
































ــز  ــداث« و مرک ــال اح ــردی » درح ــات راهب ــع تحقیق ــاختمان مجم ــای س نم
تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام پــس از پایان پــروژه.

کارفرما: معاونت امور اجرایی و اطالع رسانی







معاونت پژوهش های حقوقی
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همایش ها و نشست های تخصصی

همایش تخصصی منافع بهینه ایران در دریای خزر )معاونت پژوهش روابط بین الملل( اسفند 1392 



     

مراسم بزرگداشت روز پژوهش )معاونت امور اجرایی(  آذر 1392

نشست علمی با هیئت سوئیسی ) معاونت پژوهش  های  سیاست خارجی(1394مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده )معاونت امور اجرایی( آذر 1392
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رمزک تحقیقات استراژتیک
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بررسی مسایل راهبردی اب کشور )معاونت اقتصادی( آذر 1394     



گروه های تخصصی و شوراهای مطالعاتی
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رمزک تحقیقات استراژتیک
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پژوهشکده تحقیقات راهبردی

رمزک تحقیقات استراژتیک
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رمزک تحقیقات استراژتیک

اندیشکده مطالعات دفاع مقدس و مدیریت جهادی:

»مدیریت جهادی« در سال های اخیر کلید واژه بسیاری از بحث های سطوح کالن کشور قرار گرفته است.

خاستگاه این واژه به روزگارانی باز می گردد که ملت مسلمان و انقالبی ایران اسالمی، عزم راست کردند تا سرزمینی 

بسازند مستقل، آباد و بانشاط.

مدیریت جهادی که برخاسته از مجاهدت های دوران دفاع مقدس می باشد،  الگویی است بومی که تالش می کند با شناخت 

ظرفیت ها و تهدیدها، بنای یک مدل از پیشرفت و توسعه را که با مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی ملت ایران پیوند خورده 

است را بر پا سازد.

اخیراً بنا به پیشنهاد معاون امور اجرایی و اطالع رسانی و تأیید و تصویب ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک،  »اندیشکده 

مطالعات دفاع مقدس و مدیریت جهادی« در پژوهشکده تحقیقات راهبردی راه اندازی شده است.
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کتب و طرح تحقیقاتی 
تا به حال حدود 200 طرح تحقیقاتی و 100 عنوان کتاب در زمینه های راهبردی در پژوهشکده تحقیقات راهبردی انجام و 
منتشر شده است. همچنین گزارشات راهبردی و مقاالت تحلیلی به تناسب موضوع در این پژوهشکده تهیه می شود و در 

اختیار مقامات عالی رتبه کشور قرار می گیرد.



نمای فعلی  ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 






