
 
 
  

  
  
  
  

  :سالم اهللا و صلواته عليهامام رضا 
  ان بسم هللا الرحمن الرحیم اقرب الی اسم هللا االعظم من سواد العین الی بیاضها

  بسم اهللا الرحمن الرحيم، به اسم اعظم خداوند 
  ١عيون اخبار الرضا ج   اش است. به سفيديتر از سياهي چشم  نزديك

کد  ۲۴۷
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 گزارش اجمالی از جلسات پژوهشی حسینیه اندیشه و محصوالت آن

 
 

  2/11/22 ( در موضوع سند چشم انداز نظام در تاريخييکتر محسن رضادبیر مجمع تشخیص مصلحت )د. جلسه با 1

 محصوالت: 
 يسند پژوهش 6       چشم انداز ينظر يمبان ي. نقد وبررس1/1 
 مجلد 1      رانيا يماسال يمهورج ي. مدل چشم اندازها2/1 
 يسند پژوهش 11        يق مدل به قانون اساسی. تطب3/1 
 
 در آستانه انتخابات رياست جمهوري (نژاد يتهران  )دکتر احمد جلسه با شهردار. 2

 محصوالت: 

 مجلد 3       س جمهوریانتخاب رئ ين نفاهم برايدکتر. 1/2 
 مجلد 3      رانيا ياسالم يطرح جامع نظام مبارک جمهور. 2/2 
 
 11/11/28در تاريخ  نژاد( ي)دکتر احمد اسالمي ايران  ياست جمهوريجلسه با ر. 3

 محصوالت: 

 مجلد1      يت استانيريمد ينه و ارتقاء کارآمدیطرح به. 1/3 
 مجلد 3 (ي، گذار، مطلوب الهي)ماد يدانیقات میکرد تحقيزه کردن مفهوم عدالت با رويتئور. 2/3 
 
 24/11/28 در تاريخ (ي)مهندس برقعرياست جمهوري  يو نظارت راهبرد يزيمعاونت برنامه ر با جلسه .4

 محصوالت: 

 گزارش 11محصول و  2    حه برنامه چهارم توسعهيو مستندات ال ينظر ينقد مبان. 1/4 
 مجلد1   برنامه چهارم توسعه ينظر يچشم انداز حاکم بر مبان يطرح بررس يمهندس . 2/4 
 مجلد1   توسعه يبرنامه ها ينظر يچشم انداز حاکم بر مبان يطرح بررس يمهندس .3/4 
 مجلد1   برنامه ينظر يطرح پنج ساله حااکم بر مبان يرساخت مهندسيز. 4/4 
 
 24/11/28 در تاريخ (يدانش جعفردکتر ) يير اقتصاد و دارايجلسه با وز .8

 محصوالت:

 يل تورم و گرانیتحل. 1/8 
 
 
 



 11/28/ 6در تاريخ  (ي)دکتر احمد توکل ياسالم يمجلس شورا ياست مرکز پژوهش هاير جلسه با.6

 محصوالت:

 يل تورم و گرانیتحل .1/6 
 
 يآموزش و پژوهش يموسسه عال يعلم يشوراو است يو ر يو نظارت راهبرد يزيبا قائم مقام معاونت برنامه ر يجلسات پژوهش .7

 11/11/27 تيلغا 6/12/28خ ياز تار يزيبرنامه ر
 
  11/11/26و  4/11/26در تاريخ کالن برنامه پنجم  ياست های( در موضوع سيس جمهور )دکتر داوودیجلسه با معاون اول رئ.2

 محصوالت: 

 ک مجلدي                برنامه پنجم توسعه  يشنهادیکالن پ ياست هاید سیتول ينیتخم يقیند تطبيفرآ. 1/2 
 ک مجلدي                 برنامه پنجم توسعه يشنهادیکالن پ ياست هایس يلیتحل يمبان .2/2 

 ک مجلدي        )مصوب دولت نهم(  يبرنامه پنجم سازندگ يشنهادیکالن پ ياست هاینسبت به س يشنهادیه پیاصالح .3/2
 ک مجلديدولت نهم(  )مصوب يکالن برنامه پنجم سازندگ ياست هایس يشنهادیه پیاستدالل بر اصالح ياسناد پژوهش .4/2

 ک مجلدي   )مصوب دولت نهم( يبرنامه پنجم سازندگ يکل ياست هایاستدالل کالن بر نقد و نقض س .8/2 
 ک مجلدي    )مصوب دولت نهم( يبرنامه پنجم سازندگ يکل ياست هایاستدالل خرد بر نقد و نقض س .6/2 
 
 برنامه پنجم توسعه از طرف دولت يکل يااست هین سيکارگروه تدو نفري 27يجلسات مستمر با اعضا .1
 

 ص مصلحت نظامیمجمع تشخ يمیبرنامه پنجم توسعه تنظ يکل ياستهایدر موضوع سدبیر مجمع تشخیص مصلحت جلسه با  .11

 محصوالت: 

  اصالحیه پیشنهادي نسبت به سیاستهاي کلي برنامه پنجم توسعه )مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام( .1/11
 خرد بر نقد و نقض سیاست هاي کلي برنامه پنجم توسعه )مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام( استدالل. 2/11
 

 ارسال اسناد پژوهشي نقد و بررسي سیاست هاي کلي برنامه پنجم توسعه به دفتر مقام معظم رهبري .11
 

 27پايیز  درجلسه با معاون اول رئیس جمهور )دکتر داوودي(  .12

 محصوالت:

 يل سیاست هاي کالن برنامه پنجم به سیاست هاي اجراييکیفیت تبد. 1/12 
 . تحلیل ناهنجاري هاي اقتصادي در رابطه با برنامه پنجم توسعه2/12 
 

 تدوين برنامه پنجم توسعه به عنوان نماينده معاون اول رياست جمهوري  کارگروههايحضور در  .13
 

 21/6/21ياست جمهوري و اعضاي هیئت دولت در تاريخ ارائه نمايشگاه کلیه آثار دفتر حسینیه انديشه به ر .14
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