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اسات.   شاده  ششام توساعه گذاشاته   ساله چهارم تاا   عهده بننامه پنج این ماموریت به
سااله توساعه میساایی و     ها  پانج    بننامهابنابناین یر این پهوهش از تحلیل محتو

اسات باه پنساش     ، تالش شاده توصیيی است و ازطنیق روش شده همکاراا استيایه
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وش تحقیاق  یر راسات.   شاده  اساتيایه  1ویيای  توصایيی   یر پهوهش حاین از روش
بند  و استخناج مياهیم بناساس مطالعه متوا یا مبتنای   هدف شناسایی، طبقه ،ویيی

 ، یر پاهوهش حایان،   هاا  ابزارها  اصالی گانیآور  یایه   بن ییدگاه خبنگاا است.
هاا    و تيسین  اسانای و مادار  و مصااحبه    مند منرامنور با  ا  مطالعات وتابخانه

گیان  از   است با بهنه شده اساس، به یلیل ماهیت مویوع تالش است. بناین موجوی
انداز  ویهه سند چشم ه  با با مناجعه به اسنایرسمی ووتابخانه ویيی و توصیيیروش 
و مانتب  باا   ساله توسعه، وبگاه ها  رسمی مناوز اصلی  جها  پن ، بننامه ساله بیست

جاام  از مویاوع    ، مطالعه مقا ت و اظهارنرنها  مسئولین، یر  مویوع پهوهش
آیاد و ابعاای آا بنرسای و تحلیال و تيساین شاده و باه پنساش پاهوهش           یست به
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بعد چهارم به  ساله توسعه از بننامه ها  پنج بننامهانداز،  چشم بناساس نقشه راه سند
. ایان  شادند  مای اجنایای   1404ساله افق  انداز بیست بایست مطابق با سند چشم می

؟ به این پنساش یر  اند ها تا چه میزاا به این سند مهم و راهبنی  وفایار بویه بننامه
هاا  اقتصاای  ساند     واه مولياه   ؛بعاد اول اقتصاای   : تاواا پاساخ یای   یو بعد مای 

و میزاا تحقاق و فاصاله آا    ونیه بعد بنرسی ها  چهارم به انداز را یر بننامه چشم
طلباد و بعاد ییگان     را با وشورها  منطقه مناا سانجید واه پاهوهش مساتقلی مای      

وانیا   پوشایدا و عملیااتی   عمال  نحاوه جاماه   ،سیاسی است. یر هانیو بعاد   توسعه
اناداز را نشااا    بخشای ساند چشام    اثان  ،سیاسی اقتصای  و توسعه ها  توسعه موليه
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