به نام خدا
شيوهنامهتدوینتکنگاشتدرزمينههایمرتبطباالگویاسالمیایرانیپيشرفت 


مقدمه
مقاالتي كه در نشستهاي "انديشههاي راهبردي" و كنفرانسها و همايشهاي معتبر علمي (بويژه
كنفرانسهاي مركز) مورد داوري تخصصي قرار گرفته و پذيرفته ميشوند و يا در نشستهاي انديشه-
ورزي مركز و انجمنهاي علمي و كرسيهاي نظريهپردازي ،ارائه ميگردند و نيز مقاالت مرتبط با
موضوع پيشرفت اسالمي ايراني كه در مجالت پژوهشي داخلي و بينالمللي به چاپ ميرسند ،و
همچنين رسالههاي دكتري ،از منابع اوليه توليد علم و گسترش ادبيات موضوعي در حوزه الگوي
اسالمي ايراني پيشرفت به شمار ميروند .بسط ،تعميق و تکميل محتوايي منابع فوق و انتشار آنها به
صورت تکنگاشت ( )Monographاقدامي حرفهاي و موثر در راستاي توليد دانش در اين حوزه
محسوب ميگردد .اضافه بر آن انديشکدههاي مركز نيز كه با مباحث مرتبط با الگو آشنايي نزديک
دارند ميتوانند با پيشنهاد موضوعات داراي اولويت و معرفي شخصيتهاي ممتاز علمي به گسترش
اين امر كمک نمايند .در اين راستا شيوهنامه تدوين تکنگاشت با مواد زير تنظيم گرديده است.

شاخصهایانتخابمقاالتوسایرمتون 

ماده:1
شاخصهايي كه در انتخاب يک مقاله يا متن علمي مورد توجه قرار ميگيرند عبارتند از :
-1ميزان ارتباط موضوعي مقاله يا متن علمي با مباحث مربوط به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
 -2كيفيت مرور ادبيات يا سير موضوع ()Literature survey
 -3نقاط قوت مقاله يا متن علمي بلحاظ استحکام در استدالل ،نحوه پردازش يافتههاي پژوهشي،
انسجام و همبستگي موضوعي
 -4طرح ايدههاي بديع و گشودن افقهاي تازه و ارائه پيشنهادات راهبردي
 -5سواالت كليدي و اساسي مطرح شده و نحوه پاسخيابي آنها
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 -6موضوعات و سواالت مرتبط و نظاممندي موضوعي آنها
 -7طرح سواالت آزاد ()Open questions
 -8ميزان و نحوه ارجاع به پژوهشهاي ديگران (به ويژه جديدترين پژوهشها)

ماده:2مراحلانجامکار 
 .1ضمن تماس و مکاتبه با افرادي كه توسط انديشکدهها و يا كميته علمي تکنگاشت پيشنهاد
ميشوند و يا افراد واجد شرايط كه به صورت داوطلبانه براي تدوين تکنگاشت اعالم آمادگي
مينمايند؛ كاربرگ پيشنويس تدوين تکنگاشت براي ايشان ارسال ميشود تا نسبت به
تکميل آن اقدام نمايند.
 .2پس از تکميل و ارسال كاربرگ پيشنويس تدوين تکنگاشت توسط نويسنده ،اين كاربرگ
توسط يکي از صاحبنظران حوزه مربوطه مورد ارزيابي علمي و محتوايي قرار ميگيرد.
 .3پس از ارزيابي كاربرگ پيشنويس تدوين تکنگاشت ،كاربرگ و نتيجه ارزيابي آن در كميته
علمي تکنگاشت متشکل از افراد متخصص و خبره با بهرهگيري از صاحبنظران حوزه
مربوطه بررسي ميشود.
 .4پس از تاييد اوليه كاربرگ ،با نويسنده قرارداد تدوين تکنگاشت منعقد شده و نويسنده به
نگارش تکنگاشت بر اساس شيوهنامه مربوطه ميپردازد.
 .5پس از تدوين و ارسال متن نهايي تکنگاشت توسط نويسنده ،جلسهاي در قالب يک نشست
علمي جهت ارائه حضوري محتواي تکنگاشت توسط مولف با مشاركت استادي متخصص در
آن حوزه و نيز كارشناسان مركز برگزار خواهد شد.
 .6پس از برگزاري جلسه حضوري و اعمال اصالحات الزم توسط نويسنده و تاييد نهايي محتواي
تکنگاشت توسط ناظر ،فايل آن به واحد چاپ ارسال و با نويسنده تسويه حساب خواهد شد.

تکنگاشت 
ماده:3شيوهنگارش 
با توجه به تعريف ،تکنگاشت نوشتاري تخصصي و نيمه مبسوط در حدود  40تا  80صفحه است كه
توسط يک پژوهشگر خبره در يک موضوع خاص نگاشته ميشود .تکنگاشت از نظر حجم و محتوا
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حدفاصل مقاله و كتاب است و نويسنده با پردازش و تحليل يافتهها و مطالعات تخصصي پيشين و
افزودن يافتههاي جديد پژوهشي خود و تحليل جامع و منسجم آنها افقهاي تازهاي را در زمينه مورد
بررسي ميگشايد .تکنگاشت بايستي مشتمل بر بخشهاي زير باشد:


عنوان (قلم  16بينازنين)



فهرست مطالب (قلم  14بينازنين)



خالصه (شامل هدف ،مساله اصلي ،روش تحقيق و فشرده نوآوريهاي ارائه شده است .خالصه

نبايد متمركز بر مباحث مقدماتي مثل ضرورت و سابقه بحث باشد)  1تا  2صفحه ( A4قلم 12
بينازنين)


مقدمه (تبيين اهميت موضوع و ارتباط آن با مباحث مربوط به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت و

مرور انتقادي پژوهشهاي پيشين)  3تا  6صفحه ( A4قلم  13بينازنين)


متن (در اين بخش كه قسمت اصلي و محتوايي تکنگاشت را تشکيل ميدهد موضوع به صورت

نظاممند و حرفهاي مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد .طرح سئواالت اساسي و پاسخگويي مستدل به
آنها و ارائه ايدههاي بديع و راهگشا به غناي اين بخش خواهد افزود) 30تا  60صفحه (قلم 13
بينازنين)


نتيجهگيري و جمعبندي (در اين قسمت اهم نتايج حاصل از اين پژوهش ،نتيجهگيري،

جمعبندي و پيشنهادات راهبردي به ويژه در حوزه مباحث مربوط به الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
ارائه ميشود)  3تا  6صفحه ( A4قلم  13بينازنين)


منابع و مراجع (به صفحه پيوست مراجعه شود)

براي تايپ تکنگاشت از نرمافزار مايکروسافت ورد نسخه  2007يا  2010با امکانات فارسي استفاده
شود.
تذکر :مطالب مطروحه در يک تکنگاشت بايستي از انسجام ،همبستگي و هماهنگي قابل قبولي
برخوردار باشد.

ماده:4نحوهنظارتوارزیابیعلمی 
 كميته موضوع ماده  2وظيفه نظارت بر حسن انجام كار را بر عهده دارد.3

 هر كاربرگ پيشنويس تدوين تکنگاشت يک ارزياب علمي خواهد داشت كه با توجه به ضوابط ماده1و  3آن را ارزيابي خواهد كرد.
 هر تکنگاشت يک ارزياب علمي (ناظر) نيز خواهد داشت كه با توجه به ضوابط ماده 1و  3آن راارزيابي خواهد كرد.

:حقالزحمه 
ماده 5
براي تاليف تکنگاشت به ازاء هر صفحه ( A4شامل  400كلمه) تا سقف  80صفحه ،حقالزحمه طبق
جدول زير بر اساس مرتبه علمي دانشگاهي يا حوزوي نويسنده پرداخت خواهد شد كه حدود 20
درصد مبلغ قرارداد پس از تاييد كاربرگ پيشنويس تدوين تکنگاشت و انعقاد قرارداد و مابقي در
پايان كار پس از تاييد ارزياب علمي و تصويب كميته علمي تکنگاشت پرداخت خواهد شد.
مرتبهعلمیدانشگاهینویسنده 
(معادلبرایحوزویان) 

ميزانپرداختبهازایهرصفحه A4

استاد

يک ميليون ريال

دانشيار

هشتصد هزار ريال

استاديار

ششصد هزار ريال

مربي

پانصد هزار ريال

حق ارزيابي علمي براي هر كاربرگ پيشنويس تدوين تکنگاشت حداكثر مبلغ دو ميليون و
پانصدهزار ريال و هر تکنگاشت حداكثر مبلغ ده ميليون ريال در نظر گرفته ميشود كه در پايان كار
بر اساس شاخصهاي مربوطه (مرتبه علمي ،كيفيت ارزيابي و تعداد صفحات) به ناظر پرداخت خواهد
شد.
مبالغ حقالزحمه ذكر شده مربوط به سال  1394ميباشد كه در هر سال بر اساس پيشنهاد معاونت
علمي و تقسيم كار ملي مركز و تاييد رياست مركز قابل افزايش است.
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