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 مقدمه
ٍ عوت دٍم  یاًزص یدٍ عوت دارد. عوت اٍل، ػزضِ  یگزیخذهت د یاهاًٌذ ّز کاال ٍ  یتخؼ اًزص

را  یحال تخؼ تقاضا اًرزص  یيتقاضا تاؽذ ٍ در ػ تأهیياعت. اگز ّذف اس ػزضِ،  یاًزص یؽاهل تقاضا

تکرار   یاًرزص  ترأهیي  یتَاًٌذ ترزا  یه یهٌاتغ هختلف یزد،اًدام کار هَرد اعتفادُ قزار گ یتا ّذف تَاًائ

ِ   یهختلفر ّرای   یَُهٌاتغ ترِ ؽر   یيگزفتِ ؽًَذ. ا ؽرًَذُ ٍ  یذتدذ یّغرتٌذ. اًرزص   یتٌرذ  قاترل دعرت

 یلیفغر یزٍ غ یلیفغر  یاّ اًزصی، ّا آالیٌذُپاک ٍ  یّا اًزصی یِ،ثاًَ یٍ اًزص یِاٍل یاًزص ،ًاپذیزیذتدذ

 ترأهیي  یاًذ. در ّز حال تزا ذُارائِ ؽ یياّذاف هؼ تأهیي یتزا یهٌاتغ اًزص تٌذی دعتِتا ّذف  یّوگ

 :قاتل طزح اعت یزتِ ؽزح س یذیکل یعَاالت یي،هؼ یهقذار تقاضا یک

 در دعتزط کذاهٌذ؟ یهٌاتغ اًزص 

 تَاى اعتحقال کزد؟ یه یئّا رٍػهٌاتغ را تِ چِ  یيا 

 اعت؟ یاراعتحقال هٌاتغ در اخت یالسم تزا فٌاٍری یاآ 

 ّوزاُ اعت؟ یّائ یٌِاعتحقال هٌاتغ هذکَر تا چِ ّش 

 ؽًَذ؟ یلتثذ یگزیدّای  تِ فَرت یذهٌاتغ هذکَر تا یاآ 

 ٍخَد دارد؟ یاًزص یلتثذ یتزا ییّا یچِ فٌاٍر 

 در دعتزط اعت؟ یاسهَرد ًّای  یفٌاٍر یاآ 

 چقذر اعت؟ یدر ّز فٌاٍر یاًزص یلتثذ یٌِّش 

 اعتفادُ کزد؟ یذتا یاًتقال اًزص یتزا ییّا اس چِ رٍػ 

 کذام اعت؟ یاًزص یـتخق یٌِتْ یَُؽ 

 کذام اعت؟ یٍ هقزف اًَاع اًزص یلاعتحقال، تثذ یطیهح یغتآثار س 

 اس خارج ٍارد کزد؟ یذتقاضا را تا یکغز یافادرات ٍخَد دارد ٍ  یهاساد هٌاتغ تزا یاآ 

 

 یٍ اعرتفادُ اس اتشارّرا   یهطزح ٍ ترا هرذل عراس    یاًزص ریشی تزًاهِدعت در چارچَب  یياس ا تیعَاال

عاختار هتوزکش )ػوذتا  یکػوذتا اس  یگذؽتِ کِ تخؼ اًزصّای  ؽًَذ. در دِّ یهٌاعة پاعخ دادُ ه

ٍ پاعخ دادُ  یهتوزکش تزرع ریشی تزًاهًِظام  یقیکت فَ  اس طزعَاالکزد،  یه یت( تثؼیاًحقار دٍلت

را تدزترِ کرزدُ    یدار یهؼٌر  یافرححات عراختار   یتخؼ اًزص یزاخّای  حال در دِّ یيؽذ. تا ا یه

ٍ ترَرط   یرقراتت  یتَعرؼِ تاسارّرا   ی،تخرؼ خقَفر   یگذار یِگغتزػ عزها ی،عاس یاعت. خقَف
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 ایري هقرزرات اس خولرِ    ینتٌظ یقؽکغت تاسار اس طز یقرفغ هقاد ی،هثادالت هٌطقِ ا یلتغْ ی،اًزص

 یتعاس ٍ کار هتوزکش تثؼ یکلشٍها اس  یگزت فَ  دعَاالتِ  یپاعخگَئ یَّیؽ یيتٌاتزاتحَالت اعت. 

السم ٍ تَعرؼِ   یتغرتزّا  یدراد ترا ا  یگرز ت هؾاتِ دعَاالت ٍ عَاال یياس ا یکٌذ. تخؼ گغتزدُ ا یًو

در طَل سهاى  ریشی تزًاهِ مهفَْ یيؽَد. تٌاتزا یعاس ٍ کار تاسار پاعخ دادُ ه یقاس طز یرقاتت یتاسارّا

 یاًزص ریشی تزًاهِ ی،اًزص یپظ اس افحح عاختار تاسارّا یذخذ یطدر ؽزا یقتافحح ؽذُ اعت. در حق

 یزپرذ  یؼآسهرا  یواتٍ تقرو ّرا   یاعتع یتزرع یؾگاُآسها یکاس  یٍ تْزُ تزدار یدادػوذتا تِ هفَْم ا

ِ اس ت یتِ ػٌَاى تخؾر  یزٍکِ ٍسارت ً یتاؽذ. اس آًدائ یه ٍ ّرا   یاعرت ع یيترذٍ  یترزا  یتیحراکو  ی ذًر

َ    یرذ، ًوا یًقؼ هر  یفایدر کؾَر ا یحَسُ اًزصّای  تزًاهِ ٍ تَعرؼِ   یرت لرذا اًدرام هطالؼرات السم، تق

 یهٌاعة ترزا ّای  هذل یيتذٍ یهٌاعة تزا یطؽزا یدادا یٌِ،سه یيدر کؾَر در ا ای ّای حزفِ یتظزف

ّرای   یاعتع یآثار ٍ تثؼات اخزا یـاهکاى تؾخ یدادا یهٌاعة تزا یطتذارک ؽزا یتکؾَر ٍ در ًْا

ِ سه یيرٍد. در ّور  یدعتگاُ تِ ؽوار هر  یياّای  یتاس هاهَر یهختلف در تخؼ اًزص طرزح کرحى    یٌر

 یزٍعٌذ آى تِ پضٍّؾگاُ ً یيٍ تذٍ یةتقَ یزٍآهَسػ ٍ پضٍّؼ ٍسارت ً یدر ؽَرا یاًزص ریشی تزًاهِ

عٌذ هرذکَر را   یيتذٍ یاًدام ؽذُ تزای ّا یٍ تزرع ؼاتهطالخحفِ ای اس گشارػ  یي. ایذهحَل گزد

  دّذ.  یپَؽؼ ه
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 جامع انرشي كشور ريسي برنامهسند راهبردي  چشم انداز

 

 یانیوب  ي،راهبرد یتوو با اجماع نظر کم  ذهانجام شاهي  یهب ربرس  یتبا عنا
 :یذگرد یبتصى ریهب شرح ز يارنژ رزیي ربانهمچشم انذاز مرکز 

ونذ زبرگ ات پا ا یاري ب  رزیي ربانهمم تىسعو کشىر، رد حىزه شش ربانهم  یانخذا
 يتقاضا تأمیه يربا  ياز منابع ارنژ ینورب استفاده به  یذبا اتک  ي،ارنژ

 ي(، و حضىر کارامذ رد بازاراهیطیمح  یستو آاثر ز ینوزه یه)با کمتر یداخل 
 جمهىري اسالمی اریان کشىري است: ی،و جهان  يمنطقو ا

 حىزه  خاص کشىر( رد یطکارامذ )با لحاظ شرااهي  هب ازباراه و مذل مسلط
 يارنژ رزیي ربانهم

 يربا  يرد بخش ارنژ یاستیس  یىاهيآاثر سنار یابیارز يربا  تىانمنذ 
تىسعو  یاراهيو منطبق رب مع  یکننذه منافع مل  تأمیهاهي  یاستاتخار س 

 یذارپا
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 اهداف كالن

  6931تْیِ اطلظ اطحػات اًزصی کؾَر )در ّز دٍ عوت ػزضِ ٍ تقاضا( تا پایاى عال . 

  ِتلٌذهذت تَعؼِ تخؼ اًزصی تا قاتلیت تِ رٍس رعاًی ادٍاری تا دٍ عال آیٌذُ تا ّای  تزًاهِارائ

 تا قاتلیت تطثیق ًتایح الوللی تیياعتفادُ اس دٍ هذل پذیزفتِ ؽذُ 

  ارسیاتی آثار اػوال یک عیاعتی هؼیي در تخؼ اًزصی ٍ ارائِ گشارػ تحلیلی ”ایداد قاتلیت

 پایاى تزًاهِ ؽؾن تَعؼِ حذاکثز تا“ حذاکثز طی عِ هاُ

  ریشی تزًاهِتذٍیي ٍ تْزُ تزداری اس هذل کاراهذ ٍ هٌطثق تز هؾخقات هوتاس ٍ ٍیضُ کؾَر تزای 

 اًزصی تا پایاى تزًاهِ ؽؾن تَعؼِ

 

 راهبردهاي سند

 پزّیش اس ایداد تؾکیحت خذیذ ٍ یا گغتزػ غیز ضزٍر تؾکیحت هَخَد در تذًِ دٍلت 

  ٌِاًزصی تا ّذف ّن افشائی ریشی تزًاهِّواٌّگی تا عایز هَعغات داخلی حاکویتی در سهی 

 دّی عاسهاى یافتِ  داخلی تا تاکیذ تز ؽکل ای ّای حزفِ ٍ پتاًغیلّا  اعتفادُ حذاکثزی اس ظزفیت

 ای حزفِتقاضا تزای پزٍرػ اؽخاؿ حقیقی ٍ حقَقی هتخقـ ٍ 

 تذٍیيّای  ای هطالؼات گذؽتِ )دعتاٍردّای پضٍّؾی یا هذلاعتفادُ حذاکثزی اس ًتایح قاتل اتک 

 ضزٍر ایي هطالؼاتؽذُ( تا ّذف پزّیش اس تکزار غیز

 گیزاى در حَسُ اًزصی عاساى ٍ تقوین دّی تفکز تقوین تَلیذ اطحػات، داًؼ ٍ ایذُ تا ّذف ؽکل 

  اًزصی تا ّذف تْثَد  ریشی تزًاهِگذاری ٍ  در حَسُ عیاعت الوللی تیيّوکاری هتقاتل تا هَعغات

 ٍ ظزفیت عاسی تزای خاهؼِ داًؾگاّی ٍ پضٍّؾی هزتثط ای ّای حزفِ کیفیت فؼالیت

 جرايياهاي  وشهپر

 :ػثارتغت اساًزصی  ریشی تزًاهِؼالیت هزکش ػٌاٍیي افلی هحَرّای ف

 دّی تاًک اطحػات )اطلظ( تخؼ اًزصی کؾَر ؽکل 

 تدشیِ ٍ تحلیل تخؼ ػزضِ اًزصی عاسی هذل ٍ 

 آثار هتقاتل اقتقاد کحى ٍ تخؼ اًزصی عاسی هذل 

 عالِ(  5ٍ کذّای هَرد ًیاس )تزای یک دٍرُ ّا  ٍ تذٍیي هاصٍل عاسی هذلافشارّا، تَعؼِ  تْیِ ًزم 

 ِحوایت اس هطالؼات داًؾگاّی )رعالِ دکتزی ٍ فَ  دکتزی(، اتا  فکز ٍ تَلیذ ایذُ ٍ اًذیؾ 


