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ایده ما

علی ملکی

امر  اجتماعی،  آگاهی  گسترش  کنار  در  فناوری  چشمگیر  توسعه  لطف  به  امروزه 
قضاوت  محضر  در  و  شده  خارج  دربسته  اتاق های  از  حکمرانی  و  سیاست گذاری 
رفته رفته  و شفاف،  علمی  به همین جهت، سیاست گذاری  گرفته است.  قرار  همگان 
به مطالبه عمومی در جامعه تبدیل می شود. با درک اهمیت این موضوع، پژوهشکده 
سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف، اکنون در نخستین سال های دهه دوم فعالیت 
خود در تالش است تا ضمن تزریق دانش روز سیاست گذاری به بدنه تصمیم سازان 
کشور، آنان را در زمینه یافتن راهکارهای اثربخش جهت حل مسائل مزمن، یاری رساند؛ 
راهکارهایی فراتر از تصمیم گیری های مقطعی باال به پایین که صالح و وفاق اجتماعی و 
مشارکت فعال بخش خصوصی را نیز در بر داشته باشد. امید است پژوهشکده بتواند 
با یاری خداوند، ضمن تکیه بر دانش و تعهد همکاران خبره خود، نقش مؤثری در 

آفرینش فردای بهتر برای ایران ایفا کند.
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پژوهشکده 
سیاست گذاری شریف

141
گزارش

206
 یادداشت 

سیاستی/تخصصی

117
رویداد و 

نشست تخصصی

65
حضور در رسانه

در نگاه آمار
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انتشارات علمی

30
اقدامات بین المللی

28
نشریات
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دفتر صنعت و 
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از 198۷ که اصطالح “توسعه پایدار” در سازمان ملل متحد مطرح شد، صنعت و نقش آن بر 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست، محور مباحث این نهاد بین المللی و سایر نهادهای 
سیاست گذاری و سیاست پژوهی مرتبط با این حوزه بوده است. هم اکنون در راستای نیل به 
اهداف توسعه پایدار یک نوع وفاق جمعی بین سیاست گذاران به وجود آمده است. این اجماع 
اقتصادی،  این نکته اشاره دارد که دولت و فعاالن غیردولتی در جهت رسیدن به اهداف  به 
اجتماعی و زیست  محیطی خود، الزم است تا همگرایی و برنامه صنعتی ویژه ای داشته باشند. 
با این نگاه، پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف از بدو تأسیس خود در سال 138۷، 
یکی از حوزه های فعالیتی اصلی خود را به سیاستگذاری علم، فناوری، نوآوری، صنعت و توسعه 
پایدار اختصاص داده است. با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در پژوهشکده، این 
محور به دنبال پیاده سازی جدیدترین روش های سیاستگذاری صنعتی با رویکرد اتکا به منابع 
و ظرفیت های منطقه ای و ملی است. از این رو، حوزه عملکردی دفتر صنعت و توسعه پایدار، 
وسعت قابل توجهی دارد و از سطوح کالن سیاستگذاری تا سطح خرد و شرکت ها را در بر 
می گیرد. مطابق با این هدف، چهار برنامه برای دفتر صنعت و توسعه پایدار تعریف شده است. 
مدرسه توسعه پایدار، توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران )تانا(، توسعه امور زیرساختی، آفاق  
و برنامه آب و توسعه  که گسترش یافته  و به اندیشکده آب و محیط زیست تبدیل شده است؛  
از این برنامه ها در حوزه های مشخصی از صنعت و  برنامه های این حوزه هستند. هر یک 
توسعه پایدار ورود کرده اند به طوری که اندیشکده آب و محیط زیست، اصالح سیاست گذاری 
آب و محیط زیست را با تمرکز بر ابعاد مختلف حکمرانی آن دنبال می کند. مدرسه توسعه پایدار 
به تقویت و ارتقای دانش، مهارت  و نگرش  نهادها و فعاالن توسعه پایدار، می پردازد. گسترش 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ارائه خدمات عمومی از طریق مشارکت بخش خصوصی، 
هدف برنامه توسعه امور زیرساختی است و درنهایت برنامه تانا در قالب اندیشه هایی همچون 
نظام نوآوری منطقه ای، مزیت گرایی هوشمند و نظام نوآوری بخشی به دنبال توسعه پایدار و 
نوآورانه فعالیت های صنعتی در کشور است. الزم به ذکر است که هر یک از برنامه های دفتر 
صنعت و توسعه پایدار متناسب با هدف بنیادین خود، در طی سال 1400 پروژه ها و فعالیت های 

مختلفی را انجام داده اند که توضیحات آن ها  در ادامه آمده است.

معرفی دفتر صنعت و توسعه پایدار
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برنامه توسعه اکوسیستم نوآوری ایران )تانا( به عنوان یک مرکز دانشی در پژوهشکده 
سیاست گذاری دانشگاه شریف فعالیت خود را از سال 1396 آغاز کرده است. این برنامه 
و  نوآوری  کاربرد  واسطه  به  منطقه ای  و  محلی  اقتصاد  پایدار  توسعه  بر  را  خود  توجه 
فناوری متمرکز کرده است. رویکرد و محور فعالیت ما این است که با بهره بردن از راهبرد 
مزیت گرایی هوشمند )smart specialisation strategy: S3( به اشاعه نوآوری در ساختار 
اقتصادی مناطق مختلف بپردازیم. در واقع تالش ما این است که مزیت های اولویت دار هر 
منطقه را متناسب با جغرافیا، اقتصاد، فرهنگ  و ساختار سیاسی آن منطقه و البته به واسطه 
فرایند کشف فرصت های کارآفرینی، مشخص ساخته و در جهت رقابت پذیر کردن آن ها در 
فرایند زنجیره ارزش جهانی، سیاست گذاری های الزم را به انجام رسانیم. در این چارچوب، 
وزارت خانه ها، دولت های محلی و منطقه ای، صندوق ها و بانک های متولی توسعه نوآوری و 
فناوری در فعالیت های اقتصادی و بنگاه های بزرگ اقتصادی که اثربخشی منطقه ای دارند، 

جامعه هدف برنامه تانا هستند.
تانا به فعاالن مناطق کمک می کند که با چالش های مرتبط با نوآوری بهتر کنار بیایند. روش کار ما 
به صورت مشارکتی و از پایین است و اعتقاد داریم که فعاالن و بازیگران محلی یک منطقه بهترین 
مشاوران و کارشناسان توسعه در آن منطقه می باشند. ما در حال توسعه ابزارهای نوآورانه ای 
 ،)Local economic Development: LED( پیرامون مسائل و مباحثی هم چون توسعه اقتصاد محلی
توسعه استراتژی خوشه و زنجیره ارزش )Cluster and Value chain Development(، توسعه 
سیستم های بازار )Market Systems Development( و موضوعات مرتبط با توسعه نوآوری در 

مقیاس های محلی و منطقه ای هستیم.

توسعه اکوسیستم 
نوآوری ایران)تانا(

معرفی برنامه ها

اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
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رصدخانه 
مهاجرت

دفتر انرژی

اندیشکده آب 
و محیط زیست



پژوهشکده سیاست گذاری شریف 12

مدرسه توسعه پایدار، عنوان یکی از برنامه های پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی 
شریف است که در دی 1396 شروع به کار کرده و در تالش است که مخاطبان خود را با 
دنیای توسعه پایدار )sustainable development( و تاثیرات آن بر حوزه های مختلف علم 
و کسب و کار و چگونگی نزدیک شدن به آن آشنا کند. نگاه ایرانی به توسعه پایدار، تکیه 
بر پژوهش و ارتباط تنگاتنگ با تجارب بین المللی و داخلی از ویژگی های مهم برنامه های 
متنوع مدرسه توسعه پایدار است که در قالب نشست های ترویجی، دوره های آموزشی 
خاص مبتنی بر اصول ESD )آموزش برای توسعه پایدار(، انتشارات، ابتکارات، و خدمات 
مشاوره ای/پژوهشی عرضه می شوند. ماموریت این برنامه، ارتقای دانش، تقویت مهارت ها 

و توسعه نگرش ها برای کمک به پیشرفت همه جانبه و آبادانی ایران عزیزمان است.

مدرسه توسعه پایدار
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برنامه مشارکت عمومی و خصوصی با باور به این که بخش خصوصی در کشور می تواند 
نقش بیشتری در توسعه کشور داشته باشد، بر روی توسعه رویکرد مشارکت عمومی و 
خصوصی به عنوان روشی آزموده شده در سایر کشورهای در حال توسعه، تمرکز کرده است 
و سعی می کند که با کمک به بخش های مختلف عمومی و همچنین شرکت های خصوصی، 
مسئولیت تسهیل گری در پیاده سازی مشارکت عمومی را به نحو احسن انجام دهد. دامنه 
فعالیت های این برنامه شامل انجام پروژه های تحقیقاتی در حوزه مشارکت و انجام مطالعات 

مختص پروژه های مشارکتی است.

مشارکت عمومی و خصوصی

برنامه آفاق )ارتقاء جذب و تقویت همکاری با دانشجویان بین المللی در ایران( به صورت 
دانشجویان  به  مربوط  مسائل  بر  سیاستی  و  ترویجی  پژوهشی،  بخش  سه  در  متمرکز 
زیست  و  حضور  تسهیل  برنامه   این  نهایی  هدف  می پردازد.  ایران  در  حاضر  بین المللی 
دانشجویان بین المللی در ایران و بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیک 

این دانشجویان در کشور است.

آفاق

اندیشکده 
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دانشگاه ادینبرودکتری سیاست گذاری عمومی )گرایش علم و فناوری(علی ملکی

 برنامه توسعه اکوسیستم نوآوری ایران )تانا(
دانشگاه صنعتی امیرکبیرکارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژیامیرعلی کریمی
دانشگاه علم و صنعتدکتری سیاست گذاری علم و فناورینجم الدین یزدی

دانشگاه شهید بهشتیدکتری آمایش کیفیت محیط مناطق روستاییبهزاد دوستی سبزی
دانشگاه علوم تحقیقات دکتری توسعه کشاورزینینا شادلی

دانشگاه علم و صنعتدکتری سیاست گذاری علم و فناوریصفورا اللهی
دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشد سیاست گذاری علم و فناوریمحمد علی امینی

دانشگاه یزددکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهریلیال کشتکار
دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشد سیاست گذاری علم و فناوریزهرا مقدسی

دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشد سیاست گذاری علم و فناوریفائزه عاطفی نیا
دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشد سیاست گذاری علم و فناوریمریم صابری

دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد، مدیریت دولتیمحمدحسین شیری
دانشگاه شهید بهشتیکارشناسی ارشد جامعه شناسیزهرا اکبری

دانشگاه تربیت مدرسدکتری سیاست گذاری علم و فناوریمحبوبه نوری زاده
دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشد فلسفه علممحمد امین شفیع خانی

 مدرسه توسعه پایدار
دانشگاه صنعتی شریفدانشجوی دکتری مدیریتهامون طهماسبی

دانشگاه آخرین مقطع تحصیلیتحصیالت

اعضای گروه در سال 1400
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دانشگاه آخرین مقطع تحصیلیتحصیالت
دانشگاه آزاد تهرانکارشناسی ارشد مدیریت فرهنگیسارا نیک بنیاد

دانشگاه آزاد همدانکارشناسی ارشد روانشناسیهانیه خزاعی
دانشگاه الزهراکارشناسی ارشد جامعه شناسیزینب شهبازی

دانشگاه صنعتی شریفدانشجوی کارشناسی ارشد سیاستگذاریفاطمه یزدی زاده
دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهریفاطمه شول

دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشد اقتصادمجتبی مهدی پور
دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشد MBAمهدی رباب اسماعیلی

دانشگاه صنعتی شریفدانشجوی کارشناسی ارشد عمران-محیط زیسترضا جمشیدی
دانشگاه آزاد اصفهاندکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعیمریم مقربیان

دانشگاه  صنعتی امیرکبیردکتری مهندسی شیمی-گرایش محیط زیستندا افشم
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد عمران محیط زیستمصطفی تسبندی
دانشگاه علم و صنعتکارشناسی ارشد مهندسی صنایعمهدیه عباس زاده

دانشگاه آزاد تهرانکارشناسی ارشد MBAسمیرا مهاجری

 برنامه آفاق
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد علوم سیاسیامیرحسین چیت ساز زاده

مرکز سیاست علمی کشوردانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوریحمزه حاجی عباسی
دانشگاه ساکاریا ترکیهدانشجوی دکتری جامعه شناسیسپیده اکبرپوران

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیکارشناسی ارشد علوم ارتباطات،ناهید صادقی اندواری

 مشارکت عمومی و خصوصی
دانشگاه امیرکبیرکارشناسی ارشد گرایش مدیریت ساخت رشته مهندسی عمرانسجاد صالحی
دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشد رشته اقتصاد عمرانعلیرضا خیری

دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد گرایش اقتصاد محیط زیست رشته اقتصادسجاد حیدرزاده

 دفتر برنامه ریزی و ارزیابی پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه تهراندکتری سیاستگذاری علم و فناوریاسماعیل عبدی
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توسعه پایدار
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رصدخانه 
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پروژه ها 

 برنامه توسعه اکوسیستم نوآوری ایران )تانا(

سند راهبردی- عملیاتی مدیریت مشاغل نوین، نوآورانه 
و دانش بنیان و الگو برگزاری رویدادهای کارآفرینی

بهزاد دوستی سبزی، امیرعلی کریمی، نجم الدین 
یزدی، صفورا الهی، محمد علی امینی، لیال 

کشتکار،نینا شاددلی، سارا نیک بنیاد
کمیته امداد امام خمینی 

)ره(

طراحی چارچوب اجرایی برنامه ملی آینده نگاری علم و 
فناوری ایران در حوزه محیط زیست و طراحی پیمایش 

ملی آن
نینا شادلی، نجم الدین یزدی، امیرعلی کریمی، 

بهزاد دوستی سبزی
معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری

شورای عالی انقالب بهزاد دوستی سبزی، امیرعلی کریمیبررسی جایگاه ایران در منابع انسانی سالمت
فرهنگی

باز طراحی نظام تامین مالی پژوهش، فناوری و نوآوری 
کشور

امیرعلی کریمی، نجم الدین یزدی، بهزاد 
دوستی سبزی، صفورا الهی، پویا جان قربان

شورای عالی انقالب 
فرهنگی

تبیین نقش ستادهای علم و فناوری در توسعه نظام ملی 
نوآوری

امیر علی کریمی، نجم الدین یزدی، بهزاد 
دوستی سبزی، محمد علی امینی، فائزه 

عاطفی نیا
شورای عالی انقالب 

فرهنگی

استراتژی توسعه اقتصاد دانش بنیان )تمرکز بر دو حوزه 
منتخب(

امیرعلی کریمی، محمدعلی امینی، زهرا 
مقدسی، مریم صابری

معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری

تدوین شاخص ها و چارچوب شاخص های سنجش 
پیشرفت کشور در مسیر تحقق بیانیه گام دوم انقالب 

اسالمی
نجم الدین یزدی، امیرعلی کریمی، بهزاد 

دوستی سبزی، نینا شاددلی
شورای عالی انقالب 

فرهنگی

تدوین گزارش آسیب شناسی و ارائه راهکارهای 
سیاستی جهت توسعه دانش بنیان  صنعت فوالد

محمد علی امینی، زهرا مقدسی، مریم صابری، 
نجم الدین یزدی

معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری

کارفرماهمکارانعنوان پروژه



17مروری جامع بر عملکرد در سال 1400

تدوین گزارش آسیب شناسی و ارائه راهکارهای 
سیاستی جهت توسعه دانش بنیان صنعت پتروشیمی

محمد علی امینی، زهرا مقدسی، مریم صابری، 
نجم الدین یزدی

معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری

تدوین گزارش آسیب شناسی و ارائه راهکارهای سیاستی 
جهت توسعه دانش بنیان صنعت فناوری اطالعات

محمد علی امینی، زهرا مقدسی، مریم صابری، 
نجم الدین یزدی

معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری

تدوین گزارش آسیب شناسی و ارائه راهکارهای 
سیاستی جهت توسعه دانش بنیان صنعت لوازم خانگی

محمد علی امینی، زهرا مقدسی، مریم صابری، 
نجم الدین یزدی

معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری

تدوین برنامه راهبردی عملیاتی استفاده از ظرفیت 
شرکت های مدیریت خدمات صادرات جهت توسعه 

صادرات فناوری اطالعات و ارتباطات

نجم الدین یزدی،بهزاد دوستی سبزی، 
محمدحسین شیری، انسیه شجاعی، زهرا 

مقدسی
اتاق بازرگانی ایران

سیاستگذاری فرهنگی مسئله-محور و عمل گرایانه در 
پرتو مبانی دینی و نظریه های علمی

نجم الدین یزدی، مهرزاد باقری، محمدامین 
سازمان تبلیغات اسالمیشفیع خانی

 مشارکت عمومی و خصوصی
ریسک های مشارکت با بخش خصوصی  در پایانه های 

سازمان راهداری و حمل و سجاد صالحیباری کشور
نقل جاده ای

ریسک های مشارکت با بخش خصوصی  در آزادراه های 
سازمان راهداری و حمل و سجاد صالحیدولتی کشور

نقل جاده ای
چارچوب مطالعات واگذاری آزادراه های دولتی به بخش 

سازمان راهداری و حمل و سجاد صالحی و سجاد حیدرزادهخصوصی
نقل جاده ای

مطالعات مالی مشارکت با بخش خصوصی در پایانه 
سازمان راهداری و حمل و سجاد صالحی، علیرضا خیری و سجاد حیدرزادهباری قزوین

نقل جاده ای
مطالعات مالی مشارکت با بخش خصوصی در آزادراه 

سازمان راهداری و حمل و سجاد صالحی و علیرضا خیریبندرعباس و سیرجان
نقل جاده ای

تعیین مدل بهینه مشارکت با بخش خصوصی در 
سازمان راهداری و حمل و سجاد صالحی و سجاد حیدرزادهپایانه های باری کشور

نقل جاده ای
تدوین قرارداد همسان مشارکت با بخش خصوصی در 

سازمان راهداری و حمل و مهدی لطیفی و سجاد صالحیآزادراه های دولتی کشور
نقل جاده ای

تدوین قرارداد همسان مشارکت با بخش خصوصی در 
سازمان راهداری و حمل و مهدی لطیفی و سجاد صالحیپایانه های باری کشور

نقل جاده ای
روش ارزیابی متقاضیان سرمایه گذاری در پایانه های باری 

سازمان راهداری و حمل و محسن روحانی نژاد و سجاد صالحیکشور
نقل جاده ای

کارفرماهمکارانعنوان پروژه

اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
حکمرانی شریف

رصدخانه 
مهاجرت

دفتر انرژی

اندیشکده آب 
و محیط زیست



پژوهشکده سیاست گذاری شریف 18

روش ارزیابی متقاضیان سرمایه گذاری در آزادراه های 
سازمان راهداری و حمل و محسن روحانی نژاد و سجاد صالحیدولتی کشور

نقل جاده ای
تدوین فرصت های سرمایه گذاری معاونت حمل و نقل و 

ترافیک شهرداری تهران
سجاد صالحی و علیرضا خیری و سجاد 

حیدرزاده
معاونت حمل و نقل و 

ترافیک شهرداری تهران
تدوین راهنمای سرمایه گذاری و مشارکت در تامین 

مالی در حوزه حمل و نقل و ترافیک
محسن روحانی نژاد و سجاد صالحی و علیرضا 

خیری و سجاد حیدرزاده
معاونت حمل و نقل و 

ترافیک شهرداری تهران
مطالعات مالی پروژه توسعه دوربین های هوشمند 

ترافیک شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران
سجاد صالحی و علیرضا خیری و سجاد 

حیدرزاده
شرکت کنترل ترافیک 

شهرداری تهران

 دفتر برنامه ریزی و ارزیابی پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
گزارش درباب تاسیس مرکز رشد علوم انسانی با رویکرد 

اسماعیل عبدیاسالمی

گزارش مطالعه مدل های ارزیابی معاونت پژوهش و 
اسماعیل عبدیفناوری

 برنامه توسعه اکوسیستم نوآوری ایران )تانا(
مفهوم پردازی و آسیب شناسی روند نظامات ارزیابی پژوهش در 

ایران: از مبانی فلسفی تا داللت های سیاستی
نجم الدین یزدی، لیال کشتکار، بهزاد 

دوستی سبزی
صندوق پژوهشگران و 

فناوران کشور
زیرساخت داده و جریان داده ایران در مواجهه با همه گیری 

کوئید-19: آسیب شناسی، نقشه راه، و ارائه چند نمونه عملیاتی
نجم الدین یزدی، محمد حسین 

شیری، میالد حقیقی فطانت
صندوق پژوهشگران و 

فناوران کشور
بازمفهوم پردازی »تدارکات عمومی نوآوری« در راستای نیاز 

توانمندسازی تامین کنندگان در ساخت بار اول کشورهای در حال 
توسعه: موردکاوی ده گروه کاالیی صنعت نفت ایران

مرکز تحقیقات سیاست نجم الدین یزدی، لیال کشتکار
علمی کشور

طراحی الگوی رشد اجتماعات نوآوری در اکوسیستم ناحیه نوآوری 
شریف

صفورا الهی، نجم الدین یزدی، لیال 
کشتکار

مرکز تحقیقات سیاست 
علمی کشور

پژوهانه

کارفرماهمکارانعنوان پروژه

کارفرماهمکارانعنوان پروژه
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اثرگذاری ها

دبیری کارگروه حکمرانی ستاد صنایع خالق معاونت علمی و فناوری  |
ریاست جمهوری

تدوین پیش نویس طرح های »بازطراحی ستادهای توسعه فناوری  |
کشور«، »بازطراحی نظام تامین مالی علم، فناوری و نوآوری«، »الگو 
و شاخص های سنجش پیشرفت تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقالب 

اسالمی«، »افزایش سرانه پزشک و بررسی حکمرانی وزارت بهداش و 
درمان« جهت تصویب در شورای عالی انقالب فرهنگی

انعقاد تفاهم نامه با موسسه کار و تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و  |
رفاه اجتماعی

مقاالت ژورنالی
برنامهمحل انتشارنویسندهعنوان مقاله

مقاالت 

Iran and COVID-19: A Bottom-up, Faith-Driv-
en, Citizen-Supported Response.

Marvi, A., Shahraini, S.M., 
Yazdi, N., Maleki, A., 2021.

Public Organization Review 
21,  723–740.

تانا

How Does Psychological Empowerment Affect 
Knowledge Management Improvement in 
Organizations? A Study of Cause-and-Effect 
Relationship Using the Fuzzy DEMA Method.

Amirghodsi, S., 
Mohammadi, M., Maleki, 
A., Naeini, A.B., 2021

IEEE Transactions on Engi-
neering Management 1–14. 
https://doi.org/10.1109/
TEM.2021.3118028

A dynamic multi-sector analysis of technolog-
ical catch-up: The impact of technology cycle 
times, knowledge base complexity and variety.

Rosiello, A., Maleki, A., 
2021

Research Policy 50, 104194.

اندازه گیری و مشخصه سازی تغییر سیاست های انرژی 
در گذر زمان: موردکاوی صنعت برق انگلستان

امامیان, س.م.ص., ملکی, ع., 
یزدی, ن.ا., 1400.

فصلنامه سیاستگذاری عمومی ۷, 
.54–3۷

اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
حکمرانی شریف

رصدخانه 
مهاجرت

دفتر انرژی

اندیشکده آب 
و محیط زیست
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Livelihood Sustainability of Rural Settlements 
in Vulnerable Conditions,

Doosti Sabzi, Behzad., 
Maleki, Ali., Yazdi, 
Najmoddin

8th Sustainable 
Development Conference 
[SDC2021]

تانا

Innovation Network and Knowledge Flow of 
Catching-up Countries in the Renewable Wind 
Energy using Patent Analysis.

Nourizadeh, M., Maleki, 
A., 2021

Presented at the The 17th 
Globelics Conference, 
Heredia, Costa Rica.

A dynamic comparative analysis of innovative 
persistence and technological catch-up in 
semiconductors.

Rosiello, A., Maleki, A., 
Malerba, F., 2021

Presented at the The 17th 
Globelics Conference, 
Heredia, Costa Rica.

Iran’s Efforts and Challenges During 
COVID-19 Pandemic: A Bottom-up, Faith-Driv-
en, Citizen-Supported Response.

Yazdi, N., Maleki, A., 
2021a.

Presented at the The 5th 
International Conference on 
Public Policy, Barcelona.

Pedagogical Design of Public Policy Research 
Method Course: Role of Course Objective and 
Placement in Larger Program.

Yazdi, N., Maleki, A., 
2021b

Presented at the The 26th 
World Congress of Political 
Science (IPSA 2021), 
Lisbon.

Digital Transformation in Times of Crisis: So-
cio-Technical Barriers of ‘Mask’ App in Iran.

Yazdi, N., Maleki, A., 
Mirzapour, H., 2021

Presented at the The 5th 
International Conference on 
Public Policy, Barcelona.

A dynamic comparative analysis of innovative 
persistence and technological catch-up in 
semiconductors.

Maleki, A., Rosiello, A., 
Malerba, F., 2021

Presented at the The 18th 
Conference of the Interna-
tional Joseph A. Schum-
peter Society (ISS) 2021, 
Rome, Italy.

الزامات بهبود فضای کسب و کار و مدیریت ریسک ها 
در پروژه های مشارکتی حوزه آب

سجاد صالحی و محسن 
روحانی نژاد

شانزدهمین کنفرانس بین المللی 
مدیریت پروژه

مشارکت 
عمومی و 
خصوصی

مقاالت کنفرانسی
برنامهمحل انتشارنویسندهعنوان مقاله
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کتب

مصاحبه ها

Technological Solutions for Adaptation with Iran’s 
Water Resources Crisis, elsevier book chapter

Behzad Doosti Sabzi, Najmoddin 
Yazdi, Ali Malekiتانا

مسئولیت اجتماعی شرکت ها: از نظریه تا عمل-نشر رسا-
بهمن 1400

ترجمه و تالیف: هامون طهماسبی، مجتبی 
مدرسه توسعه پایدارمهدی پور، مهدی اسماعیلی

9 عنوان کتاب کودک و نوجوان با محتوای مرتبط با 
»آموزش برای توسعه پایدار«

نویسندگان محلی استان های سیستان و 
مدرسه توسعه پایداربلوچستان، کرمان و کردستان

برنامه آفاقحمزه حاجی عباسیکتاب موسسات جذب دانشجویان بین المللی در ایران
کتاب دریافت شهریه از دانشجویان روزانه مهاجر 

)بی توجهی به سیاست های گزینشی مهاجرت(
حمزه حاجی عباسی و امیرحسین 

برنامه آفاقچیت ساززاده

کتاب فرصت های سرمایه گذاری حوزه معاونت حمل و نقل 
برنامه مشارکت عمومی و سجاد صالحی و علیرضا خیریو ترافیک شهرداری تهران

خصوصی

برنامهنویسندهعنوان کتاب

برنامه های رسانه ای
برنامهرسانه منتشر شدهشرکت کننده در برنامهعنوان برنامه

تاناشبکه آموزشامیرعلی کریمی- نینا شاددلیگفتگوی تلوزیونی با برنامه )رویش( به مدت 40 دقیقه
گفتگوی رادیویی با برنامه »هفت اقلیم« به مدت 6 

مدرسه توسعه پایداررادیو فرهنگهامون طهماسبیدقیقه درباره پویش »سرزمین جاودانی من«

برنامه آفاقرادیو اقتصادامیرحسین چیت ساز زادهمیزگرد رادیویی زیست نخبگان بین المللی در ایران

برنامهمحل انتشارمصاحبه شوندهعنوان
مدرسه توسعه پایدارخبرگزاری کتاب ایرانهامون طهماسبی»سرزمین جاودانی من«، پویشی ملی است

اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
حکمرانی شریف

رصدخانه 
مهاجرت

دفتر انرژی

اندیشکده آب 
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پایگاه خبری روستا نیوز به آدرس:بهزاد دوستی سبزیبحران در منابع آبی و راهکارهای مقابله ای
https://b2n.ir/r14962

تانا

روزنامه اقتصاد آنالین 11 اردیبهشت 1400نینا شاددلیرویکردهای جریان ساز در صنعت خودرو ایران
https://b2n.ir/n97110

چالش های اصلی توسعه فناوری  در صنعت خودرو 
روزنامه اقتصاد آنالین 8 اردیبهشت 1400نینا شاددلیبرقی

https://b2n.ir/r55103

وبسایت دانشگاه صنعتی شریفنینا شاددلیپیشنهاد ساز و کار اجرایی برای توسعه زنجیره ارزش

روزنامه شرق: شماره 4025، 24 خرداد سروش طالبیوعده های آبی
https://b2n.ir/u00470 :1400. به آدرس

An untold story about fighting COVID-19 
pandemic in Iran.

Khanzadeh, R., Maleki, 
A., Yazdi, N., 2021

Mehr News Agency:
https://b2n.ir/k27638

انتشار پرونده برنامه آفاق در روزنامه دنیای اقتصاد
ناهید صادقی، 

حمزه حاجی عباسی، 
امیرحسین چیت ساز زاده

روزنامه دنیای اقتصاد

آفاق

دانشجویان  بازار جذب  مورد  در  یادداشت  دو  چاپ 
روزنامه سازندگیناهید صادقیبین المللی در ایران

انتشار پرونده برنامه آفاق در رابطه با موسسات جذب 
دانشجویان بین المللی

حمزه  صادقی-  ناهید 
حاجی عباسی- امیرحسین 

چیت ساز زاده
روزنامه فرهیختگان

یادداشت »سازگاری فرهنگی- اجتماعی دانشجویان 
خبرگزاری مهرحمزه حاجی عباسیموضوعی فراموش شده«

یادداشت های تخصصی و سیاستی

برنامهمحل انتشارنویسندهعنوان
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ارائه پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در نشست ساالنه پروژه تحقیقاتی 
اتحادیه اروپا به نام »نظامات پایش و ارزیابی تحقیق و نوآوری مسئوالنه« و مشارکت در 

)SUPER_MoRRI Annual Event 2021( پروژه پژوهشی مربوطه
تانامجازیرویداد تخصصی

بین المللی  در  پیشرو  تجربه کشور های  »بازخوانی  نشست تخصصی 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  با همکاری  عالی«  آموزش  سازی 

فرهنگی

دکتر مقصود فراستخواه، دکتر احمد 
اصغرزاده،  نسرین  دکتر  پاکتچی، 

دکتر ماندانا تیشه یار
24 مهر 1400

آفاق دانشجویان  بر  فارسی  زبان  آموزش  اثرات  »ارزیابی  بین المللی  کارگاه 
بین المللی« با همکاری دانشگاه عالمه طباطبایی

دکتر رز فضلی، دکتر علی خورسندی 
1۷ آذر 1400طاسکوه

نشست تخصصی »جایگاه ایران در جذب دانشجویان بین المللی و تأثیر 
آن بر نشر و ترویج فعالیت های علم، فناوری و نوآوری کشور« با همکاری 

کرسی یونسکو در ترویج علم
دکتر  صالحی،  ذاکر  غالمرضا  دکتر 

10 شهریور 1400اکرم قدیمی

برنامهمحل اقدامحضور درعنوان

برنامهزمانمدعو شاخصموضوع نشست

جلسات سیاست گذاری

نشست تخصصی

اقدامات بین المللی

دکتر رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهورباز توزیع یارانه های بنزین

دستاورد جلسهجلسه باموضوع جلسه
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رصدخانه 
مهاجرت
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اثربخشی فناوری های نرم و سخت در مدیریت 
آب ایران )برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری(

دکتر مهدی ضرغامی، دکتر علی عبدالهی نسب،مهندس 
آذر ماه 1400فرید گلکار، مهندس مهدی نظری

تانا

جلسه شماره 2: زیست بوم سلسله نشست های 
زیست بوم نوآوری صنعت نفت

تفاهم(،  دانش بنیان  شرکت  )مدیرعامل  مهاجری  سینا 
توسعه  پژوهش های  گروه  )مدیر  مطهری  مهدیا  سید 
میادین پژوهشگاه صنعت نفت(، محمد صابر کرم بیگی 
فناوری  و  پژوهشی  طرح های  تدوین  ارشد  )کارشناس 

شرکت ملی نفت ایران(

آبان ماه 1400

Islam as Sociology History, Theory, 
Practice

Dr. Abdullah Awad (founding Director Institute 
for Critical Thought) – Host: Dr. Seyed Hadi 
Sajedi (Assistant professor of Baqir al-olum 
University)

October 
2021

Progressive Policies in the Islamic WorldDr. Abdullah Awad (founding Director Institute 
for Critical Thought)

October 
2021

Building Institutional Research, and 
Personal Relationship

Dr. Abdullah Awad (founding Director Institute 
for Critical Thought)

October 
2021

Opportunities for Regional Water 
Management Research, Cooperation 
Between the  MENA Country and Iran.
Water Desalination in the Context of 
Water Management: what can Desalina-
tion Do to Help Alleviate Water Scarcity?

Dr. Javad El Kharraz (RCREEEs Executive 
Director) – Host: S.Jalal Mirnezami (Alexander  
Alexander von Humboldt Foundation postdoc-
toral fellow at Universität Osnabrück, Germany)

October 
2021

جلسه شماره 1: سلسله نشست های زیست بوم 
نوآوری صنعت نفت

دکتر علی ملکی )رئیس پژوهشکده سیاست گذاری شریف، 
پتروشیمی  شرکت  )مدیرعامل  صدیقی زاده  علی رضا 
کارون(، اکبر قنبرپور )معاون نوآوری پارک علم و فناوری 
پردیس(، محمد صابر کرم بیگی )کارشناس ارشد تدوین 

طرح های پژوهشی و فناوری شرکت ملی نفت ایران(

شهریورماه 1400

رویدادها

برنامهزمان برگزاریمدعو شاخصموضوع رویداد
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برنامهزمان برگزاریمدعو شاخصموضوع رویداد

کشور:  تولیدی  توان  از  استفاده  حداکثر  قانون 
کارآمدی یا ناکارآمدی اصالحات 1398

دکتر نجم الدین یزدی )پژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری 
دانشگاه صنعتی شریف(، دکتر میثم نریمانی )عضو هیئت 
علیزاده  پریسا  دکتر  فناوری(،  مطالعات  پژوهشکده  علمی 

)عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور(

ماه  اردیبهشت 
1400

تانا

شوراهای  حکمرانی  ساختار  آسیب شناسی 
اسالمی شهر و روستا در ایران

دکتر امیررضا خاوریان )عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان(، 
دکتر سلمان انصاری )مدرس دانشگاه و معاون امور فرهنگی 
دوستی سبزی  بهزاد  دکتر  انسانی(،  علوم  اندیشمندان  خانه 
)پژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف(

ماه  اردیبهشت 
1400

و  محلی  پایدار  توسعه  چالش های  و  موانع 
منطقه ای در ایران

پژوهشکده  )پژوهشگر  دوستی سبزی  بهزاد  دکتر 
سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف(

اردیبهشت ماه 
1400

مزیت گرایی هوشمند )S3(: راهبردی نوآورانه 
برای پیشرفت مناطق کمتر توسعه یافته

Smart Specialization: An innovative 
strategy to develop less developed 
regions

سیاست گذاری  پژوهشکده  )پژوهشگر  الهی  صفورا 
ارشد  )پژوهشگر  رانگا  مارینا  دانشگاه صنعتی شریف(، 
مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا در سویل اسپانیا؛ 

عضو هیئت علمی دانشگاه ورشو لهستان(

اردیبهشت ماه 
1400

خریدهای دولت و ساخت داخل )مبانی نظری(
نجم الدین یزدی )پژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری 
دانشگاه صنعتی شریف(، متین طاهری روح )پژوهشگر 

پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف(
اسفند  اواخر 

1399 )25(

همایش دو روزه »درس آموخته های جنبش های 
مردمی حفاظت از محیط زیست در مواجهه با 

پروژه های توسعه«

اخیر  دهه  سه  زیستی  محیط  مهم  پویش های  مدیران 
برابر  در  از محیط زیست  با حفاظت  ارتباط  در  کشور 

پروژه های عمرانی مخرب 
آبان   14 و   13

1400
مدرسه 
توسعه 
پایدار

تحول  آفرین  »انجمن های  نیم روزه  همایش 
پایدار: درس آموخته ها  با رویکرد توسعه  محلی 

و مسیر پیش رو«
مردم نهاد  سازمان های  نمایندگان  و  اجتماعی  فعالین 

9 مهر 1400شاخص از نقاط مختلف کشور

کرونا؛  ایرانی  »واکسن  روزه  نیم  همایش 
ضرورت ها، چالش ها و مسیر پیش رو«

برکت،  کشور:  سازی  واکسن  مهم  پروژه های  مدیران 
8  مرداد 1400پاستور، رازی و سیناژن

از  شهریه  شریف)دریافت  سیاستی  رویداد 
به  )بی توجهی  مهاجر  روزانه  دانشجویان 

سیاست های گزینشی مهاجرت(
22آذر 1400دکتر حسین شیرازی

آفاق
اولویت های سیاست گذاری و تنظیم گری در رابطه 
20مهر 1400معاونان امور بین الملل دانشگاه هابا موسسات جذب دانشجویان بین  المللی در ایران

آذر 1400محسن روحانی نژادمدیریت مالی دولت و بخش عمومی در ایران
مشارکت 
عمومی و 
خصوص

اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار
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رصدخانه 
مهاجرت
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اندیشکده آب 
و محیط زیست
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شبکه همکاری

 برنامه توسعه اکوسیستم نوآوری ایران )تانا(
مجمع تشخیص مصلحت نظام

شورای عالی انقالب فرهنگی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کمیته امداد امام خمینی )ره(
سازمان حفاظت محیط زیست

)SDSN( شبکه جهانی راه حل های توسعه پایدار
)MDP( انجمن جهانی توسعه پایدار در عمل

بنیاد ملی نخبگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

پارک علم و فناوری شریف
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
صندوق پژوهشگران و فناوران کشور

 مدرسه توسعه پایدار
بنیاد علوی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

سازمان حفاظت محیط زیست
کنش گران و سازمان های مردم نهاد حوزه اجتماعی و محیط زیستی

شرکت های فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

انجمن های مردمی فعال در حوزه کودکان
 آفاق

معاونت علمی و فناوری ایران
انجمن دیاران

پژوهشگاه علوم انسانی 
دانشگاه عالمه طباطبایی

 مشارکت عمومی و خصوصی
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
شرکت کنترل ترافیک تهران

اداره کار، رفاه و تعاون اجتماعی سیستان و بلوچستان
شرکت آب منطقه ای تهران

 مشارکت عمومی و خصوصی
محسن روحانی نژاد، کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت

مهدی لطیفی، کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ساخت رشته مهندسی عمران از دانشگاه امیرکبیر و دارای مدرک لیسانس حقوق

مشاوران
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 مدرسه توسعه پایدار
برگزاری رویداد »واکسن ایرانی کرونا: ضرورت ها، چالش ها و مسیر پیش رو« همزمان با کمبود واکسن در تابستان 1400 با حضور 

نمایندگان شرکت های مطرح واکسن سازی ایران برای تبیین وضعیت پیش روی کشور در این حوزه
 برنامه آفاق

مشاوره به شورای راهبردی سیاست گذاری کالن برای دانشجویان خارجی جهت تدوین آیین نامه موسسات جذب دانشجویان بین المللی 

اتفاقات مهم در کشور و خروجی های متناظر برنامه

اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
حکمرانی شریف

رصدخانه 
مهاجرت
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اندیشکده آب 
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کالن پروژه ها در سال 1401

 برنامه توسعه اکوسیستم نوآوری ایران )تانا(
تحلیل و ارائه راهکارهای سیاستی برای پرونده  ویژه های اقتصاد دانش بنیان کشور )فوالد، پتروشیمی، لوازم خانگی، واکسن، اقتصاد 

دانش بنیان در پرتو آمار(
حرکت به سمت اقتصاد نوآوری در قاب توسعه منطقه ای پایدار در قالب پروژه های ماموریت محور )مشاغل دانش بنیان کمیته امداد؛ 

آینده نگاری فناوری های محیط زیست(
بازطراحی نظام علم، پژوهش، فناوری و نوآوری )نظام تامین مالی علم و فناوری و ستادهای توسعه علم و فناوری، صندوق های نوآوری و 

پژوهشی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ ارتقاء صادرات فناوری اطالعات و ارتباطات(
 مدرسه توسعه پایدار

گسترش پویش »سرزمین جاودانی من« به استان های بیشتر و افزایش انتشار تعداد کتابهای محلی هدفمند به حداقل 20 عنوان
انتشار گزارش ملی »آسیب شناسی ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران«

راهبری و پیشبرد پویش سیاستی اصالح فرایند ارزیابی محیط زیستی در ایران
ادامه برگزاری رویدادهای »توسعه پایدار برای ایران« با حداقل 6  همایش

انتشار کتاب »کسب و کارهای اجتماعی در ایران«
ارائه خدمات مشاوره و آموزشی در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها
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 مشارکت عمومی و خصوصی
توسعه همکاری ها و مشارکت های بین بخش خصوصی و بخش های عمومی در حوزه هایی که تاکنون دارای تجربیات مشارکتی نبوده 

است.
استفاده از رویکرد مشارکتی به عنوان روشی مناسب برای رفع مساله کسری بودجه دولت

استفاده از مفاهیم مشارکت عمومی و خصوصی در مدیریت بنگاه های بزرگ دولتی
 برنامه آفاق

طراحی بورس های ملی متنوع و شفاف برای جذب دانشجویان بین المللی نخبه از کشورهای منطقه
طراحی و اجرای جایزه ملی ساالنه در زمینه بین المللی سازی آموزش عالی

دانشگاه برتر در جذب دانشجویان بین المللی به ایران )از نظر کمی، آموزشی و فرهنگی اجتماعی( |
تقدیر از دانشجویان ایرانی و بین المللی که پایان نامه ها و طرح های مشترک دانشگاهی را راهبری کرده اند  |
اعضای هیات علمی موثر در بین المللی سازی آموزش عالی |
کارمندان نمونه در خدمات آموزشی و اداری به دانشجویان بین المللی |

پژوهش درباره چالش های سازگاری فرهنگی و اجتماعی دانشجویان بین المللی در دانشگاه های ایران و طراحی برنامه های اجرایی 
جهت بهبود و رفع این چالش ها

اندیشکده 
کسب و کار شریف
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دفتر انرژی
اندیشکده 
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با  شریف  سیاستگذاری  پژوهشکده  انرژی  دفتر 
هدف ایفای نقش واسط میان نخبگان دانشگاهی 
حوزه  کسب وکارهای  و  تصمیم ساز  نهادهای  با 
در  انرژی  حکمرانی  ظرفیت  ارتقای  و  انرژی 
اصلی  سرمایه  نمود.  کار  به  آغاز   1395 سال 
فارغ التحصیل  نخبگان  از  متشکل  تیمی  دفتر، 
تنوع  با  و  دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی 
خدمات  ارائه  می باشد.  تخصصی  حوزه های 
مدیریت  سرمایه گذاری،  حوزه های  در  مشاوره 
ریسک، تحلیل بازار و رگوالتوری مأموریت های 

اصلی این دفتر از ابتدا تاکنون بوده است.

معرفی دفتر انرژی
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دانشگاه مونترال کانادادکتری اقتصاد و سیاستگذاری انرژیسیدرضا میرنظامی
دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشد مهندسی نفتمحمدرضا کثیری

دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد مهندسی سیستمسعید طهماسبی آشتیانی
دانشگاه عالمه طباطباییکارشناسی ارشد اقتصادسید حامد توانگر

دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشد سیاست گذاریعلیرضا رسولی
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد اقتصادمحسن ممقانی

دانشگاه آخرین مقطع تحصیلیتحصیالت

اعضای گروه در سال 1400

پروژه ها 

بازطراحی مدل درآمدی شرکت 
ملی گاز

ارائه داشبورد شبیه سازی سناریوهای 
مختلف رابطه مالی و تأثیر بر ذی نفعان

شرکت ملی گاز، وزارت نفت، 
مجلس شورای اسالمی، 

سازمان برنامه و بودجه
شرکت ملی گاز

ارتقای جایگاه تجاری شرکت های 
گاز استانی

ارائه یک چارچوب فرمولی برای کنترل 
هزینه ها و مشوق درآمدها در سطح 

شرکت های گاز استانی

شرکت ملی گاز، وزارت نفت، 
مجلس شورای اسالمی، 

سازمان برنامه و بودجه
شرکت ملی گاز

طراحی مکانیزم بهینه قیمت گذاری 
وکیوم باتوم و قیر

ارائه 3 فرمول پیشنهادی برای تغییر 
مکانیزم قیمت گذاری وکیوم باتوم

شرکت پاالیش نفت جی، 
بورس کاال، وزارت صمت، 

شرکت ملی پاالیش و پخش
شرکت پاالیش 

نفت جی

ارزیابی اقتصادی-امنیت انرژی 
احداث خط لوله گوره جاسک

تحلیل پروژه خط لوله از منظر رویکردهای 
امنیت انرژی )تنگه هرمز( و اقتصادی

وزارت نفت، شرکت ملی 
شرکت ملی نفتنفت

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری های 
خارجی شرکت نیکو

ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری های کنونی 
و ارائه سناریوهای بهبود

شرکت نیکو، شرکت ملی 
شرکت پتروپارسنفت ایران

اصالح مکانیزم قیمت گذاری انتقال 
در معامالت دوجانبه برق

تدوین داشبورد سیاستی و اقتصادی 
گزینه های مختلف نرخ ترانزیت شبکه انتقال

شرکت توانیر، شرکت  مدیریت 
شرکت توانیرشبکه برق ایران، وزارت نیرو

کارفرماشبکه همکار پروژهدستاورد های پروژهعنوان پروژه
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گزارش ها

شرکت ملی گازتاریخچه روابط مالی شرکت ملی گاز و دولت

شرکت ملی گازچارچوب مفهومی خصوصی سازی شرکت های حوزه زیرساختی

شرکت ملی گازمطالعه موردی رابطه مالی شرکت گاز- استرالیا
شرکت ملی گازمطالعه موردی رابطه مالی شرکت گاز- مالزی

شرکت ملی گازمطالعه موردی رابطه مالی شرکت گاز- عربستان
شرکت ملی گازمطالعه موردی رابطه مالی شرکت گاز- ترکیه
شرکت ملی گازمطالعه موردی رابطه مالی شرکت گاز- چین

شرکت ملی گازمدلسازی هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت های گاز استانی

انرژی-معاونت علمی ریاست 8 پرسش کلیدی در حکمرانی انرژی ایران و  ستاد آب 
جمهوری

شرکت ملی نفتارزیابی اقتصادی امنیت انرژی خط لوله گوره جاسک
شرکت توانیرمطالعه موردی مکانیزم قیمت گذاری ترانزیت برق- بریتانیا و حوزه نوردیک

شرکت نیکوتصویری کالن از روند سرمایه گذاری حوزه انرژی جهان در دو دهه اخیر
شرکت پاالیش نفت جیتصویری کالن از صنعت قیر در دنیا و ایران

شرکت پاالیش نفت جیارزیابی گزینه های مختلف قیمت گذاری قیر و وکیوم باتوم و ارائه مکانیزم پیشنهادی

محل انتشارعنوان گزارش

رسانه منتشر شدهشرکت کننده در برنامهعنوان برنامه
اکوایرانسیدحامد توانگرسهم واقعی نفت در بودجه 1401

برنامه های رسانه ای 
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What is the optimum scheme for promoting innovation 
in regulated network industries?- International Review 
of Environmental and Resource Economics (IRERE)

Seyed Reza Mirnezami
International Review of 
Environmental and Resource 
Economics > Vol 15 > Issue 
1-2

Changing Primary Energy Consumption Due to 
COVID-19: The Study 20 European Economies

Seyed Reza Mirnezami, 
Sajad Rajabi

International Journal of 
Energy Economics and 
Policy/Vol. 11 No. 1 (2021) /

پیشنهاد راه حل سیاستی به منظور اصالح رابطه ی مالی دولت و 
شرکت ملی نفت ایران

سید رضا میرنظامی ، فاضل 
مریدی فریمانی ، محمدرضا 

کثیری ،  سعید طهماسبی ، علیرضا 
رسولی ، سید حامد توانگر

و  نفت  تولید  و  اکتشاف  ماهنامه 
گاز، پیاپی 189 )مرداد 1400(

 )IPC(چگونگی اصالح رژیم مالی حاکم بر قراردادهای نفتی ایران
با هدف بهبود توسعه میادین گازی کشور

محمدرضا کثیری، سیدرضا 
میرنظامی، فاضل مریدی فریمانی

فصلنامه مطالعات راهبردی و 
سیاستگذاری عمومی، مرکز 

بررسی های استراتژیک

سه گانه ارتقای حکمرانی صنعت گاز ایران / گروه  |
دانشگاه  سیاستگذاری  پژوهشکده  نویسندگان، 

صنعتی شریف
8 پرسش و پاسخ کلیدی حکمرانی انرژی ایران  |

سیاستگذاری  پژوهشکده  نویسندگان،  گروه   /
دانشگاه صنعتی شریف

محل انتشارنویسندهعنوان مقاله

مقاالت

کتب
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محل اقدامحضور در کنفرانسعنوان

مصاحبه ها
محل انتشارمصاحبه شوندهعنوان

شبکه 1 صداوسیمامحمدرضا کثیریناترازی گاز
رادیو گفت وگومحمدرضا کثیریناترازی گاز

رادیو گفت وگوسعید طهماسبی، محمدرضا کثیریدرس آموزه های 10 سال تالش برای هدفمندی یارانه های انرژی
اقتصادآنالینمحمدرضا کثیریلزوم بازنگری در مصوبه استفاده از گاز مایع در خودروها

رسانه بورسانسعید طهماسبیدرس هایی از تغییر استراتژی غول های پاالیشی دنیا
رسانه بورسانمحسن ممقانیتغییر 2 قاعده مالیاتی جدید بر شرکت های روانکار ایرانی

شبکه 1 صداسیمامحمدرضا کثیریامکان پذیری قطع گاز صادراتی روسیه به اروپا

Identifying the role of oil price shocks on fiscal 
sustainability in Iran and Russia, GVAR approach

«future outlook of oil market and 
fiscal stability»دانشگاه اورال روسیه

Iran’s upstream fiscal regime financial stability: how does it 
boost investment?

«future outlook of oil market and 
fiscal stability»دانشگاه اورال روسیه

Providing a historical perspective of National Iranian Oil 
Company financial relationship with the Government of 
Iran: how does policymaking affect the fiscal sustainability?

«future outlook of oil market and 
fiscal stability»دانشگاه اورال روسیه

How do nowadays gas price shocks propagate internation-
ally? A GVAR approach

«future outlook of oil market and 
fiscal stability»دانشگاه اورال روسیه

Wind Power in Iran: Technical, Policy, and Financial Aspects«future outlook of oil market and 
fiscal stability»دانشگاه اورال روسیه

اقدامات بین المللی
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زمان برگزاریموضوع نشست
۷ خردادتوسعه گاز؛ پاشنه آشیل آینده انرژی ایرانگرای انرژی-1
20 خردادپیدا و پنهان اصالح یارانه انرژی در ایرانگرای انرژی-2
21 مرداداولویت های سرمایه گذاری باالدست در شرایط تحریمگرای انرژی-3

نشست تخصصی

شبکه همکاری

وزارت نفت
وزارت نیرو

شرکت ملی نفت
شرکت ملی گاز

شرکت نیکو
شرکت توانیر

شرکت پاالیش نفت جی

مرکز پژوهش های مجلس
صندوق بازنشستگی کشوری

صندوق های بازنشستگی، 
پس انداز و کارکنان صنعت 

نفت
صندوق پژوهش و فناوری 

صنعت نفت

دکتر فاضل مریدی- هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر بسام فتوح- مدیر موسسه انرژی آکسفورد

مشاوران
تقدیرنامه ها

کالن پروژه ها در سال 1401
مشاور شرکت نیکو در بهینه سازی سبد سرمایه گذاری خارجی |
اساس  | بر  خانگی  بخش  گاز  قیمت گذاری  بهینه  مکانیزم  ارائه 

کالن داده های مصرف
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اندیشکده حکمرانی شریف از بدو تاسیس)1394( به عنوان یک اندیشکده دانشگاهی تمرکز خود را بر مقوله حکمرانی و ساز و کار آن 
در کشور قرار داده است. مطالعه و بررسی دقیق ادبیات مرتبط، فراگیری چارچوب و مبانی، شناخت مسائل و معضالت کشور و ارائه 
مشاوره ها و راه حل های سیاستی دانش بنیان مبتنی بر اقتضائات بومی و نهایتًا پیگیری سیاست های پیشنهادی تا حصول نتیجه، روال کاری 

اندیشکده در امر سیاست پژوهی بوده است.
تمایز اندیشکده حکمرانی شریف همواره بر نگاه سیاستی و نه سیاسی به مسائل بوده و در این مسیر این توفیق را یافته که در سطح 
سیاستی کشور با نهادهای مؤثری همچون دفتر رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسالمی )اعم از کمیسیون ها، 
مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان محترم(، دولت و وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، نهادهای انقالبی و دستگاه های زیر نظر رهبری 
معظم انقالب همکاری های تنگاتنگی داشته باشد. انباشت تجربیات پنج ساله در تعامل با این سطح از مسائل، نگاه میان رشته ای و چند 
رشته ای به عارضه ها و ابتنای راه حل ها بر همین رویکرد از سویی و ارتباط مؤثر با دانشگاه  و مجامع علمی داخلی و خارجی باعث شده 
است که نخبگان متخصص و متعهد به آسانی امکان همکاری و همراهی با اندیشکده را فراهم دیده و در این مسیر ارزشمند دانش خود 
را با بینش سیاستی ممزوج کرده و ضمن واقع گرایی، توان خود را در راه پیشرفت و ارتقای کشور به خدمت گیرند. اندیشکده با تقسیم 
کار در حوزه های اقتصاد، رسانه و ارتباطات، پارلمان، دولت و نظام اداری مباحث حکمرانی و تنظیم گری را بسط و توسعه داده و موفق 

به تولید دانش بومی نیز شده است.
مفاهیم حکمرانی و تنظیم گری در اندیشکده، طی بررسی های دانش بنیان و مشاهدات میدانی در حوزه های متنوعی از خطوط کاری 
گروه های کاری اندیشکده بسط و توسعه یافته، الگو و ابزار ارزشمندی برای توصیف، تحلیل و در نهایت تجویزهای سیاستی فراهم آورده 
است. بازسازی ساختاری حوزه های مختلف حکمرانی از همین مسیر می گذرد در کنار فعالیت های سیاست پژوهانه، با توجه به عقب بودن 
دانشگاه ها از آخرین مباحث و مهارت های مرتبط با حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، اندیشکده باشگاه سیاست پژوهی را جهت آموزش، 
ترویج و توسعه دانش و بینش سیاستگذاری و حکمرانی به عالقه مندان، مدیران و پژوهشگران تأسیس نموده است. همچنین کنفرانس 
بین المللی حکمرانی و سیاستگذاری عمومی که چهارمین سال خود را گذرانده است به بستری برای آخرین چالش ها و راهکارها و نظرات 

متخصصین، حکمرانان و عالقمندان به این حوزه درباره آخرین مسائل روز کشور تبدیل شده است.

معرفی اندیشکده حکمرانی شریف

برنامه سیاستگذاری اقتصادی |
برنامه تنظیم گری |
برنامه حکمرانی رسانه و ارتباطات |
برنامه حکمرانی عصر دیجیتال |
برنامه مطالعات دولت و بخش عمومی |
برنامه الگوهای حکمرانی |

باشگاه سیاست پژوهی |
مرکز مطالعات پارلمان |
مرکز توسعه رقابت |

برنامه های اندیشکده حکمرانی شریف

نهادهای مرتبط
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اقدامات بین المللی

محل اقدامحضور درعنوان

محوریت  با   (IGF2021) اینترنت  حکمرانی  اجالس 
چالش های اینترنت در دوران همه گیری کرونا

پنل های  و  اجالس  اصلی  برنامه  در  حضور 
موضوعی در زمینه تنظیم گری اینترنت، تأثیر کالن 
داده و هوش مصنوعی بر حکمرانی اینترنت و ...

شهر Katowice لهستان
تاریخ 6 تا 12 دسامبر 

2021
ECPRتهران-آنالینارائه ی مقاله ی تخصصی در کنفرانسکنفرانس

فنالند-آنالینارائه آقای دکتر Raunio Tapioرویداد تخصصی پارلمان
فرانسه-آنالینارائه آقای دکتر Oliver Rozenbergرویداد تخصصی پارلمان

IRAN: REGULATING IN A PANDEMICارائه مقاله در اینترمدیا
5 International Conference On Public Policyارائه مقاله تخصصی در کنفرانس 

AMEPPA قطرحضور در کنفرانس
ICPP اسپانیا-بارسلوناحضور در کنفرانس

دیدگاه هایی برای یک رگوالتور متعادل توجه به فواید پلتفرم ها 
 IICسخنرانیو نیاز آن ها به حفاظت

Approaches to online platform regulation – 
balancing economic and social considerationsInternational Regulators’ Forum

Online platform responsibilities, intermediary 
liability and trust – the evolving picture

Annual Asia Telecommunications & 
Media Forum (Online)

مصاحبه با  OTT با موضوع ایجاد اندیشکده و چالش های آن
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سلسله نشست های علمی: گفتگوی حکمرانی
)International Governance Talks(

دکتر لزلی پالشبکه های مشاوره سیاستی: بازسازی موج دوم
دکتر حمید علیحکمرانی، رانت منابع طبیعی و توسه زیرساخت ها با تمرکز بر خاورمیانه و شمال آفریقا

آقای دکتر لوگان کاکرینصدای چه کسی در آموزش اقتصاد سیاسی بین المللی اهمیت دارد؟
آقای سوراو کومرقدرت نرم از شرق، به چالش کشیدن هژمونی غربی در این مفهوم

دکتر الکساندر داوودیرویکرد جهانی در آموزش سیاستگذاری عمومی به هم پیوسته
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برنامه سیاست گذاری اقتصادی

برنامه سیاست گذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اساسی اقتصاد ایران 
می پردازد. این برنامه که از ابتدای تاسیس اندیشکده در سال 1394، فعالیت خود را آغاز کرده است. در این 
مدت با استفاده از تحلیل های مبتنی بر داده های موجود در کشور، انجام مشاهدات میدانی و تکیه بر تجربه 
کشور های مختلف، به دنبال پاسخ برای حل معضالت مزمن اقتصاد کشور در حوزه های مختلف از جمله 
نظام بانکی، نظام یارانه ها و ... بوده است. به عالوه با ایجاد ارتباط مستمر با بازیگران تاثیرگذار در عرصه 
سیاست گذاری اقتصادی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، 
سازمان برنامه  و بودجه و همچنین مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست  جمهوری سعی کرده تا 
اثرگذاری مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد. مشارکت در تدوین طرح بازتوزیع یارانه  بنزین، تصویب طرح 
تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در مجلس شورای اسالمی، اصالح قانون هوایی کشوری، مشارکت در 
تدوین طرح بانکداری و طرح قانون بانک مرکزی، مشارکت در طرح اصالح ساختار بودجه، مشارکت در 
اصالح مواد 1 و ۷ قانون اصل 44 که به انحصار زدایی از فضای کسب وکار کمک شایانی می کند، از جمله 

فعالیت های این برنامه از زمان تشکیل آن تاکنون است.

دکترای اقتصاد* دانشگاه Bocconi ایتالیامرتضی زمانیان
دکترای اقتصاد از دانشگاه عالمه طباطباییامیر احمد ذوالفقار

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشجوی دکترای اقتصاد سینا ضیائی
UCL دانشگاه

کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار از دانشگاه امیرکبیرمحمد حججی
کارشناس ارشد مدیریت کسب وکار از دانشگاه امیرکبیروحید یکه رنجبر

اعضای گروه در سال 1400
اندیشکده 
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دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
حکمرانی شریف

رصدخانه 
مهاجرت

دفتر انرژی
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برنامه های رسانه ای 
رسانه منتشر شدهشرکت کننده در برنامهعنوان برنامه

اخبار شبکه یک ساعت 14مرتضی زمانیانمیز اقتصادی
برنامه تیتر امشبمرتضی زمانیانبررسی حذف ارز ترجیهی

گفتگوی ویژه خبریمرتضی زمانیانتبعات سیاست ارز ترجیهی
گفتگوی ویژه خبریمرتضی زمانیانطرح دولت در مورد اصالح تعرفه گاز

گفتگوی ویژه خبریمرتضی زمانیانانحصار در مجوزهای کسب وکار
گفتگوی ویژه خبریمرتضی زمانیانارزیابی سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم

برنامه تیتر امشب مرتضی زمانیانتحلیل وضعیت اقتصادی کشور در دهه نود
میز اقتصادی خبر نیمروزیمرتضی زمانیانطرح تسهیل صدور مجوزها

میز اقتصادی خبر نیمروزیمرتضی زمانیانبررسی وضعیت یارانه گاز

مصاحبه ها
محل انتشارمصاحبه شوندهعنوان
ایرنامرتضی زمانیانطرح تخصیص سهمیه بنزین به فرد

روزنامه فرهیختگانمرتضی زمانیانالزامات حذف ارز ترجیحی
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برنامه تنظیم گری

تنظیم گری به عنوان یکی از اصلی ترین کارکردهای نظام حکمرانی جایگاه مهمی در نظام واره مسائلی که 
اندیشکده حکمرانی شریف به آنها می پردازد، دارد و یکی از اولین برنامه هایی است که در این اندیشکده 
فعالیت خود را آغاز نموده است. برنامه تنظیم گری در گذشته در برنامه های مهمی همچون اصالح قانون 
خدمات کشوری، اصالح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 و تنظیم لوایحی که جنبه تنظیم گرانه دارند و 
نیز طراحی نهادهای تنظیم گر بخشی در کشور مشارکت داشته و از سال 1394 تا کنون توانسته نقش مهمی 

در ایجاد و توسعه گفتمان تنظیم گری در مجامع علمی و نظام حکمرانی ایفا نماید. 

دکترای اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی، مدیر برنامه تنظیم گریامیر احمد ذوالفقاری
دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه Edinburgh اسکاتلندسید محمدصادق امامیان

دکترای اقتصاد دانشگاه Bocconi ایتالیامرتضی زمانیان
دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهرانمحمد محسن مومنی راد

دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه عالمه طباطباییمحمد مهدی جعفریان
دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه تهرانمحمد صادق فراهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریفرضا قاسمی پور
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتامیر حسین داوری

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی خط مشی گذاری، دانشگاه عالمه طباطباییمژده ناطقی

اعضای گروه در سال 1400
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گزارش ها

مقاالت

نویسندهعنوان گزارش
محمد محسن مومنی رادبازنگری در تنظیم گری کالن فناوری ها

برنامه تنظیم گریمرور ادبیات شاخص  های ارزیابی حکمرانی تنظیم گری
برنامه تنظیم گریمعرفی مدل ارزیابی سالمت تنظیم  گر

برنامه تنظیم گریتحلیل و جمع  بندی مدل ارزیابی سالمت تنظیم  گر در ساترا

محل انتشارنویسندهعنوان مقاله

From Idea to Institution, the Emergence of 
Regulatory Networks in Iran

امیراحمد  امامیان-  صادق  محمد  سید  زمانیان-  مرتضی 
ذوالفقاری

Evaluating The Institutional Design Of The 
Iranian Regulatory Landscape:Towards 
More Authoritative Regulators

مژده ناطقی-محمد محسن مومنی راد- سید محمدصادق 
امامیان

5 International 
Conference On 
Public Policy

Iran: Regulating In Pandemicسید محمد صادق امامیان Intermedia
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یادداشت های تخصصی و سیاستی

مصاحبه ها

کتاب
درآمدی بر دولت تنظیم گر

نشریات
تنظیم گفتار

محل انتشارنویسندهعنوان 

محل انتشارمصاحبه شوندهعنوان 

پیشنهاد اقدامات تسهیل صدور مجوز و حذف مقررات زائد در حوزه 
امیراحمد ذوالفقاریکسب و کارها

خبرگزاری دانشجوامیراحمد ذوالفقاریانحصار پلتفرم های نمایش خانگی دولتی نیست
مرتضی زمانیان- امیراحمد ذوالفقاریپیشنهادات اصالحی طرح "پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی"

خبرگزاری فارسسید محمدصادق امامیانرسانه های پلتفرمی از چه مواردی ناگزیرند؟
ماهنامه پیوستسید محمدصادق امامیاناز رویکرد »تک بخشی« تا حکمرانی »چندسطحی« فضای مجازی

خبرگزاری فارسامیراحمد ذوالفقاریافزایش حق اشتراک پلتفرم ها ریشه در انحصارطلبی دارد
پژوهشکده تحقیقات راهبردیامیراحمد ذوالفقاریسنگ بزرگ نشانه نزدن است

ماهنامه پیوستامیراحمد ذوالفقاریآیا »ذره بین« به موتور جست وجوی ملی تبدیل می شود؟
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برنامه حکمرانی رسانه و ارتباطات

شریف  حکمرانی  اندیشکده ی  رسانه ی  و  ارتباطات  حکمرانی  برنامه 
در  آن- که  و گسترش  به حوزه ی سیاست پژوهی رسانه  ورود  باهدف 
میان پژوهش های حوزه ی رسانه و تصمیم سازی جای خالی آن به شدت 
حس می شد- تشکیل شده است. این برنامه با منظر خود یعنی منظر 
و  طراحی  و  سیاستی  مسائل  بررسی  به  تا  می دارد  تالش  حکمرانی 
برنامه  این  بپردازد.  نظام رسانه ای  در  متناسب  پیشنهاد سیاست های 
تابه حال در حوزه های مختلف نظام رسانه ای در سه سطح حکمرانی، 
سیاستگذاری و تنظیم گری به طراحی سیاست ها در حلقه های مختلف 
زنجیره ی ارزش صنایع رسانه ای و به صورت کلی در میان بازیگران نظام 
این حوزه، تدوین پیش نویس  حکمرانی رسانه، معماری تنظیم گران 
حوزه  این  مختلف  نهادهای  برای  دستورالعمل ها  و  مقررات  قوانین، 
پرداخته است و در ادامه ی مسیر خود نیز تالش بر گسترش آن خواهد 

داشت.

)مدیر برنامه(- کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهرانمحمد حسین خلیلی
)پژوهشگر(- کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیماراضیه عبداللهی

)پژوهشگر(- کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیمحدثه حقی
)پژوهشگر(- کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه تهرانفاطمه عباسیان
)پژوهشگر(- کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیماحمید عزیزیان

اعضای گروه در سال 1400
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رسانه ی خدمت عمومی و انتخابات
تداخل کارکردی بازیگران نظام حکمرانی رسانه در ایران

تلوبیون پالس؛ صیانت از منافع عمومی یا خسارت به کسب وکارهای خصوصی؟
اصل بی طرفی؛قربانی مجمع الجزایری و غیر حرفه ای بودن در سازمان صدا و سیما

ضرورت تحول واقعی در سازمان صداوسیما

یادداشت های تخصصی و سیاستی

نشریه ی رستاک شماره ی اول )پرونده ویژه ی تحول در سازمان صداوسیما(
نشریه ی رستاک شماره ی دوم )پرونده ی ویژه ی حکمرانی سینما در ایران(

نشریات

مصاحبه 

گزارش ها
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برنامه حکمرانی عصر دیجیتال

موجب  می شود،  ایجاد  اطالعات  انتقال  برای  که  جدیدی  فضای  و  محیط  هر 
واکنش هایی از سوی کسانی خواهد شد که در برابر آن احساس خطر می کنند. 
به همان اندازه که اکنون اینترنت به عنوان یک رسانه  تأثیرگذار و فراگیر، تهدیدی 
برای حاکمیت های مّلی تلقی می شود، رادیو نیز از همان ابتدای معرفی، چنین تلقی 
می شد؛ زمانی که پانصد سال پیش، انقالبی در صنعت چاپ رخ داد، نیز موجب 
فّناوری  یک  خانگی  کبوترهای  که  زمانی  حتی  شد.  حاکمیت ها  از سوی  واکنش 
اولیه برای حمل یک پیام بودند، نمونه هایی از واکنش ها و کنترل ها وجود داشته 
است! بنابراین، در طول تاریخ، هر شیوه نوین جمع آوری و انتقال اطالعات یا به 
بیان دقیق تر، هر فّناوری تحول آفرین ارتباطی موجب واکنش خاص خود از سوی 
حاکمیت ها شده است. بدین سان، ما باور داریم که دوران جنگ سرد هیچ گاه به 
پایان نرسیده، بلکه با تغییر قطب ها و روابط قدرت اقتصادی سیاسی در جهان و به 
تناسب فّناوری های نوپدیدی که به لحاظ کمیت و کیفیت فرسنگ ها فراتر از جنگ 
هسته ای، موشکی و ماهواره ای آمریکا ـ شوروی بروز و ظهور می یابند، تغییر شکل 

می دهد و به مراتب پیچیده تر می شود.  
کاهش  به  جدید  رویکردی  ترویج  و  توسعه  با  حکمرانی  و  داده  آزمایشگاه 
تعارضات این چنینی و با هدف رقم زدن نقطه تعادل بهینه ای در نظام حکمرانی 
فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در کشور برخاسته از بستر سیاست پژوهانه 
اندیشکده حکمرانی و از سال 139۷ تا به امروز به پشتوانه ظرفیت بین رشته ای 
علوم  مختلف  حوزه های  در  خصوصی  بخش  فعاالن  و  دانشگاهی  نخبگان 
انسانی، علوم پایه و دانش فنی  مهندسی روز فعال است. به عقیده ی ما، داده 
به مثابه نفت عصر دیجیتال، منبع اصلی برتری اقتصادی ــ سیاسی است و 
هرکه در بهره مندی از آن گوی سبقت را برباید، در چینش مهره های بازی های 

اقتصادی ـ سیاسی ـ اجتماعی دست باالتر را خواهد داشت.
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کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه تهرانعمادالدین پاینده
کارشناسی ارشد فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریفسید احمد حسینی قورتانی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرسباران باقری
کارشناسی ارشد حقوق- دانشگاه تهرانفائزه اسمعیلی

دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی، دانشگاه تهرانسیما رفسنجانی نژاد
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتیمهسا نوری زنوز

کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه امیر کبیرعرفان مهربان

اعضای گروه در سال 1400

طراحی تقسیم کار مّلی و نهادی در حوزه توسعه محتوا بومی مبتنی بر اکوسیستم نوآوری
رویکرد راهبردی به مسائل حکمرانی داده : نظام مسائل حکمرانی داده جمهوری اسالمی ایران

حکمرانی داده در قوانین و توافقنامه های بین المللی
بررسی چالش ناکارآمدی اکوسیستم داده باز در حکمرانی ایران

گزارش ها

مجلس به استقبال ایران خودرو-سایپای دیجیتال می رود؟!
هوش مصنوعی و سوگیری داده ها

سوگیری داده ها و نقش آن در شکل گیری شهرهای مردانه
تمهیدات سیاسی مؤثر در توسعه ی محتوای بومی در فضای مجازی

طرح صیانت و اصل 85
اَبر چالش اینترنت ثابت در ایران؛ چالشی که هنوز حریف می طلبد

بررسی چالش ناکارآمدی اکوسیستم داده باز در حکمرانی ایران
از شبکه ملی اطالعات تا طرح صیانت

ظرفیت  نابودی  خطر  هشدار:  برجام!  تجربه  تکرار  و  »صیانت«  طرح 
حکمرانی دیجیتال کشور

اولین رویداد مّلی فناوری های تنظیم یار
حقوق  از  صیانت  درباره  مجلس  طرح 

کاربران فضای مجازی
پلتفرم های  و مسئولیت  فکری  مالکیت 
و  صوت  بازار  به  نگاهی  کاربرمحور؛ 

تصویر فراگیر
درآمدی بر»آموزش تعاملی تصمیم گیری 

داده محور به مدیران«

رویدادهایادداشت های تخصصی و سیاستی
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برنامه مطالعات دولت و بخش عمومی

برنامه مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف از سال 1396 با هدف بررسی علمی 
ناکارآمدی های نظام اداری و ارائه راهکارهای سیاستی جهت حل مسائل عمده این بخش از کشور فعالیت 
با فعاالن و  با ایجاد یک شبکه گسترده و تعامل  داشته است. این برنامه عالوه بر فعالیت های پژوهشی، 
طراحی  و  نوین  راهکارهای  و  بینش ها  ایجاد  در  فعال  طور  به  اداری،  نظام  با  مرتبط  دولتی  سازمان های 
سیاست ها و قوانین در این حوزه مشارکت داشته است و توانسته است در طول چهار سال گذشته نقش 
مهمی در جهت گیری، طراحی و  پیاده سازی سیاست ها ایفا نماید. مسائل نظام مستخدمین عمومی )خدمات 
کشوری)، دولت الکترونیک، به کارگیری سازمان های نیمه مستقل اجرائی، بازنگری قانون خدمات کشوری در 
حوزه مسائل استخدامی و مبارزه با فساد اداری، عمده فعالیت های برنامه مطالعات دولت و بخش عمومی 

اندیشکده حکمرانی شریف را تشکیل می دهند. 

دکتری سیستم های اطالعاتی، مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن )LSE(روح هللا هنرور
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه قمزهرا بیدار

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی خط مشی گذاری، دانشگاه عالمه طباطباییمحمدمهدی جعفریان
کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه عالمه طباطباییغزاله چیت ساز

کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه عالمه طباطباییالهه فرمد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی خط مشی گذاری، دانشگاه عالمه طباطباییمژده ناطقی

اعضای گروه در سال 1400
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ساختار دولت و نظام مستخدمین عمومی انگلستان
گزارش ظرفیت پیاده سازی سازمان های نیمه مستقل در ایران

بررسی تطبیقی نظام مستخدمین عمومی در ایران، انگلستان و فرانسه
گزارش تحلیل اقتصاد سیاسی

گزارش ها

مقاالت
محل انتشارنویسندهعنوان مقاله

مجله مجلس و راهبردزهرا بیدار و عادل شیبانیقانون مدیریت خدمات کشوری: ارزیابی انتقادی از منظر اهداف تصویب قانون

کتاب
تلخیص و ترجمه کتاب »ابعاد جهانی حکمرانی و ادارۀ امور عمومی«

نشریات
ماهنامه مطالعات دولت )شماره های 11-5(

اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
حکمرانی شریف

رصدخانه 
مهاجرت

دفتر انرژی
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دولت باز، مفهوم و الزامات آن
آموزش مستخدمان عمومی ارشد

سازمان اجرایی نیمه مستقل
چیستی و چرایی شبکه ملی اطالعات
بحران کرونا و تحقق دولت دیجیتال

یادداشت های تخصصی و سیاستی

نشست تخصصی
برنامه ریزی و ساماندهی نیروی انسانی در شهرداری ها؛ چالش ها و راهکارها

چالش های اعمال حاکمیت قانون بر وضع عوارض توسط شوراهای اسالمی 
شهر

تحول در شهرداری تهران )مسائل و چالش ها(

ارائه ها
اقتصاد سیاسِی اصالح نظام اداری 

)واکاوی ریشه های مقاومت و 
فرصت های تحول(

پیوند جامعه شناسی و سیاست پژوهی
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الگوهای حکمرانی

برنامه الگوهای حکمرانی از ابتدای تاسیس در سال 1396، به دنبال توسعه چارچوب تحلیلی منسجمی برای تحلیل نظام حکمرانی کشور فارغ از 
حوزه موضوعی حکمرانی بوده است و در این راستا به چارچوب نوآورانه ای مبتنی بر تحلیل کارکردی-ساختاری نظام حکمرانی دست یافته است.
در این برنامه عالوه بر فعالیت های دانشی در زمینه توسعه چارچوب مفهومی حکمرانی، مطالعات موردی عمیقی بر روی اجزا و ساختارهای خاصی 
از نظام حکمرانی ایران صورت گرفته است. مطالعه نهادهای شورایی کشور و به دنبال آن مطالعه نهادهای فراقوه ای و همچنین تدقیق در نظام 
مشاوره سیاستی در ایران، جزوی از این مطالعات موردی بوده است. مطالعه تطبیقی نظامات حکمرانی کشورهای دیگر نیز بخش مهمی از توسعه 
مطالعات این برنامه را تشکیل می دهد. بررسی ساختارهای سیاستگذاری در اتحادیه اروپا، نظام حکمرانی و برنامه ریزی توسعه در کشور چین و 

ساختارهای پارلمانی دو مجلسی و مجالس دوم در جهان بخشی از این مطالعات بوده است.
در سال 1400 با توجه به ایجاد فرصت بازسازی در دو نهاد مهم فراقوه ای کشور، یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقالب 
فرهنگی، تالش های گسترده ای در برنامه الگوهای حکمرانی برای اثربخشی در این زمینه و ارائه پیشنهادات اصالح ساختاری برای دو نهاد مذکور 

صورت پذیرفت.
همچنین در این سال و در امتداد پروژه ی نظام مشاوره سیاستی و در همکاری با اندیشکده دین و حکمرانی طراحی سلسله نشست هایی برای 

بررسی تجربه نهادهای مشاوره سیاستی کشور )اعم از نهادهایی که پایه در دانشگاه یا حوزه علمیه دارند( صورت پذیرفت و به اجرا در آمد.
حضور در مجامع و نشست های بین الملی، تبادل دانش و استفاده از آخرین یافته های علمی در زمینه طراحی نظام حکمرانی و سیاستگذاری نیز 

جزو اولویت های برنامه الگوهای حکمرانی بوده است.

اعضای گروه در سال 1400

دانشگاه صنعتی شریففارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریتسید مرتضی حسنی
دانشگاه تهراندانشجوی دکتری خط مشی گذاریمحسن مومنی راد

دانشگاه عالمه طباطباییدانشجوی دکتری روابط بین المللمجید افشانی
دانشگاه امام صادق )ع(دانشجوی دکتری حقوقسید حسین هاشمی

دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوقزهرا النچری
دانشگاه تهراندانشجوی دکتری سیاستگذاریحسین نادیان

دانشگاه امام صادق )ع(دانشجوی دکتری حقوقکمال کدخدامرادی
دانشگاه تهراندانشجوی دکتری سیاستگذاریرضا باقری پور

دانشگاه تهراندانشجوی کارشناسی ارشد سیاستگذاریمهدی نیک صفت مطلق

دانشگاه آخرین مقطع تحصیلیتحصیالت

اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
حکمرانی شریف

رصدخانه 
مهاجرت

دفتر انرژی

اندیشکده آب 
و محیط زیست
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مقاالت
محل انتشارنویسندهعنوان مقاله

Improving  Policy  Consistency  and  Integra-
tion  within  a  Governance  System:  Lessons  
from  the Iranian Expediency Council

کنفرانس IPSAسید صادق امامیان- سید مرتضی حسنی

Policy Advisory System in Iran: Towards Tech-
nicization and Digitalizationسید صادق امامیان-محمد محسن مومنی رادIPSA کنفرانس
The Evoluation Of The Iranian Policy Advisory 
System: Towards Tecnicisation And Digitali-
zation

 International Conference 5محمد محسن مومنی راد- سید صادق امامیان
On Public Policy

Good Governance,Policy Tools and Regulatory 
Evolution

سید صادق امامیان- محمد محسن مومنی راد- 
کنفرانس AMEPPAمهدی مطلق

The Evaluation of the Iranian Policy Advisory 
Systemسید صادق امامیان- محمد محسن مومنی رادAMEPPA کنفرانس

رویدادها
حکمرانی در عمل 82: راهکارهای 

ارتقای عملکرد شورای عالی انقالب 
فرهنگی در نظام حکمرانی کشور

حکمرانی در عمل 84: 
اندیشکده ها و پژوهشکده های 

جهان عرب

نشست تخصصی
مسئله های نوپدید آینده حکمرانی

از علم حکمرانی تا حکمرانی عالمانه/ سلسله نشست های بررسی تجارب 
نهادهای سیاست پژوهی ایران
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راهکار فراحکمرانی برای انسجام سیاستی؛ نگاهی به نهاد های فراقوه ای سیاستگذار
از سیاست های الزامی نظام تا سیاست های اعالمی دولت

از رویکرد »تک بخشی« تا حکمرانی »چندسطحی« فضای مجازی
ثبات و وفاق سیاسی و پنجره -فرصت تحقق نظام حکمرانی چندسطحی

یادداشت های تخصصی و سیاستی

سلسله نشست های از علم حکمرانی تا حکمرانی عالمانه:
- جلسه مقدماتی: رابطه نهاد علم و حکمرانی / دکتر سیدمحمدصادق امامیان

- بررسی مرکز پژوهش های مجلس / حجت االسالم دکتر جلیل محبی
- بررسی فرهنگستان علوم اسالمی قم / حجت االسالم دکتر پیروزمند، دکتر حسین نجابت

- بررسی مرکز پژوهش های مجلس / دکتر قاسمی، دکتر روحانی
- بررسی موسسه امام خمینی / حجت االسالم دکتر محمدناصر سقای بی ریا

- بررسی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری / دکتر آشنا، دکتر فاضلی، دکتر حاجیانی

نشست ها و رویدادها
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باشگاه سیاست پژوهی

باشگاه سیاست پژوهی با هدف جریان سازی مطالعات حکمرانی درمیان نخبگان دانشگاهی و حوزوی و همچنین توانمند سازی پژوهشگران، 
سیاست پژوهان و مدیران کشور در زمینه دانش و مهارت حکمرانی و سیاستگذاری در سال 1399 به عنوان نهادی مستقل از اندیشکده حکمرانی 

شریف تاسیس شد.
باشگاه سیاست پژوهی در دومین سال فعالیت خود در سال 1400 عالوه بر امتداد فعالیت های سابق خود در همکاری با بنیاد ملی نخبگان در طرح 
شهید احمدی روشن، اقدام به تعریف پروژه های جدیدی در راستای ماموریت خود نموده است که مهمترین این برنامه ها برگزاری موفق اولین 

دوره مدرسه تابستانه حکمرانی با حضور بیش از 60 نفر از دانشجویان دانشگاه های برتر کشور بوده است.

نهادهای مرتبط

 دوره پنجم طرح شهید احمدی روشن که در آذر ماه سال 1399 
آغاز به کار کرده بود در شهریور ماه 1400 به پایان رسید. باشگاه 
سیاست پژوهی که با تعریف ۷ هسته در این دوره طرح مشارکت 
نهایی جمع بندی فعالیت های  بود، در شهریور ماه گزارش  نموده 

هسته ها را تهیه نمود.
باشگاه  هسته   ۷ فعالیت های  از  گزارشی  اختصار  به  ادامه  در 
ارائه  روشن  احمدی  شهید  طرح  پنجم  دوره  در  سیاست پژوهی 

می گردد:
1. اصالح فرآیند سیاستگذاری کالن در نهادهای فراقوه ای

2. بهبود جایگاه نهادهای سیاست پژوهی در نظام حکمرانی ملی
3. اصالح ساختار نظام اداری و کارمندی در دولت و بخش عمومی

4. اکوسیستم سوپراپلیکیشن ها در ایران
5. رقابت در کسب وکارهای پلتفرمی

6. سامانه تصمیم یار: سامانه مدیریت فرآیندهای کسب و کار
۷. انرژی یار

دوره پنجم طرح شهید احمدی روشن
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در پاییز سال 1400 و پس از پایان دوره پنجم طرح شهید احمدی روشن، بنیاد ملی نخبگان اقدام به راه اندازی هسته ها برای دور ششم 
این طرح نمود. باشگاه سیاست پژوهی در این دوره با طراحی 5 هسته جدید مشارکت نموده است. پس از ثبت نام دانشجویان و 

فرآیند مصاحبه، گزینش و جذب دانشجویان در هسته ها، از ابتدای دی ماه هسته ها فعالیت پژوهشی خود را آغاز نموده اند.
در ادامه عناوین هسته های دوره جدید، استاد هر هسته و تعداد دانشجویان جذب شده در هر هسته بیان می گردد:

دوره ششم طرح شهید احمدی روشن

شبیه سازی اقتصاد 
اینترنت در ایران

استاد: دکتر میرزاپور

سیاست حمایتی بهینه 
در اقتصاد ایران

استاد: دکتر زمانیان

طراحی درس –بازی هایی 
برای علم داده

استاد: دکتر کاظمی فرد

خلق ارزش از 
برنامه های هوشمند 

حوزه سالمت

استاد: دکتر عامری

نظام حکمرانی 
چندسطحی و ماشین 

سیاستگذاری ملی

استاد: دکتر امامیان

ثبت نامی

۸

۹

۱۲

۷

۱۴

متقاضی

؟

؟

؟

؟

؟

دکتری

۱

۳

۳

۴

۵

ارشد

۵

۳

۵

۲

6

کارشناسی

۲

۳

۴

۱

۳

مجموع
۵0نفرثبتنامی
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مدرسه تابستانه حکمرانی
اصلی ترین برنامه باشگاه سیاست پژوهی در سال 1400 برگزاری رویدادی تفصیلی با عنوان »مدرسه تابستانه حکمرانی« در مرداد ماه و 

شهریور ماه سال 1400 بوده است.
این رویداد که با هدف گیری مخاطب دانشجویان و فارغ التحصیالن مقاطع تحصیالت تکمیلی )ارشد و دکتری( در رشته های مرتبط علوم 
انسانی )سیاستگذاری، مدیریت دولتی، حقوق، اقتصاد و..( طراحی شده بود، در نخستین دوره خود با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و 
بیش از 150 نفر در این رویداد ثبت نام اولیه داشتند که در نهایت و با بررسی رزومه ها، 63 نفر برای حضور در این رویداد پذیرفته شدند.

مدرسه تابستانه حکمرانی متشکل  از چهار مرحله اصلی بوده است:
آموزش مبانی دانشی مورد نیاز سیاست پژوهی در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی )16 ساعت( |
آموزش مهارت های مورد نیاز برای فعالیت تخصصی در زمینه سیاست پژوهی )12 ساعت( |
کارگاه های مطالعه موردی چالش های داخلی مبتنی بر مبانی ارائه شده )10 ساعت( |
انجام پروژه تحلیل نظام حکمرانی توسط شرکت کنندگان در 6 حوزه : سالمت، حمل و نقل، انرژی، علم و فناوری، مالی و رسانه  |

)در طول سه هفته(
در نهایت با دریافت 30 گزارش پروژه و ارزیابی و ارائه پروژه ها در چند مرحله، نفرات برتر این رویداد انتخاب شدند و در نهایت با برگزاری 

مراسم اختتامیه از نفرات برتر تقدیر شد.
خانه اندیشه ورزان و بنیاد حامی علوم انسانی، حامیان باشگاه سیاست پژوهی در برگزاری این رویداد بودند.
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دوره آشنایی با مبانی حکمرانی و سیاست گذاری 
)مختص طالب(

یکی از دغدغه های مهم باشگاه سیاست پژوهی ارتباط 
و  طالب  با  دانش  اشتراک  و  حوزوی  نهادهای  با 
استفاده از ظرفیت های حوزه علمیه در حوزه مباحث 

سیاست پژوهی بوده است.
و  دین  اندیشکده  همکاری  با  و  راستا  همین  در 
حکمرانی )مستقر در شهر مقدس قم( و همچنین با 
حمایت مدرسه علمیه مشکات رویدادی مقدماتی با 
عنوان »آشنایی با مبانی حکمرانی و سیاستگذاری« به 
صورت فشرده طی دو روز در آذرماه سال 1400 برگزار 

گردید.
عناوین آموزشی و اساتید این دوره عبارت اند از:

چارچوب حکمرانی و تنظیم گری )دکتر زمانیان( |
االسالم  | و حکمرانی )حجت  سنت عقل عملی 

زهیر انصاریان(
مبانی سیاستگذاری و مدل تحلیل سیاستی )دکتر  |

امامیان(
)دکتر  | کشور  در  تقنینی  حکمرانی  چالش های 

زینالو(

همکاری در برگزاری رویداد راه
رویداد راه )رویداد استعدادیابی و هدایت اندیشه ورزان( توسط تیم مسابقات ره نشان و با همکاری چند اندیشکده مطرح و با حمایت بنیاد 

ملی نخبگان و خانه اندیشه ورزان در پاییز سال 1400 برگزار گردید.
باشگاه سیاست پژوهی با توجه به ماموریت خود در عرصه هدایت و تربیت نیروی انسانی نخبه در حوزه مسائل سیاستگذاری و حکمرانی 

کشور، همکاری موثری در زمینه برگزاری این رویداد ملی داشته است.
در این راستا به فعالیت های باشگاه سیاست پژوهی در این رویداد اشاره می شود:

حضور در جلسات کمیته راهبردی رویداد و کمک فکری در زمینه طراحی دوره |
ارائه آموزشی دکتر زمانیان در مجموعه آموزش های ولیه با موضوع »انحصار در مشاغل حقوقی« |
راهبری موضوع »رسانه«، آموزش و منتورینگ چند تیم برگزیده رویداد در طول چهار هفته |
ارائه دکتر امامیان در اختتامیه رویداد راه |
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نشست های مشق حکمرانی
باشگاه سیاست پژوهی اقدام به برگزاری سلسله نشست هایی تحت عنوان مشق حکمرانی نموده است.

بعضا  و  نموده اند  باشگاه  مخاطبان  برای  متناسب  آموزشی  محتواهای  ارائه  به  اقدام  اساتید  از  برخی  بعضا  نشست ها  این  در 
سیاست پژوهانی که در هسته های طرح شهید احمدی روشن مشغول به فعالیت بوده اند، اقدام به ارائه نتایج پژوهش های خود برای 

مخاطب عمومی باشگاه نموده اند. در سال 1400 به صورت میانگین در هر ماه یک نشست برگزار شده است.
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اعضای گروه در سال 1400

دانشگاه علم و صنعتدکتری سیاستگذاری عمومیمهدی زینالو
دانشگاه تهران دانشجوی دکتری حقوق عمومیعاطفه مرادی اسالمی

دانشگاه صنعتی شریف کارشناس ارشد سیاستگذاریممحمد حسین اعلمی
دانشگاه تهراندانشجوی دکتری حقوق عمومیمحدثه سروش بیگدلی

دانشگاه تهراندانشجوی دکتری علوم سیاسیحسن اعمایی
دانشگاه تهران کارشناس ارشد حقوقمحسن تدین

دانشگاهتحصیالت

گزارش ها
محل انتشارنویسندهعنوان گزارش

وب سایت اندیشکده حکمرانی شریفعاطفه مرادی اسالمیمطالعه تطبیقی فرایند انتصاب وزیر از میان نمایندگان مجلس
عاطفه مرادی اسالمیالزامات پیش نویس نگاری تقنینی در مجالس انگلستان و امریکا

در حال داوری در مرکز پژوهش های مجلسعاطفه مرادی اسالمیفرایند ارزیابی تاثیر ایده های قانونی در اتحادیه اروپا
مرکز پژوهش های مجلسحسن اعماییضرورت بازنگری در کارکرد کلیدی نمایندگی در مجلس شورای اسالمی
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نشست تخصصی
زمان برگزاریمدعو شاخصموضوع نشست

حکمرانی در عمل 80:اصل 85 ای شدن 
طرح هایی مانند صیانت،غربالگری 

انسجام یا انحراف قانونگذاری

و  نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی  بانکی پور،  امیر حسین 
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت )تشکیل شده مطابق با اصل 
85 قانون اساسی( ولی رستمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه 

تهران و مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهور
26 مرداد1400

یا  ابزاری سیاسی  »رأی اعتماد به وزرا، 
سیاستی«

حجت االسالم مجید انصاری"معاون امور مجلس دولت یازدهم، نماینده اسبق 
مجلس شورای اسالمی" و حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی "معاون 

امور مجلس دولت دهم، نماینده چندین دوره مجلس شورای اسالمی
2 شهریور1400

مقاالت
محل انتشارنویسندهعنوان مقاله

Structure and process of budget approval in parliament, 
comparison of France and Iranمحدثه سروشECPR کنفرانس
نظام  نوآوری های  موردی  مطالعه  با  نگاری  قانون  فرایند  ارتقای 

مطالعات عاطفه مرادی اسالمی تقنینی انگلستان بین المللی  کنفرانس  نهمین 
حقوقی و قضایی ایران-مجارستان 

و عاطفه مرادی اسالمینوآوری در فرایند قانون نویسی در نظام تقنینی انگلستان   حقوقی  مطالعات  بین المللی  کنفرانس 
قضایی
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یادداشت های تخصصی و سیاستی
محل انتشارنویسندهعنوان

یک  بررسی  حزبی:  تصمیمات  قطبیدگی  مقابل  در  سیاست  پایداری 
روزنامه اعتمادسید مرتضی حسنیقاعده مهم در نظام پارلمانی دو مجلسی ایاالت متحده آمریکا 

خبرگزاری سالم نومحسن تدینتورم قوانین؛ چالش نظام تقنینی ایران 
وب سایت اندیشکده حکمرانی شریفمهدی زینالوپیشنهادهای اجراپذیر و روبه جلو برای اصالح قانون انتخابات مجلس

نگاه  با  فقهی-حقوقی  نگاه  تقابل  در  نهادی  تعارض  و  نگهبان  شورای 
خبرگزاری آناسید صادق امامیانسیاستی

وب سایت اندیشکده حکمرانی شریفحسن اعمائیفعالیت های حوزه انتخابیه و کارکردهای نمایندگی در استرالیا  
روزنامه همشهریمهدی زینالوساختار تایید صالحیت ها در شورای نگهبان باید اصالح شود

نگاهی به طرح موسوم به »صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی« 
روزنامه اعتمادعاطفه مرادی اسالمیمبتنی  بر اصل 85 قانون اساسی

روزنامه اعتمادعاطفه مرادی اسالمیفن قانون نویسی و الگوی جهانی
روزنامه اعتمادعاطفه مرادی اسالمیالبی گری رسمی و شفافیت پارلمانی

روزنامه اعتمادعاطفه مرادی اسالمیبحران اعتماد عمومی به پارلمان 
محدثه سروش بیگدلیتصویب بودجه در مجلس بدون چارچوب
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اولین رویداد تخصصی پارلمان و حکمرانی
همت  به  حکمرانی   و  پارلمان  مطالعات  تخصصی  رویداد  اولین 
هدف  با  شریف،  حکمرانی  اندیشکده  پارلمان  مطالعات  مرکز 
ترویج مطالعات پارلمان و زمینه سازی برای جهت دهی تخصصی 
ارشد  تکمیلی  مقاطع  در  محصل  حکمرانی  حوزه  اندیشه ورزان 
اولویت دار مجلس شورای  به فعالیت در حوزه مسائل  و دکتری 

اسالمی در تاریخ های 4 و 5 اسفند ماه برگزار گردید. 
با  رویداد   این  سیاستی  کارگاه های  و  تخصصی  نشست های 
حضور نمایندگان مجلس،اساتید دانشگاهی وبرخی  صاحبنظران 
مرکز پژوهش ها در دو روز برگزار  و دوره های کارآموزی سیاستی 
محور  مساله  چالش های  در  اندیشه ورزان  تخصصی  پشتیبانی  و 
مطابق با اولویت های مجلس شورای اسالمی در یک بازه دوهفته ای 

در نظر گرفته شد. . 
از  بهره گیری  رویداد،  این  تخصصی  نشست های  عطف  نقاط   از 
تضارب آرا و چینش متنوع مدعوین و همچنین استفاده از مدعوین 
نگاهی   به  کنندگان   دستیابی شرکت  خارجی جهت  دانشگاه های 

تطبیقی  بود. 
در  مجلس  مسائل  نظام  با  اندیشه ورزان  رویداد،  اول  بخش  در 
نمایندگی،شفافیت  ریزی،کاکردهای  قانونگذاری،بودجه  حوزه های 
قالب  در  دوم  بخش  در  و  شده  آشنا  انتخاباتی  نظام  و  پارلمانی 
به مطالعه تطبیقی  اقدام  راهبری پشتیبانان  با  تیم های تخصصی 
و استفاده از رویکرد تفکر طراحی در خلق ایده های نو ناظر به حل 

مسائل سیاستی مجلس نمودند.
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مرکز توسعه رقابت
مرکز توسعه رقابت با حمایت مادی و معنوی اندیشکده حکمرانی شریف و خانه اندیشه ورزان، در زمستان 1400 در محل خانه اندیشه ورزان 
راه اندازی شده است. هسته اولیه این مرکز متشکل از پژوهشگران و فارغ التحصیالنی از دانشگاه های صنعتی شریف و تهران است 
که سال ها سابقه پژوهش در مراکز پژوهشی مختلف از جمله خانه اندیشه ورزان، پژوهشکده مطالعات فناوری و اندیشکده حکمرانی 
شریف را داشته و مطالعه و پژوهش در زمینه تنظیم گری و رقابت را به طور تخصصی از سال 1396 آغاز نموده اند. از جمله دستاوردهای 
اعضای این مرکز در طی سال های پژوهش می توان به تدوین آیین نامه رقابت در بازارهای صوت و تصویر فراگیر و راه یابی آن به بخش 
نهایی مسابقه ساالنه آنتی تراست فرانسه 2021 اشاره نمود. عالوه بر فعالیت پژوهشی، اعضای این برنامه سابقه برگزاری دوره های متعدد 

آموزشی از جمله طرح شهید احمدی روشن بنیاد نخبگان را نیز دارا می باشند. 
با توجه به پیشینه تخصصی اعضای این مرکز و با توجه به اهمیت موضوع تنظیم گری که عمدتًا در محافل آموزشی کشور مورد غفلت 
واقع شده است، این مرکز در تاریخ 11 و 12 اسفند 1400، نخستین دوره آموزشی تخصصی در زمینه تنظیم گری را در چهار محور اصلی 

ذیل برگزار نمود. 
تنظیم گری موضوعی است که در طی بیست سال اخیر، در محافل سیاستی و علمی کشور مورد توجه سیاست گذاران، دولتمردان و 
اندیشمندان قرار گرفته است. با این وجود در دانشگاه ها و در رشته های مرتبط، سرفصلی مرتبط با تنظیم گری تدریس نشده و نیروی 
انسانی متناسب با تقاضای موجود در کشور تربیت نشده است. لذا ناظر به اهمیت این موضوع، مرکز توسعه رقابت تصمیم گرفت تا در 
تاریخ 11 و 12 اسفند 1400، با همکاری خانه اندیشه ورزان، مدرسه ای با محوریت تنظیم گری برگزار نماید. این مدرسه در قالب چهار محور 
اصلی آموزشی با عناوین "مبانی تنظیم گری"، "تنظیم گری رقابت"، "تنظیم گری رسانه های دیجیتال" و "تنظیم گری انرژی )نفت و گاز( " و  

دو کارگاه تخصص با عناوین "کاربرد فناوری در تنظیم گری" و "چالش های اجرای تنظیم گری" برگزار گردید.
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اندیشکده ها پلی میان نخبگان دانشگاهی و سیاستمداران هستند که با تعامل سازنده 
با گروه های مختلف دانشگاهی و نهادهای تصمیم گیر، چالش های پیش روی کشور را 
شناسایی و با در نظر گرفتن منافع ملی و جمعی، مسیری بهینه و مناسب برای اصالح 
و رفع چالش ها ترسیم می کنند. ما باور داریم نزدیک سازی نظرات و رفع سوءتفاهم ها 

تنها مسیر ممکن برای حل مشکالت و چالش های هزینه زای کشور است.
اندیشکدۀ کسب وکار ملزم به ارتباط و تعامل متقابل با تمامی افراد و نهادهایی است 
که به نوعی در فضای کسب وکار کشور قرار دارند یا برآن اثر می گذارند. مهمترین 
رکن فضای کسب وکار، صاحبان مشاغل و کارآفرینان بخش خصوصی هستند. در 
کنار ارتباط مستقیم با این افراد، اندیشکده، دارای تعامالت و نشست های سازنده 
با اتاق های بازرگانی و اصناف، به عنوان نمایندۀ بخش خصوصی است. در حوزۀ 
سیاست گذاری و حاکمیت نیز، اندیشکده با وزاتخانه های نفت، اقتصاد، صمت و 

نهاد علم و فناوری ریاست جمهوری در ارتباط است.
مشکالت  و  مسائل  مهم ترین  شناسایی  دنبال  به  شریف،  کسب وکار  اندیشکدۀ 
حوزۀ کسب وکار و ارائۀ راهکارهای عملی برای حل آن ها است. محور فعالیت های 

اندیشکده عبارت اند از:
رصد و شناسایی چالش ها و مشکالت مهم کسب وکارهای کشور |
تحلیل پیشران های مشکالت |
تدوین استراتژی های کسب وکار برای رشد شرکت و تقویت کسب وکارهای  |

کشور
مدل سازی های مالی و آماری |
فعالیت  | تسهیل  برای  راهکار  ارائۀ  و  نظارتی  و  نهادهای سیاستی  با  تعامل 

کسب وکارها

معرفی اندیشکده کسب وکار شریف

حوزه های تخصصی

اندیشکده در تالش است طیف وسیعی از محصوالت حرفه ای و کاربردی  از جمله 
گزارش و تحلیل های مکتوب، برگزاری رویدادها و نشست ها و خدمات مشاوره ای 

را برای فعاالن فضای کسب وکار کشور ارائه دهد.
مدل های کسب وکار |
پیش بینی روندهای اقتصاد کالن و بین الملل |
گزارش ریسک |
تحلیل صنایع |

محصوالت و خروجی ها

1. اقتصاد کالن
   1.1. رشد اقتصادی

   1.2.سیاست های پولی و مهار تورم  
   1.3. نظام تامین مالی

2. نظام تامین مالی
   2.1. نظام بانکی

   2.2. بازار سرمایه
   2.3. بیمه
3. بازار کار
4.  مسکن

5. مالیه عمومی دولت
   5.1. مالیات
   5.2. بودجه

 6. اقتصاد بین الملل
   6.1. سیاست های ارزی

   6.2. سیاست های تجاری
   6.3. دیپلماسی راه

 7. انرژی
8. رفاه و تامین اجتماعی

 9. محیط کسب و کار
   9.1. قیمت گذاری

   9.2. انحصار
10. خصوصی سازی
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ریاست اندیشکدهدکترای اقتصادعلی مروی
داده و شبیه سازیدکترای ریاضی کاربردیمژگان مومنی

انرژیکارشناسی ارشد مهندسی مکانیکمحسن فتح الهی
مالیه عمومیدانشجوی دکترای اقتصادحسن رضا نجف زاده

 رسانهکارشناسی ارشد اقتصادسجاد رفیع
خصوصی سازیکارشناسی ارشدMBAمهدی فاضل دهکردی

داده و شبیه سازیدانشجوی دکترای کامپیوترزهرا شجاعی
مالیه عمومیکارشناسی ارشد اقتصادکمال مروتی

گرافیک و طراحیکارشناسی ارشد تصویرسازینعیمه رجبی جهرودی
خصوصی سازیکارشناسی ارشد اقتصادجواد صرف جو کسمائی

خصوصی سازیکارشناسی ارشد اقتصادمحمد سعید صفاری آشتیانی
امور اجراییکارشناسی مهندسی برقصدیقه راجعی
گرافیک و طراحیدانشجوی کارشناسی مهندسی برقوحید پرویزی

مالیاتکارشناسی اقتصادحسین نقدبیشی
انرژیکارشناسی ارشد اقتصاد/ کارشناسی ارشد فیزیکمهدی سرمدی راد

انرژیدکترای اقتصادهدی حاجیان
ژئوپلتیکدکترای علوم سیاسیآرش رئیسی نژاد
ژئوپلتیکدانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین المللمصطفی بوشهری

انرژیکارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژیعلی اسمخانی
داده و شبیه سازیکارشناسی ارشد اقتصادپژمان شهبازی

مالیاتکارشناسی ارشد اقتصاد نظریمیثم یوسفی
سایت و مدیریت محتواکارشناسی ارشد ریاضیعلیرضا نیکبخت

مالیاتدانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادسعید نوروزی

حوزه فعالیتتحصیالت

اعضای گروه در سال 1400

اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
حکمرانی شریف

رصدخانه 
مهاجرت

دفتر انرژی

اندیشکده آب 
و محیط زیست
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حذف قیمت گذاری دولتی 
کاالهای خصوصی

گزارش سیاستی،خالصه سیاستی، 
تعامالت سیاستی با تشکل های 
عضو اتاق، تعامالت سیاستی با 
نمایندگان مجلس، پیش نویس 

قانون، محصوالت رسانه ای

رمضانعلی مروی، مژگان مومنی، کمال مروتی، محمدسعید صفاری، 
سعید عباسیان، مهدی فاضل دهکردی، حسن ابوذرپور

اصالح قوانین مالیاتی
گزارش سیاستی،خالصه سیاستی، 

تعامالت سیاستی با تشکل های 
عضو اتاق، پیش نویس قانون، 

محصوالت رسانه ای

جواد صرف جو کسمایی، مهدی فاضل دهکردی، فاطمه تیمورا، حسین 
نقدبیشی، محمد سعید تجریشی، آرزو دهقان نیری، بهاره خواجه پور، زهرا 

ضیایی، سیاوش منجم، فائزه فایقی، سید مهدی رضایی، عادل ریوندی، 
احسان مقصودی، فریده خدادادی، مریم سادات قاسمی، مهران محمودی

بسته اصالحات ساختاری 
نظام مالیاتی کشور

گزارش سیاستی،خالصه سیاستی، 
تعامالت سیاستی با تشکل های 
عضو اتاق، پیش نویس قانون، 

محصوالت رسانه ای

جواد صرف جو کسمایی، مهدی فاضل دهکردی، فاطمه تیمورا، حسین 
نقدبیشی، محمد سعید تجریشی، آرزو دهقان نیری، بهاره خواجه پور، 

زهرا ضیایی، سیاوش منجم، فائزه فایقی، سید مهدی رضایی، عادل 
ریوندی، احسان مقصودی، فریده خدادادی، مریم سادات قاسمی، مهران 

محمودی

اصالح الگوی حکمرانی 
گزارش سیاستیخصوصی سازی در ایران

مهدی فاضل دهکردی، جواد صرف جو کسمایی، علی کریمی تجن گوکه، 
محمد امین اسالمی پناه، محبوبه عباس زاده جلفان، عباس یزدانی، فاطمه 

گرجی، محمد رسول فیروزیان، علی قدمیاری، محمدباقر طغیانی
تأملی بر بودجه های 

ساالنه دولت در ایران؛ 
با تاکید بر الیحه بودجه 

1401
رمضانعلی مروی، سجاد رفیعگزارش سیاستی

پروژه ها 

شبکه همکار پروژهدستاورد های پروژهعنوان پروژه



شبکه همکار پروژهدستاورد های پروژهعنوان پروژه
طراحی شاخص های 

پایش عملکرد 
سیاست های کلی اصل 

44 قانون اساسی
جواد صرف جو کسمایی، مهدی فاضل دهکردی، محمد سعید صفاریطراحی شاخص های عملکرد

مدیریت مالی دولت و 
رمضانعلی مروی، مژگان مومنی، کمال مروتی، محمد سعید صفاری، کتاببخش عمومی در ایران

حسن رضا نجف زاده

طرح جامع انرژی

در چند فاز کاری است: تحلیل 
وضع موجود، ترسیم وضع 
مطلوب، راه های رسیدن به 

وضع مطلوب، ارائه بسته جامع 
سیاستی و راهبردی

محسن فتح الهی، مهدی سرمدی، مصطفی بوشهری، هدی حاجیان، 
آرش رئیسی نژاد، امیر مهدی زاده، علی اسمخانی و تیم انرژی

اقتصاد ایران در گذار از 
 محمد صادق الحسینی- رمضانعلی مروی- مژگان مومنیالیو و پادکستبحران

بسته جامع  نجات اقتصاد 
شبکه ای از اقتصاددانان ایرانبسته سیاستیایران

پایانه های فروشگاهی و 
سعید نوروزی-جواد صرف جو کسمایی-میثم یوسفیمغزافزار سامانهسامانه مودیان 

زهرا شجاعیاپلیکیشن داده های بودجه خانوارداده های اقتصادی ایران

سالنامه بازارها و 
محمد صادق الحسینی- رمضانعلی مروی و تیم نویسندگان رصدخانه کتابکسب و کارهای ایران 1401

آتی کاو شریف
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اندیشکده 
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گزارش ها 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانتیم اندیشکدهاصالح قوانین مالیاتی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانسعید نوروزیقیمت گذاری دستوری در صنعت قند و شکر

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانحسن ابوذرپورقیمت گذاری دستوری در صنعت فوالد
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانسعید نوروزیقیمت گذاری دستوری در صنایع لبنی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانمحمدسعید صفاریقیمت گذاری دستوری در صنعت دارو

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانمهدی فاضل دهکردیقیمت گذاری دستوری در خودرو
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانسعید نوروزیقیمت گذاری دستوری در صنعت آرد و نان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانسعید نوروزیقیمت گذاری دستوری در نهاده های دام و طیور
با  ایران؛  در  دولت  ساالنه  بودجه های  بر  تأملی 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانسجاد رفیعتاکید بر الیحه بودجه 1401

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانمژگان مومنیدرخواست های بخش خصوصی از رئیس دولت سیزدهم
از  قیمت گذاری دستوری  رفع  پیش نویس طرح 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانکمال مروتیکاالهای خصوصی

فروشگاهی  پایانه های  قانون  پیاده سازی  مشاوره 
و سامانه مودیان

سعید نوروزی، جواد صرف جو کسمایی، 
--میثم یوسفی

--تیم اندیشکدهطرح جامع انرژی
در  اقتصادی  سیاست گذاری  و  حکمرانی  فضای 

سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401تیم نویسندگان رصدخانه آتی کاو شریفسال 1401

سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401تیم نویسندگان رصدخانه آتی کاو شریفتصویر کالن در سال 1401
سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401تیم نویسندگان رصدخانه آتی کاو شریفمحیط کسب و کار در سال 1401

محل انتشارنویسندهعنوان گزارش
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سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401پژمان شهبازیصنعت در سال 1401
سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401سعید نوروزیکشاورزی در سال 1401

سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401محسن فتح الهیمعدن: تحقق رویای بدون نفت
سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401سعید نوروزیخدمات در سال 1401

سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401محمدصادق الحسینیبازار سرمایه و چشم انداز ان در سال 1401
سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401محمد صادق الحسینیبازار ارز و چشم انداز آن در سال 1401

سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401افشین جاویدبازار مسکن
سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401مصطفی بوشهریتحریم و کسب و کارهای ایرانی

سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401سعید صفاریمهاجرت سرمایه گذاران و کارآفرینان
سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401جواد صرف جو کسماییتوقف انتشار شاخص سهولت انجام کسب و کار

سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401مژگان مومنیکنترل قیمت ها: نیات خوب؛ نتایج بد!
سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401کمال مروتیمجوز محوری و انحصار در اقتصاد ایران

سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401علی اسمخانیکرونا: شگفتی قرن
سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401مصطفی بوشهریریسک های ژئوپلتیکی سال 1401 و پیامدهای آن

سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401مجید مجراییزنجیره بلوکی؛ بستری برای امنیت و شفافیت محصول
سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401علی اسمخانیخودروهای برقی؛ جاگذاشتن آالیندگی در گذشته؟

سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401مصطفی بوشهریانرژی های تجدیدپذیر رویای دنیای سبز
سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401مجید مجرایینسل جدید اینترنت

سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401مجید مجراییاینترنت اشیا: ابعاد جدید رسوخ فناوری به زندگی بشر
سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401مصطفی بوشهریمتاورس و واقعی سازی دنیای مجازی

محل انتشارنویسندهعنوان گزارش
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مصاحبه ها

خبرگزاری فارسعلی مرویبنای ایران چیست؟
خبرگزاری فارسعلی مرویتفاوت طرح بازار متشکل انرژی با هدفمندی یارانه ها چیست؟

روزنامه دنیای اقتصادعلی مرویاولویت های دولت جدید
خبرگزاری فارسعلی مرویبنای ایران| برنامه ای برای رهایی اقتصاد از فقر و یارانه های بی هدف

محل انتشارمصاحبه شوندهعنوان

پایشعلی مرویفقرزدایی غیرتورمی و کاهش شکاف طبقاتی
بورسانعلی مرویمعرفی شاخص های برگشت بازار

رادیو گفت و گومحمد سعید صفاریاولویت های اقتصادی در دولت آینده
زاویهعلی مرویتوضیحات دکتر علی مروی در مورد ماهیت بنای ایران در برنامه زاویه

پادکست سکهعلی مرویآیا آزادسازی قیمت حامل های انرژی باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود؟

رسانه منتشر شدهشرکت کننده در برنامهعنوان برنامه

برنامه های رسانه ای 

کتاب

سالنامه بازارها و 
کسب و کارهای ایران 

1401
سید محمد صادق الحسینی، رمضانعلی مروی و تیم نویسندگان 

رصدخانه آتی کاو شریف

مدیریت مالی دولت 
و بخش عمومی در 

ایران
رمضانعلی مروی، مژگان مومنی، کمال مروتی، محمد سعید صفاری، 

حسن رضا نجف زاده

نویسندهعنوان کتاب
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اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
حکمرانی شریف

رصدخانه 
مهاجرت

دفتر انرژی

اندیشکده آب 
و محیط زیست

نشست تخصصی

نشست با نمایندگان انجمن محصوالت لبنی 
دربارۀ قیمت گذاری دستوری

انجمن  از  فربد،  و مهندس  تیموری  بنی طبا، مهندس  آقایان مهندس 
24 خرداد 1400صنایع لبنی ایران و نمایندگان اندیشکده کسب وکار شریف

نشست با نمایندگان سندیکای تولیدکنندگان 
دارو دربارۀ قیمت گذاری دستوری

صنایع  صاحبان  سندیکای  از  عبدالهی  دکتر  و  پیرصالحی  دکتر  آقایان 
2 تیر 1400داروهای انسانی ایران و نمایندگان اندیشکده کسب وکار شریف

نشست با انجمن صنفی انبوه سازان مسکن 
دربارۀ قیمت گذاری دستوری

نمایندگان  و  کشور  انبوه سازان  سراسری  کانون  از  رهبر  ایرج  آقای 
۷تیر 1400اندیشکده کسب و کار شریف

نشست با انجمن تولیدکنندگان گوشت مرغ 
دربارۀ قیمت گذاری دستوری

آقایان هاشمی و رضا مبصری از انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت 
13 تیر 1400مرغ و نمایندگان اندیشکده کسب وکار شریف

نشست با انجمن کارخانجات ماکارونی ایران 
دربارۀ قیمت گذاری دستوری

آقایان رسول مژده شفق و محمد حسن امراللهی از انجمن تولیدکنندگان 
کار  و  کسب  اندیشکده  نمایندگان  و  ایران  ماکارونی  صادرکنندگان  و 

شریف
13 تیر 1400

دربارۀ  ایران  انجمن خوروسازان  با  نشست 
قیمت گذاری دستوری

احمد نعمت بخش:دبیر انجمن خودروسازان و نمایندگان اندیشکده 
22 تیر 1400کسب وکار شریف

نشست با انجمن صنفی کارخانه های قند و 
شکر دربارۀ قیمت گذاری دستوری

از  صفاری  سعید  شکر-محمد  و  قند  صنایع  انجمن  از  دانایی  بهمن 
23 تیر 1400اندیشکده-سعید نوروزی از اندیشکده

و  انجمن ها  رؤسای  با  نشست  سومین 
تشکل ها

لوازم  انجمن  دارو،  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  سندیکای  نمایندگان 
خانگی، انجمن واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، انجمن صنایع 

لبنی و انجمن آرد و نان و نمایندگان اندیشکده کسب وکار شریف
19 مهر 1400

با  بررسی جداول ذی نفعان و قوانین مرتبط 
قیمت گذاری دستوری

صفاری-مهدی  مومنی-محمدسعید  عباسیان-مژگان  مروی-سعید  علی 
4 آبان 1400فاضل دهکردی

29 بهمنعلی مرویحکمرانی نظام آموزش و پرورش
کمیسیون  در  دستوری  قیمت گذاری  تبعات 

1۷ بهمنعلی مروی، مژگان مومنیصنایع اتاق بازرگانی تهران

در  خصوصی سازی  نهادی  ساختار  بازبینی 
11 اسفندعلی مرویایران

زمان برگزاریمدعو شاخصموضوع نشست
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رویدادها

22 فروردین 1400محمدصادق الحسینی، مجید شاکری، علی ملکی، علی مرویرویدادهای سیاستی شریف: چرا بنای ایران؟
نقدی  یارانه  ایران-  بنای  رویدادهای سیاستی شریف: 

غیر تورمی چرا؟چگونه؟
سید احسان خاندوزی،  علیرضا عبدهللا زاده، علی مروی، میثم 

30 فروردین 1400هاشم خانی

کالب  در  ایران  بنای  درباره  گفتگو  جلسات  سلسله 
هاوس

مجید شاکری،  الحسینی، مسعود خوانساری،  محمدصادق 
سید علی مدنی زاده، علی مروی، فرهاد نیلی

2۷ اردیبهشت 
1400

در  ایران  نجات  بسته  درباره  گفتگو  جلسات  سلسله 
کالب هاوس

مروی،  علی  عبدهللا زاده،  علیرضا  الحسینی،  محمدصادق 
1 خرداد 1400احمد میدری

کالب  در  ایران  بنای  درباره  گفتگو  جلسات  سلسله 
هاوس- مقابله با فساد

سیاح،  امیر  خوانساری،  مسعود  الحسینی،  محمدصادق 
13 خرداد 1400محمد فاضلی، حسین قربانزاده، علی مروی، میثم هاشم خانی

کالب  در  ایران  بنای  درباره  گفتگو  جلسات  سلسله 
هاوس:مهار پایدار تورم

روحانی،  علی  آبادی،  دولت  مهدی  الحسینی،  محمدصادق 
1 تیر 1400محمد قاسمی، علی مدنی زاده، علی مروی، کامران ندری

کالب  در  ایران  بنای  درباره  گفتگو  جلسات  سلسله 
هاوس:اصالح نظام بانکی

حسین  داوودالحسینی،  محمد  الحسینی،  محمدصادق 
درودیان، مهدی دولت آبادی، علی مروی، پویا ناظران، فرهاد 

نیلی، محسن یزدان پناه
6 تیر 1400

کالب  در  ایران  بنای  درباره  گفتگو  جلسات  سلسله 
هاوس:سیاست های ارزی و تجاری

مسعود  حسین زاده،  وحید  الحسینی،  محمدصادق 
12 تیر 1400خوانساری، علیرضا ساعدی، امیر کرمانی، علی مروی

کالب  در  ایران  بنای  درباره  گفتگو  جلسات  سلسله 
هاوس:اقتصاد بخشی و منطقه ای

مروی،  علی  ملکی،  علی  الحسینی،  صادق  آزاد،  محسن 
25 تیر 1400محسن یزدان پناه

کالب  در  ایران  بنای  درباره  گفتگو  جلسات  سلسله 
هاوس:تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

حسین  زنگنه،  محسن  زمانیان،  مرتضی  توانگر،  مجتبی 
28 شهریور 1400قربانزاده، علی مروی

سلسله جلسات گفتگو درباره بنای ایران در کالب هاوس: 
امکان سنجی ایده ساخت یک میلیون مسکن در سال

محمدصادق الحسینی، مرتضی زمانیان، مجید شاکری، علی 
15 مهر 1400مروی

کالب  در  ایران  بنای  درباره  گفتگو  جلسات  سلسله 
هاوس: سهام عدالت به کدام سو می رود؟

علی ابراهیم نژاد، افشین جاوید مشتقین، مهدی دلبری، میثم 
1 آبان 1400فدایی، مهتاب قراخانلو، علی مروی

22 آذرمیالد بختی، بهنام امین آزادچالش های به هم رسانی نیروی کار
22 آذررضا مبصری، امیررضا بیدگلی، موسی خانمرادیارز ترجیحی و تبعات آن در صنعت مرغ
25 آذرمسعود خوانساری، مرتضی زمانیان، علی مرویآسیب های کسب و کاری در ایران امروز

1۷ اسفندعلی مرویرونمایی از سالنامه بازارها و کسب و کارهای ایران1401

زمان برگزاریمدعو شاخصموضوع رویداد
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شبکه همکاریمشاوران

وزارت صمت
سازمان امور مالیاتی

کمیسیون اقتصادی مجلس
وزارت رفاه

سازمان برنامه و بودجه
بانک مرکزی

وزارت اقتصاد و دارایی
وزارت آموزش و پرورش

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران

اقتصادآنالین
کمیسیون اقتصادی دولت

مجلس شورای اسالمی
شبکه تحلیلگران و کارشناسان تدوین بنای ایران

شبکه سیاست پژوهی بازار سرمایه
شبکه سیاست پژوهی توسعه منطقه ای و اقتصاد بخشی

سید علی مدنی زاده
سعید عباسیان

آرش رئیسی نژاد
احمد غفارزاده

بشیر نداف
وحید حسین زاده

سیدمحمدصادق الحسینی
مجید شاکری

محمد رضا داوودالحسینی
محسن آزاد

مصطفی ضیایی
عباس عاملی
امیر کرمانی

مصطفی زمانیان
علی ملکی

سیدرضا میرنظامی

اتفاقات مهم در کشور و 
خروجی های متناظر گروه

دوره انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم-  |
طرح بنای ایران

گزارش تأملی بر بودجه های ساالنه دولت در ایران؛  |
با تاکید بر الیحه بودجه 1401

کالن پروژه ها در سال 1401
طراحی و اجرای رصدخانه کسب و کارهای ایران |
راه اندازی سامانه شبیه سازی اقتصاد ایران |
تکمیل واحد داده و اطالعات |
همایش اقتصاد ایران در سال 1401 |
طراحی و پیاده سازی دوره های تربیت نیروی انسانی متخصص |





رصدخانه
مهاجرت
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رصدخانه مهاجرت ایران، اولین نهاد پژوهشی 
کشور در زمینۀ تحلیل داده های مهاجرتی است. 
نهادی که با هدف ارائۀ داده  و تحلیل های به روز  
و قابل اعتماد  در زمینۀ انواع مهاجرت در سال 
139۷، ذیل پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه 
فناوری  با همکاری معاونت علمی و  شریف و 
کارگروه های  شد.  تاسیس  جمهوری  ریاست 
جابه جایی تحصیلی و دانشجویی، مهاجرت های 
اجباری و پناهجویی، مهاجرت های اقتصادی از 
گروه های پژوهشی رصدحانه مهاجرت اند که با 
مدیریت دکتر بهرام صلواتی، پژوهشگر ارشد 

حوزۀ مهاجرت فعالیت می کند.
ایران،  مهاجرت  رصدخانه  هدف  مهمترین 
استفاده  با  مهاجرتی  داده های  رصد  و  پایش 
سایر  سیاست های  ارزیابی  علمی،  شواهد  از 
کشورها و جمع آوری و تولید داده )با روش های 
رصدخانه  است.  افکارسنجی(  و  کتابخانه ای 
مهاجرت می کوشد تا با ارائۀ اطالعات روشن، 
دقیق و علمی، عالوه بر آگاه سازی مخاطب عام 
پی  در  کشور،  مهاجرتی  داده های  به  نسبت 
ارائۀ پیشنهاد های سیاستی متقن به سیاستگذار 

برای بهبود وضعیت کشور هم باشد.

معرفی رصدخانه مهاجرت ایران



83مروری جامع بر عملکرد در سال 1400

دانشگاه میالن ایتالیادکتری جامعه شناسی اقتصادی و مطالعات بازارکاردکتر بهرام صلواتی
دانشگاه شهید بهشتیدکتری جغرافیا: برنامه ریزی شهریدکتر داود عیوضلو

دانشگاه شهید بهشتیدانشجو دکتری جغرافیا: برنامه ریزی شهریخانم رقیه صمدی 
دانشگاه مالک اشترکارشناسی ارشد مدیریت کسب و کارخانم فهیمه بهزادی 

دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشد اقتصادخانم میترا سادات حسین پور
دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشد سیاست گذاری علم و فناوریآقای محمدامین موال 

دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشد سیاست گذاری علم و فناوریخانم زهره ربیعی 
دانشگاه عالمه طباطباییکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیخانم زهرا علی پور

دانشگاه صنعتی امیرکبیردانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کارآقای اشکان فراهانی

دانشگاه آخرین مقطع تحصیلیتحصیالت

اعضای گروه در سال 1400

در دست تدوین و انتشارمیترا حسین پور، فهیمه بهزادی، بهرام صلواتیبررسی علل میل به مهاجرت در میان اساتید دانشگاه های کشور
در دست تدوین و انتشاربهرام صلواتی، سعیده سعیدی، فهیمه بهزادیبررسی وضعیت بازادغام متخصصان بازگشتی به ایران

دانشجویان  جابه جایی  بازار  در  ایران  جایگاه  بررسی 
در دست تدوین و انتشارمحمدامین موال، زهره ربیعیبین المللی از کشورهای پیشرو تا بازنده

در دست تدوین و انتشاررقیه صمدی، داود عیوضلواشتغال ناپایدار جوانان تحصیلکرده افغانستانی در ایران
Tracing Representations of Afghans in the Iranian 
Cinema, 1987–2020

Jussi Jauhiainen، Davood Eyvazlu & 
Hannu Salmi

سابمیت شده
Internet and Social Media Uses, Digital Divides and 
Digitally Mediated Transnational Practices among 
Afghans in Iran

Jussi S. Jauhiainen, Davood Eyvazlu; 
Johanna Junnila; Ada Virnesسابمیت شده

Afghans’ Adaptation Strategies, Practices and 
Challenges in Iran

Jussi S. Jauhiainen, Davood Eyvazlu; 
Johanna Junnila; Ada Virnesسابمیت شده

محل انتشارنویسندهعنوان مقاله

مقاالت 
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گزارش ها 

فرهنگستان علوم وزارت بهداشتفهیمه بهزادی ، بهرام صلواتیمهاجرت نیروی انسانی در بخش کادر بهداشت و درمان
معاونت علمی و فناوریفهیمه بهزادیوضعیت تبادالت مالی و انسانی بین ایران و ترکیه

ارائه  و  علمی   نخبگان  مهاجرت  مدیریت  راهکارهای  ارزیابی 
ارسال شده به ستاد فناوری نانوفهیمه بهزادینقشه راه عملیاتی

گزارش پیمایش های میل و تصمیم به مهاجرت در میان اقشار 
فناوری محمد امین موالمختلف اجتماعی و  علمی  معاونت  به  ارسال شده 

ریاست جمهوری
ارسال شده به فرهنگستان علوم وزارت بهداشتفهیمه بهزادیریشه ها و عوامل مهاجرت کادر درمان و بهداشت

سرمایه های  جذب  در  آینده  رهبری  و  سازی  چشم انداز  اثر 
فناوری فهمیه بهزادیانسانی و  علمی  معاونت  به  ارسال شده 

ریاست جمهوری
بررسی وضعیت ایران در شاخص جهانی رقابت پذیری برای 

ارسال شده برای معاونت علمی و فناوری محمدامین موالاستعدادها در سال 2021
ریاست جمهوری

زمینه  در  امارات  و  قطر  ترکیه،  کشورهای  تجربه  بر  نگاهی 
نیروی  جذب  رویکرد  بر  تمرکز  با  مهاجرتی:  سیاست های 

انسانی
 داوود عیوضلو، 

محمد امین موال
ارسال شده به مرکز پژوهش های مجلس 
رصدخانه  وبسایت  در  شده  منتشر   /

مهاجرت ایران

فناوری زهره ربیعیبررسی کّمی و کیفی میل ایرانیان به خرید خانه در ترکیه و  علمی  معاونت  به  ارسال شده 
ریاست جمهوری

ویژگی های اقتصادی – اجتماعی ایرانیان ساکن ایاالت متحده 
منتشر شده در سایت رصدخانه مهاجرت محمدامین موالآمریکا در مقایسه با سایر گروه های قومی

ایران
بررسی وضعیت شاخص شکنندگی سرزمینی و فرار مغزها در 

جهان و ایران
 محمد امین موال، 

بهرام صلواتی
فناوری  و  علمی  معاونت  به  ارسال شده 

ریاست جمهوری

محل انتشارنویسندهعنوان گزارش
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پروژه ها 

وضعیت شغلی و تحصیلی 
متخصصان مهاجر ایرانی بر اساس  

تحلیل داده های شبکه لینکدین
استخراج پروفایل ایرانیان در دانشگاه ها و 

شرکت های برتر جهان
شرکت کنندگان طرح 

احمدی روشن بنیاد ملی 
نخبگان

بنیاد ملی نخبگان

تحلیل جنسیتی چالش های 
متخصصان بازگشتی به ایران

تحلیل جنسیتی چالش های متخصصان بازگشته 
فعال در حوزه دانشگاه، راه اندازی کسب و کار و 

اشتغال در بخش خصوصی و عمومی
موسسه مطالعات فرهنگی 

آموزش عالی
مرکز تعامالت 

بین الملل معاونت 
علمی

سالنامه مهاجرت ایران 1400
به روز رسانی داده ها و اطالعات مهاجران ایرانی در 
جهان در حوزه دانشجویی، پناهجویی و ویزاهای 

دائم و موقت صادرشده برای ایرانیان
معاونت علمی و تیم رصد خانه مهاجرت

فناوری

مهاجرت نامه: ویژه نامه تحلیلی 
– انتقادی پیرامون ریشه ها و 

پیامدهای مهاجرت ایرانیان

تجمیع تحلیلهای اجتماعی فرهنگی مهاجرت در 
حوزه های مختلف اقتصادی، ورزشی، فرهنگی، 

دانشجویی، سرمایه گذاری و...

شبکه متخصصان و 
نویسندگان فرهنگی 

اجتماعی
رصد خانه 

مهاجرت

ویژه نامه کوچ بزرگ: بررسی 
تحوالت مهاجرت ایران، افغانستان 

و خاورمیانه )شهریور 1400(
تحلیل منطقه ای مهاجرت از افغانستان پس از 

به قدرت رسیدن طالبان
شبکه متخصصان 

افغانستان و خاورمیانه
رصدخانه 

مهاجرت

کارفرماشبکه همکار پروژهدستاورد های پروژهعنوان پروژه
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کتب

موال،داود سالنامه مهاجرتی ایران 1400 محمدامین  بهزادی،  فهیمه  صمدی،  رقیه  صلواتی،  بهرام 
منتشر شدهعیوضلو، زهره ربیعی، فاطمه سوری، اشکان فراهانی

Iran Migration Outlook 2021
Bahram Salavati, Roghayeh Samadi, Fahimeh Behzadi, 
Mohammad Amin Mowla, Davood Eyvazlu, Zohreh Rabiee, 
Fatemeh Souri, Ashkan Farahani

منتشر شده

بهرام صلواتی، داود عیوضلو، رقیه صمدی، فهیمه بهزادی، محمدامین درآمدی بر سیاست گذاری مهاجرت در ایران
در دست انتشارموال، زهره ربیعی

مهاجران  بازگشت  تسهیل  سیاست های 
متخصص به کشورهای در حال توسعه؛ مطالعه 

موردی کشور ایران
در دست انتشارزهره ربیعی، بهرام صلواتی

آمدن، ماندن و رفتن؛ مهاجران افغانستانی در 
در دست انتشارداود عیوضلو، بهرام صلواتی، زقیه صمدیایران

در دست تدوینرقیه صمدی، بهرام صلواتیدرآمدی بر مهاجرت های اقلیمی

COVID-19 and an Emerging World of 
Ad Hoc Geographies

Editors: Dr. Stanley Brunn & Donna Gilbreath
عنوان و نویسنده فصل مربوطه:

Undocumented migrants and the COVID-19 pandemic: 
Similar and dissimilar COVID-19 stories comparing Finland 
and Iran \ Jussi Jauhiainen & Davood Eyvazlu

محل انتشارنویسندهعنوان گزارش
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یادداشت های تخصصی و سیاستی

وبسایت رصدخانه مهاجرت ایرانمحمدامین موالسیاستیمهاجرت آیینۀ تمام نمای نظام حکمرانی
وبسایت رصدخانه مهاجرت ایراننیلوفر باقرنیاسیاستیسیر مهاجرت در ایران؛ فرصت سازی یا تهدید سازی؟

وبسایت رصدخانه مهاجرت ایرانمحمدامین موالسیاستینقش چشم انداز و جاذبه سرزمینی در ماندگاری و خروج ایرانیان
سناریوهای مهاجرتی افغانستان پس از خروج امریکا و نیروهای 

وبسایت رصدخانه مهاجرت ایرانداود عیوضلوسیاستیائتالف و چالش پیش روی دولت آینده ایران

وبسایت رصدخانه مهاجرت ایرانداود عیوضلوسیاستیرویکرد رئیس جمهوری آینده ایران در مورد مهاجران چه خواهد بود؟
وبسایت رصدخانه مهاجرت ایرانبهرام صلواتیسیاستیپنج سوال و چالش اساسی مهاجرتی پیش روی رئیس جمهور آینده

نقدی بر یک اظهار نظر مخدوش در زمینۀ مهاجرت المپیادی ها از 
وبسایت رصدخانه مهاجرت ایرانمحمدامین موالتخصصیکشور

مخاطرات محیط زیستی در صدر نگرانی های جهانی در ده سال 
وبسایت رصدخانه مهاجرت ایرانرقیه صمدیتخصصیآینده

وبسایت رصدخانه مهاجرت ایرانرقیه صمدیتخصصیپنج کشور اول خریدار خانه در ترکیه )آمار ساالنه(
وبسایت رصدخانه مهاجرت ایرانمحمدامین موالتخصصیمهاجرت پزشکان و پرستاران در ایران و جهان

وبسایت رصدخانه مهاجرت ایرانزهره ربیعیتخصصیبررسی کمی و کیفی میل ایرانیان به خرید خانه در ترکیه
وبسایت رصدخانه مهاجرت ایرانمحمدامین موالتخصصیروند مهاجرتی مهاجران ساکن کشور کانادا

وبسایت رصدخانه مهاجرت ایراننیلوفر باقرنیاتخصصیسیاسی شدن مهاجرت و افزایش دوقطبی اجتماعی

رقیه صمدی، تخصصیتعداد شرکت های ثبت شده ایرانی در ترکیه
وبسایت رصدخانه مهاجرت ایرانداود عیوضلو

توریسم سالمت؛ از احیای اقتصادهای توریسم محور تا سفرهای 
وبسایت رصدخانه مهاجرت ایرانزهرا علی پورتخصصیاجباری تفریحی!

تحلیلی بر نرخ مشارکت ایرانیان خارج از کشور در سه دوره 
زهرا علی پور، تخصصیانتخابات ریاست جمهوری

وبسایت رصدخانه مهاجرت ایرانمحمدامین موال

آیا مهاجرت دانشجویان وتحصیل کردگان در طول هشت سال 
وبسایت رصدخانه مهاجرت ایرانمحمدامین موالتخصصیگذشته تشدید شده است؟

اشتیاق دانشجویان بین الملل برای تحصیل در کشورهای اصلی 
وبسایت رصدخانه مهاجرت ایرانمحمدامین موالتخصصیدانشجوپذیر

محل انتشارنویسندهنوععنوان

اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
حکمرانی شریف

رصدخانه 
مهاجرت

دفتر انرژی

اندیشکده آب 
و محیط زیست
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نشست تخصصی

دانشگاه ها

نشست علم در خدمت مهاجران افغانستان در دانشگاه تهران
مهاجرت های بین المللی، فرصت ها و چالش های پیش روی مهاجران ورودی و خروجی در حوزه کسب و کار در پارک علم 

و فناوری پردیس
تاثیرات متقابل اکوسیستم کارآفرینی و روندهای مهاجرتی ایران و جهان در پارک علم و فناوری پردیس

وضعیت فعلی و آتی مهاجرت سرمایه انسانی در ایران در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
مهاجرت کادر درمان و بهداشت ایران در جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهاجرت کادر درمان و بهداشت ایران در جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهاجرت کادر درمان و بهداشت ایران در فرهنگستان علوم پزشکی

مهاجرت نخبگان از کشورها و سازمان ها )تحلیل ها و راهکارهای بازگشت نخبگان( در سازمان مدیریت صنعتی

نهادهای 
حاکمیتی

بررسی تحوالت افغانستان از دریچه مهاجرت، نیروی انسانی و تاثیرات آن بر آینده این کشور و منطقه در مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

بررسی نظام مسائل نخبگانی کشور در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
بررسی چالش ها و راهکارهای تقویت دیپلماسی علمی در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

شبکه ها و 
رسانه های 

اجتماعی

فراسوی فرار مغزها در رادیو اقتصاد
بازنمایی تصویر مهاجرت در فضای مجازی )کالب هاوس رصدخانه مهاجرت ایران(

مهاجرت ایرانیان در پادکست اقتصاد ایران در گذار از بحران
داستان مهاجرت )کالب هاوس اقتصاد آنالین(
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رویدادها

نخبگان و مهاجرت: نشست اول، مهاجرت 
آذر 1400محمود صادقی، محمدرضا جالئی پور، علی حسینینخبگان دانشگاهی

نخبگان و مهاجرت: نشست دوم، مهاجرت 
فعالین کسب و کارهای استارتاپی

محمود صادقی، علی حسینی، پرویز کرمی، هادی فرنود، امیرحسن 
آذر 1400موسوی، سیاوش خالدان، حامد بیدی

نخبگان و مهاجرت: نشست سوم، مهاجرت 
کادر درمان

محمود صادقی، امیرعلی سهراب پور، محمدرضا جالئی پور، الهام 
آذر 1400داوری دولت آبادی، مازیار کسمائی، محمدرضا ظفرقندی

بهمن 1400با مشارکت جامعه اندیشکده و رادیو اقتصادهشتمین میزگرد رادیویی »با اندیشه ورزان«  

زمان برگزاریمدعو شاخصموضوع رویداد

اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
حکمرانی شریف

رصدخانه 
مهاجرت

دفتر انرژی

اندیشکده آب 
و محیط زیست

مشاوران

عضو هیات علمی موسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علومخانم دکتر سعیده سعیدی
عضو وابسته پژوهشی ، مدرسه اقتصاد اکس-مارسی، دانشگاه اکس-مارسی، فرانسهخانم دکتر فاطمه سلیمی نمین

استاد دانشگاه تورکو فنالند پروفسور یوسی یاوهیاینن

مصاحبه ها

خبرگزاری عصر ایرانرقیه صمدیافزایش تعداد مهاجران بین المللی در سال 2020
روزنامه همشهریرقیه صمدیمصاحبه ابتکارات شهرها برای همبستگی جامعه میزبان و مهاجر در دوران کرونا

محل انتشارمصاحبه شوندهعنوان 
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نشریات

ویژه نامه کوچ بزرگ: 
بررسی تحوالت مهاجرت 

ایران، افغانستان و خاورمیانه

بهرام صلواتی، رقیه صمدی، محمدامین موال، داود عیوضلو،  اشکان فراهانی، نیلوفر 
باقرنیا، روح اله اسالمی، فهیمه بهزادی، مهال عباسی، سعیده سعیدی، جالل سمیعی، 

آریاناز گلرخ،  فرهاد حبیبی، زهرا علیپور

وبسایت 
رصدخانه 

مهاجرت ایران

مهاجرت نامه: 
ویژه نامه تحلیلی – انتقادی 

پیرمون ریشه ها و پیامدهای 
مهاجرت ایرانیان

بهرام صلواتی، محمدرضا جالئی پور، احسان شریعتی، سیاوش خالدان، جالل 
سمیعی، هادی خانیکی، رقیه صمدی، عباس عبدی، مهدی فیروزآبادی، پرویز کرمی، 

فرشاد مومنی، فهیمه بهزادی، علی بابایی، مسعود قدرت آبادی، ایمان واقفی، لیال 
عراقی، مرضیه ادهم، میترا حسین پور، داود عیوضلو، فاطمه سوری، فرشته طوسی، 

هادی فرنود، حامد بیدی، میثم صدیق علی اکبر حق  دوست.

وبسایت 
رصدخانه 

مهاجرت ایران

محل انتشارنویسندگانعنوان
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شبکه همکاری

نهادهای 
داخلی

نهادهای 
حاکمیتی و 
سیاستگذار

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وزارت کار، تعاوت و رفاه اجتماعی
وزارت امور خارجه

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
سازمان امور دانشجویان

نهادهای 
علمی و 

مطالعاتی

بنیاد ملی نخبگان
دانشگاه صنعتی شریف

دبیرخانه جایزه المصطفی
پژوهشکده سیاست گذاری شریف

اندیشکده حکمرانی شریف
اندیشکده کسب و کار شریف

خانه اندیشه ورزان ایران
موسسه مطالعات جمعیتی وزارت علوم

موسسه توسعه دانش فردای ایرانیان
باشگاه متخصصان بازگشتی )مابک(

نهادهای 
بین المللی

علمی و 
نخبگانی

دانشگاه تورکو فالند
مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه مانهایم کشور آلمان

دانشگاه HSE روسیه
مرکز تحقیقات جابه جایی و مهاجرت فنالند

مرکز تحقیقات تاثیرگذاری مشترک بر مسائل فالند
مرکز معلومات مهاجرت افغانستان

مؤسسه دموگرافی آکادمی علوم روسیه

 کالن پروژه ها 
در سال 1401

گفتمان سازی موثر در حوزه  |
سیاست گذاری مهاجرت با اتکا بر آمار 

و شواهد مستند 
افزایش رقابت پذیری ایران در بازار  |

جهانی استعدادها به کمک تسهیل و 
توسعه چرخش نخبگان ایرانی )رفت 

و برگشت(
افزایش قدرت رقابت پذیری ایران در  |

بازار جهانی استعدادها از طریق تقویت 
جذب نخبگان و متخصصان بین المللی 

در ایران
منتفع سازی اقتصاد کشور از اقتصاد  |

مهاجرت با محوریت هوشمند سازی 
جریان های مهاجرتی با کمک 

شرکت های دانش بنیان
آگاهی بخشی و اطالع رسانی و  |

ارتباط سازنده با بدنه اجتماعی در 
زمینه آسیب ها و آثار مهاجرت کور و 

غیرهدفمند
تعامل و ارتباط با جامعه بین الملل  |

)از طریق نشست ها و کنفرانس های 
بین المللی( در زمینه معرفی دستاوردها 

و نتایج پروژه بازگشت متخصصان 
ایرانی به داخل کشور   

اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
حکمرانی شریف

رصدخانه 
مهاجرت

دفتر انرژی

اندیشکده آب 
و محیط زیست





 اندیشکده
آب و محیط زیست 

اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
حکمرانی شریف

رصدخانه 
مهاجرت

دفتر انرژی
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اندیشکده آب 
و محیط زیست
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1-1-ضرورت اقدام معرفی اندیشکده آب و محیط زیست
بر اساس رتبه بندی 100 چالش اساسی کشور، مساله آب رتبه دوم 
در حال حاضر و در سال های آتی را دارا می باشد. سرانه منابع آب 
تجدید پذیر کشور از 5500 مترمکعب در سال 1340 به حدود 1300 
مترمکعب در سال های اخیر کاهش پیدا کرده و کشور وارد تنش آبی 
شده است. حدود نیمی از مصرف آب ایران از سفره های زیرزمینی 
بوده که دچار کاهش شدید تراز آب و در نتیجه فرونشست زمین 
گردیده است. عالوه بر تنزل کّمی منابع آب، کیفیت آن خصوصًا 
در آب های سطحی دچار مخاطره شده است.  همچنین برخی از 
از:  مصادیق چرخه-های معیوب سیستمی محیط زیستی عبارتند 
استفاده از پساب تصفیه نشده برای مصرف کشاورزی، ریزگردها 
و آلودگی هوا، آلودگی پسماند معادن روباز مجاور شهرها، انتشار 
فلزات سنگین و رادیواکتیو، انتشار بیماری های واگیر به خاطر ضعف 
منجر  شهرها  حرارتی  جزیره  و  آلودگی صوتی  بهداشتی،  سیستم 
به اخالل اعصاب، از بین رفتن گونه های ژنتیکی مورد نیاز، امنیت 
نادرست سیل  اقلیم و مدیریت  به خاطر تغییر  غذایی و مهاجرت 

منجر به فوت و جراحت.
با توجه به عدم باور به نقش مردم در حفاظت از منابع آب و محیط 
عدم  انگیزشی،  شرایط ضد  غلبه ی  دولت،  به  اعتماد  کمبود  زیست، 
عدالت و اعتماد به سایرین و ابهام در اثربخشی تالش ها، عدم همکاری 
و غلبه ی رویکرد رقابتی در برداشت از منابع، ادامه زوال منابع آب و 
محیط زیست وجود خواهد داشت و حل مساله نیازمند ورود جدی 
اندیشکده ها برای مطالعات بین بخشی و موثر می باشد. با توجه به 
این شرایط، برای تشکیل اندیشکده آب و محیط زیست پژوهشکده 

سیاست گذاری دانشگاه شریف چشم انداز زیر تعریف می شود:
و  حکمرانی  زمینه   در  ملی  موثر  و  معتبر  مرکز  یک  اندیشکده 

سیاست گذاری آب و محیط زیست در افق 10 ساله خواهدشد.
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3-1- پروژه های قابل تحقق 
الف- حکمرانی مشارکتی آب و محیط زیست

همکاری با کشورهای همسایه در زمینه آب و محیط زیست  |
با هدف دیپلماسی علمی و همکاری در طرح-های پژوهشی 

مرتبط 
تحلیل نقش و ساختار اجتماعی جوامع محلی در مدیریت آب  |

و محیط زیست
ارائه راهبرد جهت مدیریت آب مجازی و افزایش بهره وری با  |

کمک فناوری
تحلیل راهبردی برای تدوین نقشه راه زمینه های مرتبط با آب  |

و محیط زیست
توانمندسازی ذینفعان برای هماهنگی در طراحی برنامه ها و  |

همکاری برای سالمت عمومی
محیط  | و  آب  ملی  قوانین  و  اسناد  تهیه  در  فعالیت  و  حضور 

زیست و اظهارنظر کارشناسی در برنامه های توسعه

ب- اقتصاد آب و محیط زیست
هزینه  | به  سود  بررسی  شامل  زیست  محیط  و  آب  اقتصاد 

اقدامات مدیریتی، تاثیر تعرفه و جریمه، تشریح مالیات سبز، 
بازار آب، اهمیت اقتصاد سبز و ایده های موفق در آن

بررسی های اقتصادی مرتبط با فرآیندهای نمک زدایی آب اعم  |

اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
حکمرانی شریف

رصدخانه 
مهاجرت

دفتر انرژی

اندیشکده آب 
و محیط زیست

2-1- اهداف اصلی )برنامه راهبردی( 
در دهه های اخیر، گسترش پدیده شهرنشینی، توسعه صنعتی و نیز عدم بهینه سازی مصرف آب کشاورزی موجب شده تا فشار فزاینده ای 
بر منابع آب و محیط زیست کشور وارد شود. از طرفی، سیاست گذاری های ناقص، غیرسیستماتیک، ناسازگار و عدم توجه کافی به ابعاد 
سیستمی و کنش های انسانی منجر به تشدید تبعات منفی شده است. بنابراین برای مدیریت آب و محیط زیست باید راهکارهای علمی، 
تاب آور، خالقانه، مورد قبول اکثریت، شفاف و قابل اجرا توسعه و تدوین شود. برای این منظور بکارگیری نیروی انسانی با استعداد، 
عالقه مند و نیز توانمند در پژوهش بین بخشی با توجه به فناوری های نو برای کشور ضروری است. در این راستا برنامه همکاری اندیشکده 

با سایر دانشکده ها، اندیشکده ها و پژوهشکده ها با هدف ارتقاء جایگاه و اثرگذاری پژوهشکده با اهداف زیر معرفی می شوند:
1. پژوهش کالن و ملی در زمینه سیاست گذاری آب و محیط زیست

2. همکاری با نهادهای تصمیم گیر برای حل چالش های پیچیده و بین بخشی آب و محیط زیست
3. شبکه سازی و هم افزایی دانش بین متخصصین داخلی و خارجی

4. درآمدزایی برای پژوهشکده.

از هزینه های ثابت، جاری، قیمت آب تولیدی، سیاستگذاری در 
تعیین قیمت فروش آب تولیدی

بررسی اثر استفاده از انرژی های تجدید پذیر یا دورریز در این  |
حوزه و تاثیر آنها بر روی اقتصاد آب

بررسی و تحلیل زنجیره ارزش کاالهای مرتبط با سالمت  |
ارتقاء راهکارهای کاهش آلودگی های محیط زیست با اصالح  |

تغییر  ابزارهای  جمله  )از  حکمرانی  و  تنظیم گری  رویه های 
تعرفه، مالیات، تشویق و تلنگر در میان سایر روش ها(

تئوری بازی ها برای تعادل در همبست آب-انرژی-غذا  |
ممیزی و راهبری طرح های مدیریت سبز برای افزایش ایمنی  |

و سالمت

پ- توسعه فناوری در مدیریت آب و  محیط زیست
مدلسازی سیستمی برای تعادل در عرضه و تقاضای منابع آب،  |

در  در طرح های کالن آب شیرین کن  و محیط زیست  انرژی 
سواحل جنوبی و انتقال آب از آنها به فالت مرکزی

ارائه روش های جدید و یا نوآورانه برای فرآیندهای دفع پساب  |
سطحی،  دفع  فرآیندهای  مانند  آب  زدایی  نمک  سامانه های 
تبخیر  خورشیدی،  استخرهای  چاهی،  تزریق  و  سطحی  زیر 

کننده های مکانیکی، تبخیر کننده های بادی و ....
بر  | مبتنی  و  دور  از  سنجش  آنالین،  پاالیش  نوین  روش های 

زیست فناوری برای بهبود کیفیت آب و حفاظت تاالبها
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 6-1- شاخص های کّمی
برنامه پیشنهادی

برنامه کوتاه مدت دوساله
عقد قرارداد طرح های پژوهش: 4 طرح با حدود اعتبار  |

1 -2 میلیارد تومان در کل
برگزاری 4 کارگاه/ همایش/ وبینار |
برگزاری یک دوره بین المللی/ مدرسه تابستانی |
جذب 2 عضو هیات علمی/ 4 پسادکتری و محقق |
میزبانی مجله تحقیقات منابع آب |
گسترش فعالیت ها در حوزه آب و محیط زیست  |

به ویژه از طریق تعامل با دانشکده ها و نیز پارک علم 
و فناوری دانشگاه شریف و سایر دانشگاه ها.

برنامه میان مدت 4-5 ساله
عقد قرارداد طرح های پژوهش: 10 طرح با حدود  |

اعتباری 3-4 میلیارد تومان در کل
جذب 4 عضوهیات علمی پژوهشی از دانشگاه های  |

معتبر بین المللی/ 8 پسادکتری و محقق
میزبانی و نمایندگی انجمن های مهم علمی آب کشور  |

)2 انجمن(
ایفا کردن نقش محوری پژوهشکده در  |

زمینه های راهبردی و جدید مانند دیپلماسی آب و 
هیدروانفورماتیک.

وجه تمایز اندیشکده آب و محیط زیست پژوهشکده 
با دانشکده های سنتی توجه به حل چالش های کالن و 

بین بخشی آب کشور به صورت مشارکتی همراه با ارائه 
راه حل های فناورانه خواهد بود.

ارائه بانک اطالعات مکان محور و سرویس های اشتراک داده  |
در زمینه اطالعات آب و هوا کشور  

شبیه سازی سیستم های آبی و ارائه راهکارهای بهینه، پایدار و  |
مبتنی بر فناوری نو در شرایط بحران خصوصا با لحاظ تغییر 

اقلیم
سناریوهای  | در  خشکی  حال  در  تاالب های  رفتار  شبیه سازی 

مدیریتی مختلف به کمک تحلیل پویایی سیستم برای کاهش 
ریزگردهای منجر به مشکالت تنفسی

شبیه سازی سیستمی تاثیرات تغییر اقلیم بر کمیت و کیفیت  |
آب و تدوین راهکارهای سازگاری با آن برای افزایش سالمت 

عمومی و کاهش مهاجرت اقلیمی

ت- افزایش تاب آوری زیرساخت های مرتبط با آب و محیط زیست
ارایه سیستم های پشتیبان تصمیم گیری چند معیاره گروهی  |

برای بررسی سناریوهای احیای اکوسیستم و فرایندهای مرتبط 
با سالمت

تدوین سناریوهای تاب آوری زیرساخت ها بالخصوص در برابر  |
بالیای سیل و خشکسالی

در  | فاضالب  بو  کاهش  روش های مختلف  به گزینی  و  ارزیابی 
کالنشهرها

از  | جلوگیری  برای  تصمیم گیری  پشتیبان  سیستم های  ارائه 
فرونشست شهرها.

5-1- منابع و نیروی انسانی مورد نیاز
فضای اداری برای استقرار محققین اندیشکده |
کارشناس خبره، عالقمند و جوان برای پیگیری کارهای اداری و دفتری |
امکان بهره مندی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی، امریه یا پسادکتری برای قراردادهای پژوهشی. |

4-1- ریسک های پیش بینی شده 
وضعیت مالی محدود و ضعیف نهادهای دولتی برای حل چالش ها |
عدم دسترسی پژوهشکده به ظرفیت استفاده از دانشجویان تحصیالت تکمیلی. |
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دانشگاه صنعتی شریفدکتری عمران- آبمهدی ضرغامی
دانشگاه تبریزدانشجوی دکتری عمران- مدیریت منابع آبمهسا قطبی زاده

دانشگاه آخرین مقطع تحصیلیتحصیالت

اعضای گروه در سال 1400

طرح های پژوهشی با صنعت 

ابالغ شده- گزارش اول تایید شدهپژوهشکده مطالعات فناورینقشه راه زیرساخت انتشار داده های آب و هوا

ابالغ شده )به صورت فاکتوری با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمیتدوین راهبردهای بلندمدت آب کشور
اطالع دفتر ارتباط با صنعت(

برنده- در فرایند تنظیم قراردادشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایرانارزیابی تاریخی نیروگاه های آبی
در مرحله داوریصندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری2 مورد پیشنهادیه همکاری با یاسا

مصوب در حال اجراطرح احمدی روشن دوره ششمتوسعه پایدار حوضه دریاچه ارومیه

مرکز بررسی های استراتژیک، سازمان آب و برق تهیه 3 مورد پیشنهادیه
در حال داوریخوزستان و آبفا جنوب شرق  تهران

وضعیتکارفرماعنوان پروژه

اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
حکمرانی شریف

رصدخانه 
مهاجرت

دفتر انرژی

اندیشکده آب 
و محیط زیست

مقاالت

Assessment of Coalition in Meeting Downstream Environmental Flow based 
on Shapley Value and Nash Equilibrium: Case Study Aras River Basin

پذیرش
International Journal of Environmental 
Science and Technology

A Novel Analysis of Critical Water Pollution in the Transboundary Aras River 
using the Sentinel-2 Satellite Images and ANNs

پذیرش
International Journal of Environmental 
Science and Technology

مجله/ وضعیت مقالهعنوان مقاله در مجله
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خدمات علمی دانشگاهی

شرکت در جلسات تهیه پیشنهادیه راهبردی برای احیای زاینده رود |
دبیر نشست نقش فناوری های نرم و سخت در مدیریت آب و محیط زیست |
داوری پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری |
همکاری با برنامه بنیاد مصطفی |
تهیه برنامه تاسیس اندیشکده آب و محیط زیست |
دوره آموزشی برای مدیران و کارشناسان در زمینه مدیریت آب |
وبینار با عنوان فرصت های هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب خوزستان |
سردبیر مجله تحقیقات منابع آب ایران )رتبه الف گروه مهندسی( |
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اندیشکده 
کسب و کار شریف

دفتر صنعت و 
توسعه پایدار

اندیشکده 
حکمرانی شریف

رصدخانه 
مهاجرت

دفتر انرژی

اندیشکده آب 
و محیط زیست

تدوین راهبردهای بلندمدت آب، مرکز پژوهش های مجلس

جلسه هم اندیشی خبرگان 
در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

طرح احمدی روشن با موضوع توسعه پایدار

همکاری بین شرکت بن تک و پژوهشکده سیاست گذاری شریف 
در زمینه داده و آب





قراردادها
101مروری جامع بر عملکرد در سال 1400



پژوهشکده سیاست گذاری شریف 102

ارائه خدمات مشاوره  ای و تسهیل گری برای پروژه های 
زیرساختشرکت توسعه طلوع خلیج فارسسرمایه گذاری مشارکتی با شهرداری

جایگاه تنظیم گری در نظام حکمرانی صنعت گاز ایران و 
حوزه انرژیشرکت ملی گاز ایرانپیشنهاد اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش گاز

باز طراحی مدل درآمدی شرکت ملی گاز در ارتباط با دولت 
حوزه انرژیشرکت ملی گاز ایرانشرکت ملی نفت و شرکت های وابسته

مطالعه و بررسی امکان خصوصی سازی شرکت های گاز 
حوزه انرژیشرکت ملی گاز ایراناستانی

شناسایی ذینفعان و بازیگران حاکمیتی و عمومی صنایع 
حوزه رسانه اندیشکده موسسه دیده گستر فرهنگ بینارسانه ای

حوزه صنعتمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریحمایت از فناوران و نخبگان
انجام فعالیت پژوهشی برای پروژه های سرمایه گذاری 

زیرساختشرکت کنترل ترافیک تهرانومشارکتی شرکت کنترل ترافیک تهران

بررسی، انتخاب و امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید 
تکنو شریفشرکت پلی پروپیلن جممحصول منتخب در زنجیره ارزش پروپیلن

ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره در حوزه سیاستگذاری 
تکنو شریفشرکت کاوشگران صنایع معدنی راشافناوری و نوآوری

توسعه فناوری های دیجیتال مربوط به توسعه زیست بوم 
حوزه صنعتمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهورینوآوری و اقتصاد دانش بنیان

طراحی سند راهبردی - عملیاتی مدیریت مشاغل نوین 
نوآورانه و دانش بنیان و الگوی برگزاری رویدادهای کارآفرینی 

خالق
حوزه صنعتکمیته امداد امام خمینی

بخشی از پروژه نقشه راه توسعه زیرساخت ملی انتشار 
حوزه صنعتپژوهشکده مطالعات فناوریداده های آب و هوا

انجام تحقیق چشم انداز حوزه علم و فناوری در بیانیه گام 
حوزه صنعتدبیرخانه شورایعالی انقالب فرهنگیدوم انقالب

وضعیتکارفرماعنوان پروژه
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وضعیتکارفرماعنوان پروژه
امکان سنجی و ساز و کار بهره گیری از فناوری های زنجیره  

بلوکی در سامانه های پولی و بانکی با رویکرد شناسایی 
مشتری و ضد پولشویی

حوزه صنعتشرکت سامانه پایاپای رانک

ارزیابی و امکان سنجی تغییر تکنولوژی بسته بندی قیر 
صادراتی پاالیشگاه نفت جی برای حضور موثر در بازارهای 

صادراتی
تکنو شریفشرکت پاالیش نفت جی هرمز

حوزه انرژیشرکت ملی نفت ایرانارزیابی مزایا و معایب احداث خط لوله گوره - جاسک
نصب انجام یکپارچه سازی های مورد نیاز، راه اندازی، تست، 

آموزش، عملیاتی سازی، پشتیبانی و نگهداری سامانه مبادله 
در طرح باز توزیع یارانه بنزین در جزیره کیش و قشم و 

پشتیبانی از آن در جایگاه های عرضه سوخت در جزیره کیش 
متناسب با پیوستSLA خدمات مورد نیاز از پیمانکار

حوزه انرژیوزارت امور اقتصادی و دارایی

تحقیق و پژوهش و بهینه سازی سبد پرتفولیو و طراحی مدل 
اقتصادی در خصوص سرمایه گذاری های خارجی شرکت 

نفتیران اینترترید
شرکت پتروپارس ریسورسز اینجینیرینگ 

حوزه انرژیکیش

تدوین طرح جامع انرژی با استفاده از یافته های علمی - 
سیاستی و متکی بر واقعیات میدانی-پتانسیل های طبیعی 

کشور- ایران 1425
حوزه انرژیشرکت پاالیش نفت جی هرمز

انجام خدمات مشاوره پژوهشی در زمینه بررسی ابعاد 
اقتصادی و سیاستی قراردادهای دو جانبه و بورس در صنعت 

برق
شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی 

حوزه انرژیبرق ایران)توانیر(

اصالح روش قیمت گذاری خوراک اولیه تولید قیر ) وکیوم 
باتوم و وکیوم سالپس( و محصول نهایی قیر و ارائه فرمول 

جایگزین
حوزه انرژیشرکت پاالیش نفت جی هرمز

تدوین طرح جامع انرژی با استفاده از یافته های علمی - 
سیاستی و متکی بر واقعیات میدانی-پتانسیل های طبیعی 

کشور- ایران 1425
اندیشکده کسب و کار شرکت پاالیش نفت جی هرمز





 آمار و اطالعات
نیروی انسانی
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اقتصاد

علوم مهندسی

سایر

مدیریت 

سیاست گذاری

جامعه شناسی و علوم اجتماعی

حقوق

برنامه ریزی شهری

جغرافیا

فیزیک

ریاضی

ارتباطات

جمعیت شناسی

مطالعات علم و فناوری

21 نفر

21 نفر

20 نفر

18 نفر

12 نفر

۷ نفر

۷ نفر

3 نفر

3 نفر

3 نفر

2 نفر

1 نفر

1 نفر

1 نفر
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