بايد انسان ها ،هم آموزش داده شوند و هم تزكیهه
شوند ،تا اين كره خاكي و اين جامعه بزرگ بشري
بتوانند مثل يک خانواده سالم ،راه كمال را طي كند.
()3133/34/42
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 سلیماني دشتكي :دبیرخانه دائمي پهووه

انتشارات مركز مطالعات راهبردي و آموزش

و فناوري در چهارمحال و بختیاري تشكیل

نام كتاب :پول در سیاست

شود /معاون همااهنگي اماور اقتصاادي و توساعه
منابع استاندار چهارمحال و بختياري گفت :تشكيل و
فعال شدن دبيرخانه دائمي پژوهش و فناوري در اين
استان بايد با جديت دنبال و اجراياي شاود .سايامک
سليماني دشتكي افزود :كاربردي شدن پاژوهش هاا
نقش مهمي در ارتقاي درآمد محققان و پژوهشگران
دارد .وي ادامه داد :البته انجام فعاليتهاي پژوهشاي
نبايد تنها به هفته پژوهش و فناوري خالصه شاود و
بلكه بايد در تماامي طاول ساال نسابت باه انجاام
فعاليتهاي علمي در اين حوزه اقدامات الزم صورت
گيرد.

نويسنده :جني وارد -مايكل پینتو دوشینسكي -هربرت الكساندر

 گردآوري كتاب پدافند غیرعامهل در اسهتان

همهدان /ساايد رساول حساايني (ماديركل پدافنااد
غيرعامل استان همدان) گفت :براي نخستين باار در
كشور كتاب پدافند غيرعامل در اين استان گردآوري
و تاادوين شااد .وي افاازود :در سااتاد نكوداشاات روز
پدافند غيرعامل با بيان اينكاه  612عناوان برناماه
هفته پدافند غيرعامل در اين استان برگزار ميشود

 برگزاري دومین جلسه بررسي اليحه قانون
جامع انتخابات /دومين جلسه بررسي اليحه قانون
جامع انتخابات با حضور نمايندگان وزارت كشور از
مركز مطالعات ،اداره سياسي و دفتر انتخابات در
كميسيون سياسي -دفاعي دولت برگزار شد و موادي از
اين اليحه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ترجمه :دكتر محمد تقي دلفروز (عضو گروه مطالعاتي مركز)
 برگزاري جلسه شوراي أمین /پنجاه و چهارمين
مقدمه :دكتر اصغر افتخاري
ناشر :مركز مطالعات راهبردي و آموزش  -دانشگاه سیستان و بلوچستان جلسه شوراي أمين ،با حضور اعضا درتاريخ
 5931/7/62برگزار شد .دستور اين جلسه ،بحث
قطع :رقعي -جلد :شومیز -تعداد صفحات331 :
وبررسي درخصوص راهبردهاي مقابله با ناهنجاريهاي
«پول در سياست» به پولهاي هزينه شده براي انتخابات و تأثيرگذاري بر فرآيندهاي سياسي اشاره دارد .در ايان كتااب اجتماعي بود.
مروري بر موضوع تأمين مالي تبليغات انتخاباتي و احزاب سياسي شده و توضيح داده شده كاه چگوناه كشاورها تاالش  تفاهمنامه همكاري مركز با دانشگاه بوعلي
مي كنند جريان پول در مبارزات انتخاباتي را قاعده مند و كنترل كنند .اين كتاب عالوه بار بياان خطارات نفاوذ پاول در سینا همدان /طينشستي درروزيکشنبه 5931/7/61
سياست ،بطور خالصه راهبردهاي اصلي كنترل جريان پول را بيان نموده است .اما تأكيد اصليآن بر اعالن مناابع ماالي
تبليغات انتخاباتي و احزاب سياسي به عنوان مهمترين راهبرد است.

نام كتاب :بازاريابي سیاسي و مديريت رفتار رأي دهنده
نويسنده :دكتر رسول يوسفي رامندي
مقدمه :دكتر اصغر افتخاري
ناشر :مركز مطالعات راهبردي و آموزش  -دانشگاه سیستان و بلوچستان
قطع :رقعي -جلد :شومیز -تعداد صفحات113 :

كه با برنامهريزي دكتر مصطفي اسماعيلي (معاون طرح
و برنامه و مشاور عالي مركز) و با حضور دكتر افتخاري
(رئيس مركز) ،دكتر دكتر غالمي (رئيس دانشگاه بوعلي
سينا همدان) و معاونين مركز و دانشگاه برگزار شد،
تفاهمنامه همكاري و برنامه اقدام و عمل يكساله بين
مركز (به نمايندگي از وزارت كشور) و دانشگاه بوعلي
سينا همدان امضاء گرديد .اين تفاهمنامه كه در پنج
ماده به امضاء رسيد ،در سه حوزه علمي -پژوهشي،
آموزشي و چاپ و انتشار شامل ميشود .الزم به ذكر
است چگونگي اجراييسازي تفاهمنامههاي منعقد شده،
بزودي در كارگروه مشتركي تعيين خواهد شد.

از جمله موضوعات مهم در حوزه «مديريت انتخابات» مي توان به بازاريابي سياسي اشاره داشت .در اثار حاضار علال
تمايل مردم به كانديدايي خاص و الگوي رفتاري ايشان در عرصه انتخابات به بحث گذارده شده است.
 برگزاري نشست تخصصي جايگاه و اهمیت
نام كتاب :ابعاد اقتصادي توسعه پايدار و متوازن منطقهاي

فیروزي :ستاد پووه

به اهتمام :دكتر لطفعلي عاقلي

استان كردسهتان،

جامعه و مديران را نسبت به دستاوردهاي

نويسههندگان :صهه ا ابراهیمههي -عهه الههدين ازوجههي-

پووهشي حساس نمايد /باه گازارش پايگااه

سیدمرتضي افقهه -محمدحسهن حسهیني -بههزاد دوسهتي

اطالع رساني استانداري كردستان؛ حساين فياروزي

سبزي -صابر صديقي

(معاون هماهنگي اماور اقتصاادي و توساعه مناابع

ناشر :مركز مطالعات راهبردي و آموزش  -دانشگاه ياسوج

استاندار كردساتان) در اولاين جلساه ساتاد اساتاني

قطع :رقعي -جلد :شومیز -تعداد صفحات482 :

هفته پژوهش و فانآوري ،تاكياد نماود :مهمتارين
وظايف اين ستاد حسااسساازي جامعاه و ماديران

اين اثر ضمن بحث نظري پيرامون ابعاد اقتصادي توسعه پايدار و متوازن منطقهاي؛ به بررسي و جمعبندي مباحث
مربوط به مقاالت و گزارش نشستهاي تخصصي برگزار شده پرداخته است؛ و در نهايت سياساتهاا ،راهبردهاا،

نسبت به دستاوردهاي پژوهشي اسات .وي افازود:

اقدامات و شاخصهاي پيشنهادي در حوزه ابعاد اقتصادي توسعه پايدار و متوازن منطقهاي (با تأكياد بار جايگااه

حساااسسااازي جامعااه و مااديران نساابت بااه

وزارت كشور) ارايه گرديده است.

دستاوردهاي پژوهشاي ،ايجااد تعامال پايادار باين
اهااداف پژوهش اي و ايجاااد زمينااه تجاااريسااازي

نام كتاب :الگوي عدم تمركز اقتصادي و مالي

دستاوردهاي پژوهشاي از مهمتارين وظاايف ساتاد

تهیه و تدوين :پووهشگاه علوم انسهاني و مطالعهات اجتمهاعي

استاني هفته پژوهش است.

جهاد دانشگاهي پووهشكده علوم توسعه (گروه اقتصاد)
ناشر :مركز مطالعات راهبردي و آموزش  -دانشگاه ياسوج

با ما در

باشید

نشريه خبري «ارتباط» بهصورت هفتگي توسط مركز

قطع :رقعي -جلد :شومیز -تعداد صفحات341 :
عدم تمركز داراي ابعاد حقوقي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي ميباشد .در بعد اقتصادي عدم تمركاز شاامل

مطالعات راهبردي و آموزش براي تقويت ارتباط بین دو حوزه برنامهريزي اقتصادي منطقهاي و ماليه عمومي ميباشد .منظور از ماليه عمومي ،جرياان درآماد و هزيناه هار
مركز و دفاتر استاني منتشر ميشود ،منتظر دريافت ناحيه (نظام هزينه -درآمد استاني) ميباشد كه در ادبيات اقتصادي تحت عناوان بودجاه و بودجاهريازي منطقاهاي در
اخبار شما جهت درج در اين نشريه و همچنین

شاخه اقتصاد بخش عمومي مورد بررسي قرار ميگيرد .در ايان اثار ،ساناريوهاي مختلاف باراي تحقا تمركززداياي

Info.ertebat3131@gmail.com

اقتصادي و مالي مورد بررسي قرار ميگيرد و در نهايت سياستها و راهبردهاي استراتژيک باه منظاور اجاراي هرچاه
موف تر تمركززدايي مالي -اقتصادي در كشور تبيين ميشود.

پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستیم.

منطقهايوبینالملليانتخاباترياستجمهوري/
نشست تخصصي جايگاه و اهميت منطقهايو بينالمللي
انتخابات رياست جمهوري با حضور دكتر داود
هرميداس باوند ،دكتر ابراهيم متقي و دكتر فؤاد ايزدي
در مورخ با حضور پژوهشگران وكارشناسان وزارت
كشور در مركز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت
كشور برگزار گرديد.

 برگزاري دوره عمومي «امربه معروف و نهي از
منكر» /مركز با توجه به فرارسيدن ماه محرم و هفته
امربه معروف و نهي از منكر ،با صدور اطالعيهاي شروع
ثبتنام از متقاضيان شركت در دوره آموزشي عمومي
«امربه معروف و نهي از منكر» را اعالم نمود .ثبت نام
از روز شنبه مورخ  5931/7/62آغاز و تا روز سه شنبه
مورخ  5931/7/67ادامه خواهد داشت.

