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 دانشجوییستین جشنواره راخوان نخف

 «مبارزه با قاچاق کاال و ارز»در حوزه 
 

 معرفی

« هجبسصُ ثب قبچبق کبال ٍ اسص» دس حَصُجطٌَاسُ داًطجَیی ًخستیي دس ستبد هشکضی هجبسصُ ثب قبچبق کبال ٍ اسص 

ایي جطٌَاسُ  آٍسد. هیػول  ثشای حضَس دس ایي سٍیذاد دػَت ثِدس توبهی هقبطغ تحصیلی  داًطجَیبىاص توبهی 

 ّبی ثشتش ّذایبی اسصًذُ تقذین خَاّذ ضذ. ّبی هختلف ثِ ثشسسی آثبس اسسبلی پشداختِ ٍ ثِ ستجِ دس ثخص

 

 مًضًع جطىًارٌ

، استثب قبچبق کبال ٍ اسص هشتجط  ّبی صهیٌِدس داًطجَیی  آثبس ػلوی ٍ پژٍّطی اص تقذیش جطٌَاسُ، هَضَع

 ٍ اسصیبثی ثشسسی، پزیشش، جطٌَاسُ دس آثبسی. ثَدُ ثبضذ آثبسهسئلِ اصلی قبچبق کبال ٍ اسص ای کِ  گًَِ ثِ

 .ثبضذ هتفبٍت تَاًذ هی ّب آى اسائِ قبلت ٍ ثَدُ «پژٍّطی اثش» ٍیژگی ٍاجذ کِ ضًَذ هی هؼشفی

 

 اَذاف

 ُّبی ًَیي دس حَصُ هجبسصُ ثب قبچبق کبال ٍ اسص ایذُگیشی اص  ثْش 

  دس حَصُ هجبسصُ ثب قبچبق کبال ٍ اسصکبسثشدی  -ّبی ػلوی پژٍّصٍ تَسؼِ پیًَذ ثیي ػلن ٍ ػول 

  اصطشف دیگشّبی هشتجط  دستگبُستبد ٍ  ٍ طشف اص یک ثیي داًطگبُ ٍ داًطجَیبىافضایص تؼبهل 

   جبهؼِ ػلوی ٍ پژٍّطی کطَستشٍیج فشٌّگ هجبسصُ ثب قبچبق کبال ٍ اسص دس 

 

 جطىًارٌ محًرَای

 ،کبال قبچبق پیبهذّبی ٍ آثبس ػلل 

 قبچبق ٍ خبسجی کبالّبی کٌٌذگبى هصشف سفتبس 

 َُاسص ٍ کبال قبچبق ثب هجبسصُ ضگشدّبی ٍ ّب ضی 

 اسص ٍ کبال قبچبق تْذیذّبی ٍ ّب فشصت 

 ُاسص ٍ کبال قبچبق ٍ پژٍّی آیٌذ 

 اسص ٍ کبال قبچبق هصشف ٍ فؼل قجح 
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 اسص ٍ کبال قبچبق ثب هجبسصُ قبًَى ضٌبسی آسیت 

 کبال قبچبق ٍ هحیطی صیست هخبطشات 

 اسص ٍ کبال قبچبق ٍ ًَیي ّبی فٌبٍسی 

 ،اسص ٍ کبال قبچبق ٍ سیبسی اقتصبد دیپلوبسی 

  قبچبق کبال ٍ اسص ٍظبیف ستبد هشکضی هجبسصُ ثبهَضَػبت هشتجط ثب سبیش 

 

 آثار درخًاستی

 رسالٍ دکتری -1

 کارضىاسی ارضذ وامٍ پایان -2

 ي ترجمٍ( کتاب )تألیف -3

 وطریات ي مجالت در مىتطرٌ داوطجًیی َای ي تحلیل ( )تألیف ي ترجمٍ َا گسارش مقاالت ي -4

 )اوگلیسی ي فارسی( المللی اخلی ي بیهَای د در َمایصضذٌ  یا ارائٍ داوطجًیی ي سراسری

 

 :بخص يیژٌ

 ػٌَاى ِ ث «تًلیذ جُص» ،الؼبلی( )هذظلِسّجش هؼظن اًقالة ضؼبس سبل اصسَیػٌبیت ثِ  ثب ،دس ایي ثخص

 صَست ٍیژُ تقذیش ثؼول خَاّذ آهذ.ِ ثداًطجَیبى هَضَع ثخص ٍیژُ تؼییي ٍ اص آثبس هشتجط 

 

 بخص حمایتی:

 تَاًٌذ ثب اسسبل  ّبی دس دست تْیِ داسًذ، هی ّب ٍ تحلیل ّب، هقبالت، گضاسش ًبهِ کِ پبیبى داًطجَیبًی

ّبی هبدی ٍ هؼٌَی  حوبیت اص ستبد تصَیت دس ضَسای پژٍّصاص پس  ،خَدیب پشٍپَصال  طشح اٍلیِ ٍ

 هٌذ ضًَذ.  ّبی تخصصی، اًتطبس آثبس ٍ کوک ّضیٌِ تَلیذ اثش ثْشُ هیي هٌبثغ ػلوی، هطبٍسُجولِ تأ اص

 

 ضرایط ضرکت در جطىًار:

  دس ّب  ًی کِ آثبس آىالتحصیال هقبطغ تحصیلی ٍ ّوچٌیي فبسؽّب ٍ  سضتِتوبهی داًطجَیبى دس توبهی

، ثبضذ هٌتطش یب دفبع ضذُ 7933ضْشیَس  93تب  7931اص اٍل فشٍدیي حَصُ هجبسصُ ثب قبچبق کبال ٍ اسص 

 اهکبى حضَس دس ایي جطٌَاسُ سا خَاٌّذ داضت.
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 َای مُم تاریخ

 7933 آثبى 93تب  7933 اسدیجْطت 37اص اسسبل آثبس: هْلت  -7

 (پژٍّصّفتِ ) 7933 هبُآرسثشگضاسی جطٌَاسُ: اػالم ًتبیج ٍ  -2

 

 www.epe.irسبیت  ٍةًبم ٍ اطالػبت ثیطتش دس  ثجت

83832831-321  

83832832-321  

83832833-321  

 

 ستاد مرکسی مبارزٌ با قاچاق کاال ي ارز

 ىًارٌدبیرخاوٍ جط


