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 فْشست هغبلت

ِ سيضي هفبّين1.  ثشًبه
 

 اقتصبدي سيضي ثشًبه2ِ.
 

 سيضي ثشًبهِ اًَاؿ3.

 
 سيضي ثشًبهِ تبسيخچ4ِ.

 
 ايشاى تَسقِ ّبي ثشًبهِ ٍ فوشاًي ّبي ثشًبهِ هشٍس5.

 
 ايشاى دس سيضي ثشًبهِ ضٌبسي آسيت6.

 هقبٍهتي اقتصبد ٍ کليذي ّبي ّستِ سيضي ثشًبه7ِ.
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 هفبّين ٍ اصغالحْبي هَسد استفبدُ دس  ثشًبهِ سيضي

   ثشًبهِ•
 دٍرُ بزحغب هزتبط ٍ هٌظن تصویوات رؽتِ يل بِ هزبَط ٍ بْن هزبَط فعالیتْاي هزاتب علغلِ رعايت يا ٍ هٌظن ًوايؼ

   . اعت عولیات هزاتب علغلِ بزاعاط هٌظن تصویوات ًاهِ گاُ بزًاهِ ديگز عبارت بِ . اعت هختلف سهاًي ّاي
 بِ رعیذى راّْاي تٌظین ٍ تذٍيي ٍ ّذف تعییي ديگز عبارت بِ ،آيٌذُ سهاى در فعالیتي اًجام بزاي گیزيتصوین اس عبارت

 .اعت بزًاهِ ًام بِ عٌذي آى حاصل مِ آى
 
 :سيضيثشًبهِ•

 مِ تغییزاتي مٌتزل هَاردي در يا ٍ دادى جْت دادى، قزار تأثیز تحت بزاي هزمشي عاسهاى يل آگاّاًِ تالػ ريشي بزًاهِ
 يا مؾَر يل ( ... ٍ سيغت هحیط داخلي، ًاخالص تَلیذ هصزف، گذاري، عزهايِ اًذاس، پظ جوعیت،) اصلي هتغیزّاي در

 .ؽَد هي تعزيف گیزد، هي صَرت ؽذُ، تعییي پیؼ اس اّذاف هجوَعِ طبق ٍ سهاى طَل در هعیي هٌطقِ
 
 :سيضيثشًبهِ ًؾبم•
  ارسيابي ٍ ًظارت اجزا، تذٍيي، چگًَگي جْت فزآيٌذّا ٍ عاختارّا ٍ قاًًَي حقَقي، ٍمارّاي عاس اس ايهجوَعِ طزاحي  

 .ّابزًاهِ
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 هدف

 چشم انداز

 اهداف کلی

 اهداف کیفی

 اهداف کمی

 سیاست

 سیاستهای کلی 
 استراتژی

 سیاستهای اجرایی

 برنامه های اجرایی

 مقررات

 خط مشی

 رویه ها

 اقدامات و فعالیت ها

 پایش

 نظارت

 کنترل

 بازخورد

 اصالح
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 (اداهِ)هفبّين ٍ اصغالحْبي هَسد استفبدُ دس  ثشًبهِ سيضي 



ِ سيضي اقتصبدي  ثشًبه

 سيضي ثشًبهِ اّويت ٍ ضشٍست•

 ثبصاس ًؾبم  ٍ اقتصبدي سيضي ثشًبهِ•
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اجتوبفي فذالت ثِ تَجِ فذم 
فوَهي کبالّبي تَليذ فذم 
اًحصبسات آهذى ثَجَد   
ًبقص اضتغبل ٍ ثيکبسي 
ٍقبيـ ٍ حَادث 
ًبکبفي اقتصبدي سضذ   
يکذيگش ثش ثخطْب هخشة اثشات اص جلَگيشي 
خبسجي ّبي پيبهذ   
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ِ سيضي  :  ضشٍست ثشًبه



   

ضٌبسبيي  
هحذٍديت ّب ٍ 

 اهکبًبت
 ضٌبسبيي اّذاف

  هذلْب ٍ ضٌبسبيي

 سٍضْب
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 ضٌبسبئي هٌبثـ، فيضيکي، عجيقي، اًسبًي ٍ اجتوبفي•

 هٌبثـ دسآهذي، اسصي ٍ سيبلي•
 اهکبًبت

 قبًًَي، حقَقي •

 ضشفي،  •
 هحذٍيتْب

 هسؤليتْب ضٌبسبئي حَصُ اختيبسات دٍلت ٍ هجشيبى ثشًبهِ•
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ضٌبسبيي  
هحذٍديت ّب ٍ  

 اهکبًبت



ؽٌاعائي اهناًات 
 ٍ هحذٍديتْا

ًیاس بِ جوع آٍري  
 آهار

 

 ّبي آهبسي ثبيذدادُ 
ثِ ٌّگبم 
کبفي 
دقيق 

 جذاٍل  •

 ًوَداسّب•

 ساٌّوبًقطِ ّبي •
 دادُ ّاي آهاري 

 ضشايت فٌي•

 ضشايت اقتصبدي•

 ًشخ ّبي سضذ•
 ضزايب
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ضٌبسبيي  
هحذٍديت ّب ٍ  

 اهکبًبت
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 ضذ دٍساى ّب

 تَسقِ اي

 صٌقتي ضذى ضتبثبى

 

 اًَاؿ ّذف ّب اص ًؾش سيبستگزاسي

 

 ثشًبهِ هلي

 هٌغقِ اي

 قغت تَسقِ

جٌجِ هکبًي اّذاف   

 

 چطن اًذاص

 ثشًبهِ ثلٌذهذت

 ثشًبهِ هيبى هذت

 ثشًبهِ کَتبُ هذت

 جٌجِ صهبًي اّذاف

 

تَصيـ   -سضذ سشيـ اقتصبدي
 ... فبدالًِ 

کٌتشل ثيکبسي -کٌتشل تَسم    

 سضذ اقتصبدي –کٌتشل ٍاسدات 

 اّذاف هتقبسض

   ضٌبسبيي اّذاف
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 هتغیز •

 پاراهتز•

 هعادالت•

 هذل

 رٍابط فٌي•

 رٍابط رفتاري•

 رٍابط ًْاي•

 رٍابط جوعیت ؽٌاعي•

 (رجحاى)رٍابط اٍلَيت •
 

 هقبدالت

 هذلْب ٍ ضٌبسبيي  
 سٍضْب



 : جبهقيت ثشًبهِلحبػ اص اًَاؿ ثشًبهِ 

  ِريشي جاهعبزًاه 

  ِريشي هحذٍدبزًاه 
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 صهبىديذگبُ اص  تقسين ثٌذي ثشًبهِ 

  عال بِ باالعت 10 "هعوَال: هذتطَالًي 

  عال اعت 7الي  3: هذتهیاى 

  ُيل عالِ اعت "هعوَال: هذتمَتا 
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 :تقسين ثٌذي ثشًبهِ ثِ افتجبس سغَح ثشًبهِ

مالى 

 يخؾب 

پزٍصُ يا طزح 
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 :  تقسين ثٌذي ثشًبهِ ثِ افتجبس حَصُ ضوَل جغشافيبئي

 ِريشي بیي الوللي بزًاه 

هلي 

هٌطقِ اي 

هحلي 
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 تقسين ثٌذي ثشًبهِ ثِ افتجبس هيضاى هطبسکت دس کبس ثشًبهِ 

 ِريشي هؾارمتي  بزًاه 

 هؾارمتيغیز بزًاهِ ريشي 
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  ثشًبهِ جبهـ

 :گشفتي ًؾش دس جٌجِ اص جبهـ•

   اجتواعي – اقتصادي ّاي بخؼ توام   

   (دٍلتي غیز ٍ عوَهي ًْاّاي عايز ٍ ّا باًل بز هؾتول ،عوَهي بخؼ خصَصي، بخؼ دٍلت، )اقتصادي عاهلیي توام 

 

 : تقييي جٌجِ اص جبهـ•

    بخؼ سيز ٍ بخؼ ّز بزاي رؽذ ّاي ًزخ رؽذ، هغیزّاي ّذاف،ا     

    بخؼ سيز ٍ بخؼ ّز در ... ٍ اعتبارات تأهیي چگًَگي ٍ ًیاس هَرد اعتبارات تعییي   
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 ثشسسي ثشًبهِ ّبي فوشاًي
  ٍ 

 اجتوبفي ٍ فشٌّگي -تَسقِ اقتصبديثشًبهِ ّبي   

1- ّبي فوشاًي قجل اص اًقالة ِ  ثشًبه

        ِ  (1334-1327)فوشاًي ّفت سبلِ اٍل ثشًبه

        ِ  (1341-1334)فوشاًي ّفت سبلِ دٍم ثشًبه

      (1346-1341)سَم  پٌج سبلِ ثشًبهِ فوشاًي 

         (1351-1347)ثشًبهِ فوشاًي پٌج سبلِ چْبسم 

         ِ(1356-1351) پٌج سبلِ پٌجن فوشاًيثشًبه 

       (1361-1357)پٌج سبلِ ضطن ثشًبهِ فوشاًي 
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 دس يک ًگبُقجل اص اًقالة ثشًبهِ ّبي 

22 

 پنجم چهارم سوم دوم اول

پنجم 
نظر  دیدتج

 شده

سال تصویة قانون 
 ترنامه

1327 1334 1341 1347 1351 ------ 

 ------ 52-56   47 -51 41 - 46 34-41 1327 - 34 دوره ترنامه

 5 5 5 5/5 7 7 (سال ) مدت ترنامه 
 2626 1560 568 230 84 21-27 ر. اعتثار مصوب م 

ته )هدف كمي رشد 
 25/9 11/2 9/4 6 ندارد ندارد (حسة درصد
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 ثشسسي ثشًبهِ ّبي فوشاًي
  ٍ 

 اجتوبفي ٍ فشٌّگي -تَسقِ اقتصبديثشًبهِ ّبي   

2-  ِ(1367-1357)سبلْبي ثذٍى ثشًبه 

 

3- ّبي تَسقِ اقتصبدي ِ  اجتوبفي ٍ فشٌّگي ثقذ اص اًقالة -ثشًبه

       (1372-1368)اجتوبفي ٍ فشٌّگي  -ثشًبهِ اٍل تَسقِ اقتصبدي 

        ِ(  1378-1374)اجتوبفي ٍ فشٌّگي  -دٍم تَسقِ اقتصبديثشًبه 

       (1383-1379)سَم تَسقِ اقتصبدي ٍ اجتوبفي شًبهِ ث 

       ِ(1383-1379)چْبسم تَسقِ اقتصبدي ٍ اجتوبفي ثشًبه  

       ِ(1388-1384)َسقِ اقتصبدي ٍ اجتوبفي پٌجن تثشًبه 
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 ثشسسي ثشًبهِ ّب      
 ل بذٍى بزًاهِدُ عا

 1357-1367  ٍ سبل دُ : هذت•

 

  سبل دس اًقالة اص پس ثَدجِ ٍ ثشًبهِ سبصهبى دس تَسقِ ثشًبهِ اٍليي تْيِ  :تَسقِ صفش ثشًبهِ•

 دٍلت ّيبت دس ٍ ضذ تْيِ جٌگ اداهِ ًِ ٍ صلح فشض ثب ،1362 -66 دٍسُ دس اجشا ثشاي 1361

 .ًيبفت اجشا اهکبى ٍ ًشسيذ هجلس تصَيت ثِ ٍلي ضذ تصَيت

 

 ًطذ اجشا ٍلي سبلِ پٌج ٍ جبهـ ثشًبهِ صَست ث1364ِ سبل دس : هزکَس ثشًبهِ اصالحيِ•

 

 ضذ تصَيت اقتصبد ضَساي تَسظ دٍسبلِ صَست ثِ :کطَس اقتصبدي استقالل ضشايظ شًبهِث•

 1393سهغتاى  گزٍُ هؾاٍراى تذبیز تَععِ                                                                                 

24 



 ثشسسي ثشًبهِ ّب      
 بزًاهِ اٍل تَععِ اقتصادي، اجتواعي ٍ فزٌّگي جوَْري اعالهي ايزاى  

 1368-1372   سبلِ پٌج :ثشًبهِ هذت •

   اقتصبدي جبهـ سيضي ثشًبهِ :الگَ ٍ ثشًبهِ ًَؿ •

 -ًفت دسآهذ ثِ ٍاثستگي کبّص ٍ داخلي صٌبيـ اص حوبيت ثب ٍاسدات جبِيگضيٌي :ثشًبهِ استشاتژي •

  خبسجي تجبست ٍ اسص آصادسبصي سيبست ّبي ٍ خصَصي سبصي

 تحويلي جٌگ پبيبى دس کطَس ثبصسبصي :اصلي ّذف •

 ٍ سبل دس دسصذ 8/1 سبالًِ اقتصبدي سضذ هتَسظ ثِ دستيبثي ٍ هطکالت ٍ هَاًـ سفـ :کلي اّذاف •

   دسصذ 4/9 سبالًِ ،(دسسبل دسصذ 3/2) جوقيت سضذ ثِ تَجِ ثب سشاًِ تَليذ
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 ثشسسي ثشًبهِ ّب
 بزًاهِ اٍل تَععِ اقتصادي، اجتواعي ٍ فزٌّگي جوَْري اعالهي ايزاى  

 ...اداهِ 

 ثشًبهِ تشيي جبهـ ٍ هجلس ًوبيٌذگبى ثب ثشًبهِ ستبد ٍ سيضي ثشًبهِ ضَساي هستوش استجبط :هضيت•

 ّبي ثشًبهِ تْيِ گشفتي قشاس حبضيِ دس-دٍلتي تطکلْبي ٍ ًْبدّب هطبسکت جلت فذم :ضقف •

 استبًي

 :کشد اضبسُ صيش هَاسد ثِ تَاى هي اٍل ثشًبهِ دستبٍسدّبي هْوتشيي اص :اسصيبثي  •

 ًشخ افضايص هيش، ٍ هشگ ًشخ کبّص ،(دسصذ 2 حذٍد ثِ دسصذ 3/5 اص) جوقيت سضذ ًشخ کبّص  

   تحصيلي پَضص افضايص ٍ ثبسَادي
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 ثشسسي ثشًبهِ ّب         
 عالْاي بذٍى بزًاهِ

 

 

 ٍ تصَيب 1374 عال تا اٍل، بزًاهِ اجزاي در هؾنالت ايجاد بِ تَجِ با

 ادارُ بزًاهِ داؽتي بذٍى عال دٍ مؾَر عوال ،تَععِ دٍم بزًاهِ اجزاي

 ؽذ
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 ثشسسي ثشًبهِ ّب
 بزًاهِ دٍم تَععِ اقتصادي، اجتواعي ٍ فزٌّگي جوَْري اعالهي ايزاى 

 1374-1378   عالِ پٌج :ثشًبهِ هذت

 اقتصادي جاهع ريشي بزًاهِ :ثشًبهِ ًَؿ

  بِ ٍابغتگي ماّؼ ٍ داخلي صٌايع اس حوايت پايذار، تَععِ ٍ رؽذ :ثشًبهِ استشاتژي

  اقتصادي رًٍذّاي در ثبات ايجاد تَععِ، اٍل بزًاهِ دعتاٍردّاي تثبیت -ًفت درآهذ

   جاهعِ بز اقتصادي تحَالت عٌگیي بار ماّؼ ٍ مؾَر

 هختلف باسارّاي عاسهاًذّي ٍ اقتصادي تثبیت :اصلي ّذف
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 ثشسسي ثشًبهِ ّب
 ايزاىاعالهي بزًاهِ دٍم تَععِ اقتصادي، اجتواعي ٍ فزٌّگي جوَْري  

   جوعیت تحذيذ : ثشًبهِ هجٌبي

 اقتصادي ثبات بزًاهِ :ثشًبهِ ًبم

 داخلي ًاخالص تَلیذ رؽذ هیاًگیي دّذ،هي ًؾاى تَععِ دٍم بزًاهِ عولنزد :اسصيبثي

  فاصلِ درصذي، 5/1 اقتصادي رؽذ بز هبٌي بزًاهِ ّذف با مِ بَد عال در درصذ 3/2

  رؽذ با دٍم بزًاهِ در غیزدٍلتي بخؼ تَعط گذاريعزهايِ ايٌنِ بِ تَجِ با .داؽت

 در خصَصي بخؼ ًقؼ مِ گفت تَاىهي يافت، افشايؼ درصذ 13/7 عاالًِ هتَعط

 .بَد بیؾتز اٍل، بزًاهِ با هقايغِ در اقتصاد
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 ثشسسي ثشًبهِ ّب
 بزًاهِ عَم تَععِ اقتصادي، اجتواعي ٍ فزٌّگي جوَْري اعالهي ايزاى

 1379-1383  سبلِ پٌج :ثشًبهِ هذت

 سبختبسّب اصالح ٍ ًْبدسبصي :اصلي ّذف

 تبهيي ًؾبم گيشيضکل اقتصبدي، ًؾبم آصادسبصي عشيق اص سقبثتي اقتصبد تَسقِ :کلي اّذف

 دٍلت گشيتصذي کبّص ًْبدي، قبًًَي اصالحبت اجتوبفي،

 ٍ سيضي ثشًبهِ ضَساّبي يبفتي اّويت-اسصي رخيشُ حسبة تطکيل -ًؾبستي ثقذ يبفتي اّويت :هضيت

 فضبيي تَسقِ هذت ثلٌذ ديذگبُ ٍ هلي تَسقِ پبيِ ًؾشيِ ،اهبيص تبهغبلق اًجبم-استبى تَسقِ

ِ هٌؾَس ًْبدي ٍ سبختبسي اصالحبت :اصلي گيشي جْت  خصَصي سبصي ٍ آصاد سبصي ث

 دسصذي 10/7 گزاسيسشهبيِ سضذ ٍ دسصذي 6/1 سبالًِ اقتصبدي سضذ هتَسظ ثِ دستيبثي :اسصيبثي

 .است ثشًبهِ اّذاف اص ثيطتش کِ ثَدُ
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 ثشسسي ثشًبهِ ّب     
 بزًاهِ چْارم تَععِ اقتصادي، اجتواعي ٍ فزٌّگي جوَْري اعالهي ايزاى

 1384- 1388   سبلِ پٌج :ثشًبهِ هذت

 هحَس داًبيي اقتصبد پبيذاس، سضذ :اصلي ّذف

  تَاصى ٍ سشصهيي آهبيص صيست، هحيظ حفؼ جْبًي، اقتصبد ثب تقبهل :کلي اّذف

  ٍ َّيت اص صيبًت اجتوبفي، فذالت ٍ اًسبًي اهٌيت سالهت، تَسقِ اي،هٌغقِ

  تجذيل حبکويت، اثشثخطي ٍ دٍلت ًَسبصي هلي، اهٌيت هغوئي تبهيي اسالهي، فشٌّگ

  يک فذد ثِ است، اقتصبدي ّبيضبخص تشيي هْن کِ سا تَسم ًشخ ٍ ثيکبسي ًشخ

 دسصذ 3/5 هيضاى ثِ کبس ًيشٍي ٍسي ثْشُ استقبي ٍ سقوي
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 ثشسسي ثشًبهِ ّب
 بزًاهِ چْارم تَععِ اقتصادي، اجتواعي ٍ فزٌّگي جوَْري اعالهي ايزاى

 (پايذار با رٍينزد جْاًي 

گيشي کلي سضذ ٍ ثب جْت 1404اًذاص کطَس دس افق ثشًبهِ چْبسم تَسقِ دس قبلت سٌذ چطن: هضيت

ثشًبهِ »ثشًبهِ چْبسم تَسقِ ثب تَجِ ثِ هَضَؿ اصلي آى ثِ . هستوش ٍ پشضتبة اقتصبدي تذٍيي ضذ

 .ًيض هطَْس است« تَسقِ پبيذاس ثب سٍيکشد جْبًي

هوٌَفيت اخز  .استثخص ّبي هشثَط ثِ هحيظ صيست ثِ افتقبد کبسضٌبسبى، اصال اجشا ًطذُ : ضقف

دسصذي  50دسصذ عشحْب خبتوِ يبفت اص سْن  30فقظ  .ًطذٍام ضشکتْبي دٍلتي اص ثبًکْب سفبيت 

دسصذي کطبٍسصي يک دسصذ تقلق  10دسصذ ٍ اص سْن  10ثخص خصَصي اس حسبة رخيشُ اسصي 

 گشفت

اسصيبثي کبهل ًتبيج فولکشد ثشًبهِ چْبسم ثب تَجِ ثِ فذم اتوبم آى ٍ فقذاى آهبس ٍ اعالفبت، : اسصيبثي

 .ّبي هْن اقتصبدي ٍ اجتوبفي ثشسسي ضذُ استثِ ايي هٌؾَس ثشخي ضبخص. ٌَّص هقذٍس ًيست
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 ثشسسي ثشًبهِ ّب
 بزًاهِ پٌجن تَععِ اقتصادي، اجتواعي ٍ فزٌّگي

 جوَْري اعالهي ايزاى  

 1390- 1394   سبل پٌج :ثشًبهِ هذت•

 هحَر عذالت پیؾزفت :اصلي ّذف•

  مزاهت پاعذاؽت جاًبِ، ّوِ عذالت گغتزػ اعالهي، سًذگي ؽیَُ تزٍيج :کلي اّذف•

  اجزاي هحَر، عذالت ٍ پايذار اقتصادي رؽذ ايزاًي، ـ اعالهي َّيت تقَيت اًغاًي،

  رٍابط تَععِ هلي، اهٌیت تحنین فزاگیز، اجتواعي تاهیي ،44 اصل ملي ّايعیاعت

  ًفت، بِ اقتصادي ٍابغتگي ماّؼ اي،هٌطقِ هتَاسى تَععِ ٍ عزسهیي آهايؼ خارجي،

 اقتصاد در پذيزيرقابت ارتقاي
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 ثشًبهِ ّبثشسسي     
 بزًاهِ پٌجن تَععِ اقتصادي، اجتواعي ٍ فزٌّگي

 ايزاىجوَْري اعالهي  

 ايزاًي اعالهي تَععِ الگَّاي بِ ٍيضُ تَجِ :قَت ًقبط ٍ هضايب•

  هي را بزًاهِ اًتْاي در ارسيابي اهناى ّن ًبَدى ؽفاف ّویي مِ «ًیغت ؽفاف تنلیف» :ضقف•

 .ًؾذ پزداخت صٌعت درصذي30 عْن ّا، ياراًِ ّذفوٌذي اجزاي اس پظ - .گیزد

  اس بزخي .باؽذهي آى قاًَى اجزاي ٍ تذٍيي فزآيٌذ بِ هزبَط عوذتاً بزًاهِ ايي اعاعي اؽنال :اسصيبثي•

 :اس عبارتٌذ اؽناالت ايي

  در هؾتزك فْن فقذاى ريشي،بزًاهِ ًیاسّايپیؼ ٍ تَععِ بزًاهِ بز حامن هحیطي ؽزايط بِ تَجِ عذم  

  اجتواعي ٍ عیاعي عاختار فقذاى اثزبخؼ، ٍ اطویٌاى قابل اداري ًظام فقذاى تَععِ، هفاّین عطح

 .ّابزًاهِ بز حامن ؽذُ اصالح
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 آسيت ّبي هَجَد دس فقبليت ثشًبهِ سيضي

 ايشادات هشثَط ثِ ضشٍط صفش يب پيص ًيبصّبي ثشًبهِ سيضي .1

 

 ايشادات هشثَط ثِ فشايٌذ ثشًبهِ سيضي .2

 

 ايشادات هشثَط ثِ هحتَي ثشًبهِ .3

 

 ايشادات هشثَط ثِ اجشاي ثشًبهِ .4
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 ايشادات هشثَط ثِ ضشٍط صفش يب پيص ًيبصّبي ثشًبهِ سيضي

  به آى دسته از ايراداتي اشاره دارد كه به هرحله هاقبل برناهه ريسي برهي گردد

.  

 فهن هشترك در سطح هفاهين توسعه فقداى  •

 

 وجود اطالعات و آهارهاي جاهع، به هنگام و در دسترس عدم  •

 

 كشور اجتواعي  سياسيساختار  •

 

 كاستيها و ناهواهنگي هاي قانوني درخصوص برناهه ريسي •
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 ايشادات هشثَط ثِ فشايٌذ ثشًبهِ سيضي

 ثِ هطبسکت ًگشفتي ري ًفقبى ٍ فذم حصَل اجوبؿ ٍ تَافق دس ثشًبهِ ّبي تَسقِ  •

 هذاخلِ قبًًَي ديذگبُ ّبي غيشکبسضٌبسي دس ثشًبهِ ّبي تَسقِ  •

 ّبي ًبضي اص تقذهبت ٍ تأخشات صهبًي غيشهٌغقي دس فشايٌذ تذٍيي ثشًبهِ آسيت •

 ًگبُ ثَدجِ اي ثِ ثشًبهِ دس دستگبّْب ٍ ثخطْب  •

 ًگبُ فصلي ٍ فذم استوشاس ثشًبهِ سيضي  •

 توشکضگشايي دس ثشًبهِ سيضي •
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 ايشادات هشثَط ثِ هحتَاي ثشًبهِ

 اثْبم دس ًحَُ استجبط اسٌبد ثبالدستي ٍ ثشًبهِ ّبي هيبى هذت •

 ثشًبهِ ّب ٍ فذم اٍلَيت گزاسي صحيح دس اّذاف ثشًبهِ جبهقيت •

 فذم ٍجَد الگَي سٍضي ٍ ساثغِ فلي ٍ هقلَلي صحيح هيبى اجضاي ثشًبهِ •

 ثبثجبت دس ًؾش گشفتي ضشايظ ٍ فذم تَجِ ثِ سٌبسيَّبي احتوبلي دس آيٌذُ•
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 اداهِ ايشادات هشثَط ثِ هحتَاي ثشًبهِ
 ....اداهِ 

 فذم ّوخَاًي ثب ثشًبهِ ّبي تَسقِ قجلي •

 ثلٌذپشٍاصاًِ ثَدى اّذاف ثشًبهِ •

 فقذاى پيًَذ ثيي ثَدجِ سبليبًِ ثب ثشًبهِ ّبي هصَة •

 تَجِ ثِ ثشًبهِ سيضي فضبيي ٍ هٌغقِ اي فذم •

 تذاخل هفبد ثشًبهِ ّبي تَسقِ ثب ضشح ٍؽبيف دستگبّْب •

 فذم ّوسَيي ٍ يکپبسچگي ثشًبهِ ّبي ثخطْب، دس هسيش ًيل ثِ اّذاف هلي •

 غلجِ سٍيکشدّبي کوي ٍ تکٌيکْبي اقتصبدسٌجي ثش تحليلْبي سيبستي •
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 ايشادات هشثَط ثِ اجشاي ثشًبهِ

 اقتصبدي دس کطَس   -سشفت ٍ گستشدگي تحَالت سيبسي•

 قبثليتْبي اداسي ضقيف دٍلت جْت اجشاي ثشًبهِ ّبي گستشدُ  •

 ًؾبستي  کبسّبي  ٍ سبصضقف •

 اثْبهبت دس ًحَُ اسائِ گضاسضْب  •

 ثي تأثيش ثَدى گضاسش فولکشدّب ثش سًٍذّبي اجشايي •

 تقَين صهبًي ثشًبهِ ّب ثب تقَين سيبسي کطَس  ذاخل ت•

 فذم تَجِ ثِ ثستشّبي اجتوبفي الصم ثشاي اجشاي قَاًيي  •
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و تشکر از حسن توجه شماتقدير با   
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