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  هااى  انداز پیشنهایى با بنگزارى چهل جلسه ومیسیوا مزبور و با ومک گنوه چشم
تشاخی    یر یبینخاناه مجما   « اناداز  چشام »گنوه وارشناسى  -1 د:شزین تدوین 
 -3 ایاناا  اسالمى ریزى یولت جمهورى سازماا مدینیت و بننامه -2 نرام. مصلحت

اصل  ت صنای  و معایا.صنعتى وشور وابسته به وزار گنوه تدوین استناتهى توسعه
هااااى اولیاااه، بالفاصاااله یر صاااحن  اناااداز پاااس از وارشناساااى ساااند چشااام

. د و با حداقل تییینات، موریتصویب قنار گنفات شطنم مصلحت  تشخی  مجم 
نرام، باا ایان اساتد ل     مصلحت تشخی  انداز به مجم  واگذارى تدوین سند چشم

تدوین سیاست ولى نرام است، نوعى  ،انداز خوی انجام پذینفته وه چوا سند چشم
یرهنحاال،   (80-107: 1384)اخواا وااظمی,   .است  پس یر حیطه وظایف مجم 

ساله وشاور و باا عناواا     بننامه بیست  عنواا به 1382انداز یر آذرماه سال  سند چشم
رى وقات  جمهاو  سئای ر باه ه.ش   1404ایناا یر افق   انداز جمهورى اسالمى چشم

 ابالا شد.
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ماوری بنرسای و    1404سااله افاق    انداز بیست سند چشم ،ها  متعدی  یر پهوهش
است. این تحقیقات بیشتن رویکنی اقتصای  یاشاته   تحلیل محققاا وشور قنارگنفته

 (2)و باان محوریاات مقایسااه جایگاااه اقتصااای  ایااناا بااا وشااورها  منطقااه منااا   
با رویکنی سیاسی نسبت به مساائل اقتصاای    شده  تحقیقات انجاماست و  شده انجام

هاا    خارجی یا موليه نیز با رویکنی سیاستموجوی  و اجتماعی ومتن است و مواری
و اثنبخشای  اسات. پاهوهش حایان قصاد یاری جایگااه       شاده  ولی سیاسای انجاام  

سااله   اناداز بیسات   ساند چشام  ساله با رویکانی   ها  پنج بننامه سیاسی را یر توسعه
وه از بطن تحقیقات موجاوی یر ارتبااط باا    ت رو تالش بن این اس ازاینوند.بنرسی 

 مثال:   انداز به هدف تحقیق نزییک شده و نتایج استخناج شوی. بنا  سند چشم
یاافتگی یر ایاناا و    عناواا توساعه   پور و آسایش یر تحقیق خوی تحات  فی 

ناد باا تليیاق هشات     ونی اناداز ساعی   ساند چشام   مقایسه آا با وشاورها  منطقاه  
جایگااه ایاناا را یر    ،شاوند  اساسی وه همه مبین سط  توسعه قلمدای مای  شاخ 

میاا وشورها  منطقه منا تنسیم و روند تییینات یک یهاه را باه تصاوین بکشاند.     


