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همه حقوق این اثر متعلق مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری است.

مقدمه
ارائه مشورتها و مشاورههای دائمی یکی از وظایف ذاتی و ماموریتهای اندیشکدهها و اطاقهای

فکر میباشد .اندیشکدهها به اقتضاء انتظارات و توقعاتی که از آنها میرود بایستی به طور مستمر و
در حوزههای مختلف سیاستی اعم از مسائل امنیتی ،سیاست خارجی ،سیاست داخلی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و  ...با مشتریان خود در ارتباط بوده و نتایج تحلیلها و مطالعات خود را در

اختیار سیاستگذاران و برنامهریزان کشور و نظام تصمیمگیری قرار دهند .هدف اصلی از ارائه این

مشورتها و تحلیلهای سیاستی در وهله نخست اطالعرسانی و آگاهسازی مخاطبان خود در تمامی
مراجع تصمیمگیری بوده و در سطح باال اقناع ،راضیسازی و تاثیرگذاری بر آنان است تا بتوانند

حداکثر منافع ملی را برای کشور و میهن به ارمغان آورند .این ارتباط و تعامل همواره به سهولت
و آسانی برقرار نمیشود و معموالً در اکثر نظامهای سیاسی با چالشها ،اختالالت و موانعی مواجه
میشود تا حدی که گاهی تصور میشود اندیشکدهها و جوامع تحلیلی با سیاستگذاران و برنامهریزان
کشور در جهان معرفتی و دو جزیره کام ً
ال جدای از هم زیست میکنند که در این صورت امکان
تاثیرگذاری اندیشکدهها به حداقل میرسد .بر اساس این ضرورتها ،مرکز بررسیهای استراتژیک

ریاست جمهوری در دوره جدید فعالیت خود در دولت تدبیر و امید ( )1392-1400تالش داشته تا

با تکیه بر توانمندیها و ظرفیتهای علمی و تحلیلی خود و با جلب مشارکت تحلیلگران جوان ،با
انگیزه و دغدغهمند و دلسوز نسبت به منافع و امنیت ملی ،به ارائه مجموعهای از مشورتها ،تحلیل و
ایدههای خود به جامعه سیاستگذار و به خصوص به رئیسجمهور محترم اقدام نماید .این مشورتها،

مکاتبات و گزارشها همواره با روی باز و استقبال مجموعه دولت به خصوص رئیسجمهور ،معاون
اول ،معاونین رئیس جمهور و غالب وزرا و مدیران ارشد دولت قرار گرفته است و این البته به معنی
فقدان یا نبود چالش ،اختالف دیدگاه یا حتی تعارض میان تحلیلهای مرکز با مشتریان نبوده است.

اما مهم آن بوده که همواره فضا و امکان تعامل و گفتگو میان اعضا مرکز با مدیران و کارشناسان

دولت و سایر نهادهای حاکمیتی و مراجع تصمیمگیری برقرار بوده است و این همه با حسننظر و
حمایت ریاست محترم جمهور از گزارشها و فعالیتهای مرکز میسور بوده است.

1

2

گزارشهای راهبردی و نظریههای مشورتی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ()1392-1400

سازوکار حصول نتایج تحلیلی و رسیدن به ایدهها و مشورتهای تحلیلی در مرکز طی  8سال

گذشته مبتنی بر استفاده از بهترین نیروهای کشور ،فارغ از گرایشهای سیاسی -جناحی ایشان،

استفاده از آخرین دستاوردهای و تجارب جهانی در حوزههای مختلف حکمرانی ،مرور نقد و
ارزیابی سیاستهای بکار گرفته شده در کشور و نهایتاً برگزاری نشستهای تخصصی و بحثهای
گروهی بوده که این آخرین همواره با اصرار شخص ریاست محترم جمهور رخداده است .به این

معنی که توصیه همیشگی ایشان به مدیریت مرکز بررسیهای استراتژیک آن بوده که برای رسیدن به

جمعبندی و ارائه تحلیلی ،طیف وسیع کارشناسان و تحلیلگران موجود در دولت ،جامعه دانشگاهی
و بخش خصوصی به مشارکت فراخوانده شده و در خالل جلسات و بحثهای رو در رو (دوجانبه

یا چندجانبه) مباحث ،ایدهها و تحلیل نهایی شوند .به عبارتی تحلیلها و مشاورهها ،حاصل اجماع و

اتفاقنظر حداکثری ذینفعان و ذیربطان مرتبط با هر مساله سیاستی باشد .به این معنا میتوان با کمال
تواضع گفت مجموع گزارشهای تهیه شده که فهرست عناوین آن در گزارش حاضر ارائه شدهاند

محصول کار و تفکر جمعی بخش مهمی از ظرفیت کارشناسی کشور محسوب میشود و باید به
عنوان یک میراث و دستاورد مورد توجه دولت(های) بعدی قرار گیرد.

این حجم از فعالیت با کمترین هزینه و اعتبار و با رعایت صالح و صرفه مالی دولت انجام شده

است .استراتژی مدیریت مرکز در طول دولت تدبیر و امید پرهیز از هزینهکردن بیجای اعتبارات
مالی بوده و لذا گزارشهای مرکز عمدتاً با روش فرا تحلیل ،استفاده از خزانه دانشی موجود در
کشور و جهان و جلوگیری از اجرا پروژههای بزرگ پژوهشی تهیه شده است چرا که اعتقاد بر

آن بوده که اندیشکدههائی از این دست (که نزدیک به دولت و سیاستگذاران هستند) نباید درگیر
طرحهای پژوهشی بنیادی و اساسی شوند بلکه باید از دستاوردهای مجموعه دانشگاهها و مراکز
پژوهشی پژوهشگاهها و اندیشگاههای موجود در کشور و به خصوص مراکز فعال در دستگاههای

اجرایی استفاده و مراکزی از جمله مرکز بررسیهای استراتژیک به عنوان مشاور رئیسجمهور نقش
جمعبندی کننده و فراتحلیلگ ِر بررسی ِ
های موجود در کشور را به عهده دارد.
حجم وسیع مطالعات انجام شده در مرکز که گزارش آن در مجلد دیگری منتشر شده ،گویای

زحمات مجموعه همکاران مرکز از طریق فعالیت در  20دپارتمان تخصصی از جمله سیاست داخلی،

سیاست خارجی ،امنیت ،آب ،محیطزیست ،مدیریت شهری ،آموزش و پرورش ،کشاورزی و امنیت

غذایی ،سالمت ،کرونا ،مدیریت تحریمها ،توسعه مناطق مرزی ،اقوام و اقلیتها ،ارتباطات و فضای
مجازی ،علم و فناوری ،مسائل اجتماعی ،مسائل فرهنگی ،حقوق و مسائل کودکان ،دفاعی و نظامی،

نفت و انرژی ،عدالت کیفری بینالمللی ،فساد و شفافیت ،حقوقی ،ارتباطات راهبردی ،مستندسازی و
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جز آن بوده است .ضمن آنکه بخشی از گزارشها و مشورتهای ارائه شده به تناسب مسئولیتهای
ت در شوراها یا مجامع تصمیمسازی یا مشورتی
رئیس مرکز بعنوان نماینده ویژه رئیسجمهور یا دول 

(شورای نظارت بر صداوسیما ،ستادهای اربعین ،راهیان نور و  )...بوده است .در اینجا باید تأکید
کرد که تجربه ،تلفیق مشاورت رئیسجمهور با ریاست مرکز بررسیها در دو دوره دولت یازدهم و

دوازدهم ،فیالنفسه موجب رونق و گشایش فعالیتهای مؤثر و تسهیل ارتباطات مرکز با بدنه دولت
نیز شده است که میتواند مورد توجه دولتهای بعدی قرار گیرد.
آنچه در این گزارش آمده است صرفاً گزارشهای مکتوب و مستند و رسمی مرکز بررسیهای

استراتژیک ریاست جمهوری بوده است،در حالیکه دامنه و حجم مشاورههای مرکز بسیار وسیعتر و
متنوعتر بوده که معموالً در قالبهای غیررسمی ،خصوصی ،شفاهی ارائه شده است .به عبارتی دیگر

تعداد زیادی از یافتهها و تحلیلهای مرکز بصورت شفاهی به رئیسجمهور محترم تقدیم شده است و یا
اینکه در قالب یادداشتها و نامههای خصوصی و شخصی به حضور ایشان ارائه شده یا در طی جلسات
حضوری و رودررو با اعضاء دولت و در قالب جلسات کارشناسی در کمیسیونهای تخصصی دولت

و سایر مراجع تصمیمسازی توسط رئیس مرکز ،مدیران و کارشناسان مورد بحث قرار گرفته است.

مرکز تالش وافری داشته است تا بتواند نتایج تحلیلهای خود را در قالب مستندات سیاستی

(فیلمهای مستند سیاستی) تهیه کند که منجر به تهیه و تدوین و انتشار حدود  8فیلم مستند سیاستی
شده است .در هر حال تالش مسئوالن مرکز آن بوده که با تنوع بخشی به قالبهای ارائه گزارش

حداکثر اثرگذاری خود بر مشتریان و مخاطبان را داشته باشند .از دیگر راهبردهای مهم مرکز که
بایستی به مدیران آینده این مرکز و سایر مراکز راهبردی و تحلیلی توصیه نمود انتشار عمومی
گزارشها و کاستن از حجم و تعداد گزارشهای با «انتشار محدود» و یا حداقل تهیه نسخههائی از
گزارشها است که امکان انتشار عمومی نیز داشته باشند است .بر این منوال مرکز سایت و کانال

رسمی خود در فضای مجازی را بصورت جدی فعال و اداره کرده و تالش داشته همه فعالیتهای
خود را با این روشها و امکانات به اطالع عموم برساند .چرا که گزارشهای سیاستی حتماً باید به
سمع و نظر عموم رسیده و مورد استفاده طیف وسیع کارشناسان ،محققان و برنامهریزان کشور در
اقصی نقاط کشور برسد.

از دیگر اقدامات مرکز طی  8سال گذشته تدوین مجموعه اسناد سیاستی و پیشنویس لوایح

متعددی قانونی بوده است که پس از آمادهسازی این متون  ،جهت گذراندن اقدامات بعدی به مراجع

ذیربط در درون دولت ارسال شدهاند .همچنین تهیه پیشنویس سخنرانیهای مقامات ارشد در کشور
نیز بصورت مستمر در این مرکز انجام شده است.
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خالصه آنکه آنچه در این گزارش آمده است ،عناوین برخی از گزارشهائی است که مرکز

بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری طی  8سال گذشته بصورت رسمی برای مراجع رسمی

کشور ارسال نموده است .این گزارشها محصول زحمات همکاران مرکز بوده که الزم است از
تالشهای تکتک آنها قدردانی شود .همچنین الزم است مجددا ً از حمایتها و پشتیبانیهای مستمر
رئیسجمهور ،رئیسدفتر رئیسجمهور و معاونان محترم دفتر رئیسجمهور در طول فعالیت دولت
تدبیر و امید سپاسگزاری نمائیم.

مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
بهار 1400

گزارش راهبردی و نظریههای مشورتی
1392 -1400
ردیف

چکیده

تاریخ نامه

1392
1

گزارش درمورد طرح انتقال آب از دریای خزر به کویر مرکزی ایران

1392/10/14

2

گزارش انتخاب تعدادی از چهره های شاخص اعتدال گرایی با هماهنگی
استانداران و استفاده از آن ها به عنوان شورای مشورتی استان و استفاده از
ایشان در تصمیمگیریهای منطقهای

1392/10/14

3

گزارش خوزستان و مسائل پیش روی آن

1392/10/21

4

منشور حقوق شهروندی

1392/11/01

5

گزارش عملکرد مرکز بررسیهای استراتژیک در دو حوزه «راهبرد
پژوهی» و « گفتمان سازی و ایجاد اجماع در کشور راهبردهای ملی »

1392/11/05

6

اعالم آمادگی مرکز بریسیهای استراتژیک ریاست جمهوری پیگیری
مطالعات درمورد چین ()21205-2648

1392/11/16

7

گزارش «هرمزگان و مسایل پیش روی آن»

1392/11/30

8

گزارش نشست تخصصی ناکارآمدی بوروکراسی و بهسازی ظرفیت دولت
در ایران

1392/11/30

9

گزارش « سیستان و بلوچستان و مسائل پیش روی آن»

1392/12/17

10

پیشنهاد سفر استانی رئیسجمهور

1392/12/18

5
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ردیف

چکیده
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11

پیشنهاد «بورس ریاست جمهوری» برای تقویت اساتید نخبه برای دانشگاه
های کشور و تدوین برنامه ای دقیق برای جذب اعضای هیات علمی نخبه
ایرانی از سراسر جهان

1392/12/24

12

گزارش نشست تخصصی بررسی مسائل و ظرفیتهای استان سیستان و
بلوچستان

1392/12/25

1393
13

سند ملی مهندسی فرهنگی  :ستاد راهبری و تقسیم کار ملی نظام فرهنگی
کشور

1393/01/09

14

گزارش اهمیت نقش سخنرانیها در تبیین مواضع و گفتمان دولت

1393/03/07

15

پیشنهاد در مورد طرح تحول نظام سالمت و اعتبار برای کمک به فرایند
اصالح ساختاری نظام بهداشت و سالمت موجود

1393/03/08

16

متن مقدماتی “بوکو حرام ،برای نسل کشی” (ضرورت واکنش جهان
اسالم با بهره از مفاد قطعنامه جهان عاری از خشونت)

1393/03/10

17

پژوهش الگوهای پوشش زنان

1393/03/11

18

گزارش دالیل عدم انصراف مردم از دریافت یارانه

1393/03/11

19

پیشنهاد ساماندهی نظام ارتباطی رئیسجمهور و اجرایی کردن آن و «طرح
نظام ارتباطی رئیسجمهور با نخبگان و قشرهای مختلف»

1393/03/12

20

گزارش نظرسنجی ایسپا درمورد دیدگاه مردم تهران مذاکرات وین

1393/03/22

21

گزارش وضعیت استان لرستان

1393/04/07

22

گزارش درمورد استفاده رئیسجمهور آمریکا از فضای اینترنتی با مردم و
اعالم آمادگی برای راه اندازی این سیستم به طور هفتگی

1393/04/11
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ردیف

چکیده
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23

خالصه گزارش نشست تخصصی فرصت ها و چالشهای برنامه جامع تحول
نظام سالمت

1393/04/14

24

گزارش درخواست جمعی از اساتید علوم سیاسی در طرح توقف تحول در
رشته علوم سیاسی

1393/04/17

25

گزارش تحلیلی “بحران عراق و شیوه های مواجهه جمهوری اسالمی ایران”

1393/04/18

26

اعالم آمادگی مرکز برای بررسی اجرای طرح تحول نظام سالمت

1393/04/25

27

نظر سنجی از مردم تهران در باره مسائل مختلف از جمله «عملکرد دولت
در مسیر اعتدال»

1393/04/29

28

پیشنهاد رضا کیانیان درج روزی «روز هنرمند» به سازمان ملل متحد

1393/04/31

29

«چه تضمینی هست که شیوه مواجهه بروز کرده و غافلگیری حادث شده در
مساله عراق و فعالیت های داعش ،در ارتباط با کردستان ،فعالیت های گروه
های خشونت طلب در سیستان و بلوچستان ،افغانستان بعد از ترک آن کشور
توسط نیروهای آمریکایی و سایر مناطق حساس رخ ندهد؟»

1393/05/05

30

گزارش «چهار محال و بختیاری و مسائل پیش روی آن»

1393/05/09

31

گزارش نشست تخصصی استان چهارمحال و بختیاری

1393/05/13

32

پیشنهاد تشکیل موسسات یک ملیتی (ملیت کشور هدف) و دو ملیتی (ایرانی
 -کشور هدف)

1393/05/18

33

گزارش «ایران و گروه  : 1+5حل مکعب روبیک هسته ای»

1393/05/20

34

گزارش وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و عمرانی استان لرستان

1393/05/20

35

گزارش استان اردبیل و مسائل پیش روی آن

1393/05/22

36

جمع بندی اسناد تدوین شده توسط مراکز مخلتف و تولید سند اجتماعی
درمورد الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت

1393/05/23
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چکیده
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37

گزارش نشست تخصصی با نخبگان استان اردبیل در خصوص مسائل توسعه
استان اردبیل

1393/05/27

38

راه اندازی دو شبکه ملی مطالعات سیاستگذاری عمومی و شبکه اتاقهای
فکر استانی

1393/06/03

39

گزارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران درباره «سنجش نگرش مردم
ایران محبوبیت ،عملکرد و انتظارات از دولت یازدهم»

1393/06/04

40

گزارش مهمترین اقدامات بخش فرهنگ و هنر  ،گردشگری و میراث
فرهنگی  ،ورزش و جوانان ،آموزش عالی و آموزش و پرورش در اولین
سال دولت تدبیر و امید

1393/06/04

41

جوابیه ساماندهی رسانههای برخوردار از بودجه عمومی

1393/06/04

42

درخواست استفاده از ابزارهای رسانهای ،فضای مجازی و توسعه اینترنت به
منظور تقویت ارتباطات رسانهای رئیسجمهور با مردم

1393/06/11

43

گزارش نظرات تعدادی از اساتید و صاحبنام کشور در حوزه آسیای
مرکزی و اوراسیا مبنی بر سفر رئیسجمهور به کشورهای تاجیکستان و
قزاقستان و شرکت در اجالس شانگهای و خزر

1393/06/12

44

گزارش نشست بررسی سند ساماندهی و توسعه سینمای کشور

1393/06/12

45

ارزیابی گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در خصوص مهد کودک
و پیش دبستانی ،وضع موجود ،آسیب شناسی و راه حل

1393/06/12

46

گزارش اتاق فکر استانی در مورد چالشها و راهکارهای وضعیت استان
خراسان رضوی

1393/06/15

47

گزارش سند اصول و سیاستهای موسیقی کشور

1393/06/22

48

گزارش پرونده حقوق بشر ایران

1393/06/23

49

گزارش وضعیت استان خراسان رضوی

1393/06/25

9
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چکیده
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50

اهمیت مقوله جمعیت و سیاستهای جمعیتی

1393/07/09

51

بسته پیشنهادی جامع « منشور حقوق شهروندی »

1393/07/16

52

گزارش تامین  ،توزیع و مصرف آب کشور

1393/07/20

53

گزارش ساخت سد داریان استان کردستان

1393/07/20

54

گزارش بررسی تخصیص بهینه بودجه در بخش فرهنگ در سال 1393

1393/07/22

55

پیشنهادات سیاستی :گزینه تعلیق تحریمها توسط رئیسجمهور آمریکا به
عنوان «گزینهای حداقلی»

1393/08/04

56

گزارش گروه سناتوری فرانسه در سفر خود به ایران

1393/08/10

57

گزارش «دیدار اردوغان و اشرف غنیاحمدزی و افزایش بیسابقه نفوذ
اقتصادی ،فرهنگی و امنیتی ترکیه در افغانستان»

1393/08/10

58

ارزیابی گزارش ویژه هزینه تحریمهای ایران بر اقتصاد آمریکا

1393/08/10

59

گزارش سخنرانی محسن میالنی در مرکز بررسیهای استراتژیک رویکرد
آمریکا به ایران

1393/08/11

60

گزارش آخرین پژوهش ایران در نزد افکار عمومی جهان عرب

1393/08/11

61

گزارش نکات  ،نتایج و جمع بندی مربوط به اجالس بررسی وضعیت
حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل

1393/08/17

62

گزارش نشست تخصصی برای آیندهپژوهی پرونده هستهای ،حاوی
هشدارهایی درباره آینده اقتصادی ایران در صورت عدم حصول توافق
نهایی ،و همچنین اطالعاتی درباره راهبرد دولت اوباما در قبال مسأله ایران

1393/08/25

63

گزارش اهم یافته های نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران
درمورد دغدغه های فرهنگی مردم

1393/08/25
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

64

گزارش توسعه روابط ترکیه و افعانستان ،و تأثیر آن بر امنیت ملی

1393/08/26

65

گزارش استان گلستان و مسائل پیش روی آن

1393/09/08

66

گزارش اتاق فکر استان خراسان جنوبی دیدگاههای نخبگان غیردولتی
استان با محوریت پنج مقوله درمورد مشکالت و موانع توسعه و نقد اقدامات
دولت در آن استان

1393/10/01

67

آمار پژوهش نظرسنجی الگوی مصرف رسانهای و شبکههای اجتماعی و
ارتباطی در مهر 93

1393/10/15

68

گزارش «استان بوشهر و موانع پیش روی آن»

1393/10/17

69

گزارش نگاهی به ظرفیتها و نیازهای استان بوشهر

1393/10/22

70

گزارشی از عملکرد فعالیتهای مرکز بررسیهای استراتژیک از فروردین
تا پایان آذر )10309-0201( 93

1393/10/23

71

گزارش «استان اصفهان و مسایل پیش روی آن»

1393/11/05

72

گزارش شرح اهداف و فعالیتهای شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی
و شبکه اتاقهای فکر استانی

1393/11/07

73

متن پیشنهادی “ پیوست فرهنگی و اجتماعی تلفن همراه ،مطالعات پشتیبان
و نظریه ارزیابی مقایسهای میان این سند و سند پیشنهادی وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات»

1393/11/11

74

گزارش پروژه مشترک چین و قزاقستان برای احداث و توسعهی خط راه
آهن مشترک برای ایجاد یک راه ابریشم جدید از سال 2012

1393/11/13

1394
75

گزارش راهبردی در خصوص تحوالت اخیر یمن به همراه توصیه های
سیاستی راهبردی

1394/01/08
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چکیده
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76

گزارش چالشها و فرصت های روابط دو جانبه عربستان

1394/01/09

77

تحلیل راهبردی مداخله نظامی عربستان در یمن

1394/01/10

78

گزارش چالشهای توسعه استان گیالن

1394/01/23

79

گزارش عملکرد دستگاهها در اجرای مصوبه  427شورای عالی انقالب
فرهنگی ( قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ حجاب و عفاف)

1394/02/02

80

گزارش نخبگان و صاحبنظران غیردولتی استان فارس

1394/02/05

81

گزارش «موج دوم تحوالت در عربستان سعودی داللتها و پیامدها»

1394/02/14

82

گزارش «شکنندگی نظم مالی جهانی»

1394/02/20

83

گزارش «اقتصاد ایران کند خواهد شد اما به رشد خود با قیمتهای پایین تر
نفت و تحریمهای جاری ادامه میدهد»

1394/02/20

84

گزارش اتاق فکر استان آذربایجان شرقی

1394/02/28

85

گزارش پیشبینی جهان در سال )10601-2601( 2015

1394/03/03

86

گزارش «تهدیدات فزاینده ایران فراسوی بحث هستهای»

1394/03/03

87

سازوکار هماهنگ سازی موسسات مطالعات راهبردی ،تقسیم کار میان
آنها و تدوین راهبردی برای مدریریت دانش تولید شده توسط شورای عالی
امنیت ملی

1394/03/27

88

بررسی و نقد گزارش روند تحوالت شاخص های علم و فناوری در
جمهوری اسالمی ایران 1380-1391

1394/04/15

89

گزارش «قدرتهای بزرگ در خاورمیانه جدید»

1394/04/20

90

گزارش اتاق فکر استان کردستان

1394/04/23

91

دو گزارش آینده پژوهی ایران  1394توسط موسسه آینده بان

1394/05/26
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92

برآورد قدرت نظامی کشورهای همسایه و رقبای منطقهای ایران در
خاورمیانه :تجهیزات و سازمان رزم نیروهای نظامی  11کشور منطقه بر
اساس آمارهای رسمی سال 2015

1394/05/28

93

گزارش اتاق فکر استان مازندران

1394/07/06

94

گزارش تحقیق درمورد وقایع اخیر در بازی تیم های ترکتورسازی تبریز و
نفت تهران

1394/07/08

95

گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی

1394/07/12

96

درخواست تهیه گزارش از سوی شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی
انقالب فرهنگی درباره پیآمدهای فیلترینگ شبکههای اجتماعی و دسترسی
محدود ایرانیان به آن شبکهها

1394/07/28

97

گزراش راهبرد آمریکا در غرب آسیا و سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران برای عملیاتی کردن سیاست «تعامل سازنده»

1394/07/28

98

نکات پژوهشی موسسه امور بینالمللی و امنیت آلمان تحریمهای آمریکا
علیه ایران

1394/07/29

99

گزارش ماموریتها ،چالشها ،راهبردها و عملکردهای دستگاههای تحت
مدیریت مدیران عالی  18دستگاه

1394/08/03

100

گزارش فعالیتهای مرکز از فروردین تا پایان مهر 94

1394/08/03

101

اساسنامه و شرح وظایف مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری

1394/08/03

102

گزارش طرح سند انرژیهای تجدید پذیر

1394/08/04

103

گزارش علل بروز فزاینده آسیبهای اجتماعی در جامعه ایران و
راهکارهای مقابله با آنها

1394/08/05

104

گزارش « ایران در دوران پساتحریم و ساختار حوزه انرژی منطقه اوراسیا
چالشها و فرصتها برای جوامع اروپایی حوزه ناتو»

1394/08/19

13
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105

جوابیه «تصویر منفی جهانی نسبت به ایران» در گزارش نظرسنجی مؤسسه پیو

1394/08/19

106

گزارش مفهوم «قدرت نرم» بر اساس سه محور ارزشهای سیاسی ،فرهنگ
و سیاست خارجی ،در قالب  6شاخص اصلی (آموزش ،سرمایهگذاری،
فرهنگ ،دیجیتال ،حکومتداری ،مشارکت بینالمللی) و  65معیار ،قدرت نرم
 30کشور

1394/08/19

107

بررسی راهبرد خرید هواپیمای مسافربری منطقهای

1394/08/26

108

گزارش سد داریان در استان کردستان

1394/08/30

109

گزارش نتایج انتخابات کانادا و افق رابطه با ایران

1394/09/01

110

گزارش بررسی سفرهای استانی توسط مشاوران رئیسجمهور

1394/09/02

111

گزارش خالصه مقاالت ماه نگار دیده بان امنیت ملی آبان 94

1394/09/02

112

پژوهش مشترک با پژوهشگاه جامعه المصطفی (ص) شیعیان در مناطق
مختلف جهان

1394/09/07

113

گزارش اظهار نظرهای مقامات بلندپایه روسیه در مورد فروش هواپیماهای
مسافربری سوخو  100به ایران

1394/09/09

114

گزارش «بررسی مسائل استان سیستان و بلوچستان»

1394/09/09

115

گزارش اتاق فکر استان کرمان

1394/09/10

116

گزارش سد داریان در استان کردستان

1394/09/14

117

گزارش نظرسنجی نیروی انتظامی «سنجش نگرش مردم نسبت به حجاب و
عفاف»

1394/09/16

118

پیشنهاد در زمینه اهمیت فرهنگ و مناسبات بین ادیان در تامین امنیت و
تضمین توسعه

1394/09/16

119

گزارش متن شهادت مارک دوبوویتز مدیر اجرایی این بنیاد در کنگره
آمریکا درباره «تأمین مالی تروریسم ایران و قانون مالیات آمریکا»

1394/09/18
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120

گردشکار ادغام مرکز ملی مطالعات جهانی شدن در مرکز بررسیهای
استراتژیک

1394/09/28

121

نقدهای وارد بر اساسنامه پیشنهادی شورای اجتماعی کشور و تشکیل
سازمان ملی مدیریت امور اجتماعی کشور

1394/10/20

122

گزارش توسعه اجرای طرح احیای دریاچه ارومیه

1394/11/04

123

گزارش اساسنامه و شرح وظایف مرکز بررسیهای استراتژیک

1394/11/04

124

گزارش تحلیلی چاپ و انتشار کتابهای پیرامون توافق هستهای

1394/11/11

125

اعالم نظر گزارش عملکرد و اقدامات و دستاوردهای معاونت امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری

1394/11/19

126

گزارش عملکرد کمیته امداد امام خمینی ( ره )

1394/11/19

127

گزارش سخنرانی جاناتان اسکانزر «ایران و قابلیتهای بسط قدرت خود»

1394/11/20

128

اعالم نظر درمورد فهرست اولویتهای سیاست گذاری کشور

1394/11/25

129

دو جلد کتاب «آشنایی با هواپیماهای نظامی جهان»

1394/11/25

130

گزارش «راهبرد توسعه و ارتقای وضعیت حقوق بشر و حقوق شهروندی
در جمهوری اسالمی ایران »

1394/11/29

131

گزارش از طرح تحول سالمت

1394/12/30

132

گزارش «ساختار پیشنهادی جدید مرکز بررسیهای استراتژیک»

1394/12/03

133

کتاب “ توان نظامی در محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران 1980-2030 :
درمورد نیروها و تجهیزات یازده قدرت پیرامون جمهوری اسالمی ایران

1394/12/04

134

گزارش اتاق فکر استان یزد

1394/12/04

135

گزارش فعالیتها و دستاوردهای شورای تخصصی حوزوی

1394/12/04
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136

گزارش «قانون جلوگیری از تأمین مالی بینالمللی حزباهلل »2015

1394/12/09

137

گزارش «لوایح طرح شده علیه ایران از امضا تا اجرای برجام»

1394/12/09

138

گزارش «روند تحوالت شاخصهای علم و فناوری در جمهوری اسالمی
ایران  »1380-1391و آییننامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم ،فناوری و
نوآوری کشور

1394/12/11

139

گزارش نظرسنجی توسط «مرکز مطالعات امنیت و بینالملل» دانشگاه مریلند

1394/12/17

140

گزارش «لغو تحریمهای اقتصادی ایران :اثرات جهانی و واکنشهای
استراتژیک»

1394/12/19

141

گزارش اولین سند سیاست عربی دولت چین

1394/12/19

142

گزارش « 30قدرت نرم  ،رتبه بندی جهانی قدرت نرم»

1394/12/26

1395
143

گزارش مالحظاتی درباره سفر رئیسجمهور به کشور اطریش

1395/01/08

144

گزارش شرایط پدیدار شده در غرب آسیا به بحران پناهندگان برای
کشورهای غربی

1395/01/14

145

خالصه مقاله «تصویری از یک نظم امنیتی جدید در خلیج فارس»

1395/01/15

146

گزارش «تأثیر توافق هستهای بر روابط اقتصادی ایران و ترکیه»

1395/01/22

147

گزارش مالحظات و دادههای راهبردی درباره ترکیه و روابط خارجی آن

1395/01/25

148

گزارش دیپلماسی آب در روابط با افغانستان

1395/01/30

149

گزارش اتاق فکر استان کرمان

1395/02/19

150

سند پیشنهادی «اصول و سیاستهای موسیقی در کشور»

1395/02/19

16
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

151

نقدهای وارد بر قانون جدید حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

1395/02/26

152

اعتراض به تخریب بافت سنتی اطراف حرم امام رضا

1395/02/26

153

درخواست بازنگری گزارش «راهبرد آمریکا پس از برجام نسبت به
جمهوری اسالمی ایران»

1395/02/27

154

گزارش نشست «فعالیت فرهنگی در افغانستان :اقدام و عمل»

1395/03/01

155

گزارش جلسه اتاق فکر با حضور نخبگان استان آذربایجان غربی

1395/03/05

156

گزارش «آیندهپژوهی عربستان سعودی :سناریوها و توصیههای راهبردی»

1395/03/25

157

گزارش اتاق فکر استان کرمانشاه

1395/04/12

158

گزارش تحلیلی موانع اتصال بانکهای ایرانی به نظام مالی جهانی

1395/04/12

159

گزارش نشست تخصصی بررسی درگیریها در مناطق کردنشین

1395/04/20

160

گزارش «بررسی راهبردی مساله افتتاح سد داریان»

1395/04/22

161

گزارش «مسالهشناسی راهبردی استان کرمانشاه»

1395/04/22

162

پیشنهاد طراحی الگوی مطلوب و بازنگری شده سفرهای استانی برای دور
دوم به ریاست محترم جمهوری

1395/04/28

163

گزارش مسالهشناسی راهبردی استان کهگیلویه و بویراحمد

1395/05/04

164

گزارش اتاق فکر استان کهگیلویه و بویراحمد

1395/05/16

165

گزارش آخرین آرایش نیروهای سیاسی در انتخابات آمریکا

1395/05/20

166

گزارش جلسه بررسی درباره پیآمدهای اجتماعی و سیاسی پروژه های
انتقال آب و طرح انتقاداتی به پروژه آب در ایران و از جمله پروژه انتقال
آب خزر به سمنان

1395/05/23

167

گزارش تحلیلی سیاستهای جهانی با عتوان «پیامدهای استراتژیک عادی
سازی در روابط ترکیه و اسرائیل»

1395/05/31

17
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

168

گزارش مهمترین اقدامات انگلستان در امنیت سایبری

1395/06/07

169

گزارش اهم دیدگاههای مسئوالن و فعاالن استان اصفهان درمورد وضعیت
سیاسی و اجتماعی کشور

1395/06/10

170

جوابیه پی آمدهای اجتماعی و سیاسی پروژههای انتقال آب خزر به سمنان

1395/06/10

171

پیشنهادات مرکز بررسیهای استراتژیک در خصوص پرسش مهر

1395/06/15

172

گزارش «کارزار تبلیغ مخاطرات و ریسک های تجاری در ایران از سوی
موسسات خارجی»

1395/07/04

173

مهمترین مندرجات مجموعه «تحلیل برخی اندیشکده ها و تحلیل گردان
خارجی در یک سالگی برجام»

1395/07/10

174

گزارش اتاق فکر استان مرکزی

1395/07/24

175

گزارش تحلیلی «اختالف مصر و عربستان؛ زمینهها و فرصتها»

1395/07/26

176

گزارش تمدید قانون تحریمهای ایران در لوایح اخیر در کنگره آمریکا

1395/07/27

177

گزارش نشست کارشناسی «تحلیل وضعیت ورزش کشور»

1395/08/01

178

پیش نویس الیحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف
قانونی

1395/08/01

179

گزارش مدیریتی اقدامات فوق العاده درمورد کاهش آسیبهای اجتماعی

1395/08/10

180

گزارش آسیبهای اجتماعی

1395/08/10

181

گزارش مساله شناسی راهبردی استان البرز

1395/08/18

182

گزارش پی آمدها و الزامات انتخاب دونالد ترامپ برای جمهوری اسالمی
ایران

1395/08/22

183

گزارش اتاق فکر استان قزوین

1395/08/23
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گزارشهای راهبردی و نظریههای مشورتی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ()1392-1400

ردیف

چکیده

تاریخ نامه

184

مهمترین نکات مقاله «ضرورت تداوم اجرا و تقویت برجام با تکیه بر یک
راهبرد کلی منطقهای»

1395/09/03

185

گزارش مناقشه مساله آب و باالخص انتقال آن از سرشاخه های کارون به
نقاط مرکزی کشور در خوزستان و استان های اطراف

1395/09/03

186

گزارش توسعه «شرکت های ارائه دهنده خدمات و تسهیل گر حضور
شرکت های بزرگ خارجی و چند ملیتی»

1395/09/03

187

گزارش حوادث اخیر مشهد و تبعات آن

1395/09/06

188

پیشنهاد مسأله آب و انتقال آب از سرشاخههای کارون به نقاط مرکزی کشور
در خوزستان و استان های اطراف و تکمیل و اجرای طرح تونل سوم کوهرنگ
و انتقال آب بهشت آباد به منظور مدیریت مطالبات و مسایل مورد اختالف

1395/09/14

189

گزارش انتخاب جیمز متیس به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا

1395/09/20

190

گزارش اهم نکات قطعنامه اخیر پارلمان اروپا «استراتژی اتحادیه اروپا در
رابطه با ایران پس از توافق هستهای»

1395/09/20

191

گزارش «بسط قدرت آمریکا :استراتژیهایی برای بسط قدرت نقشآفرینی
آمریکا در نظم جهانی رقابت آمیز» و «انتخاب های سیاست خارجی ما:
بازبینی نقش جهانی آمریکا»

1395/09/20

192

گزارش تعطیلی عمارت مسعودیه

1395/09/21

193

راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت

1395/10/08

194

گزارش «پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در حوزه سیاستهای
تحریمی آن کشور و اتحادیه اروپا»

1395/10/11

195

گزارش جلسه با دستگاههای مرتبط در رابطه با قاچاق کاال و ارز

1395/10/19

196

تحلیلی در باره بودجه سال 1396

1395/10/25

197

پژوهش « برجام ،سیاستها ،دستاوردها و الزامات »

1395/10/26

19
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

198

گزارش حادثه ساختمان پالسکو

1395/11/03

199

بولتن خبری  ،تحلیلی سیاستهای جهانی (شماره چهار) ریشههای خیزش
جهانی پوپولیسم

1395/11/16

200

گزارش خالصه مندرجات راهبردی کتاب پیآمدهای منطقهای استقالل
کردستان عراق

1395/11/27

201

گزارش «چالشهای واقعی همکاری امنیتی با شرکای عرب برای دولت
بعدی»

1395/12/01

202

گزارش پیشنویس الیحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام
وظایف قانونی

1395/12/08

203

گزارش بحران آب در ایران و نقش پلیمرهای سوپرجاذب در حل آن
(تکمیل زنجیره ارزش پروپیلن)

1395/12/15

204

گزارش بررسی وضعیت سدها و عملکرد سدسازی در کشور

1395/12/15

205

گزارش ضرورت پیشرفت اجتماعی از سال 2012

1395/12/24

206

گزارش «عملکرد اقتصادی کشور در مقایسه با سه کشور منطقه (عربستان،
ترکیه و روسیه) در یک دوره هفت ساله»

1395/12/24

1396
207

گزارش سند «چارچوب عمل جهانی آموزش  ۲۰۳۰یونسکو» و «سند ملی
آموزش »۲۰۳۰

1396/01/15

208

گزارش تحلیل راهبردی رویدادهای تروریستی  17خرداد 1396

1396/03/20

209

گزارش وضعیت سدها و عملکرد سدسازی در کشور

1396/03/28

210

اعالم نظر «مصوبات شورای عالی فضای مجازی با موضوع «سیاستها و
اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی

1396/04/04

211

اهم نکات نشست هماندیشی انتقال بین حوضهای آب در اسفندماه 1395

1396/04/14

20
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

212

 29مجلد گزارش کامل مسالهشناسی راهبردی استانها

1396/04/14

213

گزارش اقدامها و دستاوردهای دستگاههای اجرایی در دولت یازدهم

1396/04/14

214

گزارش تشکیل کمیته ملی پالسکو

1396/04/18

217

گزارش گذار به دولت تنظیمگر رفاهی

1396/04/18

218

گزارش مهمترین مطالب گزارش ناظر اقتصادی ایران  :بهبود نفتمحور

1396/05/01

219

گزارش هشدار نسبت به پروژههای انتقال آب

1396/06/06

220

گزارش نتایج حاصل از سفر تحقیقاتی به استان خوزستان

1396/06/06

221

گزارش رشد قدرت نرم ترکیه

1396/06/07

222

ایجاد نهاد ملی ایجاد تحول ( درسهای توسعه سنگاپور)

1396/06/08

223

گزارش مسایل و مشکالت مربوط به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما

1396/06/14

224

گزارش رفراندوم استقالل کردستان

1396/07/03

225

گزارش تشکیالت اداری سازمان برنامه و بودجه

1396/07/17

226

گزارش دیدگاه شهروندان تهرانی عملکرد وزارتخانه ها در سال 1395

1396/07/17

227

گزارش افکار عمومی و آمار اشتغال

1396/07/18

228

گزارش پیآمدهای اجتماعی گونههای آموزش در ایران

1396/07/19

229

درخواست بررسی گزارش «روندشناسی مسایل امنیت ملی جمهوری اسالمی
ایران در افق »1404

1396/08/03

230

گزارش ورود نیروهای عراقی به شهر کرکوک و موضع افکار عمومی در
کردستان عراق به ویژه شهر اربیل و تحریک علیه ایران

1396/08/03

231

گزارش افزایش تجمعات اعتراضی در کشور  ،توقعات و مطالبات فزاینده و
افزایش تنش عصبی مردم و بروز خشونتهای فردی و جمعی در کشور

1396/08/09

21
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

232

گزارش مشکالت پروژه انتقال آب دریای خزر به استان سمنان

1396/08/14

233

مالحظات درباره روابط ایران ،روسیه و آذربایجان

1396/08/20

234

گزارش تحوالت و وضعیت جمعیت کشور

1396/09/11

235

نقد پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر ایجاد«صندوق رفاه
اجتماعی امید» به منظور افزایش قیمت حامل های انرژی و تخصیص منابع
حاصله به حذف فقر مطلق و بهبود حمل و نقل و محیط زیست

1396/09/12

236

گزارش اصالحات اقتصادی و اجتماعی اخیر در عربستان سعودی

1396/09/28

237

پیشنهاد تامین منابع مالی برای نوسازی سامانه های راداری و مرکز کنترل
فضای کشور

1396/09/28

238

گزارش افزایش بودجه فصل دین و مذهب و برخی موسسات و نهادهای
فرهنگی در الیحه بودجه 1397

1396/10/02

239

روندهای مربوط به صندوقهای نوآوری مانند «صندوق نوآوری و
شکوفایی»

1396/10/06

240

گزارش تحلیل و راهکارهای مدیریت اعتراضات خیابانی

1396/10/13

241

گزارش تمهیدات انجام شده برای برگزاری دومین کنفرانس امنیتی تهران

1396/10/16

242

گزارش درباره اعتراضات و اغتشاشات اخیر

1396/10/23

243

گزارش « مسائل و آسیبهای اجتماعی استان تهران»

1396/10/23

244

گزارش امنیت آب و غذا در برنامههای توسعه پنجساله

1396/11/09

245

نتیجه تلخیص ،ترکیب و تحلیل نتایج نظرسنجیهای انجام شده در ارتباط با
ناآرامیهای دی ماه 1396

1396/11/28

246

گزارش ارزیابی سیاست افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی

1396/12/06

247

مذاکرات رییس مرکز بررسیهای استراتژیک و ژوستن وایس  ،رییس مرکز
تحلیل  ،پیش بینی و استراتژی وزارت امورخارجه فرانسه ( )CAPS

1396/12/09

22
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

248

گزارش بررسی برنامه اشتغال دولت در سال 1397

1396/12/13

249

گزارش تحلیل و ارزیابی بخش مسابقه سینمای ایران در سی و ششمین
جشنواره فیلم فجر  96ایران در سینمای ایران

1396/12/26

1397
250

گزارش تحلیلی « سخنرانی رئیسجمهور روسیه در گردهمایی سالیانه
مجمع فدرال»

1397/01/18

251

معرفی و بررسی اپلیکیشن روبیکا

1397/01/22

252

گزارش مسدود شدن بازارچه های کولبری و اعتراضات اخیر در بانه و
چند نقطه دیگر

1397/02/02

253

گزارش اهم نکات نخبگان اصولگرا  ،اصالح طلب و برخی مدیران شهری
در زمینه وضعیت سیاسی دولت در مشهد

1397/02/16

254

تحلیل مختصری از نتایج انتخابات پارلمانی لبنان

1397/02/22

255

گزارش بررسی پایداری و وضعیت هیدروپلیتیکی طرح آبیاری دشت
سیستان موسوم به طرح  46000هکتاری

1397/02/22

256

گزارش اعتراضات اخیر مردم در شهرستان کارزون درمورد طرح تقسیمات
کشوری

1397/02/31

257

گزارش تعطیلی بازار بانه در اعتراض به اجرایی شدن آیین نامه مصوب هیئت
وزیران مورخ  01/05/1396مبنی بر «ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر
رسمی موقت

1397/03/08

258

گزارش «ابعاد محدودیت ها و راهکارهای توازن بخش روابط دفاعی ایران
و چین»

1397/03/12

259

گزارش سفر رئیسجمهور به کشور چین و شرکت در اجالس سازمان
همکاری شانگهای

1397/03/13

260

گزارش «تاسیس مرکز همکاری احزاب کردستان ایران»

1397/03/20

23
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

261

گزارش توجیهی «پیش نویس الیحه شفافیت»

1397/03/21

262

تدوین تجربیات مقابله با تحریمهای اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و
توصیه هایی برای دوران پس از خروج ایاالت متحده از برجام

1397/04/02

263

گزارش درمورد سند دفاع ملی فرانسه بر اساس بازنگری در سند پیشین دفاع
فرانسه در سال 2013

1397/04/04

264

نکات راهبردی درمورد مهم ترین ویژگی های دور جدید در بحران های
مهم کشور و تحرکات و تحوالت در حوزه های اقتصادی ،اجتماعی،
زیست محیطی و سیاسی و افزایش نارضایتی شهروندان از وضعیت کنونی

1397/04/04

265

گزارش ماجرای تجاوز گروهی به دختران و زنان در ایرانشهر

1397/04/09

266

گزارش وقوع درگیری در یکی از پاسگاه های مرزی در شهرستان سردشت
و به شهادت رسیدن دو تن از درجه داران مرزبانی

1397/04/09

267

گزارش راهبرد ایران برای خروج از بحران سوریه

1397/04/10

268

گزارش اعتراضات اقشار مختلف اجتماعی درتیرماه 1397

1397/04/11

269

گزارش راهبردی «ابعاد سفر وزیر دفاع افغانستان به ایران»

1397/04/11

270

گزارش موسسه مشورتی پورتلند  30قدرت برتر نرم در سال 2016

1397/04/11

271

گزارش کنفرانس مدیریت گذار از جمهوری اسالمی

1397/04/16

272

گزارش وضعیت دارویی ایران در ماه های اخیر و چالشهای پیش رو در
تامین نیازهای دارویی در کشور

1397/04/25

273

گزارش البی منافقین در آمریکا

1397/04/25

274

گزارش بررسی و تحلیل پروژه سدسازی ترکیه (گپ)

1397/04/26

275

پیش نویس الیحه شفافیت به همراه گزارش توجیهی آن

1397/05/01

24
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

276

گزارش «تنظیم گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران»

1397/05/09

277

گزارش درمورد تنشهای حوزه اقتصادی در ایران و تبدیل به ناآرامی در
حوزه اجتماعی

1397/05/15

278

درخواست بازنگری سیاسی ،تدوین پیش نویس «راهبرد دفاع ملی ایران»

1397/05/16

279

گزارش «بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به ایران پس از خروج آمریکا از
برجام  :فرصتها و تهدیدات»

1397/05/17

280

گزارش اصالح ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر

1397/05/17

281

بسوی نسل چهارمی از نظریه های انقالبی

1397/05/17

282

نشست تخصصی «تادیه بدهی های دولت به صندوقهای بازنشستگی»

1397/05/20

283

پیش نویس سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم

1397/05/29

284

گزارش «تجلیل از کوروش به (عنوان ذوالقرنین)»

1397/06/03

285

گزارش بررسی صحت سنجی ادعای افغانستان درمورد خشکسالی و
تغییرات اقلیمی در حوضه هیرمند

1397/06/04

286

گزارش تهدیدها ،فرصتها و پیامدهای حمله به ادلب سوریه

1397/06/14

287

درخواست ابالغ به استانداران سه استان کردستان  ،آذربایجان غربی و
کرمانشاه برای مدیریت اعتصابات

1397/06/21

288

گزارش حمله پیش روی ارتش سوریه به ادلب و پیامدهای آن برای ایران

1397/06/21

289

پیشنهاد انجام مطالعات علمی و دقیق اثرات زیست محیطی پروژه های
کشورهای باالدست تاالب بین النهرین ،بویژه کاپ ترکیه

1397/06/26

290

گزارش اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان

1397/06/26

291

گزارش ساماندهی اقدامات سیاسی و دیپلماتیک با دولت اقلیم

1397/06/27

25
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

292

گزارشی با عنوان :دستاوردهای دولت درباره موضوعات قومی ،مذهبی و
وضعیت اهل سنت کشور

1397/06/31

293

گزارش «بررسی و تحلیل وقایع و رخدادهای دی ماه »1396

1397/07/04

294

گزارش وضعیت کنونی و آینده محتمل پروژهی بازآفرینی شهری

1397/07/09

295

گزارش درباره سفیر جدید ترکیه در ایران

1397/07/17

296

گزارش وضعیت جمعیت در جمهوری اسالمی ایران

1397/07/17

297

گزارش راهبردی ضرورت پرهیز از تقابل سازی هویتی

1397/07/28

298

گزارش ماجرای خاشقجی و فرصتهای ایران

1397/07/29

299

گزارش تحلیلی درباره اعالم موجودیت گروه «فرشگرد»

1397/08/02

300

گزارش تجلیل از کوروش به (عنوان ذوالقرنین)

1397/08/02

301

گزارش «سلسله گزارش های آینده پژوهی تاب آوری جمهوری اسالمی
ایران در مقابل تحریمهای پسابرجام»

1397/08/02

302

اصالح نظام یارانه سوخت

1397/08/23

303

ضرورت دستور رئیسجمهور برای توقف فعالیتهای توسعهای دانشگاهها
در شهرها

1397/08/30

304

گزارش عوامل و زمینه های اجتماعی رویداد تروریستی  31شهریور 1397
در اهواز

1397/09/17

305

ملزومات تحقق وعده رئیسجمهور در مورد زایندهرود

1397/09/24

306

گزارش خیز عربستان سعودی برای خرید سامانه پدافند موشکی تاد

1397/09/24

307

گزارش تفاهم نامه و فراخوان  10گروه جدایی طلب

1397/09/24

308

گزارش تاسیس مرکز مطالعاتی تبریز در ترکیه

1397/09/27

26
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

309

گزارش حادثه تروریستی چابهار

1397/09/28

310

چهارمین بولتن انرژی کمیته ملی رصد تحریمها

1397/10/10

311

گزارش خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و توافق میان ترکیه ،دولت اسد
و روسیه پیرامون کنترل بر خالء قدرت در آن مناطق

1397/10/10

312

پیشنهاد تشکیل کنفرانس بینالمللی سوریه پس از جنگ :چشم اندازی برای
صلح و همکاری

1397/10/13

313

گزارش فقدان مدلی موثر و کارآمد به منظور مدیریت و حکمرانی بر توسعه
سواحل مکران و به تعویق افتادن سیاست گذاری برای تحقق بخشی ظرفیتها

1397/10/22

314

بررسی طرح انتقال آب از سواحل دریای عمان به استانهای نوار شرقی کشور

1397/10/26

315

برررسی اثرات تحریمها بر حوزه آب و غذا

1397/11/03

316

گزارش سومین جلسه کارگروه بانکی ،پولی و مالی کمیته رصد تحریمها

1397/11/06

317

گزارش بررسی وضعیت فعلی اقتصاد دریایی در استان بوشهر و راهکارهای
پیشنهادی

1397/11/07

318

گزارش پخش فیلم مستند خبری «طراحی سوخته» در رابطه با اعتراضات صنفی
اخیر کارگران نیشکر هفت تپه از صدا و سیما و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه

1397/11/07

319

گزارش پروژه انتقال آب خزر  -سمنان

1397/11/08

320

گزارش تجدید مناسبات ایران با عربستان در صحنه بینالمللی و منطقهای

1397/11/08

321

گزارش برگزاری کنگره مشاهیر کرد در اردیبهشت 1398

1397/11/09

322

گزارش پژوهشی «خوزستان؛ از حاشیه نشینی اجتماعی تا خشونت مذهبی:
مواجهه با ریشه های حادثه تروریستی  31شهریور اهواز»

1397/11/10

323

گزارش چهارمین جلسه کارگروه اقتصادی  ،پولی و مالی کمیته ملی رصد
تحریمها

1397/11/10

27
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

324

گزارش روابط ایران و روسیه در سوریه در کنار همکاری با ترکیه

1397/11/23

325

گزارش ارمنستان

1397/11/24

326

گزارش «قیمت و عرضه حامل های سوخت»

1397/12/01

327

گزارش «اینستکس اروپا و سیاست احتمالی آمریکا در قبال آن» و «گروه
اقدام علیه ایران ،از ساختار تا فرآیند کار و رصد مسائل ایران»

1397/12/01

328

ارتقاء و پیشبرد سیاستهای حقوق بشری نظام در آغاز دهه پنجم انقالب
اسالمی در دو بخش آسیب شناسی وضعیت موجود در مدیریت بخش
حقوق بشری و راهکارهای پیشنهادی آن

1397/12/04

329

گزارش تحلیلی تشریح طرح های انتقال آب فرامرزی ترکیه و ارتباط آن با
رویکرد نئوعثمانی گرایی این کشور

1397/12/06

330

نام بردن ایران «یهودستیز» توسط معاون دونالد ترامپ در نشست ضد ایرانی ورشو

1397/12/06

331

پیشنهاد تشکیل «هیات حقیقت یاب» بینالمللی در مورد حادثه تروریستی
سیستان و بلوچستان

1397/12/06

332

برنامه تدوین شده درمورد احیاء زاینده رود

1397/12/12

333

گزارشی تشکیل «تیم تحقیقاتی عراق» از سوی شورای امنیت سازمان ملل
متحد برای جمع مقابله حقوقی با «داعش»

1397/12/14

334

گزارش حاشیه ها و فضاسازهای رسانهای درمورد سفر نخست وزیر
ارمنستان به ایران

1397/12/14

335

مالحظات حقوق کیفری بینالمللی درباره گزارش اقدامات حقوقی علیه
«سازمان منافقین»

1397/12/14

336

گزارش موضوعات مرتبط با سفر رئیسجمهور به عراق

1397/12/18

337

گزارش پیامدهای دیدار نخست وزیر ارمنستان با ایرانیان ارمنی در باشگاه
آرارات تهران و اصفهان

1397/12/18

28
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

338

کمیته ملی رصد تحریمها پیش نویس مصوبه شورای عالی هماهنگی امور
اقتصادی راجع به حمایت از تدابیر مدیران اجرایی در برابر تحریمها

1397/12/25

339

بسته ویژه سفر ریاست محترم جمهوری به استان بوشهر

1397/12/25

340

گزارش «تحریمسنجی :مروری بر آمارها و شاخصهای اقتصادی ایران»

1397/12/26

341

دومین شماره «ماهنامه رصد راهبردی (رصد دولت ها  ،اندیشکده ها و تار
نماهای تحلیلی و نشریه های معتبر موثر بینالمللی در حوزه راهبردی تحریم)»

1397/12/26

342

گزارش ایجاد شرایط و زیرساخت های الزم برای جذب سرمایه گذاری
مستقیم خارجی

1397/12/26

343

طرح توجیهی «استفاده از توان گذرهای مرزی با هدف کاهش تاثیر تحریمها»

1397/12/28

344

گزارش چشم انداز روابط نظامی اسرائیل و دوستان منطقهای ایران (هند ،
روسیه و ترکیه )

1397/12/28

345

گزارش افزایش بودجه دفاعی آمریکا

1397/12/28

1398
346

گزارش اطالعات میدانی در خصوص نحوه اقدام دستگاههای امدادی

1398/01/19

347

گزارش وضعیت و شرایط حساس مناطق سیل زده دشت آزادگان،
سوسنگرد ،بستان ،هویزه و رفیع

1398/01/20

348

گزارش اهداف و پیامدهای اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران در
گروههای تروریستی

1398/01/20

349

گزارش الیروبی خلیج گرگان رود

1398/01/20

350

پیشنهاد استفاده از ظرفیتهای مدیریت سیالب کشور هلند

1398/01/24

29
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

351

پیشنهاد انتقال فنآوریهای نوین برای مقابله با آبگرفتگی و سیل و فعال
سازی ظرفیت های کشور برای همکاری و همراهی سازمان های بینالمللی و
کشورهای جهان درمورد سیل اخیر

1398/01/25

352

درخواست صدور دستور برای تسریع در تولید سوخت کشتیها با سولفور
نیم درصد

1398/01/26

353

جایگاه ایران در شاخص جریان بالقوه مهاجرت

1398/01/27

354

گزارش امکان تعقیب کیفری تحریمهای ایاالت متحده آمریکا علیه ایران
به عنوان «جرایم علیه بشریت» از طریق «دیوان کیفری بینالمللی»

1398/02/07

355

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص وضعیت مرزبانی و امنیت مرزی

1398/02/10

356

طرح «استفاده از توان سران طوایف و معتمدین مرزنشین کشور در تعامالت
اقتصادی با کشورهای همسایه»

1398/02/18

357

گزارش «نتایج تالشها برای بسته شدن اقتصاد ایران در وضعیت تحریم»

1398/02/21

358

گزارش راهبردی ابر پروژههای آبی درون مرزی ترکیه

1398/02/21

359

آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد «سطح رقابتپذیری در جهان» -2018
 2017و جایگاه ایران در آن

1398/02/22

360

تشکیل کمیسیون تحقیقاتی و دادگاه کیفری منطقهای برای محاکمه داعش

1398/02/22

361

گزارش اعزام ناوگان دریایی آمریکا به منطقه

1398/02/24

362

گزارش بیان فرصتها و تهدیدهای کلیپهای متعدد رقص دانشآموزان
مدرسه در فضای مجازی

1398/02/25

363

پیشنهاد اطالعرسانی عمومی سازمانهای دریافتکننده کمکهای مردمی
درمورد میزان کمکهای دریافتی مردمی در موضوع سیل

1398/02/29

364

پیشنهاد تهیه الیحه قانون مقابله با جرایم جنگی

1398/02/29

30
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چکیده
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365

گزارش راهبردی بندر چابهار  ،ابزار مهم دیپلماسی آب ایران با افغانستان

1398/02/29

366

گزارش «ساختار ،جایگاه و شرح وظایف سازمانهای هواشناسی کشورها
در مقایسه با سازمان هواشناسی ایران»

1398/03/01

367

گزارش آخرین وضعیت و اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسالمی

1398/03/04

368

گزارش نشستهای تخصصی چالشها و فرصتهای تحریمی در تعامل با
کشورهای منطقه

1398/03/12

369

گزارش پخش زنده توهین به مقدسات اهل سنت

1398/03/12

370

گزارش «تهدیدها و فرصتهای دایاسپوراها (جوامع دور از وطن) در
عرصه سیاست داخلی و بینالمللی»

1398/03/18

371

گزارش ضرورت انجام مطالعات ارزیابی زیستمحیطی اقدامات ترکیه در
حوضه دجله و فرات توسط سازمان محیط زیست

1398/03/18

372

گزارش «پیشبینی راهبردی آینده مسائل خاورمیانه در سال »2019

1398/03/20

373

عرضه باقیمانده سهام دولت در شرکتهای بزرگ بورسی

1398/03/20

374

پیشنهاد منتفی شدن اخذ مالیات از سکههای پیشفروش شده قبلی و
اطالعرسانی شفاف در این خصوص قبل از آغاز فروشهای سکه

1398/03/21

375

گزارش «بررسی تجارب برنامه احیاز دریاچه ارومیه»

1398/03/25

376

پیشنهاد استفاده از پتانسیل اندیشکدهها و انجمنهای بینآلمللی در جهت
کاهش جنگ سرد بین ایران و آمریکا

1398/03/29

377

بررسی ابعاد مدارس طبیعت و ارائه پیشنهادهایی جهت حل مسأله

1398/03/29

378

ارزیابی آثار تحریم فلزات ایران

1398/03/29

379

گزارش «تالش آمریکا برای تبدیل ایران به تهدیدی علیه صلح و امنیت
بینالمللی و ضرورت جلوگیری از تحول»

1398/04/01
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

380

گزارش پیشنهاد تعقیب کیفری طراحان و آمران و مجریان تحریمهای
ایاالت متحده آمریکا علیه ایران از رهگذر پذیرش موردی صالحیت دیوان
کیفری بینالمللی

1398/04/02

381

بررسی سیاسی و اجتماعی رفع فیلترینگ توییتر

1398/04/03

382

گزارش ارزیابی « راهبردها ،راهکارها و اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ
عفاف و حجاب» دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی (فروردین ماه )1398

1398/04/04

383

گزارش آخرین وضعیت حوزه زاینده رود همراه با تبیین و تحلیل مسیر
رسیدن به راه حل ها

1398/04/05

384

برگزاری مسابقات لیگ جام ملتهای والیبال در استانهای آذربایجان غربی
و اردبیل و ارائه پیشنهاداتی در این خصوص

1398/04/09

385

گزارش «چشمانداز تقابل ج ا ایران و آمریکا در سال  1398در پرتو
تحوالت منطقهای و جهانی»

1398/04/10

386

گزارش «بررسی نوع واکنش احتمالی بازیگران کلیدی در موضوع
هستهای ایران به اقدام این کشور در کاهش تعهدات برجامی ،خروج از
برجام و یا خروج از ان پی تی»

1398/04/16

387

گزارش وارد ساختن ایده تعقیب کیفری تحریمهای آمریکا در دیوان
کیفری بینالمللی در ادبیات مقامات سیاسی

1398/04/18

388

گزارش «فشار روسیه بر ایران برای خروج از سوریه و پیامدهای آن»

1398/04/23

389

پیشنهاد ضرورت پاسخگویی به منتقدان سیاستهای محیط زیستی دولت

1398/04/23

390

گزارش پیامدهای اجتماعی سیل استان خوزستان فروردین »1398

1398/04/23

391

منافع و مالحظات روسیه نسبت به برنامه هستهای ایران از جمله احتمال
خروج کامل آن از برجام

1398/04/30

392

احتمال طرح عربستان برای احیای شان از دست رفته و معرفی خود به عنوان
مدعی اسالم میانه رو و دموکراتیک

1398/04/30
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

393

بحران احتمالی در صنعت نهادههای دام و طیور کشور

1398/05/05

394

گزارش افزایش تنش و امکانپذیری ائتالف نظامی در خلیج فارس

1398/05/07

395

گزارش ناکارآمدی نحوه تخصیص عوارض آالیندگی و ضرورت بازنگری در آن

1398/05/09

396

مسئله کمبود گندم در پایان سال جاری (و سال  )1399و تغییر نرخ خرید تضمینی

1398/05/09

397

گزارش «سیاست امریکا در قبال ایران :آیا کمپین فشار حداکثری آمریکا
کارآمد است»

1398/05/12

398

فروش سوخت مرزی و باز توزیع عواید حاصله

1398/05/12

399

گزارش مهمترین موارد مرتبط با سند دفاع ملی چین  ،منتشره در کتاب سفید چین

1398/05/13

400

لزوم مدیریت حضور و تردد در کوهستانهای شاهو در استانهای کردستان
و کرمانشاه

1398/05/15

401

افزایش قابل توجه قاچاق انسان در استان آذربایجان غربی و لزوم تدوین
سیاستهای جامع درباره قاچاق انسان

1398/05/15

402

ضرورت بازنگری در سیاستهای معطوف به بحران فرونشست زمین

1398/05/15

403

«بررسی تطبیقی استفاده از مدیران بومی در استانهای محل سکونت جامعه
اهل سنت کشور(بررسی آماری وضعیت استانهای کردستان ،سیستان و
بلوچستان ،آذربایجان غربی و کرمانشاه)»

1398/05/16

404

گزارش چشمانداز مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در افق
سال 1400

1398/05/20

405

گزارش «تغییر دولت در بریتانیا ،فرصتها و چالشها برای ج ا ایران»

1398/05/20

406

گزارش «آشنایی با مقامات جدید اتحادیه اروپا و جهتگیری سیاسی آنها»

1398/05/20

407

گزارش اقدامات مثبت وزارت بهداشت در «طرح بسیج ملی کنترل فشار خون»

1398/05/20

33
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

408

هشدار  :توافقنامه کریدور حمل و نقل دریای سیاه و درخواست گردآوری و
تجمیع اطالعات مربوط به این پروژه

1398/05/20

409

گزارش ارزیابی سیاستگذاری جمهوری اسالمی در زمینه پیادهروی اربعین
(شواهدی از دو پژوهش جامعهشناختی)

1398/05/26

410

وضعیت رایزنان بازرگانی ایران در بازار هدف صادرات کشورهای مختلف

1398/05/26

411

گزارش احتمال خروج بریتانیا از برجام پس از اجرای برگزیت و خروج
بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا

1398/05/27

412

گزارش ضرورت واکنش نسبت به آتشسوزی گسترده در جنگلهای ارسباران

1398/06/05

413

گزارش بررسی تبعات اجتماعی اصالح قیمت حاملهای انرژی و راههای
کاهش تنش میان مردم و دولت

1398/06/06

414

گزارش میزان استفاده از مدیران بومی در استانهای محل سکونت جامعه
اهل سنت

1398/06/13

415

گزارش «تحلیل حکمرانی و پایداری در پایتخت انرژی ایران
(آسیبشناسی نظام حکمرانی در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی)»

1398/06/31

416

گزارش راهبرد و تاکتیک های جاری دولت تدبیر و امید در عرصه خارجی
و مدیریت ضد تحریمی ( الزامات حکمرانی در دوران تحریم)

1398/07/09

417

ضرورت شرکت هیأت نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در هجدهمین
نشست «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بینالمللی

1398/07/10

418

گزارش امنیت سایبری رکن اصلی سازمان دیجیتال

1398/07/10

419

گزارش اهمیت موضوع درگیریهای اخیر در شهرستان لردگان

1398/07/13

420

پیشنهاد طرح شکایت از دولت میانمار به اتهام نسلکشی مسلمانان در دیوان
بینالمللی دادگستری

1398/07/14

421

ضرورت اعالم وضعیت ویژه پسماند در استانهای گیالن و مازندران

1398/07/14
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

422

گزارش شرایط حساس شهرستان سردشت

1398/07/16

423

گزارش ساماندهی قاچاق سوخت با هدف مقابله با فساد ،دور زدن تحریمها
و درآمد ارزی برای کشور

1398/07/20

424

گزینههای نظامی آمریکا علیه ایران

1398/07/20

425

پیامدهای داخلی حمله ارتش ترکیه به شمال شرقی سوریه

1398/07/21

426

گزارش اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

1398/07/22

427

گزارش «اقدامات دستگاههای کشوری در راهیان نور »1397

1398/07/22

428

گزارش راهبردی «ارزیابی تحوالت داخلی عراق در آستانه راهپیمایی
اربعین حسینی»

1398/07/22

429

گزارشی نشست راهبردی هویتشناسی حمله ترکیه به شمال سوریه

1398/07/23

430

گزارش مالحظات اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه
اقتصادی اوراسیا

1398/08/06

431

گزارش چالش احتمالی تعیین خط جزر در روند تصویب کنوانسیون رژیم
حقوقی دریای خزر در مجلس شورای اسالمی

1398/08/12

432

گزارش «نقش رمزارزهای بیندولتی در دور زدن تحریمها»

1398/08/14

433

لزوم شفافسازی در رابطه با سهمیههای ورود به دانشگاه و لغو تسهیالت
تبعیضآمیز در کنکور سراسری

1398/08/14

434

گزارش ضرورت بازنگری در نقش و جایگاه شورای نظارت بر سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

1398/08/18

435

گزارش شکل گیری تجمعات اعتراضی در شهرستان کارون

1398/08/22

436

گزارش «پیشبینی وضعیت سیاسی امنیتی کشور در آستانه انتخابات مجلس
یازدهم»

1398/08/27

437

ضرورت تعجیل در اصالح نظام بانکی

1398/08/28
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چکیده
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438

لزوم ایجاد کارگروهی برای تضمین تحقق اهداف اصالح قیمت سوخت

1398/09/13

439

درخواست صدور دستور برای تسهیل دسترسی عمومی به سامانه سادا (سامانه
جامع اموال دستگاههای اجرایی)

1398/09/13

440

لزوم بهبود شفافیت در نظام بودجهریزی کشور

1398/09/16

441

چارچوب و محورهای برآورد وضعیت امنیتی کشور پس از اعتراضات آبان ماه 98

1398/09/17

442

گزارش «راهبردهای کاهش آثار و پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی
آزادسازی مخازن سدها»

1398/09/19

443

گزارش «بیانیه گام دوم و امکان بازآفرینی محیط سیاسی جمهوری اسالمی ایران»

1398/10/02

444

رویکرد برنامه محوری بودجه سال 1399

1398/10/02

445

وضعیت پایداری و حکمرانی در پایتخت انرژی ایران

1398/10/08

446

اقدامات حقوقی برای تعقیب ترور شهید سپهبد سلیمانی

1398/10/14

447

گزارش «ارزیابی وضعیت بینالمللی و منطقهای ج ا ایران :چشم انداز آتی
و توصیهها»

1398/10/14

448

پیشنهادهای اجرایی به منظور ایجاد رمزارز داراییپایه بین دولتی با محوریت
بانکهای مرکزی

1398/10/14

449

گزارش بحران جانشینی در پادشاهی عمان

1398/10/15

450

گزارش «پیشبینی وضعیت سیاسی امنیتی کشور در آستانه انتخابات مجلس یازدهم»

1398/10/23

451

لزوم بررسی نگرش و رویکردهای فدراسیون روسیه در قبال تنشهای اخیر
ایران و آمریکا

1398/10/24

452

پیشنهاد :برگزاری اجالس وزیران امورخارجه  15همسایه جمهوری اسالمی
ایران در تهران

1398/10/24

453

خنثیسازیسناریوهایموردنظرمعاندینمبنیبربرگزارینشستویژهویاایجاد
کمیسیونتحقیقبرایتشدیدنظارتهاودرنتیجهفشارهایحقوقبشرعلیهجاایران

1398/10/24

36
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454

گزارش «شفافیت انتخابات (تامین حق مسلم شهروندان در انتخابات از
رهگذر شفافیت)»

1398/10/28

455

درخواست تسریع در روند انتصاب دبیر شورای توسعه سواحل مکران و
پیشبرد پروژهها و عملیات اجرائی

1398/10/30

456

گزارش «گزارش سیاست پژوهانه« :نظام آموزش و پرورش ایران ،چالشها
و ریشهها و کاستیهای سیاستی»

1398/10/30

457

پیشنهاد تخصیص بستههای معیشتی ایام نوروز

1398/11/05

458

گزارش «ظرفیت نهادی نظام حکمرانی جمهوری اسالمی ایران در پذیرش
نقش گزارشگران فساد»

1398/11/05

459

گزارش «گزارش ایران در عراق پس از شهادت سردار سلیمانی و پاسخ
نظامی ایران»

1398/11/05
1398/11/06

460
461

گزارش «بررسی حادثه هوایی  ps752از دیدگاهی راهبردی»

بررسی دیدگاه مردم تهران در خصوص انتخابات مجلس شورای اسالمی

1398/11/08

462

گزارش «کنکور سراسری ،چالشهای موجود و راهکارهای جایگزین»

1398/11/12

463

گزارش «آینده پوتین :خوانش متفاوت»

1398/11/15

464

گزارش «تأثیر ناآرامیهای آبان ماه  98بر وضعیت بینالمللی ج ا ایران»

1398 /11/15

465

گزارش ارائه نکاتی در خصوص سفر رئیس اقلیم کردستان عراق به ایران

1398/11/19

466

هشدار در مورد تبعات تخصیص بودجهی جهشی به پسماند استانهای شمالی
و الزامات آن

1398/11/19

467

لزوم فعال سازی ساختار دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران و انتصاب دبیر شورا

1398/11/23

468

گزارش «اعتراضات آبان  98و هشدار درباره چالشهای اجتماعی در غرب
استان تهران»

1398/11/28
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چکیده
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469

گزارش کرونا و خطر شکست نظام حکمرانی سالمت در ایران

1398/12/11

470

گزارش «بررسی حقوقی بینالمللی سانحه هوایی ( PS752هواپیمایی
مسافربری اوکراینی)»

1398/12/13

471

گزارش پیامدهای احتمالی موافقتنامه صلح بین طالبان و ایاالت متحده آمریکا

1398/12/13

472

گزارش تحلیل و ارزیابی فیلمهای سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر «ایران
در سینمای »99

1398/12/13

473

«خبرنامه وضعیت اقتصادی کشور (بهمن ماه »)1398

1398/12/13

474

«انتقادات و ابهامات مطرح شده در رابطه با طرح بسیج ملی کرونا»

1398/12/13

475

گزارش عملکرد مثبت ایمیدرو در تهاتر ،تأمین مواد اولیه استراتژیک و
حوزه سرمایهگذاری

1398/12/14

476

درخواست رسیدگی به مناطق شیمیایی شده کشور در جنگ تحمیلی برای
مقابله با ویروس کرونا

1398/12/14

477

«خبرنامه روزانه کرونا»

1398/12/14

478

گزارش «ترکیه تا چه حدی میتواند ناتو و اتحادیه اروپا را در سال 2020
به چالش بکشد؟»

1398/12/14

479

گزارش اعزام سفیر ارمنستان به رژیم اسرائیل برای نخستین بار پس از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

1398/12/17

480

خبرنامه روزانه کرونا

1398/12/17

481

پیشنهاد بهره گیری از رویکرد شورای امنیت سازمان ملل به بیماریهای فراگیر
در قضیه «کرونا»

1398/12/17

482

گزارش در خصوص«ضرورت استفاده از کالندادهها و هوش مصنوعی در
مدیریت بحران ویروس کرونا»

1398/12/17

483

گزارشی «بحران ادلب؛ موضع اروپا و فرصت و تهدیدهای آن برای ایران»

1398/12/19
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

484

«خبرنامه روزانه کرونا»

1398/12/20

485

گزارش سیاستنامه روزانهی اقدام ،واکنش و اطالعرسانی کرونا

1398/12/20

486
487

سیاستنامه; روزانه :اقدام ،واکنش و اطالعرسانی کرونا

1398/12/21

گزارش بررسی چالشها و راهکارهای سیاستگذاری مهاجرت در ایران

1398/12/21

488

گزارش لزوم تمدید تقویم آموزشی مدارس در سال تحصیلی 99-98

1398/12/21

489

موضع روسیه نسبت به طرح معامله قرن و پیشنهاد در این خصوص

1398/12/21

490

سیاستنامه روزانهی اقدام ،واکنش و اطالعرسانی کرونا

1398/12/21

491

سناریوهای پیشرو در ارتباط با شیوع بیماری کرونا

1398/12/21

492

سیاستنامه روزانه کرونا شماره سیزدهم

1398/12/25

493

گزارش ترویج گفتمان جنایت علیه بشریت بودن تحریمهای آمریکا در
شرایط فراگیری کووید ۱۹

1398/12/26

494

گزارش تاثیرات احتمالی کرونا بر اقتصاد جهانی با تاکید بر اقتصاد ایران و
لزوم توسعه دولت الکترونیک

1398/12/26

495

گزارش تحلیلی «سناریوهای پیش روی انتخابات آتی ریاست جمهوری
ایاالت متحده آمریکا»

1398/12/27

496

گزارشی تحلیلی «ارزیابی سفر اخیر ترامپ به هند»

1398/12/28

497

گزارش تحلیلی «اهداف بلند مدت رژیم صهیونیستی برای صادرات گاز و
ابعاد طرح مشارکت در امنیت و انرژی شرق مدیترانه»

1398/12/28

498

گزارش ترجمهای «تالش مدلسازان برای پیشبینی آیندۀ همهگیری
کووید»19-

1398/12/28

499

گزارشی تحلیلی «انتخابات مارس  2020رژیم صهیونیستی؛ بررسی شرایط
آینده و پیامدهای آن بر ایران»

1398/12/28

39

گزارشهای راهبردی و نظریههای مشورتی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ()1392-1400

ردیف

چکیده

تاریخ نامه

500

سیاستنامه روزانه ضرورتهای اقدام ,واکنش و اطالعرسانی کرونا

1398/12/28

501

بررسی بار مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر صندوقهای بازنشستگی

1398/12/28

1399
502

تمبر یادبود اقلیم کردستان عراق

1399/01/09

503

بیان نکاتی در الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند

1399/01/11

504

بیستمین گزارش کارگروه آمریکا «تحلیل اقدامات دولت بایدن در قبال
ایران در  45روز ابتدایی کار آن»

1399/01/16

505

گزارش امنیت غذایی (تحوالت مفهومی)

1399/01/16

506

بررسی علل تعلل در ابالغ مصوبه ممنوعیت صادرات گوشت مرغ

1399/01/16

507

گزارش عملکرد سازمان بهزیستی کشور در دولت تدبیر و امید

1399/01/16

508

پیشنهاد آغاز به کار رسمی «شبکه ملی رصد پژوهشهای مسائل کووید»19
با حضور ریاست محترم جمهور

1399/01/18

509

گزارش اولویت های سیاست خارجی ایران در سال 1400

1399/01/20

510

گزارش « کنفرانس ویژه امنیتی مونیخ »2021

1399/01/20

511

پیشنهاد برگزاری نشست های تخصصی با هدف اطالع رسانی درباره
اقدامات انجام شده و دستاوردهای حاصله پیرامون حل مسائل کشور توسط
دستگاه ها در دولت تدبیر و امید (طرح به مردم ،برای مردم)

1399/01/23

512

در اولویت قرار گرفتن معلمان برای دریافت واکسن کرونا

1399/01/23

513

گزارش طرح «بررسی نظام سنجش و پذیرش دانشجو (آزمون سراسری)
مسائل ،راهکارها و سیاستها»

1399/01/23

40

گزارشهای راهبردی و نظریههای مشورتی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ()1392-1400

ردیف

چکیده

تاریخ نامه

514

ماکت کتاب «اقدامات شاخص دولت تدبیر و امید ( »)1392-1400و آخرین
وضعیت گزارشهای دریافتی

1399/01/23

515

طرح جایگزین برای کنترل کووید  19به شیوه محله محور

1399/01/23

516

خالصهای تطبیقی میان سه کشور آلمان ،اتریش و سوئیس از گزارش
«سیاستهای به کارگرفته شده توسط دولتهای منطقه  DACHدر مواجهه با
ویروس کرونا» تهیه نموده است به همراه اهم نکات

1399/01/23

517

ارائه پیشنهاد در خصوص «شفافیت آمار تولیدات و محصوالت فرهنگی»

1399/01/23

518

ترجمه راهبرد ملی دفاع زیستی ایاالت متحده آمریکا و ارائه ی پیشنهاد
تدوین راهبرد ملی دفاع زیستی جمهوری اسالمی ایران

1399/01/27

519

نوزدهمین گزارش کارگروه آمریکا «تغییر در روابط ترکیه و عربستان
سعودی در سایه به قدرت رسیدن بایدن»

1399/01/30

520

احتمال کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال آتی و نیاز به اعمال تعیین
دستمزد بر اساس منطقه

1399/01/30

521

پیشنهاد بررسی خرید «واکسن ساخت کانادا» توسط وزارت بهداشت با
همکاری وزارت خارجه

1399/01/30

522

گزارش «بررسی کرونانگاری اندیشکده ها و موسسات پژوهشی» و صورت
صالحدید پیشنهاد دیدار روسای اندیشکدهها با ریاست محترم جمهوریطرح
شبکه ملی کووید 19

1399/01/30

523

گزارش جلسه «چگونگی مواجهه با اتباع خارجی غیرمجاز»

1399/01/31

524

پیشنهاد مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل در پیگیری دستور موقت دیوان
دادگستری الهه

1399/02/02

525

گزارش فضای سیاسی کشور در آستانه انتخابات 1400

1399/02/02

526

چکیدهای از گزارش «اصول تشخیص نظرسنجیهای معتبر» منتشر شده
توسط پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات

1399/02/03

41

گزارشهای راهبردی و نظریههای مشورتی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ()1392-1400

ردیف

چکیده

تاریخ نامه

527

پیشنهاد ابالغ انتشار و آزاد سازی اسناد سقوط دولت شاهنشاهی و اسناد استقرار
دولت جمهوری اسالمی ایران به مسئولین مربوطه از سوی رئیسجمهور

1399/02/06

528

«گزینههایسیاستیبرایموفقیتهایسریعدراحیایزایندهرودوتاالبگاوخونی»

1399/02/06

529

گزارش «اصالح ساختار پذیرش دانشجویان پزشکی»

1399/02/07

530

پیشنهاد بازنمایی انتشار پیروزی ایران در مقابل ایاالت متحده آمریکا در
محق شناختن طرح دعوی نقض معاهده مودت 1955

1399/02/08

531

پیشنهادات راهبردی جهت ارتقاء کارایی و اثربخشی کانونهای فرهنگی و
هنری مساجد (دستورجلسه  99/12/5شورای عالی انقالب فرهنگی)

1399/02/10

532

ارزیابی گزارش «اجرایی شدن مصوبه اساسنامه شورای برنامهریزی مدارس علوم
دینی اهل سنت کشور» (دستور جلسه  99/12/5شورای عالی انقالب فرهنگی)

1399/02/13

533

اعالمنظر درباره نقشه جامع دفاعی و امنیتی جاایران (دستور جلسه 99/12/5
شورای عالی انقالب فرهنگی)

1399/02/13

534

«انتخاب رئیس فرهنگستان هنر» در جلسه مورخ  99/12/5شورای عالی
انقالب فرهنگی

1399/02/13

535

پیشنهاد طراحی سامانه ثبتنام (زمانی) در شعب اخذ رإی برای انتخابات 1400

1399/02/13

536

جلوگیری از افزایش بیش از حد نیاز حقوق کارمندان دولت در بودجه 1400

1399/02/14

537

چکیده گزارش «آخرین وضعیت مبادالت تسلیحات کشورهای اروپایی با
عربستان سعودی»

1399/02/16

538

پیشنهاد در اولویت قرار گرفتن استانهای مرزی در برنامهواکسیناسیون ملی
کووید19

1399/02/17

539

پیشنهاد «ارائه ی طرح ارتقای حاکمیتی محیط زیست کشور»

1399/02/17

540

شانزدهمین مجموعه از طرح مطالعاتی که تحوالت جمهوری قزاقستان و
روانشناسی سیاسی آقای قاسم ژومارت توکایف ،رئیسجمهور این کشور
(بصورت دستی و در قالب کتاب خواهد شد)

1399/02/20

42

گزارشهای راهبردی و نظریههای مشورتی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ()1392-1400

ردیف

چکیده

تاریخ نامه

541

گزارش «چالش بازسازی و تاب آوری پس از بحران کرونا»

1399/02/20

542

درخواست اصالحات الزم در پیش نویس اساسنامۀ سازمان ملی تعلیم و
تربیت کودک

1399/02/23

543

گزارش «دوگانۀ اولویت آموزش و بهداشت در دوران شیوع کرونا؛ شبیه
سازی علمی تأثیر بازگشایی مدارس بر شرایط شیوع کرونا در شهر تهران و
بررسی بازگشایی مدارس در  40کشور دیگر»

1399/02/23

544

پیشنهادانتشار عمومی «برنامه ملی استقرار و گسترش واکسیناسیون
واکسنهای کووید »19 -

1399/02/23

545

گزارش«سیاستهای پیشنهادی به منظور اصالح چالشهای پیش روی
کنکور سراسری»

1399/02/24

546

تصمیم گیری در رابطه با بخش سازمان برنامهوبودجه در گزارش عملکرد 8
ساله دولت تدبیر و امید

1399/02/29

547

هجدهمین گزارش کارگروه آمریکا «ارزیابی مقدماتی از سناریوی محتمل
از نحوه بازگشت آمریکای بایدن به برجام»

1399/02/29

548

گزارش «فرآیند صلح خاورمیانه؛ تحلیلی از مذاکره کنندگان سابق ایاالت
متحده آمریکا»

1399/03/03

549

هفدهمین گزارش کارگروه انتخابات آمریکا «معرفی کابینه بایدن و چند
مالحظه استراتژیک»

1399/03/12

550

گزارش «پیشگیری از شیوع کووید 19-و مدیریت آن در مراکز نگهداری
شبانه روزی»

1399/03/12

551

گزارش «بررسی مصوبات پنجاه جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا»

1399/03/17

552

«طرحهای مجلس در زمینه انتشار آزاد اطالعات و یکپارچهسازی تبادل داده
و احتمال تحدید آزادیهای عمومی»

1399/03/18

553

گزارش برآورد میزان فلزات سنگین (سرب ،کادمیوم و جیوه) در شیر
پاستوریزه استان تهران و تاثیر آن بر امنیت غذایی

1399/03/18

43

گزارشهای راهبردی و نظریههای مشورتی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ()1392-1400

ردیف

چکیده

تاریخ نامه

554

کتاب سند موسیقی

1399/03/19

555

گزارش « احتمال حمله نظامی به ایران در چند روز باقیمانده دولت ترامپ »

1399/03/19

556

تنظیم بازار فوالد

1399/03/19

557

ترجمه گزارش تحت عنوان «احیای اثربخشی برجام؛ اصول و رویکردها،
دیدگاه روسی»

1399/03/21

558

گزارش «بررسی وضعیت امنیت غذایی ایران :بعد موجودی»

1399/03/21

559

گزارش «تحلیلی بر سیاستگذاری استخراج رمزدارایی ها (رمزارزها) در ایران
و ارائه پیشنهادهای سیاستی»

1399/03/21

560

فعالیت مدارس به ویژه ابتدایی -تاثیر بازگشایی مدارس بر کرونا

1399/03/24

561

طرح پیشنهادی دفتر سیاستگذاری ،برنامهریزی اجتماعی و نظارت بر
سیاستهای کلی جمعیت

1399/03/24

562

گزارش «همکاری ترکیه  -روسیه در حل و فصل منازعه ناگورنو  -قره باغ:
ایجاد صلح نظامی و پیامدهای آن در دگرگونی منازعه»

1399/03/27

563

پی نوشت ریاست محترم جمهور بر نامه مرکز برگزاری آموزش حضوری
پایه اول و دوم

1399/03/31

564

دسته های  ۱۰۰میلیونی ملخ صحرایی در راه ایران و تهدید امنیت غذایی
جاایران

1399/04/04

565

گزارش اقدامات ترکیه در پروژه آناتولی شرقی (داپ)

1399/04/10

566

گزارش نشست بایستههای راهبرد ایران در حکمرانی سایبری

1399/04/11

567

پیشبینی جایگاه اقتصادی ،سالمت ،محیط زیست و انرژی ایران در منطقه
در چند دهه آینده

1399/04/11

568

گزارش «مالحظات اجتماعی-اقتصادی طرح جامع واکسیناسیون»

1399/04/15

569

گزارش «ارایه خدمات بانکی و پولی به مهاجران حاضر در ایران در شرایط کرونا»

1399/04/15

44

گزارشهای راهبردی و نظریههای مشورتی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ()1392-1400

ردیف

چکیده

تاریخ نامه

570

گزارش « قمار روسیه در جنگ ناگورنو-قره باغ :پیشامد یا نقشه؟»

1399/04/15

571

پیشنهاد تدوین طرح و برنامه جامع برای واکسیناسیون توسط وزارت
بهداشت و طراحی یک سامانه ملی

1399/04/17

572

گزارش برآوردی از آخرین وضعیت مخالفتهای داخلی در آذربایجان و
ارمنستان نسبت به توافقنامه آتش بس

1399/04/18

573

گزارش ارزیابی تجربیات ایران در به کارگیری ظرفیت های فناوریهای
نوین اطالعاتی و ارتباطی در مدیریت کرونا

1399/04/22

574

«برگزاری آموزش حضوری پایۀ اول و دوم دبستان در کلیۀ مدارس کشور با
رعایت پروتکلهای بهداشتی و سایر موارد امنیتی»

1399/04/22

575

«تصویب سریعتر آییننامه اجرائی برای استفاده از ظرفیت دانشجویان بینالمللی»

1399/04/24

576

گزارش اقدامات در شهرها برای تقویت آمادگی در برابر شیوع کووید19-
و بعد از آن»

1399/04/24

577

گزارش از فعالیت ها و محصوالت اندیشکده های کشور پیرامون مسایل
کووید 19

1399/04/24

578

گزارش برنامه اقدام و عمل در زمینه امنیت غذایی کشور (درخصوص روغن و چربی)

1399/04/24

579

گزارش نشست قاچاق دام و داور در کشور

1399/04/25

580

لزوم توجه به اصول «ارزیابی تاثیرات مقررات» در فعالیتهای قرارگاه
عملیاتی ستاد ملی کرونا»

1399/04/28

581

تصویب ماده واحده تاسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

1399/04/28

582

پیشنهاد و متن پیشنهادی به مناسبت روز جهانی مهاجران

1399/04/29

583

لزوم بازنگری در سیاست آموزش دوران کرونا

1399/04/29

45
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

584

گزارش دالیل موفقیت و عدم موفقیت کشورهای مختلف در مدیریت
بحران کرونا

1399/04/30

585

گزارش سیاستگذاری عمومی و اشتغال زنان پس از فرزندآوری

1399/04/31

586

هشدار نسبت به مسئولیتخواهیهای بینالمللی نسبت به حوادث آبان  ۹۸و
لزوم رسیدگی پیشدستانه

1399/05/01

587

پیشنهاد تشکیل گروه ویژه ای ناظر بر فرآیند رسیدگی به ترور فخریزاده در
آبسرد دماوند

1399/05/01

588

پیشنهاد طرح «سامانه هوشمند امنیت مرزی» و قرار گرفتن آن در دستور کار
شورای عالی امنیت ملی

1399/05/06

589

گزارش تحلیل چالشهای توزیع و تأمین خوراک مرغداری های کشور

1399/05/06

590

گزارش هدف گذاری تورم تحت تحریم و پاندمی کرونا

1399/05/07

591

گزارش «کروناویروس :بازگشایی کسب و کارها»

1399/05/07

592

گزارش «از تهدید ارزی تا فرصت ارزی»

1399/05/08

593

گزارش توصیه های راهبردی به منظور تدوین سند ملی هوش مصنوعی

1399/05/08

594

مهمترین رئوس جلسه میزبانی از سفرای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در
نهاد ریاست جمهوری

1399/05/11

595

طرح مجلس برای حذف سن از شرایط بازنشستگی؛ تشدید و تعمیق بحران
نظام بازنشستگی در ایران

1399/05/13

596

گزارش دوم تجربیات جهانی مدیریت مقابله با کرونا «درسها و تجربیات
مقابله با کرونا ویروس در ایران و جهان و راه پیش رو»

1399/05/13

597

پیشنهاد تدوین پیش نویس «برنامه جامع بلندمدت مدیریت بیماری کرونا»

1399/05/14
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

598

استفاده از ظرفیتهای سازمان ملل برای اقدامات حقوقی در واکنش به ترور
شهید فخری زاده

1399/05/14

599

نتایج جلسه مرکز با متخصصان سیاستگذاری سالمت و اقتصاد در خصوص
سیاستهای کنترل و قرنطینه

1399/05/15

600

گزارش کرونا و باروری

1399/05/20

601

گزارش جایگاه جمهوری اسالمی ایران از منظر شاخص امنیت سالمت

1399/05/20

602

پیشنهاد یک نظام منسجم از اطالعات ساماندهی نظام اطالعات و شواهد

1399/05/25

603

گزارش نقد و ارزیابی مجموعه گزارشات ایران  2040دانشگاه استنفورد

1399/05/25

604

گزارش «جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری »2020

1399/05/29

605

شانزدهمین گزارش کارگروه انتخابات آمریکا «الگوهای مذاکراتی ایران و
آمریکا؛ سناریوهای دولت بایدن در بازگشت به برجام»

1399/06/05

606

توزیع ماسک رایگان به اقشار ضعیف

1399/06/10

607

گزارش نشست تخصصی« بررسی سیاست خارجی فعاالنه ترکیه در حوزه پیرامونی»

1399/06/10

608

پیشنهاد مغذی سازی آرد در راستای تقویت امنیت غذایی و مقابله با بیماری کرونا

1399/06/11

609

پانزدهمین گزارش کارگروه انتخابات آمریکا پیروزی بایدن؛ پیشنهادات سیاستی

1399/06/12

610

لزوم اطالع رسانی در حوزهی امنیت غذایی

1399/06/12

611

چالش در روند احداث پروژه شهر فرودگاهی چابهار

1399/06/12

612

پیشنهاداتی در زمینه امنیت غذایی کشور (درمورد کاالی استراتژیک گندم)

1399/06/16

613

گزارش تحلیلی درباره درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان

1399/06/16
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

614

گزارش غرق شدن قایق حامل مهاجران در آب های مانش میان فرانسه و انگلیس

1399/06/19

615

گزارش جنگ قره باغ با حضور و همراهی دولت ترکیه در این مناقشه

1399/06/24

616

شیوه نامه پیشنهادی مواجهه با نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

1399/06/24

617

پیشنهاد تدوین سیاست زبانی در شورای عالی انقالب فرهنگی

1399/06/24

618

چهاردهمین گزارش از مجموعه گزارش های کارگروه انتخابات  2020ریاست
جمهوری آمریکا «سناریوهایی که می تواند ترامپ را برنده انتخابات کند»

1399/06/24

619

گزارش شرایط خطیر اقتصادی منجر به تورم باال و راهکارهای مقابله با آن
در رابطه با وضعیت اقتصاد ایران در سال 1399

1399/06/26

620

گزارش «سینما ،قومگرایی و دیگریسازی هویتی؛ سینمای ُکردی و
کشورسازی ُکردی»

1399/06/26

621

گزارش پیش بینی و برآورد ثبات سیاسی و امنیتی کشور تا سال 1400

1399/06/26

622

گزارش یونسکو درباره ضرورت بازبینی در سیاستهای خصوصی سازی
مدرسه و ضرورت بازنگری در سیاست خصوصیسازی در آموزش و پرورش

1399/06/30

623

گزارش بهره گیری از فناوریهای پیشرفته اطالعات در حوزهی کشاورزی

1399/06/30

624

پیشنهادتشکیل پلیس سالمت

1399/06/31

625

گزارش چهارم نشست «حکمرانی فناوری و فضای مجازی»

1399/07/01

626

گزارش آخرین تحوالت  2020انتخابات آمریکا

1399/07/01

627

تحوالت بازار جهانی مواد غذایی در شرایط همه گیری کرونا

1399/07/01

628

اعالم نظرپیشنهاد بازنگری در «جذب دانش آموختگان حوزه های علمیه
کشور به عنوان معلم دروس اجتماعی ،تاریخ و آموزگاری ابتدایی»

1399/07/01
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

629

برآورد میزان استقبال جامعه از انتخابات 1400

1399/07/05

630

ارزیابی «مشکالت و مسائل آموزش غیرحضوری (مجازی) از نگاه
شهروندانی که دانشآموز دارند»

1399/07/05

631

گزارش پیشنهادی الیحه قانون خط مشی  ،نحوه اداره و نظارت بر
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران

1399/07/05

632

گزارش درگیری مجدد بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مناقشه قره باغ

1399/07/06

633

گزارش اهدای جایزه صلح نوبل  2020به برنامه جهانی غذا و پیشنهاد در
خصوص استفاده حداکثری از ظرفیت سازمانهای بینالمللی مستقر در رم

1399/07/09

634

دوازدهمین گزارش کارگروه انتخابات آمریکا نگاهی متفاوت به موقعیت
ترامپ در انتخابات آمریکا

1399/07/09

635

گزارش تحلیلی از ابعاد اقتصادی و راهبردی اتصال راه آهن شلمچه  -بصره

1399/07/09

636

گزارش تحلیل مراکز مطالعاتی و مقامات غربی از تحوالت ترکیه و
درگیریهای اخیر این کشور در شرق دریای مدیترانه

1399/07/09

637

گزارش«تحلیل و ارزیابی اجرایی شدن مصوبه آییننامه شورای اجتماعی
کشور »1396 - 1398

1399/07/12

638

گزارش تحلیل مراکز مطالعاتی و مقامات غربی از تحوالت سیاسی و میدانی
اخیر سوریه

1399/07/12

639

عملیات احداث پیست اسکی در کوه سبالن در استان اردبیل

1399/07/14

640

رویکرد ایران به جنگ نظامی ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره باغ

1399/07/14

641

یازدهمین شماره گزارش کارگروه انتخابات آمریکا ،در  5هفته مانده به
برگزاری این انتخابات «ساز و کارهای عملی مدیریت رفتار آمریکا»

1399/07/14

642

گزارش مباحث مطرح در عرصه جهانی درمورد تولید واکسن بیماری کرونا
و نیاز کشورمان به آن

1399/07/14
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

643

تحلیل مراکز مطالعاتی و مقامات غربی از تحوالت سیاسی لبنان پس از
انفجار در بندر بیروت

1399/07/20

644

تحلیل مراکز مطالعاتی و مقامات انگلیسی از چالشهای موجود در روابط
بریتانیا و جمهوری اسالمی ایران

1399/07/20

645

گزارش بررسی فرصتها ،تهدیدات و نحوه مدیریت جریان چهرهها
(سلبریتیها)

1399/07/20

646

تحلیل مراکز مطالعاتی و مقامات غربی از تحوالت عراق و روابط بغداد با
جمهوری اسالمی ایران

1399/07/20

647

گزارش ادامه مسیر دالر  4200تومانی

1399/07/23

648

تحلیل مقامات و مراکز مطالعاتی آمریکا از سیاستهای تحریمی و تاثیر
انتخابات آمریکا بر ایران

1399/07/30

649

محاسبه کسری بودجه سال جاری و راه کارهای مدیریت آن

1399/08/03

650

گزارش از از حوادث اعتراضی آبانماه  98تا اعالم اعاده دادرسی سه زندانی
محکوم به اعدام در تیرماه 1399

1399/08/03

651

ارزیابی پیش نویس سند سیاستها و برنامههای اقدام شبکه ملی (پلتفرم)
آموزشی ،پژوهشی و تربیتی تهیه شده در شورای عالی انقالب فرهنگی

1399/08/07

652

گزارش تنش در حوزه صنعت و درخواست معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس
جهت فع مشکالت بازار و نارضایتی در جامعه

1399/08/07

653

گزارش تحلیل و واکنش مراکز مطالعاتی و مقامات غربی از قرارداد 25
ساله ایران و چین

1399/08/07

654

گزارش میزان مصرف برخی از اقالم خوراکی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی

1399/08/12

655

نخستین گزارش رصد انتخابات ریاست جمهوری 1400

1399/08/12

656

تحلیل مراکز مطالعاتی و مقامات غربی و اسرائیلی از آتشسوزیها و
انفجارها در مراکز عمومی ،نظامی و هستهای جمهوری اسالمی ایران

1399/08/12
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

657

گزارش سخنان حسین حسینی امام جمعه شهرستان مالرد در خطبه های نماز
جمعه  14شهریور درمورد فرزند وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

1399/08/12

658

تحلیل مراکز مطالعاتی و مقامات غربی از دالیل و پیامدهای عادیسازی
روابط امارات متحده عربی و رژیم اسرائیل

1399/08/17

659

گزارش لزوم قانونگذاری و مقررات در افشاگری گسترده در شبکه های
اجتماعی تجاوز ها و آزار جنسی

1399/08/17

660

گزارش بخشنامه مورخ  28دی  1398به مراجع قضایی سراسر کشور مبنی بر
لزوم استعالم از صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران برای صدور مجوز و
تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و تعیین مصادیق آن

1399/08/17

661

درخواست دستور الزم برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان
در سال ()1400

1399/08/18

662

گزارش «فعالیت قوم گرایانه در حوزه های ُکردی شیعه مذهب در ایران
تحولی تازه در سایه غفلت مسئولین»

1399/08/18

663

گزارش شرکت کشت و صنعت هفته تپه

1399/08/19

664

درخواست از ریاست جمهوری برای فراهم شدن مستندسازی دستاوردهای
دولت های یازدهم و دوازدهم در حوزه دانش و زیرساخت های هسته ای از
طریق کتاب ،گزارش ،فیلم و مستند

1399/08/20

665

گزارش «تالش آمریکا برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت؛
سناریوهای احتمالی و پیشنهادات سیاستگذاری»

1399/08/21

666

گزارش تحلیلی پیرامون بازتاب قهرمانی تیم فوتبال تراکتورسازی در کشور ترکیه

1399/08/21

667

درخواست استفاده از ظرفیت سازمانهای بینالمللی مستقر در رم به منظور
تقویت امنیت غذایی در شرایط همهگیری ویروس کرونا

1399/08/24

668

گزارش مقاله تأملی در پیشفروش نفت برای تأمین مالی دولت

1399/08/24
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

669

گزارش سناریوهای پیش روی لبنان پس از استعفای دولت حسان دیاب

1399/08/25

670

گزارش تاثیرات روانی قرنطینه و چگونگی کاهش آن؛ مرور سریع شواهد

1399/08/27

671

گزارش تحریمهای جدید آمریکا علیه شرکتهای ایرانی

1399/08/27

672

گزارش «مدیریت مخاطرات سالمت و امنیت دانش آموزان در دوران
آموزش های از راه دور دیجیتال (با مرور تجارب جهانی)»

1399/08/27

673

جوابیه ترافیک اینترنت کشور و امنیت شاد

1399/08/27

674

گزارش احتماالت مربوط به نحوه برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست
جمهوری ایران و شوراهای اسالمی شهر و روستا در شرایط پاندمی کرونا

1399/09/01

675

گزارش وقایع اخیر در لبنان به ویژه پس از انفجار در بندر بیروت

1399/09/01

676

گزارش تحلیل شبیهسازی شیوع و راهحلهای پیشنهادی برای کاهش تعداد
داوطلبان کنکور 99

1399/09/01

677

گزارش «اختالفات و چالشهای روابط چین و آمریکا»

1399/09/04

678

گزارش «ژئوپولیتیک واکسن کرونا و تاثیرات سیاسی و اجتماعی آن بر
جمهوری اسالمی ایران»

1399/09/04

679

پیشنهاد مدیریت برگزاری جلسات ستاد ملی جهش تولید و اقتصاد مقاومتی
توسط رئیسجمهور در شرایط بیماری کرونا

1399/09/05

680

گزارش تهاتر قیر و ایجاد رانت

1399/09/05

681

پیشنهاد تشکیل ستاد امنیت غذایی با توجه به مسائل ناشی از بحران کرونا

1399/09/05

682

پیشنهادتشریح اقدامات صورت گرفته و نقش محوری دولت در حمل
مشکالت صنایع بخصوص شرکت هپکو و دیگر شرکت ها در جلسات
هیات دولت

1399/09/08
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ردیف

چکیده

تاریخ نامه

683

جای خالی اوراق مصون از تورم و سپردههای ارزی با پرداخت ریالی در
اقتصاد ایران

1399/09/08

684

گزارش تخصیص مبلغ یکصد و بیست میلیارد تومان جهت خرید ساختمان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از محل اعتبارات منابع یک میلیارد یورویی
صندوق توسعه ملی بابت تامین هزینه های مدیریت و مقابله با ویروس کرونا

1399/09/10

685

گزارش حکمرانی سایبری و راهبرد جمهوری اسالمی ایران

1399/09/11

686

هفتمین مجموعه جمهوری فدرال آلمان و روانشناسی سیاسی آنگال مرکل
صدر اعظم آن کشور

1399/09/11

687

گزارش ایده راه ابریشم هوایی و فرصت های پیش روی جمهوری اسالمی ایران

1399/09/11

688

برآوردی از آخرین وضعیت جمهوری اسالمی ایران در عراق دوران
مصطفی الکاظمی

1399/09/15

689

گزارش پیشنهادهای جدید برای تشدید فشارهای تحریمی آمریکا علیه
جمهوری اسالمی ایران

1399/09/15

690

ضرورت پیگیری ویژه وضعیت گمرگ بازرگان و مسیرهای ترانزیتی
پیرامونی آن با هدف توسعهبخشی به تجارت ایران با ترکیه و اروپا

1399/09/15

691

بررسی تحوالت شرکت کشت و صنعت هفت تپه  ،مسائل پیچیده و در حال
افزایش استان خوزستان و پیشنهادهای ارائه شده در این زمینه

1399/09/16

692

گزارش نشست «بازارزیابی موضع چین درقبال تحریمهای یکجانبه آمریکا
علیه ایران»

1399/09/18

693

گزارش «زوال باغستان سنتی قزوین ،تحلیل روند ،ضرورت تغییر سیاستی»

1399/09/19

694

برآوردی از جایگاه و وضعیت جمهوری اسالمی ایران در لبنان دوران دولت
حسان دیاب

1399/09/19

695

تبعیض نسبت به شیوه تخصیص پاداش یا حقالزحمه پرستاران در دوران کرونایی

1399/09/19

53

گزارشهای راهبردی و نظریههای مشورتی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ()1392-1400

ردیف

چکیده

تاریخ نامه

696

خالصه ای از بحثهای برخی از اقتصاددانان ،بانک مرکزی و وزارت امور
اقتصادی و دارایی درمورد ضرورت انتشار مرتب آمارهای بانک مرکزی
جهت مقابله با برآوردهای دیگران

1399/09/24

697

گزارش نشست «تحلیلی بر وضعیت شورای توسعه سواحل ّ
مکران»

1399/09/24

698

محورهای اصلی عملیات روانی مخرب طبق گزارشهای سازمانهای حقوق
بشری علیه کشورمان

1399/09/25

699

اعالم نظر«برگزاری کنکور دانشگاه ها»

1399/09/25

700

پویش اعدام نکنید در مورد مخالفت با اجرای حکم اعدام سه تن از
محکومان حوادث آبان ماه 98

1399/09/26

701

اقدام آنی برای تعقیب بینالمللی ترور شهید سلیمانی و همراهان

1399/09/26

702

نقدهای وارد شده به واگذاری سهام دولت و شرکتهای دولتی از طریق
سازوکار صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله ()ETF

1399/09/29

703

تحرکات قومی و تحریک کننده شرکت تلفن همراه آذرتل و لزوم منع شرکت
های مخابراتی و اپراتورها از ورود در مباحث قومی و مذهبی و چالش برانگیز

1399/10/06

704

گزارش چالشهای امنیتی فراروی نظام در سال جاری

1399/10/07

705

ابهام در اثربخشی تسهیالت پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی در
طرحهای آب ،خاک و کشاورزی با تأکید بر طرح احیاء و توسعه 550هزار
هکتاری از اراضی کشاورزی استانهای خوزستان و ایالم

1399/10/07

706

گزارش نشستی بررسی امواج اخیر ایران هراسی در رابطه با افغانستان

1399/10/07

707

واردات کامیون دست دوم به کشور و طرح کلید به کلید  -واردات -
خودرو  -خودروی سنگین  -کامیون  -دست دوم

1399/10/07

708

کتاب «مجموعه مقاالت پیشبینی نا آرامیهای پساکرونایی در تابستان »1399

1399/10/10

709

«اختالف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما در موضوع آزادسازی
باندهای فرکانسی»

1399/10/10

54

گزارشهای راهبردی و نظریههای مشورتی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ()1392-1400

ردیف

چکیده

تاریخ نامه

710

گزارش آخرین تحوالت اقلیم کردستان عراق

1399/10/13

711

پیشنهاد حضور رئیسجمهور در یکی از جلسات آتی شورای عالی آموزش و پرورش

1399/10/16

712

گزارش آخرین تحوالت داخلی عراق و پیشنهادات الزم

1399/10/17

713

مسائل و مشکالت توسعهای استان خوزستان از جمله آب و فاضالب و لزوم بررسی
چرایی بروز این مسائل و پیشنهاد تدوین برنامهای برای برون رفت از این وضعیت

1399/10/21

714

گزارش « خالصه گزارش فصلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره
فعالیتهای هستهای ایران ( 5ژوئن »)2020

1399/10/21

715

«خبرنامه وضعیت اقتصادی کشور (اردیبهشت ماه »)1399

1399/10/22

716

خالصه بررسی فنی -ساختاری مسئله آبرسانی دهستان غیزانیه اهواز

1399/10/22

717

جذب نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش

1399/10/23

718

گزارش انتشار ارز دیجیتال با پشتوانه دارایی (برنامه عملیاتی به منظور انتشار
ارز دیجیتال بین بانکهای مرکزی کشورها)

1399/11/04

719

گزارش ارزیابی سیاستگذاری اقتصادی دولت در شرایط همهگیری
بیماری کرونا

1399/11/05

720

گزارش«آینده منطقه شمال شرق سوریه»

1399/11/07

721

گزارش «ارزیابی عملکرد و فرایند تصمیمسازی ،هدف و ساختار ستاد
مدیریت بیماری کرونا»

1399/11/07

722

پیشنهاد نشست مشترک رئیس محترم جمهور با فرماندهان نظامی

1399/11/08

723

تالش برای تبدیل مدارک حوزوی به مدرک دانشگاهی

1399/11/12

724

ضرورت موضعگیری نسبت به اقدامات انجام شده در بافت پیرامون حرم
رضوی و ارجاع موضوع به قوهی قضائیه

1399/11/20

55

گزارشهای راهبردی و نظریههای مشورتی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ()1392-1400

ردیف

چکیده

تاریخ نامه

725

چارچوب پیشنهادی بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 99-98

1399/11/27

726

مالحظاتی درباره آمار اعالمی موارد ابتال و مرگ بر اثر کووید و مبنا و
شاخصهای طرح فاصلهگذاری هوشمند و طبقهبندی شهرستانهای کشور

1399/11/27

727

بررسی گزارشهای واصله از هیأت ویژه گزارش ملی سیالبها در این مرکز

1399/11/27

728

گزارش تجزیه و تحلیل مقایسه ای سیاستهای مقابله با کووید  19در کشورها

1399/11/28

729

پیشنهاد شکایت علیه شرکتهای داروئی چندملیتی قطعکننده رابطه تجاری
با ایران نزد «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»

1399/11/28

730

گسترش سایتهای شرطبندی و قمار

1399/12/05

731

واکنش مناسب در برابر درخواستهای موجود مبنی بر بازگشایی مراکز مذهبی

1399/12/09

732

پیشنهاد انتشار عمومی آمار فوت شدگان ناشی از قطعیت در تشخیص کرونا
و فوتی های ناشی از بیماری حاد تنفسی و مشکوک به ویروس کرونا به
منظور تقویت اعتماد عمومی و رعایت پروتکلهای بهداشتی در رابطه با
چالش کشیدن فوت شدگان توسط رسانههای داخلی و خارجی

1399/12/09

733

«آخرین سیاستهای تجاری کشورها جهت مقابله با ویروس کرونا» (امنیت
غذایی در زمان شیوع ویروس کرونا)

1399/12/10

734

مهمترین اقدامات مشترک حمایتی و جبرانی برخی از کشورها در مقابله با
آثار اقتصادی و اجتماعی ناشی از ویروس کرونا

1399/12/12

735

بیان مهمرین نکات مطروحه در گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
درمورد سیاستگذاری هوشمند در جهت کاهش شیوع بیماری کرونا

1399/12/20

736

پیشنهاد بستههای کمکهای بهداشتی جهت مقابله با ویروس برای دو شهر سردشت
و حلبچه در شمال عراق از طریق سازمان هالل احمر و هماهنگی کونسولگری

1399/12/23

737

گزارش برآورد روشها و ابزارهای غیرتحریمی ترامپ ()2020-2024و
خالصهای از نکات آن

1399/12/25

56

گزارشهای راهبردی و نظریههای مشورتی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ()1392-1400

ردیف

چکیده

تاریخ نامه

738

گزارش عدم فروش و انباشت بنزین مازاد در مخازن وزارت نفت

1399/12/25

739

پیشنهاد تاکید ریاست محترم جمهور بر اتخاذ مواضع هماهنگ دستگاههای
کشوری برای مقابله با کرونا بویژه در حوزه سیاست خارجی

1399/12/25

740

پیشنهاد موضعگیری رسمی جمهوری اسالمی در خصوص عدم پذیرش
کمکهای پزشکی و دارویی دولت آمریکا

1399/12/27

741

شورش زندانیان  -فرار از زندان سقز

1399/12/27

