
 

 سند تدابیر

 تعلیم و تربیتتدابیر 

 تبلیغ دین از طریق عمل به آن و عقالنی و علمی وحیانی، وتربیت تعلیم گسترش -1
 تدبیر و تقدیر راستای هم کارکرد و غیب به باور بسط و تقویت -2
  دین علمای سوی از روز مقتضیات با متناسب ناب اسالم تبیین -3
منکیر و هناارهیای    از نهیی  و معروف به امر صداقت، مدارا و گذشت، فرهنگهای اخالق اسالمی نظیر  ترویج آموزه -4

 مدنی از قبیل انضباط و قانونگرایی 

 بدعت و انحراف بدون عاشورایی های آیین و انتظار فرهنگ داشتن نگه زنده طریق از بیت اهل محبت تداوم -5

 بیا  مقایسیه  در میردم  بیه  آن دستاوردهای واقعیی  و اساسی های ارزش و اسالمی انقالب بینانه واقع و علمی شناساندن -6
گیری از ظرفییت   نام و مستقل دانشگاهی و با بهره توسط فرهیختگان خوش منطقه کشورهای اوضاع و دیگر انقالبات

 عرصه هنر

  اجتماعی برتر الگوهای ترویج و معرفی -7

  استادان و معلمان به ویژه فرهنگی اقشار اجتماعی منزلت و کرامت شغلی، موقعیت ارتقاء -8

علمیی و   مراکیز  و مدارس در کاری محکم روحیه و جهادی فرهنگ بر تأکید و خردورز با توانمند انسانی نیروی تربیت -9
 های مربوط شاخص مستمر ارزیابی تدوین و

 ملی و بومی های خالقیت و ها مهارت هنرها، عالیق، ذوق، ارتقای و تشویق سازکارهای کارگیری  به -11

 و و ارتقای دانش توسعه در مردم پایدار مشارکت تسهیل و مدرسی غیر عمومی های مهارت و معلومات گذاری بهارزش -11
 افزا مهارت های رسانه و مؤسسات به بخشی تنوع با کارآمد و روزآمد مهارت

 محور خانواده ایرانی  اسالمی زندگی سبک سازی نهادینه و ترویج تبیین، -12

 تدابیر )نفوذ یا بسط( علم در زندگی

  گرایی مدرک از آموزش و پرهیز کیفیت به توجه -1

کشور در راستای رفع نیازها و حیل مسیا ل اساسیی     علمی مؤسسات ترین برجسته از متناسب مطالبه و فزاینده حمایت -2
 جامعه

 علمیی  عرصه در کشور برجسته علمی مؤسسات و نخبگان از معتنابهی شمار پایدار و بلندمدت فکری تعامل و کوشش -3
 ایرانی اسالمی های سنت و مبانی اساس بر المللی بین

 بدیع و مفید ای رشته چند های پژوهش و مطالعات و ای رشته بین توسعه علوم -4

 و اسیالمی  مبانی، منیابع  از گیری بهره با انسانی های علوم مفید در رشته و اصیل، بومی علمی تولید گسترش و تقویت -5
 بشری دستاوردهای

 و ایرانی بودن عدالت، و پیشرفت دین، و علم جامعه، و فرد های تعارض عدم تبیین برای پردازی نظریه و تحقیق اناام -6
 علمیه های حوزه و ها دانشگاه سوی از معنویت و ثروت تولید اسالمیت،

 پژوهشیی و فنیاوری،   مؤسسیات  هیا،  دانشیگاه  مشارکت با نوآوری و فناوری علم، های شبکه توسعه و پایه دانش ارتقاء -7
 خدمات و کاال های خوشه حول دولت و صنایع

 بازارهای" نوین علمی و احیای دستاوردهای از استفاده با رایج صنعتی های فناوری به بومی ای حرفه های مهارت ارتقاء -8
 مندی از تاارب تاریخی و مطابق مقتضیات روز، بر اساس آمایش ملی با بهره "تخصصی تولیدی



 

 مخیاطرات  ملیی، کیاهش   ذخییره  منیابع  تخصییص  عمیومی،  تسیهیالت  ارا یه  طرییق  بنییان از  دانیش  اقتصاد تحقق -9
وییژه   ضروری بیه  ضوابط حداقل پیشرفته بومی با های فناوری تولید و کاربرد به مردمی سرمایه جذب و گذاری سرمایه

 برای مؤسسات کوچک و متوسط مربوط

هیای تایاری    د بر اسیاس طراحیی و نشیان   های تااری ملی، به جای تولی گسترش طراحی و تولید داخل تحت نشان -11
 المللی خارجی، با هدفگذاری متعادل بازار داخلی و بین

های پیشرفته بیا   ایااد قطب راهبردی فرهنگی، ارتباطی و تااری در منطقه آسیای مرکزی و غربی و ایااد زیرساخت -11
 مشارکت کشورهای منطقه

 تدابیر )حفظ( سالمت عمومی و محیط زیست

 عمومی  بهداشت و سالمت آموزش و ترویج -1

 سالمت و بهداشت عمومی حوزه در اثربخش و کارآمد جامع، نظام استقرار -2

 جانشینی سطح از بیش در باروری نرخ تنظیم -3

 همگانی و قهرمانی ورزش توسعه -4

 پاک انرژی منابع از انرژی تولید سهم افزایش -5

پایدار محیط زیست با اصالح و ارتقای سیبک  پذیری، پایش و هشدار همگانی در حفاظت و احیای  مشارکت، مسئولیت -6
 زندگی

 تدابیر بسط عدالت اجتماعی

 جانبه از مادران حفظ حقوق و اعتالی جایگاه زنان در جامعه و حمایت همه -1

  انسانی کرامت حفظ منظور به اثربخش و کارآمد جامع، اجتماعی تأمین نظام تکافل عمومی و استقرار -2

فروشیی از   فروشی و کم ، انفاق، خمس، زکات و صدقه و حذف ربا، احتکار، گرانالحسنه، وقف کسب رزق حالل، قرض -3
 طریق باورها، ساختارها و فرایندها

 گزینی و به کارگیری کارکنان حکومتی مستقل از گرایش مسئوالن مربوط بخشیدن به سازوکارهای شایسته عمومیت -4

 حکیومتی و  مسیئوالن  معیشیت  و ثروت لتی، درآمد،ضوابط و فرایندهای تخصیص امکانات و امتیازات دو سازی شفاف -5
  سیاسی های فعالیت سیاستمداران و تشکل مالی های هزینه و منابع

 حقیوقی  حقیقیی و  شخصییت  منیافع  تیداخل  از پیشگیرینظام و  اجزای و ارکان بر ها رسانه و عمومی نظارت ارتقای -6
 ویژه در سطوح مدیریتیو کارکنان دولت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به  مسئوالن

 نظام ارکان سوی از اجتماعی و حقوق شهروندی فردی و های آزادی حوزه در اساسی قانون کامل اجرای -7

 و جلوگیری از جرم با افزایش آگاهی و تقوای عمومی پیشگیری -8

اصیالح و   و کارکنان قضیایی و  و نظارت بر عملکرد قضات مستمر افزایی دانش و متعهد و عالم قضات جذب و تربیت -9
 دادرسی فرایندهای کردن الکترونیکی

های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و توانمندسازی  گذاری در بخش امکانات و تسهیل و تشویق سرمایه تخصیص -11
 مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی

 ذاری امتیازها و ماوزهاهای اقتصادی و تخصیص عادالنه منابع به ویژه در واگ بط بهینه در فعالیتارو تنظیم -11



 

 )تقویت ساخت درونی نظام، دولت اسالمی و امنیت فراگیر( سازی تدابیر نظام

 تصحیح برای حال و گذشته عملکردهای و ها سیاست علمی نقد و ارزیابی به منظور آزاداندیشی فضای تقویت و ایااد -1
 اسالمی انقالب مسیر حفظ و مستمر آن

 فقیه والیت نظریه عمیق و تحکیم فهم گسترش -2

رهبری و شورای نگهبان قانون اساسی و مقبولیت علمی، اخالقی و انقالبی اعضای آن و  خبرگان مالس جایگاه حفظ -3
 نیز عملکرد مطلوب آنها به منظور تأمین اسالمیت نظام و گسترش مشارکت مردمی 

 حوزوی و دانشگاهی مراکز و نخبگان مشاورت از نظام اجزاء و ارکان مند، مؤثر و گسترده نظام گیری بهره -4

 ساالری دینی، گسترش مشارکت مردمی و تقویت ثبات سیاسی حفظ مردم -5

 های مردمی به منظور افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت ساختار درونی نظام تشکل گسترش و تقویت -6

 انبیگانگ امنیتی سیاسی نفوذ مقابله با و ایران اسالمی جمهوری علیه تهدید گیری شکل از جلوگیری -7

 های دفاعی پیشرفته و بومی بازدارنده و کسب فناوری دفاعی بنیه تقویت و مردمی بسیج گسترش و حفظ -8

از طریق تأکید بر مشترکات دینیی و پرهییز از اهانیت بیه      مسلمانان انساام و اتحاد تحکیم و اسالمی مذاهب تقریب -9
 مقدسات مذاهب اسالمی

  المللی ای و بین منطقهو اصالح نظامات  گرایی تأکید بر چندجانبه -11

 المللی بین صلح و حکمیت به کمک و متخاصم غیر کشورهای با سازنده گسترش دیپلماسی عمومی و تعامل -11

بخیش و   آزادی هیای  نهضیت  و اسیالمی  هیای  حرکیت  از حماییت  و اسالم جهان در جهادی روحیه و عقالنیت ترویج -12
 استیفای حقوق مردم فلسطین

 پاسخگویی و فداکاری و کمک اعتماد، راستگویی، صداقت، هناارهای به مدیران و مسئوالن عملی اهتمام -13

 ارتقای حکمیت مدنی و افزایش سطح آگاهی حقوقی اقشار جامعه -14
 سازی و الکترونیکی کردن نظام اداری کشور گری و تقویت وظایف حاکمیتی دولت و اصالح، کوچک کاهش تصدی -15


