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اندیشکده در سال جدید:
توسعه اثربخشی ،تحکیم بنیانهای نظری
و تمایز سیاستی
سال  ۱۴۰۰به واقع نقطه عطفی در مسیر چندساله ظهور و رشد
اندیشکده حکمرانی شریف بود .مطابق پیشبینی یادداشت سالنامه
سال  ،1399استقرار دولت سیزدهم و تحقق نوعی از وفاق سیاسی ۱در
کشور ،باالجبار مسایل واقعی سیاستی کشور را بجای دعواهای تصنعی
سیاستزده در کانون توجهات قرار داد و فرصتی کمنظیر برای اثربخشی
واقعی اندیشکده فراهم نمود .مشارکت جدی در تهیه طرح تحول دولت؛
تحقق وعده تقرب سیاستی ۲با انتصاب دکتر خاندوزی -مشاور و عضو
هیات مدیره اندیشکده -بعنوان وزیر اقتصاد در کنار حضور عناصر
باسابقه اندیشکده در جایگاههای مشاوره وزرا و سازمانهای مرتبط نظیر
سازمان برنامه ،سازمان اداری و استخدامی ،و وزارتخانههای اقتصاد و
فناوری اطالعات؛ اثربخشیهای متعدد نظیر قانون تسهیل صدور مجوز
کسب و کار ،ابالغ مقرره عدالت و رقابت رسانهای ساترا ،و نهایتا تصویب
و اجرای آزمایشی رویای دیرینه گروه اقتصاد و سیاست اندیشکده
در اصالح عادالنه یارانه انرژی -پس از عبور از موانع جدی و تعدیالت
اساسی و علیرغم وجود نگرانیهایی در مرحله اجرا -همگی از نتایج اولیه
پنجرهفرصتهایسیاستیدورانجدیدسیاسیکشورمحسوبمیشوند.
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دکتر سید محمد صادق امامیان
همبنیانگذار و رئیس هیات مدیره

دورانی که در آن به تبع افزایش اثربخشی ،باید انتظار انواع نامالیمات
و حمالت تبلیغاتی و سیاسی را داشت .هجومی ناشی از ترکیبی از
حسادتها ،کجفهمیها و جمود اندیشهای در کنار احساس مخاطره
برای منافع احتمالی سیاسی ،بخشی و تجاری انگیزه کافی برای حمله
به اندیشکدهرا فراهم خواهد کرد .در سال  ۱۴۰۰هم شاهد نمونههایی
از این کمپینهای سفارشی تحت عنوان اندیشکده لیبرال یا غربگرا
در طرح اصالح یارانهها در مقابل هجمه کامال متفاوتی ناظر به نقش
اندیشکده در اصالح طرح موسوم به صیانت در فضای مجازی بودیم که
صدالبته آرایش متناسبیرا مطالبه میکند و بقول حافظ :باش تا دولت
صبحت بدمد کاین هنوز از نتایج سحر است .افزایش آستانه تحمل و
آمادگی برای مقابله با این دست حمالت باید به بخشی از توانمندیهای
اندیشکده مبدل گردد .با این وجود در پس انباشت و پیچیدگیروزافزون
مسایل بدترکیب ۳سیاستی ،چالشهای بنیادین نظام حکمرانی ملی ما
بیش از پیش نمایان شده است و مسولیتی بس خطیر و گریزناپذیر بر
دوش نهادهای مشاوره سیاستی نظیر اندیشکده حکمرانی شریف قرار
گرفتهاست.

از جمله الزامات این دوران جدید ،بازتولید مفهومی و نهادی مدل
حکمرانی دینی و سیاستگذاری اسالمی-ایرانی تراز گام دوم انقالب
اسالمی است .مبتنی بر تجارب حاصل از انبوه مطالعات نظری و مراکز
حوزوی و دانشگاهی متعددی که سالهاست در الیه مفاهیم بنیادین
و مناقشات نظری علم و حکمرانی دینی زمینگیر شدهاند و بنوعی در
چرخه معیوب تکرار مبانی و رکود گفتمانی گرفتار آمدهاند؛ اندیشکده
حکمرانی شریف بعنوان نهادی انقالبی ،عملگرا ،و آشنا به دانش روز
و تجارب بینالمللی در همکاری راهبردی با ظرفیتهای نوین نهادهای
نخبگانی حوزوی نظیر حوزه علمیه مشکات ،موسسه مسیر ،اندیشکده
دین و حکمرانی ،مرکز نوآوری مبتدا و شتابدهنده حنیف تالشهای
نظاممندیرا برای یافتنراههای عملی برونرفت از بنبست نظری حاضر
آغاز نمودهاند .بضاعت مزجاتی که به امید فیض و رحمت الهی و به
مدد همراهی نخبگان حوزوی میتواند از پس سالها عملگرایی و تنزه
متعمدانه از مناقشات بنیادین نظری ،دوران جدیدی را در مسیر رسیدن
به الگوی تمایز سیاستی ۴برای اندیشکدهرقم خواهدزد.
در حوزه بینالملل اما ،رویکرد توسعه ارتباطات منطقهای در دستور
کار اندیشکده قرار گرفت .عضویت در انجمن سیاستگذاری عمومی
خاورمیانه ،۵امضای تفاهمنامه با کالج سیاستگذاری عمومی دانشگاه
حمدبنخلیفه قطر ،شرکت در اجالس جهانی دوحه ،۶و احیای سلسله
نشستهای بینالمللی گفتگوهای حکمرانی ۷با محوریت موضوعات
منطقهای از ویژگیهای رویکرد نوین اندیشکده بود .در این بین البته،
مشارکت فعال در معدود اجالسهای بینالمللی دوران کرونا نظیر
کنفرانسجهانیسیاستگذاریعمومی ۸درشهربارسلونایکشوراسپانیا
و حضور و سخنرانیهای مجازی در سایر پلتفرمهای گفتگوی سیاستی
بینالمللی نظیر اجالس انجمن علوم سیاسی ۹و موسسه ارتباطات و
رسانه ۱۰همچنان در برنامه سالیانه اندیشکده قرار داشتند.
از منظر نهادی اما مسیر ترکیبی توسعه شبکهای و تثبیت نهادی رویکرد
اصلی اندیشکده در سال  ۱۴۰۰بود .فعالیت باشگاه سیاستپژوهی
بهعنوان بال آموزشی شبکه با برگزاری موفق چندین دوره مدرسه
حکمرانی و سیاستگذاری و رویداد برجسته پارلمان و حکمرانی،

توسعه همکاری با نهادهای مستقل و مرتبط نظیر مرکز مطالعات
پارلمان ،آزمایشگاه داده و حکمرانی و مرکز توسعه و رقابت ،در کنار
حرکت بسمت استقالل نهادی در قالب شرکت دانشگاهی دانشبنیان
حسنا -با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف -اهم تحوالت نهادی شبکه
اندیشکده حکمرانی در سال گذشته بود که دوران جدیدی از همکاری
و تعامل نزدیک با دانشگاه صنعتی شریف و زیستبوم نوآوری کشور را
نوید میدهد . .در همین جا الزم است از همکار یها و مساعدتهای
پژوهشکده سیاستگذاری شریف در سالهای گذشته -به عنوان کانال
ارتباطی اندیشکده و دانشگاه صنعتی شریف -نهایت تشکر و قدردانی
را ابزار دارم .بدیهی است تغییر نوع ارتباط اندیشکده و دانشگاه در
قالب موسسه دانشگاهی حسنا به معنای قطع همکار یهای علمی
و سیاستی با پژوهشکده سیاستگذاری و دانشکده مدیریت و سایر
دپارتمانهای دانشگاهی مرتبط با حوزه سیاست گذاری عمومی و
حکمرانی در دانشگاه صنعتی شریف و سایر دانشگاههای اصلی کشور
نخواهد بود .در این بین اما عدم برگزاری پنجمین کنفرانس حکمرانی
و سیاستگذاری بواسطه ادامه شرایط کرونایی و برخی عدم همکاریها،
از جمله ناکامیهای قابل ذکر امسال بود که جبران آن در سال جدید
ضروری و الزم است.
در پایان به سنت حسنه مالوف ،از تالش قابل تقدیر تمامی همکاران،
مدیران و اعضای محترم هیات امنا ،هیات مدیره و شورای علمی
اندیشکده کمال قدردانی و تشکر را دارم و سالی پربرکت و موفق برای
اندیشکده ،دانشگاه و ایران اسالمیمانرا آرزومندم.
پینوشت:

1. political consensus
2. policy proximity
3. wicked problems
4. policy distinctiveness
5. AMEPPA
6. Doha Forum
7. Governance Talks
8. ICPP
9. PSA
10. IIC
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تالش ،امید ،موفقیت
سال گذشته به لطف الهی و با همت و سختکوشی تحلیلگران
کوشا و با اراده اندیشکده با حرکت رو به جلو و تعمیق اثر بخشی
های سیاستی همراه بود.
ثمرات پیگیر یهای گروههای تنظیمگری و سیاستگذاری
اقتصاد در مقوله تسهیل صدور مجوز به بار نشست و درگاه ملی
صدور مجوز در اواخر سال گذشته بهصورت جدی فعالیت خود
را آغاز کرد تا مانع بزرگی از پیش روی کارآفرینان و تولیدکنندگان
برداشته شود.
در همین راستا مبحث رفع انحصار نیز پیشرفت خوبی داشت
و نهادهایی مانند کانون وکال رفته رفته در حال تن دادن به
مکانیسمهای رقابتی و ضدانحصار هستند.
باشگاه سیاستپژوهی بهعنوان یکی از نهادهای نوپای حول
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حمزه امیری
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف
اندیشکده با برگزاری مدرسه تابستانه فعالیت جدی خود را آغاز
نمود و با چند رویداد سال خود را ادامه داد.
انتشار گزارشهای موردی رصد دولت و اثربخشی یافتههای نظام
مستخدمین عمومی در گروه مطالعات دولت بهصورت مستمر
در دستور کار قرار گرفت.
گروه رسانه با تجربه ارزشمند نهادسازی در تنظیمگری رسانه،
طرح تحول رسانه ملی را تکمیل کرده و نگاشت نهادی صنایع
فرهنگی رسانه ای بهعنوان اجزای اصلی نظام رسانهای کشور را
روی میز قرار داده است .این نگاشت میرود تا بهعنوان مرجع هر
گونه توصیف ،تحلیل و تجویز سیاستی قرار گیرد.
مطالعات شاخص سالمت تنظیمگر و تنظیمگری رقابت در گروه
تنظیمگری به بلوغ خود رسید .مرکز توسعه رقابت با انشعاب

از این گروه بهصورت مستقل شروع فعالیتهای خود را جشن
گرفت.
دستاورد ویژه مرکز مطالعات پارلمان برگزاری نخستین رویداد
تخصصی پارلمان و نظام حکمرانی بود که با کیفیت باال برگزار
شد و نویدبخش برگزاری ساالنه این رویداد در مقیاس کمی و
کیفی باالتر بود.
گروهاحیاشدهالگوهایحکمرانیبابرگزاریرویدادهایبینالمللی
 International Governanace Talksبازگشتی قدرتمند
داشت و آماده میشود تا با بدنه جوان خود بخش مهمی از
ماموریتهای اندیشکده را به دوش بکشد.
اندیشکده دو دستاورد ویژه نیز داشت .طرح اصالح نظام توزیع
یارانه بنزین پس از عبور از گردنههای سخت نظام تصمیمگیری،
بهعنوان یکی از بینظیرترین تجربیات نظام حکمرانی توسط یک
اندیشکده بیرون از ساختار دولت طراحی و به مرحله پایلوت
رسید .این طرح که اکنون در جزیره کیش در حال اجراست
میتواند زمینهساز نقشآفرینی نظام اندیشکدهای در تصمیمات
کالن و حل مسائل اصلی کشور باشد.
همزمان طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی که در
افکار عمومی به اشتباه بهعنوان طرح صیانت اطالق شد از
دستاوردهای دیگر مجموعه اندیشکده بهویژه گروه حکمرانی
عصر دیجیتال بود که با یک طراحی نهادی ،در پی سامانبخشی
به نظام حکمرانی فضای مجازی در کشور بوده است .اگر چه
غلبه فضای مسموم و زرد سیاسی و رسانهای مانع از پرداختن
تخصصی به ابعاد طرح شده است اما به تاکید میتوان گفت
راهی جز نظامبخشی ساختاری -نهادی به عرصه فضای مجازی

وجود ندارد.
در کنار این فعالیتها ،ستاد اندیشکده بهعنوان پشتیبان و حامی
مادی و معنوی گروههای تخصصی و نهادهای مرتبط اندیشکده،
بیش از پیش پر ثمر ظاهر شد تا تحلیلگران با خیال آسودهتری
به فعالیتهای مجدانه خود بپردازند .افزایش انسجام داخلی
و تثبیت هویت سازمانی اعضای اندیشکده ،توسعه تولیدات
رسانهای ،حضور فعال در شبکههای اجتماعی ،تعامالت شبکهای
با اکوسیستم اندیشکدهای کشور ،مراودات بینالمللی با فعالین
حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در منطقه و فرامنطقه از
اهم فعالیتهای سال گذشته ستاد اندیشکده بود.
تاسیس شورای علمی با حضور اعضای کلیدی اندیشکده و
صاحبنظران خارج از اندیشکده گامی بود به سوی تعمیق
یافتههای سیاستی و تضارب نظرات و ایدههای مطرح در اندیشکده.
و بیش از همه هیات مدیره محترم اندیشکده که همه انرژی
خود را مصروف حرکت رو به جلو مجموعه اندیشکده کردند و
با هدایتها و نظارتهای دقیق خود حامی و پشتیبان ما بودند.
همه این تالشها و دستاوردهای کمنظیر میسر نمیشود مگر
با اراده ،تخصص و همت برادران و خواهران عزیزم در بدنه
اندیشکده که با ممارست و پیگیر یهای خود علیرغم انبوهی
از مشکالت ریز و درشت باعث سربلندی و افتخار اندیشکده در
عرصه نظام مشاوره سیاستی و حکمرانی ایران عزیز اسالمی
بوده اند.
تجربیات و دستاوردهای سال گذشته را کولهباری می کنیم
برای مسیر دشوار و البته امیدبخش پیش رو .به امید سربلندی
ایران عزیز.
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در یک نگاه

10

اقدام
بینالمللی

مقاله

رویداد

نشست
تخصصی

4
2
10

3
1
5

1
1
-

5
5
7

4
1

-

3
1
-

17
6
-

اقدام بینالمللی

3
مقاله

رویداد

نشست
تخصصی

نشریات/
کتب

-

حضور
در رسانه

12
4
1
1
1

6
2
7
1

-

-

1
-

نشریه

حضور
در رسانه

یادداشت
سیاستی/تخصصی

۸
5
9
29
11
16
20
11
-

گزارش

۱
4
6
18
4
1
4
-

گروه سیاستگذاری
اقتصاد
گروهتنظیمگری
گروهحکمرانی
رسانه و ارتباطات
گروهحکمرانی
عصر دیجیتال
گروه مطالعات دولت
و بخش عمومی
گروه الگوهای
حکمرانی
باشگاه
سیاستپژوهی
مرکز مطالعات
پارلمان
مرکز
توسعه رقابت
در مجموع

یادداشت
سیاستی/تخصصی

گزارش

11

شورای علمی

به سمت مکتب فکری و نظری
سیاستگذاری اسالمی-ایرانی
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"انسجام نظری  و دانشی" ،انطباق با "نظام ارزشی و اقتضائات بومی" ایرانی اسالمی،
پرهیز از تقلید علمی یا غلبه نگاه عمل زده ،و نهایتا ضرورت رویکرد "بین گروهی و
بین رشته ای" از جمله دغدغدهای بنیادین و وجوه تمایز اندیشکده حکمرانی شریف
از ابتدای تاسیس بوده است .هر چند وجوه انبوهی از تجارب ناموفق در ماندن در سیاه
چاله مباحث نظری و انتزاعی ،اندیشکده تازه تاسیس را در سالهای نخستین بیشتر به
سمت رویکردی"عملگرا" و ناظر به "اثربخشی" سیاستی رهنمون کرده بود ،بلوغ نهادی
و ضرورتهای ناشی از اثربخشیهای قابل توجه اندیشکده" ،تعمقی نظام مند و تمرکزی
ساختاری" را طلب می کرد که تشکیل"شورای علمی" اندیشکده پاسخی به این نیاز به روز
و ضرورت سیاستی است.
تنها طرح ها و پروژه هایی در این شورا ارایه میگردند و در بوته نقد و بررسی قرار می گیرند
که از مراحل مطالعاتی عبور کرده و در قالب یک طرح سیاستی  در شرف "اجرایی سازی یا
اثرگذاری" هستند و مشخصا دارای" تمایزات فکری و روشی" نسبت به دیگر فعالیتهای
مشابه هستند .لذا هدف از این جلسات بیش از تبادل نظر و نقد سازنده ،ایجاد فضایی
گفتمانی برای همزبانی و تعمق نظری و همچنین ایجاد چارچوبی دانشی منطبق با مبانی
دینی و ارزشی برای پیوند طرح ها و فعالیتهای سیاستی اندیشکده است؛ تا از این طریق
بتوان یکپارچگی و ارتباط بین فعالیتهای مختلف اندیشکده را بیش از پیش افزایش داد
و به سمت توسعه یک نظام یا "مکتب فکری و نظری" متمایز مبتنی بر الگوی فکری
اسالمی و ایرانی برای اندیشکده حکمرانی شریف حرکت کرد .هر چند در قدم نخستین  
شورا با محوریت گردهم آوردن مدیران گروه ها و عبور از نگاههای دسیپلین زده شکل
گرفت ،افزوده شدن تعدادی از مشاوران دانشگاهی و حوزوی نقطه آغازین حرکت به
سمت توسعه مفهومی و نظری مطلوب محسوب می شد که امیدواریم در سال ،1401
با سرعت بیشتر و ترکیب متنوع تری از شورای علمی این مسیر ادامه یابد و اثرات آن در
توصیههای سیاستی متمایز اندیشکده نمایان و محسوس گردد.

اعضای شورا
اعضای دانشگاهی
• دکتر سعید نریمان ،عضو هیات علمی شورای عالی انقالب فرهنگی
• دکتر علی صناعی ،عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
• دکتر مرتضی زمانیان ،عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
• دکتر امیراحمد ذوالفقاری ،عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
اعضای حوزوی
• حجت االسالم و المسلمین علیرضا قربانی ( اندیشکده مسیر)  
• حجت االسالم و المسلمین محمد مهدی همتی ( اندیشکده مسیر)
• حجت االسالم و المسلمین حسین علیزاده (موسسه مطالعاتی دین و حکمرانی)
• حجت االسالم و المسلمین سید مهدی تجریشی ( معاونت راهبردی سازمان تبلیغات اسالمی)
• حجت االسالم و المسلمین مجتبی عرب (مدیر بنیاد و حوزه علمیه نهضت)
اعضای حقوقی
• مدیر اندیشکده
• پژوهشگران ارشد
• مدیران گروهها و نهادهای مستقل مرتبط
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گروه
سیاستگذاری اقتصاد

از اقتصاد انتخاباتی تا تحول اقتصادی دولت

به عنوان یکی از با سابقه ترین گروههای اندیشکده ،گروه سیاست گذاری اقتصادی سال  1400را با بهاری انتخاباتی
آغاز کرد .طراحی بسته سیاستهای اقتصادی جهت ارائه به تمامی کاندیدهای سیزدهمین انتخابات ریاست
جمهوری و رایزنی نزدیک با ستادها جهت گنجاندن سیاستهای پیشنهادی اندیشکده در بستههای انتخاباتی
درعین حفظ فاصله سیاسی با کمپین ها و رعایت اصل "نه سیاسی" اندیشکده -کمک به طراحی بخش اقتصادیمناظرات با هدف استفاده بهینه از این فرصت جهت موضوع سازی و گفتمان سازی اصالح اقتصادی ،این گروه
اندیشکده را به کانون رفت و آمدهای صد البته "سیاستی" و "نه سیاسی" اندیشکده بدل ساخته بود.
در فردای رقابتهای انتخاباتی ،اندیشکده در مسیر بدون توقف کارآفرینی سیاستی سوار بر بسترهایی چون طرح
تحول دولت و مباحثات و برنامههای فرآیند انتخاب وزرای اقتصادی دولت منتخب ،از هر دریچه فرصتی برای
جاگذاری رویکرد بازتوزیعی و عادالنه خود در اصالح نظام یارانههای سوخت و کاالهای اساسی استفاده نمود .صدور
تقدیرنامه معاونت اقتصادی ریاست جمهوری مبنی بر اثرگذاری مشهود و کارآفرینی سیاستی موفق اندیشکده
حکمرانی شریف ،عالوه بر اثری نمادی" ،سندی تاریخی"  بر امکانپذیری و اثربخشی نهادهای سیاست پژوهی و
اندیشکدههای پیشرو در فضای سیاستی و عملیاتی کشور محسوب می شود.
در این بین راهیابی دکتر خاندوزی به صندلی وزارت اقتصاد در باب همایون ،در کنار تصویب و اجرای سیاست"بنزین
برای همه" بر مبنای اصول بسته سیاستی اندیشکده حکمرانی شریف ،این گروه را به کانون توجهات ،انتقادات و گاه
حکمالت دلسوزان ،منتقدان و در مواردی تنگ نظران به صورت بی سابقهای قرارداد که خود تجربه نوینی در عمر
شش ساله گروه و اندیشکده به حساب می آمد.
مروری جامع بر عملکرد
سال 1400
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گروههای اندیشکده و
سیاستگذاری در سال 1400

اتفاقات مهم در کشور و خروجیهای متناظر گروه
| |انتخابات ریاست جمهوری ،طراحی سواالت اقتصادی برای مناظرات نامزدها

اعضای گروه

نهادهای مرتبط

مرتضی زمانیان

هیات علمی دانشگاه صنعتی
امیرکبیر

گزارشها
| |اصالح رویکرد نظام حمایتی کشور  /مرتضی زمانیا ن
| |پیشنهاد اصالح الگوی تخصیص یارانه بنزین

امیراحمد ذوالفقاری

اقدامات  بینالمللی

دکترای اقتصاد از دانشگاه
عالمه طباطبایی

یادداشتهای تخصصی و سیاستی

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه
صنعتی شریف /دانشجوی دکترای
اقتصاد دانشگاه UCL

|
|
|
|
|

کارشناسی ارشد مدیریت
کسبوکار از دانشگاه امیرکبیر

|
|

سینا ضیایی

سایت اندیشکده

محمد حججی

|دستهبندی انواع و اهداف حمایت از کسب و کارهای کوچک سایت اندیشکده
سایت اندیشکده
|بررسی مواد قانونی ایجادکننده انحصار در کشو ر
|اصالح قانون انتخابات
|برخی مواد قانونی ایجاد کننده انحصار در ایران
|پیشنهاد اقدامات تسهیل صدور مجوز و حذف مقررات زائد در حوزه کسب و
خبرگزاری اقتصاد آنالین
کارها 
|نقدو بررسی طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
		
|پیشنهاد برگزاری نشستهای انتخاباتی

وحید یکه رنجبر
کارشناس ارشد مدیریت
کسبوکار از دانشگاه امیرکبیر

مصاحبهها
| |طرح تخصیص سهمیه بنزین به فرد  /مرتضی زمانیا ن
| |الزامات حذف ارز ترجیحی  /مرتضی زمانیا ن

ایرنا
روزنامه فرهیختگان

اثرگذاری
| |تصویب طرح تخصیص بنزین به فرد در دولت
| |تصویت طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در مجلس شورای اسالمی

18

تقدیرنامه

برنامههای رسانهای
|
|
|
|
|
|
|
|
|

تیتر امشب
|بررسی حذف ارز ترجیحی 
گفتگوی ویژه خبری
|تبعات سیاست ارز ترجیحی 
گفتگوی ویژه خبری
|طرح دولت در مورد اصالح تعرفه گاز 
گفتگوی ویژه خبری
|انحصار در مجوزهای کسبوکار 
گفتگوی ویژه خبری
|ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم 
تیتر امشب
|تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در دهه نود 
میز اقتصادی خبر نیمروزی
|طرح تسهیل صدور مجوزها
میز اقتصادی خبر نیمروزی
|بررسی وضعیت یارانه گاز 
رادیو اقتصاد
|بررسی حذف ارز ترجیحی

جلسات سیاستگذاری
|
|
|
|

|طرح اصالح الگوی تخصیص بنزین یارانهای  /معاون اقتصادی رئیس
جمهوری ،وزیر اقتصاد ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
|طرح اصالح تخصیص یارانه حاملهای انرژی  /معاون اول رئیس
جمهوری ،معاون اقتصادی رئیس جمهوری ،وزیر نفت ،وزیر اقتصاد
|طرح حذف ارز ترجیحی  /رییس مجلس
|نحوه حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی  /رییس مجلس

برنامههای کالن در سال 1401
| | طرح اصالح الگوی تخصیص بنزین یارانهای
| |طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار

شبکه همکاری
| |مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی
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گروه تنظیمگری
از سیاستهای تنظیمی تا زیست بوم تنظیم گری

رویکرد حکمرانی تنظیمگرانه ،سالهاست در ادبیات سیاست گذاری عمومی ایران با نام اندیشکده حکمرانی شریف گره خورده است .در پس انتشار
دیرهنگام کتاب "درآمدی بر دولت تنظیم گر" توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری و به یمن خانه تکانیهای تغییر دولت؛ و در
ادامه تمرین عملی سیاست گذاری تنظیمی در عرصه رسانههای نوین ،جنجال طرح موسوم به "صیانت" و لزوم مداخله متمایز دولت جدید در
این بازی قطبی شده ،سبب انفتاح باب جدیدی برای ارائه بستهای نوین در حوزه"زیست بوم تنظیم گری"به عنوان جایگزینی برای طرح صیانت شد.
رویکردی که اصول آن در یادداشت " رویکرد نظام سازی در فضای مجازی" تئوریزه و مدون گردید .جدای از سرنوشت سیاست زده تمام ویرایشهای
متفاوت طرح مزبور ،ارائه بسته سیاستی جامعی در مسیر تحقق "نظام تنظیم گری" ،تجربه نوین و توسعه مفهومی ارزشمندی برای گروه تنظیم
گری اندیشکده محسوب می گردد.
توسعه بینالمللی رویکرد انضمامی سیاستهای تنظیمی اندیشکده در تمام طول سال  1400به جدیت دنبال شد .از کنفرانس  PSAدر فروردین
ماه تا رویداد  RegGovدر خردادماه و بعدتر کنفرانس  ICCP5در شهر بارسلونا ،مقاالت مرتبط با تجربه تنظیمگری در ایران همواره پای ثابت پنلهای
مرتبط بود .به رویدادهایی آ کادمیک باید سلسله رویدادهای سیاستی  IICدر پاییز و زمستان  1400را نیز اضافه نمود .به ویژه کنفرانس IRF2021
که باالترین اجتماع تنظیم گران رسانه و ارتباطات جهانی محسوب میشود و برای دومین سال میزبان سخنرانی نماینده  GPTTبود.
از نظر اثربخشی اما تصویب پرحاشیه قانون "تسهیل صدور مجوز" ،بارقههای امیدی را در پس سال ها مقاومت البی ها و نفوذ و حمالت برخی
اصناف و گروهها به اندیشکده نمایان ساخت و نهایتا سیاستهای رقابتی گروه تنظیم گری با تصویب مقررات پیشنهادی در کمیسیون تنظیم
مقررات ساترا و در کنار تغییر ترکیب شورای رقابت و انتصاب دکتر ذوالفقاری به مشاورت ریاست جدید آن شورا ،سالی پر افتخار و رو به جلو را برای
این گروه باسابقه اندیشکده رقم زد.
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گروههای اندیشکده و
سیاستگذاری در سال 1400

اعضای گروه
مصاحبهها

امیر احمد ذوالفقاری
دکترای اقتصاد
دانشگاه عالمه طباطبائی
مدیر گروه تنظیمگری

نهادهای مرتبط

| |افزایش حق اشتراک پلتفرم ها ریشه در انحصارطلبی دارد/
خبرگزاری فارس
امیراحمد ذوالفقار ی
| |سنگ بزرگ نشانه نزدن است /امیراحمد ذوالفقار ی
پژوهشکده تحقیقات راهبردی

| |آیا «ذرهبین» به موتور جستوجوی ملی تبدیل میشود؟ /امیراحمد
ماهنامه پیوست
ذوالفقار ی

سید محمدصادق امامیان
دکترای سیاستگذاری عمومی
دانشگاه  Edinburghاسکاتلند

مرتضی زمانیان
دکترای اقتصاد
دانشگاه Bocconiایتالیا

اقدامات  بینالمللی

محمد محسن مومنیراد
دانشجوی دکتری سیاستگذاری
عمومی دانشگاه تهران

محمد مهدی جعفریان
دانشجوی دکتری سیاستگذاری
عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی

محمد صادق فراهانی
دانشجوی دکتری حقوق
دانشگاه تهران

رضا قاسمیپور
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف

گزارشها
|
|
|
|

|بازنگری در تنظیمگری کالن فناوری ها  /محمد محسن مومنیراد
|مرور ادبیات شاخصهای ارزیابی حکمرانی تنظیمگری
|معرفی مدل ارزیابی سالمت تنظیمگر
|تحلیل و جمعبندی مدل ارزیابی سالمت تنظیمگر در ساترا

اقدامات بینالمللی
| |ارائه مقاله و حضور در کنفرانس  5 International Conference On
 Public Policyبارسلونا

| |سخنرانی “Approaches to online platform regulation – balancing
IIC
  economic and social considerations

امیر حسین داوری
دانشجوی کارشناسی ارشد
مدیریت

مژده ناطقی
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
خطمشیگذاری ،دانشگاه عالمه طباطبایی
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برنامههای رسانهای
| |مشکل تامین برق  /امیراحمد ذوالفقار ی اخبار شبکه یک ساعت 14

کتب
| |درآمدی بر دولت تنظیمگر

نشریات
| |ماهنامه تنظیم گفتار

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

مرتضی زمانیان -سید محمد صادق امامیان -امیراحمد 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 Pandemic
 Intermedia
  سید محمد صادق امامیان

یادداشتهای تخصصی و سیاستی
|
|
|
|
|

|پیشنهاد اقدامات تسهیل صدور مجوز و حذف مقررات زائد در حوزه کسب و کارها  /امیراحمد ذوالفقاری
|انحصار پلتفرمهای نمایش خانگی دولتی نیست  /امیراحمد ذوالفقار ی
|پیشنهادات اصالحی طرح "پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی" /مرتضی زمانیان -امیراحمد ذوالفقاری
خبرگزاری فارس
|رسانههای پلتفرمی از چه مواردی ناگزیرند؟ /سید محمدصادق امامیا ن
ماهنامه پیوست
|از رویکرد «تکبخشی» تا حکمرانی «چندسطحی» فضای مجازی /سید محمدصادق امامیا ن
خبرگزاری دانشجو
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گروه
حکمرانی رسانه
و ارتباطات
گروه حکمرانی ارتباطات و رسانهی اندیشکدهی حکمرانی شریف باهدف ورود به حوزهی سیاستپژوهی
رسانه و گسترش آن -که در میان پژوهشهای حوزهی رسانه و تصمیمسازی جای خالی آن بهشدت
حس میشد -تشکیل شده است .این گروه با منظر خود یعنی منظر حکمرانی تالش میدارد تا به
بررسی مسائل سیاستی و طراحی و پیشنهاد سیاستهای متناسب در نظام رسانهای ایران بپردازد.
این گروه تابهحال در حوزههای مختلف نظام رسانهای ایران در سه سطح حکمرانی ،سیاستگذاری و
تنظیمگری به طراحی سیاستها در حلقههای مختلف زنجیرهی ارزش صنایع رسانهای و بهصورت کلی
در میان بازیگران نظام حکمرانی رسانهایران ،معماری تنظیمگران این حوزه ،تدوین مداخالت سیاستی،
پیشنویس قوانین ،مقررات و دستورالعملها برای نهادهای مختلف این حوزه پرداخته است و در
ادامهی مسیر خود نیز تالش بر گسترش آن خواهد داشت.

مروری جامع بر عملکرد
سال 1400
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گروههای اندیشکده و
سیاستگذاری در سال 1400

اعضای گروه
سیدمحمدحسینخلیلی

اتفاقات مهم در کشور و خروجیهای متناظر گروه
| |تغییر ریاست سازمان صداوسیما :تدوین طرح تحول سازمان صداوسیما
و بستهی جامع «رسانهی خدمت عمومی»

نهادهای مرتبط

کارشناسی ارشد مطالعات
فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران
مدیرگروه

گزارشها

راضیه عبدالهی

اقدامات  بینالمللی

(پژوهشگر) -کارشناسی ارشد
مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما

|

محدثه حقی

|

(پژوهشگر) -کارشناسی ارشد حقوق
عمومی دانشگاه شهید بهشتی

|

فاطمه عباسیان
(پژوهشگر) -کارشناسی ارشد
فلسفه دانشگاه تهران

|
|

حمید عزیزیان
(پژوهشگر) -کارشناسی ارشد
مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما

|

|نقشهی جامع بازیگران نظام حکمرانی رسانه در ایران  /محدثه حقی،
راضیه عبداله ی
|بررسی وضعیت بازیگران نظام حکمرانی فضای مجازی در ایران و
تداخلهای کارکردی آنها  /محمدحسینی
|بررسی وضعیت بازیگران نظام حکمرانی موسیقی در ایران و
تداخلهای کارکردی آنها  /سیده مینا موسوی
|بررسی وضعیت بازیگران نظام حکمرانی رسانههای صوتی-تصویری
در ایران و تداخلهای کارکردی آنها  /زهره احمدی
|بررسی وضعیت بازیگران نظام حکمرانی صنعت نشر در ایران و
تداخلهای کارکردی آنها  /سوسن رادمانپژوه
|رسانهی خدمت عمومی و انتخابات  /فاطمه حسننژاد ،محمد
گاپله ،سیدمحمدحسین خلیلی

مصاحبه ها
| |ضرورت تحول واقعی در سازمان صداوسیما
| |مصاحبه شونده :سید محمدحسین خلیلی
| |محل انتشار :پلتفرمهای میزبانی پادکست (پادکست حکمرانی در عمل)

26

یادداشتهای تخصصی و سیاستی
|
|
|
|
|
|
|
|
|

[نشریه پیوست]

|تلوبیون پالس؛ صیانت از منافع عمومی یا خسارت به کسبوکارهای خصوصی؟  /حمید عزیزیا ن
|بی طرفی؛ قربانی مجمع الجزایری و غیر حرفهای بودن در سازمان صدا و سیما  /محدثه حقی
نشریهی رستاک
|رسانۀ خدمت عمومی ،مفهومی سهل و ممتنع  /فاطمه عباسیا ن
|در نظام حکمرانی رسانهایران چه میگذرد؟؛ بازیگران مختلف نظام حکمرانی رسانه در ایران و کارکردهای آنها
نشریهی رستاک
 /راضیه عبدالهی ،محدثه حق ی
نشریهی رستاک
|«تحول»؛ ضرورتی انکارناپذیر برای سازمان صداوسیما  /حمید عزیزیا ن
|صداوسیمای پیمان جبلی در شش ماهی که گذشت  /سیدمحمدحسین خلیلی
نشریهی رستاک
|سینمای ایران؛ صنعت هرجومرجها  /حمید عزیزیا ن
|نظام هنجاری رسانه و مصادرهی مفهوم تنظیمگری؛  یا چرا تنظیمگری رسانه در ایران با محدودگری مترادف میشود؟ /
نشریهی رستاک
سیدمحمدحسینخلیل ی
نشریهی رستاک
|حکمرانی سینما و آشفتگی فعالین آن  /راضیه عبداله ی

نشریات
| |نشریهی رستاک شمارهی اول (پرونده ویژهی تحول
در سازمان صداوسیما)
| |نشریهی رستاک شمارهی دوم (پروندهی ویژهی
حکمرانی سینما در ایران)
سردبیر نشریه :فاطمه عباسیان

مروری جامع بر عملکرد
سال 1400
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گروههای اندیشکده و
سیاستگذاری در سال 1400
نهادهای مرتبط
اقدامات  بینالمللی

رویدادها
| |راهبری در چهارمین رویداد ره نشان سیاستگذاری (راه)
آبان و آذر 1400


برنامههای کالن در سال 1401
| |تمرکز بر بازطراحی سازمان صداوسیما
بهمثابهی رسانهی خدمت عمومی
| |ورود به مطالعات صنعت و عدم تمرکز
صرف بر نهادهای سیاستگذار
| |تمرکز طراحیهای سیاستی بر نظام رسانهای
ایران

28

مشاوران

شبکه همکاری
سازمان صداوسیما
سازمان تبلیغات اسالمی
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی
سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی
دانشگاه تهران
دانشگاه عالمه طباطبایی
خانهی اندیشهورزان
مرکز ملی فضای مجازی

سیدجمالالدین اکبرزاده جهرمی
عضو هیئت علمی گروه ارتباطات
دانشگاه عالمه طباطبایی
عبدالله بیچرانلو
عضو هیئت علمی گروه ارتباطات
دانشگاه تهران
عبدالکریم خیامی
عضو هیئت علمی گروه ارتباطات
دانشگاه امام صادق (علیه السالم)
حمزه امیری
دکتری علوم شناختی
مسعود مقصودی
دکتری مدیریت رسانه
محمدمحسن مومنی راد
دکتری خط مشیگذاری عمومی

مروری جامع بر عملکرد
سال 1400
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گروههای اندیشکده و
سیاستگذاری در سال 1400
نهادهای مرتبط

اقدامات  بینالمللی

30

گروه حکمرانی
عرص دیجیتال
هر محیط و فضای جدیدی که برای انتقال اطالعات ایجاد میشود ،موجب واکنشهایی از سوی کسانی خواهد شد
که در برابر آن احساس خطر میکنند .به همان اندازه که اکنون اینترنت به عنوان یک رسانه تأثیرگذار و فراگیر ،تهدیدی
برای حاکمیتهای ملّی تلقی میشود ،رادیو نیز از همان ابتدای معرفی ،چنین تلقی میشد؛ زمانی که پانصد سال
پیش ،انقالبی در صنعت چاپ رخ داد ،نیز موجب واکنش از سوی حاکمیتها شد .حتی زمانی که کبوترهای خانگی
یک فنّاوری اولیه برای حمل یک پیام بودند ،نمونه-هایی از واکنشها و کنترلها وجود داشته است! بنابراین ،در طول
تاریخ ،هر شیوه نوین جمعآوری و انتقال اطالعات یا به بیان دقیقتر ،هر فنّاوری تحولآفرین ارتباطی موجب واکنش
خاص خود از سوی حاکمیتها شده است .بدینسان ،ما باور داریم که دوران جنگ سرد هیچگاه به پایان نرسیده،
بلکه با تغییر قطبها و روابط قدرت اقتصاد یسیاسی در جهان و به تناسب فنّاور یهای نوپدیدی که به لحاظ کمیت
و کیفیت فرسنگها فراتر از جنگ هستهای ،موشکی و ماهوارهای آمریکا ـ شوروی بروز و ظهور می-یابند ،تغییر شکل
میدهد و به مراتب پیچیدهتر میشود  .
آزمایشگاه داده و حکمرانی با توسعه و ترویج رویکردی جدید به کاهش تعارضات اینچنینی و با هدف رقم زدن
نقطه تعادل بهینهای در نظام حکمرانی فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در کشور برخاسته از بستر سیاستپژوهانه
اندیشکده حکمرانی و از سال  ۱۳۹۷تا به امروز به پشتوانه ظرفیت بینرشتهای نخبگان دانشگاهی و فعاالن بخش
خصوصی در حوزههای مختلف علوم انسانی ،علوم پایه و دانش فنی مهندسی روز فعال است .بهعقیدهی ما ،داده
بهمثابه نفت عصر دیجیتال ،منبع اصلی برتری اقتصادی ــ سیاسی است و هرکه در بهرهمندی از آن گوی سبقت را
برباید ،در چینش مهرههای باز یهای اقتصادی ـ سیاسی ـ اجتماعی دست باالتر را خواهد داشت.
مروری جامع بر عملکرد
سال 1400
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گروههای اندیشکده و
سیاستگذاری در سال 1400

اعضای گروه
عمادالدین پاینده

گزارشها
|

نهادهای مرتبط

کارشناسی ارشد سیاستگذاری
اجتماعی ،دانشگاه تهران

|

سید احمد حسینی قورتانی

|
|

کارشناسی ارشد فلسفه علم
دانشگاه صنعتی شریف

سیما رفسنجانینژاد

اقدامات  بینالمللی

دانشجوی دکتری سیاستگذاری
عمومی ،دانشگاه تهران

فائزه اسمعیلی
کارشناسی ارشد حقوق
دانشگاه تهران

باران باقری

|
|
|
|
|

کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری
دانشگاه تربیت مدرس

|

کارشناسی ارشد پژوهشگری
علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید بهشتی

|
|
|
|

مهسا نوری زنوز

عرفان مهربان
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیر کبیر

|
|
|
|
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|بسته مداخله سیاستی برای ساترا و تنظیمشوندگان در حوزه سوپراپلیکیشنهای
بومی  /عمادالدین پاینده
|طراحی تقسیم کار ملّی و نهادی در حوزه توسعه محتوا بومی مبتنی بر اکوسیستم
نوآوری  /عمادالدین پاینده
|هم آفرینی ایران هوشمند فردا  /عمادالدین پاینده
|بررسی و ارزیابی تجربه شورای دستیاران وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  /زهرا
کالتهایی
|نظامنامهی بکارگیری ف ّناوریهای نوظهور در توسعهی محتوای دیجیتال بومی /
سید احمد حسینی قورتانی
|هزارتوی تنظیمگری فضای مجازی ()2؛ الزامات توسعه محتوای دیجیتال و معمای
اثرگذاری  /سید احمد حسینی قورتانی
|گزارش سریع؛ حکمرانی فضای مجازی در ترکیه  /عمادالدین پاینده
|همآفرین ایران هوشمند فردا؛ الزامات توسعه محتوای دیجیتال بومی  /سید
احمد حسینی قورتانی
|اشتراک دادههای اپراتورهای همراه با شرکتهای ارائهدهندهی محتوا  /عرفان
مهربان
|رویکرد راهبردی به مسائل حکمرانی داده  :نظام مسائل حکمرانی داده جمهوری
اسالمی ایران  /عمادالدین پاینده
|حکمرانی داده در قوانین و توافقنامه-های بین-المللی  /سیما رفسنجانینژاد
|تأملی بر نظام مشاوره سیاستی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات  /باران باقری
|پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات  /زهرا کالتهایی
|راهبردهای حکمرانی داده در جمهوری اسالمی ایران (راهکارهای پیشنهادی برای
شورای راهبردی وزارت خارجه)  /سیما رفسنجانینژاد
|واکاوی مسائل و مشکالت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات  /زهرا کالتهایی
|بررسی چالش ناکارآمدی اکوسیستم داده باز در حکمرانی ایران  /احمد رونقی
خامنه
|تاملی بر طرح خدمات ملی هوشمند؛ پنجرههایی که بسته میمانند  /باران باقری
|چرا هنوز حق کپیرایت را نپذیرفتهایم؟  /فائزه اسمعیلی

یادداشتهای تخصصی و سیاستی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ماهنامه پیوست
|هزینه نهایی صفر؛ آرمان تحقق یافته اقتصاد تسهیمی  /مریم زهد ی
روزنامه اعتماد
|به بهانه روز مالکیت فکری  /فائزه اسماعیل ی
ماهنامه مدیریت ارتباطات
|الین :سوپراپلیکیشنی برخواسته از آوار  /امیررضا رشیدخان ی
ماهنامه پیوست
|مجلس به استقبال ایرانخودرو-سایپای دیجیتال میرود؟!  /عمادالدین پایند ه
روزنامه فرهیختگان
|امضای مجلس را پای این طرح نزنید  /عمادالدین پایند ه
ماهنامه مدیریت ارتباطات
|هوش مصنوعی و سوگیری دادهها  /مهسا نوری زنوز
ماهنامه مدیریت ارتباطات
|سوگیری دادهها و نقش آن در شکل گیری شهرهای مردانه  /باران باقر ی
ماهنامه مدیریت ارتباطات
|تمهیدات سیاسی مؤثر در توسعهی محتوای بومی در فضای مجازی  /سید احمد حسینی قورتان ی
|حکمرانی به سب ِ
روزنامه فرهیختگان
ک عهد تلگراف  /سیما رفسنجانینژا د
ماهنامه پیوست
|حمایت از حقوق کاربران؛ کور کردن چشم به قصد ترمیم ابرو!  /عمادالدین پایند ه
ماهنامه مدیریت ارتباطات
|نگاهی به استراتژی توسعۀ اینترنت ملی با نگاهی به مورد  “ چین “  /عمادالدین پایند ه
ماهنامه مدیریت ارتباطات
|ملی گرایی دیجیتال در چین  /ناصر نیکورا ی
خبرگزاری اقتصاد آنالین
|به بهانه تصویب کلیات طرح صیانت از کاربران؛  /زهرا مجدی زاد ه
خبرگزاری اقتصاد آنالین
|مروری بر تجارب مواجهه با فناوریهای نوظهور در ایران  /زهرا مجدی زاد ه
ماهنامه مدیریت ارتباطات
|دولت چگونه بر اقتصاد تاثیر می گذارد؟  /زهرا مجدی زاد ه
روزنامه دنیای اقتصاد
|طرح صیانت و اصل  / 85فائزه اسماعیل ی
ماهنامه پیوست
|ابَر چالش اینترنت ثابت در ایران؛ چالشی که هنوز حریف میطلبد  /عمادالدین پایند ه
روزنامه فرهیختگان
|ضرورت بازتعریف مساله  /عمادالدین پایند ه
ماهنامه عصرتراکنش
|قانونمند کردن بازار دیجیتال  /سعید ذوقی اصغرپور
|ترکیب کمیسیون ویژه طرح صیانت از فضای مجازی به نفع موافقان چیده شد؛ مهندسها مشغول کارند!  /عمادالدین پاینده
روزنامه فرهیختگان

ماهنامه مدیریت ارتباطات
|نعمت دادگاههای اینترنتی برای چینی ها!  /فائزه اسماعیل ی
روزنامه فرهیختگان
|دستوری علیه رانت واردات موبایل  /عمادالدین پایند ه
ماهنامه پیوست
|بررسی چالش ناکارآمدی اکوسیستم داده باز در حکمرانی ایران  /احمد رونق ی
روزنامه فرهیختگان
|از شبکه ملی اطالعات تا طرح صیانت  /عمادالدین پایند ه
ماهنامه پیوست
|فناوری چه تغییری در حکمرانی ایجاد میکند؟  /عمادالدین پایند ه
ماهنامه مدیریت ارتباطات
|ردیابی دیجیتال؛  اجسام از آنچه در آینه میبینیم به ما نزدیکترند!  /طاهره لطفی خاچک ی
خبرگزاری جریان
|طرح «صیانت» و تکرار تجربه برجام!  /عمادالدین پایند ه
روزنامه فرهیختگان
|توسعه محتوای دیجیتالی و معماری اثرگذاری  /سید احمد حسینی قورتان ی
|طرح «صیانت» و تکرار تجربه برجام! هشدار :خطر نابودی ظرفیت حکمرانی دیجیتال کشور  /عمادالدین پایند ه روزنامه فرهیختگان
مروری جامع بر عملکرد
سال 1400
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| |جلسات استماع نخبگانی نظرخواهی درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه و کاربردی  /سیاستگذار :رئیس مرکز
پژوهشهای مجلس دستاورد :ارائه پیشنهادات سیاستی جهت اصالح طرح و رفع نقایص ساختار یکارکردی گسترده
| |جلسه تبیین ضرورت تصویب طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی  /سیاستگذار :رئیس قوه مقننه (دکتر محمد
دستاورد :اخذ تأییدیه و نامه دستور بررسی طرح به مرکز پژوهشهای مجلس
باقر قالیباف) 
| |جلسه بررسی چالشهای سیاستهای تعرفهگذاری اینترنت همراه و علل عدم توسعهیافتگی اینترنت ثابت در کشور /
سیاستگذار :وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی ی
 دستاورد :ارائه اظهار نظر کارشناسی آزمایشگاه داده و حکمرانی

نشست تخصصی
|
|
|
|
|

34

|«مدلهای زبانی پیش آموزش داده شدهی کارآمد و کاربرد آنها در تصمیم گیری داده محور»  /مهدی رضاقلیزاده (سرپرست تحقیقات
دوشنبه  ۱۱بهمن 1400
توسعه گروه پردازش متن شرکت  Huaweiدر کانادا)
|مالکیت فکری و مسئولیت پلتفرمهای کاربرمحور؛ نگاهی به بازار صوت و تصویر فراگیر  /مصطفی احمدی (مدیر محصول آپارات)،
چهارشنبه  12آبان 1400
سمانه دیهیمی(حقوقدان مالکیت فکری )
|درآمدی بر«آموزش تعاملی تصمیمگیری دادهمحور به مدیران»  /حسین میرزاپور (بنیانگذار آزمایشگاه داده و حکمرانی )
دوشنبه ۲۶ ،مهر  1400

|حکمرانی فضای مجازی و نقش کالن داده  /عمادالدین پاینده(تحلیلگر آزمایشگاه داده و حکمرانی) ،جواد آزادی(مدیر هسته
شنبه 23 ،مهر1400
خطمشی فضای مجازی دانشگاه امام صادق ع )
|طرح مجلس درباره صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی  /عمادالدین پاینده(تحلیلگر آزمایشگاه داده و حکمرانی )
سهشنبه  12مرداد 1400


مشاوران

رویدادها
| |اولین رویداد ملّی فناور یهای تنظیمیار   /دکتر
امامیان رییس ساترا و علیرضا عابدی نژاد(مدیر
عامل گروه دوران ) دوشنبه ۱۵ ،شهریور1400

حسین میرزاپور
محمدباقر اصغری آقامشهدی
امیرحسین جاللی فراهانی
دکتر محمد کاظمیفرد
مهندس رضا باقری اصل
وحید فرهمند
دکتر زهرا کالتهائی
دکتر زهرا مجد یزاده

شبکه همکاری
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|آزمایشگاه داده و حکمرانی
|استودیو فناور یهای تنظیمیار
|وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
|قوه قضائیه-مرکز امار و فناوری اطالعات
|سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر
|جمعیت توسعهگران فضای مجازی پاک(فمپ)
|مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
|شورای راهبردی روابط خارجی
|معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
|وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(مرکز رسانههای دیجیتال)
|سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
|سازمان فناوری اطالعات ایران
|شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی)
مروری جامع بر عملکرد
سال 1400
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36

گروه
مطالعات دولت
و بخش عمومی
گروه مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی
شریف از سال  1396با هدف بررسی علمی ناکارآمد یهای نظام
اداری و ارائه راهکارهای سیاستی جهت حل مسائل عمده
این بخش از کشور فعالیت داشته است .این گروه عالوه بر
فعالیتهای پژوهشی ،با ایجاد یک شبکه گسترده و تعامل با
فعاالن و سازمانهای دولتی مرتبط با نظام اداری ،به طور فعال در
ایجاد بینشها و راهکارهای نوین و طراحی سیاستها و قوانین
در این حوزه مشارکت داشته است و توانسته است در طول چهار
سال گذشته نقش مهمی در جهت گیری ،طراحی و  پیادهسازی
سیاستها ایفا نماید .مسائل نظام مستخدمین عمومی (خدمات
کشوری) ،دولت الکترونیک ،بهکارگیری سازمانهای نیمه مستقل
اجرائی ،بازنگری قانون خدمات کشوری در حوزه مسائل استخدامی
و مبارزه با فساد اداری ،عمده فعالیتهای گروه مطالعات دولت
و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف را تشکیل میدهند.

مروری جامع بر عملکرد
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اثرگذاری
گروههای اندیشکده و
سیاستگذاری در سال 1400

اعضای گروه
دکتر روح الله هنرور
دکترای سیستمهای اطالعاتی
دانشگاه LSEانگلستان

مدیر مرکز مطالعات دولت و بخش عمومی

گزارشها
|

نهادهای مرتبط

زهرا بیدار

اقدامات  بینالمللی

دانشجوی دکتری حقوق عمومی،
دانشگاه قم

|
|

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی خط
مشیگذاری ،دانشگاه عالمه طباطبایی

|

محمد مهدی جعفریان

|ساختار دولت و نظام مستخدمین عمومی انگلستان
 /محمد مهدی جعفریا ن
|ظرفیت پیاده سازی سازمانهای نیمه مستقل در ایران  /مژده ناطقی
|بررسی تطبیقی نظام مستخدمین عمومی در ایران ،انگلستان و فرانسه
 /حسین ایمانی ،محمدمهدی جعفریان ،روحالله هنرور،
|تحلیل اقتصاد سیاسی  /روحالله هنرور ،زهرا بیدار ،غزاله چیتساز،
الهه فرمد ،یاسر فرجزاده ،مژده ناطقی

الهه فرمد
کارشناسی ارشد جامعهشناسی،
دانشگاه عالمه طباطبایی

غزاله چیتساز
کارشناسی ارشد جامعهشناسی،
دانشگاه عالمه طباطبایی

مژده ناطقی
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
خطمشیگذاری ،دانشگاه عالمه
طباطبایی

38

| |برنامه سوم اصالح نظام اداری با محوریت دو حوزه دولت الکترونیک و
ارتقای فرآیندهای منابع انسانی

اتفاقات مهم در کشور و خروجیهای متناظر گروه
||یادداشت تخصصی دولت آینده :گروگان نظام اداری ،اولویتهای
کابینه سیزدهم و اهمیت رویکرد تیمی  /روحالله هنرور
انتخابات ||یادداشت تخصصی پیادهسازی واقعی «نظام مبتنی
 1400بر شایستگی» ،الزمه برنامههای اساسی و تحولی دولت
 /محمدمهدی جعفریان
کرونا ||یادداشت تخصصی بحران کرونا و تحقق دولت دیجیتال
 /الهه فرمد
بحران ||یادداشت تخصصی شورای عالی آب؛ بازیگری منفعل یا
آب
بازیگردان سایر بازیگران؟  /مژده ناطقی
توسعه
ملی ||یادداشت تخصصی چیستی و چرایی شبکه ملی اطالعات /
شبکه
اطالعات الهه فرمد
خصوصی ||یادداشت تخصصی خلع ید نیشکر هفت تپه پاک کردن
سازی صورت مساله /محمدمهدی جعفریان

یادداشتهای تخصصی و سیاستی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|خلع ید نیشکر هفت تپه پاک کردن صورت مساله  /محمد مهدی جعفریا ن
|دولت باز ،مفهوم و الزامات آن  /سمانه زرگ ر
|آموزش مستخدمان عمومی ارشد  /سحر بابای ی
|سازمان اجرایی نیمه مستقل  /پارمیس عزیز ینژاد  -مژده ناطق ی
|بوروکراسی سیاسی و سیاست بوروکراتیک؛ حلقه مفقوده مباحث پیرامون دولت  /یاسر فرجزاد ه
|شورای عالی آب؛ بازیگری منفعل یا بازیگردان سایر بازیگران؟  /مژده ناطق ی
|حل مسائل کشور در گرو حل مسائل نظام اداری  /روح اله هنرور
|چیستی و چرایی شبکه ملی اطالعات  /الهه فرم د
|بحران کرونا و تحقق دولت دیجیتال  /الهه فرم د
|اما و اگرهای تفکیک راه از وزارت راه و شهرسازی  /روح اله هنرور
|گزارش هشتاد و پنجمین نشست حکمرانی در عمل  /زهرا بیدار

دنیای اقتصاد
روزنامه اعتماد
روزنامه اعتماد
روزنامه اعتماد
خبرگزاری ایلنا
دنیای اقتصاد
روزنامه شرق
روزنامه ایران
خبرگزاری ایلنا
خبرگزاری مهر
خبرگزاری جماران

نشریات
| |ماهنامه مطالعات دولت (شمارههای )11-5

مقاالت
| |قانون مدیریت خدمات کشوری :ارزیابی انتقادی از منظر اهداف
تصویب قانون  /زهرا بیدار و عادل شیبانی
منتشر شده در مجله مجلس و راهبرد

کتب
| |تلخیص و ترجمه کتاب «ابعاد جهانی حکمرانی و ادارۀ امور عمومی»
زیر نظر روحالله هنرور با ترجمه زهرا بیدار ،یاسر فرجزاده ،پارمیس
عزیز ینژاد ،زهرا طالبی ،ملیکا مدرس وحید ،سمانه زرگر ،سحر بابایی

مصاحبه ها
| |مسائل اقتصاد روز  /محمد مهدی جعفریان
رادیو اقتصاد


مروری جامع بر عملکرد
سال 1400

39

گروههای اندیشکده و
سیاستگذاری در سال 1400
نهادهای مرتبط
اقدامات  بینالمللی

نشستهای تخصصی
| |برنامهریزی و ساماندهی نیروی انسانی در شهردار یها؛ چالشها و راهکارها
سید حسن رسولی (عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته تشکیالت و
منابع انسانی شورا)  ،مهدی مرتضوی (عضو هیئت علمی مرکز مطالعات
مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس) و  ،...نازک نوبری (مشاور
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی) ،علیرضا باقری (کارشناس
 20اسفند 1399
مسائل شهری شیراز)  /دبیر نشست :روحالله هنرور
| |چالشهای اعمال حاکمیت قانون بر وضع عوارض توسط شوراهای اسالمی
شهر (نشست حکمرانی در عمل)
محمود میرلوحی (عضو پیشین شورای شهر تهران) ،دکتر علی دشتی
(دبیر هیئت رئیسه و دبیر سابق رئیس شورای عالی استانها) ،عادل شیبانی
(پژوهشگر حقوق عمومی و اداری)  /دبیر نشست :زهرا بیدار
 14بهمن 1400

| |تحول در شهرداری تهران (مسائل و چالشها)
بهاره آروین (عضو سابق شورای شهر تهران و رئیس پیشین کمیته شفافیت
و شهر هوشمند شورا) ،محمدحسین صدوقی (عضو دبیرخانه کمیته
برنامهریزی و نظارت شهرداری تهران) ،امیرحسین عبداللهزاده (کارشناس
هوشمندسازی حوزه شهرسازی کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا)
 23اسفند 1400


40

سخنرانی(ارائه)
| |اقتصاد سیاسیِ اصالح نظام اداری (واکاوی
ریشههای مقاومت و فرصتهای تحول) /
روحالله هنرور  /برگزار کننده :سازمان اداری
 8آذر ماه 1400
و استخدامی کشور
| |پیوند جامعه شناسی و سیاستپژوهی
 /روحالله هنرور  /برگزار کننده :جامعه
 15آذر ماه 1400
اندیشکدهها

یادداشت توییتری

شبکه همکاری
| |بنیاد ملی نخبگان
| |سازمان اداری استخدامی
| |مرکز پژوهشهای
مجلس

برنامههای کالن در سال 1401
|
|
|
|

|تکمیل گزارش نظام مستخدمین عمومی
|برگزاری مدرسه دولت الکترونیک
|ارائه گزارش رصد نظام اداری
|ارائه گزارش مقایسه ساترا با سایر نهادهای تنظیمگر

مروری جامع بر عملکرد
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گروه
الگوهای حکمرانی
گروه الگوهای حکمرانی از ابتدای تاسیس در سال  ،1396به دنبال توسعه چارچوب تحلیلی منسجمی برای تحلیل نظام
حکمرانی کشور فارغ از حوزه موضوعی حکمرانی بوده است و در این راستا به چارچوب نوآورانهای مبتنی بر تحلیل کارکردی-
ساختاری نظام حکمرانی دست یافته است.
در این گروه عالوه بر فعالیتهای 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 فراقوهای 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 گروه را تشکیل میدهد.
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  1400با توجه به ایجاد فرصت بازسازی در دو نهاد مهم فراقوهای کشور ،یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام
و شورای عالی انقالب فرهنگی ،تالشهای گستردهای در گروه 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 پروژهی نظام مشاوره سیاستی و در همکاری با اندیشکده دین و حکمرانی طراحی
سلسله نشستهایی 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 نشستهای بین الملی ،تبادل دانش و استفاده از آخرین یافتههای علمی در زمینه طراحی نظام
حکمرانی و سیاستگذاری نیز جزو اولویتهای گروه الگوهای حکمرانی بوده است.
مروری جامع بر عملکرد
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گروههای اندیشکده و
سیاستگذاری در سال 1400

اعضای گروه
سید مرتضی حسنی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

محسن مومنی راد

نهادهای مرتبط

دانشجوی دکتری خطمشی گذاری
دانشگاه تهران

مجید افشانی

اقدامات  بینالمللی

دانشجوی دکتری روابط بینالملل
دانشگاه عالمه طباطبایی

سید حسین هاشمی
دانشجوی دکتری حقوق
دانشگاه امام صادق ع

زهرا النچری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق
دانشگاه شهید بهشتی

حسین نادیان
دانشجوی دکتری سیاستگذاری
دانشگاه تهران

کمال کدخدامرادی
دانشجوی دکتری حقوق
دانشگاه امام صادق ع

رضا باقری پور
دانشجوی دکتری سیاستگذاری
دانشگاه تهران

مهدی نیک صفت مطلق
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دانشجوی کارشناسی ارشد
سیاستگذاری دانشگاه تهران

اثرگذاری
| |تدوین و تصویب «دستورالعمل تعریف و ویژگیهای اسناد سیاست کلی»
در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقاالت
|| Improving Policy Consistency and Integration within a

Governance System: Lessons from the Iranian Expediency
Council

سید صادق امامیان -سید مرتضی حسنی
کنفرانس PSA

|| Policy Advisory System in Iran: Towards Technicization and
Digitalization

سید صادق امامیان-محمد محسن مومنی راد
کنفرانس PSA

|| The Evoluation Of The Iranian Policy Advisory System: Towards
Tecnicisation And Digitalization

محمد محسن مومنی راد -سید صادق امامیان

|| 5 International Conference On Public Policy
|| Good Governance,Policy Tools and Regulatory Evolution

سید صادق امامیان -محمد محسن مومنی راد -مهدی مطلق
کنفرانس AMEPPA

|| The Evaluation of the Iranian Policy Advisory System

سید صادق امامیان -محمد محسن مومنی راد
کنفرانس AMEPPA

یادداشتهای تخصصی و سیاستی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|چالش تداخل مصوبات مجلس شورای اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی در پرتو آموزههای انسجام سیاستی /
وب سایت اندیشکده حکمرانی شریف
کمال کدخدامراد ی
|مسأله هماهنگی :سازوکارهایی برای تقویت نقش هماهنگی نهادهای فراقوهای ایران  /محمد مهدی جالدت ی
وب سایت اندیشکده حکمرانی شریف

|راهکار فراحکمرانی برای انسجام سیاستی؛ نگاهی به نهادهای فراقوهای سیاستگذار   /میرحسین رنجبر ی
وب سایت اندیشکده حکمرانی شریف

وب سایت اندیشکده حکمرانی شریف
|نظام تصمیم گیری در فرانسه و درسهایی برای ایران  /رضوان واشقانی فراهان ی
وب سایت اندیشکده حکمرانی شریف
|ساختار سیاستگذاری توسعه کره جنوبی  /حسین نادیا ن
|حکمرانی چندسطحی در اتحادیه اروپا و درسهایی برای شوراهای فراقوهای در ایران  /سید حسین هاشم ی
وب سایت اندیشکده حکمرانی شریف

|مروری بر «گروههای کوچک رهبری» در چین :تذکری بر شوراهای فراقوهای  /فاطمه ماف ی
وب سایت اندیشکده حکمرانی شریف

|شورای عالی انقالب فرهنگی؛ نهاد فراقوهای یا بازوی تقنینی دولت؟  /مهدی باقری طادی ،رضوان واشقانی فراهان ی
خبرگزاری دانا

|از وضع تا اجرای سیاست؛ چالشهای حکمرانی میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست جمهوری  /سیدحسین هاشمی
خبرگزاری ایلنا

خبرگزاری دیدار نیوز
|از سیاستهای الزامی نظام تا سیاستهای اعالمی دولت  /کمال کدخدامراد ی
|دولت آینده و بازسازی ماشین سیاستگذاری؛ بی سیاستی در عین تورم سیاست ها!  /سید مرتضی حسن ی
خبرگزاری اقتصاد آنالین

|مسئله اعتماد عمومی و جانمایی «آزمایشگاه سیاستگذاری» در انتخابات و پسا انتخابات  /رضا باقری پور خبرگزاری فارس
خبرگزاری اقتصاد آنالین
|دولت جدید و هرم ذاتی سیاستهای عمومی  /محسن مومن ی
اندیشکده حکمرانی شریف
|آشفته بازار سیاستگذاری  /مجید افشان ی
مجله پیوست
|از رویکرد «تکبخشی» تا حکمرانی «چندسطحی» فضای مجازی  /سید محمدصادق امامیا ن
روزنامه ایران
|ثبات و وفاق سیاسی و پنجره-فرصت تحقق نظام حکمرانی چندسطحی  /سید محمدصادق امامیا ن
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جلسات سیاستگذاری
| |دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام  (بیش از  5جلسه )
تدوین و تصویب دستورالعمل تدوین سیاست کلی

تاثیر در سند تحول شورا
| |اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی (دو جلسه )

برنامههای کالن در سال 1401
| |ساسله مراتب قوانین و مقررات و الیههای سیاست در نظام حکمرانی
| |نظام ملی تنظیمگری (طراحی معماری نهادی الیه تنظیمگری در نظام حکمرانی ایران)
| |نظام مشاوره سیاستی

اتفاقات مهم در کشور و خروجیهای متناظر گروه
| |با توجه به حکم انتصاب دبیر جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیگیری اصالحات ساختاری در فرآیندهای
تدوین ،تصویب و اجرای سیاستهای کالن ،گروه الگوهای حکمرانی نقش موثری در این زمینه ایفا نمود.
| |با توجه به حکم انتصاب اعضای دوره جدید شورای عالی انقالب فرهنگی و دستور رهبری مبنی بر تهیه طرح
تحول شورا ،گروه الگوهای حکمرانی فعالیتهای گستردهای در زمینه اثربخشی در این زمینه به انجام رساند.
| |همچنین با توجه به ورود سطوح عالی کشور در زمینه طراحی نظام حکمرانی حوزه دیجیتال و تالش مجلس شورای
اسالمی در این زمینه گروه الگوهای حکمرانی با همکاری گروه حکمرانی عصر دیجیتال فعالیتهایی در زمینه
بازطراحی نظام حکمرانی و مقررات گذاری این حوزه به انجام رسانده است.

شبکه همکاری
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی
موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت
وبرنامه ریزی
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر
اندیشکده دین و حکمرانی

نشستها و رویدادها
| |سلسله نشستهای از علم حکمرانی تا حکمرانی عالمانه:
 جلسه مقدماتی :رابطه نهاد علم و حکمرانی  /دکتر سیدمحمدصادق امامیان بررسی مرکز پژوهشهای مجلس  /حجتاالسالم دکتر جلیل محبی بررسی فرهنگستان علوم اسالمی قم  /حجتاالسالم دکتر پیروزمند ،دکتر حسین نجابت بررسی مرکز پژوهشهای مجلس  /دکتر قاسمی ،دکتر روحانی بررسی موسسه امام خمینی  /حجت االسالم دکتر محمدناصر سقایبیریا -بررسی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری  /دکتر آشنا ،دکتر فاضلی ،دکتر حاجیانی

مشاوران
دکتر مرتضی زمانیان
هیئت علمی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر

دکتر روح الله هنرور
مدیر گروه مطالعات دولت
و بخش عمومی اندیشکده
حکمرانی شریف

دکتر سیدمحمدصادق
امامیان
دکترای سیاستگذاری
عمومی دانشگاه
 Edinburghاسکاتلند
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| |نشستهای حکمرانی در عمل
 حکمرانی در عمل  :82راهکارهای ارتقای عملکرد شورای عالی انقالب فرهنگی در نظام حکمرانی کشور  /دکتریکشنبه  11مهر ماه 1400
محمد حاجیلیویی ،دکتر جواد محمد ی
 حکمرانی در عمل  :84اندیشکده ها و پژوهشکدههای جهان عرب  /حجت االسالم قطرانی ،دکتر نکوی یسه شنبه  14دی 1400


| |سلسله نشستهای :International Governance Talks
در این جلسات با دعوت از اساتید بینالمللی به بحث و گفتوگو پیرامون آخرین یافتههای علمی در حوزه مطالعات
سیاستگذاری و حکمرانی پرداخته میشود .در سال  1400در مجموع  6جلسه از این سلسله نشست برگزار گردید
که در بخش بینالملل سالنامه گزارش آن آمده است.

نهادهای
مرتبط
مروری جامع بر عملکرد
سال 1400
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باشگاه
تپژوهی
سیاس 
باشگاه سیاستپژوهی 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  1399به عنوان نهادی
مستقل از اندیشکده حکمرانی شریف تاسیس شد.
باشگاه سیاستپژوهی در دومین سال فعالیت خود در سال  1400عالوه بر امتداد
فعالیتهای سابق خود در همکاری با بنیاد ملی نخبگان در طرح شهید احمدی روشن،
اقدام به تعریف پروژههای جدیدی در راستای ماموریت خود نموده است که مهمترین
این برنامهها برگزاری موفق اولین دوره مدرسه تابستانه حکمرانی با حضور بیش از 60
نفر از دانشجویان دانشگاههای برتر کشور بوده است.
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دوره پنجم
طرح شهید
احمدی روشن

دوره پنجم طرح شهید احمدی روشن که در آذر ماه سال  1399آغاز به کار کرده بود در
شهریور ماه  1400به پایان رسید .باشگاه سیاستپژوهی که با تعریف  7هسته در این
دوره طرح مشارکت نموده بود ،در شهریور ماه گزارش نهایی جمع بندی فعالیتهای
هسته ها را تهیه نمود .در ادامه به اختصار گزارشی از فعالیتهای  7هسته باشگاه
سیاستپژوهی در دوره پنجم طرح شهید احمدی روشن ارائه میگردد:

مذاکره برای فروش
محصوالت:
مجمع تشخیص
مصلحت نظام

اطالعات کلی

استاد:
دکتر امامیان
تعداد اعضا:
11

اصالح فرآیند سیاستگذاری کالن در نهادهای فراقوه ای

جلسات

 1گزارش
 11دیدگاه سیاستی رسانهای
 1پنل کنفرانس
 1نشست تخصصی

تعداد
جلسات:
33

حضوری :مجازی:
10
23

خروجیها

یادداشتهای تخصصی و سیاستی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|چالش تداخل مصوبات مجلس شورای اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی در پرتو آموزههای انسجام سیاستی
|مسأله هماهنگی :سازوکارهایی برای تقویت نقش هماهنگی نهادهای فراقوهای ایران
|راهکار فراحکمرانی برای انسجام سیاستی؛ نگاهی به نهادهای فراقوهای سیاستگذار
|نظام تصمیم گیری در فرانسه و درسهایی برای ایران
|ساختار سیاستگذاری توسعه کره جنوبی
|حکمرانی چندسطحی در اتحادیه اروپا و درسهایی برای شوراهای فراقوهای در ایران
|مروری بر «گروههای کوچک رهبری» در چین :تذکری بر شوراهای فراقوهای
خبرگزاری دانا
|شورای عالی انقالب فرهنگی؛ نهاد فراقوهای یا بازوی تقنینی دولت ؟
خبرگزاری ایلنا
|از وضع تا اجرای سیاست؛ چالشهای حکمرانی میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست جمهور ی
دیدارنیوز
ت
|از سیاستهای الزامی نظام تا سیاستهای اعالمی دول 
خبرگزاری اقتصاد آنالین
|دولت آینده و بازسازی ماشین سیاستگذاری؛ بی سیاستی در عین تورم سیاست ها!
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اطالعات کلی
گروههای اندیشکده و
سیاستگذاری در سال 1400

استاد:
دکتر امامیان
تعداد اعضا:
۶

نهادهای مرتبط

بهبود جایگاه نهادهای سیاستپژوهی در نظام حکمرانی ملی

جلسات

تعداد
جلسات:
14

حضوری :مجازی:
4
10

مذاکره برای فروش محصوالت:
مرکز پژوهشهای مجلس

 3دیدگاه سیاستی
رسانهای
خروجیها  1پنل کنفرانس

یادداشتهای تخصصی و سیاستی

اقدامات  بینالمللی

خبرگزاری فارس
خبرگزاری اقتصاد آنالین

ت
| |مسئله اعتماد عمومی و جانمایی «آزمایشگاه سیاستگذاری» در انتخابات و پسا انتخابا 
| |دولت جدید و هرم ذاتی سیاستهای عموم ی
| |آشفته بازار سیاست گذاری

مذاکره برای فروش محصوالت:
سازمان تنظیم مقررات صوت و
تصویر فراگیر

اطالعات کلی

اکوسیستم سوپراپلیکیشن ها در ایران

استاد:
دکتر میرزاپور
تعداد اعضا:
12

جلسات

تعداد
جلسات:
15

 1گزارش
 4دیدگاه سیاستی
خروجیها رسانهای
 ۴پنل کنفرانس

یادداشتهای تخصصی و سیاستی
| |داستان شکلگیری سوپر اپلیکیشنها و هر آنچه باید در موردشان بدانی د
| |حکایت تجربه کاربری در سوپراپلیکیشنهای ایران ی
| |حمایت چین از انحصارگری و چالش حقوق رقابت ی

54

دیجیتو
پیوست
آزمایشگاه داده و حکمرانی

اطالعات کلی

استاد:
دکتر هنرور
تعداد اعضا:
۸

اصالح ساختار نظام اداری و کارمندی در دولت و بخش عمومی

جلسات

تعداد
جلسات:
29

حضوری :مجازی:
29
-

مذاکره برای فروش محصوالت:
مرکز پژوهشهای مجلس
سازمان اداری استخدامی
سازمان تنظیم مقررات رسانههای
صوت و تصویر فراگیر

 4گزارش
خروجیها  1مدرسه
 2نشست تخصصی

گزارشهای تخصصی و سیاستی
|
|
|
|
|
|
|
|

ت
|مسئله اعتماد عمومی و جانمایی «آزمایشگاه سیاستگذاری» در انتخابات و پسا انتخابا 
|دولت جدید و هرم ذاتی سیاستهای عموم ی
|آشفته بازار سیاست گذاری
|نظام مستخدمین عمومی کشور چین
|مطالعه درهمتنیدگی اداره و سیاست در ایران
|تربیت مدیران ارشد
|ارزیابی چارچوب حقوقی موجود برای پیاده سازی سازمانهای اجرایی نیمهمستقل
|آسیب شناسی قانون مدیریت خدمات کشوری

خبرگزاری فارس
خبرگزاری اقتصاد آنالین

کتاب
| |خالصه کتاب «ابعاد جهانی حکمرانی و اداره
امور عمومی» نوشته راسکلدرز
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اطالعات کلی
گروههای اندیشکده و
سیاستگذاری در سال 1400

استاد:
دکتر ذوالفقاری
تعداد اعضا:
۸

جلسات

تعداد
جلسات:
25

حضوری :مجازی:
19
6

نهادهای مرتبط

رقابت در کسبوکارهای پلتفرمی

مذاکره برای فروش محصوالت:
سازمان صوت و تصویر فراگیر

 2دیدگاه سیاستی
رسانهای
خروجیها

یادداشتهای تخصصی و سیاستی

اقدامات  بینالمللی

| |فیس بوک زیر تیغ کمیسیون فدرال تجارت آمریکا  /آیا اینستاگرام از فیس بوک جدا می شود ؟ خبرگزاری اقتصاد آنالین
روزنامه دنیای اقتصاد
| |چالش جلوگیری از انحصار در پلتفرمهای آنالی ن
اطالعات کلی

استاد:
دکتر شهریار بیژنی
تعداد اعضا:
10

سامانه تصمیم یار :سامانه مدیریت فرآیندهای کسب و کار
اطالعات کلی

انرژی یار
56

استاد:
دکتر زمانیان
تعداد اعضا:
10

مذاکره برای فروش محصوالت:
سازمان صوت و تصویر فراگیر

دوره ششم

در پاییز سال  1400و پس از پایان دوره پنجم طرح شهید احمدی روشن ،بنیاد
ملی نخبگان اقدام به راه اندازی هستهها برای دور ششم این طرح نمود .باشگاه
سیاستپژوهی در این دوره با طراحی  5هسته جدید مشارکت نموده است .پس از ثبت
نام دانشجویان و فرآیند مصاحبه ،گزینش و جذب دانشجویان در هسته ها ،از ابتدای
دی ماه هستهها فعالیت پژوهشی خود را آغاز نموده اند.
در ادامه عناوین هستههای دوره جدید ،استاد هر هسته و تعداد دانشجویان جذب
شده در هر هسته بیان میگردد:

طرح شهید

احمدی روشن

ثبتنامی

دکتری

ارشد

کارشناسی

شبیه سازی اقتصاد
اینترنت در ایران

۸

۱

۵

۲

استاد :دکتر میرزاپور

۷

۴

۲

1

سیاست حمایتی بهینه
در اقتصاد ایران

خلق ارزش از
برنامههای هوشمند
حوزه سالمت

۹

۳

۳

۳

استاد :دکتر عامری

استاد :دکتر زمانیان

۱۴

۵

6

3

طراحی درس –باز یهایی
برای علم داده

نظام حکمرانی
چندسطحی و ماشین
سیاستگذاری ملی

۱۲

3

5

۴

استاد :دکتر امامیان

استاد :دکتر کاظمیفرد

مجموع
 50نفر
ثبتنامی
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نهادهای مرتبط
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مدرسه تابستانه
حکمرانی
اصلیترین برنامه باشگاه سیاستپژوهی در سال  1400برگزاری رویدادی تفصیلی با عنوان «مدرسه تابستانه حکمرانی» در مرداد
ماه و شهریور ماه سال  1400بوده است.
این رویداد که با هدف گیری مخاطب دانشجویان و فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی (ارشد و دکتری) در رشتههای مرتبط
علوم انسانی (سیاستگذاری ،مدیریت دولتی ،حقوق ،اقتصاد و )..طراحی شده بود ،در نخستین دوره خود با استقبال بسیار خوبی
مواج شد و بیش از  150نفر 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 سیاستپژوهی در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی ( 16ساعت)
| |آموزش مهارتهای مورد نیاز برای فعالیت تخصصی در زمینه سیاستپژوهی ( 12ساعت)
| |کارگاههای مطالعه موردی چالشهای داخلی مبتنی بر مبانی ارائه شده ( 10ساعت)
| |انجام پروژه تحلیل نظام حکمرانی توسط شرکت کنندگان در  6حوزه  :سالمت ،حمل و نقل ،انرژی ،علم و فناوری ،مالی
و رسانه (در طول سه هفته)
در نهایت با دریافت  30گزارش پروژه و ارزیابی و ارائه پروژهها در چند مرحله ،نفرات برتر این رویداد انتخاب شدند و در نهایت با
برگزاری مراسم اختتامیه از نفرات برتر تقدیر شد.
خانه اندیشهورزان و بنیاد حامی علوم انسانی ،حامیان باشگاه سیاستپژوهی در برگزاری این رویداد بودند.
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دوره آشنایی با
مبانی حکمرانی و
سیاستگذاری
(مختص طالب)
یکی از دغدغههای مهم باشگاه سیاستپژوهی ارتباط با
نهادهای حوزوی و اشتراک دانش با طالب و استفاده از
ظرفیتهای حوزه علمیه در حوزه مباحث سیاستپژوهی
بوده است.
در همین راستا و با همکاری اندیشکده دین و 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  1400برگزار گردید.
عناوین آموزشی و اساتید این دوره عبارتاند از:
| |چارچوب حکمرانی و تنظیم گری (دکتر زمانیان)
| |سنت عقل عملی و حکمرانی (حجت االسالم
زهیر انصاریان)
| |مبانی سیاستگذاری و مدل تحلیل سیاستی (دکتر
امامیان)
| |چالشهای حکمرانی تقنینی در کشور (دکتر زینالو)
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رویداد راه (رویداد استعدادیابی و هدایت اندیشهورزان) توسط تیم مسابقات
رهنشان و با همکاری چند اندیشکده مطرح و با حمایت بنیاد ملی نخبگان و
خانه اندیشهورزان در پاییز سال  1400برگزار گردید.
باشگاه سیاستپژوهی با توجه به ماموریت خود در عرصه هدایت و تربیت نیرو
انسانی نخبه در حوزه مسائل سیاستگذاری و حکمرانی کشور ،همکاری موثری
در زمینه برگزاری این رویداد ملی داشته است.

همکاری در

برگزاری رویداد راه

در این راستا به فعالیتهای باشگاه سیاستپژوهی در این
رویداد اشاره میشود:
| |حضور در جلسات کمیته راهبردی رویداد و کمک
فکری در زمینه طراحی دوره
| |ارائه آموزشی دکتر زمانیان در مجموعه آموزشهای
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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نشستهای

مشق حکمرانی

باشگاه سیاستپژوهی اقدام به برگزاری سلسله نشستهایی تحت
عنوان مشق حکمرانی نموده است.
در این نشست ها بعضا برخی از اساتید اقدام به ارائه محتواهای آموزشی
متناسب برای مخاطبان باشگاه نمودهاند و بعضا سیاست پژوهانی که در
هستههای طرح شهید احمدی روشن مشغول به فعالیت بوده اند ،اقدام
به ارائه نتایج پژوهشهای خود برای مخاطب عمومی باشگاه نموده اند.
در سال  1400به صورت میانگین در هر ماه یک نشست برگزار شده است.
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مرکز مطالعات
پارلـمان
بحث پیرامون عملکرد و خروجیهای پارلمان تا به حال برای بسیاری از نهادهای
مطالعاتی و تحقیقاتی اهمیت داشته است .در این نهادها ،طرحها و لوایحی که
در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است بازنگری شده  و بر اساس آن گزارشهای
کارشناسی پیرامون پیش نویسهای قانونی ارائه می گردد .اما آنچه که حقیقتا
مغفول مانده است بررسی فرآیندها ،ساختارها و ارتباطات داخلی مجلس است.
مرکز مطالعات پارلمان با هدف انجام پژوهشها ،برگزاری رویدادهای تخصصی
و اجتماع نظرات نخبگان حوزه پارلمان و درنهایت اثرگذاری بر «اصالح عملکرد
مجلس شورای اسالمی» با تمرکز بر استفاده از ظرفیت نخبگان جوان تشکیل شده
است .لذا اصالح فرآیندهای نمایندگی ملت و همچنین اصالح و به روزرسانی
ابزارهای نظارتی به عنوان امری مهم ،مورد مطالعه همیشگی این مرکز خواهد
بود تا به عنوان بازوی پارلمان در امر اصالح ساختارهای آن به کار گرفته شود و
بدین ترتیب انتظار می رود نتایج حاصل از تالشهای این مرکز منجر به  بهبود
کمی و کیفی طرحها و لوایح و همچنین بهبود امر نظارت در مجلس شود .
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اعضای گروه
مهدی زینالو

دکتری سیاستگذاری عمومی
دانشگاه علم و صنعت
مدیر مرکز مطالعات پارلمان

نهادهای مرتبط

عاطفه مرادی اسالمی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
دانشگاه تهران

اقدامات  بینالمللی

اثرگذاری

محمدحسین اعلمی
کارشناس ارشد سیاستگذاری
دانشگاه صنعتی شریف

محدثه سروش بیگدلی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
دانشگاه تهران

| |ثبت طرح اصالح قانون انتخابات مجلس توسط رئیس کمیسیون و به
جریان انداختن آن در کمیسیون
| |تعامل با کمیسیون اصل  ۹۰مبنی بر لزوم اصالح قانون نظارت بر رفتار
نمایندگان و تعریف پروژه ذیل هیات نظارت با عنوان  بازطراحی نظام
نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و تدوین پیش نویس طرح اصالحی

حسن اعمایی
دانشجوی دکتری علوم سیاسی
دانشگاه تهران

محسن تدین
کارشناس ارشد حقوق
دانشگاه تهران

گزارشها
|
|
|
|
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|مطالعه تطبیقی فرایند انتصاب وزیر از میان نمایندگان مجلس
وب سایت اندیشکده حکمرانی شریف
 /عاطفه مرادی اسالم ی
| الزامات پیش نویس نگاری تقنینی در مجالس انگلستان و امریکا  
 /عاطفه مرادی اسالمی  
|فرایند ارزیابی تاثیر ایدههای قانونی در اتحادیه اروپا
در حال داوری در مرکز پژوهشهای مجلس
 /عاطفه مرادی اسالم ی
| ضرورت بازنگری در کارکرد کلیدی نمایندگی در مجلس شورای اسالمی
مرکز پژوهشهای مجلس
 /حسن اعمایی 

مقاالت
|| Structure and process of budget approval in parliament, comparison of France
محدثه سروش and Iran /

کنفرانس ECPR
| |ارتقای فرایند قانون نگاری با مطالعه موردی نوآور یهای نظام تقنینی انگلستان  /عاطفه
نهمین کنفرانس بینالمللی مطالعات حقوقی و قضایی ایران-مجارستان
مرادی اسالمی 
| |نوآوری در فرایند قانون نویسی در نظام تقنینی انگلستان  /عاطفه مرادی اسالم ی
کنفرانس بینالمللی مطالعات حقوقی و قضایی


یادداشتهای تخصصی و سیاستی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|پایداری سیاست در مقابل قطبیدگی تصمیمات حزبی :بررسی یک قاعده مهم در نظام پارلمانی دو مجلسی ایاالت متحده
روزنامه اعتماد
آمریکا  /سید مرتضی حسن ی
خبرگزاری سالم نو
|تورم قوانین؛ چالش نظام تقنینی ایران  /محسن تدی ن
وب سایت اندیشکده حکمرانی شریف
|پیشنهادهای اجراپذیر و روبه جلو برای اصالح قانون انتخابات مجلس  /مهدی زینال و
خبرگزاری آنا
|شورای نگهبان و تعارض نهادی در تقابل نگاه فقهی-حقوقی با نگاه سیاستی  /سید صادق امامیا ن
وب سایت اندیشکده حکمرانی شریف
|فعالیتهای حوزه انتخابیه و کارکردهای نمایندگی در استرالیا  /حسن اعمائ ی
روزنامه همشهری
|ساختار تایید صالحیتها در شورای نگهبان باید اصالح شود  /مهدی زینال و
|نگاهی به طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» مبتنی بر اصل  85قانون اساسی  /عاطفه مرادی اسالمی
روزنامه اعتماد

روزنامه اعتماد
|فن قانوننویسی و الگوی جهانی  /عاطفه مرادی اسالم ی
روزنامه اعتماد
|البیگری رسمی و شفافیت پارلمانی  /عاطفه مرادی اسالم ی
روزنامه اعتماد
|بحران اعتماد عمومی به پارلمان  /عاطفه مرادی اسالم ی
|تصویب بودجه در مجلس بدون چارچوب  /محدثه سروش بیگدلی
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مصاحبهها

نهادهای مرتبط

| |کارکردهای شفافیت کجاست؟  /مهدی زینالو
روزنامه جام جم


اقدامات  بینالمللی

اتفاقات مهم و خروجیهای متناظر گروه
|
|
|
|

|حکمرانی در عمل و یادداشت تخصصی درباره طرح صیانت به مثابه خروجی اصل  85قانون اساسی
|اصالح پیشنویس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با همکاری هیات نظارت به رفتار
|پیگیری اصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی با هیات رئیسه و کمیسیون آیین نامه داخلی
|همکاری با دفتر مطالعات مدیریت و خانه خالق مرکز پژوهشهای مجلس

جلسات سیاستگذاری
دستاورد جلسه
جلسه با
موضوع جلسه
اصالح قانون انتخابات مجلس رئیس مجلس شورای اسالمی دریافت تایید طرح از رئیس و ادامهی مسیر آن در کمیسیون
رسمیت مرکز مطالعات پارلمان
افتتاحیه مرکز مطالعات پارلمان رئیس مجلس شورای اسالمی

اقدامات بینالمللی
س
| |کنفرانس / ECPRارائهی مقالهی تخصصی در کنفران 
| |رویداد تخصصی پارلمان  /ارائه آقای دکتر R aunio Tapio
| |رویداد تخصصی پارلمان  /ارائه آقای دکتر Oliver Rozenberg

68

تهران-آنالین
فنالند-آنالین
فرانسه-آنالین

رویدادها
| |اولین رویداد تخصصی مطالعات پارلمان و حکمرانی
مدعوین شاخص :حجت االسالم شجاعی(رئیس کمیسیون اصل  ،)90احمد علیجانی (وکیل دادگستری و مشاور حقوقی هیات
رئیسه مجلس در دوره نهم و دهم) ،دکتر حبیب نژاد (عضو هیات تطبیق مصوبات دولت) ،دکتر مهدی زاده (معاون امور تدوین
و تنقیح قوانین معاونت حقوقی دولت) ،دکتر روحانی(معاون اقتصادی مرکز پژوهشها) ،دکتر قاسمی(سرپرست اسبق مرکز
پژوهشها) ،دکتر شریعتی (نماینده مجلس یازدهم) ،مهندس باهنر( نماینده ادوار مجلس)(Tapio raunio ،استاد دانشگاه تامپر
4و 5اسفند 1400
فنالند)( Oliever rozenburg ،استاد دانشگاه ساینسپو فرانسه) ،هلن زانتاکی (استاد دانشگاه  UCLانگلیس )

نشست تخصصی
|
|
|
|
|

|

|تنظیمگری کارکرد نمایندگی مجلس (نسبت کارکرد محلی و ملی)  /حجتاالسالموالمسلمین شجاعی (رئیس کمیسیون اصل ،90آقای
 4اسفند1400

علیجانی (مشاور حقوقی هیات رئیسه مجلس در دوره نهم و دهم)
 4اسفند1400
|آیا فرایند قانونگذاری در مجلس حکیمانه است؟  /دکتر مهدی زاده ،دکتر حبیب نژاد،دکتر حسینی پور
|امکان سنجی تصویب دومرحلهای بودجه در مجلس  /دکتر قاسمی (ریاست سابق مرکز پژوهشها) ،دکتر روحانی(معاون اقتصادی
 5اسفند1400
مرکز پژوهشها)
 5اسفند1400
|شفافیت آراء نمایندگان ،سکوی پرتاب یا پرتگاه؟  /مهندس باهنر (نماینده سابق تهران )
|حکمرانی در عمل :80اصل ۸۵ای شدن طرحهایی مانند صیانت،غربالگری ،انسجام یا انحراف قانونگذاری  /امیر حسین بانکیپور
(نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت (تشکیل شده مطابق با اصل  ۸۵قانون
 26مرداد1400
اساسی) ولی رستمی ،عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهور 
|«رأی اعتماد به وزرا ،ابزاری سیاسی یا سیاستی»
حجت االسالم مجید انصاری"معاون امور مجلس دولت یازدهم ،نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی" و حجت االسالم محمدرضا
 2شهریور1400
میرتاجالدینی "معاون امور مجلس دولت دهم ،نماینده چندین دوره مجلس شورای اسالم ی
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مشاوران
Tapio Raunio

استاد تمام دانشگاه تامپره فنالند/عضو هیات تحریره
ژورنال parliamentary affairs

دکتر سعید نریمان

عضو هیئت علمی شورای عالی انقالب فرهنگی

دکتر علی صناعی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حبیب نژاد

هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر علی بهادری جهرمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مشاور رئیس
پژوهشکده شورای نگهبان
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شبکه همکاری
|
|
|
|
|
|
|

|کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی
|مرکز پژوهشهای مجلس
|پژوهشکده شورای نگهبان
|کمیسیونهای مرتبط در مجمع تشخیص مصلحت نظام
|خانه خالق و نوآوری قوه مقننه
|خانه اندیشهورزان  
|مجموعه  رسانهای «ازما»

اولینرویداد تخصصی
مطالعات پارلمان و حکمرانی
اولین رویداد تخصصی مطالعات پارلمان و حکمرانی  به همت مرکز مطالعات پارلمان
اندیشکده حکمرانی شریف ،با هدف ترویج مطالعات پارلمان و زمینه سازی برای جهت
دهی تخصصی اندیشهورزان حوزه حکمرانی محصل در مقاطع تکمیلی ارشد و دکتری به
فعالیت در حوزه مسائل اولویت دار مجلس شورای اسالمی در تاریخهای  4و  5اسفند ماه
برگزار گردید.
نشستهای تخصصی و کارگاههای سیاستی این رویداد  با حضور نمایندگان مجلس،اساتید
دانشگاهی وبرخی  صاحبنظران مرکز پژوهشها در دو روز برگزار  و دورههای کارآموزی
سیاستی و پشتیبانی تخصصی اندیشهورزان در چالشهای مساله محور مطابق با
اولویتهای مجلس شورای اسالمی در یک بازه دوهفتهای در نظر گرفته شد. .
از نقاط  عطف نشستهای تخصصی این رویداد ،بهره گیری از تضارب آرا و چینش متنوع
مدعوین و همچنین استفاده از مدعوین دانشگاههای خارجی جهت دستیابی شرکت
کنندگان  به نگاهی  تطبیقی  بود.
در بخش اول رویداد ،اندیشهورزان با نظام مسائل مجلس در حوزههای قانونگذاری،بودجه
ریزی،کاکردهای نمایندگی،شفافیت پارلمانی و نظام انتخاباتی آشنا شده و در بخش دوم در
قالب تیمهای تخصصی با راهبری پشتیبانان اقدام به مطالعه تطبیقی و استفاده از رویکرد
تفکر طراحی در خلق ایدههای نو ناظر به حل مسائل سیاستی مجلس نمودند.
قابل ذکر است که  تمرین سیاست نگاری با رویکرد تفکر طراحی از نوآور یهای فرایندی ایجاد
شده در این رویداد است .
در ادامه برنامه نشست ها و کارگاه ها به تفصیل ذکر می شود.
نشست افتتاحیه:
در این نشست که با حضور جناب دکتر دهنوی عضو محترم هیات رئیسه مجلس،جناب
دکتر طغیانی نماینده محترم اصفهان و جناب دکتر پورعزت ریاست محترم دانشکده
حکمرانی دانشگاه تهرانی برگزار شد ،نقش پارلمان در حکمرانی و فرصتهای اندیشه ورزی
و اثرگذاری جوانان  برای حل مسائل مجلس تبیین گردید.
مروری جامع بر عملکرد
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||پنل تنظیمگری کارکرد نمایندگی مجلس

||پنل فرایند قانونگذاری حکیمانه

این نشست که با حضور حجت االسالم شجاعی ریاست
محترم کمیسیون اصل  90مجلس و جناب علیجانی وکیل
دادگستری و مشاور حقوقی هیات رئیسه مجلس در دوره
نهم و دهم مجلس برگزار شد ،به آسیب شناسی ابهامات
موجود در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ،رویه دادگاه ها
در برخورد با پروندههای ناظر به نمایندگان مجلس و حدود
صالحیتهای نماینده در حوزه انتخابیه پرداخته شد.

این نشست با هدف آسیب شناسی فرایند قانونگذاری در
مجلس از سه بعد مرحله پیش نویس نگاری تقنینی،تنقیح
قوانین و معیارهای ارزیابی شورای نگهبان باحضور جناب
دکتر حبیب نژاد عضو هیات تطبیق مصوبات دولت،جناب
دکتر مهدی زاده معاون امور تدوین و تنقیح قوانین  معاونت
حقوقی دولت و جناب دکتر حسینی پور معاونت محترم
پژوهشهای کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.

||پنل امکان سنجی تصویب دومرحلهای بودجه

||پنل چالشهای شفافیت آرای نمایندگان

در این نشست جناب دکتر قاسمی سرپرست اسبق مرکز
پژوهشهای مجلس و جناب دکتر روحانی معاون اقتصادی
مرکز به بیان چالشهای بررسی و تصویب بودجه در مجلس
و راهکارهای پیشنهادی با یک نگاه تطبیقی پرداختند.
همچنین پروفسور روزنبرگ استاد دانشگاه ساینسپو فرانسه
به تبیین فرایند بودجه ریزی در این کشور پرداخت.

این پنل با دغدغه بررسی جوانب مختلف شفافیت آرا و توضیح فاصله میان
ساحت نظر و عمل و اقتضائات عملی در فرایند شفایفیت پارلمانی برگزار
شد .در این برنامه جناب مهندس باهنر به  برشمردن معایب شفافیت آرا
و تبعات منفی آن در کارکرد نمایندگی پرداختند .پروفسور تاپیو رانیو استاد
تمام دانشگاه فنالند نیز به بررسی ابعاد و کارکرد شفافیت در پارلمانهای
اروپا پرداخت.
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باتوجه به آسیب شناسی صورت گرفته در بخش نشستهای تخصصی و
آمادگی ذهنی مخاطب نسبت به تجربیات عملی مجلس ،در بخش دوم یعنی
کارگاههای سیاستی با رویکرد مشارکتی و گفتگو محور به بیان چالشهای
سیاستی و فرصتهای اندیشه ورزی در این حوزه پرداخته شده و نمونههایی
از مطالعات تطبیقی صورت گرفته توسط پژوهشگران مرکز مطالعات پارلمان
جهت توضیح مصداقی به مخاطبان  بیان شد.
در ادامه با تعریف چهارچالش در حوزههای مطالعات پارلمان و تشکیل تیمهای تخصصی از میان شرکت کنندگان رویداد ،رقابت  
اندیشهورزان جهت خلق ایدههای پایدار در مسائل سیاستی شروع شد.
عناوین چالش ها شامل بازیابی جایگاه مجلس در فرایند بودجه ریزی ،نوآوری در فرایند قانون نویسی ،چالشهای اصالح قانون نظارت
بر رفتار نمایندگان مجلس و چالشهای طراحی مدل مطلوب انتخابات بود  .
در طول دوهفته اندیشهورزان با پشتیبانی تخصصی راهبرها به مطالعه تطبیقی و تحلیل داده ها و طرح ایدههای سیاستی پرداختند.
درپایان مرحله  ارزیابی گزارشهای سیاستی براساس معیارهایی همچون نحوه تعریف مساله،نحوه ترسیم ذینفعان ،روش دست
یابی به ایده ،میزان درک محدودیتهای تغییر در مساله و نوآور یهای نهادی و فرایندی  انجام شد و ضمن تقدیر از نفرات برتر ،امکان
کارآموزی سیاستی برای برگزیدگان جهت جذب در مرکز مطالعات و خانه خالق و نوآوری قوه مقننه فراهم به عمل آمد.
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مرکز توسعه
رقابت
مرکز مطالعات توسعه و رقابت با حمایت مادی و معنوی اندیشکده حکمرانی
شریف و خانه اندیشهورزان ،در زمستان  1400در محل خانه اندیشهورزان راهاندازی
شده است .هسته اولیه این مرکز متشکل از پژوهشگران و فارغ التحصیالنی از
دانشگاههای صنعتی شریف و تهران است که سالها سابقه پژوهش در مراکز
پژوهشی مختلف از جمله خانه اندیشهورزان ،پژوهشکده مطالعات فناوری و
اندیشکده حکمرانی شریف را داشته و مطالعه و پژوهش در زمینه تنظیمگری
و رقابت را به طور تخصصی از سال  1396آغاز نمودهاند .از جمله دستاوردهای
اعضای این مرکز در طی سالهای پژوهش میتوان به تدوین آیین نامه رقابت در
بازارهای صوت و تصویر فراگیر و راهیابی آن به بخش نهایی مسابقه ساالنه آنتی
تراست فرانسه  2021اشاره نمود .عالوه بر فعالیت پژوهشی ،اعضای این گروه
سابقه برگزاری دورههای متعدد آموزشی از جمله طرح شهید احمدی روشن بنیاد
نخبگان را نیز دارا میباشند.
با توجه به پیشینه تخصصی اعضای این مرکز و با توجه به اهمیت موضوع
تنظیمگری که عمدتا ً در محافل آموزشی کشور مورد غفلت واقع شده است ،این
مرکز در تاریخ  11و  12اسفند  ،1400نخستین دوره آموزشی تخصصی در زمینه
تنظیمگری را در چهار محور اصلی ذیل برگزار نمود.
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تنظیمگری موضوعی است که در طی بیست سال اخیر ،در محافل سیاستی و علمی کشور مورد توجه سیاستگذاران ،دولتمردان و اندیشمندان قرار
گرفته است .با این وجود در دانشگاه-ها و در رشتههای مرتبط ،سرفصلی مرتبط با تنظیمگری تدریس نشده و نیروی انسانی متناسب با تقاضای موجود
در کشور تربیت نشده است .لذا ناظر به اهمیت این موضوع ،مرکز مطالعات توسعه و رقابت تصمیم گرفت تا در تاریخ  11و  12اسفند  ،1400با همکاری
خانه اندیشهورزان ،مدرسهای با محوریت تنظیمگری برگزار نماید .این مدرسه در قالب چهار محور اصلی آموزشی با عناوین "مبانی تنظیمگری"" ،تنظیمگری
رقابت"" ،تنظیمگری رسانه-های دیجیتال" و "تنظیمگری انرژی (نفت و گاز) " و  دو کارگاه تخصص با عناوین "کاربرد فناوری در تنظیمگری" و "چالشهای
اجرای تنظیمگری" برگزار گردید .حامیان برگزاری این دوره عبارتند از:
| |خانه اندیشهورزان؛
| |اندیشکده حکمرانی شریف؛
| |پژوهشکده سیاستگذاری شریف
برای تدریس سرفصلهای انتخابی این دوره ،تالش شده است تا اساتیدی انتخاب گردند که عالوه بر سابقه مطالعات پژوهشی مرتبط با موضوع تدریس،
از مشکالت و مسائل حوزه مورد نظر در کشور نیز آ گاه بوده تا بتوانند ضمن انتقال دانش خود در این حوزه ،مخاطبان دوره را با مسائل و مشکالت پیشرو
در کشور نیز آشنا نمایند .عالوه بر موارد ذکر شده ،انتخاب اساتیدی که امکان و فرصت تعامل حضوری با دانشجویان را داشته و از نسل جدید اساتید نیز
باشند ،در اولویت این مرکز بوده است .در جدول زیر محورهای آموزشی ،کارگاه-های تخصصی و اساتید هر کدام ارائه شده است.
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ویژه نامه
انتخابات و حکمرانی
اندیشکده حکمرانی شریف با توجه به انتخابات ریاست جمهوری
 ۱۴۰۰ویژه نامهای با  ۱۵مقاله با موضوعات شورای نگهبان و
تعارض نهادی ،چالشهای حکمرانی ،سیاست گذاری ،ساختار
نهادی انتخابات و … منتشر کرد.
در این ویژه نامه به درآمدی بر نقش البی ها در فرآیند انتخابات،
نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری از منظر حکمرانی تنظیمگرانه،
نقش اندیشکدهها در نظارت و کنترل بر وعدههای انتخاباتی و …
پرداخته است.
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ویژه نامه
رسانه خدمت عمومی و انتخابات
برگزاری انتخابات عادالنه مستلزم شناخت و آ گاهی شهروندان از
فرایندهای انتخابات است .این فرآیندها هم شامل فرآیند برگزاری
انتخابات و هم شامل فرآیندهای پیش از آن یعنی طی مسیر
احراز صالحیت نامزدها و همچنین فرآیندها و رویههای شناخت
نامزدها میشود .آنچه مشخص است ،در فرآیندهای مرتبط با
شناخت نامزدها ،رسانههای گروهی نقشی محوری پیدا میکنند.
در این بین رسانهی خدمت عمومی بهترین و مهمترین بستر
پخش تبلیغات انتخاباتی و بهطور خاص مناظرات است.

اما چرا؟ رسانهی خدمت عمومی تابع اصل مهم
بیطرفی(  )Due Impartialityدر سطح سازمان و محتواست.
بدین معنا که ملزم است فارغ از احزاب و جناحها به ارائهی
خدمت رسانهای بپردازد .طبیعتا ً در فضاهای رقابتی چون
انتخابات این اصل اهمیت خود را بیش از پیش نمایان میسازد.
اما چرا مناظره بیش از باقی قالبهای تبلیغات انتخاباتی
مهم جلوه میکند؟ مناظره حد نهایت نمود رقابت نامزدها
در برابر یکدیگر است .در عموم قالبهای تبلیغی ،یا نامزدها
روبروی یکدیگر قرار نمیگیرند و یا درنهایت نمایندگان آنها
به بحث باهم میپردازند اما در مناظرات اصلی انتخابات ،این
خود نامزدها هستند که درمورد برنامههای خود به بحث
میپردازند .رقابت مستقیم قطعا تأثیر مستقیمتری روی
تعیین رأی مردم خواهد داشت .درنتیجه کموکیف برگزاری آن
اهمیتی دوچندان مییابد.
ترکیب رسانهی خدمت عمومی بیطرف و فضای رقابتی یعنی
رقابت در محیطی بیطرفانه نسبت به نامزدها حالت ایدهآل
برگزاری مناظرات انتخاباتی است که در این دو خصیصه ،خود
رسانهی خدمت عمومی نقشی محوری در طراحی و اجرا دارد.
سازمان صداوسیما نیز بهعنوان رسانهی خدمت عمومی
ایران ،در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری تالش میدارد تا
طراحی و اجرای مناسبی برای مناظرات نامزدها داشته باشد.
در همین راستا و بنا به ضرورت پیشآمده باتوجه به طرح
انتقادات نسبت به نوع برگزاری مناظرات در صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران ،در ویژه نامه ای ،اندیشکده حکمرانی
شریف به مطالعهی تبلیغات انتخاباتی و بهطورخاص مناظرات
و قواعد آنها در پخش توسط رسانهی خدمت عمومی
پرداخته است.
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از پس دوران عزلت اجباری کرونا ،و در ادامه
سنت حسنه ارتباطات ارزان قیمت بینالمللی بر
خط ،احیای سلسله نشستهای   IGT۱و توسعه
ارتباطات منطقهای در دستور کار اندیشکده قرار
گرفت .با هدف عبور از دوگانه عدم فعالیت
بینالمللی در مقابل مسیر محتوم تعامالت
اروپایی-آمریکایی و با اتخاذ استراتژی "فعالیت
منطقهای" ،اندیشکده در عمل درصدد ایجاد
شبکهای از نهادهای سیاستپژوهی فعال
در زیست بوم اسالمی-شرقی خاورمیانه ،با
ریشههای فرهنگی-اجتماعی مشترک و ناظر
به حل مسایل سیاسی مشابه برآمده است.
رویکردی که امیدوار است خأل تاریخی گسست
آ کادمیک دانشگاهیها و مراکز علمی ایران از
شبکههای منطقهای را تا حدی جبران کند و
همراستا با سیاست منطقهای کشور ،در بازتولید
قدرت نرم و دیپلماسی عمومی کشور عزیزمان
در الیههای سیاستگذاری و مدلهای حکمرانی
کشورهای منطقه ،فعال و اثرگذار باشد.
1. International Governance Talks

|

|اجالس حکمرانی اینترنت ( )IGF2021با محوریت چالشهای اینترنت
در دوران همهگیری کرونا  /حضور در برنامه اصلی اجالس و پنلهای
موضوعی در زمینه تنظیمگری اینترنت ،تأثیر کالن داده و هوش مصنوعی
بر حکمرانی اینترنت و  / ...شهر  Katowiceلهستا ن
تاریخ  6تا  12دسامبر 2021

تهران-آنالین
س
|کنفرانس  / ECPRارائهی مقالهی تخصصی در کنفران 
فنالند-آنالین
|رویداد تخصصی پارلمان  /ارائه آقای دکتر Raunio Tapio
|رویداد تخصصی پارلمان  /ارائه آقای دکتر  Oliver Rozenbergفرانسه-آنالین

|
|
|
| |IRAN: REGULATING IN A PANDEMIC

ارائه مقاله در اینترمدیا

|| Approaches to online platform regulation – balancing economic
and social considerations
سخنرانی در کنفرانس International Regulators’ Forum
|| Online platform responsibilities, intermediary liability and trust
– the evolving picture

سخنرانی در کنفرانس

)Annual Asia Telecommunications & Media Forum (Online
| |مصاحبه با  ) OTT (OnThink Thanksبا موضوع ایجاد اندیشکده و

چالشهای آن
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کنفرانس AMEPPA
قطر

کنفرانس ICPP5

اسپانیا -بارسلونا
Philipe Zetton
رییس IPPA
بارسلونا
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گروههای اندیشکده و
سیاستگذاری در سال 1400

ارائهی مقالهی تخصصی در کنفرانس

نهادهای مرتبط

International Conference On Public Policy 5

اقدامات بینالمللی

دیدگاههایی برای یک رگوالتور متعادل
توجه به فواید پلتفرمها و نیاز آنها به
حفاظت
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سلسله نشستهای علمی :گفتگوی حکمرانی ()International Governance Talks

شبکههای مشاوره سیاستی :بازسازی موج
دوم  /دکتر لزلی پال

قدرت نرم از شرق ،به
چالش کشیدن هژمونی
غربی در این مفهوم
آقای سوراو کومر

صدای چه کسی در آموزش اقتصاد سیاسی
بینالمللی اهمیت دارد؟  /آقای دکتر لوگان
کاکرین

حکمرانی ،رانت منابع طبیعی و توسه
زیرساختها با تمرکز بر خاورمیانه و شمال
آفریقا  /دکتر حمید علی

رویکرد جهانی در آموزش
سیاستگذاری عمومی
به هم پیوسته  /دکتر
الکساندر داوودی
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