عناوین اولویتهای پژوهشی سال 95-96به تفکیک
رساله دکتری – پایان نامه کارشناسی ارشذ
عنوان پژوهش
-1هطالؼِ تطبیمی ًظام بزرسی ٍ تؼییي ارسش گوزوی،گوزن جوَْری اسالهی ایزاى با وطَرّای ّوسایِ

 -2هطالؼِ تطبیمی هشایا ٍ هؼایب احتوالی حذف وارت باسرگاًی ٍ ثبت سفارش اس الشاهات اهز ٍاردات واال با رٍیىزد بزرسی
رساله دکتری تخصصی PHD

هَضَع ،در وطَرّایی وِ فالذ چٌیي الشاهاتی ّستٌذ
 -3تذٍیي الگَی اصالح ساختار ساسهاًی گوزن در جْت واّص تؼذاد ٍاحذّای گوزوات داخل وطَر ٍ تمَیت ٍاحذّای هزسی
بِ هٌظَر افشایص وارآیی گوزوات ٍ واّص ّشیٌِ ّای اداری ٍ هطىالت هَجَد
 -4طزاحی ٍ ارائِ الگَی واربزدی جْت بْبَد ٍ فؼالساسی ًظام پیطٌْادّا در گوزن
 -5طزاحی ٍ ارائِ الگَی ّوسَ ساسی استزاتژی هٌابغ اًساًی یا استزاتژیْای والى ساسهاى
 -6تذٍیي الگَی راّبزی استمزار فزٌّگ ساسهاًی ٍ ًظارت ٍ سٌجص ٍتحمك هیشاى آى

 -7تذٍیي هذل هذیزیت ارسیابی ریسه ٍ تحلیل دادُ ّای گوزوی( )Data Mining
 -8چگًَگی تذٍیي ٍ ارائِ ًزخ تؼزفِ هَثز واالّای ٍارداتی با تطبیك وطَرّای در حال تَسؼِ
 -1بزرسی هیشاى اثز پذیزی بزًاهِ ّای گوزن ایزاى اس بزًاهِ ّای هذرًیشاسیَى ساسهاى جْاًی گوزن
 -2بزرسی ػَاهل هَثز بز ایجاد اًگیشش واروٌاى جْت خذهت در هٌاطك هحزٍم ٍ ووتز تَسؼِ یافتِ
 -3بزرسی تاثیز رٍاًی استمزار ًظام جاهغ اهَر گوزوی اس ًظز سهاى سٌجی بز تَسؼِ تجارت
 -4بزرسی رًٍذ تاثیز گذاری استمزارساهاًِ جاهغ اهَر گوزوی در ٍصَل هٌابغ هالی دٍلت
 -5بزرسی تاثیز استمزار ساهاًِ جاهغ اهَرگوزوی بز فؼالیتْای باسارچِ ّای هزسی ٍ تؼاًٍی هزسًطیٌاى
 -6بزرسی تاثیزساهاًِ جاهغ اهَر گوزوی بز ٍصَل هطالبات هَضَع هادُ  7لاًَى اهَر گوزوی

پایاى ًاهِ وارضٌاسی ارضذ

-7بزرسی تاثیز ساهاًِ جاهغ اهَرگوزوی بز پاسخگَیی ساسهاًی
 -8بزرسی تاثیز پٌجزُ ٍاحذ فزاهزسی بِ لحاظ رٍاى ضٌاسی اجتواػی بز هٌاسبات ساسهاًی
-9بزرسی هیشاى اثز بخطی ایجاد وارضٌاس هجاسی در یىساى ساسی ،تسْیل ٍ تسزیغ در تطزیفات تزخیص واال
 -10بزرسی ٍ ارائِ االگَی هٌطَر حمَق ضْزًٍذی در گوزن جوَْری اسالهی ایزاى
 -11هطالؼِ تطبیمی تاثیز ٍصَل هالیات بز ارسش افشٍدُ بز ٍاردات ضوص طال ( ٍرٍد ارس بِ وطَر) با وطَرّای در حال تَسؼِ
 -12بزرسی رابطِ داًص تخصصی لضات بز رًٍذ ضىل گیزی پزًٍذُ ّای لاچاق گوزوی
 -13سیاست ّای تمَیت تَلیذ ٍ صادرات داًص بٌیاى ٍ ارسش افشٍدُ باال در التصاد ایزاى ٍ ًمص گوزن در تَسؼِ صادرات غیز ًفتی
ً -14مص گوزن جوَْری اسالهی ایزاى در سیاست ّای هالی ٍ باسرگاًی در رًٍذ تجارت بیي الوللی
 -15جایگاُ گوزن در هبارسُ با جزائن ساسهاى یافتِ ٍ تزٍریسن ٍ پَل ضَیی ٍ تاثیز آى در سالهت التصادی ٍ تجارت ّذفوٌذ ( پذافٌذ
غیز ػاهل )
ً -16مص گوزن در طزح ّای تَسؼِ استاًی ّوسَ با بزش استاًی بزًاهِ ضطن تَسؼِ آهایص سزسهیٌی تذٍیي ضذُ

 -17بزرسی تاثیز اجزای ساهاًِ جاهغ اهَر گوزی ٍ استفادُ اس تىٌیه ّای وٌتزلی ٍ ًظارتی در راستای تحمك اّذاف التصاد هماٍهتی
 -18بزرسی هَاًغ اجزای بَدجِ ریشی ػولیاتی اس دیذگاُ ًاوام هاًذى لاًَى تجویغ ػَارض
-19بزرسی ًمص ٍ ٍظایف گوزن در الشام ػبَرواال اس هبادی رسوی گوزوی

