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 ساصهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّی خشاساى سضَی داًشکذُ ػلَم اداسی ٍ اقتصاددفتش  مجری طرح:

 

 )تقاطغ پاستَس( ّا هشی ٍسصی دس حَصُ تحلیل خط اًذیشی ٍ سیاست سیاست سلسلِ الیَّای عنوان طرح:

 

       اجتواعت ٍ سیاس                      ػلن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            قشآى  ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ      گشدشگشی ػلوی فشٌّگی            صداییهحشٍهیت              ٌّش ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 ٍسصی قَُ هجشیِ  آشٌایی داًشجَیاى تا حَصُ سیاست -

 ّای پیش سٍی دٍلت سیضدّن تحلیل چالش -

ًظشاى ٍ فؼاالى ػشصِ  هشی تشگضیذُ هذًظش صاحة خطتؼییي  ٍتا تَجِ تِ ششایط حال حاضش کشَس تْتشیي ػولکشد  تثییي -

 هحیط صیست ٍ ، سٍاًشٌاسیاجتواع ٍ فشٌّگسیاست، اقتصاد، 
 

 : خالصه طرح

قالب اسالهی ایشاى، اکٌَى کشَس  هتؼذدی اص جولِ هشکالت ٍ  ّای تحشاى ّای تسیاس، تا تا گزس اص چالشپس اص گزشت تیش اص چْاس دِّ اص ًا

ویت یٍ َّیت یفشٌّگ ّای سیاست خاسجی، تحشاىداخلی ٍ اقتصادی، سیاست  دس صهیٌِ جذی هسائل هحیطی کِ کشَس صیست ، هسائل حائض ّا

 ، سٍ تِ سٍ است.دّذ چٌیٌی سَق هی سَی خشکسالی، قحطی ٍ هَاسد ایيِ سا ت

ایجاد  سثة کِ است کشَس دس ٌّگام هَاجِْ تا هسائل هزکَسحاد هشدم آ رٌّیًکتِ حائض تَجِ دیگش، ػذم کٌتشل صحیح جَ سٍاًی ٍ تاس 

شٌاختی دس سفتاس ٍ سٍاى هؼزالت   شَد. هی شْشًٍذاىسًٍا

یا  1۰00دسای اص تاسیخ، ایشاى  حذی کِ تسیاسی هؼتقذًذ دس چٌیي تشحِ تا است، هٌتخةّا، سشاسش هتَجِ سیضدّویي دٍلت  اهشٍصُ ایي چالش

ساصی جضئیات  لزا دس جْت تثییي ٍ سٍشي گشفت،خیضی حشکت خَاّذ کشد، یا هسیش تَسؼِ ٍ اػتوادصایی سا پیش خَاّذ  ِ سَی تحشاىت

ین سئیسی، هی چالش ای تِ صاحة  سشتِ تِ صَست کَشش هیاى "تقاطغ پاستَس"ّای  سلسلِ ًشستدس کَشین تا  ّای هتَجِ دٍلت سیذ اتشّا

هشی هطلَب ٍ  ع کٌین ٍ خط، جاهؼِ شٌاسی ٍ هحیط صیست، سجَفشٌّگًظشاى ٍ اًذیشوٌذاى فؼال دس پٌج حَصُ اصلی ػلَم سیاسی، اقتصاد، 

 صحیح سا اص هٌظشّای ػلوی آى تحلیل ٍ تشسسی کٌین.
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