
تعاليبسمه

)1400-1395(انجمن ژئوپليتيك ايران ساله5راهبردي سند

:مقدمه
در راستاي گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن بـه  

انجمـن ژئوپليتيـك ايـران    1381امور آموزشي و پژوهشي در زمينه جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك، در سال 

اين انجمن بر اساس مفاد مندرج در اساس نامه مصوب خود در كميسيون انجمن هاي علمي . شكيل گرديدت

برنامـه  دومـين اقـدام بـه تـدوين    ارزنـده يك دهه فعاليت و كسب تجـارب  يش ازبكشور با بهره گيري از

.ن به شرح زير مي نمايدآتي نمودن راهبردي پنجساله و عمليا

تيك ايران؛نقاط قوت انجمن ژئوپلي-1
تعـداد  و التحصيالن دكتري و كارشناسـي ارشـد  از بين فارغنفر430به تعدادوجود اعضاي پيوسته-1

؛ارشد دانشگاههاي ايرانشجويي از دانشجويان كارشناسينفر عضو دان250

رگزاري الملل، سخنراني ها و بانتشارات، واژه گزيني، امور بينهاي آموزشي، پژوهشي،ـ فعاليت كميته2

؛....نشست ها

؛ـ داشتن وب سايت به روز شده به دو زبان فارسي و انگليسي3

؛ـ داشتن دفتر و محل فعاليت انجمن به صورت ملك اختصاصي انجمن4

پاره وقـت  و نفرات متعدد بصورتـ فعاليت يكنفر متخصص جغرافياي سياسي به صورت تمام وقت5

پس از تشكيل اين انجمن؛

؛در راستاي به اشتراك گذاري تجاربي علميرده انجمن با كميسيون انجمن هاـ ارتباط گست6

، وزارت نيـرو،  كشـور وزارت،امور خارجـه وزارت همچون و سازمان هاييارتباط با وزارتخانه هاـ7

...سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، سازمان مناطق آزاد، شهرداري ها و 

.ير انجمن هاي علمي همسوارتباط گسترده و همكاري با  سا-8

.داشتن دو شعبه در خراسان رضوي و گيالن-9

.صا حساب مالياتياهاي دارايي و داشتن مفمالياتحسابدار و پرداخت به موقع داشتن-10

.فصلنامه بين المللي ژئوپليتيك و فصلنامه جغرافياي سياسي( پژوهشي -داشتن مجالت علمي-11

.انجمن ژئوپليتيك ايرانداشتن مجوز انتشارات -12

.امكان ارائه مشاوره به نهادها و وزراتخانه هاي مرتبط-13
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نقاط ضعف انجمن ژئوپليتيك ايران؛-2
كمبود منابع مالي در راستاي توسعه و گسترش  فعاليتهاي انجمن؛ـ 1

؛ـ نداشتن كتابخانه تخصصي متناسب با تعداد اعضاي انجمن2

-للي و توسعه و گسترش تعامالت بينالمورود انجمن به فضاهاي بينه برايوجود مشكالت گستردـ 3

.و ژئوپليتيكهاي علمي جغرافياي سياسيالمللي با انجمن

؛هامتناسب با افزايش حجم فعاليتكافيـ نبودن نيروي اداري 4

عدم تعامل و ارتباط گسترده اعضا با انجمن؛ـ 6

نبود كارگروههاي تخصصي فعال؛-7

انجمن ژئوپليتيك؛فرصت هاي- 3
اجرايي و مديريتي كشور در راسـتاي دانـش جغرافيـاي    هايهاي گسترده در دستگاهـ وجود ظرفيت1

؛سياسي و ژئوپليتيك

هاي كشـور  هاي پژوهشي مرتبط با دانش جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك در وزارتخانهـ وجود فرصت2

؛و امور خارجه

كشور ايران درنقشه جغرافياي سياسي جهان و لزوم افزايش و گيري موقعيت حساس جغرافياييـ قرار4

؛ملي كشورو امنيتيت منافعسياسي و ژئوپليتيك در راستاي تقوتوسعه دانش جغرافياي

كارشناسـي ارشـد و   مقـاطع رشته جغرافياي سياسي در هر قابل توجه دانش آموختگانوجود تعداد -5

.دكتري

تهديدهاي انجمن ژئوپليتيك؛-4
؛ها با توجه به افزايش ساالنه تورم در كشورهاي ساالنه وزارت علوم به انجمنين بودن كمكـ پائ1

هاي مرتبط با دانش جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك و عدم مديريت هاي وزارتخانهـ تغييرات مداوم در2

؛آشنايي بسياري از اين مديران با اين رشته علمي

؛رشته جغرافياي سياسيآموختگاندانش ـ بالتكليفي وضعيت استخدامي 3

.رشته جغرافياي سياسيعدم استفاده از ظرفيت ها و توانمنديهاي دانش آموختگانـ 4

.كم توجهي اعضاي انجمن براي پرداخت حق عضويتهاي ساالنه-5

عدم توجيه سازمانها در حمايت مالي و پشتيباني از برنامه هاي كاربردي انجمن به ويژه در برگزاري -6

.ا و نشست هاهمايشه
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رئوس برنامه هاي انجمن ژئوپليتيك در پنج سال آينده؛- 7
هاي كشور كه در طول برنامه پنجساله انجمن هر سال با توجه به گسترش رشته جغرافياي سياسي در دانشگاه- 1

انجمـن  نفر افزوده خواهد شد كه مجموعا100ًدانشجويينفر و به تعداد اعضاي 50به تعداد اعضاي وابسته 

را بـه اعضـاي كنـوني    عضـو  نفر600حداقل پنجسال آينده تعداد كميته اعضا در نظر دارد در طول برنامه در 

.افزوده شود

سال آتي؛5در فعال شدن كميته بين الملل و گسترش ارتباط بين المللي- 2

.سال آتي5فعال شدن كميته آموزش و برگزاري كالسهاي مرتبط با جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك در- 3

،توسعه و گسترش تعامالت و برگزاري نشست هاي مشترك با وزارتخانـه هـايي همچـون وزارت كشـور    - 4

...، وزارت نيرو، وزارت نفت وامور خارجهوزارت 

ـتفاده از   برايهمكاري و برگزاري جلسات مشترك با كميسيون انجمن هاي علمي كشور - 5 بهره بـرداري و اس

؛استفاده و بهره برداري ساير انجمن هابرايدسترس گذاشتن تجارب انجمن تجارب ساير انجمن ها و در 

تعامالت گستره با اتحاديه افزايشبويژه بين الملليبراي حضور فعال در انجمن هاي جغرافيايي برنامه ريزي- 6

؛و دعوت از آنها براي حضور در ايرانجغرافيدانان جهان در پنجسال آينده

نه و توسعه آخرين يافته هـاي دانـش جغرافيـاي سياسـي و ژئوپليتيـك در ميـان       برگزاري گنگره هاي ساال- 7

؛كنگره5پنجسال آينده، و در كنگره1سالي متخصصين اين رشته

متناسـب  همايش موضوعي در برنامه پنجساله15همايش در هر سال و 3،برگزاري همايش هاي موضوعي- 8

با تحوالت ملي و بين المللي؛

دانشگاههاي استانهايي كه داراي رشته جغرافياي سياسي مي باشند؛انجمن دراتشعبافزايش تعداد - 9

مشاركت در همايش هاي ساير انجمن هاي علمي و گروه هاي جغرافيايي دانشگاه هاي ايران براي هر سـال  - 10

؛همايش مشاركتي20چهار همايش و در طول برنامه پنجساله 

سـخنراني و  50ول برنامـه پنجسـاله   طـ و در مجمـوع در  وردم10برگزاري ميزگرد و سخنراني در هر سال - 11

؛ميزگرد

؛طول پنج سال آتيالمللي در حداقل يك كنفرانس بينبرگزاري- 12

3پژوهشـي و  - علمـي همجلـ 5آينده و رساندن تعدا آنها به سال 5افزايش مجالت و انتشارات انجمن در - 13

ترويجي؛–مجله علمي 

بـراي  آمدهاي مـالي پايـدار  هاي پژوهشي كه بتوان دربه ظرفيتافزايش درآمدهاي انجمن با اتكا-14

2بيني شده است انجمـن بتوانـد سـالي    در برنامه پيش. ساله مهيا ساختانجمن در طول برنامه پنج

خواهـد  پـروژه پژوهشـي   10پروژه پژوهشي كالن را راهبري و هدايت نمايد كه در طـول برنامـه   

؛داشت
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1250در هر سال كـه در طـول برنامـه پنجسـاله     كتاب التين 50كتاب فارسي و200سالي خريد-15

؛جلد انجمن كتاب تخصصي خواهد داشت

500ادامه روند كنوني در كميته واژه گزيني و اصطالحات جغرافياي سياسي كـه در طـول برنامـه    -16

؛واژه نهايي خواهد شد

دوره؛كتاب تا پايان25كتاب توسط انتشارات انجمن و 5انتشار حداقل سالي -17

جلسه مجمع عمومي سـاالنه برگـزار   5برگزاري جلسات مجمع عمومي ساالنه كه در طول برنامه -18

؛خواهد شد

60جلسـه و در طـول برنامـه    12برگزاري مستمر جلسات هيات مديره در هر سال بطور متوسط -19

؛جلسه خواهد بود

ر طـول  رهاي كشور كه دهاي علمي جغرافياي سياسي در شهنفر سخنران در سال به گروه4اعزام-20

؛سخنراني خواهند كردسخنران در شهرها و مراكز استاني20برنامه 

نفر بـه  10نفر در هر سال به كنفرانس هاي بين المللي در كشورهاي مختلف كه در طول برنامه 21-2

؛كنفرانس هاي علمي جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك اعزام خواهند شد

سـخنراني و برگـزاري   براير سال در هخارج از كشور سياسي دعوت از دو انديشمند جغرافياي-22

؛نفر به ايران دعوت خواهند شد10گرد و نشست مشترك كه در طول برنامه ميز

برگزاري نكوداشت ها و تجليل از شخصيت هاي علمي جغرافياي سياسي در كشور كـه در طـول   -23

؛مراسم نكوداشت خواهد داشت2برنامه انجمن 

در مجمـوع در  .رسـاله، و پايـان نامـه   آثار در زمينه انتشار كتاب، برترينانتخاب برگزاري مسابقه -24

؛شدمسابقه برترين ها برگزار خواهد 3،انجمنساله5طول برنامه

از داخلي ودرصورت امكان سفر علمي خارجيالنه يك سفر علمي كمك و مساعدت به اعزام سا-25

در مجمـوع در طـول   . باشـند كه عضو انجمن مـي هاي داخل كشور دانشگاهدانشجويانكشور براي 

برگزار خواهد گرديد؛سفر علمي دانشجويي 5برنامه 

؛علوم جغرافياييانجمن هاي اتحاديهو گسترشتوسعهحمايت از-26

ها؛تالش براي امكان اشتغال فارغ التحصيالن جغرافياي سياسي در نهادها و سازمان-27
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