
ر مگ یلاتی،تشک یچه یباست که رق ینا یجبس یعتطب

 یبالها یرر زرا د یگرد یلاتبلکه تشک یست؛ضدّ انقلاب ن یلاتتشک

 یورهدر د کهینکماا یگر؛است د گونهینا یج،. بسیگیردخودش م

بود که  یاآن مجموعه یجدفاع مقدّس، از اوّل انقلاب، همواره بس

خود  یبالها یررا ز ختلفم یافراد و جناحها و گروهها یهمه

 .یگرفتم

تان خود یبالها یرهمه را ز یدکه بتوان یدحرکت کن یطور شما

ما که اصول شبار شما خواهد آمد؟ آن یرز ی. البته چه کسیریدبگ

.یدکن یاز اصولتان تخطّ یدرا قبول کند. شما نبا

 نقشه عملیاتی

  یگام های عمل مواجهه تخصصی با مسائل کشور؛

نقش آفرینی علمی

 1 ینسخه

 1315 اسفند



 در یک نگاه
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 مقدمه 1

 



][.

 

 1831/ 71/ 11ها های سیاسى فرهنگى دانشگاهدر دیدار دانشجویان نخبه، برتران کنکور و فعالان تشکل]1[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elmi.kalk.ir/dide-kalan/#_ftn1
http://elmi.kalk.ir/dide-kalan/#_ftnref1


 تیم حول موضوع یا حوزه تخصصیتشکیل  2

]1[.

 حوزه تخصصی یعنی چه؟ 

…

 اولین قدم، وجود فرد محوری است 

 

http://elmi.kalk.ir/tashkil-team/
http://elmi.kalk.ir/tashkil-team/#_ftn1


 نیروی انسانیِ سیالِ دانشجویی باید مدیریت شود 

 دغدغه مند کردن افراد بسیار مؤثر است 

 

 



 دندار …تیم سازی نیازی به اساسنامه و  

فعالیت یک 

…

…

 کندها را جذب میها بچهمطالب مرتبط به درس 

 تیم باید تدریجاً توسعه یابد 



 تناوب جلسات مهم است 

 ها باید مشورتی باشدنقش هیات علمی 

…

 

 تمرکز کردن روی موضوع، عامل اصلی موفقیت 

 فرصت برابر برای همه دانشجوها 



–

–

–

 های تقویت تیم: صمیمیت و تداومراه 

 ]2[

 .11/72/1831در دیدار دانشجویان، ]1[ 

 .2 ح ،131 ص ،2 ج کافی، کلینی، –متی تَکثِرُ قَرْعَ الْبابِ یَفْتَحُ َلک ]2[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elmi.kalk.ir/tashkil-team/#_ftn2
http://elmi.kalk.ir/tashkil-team/#_ftnref1
http://elmi.kalk.ir/tashkil-team/#_ftnref2


 مسائلکسب تحلیل کلان از رشته و حوزه تخصصی و شناخت  3

]1[

…

]2[

http://elmi.kalk.ir/kasbe-tahlil-kalan/#_ftn1
http://elmi.kalk.ir/kasbe-tahlil-kalan/#_ftn2


––

]8[

 سب شناختهای اجرایی برای کاجمالی از روش 

 جلسات منظم فکر و نقد  

]1[

 ]5[

 ]1[

http://elmi.kalk.ir/kasbe-tahlil-kalan/#_ftn3
http://elmi.kalk.ir/kasbe-tahlil-kalan/#_ftn4
http://elmi.kalk.ir/kasbe-tahlil-kalan/#_ftn5
http://elmi.kalk.ir/kasbe-tahlil-kalan/#_ftn6


…

  

 دعوت افراد عمیق و متخصص در موضوع برای ارائه مطلب   

 راهنمایان كمک به البته ؛

باشید داشته استاد باید علمی كار برای شما بخشی. هر

.]1[كندمی راهنمایی او كنید؛می شما را كار. 

http://elmi.kalk.ir/kasbe-tahlil-kalan/#_ftn7


––

]3[

 

 خوب درس خواندن  

http://elmi.kalk.ir/kasbe-tahlil-kalan/#_ftn8


––

…

–

–



 

 

 

 

(2د... )ها باید بداننیا 98آنچه 



  

ی بسییر ا اسیی سییو جا باا ه ب  نکته

جاس بب نو ک بپراتر این اسییک که 

تا یه ییی ج به این جاس نب یب ب    

ه  ب ی بم نرب.شاج ای جیگر جاس



 

 متبحربرگزاری بازدیدهای هدفدار با راهنمای   

…

 رصد اتفاقات و تحولات حوزه تخصصی 

 های حوزه تخصصیتهیه لیست اولویت 

 .81/75/1831دانشجویان،  در دیدار با]1[ 

 .71/75/1818در دیدار دانشجویان، ]2[ 

 .11/72/1831در دیدار دانشجویان، ]8[ 

 تفکرُ ساعةٍ افضل من عبادة سبعین سنةٍ ]1[ 

http://elmi.kalk.ir/kasbe-tahlil-kalan/#_ftnref1
http://elmi.kalk.ir/kasbe-tahlil-kalan/#_ftnref2
http://elmi.kalk.ir/kasbe-tahlil-kalan/#_ftnref3
http://elmi.kalk.ir/kasbe-tahlil-kalan/#_ftnref4


 .118ش، قصار  1815البلاغه، نشر موسسه امیرالمؤمنین، قم نهج]5[ 

 .«فکر»ذیل  128، ص 8شیخ عباس، سفینه البحار؛ نشر موسسه انتشاراتی معصومه، قم، ج ]1[ 

 .11/71/1831 ،…در دیدار دانشجویان نخبه و ]1[ 

 .18/71/1835ها، در دیدار اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه]3[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elmi.kalk.ir/kasbe-tahlil-kalan/#_ftnref5
http://elmi.kalk.ir/kasbe-tahlil-kalan/#_ftnref6
http://elmi.kalk.ir/kasbe-tahlil-kalan/#_ftnref7
http://elmi.kalk.ir/kasbe-tahlil-kalan/#_ftnref8


 انتخاب مسئله و تسلط بر آن 4

…



]1[

 هایی از مسائل کشورمثال 

 حضور رشته ریاضی در حل مسائل کشور 

 گذاری غلطنابودی معادن به علت سیاست  

 های غلط در حوزه سلامتبررسی سیاست 

http://elmi.kalk.ir/halle-masale/#_ftn1


 ای نظامنهادهای رسانهمسائل حوزه هنر و بررسی عملکرد  

…

 نگاه بسته به نظام علم و فناوری کشور 

 



 نکات انتخاب مسئله 
 ها داریمنتخاب مسائلی که توان اثرگذاری در آنا 

 ایانتخاب بین مسائل ملی و منطقه 

 

 ایمسائل عمومی و مسائل دانشکده 

…

…

…



 های اجرایی برای انتخاب مسئله و تسلط بر آنروش 
 معیارهای انتخاب مسئله 

 نظران و اساتید و فعالین در آن حوزهمصاحبه با صاحب 

 مسئله را ساده نگرفتن 



 های درونی و دانشجوییمباحثه 

 ارتباط با مراکز علمی تخصصی و رصد تحولات و تصمیمات کشور 

–

 شجاعت ابراز نظر را داشته باشیم 

 های درسی را مرتبط انتخاب کردنپروژه 



 مطالعات کوچک و مستمر در یک سیر تخصصی 

…

 رسیدن به حرف یا ایده جدید 



 .13/73/1835در دیدار دانشگاهیان سمنان، ]1[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازیگری تخصصی و گفتمانمطالبه 5

http://elmi.kalk.ir/halle-masale/#_ftnref1
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/


]1[

–

–

––]2[

]8[.

http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftn1
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftn2
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftn3


––

]1[.

]5[.

…

––

http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftn4
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftn5


…

…

…

…

…

…



 ابزارهای مطالبه گری و گفتمان سازی 
  عوت مسئولین به دانشگاهد 

–

–

]1[!

http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftn6


 ایفضاسازی رسانه 

 صداوسیما ایرسانه و تخصصی نقد

 جهت مركزی بانک ریاست به كشور اصلی دانشگاه پنج دانشجویی بسیج نامه

هابانک تخلفات از جلوگیری



 پولی دانشجوی تخصصی نقد

 فرهنگی انقلاب عالی شورای عملکرد پیگیری



 تجمع و تحصن 

 تماس برقرار کردن با مجلس و دیگر نهادها 



––

 های دانشگاهیبرگزاری برنامه 

…

 های رادیویی یا تلویزیونیتهیه محتوا برنامه 

 انتشار نشریه و تولید محصولات فرهنگی 



––

]1[ 

http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftn7


 ایجاد سایت 

 



 گریمعیارهای اثرگذاری مطالبه 

محتوا

ابزار

ایرسانه درک

 سازیانهایی موفق از گفتمنمونه 



 !سازی این نیست که همه حرف ما را بزنندگفتمان 

 سازی برای مخاطبین مختلفگفتمان 



…

…

……

…

…

…



…

…

 

…

]3[ 

http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftn8


 ملاحظات مطالبه و سؤال از مسئولین 

 دن و قضاوت کردنتفاوت سؤال پرسی 

]1[.

 تکمیل نکردن پازل دشمن 

http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftn9


]71[.

]11[.

 ح سؤال تبدیل به معارضه نشودطر 

]12[.

 !کس شوددانشجو نباید بوق هیچ 

http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftn10
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftn11
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftn12


…

]18[!

 نفعان در هر مسئلهتوجه به موانع و ذی 

…

/ 73/ 15های مذهبى و شمارى از نخبگان دانشجویىها، نشریات، هیئتها، کانونتشکّلبیانات در دیدار جمعى از اعضاى ]1[ 

1832. 

 11/1/1831دیدار با دانشجویان ]2[ 

 1831/ 71/ 11ها های سیاسى فرهنگى دانشگاهر دانشجویان نخبه، برتران کنکور و فعالان تشکلدر دیدا]8[ 

 .18/71/1817در دیدار با نخبگان، ]1[ 

 .71/75/1818دیدار دانشجویان،  در]5[ 

 .21/72/1833در دیدار دانشجویان کردستان، ]1[ 

 11/71/31 – هاهای سیاسی فرهنگی دانشگاهلان تشکلدر دیدار دانشجویان نخبه و نفرات برتران کنکور و فعا]1[ 

 مصاحبه با صادق شهبازی]3[ 

http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftn13
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftnref1
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftnref2
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftnref3
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftnref4
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftnref5
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftnref6
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftnref7
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftnref8


 .81/75/1831در دیدار با دانشجویان، ]1[ 

 .11/75/1811در دیدار دانشجویان، ]17[ 

 1831/ 72/ 81های سراسر کشور در دیدار با هزاران نفر از اعضاى بسیج دانشجوئى دانشگاه]11[ 

 .81/75/1831در دیدار با دانشجویان، ]12[ 

 12/73/1812« روز ملی مبارزه با استکبار»آموزان و دانشجویان به مناسبت در دیدار دانش]18[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftnref9
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftnref10
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftnref11
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftnref12
http://elmi.kalk.ir/matalebegari/#_ftnref13


 پیگیری حل مسئله 6

]1[

. 

 … اهمیت پیگیری: یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب 

http://elmi.kalk.ir/peigiry/#_ftn1




 علل پیگیری نکردن 

 

 های پیگیریروش 
 هاخلاقیت در قالبتنوع و  

…

 استفاده مناسب از رسانه 

http://elmi.kalk.ir/wp-content/uploads/2015/08/4.6.jpg


 د گود شدن برای حل کردن مسئلهوار 

…

 .8/75/1811در دیدار با کارگزاران نظام، ]1[ 

 

 

 

 

 

http://elmi.kalk.ir/peigiry/#_ftnref1


 اصلاح نظام علمی کشور-مثال ملموس 7

 چرا اصلاح نظام علمی دانشگاه؟ 

 اهمیت دانشگاه 

]1[

]2[

 نقش دانشگاه تعیین کننده است 

]8[

 ترین زیرساخت پیشرفت کشورمهم 

]1[. 

. 

http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn1
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn2
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn3
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn4


 ارتباط صنعت و دانشگاه باید دنبال شود 

 مقالات باید نیاز کشور را برطرف کند 

]5[

 انتشار مقاله همه کار نیست، باید به عمل هم درآید 

–

–

]1[

 کار باید کردمعلوم است که چه 

]1[

 شروط دانشگاه اسلامی 

]3[

http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn5
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn6
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn7
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn8


–

–

 ها تأکید خواهم کردام، باز هم میگویم و باز هم بارها گفتهبار 

…

]1[

 هاستتقویت بنیه علمی یک فریضه برای شما دانشگاهی 

–

–

]17[

 هاوظیفه تاریخی دانشگاه 

]11[

 علم رکن امنیت بلندمدت کشور 

http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn9
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn10
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn11


]12[

…

 

 محورهای اصلاح نظام علمی دانشگاه 

…

 رشد دادن دانشجو در زمینه علمی 

––

]18[

]11[

http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn12
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn13
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn14


  

 ها بر مبنای نیازها و مسئله محور باشدفعالیت دانشگاه 

 كنید منطبق جامعه نیازهای بر را تانعلمی هایرشته

. 

 كنید پیدا كشور علمی عرصه در را جایتان

]15[. 

––]11[. 

]11[ 

http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn15
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn16
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn17


…

]13[. 

…]11[. 

…

: 

 

]27[ 

…

]21[. 

http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn18
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn19
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn20
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn21


…

 

 ها محور باشدوری در دانشگاهنوآ 

 است انقلاب قتلگاه داریم آنچه به اكتفای

]22[. 

. 

–

–

]28[. 

http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn22
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn23


…

. 

]21[. 

 دنقش پژوهش و تحقیق در دانشگاه جدی بشو 

 شود توجه آموزی علم فرهنگ به

––

]25[. 

 شود تحصیل نان برای نباید علم

]21[. 

 ما كشور در جدید علوم ویژگی مادیات؛ و گراییمدرک

http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn24
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn25
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn26


–

–

–

. 

]21[. 

 مباحثه حال در دائماً عمومی مجلس به دانشگاه تبدیل

–

–

]23[. 

 به علوم پایه و تحقیق مبنایی توجه شود 

 كنیم تربیت هم محقق باید

http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn27
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn28


–

–

]21[. 

 ساز پول سرمایه پایه علوم

–

–

]87[. 

  

 کار علمی دانشجویان با مسائل انقلاب نسبت داشته باشد 

 شود؟می جهاد موقع چه علمی كار

…

http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn29
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn30


 «ISI» 

––]81[. 

 ها حافظه محور نباشدنظام درس 

 شود اصلاح پروری حافظه نظام

––

]82[. 

 خودباختگی نسبت به نظام علم غربی از بین برود 

]88[

http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn31
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn32
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn33


 دانشجوها در کشور بمانند 

 !نیست اسلامی هجرت این

]81[. 

 ها؟نفهمهیچی برای

]85[. 

http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn34
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn35


 است درست رفتن خارج كدام

–

–

–

–

–

–]81[. 

 !شدند نوكر و رفتند

]81[. 

 ارتباط با صنعت 

 دانشگاه و دولت ارتباط ضرورت

http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn36
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn37


]83[. 

 صنعت با دانشگاه ارتباط اهمیت

]81[. 

 باشد هاییرشته چه در هادانشگاه از ما خروجی

––

]17[. 

. 

! 

http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn38
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn39
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn40


]11[. 

  

]12[. 

 های اجرایی اصلاح نظام علمی دانشگاهایده 

 تشکیل تیم تخصصی 

 کسب شناخت و تحلیل کلان 

http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn41
http://elmi.kalk.ir/eslah-nezam-elmi/#_ftn42


]18[

 

 انتخاب مسئله و تسلط بر آن 

…

 گریسازی و مطالبهگفتمان 

…

]11[
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 ی تخصصیبرگزاری دوره 

 .71/12/1811های سراسر کشو، در دیدار رؤسای دانشگاه]1[ 

 .71/12/1811جویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بیانات در جمع دانش]2[ 

 .25/72/1831های استان خراسان در دانشگاه فردوسی، در دیدار اساتید دانشگاه]8[ 

 .21/71/1831در جمع دانشجویان علم و صنعت، ]1[ 

 .18/71/1817در دیدار با نخبگان، ]5[ 

 .21/11/1832در دیدار جوانان نخبه، ]1[ 

 .27/71/1831ها، در دیدار اعضای بسیجی هیئت علمی دانشگاه]1[ 

 .21/17/1831السلام(، صادق )علیهبیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام ]3[ 

 .21/71/1831، های دانشجوییدر دیدار دانشجویان برگزیده و نمایندگان تشکل]1[ 

 .71/12/1811در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بیانات ]17[ 

 .21/72/1815های سراسر کشور، در دیدار وزیر و معاونان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مسئولان دانشگاه]11[ 

 .71/71/1833در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی، ]12[ 

 .25/72/1831های استان خراسان در دانشگاه فردوسی، در دیدار اساتید دانشگاه]18[ 

 .28/75/1811های سراسر کشور، در دیدار وزیر و مسئولان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و رؤسای دانشگاه]11[ 

 .11/71/1818ها، در دیدار اساتید دانشگاه]15[ 

 حمزه قطبی نژاد]11[ 

 صادق شهبازی]11[ 

 رشید قانعی]13[ 

 سید محمد علی نعمتی]11[ 

 علیرضا معادی]27[ 

 رشید قانعی]21[ 

 .71/12/1811بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ]22[ 

 .12/73/1837، در دیدار جوانان استان اصفهان]28[ 

 .18/11/1811در دومین روز از دهه فجر، ]21[ 

 .18/11/1833در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تهران، ]25[ 

 .22/72/1811، جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تهران]21[ 

 .71/17/1812ها، در دیدار رؤسای دانشگاه]21[ 

 .25/72/1831های استان خراسان در دانشگاه فردوسی، در دیدار اساتید دانشگاه]23[ 
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 .18/17/1831، در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی]21[ 

 .28/75/1835حقیقاتی، ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تدر دیدار رؤسای دانشگاه]87[ 

 .25/71/1831ی رویان، در بازدید از پژوهشکده]81[ 

 .18/17/1831، در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی]82[ 

 .11/71/1838در دیدار جمعی از جوانان استان همدان، ]88[ 

 .71/12/1811یرکبیر، بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی ام]81[ 

 .75/71/1838در دیدار جمعی از نخبگان علمی، ]85[ 

 .17/73/1838در دیدار جمعی از دانشجویان، ]81[ 

 .22/72/1811، جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تهران]81[ 

 .22/73/1831ها، بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه]83[ 

 .71/71/1831های صنعت خودروسازی، در بازدید از توانمندی]81[ 

 .18/17/1831، در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی]17[ 

 علی حسن زاده]11[ 

 رشید قانعی]12[ 

 دهعلی حسن زا]18[ 

 علی حسن زاده]11[ 
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 خودرو-تجربه عملیاتی 8

 شدهانجام هایفعالیت

 ایکتابخانه مطالعات

 مطالعات مرکز نشر ایران، سازیقطعه صنعت کتاب. 

 ایران بازرگانی

 ونقلحمل تجهیزات تأمین زنجیره راهبردی برنامه .

 بازرگانی مطالعات مرکز کتابخانه در موجود مقالات. 

 بتجار بررسی و تطبیقی مطالعه به مربوط خارجی مقالات. 

 خودرو صنعت در موفق کشورهای

 و سازان قطعه خودروسازان، از برخی سایت مطالعه. 

 آنان هایانجمن

 اسلامی شورای مجلس هایپژوهش مرکز هایگزارش. 

 گری ترویج و اجرایی و ایرسانه هایهماهنگی

 و وامحت تأمین جهت آنلاین عیار سایت مسئولین با جلسه. 

 خودرو صنعت یویژه پرونده ایجاد

 در تحلیلی مقالات و هایادداشت انتشار و نگارش. 

 تحلیلی-خبری هایسایت

 صنعت مشکلات پیرامون مستند یک ساخت جهت رایزنی. 

 ایرسانه سازیجریان جهت خودرو

 ثریا تلویزیونی برنامه جهت رایزنی. 

 بسیج اقتصادی مطالعات مرکز در خودرو گروه تشکیل. 

 هاآن با هفتگی جلسات و صنعت و علم دانشگاه دانشجویی

 رسدمی خروجی به که

 صنعت و علم دانشگاه در همایش دو برگزاری هماهنگی. 

 امیرکبیر دانشگاه در خودرو گروه تشکیل. 
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 ریف،ش های،دانشگاه دانشجویی بسیج مسئولین با رایزنی. 

 گریمطالبه هایبرنامه برگزاری جهت تهران و نصیر خواجه

 هادانشگاه در تخصصی

 نظرانصاحب و اساتید با صحبت و مصاحبه

 روزی ریزیبرنامه معاون) امین فاطمی رضا سید دکتر آقای. 

 (دهم و نهم هایدولت در تجارت و معدن صنعت،

 ستاد ونقلحمل معاون) جعفرپور امیر مهندس آقای. 

 برنامه تدوین مجری و کشور سوخت و ونقلحمل مدیریت

 (ونقلحمل تجهیزات راهبردی

 گذاریسیاست مسائل کارشناس) جلال مهندس آقای. 

 (کلان

 وزارت آمار اداره مدیرکل) نیازی مهدی سید مهندس آقای. 

 راهبردی برنامه طراحی در همکار و تجارت و معدن صنعت

 (ونقلحمل تجهیزات تأمین زنجیره

 شرکت ونقلحمل معاون خطاطی مهندس آقای. 

 سوخت مصرف سازیبهینه

 و علم دانشگاه خودرو دانشکده علمیهیئت کاکایی دکتر. 

 پلتفرم طراحی پروژه سابق مجری و صنعت

 عهتوس مرکز ساپکو، نماینده استراتژیک، مرکز) خودروایران. 

 (… و جدید محصولات

 مهر مسکن طرح طراحان از عباسی و پورپروین آقایان. 

 سایپا پلاسکوکار. 

 سازان قطعه انجمن. 

 رادیاتور کوشش. 

 :هستند مصاحبه لیست در که افرادی. 

 نوری دکتر. 

 خودروایران شرکت صادرات معاونت. 

 خودروایران سابق مدیرعامل منطقی. 



 بذرپاش. 

 ایپکو مدیرعامل میرسلیم. 

 امور معاون و خودروایران مدیرههیئت رییس نیا صالحی. 

 معدن صنعت وزارت صنایع

 تجارت و معدن صنعت وزارت خودرو دفتر مسئول گودرزی. 

 خودروایران تحقیقات مرکز رییس تقوی. 

 

 تولیدی محتوای

 فنّاوری توسعه و سازیقطعه

 :موجود وضع شناخت.1

 و آن ساخت فّناوری و قطعات تولید هایروش شناسایی. 

 نوین هایفنّاوری با آن مقایسه

 صنعت در فنّاوری انتقال قراردادهای مصاحبه مقدمات. 

 خودرو

 :مصرفکم خودروی .2

 جنبه از معمولی خودروی با مصرفکم خودروی تفاوت. 

 فنی

 مصرفکم خودروی تولید فنّاوری الزامات و اقتضائات. 

 در تردد حال در خودروهای سوخت مصرف میزان تعیین. 

 جهانی خودروهای با مقایسه و کشور

 تولید هایگلوگاه و خودرو قطعات ساخت هایروش تعیین. 

 حاکمیت و دولت نقش

 سیاست مدل) خودرو صنعت اندازچشم سند شناسیآسیب. 

 (اجرایی ضمانت و نظارت/ اجرا/صنعتی

 انحصار و سایپا و خودروایران سهامداری مدل بررسی. 

 ایجادشده

 کاریسیاسی و مجلس نمایندگان بیجای هایدخالت. 



 تولید اقتصادی مقیاس. 

 منتخب کشورهای تطبیقی مطالعه. 

 برزیل هند جنوبی کره چین. 

 المللیبین تعاملات و بازار

/ بودن انحصاری/ ایران در گذشته هایروش) گذاریقیمت. 

 (تطبیقی مطالعه

 قوانین با انطباق و میدانی مطالعه: فروش از پس خدمات. 

 (فروش نحوه هدف، کشورهای موجود، وضع) صادرات. 

 (شناسیآسیب موجود، وضع) خارجی هایسایت. 

 چه خودرو واردات قوانین و هامحدودیت) خودرو واردات. 

 (آمار – شودمی وارد خودرو میزان

 (هاسیاست و استانداردها) شودمی وارد خودروهایی چه. 

 واردات تعرفه تعین مبنای. 

 

 

 

 

 


