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تؼالیباسمه

موضوػاتمرتبطباهایدانشجویاندرهاورسالهنامهحمایتبنیادملینخبگانازپایاناطالػیه

اجتماعونظامنخبگانیکشور
 

ِ  ّبی خَد در زهیٌِ ر اجرای هأهَریتسبزاى ثٌیبد هلی ًخجگبى در هسی هعبًٍت آیٌذُ گهااری ثهرای اجاوهب      ریهسی ٍ سیبسهت   ثرًبهه

 ارشهذ  ی همطع کبرشٌبسهی ّب ًبهِ از پبیبىحوبیت سبز کشَر ثر اسبس الساهبت سٌذ راّجردی کشَر در اهَر ًخجگبى،  ًخجگبًی آیٌذُ

را ( ٍ داًشهوَیبى هسهاعذ ثرتهر    سهبزاى  آیٌهذُ  َُزدر هحَرّبی پژٍّشی زیر )ثب تورکس ثهر حه  ، تخظظی طع دکاریهمّبی  ٍ رسبلِ

 ًوبیذ: هی آغبز

ثهرای اجاوهب    شذُ در سٌذ راّجردی کشَر در اههَر ًخجگهبى    ذاف، رٍیکردّب ٍ الذاهبت تعییيثبزًگری، ثْجَد ٍ تکبهل اّ.الف

 ًابیج کست شذُ؛ارزیبثی عولکرد ٍ ، توبرة ٍ ّب شٌبسی ثر اسبس آسیتسبزاى،  آیٌذُ

سهٌذ   ثهب رٍیکردّهبی   سبزاى، ثرای اجاوب  آیٌذُ ّبی ثٌیبد هلی ًخجگبى ٍ سبیر اجسای ًظبم ًخجگبًی ثررسی هیساى تطبثك ثرًبهِ .ب

 ّب در دسایبثی ثِ اّذاف تعییي شذُ؛ راّجردی کشَر در اهَر ًخجگبى ٍ هیساى هَفمیت ایي ثرًبهِ

 ّبی: ّبی جذیذ در زهیٌِ پیشٌْبد اطالح، حاف یب تذٍیي ثرًبهِ .ج

 علن ٍ فٌبٍری ٍ ثیشار در ارتمبی سبز ثرای اثرگااری شٌبسبیی، ّذایت ٍ تَاًوٌذسبزی اجاوب  ًخجگبًی آیٌذُ .1-ج 

 هاَازى کشَر ِتَسع

 ی هطلَة ٍ اجاوب  ًخجگبًی کبرآهذسبزی سٌذ راّجردی کشَر در اهَر ًخجگبى ٍ تحمك ًظبم ًخجگبً اجرایی. 2-ج 

 گبًی ٍ عولکرد ًظبم ًخجگبًی کشَرتر اجاوب  ًخج پبیش هطلَة. 3-ج 

 زیهر تر شبهل ههَارد   ثِ طَر دلیك ،در ایي خظَصثٌیبد ى سبزا اّن هَضَعبت هذًظر هعبًٍت آیٌذُ کلی فَق،هحَرّبی ثر اسبس 

 :است

یبد هلی ًخجگبى در  آسیت .1  ؛ٍ ارائِ راّکبرّبی جبیگسیي «داًشوَیبى هساعذ ثرتر کشَر شٌبسبیی»شٌبسی رٍیکردّبی جبری ٌث

یبد هلی ًخجگبى در  آسیت .2  ؛کبرّبی جبیگسیيٍ ارائِ راّ «داًشوَیبى هساعذ ثرتر کشَر حوبیت»شٌبسی رٍیکردّبی جبری ٌث

یهبد هلههی ًخجگهبى در     آسهیت  .3 وٌذسههبزی»شٌبسههی رٍیکردّهبی جههبری ٌث ًَا شهوَیبى هسههاعذ ثرتهر کشههَر   ت کبرّههبی  « دًا ٍ ارائهِ رّا

 ؛جبیگسیي

ٌیبد هلی ًخجگبى  ّبی ثرًبهِشٌبسی  آسیت .4 ٍ داًشهوَیبى )هجاٌهی ثهر     اسهابداى از ًگهبُ   ،هسهاعذ ثرتهر کشهَر    داًشوَیبى ثرایث

 اًامبدی(؛گرایی  رٍیکرد ٍالع

 ثر اسبس سٌذ راّجردی کشَر در اهَر ًخجگبى؛ثٌیبد هلی ًخجگبى سبزاى  ّبی هعبًٍت آیٌذُ ارزیبثی عولکرد فعبلیت .5

 ّذف(؛سبزاى )ارزیبثی  آیٌذُ شذُ در سٌذ راّجردی کشَر در اهَر ًخجگبى، هرتجط ثب تعییيٍ راّجردّبی ارزیبثی اّذاف  .6

شوَیبى  ِپذیذارشٌبسی تورث .7 یهبد ّهبی   شهوَ  پشهایجبًی  هزیسِا دًا هب ثهب     تحظهیلی هخاله   در همهبطع   هلهی ًخجگهبى   ٌث ٍ همبیسهِ آًْ

 یکذیگر؛

 هحَر )طرح شْیذ احوذی رٍشي(؛ ّبی داًشوَیی هسئلِ زیساِ داًشوَیبى فعب  در ّساِ ِپذیذارشٌبسی تورث .8
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 راّکبرّبی تحمك آى؛ ٍ داًشوَیبى هساعذ ثرتر کشَر ةاظْبراً خَدّبی شٌبسبیی فعب  ٍ غیر َ ٍ شبخضطراحی الگ .9

پبیهبًی  ٍ ّهبی ًخسهت    )سهب   هخاله  در همهبطع ٍ سهطَح    داًشهوَیبى هسهاعذ ثرتهر کشهَر    شٌبسبیی هسبئل ٍ ًیبزّبی  .10

 کبرشٌبسی ٍ همبطع تحظیالت تکویلی(؛

ثٌههذی  شٌبسههبیی ٍ اٍلَیههتثههر اسههبس  ثرتههر کشههَر افسایههی داًشههوَیبى هسههاعذ طراحههی سههبزٍکبرّبی هٌبسههت هْههبرت .11

 ؛هخال آًبى در سطَح ًیبز ّبی هَرد  هْبرت

 ؛سبزاى در ًظبم حکوراًی کشَر طراحی الگَی جاة ٍ اثرگااری آیٌذُ .12

 ؛کشَر ّبی اجرایی سبزاى در حل هسبئل دساگبُ طراحی الگَی جاة ٍ اثرگااری آیٌذُ .13

 ّبی اجاوبعی؛ حل هسبئل ٍ ًَآٍری سبزاى در طراحی الگَی جاة ٍ اثرگااری آیٌذُ .14

ًْبدّهبی هخاله  هه ثر ثهر اجاوهب       ثب  ثٌیبد هلی ًخجگبى سبزاى سبزهبًی هعبًٍت آیٌذُ هیبى ّبی لگَی ّوکبریاطراحی  .15

 .کشَرسبزاى  آیٌذُ

کااربر » ههذًظر،  راٌّوهبی  اسهابد  ثهب  ّوهبٌّگی  از په   تَاًٌذ هی ّب زهیٌِ ایي در رسبلِ/ ًبهِ پبیبى تذٍیي ثِ هٌذ عاللِ داًشوَیبى

 الکارًٍیکهی  ًشهبًی  ثِ ٍ تکویل را «سازانآینذهاجتماعونخبگانینظامبامرتبطهایمینهزدررساله/نامهپایاننامةطرحکلیات

 تبییهذ،  طهَرت  در ، ثررسی از پ  تب کٌٌذ ارسب ( research@bmn.ir) ًخجگبى هلی ثٌیبد سبزاى آیٌذُ ًظبرت ٍ ریسی ثرًبهِ دفار

 .شَد اًوبم هاکَر فارد سَی از رسبلِ/ ًبهِ پبیبى از حوبیت ثرای الزم ّبی ّوبٌّگی

ٍ ثهرای   سایمیلیاونریاا ارشهذ،   ّهبی همطهع کبرشٌبسهی    ًبهِ شذُ ثرای حوبیت از پبیبى درًظرگرفاِ ِاست، اعاجبر پژٍّبً گفاٌی

 است.میلیونریا شصتّبی همطع دکاری تخظظی،  حوبیت از رسبلِ
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