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بــدو  از  شــریف  حکمرانــی  اندیشــکده 
ــه عنــوان یــک اندیشــکده  تاســیس)1394( ب
دانشــگاهی تمرکــز خــود را بر مقولــه حکمرانی 
ــت.  ــرار داده اس ــور ق ــاز و کار آن در کش و س
ــط،  ــات مرتب ــق ادبی ــی دقی ــه و بررس مطالع
شــناخت  مبانــی،  و  چارچــوب  فراگیــری 
مســائل و معضــالت کشــور و ارائــه مشــاوره ها 
بنیــان  دانــش  سیاســتی  راه حل هــای  و 
مبتنــی بــر اقتضائــات بومــی و نهایتــاً پیگیری 
سیاســت های پیشــنهادی تــا حصــول نتیجــه، 
روال کاری اندیشــکده در امــر سیاســت پژوهی 

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

نیــز شــده اســت.

اندیشکده حکمراني شریف

انديشكده حكمراني شريف
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آغاز به کار هسته های نخبگانی طرح  احمدی 
روشن در انديشكده حمرانی شريف

بنیاد  روشن  احمدی  طرح  دوره  ششمین 
هسته  سه  پژوهشگران  حضور  با  نخبگان 
امروز  شریف  حکمرانی  اندیشکده  محتوایی 
شروع  روستاآزاد  دکتر  جلسات  سالن  در 

به کار کرد.
در این نشست مدیران اندیشکده حکمرانی 
احمدی  طرح  هسته های  راهبران  و  شریف 
روشن به توضیح فعالیت های آن پرداختند.

در انتهای مراسم، اولین جلسات هسته های 
گروه ها با حضور پژوهشگران و راهبران طرح 

برگزار شد.
ادامه  مطلب:

https://b2n.ir/k85725

اخبار داخلی

https://b2n.ir/k85725
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به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی 
شریف، روز یکشنبه مورخ 16 بهمن ماه در 
به  عمومی  شورای  جلسه  هفتمین  پنجاه 
در  )ع(  علی  امیرالمومنین  والدت  مناسبت 
سالن اجتماعات دکتر رضا روستاآزاد برگزار 

شد.
در این جلسه از پژوهشگران فعال اندیشکده 
گذشته  ماه  دو  در  که  شریف  حکمرانی 
بیشترین فعالیت سیاست پژوهی و اثر بخشی 

را داشتند، تجلیل شد.
ادامه مطلب:

https://b2n.ir/f23058

 در جلسه شورای
 عمومی از

 پژوهشگران
 برتر اندیشکده

 حکمرانی شریف
تقدیر شد

https://b2n.ir/f23058
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مرتضی زمانیان:مرتضی زمانیان:

دانشگاه بستر تغییرات اجتماعی را ایجاد دانشگاه بستر تغییرات اجتماعی را ایجاد 
می کندمی کند

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، 
از سلسله نشست های تخصصی مساله  اولین نشست 
»مسآله  موضوع  با   1401 پاییز  اعتراضات  شناسی 
دانشگاه در نسبت جامعه و سیاست« با حضور اساتید 
دانشگاه و نخبگان به همت اندیشکده حکمرانی شریف و 

خانه اندیشه ورزان برگزار شد.

رويداد

امامیان عضو هیات علمی   دکتر سید محمدصادق 
گیری  شکل  اهداف  خصوص  در  امیرکبیر  دانشگاه 
اندیشکده ای  نهادهای  ورود  عدم  گفت:  نشست  این 
و دانشگاهی درخصوص اتفاقات اخیر غیرقابل توجیه  
است و ادامه داد مشکل اساسی در هنگام بروز مسایل 
امنیتی، سیاسی، اجتماعی نداشتن نهادهای سیاست 
پژوهی و تولید کننده تحلیل های سیاستی در این حوزه 

ها است.
وی با  بیان اینکه اتفاقات اخیر سبب طرح سواالتی 
جدی در خصوص کارکرد دانشگاه شد، اظهار داشت: 
اندیشمندان پس از این وقایع می پرسند آیا آنچه در 
این اتفاقات دیده شد نتیجه طبیعی کارکرد دانشگاه 
است یا یک اتفاق غیر قابل محاسبه و علی حده ای بوده 
است. لذا در این نشست تالش می کنیم به پاسخ این 

سواالت بپردازیم.
ادامه مطلب:

https://b2n.ir/e90864

نشست مساله دانشگاه در نسبت جامعه و سیاست برگزار شدنشست مساله دانشگاه در نسبت جامعه و سیاست برگزار شد

https://b2n.ir/e90864


خبرنامه، شماره 11، اسفند 51401     5    يادداشت رويداد

فرشاد  فاطمی:
حل چالش تعارض منافع در شورای 

رقابت نياز به اصالحات قانونی دارد

نشست های  سلسله  از  نشست  سومین 
موضوع  با  تنظیم گری  تجربه نگاری 
با  رقابت«  شورای  تجربه ی  »بررسی 
هيأت  فاطمی  فرشاد  آقای  جناب  حضور 
سابق  عضو  و  شريف  دانشگاه  علمی 
شورای رقابت با همکاری مشترک باشگاه 
و  شریف  حکمرانی  اندیشکده  تنظیم گری 
رقابت  ملی  مرکز  سالن  در  رقابت  شورای 

برگزار شد.

و در  این نشست  ابتدای  در  فاطمی  فرشاد 
گری  تنظیم  مقوله  به  خودش  نگاه  تبیین 
نیاز به تنظیم  از دو جنبه  اظهار داشت: ما 
گری داریم. یک سری جنبه های اقتصادی 
موضوع است که شامل مواقعی است که ما 
رفاه  که  نگرانیم  و  داریم  تراکمی  بازار  در 
عمومی دار خدشه شود. مثال موقعیت هایی 
که انحصار زیاد است، ترس از تبانی به خاطر 

محدود بودن تعداد بازیگران وجود دارد.
ادامه  مطلب:

https://b2n.ir/d77280

https://b2n.ir/d77280
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حسین فالح جوشقانی؛
رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی: 

شورايعالی فضای مجازی دخالتی در اجرای 
مقررات نداشته است

حکمرانی  اندیشکده  عمومی  روابط  گزارش  به 
شریف، حسین فالح جوشقانی در نشست تجربه 
نگاری تنظیم گری در ایران که توسط باشگاه 
تنظیم گران ایران برگزار شده بود با بیان این 
که تنظیم گر، ابزار اعمال قدرت حاکمیت است 
گفت: در گذشته دولت ها هم تصدی گر بودند 
و هم ارائه دهنده خدمات ولی در جوامع مدرن، 
تنظیم گران به عنوان واسطه ای بین حاکمیت و 
فعاالن و ذی نفعان است. با وجود تجربه ۲0 ساله 
شکل گیری تنظیم گری در ایران هنوز شاهد 

بلوغ تنظیم گری نیستیم.
ادامه مطلب:

https://b2n.ir/z80614

رويداد

اقتدار رگوالتوریاقتدار رگوالتوری
 بر شرکت های دولتی  بر شرکت های دولتی 

بیشتر از شرکتبیشتر از شرکت
 مخابرات خصوصی مخابرات خصوصی

 شده بود شده بود

https://b2n.ir/z80614
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مهندس صابر میرزایی
معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری:

یکــی از وجوه ممیزه اندیشکده ها، تناظر 
فعالیت آن ها با »مسئله« است

رويداد

دولت و مشاوره 
سیاستی، 

همکاری ها و 
ناهمکاری ها

اولین نشست از سلسله جلسات »عصرانه با مشاوران سیاست« سه شنبه 11 بهمن ماه با موضوع »دولت 
و مشاوره سیاستی، همکاری ها و ناهمکاری ها« در سالن مرحوم دکتر روستا آزاد واقع در اندیشکده 
حکمرانی شریف برگزار شد. این نشست با مدیریت گروه حکمرانی این اندیشکده و با حضور جناب آقای 
دکتر مهدی ثنائی، مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی و جناب آقای مهندس صابر میرزایی، معاون 

پژوهش وتوسعه مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری شکل گرفت.
ادامه مطلب:

https://b2n.ir/r26018

https://b2n.ir/r26018


خبرنامه، شماره 11، اسفند 81401     بين الملل

هیأتی متشکل از نمایندگان شورای علمای شیعه افغانستان و برخی از اساتید و پژوهشگران 
افغانستان ظهر روز یکشنبه 9 بهمن ماه از اندیشکده حکمرانی شریف بازدید کردند.این دیدار در 
راستای فعالیت های دیپلماسی نخبگانی اندیشکده حکمرانی شریف با مراکز علمی کشورهای 
اسالمی و منطقه صورت می گیرد و بر اساس آن تالش می شود با ایجاد ارتباطات با نخبگان 
افغانستان، ارتباطات تحکیم شود.گفتنی است این دیدار در راستای توسعه فعالیت های منطقه ای 
اندیشکده حکمرانی شریف در کنار فعالیت های بین المللی نظیر شرکت در کنفرانس های بین 

المللی مانند Internet Governance Forum و Global Design Network انجام می شود.
ادامه  مطلب:

https://b2n.ir/w44008

بازدید نمایندگان 
شورای علمای شیعه افغانســتان 
از اندیشــکده حکمرانی شریف

https://b2n.ir/w44008
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در  یادداشت هایی  *تنظیمانه*  کتاب 
سید  *دکتر  اثر  رسانه  تنظیم گری 

محمدصادق امامیان*  منتشر شد.
ادامه مطلب:

https://b2n.ir/f27782

يادداشت

رسانه ملی و رونق رسانه ملی و رونق 
تولید محتوای تولید محتوای 

بومی، دو پایه اصلی بومی، دو پایه اصلی 
حاکمیت رسانه ای حاکمیت رسانه ای 

کشورکشور

خبرنامه،  شماره 11، اسفند 91401     کتاب

https://b2n.ir/f27782
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تهییج معترضان 
بی سابقه بود/ 
غفلت از قانون 

اساسی باعث 
انباشت اعتراضات 

شد

کتابچه گزارشات اندیشکده حکمرانی شریف در تنظیم گری اعتراضات منتشر شد
ادامه  مطلب:

https://b2n.ir/k67309

https://b2n.ir/k67309
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نظر کارشناسی اندیشکده نظر کارشناسی اندیشکده 
حکمرانی شریف بر سند حکمرانی شریف بر سند 
تنظیم گری پلتفرم های تنظیم گری پلتفرم های 

یونسکویونسکو

ارتباط با سازمان ها

متن انگلیسی نقطه نظرات کارشناسی اندیشکده حکمرانی شریف بر روی پیش نویس سند یونسکو در 
موضوع تنظیم گری پلتفرم های دیجیتال، تحویل این سازمان بین المللی شد.

ادامه  مطلب:
https://b2n.ir/r62930

https://b2n.ir/r62930
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 تغییر پارادایم  تغییر پارادایم 
قانونگذاری در دوران قانونگذاری در دوران 

گذار به عصر دیجیتالگذار به عصر دیجیتال

تئوری حکمرانی پیش نگر با ارائه چارچوبی آینده نگر، ابزارهایی جهت رصد تحوالت نوآوری و بررسی 
جنبه های اجتماعی، اخالقی و قانونی مسائل نوپدید آینده از جمله فناوری های نوظهور ارائه می نماید.

ادامه  مطلب:
https://b2n.ir/a35719

خبرنامه،  شماره 11، اسفند 121401     يادداشت

عاطفه مرادی 
اسالمی

پژوهشگر 
اندیشکده 

حکمرانی شریف

https://b2n.ir/a35719
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سيد حسين 
هاشمی

پژوهشگر 
اندیشکده 

حکمرانی شریف

 قانون جامع ساماندهی
 تنظیم گران؛ انسجام بخشی

 و هماهنگ سازی در نظام حکمرانی

به دنبال شکل گیری نهادهای تنظیم گر در اکثر کشورها، قوانین و مقررات تنظیمی اکنون بخشی 
جدایی ناپذیر از هنجارهای حکمرانی مدرن هستند.

 امروزه با وجود نیاز گسترده به افزایش ظرفیت حکمرانی در زمینه ها و موضوعات نوین، شکل گیری 
یک نظام هماهنگ و منسجم در راستای ایجاد یک الیه ساختاری جدید گریزناپذیر می نماید.

ادامه  مطلب:
https://pvst.ir/e0o

https://pvst.ir/e0o 
https://pvst.ir/e0o 
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از لکنت تا 
غیبت: چرا 
دیپلماسی 

نخبگانی الزم 
است؟

    14 يادداشت

در نظم متحول جهانی این نخبگان و کارشناسان 
بخش غیردولتی هر کشور هستند که می توانند 
با عبور از محدودیت های رسمی به نقش آفرینی 
بین المللی  هنجارسازی های  بر  اثرگذار  و  فعال 

بپردازند.
دیپلماسی نخبگانی وجوه متفاوتی دارد و در یک 
تقسیم بندی می توان آن را از منظر انواع بازیگران 
اندیشکده ای  دیپلماسی  دانست:  دسته  سه 
فناوری  دیپلماسی  و  دانشگاهی  دیپلماسی   ،

)شرکت های دانش بنیان و فناور(.
ادامه مطلب:

https://b2n.ir/k63741

مجيد افشانی
پژوهشگر 
اندیشکده 

حکمرانی شریف

https://b2n.ir/k63741
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گارد سیاستی آقای رئیس جمهور
نگاهی به اهمیت نقش مشاوره های سیاستی در دولت سیزدهم

در نظم متحول جهانی این نخبگان و کارشناسان بخش غیردولتی هر کشور هستند که می توانند با عبور از 
محدودیت های رسمی به نقش آفرینی فعال و اثرگذار بر هنجارسازی های بین المللی بپردازند.

دیپلماسی نخبگانی وجوه متفاوتی دارد و در یک تقسیم بندی می توان آن را از منظر انواع بازیگران سه دسته 
دانست: دیپلماسی اندیشکده ای ، دیپلماسی دانشگاهی و دیپلماسی فناوری )شرکت های دانش بنیان و فناور(.

ادامه مطلب:
https://b2n.ir/u15175

رضا باقری پور
پژوهشگر 
اندیشکده 

حکمرانی شریف

يادداشت

https://b2n.ir/u15175
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عاطفه مرادی اسالمی
پژوهشگر اندیشکده

 حکمرانی شریف

بازنگری در فرایندهای انتخابات و واقع بینی نسبت به کارکردهای 
نمایندگی مجلس می تواند گامی مثبت برای ترمیم اعتماد عمومی 

تلقی شود.
موضوع اعتماد اجتماعی بیشترین تاثیر را بر رفتار انتخاباتی شهروندان 

داشته است.
ادامه مطلب:

https://b2n.ir/b26763

 فرصت ها و  فرصت ها و 
تهدیدهای تهدیدهای 
انتخابات آینده انتخابات آینده 
مجلسمجلس

https://b2n.ir/b26763
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 چاقوی فیلترینگ؛ 
کند برای 

سیاستگذار و کشنده 
برای سرمایه 

اجتماعی

در این جهان ارتباطی بی زمان و بی مکان که تکنولوژی های ارتباطی به سرعت در حال 
رشد و توسعه است، باید توجه داشت فیلترینگ یک ابزار سیاستی است و تبدیل یک 
ابزار به خود سیاست اشتباه فاحش سیاستگذار است. از سوی دیگر در صورت اتخاذ 

سیاست فیلترینگ نباید بخش قابل توجهی از نیازهای مخاطبان بدون پاسخ بماند.
ادامه  مطلب:

https://b2n.ir/s12130

علی سعد
مدیر  اندیشکده

 حکمرانی شریف

يادداشت

https://b2n.ir/s12130


انديشكده حكمراني شريف

آدرس: تهران، خيابان آزادي، بعد از دانشگاه شريف، كوچه صادقي، پالك 2، طبقه 4
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