
 

 

 سند راهبردی بین المللی انجمن ايرانی مطالعات جهان

 (چشم انداز ده ساله)                         

 

 

 

 :اهداف کالن( الف

 

 بین المللی شدن انجمن مطالعات جهان با توجه به نام و هدف انجمن  -

 خارج از کشورتبدیل شدن انجمن به مرکزی شایسته برای ایجاد ارتباط بین جامعه علمی داخل با  -

 اثر گذاری مثبت در مجامع و محافل علمی بین المللی -

 با حضور در عرصه های بین المللی  جریان های سیاسی جهانیشناخت   -

 توسعه ارتباطات علمی و دانشگاهی -

 بهره مندی از تجارب و ایجاد زمینه های همکاری مشترک -

 

 :راهبردها( ب

 

 معرفی شایسته انجمن در عرصه بین الملل از طرق مختلف  .1

 همکاری با مراکز علمی خارج از کشور از طریق داد و ستد اطالعات .2

 پوشش مداوم اخبار بین المللی مربوط به مطالعات کشورشناسی  .3

 .فراهم آوردن زمینه های مشارکت اعضای انجمن در عرصه های بین المللی .4

 رتبط در خارج از کشور و عقد تفاهم نامه همکاریشناسایی مراکز مطالعاتی م .5

 استفاده از ظرفیت های سازمان ها و نهادهای ذیربط برای فعالیت های مشترک در داخل و خارج از کشور .6

ارتباط با پارک های علم و فناوری، مراکز تحقیق و توسعه نهادهای سیاستگذار برای جذب ایده های نو در راستای  .7

 انجمنبین المللی شدن 

 های علمی کشور برگزاری کارگاههای آموزشی و سخنرانیهای علمی توسط کشورهای دیگر در انجمن .8

 

  راهکارها( ج

 

 راه اندازی و به روزرسانی وب سایت انجمن به زبان های دیگر .1

 دعوت از اساتید خارجی یا ایرانیان خارج از کشور برای تبادل تجربیات .2

 متشکل از اساتید برجسته داخلی و خارجی به منظور توسعه و تعمیق ارتباطات تشکیل کمیته مشاوران بین المللی .3

 

 



 

 

 

 

طراحی نشان مخصوص مطالعات جهان در زمینه های مختلف کشورشناسی و اعطای آن به چهره های شاخص  .4

 کشورشناسی در زمینه های مختلف بعد از تدوین شاخص ها

 ارتباط با آنها و استفاده از ظرفیت های آنانشناسائی ایرانیان متخصص خارج از کشور و حفظ  .5

 برای برگزاری کارگاه های تخصصی در انجمن همکاری با مراکز علمی مرتبط خارجی .6

 فراهم آوردن امکان اعزام اعضای انجمن برای شرکت در دوره های آموزشی مختلف  .7

 انتشار نشریه به زبان های مختلف بین المللی  .8

تاالر گفتمان سایت، دوره های )برای ارتباطات بین المللی  ITیت های فضای مجازی و بررسی امکان استفاده از ظرف .9

 (آموزشی مجازی، مسابقات علمی بین المللی، ارسال اخبار انجمن به صورت الکترونیکی و غیره

اطالع رسانی به اعضا در مورد همایش های بین المللی و اعمال سیاست های تشویقی برای اعضایی که دارای  .11

 مقاالت بین المللی هستند مانند تخفیف در حق عضویت و غیره

 فراهم آوردن امکان دسترسی سریع و موثر اعضا به مقاالت نشریات معتبر بین المللی و مراکز مطالعاتی .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


