برنامه استراتژیک پنج ساله انجمن علمی مطالعات جهان

درراستای تحقق اهداف بلند مدت ده ساله ،برنامه استراتژیک پنج ساله ای به شرح زیر پیشنهاد می شود:
الف) اهداف برنامه  5ساله
اهداف این برنامه كه در راستای چشم انداز ده ساله انجمن می باشد و برای تحقق ارزشها و مأموریتها مورد توجه قرار گرفته است
عبارتست از:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

شناخت موردی كشورهای جهان در زمینه مباحث فرهنگی ،روابط بین الملل ،دین ،جامعه شناسی،
اقتصاد و سیاست
جلب مشاركت و حمایت مادی و معنوی نهادها و سازمان های حاكمیتی
ایجاد پیوندهای مطمئن میان مراكز علمی و انجمن ها با نهادهای فعال در حوزه تصمیم گیری
كارآفرینی مبتنی بر توسعه مراكز دانش بنیان و حمایت از پژوهش های كاربردی
ترویج اخالق پژوهشی در میان اعضای انجمن و مخاطبان و لزوم توجه به نیازهای كشور در این زمینه
تالش برای ایجاد بستری مناسب به منظور تقویت همکاری میان انجمن های همسو و ایجاد رقابت سالم علمی
تشویق فارغالتحصیالن رشته های مرتبط (به خصوص فارغ التحصیالن مطالعات جهان) به عضویت در انجمن و حفظ ارتباط
آنان با فضای علمی و دانشگاهی پس از فارغ التحصیلی
ایجاد فرصت های مناسب برای ارتقای توان علمی اعضا
تقویت بنیه علمی از طریق ارتباط با اساتید ،پژوهشگران و مراكز علمی خارج از كشور

ب) راهكارهاي اجرایی براي دستيابی به اهداف:
 oساختاري:









طرح و تصویب برنامه های سالیانه انجمن در مجمع عمومی
تاسیس شعب انجمن در دانشگاه های سایر استان ها
تهیه دفاتر قانونی پلمب شده
جذب اعضای حقیقی و حقوقی
استمرار حضور و مشاركت اعضای محترم هیات مدیره در جلسات و تصمیم گیری های انجمن و برگزاری
منظم جلسات
جلب همکاری انجمن های دانشجویی مرتبط در سایر دانشکده ها و دانشگاه ها
راه اندازی وبسایت انجمن به زبان های مختلف
فعالیت انجمن در قالب گروه های مطالعاتی و كمیته های اجرایی

 oعلمی/پژوهشی:














برگزاری دوره ها و كارگاه های آموزشی در زمینه مطالعات كشوری
برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی با محوریت موضوعات روز و كشورشناسی
برگزاری جلسات سخنرانی و هم اندیشی علمی
برگزاری جلسات نقد كتاب با موضوعات كشورشناسی
طراحی و اجرای مسابقات علمی در سطح ملی و بین المللی
تقدیر و تجلیل از پیشکسوتان عرصه های علمی و دانشگاهی فعال در این حوزه
انتخاب و معرفی آثار برجستة سال در حوزة مطالعات جهان
مشاركت در ارائه طرح های پژوهشی به مراكز ذیربط از قبیل ارائه مشاوره یا نظارت
انتشار كتب تالیفی یا ترجمه شده در زمینه مطالعات جهان
انتشار فصلنامه های تخصصی ،علمی و پژوهشی
انتشار خبرنامه مطالعات جهان به منظور اطالع رسانی در باره انجمن و دانشکده
ایجاد آرشیوها و بانکهای اطالعاتی تخصصی
تشویق اعضای دانشجویی به مشاركت در برنامه های علمی

o

توسعه تعامالت ملی:








عقد تفاهم نامه همکاری با مراكز دانشگاهی ،علمی ،پژوهشی و انجمن های مرتبط
عضویت در انجمن ها و اتحادیه های علمی داخلی
همکاری و ارائه مشاوره به موسسات و نهادهای سیاست گذار
شركت در برگزاری نمایشگاه ها
برپایی همایش های ملی و منطقه ای در باره موضوعات مورد نیاز نظام
ارائه مشاوره به ارگان ها و سازمان های مرتبط

o

توسعه تعامالت بين المللی:

















راه اندازی سایت انجمن به سایر زبان ها
تدوین و تصویب سند راهبردی بین المللی
تاسیس شعب نمایندگی خارجی انجمن
تشکیل كمیته مشاوران بین المللی
فعال سازی كمیته بین الملل انجمن
تالش برای جذب اعضای حقیقی و حقوقی خارجی و ایرانیان خارج از كشور
عقد تفاهم نامه با دانشگاه های خارجی
مشاركت در برگزاری كنفرانس های بین المللی
دعوت از اساتید خارجی برای كنفرانس هایی كه با مشاركت انجمن برگزار می شود
عضویت اساتید خارجی یا ایرانیان خارج از كشور در كمیته های انجمن
جلب مشاركت اساتید خارجی یا ایرانیان خارج از كشور برای نگارش و داوری مقاالت فصلنامه مطالعات جهان
عضویت در اتحادیه ها و انجمن های بین المللی مرتبط و مورد تایید
برگزاری مسابقات علمی بین المللی به صورت مجازی
چاپ كتب به زبان های خارجی توسط انجمن
چاپ فصلنامه تخصصی انجمن به زبان انگلیسی

