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 مقدمه

 استراتژی رکنا در دیپلماسی واژه که شودمی مشاهده مدرن المللبین روابط گیری شکل تا تاریخ طول در

جمله  دیپلماسی و همه شعب آن از .است بوده مطرح کشورها میان صلح و جنگ گیری شکل در معموال

ود خکانی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز مانند هر مفهوم دیگری می باید در ظرف زمانی و مختصات م

ول و اهانی تعریف و عملکرد مجریان این حوزه نقد و ارزیابی شود. نظم کنونی جهان پس از جنگ های ج

تقابل، مچیده و پدیده هایی اعم از وابستگی های پی دوم متأثر از تحوالت علمی و فناورانه بخصوص خود

انه های ر سامدجهانی شدن، تجارت آزاد، منطقه گرایی، رژیم های بین المللی، هژمونی دالر بی پشتوانه 

 د، زمینهژه خومالی بین المللی، تطور معنایی قدرت و تروریسم سازمان یافته فرامرزی و دیگر عناصر وی

دتی شد با شناخت دیپلماسی اقتصادی پدید آورده است که پس از پایان جنگ سر های منحصر به فردی در

ده م خورخارج از عرف سابق از این سال روند جابجایی اقتصاد و امنیت در سیاست خارجی کشورها رق

سیاست  قیتال محل تصویر ترین کلی در را اقتصادی دیپلماسی توانمی سیاسی نوین ادبیات این دراست. 

 .نمود تعبیر و بازار داخلیخارجی 

 ماهیت و مفهوم دیپلماسی اقتصادی

ی مهم برا هایریکی از ابزا دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی،

 پلماسیبن مایه مفهوم دی آید.ند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب میپیشبرد اهداف بل

ها شناخته که به معنی دانش، فن و هنر مدیریت روابط خارجی دولتکلمه دیپلماسی است  اقتصادی،

 شود.می

ست که طرح امدر سایه مفهومی دیپلماسی اقتصادی، مفاهیم دیپلماسی تجاری و دیپلماسی کسب و کار نیز 

سی می پلمادی علیرغم مشابهت هایی، حائز تفاوت های اساسی در هدف و بازیگران مجری این سه گونه از

 شن ترباشد و نسبت آن ها با یک دیگر از نوع عموم و خصوص من وجه، تلقی می شود. به عبارت رو

هاست؛ کشور دیپلماسی اقتصادی در جایگاه ترسیم باالترین سطح از حکمرانی اقتصادی سیاسی بین الملل

  مالحظات رغ ازن اقتصادی و فاحال آنکه دیپلماسی تجاری به تنظیم تراز تجاری مطابق با سیاست های کال
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رد خهای  دیگر می پردازد و دیپلماسی کسب و کار نیز متوجه ارتقای سطح ورود و تأمین نیاز بنگاه

 اقتصادی است.

رز با ی هم اامروزه مسئله تنظیم روابط اقتصادی خارجی به دستگاه دیپلماسی انتقال یافته و موقعیت 

شورها یاسی کسهم باالیی از مذاکرات شاهد این مدعا نیز طبیعی بودن س موضوعات سیاسی پیدا کرده است.

 ی رتبهن سیاسی و مقامات عالو طرح موضوعات اقتصادی در مذاکرات رسمی رهبرابرای اهداف تجاری 

اد در ها برای پررنگ کردن نقش اقتصر بیست سال گذشته بسیاری از کشورتا جایی که د هاست.کشور

وابط رهای خاصی را متوجه دستگاه تنطیم ی زده و مسئولیتسازمان دهی جدیدروابط خارجی دست به 

قتصادی ااسی و دستگاه دیپلماسی کشورها نیز توجه یکسانی به مسائل سی، رواز این خارجی خود کرده اند.

رخی بماسی در روابط خارجی دارند که این واقعیت با نگاهی به جایگاه بخش اقتصادی در دستگاه دیپل

 محسوس خواهد بود.پیشرفته رهای کشو

ی است ی اسالمهای بنیادین در روح حاکم بر قانون اساسی جمهوره اقتصادی و استقالل که از مؤلفهرفا  

 ،1404داز)از جمله سند چشم ان تر اسناد باالدستی مربوطهر توجهات ویژه و به تدریج پررنگدر کنا

رش نین گستقوام و قدرت اقتصاد ملی و همچ ،مقاومتی( توسعه و ابالغیه اقتصادهای پنج ساله برنامه

سالم اجهان  وهمسایگان ویژه ه حداکثری روابط عزتمندانه، مصلحت اندیشانه و حکمت گرایانه با جهان، ب

ی در قتصادافع حال چنانچه تحول دیپلماسی در راستای افزایش نقش مناکید قرار داده است. را مورد تأ

 هاشورکماسی ترین عامل موثر بر دیپلتوان گفت که اقتصاد مهملل را بپذیریم میالمصحنه ارتباطات بین

 ست.ا
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 اهمیت و ضرورت دیپلماسی اقتصادی برای ج.ا.ایران

ر سه را د توان به طور کلی آنهای دیپلماسی اقتصادی موارد بسیار متعددی است که میاهمیت و ضرورت

 محور زیر مورد بررسی قرارداد:

 :ائات تاریخیالف( اقتض

 ه فراخوراید ببهر مفهوم جدای از آنکه پدیدآمده از چه نوع بافت زمانی، مکانی و فلسفی بوده است؛ می 

 ت از عی اسشرایط زمانی، مکانی و فلسفی حاضر بازخوانی و فهم شود. دوره کنونی از تاریخ جهان مقط

روی، هیر شوکه با فروپاشی اتحاد جمابرقرار بودن نظم بین المللی پس از جنگ های جهانی اول و دوم 

 رد پوششیسجنگ  شتاب فزاینده ای یافته است. در دوره حیات این نظم، منافع امنیتی که تا پیش از پایان

ملل ین البرای کسب اهداف اقتصادی بوده است در یک چرخش معنادار در سایه کنش گری های اقتصادی ب

 دنبال می شوند.

خص و ت مشباهنوز ث شرایط انتقال آن و تعدد بازیگران است.الملل کنونی بین های بارز نظاماز ویژگی 

د مرکزی نظام چن شود.الملل دوقطبی دیده نمیای پس از تحول ساختاری نظام بیننظم قطعی و نهادینه شده

  الملل داراست.محتمل ترین آینده را در صحنه بینیا نظم جهانی بدون قطب 

 ن المللیرت بیمی شود که در آن پیش بینی نظم آینده جهانی و سهم هرکشور از قد در این دوران گذار طی

ین رو ابستگی دارد. از  توان تولیدیو  وابستگی های متقابل اقتصادیبیش از هر عامل دیگری به 

ابلیت انی قضرورت دارد تا جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر جایگاه متصور برای خود در آینده نظم جه

کثر و مت یداتوری در کسب جایگاه یک قدرت منطقه ای و بین المللی را با پیوندهای های متنوعکاند

 اقتصادی و باالبردن توان تولیدی را طراحی ایجاد و حفظ نماید.

 :ب( اقتضائات ذاتی

ر که د کشور ایران به مجرد آنکه تحت چه نوع حاکمیتی قراردارد حائز ظرفیت ها و مخاطراتی است

آسیب  مترینهدفمند و پایدار اقتصادی با کشورهای منتخب دیگر حائز بیشترین بهره مندی و ک تعامالت

 خواهد شد.
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وان و جسانی موقعیت ژئوپلیتیک ایران در مختصات جهانی، منابع سرشار معدنی و هیدروکربنی، نیروی ان

ن ای بیههای و رژیم  تحصیل کرده، تکانه های طبیعی و روزافزون اقتصاد جهانی، عضویت در سازمان

... ورفصل المللی، حجم تجارت منطقه پیرامونی، تنش های عمیق منطقه ای، قدمت تمدنی، کشاورزی چها

 ه تنظیمارد کجذابیت های همکاری و نیاز دیگر کشورها به ایران در ضمن حساسیت های ویژه به خود را د

ی ابل توجهقا حد تضعیت کنونی و نقاط بهینه را روابط اقتصادی پویا و مؤثر می تواند فاصله موجود میان و

 تأمین نماید.

 اقتضائات هویتی: ج(

هم می ا فراحاکمیت جمهوری اسالمی در ایران ضرورت هایی در توجه و پیاده سازی دیپلماسی اقتصادی ر

در  رت هاآورد که بر اساس خواسته ها و چالش های این نوع از حاکمیت به وجود آمده است. این ضرو

 سه محور قابل تأمل است:

توسعه، سیاست  م، اسناد و برنامه های اول تا شش1404قانون اساسی، سند چشم انداز اسناد باالدستی: – 1

در  صریح وهای کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، ابالغیه اقتصاد مقاومتی حائز تأکیدات ضمنی 

 توجه به دیپلماسی اقتصادی است. 

مهوری جاز ابتدای انقالب اسالمی از جمله موضوعات در دستور کار در کارشکنی علیه  تحریم: – 2

ر یک دصادی اسالمی ایران اختالل در روابط اقتصادی خارجی یا همان تحریم بوده است و دیپلماسی اقت

 معنا اقدام پدافندی علیه تحریم است.

وین نچشم انداز جمهوری اسالمی در پنج الیه تمدنی متوجه ساخت تمدن  :اسالمی تمدن سازی – 3

تلزم نی مساسالمی است که توان زمینه سازی جهت استقرار نظم جهانی موعود می باشد. این آرمان تمد

روابط  خش ازقوام اقتصادی و روابط سازنده و حداکثری با محیط پیرامونی، امکان صدور الگوی الهام ب

 ت است.لزامایا و مؤثر است که دیپلماسی اقتصادی رکن اساسی در تنظیم و جهت دهی این استاقتصادی پو
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 علیه السالمدفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق 

دام ن رشته ای اقذیل دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد تأسیس و با رویکردی میا 13۹5در مهرماه این نهاد 

الت به رس دانشکده های علوم سیاسی، مدیریت، حقوق، فرهنگ و ارتباطات نمود. نظربه جذب اعضاء از 

، م اسالمیی نظادانشگاه امام صادق علیه السالم مبنی بر پاسخگویی دقیق و عملیاتی به مسائل و چالش ها

ل ینی فعارقش افندفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السالم بر آن است تا حضور و 

عظم موی مقام سی از در اقتصاد سیاسی بین الملل را در راستای راهبرد برون گرایی در اسناد باالدستی ابالغ

 .رهبری، ترسیم و تدارک ببیند

 ازچشم اند

نظری و یک  مشورتی در سطح کالس جهانی در رصد، سیاستگذاری و تولید ادبیات -ما یک نهاد علمی

 .می باشیم 1408مرجع در میان مراکز تحقیقاتی تا سال 

 بیانیه مأموریت

ی یاده سازم و پمشورتی می باشد که در زنجیره تولید عل -دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی یک نهاد علمی

ننده کشتیبانی مات پپاسخ ها به مسائل نظام اسالمی با تمرکز بر روابط اقتصادی خارجی فعالیت نموده و اقدا

صول و رعایت ا وهینه و دارای هم افزایی و ارزش آفرینی را انجام می دهد. در این راستا با انجام اقدامات ب

ربردی ای کاهچارچوب حاکم بر دانشگاه امام صادق علیه السالم به دنبال کمک به توسعه علمی و پژوهش 

 .اشدفرآیندی تحقیقاتی و اجرایی می بدر سیاستگذاری کالن اقتصاد سیاسی بین الملل از طریق 

 اهداف بلندمدت

لی و توسعه نیروی انسانی متخصص و متعهد در حوزه روابط اقتصادی خارجی و دانش نظری و عم -1

ات م، تحقیقارت علونفر به مقطع دکتری با عنوان رساله مرتبط با دیپلماسی اقتصادی مورد تأیید وز 10ورود 

 .و فناوری

 از طریق تولید محتوا و نشر تخصصی.مرجعیت در دانش و تجربه نگاری دیپلماسی اقتصادی  -2

http://eco-dip.ir/
http://eco-dip.ir/
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لعات ر مطاتأمین زنجیره کامل نهادی از آموزش تا اشتغال در مجموعه های اقماری وابسته به دفت -3

  .دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق)ع( مطابق با خط مشی و سیاست های مصوب

 دیپلماسی اقتصادیر مطالعات دفتسازمان 

ای ایی، شوراجر -علمی دبیر ،ریاست و اعضای شورای علمیدفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی متشکل از   

 است. مرکزی و دستیاران، مجمع عمومی و مجموعه های اقماری وابسته

ه ست کدانی ابر عهده دکتر مهدی صادقی شاه :ریاست شورای علمی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی

ن ومدیریت کال نظیم روند علمی و اجرایی پیشنهادی از سوی شورای علمیهدایت کلی مجموعه و ت

را  یاوسعه اقدامات و راهبرد های آموزشی، پژوهشی، رسانه ای، ارتباطات برون سازمانی و طرح های ت

 پیگیری می نماید.

ست تبط امتشکل از شش نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با زمینه های پژوهشی مر :شورای علمی

داشته  ها راکه وظیفه خط مشی گذاری مجموعه و اتخاذ تصمیم در تغییر سازمان و مأموریت و چشم انداز

 جرا وو مصوبات این شورا به عنوان بسته مشورتی به ریاست مجموعه تحویل و پس از تأیید جهت ا

 :یانز آقاعبارت اند ااعضای این شورای علمی  یگیری به دبیر و شورای مرکزی دفتر ابالغ می گردد.پ

 )دکتر مهدی صادقی شاهدانی؛ استاد تمام علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق)ع 

 ئیباطبا؛ استاد تمام روابط بین الملل دانشگاه عالمه طدکتر سید جالل دهقانی فیروزآبادی 

 ؛ استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه امام صادق)ع(خاریدکتر اصغر افت 

 ؛ دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجهدکتر محمدحسن شیخ االسالمی  

 ؛ دانشیار علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق)ع(دکتر داود منظور 

 ؛ استادیار روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرسدکتر محسن اسالمی 

 ودفتر  ستشده از سوی ریااجرای تصمیمات تایید اداره شورای مرکزی، موظف به  :اجرایی -یدبیر علم

  است. های مختلف دفتربخشمیان هماهنگی 
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، شرن و پژوهش، معاونت آموزشبرنامه ریزی و  تعضو با مسئولیت معاون 6شورای مرکزی متشکل از 

ی له از سوب یکساو دستیار ویژه دبیر با احکام انتصا، معاونت توسعه و نوآوری معاونت رسانه و ارتباطات

زار و را برگ طور مستمر و هفتگی جلسات خوده که ب ریاست دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی خواهد بود.

 کند. گزارش کار ماهانه خود را به ریاست محترم دفتر تقدیم می

 های آموزشیدانش افزایی اعضاء از طریق دوره تدارک و انجامف به موظ آموزش:برنامه ریزی و معاونت 

ی امه نگاراد و نهای مهارت افزایی، هماهنگی و پشتیبانی اداری، تنظیم اسن، کارگاهحضوری و مجازی منظم 

لعات ی دفتر مطاهای جارهای مالی و هزینهتهیه و تأیید صورت ،جهت انجام برنامه های مصوب نهاییدر 

 .یریت آرشیو و گزارش اقدامات دفتر، مددیپلماسی اقتصادی

های تخصصی، نشست کارگاه های تجربه،برنامه ریزی و اجرای موظف به  :و نشر معاونت پژوهش

دی، اقتصا خصصی در موضوع دیپلماسیهای اطالعاتی تمنابع و پایگاههای میدانی، رصد و تحلیل بازدید

محتوا، نقد  یادداشت های تحلیلی، گزارش های راهبردی، مانی در قالبهای منظم زولید محتوا و خروجیت

 .یتخصصی زیر نظر اعضای شورای علم مقاالت و ترجمه کتاب و لیفتحلیل آماری و اقدام به تأ

 گانی وموظف به گفتمان سازی عمومی دیپلماسی اقتصادی در جامعه نخب :معاونت رسانه و ارتباطات

ا ادی بتصمطالعات دیپلماسی اقمدیریتی کشور و رسانه های جمعی، ارتباط و پیگیری مراودات دفتر 

 .ی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادیمجازهای مدیریت رسانههای خارج دانشگاه و نهاد

رش برنامه موظف به تحقیقات و پیشنهادهای نوآورانه در جهت خالقیت و گست معاونت توسعه و نوآوری:

 پلماسیو پیگیری تأسیس و فعالیت مجموعه های وابسته به دفتر مطالعات دیهای معاونت های دیگر 

 .دی با ماهیت شرکت های دانش بنیاناقتصا

ات دیپلماسی ی دفتر مطالعمرکز جایگاه مشورت دبیر و پشتیبانی از وظایف شورای در دستیار ویژه دبیر:

 .اقتصادی
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 راهبردی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادینطق م

اق ا انطببمهمترین اقدام در گام نخست را تدوین منطقی علمی و  اقتصادی دیپلماسی مطالعات دفتر  

 راستا با در این داند.روز نظام مقدس جمهوری اسالمی است میه های بکه نیاز کثری با اهداف این دفتراحد

ها و رفیتظه به و نگا دفتربهره گیری از نظرات اساتید این حوزه و با تکیه بر خواست دانشجویان عضو در 

 منطقی را متکی بر دو موضوع پیاده ساری نمود.های دانشگاه و نظام اسالمی؛ ولویتا

این  آمد. الزم به نظرفتر آنها در منظومه فکری  این د مسائل و موضوعاتی است که جایگاه بحث نخست

های ن کمیتهشوند که تا کنومطرح می اقتصادی دیپلماسی مطالعات دفتر هایی درنوان کمیتهمسائل تحت ع

 تعریف شده اند:ذیل 

 کمیته امنیت اقتصادی 

                                                         کمیته انتقال فناوری                                       

  کمیته انرژی 

 الملل                                                   کمیته بازاریابی بین                                                    

                                                            کمیته پول و بانک                                       

                                                                 کمیته تحریم                                  

 کمیته سرمایه گذاری و سرمایه پذیری 

 فرهنگ و تصویر ملی  

                                                 کمیته کشاورزی و منابع طبیعی                                           

 المللیهای بینکمیته کمک  

  گردشگری   کمیته 

 کمیته لجستیک و حمل و نقل تجاری                                                                                                           

 نیروی کار کمیته مهاجرت 

بحث خواهند شد که  تحت عنوان میزهای  های جغرافیاییکه این مسائل و موضوعات در قلمروآن دوم

  گردند.تحقیقاتی بشرح ذیل تعریف می
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 روسیه، قفقاز و آسیای مرکزیمیز  میز آفریقا

 همسایگانمیز  آسیای شرقی و اقیانوسیهمیز 

 آمریکای التینمیز  ایاالت متحده امریکامیز 

 اروپامیز  المللیهای بینسازمانمیز 
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 دیپلماسی اقتصادی دفتر مطالعات  ها و خط مشیبرنامه

ده در شرسیم از آن جهت که دیپلماسی اقتصادی برآمده از محیط و اقتضائات اقتصادی کشور و از سویی ت

را  یرانامی توان ابعاد دیپلماسی اقتصادی مطلوب در جمهوری اسالمی ؛عرصه روابط خارجی دولت هاست

 نمود. پیگیری ذیل در ضمن برنامه علمی و اجرایی

 :اقتصادیامنیت 
صادی و ای اقتز نقاط قوت و اتک)اعم ا شناخت و احصاء نقاط راهبردی در نظام اقتصادی ج.ا.ایران (1

دف هالملل با از سوی بازیگران نظام سیاسی بین که مستعد به نفوذ و اخالل گری(چنین نقاط هم

 ایران امکان اختالل دارد.اقتصادی ج.ا.برهم زدن امنیت 

 زیگرانبا از یک هر سوی از ایرسانه و روانی آفند صحنه در آنچه ساختار بر حداکثری اشراف (2

ن آسیب و همچنی است جریان در اسالمی جمهوری اقتصادی اهداف علیه بر المللبین سیاسی نظام

 .داخلی اقتصادی بازیگران سوی از هجوم این نسبی پذیرش شناسی در خصوص

 انتقال فناوری:
 .های واقعی و موثر ج.ا.ایران در حوزه فناوریاشراف حداکثری بر نیاز (1

یک المللی به تفکموجود و قابل دسترس در صحنه بین های فناورانهها و فرصتپایش ظرفیت (2

 الملل.موضوع تخصصی و بازیگران نظام سیاسی بین

ر اکید بتهای بومی سازی شده با ازارهای هدف جهت انتقال فناوریهای بنیازها و ظرفیتآمایش  (3

 .کشورهای همسایه و اسالمی

های واقعی های مطابق با نیازسایی و عملیات بومی سازی  فناوریهای  شناتعریف و طراحی پروژه (4

 و موثر ج.ا ایران.
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 انرژی:
الملل با یندر صحنه اقتصاد بایران .صور برای ج.امت و  یهای واقعو ظرفیت مطالعه محیط تعامل (1

 ران از بازار و ذخایر انرژی جهان.توجه به جایگاه و سهم ج.ا.ای

 والملل در وابستگی هریک از بازیگران نظام سیاسی بینبه  ناظر  های اختصاصیطراحی پرونده (2

 .یرانند جانبه با ج.ا.اطرفه و چدو  مستقیم و غیرمستقیم  انرژی پایه به صورت مراودات

ی ورهای تابع از جایگاه و سهم جمهپیش بینی ناظر بر مخاطرات و چالشرصد، رونذگیری و  (3

 .جهان اسالمی از بازار و ذخایر انرژی

 الملل:بازاریابی بین

 ولویتاها و تقاضاهای جامعه مصرفی هدف( مبتنی بر تحقیقات بازار )شناخت نیازها، خواسته (1

 های مربوط به بازارهای هدف.احصای دادهای و منطقه

صول فی محمطالعه امکانات تولید، مدل قیمت گذاری متناسب با محصول و بازار هدف، کیفیت معر (2

 متناسب با بازار هدف و فرآیند توزیع محصول در کشور هدف.

 شینی.طراحی استراتژی ورود، ارزیابی و حفظ بازارهای صادراتی مطابق با خروجی مراحل پی (3

 پول و بانک:
های رسمی و ظرفیت آسیب شناسی و تهیه نسخه پیشنهادی جهت اصالحات داخلی و هماهنگی با (1

 .المللیمالی بینپولی و در بازارهای غیر رسمی موجود 

رد الملل در جهت واو بانکی بازیگران نظام سیاسی بینهای پولی اشراف حداکثری بر تکیه گاه (2

 .دی بر اقتصاد ج.ا.ایرانهای خصمانه اقتصانمودن چالش

از  ر خارجطوه های مالی غیر خصمانه که بمستمر در ابعاد و نقاط اثر تکانهریشه شناسی و رصد  (3

متصور  واقع یا .ایرانورود آنها بر اقتصاد ج.ا اختیار و فزاینده از سوی نظام ارتباطات پولی و بانکی،

 است.

 .تجارت نفتی و غیرنفتی از طراحی سازوکار بازگشت درآمدهای ارزی حاصل (4
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 تحریم:

 علیه بر المللبین سیاسی نظام بازیگران سوی از که بالفعل و بالقوه هایتحریم ساختارکشف و نقد  (1

 .است واقع یا متصور ایران اسالمی جمهوری

ن نظام زیگراتحلیل الگوی رفتاری تحریم کنندگان در طراحی، وضع و اجرای فرآیند تحریم علیه با (2

 .الملل سیاسی بین

 نبازیگرا از سوی دیگر تحریمفرآیند  با مواجهه در و تجربه تحریم شوندگان رفتاری تحلیل الگوی (3

 .المللبین سیاسی نظام

های تحریمی کشف شده از سوی ها و منافذی که چنانچه الگواشراف حداکثری بر ظرفیت (4

 ینا هریک از اروابط متقابل ب قلمرو ج.ا.ایران در شود، عملیاتی المللبینبازیگران نظام سیاسی 

 جهت منافذی چه از و خود اقتصادی تعادل حفظ جهت در هاییظرفیت بازیگران از چه

 .دارا است متناسب تهاجمی گاهاً و تدافعی پاسخگویی

 حقوق بین الملل و قوانین اساسی:

وی ساز  عنوان تکیه گاهه تواند بالملل اقتصادی که میدقت در کلیات و جزئیات حقوق بین (1

 یرد.علیه ج.ا.ایران مورد بهره برداری خصمانه قرار بگالملل بازیگران نظام سیاسی بین

ر گردش تثبیت حضور د الملل جهتنافذ موجود در حقوق و قوانین بینمها و گاهتکیهبازشناسی  (2

 .های خارجیخصمانه طرف کاهش آسیب پذیری از عملیات اقتصاد جهانی و 

ای و هت تسهیل حضور ج.ا.ایران در بازارهای منطقجه های حقوقیازوکارو طراحی سسنجی نیاز (3

 .جهانی در قوانین داخلی

 سرمایه گذاری و سرمایه پذیری:
رمایه سرای ضای امن بآمایش نیازهای واقعی و تمییز نیازهای غیر واقعی از آن، در جهت ایجاد ف (1

 گذاری خارجی.

ا ری و یگذاتواند انگیزه سرمایه و بالفعل که میهای موجود بالقوه اشراف حداکثری بر ظرفیت (2

 آورد. فراهم واقعی نیازهای برای را خارجی گذاریحداکثری کردن سرمایه 
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 امن گذاری سرمایه درجهت انگیزشی ضد مدیریتی و زیرساختی موجود هایدقت در خلل (3

 .حداکثری

 بر که یجاسوس و (اقتصادی استقالل اصل خصوصاً ) اساسی قانون اصول نافی منافذ بر دقیق رصد (4

  است. متصور و واقع خارجی گذاری سرمایه

 :رهنگ و تصویر ملیف
د الملل با رویکرعرصه رسانه و ارتباطات جمعی بین سنجی و شناسایی بسترهای الزم درنیاز (1

 بازرگانی. بازاریابی و

های یتدر اولووابط و مشترکات فرهنگی شناسی ارتباطات بین فرهنگی و تکیه بر عمق رپیشینه (2

 .تجاری و مالی

بط ن رواالملل و صدور انقالب اسالمی در حاشیه و متت سنجی و طراحی زنجیره تبلیغ بینظرفی (3

 .اقتصادی خارجی

 .هافرهنگی ملت های تجاری ناظر بر تعامالت میانریزیپیش بینی و برنامه (4

 کشاورزی:
سیا و سایگان، اورابا اولویت همپایش ظرفیت ها و چالش های کشت و دامپروری فراسرزمینی  (1

 امریکای جنوبی.

ابط توسعه رو جهت المللبین سیاسی نظام بازیگران در موجود هایظرفیت بر حداکثری اشراف (2

 .بازاریابی( ودانش تا تولید انتقال )از مراحل  کشاورزی

تژی استرا مطالعه بازارهای هدف صادراتی به تفکیک بازیگران نظام سیاسی بین الملل و تدوین (3

 تجاری محصوالت زراعی و باغی.

سازی محصوالت و  مطالعه و احصاء زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری جهت تجاری (4

 تولیدات کشاورزی.
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 :المللیهای بینکمک

بهره مندی از جذب منابع و امکان سنجی و شناخت مالحظات در ظرفیت ج.ا.ایران جهت  (1

ای، های تحقیقاتی و مشاوره)اعم از وجوه مالی بالعوض، کمک المللی قانونیهای بینکمک

های های عمرانی، امداد بشردوستانه در حوادث طبیعی و .... توسط کشورها، سازمانکمک

 .ها(های مردم نهاد و خیریهالمللی و سازمانبین

ناخت المللی جهت بومی سازی و شهای بینبررسی الگوهای موفق در بهره برداری از کمک (2

 های آن.ها و فرصتآسیب

از سوی  ها()کشور هدف، ابزار و حوزه موضوعی کمک المللیهای بینطراحی مدل اعطای کمک (3

 المللی.ج.ا.ایران با هدف ارتقای جایگاه و نفوذ بین

 گردشگری:

 .های منتخبت گردشگری مبتنی بر تجربیات کشورصنع پایش الگوهای توسعه در (1

ابط توسعه رو جهت المللبین سیاسی نظام بازیگران در موجود هایظرفیت بر حداکثری اشراف (2

 رسانیدن فعلیت الزم جهت به الزامات شناخت و تفریحی، سالمت( )زیارتی، گردشگری

 .بالفعل هایظرفیت در بیشتر کارآمدی همچنین و بالقوه هایظرفیت

 و )زیارتی، تفریحی، سالمت( گردشگری صنعت توسعه جهت داخلی موجود هایآمایش ظرفیت (3

 هایظرفیت در بیشتر کارآمدی و بالقوه هایالزم بازدهی مناسب در ظرفیت الزامات شناخت

 .بالفعل

کثری حدا جذب هدف به ناظر المللیداخلی و بین افزاری نرم و افزاری سخت هایدقت در چالش (4

 .گردشگران مطابق با اسناد باالدستی
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 :تجاریلجستیک و حمل و نقل 

 ،یونقل، انباردارحمل) مطالعه تجربه کشورهای موفق در طراحی و اجرای لجستیک تجاری (1

 و یالمللنیب عیتوز یهاستمیتا س یو تبادالت مرز یامور گمرک ،یتجار یبارها یسازکپارچهی

 .ی(درون کشور

 ،یگمرک یندهایامور و فرا ،یکیخدمات لجست ،یکیلجست یهارساختیزطراحی مدل مطلوب از  (2

 .المللنیب کیو لجست یارسال یهامحموله یریردگ /یابیو صادرات مجدد، رد تیترانز

احی ها، امکانات، الزامات و تجربه عملی کشور در طرها و محدودیتها، چالشدقت در مزیت (3

 .نقشه لجستیک تجاری و پیاده سازی آن

 مهاجرت نیروی کار:

 .ساله داز دهعرضه و تقاضای منابع انسانی در منطقه همسایگان در چشم ان ها و مدلدادهاستخراج  (1

  .آینده پژوهی در روند ورود و خروج مهاجرین و تأثیر در بازار داخلی (2

  شور.ود نیروی کار خارجی به داخل کمطالعه ظرفیت ها، چالش ها، الزامات ور شناسی،سیبآ (3

رهای روی کار داخلی به بازالزامات صدور نیمطالعه ظرفیت ها، چالش ها و ا سنجی وامکان (4

 .المللیای و بینمنطقه
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