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بــدو  از  شــريف  حكمرانــی  انديشــكده 
ــه عنــوان يــك انديشــكده  تاســیس)1394( ب
دانشــگاهی تمركــز خــود را بر مقولــه حكمرانی 
ــت.  ــرار داده اس ــور ق ــاز و كار آن در كش و س
ــط،  ــات مرتب ــق ادبی ــی دقی ــه و بررس مطالع
شــناخت  مبانــی،  و  چارچــوب  فراگیــری 
مســائل و معضــالت كشــور و ارائــه مشــاوره ها 
بنیــان  دانــش  سیاســتی  راه حل هــای  و 
مبتنــی بــر اقتضائــات بومــی و نهايتــاً پیگیری 
سیاســت های پیشــنهادی تــا حصــول نتیجــه، 
روال كاری انديشــكده در امــر سیاســت پژوهی 

ــت. ــوده اس ب
بــا تقســیم كار در حوزه هــای  انديشــكده 
نظام حكمــــراني، تنظیم گري، سیاســتگذاري 
اقتصــادي، مطالعــات دولــت و بخــش عمومــي، 
مطالعــات پارلمــان، سیاســت پژوهي، حكمراني 
ــط و  ــل را بس ــن المل ــانه، بی ــات و رس ارتباط
توســعه داده و مؤفــق بــه تولیــد دانــش بومــی 

نیــز شــده اســت.

اندیشكده حكمراني شریف

انديشكده حكمراني شريف
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مراســــم یادبود
»دكتـــررضـا روسـتاآزاد«

در اندیشــــــكده حكمرانی 
شریف برگزار شد

انديشكده  عمومی  روابط  گزارش  به 
حكمرانی شريف مراسم بزرگداشت دكتر 
رضا روستا آزاد رئیس انديشكده حكمرانی 
شريف؛ 23/مهر/1401 با حضور جمعی 
دكتر  سخنرانی  و  ايشان  مشتاقان  از 
نايبی»عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
شريف«،  دكتر صاحبكار »معاون راهبردی 
»رئیس  مجیدپور  دكتر  قضائیه«،  قوه 
امیركبیر«،  دانشگاه  مديريت  دانشكده 
دكتر دهنوی »عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی«، دكتر روح اهلل حمیدی 
و  پژوهش  صندوق  »پژوهشگر  مطلق 
اجتماعی«،  نوآوری  غیردولتی  فناوری 
عسگری،  علی  مهندس  نجابت،  دكتر 
»عضو  امامیان  سیدمحمدصادق  دكتر 
هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر كبیر و 
هم بنیانگذار انديشكده حكمرانی شريف« 
رضا  دكتر  »فرزند  روستاآزاد  سجاد  و 
روستا آزاد« در سالن جلسات انديشكده 

حكمرانی شريف برگزار شد.
ادامه ي مطلب در:

https://b2n.ir/j48349

رويداد

https://b2n.ir/j48349
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سلسله نشست های حكمرانی پارلمان با هدف 
و  مجلس  اولويت دار  مسائل  نظام  شناسايی 
ارتقای ظرفیت حكمرانی پارلمان  شاخص های 
مركز  و  مجلس  كتابخانه  مشترک  همكاری  با 
شريف  حكمرانی  انديشكده  پارلمان  مطالعات 

برگزار می شود.
در نخستین نشست از اين سلسله نشست ها كه 
با موضوع بازخوانی تجربه تفاهم ملی سه قوه در 
حوزه تنقیح قوانین در تاريخ 12مهرماه 1401 
در محل كتابخانه مجلس، تاالر شهید مدرس 
برگزار شده بود، آقايان حجت االسالم والمسلمین 
مركز  و  موزه  كتابخانه،  رئیس  قاسمیان، 

حجت االسالم  اسالمی؛  شورای  مجلس  اسناد 
كتابخانه  پژوهشی  معاونت  رنجبر،  والمسلمین 
تنقیح  امور  معاون  زاده،  مهدی  دكتر  مجلس؛ 
دبیر  بهره مند،  دكتر  رياست جمهوری؛  قوانین 
شورای  مجلس  قوانین  تنقیح  كارگروه  سابق 
پروژه  فعلی  مدير  شاهنوش،  دكتر  و  اسالمی 
تنقیح قوانین مجلس، به بیان ديدگاه های خود 
در حوزه نقاط ضعف و قوت فرايند تنقیح قوانین 

كشور پرداختند.
ادامه ي مطلب در:

https://b2n.ir/p38028

در كتابخانه مجــــلس شورای اسالمی؛
تجربه تفاهم ملی سه قوه در حوزه تنقيح قوانين بازخوانی شد

رويداد

https://b2n.ir/p38028
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مقاالت اندیشكده حكمراني شریفمقاالت اندیشكده حكمراني شریف
      Global Design NetworkGlobal Design Network   در  كنفرانس در  كنفرانس
مورد تحسين قرار گرفتمورد تحسين قرار گرفت

در  مقاله  دو  ارائه  با  شريف  حكمرانی  انديشكده 
 Global Design Network بین المللی  وركشاپ 
از  بیش  با حضور  علمی  كارگاه  اين  كرد.  شركت 
در  دنیا  از سراسر  دانشگاه  استاد  و  پژوهشگر   30
روزهای 14 و 15 شهريورماه به میزبانی دانشكده 
سیاست گذاری عمومی دانشگاه حمد بن خلیفه، در 

دوحه برگزار شد. 
سیاستی  مشاوره  »نظام  عنوان  با  نخست  مقاله 
و  تكنیكی  سوی  به  سنت  از  فراتر  ايران:حركت 

بين الملل

نظام  گروه  مطالعات  از  بخشی  ديجیتالی شدن« 
و  می گیرد  بر  در  را  انديشكده  سیاستی  مشاوره 
امامیان  صادق  محمد  سید  دكتر  آقای  توسط 
بنیانگذار و رئیس هیأت مديره انديشكده حكمرانی 
گروه  پژوهشگر  باقری پور  رضا  آقای  و  شريف 
حكمرانی به رشته تحرير درآمده است. مقاله دوم 
نیز با عنوان »سیاست زدگی در برابر امنیتی سازی 
سیاست  مشاوره  نظام  تطبیقی  مطالعه  برجام: 
هسته ای«  موضوع  در  ايران  و  آمريكا  خارجی 
مستخرج از پايان نامه كارشناسی ارشد آقای مجید 
افشانی مدير گروه بین الملل انديشكده است كه به 
راهنمايی آقای دكتر امامیان نگارش شده است. 
شايان ذكر است ارائه اين مقاالت مورد تحسین 
واستقبال صاحبنظران سیاست گذاری عمومی در 

سطح بین المللی قرار گرفت.
آقايان امامیان و افشانی در حاشیه اين كنفرانس 
دو روزه، با سفیر محترم ج.ا.ايران در قطر ديدار و 
گفتگو كردند. هم چنین از انديشكده مركز مطالعات 
الجزيره بازديد بعمل آوردند و در جلسه هم انديشی 

با بنیاد قطر نیز شركت كردند.
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وقوع بحران  ها و ناآرامی  های اجتماعی به بخشی از واقعیت  های زندگی روزمره جوامع مدرن تبديل شده 
است. مهاجرت به سوی شهرها و توسعه حاشیه  نشینی، تعدد بحران  های اقتصادی، گسترش نابرابری  ها و 
تبعیضات اجتماعی، وجود شكاف  ها و قطبی  شدگی سیاسی، تحوالت محیط  زيستی و به هم  خوردن تعادل 
سنتی در پراكندگی جمعیتی، در كنار ظهور شبكه های مجازی و تعمیق گسل  های اجتماعی و سیاسی و 
ترويج نفرت  پراكنی و خشونت از جمله عوامل ظهور و بروز بحران  های اجتماعی نوين برشمرده می  شوند. به 
عالوه مداخالت بین  المللی و نفوذ كشورهای ابرقدرت در امور داخلی كشورها هم در دهه های گذشته به اين 

مجموعه عوامل افزوده شده  اند.
 ادامه ي مطلب در:

https://b2n.ir/w67981

ظـــهور پدیده رسانه های پلتفرمی و شبكه های 
اجتماعی،  مدیریت افكار عمومی را  از دایره 

رسانه های حرفه  ای خارج كرده است

گزارشات مكتوب

سیدمحمدصادق امامیان 
هیات علمی دانشگاه 

صنعتی امیركبیر و 
هم  بنیان گذار انديشكده 

حكمرانی شريف

https://b2n.ir/w67981
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به  پاسخ  برای  توان  می  را  ها  انديشكده  كار  شروع 
نیاز حكومت ها و اركان اجرايی دولت برای استفاده 
از نظرات كارشناسی خارج از دولت برای بهبود روند 

تصمیم گیری ها و اقدامات اجرايی در نظر گرفت.
بتوان مشاوران مستقل  را  ها  انديشكده  اولین  شايد 
به  كه  كرد  تلقی  رنسانس  دوره  اروپای  در  حاكمان 
حاكمان درخصوص نحوه تعامل با كلیسای كاتولیك 
در آن دوره مشاوره می دادند. به مرور و در طی سال 
ها اين شیوه دريافت مشاوره تكمیل شد و نهادهای 

مستقل مشاوره به حكومت ها شكل گرفت.
در صد سال اخیر با توجه به چالش های بزرگی كه در 
سطح حكمرانی كشورها از جمله جنگ های جهانی، 

جنگ سرد بین بلوک غرب و شرق، چالش های انرژی 
و اخیراً نیز در هم تنیدگی اقتصاد، سیاست و فرهنگ 
در بین كشور های مختلف جهان شكل گرفته، نیاز به 
نهادهای مستقل برای ارائه مشاوره های راهبردی خارج 

از حكومت ها دو چندان شده است. 
اما برای دقیق تر شدن بحث می توان از زاويه نگاه 
سوال  اين  و  پرداخت  ها  انديشكده  رشد  به  ديگری 
را مطرح كرد كه با توجه به قدمت و سابقه تأسیس 
نهادهای علمی و دانشگاهی در دنیا چه نیازی به وجود 

انديشكده ها احساس شده است؟
ادامه ي مطلب در:

https://b2n.ir/z24478

نقش اندیشكده ها  در ارتقاي كيفيت حكمراني

گزارشات مكتوب

علي سعد
مدير انديشكده حكمراني شريف

https://b2n.ir/z24478
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دكتر سيد محمد صادق اماميان:  واگذاری موضوع 
حجاب به 35 دستگاه فرهنگی و انتظامی يك اشتباه 

حكمرانی است
گذشته  شب  شريف؛  حكمرانی  انديشكده  عمومی  روابط  گزارش  به 
)25/مهر( برنامه ی زنده ی تلويزيونی »شيوه« با موضوع »سياستگذاری 
فرهنگی« با حضور دكتر سيد محمدصادق اماميان عضو هيئت علمی 
دانشگاه اميركبير و هم بنيانگذار انديشكده حكمرانی شريف؛ روی آنتن 

شبكه ی4 رفت.
ادامه ي مطلب در:

https://b2n.ir/j87633

https://b2n.ir/j87633
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ماهنامه مطالعات دولــت

چهاردهمين شماره ماهنامه مطالعات دولت منتشر شد

آنچه در اين شماره مي خوانیم:

 يادداشت دكتر روح اهلل هنرور با موضوع: كارمندي و فراتر از آن؛ مشاغل در درون و بیرون دولت
 مرغ يا تخم مرغ؟ هیچ كدام؛ نیمرو!

 كدام شفافیت؟
 گزارش نشست تخصصي: تحوالت سیاسي اخیر در انگلستان؛ با نگاهي به نقش نظام اداري و سیاستگذاري

 اخبار نظام اداري
ادامه ي مطلب در:

https://b2n.ir/p58515
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شماره 14 - شهریور/1401

در رسانه

https://b2n.ir/p58515
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نشــریه   تنظيم گفــتارنشــریه   تنظيم گفــتار

دهمين شماره نشريه تنظيم گفتار با عنوان »تنظيم زدايی 
يا ارتــقای تنظيم گری« منتشر شد

 آنچه در اين شماره می خوانیم:

 يادداشت دكتر امیراحــمد ذوالفـقاري با موضوع: تسهیــل رقــابت 
از طريــق تنظیم زدايی يا مقررات زدايی؛ با نگاهی به كاركرد هیئت 

مقررات زدايی
 مقررات زدايی در عین قاعده مندی

 ضرورت نگاه گسترده تر به تنظیم گری؛ تنظیم گری تنها مجوزدهی 
نیست

 مبنای نظری مجوزدهی در قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب وكار
 مقررات زدايی در آمريكا؛ از رونالد تا دونالد!

 گزارش نشست بررسی قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب وكار؛ 
فراز و فرود يك قانون

گفتارها و يادداشت هايي از آقايان علی فیروزی و سید امیر سیاح
ادامه ي مطلب در:

https://b2n.ir/z38339

مرداد و شهریور/ مرداد و شهریور/ 14011401

در رسانه

https://b2n.ir/z38339
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ماهنامه ماهنامه 
مطالعـات پارلـمانمطالعـات پارلـمان
شــماره 4 - مــهر/1401

در رسانه

چهارمين شماره  ماهنامه تخصصی 
مطالعات پارلمان منتشر شد

ويژه نامه ای برای » حكمرانی و مديريت 
بحران های اجتماعی«

آنچه در اين شماره می خوانیم:

 از حق بر نافرمانی مدنی تا تكلیف بر 
منع تضعیف نظام

 از گاو دو شاخه استبداد تا گاو هزارشاخه 
دجاله 

 جنبش های اجتماعی در ايران و جدال 
میان آيسگوريا و پارسیا

رواداری  سايه  در  گردهمايی  بر  حق   
دولت ها

 پديده » سی-هیچ« و معضل بازتاب 
صدای ملت در خانه ملت

ادامه ي مطلب در:
https://b2n.ir/w27001

https://b2n.ir/w27001
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تالش صدا و سيما براي 
تحول در پوشش اخبار 

خشونت آميز

نظام های رسانه ای مختلف بنا بر سیر تاريخی و يا نظام معرفتی خود روی برخی اصول يا سرفصل های محتوای 
رسانه ای حساسیت بیشتر يا كمتری دارند و يا بنا بر برخی موضوعات از بعضی سرفصل های محتوايی چشم پوشی 
می كنند. به عنوان مثال در بعضی كشورها محتوای مربوط به نژادپرستی، در برخی ديگر محتوای جنسی و در 
برخی ديگر محتوای خشونت آمیز حساسیت بیشتری نسبت به ديگر محتواها دارد. تاريخچه صداوسیمای ايران 
نیز نشان می دهد، موضوعات جنسی جزو خطوط قرمز اين رسانه بوده كه به عنوان يك تابو و ضد ارزش در اين 
نظام هنجاری قرارگرفته است و كمترين نشانه  ای حتی پوشش های خارج از عرف را مورد سانسور قرار می دهد. 
در مقابل در برخی كشورها ساير موضوعات ازجمله محتوای خشونت آمیز است كه جزو خطوط قرمز و ضد ارزش 
برای اين رسانه هاست؛ موضوعی كه در نظام ارزشی محتوايی صداوسیما جايگاه يكسانی ندارد؛ در همین چارچوب 
است كه پخش ويدئوی عريان يك فرد توسط صداوسیما موجب عذرخواهی اين رسانه شده، اما پخش تصاوير 
خشونت آمیز ازجمله پخش تصاوير عملیات های تروريستی ، پیكر زخمی ها و كشته شده ها چندان محل حساسیت 
نیست و ازنظر مديران آن كاركردی آگاهی افزا نیز پیدا می كند. حادثه  تروريستی شاهچراغ اما نشان داد سازمان 
صداوسیما بنا بر تجربه  چندماهه  خود در تالش است ارائه  محتواهای دارای مالحظات محتوايی همچون خشونت 

را اليه بندی نمايد.
ادامه ي مطلب در:

https://www.qudsdaily.com/Newspaper/item/35353

 حمید رهرو
پژوهشگر انديشكده حكمراني 

شريف
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سید محمدعلي قرباني
پژوهشگر انديشكده 

حكمراني شريف

عملكرد پلتفرم های 
داخلی و 

خارجی در 
مقابل محتواهای 

مربوط به واقعه ی 
شاهچراغ

سید محمد علی قربانی پژوهشگر در اين زمینه گفت: پلتفرم اينستاگرام در مواجهه با اين واقعه 
 This photo may contain" و پوشش آن تمامی محتوای مرتبط با حادثه تروريستی را با هشدار
graphic or violent content"نشانه گذاری كرد و همچنین پست های منتشرشده در اين باره را 
محدود كرد؛ به نوعی كه نه تنها از نمايش عمومی آن و توصیه اش در صفحه جستجو خودداری 
با  را  #شاهچراغ  و  #شیراز_تسلیت  #ايران_تسلیت،  هشتگ های  اخیر  پست های  بلكه  نمود، 
 are hidden because some posts may not follow ايران_تسلیت# Recent posts for" توضیح

Instagram’s Community Guidelines" پنهان كرد.
ادامه ي مطلب در:

https://www.yjc.news/00YhxX
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