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 چکيده
ها برای گردد. در ابتدا این اندیشکدهباز می ۰۲ها با این نام به اوایل قرن تاریخ اندیشکده

کردند. با آغاز جنگ جهانی دوم، حمایت از تحقیقات دانشگاهی و گسترش علم فعالیت می

ها بحث مربوط به جنگ در آن یهایاستراتژشد که اندیشکده بیشتر به مؤسساتی گفته می

های خارجی و دفاعی به محور مطالعات این مؤسسات بدل گشته بود. تا ستشد و سیامی

ها تبدیل به مشاوران ضروری رؤسای جمهور، نخست پایان جنگ جهانی دوم، اندیشکده

هایی از هر نوع ، اندیشکده۰۷۹۲و  ۰۷۹۲وزیران، اعضای پارلمان و کنگره شده بودند. در دهه 

نداز سیاسی ظاهر شدند. این رشد قابل توجه به واسطه و اندازه و اعتقاد سیاسی در چشم ا

انقالب اطالعاتی و تکنولوژیکی، پیچیدگی فزاینده مسائل سیاسی، رشد بشردوستی جهانی، 

های سیاسی فشرده و به موقع ظهور جامعه مدنی، نیروهای جهانی شدن و تقاضا برای تحلیل

یاالت متحده، تعداد این مؤسسات به با تثبیت قدرت ا ۰۷۹۲بود. در اواخر جنگ سرد و دهه 

 .یک باره رو به ازدیاد گذاشت

ساختار سازمانی و  ،اثربخشی در سیاست خارجی، اتاق های فکر اژگان کليدي:و

 .عملکردی
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  یعبدالملک یسرخاب مطهره

 ازادشهر واحد یاسیس علوم ارشد یکارشناس آموخته دانش

 
  نام نویسنده مسئول:

  یعبدالملک یسرخاب مطهره

 

 عمل وتئوري  در: اتاق هاي فکر ماهوي گونه شناسی ساختاري و
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 مقدمه
 گونه شناسی اتاق هاي فکر از منظر محتوا و عملکرد و جهت گيري هاي سياسی و فلسفی-

توان بر مبنای دو معیار طبقه بندی های آمریکایی را میاندیشکده .معیاری برای طبقه بندی آنها نیاز داریمها به برای بررسی اندیشکده

 (.Stone, 2006: 146) .گیری سیاسی و فلسفیکرد: معیار محتوا و عملکرد و دیگری معیار جهت

 

 محتوا و عملکرد سازمانی

مؤسسه آکادمیک )با هدف عمومی یا خاص(، مؤسسه  د:این چهار نوع هستنهای آمریکایی یکی از بر اساس این معیار، اندیشکده

 (.Troy, 2013: 15) .تحقیقاتی قراردادی، مؤسسه حمایتی و سیاسی، یا ترکیبی از این انواع

 
 

 جهت گيري ایدئولوژیک و فلسفی
رو و ترقی خواه. این رو، چپ میانهرو، میانهکار، راست میانهمحافظه :شوندیمها به پنج گروه تقسیم از نظر ایدئولوژی، اغلب اندیشکده

توان هم دانشمندانی را یافت و هم مؤسساتی را پیدا کرد که خود را لیبرال یا محافظه کار تلقی مرزها به آسانی ترسیم نشده است و می

یح دهند در حالی که سایران ترجمایالت ایدئولوژیک خود ارائه میها توجیهات آشکاری از تکنند اما ایدئولوژیک نیستند. برخی اندیشکدهمی

یز و ن اندکردهها اظهار دهند دست کم، ظاهر غیر حزبی خود را حفظ کنند. مک گان بنا بر جهت گیری سیاسی و فلسفی که اندیشکدهمی

 ,Struyk) .ها را دسته بندی کرده استاندیشکده جهت گیری دانشمندان وابسته به آنها و انتشارات حامی آنها برخی از تاثیرگذارترین

2006: 156.) 

ای هنفوذ )مشترک المنافع( شرکتذی یهاگروهشود که بسیاری از آنها به احزاب سیاسی، دولت، ها مشخص میبا مطالعه اندیشکده

کنند. مستقل فعالیت می (NGO) های غیر دولتیهانیز در قالب سازمانخصوصی یا دانشگاهها وابسته هستند، البته برخی از اندیشکده

د را بع انسانی و مالی خوای از مناالعمر هستند و بخش عمدههای تحقیقاتی موقت، مؤسساتی طویلها یا پنلها، بر خالف کمیسیوناندیشکده

د. از این دهنالملل( و انتشار نتایج آن اختصاص میبه پژوهش در علوم اجتماعی )از جمله علوم سیاسی، اقتصادی، مدیریت دولتی و روابط بین

سمی با ی غیر رنگاشت، گزارش، خالصه سیاستی، کنفرانس، سمینار، جلسات توجیهی و گفتگوهاها، کتاب، تکرو، خروجی اصلی اندیشکده

ها را بر اساس معیارهای گوناگون توان اندیشکدهها که بگذریم، مینفعان کلیدی است. از این اشتراکهای دولتی و ذیگذاران، مقامسیاست

 (.Weidenbaum, 2009: 35. )بندی کرددسته
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 از نظر نوع فعاليت

 (.Struyk, 2006: 158) در آمریکا به یکی از سه شکل زیر هستند: هااندیشکده

 دهد. )مثل مؤسسه هوور و مرکز سنتی که منابع خود را منحصراً به تحقیقات دانشگاهی در زمینه سیاست اختصاص می هاندیشکد

  وودرو ویلسون(.

 المللیبین لحص برای کارنگی موقوفه بروکینگز، مؤسسه مثل) کندمی ارائه نیز دیگری خدمات پژوهش بر عالوه که تلفیقی اندیشکده ، 

 بازنشر و یگردآور صرف را خود انرژی بیشتر که گردآورنده هایاندیشکده (.هریتج بنیاد و سیاست اقتصادی، مؤسسه امریکن انترپرایز مؤسسه

 و بنیاد کنگره آزاد(. سرمایه تحقیقات مرکز دموز، مثل. )کنندمی هااندیشکده دیگر پیشنهادهای و نظرات

 

 وابستگیاز نظر نوع  

ها وابسته هستند. اما در ایاالت متحده ها به صورت سنتی رسماً به دولت، احزاب سیاسی یا شرکتدر بسیاری از کشورها، اندیشکده

تری ها به آنها اعتبار بیشهطرف و غیر دولتی است. وجهه مستقل و آفاقیاندیشکدهای مستقل، بیآمریکا گرایش عمومی به سمت اندیشکده

د، آورنهای خیرین ثروتمند به دست میها معموالً بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز خود را از کمکبخشد. این اندیشکدهموم مردم مینزد ع

های دیگری نیز وجود دارند که رسماً به هایشان تخصیص دهد. اندیشکدههایی متناسب با پروژهاگر چه ممکن است دولت نیز به آنها پژوهانه

 (.Stone, 2006: 149) ها وابسته هستند.و شرکت هادانشگاههای دولتی، ه، آژانسکنگر

 های سازمانیهای مستقل از نظر ویژگیانواع اندیشکده

 توان از نظر نوع سازمان در چهار دسته قرار داد:های مستقل را میاندیشکده

 تخصصی/  دانشگاهی و متنوع/  دانشگاهی .۰

 قراردادی تحقیقات مؤسسات .۰

 مدافع .3

 (.Rich, 2006: 14) سیاست بنگاه .4

 

 هاي دانشگاهی / متنوعاندیشکده 
پردازند. افزون های وسیع و متنوعی مثل اقتصاد، سیاست خارجی، محیط زیست و ... میها به پژوهش و تحلیل در حوزهاین اندیشکده

 بر این معموالً:

 دارند؛ اعتبار دانشگاه نظر از -۰

 «شجودان بدون ییهادانشگاه» اما هستند اههادانشگ شبیه -۰

 گیرندمی خدمت به را دانشگاهیان -3

 دارند دانشگاهی سازمانی ساختار و فرهنگ -4

 کنندمی فعالیت شده شناخته دانشگاهی هایحوزه در -5

 کنندمی تحقیق تربلندمدت زمانی هایافق روی -6

 دهندیم انجام علمی یهالیتحل -۹

 است خروجی آنها مشابه دانشگاهها -۹

 سیاستی خالصه و گزارش قالب در نه کنند؛می منتشر مقاله و نگاشتتک کتاب، قالب در را خود مطالعات نتایج -۷

 .است توافقی و ایدانشکده آنها مدیریتی مدل -۰۲

. برای مثال هستندها هایی از این نوع اندیشکدهالمللی، مثالمؤسسه بروکینگز، مؤسسه امریکن انترپرایز و مرکز مطالعات راهبردی و بین

دهیم جام میگذاران انما تحقیقاتی را برای سیاست»کند که اندیشکده بروکینگز برای نشان دادن ویژگی دانشگاهی و مستقل خود تصریح می

 (.Abelson, 2009: 46) «.گذاری کنگره یا کاخ سفید نیستیمکنند. ما برده برنامه قانونکه فقط استادان و دانشجویان آن را مطالعه می
 

 هاي دانشگاهی / تخصصیاندیشکده 
های )از نظر دانشگاهی( متنوع هستند، اما از نظر میزان تخصص گرایی تفاوت دارند. ها از بسیاری جهات مشابه اندیشکدهاین اندیشکده

 د، یا یک زیرشاخه، مثل اقتصادهای تخصصی برنامه پژوهشی و مشتریان محدودتری دارند و معموالً فقط روی یک حوزه، مثل اقتصااندیشکده
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ها کدههایی از این نوع اندیشمثال الملل،و مؤسسه اقتصاد بین اقتصادی راهبرد مؤسسه الملل، تمرکز دارند. اداره ملی تحقیقات اقتصادی،بین

 (.Stone, 2006: 149) هستند.

 

 مؤسسات تحقيقات قراردادي
 معموالً: هاآندهند. های دولتی انجام میهایشان را برای بخشبیشتر تحقیقات و تحلیل این مؤسسات،

 هستند انتفاعی غیر و مستقل هاییسازمان 

 کنندمی برقرار دولتی هایآژانس با نزدیکی روابط و دارند گذاریسیاست گرایش 

 هستند دولتی قراردادهای به متکی 

 دارند ایمشاوره نقش 

 کنندمی عرضه کمّی هایتحلیل 

 پژوهش تا کنندمی سیاسی تحلیل بیشتر 

 ندکمی تعیین را پژوهشی برنامه دهنده، سفارش آژانس معموالً. دهندمی محققان به کمی آزادی درجه پژوهشی برنامه انتخاب برای 

 وز مشتری منتشر کنندمج بدون را کارشان نتایح توانندنمی 

 محققانش یا سازمان به متعلق نه است، مشتری به متعلق نتایج مالکیت 

 کنندمی پیروی مشتری نظر مورد پژوهشی شناسیروش از 

 ًهستند ایرشته چند معموال 

 دارند مشاوره شرکت سازمانی ساختار و فرهنگ 

 کند.داش، برنامه زمانی تولید و محصوالتشان را قرارداد مشخص میپا نظام 

 (.Zufeng, 2009: 337) ها هستند.اندیشکدههایی از این نوع رند و مؤسسه اربن مثال

 

 هاي مدافعاندیشکده
 ها را دارند:های مدافع معموالً یکی از این ویژگیاندیشکده

 هستند بیشتر هایتحلیل مخالف و کنندمی حمایت خاص موضع یک از. 

 کنندمی استفاده خود ایدئولوژی راستای در سیاست بر اثرگذاری برای بیشتر علمی شناسیروش از. 

 پژوهش تا هستند بازاریابی دنبال به بیشتر. (Lipton, 2014: 9.) 

ود کنند تا گرایش خها تالش زیادی میشود. به همین دلیل، اندیشکدهدار می، مدافع شناخته شود، اعتبارش خدشهاگر یک اندیشکده

کیشان خود دریافت کند. از های مالی مناسبی از همتواند کمکمیمدافع  کنند. با این حال، اندیشکدهشناسی علمی پنهان را در لوای روش

 توان به این موارد اشاره کرد:ها میهای مشترک این اندیشکدهویژگی

 است هاآن جانبدارانه یا اخالقی ایدئولوژیک، بینیجهان از متأثر آنها مأموریت 

 کنندمی ترویج فعاالنه را خاص دیدگاه یک. 

 است حزب یا ایدئولوژی جنبش، یک از یتحما آنها اصلی هدف. 

 اندشده سازماندهی دیدگاههایشان ترویج برای. 

 کنندمی رد را سیاست تحلیل به ساالرانهدیوان رویکردهای هم و دانشگاهی رویکردهای هم. 

 گیرندمی پاداش حمایتشان مورد جنبش پیشبرد در قابلیتشان با متناسب. 

 سابقه انتشاراتی. یا دانشگاهی اعتبار نه است، سیاسی یا ایدئولوژی گرایش کارمندان، ارزیابی برای معیارشان 

 است وکالتی هایسازمان مشابه آنها سازمانی ساختار و فرهنگ. (Medvetz, 2012: 22.) 

 .هستند هااندیشکده نوع این از هاییمثال عیبمؤسسه کیتو، مؤسسه مطالعات سیاست، و شهروندانی برای اقتصاد بی
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 سياست بنگاه 

 اند که هدفشچون یک کسب و کار سازماندهی شدهها نگاهی کارآفرینانه به تحلیل و توصیه سیاست دارند. از این رو، هماین سازمان

ها کدهبینند. این اندیشگذاران را همچون مشتریانی با نیازها و ترجیحات خاص میسیاست هاآندرک بازار و توسعه و توزیع کاال به آن بازار است. 

 معموالً:

 توجه دارند اثربخشی و کارآیی به شرکت یک اندازه به 

 گیرندمی کار به عمومی سیاست تحقیقات در را فروش و بازاریابی مدیریت، اصول 

 کستش گذارانسیاست نیازهای تشخیص در که طوری به است دانشگاه اندازه از بیش و نادرست هااندیشکده گرایش که معتقدند 

 .خورندمی

 ه باشد.مشغله تناسب داشتساالران پرمداران و دیوانگذاران، سیاستکنند که با نیازهای سیاستبی ارائه میقال در را تحقیقات نتایج 

 دارد تمرکز جاری گذاریقانون موضوع یا سیاسی دغدغه روی که دهندمی انجام کوتاهی هایپژوهش. 

 ( است.ژورنالیستی) ایروزنامه حد در انتشاراتشان کیفیت 

 کنندمی پیروی محصوالتشان تولید برای دقیقی زمانی برنامه از. 

 است بازاریابی هایسازمان مشابه آنها سازمانی ساختار و فرهنگ. 

 کنند تولید سیاستی هایخالصه و کنند کار فشرده زمانی هایبرنامه در بتوانند که دهندمی پاداش کسانی به. (James, 2006: 

44.) 

  اند از بنیاد هریتج و مرکز پیشرفت آمریکا.عبارت های این نوع اندیشکدهمثال
 

 سازمانی يهایژگیو نظر از وابسته هاياندیشکده نواع ا

هستند که از نظر مدیریتی، مالی و یا قانونی به یک سازمان متصل هستند. هایی برای تحقیقات سیاستی های وابسته، سازماناندیشکده

 ها از نظر سازمانی بر چهار نوعند:این اندیشکده

 حزب به وابسته 

 دولت حمایت تحت 

 خصوصی انتفاعی 

 دانشگاهی. (Richard, 2015: 17.) 
 

 هاي وابسته به حزباندیشکده
را در  گرانهایی از پژوهشگران و تحلیلوابسته هستند. احزاب سیاسی در غرب معموالً تیمها رسماً به یک حزب سیاسی این اندیشکده

های انتخاباتی یا زمانی که های حزب را در طول رقابتهایی است که دستورالعملها و برنامهها، سیاستاختیار دارند که کارشان طراحی ایده

 ها، که اغلب با رهبران حزب ارتباط دارند، معموالً:هکنند. این اندیشکدرسد مشخص میحزب به قدرت می

 کنندمی مشخص را حزب مشی خط که هستند هاییبرنامه و هاسیاست ها،ایده طراحی مسئول 

 دارند خود منافع خدمت در ایاندیشکده  ،عمده احزاب همه اروپا در. هستند اروپایی بیشتر 

 ًکند.ها را محدود میبرنامه پژوهشی این اندیشکدهبرانش ره و حزب فلسفه و منافع معموال 

 بازوی شد، تأسیس ۰۷۹۷ سال در که مؤسسه این. است  تنها مثال واقعی از این نوع اندیشکده در آمریکا مؤسسه سیاست پیشرو

ب فکری و سیاسی چارچو که است رومیانه دموکراتیک گروه یک دموکراتیک، رهبری شورای. است دموکراتیک رهبری شورای تحقیقاتی

 (.Priscilla, 2015: 10) اند.کلینتون را طراحی کرد. بیل کلینتون و الگور از ابتدا نقشی فعال در این مؤسسه داشته
 

 هاي تحت حمایت دولتاندیشکده 

ی جاری گذارقانونگذاری هستند. تحقیقات آنها معموالً مربوط به مسائل سیاستی یا ها جزئی داخلی از فرایند سیاستاین اندیشکده

 های تحت حمایت دولت معموالً:است. اندیشکده

 اندشده دهیسازمان دولت به خدمت برای 

 کنندمی پشتیبانی روزمره گذاریسیاست دستگاه از 

 کندمی محدود را هاآن دولت هایبرنامه و منافع. 
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 است. هااندیشکده نوع این از اینمونه ایسرویس تحقیقاتی کنگره (Medvetz, 2012: 29.) 
 

 هاي خصوصی انتفاعیاندیشکده 
ند. اما کنهای غیر انتفاعی هستند و خدماتی مشابه، عرضه میها از نظر استخدام کارکنان و سازماندهی مشابه اندیشکدهاین اندیشکده

انتفاعی  هایمثل رند، در این است که اندیشکدههای غیر انتفاعی، کنند. تفاوت بنیادین آنها با اندیشکدهدر ازای خدمات خود پول دریافت می

 ای متشکل از بخشمندی از معافیت مالیاتی هیئت مدیرهکند برای بهرهتحت مدیریت هیئت مدیره مستقل هستند. قانون آنها را ملزم می

 (.Zufeng, ۰۲۲۷: 334) .است ها مؤسسه تحقیقاتی استنفوردخصوصی داشته باشند. مثالی از این نوع اندیشکده
 

 هاي دانشگاهیاندیشکده 
وم اجتماعی کنند که برعلها رسماً به یک دانشگاه یا کالج وابسته هستند. معموالً به صورت یک مرکز یا مؤسسه فعالیت میاین اندیشکده

 هایدانشکده از را خود کارکنان هستند مستقل واحدهای آنها از برخی چه اگر هستند، متصل هادانشکده از یکی به ها معموالً:متمرکز است. آن

 از بیش .دارند قرار عمومی گذاریسیاست و تاریخ اقتصاد، الملل،بین روابط سیاسی، علوم هایدانشکده در آنها بیشتر کنند.مختلف جذب می

ها را از شان آنقاتیتحقی و آموزشی هایمشغله .هستند دانش خاطر به دانش جستجوی فکر به بپردازند سیاستی مسائل تحلیل به که آن

 نوع این از اینمونه شد، تأسیس استنفورد دانشگاه در ۰۷۹۹ سال در که  اقیانوسیه –مرکز تحقیقات آسیا  کند.گیران دور مینیازهای تصمیم

 (Richard, ۰۲۰5: ۰۹) .است استنفورد دانشگاه المللبین مطالعات مؤسسه از جزئی مرکز این. است هااندیشکده
 

 هاي دو رگهاندیشکده 

خواند به  های میراثیتوان آنها را اندیشکدهها که میهای باال هستند، قسمی از این اندیشکدهها تلفیقی از اندیشکدهبعضی از اندیشکده

لوژیک این و ایدئوها پیگیری منافع یا باورهای سیاسی شوند. هدف از تأسیس این اندیشکدههای سابق تأسیس میدست افراد ثروتمند یا مقام

بسیاری  هایهای ایاالتی هستند. طی دو دهه گذشته کنگره و کاخ سفید مسئولیتهای دو رگه، اندیشکدهنوع دیگری از اندیشکده افراد است.

 (.Struyk, 2006: 161)   اند.ها توجه خود را به مسائل سطح ایالتی معطوف کردهاند. در نتیجه بسیاری از اندیشکدهرا به ایاالت واگذار کرده
 

 از نظر گرایش سياسی و فلسفی 
رو و پیشرو / لیبرال قرار دارد. دیدگاه سیاسی خواه )لیبرترین(، میانهکار، آزادیهای محافظهتوان در دستهها را به طول کلی میاندیشکده

ک ها موضع خود را به صورت رکند. برخی اندیشکدهمیها، نه تنها موضوع پژوهش، بلکه نتایج پژوهش آنها را نیز متأثر و فلسفی اندیشکده

ها را بر توان گرایش اندیشکدهطرفی خود را حفظ کنند. اما در مجموع معموالً میدهند وجهه بیکنند. اما عده دیگری ترجیح میاعالم می

ار معموالً کهای محافظهشناسایی کرد. اندیشکده های حامیانشان یا تحلیل انتشاراتشانشیگرا های کارمندانشان،اساس اعالم خودشان، گرایش

د کاران هستند اما تأکیخواهان مثل محافظهکنند. آزادیهای اجتماعی سنتی پشتیبانی میهای اقتصادی حامی بازار آزاد و سیاستاز سیاست

 عتوس نظر از رومیانه هایاندیشکده. دارند اجتماعی هایسیاست در دولت نقش تقبیح و( بازار در دولت یمداخله عدم) فربیشتری روی لسه

ری از دهند عناصتر به مسائل سیاستی دارند و اجازه میطرفانهها رویکردی بیهای پژوهشگرانشان قابل توجه هستند. این اندیشکدهدیدگاه

کنند می گرانه دولت پشتیبانیقتصادی مداخلههای اهای لیبرال از سیاستکار و پیشرو با هم ترکیب شوند. نهایتاً اندیشکدهدیدگاههای محافظه

کار دیدگاههای های محافظهزمان خواهان کاهش مداخله اجتماعی دولت هستند. در زمینه سیاست خارجی نیز معموالً اندیشکدهو هم

های مشهور آمریکایی بر بندی اندیشکدهدر این چارچوب، دسته(. Troy, 2013: 17)های لیبرال دارند. ای نسبت به اندیشکدهسرسختانه

 آید:میاساس گرایش سیاسی / فلسفی به صورت زیر در

 هوور، ؤسسهم هریتج، بنیاد خانواده، پژوهش شورای انترپرایز، کامپتیتیو مؤسسه انترپرایز، امریکن مؤسسه کار:های محافظهاندیشکده .۰

 .آزادی و پیشرفت بنیاد سیاست، تحلیل ملی مرکز منهتن، مؤسسه هادسون، موسسه

 .ریزن بنیاد کیتو، مؤسسه (:خواه )لیبرترینهای آزادیاندیشکده .۰

 .اشنگتنو نزدیک شرق سیاست مؤسسه .میلکن مؤسسه الملل،بین و راهبردی مطالعات مرکز رو با گرایش به راست:های میانهاندیشکده .3

داره الملل، ااقتصادی بین مؤسسه آزادی، فوروم اقتصادی، راهبرد مؤسسه خارجی، روابط یشورا بیکر، مؤسسه رو:های میانهاندیشکده .4

 الملل،بین صلح برای کارنگی موقوفه بروکینگز، مؤسسه رو با گرایش به چپ:های میانهاندیشکده ملی تحقیقات اقتصادی، رند: منابع برای آینده.

 اطالعات رکزم آمریکا، پیشرفت مرکز های پیشرو / لیبرال:اندیشکده مؤسسه سیاست پیشرو، مؤسسه اربن. جدید آمریکای بنیاد کارتر، مرکز

 طالعاتم مؤسسه اقتصادی، سیاست مؤسسه مالیاتی، عدالت برای شهروندان بودجه، و سیاست هایاولویت مرکز عمومی، یکپارچگی مرکز  دفاع،

  (.Rich, 2006: 15)  (نگرجهان) ورلدواچ مؤسسه عدالت، سیاست مؤسسه اقتصادی، و سیاسی مطالعات مشترک مرکز سیاستی،
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 نتيجه گيري

 هاشکدهیاند حال نیع در است؛ کرده دایپ شیافزا یامالحظه قابل طور به «یالدیم ۰۷۷۲ دهه» از منابع نیا «دامنه» و «یگستردگ»

 هرچند .است یدسترس قابل و اعتمادقابل مؤثر، که اندداده پاسخ یاطالعات{ به یدسترس} یبرا «یعموم افکار و گذاراناستیس یازهاین» به

 پل تحکاماس یبرا هاآن رینظ کم ییتوانا لیدل به – «یساز یجهان یروهاین» است؛ بوده یگذاراستیس ندیفرا نیا «یذات کینامید» ازین نیا

 یمحسوس رتصو به «مستقل یهاشکدهیاند رشد» به -یگذاراستیس ندیفرا «ییکارا و تیفیک شیافزا» نیبنابرا و «یگذاراستیس و پژوهش»

 یهاسازمان» گرید با روابط تیتقو و گسترش با. کرد دایپ جهان کشور ۰۹۰ در را هاشکدهیاند توانیم اکنون جه،ینت در اند؛دهیبخش شتاب

 دنیفرا» به یاصل کنندگانکمک عنوان به «هاشکدهیاند» ،یالمللنیب و یامنطقه یهاشبکه دولت، قیطر از «یرانتفاعیغ و یپژوهش

 .اندکرده مستحکم را تشانیموقع «یگذاراستیس
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