهحوزدر(مبانی)موضوعهاصولونظریه هامفاهیم،شناسی،روششناسی،
.استاسالمیتمدنواجتماعی

یپژوهشکده  علوم ب یاد. 1
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:مأموریت
بنیادیعلومبرپایه یتمدنی/اجتماعیسیستم هایمهندسیفناوری  توسعه ی

اسالمی
يتوسعهبـرهبلککنـد،نمـیطراحـیراخاصیسیستمپژوهشکده،ایناینکهتوضیح

وتقاءاررشد،برايوشـدهمتمرکـزاجتمـاعیهـایسیستمطراحیهايروشومبانی
افزارینرمهايبستهتولیدوتحقیـقبهتمدنی،هایسیستمطراحیفناوريتوسعه

.پردازدمیفناورانهو

یپژوهشکده  مه دسی سیستم های اجتماع. 2
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:مأموریت
زاایرانی-اسالمیمدلیکارائهواسالمی،حکمرانی(معارفوعلوم)دانشتوسعه ی
بهنگرشابواسالمیاصیلمنابعپایه یبر«معیارحاکمیت»واسالمیمتعالیحکمرانی

چهارموسومموج هایدرایرانیجامعه یالزاماتونیازها
در.گیردمیقـرارسیاسـیعلـومونظاممحدودۀدرپژوهشکدهاینفعالیتاینکهتوضیح
اسالمیامعهجدرمدیریتوگیريتصمیممسئولکهاسالمسیاسیجامعنظامبایدنهایت

فناوريویدتولصالح،حکمرانیومدیریتیسـطوحتمامبرمشتملآنملزوماتهمهبااست
ویننتمدنوجامعهاستقراربرای«اسالمیدولتنظریه»تـاگـرددمـّدونآنشدناجرائی

.گرددتئـوریزهاسالمی

یپژوهشکده  حکمرانی اسالم. 3
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:مأموریت
«بخشتعالی»پرورشوآموزشسبکونظامتوسعهوطراحیمأموریت
تـاخـانوادهاز)کشـورپرورشـیوآموزشینظامدرتحولایجادهدفبااسالمی،
نگرشابوناباسالممعارفومنابعیپایهبر(کارمحیطودانشگاهومدرسـه

.چهارموسومهایموجدرجوامعپیچیده یهاینیازبه
ــتوردسـدروپـژوهــش«اســالمیتربیتوتعلـــیمنظــام»پژوهشـــکدهایـندر

رتیـبتبهمهمبسیارنظامکالناینهایسیستمزیرهمهبهوباشدمیکـار
.شدخواهدپرداختهاولویـت

میپژوهشکده  تعلیم و تربیت اسال. 4
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:مأموریت
همراه(اسالمیمتعالیخانواده)=مکتبترازخانواده یالگویتوسعه یوطراحی

باوی،اسالماصیلمعارفومنابعپایه یبر« سازیخانوادهدانش»توسعهبا
.چهارموسومموج هایدرخانوادهچالش هایوالزامات،نیازها،بهنگرش

والیهابعادهمۀبااسالمیسالمخانوادهمهندسیفناوریپژوهشکده،ایندر
هشپـژوآسمانی،وقدسینهاداینخانواده،تشکیلانتهایتاآغازازآنهای

.شدخواهدتحویلاقماریهایشرکتبهترویجبرايوشـده

معیارپژوهشکده  خانواده . 5
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:مأموریت
استقراربرای«طیبهحیات»نیازموردفرایندهايوهاسیستمیتوسعهوطراحی

وهاستمسیاین.اسالماصیلمعارفومنابعپایهبرمتعالیوسالمشهریـک
:باشندزیرکلیدیمخاطبانپاسخگویبایدفرایندها

.متعالیزندگییکيتجربهمنظوربهافراد،.1
.متعالییجامعهاصلیستونعنوانبهها،خانواده.2
کـهشـهرهاییمتعـالی شـهرهایآفـرینشوطراحـیمنظوربهشهری،مدیران.3

.سازندمیفراهمخوداعضایبرایراطیبهحیاتفرصت

شهر اسالمی.6
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برنامـه اقـدام
فصل پ جم

42



سـه برنامة اقدام طرحی است که بـه منظـور اجرایی کـردن سیاسـت های کلـی موس
بـــین «  واســـطه»ایـــن طـــرح . در راســـتای تحقـــق چشـــم انداز آن تـــدوین می شـــود

.چشم انداز و برنامه های اجرایی موسسه است
بایــد بــا نگــرش بــه ایــن برنامــۀ 1410تمــامی برنامــه های اجرایــی موسســه در افــق 

ــوند ــدوین ش ــایی اســت کــه . اقــدام ت ــدام شــامل هــدف ها و راهبرده برنامــۀ اق
.تحقق چشم انداز موسسه را ممکن می سازند

هدف اصلی برنامه اقدام
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دههنایتجربیاتازحداکثریدرس گیریوگذشتهدهةدرموسسهدستاوردهایتثبیت.1
موسسهآینده یساختنبرای

:برتروتربهفرآیندهایوسیستم هابرنامه ها،سیاست ها،پرتودرجدیدتولدیکتجربة.2
موسسه جانبةهمهتعالیدهةبهپیش رودهةتبدیل

اسالمیتمدنوجامعهنیازهایازملهموکاربردیپژوهش هایبرتمرکز.3
ملیسطحدرموسسه«نماد»تقویت.4
موسسهعلمیهایدستاوردازسازیپایلوت.5

1410هدف های پ جگانه موسسه در افق 
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شاخص های س جش
واحد مسئول 

هدف اقدامات پشتیبان فعالیت ها راهبردها

شمار مصاحبه ها. 1
شمار هم اندیشی های. 2

موسسه با داستان 
موسسه

ن انتشار کتاب داستا. 3
موسسه

شمار هم اندیشی های. 4
سهمرتبط با دکترین موس

ن تدوین نهایی دکتری. 5
موسسه

حوزه مدیریت
موسسه

تشکیل یک تیم
کاری که هم مسئول

تدوین داستان 
موسسه و هم 
ن دکترین سازمانی آ

.باشد

ذاران خالق با بنیانگـمصاحبة. 1
موسســــــــه، بــــــــویژه مــــــــدیریت 

موسسه
می مصـــاحبه بـــا کارکنـــان قـــدی. 2

پژوهشگرانموسسه، بویژه
برگــــــزاری هم اندیشـــــــی های . 3
ر بـــه منظـــو« داســـتان موسســـه»

درد و صـــورت بندی درس هـــای 
گذشته

برگـزاری هم اندیشـی های کشــف
دکترین موسسه

داستان»نگارش 
در قالب« موسسه

ار یک کتاب و انتش
آن

دکترین»تدوین
هموسس« سازمانی

تثبیت دستاوردهای دهه گذشته موسسه: 1هدف 
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شاخص های س جش
واحد مسئول 

هدف اقدامات پشتیبان فعالیت ها راهبردها

از میزان تحقق چشم اند. 1
موسسه

الی پایدارشدن منابع م. 2
موسسه

انرشد و تعالی کارکن. 3
افزایش محبوبیت .4

موسسه در میان 
مخاطبان

معاونت 
ا ببرنامه ریزی
همکاری 
تنگاتنگ 
حوزه ی 
مدیریت

فرهنگ سازی در زمینه ی. 1
تعالی سازمانی

آموزش و پرورش رهبران . 2
ارزشی و آینده پرداز

تعدیل کارکنان . 3
«نامناسب»

اصالح یا تأسیس .4
«  یسیستم های سازمان»

موسسه
اد اصالح فرآیندها یا ایج. 5

فرآیندهای جدید

انتخاب مدیر پروژه. 1
تسهیل گر و »انتخاب . 2

از بیرون « مشاور پروژه
موسسه

مدل تعالی »انتخاب . 3
موسسه از « سازمانی

میان مدل های موجود
اجرا و پیاده سازی مدل. 4

تعریف و اجرای 
تعالی»پروژه ی

« سازمانی
موسسه با 

هدف اصلی 
«  سرآمدسازی»

در موسسه
ا و مقایسه با رقب

همتایان

موسسه« دهه تعالی سازمانی»تبدیل دهه دوم حیات موسسه به : 2هدف  
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شاخص های س جش
واحد مسئول 

هدف اقدامات پشتیبان فعالیت ها راهبردها

نمخاطبامیزان رضایت. 1
تعداد موسسات . 2

اقماری فعال موسسه
میزان استفاد از . 3

دستاوردهای موسسه 
توسط مخاطبان

میزان پایداری مالی . 4
موسسه

میزان رشد مالی . 5
موسسات اقماری

معاونت 
/اقتصادی

واحد بازاریابی

راه اندازی واحد تحقیقات. 1
بازار در معاونت اقتصادی

گسترش ارتباطات و .2
همکاری ها با مخاطبان 

موسسه

ـــــه منظـــــور تحقیقـــــات ـــــازار ب ب
ای کشـــف و شناســـایی نیازهـــ

زمینـه ی 2واقعی مخاطبان در 
نیازهـای»و « نیازهای آشکار»

مخاطبــــان و تعریــــف« پنهــــان
زهاپروژه ها بر پایه ی این نیا

اولویت دادن در 
درصد 80حد

فعالیت های 
موسسه به 

پروژه های 
تحقیقات 

کاربردی

تمرکز بر پژوهش های کاربردی: 3هدف 
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شاخص های س جش
واحد مسئول 

هدف اقدامات 
پشتیبان فعالیت ها راهبردها

هکموسسهعلمیمقاله هایتعداد.1
.وندمی شچاپمعتبرعلمینشریاتدر
سایترویکهمقاالتیتعداد.2

.می گیرندقرارموسسه
فصل نامهتیراژوتعداد.3
یعلمسمینارهایوهمایش هاشمار.4

کتمشاربایاموسسهوسیلهبهکه
.شوندبرگزارموسسه

هکموسسهکتاب هایتیراژوشمار.5
.می رسندچاپبه

هموسسنوآورانه یمحصوالتشمار.6
عضواقماریموسساتطریقازکه

.می شوند

معاونت 
ارتباطات 
موسسه

تشکیل هیأت
د داوران برای تأیی

مقاله ها و 
کتاب های 

موسسه

موسسهخروجی هایتبدیل.1
هایکتابومقاله هابه

پرکیفیت
بهپژوهشگرانتشویق.2

علمیهمایش هایدرشرکت
مقالهارائه یبا

اصالتوکیفیتارتقای.1
موسسهخروجی های

اینترنتیسایتفعال سازی.2
یکعنوانبهموسسه

منظوربه«علمیسایت»
علمیدستاوردهایمعرفی

موسسه
پرکیفیتومداومانتشار.3

موسسهعلمیفصل نامه ی
چهعلمیهمایش هایبرگزاری.4

دیگرمشارکتباچهورأسا  
سازمان ها

موسسهانتشاراتتقویت.5
خدماتومحصوالتارائة.6

طبانمخابهپرکیفیتکاربردی

تقویت نماد موسسه: 4هدف 

48



اعضای گروه دلفی پروژه طراحی چشم انداز و برنامة اقدام موسسه: 1پیوست

حجت االسالم سید محمدمحسن دعائی. 1
حجت االسالم مجید اسمعیلی. 2
حجت االسالم حسین ادبی. 3
حجت االسالم محمد باقرزاده. 4
حجت االسالم محمدحسن علی آبادی. 5
حجت االسالم محمدحسن وکیلی. 6
آقای محمد مزیدی. 7

سیدمحمد م ظری: مدیر اجرایی پروژه
عقیل ملکی فر: مدیر علمی پروژه

آقای حسن رزاززاده. 8
آقای سیدمحمد م ظری. 9
آقای احمدرضا یعقوبیان. 10
آقای محمدجمال رنجبر. 11
آقای محمدرضا ابوالبشری. 12
آقای سیدمحمد موسوی. 13
آقای حسین توکلی. 14
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:امام علی علیه السالم
ضاَع َمن کاَن َلُه َمقَصٌد َغیُر اهلل

.کسی که مقصدى جز خدا داشته باشد، گم شود
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