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 نظریه پردازی

 ایده پردازی•

 نظریه پردازی اسالهی•

 طراحی فرآیند نظریه پردازی بر اساس آهوزه های اسالهی•

 
 تحول در علوم انسانی

 نظریه پردازی•

•... 

 
 الگوی اسالهی ایرانی پیشرفت

 هکتب سازی•

 نظام سازی•

•... 

 
 تودى اسالهی

 پیشرفته و توسعه یافته اسالهی•

 دارای اقتدار•

 دارای استقالل•

 دارای اهنیت•



 :  هدف پژوهش

هعرفی جایگاه فرآیند نظریه پردازی بر اساس آهوزه های اسالهی در هندسه ی کلی  

 تحول در علوم انسانی
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ترسین هندسه کلی  
 تحول در علوم انسانی

هعرفی گام ها و  
هراحل تحول در علوم  

 انسانی

نوایش جایگاه فرآیند  
 نظریه پردازی

ًوایص جایگاُ 
ِ پردازی» فرآیٌد »ٍ « ًظری

ِ پردازی بر اساس    ًظری
در سیر « آهَزُ ّای اسالهی

 تحَل در علَم اًساًی
= 

 هدف پژوهش

چارچَب اقداهاتی کالًی کِ -
برای تحَل در علوَم اًسواًی   

 .باید صَرت گیرد
یکی از ایي اقداهات، ترسین - 

هراحلی است کِ برای تحوَل  
در علووَم اًسوواًی برضوووردُ  

 .هی ضَد



السامات  
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گام های  
 تحول

هندسه 
 کلی تحول

راهبرد  
 مقاله

 مقدمه مساله هدف پیشینه تعاریف
 :هرحلِ آغاز

 هقدهات

 گفتواى سازی

ترٍیج ضرٍرت ٍ 
 اّویت

 ضرٍع از فلسفِ هحض
 با هباًی اسالهی

کاربردی سازی علَم  
 اًساًیِ اسالهی

 ارزیابی ٍ پایص هستور

هندسة کلی  
 تحول در

 علوم انسانی



السامات  
 نظریه پردازی

گام های 
 تحول

هندسه کلی  
 تحول

راهبرد  
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 مقدمه مساله هدف پیشینه تعاریف

 :هرحلِ آغاز

ِ پردازی رایج  بررسی ٍ ًقد ًظری
 در علَم تجربی ٍ اًساًی

ِ ّای غربی در علَم  ًقد ًظری
 اًساًی با هباًی اسالهی

ِ پردازی در علَم اًساًی  ًظری
فرآیٌداسالهی براساس 

ِ پردازی  ًظری

 تَلید علَم اًساًی اسالهی
 بر اساس آهَزُ ّای اسالهی

آهَزش علَم اًساًی اسالهی 
 در حَزُ ٍ داًطگاُ

تربیت ًیرٍی اًساًی 
 تعلین دٌّدُ ٍ تعلین گیرًدُ

تحَل ٍ تَسعِ در علَم 
 اًساًی اسالهی

تَسعِ، پیطرفت ٍ تعالی در 
 جاهعِ اسالهی

گام ها و مراحل 
تحول در علوم  

 انسانی
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السامات فرآیند 
 نظریه پردازی اسالمی

 :هرحلِ آغاز

 ضٌاسایی هبادی
ٍ بر اساس هباًی 

 اسالهی

رعایت هباًی ٍ 
 اصَل

فقِ ٍ اجتْاد، ًظریِ ابتٌاء، : هاًٌد)
 (حکوی اجتْادی، ًگاُ سیستوی دیي

احصاء 
 هَضَعات

 ضٌاسایی هسائل

 ضٌاسایی غایات

تَجِ بِ هقیاس 
 در ًظریِ
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