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 پیشگفتار

بر  در رأس آن مدیریت امور پژوهشی دانشگاه گروه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه  و
کند ارتباط مؤثری با نهادهای تالش می« رفع نیازهای علمی جامعه»اساس کارکرد 

اجرایی برقرار نماید. در این راه همکاری با  های سازمانحاکمیتی، واحدهای صنعتی و 
ها در قالب طرح پژوهشی، برگزاری همایش می آنها برای بررسی نیازهای علسازمان

های علمی در مشاوره ارائۀهای تخصصی و همچنین ها و نشستعلمی، برگزاری کارگاه

نامه آغاز  ری با انعقاد تفاهمهای علمی دانشگاه قرار دارد. گاه این همکااولویت فعالیت
ها در محورهای نوعی توافق دو سازمان برای افزایش همکاری نامه که به شود. تفاهم می

نامه های طرف تفاهمهای علمی متقابل دانشگاه و سازمانتعیین شده است، حدود همکاری
به روان شدن فرایند اجرای کند. بدیهی است در این راه تدابیری که را مشخص می

دد تا رضایت نسبی پژوهشگران گرشود، پیوسته اعمال میهای متقابل منجر می همکاری

ها و برگزاری رالعملها و دستونامهها فراهم شود. بازنگری شیوهدانشگاه و سازمان
های مرتبط در های مناسب با مسئوالن حوزهراهکاراندیشی که برای ایجاد  های هم نشست

ت و گیری از نظرااست. بهره این مدیریتای از تالش شود، نمونهدانشگاه برگزار می
شناسی ارتباط  و آسیبهای علمی همفکری اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان سرمایه

های این مدیریت به منظور ارتباط پیوسته و  دانشگاه با صنعت و جامعه از جمله تالش

گیری . مجموعه حاضر نیز با امید به بهرههای اجرائی است تر با مؤسسات و سازمان گسترده
شود که جز در اقدامات دانشگاهی تنظیم شده و در شرایطی منتشر میمجموعه پژوهشگران 

نشده است. دانشگاه عالمه طباطبائی در  ارائۀمشابه از سوی این دانشگاه نمونه دیگری 
های اجرایی کشور را که در زمینه های پژوهشی سازمانویرایش جدید نیز اولویت

 نماید.  می ایران پیشکش میشده است، به جامعه عل ارائۀتخصصی علوم انسانی 

 مدیریت امور پژوهشی            
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  مقدمه

شود. در این جز این نیست که رسیدن به اهداف سازمانی به مدد مطالعه و تحقیق میسر می
ها از پردازد و برای تحقق آنبندی نیازهای علمی خویش میراه سازمان به تعیین و اولویت

گیرد. دانشگاه نیز در اجرای کارکرد اصلی و بنا همکاری علمی دانشگاه بهره میرایزنی و 
کند تا به نحو ها را دریافت میبه منزلت علمی خود پیوسته فهرست نیازهای علمی سازمان

های ها بکوشد. آگاهی پژوهشگران دانشگاهی یکی از راهنیاز علمی آن تأمینشایسته در 
دهی به تحقیق علمی است. مجموعه حاضر نیز با هدف جهت مؤثر در ایجاد انگیزه به

ها به سوی رفع نیازهای جامعه و بنابراین های دانشگاهی و هدایت آنگستره پژوهش

های علمی فراهم شده است. به همین منظور برای تکمیل نیازهای سازی پژوهشکاربردی
ها دریافت شده آن جعه به وبگاهها نیز با مراهای پژوهشی سایر سازماناعالم شده، اولویت

است. در کنار آگاهی از نیازهای علمی، تالش شده فرایند بررسی پیشنهاد اجرای پژوهش 
علمی در چند سازمان نیز به عنوان نمونه معرفی شود تا پژوهشگران با حدود فرایندهای 

ر از سه اجرایی بررسی یک فعالیت علمی بیشتر آشنا شوند. به این ترتیب مجموعه حاض

ها اختصاص های پژوهشی سازمانشود. بخش نخست به اولویتبخش اصلی تشکیل می
ها رعایت شده و تقدم و ها صرفاً ترتیب الفبایی نام سازمانیافته است. در تنظیم اولویت

شامل مراحل و فرایند بررسی و تصویب تأخر دیگری مورد نظر نبوده است. بخش دوم 
های دانشجویی در  نامه های پژوهشی و پایان شگران نظیر طرحهای پژوهشی پژوه فعالیت

و ها . در بخش سوم نیز نشانی درگاه الکترونیکی سازمانچند سازمان اجرائی است

 شده است.  ارائۀ های ایشان  مؤسسات به منظور مراجعۀ آسان به وبگاه
ترش هر چه برای گس مدیریت امور پژوهشیمجموعه حاضر بخشی از تالش همکاران      

شور است. به همین مناسبت از های کهای علمی دانشگاه با سازمانبیشتر همکاری
آقایان احسان مبارکی، جالل کمالی اردکانی و خانم دکتر نهال ریاضی های  تالش

های جامعه، هدف نظام  کنم. امیدوارم با کاستن از فاصله دانشگاه و سازمانسپاسگزاری می
ترویج و تولید علم مبتنی بر رفع نیازهای کاربردی کشور و در آموزش عالی در زمینه 

 نهایت رسیدن به جامعه علمی تحقق یابد.  

 دکتر شجاع احمدوند                                                                                                                     

 معاون پژوهشی دانشگاه 



 

یاجرائیومؤسساتاهاهیژپوهشیسازماناولویت





 راهنما

لوم که خود شامل برخی از ع با تشده ممکن اس ارائۀهای  بندی هر چند در تقسیم     

بندی به منظور  روبرو شویم اما این دسته هستندهای مرتبط  ای از علوم و مهارت مجموعه

داند برای  ، از این رو الزم میهای موضوعی انجام شده است پرهیز از تعدد سرفصل

 نماید: ارائۀهای موضوعی زیر را  راهنمایی بهتر پژوهشگران مجموعه

شناسی عمومی،  های روان تربیتی: شامل رشته شناسی و علوم مجموعۀ روان (1

کودکان استثنائی، مشاوره،  سیشنا شناسی بالینی، روان ، روانشناسی تربیتی روان

ریزی و مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش  گیری، برنامه سنجش و اندازه

 ؛عالی

شناسی،  های جامعه تهشمجموعۀ علوم اجتماعی: مجموعۀ علوم اجتماعی: شامل ر (2

، تعاون و رفاه اجتماعی، مددکاری اجتماعی، شناسی شناسی، مردم جمعیت

 ریزی اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، مطالعات فرهنگی و مطالعات زنان؛ برنامه

های اقتصاد بازرگانی، اقتصاد صنعتی،  مجموعۀ علوم اقتصادی: شامل رشته (3

، اقتصاد نفت و ریزی و توسعۀ اقتصادی اقتصاد نظری، برنامه اقتصاد کشاورزی،

 ؛و محیط زیست الملل، اقتصاد بانکداری، اقتصاد بین انرژی،

های حقوق اسالمی، حقوق عمومی، حقوق  مجموعه حقوق: شامل رشته (6

، حقوق تجارت، حقوق ارتباطات، حقوق اقتصادی، الملل خصوصی، حقوق بین

 ؛شناسی حقوق جزا و جرم

بازرگانی، مدیریت دولتی،مدیریت های مدیریت  مجموعۀ مدیریت: شامل رشته (8

و ارتباطات، مدیریت منابع انسانی، مدیریت صنعتی، مدیریت فناوری اطالعات 

 ؛و بیمه ،مدیریت گردشگریو حسابداری، مدیریت ریسکمالی 

ادبیات انگلیسی، ادبیات  های ادبیات فارسی، مجموعۀ زبان و ادبیات: شامل رشته (6

 های خارجی؛ عرب و مترجمی زبان
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شامل معارف قرآنی و حدیث، تفسیر، عرفان، فلسفه، ادیان و  معارف اسالمی: (1

 ؛مذاهب توحیدی، تبلیغ، شبهات دینی

ای،  مطالعات منطقه ،الملل های روابط بین : شامل رشتهمجموعۀ علوم سیاسی (5

 ؛المللی های بین دیپلماسی و سازمان

، و احتمال های ریاضی، آمار مجموعه علوم ریاضی و رایانه: شامل رشته (1

 ریاضیات محض و کاربردی و علوم کامپیوتر؛
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 ( ...بازنشستگان بانوان،

 ترکیب به توجه با تجارت بانک ای رسانه تبلیغات های استراتژی بهترین انتخاب .22

 مشتریان بندی دسته همچنین و ارائۀ قابل خدمات

 مالی کارهای و کسب بازار جذابیت سنجش و شناسایی .23
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 آمایش سند تهیه و خدمات توزیع های کانال ریزی برنامه مناطق، پتانسیل تحلیل .26

 شعب

 و ارزی از اعم ) بانک مشتریان به (ریالی ارزی،)ای بیمه خدمات انواع شناسایی .28

 (ریالی

 سودآوری و شعب در کار و کسب موفقیت بر مؤثر عوامل شناسایی و بررسی .26

 آن

 ئۀارا و بانکی سیستم در ارز نرخ نوسانات ریسک پوشش ابزارهای بررسی .21

 راهکار

 های نسبت با وجوه جریانات و زیان و سود ای، ترازنامه اقالم ارتباط بررسی .25

 مختلف صنایع سودآوری و مالی

 بانک نقدینگی از ور بهره استفاده مناسب مدل تدوین .21

 بانک امالك و ها دارایی از ور بهره استفاده مناسب مدل تدوین .30

 ها هلدینگ و ها شرکت تشکیل و بانک گذاری سرمایه مناسب مدل تدوین .31

 بانک اداری های هزینه اثربخشی و هزینه کنترل .32

 بانک ای سرمایه های هزینه اثربخشی و هزینه کنترل .33

 بانک انسانی منابع های هزینه اثربخشی و هزینه کنترل .36

 بانک IT های هزینه اثربخشی و کنترل .38

 بانک تبلیغاتی های هزینه اثربخشی و کنترل .36

 بانک خدمت خرید و پیمانکاری قراردادهای های هزینه اثربخشی و کنترل .31

 های تحلیل از استفاده با بانک کارمزدی درآمدهای افزایش های پتانسیل بررسی .35

 ها بانک سایر با ای مقایسه

 در پولشویی های فعالیت از جلوگیری در داخلی های کنترل اثربخشی سنجش .31

 بانکی عملیات

 بانک ستاد واحدهای KPI عملکردی کلیدی های شاخص تدوین .60
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 سود تحلیل مبنای بر ای سپرده اهداف جمله از بانک کمی اهداف تعیین نحوه .61

 زیان و

 انسانی نیروی وری بهره بررسی .62

 بانک (منقول غیر و منقول اموال) سرمایه وری بهره بررسی .63

 داخلی کنترلهای یکپارچه رهنمود»سازی پیاده عملی هایراهکار بررسی .66

COSO   بانک در» 

 تجارت بانک در ریسک مدیریت نظام سازی پیاده نوین های روش طراحی .68

 بانک در گرا سرویس معماری سازی پیاده بهینه الگوی .66

 گذاری سرمایه و بیمه بانک، خدمات از حاصل ترکیبی محصوالت بررسی .61

 بهبود هدف با بانکی خدمات سازی پیاده فرایندی مدل طراحی .65

 با متناسب بانکی نوین خدمات و محصوالت تعیین و تطبیقی مطالعات انجام .61

 اسالمی بانکداری

 و شهرها جدید بافت به توجه با شعب شبکه گسترش در مناسب الگوی ئۀارا .80

 الکترونیک بانکداری توسعه نیز

 قیمت ارزان منابع افزایش در الکترونیکی بانکداری خدمات تأثیر میزان بررسی .81

  بانک

 مسئولیت و مشارکت سازمانی، درون ارتباطات های روش بهبود و توسعه .82

 انسانی منابع پذیری

 و شهرها جدید بافت به توجه با شعب شبکه گسترش در مناسب الگوی ئۀارا  .83

 الکترونیک بانکداری توسعه نیز

 قیمت ارزان منابع افزایش در الکترونیکی بانکداری خدمات تأثیر میزان بررسی .86

 بانک
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 و علوم تربیتی شناسی روان ،علوم اجتماعیمجموعۀ حوزه : 

 تجارت بانک کارکنان انگیزش مناسب مدل تدوین .1

 پرسنل زندگی و کار تعادل افزایش هایراهکار بررسی .2

 کارکنان وری بهره و انگیزش بر بانک سازی خصوصی پیامدهای ارزیابی .3

 این افزایش هایراهکار معرفی و بانک کارکنان نشاط و شادابی ۀمطالع .6

 ها شاخص

 بانک شایسته و مستعد نیروهای پرورش و شناسایی مکانیزم .8

 نیروی شناسایی به منظور) و ها  تست ها، آزمون(علمی ابزارهای معرفی و بررسی .6

 بانکی  مشاغل در نیاز مورد انسانی

 جهت کارراه ئۀارا و اجتماعی سرمایه و سازمانی عدالت بر مؤثر عوامل بررسی .1

 تجارت بانک در ها آن ارتقای

 ها استراتژی کردن اجراپذیر جهت فرهنگی و سازمانی الگوی معرفی .5

 بانکداری و بانک نوین خدمات از استفاده سازی فرهنگۀ نحو بررسی .1

 ها استان در الکترونیک

 

 حقوقمجموعۀ حوزه :

 سپاری برون جمله از مطالبات وصول مؤثر های راه بررسی و شناسایی .1

 وصول و بانکی های پرونده پیگیری روند در دادرسی اطاله تأثیر بررسی .2

 بهینه هایکارراه ارایه در ها بانک مطالبات

 در آن تأثیر و بانک مدیونین ورشکستگی و اعسار دعاوی طرح علل بررسی .3

 مطالبات وصول
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 های تحصیالت تکمیلی نامه حمایت از پایان

 حوزه : مجموعۀ مدیریت و علوم اقتصادی

 بانک حقوقی واحدهای عملکرد بر سازی خصوصی تأثیر بررسی .1

 EFQM سازمانی تعالی مدل لحاظ به بانک وضعیت بررسی .2

 بانک مشتریان و محصوالت عمر چرخه تعیین بهینه الگوی تدوین .3

 کشور های بانک بر 3 بال اجرای اتتأثیر بررسی .6

 بانک ستادی واحدهای در متوازن امتیازی کارت سازی پیاده .8

 تجارت بانک در تنبیه و پاداش نظام اثربخشی و کارایی بررسی .6

 کارکنان بازدهی افزایش و سالمت بر کار محیط فیزیکی عوامل نقش  ارزیابی .1

 اسالمی بانکداری نظام در بازاریابی الگوهای تطبیقی بررسی .5

 به توجه با مشتریان جذب برای تبلیغات مناسب های شیوه انتخاب و بررسی .1

 مناطق های ویژگی

 در موجود های زیرساخت به توجه با وفادار مشتریان شناسایی الگوی تدوین .10

 بانک

 متمایز خدمات طراحی و خرد مشتریان مختلف های گروه نیازهای شناسایی .11

 بانکداری در اجتماعی های شبکه های ظرفیت از استفاده نحوه .12

 بانک موردی مطالعه)بانکی نظام در گذاری سپرده بر مؤثر عوامل بررسی .13

 (تجارت

 اصالح و شعب در مشتریان به خدمات (های گلوگاه)های وقفه شناسایی .16

 فرایندها

 های بانک در توسعه و تحقیق نهادهای و تحقیقاتی بودجه تطبیقی بررسی .18

 خارجی و داخلی

 بانک یک انتخاب در مشتریان ترجیحات بر مؤثر عوامل بررسی .16

 بانک شعب در نقد وجه بهینه نگهداری محاسبه الگوی تدوین .11
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 بانک های مزیت رویکرد با ارزی خدمات ارتقای های روش شناسایی و بررسی .15

 ارزی امور در

 بانک درآمدی پرتفوی تغییر و ها بانک درآمدی منابع وضعیت بررسی .11

 های بخش حسب بر منابع تخصیص های اولویت تعیین برای عملیاتی مدل ئۀارا .20

 اسالمی عقود و اقتصادی

 ATM  های دستگاه رسید کاغذهای تهیه هزینه کاهش چگونگی بررسی .21

 

 حوزه : مجموعۀ علوم اجتماعی

 بانکداری و بانک نوین خدمات از استفاده سازی فرهنگ ۀنحو بررسی .1

 استان در الکترونیک

 علوم اقتصادیحوزه: مجموعۀ 

 تعیین و اولویت بندی پتانسیل سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی  .1

 ساماندهی اعتبارات خرد در انضباط مالی بانک تأثیر .2

 گذاری های سربار در روند سرمایه هزینه تأثیر .3

 متغیرهای مالی و غیرمالی برای مشتریان حقوقی بانک تأثیربررسی  .6

 ها و اثرات آن بر بازپرداخت وامها برداری طرح ضرورت نظارت بعد از بهره .8

بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های پولی و اقتصادی استان ها به منظور شناسایی  .6

فرصت های جذب و تمرکز هرچه بیشتر منابع پولی و مراودات بانکی در راستای 

 افزایش سهم بازار بانک

 امکان سنجی استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی و تجهیز منابع .1

 بانک حکمت ایرانیان
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 طراحی مدل سیاستگذاری اعتباری بانک و توزیع بین بخشی تسهیالت .5

 طراحی نظام جامع نقدینگی .1

 

 مدیریتعلوم اقتصادی و حوزه: مجموعۀ 

مداری کارکنان  مشتریهای نهادینه سازی فرهنگ بازاریابی و  مطالعه تطبیقی شیوه .1

 های معتبر دنیا شعب در بانک

 سطح بازاریابی کارکنان در شعب یهای موردنیاز برای ارتقا شناسایی مهارت .2

روی بانک در استفاده از ابزارهای تامین مالی جدید  های پیش شناسایی فرصت .3

 اسالمی

 هزینه با هدف ایجاد های طراحی خدمات تکمیلی کم شناسایی و معرفی فرصت .6

 قیمت بانک های ارزان تمایز در سپرده

 های توریسم الکترونیک ها و چالش شناسایی فرصت .8

شناسایی نیازها و انتظارات بانکی کودك و نوجوان و طراحی ابزارهای تمایز  .6

 رقابتی و خدمات نوین بانکی ویژه آنها

 های زنان و تدوین استراتژی رسانه برای آنها شناخت عادات رسانه ای گروه .1

 سایی نیازها و انتظارات بانکی دانشجویان و طراحی راهکارهای جذب آنها شنا .5

های خاص کارکنان ارتش و طراحی خدمات  شناسایی نیازهای بانکی گروه .1

 بانکی ویژه آنها

سسات ؤشده از سوی م ۀها و تهدیدات خدمات ارائ بررسی و مقایسه فرصت .10

 آن بر پایداری منابع بانک تأثیرهای قرض الحسنه و  اعتباری و صندوق

های مختلف مشتریان خُرد به منظور طراحی  شناسایی نیازها و انتظارات گروه .11

 ابزارهای تمایز رقابتی و خدمات نوین بانکی ویژه آنها

های موفق دنیا و طراحی الگوی  بررسی نظام مدیریت مشتریان بزرگ در بانک .12

 مناسب
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 عمر مشتریان در صنعت بانکداری ۀالگویی برای تعیین ارزش چرخ ۀارائ .13

 بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مشتریان در انتخاب یک بانک .16

 بررسی میزان وفاداری مشتریان و راهکارهای بهبود آن .18

 طراحی نظام جامع تجهیز منابع مالی .16

و  سای شعب و عملکرد تجهیز منابعؤهای ارتباطی ر بین شایستگی ۀبررسی رابط .11

 وصول مطالبات و ...

 مبادله تجربیات مدیران موفق بانک ۀاحی و استقرار شبکطر .15

 ONETنیاز سنجی آموزشی شغل و شاغل بر مبنای الگوی  .11

 طراحی نظام جامع پرداخت مبتنی بر اهداف و عملکرد .20

بر نظام پرداخت  تأکیدپروژه طراحی و استقرار مدیریت عملکرد کارکنان با  .21

 مبتنی بر عملکرد

بانکی کشور و  ۀبندی در شبک های رایج بودجه بررسی نقاط قوت و ضعف نظام .22

 پیشنهاد الگویی بهینه برای بانک

های مبادالت  سازی عرضه خدمات نوین نظام مطالعه تطبیقی راهکارهای بهینه .23

 الکترونیکی

بررسی شکاف مابین منابع و مصارف در مدیریت شعب بانک در استان و ارائه  .26

 راهکارهای کاهش، تعدیل و انطباق آن

 بینی روندهای آتی ها و پیش های مالی شعب بانک استان ل صورتتحلی .28

مدت و  توزیع بهینه پورتفوی اعتباری بانک و تدوین سیاستگذاری اعتباری میان .26

 سالیانه بانک

 بندی اعتباری در عقود اسالمی با هدف افزایش درآمد بانک های بودجه روش .21

 های پیشرو دنیا های بازرسی و حسابرسی از راه دور در بانک تطبیقی نظام ۀمطالع .25

 (WFMS)طراحی و استقرار سیستم مدیریت گردش کار  .21

 گیری ریسک عملیاتی طراحی و پیاده سازی بانک اطالعاتی برای اندازه .30
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 طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش کارکنان بانک .31

محصوالت و خدمات بانکی به تفکیک نوع بررسی و تعیین قیمت تمام شده  .32

 خدمت

سای شعب و عملکرد ؤگیری ر های ادراکی و تصمیم بررسی رابطه بین شایستگی .33

 وصول مطالبات و ...  تجهیز منابع/

 ی روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع وهای رهبر بین شایستگی ۀبررسی رابط .36

 وصول مطالبات و ...

 موثر و کارآمد در شعب بانک در استان بازنگری و طراحی نظام گردش شغلی .38

، (ERP)های استقرار نظام مدیریت منابع انسانی  مدیریت سرمایه انسانی در حوزه .36

پروری، طراحی نظام  استقرار مرکز ارزیابی نیروی انسانی در بانک، جانشین

 مدیریت عملکرد کارکنان بانک و طراحی نظام مدیریت دانش بانک

 ارزیابی کارکنان در مشاغل مدیریتی )عالی(طراحی و استقرار کانون  .31

 طراحی نظام جامع مدیریت منابع انسانی بانک .35

 تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی .31

 بندی در بانک های معتبر دنیا مطالعه تطبیقی شیوه های بودجه .60

سازی نظام جامع مدیریت ریسک )اعتباری، نقدینگی،  مطالعه، طراحی و پیاده .61

 عملیاتی(

سازی نظام حسابرسی مبتنی بر  منظور پیاده های فنی به و شناسایی شاخص بررسی .62

 ریسک

شناسی جذب منابع  ها و آسیب بندی عوامل مؤثر بر جذب منابع توسط بانک رتبه .63

 توسط بانک سینا

 های بالقوه منابع مالی در مناطق مختلف کشور شناسایی پتانسیل .66

 خ سودپذیری جذب منابع بانکی نسبت به نر بررسی کشش .68
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 تأثیرها و  ارزیابی شقوق مختلف سهم از بازار و اهمیت هر یک از آنها برای بانک .66

 احتمالی تغییرات سهم در هر یک از بازارها بر قیمت سهام بانکها

 های جذب منابع ارزان قیمت و شناسایی بازارهای هدف بررسی شیوه .61

 سایر شعب بررسی عوامل موفقیت شعب موفق بانک و ارائه مدل اجرایی برای .65

 گذاری در نظام بانکی کشور بررسی عوامل موثر بر روند سپرده .61

شناسی و ارائه راهکارهای نوین در راستای وصول و کاهش مطالبات معوق  آسیب .80

 بانک

 های افزایش نرخ مؤثر تسهیالت اعطایی بانک بررسی روش .81

 طراحی الگوی عملی و موثر مدیریت نقدینگی بانک .82

 ها بانک ها و بدهی یسازی ترکیب دارای بهینه .83

 های مولد های ثابت غیر سودآور به دارایی شناسایی و تبدیل دارایی .86

راهکارهای اجرایی  ۀشناسی علل بروز تخلف در برخی از کارکنان و ارائ آسیب .88

 برای کاهش آن

بررسی راهکارهای تقویت و برقراری ارتباط شعب با سرپرستی ها مبتنی بر  .86

 بسترهای ارتباطی نوین

وری در حوزه های مدیریت تغییرات، مدیریت  بهره یسازمانی و ارتقا تحول  .81

(، بهبود، طراحی و توسعه محصوالت BPR)زنجیره تأمین، باز مهندسی فرآیندها 

 و طراحی نظام ارزیابی عملکرد واحدهای صف و ستاد

 مستندسازی و مهندسی مجدد فرآیندهای عملیاتی بانک در بخش صف و ستاد .85

 جامع سنجش بهره وریطراحی نظام  .81

 ۀریزی، برنام اطالعاتی برنامه ۀهای یکپارچ سازی سیستم طراحی و پیاده .60

 استراتژیک و ارزیابی عملکرد سازمانی

 طراحی و پیاده سازی نرم افزار اندازه گیری شکاف و تحلیل ریسک نقدینگی .61
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مضاء سازی سازمان به منظور استقرار ا ای آماده سنجی ارائه خدمات مشاوره امکان .62

 دیجیتال

 مدیریت ریسک و کاربرد گزارشات ریسک  در اجرا .63

 های تأمین اعتبار شده توسط بانک های نظارتی پروژه ها و سیاست تدوین مکانیزم .66

های تجاری و ارائه الگوی مناسب  بندی شعب بانک های مختلف رتبه شیوه ۀمقایس .68

 برای بانک

اثربخشی و کارایی واحدهای ارائه الگوی عملیاتی برای ارزیابی و سنجش میزان  .66

 ستادی بانک

 راهکارهای بهبود آن بانک با اصول حاکمیت شرکتی و ارائۀبررسی میزان انطباق  .61

مهندسی مجدد فرآیند مالی و استقرار سیستم مدیریت درآمد و هزینه و قیمت  .65

 تمام شده محصوالت و خدمات بانکی

 (گذاری خدمات بانکی )مبنای محاسبه کارمزد خدمات قیمت .61

های فروش با توجه به  های عابربانک و پایانه یابی بهینه شعب، دستگاه مکان .10

 تحوالت الکترونیکی و نظام نوین پرداخت

 های مختلف سنجش و ارزیابی قدرت برند بانک از جنبه .11

 سازی مدل بالندگی توانمندی افراد پیاده .12

 پروژه بازمعماری و تجدید ساختار سازمان .13

 های استاندارد سازی شعب بانک پروژه مطالعه تطبیقی طرح .16

 استقرار سامانه پایش برنامه راهبردی و ساالنه بانک .18

 سازی و فعال سازی سیستم نظام پیشنهادات و مدیریت دانش پروژه پویا .16

بومی در بانک با توجه به ابعاد ساختاری )نیروی انسانی(،  SOCطراحی مدل  .11

 فرایندی و سیستمی

 مبتنی بر مهندسی اجتماعیهای امنیت اطالعات  طراحی سیستم .15
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اندازی  روز دنیا و ارائه راهکار برای راه E-Voucherبررسی خدمات  .11

 های مشابه در بانک کشاورزی سرویس

 سازی بانکداری الکترونیک های و الگوی پیاده تدوین راهبردها و سیاست .50

های مختلف  ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه .51

 ان سیستم بانکیمشتری

 سازی خدمات نوین بانکی تدوین فرآیند تجاری ۀپروژ .52

شناسایی راهکارهای افزایش درآمدهای کارمزدی بانک از طریق بانکداری  .53

 الکترونیک

 

 حوزه: مجموعۀ علوم اجتماعی

بررسی تطبیقی جایگاه روابط عمومی بانک در نظام بانکی ایران و خارج از  .1

 روابط عمومی بانک به تفکیک استانهاشناسی فعالیت  کشور و آسیب

 های اجتماعی های اجرا شده بانک در قالب مسئولیت بررسی آثار اجتماعی طرح .2

های روابط عمومی بانک در استانها و ارائه راهکارهای  آسیب شناسی فعالیت .3

 اجرایی برای ارتقاء آن

ین ای گروههای مختلف مشتریان بانک در  استان و تدو شناخت عادات رسانه .6

 استراتژی رسانه برای آن استان
 

 علوم اقتصادی حوزه: مجموعۀ 

 های پولی و مالی )تورم و بانکداری اسالمی( های سیاست مکانیزم .1

 بانکداری اسالمی



 17معاونت پژوهشی دانشگاه   

 

 رویکرد بانک مرکزی در نظام بانکداری اسالمی  .2

 تأمین مالی مخارج دولت  .3

)صنعتی، کشاورزی و های مختلف اقتصادی  بانکداری اسالمی بر بخش تأثیر .6

 خدماتی(

 های اقتصادی  ثباتی های افزایش مقاومت بانکداری اسالمی به هنگام بیکارراه .8

 های اسالمی به بازارهای جهانی  سازی مالی و ورود بانک آزاد .6

 مکانیزم انتقال پول دربانکداری اسالمی  .1

 تحلیلی بر بانکداری متعارف، نگاهی مقایسه ای با بانکداری اسالمی  .5

  مطالعه تطبیقی بانکداری در کشورهای مختلف .1

 اقتصاد   سازگاری با اصول اساسی علم .10

 اسالمی ، معارفمجموعۀ علوم اقتصادیحوزه : 

 اهداف اصلی بانکداری اسالمی  .1

    اقتصادی( ،مفهوم بهره )به لحاظ حقوقی .2

 های مالی در اقتصاد اسالمی  گری ها و واسطه نامه وکالت .3

 ابزارها در بانکداری متعارف، نگاهی مقایسه ای با بانکداری اسالمی  .6

 ابزارهای خاص بانکداری اسالمی )ابزار خاص، ترکیب( .8

 ابزارهای مالی و تسهیالت بانکی  .6

 گذاران ابزارهای مالی و سپرده .1

 مطالعه تطبیقی در کشورهای مختلف  .5

 بانکداری اسالمینیازهای مالی در اقتصاد و تأمین این نیازها از طریق  .1

اطالعات نامتقارن در بانکداری اسالمی ، از دیدگاه اقتصادی )خطر اخالقی( ، از  .10

 از دیدگاه فقهی 

 (Securitization) یسازی در بانکداری اسالم اوراق بهادار .11
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 حوزه : مجموعۀ علوم اقتصادی و حقوق  

 انسجام و انطباق قوانین و مقررات با موازین اسالمی  .1

 ی عقودفقهی در اجرامشکالت  .2

 ها  لبررسی فرایند اجرایی مقررات و دستورالعم .3

 تبیین مقررات و قوانین در راستای حفظ فضای رقابتی سالم  .6

اطالعات نامتقارن در بانکداری اسالمی ، از دیدگاه اقتصادی )خطر اخالقی( ، از   .8

 دیدگاه حقوقی

 و حقوقی ماهیت و مدیریت ریسک در بانکداری اسالمی از نگاه فقهی .6

 تحلیل تعیین سود بانکی به لحاظ فقهی و حقوقی  .1

 

 حوزه : مجموعۀ علوم اقتصادی و مدیریت 

نگاه اقتصادی )ریسک  از ماهیت و مدیریت ریسک در بانکداری اسالمی .1

 گذاری...( سرمایه

 ماهیت و مدیریت ریسک در بانکداری اسالمی از  نگاه مدیریتی  .2

ین ، کرد، خرید و فروش دِ اقتصادی ) جریمه دیرتحلیل سود بانکی به لحاظ  .3

 جایزه ... (

 جبران ارزش کاهش پول در بانکداری اسالمی  .6

ها و کارآمدی ساختاری )نگاهی  چگونگی چارت )الگوی ( سازمانی بانک .8

 ای( مقایسه

 سیستمی بانکداری اسالمی  بررسی بانکداری اسالمی در کشورهایی با نظام تک .6

 اسالمی درسیستم بانکی دوگانه ) اسالمی و متعارف(بررسی بانکداری  .1

 (  Islamic Windowsای ) بررسی بانکداری اسالمی در سیستم گیشه .5
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 ها و بیمه و نهادهای مالی  مالیات .1

 ها با بیمه  بانک ۀرابط .10

 ها با دولت  بانک ۀرابط .11

 ها با بازار سرمایه  بانک ۀرابط .12

 ها با بانک مرکزی بانک ۀرابط .13

 ها  فرصتها و چالشوجود ،مبررسی وضعیت  .16

های دیگر  همچنین با بانکدیگر و های اسالمی در ایران با یک تعامل بانک .18

 کشورها 

ها با توجه به رعایت  سازی در بانک بررسی برقراری شرایط رقابتی و خصوصی .16

 اصول اسالمی

 شناسی اجرایی بانکداری اسالمی  آسیب .11

 علوم اجتماعی ،حوزه: مجموعۀ علوم اقتصادی

 عدالت اجتماعی  ات بانکداری اسالمی برتأثیربررسی  .1

ارتقای سطح دانش کارمندان در راستای شناخت هر چه بیشتر از اصول و قوانین  .2

 های دانشگاهی ...( بانکداری اسالمی )آموزش کارمندان ، کالس

    (و تاریخی اجتماعی ،مفهوم بهره )سیاسی .3

 

 اقتصادی علوممدیریت و مجموعۀ حوزه : 

های بانکداری خرد و  ( در زمینهp 1بازاریابی ) ۀهای آمیخت تدوین استراتژی .1

 شرکتی

 بانک دی
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 بررسی میزان وفاداری و نحوه نگهداری مشتریان و راهکارهای بهبود آن .2

 جایگاه برند بانک دی در صنعت بانکداری در مقایسه با سایر رقبا .3

 بانک دیطراحی و تدوین مدل ترکیب بهینه پرتفوی اعتبارات  .6

 ارائۀ الگوی مناسب برای تشخیص ریسک اعتباری و طراحی سامانه الزم برای آن .8

 بررسی عوامل مؤثر در کاهش مطالبات معوق بانک دی و راهکارهای پیشگیری .6

 بررسی عوامل مؤثر بر قیمت سهام بانک ها و بانک دی در بورس ایران .1

 و شبکه عصبیتعیین مدل بهینه منابع و مصارف با رویکرد منطق فازی  .5

بررسی ایجاد هلدینگ گروه مالی اعتباری برای بانک ها با رویکرد افزایش  .1

 بخشی و کارایی اثر

 های مختلف اقتصادی گذاری در بخش بندی پتانسیل سرمایهتعیین اولویت .10

 های تأمین مالی در بانک ها)تطبیقی( بررسی انواع روش .11

 بررسی عوامل مؤثر بر حاشیه سود بانک ها .12

مصارف بانک دی و مقایسه تطبیقی با سایر الگوهای داخلی و  ۀدل بهینارائۀ م .13

 خارجی بانک

 های مختلف اقتصادی کشور بانک به بخش ارائۀ الگوی بهینه تخصیص منابع .16

 ها های حسابرسی در بانک بررسی راهکارهای بهبود و ارتقا گزارش .18

 نگهداری وجه نقد در شعب بانک دی ۀتدوین الگوی بهین .16

ها با توجه به  سازی در بانک چگونگی برقراری شرایط رقابتی و خصوصیبررسی  .11

 رعایت اصول اسالمی

گذاری ارزی بانک دی با توجه به نوسانات نرخ  بررسی سنجش ریسک سپرده .15

 ارز

گیری، پایش و کنترل انواع ریسک )نقدینگی، اعتباری، عملیاتی،  شناسایی، اندازه .11

 بازار و ...(

 ها سازی سیستم مدیریت کیفیت در بانک پیادهاثر بخشی و اثرگذاری  .20
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وری بانک و تجزیه و تحلیل شاخص های شناسایی عوامل مؤثر در افزایش بهره .21

 وریبهره

 بررسی و طراحی نظام مدیریت دانش بانک دی .22

 های استفاده از هوش تجاری در بانک دی بررسی و بهبود شیوه .23

 حوزه : مجموعۀ حقوق و مدیریت

های عقود اسالمی)مرابحه، استصناع، خرید دین و...( در  انسیلبررسی مزایا و پت .1

 مقایسه با سایر عقود بانکی

سازی بانکداری اسالمی در کشورهای جهان و  پیاده ۀبررسی و مقایسه نحو .2

 شناسایی علل موفقیت و یا عدم موفقیت آنها

 و مقررات با موازین اسالمی بررسی انسجام و انطباق قوانین بانکی .3

طالعات نامتقارن در بانکداری اسالمی، از دیدگاه اقتصادی )خطر بررسی ا .6

اخالقی( از دیدگاه مدیریتی و از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی الزامات حقوقی 

 و تنگناهای حقوقی در وصول مطالبات معوق نظام بانکی

 نگهداری مشتریان و راهکارهای بهبود آن ۀبررسی میزان وفاداری و نحو .8

 مدیریتحوزه : علوم اجتماعی و 

 تحلیل رفتار مشتریان بانک دی در حوزه خدمات الکترونیک بانک .1

 بخشی تبلیغات بانک دیشناسایی عوامل مؤثر بر اثر .2

 شناسایی عوامل مؤثر در ارتقای نظام برند بانک دی .3

 بررسی عوامل ترجیحات مشتریان در انتخاب یک بانک .6

 تماعی بانک دیهای اج های مسئولیت شناسایی حوزه .8
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   یاقتصاد علوم مدیریت ومجموعۀ حوزه : 

 ( در بانک رفاهPLSبررسی الزامات اجرای مشارکت در سود و زیان)   .1

اجرای کامل بانکداری اسالمی بر متغیرهای مالی و اقتصادی و جلوگیری  تأثیر   .2

 های اقتصادی( های اقتصادی)تنظیم سیکل از بحران

 پذیری کامل با اصول شریعت مطالعه عقود جدید اسالمی با رویکرد بررسی تطبیق .3

بررسی میزان آمادگی و پذیرش مدیران ارشد نظام بانکی در اجرای کامل   .6

 بانکداری اسالمی

الحسنه و تعیین دقیق نرخ کارمزد  های قرض ای حساب بازنگری ساختار هزینه .8

 الحسنه قرض تسهیالت

نوین بانکداری در کشور مانند بانکداری سرمایه گذاری،  سازی الگوهای بومی .6

 خصوصی، جامع و ...

 بینی ریسک نقدینگی در بانک رفاه طراحی مدل مناسب مدیریت نقدینگی و پیش .1

 طراحی مدل زنجیره ارزش هلدینگ بانک رفاه .5

 محور در بانک رفاه  ریزی برنامه طراحی نظام بودجه .1

الی و غیرمالی جهت ارزیابی عملکرد های جامع م شناسایی و طراحی شاخص .10

 ها واحد

 الگوی مناسب قیمت تمام شده بر مبنای خدمت یا محصول ارائۀ .11

ها در جهت  ریزی عملیاتی بانک بر بودجه مؤثربندی عوامل  لویتوبررسی و ا .12

 اصالح الگوی مصرف

 بانک رفاه کارگران
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سازی سیستم  ریزی عملیاتی با نگاه ویژه به عامل پیاده بررسی موانع اجرای بودجه .13

قیمت تمام شده بر مبنای فعالیت واحدها در جهت اعمال صحیح این قسم از 

 ریزی بودجه

 الگوی پوشش ریسک در بازار سرمایه ارائۀطراحی و  .16

های اجرایی و نیازمندیهای قانونی انتشار انواع گواهی سپرده و راهکارشناسایی  .18

 الگوی مناسب ارائۀ

ذاری در بورس اوراق بهادار گ های سرمایه های توسعه صندوقراهکارشناسایی  .16

 الگوی مناسب ارائۀتهران و 

 ها و طراحی پرتفوی بهینه درآمدی بانک بررسی وضعیت منابع درآمدی بانک .11

شناسایی ترکیب بهینه منابع در بانک رفاه و تعیین اثرات آن بر بهای تمام شده  .15

 پول

 ( در بانک رفاهALMطراحی مدل مدیریت دارایی و بدهی) .11

مدل ترکیب بهینه پرتفوی سهام بانک با رویکرد ماکزیمم بازده و حداقل  ارائۀ .20

 ارزش در معرض ریسک

 ( ویژه بانکERMالگو سیستم جامع مدیریت ریسک )  ارائۀ .21

 بندی سالمت مالی ادارات امور شعب بانک الگوی رتبه ارائۀ .22

های عمومی و خصوصی و  های سالمت نظام اداری شامل شاخص تعیین شاخص .23

سازی و اجرای آن در  های اندازه گیری آن در بانک و چگونگی پیاده روش

 جهت ارتقاء سالمت اداری

ها با هدف حصول اطمینان از  بررسی عملکرد بخش نظارت بر اعتبارات بانک .26

 حسن اجرای عقود اسالمی

به منظور ارتقای سطح  راهکار ارائۀبررسی نقش امنیت در بانکداری مجازی و  .28

 نک رفاهامنیت در با

 تدوین سازوکار مدیریت رخدادهای امنیتی در فضای سایبری بانکی .26
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 های کشف تخلفات بانکی در حوزه کارتراهکارشناسایی  .21

 های فراروی حسابرسی داخلی در بانک بررسی الزامات و چالش .25

 بررسی نقش حسابرسی داخلی جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بانک .21

 دآوری بانکبررسی نقش حسابرسی داخلی در سو .30

ۀ الگوی های بانکی و ارائ شناسایی معیارهای ارزیابی کارآیی و اثربخشی فعالیت .31

 مربوط

ریزی عملیاتی و ارزیابی و پایش  الگویی مناسب برای برنامه ارائۀالگوبرداری و  .32

 آن در واحدهای ستادی بانک

 الکترونیکیهای  طراحی سازوکار مناسب به منظور اعمال کنترل داخلی فعالیت .33

 بررسی رابطه بانکداری الکترونیک و پولشویی در بانک رفاه .36

 به منظور افزایش ضریب کیفیت امالك بانک راهکار ارائۀشناسایی و  .38

 ها ارزیابی چرخه عمر دارائی .36

 یابی جهت تاسیس شعب با موقعیت تجاری مکان مؤثرهای  شناسایی شاخص .31

ها با جذب منابع بیشتر در  شهرستانافزایش/ کاهش تعداد واحدهای ارزی در تأثیر .35

 این شعب

فایده حضور فیزیکی در بازارهای بانکی  –گذاری و هزینه بررسی شرایط سرمایه .31

 خارج از کشور

 سازی مصارف ارزی در بانک های افزایش و متنوعراهکار ارائۀ .60

 مدل پیش بینی ریسک پرتفوی ارزی بانک و معرفی پرتفوی بهینه ارزی  ارائۀ .61

 اعتبارسنجی مشتریان برای تسهیالت خرد بدون وثیقه و ضامن مدل ارائۀ .62

های مالی مشتریان بر روی کاهش  های مالی در صورت بررسی اثر بهبود نسبت  .63

 نکول تسهیالت دریافتی

 کاربرد داده کاوی در مدیریت ریسک عملیاتی .66

 تحلیل و بررسی آثار نوسانات نقدینگی بر توان اعتباردهی بانک رفاه کارگران .68
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ها در حوزه خدمات اعتباری )نیازسنجی، طراحی  ررسی عملکرد سایر بانکب .66

 خدمات و ارزیابی اثربخشی(

گذاری محصوالت اعتباری با رویکرد سودآوری با توجه به  الگوی قیمت ارائۀ .61

 های کلی اقتصاد مقاومتی ابزارهای موجود و نیز الزامات مترتب بر سیاست

های سودآوری و ریسک  شناسایی بازارهای هدف بانک بر اساس شاخص .65

 الگوی مناسب بانک ارائۀاعتباری و 

 بررسی میزان موفقیت بانک در اعطای تسهیالت و موانع و مشکالت آن .61

 مدل بهینه برای سبد منابع و تسهیالت اعطایی بانک ارائۀبررسی و  .80

 سنجش ریسک اعتباری پرتفوی تسهیالت بانک  .81

به ارزش در معرض نکول تسهیالت اعطایی بانک رفاه در زمینه ریسک محاس .82

 اعتباری 

 های بهینه سنجش ریسک اعتباری در بانک رفاه تعیین شاخص .83

های  طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی بر اساس ریسک اعتباری با استفاده از مدل .86

 گیری چند معیاره پیش بینی و تصمیم

اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل شبکه عصبی بندی  طراحی بهینه مدل رتبه .88

 و رگرسیون لجیت

بندی مشتریان حقوقی بانک ها بر حسب ریسک اعتباری یه  الگو جهت رتبه ارائۀ .86

 DEAروش 

های  طراحی مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده .81

 در حوزه ریسک اعتباری FDEAفازی 

ها قبل از پرداخت  ی اعتبارسنجی و ترازنامه سود )زیان( شرکتها بررسی روش .85

های  ها از طریق اعالن توقف تسهیالت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بانک

 صوری

 الگوی بهینه ارائۀها در بانک رفاه و  آسیب شناسی مکانیزم بررسی طرح .81
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 های نظارت اثربخش بر مصارف در بانکراهکارها و  تعیین شاخص .60

های پرداخت در بانکداری الکترونیکی و ارائۀ  تحلیل عملکرد و توسعه درگاه .61

 الگو جهت افزایش سهم بازار بانکداری الکترونیکی

تدوین سند معماری و ، کاوی بانک رفاه سنجی ایجاد انباره داده و داده امکان .62

و های بانکداری الکترونیک متناسب با وضعیت فعلی  افزاری سامانه بسترهای نرم

 وضعیت مطلوب

 COBITبررسی مسائل حاکمیت فناوری اطالعات بانک در چارچوب  .63

 در بانک ITILسازی  بررسی امکان سنجی پیاده .66

کاوی  های داده بندی مشتریان بانک رفاه با استفاده از تکنیک ارائۀ الگوی رتبه .68

 جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری 

  های نرم افزاری داخلی یستمخصوص سبه کارگیری تکنولوژی رایانش ابری در  .66

 بانک

 طراحی نقشه راه استقرار هوش تجاری در بانک رفاه  .61

در  ERP (Planning Enterprise Resourse) سازی سیستم بررسی نحوه پیاده .65

ها و فرآیندهای بانک در یک سیستم  سطح بانک، به منظور گردآوری تمام داده

 های عصبی واحد تعیین اهداف منابع و مصارف با رویکرد منطق فازی و شبکه

 شناسایی خدمات جدید بانکداری الکترونیک و بررسی امکان ارائۀ در بانک رفاه  .61

 های استراتژی نظام جامع مدیریت ریسک فناوری اطالعات  ارائۀ مدل .10

 ارائۀ مدل مناسب جهت ارزیابی و کاهش ریسک بانکداری الکترونیک  .11

 های فناوری اطالعات بانک رفاه بندی ریسک شناسایی و اولویت .12

بررسی آثار بازدارندگی احکام صادره کمیته انضباطی بر حجم و تعداد تخلفات  .13

 بانک

 یشگیری از پولشویی و مبارزه با مفاسد اقتصادی در بانکنقش حراست در پ .16
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امکان تعیین الگو برای رفتار مشتری و تحلیل آن با رویکرد شناسایی بهینه موارد  .18

 مشکوك به پولشویی

 های جدید مبارزه با پولشویی بر اساس رفتار مشتریان شناسایی شاخص .16

ظور شناسایی موارد ای به من ارائۀ الگویی جهت تشخیص ارتباطات مالی شبکه .11

 مشکوك به پولشویی

های نوین جهت  های اسالمی به منظور تدوین طرح مقایسه تطبیقی خدمات بانک .15

 اجرا

های کارراهشناسی اجرای بانکداری اسالمی در نظام بانکی کشور و ارائۀ  آسیب .11

 مناسب با تاکید بر بانک رفاه

 تعیین شاخص و ارائۀ الگوی ارزیابی بانکداری اسالمی .50

 های کلیدی بانک اجرای بانکداری اسالمی بر سنجه تأثیربررسی   .51

 کارگران تدوین الگوی وفادارسازی مشتریان در بانک رفاه .52

 بندی مشتریان بانک رفاه کارگران ارائۀ الگویی جهت سنجش ارزش و بخش .53

 ارائۀ الگوی کسب و کار بانکداری شرکتی .56

 ارائۀ الگوی کسب و کار بانکداری اختصاصی .58

 الگوی کسب و کار بانکداری شخصیارائۀ  .56

 STPچگونگی توسعه بازار خدمات و محصوالت بانک بر اساس مدل  .51

 تدوین برنامه جامع مدیریت برند بانک رفاه کارگران .55

 سنجی ایجاد واحدهای جدید کسب و کار در شعب بانک امکان .51

 کارگران بانک رفاه -ارائۀ الگویی برای تعیین چرخه عمر محصوالت بانکی .10

های مشتریان ویژه  ۀ الگو طراحی خدمات بانکی بر اساس نیازها و خواستهارائ .11

 بانک

 های متنوع سازی درآمدی شناسایی و بررسی راه .12

 های اجتماعی در صنعت بانکداری بررسی کارکردهای شبکه .13
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 طراحی مدل ارزیابی میزان اثربخشی تبلیغات بانک در سطح جامعه .16

 انسانی در سطح فردی و واحدیارائۀ الگوی سنجش عملکرد حوزه منابع  .18

های  ها بر اساس شاخص بندی مشاغل ویژه بانک بندی و رتبه ارائۀ مدل طبقه .16

 ارزیابی مشاغل

بررسی و تعیین درجه سختی مشاغل بانک در سطوح صف و ستاد در مقایسه با  .11

 های کاری سایر رسته

 شناسایی عوامل مؤثر در بهبود ارتباطات وایجاد همدلی سازمانی بانک .15

مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی کارکنان شعب بانک رفاه  تأثیربررسی  .11

 کارگران 

های جانشین پروری و مدیریت استعدادها و ارائۀ مدل بومی  بررسی مدل .100

 برای بانک

 های مبتنی بر عملکرد در بانک بررسی اثربخشی سازوکار پرداخت .101

ۀ الگوی بهینه جهت های سازمانی در بانک رفاه و ارائ بررسی انواع تعارض .102

 مدیریت آن

های آموزشی متناسب با نظام ارتقاء و انتصاب  سازی دوره طراحی الگوی پیاده .103

 کارکنان در سطوح مختلف بانک

ها در صندوق بازنشستگی کارکنان بانک و  تحلیل هزینه فایده عضویت بانک .106

 های جایگزینراهکارارائۀ 

 حقوق مجموعۀحوزه : 

 برعملکرد واحدهای حقوقیسازی  خصوصیتأثیر .1

های بانکی ووصول مطالبات  دادرسی در روند پیگیری پرونده ۀاطال تأثیربررسی  .2

 بهینه راهکار ارائۀها و  بانک
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آن  تأثیرشناسایی علل طرح دعاوی متعدد اعسار و ورشکستگی مدیونین بانک و  .3

 در وصول مطالبات

های مختلف  پرداخت تسهیالت مجدد به بدهکاران در بخش تأثیربررسی  .6

 آن بر میزان وصول مطالبات تأثیراقتصادی و 

های صنعتی و  بررسی موضوع نحوه پذیرش امالك واقع در شرکت شهرك .8

صنعتی به عنوان وثیقه با لحاظ قوانین و  -امالك واقع در مناطق آزاد تجاری

ترهین، فروش، تخلیه و نحوه نقل و  مقررات مربوطه و بررسی مقررات راجع به

 انتقال سرقفلی)در خصوص امالك تجاری و یا اداری دارای سرقفلی(

بررسی چگونگی و ابعاد حقوقی مترتب بر توثیق اسناد تجاری وگواهی سپرده  .6

 ها سایر بانک

مدل جهت وصول مطالبات با حداقل  ارائۀبررسی چگونگی وصول مطالبات و  .1

 هزینه 

 الگوی انگیزشی کارکنان برای وصول مطالبات ارائۀطراحی و  .5

بررسی مسئولیت ضامن در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در صورت  .1

 ورشکستگی متعهد اصلی

 بررسی مسئولیت مدیران نسبت به تعهدات شرکت در قبال اسناد تعهدآور بانکی .10

وکارهای حقوقی جدید در خصوص بهبود وصول مطالبات  بررسی اثربخشی ساز .11

 ها بانک

های بدهکاران  ها در توقیف حساب های افزایش اختیارات بانکراهکارررسی ب .12

 ها نزد سایر بانک

 های نوین وصول مطالباتکارراهبررسی و شناسایی  .13

 بر افزایش مطالبات غیرجاری مؤثرسازمانی  بررسی و شناسایی عوامل برون .16
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  اسالمی،معارف تربیتی شناسی و علوم ، روانعلوم اجتماعیمجموعۀ حوزه : 

)موضوعات  بررسی آثار اجرای بانکداری اسالمی بر مسئولیت اجتماعی بانک   .1

 اجتماعی، محیطی، اخالقی و ...(

  سازی بانکداری اسالمی بررسی و شناسایی الزامات اجتماعی و فرهنگی پیاده    .2

ها در همسویی با شورای فقهی  های فقهی بانک کارکردهای کمیته تأثیربررسی  .3

 ها مرکزی و اجرای صحیح عقود اسالمی در بانکبانک 

شناسی مشتریان  سازی خدمات بانکی بر اساس گونه ارائۀ الگو جهت ویژه .6

 )جغرافیایی، درآمدی، فرهنگی و ...(

 ای مخاطبان بررسی و تعیین عادات رسانه .8

رسانی و پاسخگویی بانک رفاه  بررسی میزان رضایت مشتریان از ارتباطات، اطالع .6

 های دیگر مقایسه با بانکدر 

  های اجتماعی در حوزه فعالیت روابط بررسی تطبیقی نقش استفاده از شبکه .1

 عمومی بانک

 شناخت عوامل مؤثر در بهداشت )جسم و روان( و نقش آن در عملکرد کارکنان .5

های روانشناختی منجر به تخلفات مالی و رفتاراجتماعی غیرهمگون  بررسی زمینه .1

 در میان کارکنان

 های ارتقای بهداشت روانی کارکنانکارراهبررسی   .10
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 و مدیریت  مجموعۀ علوم اقتصادیحوزه : 

 طراحی مکانیزم های اجرایی استفاده از ابزارهای نوین مالی در بانک سپه .1

 طراحی الگوی بهینه توزیع پرتفوی اعتباری بانک بر اساس عقود اسالمی .7

های متنوع سازی مصارف کارراه ارائۀهای ارتقای خدمات ارزی بانک و  روش .7

 ارزی

های ارزی در راستای مدیریت منابع  ها و بدهی مدلی برای مدیریت دارایی ارائۀ .9

 ارزی بانک

 های ارزی بانک ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی بر دارایی آثار سیاست .1

و اصالح آن به منظور نقاط قوت و ضعف سیستم دریافت و پرداخت ارزی  .6

 )درون سپاری( (ITRS) گیری معامالت بین المللی کردن سامانه گزارش اجرایی

 طراحی خدمات و محصوالت بانکی براساس نیازها وانتظارات آتی مشتریان .2

های بانک سپه با استفاده از رویکرد منطق  طراحی الگوی تعیین اهداف سپرده .8

 فازی و شبکه های عصبی

 مناسب برای محاسبه سود و زیان واقعی مناطق و شعبتدوین الگوی  .4

 ئۀها و ارا شناسی نظام بازاریابی بانک سپه در مقایسه با سایر بانک آسیب .11

 های پیشنهادیکارراه

 طراحی فرآیند عملیات تحقیقات بازار و تعیین الزامات آن .11

 آیندهنگاه به  های تبلیغات وبازاریابی بانک سپه با طراحی و تدوین استراتژی .17

گیری در بانک برای  الگوی مناسب تصمیم ارائۀگیری و  الگوهای مختلف تصمیم .17

 حوزه منابع انسانی

 بانک سپه
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 الگوی جامع شناسایی، انتخاب و انتصاب افراد برای مشاغل مدیریتی و تخصصی .19

شدن  نیروی انسانی بانک سپه برای چابکها و ابزارهای مورد نیاز  شناسایی مهارت .11

   متغیر به تفکیک واحدهاو رویارویی با محیط 

 مدل برای تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان بانک سپه ارائۀ .16

بانک  IT در بانک سپه با توجه به چشم انداز برنامه IT تدوین برنامه استراتژیک .12

 ساله( 3مرکزی )رویکرد 

های کارراه ارائۀها و موانع عرضه و توسعه خدمات نوین و  شناسایی محدودیت .18

 وضعیت موجودبهبود 

سازی پایگاه نگهداری اطالعات در مواقع اضطرار )سایت  های پیادهکارراه .14

 های نوین روش ۀبحران( با رویکرد ارائ

 علوم تربیتیشناسی و  ، روانعلوم اجتماعیمجموعۀ حوزه : 

های بانکداری  های پیشگیری از جرم و افزایش امنیت در سیستمکارراه .1

 نظر گرفتن راهبردها و الزامات پلیس فتاالکترونیک بانک سپه با در 

 های داخلی توسعه مستمر و هوشمند نظام کنترل .7

 مدل تعیین سطح فعالیت مشتریان ارائۀ .7

 سنجش رضایت مشتریان به صورت فصلی .9

 عوامل محیط کاری )ارگونومی( بر سالمت جسمی و روحی کارکنان بانک تأثیر .1

 خدمت کارکنان در بانک سپههای روانشناختی بدو  طراحی و تدوین آزمون .6
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 مدیریت  و یاقتصاد علوم مجموعۀحوزه : 

رسانی به  برای خدمت (IOT) سنجی استفاده از تکنولوژی اینترنت اشیاء امکان .1

 مشتریان 

 های بانکی  برای سودآوری سرویس  های اجتماعی کارگیری شبکه هب .7

 بر اساس تکنولوژی  تلفن همراه  های جدید کسب و کار از طریق ایجاد مدل .7

NFC  

 های بزرگ  در شبکه ipv6 به ipv6 مهاجرت از ۀبررسی نحو .9

مراکز داده و   در حوزه (BCP) ریزی تداوم کسب و کار بررسی ضرورت برنامه .1

 های حیاتی بانک راهکارهای استفاده مشاع از مراکز داده  سرویس

بانکداری الکترونیک به منظور در حوزه  Omnichannel ۀمدلی بر پای ۀارائ .6

 های بانک  افزایش وفاداری مشتریان و کاهش هزینه

بانکداری الکترونیک با استفاده از  ۀخدمات متمایز در زمین ارائۀبررسی چگونگی  .2

 های اقیانوس آبی  استراتژی

طراحی سیستم شبکه تشویق به منظور تبدیل بازخورد مشتریان بانک به  .8

 بهتر در زمینه بانکداری الکترونیکی محصوالت و فرایندهای 

های نو در زمینه بانکداری الکترونیکی به  راهکارهای خالقانه جهت ایده ارائۀ .4

 ها  منظور کاهش نرخ سوئیچ مشتریان در بین بانک

مجاز  های پرداخت غیر های جستجوگر اینترنتی جهت کشف درگاه ربات  طراحی .11

 بانکی 

شدن انباره داده در بانک و استفاده از  عملیاتیهای  ها و فرصت بررسی چالش .11

 کاوی  های داده تکنیک

 بانک سینا
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آن بر  تأثیرهای بانکداری الکترونیکی و  بندی مشتریان در استفاده از سرویس دسته .17

 دهی بانک  سود

وری اهای فن سیاست تأثیرالگوی مناسب در خصوص  ارائۀمطالعات تطبیقی و   .17

  OutSourceو  Inhouse  ها به صورت پروژهاندازی  اطالعات در رابطه با راه

ها برای اتخاذ  در بانک ESS و MIS های تعیین الگوی ایجاد نقش سامانه .19

 تصمیمات مدیریتی در طبقات میانی، ارشد و استراتژیک 

 چارچوب معماری سازمانی مناسب برای بانک  ارائۀ .11

 احراز )اعتبار سنجی( تراکنش های مالی براساس رفتار مشتریان  .16

بندی و  کاوی در شناسایی، بخش های داده کارگیری تکنیک های به بررسی مدل .12

مدلی عملیاتی جهت  ۀتحلیل رفتار مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی و ارائ

 سازی  پیاده

 های صرفه جویی انرژی در مراکز اداری  راهکار .18

 نوسان اخبار و متغیرهای اقتصادی بر بازارها  تأثیربررسی  .14

 الگوهای توسعه بانکداری اختصای در دنیا بررسی  .71

 بررسی الگوی توسعه بانکداری شرکتی در دنیا  .71

 های ایرانی  بررسی و مقایسه تطبیقی استراتژیک بانک .77

 ها  الگو برداری از خدمات موفق بانک .77

 اقتصاد سیاسی بر متغیرهای اقتصادی تأثیربررسی  .79

 سال آینده  20بررسی الگوهای پیش بینی شده در دنیا برای بانکداری در  .71

 سنجش و اندازه ریسک صنایع  .76

 های خارجی و داخلی و بانک سینا  شناخت شکاف کیفیت خدمات بین بانک .72

عوامل کالن اقتصادی بر بازار سپرده، تسهیالت و  تأثیرتحلیل و پیش بینی  .78

 مطالبات مشکوك الوصول 

 وصول مطالبات و تجربه های موفق دنیا  مؤثررهای نوین و بررسی راهکا .74
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 بررسی شیوه های جذب منابع ارزان قیمت و شناسایی بازارهای هدف  .71

شناسایی فرصت های پیشرو بانک در استفاده از ابزارهای تامین مالی جدید  .71

 اسالمی

 بر ارتقای برند در بانکها  مؤثربررسی عوامل  .77

 مثبت و منفی دهان به دهان  فاکتورهای اثرگذار بر توصیه .77

شناسایی عوامل کلیدی در طراحی دکوراسیون داخلی و نمای شعب بانک سینا  .79

 در جذب مشتری 

بانک سینا در بین مردم با  (Brand Image) های بهبود تصویر برند بررسی روش .71

 راهکارهای مناسب  ارائۀاستفاده از ابزارها و 

 بانکداری )مقایسه رقبای بانک سینا(جایگاه یابی برند بانک سینا در صنعت  .76

 سنجش و ارزیابی قدرت درونی و بیرونی برند بانک سینا  .72

  بررسی میزان اثربخشی تبلیغات بانک سینا در میان مشتریان .78

 

 مدیریت و  مجموعۀ علوم اقتصادیحوزه : 

سازی سیستم   عملیاتی ساالنه و پیاده ۀراهبردی پنج ساله و برنام ۀتدوین برنام .1

 پایش

 های افزایش آنکارراه ارائۀبررسی سهم بازار بانک صادرات ایران و  .2

 تخمین حجم نقدینگی و اثرات آن بر منابع بانک .3

 بهایابی محصوالت و خدمات بانکی .6

 (A.B.C)یابی بر مبنای فعالیت  هزینه .8

 بانک صادرات بانک صادرات
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افزاری داخلی  های نرم سیستمکارگیری تکنولوژی رایانش ابری در خصوص  هب .6

 بانک

 سازی ترکیب منابع و مصارف در سطح شبکه بهینه .1

 (Expert system)استفاده ازسیستم های خبره در عملیات بانکی .5

 یار در عملیات بانکی های تصمیم استفاده از سیستم .1

های  و کنترل  یک سیستم پشتیبان تصمیم خبره در کنترل فرآیندهای بازرسی ارائۀ .10

 داخلی بانک

 تدوین راهبردهای دانش سازمانی در بانک صادرات ایران .11

 طراحی و استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی در شبکه بانک صادرات ایران .12

 باز مهندسی فرآیندهای داخلی بانک صادرات ایران .13

 ریزی بندی مشتریان جهت برنامه تحلیل مستمر نتایج پروژه خوشه .16

 دل بازاریابی مصارف در بانک صادرات ایراناستقرار م .18

 بندی اعتباری مشتریان کاوی برای رتبه سازی مدلی مبتنی بر داده پیاده .16

 و حقوق علوم اجتماعیمجموعۀ حوزه : 

 شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن در شناخت انواع جرایم .1

 اجتماعیهای  های متداول بانکداری از طریق شبکه بررسی روش .2

  

 بانک قوامین
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 های تحصیالت تکمیلی نامه حمایت از پایان

 مدیریت  و یاقتصادمجموعۀ علوم : حوزه

آن بر  تأثیربررسی امکان سنجی ایجاد شعب هوشمند در بانک قوامین و  .1

 سودآوری بانک

خدمات  ارائۀالگوی برای شناسایی و طبقه بندی مشتریان نمونه و چگونگی  ارائۀ .2

 به آنان

داری بدون ربا در کشورهای مقایسه تطبیقی الگوهای بازاریابی در نظام بانک .3

 اسالمی

 تأثیرنک قوامین و خدمات بانکداری اختصاصی در با ارائۀبررسی امکان سنجی  .6

 آن بر سودآوری

آن  تأثیرنک قوامین و خدمات بانکداری شرکتی در با ارائۀبررسی امکان سنجی  .8

 بر سودآوری

ها در تخصیص  اثرات آنبر ایجاد منابع پایدار در بانک و  رمؤثبررسی عوامل  .6

 بهینه منابع

 امینرابطه بین کیفیت خدمات و ارزش نام تجاری در بانک قو .1

 استراتژی های مرتبط ارائۀازار و بررسی و موقعیت و جایگاه بانک قوامین در ب .5

 ی بانک برای تحقق اقتصاد مقاومتیها تدوین استراتژی و برنامه .1

 استای پیاده سازی اقتصاد مقاومتیهای ارزیابی فعالیت بانک در ر شاخص تدوین .10

 تدوین الگوی مدیریت جهادی در حوزه مدیریت بانکی. .11

اثربخشی در  یخدمات بانکی به منظور ارتقا ارائۀبازبینی و بازطراحی فرآیندهای  .12

 حوزه اقتصاد مقاومتی

 بانک قوامین
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ریان جدید و افزایش های مناسب برای جذب مشتکارراه ارائۀطراحی الگوها و  .13

 کید بر یکی از انواع خدمات(أبا توفاداری مشتریان قدیم) 

بازار امروز و جذب اثربخشی خدمات نوین بانکداری الکترونیک در  تأثیربررسی  .16

 و حفظ مشتریان

های  شیوه الگویی مناسب و کاربردی در سنجش اثربخشی تبلیغات، طراحی ارائۀ .18

 نو برای انواع تبلیغات

و رضایتمندی مشتریان  POS عملکرد دستگاه های خودپرداز و تأثیربررسی  .16

 بانک

 بازاریابی در جهت رضایت مشتریان بررسی و تعیین اولویت آمیخته .11

 با تاکید بر بانکداری الکترونیک بر بازاریابی خدمات بانکی مؤثربررسی عوامل  .15

 بازاریابی ریزی استراتژیک برنامهانتخاب الگوی بازاریابی مناسب با رویکرد  .11

 ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریاننقش تبلیغات بر توسعه  .20

ی آن بر نگرش و ترجیحات ابعاد کیفیت خدمات با توجه به نام و نشان تجار تأثیر .21

 مشتریان 

  

 بانک مسکن
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 : اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعیحوزه

 تلفن تماس شرح ردیف

 66812612 و ارزیابی جریان مالی بازار مسکن و ساختمان برآورد 1

 66812612 طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی 2

3 
سنجش میزان اثربخشی پیام های تبلیغاتی بانک مسکن از نگاه 

 مراجعان به شعب شهر تهران
66812618 

6 

تحلیل وارزیابی عوامل مؤثر بر نگهداری وجذب مشتریان بانک 

انواع صنوف مرتبط با بخش مسکن  تـأکید بر مشتریانمسکن با 

 وساختمان در استان تهران

66812618 

8 
شناسایی و تعریف بازارهای کسب و کار جدید در حوزه ساختمان 

 و مسکن
66812616 

 66812611 مطالعه تطبیقی لباس متحدالشکل کارکنان بانک مسکن 6

 66812618 پروژه سرمایه گذاری خارجی 1

 

  

مسکنبانک   
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 مجموعۀ اقتصاد و علوم اجتماعی حوزه:

خدمات اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران به خانواده های شاهد و ایثارگر و  .1

 توانمندسازی آنان

 و پیامدهای آن  رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران  .2

  با شهدا و ایثارگران در ارتقای فرهنگ عمومی جامعهاثربخشی تابلوهای مرتبط  .3

 مجموعۀ حقوق حوزه:

« درمان»و « اشتغال» های ارائه خدمات موانع و مشکالت قوانین و دستورالعمل .1

  گروه های ایثارگری

 و مدیریت علوم اجتماعیمجموعۀ حوزه : 

 شدن استقبال خیرین از مشارکت و همراهی با حساب کمبررسی دالیل  .1

ر نیازمند با توجه به اهداف حساب ابندی و گزینش صحیح اقش های اولویت روش .2

100 

های تبلیغات صحیح و کارآمد با هدف اعتمادسازی اقشار مختلف و جذب  روش .3

 خیرین

 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر

 امام خمینی( 100)حساب بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
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هایی که بالعوض  الحسنۀ خیرین )کمک های قرض چگونگی جذب کمک .6

ها در زمان  برداری مناسب از آن و تضمین عودت کمک های بهره روش نیست( و

 مورد توافق

 های صحیح واگذاری از نظر اجتماعی شناسایی روش .8

ایجاد فرهنگ صحیح استفاده و پرهیز از فروش واحدها توسط متقاضیان با  .6

 برخورد با اولین مشکل به منظور جلوگیری از محروم شدن مجدد متقاضی

 ت خیرین واقعی و جلوگیری از سوء استفاده افراد خیرنماهای شناخ روش .1

به محرومین و  100های موجود کمک هیئت امناء حساب  بازنگری در روش .5

 های نوین و کارآمد معرفی روش

های مناسب افزایش درصد تحقق تعهدات خیرین و ادامه همراهی  بررسی روش .1

ه به محرومین از خیر در طول مدت انجام تعهدات و پرهیز از لطمات وارد

 انصراف خیرین

 100ها و نهادها با حساب های همکاری سازمان بررسی زمینه .10

 حقوق مجموعۀحوزه : 

های  تحقیق و شناسایی قوانین مرتبط با ساخت مسکن محرومین و روش .1

 ها برداری مناسب از آن بهره

 های صحیح واگذاری از نظر حقوقی  شناسایی روش .7
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 علوم اجتماعی مجموعۀ حوزه : 

 پذیر ومهاجرفرست های مهاجر های اجتماعی و اقتصادی استان بررسی ویژگی .1

ساله  61-18های در آستانه ازدواج و زنان همسر دار  بررسی نحوه نگرش زوج .2

 بر آن مؤثرقتصادی و فرهنگی نسبت به فرزندآوری و شناخت عوامل اجتماعی، ا

 ایجاد موزه مجازی مرکز آمار ایران .3

 های جنسیتی بندی شاخص معرفی و اولویت .6

 های بین دو سرشماری در سه شهرستان نمونه سازی جمعیتی در سال شبیه .8

 التحصیالن دانشگاهی وضعیت اشتغال فارغ .6

 برآورد فرصت شغلی در ایران .1

 برآورد خط فقر در ایران .5

 علوم ریاضی و رایانهعلوم اقتصادی، مجموعۀ حوزه : 

 اندازی بانک اطالعاتی آمارشناسان کشور طراحی و راه .1

 گویی بیزی در آمارهای رسمی های استنباط و پیش بررسی استفاده از روش .2

 راه اندازی وب سایت آماری کودکان و نوجوانان .3

 درآمد دائمی در اقتصاد ایران برآورد .6

 وری ملی های بهره تعریف و استانداردسازی شاخص .8

 های جمعیتی انجام شده در ایران بینی مروری بر پیش .6

ی فناوری اطالعات و ارتباطات در  آمارگیری از بخش خانوار و افراد در حوزه .1

)محاسبه  ITU هانی مخابرات های مرتبط با سازمان ج شاخص ۀچارچوب محاسب

 ([ضریب نفوذ اینترنت در کشور

 پژوهشکدۀ آمار

http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/248/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/206/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/206/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/163/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/163/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/244/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/203/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/208/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/221/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/207/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/164/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/164/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/211/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/239/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/247/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/216/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/216/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/216/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/216/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
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 1628 -1381بینی مرگ و میر در ایران:  سازی و پیش مدل .5

 بررسی و تدوین اصول نمودارسازی آماری .1

 گزارشی از نکات فنی طرح آمارگیری جمعیت جاری آمریکا ۀتهی .10

ها با تأکید بر امکان گردآوری  آمارگیری ۀرویکردی نوین در طراحی پرسشنام .11

 پارادیتا

 کاوی و کاربرد آن در آمار رسمی های داده بررسی روش .12

 و تحت وب Desktop صورت نما به افزار پارس نرم ۀتوسع .13

 تورم پایه در اقتصاد ایران برآورد .16

 های ملی کشور، مطابق چارچوب حساب ICTهای اقتصادی بخش  حساب ۀتهی .18

 ثبت کسب و کار و طراحی آن در ایران .16

 

 علوم اجتماعیمجموعۀ حوزه : 

 تهاجم فرهنگی .1

 نفوذ فرهنگی .2

 های جهانی رسانه .3

 جهانی شدن و فرهنگ .6

 اقتصاد جهانی و فرهنگ .8

 الملل موسسات و نهادهای فرهنگی غیر دولتی بین .6

 ابعاد فرهنگی مهاجران ایرانی .1

 الملل فضای مجازی و فرهنگ بین .5

 های فرهنگی جهان )غیراسالمی( شخصیت .1

فرهنگیپژوهشکدۀ ارتباطات میان  

http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/204/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/194/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/194/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/205/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/209/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/209/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/225/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/230/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/242/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/224/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
http://www.srtc.ac.ir/fa/ResearchPlan/DetailView/224/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87.%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html
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 تعامالت فرهنگی جهان اسالم .10

 ماناناطلس فرهنگی جهان اسالم و مسل .11

 های جهان اسالم رسانه .12

 همزیستی فرهنگی در جهان اسالم .13

 تنوع فرهنگی در جهان اسالم .16

 هویت فرهنگی در جهان اسالم .18

 مراکز مطالعاتی، پژوهشی و فرهنگی جهان اسالم .16

 جهان اسالم در فضای مجازی .11

 های فرهنگی در جهان اسالم شخصیت .15

 مأخذشناسی فرهنگی جهان اسالم .11

 ی مذهبی و دینی در جمهوری اسالمی ایرانها ابعاد فرهنگی جریان .20

 تعامل ادیان .21

 گرایی دینی فرقه .22

 ستیزی در جهان معاصر دین .23

 بنیادگرایی دینی در جهان اسالم .26

 روشنفکری دینی در جهان .28

 رابطه دین و رسانه در عرصه جهانی .26

 پدیده حجاب در غرب .21

 دین در فضای مجازی .25

 علوم سیاسی مجموعۀ حوزه : 

 جمهوری اسالمی ایراندیپلماسی فرهنگی  .1

 المللی های فرهنگی بین سازمان .2

 شناسی دینی در جهان مأخذشناسی جریان .3

 اطلس ادیان جهان .6



 15معاونت پژوهشی دانشگاه   

 

 کالبدشکافی جریان صهیونیسم .8

 بیداری اسالمی .6

 گرایی در جهان معاصر معنویت .1

 های قدرت دینی در جهان شناسایی کانون .5

 دین و سیاست .1

 مدیریت افکار عمومی جهانی .10

 الملل فرهنگی بین شناسی مسائل منبع .11

 های فرهنگی متقابل جمهوری اسالمی ایران و همسایگان ها و فرصت چالش .12

های فرهنگی ایران در جهان اسالم و بین مسلمانان )آسیا،  ها و فرصت چالش .13

 آسیای میانه و قفقاز، خاورمیانه، آفریقا، اروپا و آمریکا(

 معضل وهابیت در جهان اسالم .16

 یستیز هراسی و اسالم اسالم .18

 ای  علیه جمهوری اسالمی ایران جنگ رسانه .16

 علوم ریاضی و رایانه ،حوزه: مجموعه مدیریت 

 تدوین استانداردهای ملی در حوزه فناوری ارتباطات .1

 سیس و تجهیز آزمایشگاه های فناوری ارتباطاتأت .2

پژوهش و ایجاد پایلوت  نسل جدیدهای در مرحله گذر و  سازی اجزاء شبکه بومی .3

 های ارتباطی جهت تجزیه وتحلیل مسائل شبکه

سازی، طراحی و پیاده سازی در حوزه  های ارتباطی بومی سازی اجزاء شبکه بومی .6

 و نسل جدید IP  های مبتنی بر سوئیچ بسته ای و شبکه

 پژوهشکدۀ ارتباطات و فناوری اطالعات
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 (سیارسازی، طراحی و پیاده سازی در حوزه ارتباطات رادیویی )ثابت و  بومی .8

 ای مشاوره،آینده پژوهی و ارائه راهبرد در حوزه ارتباطات ماهواره .6

 و ها های مبتنی بر سوئیچ بست پژوهی و ارائه راهبرد در حوزه شبکه مشاوره، آینده .1
IP 

 پژوهی و ارائه راهبرد در حوزه ارتباطات نوری مشاوره، آینده .5

 سازی، طراحی و پیاده سازی در حوزه ارتباطات نوری بومی .1

 ای سازی فناوری مخابرات ماهواره بومی .10

های ارزیابی و  پشتیبانی از توسعه نرم افزار )پشتیبانی نهادی ، تدوین شاخص .11

 سنجش نرم افزارها ( و تدوین استانداردهای توسعه و بکارگیری نرم افزار

نرم افزاری به ویژه در حوزه  های جامع حل توسعه و بومی سازی راه  طراحی ، .12

 Multimedia System & Network  زیرساختی افزارهای نرم

 های فناوری اطالعات های توسعه زیرساخت ارائه راهکارها و مدل .13

 توسعه بستر مناسب برای گسترش کاربردها و سرویسهای الکترونیکی .16

 بسترسازی پردازش زبان فارسی در وب .18

ابر توسعه فناوری های حفاظت در بر طرح کالن ایجاد و ارتقای آمادگی امنیتی/ .16

 کدهای مخرب

  های فناوری اطالعات امنیت سامانه .11

 امنیت اطالعات .15

 امنیت شبکه ملی اطالعات .11

 تشخیص و مقابله با حمالت / پایگاه داده و دانش .20

 تشخیص و مقابله با حمالت / مراکز اشترك گذاری اطالعات .21

 SOC تشخیص و مقابله با حمالت / مرکز عملیات امنیت .22

 تشخیص نفوذتشخیص و مقابله با حمالت /  .23

 های امنیتی فناوری ارتباطات سامانه .26

 ارزیابی و تحلیل مخاطرات امنیتی/ توسعه افزارهای ارزیابی امنیتی .28
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 امنیت اطالعات .26

 امنیت شبکه ملی اطالعات .21

 تشخیص و مقابله با حمالت / پایگاه داده و دانش .25

 گذاری اطالعات كاتشخیص و مقابله با حمالت / مراکز اشتر .21

 SOC با حمالت / مرکز عملیات امنیت تشخیص و مقابله .30

 تشخیص و مقابله با حمالت / تشخیص نفوذ .31

 های امنیتی فناوری ارتباطات سامانه .32

 ارزیابی و تحلیل مخاطرات امنیتی/ توسعه افزارهای ارزیابی امنیتی .33

 ارزیابی و تحلیل مخاطرات امنیتی/ تحلیل مخاطرات امنیتی فناوری ها .36

 های ارتباطی و اطالعاتی هارزیابی و تحلیل امنیتی شبک .38

 های ارتباطی و اطالعاتی سازی و ارتقاء امنیتی شبکه امن .36

 های ارتباطی و اطالعاتی تداوم و پشتیبانی امنیتی شبکه .31

 امنیت فناوری ارتباطات .35

 طرح توسعه آزمایشگاه امنیت .31

  ICT پایش، تحلیل و ارزیابی بخش .60

 ریزی توسعه گذاری و برنامه سیاست .61

 و علوم اقتصادیحقوق  ۀحوزه: مجموع

 مقررات بخش ارتباطات و فناوری اطالعات م انظ .1

 حقوق فناوری اطالعات و ارتباطات .2

 های کسب و کار فاوا در کشور توسعه مدل .3

 اقتصاد دیجیتال و کسب وکار فضای مجازی .6
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 مجموعۀ مدیریتحوزه : 

 در ای بیمه مختلف های رشته ریسک ارزیابی و محاسبه های مدل و شناسایی .1

 ایران

 بیمه سساتمؤ در ریسک مدیریت جامع سیستم استقرار جهت الگویی ارائۀ .2

 غیرزندگی و زندگی های بیمه برای مالی گزارشات و حسابداری استاندارد ۀتهی .3

 کشورها سایر تجربیات به توجه با

 بیمه صنعت در بیمه های شرکت اشباع برآورد های مدل و بازار نوع بررسی .6

 ایران در بیمه های شرکت در مالی توانگری مناسب الگوی ارائۀ .8

 ای بیمه کننده هدایت و ناظر سازمان مناسب ساختار .6

 پیشرفته ای بیمه اطالعات سیستم طراحی .1

 بیمه های شرکت بندی رتبه جهت جامع مدلی ارائۀ .5

 ایران در بیمه فروش شبکه بر نظارت های مدل و ها روش شناسایی .1

 ایران در فنی و مالی نظارت بهینه ابزارهای و ها مدل ارائۀ .10

 بازرگانی بیمه های شرکت فعالیت و ورود حقوقی و اقتصادی های جنبه بررسی .11

 پایه درمان های بیمه حوزه به

 ایران در تکمیلی درمان های بیمه بهینه محصوالت و ها مدل بررسی .12

 ایران در بیمه صنعت مناسب آموزشی نظام استقرار جهت الگویی ارائۀ .13

 ایران در بیمه های شرکت تاسیس اجازه بهینه های مالك .16

 ایران در بیمه های شرکت به نمایندگی اعطای بهینه های مالك .18

 پژوهشکدۀ بیمه
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 بیمه نگهداری سهم و سوزی آتش بیمه حق نرخ تعیین مناسب روش بررسی .16

 اتکایی

 ایران در بیمه های شرکت گذاری هسرمای بهینه الگوی .11

 دنیا در جدید های بیمه معرفی و شناسایی .15

 ایران بیمه صنعت در موجود تقلبات رفع و شناسایی نحوه .11

 علوم اجتماعی مجموعۀ حوزه :

 کشور در بیمه توسعه فرهنگی عوامل بررسی .1

 

 مدیریت ی و اقتصادعلوم مجموعۀ حوزه : 

 کشور در لجستیکی های هاب ایجاد یابی مکان و سنجی امکان .1

 ها SME از حمایت برای لجستیکی خدمات و زیرساختها .2

 بخشی و ملی سطح در لجستیک های هزینه گیری اندازه و پایش نظام .3

 کشور در الکترونیک لجستیک کارگیری هب .6

 صمت حوزه در فرایندها چابکی ارزیابی های شاخص طراحی .1

 ایران در کیفیت برتر نشان سازی پیاده سنجی امکان .2

 صنعتی واحدهای تولید ظرفیت ارزیابی .3

 تولید از حمایت های سیاست ارزیابی .6

 

 های تولیدیپژوهشکدۀ توسعۀ زیرساخت



  های اجرایی کشور های پژوهشی سازمان اولویت   01

 

 علوم سیاسی ،یععلوم اجتمامجموعۀ : حوزه

 یافته ریزی توسعه تحلیل کالن کارکرد نخبگان در مدیریت سیاسی و برنامه .1

 انداز های معرفتی و فرهنگی تحقق سندچشم بررسی زیرساخت .2

های سیاسی در تحقق  فرهنگ بررسی چگونگی استفاده از ظرفیت خرده .3

های قومی و  فرهنگ خرده -انداز چشم  ساالری دینی مندرج در سند مردم

 ساالری دینی در ایران مردم

بررسی تطبیقی وضعیت علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران و کشورهای  .6

 آسیای جنوب غربی و قفقاز

( در سنجش میزان DEAها ) تحلیل پوششی داده  و BSCارزیابی متوازن  .8

 انداز جمهوری اسالمی ایران کردن سند چشم موفقیت اجرایی

 حوزه : مجموعۀ مدیریت

 انداز برای مدیران های تخصصی الزم در باب چشم طراحی آموزش .1

 های اجرایی راهبری تدوین برنامه راهبردی دستگاه .2

 انداز در کتب درسی چشم سندهای آموزشی و ترویج مبانی  تدوین سیاست .3

 انداز جمهوری اسالمی ایران سندچشم ۀدانشنام .6

 انداز ها در آموزش و ترویج سندچشم کارهای استفاده از رسانهراهتدوین  .8

 انداز جمهوری اسالمی ایران چشم های ارزیابی سند گذاری شاخص هدف .6

 انداز نقش عرصه ملی در تحقق اهداف سندچشم .1

 حوزه : مجموعۀ حقوق

 بررسی اتقان آرای دادگاه .1

 پژوهیانداز و آیندهپژوهشکدۀ چشم
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 نسبت حاکمیت قانون در کشور .2

بررسی قوانین انتخابات مجلس شورای اسالمی، شوراهای شهر و روستا و ریاست  .3

 انداز جمهوری از منظر سندچشم

 ی و مدیریتاقتصادعلوم مجموعۀ حوزه : 

 ایران ایه کارخانه صنایع در پذیری رقابت بهبود هایکارراه .1

 ایران اقتصاد در ای منطقه پذیری رقابت میزان بررسی .2

 کشور رقابتی مزیت ایجاد در پذیری رقابت کالن های محرك نقش .3

 وکار  کسب انجام سهولت یارتقا در الکترونیک دولت جایگاه و نقش بررسی .6

 ایران اقتصاد

 این در ایران رتبه یارتقا در کسب وکار انجام های زیرشاخص بهبود ارزیابی .8

 شاخص

 وارداتی کاالهای تجاری ۀهزین بر سفارش و ثبت زمان و هزینه کاهش نقش .6

 فرامرزی تجارت شاخص در ایران رتبه بهبود هایکارراه .1

 اقتصاد در پذیری رقابت بر آن نقش و انرژی های حامل قیمت کامل آزادسازی .5

 ایران

 ایران اقتصاد در پذیری رقابت بر آن نقش و تجارت جهانی سازمان به پیوستن .1

 کالن های سیاست آثار بررسی و تحلیل سازی تجاری مختلف های روش .10

 پولی،ارزی، های سیاست آثار( تجارت و معدن صنعت، بخش بر اقتصادی

 تجاری(

 بر تأکید با( تجارت و معدن صنعت، بخش در مالی مینأت نظام های چالش .11

 )عملیاتی راهکار ئۀارا و کشورها تجربه

 پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
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 ایران اقتصاد در صنعتی توسعه راهکارهای و موانع ها، چالش .12

 در تجارت و معدن صنعت، بخش سازی مقاوم راهکارهای و ها مولفه ها، چالش .13

 ایران اقتصاد

 اشتغال، افزوده، ارزش شامل(  تجارت و معدن صنعت، بخش پژوهی آینده .16

 )... و گذاری سرمایه

 و پتروشیمی فوالد، خودرو، چون هم(استراتژیک صنعتی های بخش پژوهی آینده .18

)... 

 حقوقمجموعۀ حوزه: 

 حقوق حامی مردمی های تشکل به مربوط مقررات و قوانین شناسی آسیب .1

 ایران در کننده مصرف

 رویکرد: مقاومتی اقتصاد کلی های سیاست به مربوط قوانین به راجع ای مطالعه .2

 ملی تولید از حمایت

 صنعتی مالکیت حقوق از حمایت راهبردهای تدوین .3

 هنری و ادبی مالکیت حقوق از حمایت راهبردهای تدوین .6

   «صنعت مهندسی نظام» نامه ب صنفی تخصصی تشکل حقوقی و قانونی الزامات .8

 مجموعۀ علوم اقتصادی و مدیریتحوزه : 

 های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تدوین راهبردها و مأموریت .1

 طراحی و تدوین نظام تعالی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .2

 ها و فضاهای فرهنگی تدوین استانداردهای محصوالت،پروژه .3

 وری عوامل تولید در بخش فرهنگ و هنر طرح ارتقای بهره .6

 پژوهشگاه مطالعات راهبردی فرهنگ
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 گیری فرهنگی در سطح کشور بازمهندسی نظام تصمیم .8

حوزۀ فرهنگ و هنر مبتنی بر  همکاری در طراحی و تدوین برنامه پنجم توسعه در .6

 سالۀ نظام 20انداز  سند چشم

 وری کل عوامل بخش فرهنگ و هنر از تولید ناخالص داخلی تعیین سهم بهره .1

)تولید ناخالص  GDPوری کل عوامل فرهنگی از  مطالعه تطبیقی سهم بهره .5

 داخلی( با سایر کشورها

 ۀ تولید و مصرف(بخش فرهنگ )در حوز ۀبررسی و طراحی نظام هدفمند یاران .1

 نظام کنترل، نظارت و ارزیابی در مهندسی فرهنگی .10

 روش الگوسازی در مهندسی فرهنگی .11

 ( در سطح وزارتخانهMISطراحی و تدوین سیستم اطالعات مدیریت ) .12

 ( در سطح وزارتخانهDSSطراحی و تدوین سیستم پشتیبان تصمیم ) .13

 وزارتخانهوری عوامل تولید در سطح  تدوین نظام ارتقای بهره .16

مهندسی مجدد وظایف و ساختار وزارتخانه در مسیر تطابق با راهبردها و  .18

 ها موریتأم

 های فرهنگی سایر کشورها مطالعه تطبیقی وظایف و ساختار دستگاه .16

ها و فرایندهای انجام کار با هدف  ها، روش احصاء، اصالح و مستندسازی سیستم .11

 تسهیل در انجام امور

گری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  حاکمیتی و تصدیتبیین و احصاء خدمات  .15

 سپاری خدمات به بخش غیردولتی ها و برون با رویکرد تفویض اختیار به استان

 تدوین نظام مدیریت کیفیت ارائۀ خدمات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .11

ها در  انگیزۀ آن یهای ارتقا بررسی میزان رضایتمندی کارکنان وزارتخانه و راه .20

 سیر بهبود عملکردم

های پیش رو در خصوص تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزۀ  بررسی فرصت .21

 فرهنگ و هنر با استفاده از مراکز آموزشی
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 طراحی نظام جامع آموزش کارکنان وزارتخانه .22

تدوین نظام جامع جذب، تأمین و مسیر پیشرفت شغلی منابع انسانی وزارتخانه  .23

 ریزی نیروی انسانی( )برنامه

 ها و استانداردهای سالمت نظام اداری عیین و تدوین شاخصت .26

طراحی نظام جامع نظارت و ارزیابی عملکرد وزارتخانه بر اساس آخرین  .28

 دستاوردهای علمی

 مجموعۀ علوم اجتماعیحوزه : 

 همکاری در تدوین راهبردهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران .1

 فضای حقیقی و مجازی(های فرهنگی) در  همکاری در بررسی ایجاد خوشه .2

 ها با فرهنگ عمومی جامعه ها و ارتباط آن فرهنگ بررسی جامع خرده .3

 بررسی و تعیین قلمرو حاکمیتی دولت در بخش فرهنگ و هنر .6

گیری حوزۀ فرهنگ و هنر در ایران با سایر کشورهای  بررسی تطبیقی نظام تصمیم .8

 دارای وضع مشابه

های راهکاروری و  های فرهنگی، بهبود بهره تعیین محورهای اساسی فعالیت .6

 توسعۀ آن

 بررسی تطبیقی اقتصاد فرهنگ در ایران و دیگر کشورها .1

 تدوین دائره المعارف فرهنگ .5

 آمایش سرزمینی در بعد فرهنگی .1

 استخراج عناصر فرهنگی مشترك با دیگر کشورها .10

 شناسی مهندسی فرهنگی مفهوم .11

 ها در مهندسی فرهنگ کشور ان فرهنگ و کیفیت آناجرا و ارک .12

 پژوهی در مهندسی فرهنگی فرهنگ .13

 مبانی تئوریک مهندسی فرهنگی .16

 فرهنگ عمومی و مهندسی فرهنگی .18
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 مهندسی فرهنگی و تغییرات ساختاری بخش فرهنگ .16

 انداز بیست ساله نظام مهندسی فرهنگی و چشم .11

 تدوین سند )منشور ملی( مهندسی فرهنگی کشور .15

 مراکز علمی و پژوهشی در مهندسی فرهنگینقش  .11

 های مدیریت و منابع انسانی بررسی ویژگی .20

 های دولتی در مهندسی فرهنگی نقش و جایگاه سازمان .21

 نقش و جایگاه موسسات و نهادهای غیر دولتی در مهندسی فرهنگی .22

 تدوین مدل مفهومی مهندسی فرهنگی .23

 مدیریت کیفیت در فرآیند مهندسی فرهنگی .26

 در مهندسی فرهنگی  ها( NGOهای مردم نهاد ) ننقش سازما .28

 موانع فرهنگی در مهندسی فرهنگی .26

 موانع اجرایی مهندسی فرهنگی .21

 شناسی مهندسی فرهنگی جامعه .25

 آن بر فرهنگ و مهندسی فرهنگی کشور تأثیرجهانی شدن و تعیین  .21

 شناسی و علوم تربیتی، معارف اسالمی مجموعۀ روانحوزه : 

 فرهنگیشناسی مهندسی  روان .1

 های علیمه در مهندسی فرهنگی نقش حوزه .2

 مهندسی فرهنگی از منظر قرآن و سنت .3

 راهبرد انتظار و سیاستگذاری فرهنگی .1

 مهدویت و رویکردهای آخرالزمانی .2

 های مهدویت با تأکید به دوران معاصر ات فرهنگی جریانتأثیر .3

 های ضد مهدویت با تأکید به دوران معاصر ات فرهنگی جریانتأثیر .6

 راهبرد مهدویت و فرهنگ عمومی .8

 بابیه، بهائیت...( استعمار و متمهدیان )شیخیه، .6
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 های مدعی مهدویت در مقاطع مختلف تاریخ ات فرهنگی جریانتأثیر .1

 معارف اسالمی، علوم اجتماعیمجموعۀ : حوزه

 ایرانی -متعهد شیعیهای  های هنر و رسانه های نظری و شاخص دیدگاه .1

نیازسنجی پژوهشی در حوزۀ هنر و رسانه ایران با تأکید بر نیازهای وزارت  .7

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ای ایران تهیه و تدوین بانک اطالعات هنری، ادبی و رسانه .7

 ای در محیط مجازی های هنری و رسانه فعالیت .9

 تولید، توزیع و مصرف محصوالت دینی .1

 فرهنگ عمومی و محصوالت آنها در عرصۀ  فعالیت .6

 های دینی ها و اقدامات بخش غیردولتی در حوزۀ فعالیت ها، برنامه ساختار،سیاست .2

 های دینی ای فرهنگ در عرصه های حرفه تعامل میان پژوهش، آموزش و حوزه .8

 سازی عمومی بر مبنای فرهنگ اسالمی فرهنگ .4

و کتاب( ای مکتوب )مطبوعات  تولید، توزیع و مصرف محصوالت رسانه .11

 رسانی و  تبلیغات های اطالع دیجیتال و حوزه

های مطبوعاتی و  های حمایتی معاونت ها و شیوه ها، برنامه ساختار، سیاست .11

 فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

های  ها و اقدامات بخش غیردولتی در زمینۀ رسانه ها، برنامه ساختار، سیاست .17

 رسانی و تبلیغات لی، اطالعهای دیجیتال و تعام مکتوب، رسانه

 های دولتی و غیردولتی های حوزۀ روابط عمومی در بخش فعالیت .17

های  ای فرهنگ در عرصۀ رسانه های حرفه تعامل میان پژوهش، آموزش و حوزه .19

 رسانی، تبلیغات و روابط عمومی مکتوب و دیجیتال،اطالع

 پژوهشکدۀ مطالعات هنر و رسانۀ ایران
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 ای از منظر اسالم رسانه -ای ارتباطی رسالت و اخالق حرفه .11

 زه: مجموعۀ حقوق، مدیریتحو

 ها حقوق و مقررات مربوط به ارتباطات و رسانه .1

ملی سینما و تئاتر در جمهوری اسالمی  -ها و وظایف اسالمی ویژگی رسالت، .7

 ایران

 های سینمایی تولید، توزیع و مصرف محصوالت نمایشی تئاتر و فیلم .7

 های سینما و تئاتر جایگاه شاغالن در عرصه .9

های حمایتی اقدامات معاونت هنری و  ها و شیوه ها، برنامه سیاستساختار،  .1

 سینمایی وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی

 ها و اقدامات بخش غیردولتی در عرصۀ سینما و تئاتر ها، برنامه ساختار، سیاست .6

 ای در عرصه سینما و تئاتر های حرفه تعامل میان پژوهش، آموزش و حوزه .2

 ادبیاتمجموعۀ زبان و : حوزه

 ملی در جمهوری اسالمی -ها و وظایف هنر و ادبیات اسالمی رسالت، ویژگی .1

 تولید، توزیع و مصرف هنرهای تجسمی و ادبیات .7

های مرتبط در  های حمایتی معاونت هنری و بخش ها و شیوه ها، برنامه سیاست .7

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

عرصۀ هنرهای تجسمی و  ها و اقدامات بخش غیردولتی در ها، برنامه سیاست .9

 ادبیات

ای در عرصه هنرهای تجسمی و  های حرفه تعامل میان پژوهش، آموزش و حوزه .1

 ادبیات
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 مدیریت مجموعۀ حوزه : 

   یک روش نوین در تخلیه اضطراری جمعیت از اماکن و فضاهای مهم ارائۀ .1

 .های چند منظوره زیرزمینی در سامانه قطار شهری کشور بررسی عملکرد کاربری .7

یابی ایستگاههای مترو ) آتش نشانی، اورژانس  معرفی یک روش جدید در مکان

 .GISو ... ( با استفاده از تکنیک

 تدوین استاندارد تداوم خدمت رسانی در صنعت .... در حوزه مدیریت بحران. .3

های اداری و  های مرکب در ساختمان در مدیریت بحرانمعرفی یک مدل نوین  .6

 ... خدماتی نگرش موردی

 سازی دوحریق در سازه های زیرزمینی مترو شبیه .8

مدیریت بحران سیل در استان اصفهان با نگرش بر برنامه ریزی شهری و منطقه ای  .6

 با تمرکزی بر خالقیت در طراحی شهری

 نگرش بر طراحی شهر در صنعت .... با HSED تدوین دستورالعمل .1

در تسهیل مدیریت اندرکنش بحران های زلزله و  S.W.O.T کاربرد تکنیک .5

 .... حریق در

 .یک فرمول کاربردی در ارزیابی لرزه ای ساختمانهای موجود ارائۀ .1

 ... رویکردی نوین در طراحی شهری با نگرش بر ارائۀ .10

 مدیریت بحران  مدل راهبردی طراحی شهرهای خالق با رعایت الزامات ارائۀ .11

معرفی مدل مدیریت بحران قطبی در کنترل پیامدهای بحران زلزله در کالن شهر  .12

 .اصفهان

 .بررسی تهدیدات مرتبط با شهرهای خالق در حوزه مدیریت بحران شهری .13

 های طبیعی وپژوهشکده مهندسی بحران

 پدافند غیر عامل شاخص پژوه 
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شهر..... با تعریف یک مدل استراتژیک برای مدیریت بحران شهری کالن  .16

 .... استفاده از تکنیک

 ادبیاتمجموعۀ زبان و حوزه: 

 گروه مطالعات هنر و ادبیات

محور و 

اولویت 

 پژوهشی

 قالب اجرا موضوع پژوهش ردیف

هنر و فرهنگ 

 ایران
1 

پوشش و تعامالت فردی و اجتماعی زنان در 

نقاشی و ادبیات ایران )با تکیه بر نقاشی و 

 ادبیات(یابی در  ریشه

 طرح پژوهشی

هنرهای معاصر 

 ایران

2 
تحوالت هویتی هنرهای تجسمی معاصر 

 ایران
 طرح پژوهشی

3 
بخشی به  ها در هویت کارکرد نگارخانه

 های هنری جریان
 طرح پژوهشی

 ادبیات ایران

6 
های گوناگون خلق رمان پس از  تحول جریان

 ایران )فاز اول(  انقالب در
 طرح پژوهشی

 طرح پژوهشی های پهلوانی ایران )بخش نظم( افسانه 8

 نشست تخصصی تحوالت ادبیات امروز ایران 6

1 
تحلیل وضعیت زبان فارسی در تولیدات 

 ای و فضای مجازی هنری، رسانه
 نشست تخصصی

5 
های  و تحلیل بوطیقایی سه خشتی  آوری جمع

 ای از ادبیات عامه خراسان( کرمانجی )شاخه
 پژوهشیطرح 

 گزارش راهبردیمطالعه در زمینۀ مسائل حوزه ادبیات و هنر  1گزارش 

 پژوهشکدۀ هنر و ادبیات پژوهشکدۀ هنر و ادبیات
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فرهنگی مسئله 

 محور

امروز ایران )موسیقی، نمایش، هنرهای 

 تجسمی و هنرهای مجازی(

حمایت از 

 نامه پایان
10 

نامه مرتبط با محورهای  پایان  حمایت از

 پژوهشی گروه
 نامه حمایت از پایان

 ترجمۀ کتاب متون مرجع دربارۀ هنر و ادبیات ایرانترجمۀ  11 ترجمه

 علوم اجتماعیمجموعۀ حوزه: 

 گروه پژوهشی سینما و تلویزیون

محور و اولویت 

 پژوهشی
 قالب اجرا موضوع پژوهش ردیف

سیاستگذاری و 

مدیریت 

 ماسین تلویزیون و

1 
سیاستگذاری تلویزیون در ایران در 

 ای فضای نوین رسانه
 طرح پژوهشی

2 
سیاستگذاری سینما در فضای نوین 

 ای رسانه
 طرح پژوهشی

3 

های سینما،  مطالعات و سیاست

ای  تلویزیون و تلویزیون ماهواره

 کشورهای مختلف  در

 طرح پژوهشی

6 
ها و مصرف  نگاری رسانه آینده

 ای با تمرکز بر تلویزیون رسانه
 طرح پژوهشی

 تحوالت سینما و تلویزیون در ایران 8
نشست 

 تخصصی
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ها و  رسانه

 فرهنگ

6 
تلویزیون و فرهنگ مطالعه و 

 کتابخوانی

گزارش 

 رهنگیف 

1 

بررسی نقش و کارکردهای فرهنگی و 

اجتماعی سینما )نقش سینما در ترویج 

های انقالب اسالمی،  و تحکیم ارزش

اخالق، تقویت نهاد خانواده، امید و 

 نشاط اجتماعی و ...(

 طرح پژوهشی

5 
تلویزیون بر سبک زندگی دینی و  تأثیر

 ملی در جامعه ایران
 طرح پژوهشی

1 
ملی در تحقق و   نقش رسانه

 13سازی شعار سال  نهادینه

نشست 

 تخصصی

مسائل سینمای 

 ایران
10 

گزارش فرهنگی مسائل سینمای ایران 

)در حیطۀ تولید، نمایش، آموزش، 

 توزیع، بازنمایی، فناوری، و ...(

گزارش 

 فرهنگی

  حمایت از پایان

 نامه
11 

های مرتبط با  نامه حمایت از پایان

 محورهای پژوهشی گروه

 حمایت از

 نامه پایان

 ، مدیریتحوزه: علوم اجتماعی، علوم سیاسی

 گروه مطالعات ارتباطی و رسانه های جدید

محور و اولویت 
 پژوهشی

 قالب اجرا موضوع پژوهش ردیف

گذاری و  سیاست
مدیریت 

 ارتباطات و
 

1 
های  شناسی و بررسی سیاست آسیب

 ای در ایران آموزش سواد رسانه
 طرح پژوهشی

2 
راهبردهای نظارت والدین بر استفاده 

 های جدید فرزندان از رسانه
 طرح پژوهشی



  های اجرایی کشور های پژوهشی سازمان اولویت   62

 های جدید رسانه
3 

های جدید  فیلترینگ و نظارت بر رسانه
 های این حوزه در ایرانو چالش

نشست 
 تخصصی

 رسانه و اقتصاد

6 
های  اقتصاد سیاسی و فرهنگی رسانه

 نوین / فضای
 ترجمه کتاب

8 
های صنعت فرهنگ  ها و فرصت چالش

 ای جدید در محیط رسانه

نشست 
 تخصصی

ها و  رسانه
 فرهنگ

6 
های  بازنمایی انواع دینداری در شبکه

 اجتماعی مجازی
 طرح پژوهشی

1 

های نوین در تقویت نقش رسانه
اعتماد، سرمایه اجتماعی، گسترش 

 گفتمان اعتدال و ...

گزارش 
 فرهنگی

5 

های  سبک زندگی جوانان و رسانه
ای، های رایانهنوین )تلفن همراه، بازی

 های اجتماعی، وبالگ و ....( شبکه

 طرح پژوهشی

1 
های نوین و  الگوهای استفاده رسانه

 خانواده

نشست 
 تخصصی

10 
سازی  تحقق و نهادینهها در  نقش رسانه

 اقتصاد مقاومتی

نشست 
 تخصصی

ارتباطات سیاسی 
 و رسانه

11 

تحلیل شبکۀ اجتماعی طرفداران 
فضای  های سیاسی مختلف در  گفتمان

 سایبر

 طرح پژوهشی

12 

ارتباطات در کارزارهای سیاسی، 
دهی به افکار  بازاریابی سیاسی و شکل

 عمومی در کارزارهای سیاسی

 ترجمه کتاب

 همایش ای شده ارتباطات و سیاست رسانه 13

نشست های اجتماعی در بازاریابی  نقش رسانه 16ارتباطات سالمت 
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ها  و نقش رسانه
در حل معضالت 

 زیست محیطی

 تخصصی اجتماعی بهبود مصرف آب در کشور

18 
یابی آنالین و نقش آن در بهبود  شبکه

 سالمت روان

نشست 
 تخصصی

16 
های عمومی حوزۀ  رسانهارزیابی 

 افزایی رسانی یا بحران سالمت: اطالع

نشست 
 تخصصی

  حمایت از پایان
 نامه

11 
نامه مرتبط با  پایان  حمایت از

 محورهای پژوهشی گروه

 حمایت از
 نامه پایان

گزارش فرهنگی 
 مسئله محور

15 

 پیشنهادی:
افزارهای  رایانش ابری و آینده نرم

 کاربردی
های موبایل  مطالعات اپلیکیشن

های راهکار)ارزیابی فنی و محتوایی، 
بهبود و استفاده از فرهنگ بومی به 

 های ایرانی( منظور تولید اپلیکیشن
داده،  اینفوگرافی آنالین )تولید

 سازی( پردازش و تصویر
های سازمانی در فضای  ارزیابی فعالیت

 مجازی

گزارش 
 فرهنگی
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 حوزه: مجموعۀ علوم اجتماعی

 پژوهی کید بر اقدامأهای بالینی با ت کیفیت آموزش، پژوهش ، مراقبت یارتقا .1

 کیفیت زندگی بیماران یبررسی وارتقا .2

 مربیان و مدرسین پرستاری در بالین توانمندسازی و کارآمدی دانشجویان ، .3

رویکردهای انسانی و  یهای پرستاری با هدف ارتقا نظریهتولید، توسعه و کاربرد  .6

 ابعاد بشردوستانه در نظام سالمت

در جهت افزایش رضایت جامعه،  اثربخشی اقدامات پیشگیری، درمانی و مراقبتی، .8

 بیماران و کارکنان

سالمت کودکان )در ابعاد اجتماعی ، معنوی ، فرهنگی( در سنین مختلف  یارتقا .6

 رشد و تکامل

حمایت اجتماعی و مراقبتی از خانواده دارای کودکان مبتال به اختالالت یا  .1

 بیماری های خاص و مزمن و معلولیت

 نقش بازار یابی اجتماعی در سالمت جامعه .5

 های اجتماعی در سالمت جامعه نقش سایت .1

 بررسی نوع و میزان سوانح و حوادث در جامعه ایمن. .10

 بررسی شیوع اعتیاد در مدارس. .11

 ولوژی وپیشگیری از سوانح، حوادثاپیدمی .12

کید برخشونت أاتیولوژی، اپیدمیولوژی وکنترل بزهکاری واختالالت رفتاری ) بات .13

 و...(

ساز و محافظتی در ایجاد معضالت اجتماعی )مانند مهاجرت و  تعیین عوامل زمینه .16

 نشینی( حاشیه

 پزشکی لرستان )دانشکدۀ پرستاری(دانشگاه علوم 
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 استان لرستان بررسی علل مرگ و میرمادران ونوزادان در .18

 نآسقط و مشکالت مرتبط به  میزان بررسی .16

 وضعیت اجتماعی بر سالمت مادران  تأثیر .11

 بررسی کیفیت زندگی زنان پس از اعمال جراحی خاص .15

 راهکارهای کاهش نرخ ازدواج فامیلی در عشایر ۀارائ .11

 های موثر در پیشگیری از سقط جنین و روش  بررسی علل سقط جنین .20

 شناسی و علوم تربیتی روان حوزه: مجموعۀ

 گسترش خدمات بهداشت روانی در جامعه .1

 مراقبت پرستاری در منزل برای بیماران روانی .2

مخدر و آموزش بهداشت روان  نقش پرستار در کاهش تقاضا برای مواد .3

 نگر جامعه

 نقش پرستار در خدمات پیشگیری در سیستم بهداشت روان .6

 آموزش به خانواده بیماران روانی .8

 گانه بهداشت روانی وح سهبکارگیری اقدامات پیشگیری در سط .6

 های سالمت روان طراحی و روانسنجی ابزار در حیطه مراقبت .1

 پزشکی های روان بکارگیری فرآیندپرستاری در بخش .5

 مداخالت تئوری محور در سالمت روان .1

 شناختی در روابط بین فردی بررسی موانع روان .10

 بهداشت روان در مادران یهای ارتقا بررسی راه .11

 ریزی درسی در ابعاد تـئوری و عملی مدیریت و برنامه .12

 استرس ،اضطراب برشدت درد زایمان تأثیربررسی  .13

سطح سالمت مادران ونوزادان و موانع  یارزیابی نقش رابطین بهداشتی در ارتقا .16

 موجود
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سطح سالمت  یهای مختلف آموزشی بهداشت در ارتقا بخشی روش بررسی اثر .18

 مادران ونوزادان

 اثرآن بر نتایج حاملگی بارداری نی وبررسی اختالالت روحی ،روا .16

 بررسی میزان شیوع افسردگی پس از زایمان .11

 افسردگی با طول مدت مراحل زایمان بررسی رابطه اضطراب،استرس و .15

 پیامدهای آن دراستان لرستان خشونت بر بارداری و اعمال تأثیربررسی  .11

 سگیبررسی راهکارهای ارتقای بهداشت وکیفیت زندگی دردوران بلوغ ویائ .20

سالمت کودکان )در ابعاد زیستی ،روانی ،اجتماعی ، معنوی ، فرهنگی(  یارتقا .21

 در سنین مختلف رشد و تکامل

 گرا رشد و تکامل کودکان در سنین مختلف یا دیدگاه کلیت .22

 بلوغ و مراقبتهای آن .23

 دانش آموزان و والدین در سنین مختلف مدرسه بررسی کیفیت زندگی .26

 هوش هیجانی بر پرخاشگری کودکان تأثیر .28

 بررسی تجارب زندگی کودکان و الدین تک فرزند .26

 آموزش و مشاوره در زمینه پیشگیری از انحراف از جاده سالمت .21

مراقبت پرستاری کلیت گرا از کودکان بیمار در سنین مختلف رشد و تکاملی و  .25

 بیماریهای مختلف

 ودکان بیماردر بیمارستانکاربرد مراقبت مبتنی بر شواهد درمراقبت از ک .21

 ها در سنین مختلف. نیازهای آموزشی کودکان و خانواده .30

 محور های آموزشی تئوری سالمت کودکان با دیگاه روش یارتقا .31

مداخالت بهداشتی )آموزش،تغذیه، نمک یددار،. . . ( بر وضعیت  تأثیرارزیابی  .32

 سالمت دانش آموزان

( در سنین مختلف رشد و روانیزیستی، سالمت کودکان )در ابعاد  یارتقا .33

 تکامل
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 سالمت) تله نرسینگ، تله مدیسین( یاستفاده از فناوری در ارتقا .36

 شدن خانواده بر اختالالت اضطرابی ناشی از بستری تأثیربررسی  .38

 های آموزشی نوین در پرستاری کودکان روش .36

 شیر مادر در سالمت جسم و روان کودك تأثیر .31

 خانواده با نیاز خاصبررسی کیفیت زندگی کودك و  .35

 ات سوء آن بر سالمت کودکانتأثیرآلودگی زیست محیطی و  .31

 محور برسالمت زنان ،سالمندان ، کودکان های آموزشی تئوری رابطه مدل .60

 نقش آموزش در تغییر رفتار .61

 بررسی شیوع اختالالت جسمی، روانی و اجتماعی در مدارس. .62

 مختلفنقش آموزش بهداشت درکنترل بیماریهای واگیردار  .63

های واگیردارمهم )ایدز،  بررسی آگاهی، نگرش وعملکرد دربرخی بیماری .66

 (...سل،آنفلوانزا و

کید برآموزش و أاپیدمیولوژی، اتیولوژی وکنترل رفتارهای پرخطر درجوانان با ت .68

 تغییر نگرش

 آموزش والدین بر مراقبتهای دوران بارداری تأثیربررسی  .66

بارداری بر کاهش عوارض و مرگ ومیر های قبل از  آموزش تأثیربررسی  .61

 مادران و نوزادان

 ای قبل از ازدواج مندی مددجو از خدمات مشاوره تعیین میزان رضایت .65

 حوزه: مجموعۀ حقوق

 زائو بررسی رعایت حقوق زنان باردار و .1

 مدیریتحوزه: مجموعۀ 

 های مختلف بخش مدیریت زمان در .1

 درمانی.ارزشیابی خدمات پرستاری در مراکز بهداشتی  .2
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 حوزه: مجموعۀ علوم سیاسی

 ابریشم جدید و آثار آن بر منطقه ۀ طرح جاد .1

 ای آن ات منطقهتأثیرسیاست خارجی جدید ترکیه در خاورمیانه و  .2

 استراتژی نگاه به آسیا بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تأثیر .3

 منطقه ای چین در دوران گذار خاورمیانهسیاست  .6

 های گسترش نقش چین در خاورمیانه با نگاهی به آسه آن موانع و فرصت .8

 تحوالت افغانستان بر آسیای مرکزی و چین تأثیر .6

 ها مزایا و چالش ترکیه در مسیر اروپایی شدن: .1

نظامی کشورهای کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و نیوزلند با  -های سیاسی  همکاری .5

 آن بر جمهوری اسالمی ایران تأثیرکشورهای خلیج فارس و 

 بازتعریف نقش آمریکا در معادالت آسیای شرقی .1

ات متقابل کشورهای خلیج فارس و آسیای شرقی بر یکدیگر و پیامدهای آن تأثیر .10

 برای جمهوری اسالمی ایران

تارشناسی مالزی و اندونزی )به عنوان دو کشور مهم مسلمان در منطقه( در قبال رف .11

 خاورمیانه و اثرات آن بر جمهوری اسالمی ایران

 رقابت آمریکا ،چین و روسیه در شرق آسیا .12

 آن بر سایر مناطق آسیایی تأثیرهمگرایی منطقه ای در آسه آن و  .13

 قفقاز و آسیای مرکزی ۀنطقهای سیاست خارجی فدراسیون روسیه در م اولویت .16

 (ها، بازیگران و روندها ژئوپلیتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز )بنیان .18

سازوکارهای همکاری در آسیای مرکزی میان جمهوری اسالمی ایران و روسیه  .16

 )وجوه اشتراك و افتراق جمهوری اسالمی ایران و روسیه در آسیای مرکزی)

 المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین

 وزارت امور خارجه
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آن بر منافع  تأثیرروسیه در آسیای مرکزی و راهبردهای سیاست منطقه ای چین و .11

 ملی سایر بازیگران منطقه ای

المنافع و  ات آن بر کشورهای مشتركتأثیرتعامل فدراسیون روسیه با ناتو و  .15

 همسایگان

 انداز روابط راهبردی روسیه و آمریکا در قفقاز چشم .11

ای و  اندیشههای  اوراسیاگرایی روسیه و نگرش به جمهوری اسالمی ایران: بنیان .20

 نتایج عملی

 های جهان عرب بر آسیای مرکزی و قفقاز ات قیامتأثیر .21

 مسلمانان و سیاست خارجی روسیه، نگاه به خاورمیانه و جمهوری اسالمی ایران .22

آن بر جمهوری اسالمی ایران و  تأثیراهداف آمریکا از جاده ابریشم جدید و  .23

 اوراسیای مرکزی

 مرکزی و افغانستان راهبرد نفوذ چین در منطقه آسیای .26

های  سیه در خزر و روشهای مشترك و یا متعارض ایران و رو سیاست .28

 سازی اجماع

 خزر بین پنج کشور منطقه ۀراهکارهای دستیابی به اجماع در حوز .26

برداری جمهوری  های بهره اروپایی و روش ۀهای اختیار ملی در اتحادی حوزه .21

 ها اسالمی ایران از آن

سیاست خارجی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی علل کاهش فعالیت در  .25

 اتحادیه اروپایی

 ها علل مداخالت نظامی فرانسه و انگلیس و راهکارهای مقابله با آن .21

 آتالنتیکی در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما در آمریکا روابط فرا ۀآیند .30

 ای آن نحوه حضور ناتو در منطقه پس از خروج از افغانستان و پیامدهای منطقه .31

 آن بر این اتحادیه تأثیراروپایی و  ۀتهدید به خروج انگلیس از اتحادی .32

 اندازهای آینده بالکان و چشم .33
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سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا و  ۀترسیم ساختار سازمانی اجزای سامان .36

 ها تحلیلی شرح وظایف آن -بررسی تطبیقی 

 بررسی و تحلیل نقش البی صهیونیستی در سیاست خارجی آمریکا .38

های اندیشه مهم آمریکا در سیاست خارجی  تحلیلی نقش کانون -ررسی تطبیقیب .36

 آن کشور

 (inconsistent)و ناپایدار (consistent) لفه های پایدارؤبررسی و شناسایی م .31

 در سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران پس از جنگ سرد

آمریکا در قرن بیست ها در سیاست خارجی  بررسی جایگاه جدید طیف گرایش .35

 گرایی تهاجمی الملل از انزواگرایی حداکثری تا بین ویکم :

دور در استراتژی آمریکا  بررسی و ارزیابی جایگاه جدید اروپا، خاورمیانه و خاور .31

 در قرن بیست ویکم

بررسی نقش جدید آمریکا، انگلیس و فرانسه در نوسازی پیمان ناتو )باتوجه به  .60

 2010بین انگلیس و فرانسه درسال  (Entente Frugal) سالهامضای پیمان پنجاه 

 میالدی

 گرایی بر اروپای مستقل تحلیل نقش آمریکا در غلبه آتالنتیک .61

ژی چندوجهی آمریکا در مواجهه با موج بیداری اسالمی از سال  بررسی استرات .62

 میالدی به بعد 2010

رد اهداف سیاست های کنگره و کاخ سفید در پیشب ارزیابی ماهیت ناسازگاری .63

 خارجی آمریکا

کره غربی با توجه به تصویب نهایی  نیم ارزیابی استراتژی دولت اوباما در .66

(Countering Iran in the Western Hemisphere Act) تحت عنوان 

 2012در دسامبر   H.R.3153 قانون شماره

 آفریقا در دوره پس از فروپاشی شوروی و آثار آن بر منافع و امنیت ملی .68

 جمهوری اسالمی ایران دراین مناطق
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البیتی در قاره های اهل گری سیاسی و اندیشه های نفوذ تفکرات سلفی بررسی ریشه .66

 آفریقا

گذاری در  میسم در آفریقا و سرمایه های اسالم، مسیحیت و آنی چالش .61

 گذاری در چارچوب منافع ملی سیاست

 ان در این قارهالملل و آینده ایر جایگاه آفریقا در نظام بین .65

آمریکا، )ای  های منطقه ای )عربستان، ترکیه و مصر( و فرامنطقه حضور قدرت .61

آنها در نظام حکومتی  تأثیرانگلیس، چین، روسیه و فرانسه( در آفریقا و 

 کشورهای آفریقایی در رقابت با جمهوری اسالمی ایران

 انرژی در مناطق خزر، عراق و آسیای جنوبی ۀآیند .80

های سیاسی و دفاعی )بررسی راهکارهای  چگونگی تلفیق استراتژیبررسی  .81

 هماهنگی دو استراتژی( در امنیت ملی کشور

 غیرامنیتی نمودن منطقه خلیج فارس: بررسی راهکارها .82

های دفاعی ایران و افغانستان در چارچوب منافع ملی  بررسی امکان همکاری .83

 جمهوری اسالمی ایران

 دفاعی ایران و عراق و موانع موجودهای  بررسی امکان همکاری .86

 روی جمهوری اسالمی ایران های پیش راهبرد جدید ناتو در ترکیه و چالش .88

نقش ناتو در فرایند امنیتی ساختن منطقه خلیج فارس و همکاری با کشورهای  .86

 شورای همکاری خلیج فارس

 های استراتژیک با جمهوری اسالمی ایران در منطقه: روسیه و امکان همکاری .81

 موانع و راهبردها

 های اعمال شده علیه جمهوری اسالمی ایران بررسی راهکارهای مقابله با تحریم .85

81.  

حزب اهلل، جهاد اسالمی و ) جنگ سوریه و تبعات آن بر محور مقاومت در منطقه .60

 (حماس

 در تحوالت کشورهای منطقه خاورمیانه و آینده آن  نقش اخوان المسلمین .61
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فارس در تحوالت مصر و تبعات آن بر جمهوی نقش بازیگران عرب خلیج  .62

 اسالمی ایران

ایران در منطقه خاورمیانه و ارزیابی عملکرد  جمهوری اسالمی دیپلماسی عمومی .63

 رسانه های برون مرزی عرب زبان

 معادالت سیاسی داخلی رژیم اسرائیل و تبعات آن بر جمهوری اسالمی ایران .66

 (مذاکرات صلح خاورمیانهتنش زدایی با غرب، مذاکرات هسته ای و )

 علل و چرایی شکست اسالم گرایان در خاورمینه و سناریوهای آینده آن .68

 بررسی تطبیقی دموکراسی سازی در جهان عرب پس از انقالب های عربی .66

 ات منطقه ای آنتأثیرنقش شورای همکاری خلیج فارس در تحوالت بحرین و  .61

 رقابت قطر و عربستان در تحوالت بیداری اسالمی .65

 تحوالت بیداری اسالمی بر منطقه خلیج فارس تأثیر .61

 بررسی کاهش احتمالی وابستگی آمریکا به انرژی خلیج فارس و پیامدهای آن .10

 حضور احتمالی چین و هند در خلیج فارس و اثرات آن بر تحوالت منطقه .11

 های خلیج فارس در بهینه سازی تامین امنیت جمهوری اسالمی ایران ظرفیت .12

 آن بر موضوع کردی در منطقه تأثیرعراق و  تحوالت کردستان .13

 انداز آشتی ملی در این کشور تحوالت سوریه بر عراق و چشم تأثیر .16

 فارس ای در خلج راهکارهای گسترش همکاری منطقه .18

 آمیز حل مسالمت انداز راه تحوالت بحرین: چشم .16

ای و  های جمهوری اسالمی ایران و عمان در بستر تعامالت منطقه ظرفیت .11

 لمللیا بین

المللی قطر در سایه انتقال قدرت در این  ای و بین بررسی نقش و جایگاه منطقه .15

 کشور

 های کویت در تعامل با بیداری اسالمی در داخل و خارج کشور بازخونی سیاست .11
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ای در سایه تغییر  عربستان سعودی و تعریف مجدد از نظم و امنیت منطقه .50

 ها در جهان اسالم حکومت

های جمهوری اسالمی ایران در پرتو تحوالت اخیر در بازار  لولهسیاست خط  .51

 انرژی اروپا

اقلیمی و کیفیت هوا در شهرهای  سیاست انرژی جمهوری اسالمی ایران و چالش .52

 بزرگ ایران

کید بر موضع اصولی جمهوری أچگونگی تکوین منطقه روسی در آینده با ت .53

 اسالمی ایران

 علوم اجتماعی ی،اقتصادعلوم مجموعه حوزه: 

 های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و آمریکای التین بحران مالی جهانی و چالش .1

های توسعه شرق آسیا و آمریکای  بومی و درس -مدل توسعه اقتصاد اسالمی  .2

 التین

بازخوانی جهانی شدن به عنوان فرایند و پروژه و نگاه جمهوری اسالمی ایران به  .3

 ابعاد فرهنگی و اقتصادی آن

گرایی در پرتو تحوالت اخیر در اقتصاد و  زخوانی پرونده تجارت آزاد ومنطقهبا .6

 الملل و رویکرد جمهوری اسالمی ایران به آن سیاست بین

داری در غرب با نگاه به  سازی اقتصاد و ماهیت خود ترمیمی نظام سرمایه تجاری .8

 استریت تبعات اجتماعی بحران وال

چینی و روسی و جایگاه جمهوری  ۀه شیوگرایی اقتصادی ب های منطقه لفهؤم .6

 اسالمی ایران

 ژئوپلیتیک انرژی و تقسیمات اقتصادی آینده جهان .1

 دیپلماسی گازی جمهوری اسالمی ایران و اکتشافات اخیر در دریای خزر .5

 اقتصاد سیاست تحریم اقتصادی جمهوری اسالمی ایران .1

 فرهنگی در اتحادیه اروپایی -تقابل و تعامل اجتماعی  .10



  های اجرایی کشور های پژوهشی سازمان اولویت   04

انداز روابط اقتصادی فدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی ایران تا سال  چشم .11

2015 

 حقوق ،مدیریت ۀمجموعحوزه: 

 گیری در نهادهای اروپایی بررسی مدل تصمیم .1

 (المللی حمالت هواپیماهای بدون سرنشین )پهبادها بررسی ابعاد حقوقی بین .2

 حقوق قطع روابط دیپلماتیک و پیامدهای حقوقی آن .3

امنیت دسته جمعی )از منظر غرب و جمهوری اسالمی ایران( باتوجه به حقوق  .6

 المللی المللی و فصل هفتم منشور و دیگر هنجارهای بین معاهدات بین

 الملل حمالت سایبری از منظر حقوق بین .8

 الملل مسئولیت کیفری فرد در حقوق بین .6

 مدیریتمجموعۀ علوم اقتصادی و حوزه : 

 تأمین مالی و غیر مالی بخش خصوصی در کشور و توانمندسازی بخش مذکور .1

های انحصاری و افزایش رقابت پذیری در کشور با رویکرد  کاهش حوزه  .2

 توانمندسازی بخش خصوصی

 بهبود محیط کسب و کار در کشور با هدف توانمندسازی بخش خصوصی .3

 خصوصی و کارآفرینان در برنامه خصوصی سازی کشورمشارکت فعاالن بخش   .6

 ابعاد گوناگون طرح توزیع سهام عدالت  .8
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 های تحصیالت تکمیلی نامه حمایت از پایان

 ، حقوقمدیریتمجموعۀ حوزه: 

 مالیات اخذ از اجتناب های موافقتنامه مفاد اجرای مشکالت و موانع بررسی .1

 ایران در مضاعف

  ایران در پیمانکاری عملیات از مالیاتستانی مشکالت و موانع بررسی .2

 IFR) 2 الزم راهکارهای ارائۀ و کشور مالیاتی امور سازمان سوی از .3

 مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای کامل پذیرش موانع بررسی .6

 شرکتهای نمایندگیهای و شعب از مالیاتستانی مشکالت و موانع بررسی. .8

  ایران در خارجی

 پیشخوان دفاتر به خودرو مشاغل درآمد بر مالیات برونسپاری عملکرد بررسی .6

   کشور در دولت

 مالیاتی ادارات در رویه وحدت عدم مالیاتی و حقوقی تبعات و آثار بررسی .1

های  قانون مالیات 183 ماده موضوع مالیاتی ضرایب تعیین راهکارهای بررسی .5

 مستقیم

 دستدارمی امالك انتقال و نقل مالیات اخذ چالشهای و مشکالت بررسی .1

 های مستقیم قانون مالیات 16 ماده موضوع

 ایران در مالیات پیچیدگی شاخص گیری اندازه .10

 مالیات وصول در تاخیر از ناشی های زیان برآورد .11

 به مالیات شاخص ناکارایی در دولت مخارج بهینه غیر رشد تأثیر میزان بررسی .12

 دولت های هزینه

  

 سازمان امور مالیاتی کل کشور
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 های تحصیالت تکمیلی نامه حمایت از پایان

 مدیریت مجموعۀ حوزه:

 نقش ساختار انسانی در مهندسی جدید وقف .1

 بررسی عدالت سازمانی در اوقاف و نقش آن در قابلیت تولید سازمانی .2

 های همطراز سازمانمقایسه طبقه بندی مشاغل سازمان اوقاف و امور خیریه با  .3

 جایگاه وقف در آموزش و پرورش و آموزش عالی یی ارتقاراهکار .6

وری در  های مدیریت در سازمان اوقاف و آثار آن بر افزایش بهره بهبود روش  .8

 وقف ۀحوز

 بررسی سطح انگیزش کارکنان سازمان اوقاف و عوامل مؤثر بر آن .6

 مالی فعالیت های سازمان اوقاف تأمینطراحی راهبردها و سیاست های کالن  .1

 مدیریت بهینۀ منابع انسانی در سازمان اوقاف و امور خیریه .5

 ازمان اوقاف در ساختار اداری کشورجایگاه س .1

 روابط عمومی و تبلیغات برای سازمان اوقاف ۀطراحی مدیریت و سامان .10

 طراحی و اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه  .11

مالی، حفظ، ترمیم و تبدیل به احسن  تأمینکارهای الزم برای  و طراحی ساز .12

 موقوفات

 طراحی و سازو کارهای افزایش تشریک مساعی مدیران و کارکنان و متولیان . .17

 علوم تربیتی و  شناسی ، روانعلوم اجتماعیمجموعۀ حوزه: 

 بررسی و تبیین نقش امامزادگان در توسعه فرهنگی جامعه .1

 تبیین نقش موقوفات در عرصه علمی و آموزشیبررسی و  .2

 بررسی دالیل ناآشنایی آحاد مختلف جامعه بخصوص نسل جوان با فرهنگ وقف .3

 سازمان اوقاف و امور خیریه
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  های عملی برای ایجاد وقف های همگانیراهکاربررسی  .6

 نقش وقف در ارتقاء سالمت جامعه .8

 نقش وقف در فقرزدایی از جامعه .6

 خدمات اجتماعی و شهری تأمیننقش موقوفات در  .1

دوین راهبردهای اساسی در جهت ارتقاء سطح اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ت .5

 منابع انسانی بقاع متبرکه

 جایگاه فرهنگ وقف در همگرائی کشورهای اسالمی .1

 نقش دانشگاه در ایجاد موقوفات جدید .10

 وقف در اجتماع و فرهنگ تأثیرنقش وکارکرد و   .11

 هاراهکارمنزلت و جایگاه وقف در جمهوری اسالمی، چالشها و  .12

وری کارمندان و مدیران اوقاف و  رابطه بین هوش معنوی و وجدان کاری با بهره .13

  امور خیریه

 حقوقمجموعۀ معارف اسالمی و حوزه: 

 بررسی مبانی فقهی و حقوقی فروش موقوفات انتفاعی و منفعتی  .1

 مطالعه تطبیقی مفهوم و مبانی استقالل شخصیت حقوقی موقوفات .2

 و آثار اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آن بررسی فقهی وقف مدرن .3

 بررسی حق التولیه متولی در قبال اعمال تولیت .6

 بررسی دالیل فقهی و قانونی در حوزه اثبات وقف  .8

 بررسی تحلیلی مقررات اوقافی موضوعه از منظره آمره یا تخییری بودن آنها  .6

 بررسی شیوه های حل و فصل اختالفات و دعاوی حقوقی موقوفات .1

 فقهی و حقوقی اعطای تملک اعیان در موقوفاتمبانی  .5
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  مجموعۀ مدیریتحوزه: 

آن بر مدیریت بهینه عواید  تأثیرنقش محاسبه هزینه استهالك برای موقوفات و  .1

 موقوفات

 بررسی اداره تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه از منظر دادرسی عادالنه .2

 .موقوفهتحلیل مبانی حدود اختیارات متولی در مدیریت  .3

 .تحلیل شرایط عمومی و اختصاصی متولیان موقوفات .6

 حسابرسی فعالیت موقوفات غیرمتصرفی ۀبررسی نقش اداره تحقیق در انجام بهین .8

 

 

 

  یاقتصادعلوم مجموعۀ حوزه: 

 کارکرد ابزارهای مالی جدید در توسعه بازار .1

و کارکرد آن در  (Short Selling)ی فروش استقراضی بررسی و مطالعه .2

 های توسعه یافته بورس

 (Securities lending)دهی اوراق بهادار بررسی و مطالعه در خصوص قرض .3

 ها های قانونی انتشار آن های اجرایی و نیازمندیراهکارانواع گواهی سپرده و بررسی  .6

سرمایه در بازار دست دوم و  تأمینهای  های شرکت بررسی ساختار، وظایف و کارکرد .8

 برای ایران یک الگوی مناسب ارائۀ

  گذاری در کاال، مستغالت در بازار سرمایه های سرمایه کارکردهای صندوق .6

 ارائۀنقش کارگزاران در توسعه بازار سرمایه )جذب، حفظ و رضایت مشتریان،  .1

 انواع خدمات(

بورس اوراق بهادار گذاری در  های سرمایه های توسعه صندوقراهکاربررسی  .5

 تهران

 بورس و اوراق بهادارسازمان 
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های مختلف  های کارگزاری در کشور ها و خدمات شرکت بررسی تطبیقی فعالیت .1

 این فعالیت در ایران  ۀهای توسعراهکارو 

های اوراق بهادار،  نقش نهادهای مالی در توسعه بازار سهام با تأکید بر شرکت .10

 (Securities firmکارگزاری )

 CCPاوراق بهادار و گذاری کارکردهای نهاد سپرده .11

 های مالی  گری کنترل تضاد منافع در واسطه .12

)بررسی تطبیقی الگوهای  گر و ارتباط آن ها با مقام ناظرنهادهای خود تنظیم .13

 موجود(

 تجربه کشورها در خصوصی سازی با استفاده از مکانیزم بورس اوراق بهادار  .16

 سازی در بازار سرمایه برای جذب خصوصی سازی ظرفیت .18

 بررسی آثار اجرای برنامه سهام عدالت بر بازار سرمایه  .16

 های دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس ای عملکرد شرکت بررسی مقایسه .11

سنجی و بررسی پیامدهای پذیرش نهادهای مالی خارجی در بازار سرمایه  امکان .15

 ایران 

 یه( معامالت فرامرزی و اثرات آن برای بازار سرمایه ایران )خروج سرما .11

 ها  بر ارزش شرکت (ownership structure)بررسی اثر ساختار مالکیتی  .21

 نقش سهامداران استراتژیک در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت  .22

های پذیرفته شده در بورس بر بازده  مالی شرکت تأمینهای مختلف  روش تأثیر .23

 ها  سهام آن

 های تقسیم سود و قیمت سهام در بورس تهران سیاست .26

های بورس و میزان شفافیت  وسعت معامالت با اشخاص وابسته در شرکت .28

 اطالعات آن 

 های اوراق بهادارالگوی کسب و کار و ترکیب درآمد بورس .26

 ها ری کنترل داخلی ناشران اوراق بهادار بورس: الزامات و نیازمندییگ گزارش .21
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 ایران   شناسی بازار سرمایه )بازار اوراق بهادار( آسیب .25

 های مناسب برای حل آنراهکار ارائۀشکالت تاالرهای مناطق و بررسی م .21

 الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بورس اوراق بهادار  تأثیر .30

 پذیری شاخص قیمت بورس اوراق  متغیرهای سیاسی بر نوسان تأثیربررسی  .31

بررسی الزامات و آثار آزادسازی ورود و خروج سرمایه خارجی بر بازار سرمایه  .32

 ایران

سازی  رسانی در بازار سرمایه و نقش آن در شفاف مطالعه نحوه گسترش اطالع .33

 بازار 

 بر بازار سهام  بررسی اثر نرخ تورم .36

 و اثرات آن بر بازار سهام ایران  های پولی سیاست .38

های مختلف و  بررسی تطبیقی میزان سهام شناور و دامنه نوسان قیمت در بورس .36

 در این زمینههای مناسب  حل ی راه ارائۀ

ای ابعاد مختلف بورس )حجم معامالت، ارزش بازار، سهام شناور،  بررسی مقایسه .31

 های اصلی توسعه بازار  تعداد صنایع، تعداد سهامداران( و شناسایی محرك

های عرضه و تقاضا در بورس اوراق بهادار  فنبررسی اثرات ناشی از تشکیل ص .35

 های حذف آنراهکارتهران و 

 های مناسب برای بهبود آن راهکار  بررسی میزان کارایی بازار سهام و ارایه .31

 گذاری جایگزین  های سرمایه بررسی تطبیقی بازار سرمایه و سایر فرصت .60

 بازار سهام، آزمون کارایی و اثرات نوسانی  .61

 ها( جهانی شدن و بازار سرمایه ایران )تهدیدها، فرصت .62

 آن بر توسعه بازار  تأثیرراق بهادار و گذاری خارجی در بازار اوسرمایه .63

 ات آن بر عملکرد بازارتأثیرشدن بورس و شرکتی .66

 ها( ها و چالشگسترش جغرافیایی بازار اوراق بهادار)فرصت .68
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ئۀ و ارا (IPO)ی  ی عمومی اولیه های مختلف عرضه های روشراهکاربررسی  .66

 ی ایران روش مناسب برای بازار سرمایه

ها )عوامل  بر روی درجه نقدشوندگی و ثبات قیمت آن  سهامسازی  اثرات بازار .61

 در بازار سهام(  Spreadمؤثر بر نقدشوندگی و کاهش 

های جلوگیری از تشکیل حباب در بورس اوراق بهادار راهکارحباب قیمتی و  .65

 تهران 

 ها  ری کنترل داخلی ناشران اوراق بهادار بورس: الزامات و نیازمندییگ گزارش .61

 سهام در بورس اوراق بهادار تهران   ادفی و قیمتروندهای تص .80

 ( و توسعه بازار سرمایه Post-Tradeهای بعد از معامله )کارایی فعالیت .81

 حوزه: مجموعۀ مدیریت 

 آن بر بازار سرمایه  تأثیرفناوری اطالعات و  .1

 های فناوری اطالعات انتشار اطالعات و نقش شرکت .2

  آن بر بازار سرمایه تأثیرفناوری اطالعات و  .3

 کنترل تضاد منافع تجاری و نقش نظارتی در بورس اوراق بهادار تهران .6

 کارایی معامالت و فرآیندهای پس از معامله  .8

 ها گری کنترل داخلی ناشران اوراق بهادار بورس: الزامات و نیازمندی گزارش .6

 های پذیرفته شده در بورس  استقالل هیئت مدیره در شرکت .1

 های حذف شده از بورس های حسابرسی شرکت مقایسه گزارش ارزیابی و .5

 گری مالی شرکتی بورس بهبود گزارش .1

 های بورس های مالی شرکت عوامل مؤثر بر سرعت انتشار گزارش .10

 های بورس بینی سود شرکت عوامل مؤثر بر خطای پیش .11

 ای حسابرسی نشده دوره های میان محتوای اطالعات گزارش .12

 پوشش ریسک در بازار سرمایه های بررسی ابزار و روش .13

 های مشمول واگذاری به بخش خصوصی  سازوکارهای انتقال مدیریت شرکت .18
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                  المللی اندازی بورس بین تدوین الگوی مناسب برای راه .16

های  تر با بورس المللی بورس اوراق بهادار و تعامل بیش ارتقای جایگاه بین ۀمطالع .11

 ای و جهانی منطقه

های خارجی و پذیرش  ها در بورس های اجرایی پذیرش شرکتراهکار .15

 های خارجی در بورس تهران  شرکت

 سازی و ادغام در صنعت بورس اوراق بهاداریکپارچه .11

های حذف شده از تابلوی بورس )از دیدگاه مدیریت و  شناسی شرکت آسیب .20

معامالت به اشخاص واسطه، صنعت نهایی، افشای اطالعات، منع دستکاری و 

 ..(غیره ..

 کاهش اطمینان در بازار در اثر تنوع و تناوب رویدادها و مقررات .21

 های افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور راهکاربررسی  .22

 علوم تربیتیشناسی و  ، روانعلوم اجتماعیمجموعۀ حوزه: 

 فرهنگ سهامداری ۀهای توسعراهکاربررسی  .1

 فرهنگ و پنداشت عموم بر جذب سرمایه خارجی  تأثیر .2

 ی ایران گذاران در بازار سرمایه بررسی و مطالعه الگوهای رفتاری سرمایه .3

 های افشای اطالعات  و روش  بررسی نحوه .6

 حقوق مجموعۀ حوزه: 

های اجرایی راهبری شرکتی برای راهکار ارائۀبررسی الزامات قانونی و  .1

 های پذیرفته شده در بورس  شرکت

هایی برای راهکار ارائۀبررسی چارچوب قانونی، نظارتی و بازار سرمایه کشور و  .2

 66حصول اهداف مورد نظر در اصل 

   سازی قوانین و مقررات و نقش آن در توسعه بازارهماهنگ .3



 13معاونت پژوهشی دانشگاه   

 

 هاهای بورس قوانین و مقررات بر کارکرد تأثیر .6

 گذاری های سرمایه مطالعه تطبیقی مقررات شرکت .8

 گذاری های سرمایه ضرورت بازنگری در قانون و مقررات شرکت .6

ی تطبیقی با  بررسی نقاط قوت و ضعف قانون بازار اوراق بهادار ایران در مقایسه .1

 کشورهای مختلف

قانون اساسی بر بازار سرمایه ایران )بازار  66های اصل  بررسی آثار اجرای سیاست .5

 بورس اوراق بهادار( 

 

 

 مدیریت ی و اقتصادمجموعۀ علوم حوزه : 

محیطی صنعت برق کشور)عرضه و  سازی کامپیوتری جهت مدیریت زیستمدل .1

 تقاضا( در بلند مدت

مطالعات اقتصادی تعیین سهم صنایع مختلف در تولید ناخالص داخلی و شدت انجام  .2

 انرژی

سازی مصرف انرژی در فرآیندهای صنعتی با تکیه بر مباحث مطالعات موردی بهینه  .3

 مرتبط با بازیافت انرژی

بررسی فنی و  اقتصادی سهم صنایع انرژی بر در افزایش تولید ناخالص داخلی و   .6

 شورکاهش شدت انرژی ک

آالت( در مراحل انتقال  طول عمر صنایع و کارخانجات )تجهیزات و ماشین تأثیر .8

 های مصرف و راندمان انرژی تکنولوژی بر شاخص

 های مرتبط های افزایش کارآیی انرژی در الکتروموتورهای صنعتی و سیستم پروژه .6

در اقتصاد وری انرژی  های مرتبط با ارتقای بهره شاخص تأثیرسازی و بررسی  مدل .1

 ملی

 وری انرژی ایرانسازمان بهره 
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 گیری الگوی صحیح مصرف انرژی شناسی موانع مؤثر در شکل آسیب .5

 

 

 علوم تربیتیشناسی و  علوم اجتماعی، روان مجموعۀحوزه : 

 بررسی الگوهای موفق ترویج فرهنگ مصرف بهینۀ برق در کشورهای جهان .1

شناختی بررسی میزان نقش زنان و مردان در توسعه و گسترش  تبیین جامعه .2

 فرهنگ مصرف منطقی انرژی

 کنندگان گیری رفتار منطقی مصرف بررسی عوامل مؤثر بر تغییر یا شکل .3

های فرهنگی  آموزان در فعالیت بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانش .6

 مدیریت انرژی

 ایران و جهان مطالعۀ تطبیقی الگوی مصرف انرژی در .8

 بررسی الگوی صحیح مصرف انرژی از منظر اسالم و سایر ادیان .6

 مذهب، آموزش و تبلیغات در اصالح الگوی مصرف انرژی تأثیربررسی  .1

بررسی میزان و دالیل مشارکت جامعۀ شهری و روستایی در پذیرش فرهنگ  .5

 مصرف منطقی انرژی

سوی  امعه بهعی بر گرایش جتکنولوژی و عوامل اجتما تأثیربررسی  .1

 گرایی مصرف

 پذیری فرهنگ مصرف منطقی انرژی در جوامع بررسی و تبیین عوامل ارزش .10

 

 

 علوم اجتماعیشناسی و علوم تربیتی،  روان ۀحوزه: مجموع

 (1650ای فرسودگی شغلی مشاوران حضوری و تلفنی ) بررسی مقایسه .1

کشور سازمان بهزیستی  
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در معلولین تحت پوشش سازمان به  بررسی سهم حوادث در ایجاد معلولیت .2

 تفکیک نوع حادثه، نوع و شدت معلولیت و استان

 دبستانی در کشور بررسی علل اختالالت شنوایی در کودکان پیش .3

های ایکس لینک در افراد تحت پوشش طرح غربالگری  بررسی شیوع بیماری .6

 سال 28تا  18ژنتیک در بین دختران  ۀمشاور

 سال تحت پوشش سازمان 16دکان زیر بررسی علل معلولیت در کو .8

 بررسی شیوع و بروز  و عوامل موثر بر مصرف مواد در زنان .6

 موانع و مشکالت ارائه خدمات کودکان مادر معتاد .1

 های خودیار مقایسه اثربخشی درمان اجتماع محور و گروه .5

های  ( بهبودیافتهR.R.Cپذیری ) بررسی اثربخشی مراکز توانمندسازی و جامعه .1

 در پیشگیری از عود اعتیاد

 تحلیل وضعیت مشارکت مردم در برنامه های کاهش بار اعتیاد .10

محور با  مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در محله های تحت پوشش برنامه اجتماع .11

 سایر محالت

 های سالمت روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان تعیین شاخص .12

 ارزشیابی برنامه آموزش زندگی خانواده .13

 کودکان خیابانی و رفتارهای پرخطربررسی وضعیت  .16

های  ها و مدل نگر درباره وضعیت ایدز در کشور و تدوین استراتژی آینده ۀمطالع .18

 پیشگیری در  جمعیت هدف سازمان

 های مبتالیان به ایدز نگر از خانواده بررسی و ارزیابی شبکه حمایتی جامعه .16

 تحلیل وضعیت تزریق مواد در کشور .11

 در ایران و جهان HIV/AIDSشگیری از مطالعه تطبیقی نظام پی .15

بررسی کیفیت زندگی افراد معلول شناسایی شده در توانبخشی مبتنی بر جامعه  .11

 قبل و بعد از اجرای برنامه
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 برنامه های توانمندسازی بر کیفیت زندگی افراد معلول ضایعه نخاعی تأثیربررسی  .20

 CBRهای زندگی در برنامه تحلیل اثربخشی برنامه آموزش مهارت .21

بررسی اثربخشی آموزش در خانواده افراد معلول در مناطق روستایی تحت  .22

 بر عملکرد فردی آنان  CBRپوشش برنامه 

بر وضعیت آموزش و تحصیل معلوالن بر اساس  CBRبرنامه   تأثیربررسی  .23

 CBRماتریس 

بررسی اثربخشی آموزش افراد معلول در مناطق روستایی تحت پوشش برنامه  .26

CBR  رد آنانبر عملک 

شیوه زندگی سالم بر ارتقای فعالیت های معلولین  ۀآموزش برنام تأثیربررسی  .28

 استان

ارزیابی میزان رضایتمندی معلولین جسمی حرکتی از کیفیت وسایل کمک  .26

 توانبخشی ارائه شده 

تربیت شنیداری بر کیفیت زندگی کودکان پس از استفاده  ۀبررسی اثربخشی برنام .21

 کاز کاشت حلزون و سمع

 بررسی الگوهای مدیریت مراکز روزانه توانبخشی در سطح جهان .25

 منزلت اجتماعی افراد مقیم مراکز ۀبررسی و مطالع .21

سالمت خانواده  یارتقا»بررسی نقش مراکز شبانه روزی بیماران روانی مزمن بر  .30

 «گروه هدف

در مراکز شبانه روزی  خدمات روانی اجتماعی )سایکوسوشیال( ۀارائ ۀنحو تأثیر .31

 بیماران روانی مزمن بر مدت زمان اقامت گروه هدف در مرکز

بررسی اثرات روانشناختی خدمات توانبخشی مراقبتی در منزل بر سطح بهداشت و  .32

 سالمت روان خانواده 

ای تیم سیار خصوصی در  میزان رضایتمندی بیماران ضایعه نخاعی از ویزیت دوره .33

 سی و مددکاری های مختلف پزشکی ، توانپزشکی ، روانشنا بخش
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خدمات به سالمندان، معلولین جسمی حرکتی ذهنی و  ئۀبررسی اثربخشی ارا .36

 تنی بر خانواده در استاندر طرح توانبخشی مب یروان

بررسی نقش طرح مراقبین بر سالمت روانی مراقبین و خانواده های معلولین تحت  .38

 پوشش طرح

 ل افراد معلول اصول مراقبت صحیح و توانبخشی در استقال تأثیربررسی  .36

محاسبه قیمت تمام شده خدمات مراکز توانبخشی غیر دولتی مراکز ارائه خدمت  .31

 در منزل

روند  های سیار مراقبت درمنزل بیماران روانی در خدمات تیم تأثیربررسی میزان  .35

 سازی بیماران روانی مزمن  درمان و توانمند

یماران روانی مرمن مراکز برنامه مراقبت در منزل بر سالمت روانی ب تأثیربررسی  .31

 توانبخشی

 بررسی اثربخشی طرح مراقبین بر سازگاری زناشویی خانواده های معلولین .60

( در ترخیص بیماران روانی مزمن CRPبرنامه بازگشت به اجتماع ) تأثیربررسی  .61

 مقیم در مراکز توانبخشی

تلفیق بررسی نقش پیگیری درمان و توانبخشی در منزل بیماران روانی مزمن در  .62

 اجتماعی گروه هدف

بررسی کیفیت خدمات تخصصی مراکز غیردولتی آموزشی و توانبخشی روزانه و  .63

 روزی و ویزیت در منزل شبانه

مراقبتی درمانی در مراکز شبانه روزی  بررسی اثربخشی خدمات توانبخشی، .66

 بیماران روانی مزمن

تی )شبانه روزی، ای اثربخشی و کارایی توانبخشی در مراکز بهزیس بررسی مقایسه .68

 ویزیت در منزل(-روزانه و مراقبتی

 بررسی اثربخشی واگذاری خدمات به مراکز غیردولتی  .66
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های دارای فرزند معلول ذهنی در  بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد خانواده .61

 مواجه با آن 

های آموزشی در کاهش آثار زخم بستر در توانخواهان ضایعه  بسته تأثیربررسی  .65

 نخاعی

 طح سالمت روانی والدین دارای کودکان معلولبررسی س .61

 ها بررسی میزان دسترسی افراد معلول به شبکه حمل و نقل عمومی در کالن شهر .80

تعیین میزان اثربخشی طرحواره درمانی در توانمندسازی افراد در معرض آسیب و  .81

 دیده اجتماعی  آسیب

پرخطر دختران و زنان کننده مجدد رفتار  کننده و علل عود بررسی عوامل محافظت .82

 دیده اجتماعی آسیب

 بررسی اثربخشی مراکز اقامتی میان مدت درمان اعتیاد   .83

 ارتباط نامشروع ( در روستاها    ،فرار دختران ،های اجتماعی ) طالق بررسی آسیب .86

بررسی عوامل گرایش به مواد روانگردان در دانش آموزان مناطق آموزش و  .88

 پرورش 

 مراقبتی بر استقالل سالمندان مبتال به سکته مغزی آموزش خود تأثیربررسی  .86

های دارای بیماران  بررسی اثربخشی آموزش خانواده بر کیفیت زندگی خانواده .81

 روانی مزمن

های  پیشگیری از آسیب ۀمردم در زمین ۀهای افزایش انگیزه و عالق بررسی راه .85

 اجتماعی 

های اجتماعی   شگیری از بروز آسیبفرهنگی ، اجتماعی( پی طراحی مدل اجرایی ) .81

) اعتیاد، پرخاشگری ، کودکان کار، گسست نسلی ، آسیب های نوپدید اجتماعی 

 جامعه کار و تولید و ....( در

برخورد قانونی با عامالن اجرای آن  ۀنحو آزاری و بررسی عوامل شیوع کودك .60

 ها  مهدکودك در
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 وخیابانی اجتماعی کودکان کار –شناسایی عوامل روانی .61

 ی ا الگوی مداخله ۀاجتماعی موثر در همسرآزاری و ارائ –شناسایی عوامل روانی .62

 ثر درخودکشی زنان ؤاجتماعی م –شناسایی عوامل روانی .63

 بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و فرهنگ سازمانی با عملکرد کارکنان  .66

 لتی بر بهبود عملکرد مراکز غیردو 26بررسی نقش نظارتی کمیسیون ماده  .68

 های بهزیستی استان تهران روزی بررسی سطح اضطراب امتحان فرزندان شبانه .66

روزی  های ایجاد استقالل اقتصادی ، اجتماعی در فرزندان شبانه بررسی شیوه .61

 بهزیستی 

 شناسی مثبت برکاهش اضطراب کودکان مقایسه کارآمدی روان .65

 استان  های علمی جهت افزایش خالقیت کودکان درمهدکودك بررسی شیوه .61

هنرهای دیداری بر آموزش راهبردهای رویارویی به کودکان  تأثیر بررسی .10

 آزاردیده

سال که درمهدکودك ازخدمات  8تا  3رشد اجتماعی کودکان  ۀبررسی و مقایس .11

 شده در منزل  کنند با کودکان نگهداری مهد استفاده می

 بررسی عوامل موثر برخالقیت کودکان در مهدهای کودك  .12

آموزان تحت پوشش  عوامل خانوادگی موثر بر افت تحصیلی دانشبررسی  .13

 بهزیستی 

های   های سنتی در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و نگرش مقایسه نگرش .16

 جدید و علمی 

)راهکارهای های اجتماعی مین نسبی اقتصادی، اشتغال، بیمهأاستقالل و ت .18

 (سازی زنان  توانمند

کننده به  ت مرکز مداخله در بحران در افراد اقدامبررسی میزان اثربخشی مداخال .16

 خودکشی)هرمزگان(

 حضور همزمان کودکان معلول و سالم در مهدهای کودك تأثیربررسی  .11
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 های آسیب دیده  خدمات حمایتی و رفاهی به گروه ۀارائ تأثیربررسی  .15

های تحت پوشش  شده با خانواده های توانمند مقایسه سطح عزت نفس خانواده .11

 سازمان

های تحت پوشش)در مقاطع مختلف  ادامه تحصیل فرزندان خانواده تأثیربررسی  .50

 سازی خانواده بر توانمند آموزش عالی(

رپرست خانوار با طول مدت بررسی رابطه بین وضعیت تحصیلی زنان س .51

 سازی آنهاتوانمند

 ۀبررسی عوامل بازدارنده شکوفایی خالقیت در بین مددجویان سازمان و ارائ .52

 اهکارهای مناسب برای حل موانعر

 دیدگان اجتماعی سازی آسیب بررسی عوامل موثر درعدم توانمند .53

های زندگی برکاهش  های زندگی خانواده و مهارت آموزش تأثیربررسی  .56

 های اجتماعی  آسیب

های خدمات اجتماعی در کاهش  های پایگاه بررسی میزان اثربخشی فعالیت .58

 های اجتماعی)هرمزگان( آسیب

ایرانی در کاهش آمار طالق در  -بررسی نقش مذهب و الگوی زندگی اسالمی .56

 زوجین در معرض طالق

 گیرندگان با صدای مشاور بررسی خصوصیات روانشناختی تماس .51

بررسی و مقایسه مسائل اجتماعی و فرهنگی مددجویان ساکن در مسکن های  .55

 بهزیستی در مناطق شهری و روستایی 

های  موانع ازدواج معلولین )شامل گروهشکالت و بررسی و تعیین مسائل، م .51

راهکارهای  ان، معلولین ذهنی و ....( و ارائۀحرکتی، نابینایان، ناشنوای -جسمی

 الزم جهت تسهیل در ازدواج ایشان

های مختلف حامی )ورزشکاران، هنرمندان و  گذاری گروه  تأثیربررسی و مقایسه  .10

 سازمان بهزیستیهای مردمی  مشارکت ی....( در ارتقا
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های  های مردمی در استان های گوناگون جلب و جذب مشارکت بررسی شیوه .11

 کشور )با تکیه بر الگوهای فرهنگی(

 مدیریت  علوم اقتصادی،حوزه: مجموعۀ 

 شناسایی عوامل موثر بر افزایش کارایی نیروهای انسانی  .1

بخش غیر های هدف از واگذاری وظایف سازمان به  بررسی رضایتمندی گروه .2

 دولتی

رسانی به  ملکرد خدمتبهبود عسازی در  بررسی میزان اثرگذاری خصوصی .3

 های هدف سازمان گروه

گری دولت در راستای واگذاری خدمات به بخش  بررسی میزان کاهش تصدی .6

 غیر دولتی)در حیطه وظایف سازمان بهزیستی(

های  دولتی قبل و بعد از اجرای سیاست بررسی عملکرد مراکز و موسسات غیر .8

 تشویقی توسط سازمان

 بررسی میزان نظارت سازمان بر مراکز واگذار شده به بخش غیر دولتی .6

 های اجتماع محور  پژوهش و ارزشیابی برنامه .1

های  ه منظور حمایت از کسب و کار گروههای موجود در جامعه ب شناخت ظرفیت .5

 هدف

 اضای مسکن برای جمعیت تحت پوشش بهزیستیکننده تق بررسی عوامل تعیین .1

بررسی نقش عوامل فرهنگی اجتماعی موثر در بروز خشونت شوهران علیه  .10

 همسران

موثر بر ترغیب مردم به مشارکتهای نقدی و غیر نقدی برای  بررسی و تعیین عوامل .11

 کمک به جامعه هدف سازمان بهزیستی

امعه هدف سازمان )غیر بررسی و تعیین مسائل، مشکالت و موانع ازدواج ج .12

 ... ( و ارائۀمعلولین مانند سالمندان، زنان سرپرست خانوار، فرزندان شبه خانواده و

 راهکارهای الزم جهت تسهیل در ازدواج ایشان
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 بررسی نقش منابع دولتی و غیر دولتی در تامین مسکن معلولین و مددجویان .13

 (1650تلفنی )ای فرسودگی شغلی مشاوران حضوری و  بررسی مقایسه .16

های  ای توانمندسازی)تسهیالت، برنامهه مددجویان به برنامه میزان گرایش سنجش .18

 اشتغال(

 های اشتغال زایی مددجویان بررسی علل موفقیت یا عدم موفقیت طرح .16

یه بر جذب نیروی انسانی و بررسی وضعیت اشتغال مددجویان )با تک .11

 گذاری در امور اشتغال( سرمایه

 های همیار در اشتغال پایدار خشی گروهسنجش میزان اثرب .15

وضعیت استخدام و اشتغال معلوالن تحت پوشش سازمان  ۀبررسی و مقایس .11

 بهزیستی در بخش های دولتی و غیردولتی

بررسی و تعیین الگوهای اشتغال و کارآفرینی برای معلوالن و ارائه ی راهبردهای  .20

کار و گروه  مهارت آماده به اجرایی در سطح استان ها )با تکیه به دو گروه دارای

 بدون مهارت

 

 

 مدیریت ۀمجموعحوزه: 

 نظام جامع مدیریت اطالعات بیمه سالمت .1

 جذب و تخصیص منابع در حوزه بیمه سالمت شناسایی، .2

 وری و توسعه منابع انسانی مدیریت بهره .3

 سازی توسعه دانش بیمه سالمت و توانمند .6

 همگانی بیمه پایه خدمات سالمت و بیمه تکمیلیگسترش پوشش  .8

 خرید راهبردی خدمات .6

 پزشک خانواده و نظام ارجاع .1

 سازمان بیمۀ سالمت ایران



 93معاونت پژوهشی دانشگاه   

 

 های تحصیالت تکمیلی نامه حمایت از پایان

 و علوم اجتماعی مدیریت ۀمجموعحوزه: 

 تولید، توسعه و گسترش کمی و کیفی دانش در حوزه بیمه سالمت .1

بیمه سالمت در  ۀتحقیقی در حوز ها و مطالعات علمی و بهره مندی از پژوهش .2

 قالب پایان نامه 

ترغیب دانشجویان و دانش پژوهان به انجام مطالعات علمی و تخصصی در حوزه  .3

 بیمه سالمت

تعامل با دانشگاهها، موسسات و مجتمع های آموزش عالی و پژوهشی کشور به  .6

 منظور بهره گیری از ظرفیت های علمی و پژوهشی آن ها 

ای با  مین نیازهای علمی در سطوح بنیادی، کاربردی و توسعهأسازی ت فرهنگ .8

 استفاده از پایان نامه های دانشجویی

 

 

  مجموعۀ مدیریتحوزه : 

 ( در فضای مجازیEIdاهمیت شناسایی الکترونیک) ۀمطالع .1

 بررسی ضرورت امضای دیجیتال )امضای الترونیک( در کارت هوشمند ملی .2

چگونگی واگذاری خدمات به بخش غیردولتی با تفکیک منطقی وظایف بررسی  .3

 گری حاکمیتی از تصدی

 برداری از آرشیو الکترونیک اسناد ها و تهدیدهای پیش روی بهره فرصت ۀمطالع .6

های افزایش اتقان و امنیت اسناد هویتی با رویکرد ثبت احوال راهکاربررسی  .8

 نوین

 سازمان ثبت احوال
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کردن فرایندهای ثبت و نگهداری اسناد  شناسی الکترونیکی بررسی و آسیب .6

 هویتی

مدل کسب و کار سازمان براساس کارت هوشمند ملی و  برآوردمطالعه و  .1

 خدمات مبتنی بر آن

به مردم در سطح ادارات  ارائۀبررسی چگونگی نظارت سیستمی بر خدمات قابل  .5

 ثبت احوال 

در سازمان ثبت ریزی مبتنی بر عملکرد  های بودجه ها و چالش راهکارمطالعه  .1

 احوال کشور

 وری کارکنان های آموزشی و نسبت آن با بهره بررسی میزان اثر بخشی دوره .10

سازی سازمان  سازی و شفاف سازی، روان های عملیاتی برای چابکراهکار ۀمطالع .11

 ثبت احوال کشور

های اجرایی نمودن رهنمود مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد راهکارمطالعه  .12

 سازمان ثبت احوال کشورمقاومتی در 

وری نیروی انسانی در سازمان ثبت  در افزایش و کاهش بهره مؤثربررسی عوامل  .13

 احوال کشور

بررسی تغییرات تشکیالت سازمانی در گذر از سیستم سنتی به نوین در سازمان  .16

 ثبت احوال کشور

 هایراهکارخدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان دولت و  ارائۀبررسی اثربخشی  .18

 بهبود آن

 بررسی نحوه پایش، ارزیابی و اثربخشی سیاستهای جمعیتی کشور .16

 علوم  اجتماعی حقوق  و  مجموعۀحوزه : 

مطالعه مفهوم سیادت و نقش سازمان ثبت احوال در صیانت و ارتقای فرهنگ  .1

 تکریم سیادت در کشور

 بررسی جرایم سازمان یافته و اسناد هویتی .2
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 انتشار آمارهای ثبتی جمعیت مکان محوربررسی و مطالعه تولید و  .3

 بر کم ثبتی و دیرثبتی واقعه فوت و بهبود فرایند آن مؤثربررسی علل و عوامل  .6

 های مشارکت سازمان در اجرای سیاست های جمعیتیراهکارمطالعه و تدوین  .8

 بررسی تطبیقی ثبت وقایع چهارگانه ثبت احوال ایران با کشورهای منتخب .6

 قوانین و مقررات ثبت احوال ایران با کشورهای منتخببررسی تطبیقی  .1

 بررسی تطبیقی ثبت وقایع چهارگانه ثبت احوال ایران با کشورهای منتخب .5

 بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال ایران با کشورهای منتخب .1

 یافته و اسناد هویتی بررسی جرایم سازمان .10

 ثبتی جمعیت مکان محوربررسی و مطالعه تولید و انتشار آمارهای  .11

 ثبتی و دیرثبتی واقعه فوت و بهبود فرایند آن بر کم مؤثربررسی علل و عوامل  .12

 های مشارکت سازمان در اجرای سیاست های جمعیتیراهکارمطالعه و تدوین  .13

 های جمعیتی کشور بررسی نحوه پایش، ارزیابی و اثربخشی سیاست .16

ها  در سطح کشور با توجه به ارزشبررسی مهندسی و ساماندهی نحوه انتخاب نام  .18

 های مختلف مردم و سلیقه

 

 

 معارف اسالمی و علوم اجتماعیمجموعۀ حوزه : 

 قرآن و سبک زندگی با رویکرد فردی) منبع طرح آموزشی( .1

 قرآن و سبک زندگی در حوزۀ خانواده )منبع طرح آموزشی( .7

 ازدواج یابی، خودشناسی،خودسازی،دوست: های تألیف کتاب در زمینه .7

های پیشگیری و درمان، اخالق علمی و راهکار های اجتماعی و آسیب

 حجاب و عفاف، اخالق شهروندی، اخالق اداری پژوهشی،  دانش

 سازمان دارالقرآن کریم
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 تربیتی علوم و شناسی روان اجتماعی، علوم مجموعۀ: حوزه

 زندان به بازگشت بر مؤثر عوامل پیرامون گرفته صورت های پژوهش فراتحلیل .1

 زندان به بازگشت پیرامون ها استان در گرفته صورت های پژوهش تطبیقی مطالعۀ .2

 زندانی ترخیص از بعد زندان به بازگشت فرهنگی یابی علت .3

 زندان به بازگشت عدم در ترخیص از بعد پیگیری و حمایت نقش .6

 بر زندان بیرون و درون( هویت گرفتن شکل) یابی هویت های زمینه اثر شناخت .8

 زندان به بازگشت

 مرزبندی) زندانیان شناختی بوم پیرامون گرفته صورت های پژوهش فراتحلیل .6

 (زندانیان جرایم تکرار و تنوع تراکم، مبنای بر شهری نواحی

 زندان به بازگشت چرخۀ بر آن اثر و زن زندانیان اجتماعی طرد بسترهای .1

 مجرمانه های گرایش الگوی تغییر و نوپدید جرایم شناخت .5

 آن با مقابله روانشناختی راهبردهای و خودکشی و خودزنی روانشناختی های زمینه .1

 مؤثرترین پیشنهاد و درمان نوع اثربخشی پیرامون موجود های پژوهش فراتحلیل .10

 روانی اختالالت دچار زندانیان برای درمان

 راهکارها و ها آسیب: زندانیان جنسی حیات  .11

 زندانیان بین در روانی اختالالت تیپولوژی .12

 کشور های زندان در درمانی روان و مشاوره مراکز فعالیت شناسی آسیب .13

 فضای خشن، های محرك از اعم) خودکشی و خودزنی محیطی های زمینه  .16

 و( زندگی کیفیت با مرتبط های شاخص سایر و روانی امنیت تغذیه، فیزیکی،

 آن با مقابله راهکارهای

 آن با مقابله راهکارهای و زندانیان هنجارشکنانه رفتارهای علل و شناسی سنخ .18

 تربیتی و تأمینی اقدامات و هازندان سازمان

 کشور
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 با مقابله راهکارهای و( وظیفه نیروهای و ) زندان کارکنان تخلفات شناسی سنخ  .16

 آن

 و آن زای آسیب های زمینه و زندان بر حاکم رسمی غیر های قدرت شناخت  .11

 مقابله راهکارهای

 زندانیان با...( و وظیفه سرباز خدمات، از اعم) زندان پرسنل تعامل الگوی شناخت .15

 .آن با مقابله راهکارهای و زندان درون هنجارشکنی بر آن اثر و

 با مقابله یا برداری بهره راهکارهای و زندان بر حاکم های فرهنگ   خرده شناخت  .11

 ها آن

 زندان هنجارهای برابر در زندانیان مقاومت الگوهای  .20

 از اعم) حبس حین در خود های خانواده با زندانیان ارتباط برای الگویی ارائۀ .21

 بورکراتیک موانع به نظر با( …و مرخصی مالقات،

 زندان به مجدد بازگشت عدم بر خانوادگی کنترل های مکانیسم اثر  .22

 و زندانیان به که خدماتی پیرامون زندان حمایتی های چرخه شناسی آسیب  .23

 گردد می ارائه آنان های خانواده

 راهکارهای و آن های پیامد و زندانیان خانواده اجتماعی طرد علل و ها زمینه .26

 آسیب کاهش

 آسیب کاهش راهکارهای و زندانیان خانوادۀ ساختار بر حبس اثر  .28

 به نظر با زندان پرسنل و زندانیان بین در سالمت و بهداشت فرهنگ ارزیابی .26

 استانداردها

 زندانیانی بر تمرکز با) سیگار و مواد مصرف به آوردن روی کنندۀ  مستعد عوامل .21

 آن با مقابله راهکارهای و( اند نداشته اعتیاد زندان از پیش که

 ،TC مدار درمان اجتماعات) ها زندان در اعتیاد درمان های روش و ها مدل مقایسه .25

 بهینه مدل وارائۀ(  …و NA گمنام معتادان انجمن ،MMT درمانی متادون
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 استانداردهای با آن  مقایسۀ و زندان در موجود آموزشی الگوهای شناسی آسیب .21

 مطلوب الگوی ارائۀ و المللی بین و ملی

 زندانیان نیازهای به نظر با زندانیان بین در ورزش توسعه های محدودیت شناخت .30

 زندان در شده اجرا تربیتی و فرهنگی های برنامه شناسی آسیب  .31

 های ارزش شدن درونی) زندان در زندانیان شدن اجتماعی الگوی شناخت  .32

 (مجرمانه

 تربیت و اصالح های کانون درون در شدن اجتماعی الگوهای شناخت .33

 )مجرمانه های ارزش شدن درونی)

 بر بودن تأثیر بی) زندانیان آموزی مهارت در آموزشی های ناکارآمدی شناخت .36

 ترخیص( از بعد زندگی

 زندانیان رفتاری سالمت بر مهارتی های آموزش تأثیر ارزیابی  .38

 ترخیص از پس زندانیان اقتصادی حیات بر زندان درون های آموزش اثر  .36

 راهکارهای ارائۀ و زندانبانی شغل درقبال اجتماعی طرد الگوهای شناخت .31

 زندانبانی شغل به بخشی منزلت

 ارائۀ: زا آسیب های زمینه و زندان پرسنل روانی بهداشت موجود وضع ارزیابی .35

 زندان پرسنل برای روان بهداشت های شاخص به نظر با کاری مطلوب مدل

 در هنجارمندی میزان بر اطالعاتی و ارتباطی نوین های تکنولوژی از استفاده اثر .31

 (الکترونیک زندانبانی) زندان

 معارف مجموعۀ: حوزه

 به بازگشت عدم بر( عقیدتی مهارتی، از اعم) زندان درونی های آموزش نقش .1

 زندان

 وضع به نظر با دینی آموزش راهبرد ارائۀ و زندانیان دینداری الگوهای شناخت .2

 موجود

 زندانیان بین در دینداری پیرامون گرفته انجام مطالعات فراتحلیل .3



 99معاونت پژوهشی دانشگاه   

 

 در شده اجرا تربیتی و فرهنگی های برنامه پیرامون گرفته انجام مطالعات فراتحلیل  .6

 زندان

  زندانیان رفتاری سالمت بر دینداری عرفانی های زمینه آموزش اثر .8

 حقوق مجموعۀ: حوزه

 کیفری جمعیت کاهش و زندانیان بندی طبقه جهت در شناسی جرم مطالعات .1

 قربانیان با مرتبط زای جرم های زمینه شناخت و جرایم قربانیان تیپولوژی .2

 در حبس مجازات اجرای کیفری فرآیند در زن محکومان از حمایت های شیوه .3

 ایران

 اقتصاد مجموعۀ: حوزه

 زندانی ترخیص از بعد زندان به بازگشت اقتصادی یابی علت .1

 زندانیان خانوادۀ اقتصادی حیات الگوی .2

 ترخیص از پس زندانیان اقتصادی حیات بر زندان درون های آموزش اثر .3

 ارتقاء راهکارهای و ها زندان در آموزی حرفه و اشتغال عملکرد ارزیابی  .6

 .زندان تولیدی های کارگاه اقتصادی ارزیابی  .8

 زندانیان برای زندان درون در درآمدزا اشتغال های زمینه و ها امکان شناخت  .6

 مدیریت مجموعۀ: حوزه

 زندانیان روان بهداشت جامع نظام تدوین برای راهبردی ای برنامه ارائه .1

 زندانیان کامل بندی طبقه طرح اجرای مواهب و موانع .2

 بهداشت برای مطلوب مدل ارائۀ و بهداشتی خدمات موجود وضع شناسی آسیب  .3

 زندانیان سالمت و

 تعداد فضا، از اعم) موجود شرایط در زندان درمانی و بهداشتی های شاخص  .6

 جهانی و ملی استانداردهای با آن مقایسۀ و( ...و بهیاران پزشکان، تعداد زندانیان،

 آن با مقابله الگوی ارائۀ و زندان درون به مواد ورود های زمینه شناخت .8
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 مواد با مرتبط جرایم از پیشگیری در زندان نظام های ناکارآمدی و ها کارآمدی  .6

 کارکنان برای نو و کالسیک غیر آموزشی های روش آزمایشی اجرای .1

 کارکنان شغلی عملکرد در پیشین های آموزش اثربخشی شناخت  .5

 زندان کارکنان و زندانیان آموزشی نیازسنجی  .1

 مقابله و پیشگیری های زمینه و زندان کارکنان( روان و جسم) شغلی فرسودگی  .10

 زندان پرسنل شغلی های آسیب زمینۀ در پیشین های پژوهش فراتحلیل  .11

 و زندان در شاغل افراد های خانواده به مربوط های آسیب شناسی گونه  .12

 .پیشگیری راهکارهای

 سربازان بین در آن از پیشگیری راهکارهای و زا آسیب رفتارهای شناسی سنخ .13

 ها زندان در خدمت به مشغول وظیفه

 بردن باال برای مدلی ارائۀ و ها زندان سازمان کارکنان مفید کار میزان سنجش  .16

 وری بهره

 پرسنل شغلیِ رضایت و امکانات فضا، مورد در موجود های شاخص شناخت  .18

 المللی بین و ملی استانداردهای با آن مقایسۀ و زندان

 آن ارتقای راهکارهای و زندان الکترونیکی اطالعاتی های شبکه امنیت .16

 (بهینه الگوی ارائۀ و موجود وضع شناسی آسیب)

 ها زندان امور اداره در زندانیان مشارکتی های ظرفیت شناخت  .11

 های زمینه بررسی) ها تهدید و ها فرصت ها، امکان: ها زندان سازی خصوصی  .15

 (ها زندان سازی خصوصی طرح اجرای امنیتی و اقتصادی

 (...و حریق شورش، حوادث،) زندان در بحران مدیریت الگوی ارائۀ  .11

 راهکارهای و زندان در مددکاران های فعالیت شناسی آسیب و اثربخشی ارزیابی  .20

 آن ارتقای

 (جامعه و خانواده با ارتباط) ارتباطی و رفاهی امور در زندانیان نیازسنجی .21
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 موانع و( ها زندان در مقیم غیر و مقیم) رجوع ارباب مندی رضایت سطوح مطالعۀ  .22

 )موجود موانع به نظر با بهینه الگوی ارائۀ) مندی رضایت تحقق

 عمرانی اعتبارات بهینۀ صرف برای مدیریتی طرحی ۀارائ  .23

 به نظر با زندان در بورکراتیک و اداری فرایندهای کردن کوتاه برای مدلی ارائۀ  .26

 نوین های تکنولوژی

 به نسبت متخصص غیر و متخصص پرسنل نظر از ها زندان موجود وضع مقایسۀ  .28

 جهانی استانداردهای با زندانی جمعیت

 توانمندسازی در زندانیان های توانایی و تخصص از استفاده های زمینه شناخت  .26

 زندانیان

 ها ن زندا در شاغل زندانیان کار بهداشت و ایمنی اجرای وضعیت ارزیابی .21

 

 

 

 های تحصیالت تکمیلی نامه حمایت از پایان

 حوزه: مجموعۀ مدیریت

 طراحی مدل مدیریت کیفیت جامع در ارائه خدمات در دستگاههای اجرائی  .1

 مطالعه و طراحی شاخص ها و استانداردهای خدمت در دستگاه اجرائی  .2

 های اجرائی  خدمات به دستگاهۀ های بهره وری در ارائ مطالعه و طراحی شاخص .3

های ساختارهای غلط مدیریتی برای جامعه وایجاد  مطالعه، بررسی و تعیین آسیب .6

 ها  های مهندسی مجدد در سازمان روش

 های واگذاری خدمات به بخش غیردولتی مطالعه و بررسی روش .8

مطالعه و بررسی نقش دولت الکترونیک در توانمندسازی کارکنان بخش دولتی و  .6

 شناخت موانع موجود

 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه
 )مرکز آموزش مدیریت دولتی(
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های دولتی در راستای  طراحی مجدد فرآیندهای انجام کار در سازمان .1

 سازی کارکنان و مدیران توانمند

 های اجرائی توانمندسازی کارکنان دستگاه یطراحی مدل ارتقا .5

 مطالعه و بازطراحی نظام ارتقاء و انتصاب مدیران بخش دولتی .1

ای در  رسانه چند های نوین اطالعاتی و آوری گیری از فن های بهره بررسی شیوه .10

 مندی منابع انسانینراستای تسهیل گردش اطالعات وتوا

 های اجرایی دولت طراحی نظام توانمندسازی کارکنان دولت در دستگاه .11

 و استقرار شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمانطراحی  .12

های  های اجرائی متناسب با ساختار سازمان بازمهندسی ساختار سازمانی دستگاه .13

 توانمند

 کاری مناسب برای توانمندسازی مختصات یک محیط  تبیین .16

   سازی سیستم های نیازسنجی آموزشی دستگاه اجرائی بهینه .18

پذیری ، عدم تمرکز ، متناسب سازی، کل نگری  انعطافسپاری،  برون تأثیرمطالعه  .16

 و چابکی بر توسعه کارایی ، اثربخشی و عملکرد

 نگری طراحی ساختار کالن کشور با ویژگی های چابکی ، تناسب و برانداز .11

 سپار، چابک، برگیرنده( های خوب )برون توسعه سازمان ۀمطالعه نحو .15

 های وابسته های مادر با سازمان ساختار سازمان ۀمطالعه رابط .11

 الکترونیکی ۀطراحی مدل بهبود مستمر خدمات و زیرساخت ادار .20

ها در اداره و دولت و اداره  های کارآمد یکپارچگی خدمات و داده بررسی مدل .21

 الکترونیک

طراحی نظام حاکمیتی دولت الکترونیک در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  .22

 س جمهورانسانی رئی

های مختلف مدل مفهومی دولت  های استاندارد در الیه بررسی و ارائه مدل .23

  الکترونیک 
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ارزیابی آمادگی تحقق و بلوغ اداره الکترونیک ودولت الکترونیکی در کشور )از  .26

 گذاری، اجرا و کاربری( منظر قانون

های اسالمی،  محور مبتنی بر ارزش طراحی نظام جذب منابع انسانی عدالت .28

 های شایستگی و ایجاد فرصت برابر لمد

 عدالت محور یشغلی به منظور استقرار نظام رشد و ارتقا ۀطراحی نظام کارراه .26

طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد سازمان براساس رویکرد فرایند محور در سه  .21

 (سازمانی، گروهی و فردی)الیه

و مدیریت ،  های رفتاری از قبیل: سبک رهبری ۀبررسی روابط متقابل مولف .25

وضعیت انگیزش، نوع ارتباطات ، بازی های قدرت و سیاست ، میزان تعارض و 

 تضاد و ... با فرهنگ سازمانی در قالب پروژه های تحقیقاتی مستقل

انجام پژوهش در زمینه بررسی روابط متقابل عوامل ساختاری از قبیل: سلسله  .21

، میزان ارگانیک و  ها مراتب سازمانی ، میزان پیچیدگی و رسمیت سازمان

 مکانیک بودن سازمان ها، با فرهنگ سازمانی ، توسط دانشگاه های مختلف

 مطالعه الگوی ارتباطات سازمانی و رابطه آن با فساد اداری  .30

وظایف / قوانین و مقررات با میزان سالمت/  شفافیت اختیارات و ۀبررسی رابط .31

 فساد اداری 

 معارف اسالمی و مجموعۀ علوم اجتماعیحوزه: 

ثر نظام های آموزش ، ارزشیابی أو ت تأثیربررسی  ۀهایی در زمین انجام پژوهش .1

 پیشنهادهای سازنده ۀعملکرد ، ارتقاء، پاداش و ... بر فرهنگ سازمانی و ارائ

 ارزیابی الگوی تعالی فرهنگ سازمانی ۀطراحی و تدوین کتابچ .2

فرهنگ  یها ها و شاخص مولفههای بنیادی به منظور استخراج  انجام پژوهش .3

معصومین سخنان حضرت امام  ۀسازمانی از بین آیات قرآن کریم ، روایات ائم

های موفق و  ها وتجربیات سازمان )ره( و مقام معظم رهبری، الگوها و نظریه

     پیشرو
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 گیری از بروز فساد اداری بررسی نقش عدالت اجتماعی در پیش .6

 کردن فرهنگ ضد فساد در نظام آموزشی کشور طراحی الگوی اشاعه نهادینه .8

 و علوم سیاسی اقتصادی  مجموعۀ علومحوزه: 

 مین معیشت کارکنان با میزان سالمت فساد اداری أبررسی رابطه ت .1

 بررسی عوامل سیاسی موثر در بروز فساد اداری  .2

 

 

 

 های تحصیالت تکمیلی نامه حمایت از پایان

 تربیتیعلوم  شناسی و ، روانعلوم اجتماعیمجموعۀ حوزه : 

های  شهری و شیوه ۀبررسی عوامل گرایش به قاچاق مواد مخدر در جامع .1

 برخورد با آن

ها  و روانگردانبررسی نقش اتباع بیگانه در قاچاق، ترانزیت و توزیع مواد مخدر  .2

 از/ به/ در کشور

 مخدر در بین زندانیان معتادواد هنجارهای تسهیل کننده مصرف م ۀمطالع .3

و بررسی آگاهی و نگرش سربازان وظیفه در خصوص سوء مصرف مواد مخدر  .6

 و عوارض آن ها گردان روان

ن با متادون و عادی در بررسی تطبیقی اختالالت روانی در دو گروه تحت درما .8

 ها زندان

 شناسایی روش اجرای کنترل دلیوری .6

مصرف مواد مخدر یا روانگردان بر اساس  بررسی میزان مرگ و میرهای مرتبط با .1

 های سن، جنس، شغل، تحصیالت  شاخص

 ستاد مبارزه با مواد مخدر
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شهر  با مواد مخدر در کالنمکانی وقوع جرایم مرتبط  -تحلیل الگوهای زمانی .5

 تهران 

 سازها آینده پژوهی وضعیت قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش .1

ن کشور در مقطع ستاا 8مدارس مروج سالمت در   بررسی میزان اثربخشی برنامه .10

 دبیرستان

استان کشور در  8ر های زندگی د بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزش مهارت .11

 مقطع راهنمایی

استان کشور  8در بررسی میزان اثربخشی برنامه پیشگیری مدرسه محور از اعتیاد  .12

 در مقطع ابتدایی

دبیرستان و آموزان مقاطع سوم راهنمایی،  بررسی میزان دانش و نگرش دانش .13

 ها تان در خصوص مواد مخدر و محركهنرس

 «تری تبدیل کنیم مدرسه را به مکان سالم»بررسی طرح  .16

بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان علوم دینی در مورد سوء مصرف مواد و  .18

 طراحی برنامه مداخالتی پیشگیرانهعوارض مرتبط و 

 زندان معتادوانی ـ اجتماعی در فربررسی وضعیت مصرف مواد و عوارض ر .16

ت و های روانی و اجتماعی و ارتقای بهداش های پیشگیری از آسیب بررسی روش .11

 سالمت روان در جامعه مددجویی

های تحت حمایت کمیته  های مؤثر بر پیشگیری از اعتیاد در خانواده بررسی شیوه .15

 با توجه به شرایط ویژه مددجویان امداد امام،

های  ها در گروه گردان روانادمخدر و ساز گرایش به مو بررسی عوامل زمینه .11

 اجتماعی مختلف

های پیشگیری از  روشگردان و  بررسی علل گرایش زنان به موادمخدر و روان .20

 ها اعتیاد آن
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به صنعتی و شیمیایی در سطح  بررسی علل تغییر الگوی مصرف مواد از سنتی .21

 کشور

ب، لوح فشرده، های آموزشی تولیدی اعم از کتا گذاری بستهتأثیربررسی میزان  .22

پمفلت، کیف و تابلوهای آموزش پیشگیری از اعتیاد در جامعه هدف همزمان با 

 ماه پس از اجرای برنامه 6اجرا و 

های آموزش پیشگیری از اعتیاد در جامعه  گذاری کارگاهتأثیربررسی میزان  .23

 ماه پس از اجرای برنامه 6اجرا و هدف همزمان با 

های آموزش پیشگیری از اعتیاد  ها و نمایشگاه رگذاری همایشیبررسی میزان تأث .26

های کاری  ها و محیط های خانواده، مدارس، مراکز آموزشی، محله در محیط

 ماه پس از اجرای برنامه 6اجرا و همزمان با 

های آنان در راستای  نیازسنجی آموزشی از مجرمین موادمخدر و خانواده .28

 ها تیاد در زندانپیشگیری از اع

 های زندانیان موادمخدر ی خانوادهاجتماعی زندگ -فرهنگی بررسی وضعیت .26

ایش به اعتیاد نوجوانان و های خانوادگی زندانیان در گر خشونت تأثیربررسی  .21

 جوانان

های فرهنگی و تربیتی در پیشگیری از موادمخدر و  بررسی اثربخشی برنامه .25

 برنامهماه پس از اجرای  6اجرا و ها همزمان با  ها در زندان روانگردان

روان  قرآنی در پیشگیری از گرایش به موادمخدر و  بررسی نقش باورهای دینی ـ .21

 های هدف گردانها در جمعیت

فرهنگی، روحانیون و مبلغان دینی در پیشگیری از  –بررسی نقش نهادهای دینی  .30

 هدفهای  گرایش نوجوانان و جوانان به موادمخدر در جمعیت

 ر پیشگیری از گرایش به موادمخدرد های دینی خانواده و نقش آن ارزش .31

د های آلوده و پر خطر در ایجاد گرایش نسبت به مصرف موا بررسی نقش محله .32

 به خصوص در نوجوانان و جوانان
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  های دینی در پیشگیری از اعتیاد لبررسی نقش هیئات مذهبی و تشک .33

 های اجتماعی اعتیاد )فقر، نابرابری و ....(  کننده  رصدِ تعیین .36

 های اجتماعی بر وضعیت اعتیاد دهکنن مداخالت مرتبط با تعیین تأثیربررسی  .38

 ور)آینده اعتیاد و اعتیاد آینده(رصد تحوالت آتی مواد مخدر در کش .36

 جدید پیشگیری از اعتیاد در جهانبررسی رویکردهای  .31

 -آموزان ر شامل: دانشبررسی میزان شیوع  اعتیاد و بروز مصرف مواد در کشو .35

های صنعتی، اداری و  ت عمومی شهری و روستایی، محیطجمعی -دانشجویان

 زنان و رانندگان -جانبازان -امینظ

 می در حوزه پیشگیری از اعتیادهای مرد های جلب مشارکت بررسی روش .31

های  های تولیدی رسانه برنامه تأثیرهای مردم در خصوص کیفیت  پیمایش دیدگاه .60

 ها گردان دیداری ـ شنیداری نوشتاری و الکترونیک در عرصه موادمخدر و روان

پیشگیرانه در سطح خدمات  ارائۀبررسی و طراحی روش شناسی مناسب برای  .61

 های هدف کانون

 کننده مصرف مواد در افراد متأهلبررسی عوامل مستعد .62

 ندپروری در پیشگیری از اعتیادرزهای ف بررسی اثربخشی آموزش سبک .63

 های پیشگیری اجتماع محور بررسی میزان اثربخشی و ارزشیابی برنامه .66

های میدانی در خصوص علل و انگیزه مصرف  انجام تحقیقات و پژوهش .68

 ها های اجتماعی در دانشگاه سیبموادمخدر و آ

ها توسط دانشجویان در  چگونگی شروع مصرف موادمخدرو روانگردان .66

 اهکارهایی در خصوص مقابله با آنر ارائۀها و مراکز آموزش عالی و  هدانشگا

ر و کنندگان موادمخد بررسی عوارض و تبعات بهداشتی و روانی در مصرف .61

 ها ها در دانشگاه روانگردان

ها در  گردان ر، روانبررسی تبعات اجتماعی و فرهنگی شیوع مصرف موادمخد .65

 ها دانشگاه
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 قش عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیادص نشناختی در خصو بررسی جامعه .61

ها در میزان پیشگیری و درمان  بررسی نقش دفاتر فرهنگی و مشاوره در دانشگاه .80

 ها گردان مصرف موادمخدر و  روانمبتالیان به 

های هنری و فیلم کوتاه در  های ترویجی و آموزشی، برنامه نقش اجرای برنامه .81

 ها ها در دانشگاه روانگردانر و میزان پیشگیری و کاهش مصرف موادمخد

در   ها و مشروبات الکلی گردان ای میزان مصرف موادمخدر، روان بررسی مقایسه .82

  های درون دانشگاهی دی یا خوابگاههای خودگردان و مجر میان خوابگاه

رسانی و تبلیغات در میزان پیشگیری از مصرف  بررسی نقش و نحوه اطالع .83

 دانشگاهگردانها در  مخدر و روانمواد

انجام نیازسنجی و نظرسنجی از دانشگاهها در خصوص ضرورت ایجاد واحدهای  .86

 ها از مصرف موادمخدر در دانشگاهدرسی در زمینه پیشگیری 

 ارزشیابی خط ملی اعتیاد  .88

های  د برنامهنگرش مجریان پیشگیری از اعتیاد بر پیام تأثیرارزیابی میزان  .86

 پیشگیری از اعتیاد

های  بخشی انواع مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایت بررسی میزان اثر .81

فایده و هزینه  -هزینه اجتماعی در سطح کشور )شامل بررسی اثرگذاری ،

 اثربخشی(

بررسی میزان دسترسی و برخورداری بیماران )با متغیرهای مختلف اقتصادی ،  .85

سنی ، جنسیتی و ...( به مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی 

   در سطح کشور و راه های ارتقاء آن

 تادان به مواد محركبررسی مداخالت کاهش آسیب در مع .81

اجتماعی در نظام های  بررسی ادغام خدمات درمان ،کاهش آسیب و حمایت .60

 مراقبت بهداشتی 
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های مختلف  خدمات کاهش آسیب در مجموعه ئۀبررسی کیفیت و تفاوت ارا .61

 )شامل شلتر ، مراکز گذری و...(. 

ش های اجتماعی در کاه مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایت تأثیرررسی ب .62

 بار بیماری اعتیاد

 یماعی در ارتقاهای اجت مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایت تأثیربررسی  .63

  سطح سالمت عمومی

  ی اجتماعی  برای خانواده معتادانها تدوین مداخالت کاهش آسیب و حمایت .66

 در جامعه وین مداخالت کاهش آسیبتد .68

های مرتبط با معتادان از مداخالت درمان ،کاهش  بررسی میزان آگاهی گروه .66

های اجتماعی )شامل معتادان،خانواده، کارکنان درمانی ،  آسیب و حمایت

 اه قضایی و نیروی انتظامی و... (کارکنان دستگ

های اجتماعی برای گروه های خاص:  مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایت .61

 زنان خیابانی ، نوجوانان ، زندانیان  مان ها ،خان بی

،کاهش آسیب و  قیمت و خلوص مواد بر تقاضای مداخالت درمان تأثیربررسی  .65

 حمایتهای اجتماعی

رایم های اجتماعی بر ج انواع مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایت تأثیر .61

 مرتبط و غیر مرتبط با مواد

جسمی در متقاضیان مداخالت  های همراه روانی و میزان شیوع بیماری .10

 اعیهای اجتم کاهش آسیب و حمایتدرمان،

ش های اجتماعی در کاه مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایت تأثیربررسی  .11

 های همراه جسمی و روانی بیماری

،کاهش  بررسی عوامل ماندگاری و خروج درمان معتادان از مداخالت درمان .12

 های اجتماعی آسیب و حمایت
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های اعتیاد )قبل از ازدواج ، بدو خدمت ،  زان اثربخشیِ آزمایشتعیین می  .13

 متقاضیان جواز کسب ، رانندگان ،تستهای غیر مترقبه(

 بر ماندگاری در درمان مؤثربررسی عوامل بیولوژیک   .16

 بر ماندگاری در درمان   مؤثربررسی عوامل اجتماعی  .18

های اجتماعی  تعیین قیمت تمام شده مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایت .16

 در کشور

ن ،کاهش بررسی نقش عوامل و ساختارهای اجتماعی در  مداخالت درما  .11

 آسیب و حمایتهای اجتماعی

بررسی چگونگی مشارکت عمومی با مداخالت درمان ،کاهش آسیب و  .15

 آن یهای ارتقا های اجتماعی و راهحمایت

 ارائۀی اجتماعی و ها بررسی الگوهای مختلف کاهش آسیب و حمایت .11

 الگوهای بومی

 محور در مداخالت درمان ،کاهش آسیب و بررسی رویکردهای جامعه .50

 های اجتماعی سوء مصرف مواد حمایت

 ای بر مداخالت درمان ،کاهش آسیب و های بیمه حمایت تأثیربررسی  .51

 های اجتماعی سوء مصرف مواد حمایت

ی مناسب الگوها ارائۀبررسی نقش کاردرمانی بر درمان و بازتوانی اعتیاد و  .52

 بومی.

های  زدایی بر مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایت انگ تأثیربررسی  .53

 الگوهای مناسب بومی ارائۀاد با اجتماعی سوء مصرف مو

های  شبکه اجتماعی بر مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایت تأثیربررسی  .56

 های افزایش اثربخشی شیوه ارائۀاجتماعی سوء مصرف مواد در سطح کشور و 

  آن
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های  خانواده بر مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایت تأثیربررسی  .58

های افزایش اثربخشی  شیوه ارائۀاجتماعی سوء مصرف مواد در سطح کشور و 

 آن

های اجتماعی سوء  نقش زندان در  مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایت .56

  آن یدر سطح کشور و چگونگی ارتقا مصرف مواد

نهادهای غیر دولتی بر مداخالت درمان ،کاهش آسیب و  تأثیربررسی  .51

های  شیوه ئۀراهای اجتماعی سوء مصرف مواد در سطح کشور و ا حمایت

 افزایش اثربخشی آن

بررسی نظام آماری و ثبت اطالعات در مداخالت درمان ،کاهش آسیب و  .55

 تماعی سوء مصرف مواد در سطح کشورهای اج حمایت

های  داخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای م بررسی وضعیت آموزش .51

 تماعی سوء مصرف مواد در سطح کشوراج

بررسی تغییرات الگوی سوء مصرف مواد و اثر آن بر مداخالت درمان ،کاهش  .10

 تماعی سوء مصرف مواد در سطح کشورهای اج آسیب و حمایت

بررسی مالحظات حقوقی و قضایی در مداخالت درمان ،کاهش آسیب و  .11

 تماعی سوء مصرف مواد در سطح کشوراجهای  حمایت

های همتا در مداخالت درمان ،کاهش آسیب و  بررسی جایگاه گروه .12

 تماعی سوء مصرف مواد در سطح کشورهای اج حمایت

درمانگاهی ، )اقامتی ،  بررسی مدالیته های مختلف درمان و کاهش آسیب اعتیاد .13

 مطبی ، بستری و ...(

الت درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای های آزمایشگاهی مداخ بررسی چالش .16

 تماعی سوء مصرف مواد در سطح کشوراج

 و کاهش آسیب(  اعتیاد ه و درمان )متقابل اقدامات مقابله با عرض تأثیربررسی  .18

 سوء مصرف مواد بررسی سهم درمان و کاهش آسیب اعتیاد در پیشگیری از .16
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های  یتبررسی مالحظات اخالقی در مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حما .11

 تماعی سوء مصرف مواد در سطح کشوراج

 ی بر درمان با رویکردهای  اجباریدرمان اجبار تأثیربررسی  .15

 های درمان اجباری بررسی چالش .11

ننده های فردی( زنان معتاد مراجعه ک شناختی )ویژگی بررسی وضعیت جمعیت .100

 به مراکز درمان و کاهش آسیب

  یاری ( در ایران و جهانمی ) خود قد 12بررسی و اثر بخشی برنامه  .101

آسیب شناسی و شناخت علمی نقاط قوت و ضعف سمنها در ایران ) گذشته ،  .102

 آتی(حال و چشم انداز 

 کشورهای  اقامتی در  هزینه اثر بخشی درمان .103

های درمان اقامتی متناسب با  طراحی فرایند ترکیبی مداخالت اعتقادی و برنامه .106

 کشوراقتصاد بومی و فرهنگی 

یه از اعتیاد برای میزان اثر بخشی محتوای آموزشی پیشگیری اولبررسی  .108

 کارکنان دولت

 قش عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیادشناختی در خصوص ن بررسی جامعه .106

ها و  فرهنگی مناسبِ با مقابله با مواد مخدر و روان گردان -تعیین باورهای دینی .101

 چگونگی فعال کردن آنها در جامعه

ریق مشترك در آخرین تزریق در بین معتادان تزریقی بررسی میزان شیوع تز .105

 ها ، مراکز درمان اجباری و زندانکننده به مراکز درمانی، کاهش آسیب مراجعه

 کنندگان تزریقی مواد در بین مصرف HCV و  HBS,HBVشیوع عفونت  .101

های کاهش آسیب بر اساس  نامهبررسی تعداد معتادان تحت پوشش بر .110

 های سن، جنس، شغل، تحصیالت  شاخص

بررسی میزان رضایتمندی مخاطبان محصوالت فرهنگی در حوزه مبارزه با مواد  .111

 های ارتقای آن مخدر و راه
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انی در حوزه مبارزه با مواد های اصالح اطالع رسراهکار ارائۀآسیب شناسی و  .112

 مخدر

 اد مخدر ایران در رسانه های جهانسیمای مبارزه با مو .113

 از پیشگیری فرهنگ ترویج حوزه در محصوالت استانداردهای بررسی و نقد .116

 اعتیاد

 اعتیاد از پیشگیری فرهنگ بر آن تأثیر تعیین و شدن جهانی فرایند .118

 ای مکتوب)مطبوعات رسانه محصوالت از برداری بهره و توزیع تولید، ارزیابی .116

 تبلیغات و رسانی اطالع آموزش، های هنری، حوزه در دیجیتال کتاب(، و

 حوزه در عمومی فرهنگ لئمسا با اعتیاد از پیشگیری آموزش ۀرابط بررسی .111

 جامعه و خانواده

 پیشگیری فرهنگ ترویج در دهنده شکل و ارذگتأثیر بررسی و شناسایی عوامل .115

 اعتیاد از

 در فعال رسمی اجتماعی نهادهای و مراکز عملکرد اتتأثیر شناسی آسیب .111

 اعتیاد از پیشگیری فرهنگ ۀاشاع حوزه

 استعمال سوء به نوجوانان و کودکان گرایش در خانواده اساسی لئمسا بررسی .120

 مخدر مواد

 از پیشگیری آموزش وضرورت امکان شناختی جامعه و شناختی روان بررسی .121

 امروز ایرانی جامعه در ای و منطقه فرهنگی تنوعات به توجه با اعتیاد

 موادمخدر استعمال فرهنگ اشاعه در فرهنگی، تهاجم تأثیر .122

 در آن اصالح های راه و مخدر مواد حوزه ها در فرهنگ خرده جامع بررسی .123

 کشور مختلف مناطق

 مخدر مواد با مبارزه فرهنگ ۀمقول با سینما شناسی برخورد آسیب .126

 مخدر مواد با مبارزه حوزه در بصری و سمعی تولیدات دهه سه بررسی .128
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به ها  نقش فقر و تنگدستی اشخاص در ارتکاب جرایم مواد مخدر و روانگردان .126

 خصوص در شرق کشور و چگونگی آن

 مواد مخدر در شرق کشوربیکاری در ارتکاب جرایم  تأثیرمیزان  .121

خسارات فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با عنایت به  برآورد .125

میزان حداقل مصرف مواد به تفکیک نوع رایج توسط یک فرد سالم با ویژگی 

 هره برداری در تعیین مجازات است(بدنی و روانی متعارف )هدف ب

ها در کشور  بررسی وضعیت مصرف کنندگان انواع مواد مخدر و روانگردان .121

 )آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا( ایر کشور های جهاننسبت به س

 مخدر تولیدی و مصرفی در سطح جهانبررسی در خصوص میزان مواد  .130

های اجتماعی با لحاظ مقدورات  گیری از مشارکت های بهره بررسی روش .131

واد مخدر و های آن در عرصه مبارزه با م سازی زمینه محلی و لزوم آماده

 ها روانگردان

 ادبیاتزبان و موعۀ مجحوزه : 

 از پیشگیری فرهنگ اشاعه در داستانی ادبیات و هنر بررسی و ارزیابی نقش  .1

 اعتیاد

 و مدیریت یاقتصاد علوم مجموعۀحوزه : 

های شناسایی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، روانگردان و  بررسی شیوه .1

 ها های پولشوئی آن سازها و روش شپی

های گردش مالی و سود تجارت مواد در سطح خرد بررسی حجم و سایر ویژگی  .2

 و کالن

 پایش و نظارت ورود مواد جدید و ترکیبات آنها به داخل کشور .3

بررسی اثر بخشی مقابله پیشگیرانه با رویکرد ایست و بازرسی های مصوب در  .6

 ها کنترل مواد مخدر و روانگردان
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از اعتیاد  پیشگیریشناسی نظام مدیریت )درون سازمانی و بین سازمانی(  آسیب .8

 پس از انقالب اسالمی

های کاری  های پیشگیری از اعتیاد در محیط ارزشیابی میزان اثر بخشی برنامه .6

 )اداری، صنعتی، نظامی، کارگری و ...( 

 های کار گیری از اعتیاد در محیطهای پیش بررسی هزینه ـ فایده برنامه .1

 یاد در مهدهای کودكشگیری از اعتهای پی وری برنامه بررسی میزان بهره .5

   ها پیشگیری از اعتیاد در دانشگاههای  وری برنامه بررسی میزان بهره .1

 مواد با مبارزه حوزه در فرهنگی محصوالت ارائۀ کیفیت مدیریت نظام تدوین .10

 رمخد

ها در ابعاد پولشویی،  های ناشی از اقتصاد موادمخدر و روانگردان خسارت بررسی .11

سرمایه اجتماعی، گردش مالی و سود خالص ناشی از تجارت مواد مخدر و روان 

 گردانها در سطح کشور

های اقتصادی مبارزه با مواد مخدر در سطح خرد وکالن در  بررسی میزان هزینه .12

 کشور

 عتبارات ستاد مبارزه با موادمخدراطراحی الگوی توزیع اثربخش  .13

انبه ارزیابی و پایش مدیریت عملکرد برنامه توسعه پنجم در حوزه مبارزه همه ج .16

 ها با موادمخدر و روانگردان

 ها گردانمین منابع مالی مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانأهای ت بررسی روش .18

بط با ستاد در عرصه های اجرایی عضو و مرت بررسی ساختار تشکیالتی دستگاه .16

 پیشنهادهای اصالحی ارائۀمبارزه و 

وری و استقرار نظام کنترل نتیجه مبتنی بر قیمت تمام  های افزایش بهره بررسی راه .11

 ها انبه با موادمخدر و روانگردانشده در امر مبارزه همه ج

ها )شامل  بررسی میزان کارآمدی عملکرد حوزه مقابله با موادمخدر و روانگردان .15

ررسی روند توزیع، حمل و نقل، اقدامات مرزی، اجرای قانون اشراف بر فعالیت ب
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، GPSهای قاچاق، اقدامات عملیاتی و اطالعاتی، آمایش سرزمین یا  شبکه

 لید متامفتامین(های ساخت و تو سازها، آزمایشگاه پیش

بررسی عوامل گرایش به قاچاق مواد مخدر در نواحی مرزی استان های سیستان و  .11

ای مناسب جهت راهکاره ئۀبلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و ارا

 اصالح وضعیت موجود

ای  های مقابله ، تدابیر و اقدامات عملیاتی و اطالعاتی یگان ها شناسی روش آسیب .20

 ها گردان اچاق مواد مخدر و رواندر ضربه زدن به باندهای ق

 مواد مخدر و روانگردان در کشور بررسی روند و ساختار توزیع .21

های فعال قاچاق،  های مقابله ای در برخورد با شبکه عملکرد سازمان ارزیابی .22

  ها توزیع مواد مخدر و روانگردان ترانزیت و

 ای، ریلی و های حمل و نقل جاده بررسی سهم ترافیک مواد مخدر در شبکه .23

 هوایی در حوزۀ داخلی و ترانزیت

 ها ت مرزی در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و روانگرداناقداما تأثیربررسی  .26

بررسی نقش فناوری و نیز مقایسه تطبیقی راهکارهای مقابله با ورود مواد مخدر به  .28

 ایسه آن با کشورهای توسعه یافتهها در سطح کشور و مق زندان

های مشارکت مردمی برای  طراحی، اجرای آزمایشی و بررسی اثربخشی مدل .26

 در کشورکاهش عرضه 

های بازرسی از دیدگاه افراد دخیل  بررسی نقاط قوت و ضعف وضعیت ایستگاه .21

 سازها در فرآیند جاسازی و انتقال مواد مخدر، روانگردان و پیش

واد مخدر، های مصوب و غیرمصوب در کشف م بررسی نقش ایست و بازرسی .25

 روانگردان و پیش سازها

سازها در کشور  به  روانگردان و پیشبررسی ساختار و مسیر انتقال مواد مخدر،  .21

 ل )زمینی، ریلی، دریایی و هوایی(های حمل و نق تفکیک شبکه
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اد مخدر به های مقابله با ورود مو ها و فناوریراهکاربررسی اثربخشی انواع  .30

 ها در سطح کشور زندان

 تیک مطالعات پیشگیری در سطح کشورمرور سیستما .31

 ای به صورت دوره های پیشگیری امهپایش و ارزیابی برن .32

)به عنوان یک حرفه در معرض  طراحی برنامه پیشگیری برای حرف پزشکی .33

 خطر(

 های پیشگیرانه برای کودکان معتاد طراحی برنامه .36

شناسی،  های مطالعات سبب های پیشگیری از اعتیاد در حوزه فراتحلیل پژوهش .36

 پژوهی سنجی و آینده زسنجی، امکانمطالعات اثربخشی مداخالت، نیا

های پیشگیری از اعتیاد در طول برنامه چهارم  برنامه تأثیرارزشیابی میزان اثر بخشی  .31

 (1356ـ 1351توسعه )

رهای فرهنگی و ...( در افزا بررسی امکانات مدیریت پیشگیری )نیروی انسانی، نرم .35

 سطح کشور

های درمانی، پیشگیری و  منسازی س های موفق توانمند بررسی برنامه ها و مدل .31

 حمایتی

اجتماعی با های  ها و برنامه های موفق درمان و حمایت بررسی و معرفی مدل .60

 محوریت نهاد خانواده

 ك در جهانها و برنامه های موفق درمان مواد محر بررسی و معرفی مدل .61

 های مقابله با عرضه در جهان سمنهای موفق  بررسی و معرفی مدل .62

بخش  MMTای اثر بخشی و هزینه فایده مراکز کاهش آسیب و  بررسی مقایسه .63

 های مردم نهاد در کشور و سازمانخصوصی 

های اجتماع محور حمایتی از معتادان بهبود یافته از  طراحی سیستم ارجاع و تیم .66

 رمان پرهیز مدارمراکز د
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مدل درمانی یک  های همتا و مبانی علمی آن به عنوان بررسی برنامه اقامتی گروه .68

 موفق درایران و جهان

های پیشگیری و درمان به منظور سنجش و  های دستگاه ارزیابی عملکرد فعالیت .66

 وری اقدامات کاهش تقاضا زان بهرهارتقای می

ل و کاهش مواد های غیر دولتی در حوزه کنتر مطالعه تطبیقی جایگاه سازمان .61

 مخدر و روان گردان

های غیردولتی در عرصه کنترل وکاهش مواد  زمانبررسی اثر بخشی اقدامات سا .65

 دان در مقایسه با  اقدامات دولتیمخدر وروانگر

های مبارزه با مواد مخدر در  های سمن بررسی منافع اقتصادی حاصل از فعالیت .61

 کشورپنجاه سال گذشته در 

ها  ها و اقدامات در استان شناسی مدل و فرایند ارزیابی و ارزشیابی فعالیت آسیب .80

 گردان بارزه با مواد مخدر و رواندر حوزه م

 حقوقمجموعۀ  حوزه :

 معتادان و مالحظات اخالقی پزشکی مین حقوقأبررسی ضعف های قانونی برای ت .1

مان قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر بر در 16و  18مواد  تأثیربررسی  .2

 معتادان و پیش آگاهی اعتیاد 

 واد مخدر، روانگردان و پیش سازهام راهبردهای حقوقی در مبارزه با .3

های مقابله با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها به عنوان جرم  بررسی شیوه .6

 سازمان یافته

ش اجرای قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر در گسترش و کاه تأثیربررسی  .8

  ها مصرف مواد مخدر و روانگردان

  ها مواد مخدر در زندان ن بر مصرفبررسی اثر بازدارندگی قوانی .6

های مصرحه در قانون بازدارندگی از تکرار  بررسی میزان اثر بخشی مجازات .1

 ها جرائم مواد مخدر و روانگردان
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 )هدف ارعاب فردی و اجتماعی( ارتکاب مجازات اعدام در بازدارندگی تأثیر .5

 ها جرایم مواد مخدر و روانگردان

مجازات شالق در بازدارندگی )هدف ارعاب فردی و اجتماعی مجازات(  تأثیر .1

 ها ارتکاب جرایم مواد مخدر و روانگردان

ها و  گردان ها و قوانین مختلف در برخورد با موادمخدر و روان بررسی سیاست .10

 پیشگیری از اعتیاد در سطح جامعهمصرف آن به منظور 

شبکه اجتماعی بر مداخالت درمان ،کاهش  تأثیرقوانین بر بررسی  تأثیربررسی  .11

 تماعی سوء مصرف مواد در سطح کشورهای اج آسیب و حمایت

 

 

 

 مدیریتمجموعۀ حوزه : 

سازی سیستم مدیریت دانش در شرکت سهامی برق منطقه ای  طراحی و پیاده .1

 گیالن

اولویت های تحقیقاتی کوتاه مدت و بلند تدوین برنامه راهبردی تحقیقات و  .2

 مدت شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن

 plcمدلی جهت امنیت فناوری اطالعات پست ها و دستگاه های  ارائۀبررسی و  .1

  

 ای استان گیالنشرکت سهامی برق منطقه
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 و مدیریت  یاقتصادعلوم حوزه: مجموعۀ 

های لجستیکی فعال در خاورمیانه، بررسی صنعت حمل و نقل و برترین شرکت  .1

 ۀهای استراتژیک و راهبردی، بررسی نوع خدمات ارائآسیا و دنیا )بررسی برنامه

ای و جهانی و شده به تفکیک کاال و مسیرهای انتقال، سهم از بازار ملی، منطقه

 ها(بررسی ساختار تعرفه

بازار در صنعت ها و استراتژی های بازاریابی  و رهبری  بررسی جدیدترین روش .2

 حمل ونقل

فایده  -بررسی پتانسیل حمل و نقل ترکیبی در کشور و منطقه و تحلیل هزینه .3

المللی و به بازارهای بین المللی خلیج فارسورود شرکت حمل و نقل بین

ای و  ارایه پیشنهاد در خصوص بسته بهینه برای شرکت حمل و نقل خلیج  منطقه

 ایه خدمات بر مبنای سودآوری خدماتفارس با توجه به گسترش حوزه ار

های عملیاتی در شرکت خلیج فارس و بررسی و تحلیل علل عدم تحقق برنامه .6

 ارائه راهکارها

کاهش هزینه و زمان تحویل در بررسی استراتژی های اتخاذ شده جهت  .8

 های برتر شرکت

پذیری زنجیره عرضه خدمات  بررسی راهکارهای افزایش یکپارچگی و رقابت .6

 شرکت  خلیج فارسحمل 

بررسی و تعریف شاخص های عملکردی و کیفی در صنعت حمل ونقل و تبیین  .1

های مذکور برای سیاست های چشم انداز برنامه استراتژیک بر مبنای شاخص

 شرکت خلیج فارس

 شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
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وری منابع انسانی، فیزیکی و مالی  ارائه راهکارهای الزم جهت افزایش بهره .5

 شرکت خلیج فارس

ای و ارائه راهکارهای  های حمل و نقل بار جاده موثر بر هزینهبررسی عوامل  .1

 کنترل و کاهش هزینه ها برای شرکت خلیج فارس

های بازار خدمات حمل و نقل و تقاضای حمل و نقل بررسی  وضعیت و پتانسیل .10

در کشور و شناخت و تحلیل کمیت و کیفیت و نوع کاالهای حمل شده به 

 ل در کشورتفکیک کاال و مسیرهای انتقا

های دیگر در حوزه حمل و نقل  بررسی نحوه همکاری، شراکت و ادغام با بنگاه .11

 اعم از بنگاه های بزرگ و کوچک

های حمل و نقل و طراحی و اجرای  بررسی نقش فناوری اطالعات در سیستم .12

 الگوی مناسب شرکت خلیج فارس

ماتی و طراحی و اجرای الگوی گذاری محصوالت خد های قیمت شیوه .13

 ه شده از سوی شرکتئگذاری خدمات ارا قیمت

های حمل و نقل محاسبه نرخ بازگشت سرمایه گذاری و سودآوری در رشته .16

گذاری و فعالیت ای جهت تعیین پرتفوی بهینه سرمایههوایی، آبی، ریلی و جاده

 برای شرکت خلیج فارس

 نیازسنجی آموزشی کارکنان ستادی و عملیاتی شرکت خلیج فارس .18

های ارزیابی اثربخشی آموزش در میان کارکنان شرکت خلیج فارس و وشارائه ر .16

 بخشی آموزش در شرکت خلیج فارس راهکارهای بهبود اثر
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 مدیریتحقوق و مجموعۀ حوزه : 

 های همراه و مدیریت ضایعات سازی تأسیسات مدیریت آببهینه .1

 سازی و پشتیبانی برنامه کسب و کار دراز مدت جهت بهینه ارائۀتولید با  .2

 ریزی برای رفع آنها شناخت تنگناها و برنامه .3

 های در حال تولیدهای جدید و میدانسازی تولید از میدان بهینه .6

 گیری در زمان تولید های اندازه توسعه روش .8

های ازدیاد برداشت از  های مدیریتی و حقوقی برای اجرای طرح پروسه ارائۀ .6

 طریق قراردادهای رایج در صنعت نفت

 هاهای مدیریت یکپارچه چاه مدل ارائۀ .1

مندی از روشهای بهینه  ای و بهره های حرفه مطالعات جامع مخازن با تشکیل تیم .5

 مدیریتی

 های نوین مدیریت یکپارچه مخازن مدل ارائۀ .1

 حقوقی و قراردادی برای مدیریت پیمانکاران -الگوهای یکپارچه مدیریتی ارائۀ .10

 های نوآورانه تأمین مالی برای توسعه میادین مدل ارائۀ .11

خالقیت و  یهای مدیریتی مناسب جهت ارتقا ها و روش کارگیری نظامبه .12

 نوآوری

 ها ریزی و مدیریت اجرای کلیه پروژه برنامه .13

 ررسی مشکالت مبتالبهتأمین نیروی انسانی و ب .16

 شغلی یهای کارآمد ارزیابی و ارتقا توسعه سیستم .18

 شرکت ملی نفت ایران
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رسانی مصرف بهینه  سازی، آموزش و اطالع های یکپارچه فرهنگ برنامه ارائۀ .16

 انرژی

 گیری در زمان تولید های اندازه توسعه روش .11

 وری عملیات تولید بهره یهای نوین و مدرن در ارتقا استفاده از دانش .15

 علوم ریاضی و رایانهحوزه : مجموعۀ 

مـدت )چـاه آزمـایی( و     هـای کوتـاه   های تحلیل و عددی تفسـیر داده توسعه روش .1

 های نفت وگازطوالنی مدت تولید از چاه

 های تطابق تاریخچه تولید توسعه الگوریتم .2

 آزمایی های چاه سازی سیال، تفسیر داده سازی استاتیک و دینامیک، شبیه  مدل .3

آماری کاربردی برای تفسیر و آنـالیز انـواع    های نوین زمین و توسعه الگوریتم ارائۀ .6

 های مرتبط با مخزن داده

هـا، شـرایط و    ( نمـودن نـرم افزارهـا بـر اسـاس ویژگـی      customizeسازی ) بومی .8

 مشخصات فنی خاص

افزارهــای کـــاربردی بــرای ارزیـــابی و مـــدیریت    هــا و نـــرم  توســعه الگـــوریتم  .6

 توسعه میادینهای  پروژه ریسک

 همراه آنالیز ریسکافزارهای ارزیابی اقتصادی مخازن به توسعه نرم .1

هـای مهـم در روشـهای     سـاز بـا در نظـر گـرفتن مکـانیز      افزارهـای شـبیه   م توسعه نـر  .5

 ازدیادبرداشت

 حوزه : مجموعۀ علوم اقتصادی

های ازدیـاد برداشـت در خصـوص    سنجی )فنی و اقتصادی( روشبررسی و امکان .1

ایــران بــر پایــۀ روشــهای تزریــق گــاز یــا حــالل )امتزاجــی و غیــر          مخــازن 

 زنی پیشرفته و روشهای حرارتی  امتزاجی(،روشهای سیالب

 های ازدیاد برداشت اقتصادی اجرای طرح -مطالعات جامع فنی .2
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های کاربردی و اقتصادی جهـت رفـع مشـکالت رسـوب آسـفالتین در      روش ارائۀ .3

  ها گرها و پمپ ها، تفکیک چاه، لوله

 های اکتشافی اقتصادی فعالیت -های جدید ارزیابی یکپارچه فنیمدل .6

 های نوآورانه تأمین مالی برای توسعه میادین مدل ارائۀ .8

 المللی نفت مشارکت در تحقیقات بین .6

 تدوین استراتژی مصرف انرژی در یک برنامه بلند مدت .1

 

 

 شناسی و علوم تربیتی روانمدیریت، مجموعه حوزه: 

های تحول بنیادین آموزش  طراحی الگوی نظارت و ارزیابی اجرای برنامه .1

 وپرورش

 بندی مدارس طراحی نظام رتبه .2

های سند تحول  های نهادینه ساز وهمگانی شدن بیانیه ارزش طراحی ساز و کار .3

 بنیادین در نظام آموزش و پرورش

های اول تا چهارم ابتدایی از منظر  ریاضی پایهلیف أهای جدیدالت ارزشیابی کتاب .6

 هم سویی با برنامه درسی ملی

 پرورش وری منابع انسانی در آموزش و های بهره تدوین شاخص .8

 تدوین طرح جامع آموزش و پرورش روستایی و عشایری .6

 آزمایشی در سطوح مختلف آموزش و پرورش  های آسیب شناسی اجرای طرح .1

 دیمجموعه علوم اقتصاحوزه: 

 طراحی الگوی عملیاتی اقتصاد مقاومتی در آموزش وپرورش .1

  

 شورای عالی آموزش و پرورش 
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 مجموعه علوم اجتماعیحوزه: 

سهم آموزش و پرورش در فرایند توسعه کشور و کاهش   تعیین و تبیین .1

 های اجتماعی و فرهنگی آسیب

های سند  های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه زیر نظام داللت .2

 تحول

استانداردهای الگوی لباس و پوشش مناسب با فرهنگ اسالمی ایرانی ویژه تدوین  .3

 های مختلف تحصیلی معلمان و دانش آموزان دختر و پسر در دوره

های  های فعالیت های تربیتی و فرهنگی مدارس به تفکیک دوره تدوین شاخص .6

 تحصیلی

 

 

 

 مدیریت  مجموعۀحوزه : 

 های زشت زدایی از سطح شهرراهکارمطالعات و بررسی  .1

 مبلمان شهری و ضرورت توجه به نیازمندی های جانبازان و معلوالن .2

 نقش مبلمان شهری، سیمای شهر )نورپردازیها و ... ( .3

 ی شهر مبتنی بر کاربریهای جدید ارائۀمطالعه ی بناهای ارزشمند و  .6

 شناسی طرح تفصیلی و طرح جامع شهر زنجان آسیب .8

 های تفصیلی های موضعی و موضوعی با توجه به طرح مطالعات طرح .6

 های فرسوده بررسی و مطالعه چگونگی تخریب ، بهسازی و نوسازی بافت .1

 لمان و یادمان شهریمطالعه در خصوص اِ .5

کارفرمایان و مالکین بر مهندسین عمران و معمار در ساخت و سازهای   تأثیر .1

 شهری

 شهرداری زنجان
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 مکان یابی بهینه پارکینگ های محله ای .10

روبی بر آبهای زیر زمینی و تخریب  استفاده از نمک و شن  در عملیات برف تأثیر .11

 آسفالت و ...

بر بهبود کیفیت آسفالت با توجه به کیفیت مصالح و در نظر گرفتن  مؤثرعوامل  .12

 اقلیم منطقه

 ضرورت احداث و ضوابط احداث تونل مشترك تاسیسات  شهری .13

 ر همسطح پیادهمیزان استفاده  شهروندان از گذرهای غی .16

 های زوج و فرد اجرای محدوده طرح  ترافیکی / طرح .18

بررسی و مطالعه چگونگی ایجاد منابع درآمدی پایدار در شهرداری زنجان و   .16

 های کاربردی منابع درآمدی جدید روش ارائۀ

 ساماندهی پایانه های مسافربری درون شهری .11

 )اتوبوس،تاکسی و...(میزان استفاده شهروندان از وسایل حمل و نقل عمومی  .15

طرح توزیع عادالنه استفاده از شرکت واحد اتوبوسرانی با توجه به امکانات   .11

 موجود در سطح

 علوم اجتماعیمجموعۀ حوزه : 

 تحلیلی بر موضوع فرهنگ آپارتمان نشینی در شهر زنجان .1

 توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و آسیب دیده .2

در پیدایش رفتارهای وندالیستی جوانان و نوجوانان )تخریب  مؤثربررسی عوامل  .3

 آگاهانه اموال عمومی(

 ایجاد  شادابی  و نشاط در بین  شهروندان شهر زنجان با توجه به فرهنگ آنان .6

 بررسی رفتار کارکنان شهرداری شهر زنجان .8

 متوسط شهری ۀمطالعه در خصوص برنامه های فرهنگی برای طبق .6

 تبلیغاتی شهری و محیطی ساماندهی تابلوهای .1
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سرانه های احداث شده   تأمینهای مشابه بدون  نقش مسکن مهر و سایر شهرك .5

 در معضالت اجتماعی و شهری آتی

 های موجود جهت ایجاد قطب گردشگری در منطقه زنجانرود بررسی پتانسیل .1

 های اجتماعی شهر نقش معماران و شهرسازان در آسیب .10

 

 

 های تحصیالت تکمیلی نامه ایانپحمایت از 

 یاقتصادعلوم مجموعۀ مدیریت و حوزه: 

 مدیریت تکنولوژی در زمینه صنایع دریایی .1

 های تأمین مالی در زمینه صنایع دریایی مدل .2

 های کسب و کار در زمینه صنایع دریایی مدل .3

 ساختارهای مدیریتی کالن و خرد در زمینه صنایع دریایی .6

 گردشگری در زمینه صنایع دریایی .8

 زنجیره تأمین و ارزش در زمینه صنایع دریایی .6

 

 

 

 ، مدیریتعلوم اجتماعیمجموعۀ حوزه : 

 تدوین داده و ستاده وزارت کشور با فرهنگ .1

 وزارت اقتصاد و امور دارایی با فرهنگتدوین داده و ستاده  .2

 تدوین داده و ستاده وزارت دادگستری با فرهنگ .3

 کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و پیوست نگاری فرهنگی،

 دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

 دریاییصندوق توسعه صنایع 
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 تدوین داده و ستاده وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی با فرهنگ .6

 تدوین داده و ستاده وزارت آموزش و پرورش با فرهنگ .8

 تدوین داده و ستاده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با فرهنگ .6

 داده و ستاده وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری با فرهنگتدوین  .1

 تدوین داده و ستاده وزارت امور خارجه با فرهنگ .5

 تدوین داده و ستاده وزارت صنعت، معدن و تجارت با فرهنگ .1

 تدوین داده و ستاده وزارت نیرو با فرهنگ .10

 تدوین داده و ستاده وزارت ورزش و جوانان با فرهنگ .11

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با فرهنگتدوین داده و ستاده  .12

 تدوین داده و ستاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با فرهنگ .13

 تدوین داده و ستاده وزارت نفت با فرهنگ .16

 تدوین داده و ستاده وزارت راه، مسکن و شهرسازی با فرهنگ .18

 تدوین داده و ستاده وزارت اطالعات با فرهنگ .16

 وزارت جهاد کشاورزی با فرهنگتدوین داده و ستاده  .11

 

 

 شناسی و علوم تربیتی روان ۀمجموعحوزه: 

های  خانهر روستایی، شهری و کتابرسانی مراکز سیّا های کتاب ارزیابی فعالیت .1

 آن  پستی کانون و راهکارهای توسعه

هنری کانون پرورش  -فرهنگیای مراکز  خانهارزیابی شیوۀ تجهیز منابع کتاب .2

 گویی به نیازهای مخاطبان، به فکری کودکان و نوجوانان از لحاظ تنوع، پاسخ

عماری و فضا در آن و ارزیابی جامع م روزبودن و راهکارهای عملی توسعۀ

 الگوی مناسب ئۀهای کانون و ارا خانهکتاب

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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های  اتر، روشارزشیابی جامع تولیدات کانون شامل: کتاب، سرگرمی، فیلم و تئ .3

هنمای جامع های مراکز فراگیر کانون و تدوین را سازی فعالیت توسعه و بهینه

 خوانیعملی برای ترویج کتاب

 - های مراکز فرهنگی تدوین مبانی نظری و تجارب عملی هر یک از فعالیت .6

های راهکارهنری، الگوی خط مشی نهادهای فرهنگی در ایران در قلمرو کانون و 

های شغلی و تقویت همکاری کارکنان با کانون پرورش فکری  انگیزهافزایش 

 کودکان و نوجوانان

 

 

 مدیریتمجموعۀ حوزه: 

مهندسی مجدد فرآیندها براساس استانداردهای بین المللی و کنوانسیون تجدید  .1

 نظر کیوتو

  المللی گذاری بین گذاری کاال با نحوه ارزش طرح انطباق نظام ارزش  .2

  طرح ارزیابی و اشاعه درستکاری براساس بیانیه آروشا .3

  طرح اعمال مدیریت واحد مرزی با استفاده از تجارب کشورهای موفق .6

  (... متعارف در مدیریت تجارت مرزی )مرزنشینان، پیله وران و بررسی رویه های غیر .8

  استقرار مدیریت دانش در گمرك جمهوری اسالمی ایران .6

  

 گمرک جمهوری اسالمی ایران



  های اجرایی کشور های پژوهشی سازمان اولویت   001

 

 

 

 های تحصیالت تکمیلی) امتیاز کسرخدمت( نامه حمایت از پایان

معارف اسالمی،  ،حوزه: مجموعۀ زبان و ادبیات، علوم اجتماعی، علوم سیاسی

 شناسی و علوم تربیتی روان

 شناسی زبان .1

 شناسی جامعه .2

 علوم اجتماعی .3

 دینی و عقیدتیعلوم  .6

 علوم سیاسی .8

 سازی شناختی مدل .6

 هوش مصنوعی .1

 فلسفۀ ذهن .5

 شناختی علوم اعصاب .1

 شناسی شناختی روان .10

 

 

 

 حوزه: مجموعۀ علوم اجتماعی

  و راهبردها( فضای مجازی بر امنیت داخلی کشور)فرصت ها و تهدیدها تأثیر .1

ها و  ایران با تأکید بر مالك سنجش امنیت درطرح طراحی الگوی جامع  .2

 های کمی و کیفی سنجش امنیت شاخص

 مرکز پژوهشی صدرا

 )وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(

 مرکز تحقیقات راهبردی وزارت کشور
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 و علوم اقتصادی حوزه: مجموعۀ مدیریت

های مردم نهاد فعال در زمینه زنان وخانواده وارائه  ارزیابی عملکرد سازمان .1

 سازی آنان  راهکارهای تقویت وتوانمند

های  توسعه، حمایت وکارآمدی سازمان تدوین مدل کاربردی مطلوب برای ایجاد، .2

  مردم نهاد

ها در ایران و ارائه راهکارهای عملی با توجه به شناسی عملکرد سمن آسیب». طرح 3

 «تجربه سایر کشورها

ها شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش کارآمدی مدیریت امور زنان وخانواده در استان. 6

 و تدوین سازوکارهای بهبود عملکرد مدیران دفاتر استانی 

 طراحی نقشه فقر. 8

 حوزه: مجموعۀ حقوق

 بررسی حقوقی تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی .1

تخلفات انتخاباتی و مجازات های پیش بینی  مقایسه بررسی»و « بایدها و نبایدها» .7

 «کشور( با ایران 10) شده در کشورهای منتخب 

  ای الگوی مطلوب انتصاب بخشداران،بررسی مقایسه »راهبردی گزارش .7

 «فرمانداران و استانداران

شناسی انواع انحرافات جنسی و راهکارهای شناسی و سبببررسی شیوع»طرح  .9

 «پیشگیری و کاهش آن
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 حوزه: مجموعۀ مدیریت

های  های نوین در اجرای اجزاء و سیستم وریاصنعتی کردن و توسعه فن .1

  ساختمانی

  های ساختمانی های تحلیلی و طراحی سازه بهبود کیفیت روش .2

  ارائه راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان .3

  بهبود دوام، کیفیت و ایمنی مصالح و اجزای ساختمانی متداول .6

  وری در مصالح جدیداانتقال و توسعه فن .8

  سازی در صنعت ساختمان ی سبکارائه راهکارها .6

ها در شرایط مختلف  های طراحی معماری درون و بیرون ساختمان روش یارتقا .1

  )اقلیمی، فرهنگی و ...( متناسب با نیازها

  ارائه راهکارهای تعمیر، نگهداری، بهسازی و افزایش عمر مفید ساختمانها .5

  ف کشورای مناطق مختل بندی لرزه ساخت و پهنه زمین مطالعه لرزه .1

  های مدیریت بحران در سوانح طبیعی شیوه .10

  تحقیق به منظور بازنگری و تکمیل ضوابط و مقررات ساختمانی موجود .11

  های اطالعاتی مرتبط با صنعت ساخت و ساز تهیه و توسعه بانک .12

 های زیست محیطی در صنعت ساخت و ساز مبتنی بر توسعه پایدار کاهش آالینده .13

 با ساختمان و مسکنهای مرتبط  سایر زمینه .16

  

 مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
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 علوم تربیتی  شناسی و ت، روانمجموعۀ مدیریحوزه : 

نگاری در زمینه انتخاب،جذب و  های اجرایی در پایش و آینده راهنمایی دستگاه .1

 های نوین انتقال فناوری

 عرصه علم و فناوریگذارترین روندهای روبه رشد در تأثیربررسی آینده اندیشانه  .2

اندیشی در کشورهای  های اجرا شده در حوزه آینده بررسی و معرفی طرح .3

 پیشرفته و در حال توسعه

های کارشناسی ارشد و دکتری در رشته  ریزی و تدوین مواد درسی دوره برنامه .6

ها با مشارکت محققان  آینده اندیشی و قلمروهای  وابسته و راه اندازی این دوره

 خارجیایرانی و 

 

 

 تربیتیشناسی و علوم  ، روانعلوم اجتماعیمجموعۀ  حوزه :

 طراحی الگوی سبک زندگی کارکنان ناجا )در کلیه ابعاد( .1

بررسی تطبیقی سطح معیشت و رفاه کارکنان پلیس ایران با پلیس سایر کشورها  .2

 در مقایسه با سایر مشاغل

 علل و عوامل بروز تلفات انسانی در ناجاتعیین  .3

 های عملیاتی ناجا  طراحی الگوی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین یگان .6

 در بروز تخلف غیبت در بین کارکنان ناجا مؤثربندی عوامل  شناسایی و رتبه .8

 مرکز تحقیقات کاربردی نیروی انسانی ناجا

 علمی کشورسیاست مرکز تحقیقات 
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 مندی کارکنان ناجا از انتقاالت )قبل، حین و پس از انتقال(  بررسی میزان رضایت .6

 میزان امید به آینده در کارکنان پایور ناجاتعیین  .1

)به منظور پیشگیری از جرم  تعیین میزان سطح سالمت روانی کارکنان وظیفۀ ناجا .5

 (فرار از خدمت آنان

 مدیریتمجموعۀ  حوزه :

 (طرح پژوهشیا)تحلیل فنی و ارتقای سامانۀ جامع نیروی انسانی ناج .1

طرح کسر )کارکنان وظیفۀ ناجاسازی محیط خدمتی برای  های مطلوبراهکار .2

 (خدمت وظیفه

رسانی، جذب و عضویابی  سیر فرایند گزینش و استخدام در ناجا از مرحلۀ اطالع .3

 (تألیف کتاب )کارگیری  تا مرحلۀ استخدام و به

کارگیر، آموزش، نحوۀ فعالیت و رهاسازی پلیس  بررسی تطبیقی فرایند جذب، به .6

 (طرح پژوهشی)افتخاری در جهان

 

 

 

 حقوق و علوم اجتماعیمجموعۀ حوزه : 

و خدمات اداری و  کارکنان،های رضایتمندی مردم از قضات تدوین شاخص .1

 ها قضایی وانجام پیمایش ملی میزان رضایتمندی مردم از آن

 تاریخ قضایی ایران دوره معاصر)از ابتدای انقالب تاکنون( .2

 قانون اساسی 186اصل  2عامه مطابق بند  ی احیاء حقوقیسازوکارهای اجرا .3

کارهای ارتقاء اطالع رسانی و  شناسی نظام اطالع رسانی قوه قضائیه و سازو آسیبب .6

 سخنگویی

 مدیریتمجموعۀ حوزه : 

 رکز مطالعات راهبردیم
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شناسی تطبیقی رابطه سازمانی شورای حل اختالف با قوه قضائیه و تدوین  آسیب .1

 ساز وکارهای  ارتقای کارآمدی آن

 ها و سازوکارهای ارتقای آن سالمت قوه قضائیه، تدوین شاخصسنجی  وضعیت .2

ها و سازوکارهای ارتقای  مدی قوه قضائیه، تدوین شاخصآسنجی کار وضعیت .3

 آن

 های بهبود وضعیتراهکار ارائۀشناسی فرایند گزینش و جذب قضات و  آسیب .6

 ۀقوگیری از اختیارات رئیس محترم  انجام مطالعه و امکان سنجی به منظور بهره .8

اداری و مالی قوه قضائیه و حصول استقالل اداری  قضائیه برای استقالل در امور

 مالی قوه قضائیه

نحوه های شایسته ساالری و  شناسی نظام انتصابات و تدوین شاخص آسیب .8

  سازی آنها در انتصابات پیاده

شناسی بکار گیری قضات در مناطق محروم و ساز وکارهای افزایش انگیزه  آسیب .6

 جهت خدمت قضات در مناطق محروم در

 های کارآمد سازی آنراهکارشناسی فرایند وکالت و  آسیب .1

 های کار آمد سازی آنراهکارشناسی فرایند کارشناسی و  آسیب .5

راهکارهای اثربخشی و شناسی واحدهای معاضدت قضایی و ارائۀ  آسیب .1

 سازی آن روزآمد

ای  پرونده و بررسی مقایسهانجام مطالعات تطبیقی در خصوص زمان رسیدگی به  .10

 آن با نظام رسیدگی در ایران و سازوکارهای کاهش زمان رسیدگی

انجام مطالعات راهبردی در مبارزه با جرایم سازمان یافته و پولشویی و ارائۀ  .11

 هاراهکار

 1606انجام مطالعات راهبردی در آینده پژوهی و آینده نگاری قضایی در افق  .12

 پیشنهادات نخبگان قضائیطراحی و اجرای نظام جامع  .13
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 مدیریت  ی واقتصادعلوم  مجموعۀحوزه : 

 بخش در عوامل کلوری  بهره بر مؤثر عوامل اهمیت ضرایب تعیین و شناسایی .1

 (TFPصنعت)

 بخش در عوامل کلوری  بهره بر مؤثر عوامل اهمیت ضرایب تعیین و شناسایی .2

 (TFP)معدن

 بخش در عوامل کلوری  بهره بر مؤثر عوامل اهمیت ضرایب تعیین و شناسایی .3

 (TFP)هتلداری و بازرگانی

 بخش در عوامل کلوری  بهره بر ثرمؤ عوامل اهمیت ضرایب تعیین و شناسایی .6

 (TFP)کار و کسب و اجاره مستغالت، خدمات،

 فعالیتهای پایدار توسعه در «سبز وری بهره» محیط زیست عوامل نقش تحلیل .8

 معدن و صنعت

 

 

 

 حوزه: مجموعۀ مدیریت

 دولتی نهادهای در موجود درمانی و رفاهی بهداشتی، آموزشی، های برنامه ارزیابی .1

 قوت و ضعف نقاط شناسایی و آسیب معرض در های خانواده در غیردولتی و

 ها آن

 وریمرکز مطالعات و بهره

 معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوۀ قضائیه
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 دولتی نهادهای در موجود درمانی و رفاهی بهداشتی، آموزشی، های برنامه ارزیابی .2

 خانوار سرپرست زنان با رابطه در غیردولتی و

 از حمایت راستای در نهاد مردم های سازمان مشکالت و موانع ها، ظرفیت شناسایی .3

 اجتماعی دیدگان آسیب

ارتباطی ها و تهدیدهای فضای تبادل اطالعات و فناوریهای نوین شناسایی فرصت .6

های و چگونگی استفاده بهینه از آن در راستای پیشگیری از جرم و آسیب

 اجتماعی

 حوزه: مجموعۀ علوم اقتصادی

های اجتماعی تحلیل هزینه فایده و محاسبه نرخ بازده خدمات پیشگیری از آسیب .1

 های مقابلهو وقوع جرم درکنار سایر روش

غیر مستقیم و بار مالی جرایم و های مستقیم و تهیه و تدوین جدول خسارت .2

 های اجتماعی به تفکیکآسیب

 کار گیری اعتبارات خرد در بازتوانی اقتصادی مرتکبین جرائمبررسی اثرات به .3

 حوزه: مجموعۀ علوم اجتماعی 

های در معرض خطر در ها و مسائل گروهبازنمایی جرائم و آسیب ۀبررسی نحو .8

 تر از جرم و آسیبگرایانهبازنمایی واقعها به منظور طراحی راهکارهای رسانه

آموزان در اوقات فراغت و طراحی  شناسایی انواع رفتارهای مجرمانه دانش .6

 های مناسب برای این رفتارهاجایگزین

های در معرض خطر و پرخطر و شناسایی مسائل و مشکالت شناسی خانوادهسنخ .1

 هااین خانواده

 یک تحلیل راهبردی شناختی کاهش سن مجرمین، تبیین جامعه .5

 تحلیل راهبردی گرایش نوجوانان و جوانان به پوشش نامناسب در شهر تهران .1
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های والد زندانی و راهکارهای حمایت از شناسایی و بررسی مسائل خانواده .10

 هاها در برابر مخاطرات و آسیبکودکان این خانواده

آن و تدوین  شناسایی و بررسی مسائل کودکان کار و راهکارهای پیشگیری از .11

های مرتبط با های سازمانهای حمایتی از این کودکان با توجه به ظرفیتبرنامه

 مسأله

های آموزشی، بهداشتی، رفاهی و درمانی موجود در نهادهای ارزیابی برنامه .12

های در معرض آسیب و شناسایی نقاط ضعف و دولتی و غیردولتی در خانواده

 هاقوت آن

در معرض ترك تحصیل و بررسی نحوه استفاده از شناسایی مسائل کودکان  .13

 های سازمانی از این کودکانهای مردمی و حمایتکمک

 های موجود در مدارس مناطق پرخطر شهریشناسی مسائل و آسیبگونه .16

چهارچوب های همکاری بین بخش های دولتی و غیردولتی برای تدارك برنامه  .18

 های بازپروری

های اجتماعی با بسته آموزشی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم و آسیب ۀتهی .16

 جامعه مخاطب خبرنگاران و فعاالن عرصه رسانه

نهاد در راستای حمایت از های مردمها، موانع و مشکالت سازمانشناسایی ظرفیت .11

 دیدگان اجتماعی آسیب

و دینی در ها، موانع و مشکالت مراکز آموزشی، فرهنگی شناسایی ظرفیت .15

 هاراستای اهداف حمایتی و کنترلی آن

های جمعی و راهکارهای بهبود ها، موانع و مشکالت رسانهشناسایی ظرفیت .11

 رسانی آنان کارکرد آگاهی

 شناسی و علوم تربیتی حوزه: مجموعۀ روان

نحوه استفاده از ظرفیت مشاورین مدارس به منظور شناسایی اختالالت روانی و  .1

 ایو تدوین راهکارهای مداخله رفتاری کودکان
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های پرهیز از شناسی و شیوههای آموزشی در رابطه با قربانیهای برنامهتعیین مؤلفه .2

 های جمعیوسیله رسانهخیز برای آموزش همگانی بههای جرمموقعیت

استفاده از  ۀشناسایی مسائل کودکان در معرض ترك تحصیل و بررسی نحو .3

 ی سازمانی از این کودکانهاهای مردمی و حمایتکمک

شناسایی انواع رفتارهای مجرمانه دانش آموزان در اوقات فراغت و طراحی  .6

 های مناسب برای این رفتارهاجایگزین

های در معرض خطر و پرخطر و شناسایی مسائل و مشکالت شناسی خانوادهسنخ .8

 هااین خانواده

و رشدی کودکان راهکارهای تشخیص زودهنگام اختالالت هیجانی، رفتاری  .6

 سال در مدارس با استفاده از ظرفیت مشاورین 1باالی 

راهکارهای تشخیص زودهنگام اختالالت هیجانی، رفتاری و رشدی کودکان زیر  .1

 هاسال در مهدکودك 1

 تبیین روانشناختی و جامعه شناختی کاهش سن مجرمین، یک تحلیل راهبردی .5

زندانی و راهکارهای حمایت از های والد شناسایی و بررسی مسائل خانواده .1

 هاها در برابر مخاطرات و آسیبکودکان این خانواده

شناسایی مسائل کودکان در معرض ترك تحصیل و بررسی نحوه استفاده از  .10

 های سازمانی از این کودکانهای مردمی و حمایتکمک

پرخطر شناسایی رفتارها و برخوردهای مناسب و نامناسب با کودکان و نوجوانان  .11

 در مدارس

 تبیین روانشناختی کاهش سن مجرمین، یک تحلیل راهبردی .12

 حقوق مدیریت، مجموعۀ حوزه: 

 تدوین و آن از پیشگیری راهکارهای و کار کودکان مسائل بررسی و شناسایی .1

 با مرتبط های سازمان های ظرفیت به توجه با کودکان این از حمایتی های برنامه

 مسأله
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 الکل مصرف از پیشگیری ملی سند استقرار و اجراء ارزیابی .2

 شناسایی ارز، و کاال قاچاق حوزه در اقتصادی جرائم ارتکاب های شیوه بررسی .3

 پیشگیری راهکارهای ارائه و اجرایی و قانونی خألهای

 شناسایی سازی، خصوصی حوزه در اقتصادی جرائم ارتکاب های شیوه بررسی .6

 پیشگیری راهکارهای ارائه و اجرایی و قانونی خألهای

 شناسایی دولتی، معامالت حوزه در اقتصادی جرائم ارتکاب های شیوه بررسی .8

 پیشگیری راهکارهای ارائه و اجرایی و قانونی خألهای

 شناسایی موسسات، و ها شرکت ثبت حوزه جرائم ارتکاب های شیوه بررسی .6

 پیشگیری راهکارهای ارائه و اجرایی و قانونی خألهای

 و اجرایی و قانونی خألهای شناسایی پولشویی، جرم ارتکاب های شیوه بررسی .1

 پیشگیری راهکارهای ارائه

 و قانونی خألهای شناسایی محیطی، زیست حوزه جرائم ارتکاب های شیوه بررسی .5

 پیشگیری راهکارهای ارائه و اجرایی

 اجرایی و قانونی خألهای شناسایی سایبر، حوزه جرائم ارتکاب های شیوه بررسی .1

 پیشگیری راهکارهای ارائه و

 شناسایی بهداشتی، و آرایشی دارویی، پزشکی، جرائم ارتکاب های شیوه بررسی .10

 پیشگیری راهکارهای ارائه و اجرایی و قانونی خألهای

 جرم از پیشگیری در انتظامی و قضایی امنیتی، مقامات تجربیات تدوین و استخراج .11

 اجتماعی های آسیب و

 فرهنگی خألهای شناسایی فرهنگی، میراث علیه جرائم ارتکاب های شیوه بررسی .12

 پیشگیری راهکارهای ارائه و اجرایی و

 و اجرایی و قانونی خألهای شناسایی سایبری، جرائم ارتکاب های شیوه بررسی .13

 پیشگیری راهکارهای ارائه
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 خصوص در پیشگیری راهکارهای ارائه و اجرایی و قانونی خألهای شناسایی .16

  فروشی کم و گرانفروشی احتکار، جرایم

 شناسایی آشامیدنی، و غذایی مواد سالمت علیه جرائم ارتکاب های شیوه بررسی .18

 پیشگیری راهکارهای ارائه و اجرایی و قانونی خألهای

 

 ها های پژوهشی استان اولویت

 استان 1232در سال ها های پژوهشی استاناولویت
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. شناسایی و تحلیل فضای جرم در کالنشهر تبریز با استفاده از سیستم 1

 GISاطالعات جغرافیایی 

 شناسی قوانین ثبتی ایران با رویکرد پیشگیرانه . آسیب2

های مادی ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی دراستان  . برآورد هزینه3

 عمومی و ضرر و زیان شخصی(های تحمیلی بر بودجه  )هزینه

آذربایجان 

 شرقی
1 

بررسی عوامل گرایش شهروندان ارومیه به مصرف مشروبات الکلی وارایه  .1

 راهکارهای پیشگیری

بررسی نقش مدیریت شهری در پیشگیری) سرقت، اعتیاد و ضرب و جرح(  .2

 ارتقای سطح همکاریهای بین نهادی و ارائۀ راهکار

آذربایجان 

 غربی
2 

علل گرایش به فروش و توزیع مواد مخدر و راهکارهای پیشگیری تعیین  .1

 از آن در استان

 های اجتماعی حاشیه نشینیشناسایی و  بررسی آسیب .7

 3 اردبیل

های والد زندانی و راهکارهای کاهش شناسی مشکالت خانوادهسنخ .1

 مشکالت

بهبود های سنخ شناسی مشکالت زندانیان بعد از خروج از زندان و راهکار .2

 وضعیت

ارزیابی کیفی و کمی عملکرد شوراهای حل اختالف دادگستری استان  .3

 6 اصفهان



  های اجرایی کشور های پژوهشی سازمان اولویت   042

 اصفهان

های های موجود و پیشنهاد تدابیر و روشآسیب شناسی قوانین و رویه .1

کاربردی در راستای پیشگیری، مهار و کاهش پدیده حاشیه نشینی و 

 ساخت و ساز غیر مجاز.

های مردم نهاد و سمن ها در راستای سازمانچگونگی تشکیل و استفاده از  .2

 پیشگیری )بررسی موردی و شناسایی موارد قابل ارائۀ به عنوان الگو(

 8 البرز

راهکارهای همکاری قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مدیریت شهری، ائمه  .1

جمعه و جماعات برای کاهش میزان ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر )با 

 های همکاری و مستندسازی تجربیات موفق(دستورالعملتأکید بر تدوین 

های زندگی برای افراد در شرف ازدواج تهیه محتوای آموزشی مهارت .2

همراه با تهیه دستورالعمل اجرایی نحوه همکاری قوه قضائیه، مدیریت 

شهری، ائمه جمعه و جماعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 های دخیلپزشکی، مراکز مشاوره و سایر نهاد

 6 ایالم

بررسی، آسیب شناسی، پیش بینی و ارائۀ راهکارهای اجرایی و عملی  .1

 کاهش بروز فِرَق انحرافی و نوظهور و جریان های ضد دینی در استان

بررسی بحران هویت در بین جوانان و ارائۀ راهکارهای پیشگیری از آن  .2

 در استان

 1 بوشهر

متولی مدیریت پیشگیری از جرایم های شناسی نحوه تعامل دستگاهآسیب .1

 های اجتماعیو آسیب

علل عدم اجرای احکام کیفری در واحدهای اجرای احکام و تأثیر آن در  .2

 های اجتماعیافزایش آمار جرایم و آسیب

شناسایی و بررسی مسائل کودکان کار و راهکارهای پیشگیری از آن و  .3

-های سازمانبه ظرفیتهای حمایتی از این کودکان با توجه تدوین برنامه

 های مرتبط با مسئله

 5 تهران

 بررسی علل افزایش خیانت زوجین در شهرکرد و ارائۀ راهکار. .1

 های جمعی در ابعاد زیر:نزاع بررسی .2

چهارمحال 

 و بختیاری
1 
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 های جمعی در استانالف: تحلیل آماری نزاع

 های قضاییهای جمعی مبتنی بر پروندهب: علت شناسی وقوع نزاع

 های جمعی توسط نیروی انتظامیج: نحوه کنترل نزاع

 های جمعید: نحوه برخوردهای قضایی با متهمان و محکومان نزاع

 ها و علل افزایش طالق توافقی در استان خراسان جنوبیبررسی انگیزه .1

 در استان« توزیع مواد مخدر»بررسی راهکارهای پیشگیری از  .2

خراسان 

 جنوبی
10 

راهکارهای کاهش جرایم مواد مخدر صنعتی با ارتقای اقدامات بررسی  .1

-امنیتی در مناطق حاشیه نشین بعنوان کانون آلودگی با رویکرد پیشگیری

 انتظامی -امنیتی -های وضعی

بررسی نقش مددکاری اجتماعی و مشاوره در کاهش آمار طالق بعد از  .2

 طرح دعوی در محاکم قضایی

-های جایگزین حبس با رویکرد محلی منطقه مجازاتبررسی تأثیر اعمال  .3

 ای در کاهش دعاوی ایراد ضرب و جرح عمدی

خراسان 

 رضوی
11 

 مواد مخدر در استان« توزیع»بررسی راهکارهای پیشگیری از  .1

بررسی اثربخشی مداخالت کاهش طالق در استمرار انصراف زوجین  .2

 متقاضی

خراسان 

 شمالی
12 

 13 خوزستان -

وضعیت و تبیین علل طالق در استان زنجان و ارائۀ راهکار تحلیل  .1

 پیشگیرانه

 سال به مواد مخدر صنعتی 30عوامل مؤثر بر گرایش افراد زیر  .1

 16 زنجان

 مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر سرقت از دیدگاه محکومین به سرقت .1

-بررسی عوامل مؤثر بر افزایش طالق در استان سمنان )بر اساس پرونده .2

 مربوط به طالق(های 

 18 سمنان

خیز، همراه با بررسی خصوصیات جغرافیایی و  شناسایی مناطق جرم .1

های  فرهنگی و اقتصادی و امنیتی و تعیین تنوع تراکم جرائم و آسیب

 اجتماعی )مربوط به یکی از شهرهای استان(

سیستان و 

 بلوچستان
16 
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نقش ریش سفیدان طوایف در پیشگیری از وقوع جرم در استان سیستان و  .2

 بلوچستان

راهکارهای همکاری قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مدیریت شهری، و  .3

نهادهای مردمی برای کاهش میزان ارتکاب در مناطق جرم خیز )در یکی 

 های اجرایی( از شهرهای استان و با تأکید بر تهیه دستورالعمل

، همراه با  خیز شهر شیرازسیمای جنایی شهر شیراز ]شناسایی مناطق جرم .1

 بررسی خصوصیات جغرافیایی فرهنگی  اقتصادی و امنیتی[

 معماری و پیشگیری از وقوع جرم .2

بررسی علل کاهش آستانه تحمل در جرائم علیه اشخاص )در صورت  .3

 های قضایی مرتبط باشد(امکان مبتنی بر پرونده

 11 فارس

جرائم) آگاهی شهروندان در شناخت  تهیه محتوای آموزشی جهت ارتقای .1

های ای و مزاحمتقتل، تجاوز به عنف، ضرب و جرح، تصادفات جاده

 تلفنی(

تهیه محتوای آموزشی جهت ارتقای آگاهی شهروندان در شناخت جرائم  .2

مرتبط با مواد مخدر)کاشت، تولید، ساخت، قاچاق، حمل و نگهداری، 

 فروش و توزیع مواد مخدر و مصرف آن(

 15 قزوین

یز ، جرایم مرتبط با مواد مخدر، همراه با بررسی خشناسایی مناطق جرم .1

 خصوصیات جغرافیایی و فرهنگی و اقتصادی و امنیتی )شهرستان قم(

های زندگی برای افراد در شرف ازدواج تهیه محتوای آموزشی مهارت .2

همراه با تهیه دستورالعمل اجرایی نحوه همکاری قوه قضائیه، حوزه 

و جماعات، وزارت بهداشت، درمان علمیه، مدیریت شهری، ائمه جمعه 

 و آموزش پزشکی، مراکز مشاوره و سایر نهادهای دخیل

 11 قم

های اجتماعی با استفاده از بررسی راهکارهای پیشگیری از جرائم و آسیب .1

 های مردم نهادظرفیت سازمان

بررسی راهکارهای استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره در راستای پیشگیری  .2

 از طالق

 20 کردستان
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 رسانیبررسی سرقت وسایل برقی و تجهیزات برق .1

برررسی و تبعات و تأثیرات حضور افاغنه در استان کرمان در افزایش  .2

 جرایم

 نقش مراکز مشاوره در کاهش طالق .3

 21 کرمان

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات پیشگیری از جرایم اقتصادی با  .1

 VARاستفاده از مدل 

 MMPIبررسی نیمرخ شخصیتی نوجوانان پسر بزهکار بر اساس تست  .2

 33 کرمانشاه

سنخ شناسی اختالفات ملکی در مناطق شهری و روستایی، علل وقوع و  .1

 راهکارهای پیشگیری

های ارتکاب جرائم مرتبط با تعرض به اراضی ملی و  منابع بررسی شیوه .2

راهکارهای پیشگیری با  طبیعی، شناسایی خألهای قانونی و اجرایی و ارائۀ

 ها، مراتع و آبخیزداری کشور و قوه قضائیهتأکید بر نقش سازمان جنگل

کهکیلویه 

و 

 بویراحمد

23 

جامعه شناختی مؤثر بر اعتیاد) مطالعه موردی  -بررسی عوامل اقتصادی .1

 زندان گرگان و کانون اصالح و تربیت(

راهکار )مطالعه بررسی علل روانشناختی بزهکاری نوجوانان و ارائۀ  .2

 موردی (

 26 گلستان

های ارتکاب جرائم مرتبط با تعرض به اراضی ملی و منابع بررسی شیوه .1

طبیعی، شناسایی خألهای قانونی و اجرایی و ارائۀ راهکارهای پیشگیری با 

 ها، مراتع و آبخیزداری کشور و قوه قضائیهتأکید بر نقش سازمان جنگل

مؤثر بر درخواست طالق)دالیل بررسی عوامل فردی و اجتماعی  .2

 درخواست طالق(

 استخراج اطلس جغرافیایی جرم استان گیالن .3

 28 گیالن

 26 لرستان -

های ارتکاب جرائم مرتبط با تعرض به اراضی ملی و منابع بررسی شیوه .1

طبیعی، شناسایی خألهای قانونی و اجرایی و ارائۀ راهکارهای پیشگیری با 

 ها، مراتع و آبخیزداری کشور و قوه قضائیهجنگلتأکید بر نقش سازمان 

 21 مازندران
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شناسانه های بازپروری معتادان )رویکر آسیبارزیابی عملکرد اردوگاه .2

 همراه با راهکارهای پیشنهادی(

های زندگی برای افراد در شرف ازدواج تدوین محتوای آموزشی مهارت .3

بهداشت، همراه با تهیه دستورالعمل نحوه همکاری نهادهای مرتبط)وزارت 

 درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، نظام روانشناسی و مشاوره...(

های ارتکاب جرائم حوزه مالکیت فکری، شناسایی خألهای بررسی شیوه .1

 قانونی و اجرایی و ارائۀ راهکارهای پیشگیرانه

 های اجتماعیبررسی نقش دادستان در پیشگیری از جرائم و آسیب .2

 25 مرکزی

های استان راههای پیشگیری از رفتارهای بزهکارانه آزاد شدگان از زندان .1

 هرمزگان

های دولتی جهت ای برای نحوه تعامل و همکاری سازمانتدوین برنامه .2

 های اجتماعیپیشگیری از آسیب

 21 هرمزگان

 های پیشگیرانه در همدانهای برنامهشناسایی موانع و چالش .1

دیوان عدالت اداری با رویکرد پیشگیری از وقوع بررسی و تحلیل قانون  .2

 جرم

 30 همدان

 پیشگیری از جرایم مرتبط با مهاجرین به استان یزد .1

شناسایی انواع رفتارهای مجرمانه دانش آموزان در اوقات فراغت و  .2

 های مناسب برای این رفتارهاطراحی جایگزین

به « محکومین»مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر ارتکاب سرقت از دیدگاه  .3

 سرقت

 31 یزد
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 و مدیریت علوم اقتصادیمجموعۀ حوزه : 

د کشور در جهت خلق و ارتقای ریزی و توسعه ظرفیت های موجو برنامه .1

خدمات با ارزش  ئۀهای رقابتی پایدار با رویکرد تولید محصوالت و ارا مزیت

 افزوده و فناوری باال و تقویت تولیدات صادراتی

سازی  برند( محصوالت ایرانی و توانمند های ارتقای نام و نشان تجاری ) روش .7

 المللی های بین ها در سطح تراز جهانی جهت نفوذ و حضور در بازار بنگاه

و توسعه و  سازی ایجاد کار و زمینه کسب و ۀزنجیر ۀهای مفقود شناسایی حلقه .7

های  ها ، سازمان ساماندهی شبکه های توانمند در سطح کشور ) خوشه ها، تشکل

 ها و امثالهم ( نهاد ،کنسرسیوم مردم

و  های تولیدی و تجاری  چرخه عمر بنگاه مؤثرهای مدیریت  کار ها و راه راهبرد .9

 محصوالت و خدمات ارزش زا نیز

توانمندسازی و ارتقای سطح دانش علمی و فرینی با زایی و کارآ اشتغال ۀتوسع .1

های  عملی نیروی انسانی بخش صنعت، معدن، و تجارت متناسب با استاندارد

 جهانی

های داخلی و خارجی و  های مولد بنگاه گذاری بسترسازی و حمایت از سرمایه .6

 گذاری های سرمایه تبیین اولویت

متوسط و خُرد، کوچک، کارهای  و سازی کسب های توانمند ها و برنامه راهبرد .2

 بزرگ در کشور

های صنعتی ،معدنی ، خدماتی  سازی بنگاه کارهای نوسازی و ناب ها و راه راهبرد  .8

 و تجاری در کشور

 های بازرگانیموسسۀ مطالعات و پژوهش
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سازی و حمایت از توسعه تولید و تجارت در دنیای مجازی )تولید بدون  زمینه .4

 (...کارخانه، تجارت الکترونیک و

های جدید مدیریت تولید و تجارت در  امها و نظ ترویج و نهادینه سازی الگو .11

 های جهانی سطح استاندارد

های بزرگ و توانمند و توسعه ارتباطات و  گیری بنگاه چگونگی حمایت از شکل .11

های داخلی و  فی مابین بنگاه( jv) های راهبردی ای و اتحاد تعامالت شبکه

 خارجی

در سطح  وری بهرههای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و توسعه و ارتقای  روش .17

 بنگاه و صنعت

های تولیدی و تجاری و خدماتی و  ظرفیت در بنگاه مؤثرهای مدیریت  روش .17

 کشور های صنعت، معدن و تجارت ها و نیز بخش بهبود ضریب خودکفایی بنگاه

بخشی و و تجارت سبز در سطوح مختلف ملی ،محیطی و تولید  الزامات زیست .19

 بنگاهی

 تحصیالت تکمیلی های نامه حمایت از پایان

 و مدیریت یاقتصادعلوم مجموعۀ حوزه : 

روابط تجاری  ۀهای تجاری ایران با هدف تمرکززدایی از پهن تعیین پتانسیل .1

 الملل کشور به تفکیک صنایع و شرکای تجاری بین

راهکارهای سیاستی  ارائۀهای اخیر و  شناسی رشد صنعتی در ایران طی سال آسیب .2

 تحریم و...( اصالحی)به تفکیک عوامل اثرگذار مانند هدفمندی،

 شناسی آن اقتصادی از منظر صادرات و آسیب ۀبررسی عملکرد مناطق ویژ .3

کارهای  راه ارائۀمعدن و تجارت و  طراحی نظام ملی نوآوری صنعت، .6

 ها سازی ایده تجاری

های  صادرات صنعتی و معدنی در برنامه های مرتبط با توسعه شناسی سیاست آسیب .8

 مفاد پیشنهادی در برنامه ششم ئۀاقتصادی کشور و ارا ۀساله توسع پنج
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 ها تجارت با اتحادیه اروپا پس از رفع تحریم ۀتدوین راهبرد توسع .6

و تجاری و راهکارهای توسعه تجارت با  سازی اطالعات اقتصادی یکپارچه .1

 بازارهای هدف

کارایی و اثربخشی موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای و پیشنهاد نظام ارزیابی و تحلیل  .5

های بازرگانی  گروه مطالعات و پژوهش پذیری مناسب برای افزایش رقابت

 خارجی

های بازرگانی داخلی کشورهای  تبیین نظام بازرگانی داخلی و مطالعه تطبیقی نظام .1

 منتخب

 در کشورهای جهان بررسی نظام مدیریت بازار کاالها و خدمات اساسی .10

 گذاری در برابر سایر ابزارهای مداخله دولت های قیمت بررسی آثار سیاست .11

های مردم نهاد  بررسی تجربه کشورهای منتخب جهان در ارتقای جایگاه سازمان .12

 کنندگان در اقتصاد در حمایت از حقوق مصرف

تبیین  بررسی و ارزیابی نقش نهادهای حاکمیتی متولی بازرگانی داخلی کشور و .13

 های نیازمند بازبینی حوزه

بررسی و ارزیابی نقش نهادهای تنظیمی مسئول در بخش بازرگانی داخلی و تبیین  .16

 های نیازمند بازبینی حوزه

 های نهاد بازار در حوزه صنفی و پخش بررسی ساختار و عملکرد زیربخش .18

 بررسی شبکه توزیع کاالهای منتخب در کشور و تعیین مدل مطلوب توزیع .16

 های بازرگانی داخلی وه مطالعات و پژوهشگر .11

 المللی بین بازاریابی های استراتژی و ها سیاست .15

 باال فناوری با محصوالت بازاریابی .11

 گروهی برندسازی .20

 حوزه: مجموعۀ حقوق

 های سرمایه گذاری کشورها جهت اتباع همان کشور بررسی مقررات و شیوه .1
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 داخلیشناسی قوانین و مقررات در بازرگانی  آسیب .2

 

 

 

 علوم تربیتی شناسی و روانعلوم اجتماعی، مجموعۀ حوزه : 

 بررسی علل طالق در استان زنجان .1

مطالعه موردی افراد  بررسی عوامل مؤثر بر گرایش افراد به مواد مخدر صنعتی) .2

 سال( 30الی  18

 

 

 و مدیریت یاقتصادمجموعۀ علوم حوزه : 

 66های کلی اصل  سازی در ایران در راستای سیاست ارزیابی فرایند خصوصی .1

 قانون اساسی 

سازی در ایران از دیدگاه مالکیت، مدیریت و افزایش  ارزیابی آثار خصوصی  .2

 کارآیی 

 بررسی امکان بهبود بهره وری با رویکرد اقتصاد مجازی  .3

های اقتصادی از بخش تولید در قالب یارانه سود تسهیالت بانکی  بررسی حمایت .6

ای کوچک و بزرگ )در دو سطح تولیدکنندگان خرد و ه هابا رویکرد بنگ

  تولیدکنندگان کالن(

و اقتصادی دولت های فنی  بررسی کارآیی و اثر بخشی وجوه اداره شده و کمک .8

 در راستای حمایت از تولید

 معاونت امور اقتصادی
 معاونت امور اقتصادی )وزارت اقتصاد ودارایی(

 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

 زنجاندادگستری کل استان 
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های مختلف  گذاری و تولید در بخش بررسی آثار تسهیالت ترجیحی بر سرمایه  .6

 اقتصاد کشور 

های تولید در  سود تسهیالت بانکی بر افزایش هزینهنرخ  تأثیرالگوی  ارائۀ  .1

 های مختلف اقتصاد کشور  بخش

)در قالب برنامه ششم توسعه اقتصادی مین مالی ایران أتدوین نقشه راه نظام ت .5

  کشور(

 بررسی ساختار نظارتی مناسب بر بازارهای مالی در ایران  .1

ها و  مین مالی بنگاهأهای افزایش نقش بازار سرمایه در تراهکاربررسی   .10

 های اقتصادی  فعالیت

 بررسی چارچوب اصالحات ساختار نظام بانکی در ایران  .11

 ارت )خرد( بر بازار غیر متشکل پولی های مدیریت و نظراهکاربررسی  .12

های اقتصادی و  گذاری اندك )ضعیف( گردش نقدینگی بر فعالیت تأثیردالیل  .13

 های اعتباری چرخه

 های فساد اداری و مالی در بخش مالیات  شناسایی و اصالح زمینه .16

عملیاتی در راستای ارتقای ریزی  بودجههای نظارتی در زمینه  وبرچتعیین چا .18

 نظام پاسخگویی در دستگاه های اجرایی 

 ریزی  بودجههای  نقش نظارت پارلمانی در نظام .16

 ارائۀبررسی عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در ایران از منظر عدالت مالیاتی و  .11

 های اصالحیرویکرد

  عملیاتی در ایرانریزی  بودجههای پیش روی اجرای نظام  بررسی چالش .15

در ایران )با استفاده از الگوی بانک ریزی  بودجهبررسی درجه شفافیت سیستم  .11

  جهانی(

مد دولت با رویکرد کاهش آمدهای مالیاتی از درآچگونگی افزایش سهم در .20

 وابستگی به نفت 
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 بررسی ترکیب نظام مالیاتی با هدف رشد اقتصادی  .21

های مالیاتی در نیل به اهداف تعیین شده در مناطق  بررسی آثار و نتایج معافیت .22

 زاد تجاری آ

 مدل تعیین حداقل دستمزد بر اساس مناطق جغرافیایی و رشته فعالیت  ارائۀ .23

های اقتصادی)به شرط عدم انجام مطالعه  ظرفیت بالقوه مالیاتی بخش برآورد  .26

  سال اخیر در کشور( 8جامع طی 

 ولید تعیین شیوه کارای حمایت از بخش ت .28

با نگاه  هدفمند نمودن الگوی پرداخت یارانه های بخش کشاورزی )یارانه سبز( .26

  ( wto )به استانداردهای جهانی و الحاق به سازمان تجارت جهانی

 های کالن اقتصادی بر اساس سیستم کنترل بهینه مدیریت متغیر .21

 بررسی الزامات وضع مالیات بر کسب و کار الکترونیکی  .25

 متقابل دولت الکترونیک و نظام مالیاتی  تأثیربررسی  .21

 

 شناسی و علوم تربیتی ، روانعلوم اجتماعیمجموعۀ حوزه : 

 های هزینه ای در شهر و روستا  تعیین سطح حمایت از خانوار بر اساس دهک .1

 8خط فقر به تفکیک شهر و روستا)به شرط عدم انجام مطالعه جامع طی  برآورد .2

 سال اخیر در کشور(

 موزشی و بهداشتی(آهای ملی)امنیتی، از هزینه سهم مناطق)استانی( برآورد .3
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 علوم تربیتیشناسی و  مجموعۀ روانحوزه : 

پرورشی و ورزشی با نیازهای  میزان تناسب فضاهای آموزشی، بررسی .1

 نواحی شهرستان کرج )به تفکیک مقاطع تحصیلی(آموزان در  دانش

زه نامه امتحانات دوره های تحصیلی در افزایش انگی آیین تأثیربررسی  .7

 آموزان به عملکرد تحصیلی باالتر دانش

بررسی تاریخچه تحول و تطورات آموزش و پرورش استان البرز در صد سال  .7

 اخیر

رت های مدیریت و رهبری بررسی میزان آشنایی مدیران مدارس با اصول و مها .9

 آموزشی در استان البرز

معلم  -برنامه -تجهیزات -بررسی وضعیت اجرای درس تربیت بدنی )فضا .1

 متخصص( در استان البرز

 مقایسه وضعیت کیفی و کمی آموزش و پرورش دختران با پسران در استان البرز .6

 

 علوم اجتماعیمجموعۀ حوزه : 

 اجتماعی در بین دانش آموزان استان البرزهای  بررسی میزان شیوع آسیب .1

آموزان دوره متوسطه به اجرای فرایض دینی در   بررسی وضعیت گرایش دانش .7

 های استان البرز دبیرستان

بینش پژوهش  یتحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش و نقش آن در ارتقا .7

 آموزان استان البرز دانش

 معاونت پژوهش و برنامه ریزی نیروی انسانی 

 )آموزش و پرورش استان البرز(
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 مجموعۀ علوم اقتصادی و مدیریتحوزه : 

بین کارایی و اثربخشی مدارس دولتی و وغیردولتی آموزش و پرورش  ۀمقایس .1

 استان البرز

های استفاده از فضا و تجهیزات آموزشی،  وری و شیوه بهره یبررسی عوامل ارتقا .7

 پرورشی و ورزشی آموزش و پرورش استان البرز

 بررسی کارایی و اثربخشی طرح هوشمندسازی مدارس استان البرز  .7

اثربخشی طرح ارزشیابی توصیفی از نظر معلمان پایه ششم ابتدایی بررسی کارایی  .9

 استان البرز

 

 
 
 
 

 مدیریت مجموعۀ حوزه : 

 سازی توزیع داروهای بیماران خاص و داروهای اتاق عمل بهینه .1

 ماندهی و طراحی الگوی تخصیص یارانۀ داروییاس .2

 گذاری داروها های بهبود وضعیت روش قیمتراهکار .3

 نظام گردش اطالعات الکترونیکی مربوط به تولید، ورود و مصرف غذا و دارو .6

 داروهای گیاهی و توزیع و نظارت بر تأمیناماندهی ساختار س .8

 های ارتقای مصرف صحیح غذا و دارو در سطح جامعهراهکار .6

 در کشور ارتقای سیستم تجویز و مصرف منطقی داروها .1

 و سموم رسانی غذا/ داروها ارتقای سیستم اطالع .5

 و الگوی مناسب جهت ثبت عوارض و خطاهای دارویی ءهای ارتقاراهکار .1

 تم نظارت بر قاچاق و داروهای تقلبیسارتقای سی .10

معاونت غذا وداروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
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ها با  ارتقای کیفیت ضوابط و استانداردهای نظام غذا و داروی کشور و تطبیق آن .11

 المللی بیناستانداردهای مورد نظر 

 های غذا و دارو مدیریت بحران در سیستم .12

 ساماندهی نظام ایمنی زیستی، مدیریت و مخاطرات .13

 های سرپایی سطح کشور خدمات دارویی در داروخانه .16

بر اساس   EBM های ورود داروها به فهرست دارویی کشور با روش اولویت .18

 1600ها تا سال  الگوی بیماری

16. Holding  اندازها ها، چشم دارویی ایران چالش 

 ها بر بازار دارویی ایران و کاهش حق تعرفه wtoاثر پیوستن ایران به  .11

 و تضمین کیفیت GMPبندی صنایع دارویی کشور بر اساس استانداردهای  سطح .15

بندی واحدهای تولیدی مواد خوراکی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی با  سطح .11

 د غذاییهای موا توجه به استانداردهای مدیریت سیستم

 ها  مکمل -در موسسات تولید وتوزیع مواد غذایی HACCPاستقرار سیستم  .20

 مجموعۀ علوم ریاضی و رایانهحوزه : 

 و توزیع دارو و غذا تأمینسازی ریاضی، آماری در  مدل .1

 پایش چگونگی ارائۀ خدمات دارویی در طرح بیمۀ روستایی .2

مقایسه با دیگر های کارآمدی نظام غذا و داروی کشور در  پایش شاخص .3

 کشورها

 مجموعۀ حقوقحوزه : 

 حقوق مالکیت معنوی و ثبت اختراعات در تحقیقات و صنایع غذا و داروها .1
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 دیریت و م علوم اقتصادی مجموعۀ حوزه :

های مختلف اقتصادی منطقه آزاد  وری عوامل تولید در بخش میزان بهره ۀمقایس .1

 های الزمراهکار ارائۀارس و 

 منطقه آزاد ارس ۀبررسی الگوی مناسب برای کشت غالت سردسیر در محدود .2

 سنجی آبزی پروری در دشت گردیان، گلفرج و خداآفرین امکان .3

 

 

 

 حوزه : علوم سیاسی

المللی و  های راهبردی بین آن بر موازنه تأثیرروابط ایران و روسیه و  ۀآیند .1

 ای منطقه

های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در آسیای مرکزی و  ارزیابی گفتمان .2

 قفقاز

بررسی سیر موقعیت وجایگاه ایران به عنوان عضوی از منطقه آسیای مرکزی و  .3

 قفقاز

حوزۀ قفقاز های امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در  بررسی تهدیدها و چالش .6

 ها و ترتیبات امنیتی( )با نگاه به اتحادیه

آسیای مرکزی )سازمان همکاری شانگهای و سیکا( و  ۀحوز ۀترتیبات منطق .8

 های جمهوری اسالمی ایران بررسی موقعیت و دیدگاه

 منطقۀ آزاد ارس )جلفا(

 وزارت امور خارجه



 157معاونت پژوهشی دانشگاه   

 

های  حضور و مشارکت ناتو در حوزۀ آسیای مرکزی و قفقاز و بررسی امکان .6

 روی ایران احتمالی پیش

اندازهای سیاسی،  خزر و چشم ۀای در حوز از ترتیبات همکاری منطقهاند چشم .1

 اقتصادی پیش روی ایران

 11های آمریکا در حوزۀ آسیای مرکزی در پیامد حادثه  آیندۀ حضور و سیاست .5

 سپتامبر

ای و  موازنۀ قدرت در آسیای مرکزی و قفقاز با توجه به تعامل بازیگران منطقه .1

 ای فرامنطقه

آیندۀ  فعالیت و حضور رژیم اسرائیل در حوزۀ آسیای مرکزی و اندازهای  چشم .10

 قفقاز

 ات آن بر منافع و امنیت ملی ایرانتأثیرآیندۀ افغانستان و  .11

 آیندۀ اتحادیه اروپا، گسترش اتحادیه و نزدیکی جغرافیایی و امنیتی به ایران .12

 نگرش اتحادیه اروپا بر ژئوپولیتیک نوین خاورمیانه و موقعیت ایران .13

 سپتامبر 11دۀ روابط ایران و اتحادیۀ اروپا در پیامد تحوالت آین .16

 تحوالت روابط اتحادیۀ اروپا و آمریکا و پیامدهای آن بر ایران .18

 سپتامبر 11بررسی تحوالت سیاست خارجی آمریکا در پیامد  .16

 21های نوین روابط فراآتالنتیک در سدۀ  چارچوب .11

ات آن بر پیمان ناتو ) تأثیراروپا و  ها در روابط آمریکا با اتحادیۀ اختالف دیدگاه .15

 با تأکید پیامدهای آن برای ایران(

در آسیای مرکزی و قفقاز و  osceهای اروپایی به ویژه  موقعیت نهادها و اتحادیه .11

 ات  آن بر منافع ملی ایرانتأثیر

 المللی جایگاه آیندۀ اتحادیۀ اروپا در نظام نوین بین .20

 11خارجی آمریکا نسبت به ایران در پیامد انداز تحوالت سیاست  ارزیابی چشم .21

 سپتامبر
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 اروپا و روسیه ۀروابط اتحادی .22

 اروپا و حوزۀ شرق مدیترانهۀ روابط اتحادی .23

 حقوقمجموعۀ حوزه : 

المللی بر وضعیت  های حذف نظارت بین رویکردهای حقوق بشری و بررسی راه .1

 حقوق بشر ایران

حقوق بشر و قوانین جمهوری اسالمی المللی های بینای کنوانسیونبررسی مقایسه .2

 ها(های تقویت مشترکات و رفع تعارضراهکارایران )

 منافع جمهوری اسالمی ایران تأمینهای  المللی موشکی و راه نظام کنترل بین .3

های  ها و دیدگاه دولت المللی مبانی حقوقی و تحوالت آینده مسئولیت بین .6

 جمهوری اسالمی ایران

پذیر و منافع ملی ای شکافی مربوط به منع تولید مواد هستهالملل قراردادهای بین .8

 جمهوری اسالمی ایران

غرامت از کشورهای صادرکننده  پیگیری دریافت مؤثرهای  راه بررسی .6

افزارهای شیمیایی به عراق در جنگ  افزارهای شیمیایی به عراق در جنگ جنگ

 علیه ایران

هایی برای راهکار ارائۀالمللی حقوق بشر و های بینای کنوانسیونبررسی مقایسه .1

 هاتکیه و تمرکز بر مشترکات و رفع تعارض

 المللیبررسی و پژوهش دربارۀ تعریف حقوقی تروریسم بین .5
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 مجموعۀ علوم اقتصادی و مدیریتحوزه : 

کارهای  و کسبهای مردمی تأمین اعتبارات  طراحی الگوی جامع صندوق .1

 کوچک و حمایت از کارآفرینان نوپا

 طراحی و ایجاد نظام جامع اطالعات  بازار کار   .2

 پژوهی عرضه و تقاضای بازار کار آینده .3

 پژوهی مشاغل در ایران آینده .6

 طراحی مدل اجرائی ایجاد اشتغال پایدار در سطح ملی و منطقه ای .8

 راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی ارائۀبررسی و  .6

مزد در قیمت تمام شده تولید از  بر افزایش سهمکید أطراحی مدل مزدی با ت .1

های  های قیمت تمام شده محصول ، کاهش هزینه لفهؤمطریق آنالیز و تحلیل 

 مالدله، سربار و فساد 

و کارفرمائی و  گیری دعاوی کارگری ترین علل شکل مطالعه و بررسی عمده .5

 های باال با هدف کاهش دعاوی  های اجرائی با قابلیت طراحی مدل

 نیروی کار با برد ملی وری بهرهتدوین مدل بومی افزایش  .1

های کلیدی برای معماری مجدد، توسعه و توانمندسازی  طراحی و تدوین شاخص .10

 های کارگری  و کارفرمایی تشکل

بندی مشاغل با هدف ترویج و رشد  ههای طبق طراحی راهکارهای اجرائی مدل .11

 و  نوآوری وری بهرهخالقیت ، 

ای و  های بیمه گذاری صندوق بررسی و مطالعه تطبیقی اصول و ضوابط سرمایه .12

 مدل جامع بومی متناسب با شرایط ایران  ارائۀ

های  ساالری در مدیریت حوزه های الزم به منظور استقرار شایسته بررسی زمینه .13

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 های تابعه وزارتخانه و شرکتاقتصادی 

های مولد سودآور با استراتژی عدم رقابت با  های توسعه فعالیت بررسی زمینه .16

 بخش خصوصی در حوزه های اقتصادی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی 

های  گذاری مهندسی مجدد به منظور تدوین نظام نوین تأمین مالی ) سرمایه .18

ای و  های بیمه حفظ و پایداری منابع مالی صندوقالمللی و غیره ( و چگونگی  بین

 بازنشستگی

های تابعه و نرخ  بررسی و تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق .16

 گذاری های تولیدی و سرمایه بازده مورد قبول طرح

سالمت اداری  یوری و ارتقا کارهای اصالح ساختار، بهبود بهره تدوین سازو .11

 ها  صندوق

های  عملیاتی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مبتنی بر سیاست ۀتدوین برنام .15

 اقتصاد مقاومتی

 بررسی شاخص های کار شایسته در کشور .11

های جدید و  ای با محوریت فناوری مهندسی مجدد نظام آموزشی فنی و حرفه .20

 ن با نیازهای بازار کارآتناسب 

وزارت تعاون ، کار و ر فاه  طراحی مدل یکپارچه فرآیند آموزش و پژوهش .21

 اجتماعی

درآمد  طراحی مدل توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای اقشار متوسط و کم .22

 ها  جامعه با تکیه بر مشاغل خانگی و تعاونی

ار به منظور بهبود و گسترش بررسی تطبیقی تجارب موفق دنیا و ارائۀ راهک .23

 المی ایرانی پیشرفتها با تاکید بر الگوی اس های فعالیت تعاونی زمینه

های ایجاد ارتباط مؤثر و اصولی بین نیازهای بخش تعاون و نظام  بررسی زمینه .26

 آموزش کشور 

طراحی مدل نوین ) ملی و منطقه ای ( توسعه کارآمد و اثربخش نظام تعاونی و  .28
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 ارائۀ راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی 

در  «کفایت »و « پایداری » ،«جامعیت»بررسی و تبیین راهکارهای ایجاد  .26

ی ای( براساس استانداردها و طراح خدمات اجتماعی )امدادی، حمایتی و بیمه

 ای نظام تأمین اجتماعی چند الیه  مدل توسعه

محاسبه شاخص حمایت اجتماعی در ایران از منظر هزینه، پوشش، توزیع و  .21

 اثربخشی در سه حوزه بیمه ای، حمایتی و بازار کار

های اجتماعی و طراحی مدل پیشنهادی  های ارزیابی و نظارت برنامه طالعه نظامم .25

 برای ایران 

های رفاه  شاخص یکید بر ارتقاأها با ت طراحی مدل نوین هدفمندی یارانه .21

 اجتماعی 

بررسی تطبیقی بیمه های سالمت در کشورهای مختلف و ارائۀ مدل اجرائی  .30

  بیمه سالمتادغام یا یکپارچه سازی صندوق های 

 کید برأتبیین راهکارهای ارتقاء و توسعه گفتگوی شرکای اجتماعی کار با ت .31

 سازی وهای توانمندگال

 انسانی کشور ۀتوسع ۀتدوین گزارش سالیان  .32

 انسانی جمهوری اسالمی ایرانۀ سازی پورتال توسع طراحی و پیاده .33

کار به تناسب  معماری منابع انسانی به منظور طراحی مدل اجرائی هدایت بازار .36

 ای  استعدادهای ملی و منطقه

سطح دانش و نرخ دانایی کارکنان وزارت تعاون،  یطراحی مدل اجرائی ارتقا .38

 10018های تابعه بر اساس مدل  کار و رفاه اجتماعی و سازمان

اجتماعی جامعه کار و تولید )اعتماد،  ۀسرمای یبررسی راهکارهای ارتقا .36

 ، مشارکت و ...(  گرایی، انسجام اجتماعی قانون

های فرهنگی و اجتماعی جامعه کار و  شاخص یطراحی مدل اجرائی ارتقا .31

  «خرده فرهنگ ها »کید بر فرهنگ ملی و منطقه ای أتولید با ت
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 مجموعۀ علوم اجتماعیحوزه : 

 

 ای بر مبنای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  تبیین راهکارهای ارتقاء اخالق حرفه .1

های بومی با هدف  مدل ارائۀتحلیل محتوای متون درسی در مقاطع تحصیلی و  .2

 فرهنگ کار، تعاون و مشارکت اجتماعی  ی ارتقا

های  طراحی مدل اجرائی )فرهنگی ، اجتماعی( پیشگیری از بروز آسیب .3

اجتماعی)اعتیاد ، پرخاشگری ، کودکان کار ، گسست نسلی ، آسیب های نوپدید 

 جامعه کار و تولید ( در.اجتماعی و..

طراحی و تدوین سند کاهش فقر چندبعدی کودکان )سالمت و امنیت غذایی،    .6

 آموزش و ...( 

 سیاست رفاه اجتماعی  ۀتدوین پیش نویس بست .8

 

 

 

 و مدیریت یاقتصادعلوم مجموعۀ حوزه: 

 های بخش مسکن  مالیات ۀنظام بهین .1

مین مالی در بخش أنمودن ابزارهای نوین ت عملیاتیهای  سنجی و شیوه امکان .2

 مسکن

و  اندازی و توسعه بازار رهن، مشکالت و موانع بازار رهن مسکن در ایران )راه .3

 کارها(راه

 انداز مسکن در ایران های پس صندوق .6

 تخصیص یارانه در بخش مسکن ۀنظام بهین .8

 وزارت راه و شهرسازی
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 های زمین و ساختمان در ایران صندوق .6

 كساماندهی مشاورین امال .1

 ای در کشور های ایجاد نظام اجاره داری حرفه الزامات و روش .5

 های مربوط به مسکن شهری ریزی نقش کاداستر شهری در برنامه .1

 ریزی شهری در برنامه  GISنقش  .10

 متغیرهای اقتصاد کالن بر بازار مسکن تأثیر .11

 مدآهای کم در مین مسکن گروهأت .12

مسکن و راهکارهای کاهش  های قیمتی در بازار بررسی عوامل موثر بر سیکل .13

 نوسانات در بازار مسکن

 و توسعه انسانی )مطالعه بین کشوری یا بین استانی( بررسی رابطه بخش مسکن .16

های اقتصادی و اجتماعی  تعیین الگوی مصرف بهینه مسکن ) با توجه به شاخص .18

 در مناطق مختلف کشور(

 در بخش مسکن وری بهره یتدوین برنامه ارتقا .16

 علوم اجتماعی مجموعۀحوزه: 

بررسی عوامل موثر بر نیاز به مسکن با تاکید بر مسائل اجتماعی و جمعیتی )تغییر  .1

گرایش به نوگرائی در مسکن، مهاجرت، ،  شکل خانوار و مراحل زندگی

 تجردگرائی و...(

 

 

  مجموعۀ مدیریت حوزه :

 نحوه ترمیم مستمرها ۀتهیه الیح .1

 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
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ه های بیمه همگانی ب شدگان بین صندوق جایی بیمه نامه نحوه جابه تدوین آیین .2

 صورت انفرادی یا گروهی

 همگانیۀ تهیه و تدوین بیم .3

 های بیمه ای انجام اصالحات پارامتریک در صندوق .6

 های اجتماعی بیمه ۀپیشگیری در حوز .8

 تدوین قانونی بیمه تکمیلی بازنشستگی .6

 

 

 تربیتی شناسی و علوم ، روانعلوم اجتماعیمجموعۀ :  حوزه

خدمات اجتماعی به نیازمندان  ارائۀبررسی راهکارهای بهبود و اصالح فرآیند و  .1

 در جمعیت هالل احمر با همکاری تمام حوزه های مرتبط جمعیت

رسانی در سطح جامعه درخصوص  های اطالع برنامه تأثیربررسی ضریب نفوذ و  .7

 دوستانه و بشردوستانه جمعیت  اقدامات نوع

 ۀبرنام ارائۀدر سوانح و حوادث طبیعی و  وانبخشیتهای خدمات  تدوین بسته .7

 اجرایی آن

درپاسخ به سوانح  طرح سنجش میزان آمادگی بخش سالمت جمعیت هالل احمر .9

 وحوادث

 خدمات سالمت به زائرین در حج تمتع ارائۀهای  مقایسه شیوه .1

 و حقوق مجموعۀ مدیریت:  حوزه

 «جهت توسعه پایدار«های جمعیت سند آمایش سرزمین در برنامه»تدوین  .1

 اقتضائی درسطح کشور ۀطرح تدوین استقرار برنام .7

 طرح تدوین استقرار نظام اطالعات جغرافیایی در جمعیت .7

 حمر()جمعیت هالل اهالل احمر
 کاربردی هالل ایران(_)مؤسسه آموزش عالی علمی
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های ملی و ارائۀ الگوی مناسب برای  گر در جمعیت مطالعه تطبیقی قوانین تسهیل .9

 جمعیت

های امدادی دنیا در سطح  بررسی و تحلیل ساختار سازمانی اضطراری در سازمان .1

 شده برای جمعیت هالل احمر کشور سازی مدل بومی ارائۀستادی و میدانی جهت 

های ارزیابی سریع سوانح و بالیا  ها یا سامانه های موجود تیم بررسی و تحلیل نمونه .6

 الگوی مناسب برای جمعیت هالل احمر ارائۀدر کشورهای مختلف دنیا جهت 

مدل مناسب  ارائۀهای تخلیه اضطراری ساختمان بلند جهت  برسی و تحلیل برنامه .2

 برای تخلیه اضطراری ساختمان صلح جمعیت هالل احمر

 ارائۀدی مطرح دنیا جهت های امدا در سامانه  SOP&SOGهای بررسی نمونه .8

 الگو یا چهارچوب مناسب برای جمعیت هالل احمر

بررسی ابزارهای کاهش خطرپذیری سوانح و بالیا در جوامع شهری با رویکرد  .4

 آموزشی 

های سازمان و  های افزایش تمایل به مشارکت امدادگران در برنامه بررسی راه .11

 ارزش نام و نشان هالل احمر بر میزان مشارکت و وفاداری اعضاء تأثیر

 الگوی توسعه مؤسسه و مراکز تابعه آن در استانها ارائۀنگاری و  آینده .11

های الکترونیکی و  از راه دور و آموزش  های غیرحضوری، مطالعه تطبیقی آموزش .17

ل احمر و های جمعیت هال بهترین روش و مدل با توجه به محتوای آموزش ارائۀ

 مخاطبین
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 تهران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق

 های پژوهشی طرح حمایت ازو تصویب  تأییدمراحل 

های  موضوعات مورد حمایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در کمیسیون .1

های  تشکلشوند. این کمیسیون متشکل از  تخصصی اتاق مربوط مشخص می

 باشند. عضو اتاق بازگانی می

شوند. پس از  ها در کمیسیون تخصصی ارائه می ابتدا موضوعات توسط تشکل .2

 شود. موضوعات نهایی می بحث و تبادل نظر ،

ضای عشده از ا در شورای پژوهشی اتاق بازرگانی متناسب با موضوعات تصویب .3

 کنند. ها انتخاب می طرحها افرادی را به عنوان مجری  هیأت علمی دانشگاه

 درخواست پروپوزال از عضو هیأت علمی به منظور ارائۀ پروپوزال  .6

 انعقاد قرارداد با مجری .8

 حمایت از پایان نامه ها تصویبو  تأییدمراحل 

دانشجو پـــس از انتخـــاب موضـــوع واســـتاد راهنمـــا، فـــرم درخواســـت  .1

را تکمیل و به مرکـز مطالعـات  ((www.tccim.irقابـــل دســـترس در آدرس 

 نماید.و بررسـیهای اقتصـادی اتـاق ارسال می

الف( انتخاب : موضوع پایان نامه به یکی از دو روش زیر انتخاب می گردد .2

 موضوع با مشورت شورای آموزش و پژوهش از میان اولویتهای پژوهشی اتاق

در شورای آموزش و  تأییدپیشنهاد موضوع پایان نامه توسط دانشجو و (ب

 پژوهش 

پروپوزال در اتاق، دانشجو پیگیری الزم جهت نهایی کردن  تأییددر صورت  .3

 داده و به اطالع اتاق می رساند.پایان نامـه در دانشـگاه را انجـام 

http://www.tccim.ir)/
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تغییراتی بوجود پس از نهایی شدن شرح خدمات پایان نامه در دانشگاه، چنانچه  .6

مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق نباشد، اتاق از مرکـز  تأییدآیـد کـه مـورد 

 کند.حمایت پایان نامه اجتناب می

از نهایی شدن موضوع در دانشگاه، اتاق جهت حمایت از پایان نامـه بـا دانشـجو،  .8

 نماید.پس پایان نامه تحصیلی را منعقد میتوافقنامـه حمایـت از 

دانشجو پس از تدوین پایان نامه مطابق با مقررات دانشگاه، یک نسخه نهایی از  .6

 نماید.آنرا به اتاق ارسال می

پس از برگزاری جلسه دفاعیه در دانشگاه، دانشجو کلیه اصالحات خواسته شده  .1

نامه اعمال نموده و خاتمه پایان نامه را به همراه  در جلسه دفاعیه را در پایـان

نامه، دو نسخه  مطابق با قرارداد) یک نسخه از خالصه و چکیدۀ پایان مدارك الزم

نامه در قالب فرمت پیشنهادی اتاق به همراه فایل الکترونیکی کتبی از پایان

 مربوطه(  به اتاق اعـالم مـی نمایـد.

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 های پژوهشی طرح حمایت ازو تصویب  تأییدمراحل 

 های در سایت اداره کل آموزش و پرورش اولویتفراخوان  .1

 دریافت فرم پروپوزال از سایت اداره کل آموزش و پرورش .2

ارسال پروپوزال طرح پژوهشی به اداره کل آموزش و پرورش به صورت دستی یا  .3

 از طریق ایمیل

تماس با مجری به منظور بحث و تبادل در مورد نیاز بودن آن طرح برای معاونت  .6

 دریافت توجیحات علمی مجریمربوط و 

بررسی، تصویب یا رد پروپوزال در کمیسیون علمی)متشکل از اعضای تخصصی  .8

 اداره کل و نمایندگان معاونت مربوط( اداره کل آموزش و پرورش
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پروپوزال  تأییدتعیین ناظر برای طرح توسط رئیس شورای تحقیق در صورت  .6

 پژوهشی 

ال، اصالح پروپوزال توسط مجری در انعقاد قرارداد در صورت تصویب پروپوز .1

 صورت تصمیم کمیسیون به این که پروپوزال نیاز به اصالح دارد

 مرحله بر اساس قرارداد 3پرداخت به مجری در  .5

برگزاری جلسه ای در شورای پژوهشی اداره کل به منظور ارائۀ نهایی گزارش  .1

 کار توسط مجری

 بانک مسکن

 های پژوهشی طرح حمایت ازو تصویب  تأییدمراحل 

های  پژوهشگاه به صورت پروژهفراخوان اولویت های پژوهشی در سایت  .1

 سپاری برون

 مراجعه به سایت مرکز توسط مجری .2

 پروپوزال به کارشناس مربوط در دفتر امور پژوهشی ارائۀ .3

 برررسی مقدماتی در اداره پژوهش )از لحاظ تکراری نبودن و...( .6

 راهبردی اداره پژوهشطرح پروپوزال در کمیته  .8

 بررسی پروپوزال توسط هیأت عالی پژوهش .6

گزارش به عضو هیأت مدیره برای أخذ مصوبه اجرای کار در صورت تصویب  .1

 طرح

 أخذ استعالم حراست جهت مجری پروژه پس از دریافت مصوبه .5

 صدور مجوز انجام کار .1

 بررسی طرح در اداره برنامه ریزی و پژوهش .10

 تجهیز و پشتیبانی)دایره قراردادها(ارجاع طرح به اداره کل  .11
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 مراحل عقد قراداد با مجری

اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص میزان حمایت مالی از طرح بر  .1

 اساس شرحی از خدمات کار و تخصص های تیم اجرایی و غیره

أخذ نظر مجری قراداد در مورد میزان حمایت مالی اعالم شده از سوی کارشناس  .2

 دادگستریرسمی 

برگزاری جلسه با حضور نمایندگان ادارات و نمایندگان اداره تجهیز و پشتیبانی و  .3

 در صورت عدم توافق بر سر میزان حمایت مالی طرح حمجری طر

 پیش نویسی از قرارداد به اداره برنامه ریزی و پژوهش ارائۀ .6

 اداره پژوهش تأییدامضاء قراداد پس از  .8

 ها از پایان نامه و تصویب حمایت تأییدمراحل 

انتخاب موضوع بر اساس اولویت های پژوهشی بانک مسکن یا متناسب با  .1

 نیازهای بانک

 هماهنگ کردن موضوع با کارشناس بانک مسکن)خانم امیریان( .2

 پروپوزال به کارشناس مربوط در دفتر امور پژوهشی ارائۀ .3

 برررسی مقدماتی در اداره پژوهش )از لحاظ تکراری نبودن و...( .6

 تصویب پروپوزال در کمیته راهبردی .8

 تماس با دانشجو برای ادامه کار .6

 پایان نامه به اداره برنامه ریزی و پژوهش توسط دانش آموخته ارائۀ .1

 تشکیل هیأت عالی پژوهش و بررسی پایان نامه بر اساس معیارهای مشخص .5

 پژوهشگاه قوه قضائیه

 های پژوهشیطرح حمایت از و تصویب تأییدمراحل 

 شود. های پژوهشی هر ساله از طریق سایت پژوهشگاه اعالم می اولویت .1
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های پژوهشی را از طریق سایت پژوهشگاه  توانند فرم طرح پژوهشگران می .2

 دریافت و تکمیل نمایند.

 های خود را از طریق ایمیل پژوهشگاه ارسال نمایند. پژوهشگران پروپوزال .3

ی ارزیابی و امتیازدهی توسط گروه ها پس از دریافت پروپوزال در پژوهشگاه فرم .6

شوند و طرح پژوهشی ارزیابی  ریزی و ارزیابی پژوهشی طرح تکمیل می برنامه

 شود. می

 های ارزیابی یا رد پروپوزال توسط معاون پژوهشی پژوهشکده بر اساس فرم تأیید .8

 یا رد آن تأییدمطرح شدن پروپوزال در شورای پژوهشی پژوهشگاه و  .6

 طرح تأییدطرح در صورت تعیین ناظر برای  .1

در شورای پژوهشی برای انعقاد  تأییدارسال برای معاونت اجرائی در صورت  .5

 قرارداد

 ناظر در هر مرحله تأییدپرداخت به مجری پس از  .1

 تسویه حساب پس از دریافت گزارش نهایی طرح .10

 هانامهپایان حمایت از و تصویب تأییدمراحل 

 پژوهشگاه از طریق ایمیل پژوهشگاهنامه برای  ارسال پروپوزال پایان .1

بررسی مقدماتی پروپوزال از لحاظ فنی و محتوایی، مرتبط بودن موضوع و  .2

 ریزی و ارزیابی پژوهشی نامه در گروه برنامه کاربردی بودن پایان

نامه در شورای پژوهشی به منظور بررسی، تعیین ناظر و مبلغ  طرح پروپوزال پایان .3

 مورد حمایت

 شجو بر اساس مراحل پیشرفت کارپرداخت به دان .6
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 کشور کل سازمان امور مالیاتی

 های پژوهشیطرح حمایت از و تصویب تأییدمراحل 

 ریزی امور مالیاتی کشورارسال طرح از سوی مجری برای دفتر پژوهش و برنامه .1

از جهت تطابق با طرح پژوهشی  توسط کارشناس مربوط بررسی مقدماتی  .2

 فرمت مربوطهای پژوهشی و اولویت

از اعضای هیأت علمی  -اورد 3تعیین داوران برای بررسی طرح )حداقل  .3

 ها( دانشگاه

 روز 10ارسال رأی داوران به دفتر حداکثر ظرف  .6

 داور 2حداقل  تأییدارسال طرح به کمیتۀ پژوهشی پس از  .8

 بررسی طرح در کمیتۀ پژوهش از نظر متن پروپوزال و مبلغ پیشنهادی اجرای طرح .6

 طرح در کمیتۀ پژوهشی تأییدارداد با مجری طرح در صورت عقد قر .1

 ابالغ به مجری طرح .5

 هانامهپایان حمایت از و تصویب تأییدمراحل 

 ارسال پروپوزال برای دفتر پژوهش از طریق پست توسط دانشجو .1

بررسی مقدماتی طرح پژوهشی  توسط کارشناس مربوطه )خانم سیر( از جهت  .2

 پژوهشی و فرمت مربوطهای تطابق با اولویت

 ها(از اعضای هیأت علمی دانشگاه -داور1تعیین داور برای بررسی طرح )حداقل  .3

پروپوزال توسط  تأییدمحاسبۀ مبلغ قابل حمایت بر اساس فرمول خاص درصورت  .6

 داور

 نامهابالغ به دانشجو به منظور اجرای پایان .8

 نشجونامه توسط دایه دانشگاه پس از دفاع پایانتأییدنامۀ  .6

 نامه به دفترارسال نسخۀ پایان .1
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نامه تعیین مبلغ قابل پرداخت به دانشجو بر اساس نمرۀ أخذ شده و نظر داور پایان .5

 در دفتر پژوهش

 پرداخت به دانشجو .1

 های شناختی نهاد ریاست جمهوریستاد توسعۀ علوم و فناوری

 های پژوهشی طرححمایت از  و تصویب  تأییدمراحل 

 ستاد )معموالً اسفندماه و شهریور ماه هر سال(اعالم عمومی  .1

 (www.cogc.irثبت نام کاربر در پرتال و ایجاد پروفایل علمی در سایت ستاد) .2

 ثبت درخواست مرحلۀ اول و ارسال مدارك الزم  .3

 های ستاد و داوری علمی مرحله اولسنجش تطابق با اولویت .6

 تکمیل مدارك مورد نیاز  .8

 اعالم نتیجۀ داوری به کاربر برای تکمیل فرم نهایی پیشنهاد طرح .6

 تکمیل فرم نهایی پیشنهاد طرح .1

 داوری نهایی )نیاز به مدارك علمی تکمیلی( .5

 تأییدعقد قرارداد در صورت  .1

 پرداخت مبلغ پیش پرداخت .10

 ارسال به کارگروه نظارت و ارزیابی جهت مراحل بعدی .11

 بلغ در صورت دستیابی به دستاوردهاپرداخت م .12

 ها نامه پایان حمایت از و تصویب تأییدمراحل 

 است: ارائۀنامه در دو شکل قابل  درخواست حمایت تشویقی از پایان

پایـان نامـه هـایی کـه پیشـنهاد آنهـا در        پروپوزال پایـان نامـه )مرحلـه اول(:    ارائۀالف: 

الزم  ت.است و به مرحله دفاع نرسیده اسـ م دانشگاه تصویب شده و هنوز در حال انجا

http://cogc.ir/
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به تذکر است که بیش از سه مـاه از زمـان تصـویب طـرح تحقیـق در دانشـکده محـل        

 .تحصیل دانشجو نباید گذشته باشد

  (www.cogc.ir) رتال و ایجاد پروفایل علمی در سایت ستادوثبت نام کاربر در پ .1

 پیشنهادی ستاد اد پایان نامه در دانشکده در فرمتصویب پیشنهتصویر گواهی  .2

و دفاع  تأییدهایی که قبالً توسط ستاد  نامه پایان ب: پایان نامه دفاع شده )مرحله دوم(:

بیش از یک ماه از دفاع نباید گذشته به شرط این که  انجام شده است نیز از پایان نامه

 .باشد

 نامه در دانشکده در فرمت پیشنهادی ستاددفاع پایان تأییدتصویر فرم  .1

ارشد آبی(  کارشناسی -)دکتری قرمز رنگ نامۀ صحافی شدهیک نسخه از پایان .2

نامه و درج این جمله در نمایه پایاننامه و درج کد رهگیری درخواست بر روی پایان

شناختی  هایاین تحقیق با حمایت مالی ستاد راهبری توسعۀ علوم و فناوری» : الزامی است

 .«انجام گرفته است

3. CD  حاوی فایلPDF  و WORD برنامه 

 ستاد تأییدنامه در یکی از همایش های مورد  دستاوردهای پایان ارائۀگواهی  .6

یه تحویل داده ها به ستاد در فرمت مورد تأییدهای ارزشمند )ثبت داده مدرك .8

 نظر(

های  نامه : پایان1حمایت های تشویقی: سطح  1مدرك الزم برای أخذ سطح  ارائۀ .6

نامه هایی که گروه محققان آن عالوه بر دستاورد تحقیق به یک کارآفرین یا پایان

نامه توسط بخش صنعت یا  تبدیل شده باشد و با موضوع پایانشرکت دانش بنیان 

 گذاری شود(.خدمات سرمایه

 ها وپژوهشی، همایش_،مقاالت علمی  ISIترویجی،_این ستاد از مقاالت علمی .1

 کند.ها نیز حمایت میکنگره

 

http://cogc.ir/
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 ستاد توسعۀ فناوری نرم و هویت ساز نهاد ریاست جمهوری

 ها نامه پایانحمایت از و تصویب  تأییدمراحل 

 (www.cogc.irثبت نام کاربر در پرتال و ایجاد پروفایل علمی در سایت ستاد) .1

 بررسی در شورا یا کمیتۀ ستاد .2

در شورا بر اساس نیازهای  تأییددرصد از مبلغ قرارداد در صورت  80پرداخت  .3

 12میلیون تومان و دکتری  6ستاد در زمینۀ تجاری سازی) کارشناسی ارشد 

 میلیون تومان(

 پایان نامه پس از دفاع دانشجو به ستاد و بررسی در شورای ستاد ارائۀ .6

 نتایج مورد نظر ستادپرداخت مابقی مبلغ قرارداد در صورت تحقق  .8

 های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده

 ها نامه و تصویب حمایت از پایان تأییدمراحل 

های پژوهشی اداره و تماس  انتخاب موضوع توسط خود دانشجو بر اساس اولویت .1

 ایشان  تأییدبا کارشناس مربوط و تلفنی 

 دانلود فرم پروپوزال از سایت ادارۀ پژوهش شرکت  .2

نامه از دانشگاه به صورت حضوری به ادارۀ  پروپوزال پیشنهادی و معرفی ارائۀ .3

 پژوهش شرکت

 بررسی پروپوزال در کمیتۀ ثبت و صدور .6

 عضو از هر مدیریت( 3بررسی پروپوزال در کمیتۀ دانشجویان )متشکل از  .8

پروپوزال یا اصالح  تأییدبررسی پروپوزال در کمیته و اعالم نظر در مورد  .6

 پروپوزال

 ت پروپوزال به دانشجو به منظور انجام اصالحاتعود .1

 بررسی مجدد پرورپوزال اصالح شده در کمیته .5

http://cogc.ir/
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عقد قرارداد با دانشجو )دانشجو موظف است ظرف مدت دو هفته امضاء استاد  .1

 راهنما، استاد مشاور و مشاور صنعتی را برای تکمیل فرایند عقد قرارداد بگیرد(

دوم و سوم  نامه )فصل اول، درصد از پایان 30ارائۀ گزارش فرایند اجرای  .10

 استاد راهنما و مشاور صنعتی( تأییدنامه به همراه  پایان

 نامه به ادارۀ پژوهش جلسۀ دفاع پایان نامه و ارائۀ صورت دفاع از پایان .11

 نامه از پایان (pdfو   wordنسخۀ الکترونیکی )فایل 8نسخۀ صحافی شده و  8ارائۀ  .12

نامۀ  نامه بر اساس قرارداد منعقدۀ )مبلغ حمایت از پایان نپرداخت حمایت از پایا .13

های دکترا در این سازمان تا  میلیون ریال و رساله 60کارشناسی ارشد تا سقف 

 میلیون ریال است(. 10سقف 

 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 مراحل ارسال پروپوزال طرح پژوهشی

پژوهشگرانی : فناوری به عنوان پژوهشگر ثبت نام در سامانۀ مدیریت پژوهش و .1

که در سامانه مدیریت پژوهش و فناوری به عنوان پژوهشگر ثبت نام نکرده اند 

 .ثبت نام اولیه خود را انجام دهندبایست در مرحلۀ اول در این سامانه می

ضمن ورود به سامانه باید اقدام به  ،پژوهشگر پس از ثبت نام: تکمیل مشخصات .2

 .ل مشخصات خود نمایدیپروفایل و تکمتعیین نوع 

به منظور ارسال پروپوزال طرح : دریافت و تکمیل فرم پیشنهادیه طرح پژوهشی .3

پژوهشی، ابتدا فرم مربوطه توسط پژوهشگر دریاقت شده و سپس تکمیل می 

 .گردد

پس از انتخاب گزینه ارسال پیشنهادیه طرح ) ارسال طرح پژوهشی به صندوق .6

قوانین آن، فرم اینترنتی پیشنهادیه طرح پژوهشی نمایان شده و پژوهشی و پذیرش 

پیشنهادیه طرح  پس از تکمیل این فرم و بارگذاری فرم تکمیل شده مرحلۀ قبل،

 پژوهشی را ذخیره نموده و در پایان گزینۀ ارسال به صندوق را انتخاب نمایند(.



  های اجرایی کشور های پژوهشی سازمان اولویت    008 

 ها نامه و تصویب حمایت از پایان تأییدمراحل 

 درخواست تسهیالت از طریق سایتتکمیل فرم  .1

 بررسی و رفع نقص و ارجاع به کمیته تخصصی مربوط .2

های پژوهشی بررسی طرح از این بابت در کمیتۀ تخصصی که آیا جزء اولویت .3

 صندوق هست یا خیر.

 تعیین داور توسط کمیتۀ تخصصی .6

 ارسال طرح برای داوران .8

 جوابیۀ داوران .6

 طرح در کمیته تخصصی .1

 تخصصی در کمیته علمی بررسی نظر کمیته .5

 اعالم به مجری در صورت قبولی طرح .1

 ابالغ به مجری و انعقاد قرارداد .10

 ناظر تأییدگزارش پیشرفت کار توسط مجری و  .11

 پرداخت به مجری بر اساس مراحل انجام کار در قرارداد .12

   ISI ارائۀ گزارش نهایی به همراه  مقاله .13

 نهایی توسط کمیتۀ علمی و تسویه حساب تأیید .16

های مقاطع تحصیالت تکمیلی به ستادهای معاونت توسعه نامهحمایت از پایان .18

 علمی و فناوری واگذار شده است.   

 ریزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه

 پژوهشی های حمایت از طرحو تصویب  تأییدمراحل  

های داخلی و   های پژوهشی در سایت پژوهشگاه به صورت پروژه فراخوان اولویت .1

 سپاری برون
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و تصویب عناوین پروژه های مطالعاتی کاربردی، راهبردی و موضوعی  تأیید .2

ها و  برنامه عملیاتی هر یک از مدیریت تأییدطرح جامعه شهر تهران تنظیم و 

 های اولویت و ابالغی عناوین به توجه با مرحله، این در :های مرکز معاونت

 از پس و تنظیم مرکز های از معاونت یک هر عملیاتی برنامه شده، تعیین اجرایی

هر  با مرتبط های پروژه اجرای به مربوط اقدامات MBO سامانه در ثبت و تأیید

 .گیرد می صورت عناوین از یک

های مطالعاتی طرح  ههر یک از عناوین پروژ RFP تأییدانتخاب ناظر، تنظیم و  .3

 RFP تهیه منظور به الزم اقدامات عملیاتی برنامه تنظیم از پس: جامع شهر تهران

 انتخاب یا و فراخوان انجام از طریق قرارداد عقد و آن نهایی تأیید و تصویب 

 از مربوطه معاون و مدیر گیرد، می صورت مرکز رئیس تأیید با مجری مستقیم

 .دارند را مرحله این اقدامات پیگیری یا و انجام اصلی مسئولیت مرکز،

از پروژه های مطالعاتی طرح جامع شهر فراخوان و تعیین مجری برای هر یک  .6

 اجرای زمینه سازی آماده جهت الزم های فعالیت تمامی مرحله این در: تهران

 به تهران شهر جامع طرح موضوعی و کاربردی راهبردی از اعم مطالعاتی پروژه

 انتخاب مستقیم یا و فراخوان طریق از قرارداد عقد و مجری انتخاب منظور

 .گیرد می صورت مرکز رئیس تأیید با مجری

 موظف مدیریت مرحله این در: هر یک از گزارش های دوره ای تأییددریافت و  .8

قرارداد،  مفاد سایر و خدمات شرح در مندرج مراحل به توجه با است

 و .گیرد تحویل مجری از بندی زمان برنامه طبق را قرارداد مراحل های گزارش

 پیگیری و نظارت کمیته تشکیل و گزارشهر  به نسبت ناظر نظر اخذ از پس

 مجری، گزارش توسط مذکور کمیته جلسه صورت در مندرج اصالحات انجام

 .نماید دریافت را تأیید مورد

 وضعیت صورت و یهتأیید اساس بر و قرارداد طبق مرحله این در :پرداخت .6

 گیرد. می صورت ناظر و مجری پرداخت به قرارداد از مرحله هر برای دریافتی،
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 از پس و دریافت نهایی گزارش مرحله این در :گزارش نهایی تأییددریافت و  .1

 تخصصی در کمیته گزارش این ناظر، از تأیید اخذ و تخصصی بررسی انجام

 با همراه به یهتأیید این سپس  .شود می تأیید و ارائۀ پژوهشی های پروژه بررسی

 .گردد می ارسال مالی و اداری کل اداره وضعیت به صورت

 وضعیت صورت و یهتأیید اساس بر و قرارداد طبق مرحله این در :تسویه حساب .5

 .گیرد می صورت و ناظر مجری به آخر مرحله پرداخت دریافتی،

 و تصویب حمایت از پایان نامه ها تأییدمراحل 

های پژوهشی مرکز یا  انتخاب موضوع توسط خود دانشجو بر اساس اولویت .1

 موضوعات پیشنهادی سایت معاونت انتخاب موضوع از میان

 تهیه پروپوزال توسط دانشجو به همراه معرفی نامه مهر شده از دانشگاه با قید نام، .2

 )معاونت پژوهشی(  مقطع و رشته تحصیلی و استاد راهنما در متن نامه

 پروپوزال به کارشناس مربوط  ارائۀ .3

 برررسی مقدماتی توسط کارشناس .6

 پروپوزال توسط کارشناس به مدیریت مربوطه متناسب با موضوع پروپوزال ارائۀ .8

 کمیته تخصصی تأیید -2مدیر    تأیید -1پروپوزال در دو مرحله:  تأیید .6

 انعقاد قرارداد بین مرکز و دانشگاه پس از تصویب نهایی پروپوزال .1

 ارسال قرارداد به همراه نامۀ حمایت از پایان نامه توسط مرکز .5

پیش (مرحله دوم    سومتا فصل  (ار طی دو مرحله به مرکز : مرحله اولتحویل ک .1

 دفاع از پایان نامه

 نهایی پایان نامه توسط مرکز تأیید .10

نامه،  اوی فایل پایاندی ح نامه به همراه سی دو نسخه گالینگور شده از پایان ارائۀ .11

 خالصه مدیریتی به مرکز
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 شدن مرکز ملی مطالعات جهانی

 های پژوهشی طرححمایت از و تصویب  تأییدمراحل 

های پژوهشی سازمان و دریافت  مراجعه به سایت مرکز به منظور بررسی اولویت .1

 های پژوهشی فرم ارائه پروپوزال طرح

گانه مرکز)براساس تطابق موضوع(به  های مطالعاتی سه ارائه پروپوزال به گروه .2

 صورت حضوری و ایمیلی

ارشناسان هر گروه از لحاظ نیاز پروپوزال به بررسی پروپوزال دریافتی توسط ک .3

 اصالح

 تماس با مجری طرح به منظور اصالح پروپوزال .6

 شده به معاونت آموزشی و پژوهشی ارجاع پروپوزال اصالح .8

 هفته( 2مطرح شدن پروپوزال دریافتی در شورای علمی مرکز )پس از یک یا  .6

پیشنهادی توسط اعضای بررسی پروپوزال از لحاظ کم و کیف کار و مبلغ  .1

 شورای علمی

 رد،تصویب یا تصویب مشروط پروپوزال طرح پژوهشی .5

 تماس با عضو هیأت علمی در صورت تصویب پروپوزال .1

 تماس با مجری به منظور انعقاد قرارداد و ابالغ ناظر طرح .10

 60درصد قرارداد، مرحله دوم  30مرحله)مرحلۀ اول  3پرداخت به مجری در  .11

مانده پس از دریافت گزارش  درصد باقی 10له سوم پرداخت درصد قرارداد،مرح

  PDFو  WORD های  نهایی طرح، نسخۀ گالینگور شدۀ طرح و فایل

 ها و تصویب حمایت از پایان نامه تأییدمراحل 

هنگام  -از انجام تحقیق  ( پیش1شود:  ها با دو شیوه اجرا می نامه حمایت از پایان

 از انجام تحقیق  (پس2انتخاب موضوع رساله به صورت حمایتی 
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تمامی مراحل تهیه و تدوین پایان نامه، از مرحلۀ انتخاب موضوع تا دفاع  شیوۀ اولدر 

گیرد و  شورای علمی مرکز صورت می از پایان نامه دانشجو، با هماهنگی و نظارت

 فرایند آن به صورت زیر می باشد:

های آن هر سال حداکثر تا خرداد ماه از سوی  ی مرکز و اولویتنیازهای پژوهش .1

 .شود فراخوان اعالن می آموزشی و پژوهشی مرکز به صورت   معاونت

ها، اهداف و نیازهای پژوهشی اعالم شده از  دانشجویان با در نظر گرفتن اولویت .2

ی پژوهشی معاونت آموزشی و پژوهش  سوی مرکز و با مذاکره بارؤسای گروههای

 تأییدمرکز، موضوع رساله خود را انتخاب کرده و طرح تحقیق خود را تنظیم و به 

 استاد راهنمای مربوطه میرسانند .

توسط دانشگاه، به معاونت آموزشی پژوهشی مرکز  تأییدطرح تحقیق پس از  .3

تحویل و از آن طریق برای تصویب و تعیین میزان حمایت به شورای علمی مرکز 

 .گردد ارسال می

طرح تحقیق از طرف شورای علمی مرکز، به منظور اطمینان از  تأییددر صورت  .6

آن با اهداف مرکز، یک نفر از اعضای هیات  نامه و مطابقت  حسن اجرای پایان

علمی مرکز توسط شورای علمی به عنوان ناظر طرح تعیین میشود تا صحت فرایند 

ق با طرح تحقیق اولیه کار انجام شده را در مراحل مختلف، نظارت و در تطبی

 .نماید تأیید

از طریق معاونت اجرایی مرکز با  پس از تصویب طرح تحقیق اولیه پایان نامه .8

 شود. دانشجو قرارداد منعقد می

 نتایج و ها یافته موضوع، اما اند شده دفاع که است هایی نامه پایان مورد در شیوۀ دوم

 .باشند می نیاز مورد و منطبق مرکز های فعالیت و  اهداف با آنها

 :است زیر شرایط احراز به منوط مرحله این در  حمایت
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معاونت  در مربوطه گروه سوی از نامه پایان علمی محتوای و موضوع تأیید .1

 .مرکز پژوهشی آموزشی

 .مرکز علمی شورای تأیید .2

 در کتاب قالب در نامه پایان انتشار و تهیه برای الزم اصالحات تغییرات و انجام .3

 .شرایط شدن فراهم  صورت

 تا 30 حد در خالصه صورت به نامه پایان از کاربردی یک متن تحویل و تهیه .6

 .صفحه 80

 مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور

 های پژوهشیطرححمایت از و تصویب  تأییدمراحل 

 های پژوهشی توسط مرکز فراخوان اولویت .1

پژوهشی که بر روی سایت مرکز موجود است و  های تکمیل فرم درخواست طرح .2

 ارسال آن

 های ارسالی توسط کمیته داخلی مرکزی  بررسی مقدماتی پروپوزال .3

 ها به صورت الکترونیکی به داوران متخصص ارسال پروپوزال .6

ها از لحاظ محتوایی،روشی، کاربردی بودن و تعیین اعتبار  بررسی پروپوزال .8

 پروپوزال

 ل به مجری جهت اصالح و یا تصویب پروپوزالرد پروپوزال یا ارسا .6

 انعقاد قرارداد سه جانبه بین مجری، رئیس مرکز و مراکز پژوهشی .1

 ناظر طرح تأییدای به مجری پس از  پرداخت مرحله .5

 )مرکز تحقیقات مخابرات ایران(وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 پژوهشی های حمایت از طرحو تصویب  تأییدمراحل 
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های  های پژوهشی در سایت پژوهشگاه به صورت پروژه اولویتفراخوان  .1

 سپاری برون

 مراجعه به سایت مرکز توسط فرد یا سازمان متقاضی .2

 پروپوزال به کارشناس مربوط در دفتر امور پژوهشی ارائۀ .3

 ارزیابی پروپوزال ارسالی در شورای پژوهشگاه .6

ای مرکز و تصویب پروپوزال در شورای پژوهشگاه صورت تطابق با نیازه .8

 پژوهشکده ها

 ریاست و امضاء ریاست و انعقاد قرارداد با مجری تأیید .6

 گزارش به پژوهشگاه ارائۀانجام مراحل کار طبق قرارداد و  .1

 پرداخت مبلغ حمایت طی هر مرحله از کار .5
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 های اجرایی نشانی اینترنتی سازمان

  و مؤسسات های اجرایی عناوین سازمان
 اینترنتینشانی  سازمان ردیف

های  اداره کل حمل و نقل و پایانه 1

 استان تهران
www.znu.ac.ir 

 www.alborz.medu.ir آموزش و پرورش استان البرز 2

 www.tejaratbank.ir بانک تجارت 3

www.bank day.ir بانک دی 6  

 www.refah-bank.ir نرفاه کارگرابانک  8

 www.banksepah.ir بانک سپه 6

 www.sinabank.ir بانک سینا 1

 www.edbi.ir بانک صادرات 5

research@bsi.ir 

 www.ghavamin.ir بانک قوامین 1

 www.bank-maskan.ir بانک مسکن 10

-بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران 11

 امام خمینی 100حساب 
www.bonyadmaskan.com 

 www.tse.ir بورس و اوراق بهادار 12

فرهنگی و  پژوهشکده ارتباطات میان 13

 الملل بین
www.ric.ir/web/guest 

 www.srtc.ac.ir پژوهشکده آمار 16

 www.rightman.ir پژوهشکده بیمه 18

پژوهشکده مهندسی بحران های طبیعی  16

 و پدافند غیر عامل
www.oir.um.ac.ir 

http://khabarpu.com/p.htm?ut=bank-day.ir_t_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%DB%8C,www.bank-day.ir
http://www.edbi.ir/
http://www.edbi.ir/
mailto:research@bsi.ir
mailto:research@bsi.ir


  های اجرایی کشور های پژوهشی سازمان اولویت    086 

 www.ric.ir پژوهشکده هنر و ادبیات 11

 www.ric.ir پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی فرهنگ 15

 www.Ric.ir پژوهشکدۀ مطالعات هنر و رسانۀ ایران 11

 www.helal-uast.ac.ir جمعیت هالل احمر 20

research_helal@yahoo.com 

 www.bpj.ir دانشگاه آزاد اسالمی 21

 www.eata.blogfa.com دانشگاه علوم پزشکی لرستان 22

 www.suna.org.ir رشته برق 23

 www.intamedia.ir/taxresearch سازمان امور مالیاتی کشور 26

28 
 سازمان اوقاف و امور خیریه

www.awqaf.ir 

pazhuhesh.awqaf@gmail.com 

r.awqaf@gmail.com 

 www.saba.org.ir )سابا( سازمان بهره وری انرژی ایران 26

 www.sabteahval.ir سازمان ثبت احوال 21

 www.ipo.ir سازمان خصوصی سازی 25

 www.telavat.com سازمان دارالقرآن کریم 21

 www.dchq.ir ستاد مبارزه با مواد مخدر 30

 www.tpww.ir شرکت آب و فاضالب استان تهران 31

 www.gilanpdc.ir شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن 32

 www.pnuqmi.ac.ir ملی نفتشرکت  33

 www.zanjan.ir شهرداری زنجان 36

 www.supcoedu@gmail.com شورای عالی آموزش و پرورش 38

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و پیوست  36

نگاری فرهنگی، دبیرخانه شورای عالی 

 انقالب فرهنگی

nfo@iranculture.org 

http://www.helal-uast.ac.ir/
http://www.helal-uast.ac.ir/
http://www.awqaf.ir/
http://www.awqaf.ir/
mailto:pazhuhesh.awqaf@gmail.com
mailto:pazhuhesh.awqaf@gmail.com
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 www.irica.gov.ir گمرك جمهوری اسالمی ایران 31

 www.nrisp.ac.ir مرکز تحقیقات علمی کشور 35

 www.dte.ir مرکز مطالعات راهبردی 31

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع  60

 جرم دادگستری کل استان زنجان
www.mizanzanjan.ir 

وزارت اقتصاد  معاونت امور اقتصادی 61

 و دارایی

www.ues.ac.ir 

11112722 

معاونت غذا و داروی وزارت  62

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
www.siuco.tums.ac.ir 

 www.arasfz.ir منطقه آزاد ارس )جلفا 63

مطالعات و پژوهش های  مؤسسه 66

 بازرگانی
www.itsr.ir 

های  مطالعات و پژوهش مؤسسه 68

 بازرگانی

www.itsr.ir 

77311416 

مرکز تحقیقات کاربردی نیروی  66

 انسانی ناجا
www.research.police.ir 

 www.fpm.ir وزارت امور خارجه 61

 www.LSSI.IR وزارت تعاون 65

وزارت تعاون،کار و رفاه  61

کار و تأمین  مؤسسهاجتماعی)

 اجتماعی(

www.lssi.ir 

 www.icm.gov.ir وزارت رفاه و تامین اجتماعی 80

 

http://www.ues.ac.ir/
http://www.ues.ac.ir/
http://www.itsr.ir/
http://www.itsr.ir/

