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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 مشي گذاري عمومي در ايران امروزاقتصاد سياسي و خط 
مدير طرح پژوهش -1-2

 تباررضا علويعلي نام و نام خانوادگي:

 

 دكتر احمدرضا جاللي نائيني ناظر طرح پژوهشي: ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه كارفرما:
 30/07/82 تاريخ پايان پروژه: 09/04/1381 پروژه:تاريخ شروع  -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 گزارش نهايي مكتوب            
 )Wordنسخه ديجيتال (           
 )PDFنسخه ديجيتال (           
 نسخه اسكن شده           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFديجيتال (نسخه            

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 امروز (بعد از پيروزي انقالب اسالمي) مشي گذاري عمومي در ايراناقتصاد سياسي و خط: عنوان.  
 :هاي چه الگوهايي براي توصيف و تحليل اقتصاد سياسي ايران بعد از انقالب اسالمي ارائه شده است و داده مساله تحقيق

 دهند.اقتصاد سياسي ايران در اختيار ما قرار ميموجود چه اطالعاتي در مورد 
 گذاري مشيگيري از آن در جهت توضيح خطارائه يك الگوي اقتصاد سياسي براي ايران بعد از انقالب و بهره :هدف

 عمومي.
 بعد از انقالب اسالمي. :قلمرو زماني 
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :است.» هاي موجودهاي تحليل دادهروش«از گيري بهره ،روش تحقيق در اين مطالعه روش تحقيق 
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  ه است.پرداخت »مشي گذاري عمومي و تنگناهاي آنخط« به بحث پيراموناول  فصل -
عنوان اصلي تنظيم  چهاراين فصل تحت  اقتصاد سياسي ارائه شده است. »مفهومي و نظري چهارچوب«فصل دوم در  -

هاي موجود در زمينه اقتصاد ديدگاه -2كاربردهاي معاصر مفهوم اقتصاد سياسي،  -1: كه عبارتند از شده است
 مشي گذاري عمومي.مشي و خطخط -4الگوي اقتصاد سياسي و ابعاد آن و  -3سياسي، 

در اين فصل ابتدا الگوهاي پيشنهاد شده براي  شده است. ارائه »الگويي براي اقتصاد سياسي ايران«فصل سوم در  -
كننده اقتصاد سياسي ايران بعد از انقالب ارائه شده است. در در ادامه، عوامل تعيين وايران بعد از انقالب ارزيابي شده 

 بخش سوم اين فصل، اقتصاد سياسي ايران امروز تشريح شده است. 

در اين فصل،  بررسي شده است.» گذاري عموميمشيسياسي ايران در زمينه خطپيامدهاي اقتصاد «فصل چهارم در  -
مشي گذاري عمومي در ايران تشريح شده است. در ادامه، انتخاب ابزارها، اجرا و ارزشيابي خطمشيالگو و سبك خط

 .مشي گذاري عمومي در ايران تشريح شده استدر كشور ارائه شده است و در پايان مشكالت خاص خط
هاي نظام اقتصادي آرماني در اين فصل با توجه به ويژگي پيشنهاد شده است. »تدابيري براي آينده«فصل پنجم در  -

هاي سياستي توصيه ذيل كه پيشنهاد شدهدر قانون اساسي برخي از خطوط و تدابير پيشنهادي براي اقتصاد سياسي 
 ارائه شده است.طرح 

 :نتايج 

نظران در مورد ايران بعد از انقالب اسالمي را محقق الگوهاي اقتصاد سياسي پيشنهاد شده توسط صاحب ،در اين طرح
يك الگوي اقتصاد سياسي متناسب با شرايط خاص ايران و بر  عالوه براين،بندي و مورد ارزيابي قرار داده است. طبقه

 .نيز ارائه نموده استمبناي اطالعات موجود را 
 

 كليدي:واژگان  -4

 انقالب اسالمي.گذاري عمومي، مشيمشي، خطاقتصاد سياسي، ايران، خط
Political Economics, Iran, Policy, Public Policymaking, Islamic Revolution.
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 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

 را به صورت زير بيان كرده است:محقق مهمترين تدابير پيشنهادي براي بهبود وضعيت اقتصاد سياسي كشور 
 ساالرانه كردن نظام سياسي و ساختار قدرتمردم -

 حكومت مقيد، سازگار و با استقالل بهينه از جامعه -

 هاي عمكرد بهينه بازارشرطتأمين پيش -

 بازسازي و نوسازي بخش خصوصي -

 گذاري علميمشيگيري به سوي خطجهت -
 

 

 

 

 


