ثسوِتؼبلي 


هسته پژٍهشي الگَي اسالهي-ايراًي پيشرفت

دغذغِاصليثسيبسياصاًذيطوٌذاىٍّوچٌييسيبستگزاساىالتصبديوطَس

ثيتشديذ«سبهبًذّيٍتٌظيناهَسالتصبدي»

ايوِدسحبلحبضشوطَسثبآىسٍثشٍاستاسائِساُحليدس


ّبيگستشدُ

ثَدُاستٍ.خَدهسبئلٍهطىالتًٍبثسبهبًي
پشداصيّبيهختلفيصَست


ّبًٍظشيِ

پشداصي

اييصهيٌِساثذلثِضشٍستيػبخلًوَدُاست.دسّوييساستبتبوٌَىايذُ
صّبي فىشي ٍ تخصصّبي ػلوي هختلفي اػن اص التصبدداًبى خشيبى هتؼبسف،
پزيشفتِ است؛ اًذيطوٌذاى ثب گشاي 
التصبدداًبى خشيبى هٌتمذ ثب ًگششّبي گًَبگَى (اسالهي ،هبسوسيستي ٍ سَسيبليستيًْ ،بدگشايبى)ّ ،وچٌيي ثشخي
هٌذديٌيدسهحبفلحَصٍياصلجيلضْيذصذس،حسيٌيالْبضوي،ضْيذثْطتي،ضْيذهطْشيالذامثِ


اًذيطوٌذاىدغذغِ
ًوَدُاًذ .اّتوبم «التصبدداًبى هتؼبسف» ثِ ػٌَاى اصليتشيي خشيبى اثشگزاس دس حَصُ ًظشي ٍ
تالشّبيي دس ايي صهيٌِ  

سيبستگزاسيدسوطَس،ػوذتبًهؼطَفثِهسبئلسٍثٌبييالتصبداصلجيلثبصاس،دٍلت،سضذ،تَسمٍثيىبسيثَدُاست

اصاليِّبيثٌيبدييالتصبدداضتِثبضٌذ.دسطشفديگشاييطيف،خشيبى«التصبداسالهي»ًيض

ثذٍىآىوِدسنػويمي 

فمِااللتصبدي»ثِاسائِيفْوياًتضاػيٍ
ػوذتبًيبسؼيدساسالهيضُوشدى«التصبدهتؼبسف»داضتٍِيبثباتخبرسٍيىشد« 
اًذ.ثِسغنٍخَدتفبٍتّبي

خضءًگشاًِاصالتصبدٍاسائِتَصيِّبياخشاييصَسيثب سخَعثِلَاػذفمْيثسٌذُوشدُ

ّيچىذامًتَاًستِاًذتجييٌيػويكٍفْويخبهغٍثٌيبديياصهسبئلٍهطىالتالتصبديوطَس

ػوذُهيبىاييسٍيىشدّب،
سيضيّبي تَسؼِ تَسط ايطبى چٌذاى ساّگطب ًجَدُ است ٍ وطَس ّوچٌبى دس
گزاسيّب ٍ ثشًبهِ 

اسائِ دٌّذ ٍ سيبست
ضَدايياستوِػلتًبثسٌذگيًٍبفشخبهياييتالشّب


ٍساست.پشسصاسبسيوِهطشحهي

ًبثسبهبًيسٍصافضًٍيغَطِ
چِثَدُاستّ.ستِپژٍّطيحبضشدسپيتحليلًٍمبدي«فهن جاهعهي علوي ايراًي از اقتصاد»است .
دس ساستبي ايي ّذف ،ضشٍست داسد وِ اثتذا توْيذات اسبسي ثشاي اسائِ يه ًظشيِ صحيح ٍ لبثل اخشا فشاّن
آٍسدُ ضَد .اص آًدب وِ يىي اص اصليتشيي هسبئل وطَس هب «هسئلِ تَسؼِ»  -ثِ هؼٌبي هَاخِْ ثب هذسًيتِ -است ،لزا
ضشٍست داسد دسن ػويمياص اليِّبي ثٌيبديي توذى هذسى صَست پزيشد« .ػلن التصبد» ّوچَى سبيش سضتِّبي ػلَم
اًسبًي،هحصَلهذسًيتِثَدُاستًٍتيدتبًفْنػويكآىٌّگبهيحبصلهيضَدوِ«دسًسجت»ثبهذسًيتِفْنضَد.اصايي
سٍفْنػلنالتصبدٍتجيييّشيهاصهسبئلالتصبديٍاستفبدُاصاثضاسّبيسيبستيآىهستلضمدسن«هبّيتػلَماًسبًي»
اصليتشيي
ٍهجبًيٍثٌيبدّبييوِاييػلَمدسآىتىَيييبفتِاستيؼٌي«هبّيتهذسًيتِ»خَاّذثَد.ثٌبثشايييىياص 
داليلػذمتَفيك طيفّبٍخشيبًبتهختلفالتصبدداىّبيوطَس ساثبيذثِػذمفْنػويكآىّباص«ًسجتػلنالتصبدثب
ايوِدسايٌدباّويتهييبثذضٌبسبييًمصبىّبًٍبديذُاًگبسيّبيياستوِهٌدشثِايي

هذسًيتِ»حَالِوشد.فلزا 
هسئلِ
هؼضلضذُاًذ .صشفبًثباتخبريهًگبُػويكٍ هجٌبييفلسفياستوِهيتَاىثِفْنًسجتػلنالتصبدثبػلَماًسبًيٍ
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يّب ًبئلآهذ .ثٌبثشاييهسئلِياصليوِػبهلٍحذت-
هذسًيتِدستيبفتًٍتيدتبًثِضٌبخت اييًمصبىّبًٍبديذُاًگبس 
اًدبمهيضَد،تحليلًٍمبدي«فْنخبهؼِيػلويايشاًياصالتصبد»

پژٍّصّبيياستوِدسايي«طشحولي»

ثخصهيبى
اصاييسّگزسثِفْنػويكتشياصالتصبدايشاىدستيبثين .

استتب
گشچِتوشوضايي«ّستِپژٍّطي»ثشاثؼبدالتصبدي«الگَياسالهي-ايشاًيپيطشفت»استٍ،ليثِدليلپيچيذگيٍ
ايضشٍسيهيًوبيذ.اصاييسٍثباتخبرچٌييسٍيىشدي،ثِ

هالتاثؼبدگًَبگَىحيبتاًسبًي،اتخبرسٍيىشدثيي 
سضتِ

تؼب
ٌبييتشفشٌّگيٍفىشيدستوذىهذسىٍّوچٌييسٌت
تؼبهالتاثؼبدالتصبدي،سيبسيٍاختوبػيثبيىذيگشٍثباثؼبدهج 
اسالهيپشداختِخَاّذضذ .
ثباييهمذهبت،اييّستِپژٍّطيدسچْبسفبصهطبلؼبتٍهجبحثبتخَدساثِپيصخَاّذثشد :
دسفاز اٍل ()Aثبػٌَاى«اقتصاد ايراى»خْتاتخبريهسٍيىشداًضوبهي،ثِتحليلٍتجييياثؼبدٍالؼيالتصبد
ضَد.دساييفبصضشٍستداسداثتذاسبختبسّبيًْبديوطَسضٌبسبييضَدٍسپسهجبًيضىلگيشيايي


ايشاىپشداختِهي
ايشاًيدسضىلگيشيآًْبتجيييضَد .

ًْبدّبًٍمصهذسًيتٍِّوچٌييسٌتاسالهي-

دس فاز دٍم ( )Bثب ػٌَاى «داًش اقتصادي» ثِ حَصُّبيي اص هؼشفت التصبدي (ٍ ًِ "ػلن التصبد" ثِ هؼٌبي
ّبييساخغثِهسألِاصلياييپژٍّصاست.اييفبصگستشدُتشييهشحلِ


ضَدوِداسايثصيشت

هتؼبسفولوِ)پشداختِهي
ساضبهلهيضَد.دسلسوتاٍلاييفبص()B1ثِهجحثثسيبس

سضتِاي
ّبيهختلفٍاغلتثيي 


اييطشحولياستٍحَصُ
ضَدوِداساياّويتياسبسيثشاياييپژٍّصاستً.ظبمالتصبديسشهبيِداسي،


پشداختِهي
ًظبمّبيالتصبدي»
هْن« 
سَسيبليسنٍاسالمّناصحيثًظشيٍّنػوليهَسدتحليلٍتطجيكثبيىذيگشلشاسهيگيشًذ.دسلسوتدٍم(،)B2ثِ

هجحث «تبسيخ اًذيطِّبي التصبدي» ثب سٍيىشد اًذيطوٌذهحَس پشداختِ هيضَد .دس لسوت سَم ( ،)B3ثِ هجحث ثسيبس
پشداختِهيضَد.اييلسوتثًَِثِخَدداسايهمذهبتهْوياصلجيل«تبسيخفلسفِ»ٍّوچٌيي

اسبسي«فلسفِػلنالتصبد»
ضٌبختي،هؼشفتضٌبختيٍ


َاىاصاييسّگزسثِدسنػويمياصهبّيتػلنٍهجبًيّستي
هجبحث«فلسفِػلن»استتبثت
)،ثًِگششّبيفلسفي

ضٌبختي،اًسبىضٌبختيآىدستوذىغشةٍتوذىاسالهيدستيبفت.دسلسوتچْبسم(B4


سٍش
پشداختِهيضَد.دسلسوتپٌدن

ٍهجٌبييثِثشخيهَضَػبتالتصبدياصلجيلػذالت،آصادي،هبلىيت،اسصشٍغيشُ
(،) B5ثِدليلخبيگبُثسيبسهْناخالليبتدسًگششديٌي،ثِيىياصهجبحثاسبسييؼٌيساثطِاخالقٍالتصبدپشداختِ
هيضَد ٍ دػبٍي اسبسي ػلن التصبد اص لجيل ػمالًيت ٍ ًفغطلجي ضخصي اص هٌظش اخاللي هَسد تحليل ٍ ًمبدي لشاس

)،ثبتَخِثٍِضؼيتدسحبلتَسؼِثَدىوطَسهب،ثِهسألِتَسؼِپشداختِهيضَد.دسايي

هيگيشد.دسلسوتضطن(B6

ّبيهختلفهفَْمتَسؼًٍِسجتآىثبهذسًيتٍِسٌتهَسدٍاوبٍيلشاسهيگيشدّ.وچٌييتدبسةتَسؼِدس


لسوتاليِ
ّبييساخغثِاهىبىّبيتبسيخي


دستآٍسدىثصيشت
وطَسّبيديگشهَسدثشسسيلشاسهيگيشدّ.ذفاييلسوتثِ

ايالتصبدسيبسيٍخبهؼِضٌبسيالتصبدي

)ثِدٍثحثهيبى 
سضتِ

پيصسٍيوطَساست.دسدٍلسوتثؼذ(B8ٍ B7
پشداختِهيضَد .
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ثِدستآٍسدّبيهطبلؼبتالتصبدياًدبمضذُتَسطهىبتتّتشٍدٍوس

دسفاز سَم ()Cثبػٌَاى«ػلنالتصبد»
(خشيبًبتهٌتمذ)ٍّوچٌييالتصبدهتؼبسفثشايالگَياسالهي-ايشاًيپيطشفتپشداختِخَاّذضذ .
حليلٍسيطِيبثيهسبئل

آٍسدّبيهؼشفتيدسسِفبصلجلً،ظشيِايثذيلدسثبةت


هجتٌيثشدست
دسفاز چهارم ()D
اسائِهيضَد .

التصبدايشاىٍساّىبسّبيپيطٌْبديتحتػٌَاى«الگَياسالهي-ايشاًيپيطشفت»

اعضا ي هسته پژٍهش ي
اػضبياييّستِپژٍّطيثِتشتيتصيشّستٌذ :
ػضَ 

سوت 

دوتشسيذػميلحسيٌي(هذيشػلويّستِ) 

ّيئتػلويداًطگبُيبسَج 

ػليشضبسػٌبئي(هذيشاخشاييّستِ) 

فبسؽالتحصيلوبسضٌبسياسضذالتصبدداًطگبُػالهِ طجبطجبيي

(سُ) 

ػليضْيذي 

داًطدَيدوتشيالتصبدداًطگبُتْشاى 

دوتشًسينلجبضي 

داًطدَيدوتشيالتصبدداًطگبُضْيذچوشاىاَّاص 

هدتجيپٌبّي 

فبسؽالتحصيلوبسضٌبسياسضذالتصبداسالهيداًطگبُضيشاص 



يثبضذ :
يثشًبهِّبياييّستِپژٍّطيثِتشتيتصيشه 

هْنتشي

 . ۱جلسات هٌظن
ايي خلسبت ثب ّذف اًتظبم ٍ سبهبىدّي فىشي خَد پژٍّطگشاى ٍ افضٍدى ثِ غٌبي پژٍّص آًْبست .هْنتشيي
پژٍّصگشاست .

دستبٍسداييخلسبتسٍضيضذىخطسيشپژٍّطيآيٌذُّش
 . ۲هتي خَاًي
ثبتَخِثِاّويتهتَىوالسيهالتصبديدسگطَدىافكّبيخذيذيدسپيصسٍيپژٍّطگشاى،يىياصاثؼبداييّستِ

پژٍّطي،هطبلؼِ يهتَىوالسيهاست.خْتافضايصثبصدّياييخلسبتضشٍستداسدوِاػضبءهمشسيهطخصهٌجغ
هَسدهطبلؼِسااصلجلهطبلؼًِوبيٌذٍدسخلسِثِالتضبيخَاًطيوِاصهتيثٍِخَدهيآيذثِتجبدلايذًٍُظشات
ثپشداصًذ .

 . ۳س ي ر هطالعات ي
ػلي سغناييوِّشوذاماصاػضبدسگزضتِهجبحثصيبديساپيشاهَىفْنتوذًياصهذسًيتٍِسٌتداضتِاًذاهبالصماست
ٌِّبي هطبلؼبتي ضشٍسي ثشاي ثحثالگَياسالهي-ايشاًي پيطشفتهطبلؼبتهطتشويداضتِثبضٌذتبثِ
وِدسساستبي صهي 
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افك ّبيفْنهطتشويدستيبثٌذ.اييهطبلؼبتثذييضىلاستوِدسّشهبُيهوتبةيبچٌذهمبلِهطبلؼِضذٍُدس

خلسبتهٌظن ثِثحثگزاضتِهيضَد.الجتِاػضبثبيذگضاسشٍثشداضتياصآىساًيضثِصَستهىتَةاسائِدٌّذ،ثِ
گًَِايوِّنوليتوتبةيبهمبلِسااًتمبلدٌّذٍّنداللتّبياييهطبلؼبتساثشتحميمبت خَدًطبىدٌّذ.اييسيش
هطبلؼبتيثبتَخِْثِالتضبئبتپژٍّطيٍپيطٌْبداتاػضبتؼيييخَاّذضذ .
 . ۴ارتباط با اساتيذ در سطَح هختلف
ثبّذفافضٍدىثِغٌبياييّستِپژٍّطي ،اصاسبتيذهطشحوطَسيٍثِالتضبٍضشٍستهسيشّبيهختلفپژٍّطي
ضَدّ.وچٌييثبّذفخشيبىسبصيٍدسگيشسبصياسبتيذخصَصبًاسبتيذخَاىوِهجبحثطشحوالىهيتَاًذ

استفبدُهي
ثشايآىّبايدبداًگيضُوشدُيبدسيچِّبيخذيذيثشٍيآًْبثگطبيذ،هيتَاىآًْبساٍاسدخلسبتوبسگشٍُالتصبدوشد
ٍثبآًْبثِتؼبهلپشداخت.اسبتيذثبتدشثِپيطٌْبديثِتشتيتصيشاست :
استبدهسؼَددسخطبى 

دوتشهحوذًؼوتي 

استبدسؼيذصيجبوالم 

دوتشػجذالحويذهؼشفيهحوذي 

دوتشفشضبدهؤهٌي 

دوتشهْذيصسيجبف 

دوتشوشيناسالهلَئيبى 

دوتشسٍحاهللضٌْبصي 


دوتشحسييهيشخليلي 

دوتشًصيشيالذم 

دوتشهحوذٍاػظثشصاًي 

دوتشػبدلپيغبهي 

دوتشاهيشيطْشاًي 

 ....


 . ۵برگساري هوايش براي ارائه ي دست آٍردها ي پژٍهش ي
ػالٍُ ثش خلسبت هٌظن هيتَاى دس ثبصُ يه سبل آيٌذُ ّوبيطي سا ثشاي اسائِي ًتبيح پژٍّطي ايي ّستِ ثشگضاس وشد.
يهحتَايػلويدسٍىگشٍّيٍّنضشوتوشدىافشادخبسجاصّستٍِاسصيبثي،

ثشگضاسيچٌييّوبيطيّنثِدليلاسائِ
داٍسيٍدػَتاصسخٌشاًبىصبحتًظشدساييحَصُّبهيتَاًذيهًمطِيػطفٍخْطيلبثلهالحظِثشايآيٌذُي
ّستِپژٍّطيثبضذ .

«ٍ هي اهلل التَفيق»
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