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ﻋﺪم ﺗﻮان اﯾﺠﺎد ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺑﺪون دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد

ﻣﺼﺪاق

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﮐﻪ »داﻧﺶ او ﺑﺮاﯾﺶ اﺑﺰار ﭘﻮل در آوردن اﺳﺖ«
در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﮐﺸﻮر

ﴐورت

ﻧﻘﺶ اﯾ ن و اﻋﺘﻘﺎد دﯾﻨﯽ در ﻣﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ

ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﻮدن دﻧﯿﺎ

دﻟﯿﻞ

ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ

رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻬﺎر دﯾﻨﯽ

ﻣﺼﺪاق

رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖ ﯾﻬﻮدی ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺷﺎﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ

ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﻗﺴﺎوت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﺑﯿﺖ اﳌﻘﺪس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﻬﺎر

\ﻮﻧﻪ

ﻗﺴﺎوتﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﯿﺮوز در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﺼﺪاق

ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب

ﻫﺠﻮم ﻇﺎﻫﺮی ،ﻣﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﻣﻮﯾﺪ

ﻗﺴﺎوﺗﻬﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺎﺛﺮ اﻧﺴﺎن از اﯾﻦ ﻗﺴﺎوتﻫﺎ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘ دی

ﻣﺤﻮ ﮐﺮدن دﯾﻦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق ﻣﻠﺖ ﻣﻐﻠﻮب
ﻣﺼﺎدﯾﻖ

ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺣﯿﺜﯿﺖ ،ﻏﺮور و اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﻠﺖ ﻣﻐﻠﻮب

ﻫﺠﻮم ﻧﺮم اﻓﺰاری
اﻧﻮاع ﻫﺠﻮم
ﻫﺠﻮم اﺧﻼﻗﯽ
ﻫﺠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

دﻻﯾﻞ

ﻧﻘﺶ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺨﺒﮕﺎن در اﯾﺠﺎد ﻗﺪرت دﻓﺎع
از ﻣﻠﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم دﺷﻤﻨﺎن

ﻣﺼﺪاق
ﻧﺨﺒﮕﺎن

وﯾﮋﮔﯽ

ﺑﺎب ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﻫﺠﻮم در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ

ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ
اﺿﻤﺤﻼل ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺶ اﯾ ن در ﺗﺎﺳﯿﺲ آن

ﺷﺎﻫﺪ اﻫﻤﯿﺖ

ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﻫﻤﯿﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ

ﺷﺎﻫﺪ

ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﴍاﯾﻂ ﻓﺸﺎر و ﺗﺤﺮﯾﻢ

ﻣﺼﺎدﯾﻖ

اﺿﻤﺤﻼل ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ
اﺿﻤﺤﻼل ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﻬﻠﻮی

اﻣﺘﯿﺎز
وﯾﮋﮔﯽ

ﻧﻘﺶ اﯾ ن در اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﭘﯿﴩﻓﺖ و رﺷﺪ ﮐﺸﻮر

ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن رﺗﺒﻪ و ارزش ذاﺗﯽ ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﴍاﯾﻂ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﻏﺮﺑﯽ
ﺷﺎﮔﺮد \ﺎﻧﺪن داnﯽ در ﻋﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﺘﯿﺰی

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ

ﻟﺰوم ﻣﺤﺮوم ﻧﮑﺮدن ﺧﻮدﻣﺎن از ﻋﻠﻮم ﻏﺮﺑﯽ

ﴐورت

ﭘﺎﯾ ل ﺷﺪن ﻋﺰت ﻣﻠﺖ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد

ﻣﻨﺸﺄ

اﯾﺠﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع

وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ذﺧﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﮑﺮی ﻗﺒﻠﯽ در
دوران ﻗﺮون وﺳﻄﯽ

ﺳﻮد ﻣﻀﺎﻋﻒ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﻧﻮآوری ﺑﺮای
ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ

ﴍط
ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ

اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎﻫﺎ
ﻫﺪف

ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻋﺰت ﺑﻪ ﻣﻠﺖ

وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

رﻫﺎ ﻧﮑﺮدن ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﻧﻮآوری

دﻟﯿﻞ

ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺪن ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ

ﴐورت

ﮐﻢ ﺑﻮدن ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ

ﴐورت

ﻫﺪر رﻓ Qﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ارﺗﻘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎﻫﺎ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﻓﺎراﺑﯽﻫﺎ
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮﻫﺎ

ﻻزﻣﻪ
ارﺗﻘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ

ﺷﺎﻫﺪ

ﮐﻤﱰ ﺑﻮدن ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺎ در ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ در اﺑﺘﺪای ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﺎ sﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ

ارﺗﻘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﺼﺎدﯾﻖ

ارﺗﻘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

ارﺗﻘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﮕﺎه
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ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺤﺚ

ﭘﺎﻧﺰده ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﮑﺮ راﯾﺞ
در آﻣﺪه اﺳﺖ

ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻮآوری ﺑﺮای ﻋﻘﺐ
\ﺎﻧﺪن از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺑﺎزار
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی آﻣﺎده ﻧﻮآوری و ﭘﯿﴩﻓﺖ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﺎ

راﻫﮑﺎر

اﯾﺠﺎد ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهﻫﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻗﺮار دادن
ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﴐورت

5= < ; &0

اﺛﺮ
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ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﻣﯿﴪ ﺷﺪن ﻫ ﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ

ﻟﻮازم

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر

اﯾﺠﺎد ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط ﺑﯿﺸﱰ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
آﺛﺎر
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه و ﻓﮑﺮ ﻧﻮ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری

4

وﺟﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮب و ﮐﯿﻔﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

5

ﻋﻠﺖ
ﻣﴫف ﻋﻤﺪهی ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
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ﺟﺰم و ﻋﺰم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﴫف ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ

ﻻزﻣﻪ

دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

ﺷﺎﻫﺪ

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻗﺒﻞ

اﺛﺮ

ﺑﺎﻻ رﻓ Qﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻی داﺧﻞ

ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ

"5

ﻧﺤﻮه
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺣ ﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺪﺣﺴﺎﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
داﺧﻠﯽ

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ

ﻫﺪف ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻻزﻣﻪ

دﺳﺘﻮر دوﻟﺘﯽ

ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ

ﴐورت

ﮐﺶ دادن ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﻠﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ

" 0

وﺿﻌﯿﺖ

دارای ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ

ﴐورت

ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﺣ ﯾﺖ

% "1

ﻃﺮح ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﺗﻮﺳﻂ رﻫﱪی در ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻗﺒﻠﯽ
ﺷﺎﻫﺪ اﻫﻤﯿﺖ

ﺗﮑﺮار ﺷﺪن در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﺒﮕﺎن

#

اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ
اﻟﺰاﻣﺎت

ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ

ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم
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ﺟﺎﯾﮕﺎه

دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر

ﺷﺎﻫﺪ

ﻣﻮرد ﺣ ﯾﺖ وﯾﮋه ی دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
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