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سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتز داًشکذُ کشبٍرسی
عنوان طرح:

ثزرسی کبرًبهِ اقتصبدی دٍلت یبسدّن

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
ثزرسی هْن تزیي چبلشْبی اقتصبدی کشَر در شزایط فؼلی ٍ ًقذ ٍ ثزرسی سیبست ّبی اقتصبدی دٍلت
ثزرسی ٍاقغ گزایبًِ ٍ ػولگزایبًِ شؼبرّبی اقتصبدی دٍلت ثب تَجِ ثِ اٍضبع کًٌَی کشَر ٍ جْبى
خالصه طرح :
ثب تَجِ ثِ هشکالت هتؼذدی کِ دٍلت یبسدّن ثب آى هَاجِ ثَدُ خصَصب چْبر هشکل کلیذی در اقتصبد کالالى کالِ ثاالیبری اس هشالکالت
دیگز هٌتج اس ایٌْبست اس قجیل ًزخ ثبالی تَرمً ،زخ ثبالی ثیکبریً ،زخ ثبالی ًبثزاری درآهذ ٍ ثزٍت ٍ رشذ پبییي اقتصبدی ،ثزای حل ّالز
چْبر هَرد هذکَر ،دٍلت یبسدّن ٍػذُ ّبیی دادُ ٍ تب اهزٍس سؼی در ػول ثِ ایالي ٍػالذُ ّالب دارد .در ایالي هیالبى ثزخالی اقتصالبدداى ّالب
هؼتقذًذ ثب رٍش ّبی اقتصبدی کِ تبکٌَى دٍلت در پیش گزفتِ است ًِ ،تٌْب هشکالت فَق حل ًخَاّذ شذ ،ثلکِ اٍضبع ثذتز ّن خَاّذ
شذ .لذا دفتز سبسهبى داًشجَیبى داًشکذُ کشبٍرسی ثز ایي شذ تب ثب ثزگشاری هیشگزدی ػلوی ثب حضالَر دٍ تالي اس کبرشٌبسالبى اقتصالبدی
کشَر ،ثزًبهِ ثِ ًقذ ٍ ثزرسی سیبست ّبی اقتصبدی دٍلت یبسدّن ثپزداسد .هْوبًبى ایي ثزًبهِ ػجبرتٌذ اس:
دکتر فرشاد مومنی (استبد داًشگبُ ػالهِ طجبطجبیی ،ػضَ هَساِ دیي ٍ اقصبد ٍ صبحت ًظالز اقتصالبدی اسالتٍ .ی کالِ ثالِ ًالَػی ثالِ
اقتصبد ًْبدگزا هؼتقذ است ،ثِ ػٌَاى هشبٍر ارشذ اقتصبدی قجل اس اًتخبثبت یبسدّن ریبست جوَْری اًتخبة گزدیذُ است)
دکتر جعفر خیرخواهان ( اقتصبدداى جَاى ایزاًی ٍ استبد داًشگبُ فزدٍسی هشْذ ،اس جولِ اقتصبدداًبى ثایبر پزکبری هحاَة هیشَد
کِ در سبل ّبی اخیز ثخش قبثل تَجْی اس فؼبلیت ٍی ثز تزجوِ هقبالت ٍ کتبة ّبی ارسشوٌذ اقتصبدی ثِ سثبى فبرسی هتوزکش است؛ اس
جولِ کتبة ّبی تزجوِ شذُ تَسط ایشبى هی تَاى ثِ کتبة ّبی ارسشوٌذ « هؼوبی فزاٍاًالی :رًٍاله ّالبی ً تالی ٍ دٍلالت ّالبی ً تالی»،
«حکوزاًی خَة ثٌیبى تَسؼِ»« ،ریشِ ّبی اقتصبدی دهَکزاسی ٍ دیکتبتَری» ٍ «اًذیشِ ّبی اقتصبدی ٍ سیبسی ّبیک» اشبرُ ًوَد).
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