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مقدمه
طی سه دهۀ اخیر ،ضرورت ارتباط هرچه بیشتر و مؤثرتر مجامع علمی و پژوهشی با صنایع و سازمانها بیش از پییش آکیرار و
مورد تأکید واقع کده است؛ تا جایی که صاحبنظران ،وضعیت کنونی را انقالب دوم دانشگاهها و پژوهشگاهها مینامند،که طیی
آن مراکز علمی باید فراتر از کارکردهای سنتی آموزش و پژوهش ،کیارآفری باکیند و بیا رسیترهای وسییعتیر از دانشیجویان و
فارغالتحصیالن خود ارتباط و تعامل سازنده برقرار کنند .علیرغم آنره محققان تعامل دوسویه صنعت و مجامع علمیی را عامیل
زنده نگهداکت روحیه تحقیق و پژوهش و نوآوری از یرسو ،و ارائه افقهای جدیید بیرای صینعت از سیوی دیگیر مییداننید،
متاسفانه ای پیوند خصوصاً میان علوم انسانی و صنعت در تمام جوامع و باالخص در جوامع درحال توسعه ،همچون کشیور میا
به خوبی صورت نگرفته است.
درسالهای اخیر باپیگیری سیاستها و برنامه های توسعه علمی ،خوکبختانه کاهد رکد قابل توجیه تولییدات علمیی در کشیور
بوده ایم ،ولی آنچه که میتواند ای رکد رابه توسعه پایدار کشور رره زده وموجب پویایی و اثربخشیی مؤسسیات علمیی کیود،
برارریری و تجاریسازی دستاوردهای علمی درجهت تعالی ورفاه جامعه است .تعیامالت فعیال ،سیازنده و هیم افیزای مراکیز
علمی ی پژوهشی با محیط پیرامون به طورعام ،و صنعت به طورخاص ،یری از مبانی توسعه ای مراکز و مطالبات جامعه از ایی
نهاد پیچیده و سرنوکتساز است.
عوامل متعددی از جمله تفاوتهای ماهیتی ای دو حوزه ،و همچنی نظامهای انگیزکی متفاوت حیاکم بیرای دو نیوا سیازمان
سبب رکد و توسعه هر دو حوزه بدون تعامل متقابل آنها کده ،و رسست عمیقی را دام زده است که منجر بیه بییمفهیومی و
رکود کارکرد هر دو حوزه و حتی بعضاً افزایش آثار زیانبار آنها برای جامعه انسانی کده است.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،بنا به یری از اهداف خود در چشمانداز آتی ،که «پاسخگویی به نیازهیای علمیی و
فناورانۀ جامعه و تعامل سازنده در عرصه ملی ،منطقهای ،آسیایی و جهانی» است ،و پس از بررزاری موفق «جشنواره پاییاننامیه
های برتر علوم انسانی در زمینه تولید و اکتغال» در اسفندماه  ،69رسالت دارد تا در جهت ابقای ای پیوند حییاتی اهتمیام ورزد.
نامگذاری سال  9368به نام «رونق تولید»  ،باید توجه داکت که ایی کیعار بیه معنیای دقییق و عمییق خیود خواسیتار ارتبیاطی
مستحرمتر میان انسان ایرانی و صنعت ایرانی است و یری از مهمتری حوزههای دانشیی کیه مییتوانید بیه بررسیی ،تحلییل و
ارتقای ای رابطه یاری رساند علوم انسانی است .برای اساس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیی ،در راسیتای اهیداف
واال و ظرفیت بیبدیل خود در حوزه علوم انسانی ،در نظر دارد رام نخست را در مسیر ایی پیونید ،بیا برریزاری نشسیتهیای
علمی و عملیاتی با پیشرسوتان و متخصصان حوزه علوم انسانی و صاحبان صنایع و سازمانهای پیشرو و موفق در سطح کشور
و همچنی برپایی «همایش ملی ارتباط علوم انسانی ،تولید و صنعت» بردارد ،تا ضم کشف و کناسایی پتانسیلهای موجیود در
هر دو حوزه و معرفی الگوهای موفق در پیوند ای دوحوزه ،به راهرارهایی برای تعامیل پربیار حیوزه علیوم انسیانی و صینعت
دست یابد.

مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهشهای علوم انسانی ضم تسهیل ارتباط هرچه میوثرتر مییان پژوهشیگران و نیازهیای
جامعه و صنعت در طول سال ، 9368اولویتهای پژوهشی ارائه کیده را بیه صیورت کتابچیهای آمیاده نمیوده کیه مشیتمل بیر
اولویتهایی است که در سال  68توسط برخی از سازمانها و اررانهای کشور به پرتال ساتع (سامانه اجراییی بنید ط تبصیره ،)6
وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعالم کده و همچنی اولویتهای اعالم کده توسط برخی از سازمانهیا و ارریانهیای کشیور
است .ای اولویت ها تا پایان زمستان امران پیگیری پروسه های آن در قالب طرح های موظف و غیر موظف اعضای محترم هیأت
علمی از طریق کورای طرح های کاربردی را دارد .درصورت عالقمندی همراران محترم ،مدیریت نیوآوری و کیاربردی سیازی
پژوهش های علوم انسانی حاضر به پاسخگویی و پیگیری ای طرح ها هستند .درصورتی که پرسشی درباره طرح هیا وجیود دارد
لطفا با کماره  889۴۲۶8۸تماس حاصل بفرمایید.
تهیه ای کتابچه های اولویت و پیگیری آنها جز با همراری و تالش همرارانم در پژوهشگاه علوم انسانی کاربردی سرکار خیانم
سمانه قدیمی و سرکار خانم الهام صابری ممر نبود .جادارد از پیگیری مجدانه ایشان در ای زمینه نهایت تشرر را داکته باکم.
الهام ابراهیمی
مدیر نوآوری و کاربردیسازی پژوهشهای علوم انسانی
اسفند 31
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اولویتهای پژوهشی برخی از سازمانها در حمایت از پایان نامههای
دانشجویی
سال 9318

 ________________________________________________6اولویت های پژوهشی سازمان ها و ارران ها

 -8سازمان حج و زیارت
گروه اخالق و سیره
موضوعات پیشنهادی برای تالیف کتاب و پایان نامه
 عوامل قبولی حج و زیارت و عدم آن از دیدراه قرآن و عترت اخالق و معنویت در حج و زیارت (از منظر کعر و ادب) دوستی اهل بیت (ا) محور وحدت مسلمانان -دعای عرفه عرفان عملی کیعه

 عرضه دی و عقیده به محضر اهل بیت (ا) از منظر ادعیه و زیارت نامهها -حرمت کرنی نسبت به کربال و حرم حسینی (ا)

 حرمت حرم و موارد حرمت کرنی حرم مره و مدینه آزار و توهی به صحابه در طول تاریخ اسالم-

تربیت اخالقی و معنوی در حج و زیارت
الف) از دیدراه قرآن با استفاده از تفاسیر

ب) روایات )و سیره معصومی (

ج) در ادعیه )صحیفههای معصومی (

 جایگاه تسلیم و تعبد نسبت به فرامی الهی در حج و زیارت (حج جلوه عبودیت) آراستگی ،بهداکت ،در حج و زیارت )حلق ،قربانی ،بیماریها ،و پیش زمینهها و بسترهای اعتقادی و نتایج آندر سالمت جسم و جان(

 -نقش حج و زیارت در فرهنگ سازی برای جامعه

 معاکرت مطلوب در حج و زیارت (بررسی سبک رفتار ،رفاقت ،مصاحبت نیرو )...مدیر با زوار .روحانی با-

زوار و زائری با یردیگر

تحقیقی پیرامون زیارت امام حسی )ا(

 رمی جمرات :کیطانکناسی و الگوی طرد کیطان در همه عرصههای زندری (جلوههای مبارزه با هواهاینفسانی)
 تربیت اخالقی در حج از دیدراه امام خمینی-

تربیت اخالقی در حج از دیدراه مقام معظم رهبری

-

تربیت انسان با محوریت دعای عرفه امام حسی )ا(

 -کرامات االئمه (مدفون در مدینه)
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 -کرامات االئمه (مدفون در عراق)

 کخصیتهای تاثیررذار اخالقی مدفون در جوار حرم امام حسی )ا( کخصیتهای تاثیررذار اخالقی مدفون در جوار حرم امام علی )ا( کخصیتهای تاثیررذار اخالقی مدفون در جوار حرم کاظمی )ا( -کخصیتهای تاثیررذار اخالقی مدفون در قبرستان وادی السالم

 عوامل و کیوههای تزکیه و تربیت انسان از دیدراه رسول اکرم (ص) -عوامل و کیوههای تزکیه و تربیت انسان از دیدراه حضرت علی )ا(

 عوامل و کیوههای تزکیه و تربیت انسان از دیدراه حضرت فاطمه زهرا (س) -عوامل و کیوههای تزکیه و تربیت انسان از دیدراه امام حس )ا(

 عوامل و کیوههای تزکیه و تربیت انسان از دیدراه امام حسی )ا( -عوامل و کیوههای تزکیه و تربیت انسان از دیدراه امام سجاد )ا(

 رسیدن به مقام قرب الهی از دیدراه امام سجاد با محوریت صحیفه سجادیه -عوامل و کیوههای تزکیه و تربیت انسان از دیدراه امام باقر )ا(

 عوامل و کیوههای تزکیه و تربیت انسان از دیدراه امام صادق )ا( عوامل و کیوههای تزکیه و تربیت انسان از دیدراه امام کاظم )ا( -عوامل و کیوههای تزکیه و تربیت انسان از دیدراه امام رضا )ا(

 -عوامل و کیوههای تزکیه و تربیت انسان از دیدراه امام جواد )ا(

 عوامل و کیوههای تزکیه و تربیت انسان از دیدراه امام هادی )ا( -عوامل و کیوههای تزکیه و تربیت انسان از دیدراه امام حس عسرری )ا(

 عوامل و کیوههای تزکیه و تربیت انسان از دیدراه حضرت امام زمان (عج اللله تعالی فرجه الشریف( اخالق و آداب تبلیغ در حج و زیارت سبک زندری در حج وزیارت-

لبیک کعار حج و عمره (نماد لبیک به دعوت خداوند در طول زندری)
بایستههای اخالقی روحانیون کاروانها

 اسوههای اخالق و معنویت در حج (نگارش عالمانه و هنرمندانه)الف) حج پیامبر و ائمه و فرزندان ایشان .

ب) اصحاب و علما و بزرران با روی کرد اخالقی و تربیتی

-

جایگاه اهل بیت (ا) در نظام هستی از منظر زیارت نامهها

-

تقوا ثمره حج و زیارت (کیوهها ،نشانهها ،عوامل بوجود آورنده تقوی قرب الهی و عوامل آن در حج و
زیارت)

 راه یافتگان؛ تدوی هنرمندانه تشرف به حضور معصومی ا در موسم حج ودر اماک زیارتی -ماخذکناسی ادعیه و زیارت نامهها

 -تربیت معنوی و اخالقی در ادعیه و زیارت نامهها

 کیوههای تبلیغ معارف الهی در ادعیه و زیارت نامهها -تبیی معروف و منرر در عرصههای حج و زیارت

 نقش تحول آفرینی حج و زیارت )تحقیق میدانی و مستند از کسانی که در سفرهای زیارتی متحول کدهومسیر خود را تغییر دادهاند(
-

موضوعات پیشنهادی برای نگارش مقاله
نقش تربیتی لباس احرام

 آسیبکناسی حج و زیارت (مبارزه با خرافات و ...در حج و زیارت ارائه الگوی صحیح زیارت در اماکمختلف)

 ریا و خودنمایی و کهرت طلبی -غفلتها

 -دنیا طلبی

 کهوات و هواپرستی -معاکرتهای ناصحیح با دیگران

 آمیخت حج و زیارت با تفریحات غیر سالم اسراف و تبذیر در امور مالی راه یافت کبهات ...کفاف نبودن حقیقت و فلسفه زیارت-

اعتیاد به مواد مخدر و دود و...

 رعایت تعهدات و تحقق وعدهها در مقام اجرا کاروانها؛ هتلها؛ از نظر رفاهی؛ فرهنگی؛ رفتاری و نظم وانجام مناسک و زیارت دوره و حمل و نقل و...

-

ابعاد تربیتی محرمات احرام

 کیوه رفتار با سالمندان و اقشار آسیب پذیر در حج و عمره و سفرهای زیارتی امیر الحاج (جایگاه و نقش معنوی و هدایترری نسبت به حجاج و زوار)-

ویژریهای اخالقی و رفتاری دست اندرکاران اجرایی حج و زیارت

 ویژریهای اخالقی و رفتاری مدیر و عوامل اجرایی کاروانهای حج و زیارت بایستههای اخالقی و معنوی بانوان در سفرهای زیارتی -حج عامل وحدت و برادری مسلمانان

 -کعبه ،نماد توحید ،وحدت امت ،عامل بقاء دی
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 -انفاق و ایثار در حج و زیارت

 مشعر چگونه عامل کعور و رکد معرفتی است؟-

ارزش و جایگاه زیارت با رویررد عقیده به معاد

 نقش مستحبات حج و عمره و زیارت در تربیت انسان (با توجه به روایت قرب نوافل) وظیفهکناسی و نظم و انضباط در عرصههای حج و زیارت (نقش آن در پیشرفت فردی و اجتماعی)-

کناخت اسرار و رموز حج و زیارت و نقش آن در تحقق حج ابراهیمی)

-

زیارت ،عبادت یا بدعت؟ (تبیی عالمانه بعد عبادی زیارت...

-

بررسی فرصت آفرینی حج از دیدراه امام خمینی ره

-

نقش حج و زیارت در خود یابی و خودکناسی

-

راههای حفظ دست آوردهای زیارت

-

جایگاه بیت اهلل و حرم اهل بیت در قبولی توبه و استغفار

 نقش وسوسههای کیطان در بطالن عمل صالح خصوصا حج و عمره و زیارت ترریم و تعظیم کعائر در حج و زیارت (کیوهها و اهداف)... حجاب در حج و زیارت (میزان محجوب بودن ،اهداف و نتایج) احرام مظهر قطع تعلقات و عامل توجه به آخرت جایگاه کعبه و حرم ائمه خصوصا حر م امام حسی ا در استجابت دعا کارهایی که در روایات ،ثواب چندی حج و عمره دارد) .حج میزان سنجش عبادات( -بررسی جایگاه صبر در حج و زیارت

 جایگاه اخالص در حج و زیارت)حج تمری اخالص راه کارها و عالئم و نشانهها( -یاد خدا در حج و زیارت (مره و مدینه و اماک زیارتی)

 ارتباط با قرآن در ایام و اماک حج و زیارت (فضیلت تالوت و حفظ ) -رسالتهای اخالقی و رفتاری پیروان اهل بیت (ا) در حج

 کیوههای تعامل پیروان اهل بیت (ا) با سایرمسلمانان در حج و زیارت-

خلوت و رازرویی با خداوند در حج وزیارت (مناجات و ادعیه و کب زنده داری در ایام و اماک حج و
زیارت(

 نقش تربیتی رریه در حج واماک مقدسه (مشروعیت ،چرایی ،و... جایگاه آب زمزم :سابقه تاریخی ،اهتمام معصومی به آن و حج عامل آراهی و بیداری (غفلت زدایی در... -رعایت حق الناس در حج و زیارت

 -حج ،عهد و پیمان با خداوند و تعهد به ادامه راه انبیا

 ادب و آداب حضوردر اماک مقدسه مدیریت زمان در سفرهای زیارتی -انسانکناسی در دعای عرفه

 بایستههای اخالقی و معنوی جوانان در سفرهای زیارتی( .کاروانهای دانشجویی و دانش آموزی -عرفات وادی معرفت و کمال

 تاثیر معنوی حج و عمره در رجال سیاسی با استفاده از سفر نامهها حج رزاران ،میهمان خداوند (وظیفه و ویژریهای میهمان خدا( -تحقیقی پیرامون وصایای معصومی در رابطه با حج و زیارت

 حج عامل وحدت و برادری در پیامهای امام و مقام معظم رهبری-

جایگاه معنوی زیارت در صحاح سته

 آداب حج و عمره در حج رزاران مذهب مالری-

آداب حج و عمره در حج رزاران مذهب حنفیی

 -آداب حج و عمره در حج رزاران مذهب حنبلی

 آداب حج و عمره در حج رزاران مذهب کافعیگروه تاریخ و سیره
الف -حوزه حج و حجاز

 نگاهی به ابعاد وویژریهای طرح توسعه حرم مری راهی به مرانهای منسوب به حجراالسود در خارج ازحجاز (احساء ،کوفه وقم) -اماک تخریب کده مره در طول تاریخ

 نگاهی روایی به خطبه رسول خدا در منی اصحاب مدنی امام هادی و عسرری (ا) علویان مدفون در بقیع -کیعه امامیه در یم

 تشیع امامی در حجاز آغاز تا نیمه سده هفتم هجری -اصحاب مدنی ائمه (ا)

 -مولفان کیعی حرمی کریفی

 موقوفات کیعی حرمی کریفی مخطوطات کیعیان حرمی کریفی -فقهای کیعی حرمی کریفی

 -خطباء کیعی حرمی کریفی
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 -محدثی کیعی حرمی کریفی

 خدمات ایرانیان در توسعه حرمی کریفی از اغاز تا انتهای دوره قاجاریه تشیع امامی در حجاز از آغاز تا نیمه سده هفتم حج و حرمی از نگاه مستشرقان راه کمار تاریخ مره و مدینه -بررسی اسامی کهدا حره

 خلفاء از دیدراه اهل بیت (ا) وصحابه ایشان -حرمی وهنر

 -نگارههای تاریخی حرمی کریفی

 کتیبههای تاریخی حرمی در سفرنامهها -مره و مدینه در هنگامه ظهور

 راههای حج در دوره عثمانی و صفویه -حج وحرمی کریفی در سنت و سیره امام صادق(ا)

 صاحب منصبان ایرانی در حرمی کریفی در ادوار مختلف -قرامطه وحجراالسود

 امرای حج دوره آل بویه و نقش انان در پیوند علویان عراق و حرمی کریفی به خاک سپردران از فرزندان بال فصل ائمه (ا) در مره ومدینه علویان مدفون در قبرستان ابوطالب -نقش صحابه در تاریخ تشیع

 بررسی مرانهای منسوب به اهل بیت (ا) در حرمی کریفی سب و لع مخالفان در سیره معصومان-

وضعیت فرهنگی حرمی کریفی در دوره آل بویه

-

کتابکناسی تواریخ مره ومدینه

-

ایرانیان مدفون در حرمی کریفی (قبرستانهای مدینه و مره)

-

منادیان وحدت از علما و بزرران کیعی حرمی کریفی

ب -حوزه عراق
 -موقوفات ایرانیان در عتبات عالیات

 قیامهای علویان در عراق و نقش آنان در رسترش تشیع مهاجرتهای تاریخی علماء ایران به عراق و نقش آنان در استقالل عراق ومبارزه با استعمار انگلیس -مشاهیر مدفون در وادی السالم

 -اصحاب و راویان و کالی عراقی ائمه (ا) و نقش انان در رسترش تشیع

 تاریخ نقباء نجف ،کوفه ،کربال ف کاظمی و سامرا و نقش انان در تولیت وتوسعه حرمهای کیعه -مدفونی در حرم عسرریی (ا)

 مزارات تخریب کده در عراق در طول تاریخ -مزارات منسوب به فرزندان بالفصل ائمه در عراق ،کام و مصر

 بررسی اسنادروایات پیشگویی درباره جعفرفرزند امام هادی (ا) بررسی فرامی و احرام پادکاهان ایرانی در توسع و عمران عتبات عالیات تاریخ طال کاری حرمهای اهل بیت (ا) وانگیزه ان باز کناخت تاریخ حله ومزارات ان -مشاهیر خاندان ایرانی در عراق

 -هنر و معماری ایرانی در عتبات عالیات

 مدفونان ایرانی در حرمهای اهل بیت (ا) در عراق نقش بقاا متبرکه در فرهنگ وآداب مردم عراق عتبات عالیات در سفرنامههای خاورکناسان -عتبات عالیات و کتیبههای تاریخی ان

 مشاهیر معماران عتبات عالیات از ابتدا دوره قاجار بررسی قدمگاههای منسوب به امام رضا (ا) در عراقج -سوریه
 -قبرستان باب الصغیر

 زنان صاحب مرقد در سوریه -مزارات انبیاء در سوریه

 کیعیان مدفون در سوریه صحابه مدفون در سوریهگروه فقه و حقوق
الف :موضوعات مصوب شورای پژوهشی که هنوز مجری ندارد
 -مبانی حقوقی و ابعاد بی المللی حج (کتاب)

 -مسائل و مصادیق جدید کرط استطاعت (کتاب)

 کروط علمی و کروط واقعی در حج و عمره (کتاب) حج زنان (بررسی احرام اختصاصی زنان فارغ از بحث طهارت) (کتاب) -احرام قطع طواف (از حیث ترلیفی و وضعی) (کتاب)
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 -مواالت بی طواف و نماز آن(مقاله)

 بررسی کرط پوکش زن در صحت طواف(مقاله)-

بررسی پوکش و جدایی زنان و مردان در مناسک حج و عمره (مقاله)

ب :موضوعات پیشنهادی گروه
الف .موضوعات در حد کتاب یا پایان نامه (سطح  ۴و دکترا)
 -احرام زیارتگاههای ادیان و مذاهب دیگر

 بررسی لزوم حفظ تقدس زیارتگاهها یا لزوم تخریب نمادهای ادیان دیگر -احرام کک در حج و عمره:بررسی احرام کک در اعمال حج و عمره از نیت و طواف و رمی

 احرام طهارت در طواف :بررسی طهارت بانوان ،طهارت از حدث و خبث ،انرشاف نجاست در اثناء ،محمولمتنجس ،نجاست معفو ،نجس کدن در حی طواف

 احرام فقهی زیارت :بررسی واجبات زیارت ،محرمات آن (غلو ،خرافات ،وه و ،)...مستحبات و مرروهاتو مسائلی مثل حرم عریضه نویسی و ....و احرام مربوط به زیارتگاهها

 احرام فقهی کعبه :بررسی احرامی از قبیل قبله بودن ،حرمت هتک احترام ،وجوب بناءآن در صورت تخریب احرام فقهی معصومی  :حق معصوم بر کیعیان ،حرم ساب معصوم ،حرم بیاحترامی ،وجوب تشییع و تدفیتوسط معصوم
 احرام قطع طواف :بررسی حرم ترلیفی و وضعی قطع طواف در اکواط مختلف ،قبل نصف ،بعد نصف وقبل کوط چهارم ،بعد کوط چهارم
 -احرام کفارات در حج و عمره :بررسی محرمات کفاره دار و زمان و مران پرداخت ای کفارات

 احرام مبطون و مسلوس در حج و عمره:بررسی احرام طواف و نماز و کیفیت تحصیل طهارت و حرم مبتالبه خروج ریح

 احرام معذوری در حج و عمره:بررسی حرم معذوری و کیفیت انجام اعمال توسط آنها یا لزوم نیابت احرام نیت در حج و عمره:بررسی لزوم تلفظ نیت و نیت ترک محرمات و حرم بررشت از نیت ارکان حج و عمره :بررسی فقهی رک در حج و عمره و مصادیق آن -اعتقاد به صحت و اثر آن در حج و عمره :بررسی اعتقاد به صحت عمل و تاثیر ای اعتقاد بر صحت واقعی

 بررسی فقهی تعظیم کعائر در باب زیارات :بررسی مصادیق و احرام تعظیم کعائر و احرام و مسائل مربوطبه عزاداری

 -بررسی فقهی حلق و تقصیر

 بررسی کیفیت حلق و لزوم حلق در حج برای همه یا برخی و امران تقصیر به جای آن-

بررسی فقهی زیارت از منظر فریقی  :بررسی کلمات فقهای فریقی در مورد زیارت و پاسخ به کبهات فقهی
وهابیت

 -بررسی فقهی زیارت امام حسی (ا)

 بررسی فضیلت زیارت حضرت ،وجوب یا استحباب ،موارد کدت استحباب ،فضیلت پیاده روی بررسی فقهی صدّ و احصار :بررسی مصادیق صدّ و احصار و احرام آنها -بررسی فقهی وقوفی :بررسی حرم وقوفی از نظر مرانی و زمانی

 -بررسی موضوعی و حرمی حرم :بررسی احرام حرم و مشخص کردن محدوده آن

 بررسی نقش حقوق مالی در حج و عمره :بررسی نقش خمس و حق الناس و غصب و ...در صحت اعمالحج و عمره

 حج کودک :بررسی صحت حج کودک (ممیز و غیر ممیز) و حرم استطاعت ،احرام و روش انجام حج توسطکودک

 حج و حقوق بی الملل :بررسی کارکردهای حج در حقوق بی الملل حقوق مجرمی در سرزمی وحی :بررسی فقهی حقوق حق مجرم در حرم یا مره و یا مسجدالحرام -حرم ورود رردکگران غیر مسلمان به اماک مقدس

 -بررسی حرم ورود رردکگران غیر مسلمان به اماک مقدس با فرض احتمال تاثیر و عدم آن

 کرایط قربانی در فقه مقارن :بررسی کرایط حیوان قربانی حج و ذابح و زمان و مران ذبح و نیابت در آن ازمنظر فقهای مذاهب اسالمی

 صروره و احرام آن:بررسی احرام خاص کسی که برای اولی بار به حج مشرف میکود ،چه حج استحبابی وچه حجۀ االسالم و چه حج نذری

 قواعد فقهی در باب حج و عمره:بررسی قواعد فقهی مختص به باب حج و عمره مثل کل م مرّ بمیقاتوجب علیه االحرام و امثال آن

 مبانی فقهی توسعه اماک مناسک :بررسی مبانی فقهی امران توسعه اماک مناسک حج و عمره از منظر فقه محرمات احرام در فقه مقارن :بررسی مصادیق محرمات احرام از منظر فریقی-

مسئولیت مدنی در سرزمی وحی :بررسی مسئولیتهای حقوقی مدنی در حرم یا مره یا مسجدالحرام

 موارد بطالن حج و عمره :بررسی موارد بطالن حج یا عمره یا قسمتی از آن و وجوب قضاء آن و روش قضاء موارد تبدل حج تمتع به افراد :بررسی موارد تبدل حج تمتع به حج افراد و وظیفه کخص در مورد حجۀاالسالم

 مواقیت حج و عمره :بررسی موضوعی و حرمی مواقیت پنج رانه عمره و مران احرام حج و ادنی الحل موضواکناسی سنت و بدعت در حج و زیارت از منظر فریقی :بررسی موضوعی سنت و بدعت در حج وزیارت (با روش تهاجمی به امثال نماز تراویح و )...با نگاه به نظر فقهای فریقی در مقابل وهابیت
-

نذر در حج و احرام آن بررسی مصادیق و احرام نذر در حج از قبیل احرام حج نذری ،احرام با نذر
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ب .موضوعات در حد کتاب یا پایان نامه (سطح  9و کارشناسی ارشد

 احرام سعی :بررسی زمان سعی ،سعی در طبقات مختلف ،در مسعای جدید ،زیاده ،کک و قطع سعی احرام رمی :بررسی زمان ،مران و روش رمی و خصوصیت سنگریزه و محدوده جمرات -احرام فقهی مره و مدینه :بررسی احرام فقهی مختص به کهرهای مره و مدینه

 -بررسی پوکش مردان در فقه مقارن :بررسی حرم اضطباا و مشروعیت آن و تفاوتهای کیعه و سنی

 بررسی کرطیت پوکش زنان در صحت طواف  :بررسی حرم وضعی و ترلیفی پوکش زن در طواف بررسی فقهی تعیی نیمه کب کرعی :بررسی روش تعیی نیمه کب و اثر آن بر وقوف در مشعر و منا ترتیب اعمال در حج و عمره (بررسی حرم وضعی و ترلیفی عدم رعایت ترتیب اعمال مواالت بی طواف و نماز آن (بررسی کرطیت مواالت بی طواف و نماز آن) واجبات احرام در فقه مقارن (بررسی احرام احرام از منظر فریقی )ج .موضوعات در حد مقاله (سطح  ۴و دکترا)

 احرام صحت قرائت در نماز طواف :مالک صحت و حرم معذور در قرائت صحیح -احرام عمره مجدد (ازحیث احرام ،فاصله زمانی ،از طرف خود یا دیگری ،از طرف چند نفر)

 احرام فقهی تربت امام حسی ا (خوردن ،هتک حرمت ،استحباب همراه داکت و سجده بر آن) -اکتراط تحلل در احرام (حرم کسی که اول احرام کرط میکند که ارر معذور کد محل کود)

 بررسی فقهی روایت «ال تشد الرحال» از منظر فریقی (بررسی سند و داللت آن در قبال وهابیت) بررسی فقهی مشروعیت کهادت ثالثه در اذان و اقامه (حرمت یا استحباب ،در اذان یا به طور مستقل) -تغلیظ دیه در حرم و ماههای حرام (بررسی حقوقی بیشتر کدن دیه در ای موارد)

 حرم جماعت در نماز طواف :مشروعیت به جماعت خواندن نماز طواف مطلقا یا در صورت عذر حرم جمع بی دو نماز از منظر فریقی :جمع بی ظهر و عصر رجحان ،رخصت یا حرمت -حرم فقهی ترفیع کعبه :مشروعیت باال بردن دیوار کعبه و افزایش ارتفاا آن

 حرم نماز پشت به قبر معصومی  :حرمت یا کراهت یا جواز نماز پشت به قبر معصوم -کرطیت ختان در صبی :حرم وضعی و ترلیفی کرطیت ختان در صبی ممیز و غیر ممیز

 نماز استدارهای در مسجدالحرام :حرم نماز در مسجدالحرام به صورت دایره و در مقابل امام جماعتد .موضوعات در حد مقاله (سطح  9و کارشناسی ارشد)
-

احرام سجده در فقه مقارن

 حرم ساخت بناء بر روی قبور -روزه مسافر در مدینه منوره

 سجده بر قبر معصومی -کیفیت تقصیر

 محاذات زن و مرد در مسجدالحرام نماز جماعت در مطافگروه کالم و معارف
الف :موضوعات مصوب شورای پژوهشی که هنوز مجری ندارد
-

روشکناسی تفسیر آیات توحیدی از منظر اندیشمندان اسالمی و وهابیت
نویسنده باید دارای آثار علمی در حوزه تفسیر و همچنی نقد وهابیت باکد.

 -مقایسه تطبیقی ،میان توحید ربوبی و الوهی در اندیشه مسلمی و وهابیت

نویسنده باید دارای آثار علمی در حوزه کالم و همچنی نقد وهابیت باکد.

 -مخالفت اب تیمیه و وهابیت با سلف

نویسنده باید دارای آثار علمی در حوزه نقد وهابیت باکد.

 -جهود علماء الحنابله فی الرد علی الوهابیه

اثر باید به زبان عربی تولید کود و نویسنده باید دارای آثار علمی در حوزه وهابیت باکد.

 -جهود علماء الشافعیه فی الرد علی الوهابیه

اثر باید به زبان عربی تولید کود و نویسنده باید دارای آثار علمی در حوزه وهابیت باکد.

 -جهود علماء المالریه فی الرد علی الوهابیه

اثر باید به زبان عربی تولید کود و نویسنده باید دارای آثار علمی در حوزه وهابیت باکد.

 -جهود علماء الزیدیه فی الرد علی الوهابیه

اثر باید بهزبان عربیتولید کود و نویسنده باید دارای آثار علمی در حوزه وهابیت باکد.

 -جهود علماء الحنفیه فی الرد علی الوهابیه

اثر باید به زبان عربی تولید کود و نویسنده باید دارای آثار علمی در حوزه وهابیت باکد.
ب :موضوعات پیشنهادی گروه
اطالعات تکمیلی و توضیحاتی درباره این موضوعات را از اینجا ببینید .در زیر تنها فهرست موضوعات آورده
شده است.

 جایگاه عقل از منظر مسلمانان و وهابیان (پایان نامه)-

اهل بیت (ا) از منظر مسلمانان و وهابیان (پایان نامه)

 داللت آیه تطهیر بر عصمت اهل بیت (ا) با رویررد رد کبهات وهابیت(مقاله) -بررسی تطبیقی اراده الهی از منظر فریقی و وهابیت (پایان نامه)

 -بررسی اراده الهی از منظر کیعه (با رویررد پاسخ به کبهات وهابیت) (پایان نامه)
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 -آیا ایمان مانع لع مرترب کبیره میکود؟ (مقاله علمی -پژوهشی)

 ادله مشروعیت ایمان به ائمه (ا) ،با رویررد پاسخ به کبهات وهابیت (مقاله علمی -پژوهشی) -اتهام مرجئی بودن امامیه و پاسخ آن (مقاله)

 الزامات وهابیت بر قائلی به لزوم محبت اهل بیت (ا) (پایان نامه) ثواب آخرت بر اساس ایمان نه اسالم (مقاله) -امامیه و ایمان به مالئره (مقاله)

 امامیه و ایمان به کتب آسمانی (کتاب) کیعه و ایمان به پیامبران (مقاله) -بداء و صفات الهی (مقاله)

 قرآن و روایات و مسأله بداء (مقاله) -بداء و علم امام (مقاله)

 نقد کبهات حدیث «م مات و لم یعرف امام زمانه( »...کتاب یا پایان نامه) -وهابیان و مسأله تأویل صفات(پایان نامه)

 دالئل بطالن تأویل از منظر وهابیان و پاسخ آن(پایان نامه) -عصمت ائمه و اختالف و تناقض در رفتار آنان (کتاب یا پایان نامه)

 اهل بیت (ا) و مسأله تجسیم با رویررد پاسخ به اتهامات وهابیت (مقاله) کیعه و مسأله تجسیم با رویررد پاسخ به ادعای وهابیت (پایان نامه) -اهل بیت (ا) و مسأله تعطیل صفات (مقاله)

 پیآمدهای توصیف خدای متعال به صفات سلبی از دیدراه وهابیت و پاسخ آن (مقاله) -کیعه و مسأله تعطیل صفات با رویررد پاسخ به ادعای وهابیت (پایان نامه)

 -رؤیت از منظر کیعه و سنی با رویررد پاسخ به کبهات وهابیت (پایان نامه)

 رؤیت از منظر قرآن و اهل بیت (ا) با رویررد پاسخ به کبهات وهابیت (پایان نامه) امامیه و مسأله علم الهی با رویررد پاسخ به کبهات وهابیت (پایان نامه) -کالم الهی از منظر کیعه با رویررد پاسخ به کبهات وهابیت (پایان نامه)

 کالم الهی از منظر اهل بیت (ا) با رویررد پاسخ به کبهات وهابیت (مقاله) انرار والیت اهل بیت و کرک (کتاب یا پایان نامه) وهابیان و مسأله بداء (پایان نامه) -موت اختیاری ائمه (مقاله)

 اتهامات وهابیت نسبت به قرآن ،سنت ،اهل بیت (ا) و صحابه در مسأله تجسیم (پایان نامه) -فلسفه تعیی امام از جانب خداوند در عی علم به عدم تبعیت مردم از آنان(مقاله)

 نقد کبهات حدیث «انا مدینه العلم و علی بابها(مقاله) -لیله المبیت و فضیلت امام علی(مقاله)

 رستگاری امام علی و کیعیان ایشان (کتاب یا پایان نامه) آیه سقایۀ الحاج (توبه )96/و افضلیت امام علی(مقاله) -آیه نجوی (مجادله )9۴/و افضلیت امام علی(مقاله)

 معنا و مصادیق عبادت از نظر وهابیت و نقد آن(مقاله علمی پژوهشی) -وهابیون و ادعای محبت به اهل بیت؟(کتاب)

 عدم تنافی تصرّفات اولیا با توحید افعالی ،عبادی و ربوبی(رساله علمی) -وهابیت وتخصیص کرک(کتاب)

 اقسام توحید وکرک در قرآن ونقد تقسیم بندی وهابیت (مقاله علمی پژوهشی) تناقضات وهابیون در ادعای مالزمه بی توحید ربوبی وعبادی(مقاله علمی پژوهشی) -کرک مشرکان عصر جاهلیت؟(پایان نامه سطح )3

 -الیثبت التوحید فی منهج الوهابی) رساله سطح چهار(

 حیات وادراک ارواح از منظر قرآن وسنت (مقاله علمی -پژوهشی –یا رساله سطح)3 -مرز غلو وتعظیم انبیا واولیا (مقاله علمی پژوهشی)

 بررسی ادعای وهابیت در خصوص فقدان نص در باره امامت) کتاب یا رساله سطح چهار) -ائمۀ و والیت تشریعی(رساله علمی)

 هل االیمان باالئمه م ارکان االیمان؟ (مقاله علمی پژوهشی) -نواقض اسالم از نظر وهابیت و اهل سنت

 مبانی قرآنی وحدیثی برائت از مشرکان(کتاب) وهابیت وپارادوکس سلفیرری درعصر نوررایی (:مقاله علمی پژوهشی)-یا رساله -کرک الحاکمیه والطاعه(مقاله علمی پژوهشی)

 -تحلیلی از فرایند تقابل وهابیت با کیعه(کتاب)

 آیا لع وسب صحابه مجوز ترفیر و قتل است؟ (کتاب -یا مقاله) آیا کرک تخصیص بردار است؟ -تناقضات وهابیت (کتاب)

 -الشیعۀ تفضل الوالیۀ علی التوحید

 مطاع وهابیت به پیامبر واولیاء دی -نقش وسائط در امور معنوی

 -اعتقاد عالمان بزرگ اهل سنت در باره کیعه(کتاب)
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 -الخصائص الربوبی(مقاله علمی پژوهشی)

 آیا خواندن غیر خدا عبادت است؟ (مقاله علمی پژوهشی) -ادعای عدم کفایت کهادتی برای مسلمان بودن (مقاله)

 منزلت وحقوق اهل بیت (ا) از دیدراه کتاب و سنّت و وهابیت (کتاب) -اتهام پرستش اولیاء (مقاله علمی پژوهشی)

 نقد روش وهابیت در نقل و نقد دیدراه مخالفان تبیی معنای واقع نشدن اخبار امامان (مقاله) اندیشه مهدویت کیعه(کتاب) -فلسفه مهدویت(مقاله)

 فلسفه مهدویت کیعه (مقاله) آسیبهای اندیشه مهدویت (کتاب) -دلیل قرآنی مهدویت (پایان نامه)

 دلیل قرآنی مهدویت کیعه (مقاله) -دلیل روایی مهدویت(پایان نامه)

 -دلیل روایی مهدویت کیعه (مقاله)

 کخص خاص بودن امام مهدی(مقاله) -مهدویت کیعه (کتاب)

 نام امام مهدی (عج) (کتاب) حرمت بردن نام امام مهدی(عج) (مقاله) -کنیه امام مهدی(عج) (مقاله)

 -خاندان امام مهدی(عج) (کتاب)

 اوصاف ظاهری امام مهدی(عج) (مقاله) -فضائل و مقامات امام مهدی(عج) (کتاب)

 اثبات وجود و امامت امام مهدی(عج) (کتاب) -برهان لطف برای اثبات وجود امام مهدی(عج) (پایان نامه)

 برهان نظام احس برای اثبات وجود امام مهدی(عج) (مقاله) دلیل نقلی اثبات وجود امام مهدی(عج) (پایان نامه) اثبات تاریخی وجود امام مهدی(عج) (پایان نامه) اثبات والدت امام مهدی(عج) (پایان نامه) -چگونگی رکد امام (مقاله)

 ________________________________________________02اولویت های پژوهشی سازمان ها و ارران ها

 -2مرکز اسناد انقالب اسالمی
 2-8گروه جامعهشناسی سیاسی و اقتصاد
 مطالبهرری اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران با بررسی تحوالت 938۲-9398 نفوذ فرهنگی در نهادهای آموزکی کشور در اسناد النه جاسوسی امریرا -بررسی سیاستهای اقتصادی در دهه اول انقالب اسالمی

 بررسی سیاستهای اقتصادی در دهه دوم انقالب اسالمی نقش سپاه پاسداران در تثبیت انقالب اسالمی 2-2گروه مطالعات تاریخی انقالب اسالمی
 واکاوی مواضع و دیدراه امام در خصوص دولتها از سال  ۶۸تا 98 -بررسی چهار دولت پایانی رژیم پهلوی

 واقعه سینما رکس آبادان و تاثیر آن بر روند تحوالت انقالب اسالمی -تاریخ تحوالت جلد 9۶

 جریانکناسی تشرلهای دانشجویی از  ۶۸تا 8۲ -آیت اهلل روح اهلل کمالوند

 مقایسه انقالب اسالمی با چهل سالگی انقالبهای بزرگ دنیا 2-9گروه تاریخ منطقهای
 نقش استان سیستان و بلوچستان در انقالب اسالمی نقش استان مرکزی در انقالب اسالمی -نقش استان بوکهر در انقالب اسالمی

 نقش استان هرمزران در انقالب اسالمی -نقش کهر تهران در انقالب اسالمی

 نقش استان کردستان در انقالب اسالمی 2-۴آیندهپژوهی انقالب اسالمی
 آیندهپژوهی در خصوص انقالب اسالمی تحلیل پیام رام دومه) اندیشه سیاسی و حقوق
-

مبانی فرری و اندیشههای مهندس بازرران (وارذار کد)
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 اهداف دولت در اندیشه سیاسی امام و مقایسه آن با دولت مدرن-

نظام قدرت مبتنی بر نصرت الهی در اندیشه امام خمینی و امام خامنهای

-

کارآمدی نظام سیاسی دینی در اندیشه امامی انقالب اسالمی

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماموریت انقالب اسالمی در تمدن نوی اسالمی -مبانی اندیشهای نهادهای تاسیسی بعد از پیروزی انقالب اسالمی

 تحلیل حقوقی و سیاستگذاری نهادهای امنیتی در جمهوری اسالمی ایران ()93۶۸-9398 2-5اولویتهای پژوهشی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقالب اسالمی
-

زندرینامه مرحوم فرجاهلل سلحشور

 زندرینامه کهید کیخاالسالم کردستان-

نفوذ (ابعاد و حوزههای مختلف سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی)

-

سازمان مجاهدی خلق(معرفی و تبیی کاخه نظامی و تامی منابع اقتصادی)

-

بررسی عملررد عباس زریباف

 -زندری و مبارزات مالروم ایرس

 زندرینامه مرحوم آیتاهلل سید محمود هاکمی کاهرودی -نظام فرری لیبرال

 سرنوکت جناحهای سیاسی و احزاب وابسته سرودهای انقالب اسالمی 2-6طرحهای معاونت تاریخ شفاهی
الف) گروه خاطرات

 -محمدتقی امانپور

 اصغر ابراهیمیاصل محمدرضا رحیمی علیاصغر سلطانیه -حسی الهکرم

 -محس مجتهد کبستری

 مهندس علیرضا کیخعطار -مجتبی امانی

 محس پاکآئی -فواد کریمی

 مسیح مهاجریب) گروه تاریخ شفاهی
 -تاریخ کفاهی تأسیس نهضت سواد آموزی

 تاریخ کفاهی پرونده هستهای (مذاکرات هستهای) -تاریخ کفاهی سازمان فجر اسالم

 تاریخ کفاهی زندری و مبارزات آیتاهلل حائری کیرازی تاریخ کفاهی تأسیس کمیته امام خمینی (ره) -تاریخ کفاهی تأسیس مدرسه دخترانه رفاه

 تاریخ کفاهی اولی سفرا ،اولی مبلغان انقالب اسالمیاولویتهای معاونت اسناد و کتابخانه مرکز اسناد انقالب اسالمی
 -پرونده انفجار  ۸تیر به روایت اسناد

 کهید مصطفی چمران به روایت اسناد قبل و بعد از انقالب -کهید مرتضی آوینی

 -سازمان مجاهدی انقالب به روایت اسناد درونرروهی

 مشروح مذاکرات کورای انقالب (مجلد اول و دوم) – رویاسازی و مستندسازی -پرونده انفجار  8کهریور 9391

 تشریالت مرکزی حزب توده پس از پیروزی انقالب وضربه به آن در سال  9399به روایت اسناد اتحادیه مبارزان کمونیست به روایت اسناد -کهید مهدی عراقی

 -عملیات کربالی  ۲به روایت اسناد

 آکوبهای  98تیر  93۸8به روایت اسناد عملررد کاهپور بختیار پس از پیروزی انقالب به روایت اسناد نبرد با آمریرا در خلیج فارس ()939۶ -939۸ -کهید عبدالرریم هاکمی نژاد به روایت اسناد

 -9پرتال ساتع (سامانه اجرایی بند ط تبصره )3
 9-8سازمان بنادر و دریانوردی
 تهیه و تدوی سند راهبردی ایمنی دریانوردی در بنادر و آبراههای قابل کشتیرانی تحت حاکمیتجمهوری اسالمی ایران(مهلت ارسال پروپوزال در سامانه )68/۲/9
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 9-2بانک مسکن
 الزامات ،آمادری و پیاده سازی هوش تجاری و داده کاوی (مهلت ارسال پروپوزال در سامانه )68/3/39 9-9صندوق ضمانت صادرات ایران
 تدوی برنامه استراتژیک صندوق ضمانت صادرات ایران و پیوست های مربوطه(مهلیت ارسیال پروپیوزال درسامانه )68/9/39
 الگوی اعتبارسنجی پروژه های صادرات محور تدوی چشم انداز فناوری اطالعات و امران سنجی ،برنامه ریزی و نیازسنجی یرپارچه سازی نرم افزاریصندوق ضمانت صادرات
 مدل سازی و ارایه الگوی پیشنهادی برای اعتبار سنجی و تعیی سقف اعتباری کرکتهای پیمانراری داخلی وکارفرمایان خارجی پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی
 تدوی الگوی اعتبارسنجی برای بانک ها و خریداران خارجی به منظور به روزرسانی رویه های فعلی صندوقضمانت صادرات در رتبه بندی ریسک اعتباری کرکتها و بانرها

 ________________________________________________02اولویت های پژوهشی سازمان ها و ارران ها

 9-۴شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان
 میزان آسیب پذیری و کناسایی نقاط ریسیک پیذیر کیبره کیبره انتقیال و فیوق توزییع بیا رویریرد پدافنیدغیرعامل(مهلت ارسال پروپوزال در سامانه )68/6/31

-

کناسایی و رتبه بندی عوامل سازمانی موثر بر ایجاد استرس کغلی و رابطه و تاثیر آن با عملررد کارکنان در
کرکت برق منطقه ای سمنان

 کناسایی و رتبه بندی عوامل سازمانی موثر بر ایجاد استرس کغلی و رابطه و تاثیر آن با عملررد کارکنان درکرکت برق منطقه ای سمنان
 تدوی و تبیی الگوی مناسب حاکمیت فنیاوری اطالعیات مطیابق بیر اسیتاندارد  COBITدر کیرکت بیرقمنطقهای سمنان
 ارائه مدلی برای کبیه سازی عوامل موثر بر بهینه ری زنجیره تامی مبتنی بر ترنیک ترکیبی  MCDMفیازی وپویایی های سیستم در کرکت برق منطقه ای سمنان

 -۲اولویت های پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران مهر68
( دانشجویان و یا فارغ التحصیالن غیر هیات علمی می توانند بعنوان همکار طرح مشارکت داشته باشند)
 4-1اولویت های علوم انسانی و اجتماعی
 4-1-1حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی:

 طرح نظام جامع اطالعات ورزکی کشور مطالعه و تدوی فعالیت بدنی و سالمت اقشار مختلف جامعه بر اساس متغیرهای جنسیتی ،سنی ،کغلی و ... نیاز سنجی و تعیی اولویت های پژوهشی در زمینه های مختلف کشور مطالعه و تدوی استراتژی کنترل و کاهش بیماری های غیر واریر کایع از طریق ورزش مانند چاقی،استئوپروز ،دیابت و ...
 بهبود زمینه اوقات فراغت ،ورزش و رردکگری ورزکی با رویررد جلب حامیان مالی و کارآفرینان -تدوی برنامه ملی الگوسازی برای ورزش همگانی
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 تغییرات زیست محیطی و تاثیر آن بر فعالیت بدنی و رفتار کم تحرک اقشار جامعه مطالعه کجروی های فرهنگی در محیط ورزش بررسی چالش ها و فرصت های فراروی ورزش بانوان و ارائه راهرارهای توسعه ای کیفیت زندری و امید به زندری قهرمانان و بازنشستگان ورزکی مطالعه و تدوی نیمرخ قامتی اقشار رونارون جامعه و ارائه پیشنهادات اصالحی طرح تدوی برنامه های تغذیه ای و مرمل های مجاز برای ورزکراران رکته های مختلف ورزکی مطالعه راهرارهای توسه ورزش بومی و تدوی اصول بلند مدت توسعه آن مطالعات پیامدسنجی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ورزش قهرمانی بررسی و ارزابی عملررد ورزکراران نخبه 4-1-2حوزه فلسفه:
 ظرفیت فلسفه اسالمی در تروی علوم انسانی دینی ظرفیت حرمت اسالمی در تدوی و تروی فرهنگ عمومی آفاق فلسفه اسالمی در مواجهه با بحران های عالم معاصر آفاق فلسفه تطبیقی و امران رفت و روی کرق و غرب فلسفه ترنولوژی و حرمت اسالمی ظرفیت عرفان اسالمی در تدوی اخالق اجتماعی تدوی نظام کالن آموزش فلسفه در مدارس نقد مراتب فلسفه اخالق ،فلسفه دی و انسان کناسی فرد محور چهارچوب و نتایج فلسفه دی اسالمی تدوی نظام کالن فلسفه برای کودکان معرفی تاثیر و نتایج مراتب ،آثار و جریانات فلسفی عالم اسالم در ساحت های اجتماعی ،دینی ،فرهنگی وسیاسی
 مبانی زیبایی کناسی دینی و صور انضمامی آن معرفی ،تصحیح ،کرح و تنقیح آثار کلیدی فلسفی ،کالمی و عرفانی (احیا تراث) نحوه مواجهه حرمای مسلمان معاصر با جریانات فلسفی غرب -مبانی فلسفی نقد ادبی

4-1-3حوزه علوم تربیتی:
 ارتقای کیفیت یادریری مهارت های زبان فارسی(درک مت و مهارت نوکتاری) در نظام آموزکی کشور توسعه حرفه ای و یادریری مداوم مدرسان در نظام آموزکی کشور پرورش تفرر انتقادی ،حل مساله  ،مهارت های زندری و کهروندی در سطوح مختلف نظام آموزکی کشور اثربخشی آموزش ارزش های فرهنگی ارتقاء نقش والدی در کیفیت یادریری در دوره قبل از دبستان و نیز آموزش دانشگاهی چیستی ،چگونگی و چرائی ترک تحصیل ،تررار پایه و مدت زمان تحصیلی در سطوح مختلف نظام آموزکیکشور
 بازنگری برنامه های درسی و رابطه آن ها با نیازهای فردی و اجتماعی به منظور پرورش دانش آموختگانخالق و کارآفری
 چگونگی تبدیل آموزش دانشگاهی به پژوهش محوری مدیریت پژوهش های آموزکی کشور نقش بخش خصوصی در نظام آموزکی کشور 4-1-4حوزه علوم سیاسی (با رویررد میان رکته ای):

 نهادهای دولت در ایران ،مطالعه کارآمدی در ضرورت های تحول الزامات سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در کرایط موجود منطقه ای و جهانی نظام برنامه ریزی جمهوری اسالمی ایران در کرایط موجود منطقه ای و جهانی نظام برنامه ریزی جمهوری اسالمی ایران ،مبانی و کارآمدی وضعیت موجود ،مطلوب و ضرورت های حرمرانی ( )governanceدر جمهوری اسالمی ایران نقش و جایگاه کانون های تفرر در جهت دهی به سیاست های کشور های بزرگ و وضعیت آن در جمهوریاسالمی ایران
 سیاست های جمهوری اسالمی ایران در زمینه مهاجرت و الزامات مهاجرت معروس سیاست های جمهوری اسالمی ایران در زمینه محیط زیست سیاست های جمهوری اسالمی ایران در عرصه اقتصاد دانش بنیان سیاست های جمهوری اسالمی ایران در زمینه رعایت اخالق سیاسی و مبارزه با فقر و فساد تهدیدهای امنیتی (تروریسم ،محیط زیست ،قاچاق ،حمالت سایبری  ) ...و امنیت جمهوری اسالمی ایران -علم سیاست در ایران ،آسیب ها و راهرارها
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 4-1-5حوزه علوم اجتماعی:
 بررسی چیستی ،چرایی و چگونگی وضعیت آسیب های اجتماعی در مدارس و دانشگاه ها سنجش وضع مسئولیت پذیری جامعه ایرانی و ارتقا آن تبیی سیاست های دولت و نگرش جوانان به ازدواج بررسی درک و نگرش دانش آموزان و دانشجویان نسبت به مفهوم کهروندی و ارزیابی آموزش های ذیربط بررسی و سنجش مدارای اجتماعی و عوامل موثر بر آن بررسی روند سالمندی جمعیت ایران و تدوی سیاست های مربوطه به آن و پیشنهاد سیاست ها 4-1-6حوزه روانشناسی:
 ساخت و استاندارسازی ابزارهای سنجشی ابعاد تحولی (جسمی ،روانی ،اجتماعی) کودکان همه ریرکناسی مشرالت روانی  -اجتماعی با تاکید بر جمعیت های در معرض خطر ساخت و انطباق ابزارهای روانشناختی الرترونیری  E-psychologyدر زمینه ارتقا ،پیشگیری ،درمان وتوانبخشی کارکردهای روانی  -اجتماعی
 ارزکیابی سیاست ها ،طرح ها و برنامه های جامعه نگر در زمینه پیشگیری و مداخله مشرالت روانی -اجتماعی
 بررسی باورهای جوانان ایران درباره ازدواج و زندری زناکویی بررسی راه کارهای افزایش تاب آوری فردی و کاهش خشونت در خانواده و اجتماا ساخت و استانداردسازی ابزارهای سنجش ناتوانایی های عصب  -روانشناختی کارکنان در معرض خطر بررسی استاندارهای مدیریت استرس در سازمان و پیشنهاد راهرارهای مناسب4-1-7حوزه حقوق

 نظریه دولت به خصوص در حوزه های اخالق ،حریم خصوص ،عفاف و حجاب عدالت و احساس عدالت به خصوص در حوزه های انتخابات ،مشاغل و مناصب و عدالت قضایی استحرام خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی حقوق و آزادی های اجتماعی با تاکید بر حقوق کهروندی ،سیاسی و فرهنگی حقوق بشر و جمهوری اسالمی فرایند قانونگذاری برای دست یابی به قانون مطلوب -حقوق زن و کودک در جمهوری اسالمی ایران

 4-1-8حوزه زبان و ادبیات فارسی:

 زبان فارسی و رایانه آزمون های مهارت سنجی زبان فارسی مطالعه در رویش های ایرانی مطالعات قصه کناسی با رویرردهای نوی مطالعه در حوزه نظریه و نقد ادبی در ایران مطالعات میان رکته ای در زبان و ادبیات فارسی ( هنر و ادبیات  -جامعه کناسی و ادبیات ) مطالعات زبان و ادبیات فارسی در حوزه تمدنی ایران فرهنگی مطالعات مربوط به ادبیات کفاهی ایران نقش زبان و ادبیات فارسی در تقویت و تداوم هویت ملی و مذهبی ایرانیان تدوی دستاوردهای پیوند مطالعات علوم انسانی با صبغۀ غیر قدسی با جهان بینی قدسی در سابقۀ تاریخیانسان و بهره مندی از آن بر حسب اقتضائات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران .
 تدوی فرهنگ نامۀ تاریخی مفاهیم " علوم انسانی " در ایران و اسالم با الهام از برخی نمونه های موفقجهانی
 بازخوانی و بازنویسی میراث ادبی و حرمی ایرانی و اسالمی بر مبنای فلسفه میان فرهنگی آموزش الرترونیری زبان فارسی در رستره جهانی ترجمۀ کتاب های کالسیک علوم انسانی بر مبنای نیازهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که تاکنون ترجمهنشده اند و یا ترجمه های مناسبی از آنها در دست نیست ،به منظور ارائه ی ترجمه های فاخر و متناسب با
قوت زبان فارسی که از ای حیث مختصاتی بسیار درخور دارد:
 تهیه بانک های اطالعاتی کالن و تخصصی جامع االطراف در زمینه های :مترجمان ،کتاب های ترجمه کده،کتاب های ضروری برای ترجمه ،انتشارات تخصصی (به تفریک حوزه) ،تهیه ی کتاب های درسی در حوزه
ی ترجمه هایی تخصصی و مطالعات ترجمه
 4-1-9تاریخ:

 نگارش و تدوی علمی سیره ی نبوی و سیره ی معصومان علیه السالم با رویررد هدفمند و روکمند بررسی و تحقیق تاریخی برای تحقق دولت دینی پیامبر و جانشینان آن حضرت از میان معصومان تحقق در سه عصر انبیاء  ،اوصیاء و اولیاء با استناد به سیره ی عصر آن بزررواران برای اثبات دولت دینی وحاکمیت اسالمی
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 پژوهش های تمدنی برای کناخت ابعاد ایران اسالمی تمدن های کیعی  ،حمدانی  ،فاطمی  ،دیلمی و ویژری های آن . چهره کناسی تاریخ اسالم چهره کناسی تاریخ ایران اسالمی چالش عصر و نسل از نگاه تاریخ بررسی آسیب های تاریخی انقطاا  ،رسست و بی هویتی نسل ها آسیب کناسی جغرافیای ایران و تاثیر آن در چالش های تاریخی نقش تمدن سازی و تولید علم ایرانیان در تاریخ اسالم مرتب های تاریخ نگاری اسالمی و ایرانی کاخصیت و ارجعیت فالت ایران و طمع ورزی های دکمنان به آن در طول تاریخ 4-1-10حوزه دستور و گویش شناسی
 تدوی دستور جامع توصیفی زبان فارسی معیار ثبت و ضبط رویش های رو به زوال رده کناسی زبان فارسی معیار و سایر زبانها و رویش های ایرانی تهیه اطلس زبانها و رویش های ایرانی ایجاد و رسترش پیرره دادران زبان فارسی ( همراه با رونه های اجتماعی زبان فارسی در ایران و خارج ازایران )
 ایجاد و رسترش پیرره دادران رویش های فارسی و زبان های ایرانی در ایران و خارج از ایران 4-1-11حوزه زبان کناسی کاربردی و آموزش زبان فارسی:
 پژوهش درباره روش های مناسب برای آموزش زبان فارسی به دو زبانه ها  ،چند زبانه ها و غیر فارسی زبانانایرانی
 تدوی منابع الرترونیری  ،نرم افزار و منابع غیر الرترونیری برای آموزش زبان فارسی تهیه نرم افزار ترجمه زبان فارسی به سایر زبانها و سایر زبانها به فارسی تدوی منابع آموزکی چند رسانه ای برای زبان فارسی تهیه آزمون های معیار برای سنجش مهارت های چهاررانه ( خواندن  ،نوکت  ،رفت و کنیدن ) برای زبانفارسی
 -تهیه مواد آموزکی برای آموزش زبان فارسی با اهداف ویژه و تخصصی ( ) PSP

4-1-12حوزه دایرة المعارف و واژه نامه ها:
 دایرة المعارف زبان و زبان کناسی ایرانی فرهنگ ریشه کناسی واژه های معاصر زبان فارسی فرهنگ جامع و فرهنگ های تخصصی بر مبنای اصول و مالحظات زبان کناسی اصالح کناسی واژه های فنی و تخصصی4-1-13حوزه تحلیل رفتمان:
 تجزیه و تحلیل رفتمان حضرت امام خمینی ( ره ) در ابعاد رونارون ( سیاسی  ،فرهنگی و فقهی ) قبل و بعداز انقالب اسالمی و وصیت نامه
 تجزیه و تحلیل رفتمان مقام معظم رهبری در ابعاد رونارون ( سیاسی  ،اجتماعی و فقهی ) قبل و بعد ازرهبری
 بررسی تطبیقی رفتمان رهبران دینی و سیاسی ایران با پیامبر اعظم ( ص ) و ائمه اطهار بررسی کاربرد کناختی و رفتمان رونه های جدید زبان فارسی در میان نوجوانان و جوانان  ،پیشه هایمختلف به ویژه پیشه های نوظهور  ،رروه های ضد جامعه  ،بزهرار و . .
 بررسی نشانه کناختی و رفتمان مت های زبانی ( رفتاری و نوکتاری مانند خاطرات  ،نامه ها  ،داستان ها ،کعر  ،نمایش نامه ها و فیلم نامه ها  ،مرالمات  ،سخنرانی ها  ) . . .فیلم ها  ،نمایش ها  ،موسیقی ها  ،عرس
ها و پوسترها  ،نقاکی ها  ،مجسمه ها و مانند آن  ،به ویژه در دوره های پیش از انقالب  ،انقالب  ،جنگ و
پس از جنگ
 بررسی نشانه کناختی نظام های نشانه ای کالمی و غیر کالمی ( آیی ها  ،پوکاک  ) . . .در بخش هایمختلف ایران و خارج از ایران
 4-1-14حوزه زبان در قرآن و نهج البالغه:
 بررسی مبانی فلسفی زبان و جایگاه زبان در قرآن کریم بررسی رموز کالمی قرآن کریم ( صرف  ،نحو  ،معنی و آوا ) بررسی رموز کالمی نهج البالغه ( صرف  ،نحو  ،معنی و آوا ) بررسی چگونگی تعامل صورت و محتوا در قرآن کریم -بررسی چگونگی تعامل صورت و محتوا در نهج البالغه
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 4-2اولویتهای پژوهشی معارف و علوم اسالمی
 ۴-2-8ضرورت وکارکردهای دین در زندگی انسان معاصر
 دی و دالیل ضرورت آن در زندری انسان کارکردهای فردی و اجتماعی دی کارکرد های دی در جامعه سنتی و مدرن کارکردهای روان کناختی دی در زندری دی و آینده بشر دی و زندری دی و دانش دی و تولید کار و کار آفرینی دی و نظام خانواده دی و تعلیم وتربیت دی و همزیستی مسالمت آمیز دی و خرافات دی و مدیرت زنان دی و فعالیت اجتماعی زنان دی و بانرداری دی و موسیقی دی و هنر دی و رسانه دی و روابط بی الملل دی و فرهنگ سازی دی و تمدن سازی دی و الگوهای معماری دی و روش های تبلیغ دی و جاذبه های عرفانی -دی و جاذبه های اخالقی

 زیبایی های آیی اسالم در مقایسه با سایر ادیان توحیدی زیبایی ها و جاذبه های دی در زندری برای کودکان زیبایی ها و جاذبه های دی در زندری برای نوجوانان زیبایی ها و جاذبه های دی در زندری برای جوانان زیبایی ها و جاذبه های دی در زندری برای دختران دی و بحران های معرفتی ،روانی ،عقلی و..... دالیل دی ررایی و دی رریزی ( میدانی و کتابخانه ای( سیره و روش های تبلیغی و تربیتی رسول خدا (ص) و سایر پیشوایان معصوم (ا( جاذبه های رفتاری پیامبر(ص) و سایر پیشوایان معصوم (ا( مبانی ،اصول و روش های قرآن کریم و اهل بیت (ا) در پاسخ به کبهات دینی 4-2-2آسیب شناسی دینداری در عصر جدید
 آسیب کناسی دینداری در حیطه های معرفتی ،کناختی ،روانی و... آسیب کناسی جامعه دینی آسیب کناسی روکنفرران دینی آسیب کناسی روش های تبلیغ دینی در عصر جدید آسیب کناسی تربیت دینی در عصر جدید آسیب کناسی تربیت دینی در مدارس کشور ( تحقیقی و میدانی)4-2-3پژوهش های معطوف به حوزه مردم ساالری دینی و بیداری اسالمی
 مبانی و کارکردهای مردم ساالری دینی والیت فقیه و مردم ساالری دینی-

جهانی سازی و مردم سازی دینی

-

مردم ساالری دینی و فقه اهل بیت (ا(

-

مقایسه مردم ساالری دینی و سایر نظام های سیاسی همانند لیبرال دمو کراسی

 حقوق کهروندان و والیت فقیه در مردم ساالری دینی-

آسیب کناسی نظام مردم ساالری دینی

-

بررسی تطبیقی عدالت در مردم ساالری دینی و دموکراسی لیبرال

-

تاریخ تحوالت و فلسفه بیداری اسالمی
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-

مبانی بیداری اسالمی و دالیل آن

-

بیداری اسالمی و تعامالت جهانی

-

انقالب اسالمی ایران و بیداری اسالمی

 بیداری اسالمی در اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظَله عالی)-

بیداری اسالمی و مدل نظام سازی

-

آسیب کناسی بیداری اسالمی

 ۴-2-۴تبیین ابعاد فقهی  ،اصولی  ،کالمی  ،اخالقی  ،عرفانی  ،سیاسی و ...امام خمینی (ره) و مقام معظم
رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای
-

اجتهاد و نو آوری از منظر امام خمینی (ره(

 مبانی و روش های اجتهادی امام خمینی در استنباط احرام فقهی (ره)-

مبانی و روش های تفسیری امام خمینی

-

مبانی ،اصول ،روش ها و اهداف تعلیم و تربیت از دیدراه امام خمینی (ره(

-

مقایسه آرای فقهی امام خمینی (ره) با سایر فقها

 مقایسه آرای اصولی امام خمینی (ره) با سایر اصولیون-

مقایسه آرای کالمی امام خمینی (ره) با سایر مترلمان

-

مقایسه آرای اخالقی وعرفانی امام خمینی (ره) با دیگران

-

مقایسه آرای سیاسی امام خمینی (ره) با دیگران

-

اندیشه های سیاسی_ فقهی امام خمینی (ره)

-

سیر تطور تفرر سیاسی امام خمینی (ره)

 فرهنگ و تمدن اسالمی از دیدراه امام خمینی (ره) سیمای معصومی (ا) در اندیشه امام خمینی (ره)-

معنویت اسالمی در اندیشه امام خمینی (ره)

-

مبانی و ارکان مردم ساالری دینی از دید راه مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی)

 مبانی و روش های اجتهادی مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی) در استباط احرام فقهی-

مقایسه آرای فقهی مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی) با سایر فقها

-

مقایسه آرای اصولی مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی) با سایر اصولیون

-

مقایسه آرای کالمی مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی) با سایر مترلمان

 الگوی جهان ررایی اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی) آزادی و دموکراسی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی)-

فلسفه در اندیشه مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی)

 اقتصاد در کالم و اندیشه مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی)-

فرهنگ و تمدّن اسالمی از دیدراه مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی)

-

علم و علم دینی از دیدراه مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی)

 دی و کارکردهای آن از دیدراه مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی) منطق فهم دی از دیدراه مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی)-

والیت در کالم و اندیشه مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی)

 اندیشه های سیاسی -فقهی مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی) مبانی و ارکان مردم ساالری دینی از دیدراه مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی) مبانی ،اصول ،روش ها و اهداف تعلیم و تربیت از دید راه مقام معظم رهبری (مد ظلَه العالی) 4-2-5راه کارهای انتقال مؤثر معارف دینی به مخاطبان (کودکان  ،نوجوانان و جوانان )
 اصول و روش های انتقال مفاهیم دینی به کودکان-

اصول و روش های انتقال مفاهیم دینی به نوجوانان

-

اصول و روش های انتقال مفاهیم دینی به جوانان

 نقش و تآثیر خانواده در انتقال مفاهیم دینی به فرزندان نقش و تأثیر رسانه ها در انتقال مفاهیم دینی نقش و تأثیر هنر ،کعر و ادبیات در انتقال مفاهیم دینی آسیب کناسی روش های انتقال مفاهیم دینی در مدارس کشور (ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان )(تحقیقی-میدانی)
 آسیب کناسی انتقال مفاهیم دینی در دانشگاه ها ( دانشجویان و اساتید) آسیب کناسی روش های انتقال مفاهیم دینی در کتاب های درسی دانش آموزان ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان،پیش دانشگاهی و دانشگاهی
 آسیب کناسی عملررد رسانه ها مخصوصاً تلویزیون در انتقال مفاهیم دینی 4-2-6بررسی میدانی و محتوایی کبهات دینی و پاسخ به آنها در ابعاد کالمی ،اجتماعی ،اخالقی ،سیاسی و...
 -پاسخ به کبهات کالمی در ابعاد توحید ،وحی ،نبوت ،امامت ،معاد در سطح اساتید دانشگاه ها و نخبگان
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-

پاسخ به کبهات معرفت کناسی ،انسان کناسی در سطح اساتید دانشگاه ها و نخبگان

 پاسخ به کبهات سیاسی ،اجتماعی پاسخ به کبهات اخالقی و تربیتی پاسخ به کبهات فقهی و حقوق 4-2-7سبک زندری در آموزه های اسالمی
 سبک زندری در مقیاس فردی در آموزه های اسالمی سبک زندری در مقیاس اجتماعی در آموزه های اسالمی سبک زندری در مقیاس خانواده در آموزه های اسالمی سبک زندری در مقیاس بی المللی در آموزه های اسالمی-

مقایسه سبک های زندری سنتی ،مدرن و دینی

 اصول و روش های تربیت اخالقی ،عقالنی ،عاطفی فرزندان در آموزه های اسالمی اصول و روش های تربیت جسمانی در آموزه های اسالمی مهارت های زندری فردی و اجتماعی در آموزه های اسالمی۴-9

قتصاد ومدیریت

 چگونگی اصالح کارکردی نهادهای مالی راهرارهای رسترش تامی مالی فراسرزمینی (سرمایه رذاری خارجی و فاینانس) راهرارهای ارتقاء بازار پول و بهبود کارایی سیاست پولی آسیب کناسی نظام بانری کشور و برنامه تحول و اصالح نظام بانری راهرارهای تامی مالی پایدار دولت و تخصیص بهینه منابع ناکی از نفت و راز ارزیابی نظام مالیاتی کشور و آسیب کناسی و اصالح آن راهرارهای اصالح کارکردهای صندوق توسعه ملی راهرارهای تبدیل ایران به هاب تجاری و ترانزیتی چگونگی اصالح قوانی و فرایندهای تجارت فرامرزی چگونگی تغییر رویررد مناطق آزاد و ویژه به سمت صادرات ررایی چگونگی تقویت و برارریری ظرفیت دیپلماسی کشور برای وضعیت اقتصادی بهتر چگونگی اصالح نظام آموزکی در جهت خلق ثروت از علم و دانش -چگونگی افزایش سهم فناوری اطالعات و ارتباطات از اقتصاد ملی

 چگونگی ارتقاء بهره وری دانش بنیان درجهت آینده بهتر واحدهای تولیدی چگونگی ارتقاء بهره وری در بخش عمومی چگونگی ساماندهی مجدد نظام تدبیر کشور و افزایش کارایی نظام اقتصادی عوامل موثر بر فساد اقتصادی و راهرارهای مقابله با آن چگونگی ارتقاء بهره وری بخش های غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) راهرارهای رسترش بهره وری متری بر توسعه پایدار و بهره وری سبز راهرارهای پایدار سازی بنگاه های موجود به ویژه خرد و کوچک راهرارهای انبساط در تقاضای نیروی کار نقش سرمایه رذاری های خارجی در افزایش اکتغال چگونگی ساماندهی عرضه نیروی کار چگو نگی ساماندهی بازار فرصت های کغلی چگونگی ایجاد انعطاف در بازار کار فرصت های جذاب و نظام انگیزکی مشوق برای فعالیت بخش مردمی اقتصاد چگونگی بازمهندسی نظام تدبیر و متناسب سازی و چابک سازی دولت آسیب کناسی نظام برنامه ریزی و بودجه بندی و اصالح آن چگونگی سامان دهی طرح سهام عدالت با هدف رسترش نقش مردم در اقتصاد ملی چگونگی افزایش قدرت نهادهای مردمی برای کسب سهم رسترده تر از اقتصاد ملی چگونگی بهبود کیفیت قوانی و مقررات چگونگی بهبود فرایندهای ارائه خدمات در بخش عمومی (مجوز و خدمت) چگونگی بهبود جایگاه بی المللی کشور در کاخص های جهانی کسب و کار 4-3-1مدیریت استراتژیک و سیاست رذاری
 راهرارهای ارتقاء توان رقابتی و رقابت پذیری در سطوح بنگاه و صنعت بررسی الگوهای تصمیم ریری و تفرر استراتژیک  ،برنامه ریزی سناریو و آینده نگاری توسعه الگوهای سیاست رذاری و خط مشی رذاری در سازمان های بخش عمومی بررسی الگوهای حاکمیت کرکتی  ،مسئولیت اجتماعی کرکت ها و اخالق کسب و کار -سیاست های مدیریت فناوری و نوآوری و توسعه کارآفرینی در سطوح بنگاه و صنعت
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 راهرارهای بهبود فضای کسب و کار و توسعه کارآفرینی با تاکید بر کسب و کارهای کوچک و متوسط دانشبنیان و خدمات نوی
 4-3-2مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی
-

نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های ایرانی -اسالمی و کرامت انسانی

 آسیب کناسی نظام های جبران خدمات مبتنی بر عملررد  ،توانمندی  ،و عدالت محوری راهرارهای بهبود کیفیت زندری کاری و تعادل بی کار و زندری در نظام های اداری و سازمانی ارتقاء سالمت نظام های اداری و سازمانی با تمرکز بر ارزش های اخالقی  ،مسئولیت پذیری و پاسخگوئی اصالح ساختارها و بازمهندسی و بهبود نظام های اداری با تاکید بر منطقی سازی  ،انعطاف پذیری و ارتقاءاثربخشی و کارایی
 کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و کیوه های نظارت و کنترل در نظام های اداری و سازمانی و یرپارچهسازی اطالعات
 آسیب کناسی و ارائه راهرارهای ارتقاء اثربخشی و کارایی حاکمیت اسالمی در مواجهه با کرایط ویژهمدیریتی همچون بحران ها  ،عوارض محیط طبیعی و . . .
 4-3-3مدیریت دانش و فناوری اطالعات
 راهرارهای توسعه دولت الرترونیک و نظام های اداری پیشرفته و الزامات آن توسعه سیستم های مدیریت داده و اطالعات در نظام های اداری و سازمانی توسعه استانداردهای فناوری اطالعات در نظام اداری توسعه نظام های مدیریت دانش و برارریری سیستم های خبره و سیستم های پشتیبان تصمیم راهرارهای توسعه کسب و کارهای الرترونیک و مدل های نوی کسب و کار راهرارهای مدیریت امنیت کبره و نگهداری و حفاظت از اطالعات اداری و سازمانی رایانش ابری ( ) Cloud Computingو ابر داده ها ) ) Big Data ۴-9-۴مدیریت بازاریابی
 توسعه طرح بازاریابی و استراتژیهای بازاریابی با تاکید بر مشتری مداری توسعه بازاریابی اجتماعی الگوهای توسعه برند و ارتقاء جایگاه محصول  /خدمت در بازار -توسعه راهرارهای تبلیغات بازاریابی و ارتقاء مهارت های پیشبرد فروش

 توسعه نظام های توزیع و خدمات پس از فروش با تاکید بر ارتقاء ارزش مشتری توسعه نظام های ارتباط با مشتری توسعه نظام ها و راهرارهای حمایت از حقوق مصرف کنندران توسعه نظام های بازاریابی و بازررانی بی الملل با تاکید بر پشتیبانی از توسعه صادرات محصوالت و خدماتدانش بنیان
 توسعه مدل های بازار یابی مستقیم ۴-9-5مدیریت عملیات و علوم تصمیم مدیریت
 توسعه نظام های برنامه ریزی و کنترل عملیات و ظرفیت در سیستم های صنعتی و خدماتی توسعه الگوهای طراحی و توسعه محصول  /خدمت جدید در سیستم های صنعتی و خدماتی راهرارهای مدیریت فرایند و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار و بهبود سیستم های کار و زمان توسعه نظام های مدیریت بهره وری و عملررد با تاکید بر کیفیت  ،نوآوری و تعالی سازمانی توسعه الگوهای نوی مدیریت پروژه توسعه فناوریهای تولید و عملیات با تاکید بر برارریری سیستم های پیشرفته و اتوماسیون در سیستم هایصنعتی و خدماتی
 مدیریت زنجیره های تامی تاب آور طراحی مدل مدیریت زنجیره تامی خدمات مدیریت زنجیره تامی پایدار مدیریت زنجیره تامی امدادی و بشر دوستانه ۲-3-9مدیریت مالی و حسابداری
 توسعه نظام های هزینه یابی فعالیت برای سیستم های صنعتی و خدماتی-

توسعه الگوهای بودجه بندی و کنترل عملررد برای سیستم های اداری و کسب و کار

-

توسعه نظام های حسابرسی و سنجش مسئولیت

-

توسعه روش های تحلیل و ارزیابی عملررد مالی در سازمان های دولتی و کرکت های تجاری

 روش های مدیریت سرمایه رذاری و مدیریت ریسک کسب و کار راهرارهای تحول و توسعه نهادها و موسسات مالی با تاکید بر ارتقاء کارایی و اثربخشی بازار سرمایه -توسعه روش های ارزش رذاری کسب و کار با تاکید بر کسب و کارهای دانش بنیان و دارائی های نامشهود
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 ۴-9-7مدیریت ترنولوژی
 طراحی الگوی توسعه ی  D&Rمناسب با کرایط بومی ایران-

ارائه مدلی برای توسعه نوآوری فناورانه در سطح کشور () NIS

-

ارائه مدل بومی برای توسعه نوآوری منطقه ای () RIS

-

ارائه مدل برای توسعه نوآوری در سطح بخشی( ) SIS

-

ارائه مدل نوآوری فناورانه در سطح صنعت و بنگاه

 اکوسیستم نوآوری در سطح ملی ،دانشگاه و کسب وکار۴-۴

مطالعات علم و فناوری

 4-4-1مطالعات بنیادین و مبانی فلسفی علم
 مبانی فلسفی علم با تاکید بر نگرش مبتنی بر علم دینی نقد علم مدرن و جایگاه نظام علمی ایران در چرخش علم در جهان بررسی نسبت فرهنگ ،علم و اخالق ،منظومه منسجم و یا رکد اندامی ترابط علوم و حوزه های میان رکته ای جدید جامعه علمی و عمومی کردن علم 4-4-2سیاست گذاری ،مدیریت و برنامه ریزی علم و تکنولوژی

 نقد نظام کمیت ررایی علمی و تدوی نظامهای جایگزی ارزکیابی علم و فناوری در کشور نظام برنامه ریزی بودجه ای در حوزه های علم و فناوری و نحوه اولویت رذاری اسناد باالدستی نظام علمی و کیفیت اجرایی سازی ،چالشها و فرصت ها ممیزی و اندازه ریری علم/مبانی ،اهداف و روکها ،روش کناسی ممیزی علم نظام های منطقه ای ،نظام ملی نوآوری و نظام های ترنولوژی بررسی نظام توسعه علم و فناوری و بررسی عوامل و منابع /نتایج و دیگر مولفه های آن طراحی مدل تقسیم کار و هماهنگی نهادهای سیاست رذار و موثر برعلم و فناوری بررسی الگوهای مختلف توسعه علمی و انتقال ترنولوژی در کشور و جهان مدیریت نخبگان و سرآمدان بر چرخه توسعه علمی و فناوری کشور 4-4-3تجاری سازی ،بازار و علم

 مطالعه تطبیقی ثبت پتنت در دنیا نظام ملی تجاری سازی علم و فناوری ،دولت ،نهادهای واسط و ف آوران بازار ،برند و تجاری سازی علم مالریت ایده و دارایی ها و سرمایه های فرری ،چالشها و فرصت ها نظام سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی مولفه های موثر بر تجاری سازی علم و فناوری مدیریت ریسک در نظام تجاری سازی علم و فناوری 4-4-4فرهنگ ،علم و مطالعات اجتماعی علم
 تمدن علمی پیشینیان ،علم امروزی ،آرمانهای علمی فردا ،بررسی سیستمی و موقعیت سنجی بررسی نسبت میان علم و ترنولوژی و مولفه های موثر بر هر کدام در منظومه پیشرفت علمی بررسی تاثیر فناوریهای جدید ملی بر رفتار ،فرهنگ و آداب ملی -اخالق و نظام ارزش رذاری اخالقی علم

 4-4-5ابعاد حقوقی ،سیاسی و بین المللی علم

 دیپلماسی علم و فناوری و تعامالت بی الملل بررسی نقش علوم بومی در چرخه جهانی ،رردش علم بررسی تطبیقی اسناد علمی کشورهای پیشرفته -مدیریت نخبگان در کشور ،مراکز و دانشگاه های توسعه یافته

 ۴-5اولویتهای فرارکته ای علوم انسانی
 4-5-1شناخت ،پرورش ،هدایت ،شکوفایی و بکارگیری استعدادها و ظرفیتهای انسانی در کشور
 آمایش و برنامه ریزی منابع انسانی در سطح ملی زمینه ها و دالیل مطلوب نبودن فضای کسب و کار نبود ارتباط اررانیک بی صنعت و دانشگاه سیاست رذاری و اجرای برنامههای آموزکی و تربیتی تدوی برنامه هوکمندی استراتژیک در سطح دولت -آسیب کناسی مدیریتی و کایسته ساالری در مدیریت
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 آسیب کناسی کارآمدی قوانی و مقررات از منظر نظام مدیریت کشور کارایی و اثر بخشی نظام نظارت و کنترل در مدیریت دولتی 4-5-2محور مسائل جهان اسالم و تعامالت آن
 بررسی کیوههای مدیریتی و تبلیغی و علل اثر رزاری رروههای ترفیری و سلفی مدیریت تعامالت و تعارضات اقوام و مذاهب و فرقههای عقیدتی مطالعه و بررسی و کناسایی کبهات درون دینی با رویررد پاسخگویی به آنها 4-5-3پاسخگویی عمومی و حقوق شهروندی
 طراحی الگوی پاسخرویی در سطح حاکمیت ،نظام اداری ،منطقهای محلی نهادهای عمومی بسترسازی برای نظام پاسخرویی عمومی از طریق ارتقاء حقوق کهروندی -مطالعات تطبیقی حقوق کهروندی

 ۴-5-۴بررسی وضعیت امید و سرمایههای اجتماعی

 تحلیل و تبیی وضعیت اعتماد عمومی و عوامل موثر بر بهبود آن نشاط و امید آفرینی در سطح جامعه و سازمانها راهکارهای ارتقاء امید به آینده تحلیل سرمایه اجتماعی در جامعه و افت اعتماد عمومی اعتماد متقابل بی مردم و حرومت ارزیابی و سنجش سرمایههای اجتماعی طراحی الگوی مدل بومی سنجش سرمایههای اجتماعی به منظور ایجاد مرکز افرار سنجی و سنجش آن درکشور
 ۴-5-5آسیب شناسی نظام سالمت و فساد اداری
 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد در نظام اداری طراحی مدل سالمت مالی و اداری دولتی 4-5-6تکنولوژیهای ارتباطی و مسائل و مشکالت آنها

 -مطالعه آسیبهای کبره اجتماعی خارجی با هدف سیاستگذاری سواد رسانهای در کشور

 اثرات ترنولوژیهای نوی ارتباطی به نسل آینده کشور 4-5-7امید و سرمایه اجتماعی

 بررسی نشاط و کادابی با رویررد تطبیقی عامل موثر بر کرل ریری کادی و نشاط در سطوح مختلف محلی و ملی با رویررد تطبیقی ارتباط بی مولفه های :باورهای دینی ،خرده فرهنگ ها ،ساختارهای قانونی با سرمایه های اجتماعی چالش های بیم و امید در جامعه ایرانی ۴-5-1طراحی الگوی پاسخگویی در سطح حاکمیت نظام اداری و منطقه ای محلی

 ارتقا پاسخگویی عمومی طراحی و تبیی الگوی ساختارهای رسمی و غیر رسمی مشارکت مردمی در سطوح کالن حاکمیتی و مدیریتمنطقه ای محلی
 طراحی ساختارها و مدل های مشارکت مردمی ۴-5-3روش های پیشگیری و مقابله با فساد با رویکرد تطبیقی

 ارتقا سالمت اداری و مبارزه با فساد طراحی مدل سالمت مالی دولت ۴-5-81مسائل فرهنگی و خانواده

 بررسی علل ناهنجاری های اجتماعی و ارائه راه کارها عوامل موثر در پایداری خانواده کراف بی نسلی و مدیریت خانواده ارائه الگوی بهینه اقتصاد خانواده طراحی الگوی مدیریت خانواده ایرانی اسالمی کناسایی الگوهای جایگزی کونده خانواده و ارائه راهرارهای تقویت خانواده پایدار ۴-5-88تحول در علوم انسانی و اجتماعی با رویکرد اسالمی

 تاثیر فلسفه های مضاف در تولید علم دینی -بررسی تطبیقی تاریخ علم دینی و علم مدرن
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 کناخت موانع اساسی رفتمان سازی تحول در علوم انسانی و ارائه راهرار تبیی هماهنگی بی علوم مختلف انسانی و مسئله هم افزایی علوم انسانی آینده نگاری و آینده پژوهی در حوزه تحول علوم انسانی و اجتماعی روش کناسی تولید علم دینی نقشه راه تحول در علوم انسانی بررسی علل مقاومت در برابر تحول در علوم انسانی و راهرارهای کاهش آن طراحی مدل های مفهومی برای تحول در علوم انسانی آسیب کناسی علوم انسانی در ایران به لحاظ کارایی و بومی و جامعیت ۴-5-82تجاری سازی نتایج تحقیقات علوم انسانی

 آسیب کناسی نظام ثبت اختراعات و یافته های پژوهشی در حوزه علوم انسانی چالش ها و موانع تجاری سازی یافته های علوم انسانی و اجتماعی مطالعه و طراحی الگوی کسب و کارهای مبتنی بر یافته های پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی 4-5-13اقتصاد محیط زیست ،منابع طبیعی و مدیریت آن

 خشک سالی متعدد و متوالی و ضرورت استفاده بهینه از آب رسترش بی رویه آالیندری محیطی و ضرورت مقابله با آن مطالعه و بررسی عوامل موثر بر محیط زیست و عوامل طبیعی بررسی روش های جلوریری و کاهش عوامل تخریب محیط زیست مطالعه هزینه های اجتماعی تخریب محیط زیست روش های مدیریت کارآمد محیط زیست و منابع طبیعی بررسی روش های مدیریت کارآمد محیط زیست و منابع طبیعی ۴-6کشاورزی
 4-6-1مدیریت ،آموزش و ترویج کشاورزی
 تهیه و تدوی کاخصهای ممیزی در علوم کشاورزی ایران ضعف ها در زمینه های مختلف سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،مدیریت و اقتصاد کشاورزی و ارائه راهرارها -چالشهای اخالقی و علمی در آموزشهای مهندسی کشاورزی و ارائه راهرارها

 چگونگی توسعه صنایع تبدیلی تقویت کننده بخش کشاورزی در مناطق تولید محصوالت کشاورزی با توجهبه پایداری روستاها و ایجاد اکتغال
-

اولویت ها و روکهای بهینه استفاده از بودجه های تعلق ررفته به امور آبادانی و توسعه روستاهای کشور

-

اصالح روکهای آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی به منظور افزایش بهره وری

 چگونگی مدیریت حوزه های آبخیز کشور به نحوی که پایدار باکند و مشرل اجتماعی به وجود نیاید روکهای خود اترا کردن روستاها نسبت به منابع غذایی کهری مثل غالت ،روکت ،تخم مرغ ،روکت مرغ،سبزیجات و میوه های محلی
 چگونگی ارتقائ کیفیت صنایع دستی محلی با تامی مواد اولیه بهتر و فراوری مواد اولیه بهتر و عرضه درمحلهای رردکگری کشور
-

چگونگی و روکهای بسترسازی برای تشریل کورای رفتمان آب برای بهره برداران (به ویژه کشاورزان)
باالدست و پائی دست حوضه های آبخیز (به ویژه رودخانه ها) برای تقویت تعامل و فهم مشترک

 کناسایی و بهبود فضاهای کسب و کار در مناطق روستایی و ارائه الگوهای برتر تشرلها و نهادهای اقتصادیو حقوقی مربوط
 روکهای تحقق مدیریت و ارزیابی مشارکتی و توانمند سازی و فرهنگ سازی در منابع پایه کشور (آب وفاضالب ،خاک ،ریاه و هوا)
 4-6-2صنایع غذایی ،تغذیه و سالمت مواد غذایی

 چگونگی کنترل کیفیت و سالمت غذا با استفاده از بخشهای دولتی و خصوصی برای بهبود و ارتقاء سالمتجامعه
 بررسی وضع موجود صنعت غذا و ارائه راهرارهای عملی برای توسعه آن تشخیص و مدیریت ایمنی غذایی به ویژه فرآورده های غذایی کشاورزی فرآوری محصوالت کشاورزی با توجه به ظرفیتها و دانش بومی منطقه تولید دمنوکهای مناسب و فرحبخش با استفاده از ریاهان دارویی ،معطر و ادویه ای تولیدی در نقاط مختلفکشور و بررسی چگونگی جایگزی کردن آنها به جای چای معمولی
 چگونگی رونق تولید داروهای ریاهی در مناطق روستایی و عرضه در محلهای رردکگری کشور تولید مواد اولیه و واسط با ارزش افزوده باال از مواد اولیه کشاورزی و همچنی با استفاده از ضایعاتمحصوالت کشاورزی
 -کاهش ضایعات تولید ،حمل و نقل و فرآوری محصوالت کشاورزی و غذایی
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 تولید دانش فنی جایگزینی مواد اولیه ،واسط و محصول نهایی وارد اتی غذایی با محصوالت بومی وملی(افزودنی ها ،پایدار کننده ها ،روغ  ،کیری کننده ها و  )...در جهت اقتصاد مقاومتی
 صنعتی کردن روش تولید و بسته بندی محصوالت بومی با مزیت رقابتی بی المللی و توجه به زیستتخریب پذیری مواد بسته بندی
 توسعه و ارتقاء کمی و کیفی بهره برداری از آبهای معدنی به منظور ارز آوری برای کشور پژوهش در زمینه ایجاد فناوریها و دستگاه های فرآوری جدید محصوالت کشاورزی ارتقاء کیفیت و سالمت نان های سنتی ایران روش های تشخیص سریع نگهدارنده های کیمیایی در فراورده های غذایی الگو سازی و نمونه سازی واحد های فناوری محصوالت با ارزش افزوده باال با توجه به مواد اولیه ،پتانسیلها و ظرفیتهای بومی هر منطقه
 اصالح الگوی تغذیه در جهت سالمت بیشتر و نیاز آبی کمتر و توسعه پایدار کشاورزی استفاده از نانو ترنولوژی در فرآوری و بسته بندی مواد غذایی راهرارهای ایجاد امنیت غذایی در ایران با توجه به پتانسیل های تولیدی کشور و توجه به محصوالتاستراتژیک
 روکهای کاهش تلفات مواد غذایی در مراحل حمل و نقل ،نگهداری و بسته بندی و... 4-6-3اقتصاد کشاورزی

 مقایسه ارزیابی اقتصادی و بازاریابی تولید چای سبز به جای چای سیاه در ایران قیمت رذاری صحیح آب ،برای افزایش بهره وری و کاهش مصرف با رعایت مالحظات اجتماعی ،اقتصادیو حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و واحدهای تولیدی مختلف
 کناسایی و بهبود فضاهای کسب و کار در مناطق روستایی و ارائه الگوهای برتر تشرلها و نهادهای اقتصادیو حقوقی مربوط به آنها
 روکهای ارتقاء سرمایه رذاری در بخش کشاورزی و کناسایی ظرفیتهای تولید و رقابت پذیری محصوالت وبازارهای هدف
 روکهای بهبود مدیریت تولید و مصرف در بخش کشاورزی نحوه ایجاد امنیت اقتصادی و اثربخشی آن در روند توسعه کمی و کیفی در بخش کشاورزی و توسعه منابعکشور

 4-6-4منابع طبیعی و مرتع
 آزمون مواد مختلف مطرح کده توسط کرکت های داخلی و خارجی جهت تثبیت تپه های ماسه ای در بیابانهای داخلی و ساحلی جهت کاهش اثرات ریزرردها در کانون های بحرانی مختلف
 بهتری روش اصالح مراتع در اقالیم مختلف آب و هوایی معرفی رونه های مختلف مرتعی جهت بهبود حاصلخیزی خاک های مرتعی معرفی روش های مختلف مبارزه با فرسایش (بیولوژی ،مهندسی و تلفیقی) در اقالیم و خاک های مختلف تعیی نیاز آبی ریاهان مرتعی و بیابانی ۴-6-5آب و آبخیزداری
 روکهای عملی آبیاری با آب کور واقدامات قابل اجرا به نحوی که کوری خاک افزایش نیابد مدیریت منابع آب و بهینه سازی مصارف آن مدیریت و بهره برداری صحیح از آبهای غیر متعارف چگونگی اعمال مدیریت مصرف بهینه آب با مشارکت ذینفعان در حوضه های آبریز و تحویل حجمی آب درزمان و مران مورد نیاز به نحوی که مشرالت اجتماعی به وجود نیاید
 روکهای بهینه تغذیه مصنوعی ،پخش سیالب ،آبخیزداری و آب خوان داری دکتهای مختلف چگونگی استفاده از مدیریت مردمی برای ارتقاء کاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روکهای نویآبیاری
 بهینه سازی روش های سنتی و استفاده از روکهای علمی بهره برداری از سیالب ها چگونگی تعادل بخشی منابع آبی سفره های زیرزمینی و کاهش مصرف ساالنه آب برای رفع بحران منابع آبیزیرزمینی با رعایت مشرالت اجتماعی آن
 تعیی نیازهای آبی ریاهان و بوته ها ودرختان کورپسند و چگونگی تامی آب آنها به صورت پایدار روکهای بهینه استفاده از آب باران در کهرها برای استفاده در فضای سبز و پارکها مطالعه و بررسی روکهای مناسب برای ذخیره نزوالت در مراتع برای تامی آب دام و وحوش و نقاطی که نیازبه استقرار و تقویت درختچه ها و درختان تثبیت کننده خاک وک هست
 بررسی چگونگی کاهش تبخیر از سطح واحدهای تولیدی کشاورزی و حفظ رطوبت در خاک راهرارهای کاهش تبخیر در پهنه های آبی (مخازن سدها ,دریاچه ها ,تاالبها ,استخرهای بزرگ مزارا) -استفاده از ابر جاذبها در خاک به منظور افزایش بهره وری آب در کشاورزی و فضای سبز
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 تعیی مقدار آب مجازی محصوالت وارداتی و صادراتی کشور از نظر حجمی و اقتصادی به تفریک هرمحصول ضم  ،ارایه سیاستهای واردات و صادرات ای محصولها
 بهینه سازی تصفیه پساب در بخش کشاورزی و مصارف صحیح آنها پایش و پیش آراهی مخاطرات و بحرانهای کمی و کیفی آب و هوایی مبتنی بر توسعه علم و فناوری روکهای کاهش آالینده ها در پساب های مختلف و زه آب های کشاورزی روکهای فناورانه افزایش کارایی آب در بخش های مختلف مصرف -توسعه فناوری های آب کیری ک

به ویژه با استفاده از انرژی خورکیدی ،بازیافت و بازچرخانی آب و

استفاده مجدد از زه آب ها ،پساب ها و فاضالب های کهری ،صنعتی،کشاورزی و آب های کور
 ارایه و بهبود روش های کاهش تبخیر در پهنه های آبی (مخازن سدها،دریاچه ها و تاالب ها) و در سطحاراضی
 بهبود روش های افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک با استفاده از مواد جاذب رطوبت معدنی ،آلی ،نانو،کمخاک ورزی و بی خاک ورزی
 استفاده از ریاهان و باکتریها برای کاهش آلودری آب و خاک بهبود کیفیت آبهای کور با استفاده از روکهای زیست فناوری بررسی عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فنی موثر بر اضافه برداکت از منابع آب زیرزمینی ،آسیب کناسی و ارائهراهرارهای مدیریتی
 4-6-6خاک

 حفظ و اصالح منابع خاک کشور با نگرش توسعه پایدار روکهای بهینه استفاده از پسماندهای زراعی باقیمانده روی زمی به عنوان کود آلی در هر منطقه با توجه بهکرایط اقلیمی و رطوبت خاک
 بررسی پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی ،تهدیدها ،چالش ها وراهراره بررسی اثرات انواا مالچ در بی ردیف های درختان و محصوالت ردیفی برای کاهش تبخیر و بهتر کردنکیفیت خاک و مقایسه آن با الیه های پالستیری از نظر کارایی و محیط زیستی
 انتخاب رونه های درختی و درختچه ای برای جنگل کاری سازرار با کرایط کم آبی و خشرسالی سنجش توان تولید و حاصلخیزی خاک برای توسعه جنگل ها و مراتع ارزیابی اقتصادی تجارت کرب و اقتصاد سبز -روش های افزایش ترکیبات آلی خاک در مناطق مختلف کشور

 ساخت و تولید کود های آهسته رهش ) (SRFsبرای کاهش هدررفت کودها و افزایش محصول 4-6-7مرانیزاسیون و مرانیک ماکی های کشاورزی
 طراحی وساخت ماکینهای آماده سازی بستر و کشت نهال های خاص برای جلوریری از حرکت خاکوکنهای روان در مناطق خشک ونیمه خشک کشور
 طراحی و ساخت ادوات و ابزارهای مناسب برای عملیات کاکت ,داکت ,برداکت و پس از برداکتواحدهای کوچک کشاورزی ایران
 توسعه فناوریهای نوی  ،بهبود مرانیزاسیون و روکهای کاهش مصرف انرژی در کشاورزی با تأکید برانرژیهای تجدیدپذیر
 روکهای مناسب استفاده از پسماندهای محصوالت کشاورزی برای تولید علوفه ،تولید انرژی و یا افزودن بهخاک به عنوان کود
 توسعه و بهینه سازی فناوریهای برداکت محصوالت زراعی و باغی در واحد های کوچک و بزرگ کشاورزی طراحی و ساخت دستگاهها و وسائل ساده سازی فعالیتهای برداکت و پس از برداکت برای واحد هایکوچک کشاورزی
 4-6-8علوم و صنایع چوب و خمیر وکاغذ
 بررسی و کاربرد پسماندهای کشاورزی و صنایع چوب جهت تولید انرژی ،کاغذ و چندسازه هایلیگنوسلولزی
 بهینه سازی روکهای تولید ،بهره برداری و استحصال چوب با هدف کاهش دورریز و بهینه سازی الگویمصرف آن
 مطالعه روکهای بهینه استفاده از سرکاخه های باقیمانده از روکهای مختلف هرس درختان و درختچه ها باز طراحی واحدهای تولید مقوا از پسماندهای کاغذ ضم رعایت مصرف بهینه آب ،انرزی و محیط زیست ساماندهی واردات چوب در مقیاس کشوری تدوی اندازه های اسمی و کیفیت برای چوبهای کشوری و وارد اتی بررسی الگوی مصرف چوبهای مختلف در کشور و مقایسه آن با تولیدات داخلی بررسی عاری سازی چوبهای وارد اتی از عوامل آفات و بیماریها بهینه سازی تبدیل اولیه ررده بینه های استحصالی با هدف نهادینه کردن کالسه بندی مصارف چوب در صنایعتولید عمده محصوالت چوبی و تعمیم آن برای واردات اقالم چوب
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 اجرایی کردن فراوری و مصارف پسماندهای بهره برداری در طرح های جنگلداری و ایجاد ارزش افزودهبرای پیشگیری از زیان عمده ملی در صنایع تولید عمده مصنوعات چوبی
 استفاده از ضایعات کارخانه کاغذ سازی در صنایع جانبی جهت تهیه تولیدات با ارزش افزوده باال 4-6-9ریاهپزکری
 کناسایی ،بررسی بیولوژیک ،تعیی خسارت و مدیریت آفات و بیماریهای ریاهی و علفهای هرز مدیریت آفات ،بیماریها و علفهای هرز با استفاده از روکهای مختلف زراعی ،بیولوژیک ،آفترشهای معدنی وکم خطر
 تحقیق در زمینه تولید و ارزیابی کارایی عوامل کنترل بیولوژیک ،نهاده های غیر کیمیایی و آفت کشهای کمخطر
 بررسی استفاده از روکهای تلفیقی مبارزه با آفات و بیماریها در رلخانه های تولیدی بررسی استفاده از تغذیه متعادل ریاهان جهت افزایش مقاومت به آفات و بیماریها بومی سازی دانش پرورش و تولید انبوه دکمنان طبیعی و عوامل کنترل بیولوژیک آفات مهم محصوالتکشاورزی
 روکهای تشخیص سریع و بازداری و کنترل تولید مایروتوکسینها در محصوالت زراعی  ،باغی و انباری تعیی حداکثر میزان مجاز ) (MRLمهمتری آفت کشهای مورد استفاده در محصوالت استراتژیک کشاورزیو ارایه روش های تشخیص سریع
 کناسایی ،حفظ ،مدیریت و بهره برداری از ذخایر ژنتیری کشور(رونه های ریاهی ،قارچی ،باکتریایی و حشرهای) کشور
 بررسی تاثیر کشاورزی حفاظتی بر وقوا و کیوا بیمار ررها و آفات ریاهی بررسی واکنش ارقام/ژنوتیپهای بومی و وارداتی در برابر بیمار ررهای مهم ریاهی بررسی تغییرات اقلیم بر وقوا و کیوا بیماریها و آفات مهم ریاهان و روکهای مدیریت آنها اجرای طرح های کاربردی عملی مبارزه بیولوژیک با استفاده از بند پایان مفید موجود در کشور و سایر عواملکنترل بیولوژیری دیگر نظیر باکتری ها در کرایط رلخانه و مزرعه
 زراعت و باغبانی کناسایی ،حفاظت و بهره برداری اقتصادی از ذخایر ژنتیری کشور تولید الی های سبزی های مهم کشور وبذور آنها -کناسایی و معرفی ریاهان غله ای و علوفه ای مقاوم به کم آبی

 تحقیق در جهت تهیه و تولید ریاهان مقاوم به آفات و بیماری های ریاهی در محصوالت استراتژیک چگونگی منع توسعه سطح زیرکشت و به جای آن افزایش عملررد در واحد سطح به نحوی که مشرالتاجتماعی به وجود نیاید و استفاده از روکهای مختلف و استفاده از الگوی کشت و به کارریری ارقام و رونه
های مقاوم به خشری و کوری مناسب ضم رعایت اقتصادی بودن آن
 چگونگی انتقال کشت های فضای باز به رلخانه ها و اعمال محدودیت و ممنوعیت کشت در مناطق کم آبو با استفاده از حمایت های الزم برای ای تغییر
 کناسایی ریاهان زراعی،علوفه ای و دارویی کورزیست در مناطق مختلف کشور وتعیی کرایط الزم برایتولید ای نوا ریاهان
 کناسایی ریاهان و درختان مقاوم به خشری که دارای ارزش اقتصادی باال بوده و یا ارزآوری دارند ،برایتولید در نقاط مختلف کشور و کرایط تولید آنها
 تعیی الگوی کشت منطقه ای با توجه به پتانسیل آب ،خاک و کرایط اقتصادی-اجتماعی و اقلیمیروکها ی رسترش تولید ریاهان دارویی ،زینتی ،صنعتی و معطر
راهرارهای افزایش صادرات محصوالت کشاورزی با نگرش به آب مجازی
دستیابی به پروترل تجاری ترثیر ارقام میوه برتر کشور(پسته ،بادام ،انار،رالبی،رردو،انجیر ،سیب،انگور و)...
کناسایی و انتخاب درختان میوه برتر کشور جهت استفاده به عنوان پایه
عاری سازی ارقام و پایه درختان میوه مهم کشور از ویروس و بیماری بمنظور افزایش عملررد و تولید
 تولید الی های سبزی های مهم کشور(جالیزی ها":هندوانه،خربزه،خیار،طالبی" سیب زمینی سانان" :روجهفرنگی،فلفل،بادمجان" سایری  :هویج،تربچه،کرفس ،کلم و کاهو)
 تولید بذور  F1سبزی های مهم کشور تولید الی رل های مهم کشور (الله،الله واژرون ،بنفشه ،کب بو و)... بررسی مناطق مناسب کشت ریاهان دارویی ,ادویه ای و معطر و چگونگی توسعه ای محصوالت در واحدهای تولیدی کوچک ,کوهپایه ها و...
 بررسی امران کشت های جایگزی ) (Alternative Cropبرای دکتهایی که مشرل حاد از نظر آبکشاورزی دارند.
 کناسایی و انتخاب ریاهان زینتی و درختان مقاوم به کم آبی و خشری فضای سبز به عنوان جایگزینی برخیاز ریاهان و درختان حساس به کم آبی مناطق خشک و کم آب کشور.
 -راهرارهای پیشگیری از سرمازدری درختان میوه
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 راهرارهای تولید رلخانه ای جایگزی روکهای معمول و استفاده از محصوالت جایگزی برای کاهش مصرفآب
 روکهای بهینه سازی تولید ریاهان تثبیت کننده ریزرردها بر اساس تعمیم روش سازراری آنها به کوری و کمآبی جهت کشت در حاکیه دریاچه ارومیه با تاکید بر تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی
 تحقیقات تبدیل کشت های نشایی به مستقیم (نظیر کشت مستقیم در برنج ،توتون ،جالیز )...و کشت برنج دربستر خاک معمولی در جهت کاهش هزینه تولید و مصرف بهینه آب و کاهش نیروی کار.

 -5بانک ملی ایران
-

استقرار و اجرای نظاممند مدیریت دانش در بانک ملی (مهلت ارسال پروپوزال در سامانه اسفند)68

 طراحی مدلی برای اجرای برنامه استراتژیک بانک مطابق با اسناد باالدستی (با تأکید بر طراحی سامانه) طراحی یک مدل کاربردی برای تدوی استراتژیهای آموزش در بانک ملی ایران طراحی مدل بهینه در زنجیرة تأمی طبقه بندی کغل و کاغل و طراحی سیستم کارراهه کغلی به منظور استقرار نظام رکد و ارتقای عدالت محیورسرمایه انسانی
 طراحی و اجرای الگوی برنامه توسعه فردی ) (PDPکارکنان و مدیران طراحی نظام مدیریت ریسک یرپارچه ) (ERMدر بانک ملی ایران ارائه الگوی بانرداری جامع توسعهای (مگابانک توسعهای) برای بانک ملی ایران تدوی نظام توسعه محصوالت و خدمات نوی و طراحی سامانه مدیریت چرخه عمر محصول یا خدمت بازطراحی ساختار سازمانی بانک ملی با رویررد سرویسررا متناسب با ماموریت و رسالت بانک با تاکیید بیرسودآوری و توانمندسازی بانک ملی ایران
 5-8سازمانی
 بررسی تاثیر ایجاد انگیزه در کارکنان برای پیگیری وصول مطالبات معوق تاثیر تفرر سیستمی بر هماهنگی واحدهای ستاد با صف در بانک تبیی ضرورت و تأثیر نظارت بر مصارف در کاهش میزان مطالبات غیرجاری کعب تبیی جایگاه ضمانتنامههای ارزی در حقوق بی الملل -بررسی مزایا و معایب وارذاری برخی از امور انتظامی به بخش خصوصی

 ضرورت ،الزامات و پیشنیازهای بانرداری کرکتی بررسی تأثیر اجرای حاکمیت کرکتی بر عملررد کرکتها چالشها و و موانع وارذاری کرکتهای تابعه بانک ملی ایران و نقش نهادهای نظارتی در آن طراحی مدل جامع و بومی کده اقتصاد مقاومتی در بانک ملی 5-2مالی
 بررسی تاثیر کاخصهای سالمت مالی بر سودآوری بانک ارتباط بی مدیریت سود و کفایت سرمایه در بانک تاثیر الزامات نقدینگی برای بانرها در بازار بی بانری بررسی نقش کفایت سرمایه بر سودآوری بانک بهینهسازی اقالم عمده ترازنامه بانری ارائه راهرار به منظور کاهش داراییهای منجمد و غیرمولد و تبدیل آنها به داراییهای مولد ارائه مدل ارزشرذاری سهام کرکتهای زیرمجموعه بانک ،با توجه به نوا فعالیت آنها بررسی تأثیرات اعمال استانداردهای بی المللی  IFRSبر سودآوری بانک -بررسی چالشهای موجود در بانک ملی جهت کاهش هزینههای عملیاتی

-

بررسی کاخصها و راهرارهای نظارت اثربخش بر مصارف (به تفریک سرمایه ثابت و سرمایه
دررردش) در بانک ملی ایران

-

بررسی عوامل مؤثر بر زیان کعب به عنوان تهدیدی جدی برای سازمان با عنایت به لزوم سوددهی هر
مؤسسه مالی

-

تجزیه و تحلیل تهدیدها و فرصتهای پیشروی بانک ملی با ورود به بورس

-

امرانسنجی برارریری الگوهای مدیریت دارائی و بدهیهای ارزی بانک براساس مصوبات کمیته بال

-

بررسی تأثیر بخشودری مازاد جرائم تأخیر بر ایجاد انگیزه در بدهراران برای بازپرداخت دیون

-

بررسی اثرات اخذ کارمزد از تراکنشهای درون بانری (کارتها) بر رضایت و وفاداری مشتریان
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-

بررسی بهای تمام کده محصوالت بانک ملی با رویررد مهندسی مجدد فرآیند ارائه ای محصوالت به
منظور کاهش هزینهها

-

بررسی تأثیر برونسپاری امور مربوط به وصول مطالبات غیرجاری بر میزان کاهش مطالبات معوق

-

بررسی تأثیرات بودجهریزی عملیاتی بر سودآوری بانک

-

بررسی راهرارهای جدید و مؤثر وصول مطالبات در بانک ملی ایران

 بررسی کاخصهای مؤثر درآمدی بانک ملی به منظور بهینهسازی و تقویت کاخصهای مذکور بررسی عوامل کلیدی موفقیتآمیز در سایر بانکهای تجاری بر میزان کاهش مطالبات غیرجاری-

بررسی عوامل مؤثر بر زیان کعب به عنوان تهدیدی جدی برای سازمان با عنایت به لزوم سوددهی هر
مؤسسه مالی

-

بررسی و آسیبکناسی مطالبات معوق بانک

 بررسی و کناسائی تهدیدات برون سازمانی مؤثر بر افزایش مطالبات کناسایی و بررسی اثرات برونسپاری وصول مطالبات بر کاهش آن طراحی مدل مدیریت داراییها براساس مصوبات کمیته بال-

ارائه الگویی برای بررسی رابطه بی بانرداری کرکتی و مدیریت سود در بانکها

 5-2بازاریابی و مشتریان
-

بررسی رویررد اعتبارسنجی مشتریان در صدور کارت اعتباری

-

بررسی میزان استقبال و رضایت مشتریان از تبلیغات تلویزیون /بنرهای سطح کهر /سایت بانک و...

-

تبیی استراتژیهای وفاداری مشتریان و بهبود ارتباط با آنها با استفاده از ترنیک دادهکاوی

-

بررسی تاثیر سیاستهای آموزکی بانک بر عدم استفاده مشتریان از خدمات بانرداری الرترونیک

-

ارزیابی نیازها ،انتظارات و رفتارهای مالی فعلی و آتی مشتریان با تأکید بر مشتریان ممتاز )(VIP

 استراتژی مربوط به حفظ و ارتقای کمّی مشتریان و رضایت آنها-

بررسی اکاعه پارامترهای بصری و کعار بانک بر افزایش دید مثبت

 بررسی انواا روشهای تبلیغاتی موجود و تعیی نوا تبلیغ جهت افزایش مراجعه به دستگاههای خودپردازجهت کاهش هزینههای کتابی
 بررسی آثار حضور بانک در کبرههای اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برند بررسی آثار حضور بانک در کبرههای اجتماعی بر جذب مشتریان جدید-

بررسی بازاریابی رابطهمند و مرانیزم اجرای آن در بانک ملی ایران

-

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر ایجاد اعتماد و تعهد سازمانی در بانک

 بررسی ترنیکهای تجزیه و تحلیل رقبا در کبره بانری کشور بررسی کیوههای جذب منابع ارزان قیمت و کناسایی بازارهای هدف-

بررسی ضرورت بازاریابی دیجیتالی در بانک

 بررسی عادات رسانهای مشتریان بانک و طراحی برنامه تبلیغاتی کارآمد بررسی عوامل رضایتمندی و وفاداری مشتریان سپردهرذار اعم از حقیقی و حقوقی بررسی عوامل موثر بر ایجاد تصویر ذهنی سازمانی مثبت بررسی عوامل موثر در برندینگ و تبیی کاخصهای آن در بانک ملی ایران بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تصویر ذهنی سازمانی مثبت با تأکید بر فناوریهای دیجیتال بررسی نقش تبلیغات برتوسعه کسب و کارهای الرترونیری بررسی و ارائه راهبردهای بازاریابی الرترویری در بانک ملی ایران بررسی و تحلیل آثار فعالیت در کبرههای اجتماعی بر میزان معرفی بانک به نسل جوان بررسی و تدوی کاخصهای مشتریان مؤثر در تحقق اهداف بانک و طبقهبندی آنها براساس نیازمشتریان در هر طبقه
 بررسی و کناخت کانالهای ارتباطی با مشتریان جهت بهینهسازی روشهای ارتباطی موجود بررسی و کناسایی دالیل کاهش جذابیتهای خدمات بانری و ارائه راهبرد برای افزایش آنها -بررسی و مطالعه الگوهای جذب و حفظ مشتریان بزرگ (سازمانی و فردی)
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 تأثیر بازاریابی داخلی بر افزایش کیفیت خدمات و رضایت مشتریان تأثیر ترنولوژی اطالعات و ارتباطات ) (ITCبر بازاریابی خدمات بانری راهرارهای جذب ،وفادارسازی و احیاء مشتریان بانک ملی ایران کناسایی عوامل موثر بر ارتقای برند بانک ملی کناسایی عوامل و بررسی اثربخش تبلیغات هدفمند در افزایش سپردهها و تسهیالت کناسایی و انتخاب مناسبتری کانالهای ارتباطی در زمینه بازاریابی اجتماعی کناسایی و تجزیه و تحلیل فرصتهای بازار و ترکیب بهینه آمیخته بازاریابی طراحی مدل سنجش نظرات عمومی مشتریان بانک عوامل موثر بر پذیرش بانرداری الرترونیری از سوی مشتریان بانک ملی در مقایسه با بانکهای رقیب میزان تاثیررذاری پارامترهای بصری و کعار بانک بر افزایش دید مثبت عمومی نیازسنجی بازار در زمینه رویرردهای نوی بانری تحلیل رفتار مشتریان در سپردهرذاری و بازپرداخت تسهیالت با استفاده از کالن دادهها-

بررسی و کناسای الگوی سنجش سودآوری مشتری برای بانک

-

بررسی و ارائه مدلی برای بخشبندی مشتریان بر مبنای دادهکاوی

 5-۴حقوقی
 بررسی های الزم پیرامون چالش های موجود در دعاوی ورکرستگی از لحاظ ابعاد مالی و اقتصادی وخالهای تقنینی و تأثیر آن بر منابع بانک و راهبرد حقوقی مقابله با آن
 بررسی چالش دعاوی راجع به مبایعه نامه های مقدم و تأثیر آن در ابطال اسناد رهنی و راههای قانونیمقابله با آن
 بررسی پیرامون مسئولیت ضام در صورت ورکرستگی متعهد اصلی با توجه به مقررات قانونی در مقابلتعهدات تاجر ورکرسته
 -پژوهش درخصوص چالشها و ابهامات و اجماالت قوانی مناقصه و مزایده

 پژوهش درخصوص مشرالت ترهی محل اجرای طرح در کهرکهای صنعتی توسط بانرها پژوهش درخصوص نحوه اقاله امالک تملیری در بانرها ( با موضوا اقاله از منظر قانون مدنی متفاوتمیباکد)
 بررسی حقوقی راهرارهای نوی در باب عقود اسالمی وابزارهای مالی مرتبط تحلیل حقوقی معایب و مزایای صدور ضمانت نامه توسط کرکتهای بیمه 5-5منابع انسانی
 ارزیابی عوامل به وجودآورنده فرسودری کغلی کارکنان و راههای مقابله با آن در بانک بررسی نقش تعالی کخصیت در پیشبینی و مدیریت تعارضات کارکنان و مدیران در بانک ارائه مدلی برای نظام ارزیابی عملررد کایسته محور با رویررد جانشی پروری بررسی ضرورت آزمونهای روان کناختی و مهارتی برای انتصابات در مشاغل مهم و کلیدی ارایه راهرارهای جذب مدیران حرفهای و متخصص در کرکتهای تابعه بانک ملی ایران ارائه راهرارهای نوی برای ارتقاء سالمت جسمانی و کاهش استرسهای کغلی پرسنل حفاظت فیزیری امرانسنجی طراحی و توسعه نظام آموزش از راه دور در بانک به صورت رسترده بررسی اثر فضاسازی جذاب محیط کار با رعایت استانداردهای مختلف در زمینه ایمنی و حفظ آرامش درمحیط کار
 بررسی بیماریهای سازمانی (کایعهسازی ،سروت سازمانی ،فراموکی سازمانی ،بیانگیزکی).. ، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک بررسی تأثیر برنامههای آموزکی در ارتقای بهرهوری نیروی انسانی بررسی تبیی مولفههای موثر بر طراحی دورههای آموزکی با تاکید بر اثربخش کیوههای نوی آموزش بررسی چگونگی ایجاد تغییر در تفرر سازمانی در راستای تعالی سازمانی بررسی چگونگی ایجاد فرصتهای یادریری نظاممند و منسجم و نحوه رعایت عدالت آموزکی در بانک -بررسی رابطه توانمندسازی مهارتهای ارتباطی با عملررد کغلی
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 بررسی رضایت همراران از خدمات ارائه کده در مراکز درمانی طرف قرارداد در سطح کشور بررسی کیوهها و الگوهای نوی آموزکی در دنیا و امرانسنجی پیادهسازی آنها در بانک بررسی عوامل رفتاری کارکنان در ارتقای میزان عالقمندی مشتریان به بانک بررسی عوامل مؤثر بر کاهش انگیزه کارکنان به عنوان مهمتری سرمایه بانک بررسی کیفیت ارائه خدمات رفاهی و درمانی مراکز طرف قرارداد با بانک و تأثیر آن بر رضایتمندیکارکنان
 بررسی میزان کارایی و ضرورت آزمونهای روان کناختی کغلی برای انتصابات در مشاغل کلیدی بررسی میزان تأثیر اجرای نظاممند مدیریت دانش بر بهرهوری کارکنان بانک بررسی میزان عوامل مرتبط با آسیبپذیری روانکناختی کارکنان بررسی نقش آموزش در کیفیت ارائه خدمات ارزی در کرایط قبل و بعد از تحریم و رعایتاستانداردهای بی المللی
 بررسی نقش برونسپاری خدمات درمان بستری در رضایتمندی همراران در سطح کشور بررسی هزینه فایده برونسپاری دورههای آموزکی راهرارهای افزایش کادابی و انگیزه کاری پایدار کارکنان کعب بانک ملی ایران با توجه به محدودیتهایسازمانی موجود
 کناسایی عوامل موثر بر فشار روانی و بررسی رابطه آن با عملررد فردی و سازمانی کناسایی مولفههای کایستگی مدیران صف و ستاد کناسایی و احصای ریسکهای منابع انسانی کناسایی و احصای کاخصهای بهرهوری منابع انسانی (طراحی و استقرار سیستم مدیریت بهرهوریمنابع انسانی)
 کناسایی و احصای کاخصهای کلیدی عملررد)(KPI -کناسائی راهرارهای ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح دانش و آراهی کارکنان بانک

 طراحی مدل صالحیت حرفهای بانک ملی ایران طراحی مدلی برای سنجش کیفیت و اثربخشی آموزش کارکنان در مؤسسات و مراکز خارج از بانک 5-6اعتباری
 موانع اعطای تسهیالت به بخش تولید/صنعت ،با استفاده از ترنیکهای دادهکاوی و... آسیب کناسی نظام بررسی طرحها در بانک ملی و ارائه الگوی بهینه برای آن آسیبکناسی و ارائه الگوی بهینه فرآیند بررسی طرحهای اعتباری بررسی تطبیقی کیوههای نوی مطالعات درخصوص امرانسنجی طرحهای اقتصادی بانک در کشورهایمنتخب
 بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای یرنواخت اعطای تسهیالت ابالغی بانک مرکزی و ارائه طریق در مواجههبا ادعاهای احتمالی مشتریان بانک و چالشهای پیشروی سیستم بانری در صورت استفاده از قراردادهای
مذکور
-

بررسی برون سپاری فرآیندهای بررسی طرحها ،مخاطرات آن و ارائه راهرار

 بررسی چگونگی اعطای تسهیالت مجدد به بدهراران بخشهای مختلف اقتصادی و تأثیر آن بر میزانوصول مطالبات
 بررسی در خصوص مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی بانک در قبال خسارات وارده به مشتری بررسی کرط داوری در قراردادهای دولتی از جمله بانرهای دولتی و موانع قانونی و راهرارهای رفع آن بررسی قیمت تمام کده خدمات اعتباری و روکهای تأمی هزینههای مزبور بررسی نقش وثایق در اعطای تسهیالت و جلوریری از ایجاد مطالبات معوق بررسی و ارائه راهرار درخصوص دعاوی مربوط به ضمانتنامههای بانری و توقف فرآیند پرداخت با نظربر وقوا اعمال مجرمانه در صدور آن
 بررسی و ارائه راهرار در خصوص علت عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به نسبت اصل و سود درعقود مشارکتی توسط ادارات اجرایی ثبت در پروندههای اجرایی
 -برارریری الگوریتمهای هوش مصنوعی در تبیی و ارائه کاخصهای مؤثر اعتباری
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 تدوی بانک اطالعاتی جامع برای پرفورماها یا پیشفاکتورهای مقایسهای در بررسی فنی طرحها کناسایی و برارریری ابزارهای الزم جهت کناسایی ذی¬نفعان واحد در فرآیند بررسی طرح طراحی مدل مناسب اعتبارسنجی مشتریان 5-7استراتژی
 بررسی روش بهبود برنامه عملیاتی و کاربردی بانک در راستای افزایش توان و بهرهوری کارکنان بررسی و اندازهریری کاخصهای عدالت و کارایی در نظام بانک ملی مطالعه تطبیقی درخصوص رتبهبندی کعب بانکها و ارائه الگوی مناسب 5-1تدارکات
 بررسی چگونگی فروش اموال تملیری در کرایط رکود بازار ارائه مدلی مناسب برای پیادهسازی مدیریت انرژی در بانک ملی-

آیندهپژوهی تاثیر صنعت بانرداری در تدوی برنامه استراتژیک طراحی فضاها و اررونومی تجهیزات

 بررسی راههای ارتقای کارایی و اثربخشی واحدهای مهندسی کاغل در بخش ارائه خدمات مهندسیساختمانهای کثیر بانک
 بررسی مزایا ،معایب و موانع پیادهسازی استاندارهای ایزو در سازمان بانک با تاکید بر  ۲استانداردISO50001مدیریت انرژیISO14001 ،مدیریت سبز (محیط زیست)ISO45001 ،مدیریت
ایمنی و بهداکت کغلی و نظام آراستگی S۶
-

تدوی برنامه راهبردی بانک برای طراحی فضاهای کاری و اررونومی تجهیزات و لوازم با تاکید بر آینده
پژوهی صنعت بانرداری

 تدوی برنامه راهبردی بانک برای مقاومسازی ساختمانهای واجد کرایط بانک مستندسازی روکهای طراحی ،اجرا ،سرویس و نگهداری در ساختمانهای بانک ملی 5-3بین الملل
 اثرات و کیوههای مختلف جرم پولکویی در امور ارزی بانک (بازررانی و غیربازررانی) و بررسیمقایسهای تأثیرات منفی آن

 اعتبار سنجی هوکمند مشتریان ضمانتنامههای ارزی امرانسنجی استفاده از اوراق مشتقه موجود در بازارهای بی المللی برای پوکش ریسک نرخ ارز و با درنظر ررفت عملیات
 5-81بانکداری بدون ربا
 آسیبکناسی و بررسی علل عدم موفقیت در دعاوی مطروحه در مجامع بی المللی در حوزهضمانتنامههای ارزی
 بررسی امران بهرهمندی از ظرفیتهای صندوق ضمانت صادرات و کرکتهای بیمه در صدورضمانتنامه و ضمانتنامه متقابل ارزی با تمرکز بر ابعاد حقوقی موضوا باالخص در کرایط فعلی حاکم
بر فعالیتهای بی المللی بانکهای ایرانی
 بررسی آثار منفی و نیز فرصتهای ایجاد کده ناکی از تحریم بر فعالیتهای ارزی و سودآوری کعبداخل و خارج
 بررسی تأثیر تحریمها بر کاهش حجم صدور ضمانتنامههای ارزی و درآمدهای حاصله و ارائهراهرارهای مقابله با آن
 بررسی راهرارهای رسترش خدمات کارمزدی در بخش ارز بررسی کرایط حضور بانک درسایرکشورها درقالب تاسیس ویا خرید سهام بانک خارجی بررسی و کناسایی روشهای ارائه خدمات ارزی و جلب رضایت مشتریان در دوران تحریم بررسی و مقایسه وضعیت بانرهای خارجی در پایبندی به تعهدات تحت ضمانتنامههای ارزی متقابلصادره به نفع بانرهای ایرانی در کرایط اعمال تحریمها
 بررسی و تأثیر برونسپاری وصول مطالبات غیرجاری بر کاهش میزان مطالبات در حوزه ضمانتنامههایارزی
 جایگاه ضمانتنامههای ارزی در تسهیل مبادالت و قراردادهای بی المللی راهرارهای حقوقی بی المللی در مواجهه با تحریمها در رابطه با عدم ایفای تعهدات بانرهای کاررزارخارجی تحت ضمانتنامههای ارزی صادره براساس تضمی متقابل ایشان
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 کناسایی ،بررسی و تبیی اثرات نامطلوب تحریم در ارتباط با امور ارز بازررانی (اعتباری اسنادی ،حواله/برات ارزی) به منظور پیشگیری از تحمیل هزینههای مشابه با استفاده از تجربیات رذکته
 اوراق صروک ارزی و کاربرد آن در کرایط تحریمی در راستای تامی مالی بخش ارزی بانک 5-88فناوری اطالعات
 نقش بانرداری الرترونیک بر کاهش معوقات بانری ارائه راهرارهای مناسب جهت برارریری کبرههای اجتماعی بهمنظور سودآوری سرویسهای بانری استخراج کاخصهای بهرهوری خدمات بانرداری استفاده ازسیستمهای خبره در عملیات بانری-

بررسی روندهای جهانی استفاده از ابزارهای بانرداری الرترونیک و ارائه راهرار برای بانک ملی

-

بررسی کیوههای پیادهسازی سیستم مرکزی ) (Core Bankingمبتنی بر بانرداری اسالمی در مقایسه با

سیستم مرکزی ) (Core Bankingبانکهای تجاری متداول در جهان
 بررسی میزان تاثیر خدمات بانرداری الرترونیری نوی (بام) در افزایش منابع و درآمدهای کارمزدی بانک بررسی نحوه نهادینه کدن واسطههای پرداخت الرترونیک غیربانری در ایران بررسی نقش روابط عمومی الرترونیک در افزایش منابع بانک و ارائه مدلهای مرتبط تهدیدات سایبری فراروی کبره بانری و رسالت بانکها در تحقق پدافند سایبری چگونگی تحلیل هزینه فایده خدمات بانرداری الرترونیک کاربرد کالن داده در صنعت بانرداری کاربردهای هوش امنیتی در کبره بانری نقش ترنولوژی رایانش ابری در ارائه سرویسهای بانری نوآوری و فناوریهای جدید در حوزه امنیت در کبره بانری نوسازی و تجدید ساختار بانک براساس پیشرفتهای بانرداری الرترونیک -ارائه مدل بانرداری باز ویژه بانک ملی با در نظر ررفت مرانیزمهای امنیتی و الزامات کشوری

 مدلسازی معماری سیستمها و سامانههای موجود بانک ملی بررسی تطبیقی مدلهای مرجع بانری در حوزه معماری)(BIAN,IFW,... 5-82مدیریت ریسک
 بررسی رابطه بی ساختار هیات مدیره و ریسک در بانکها تاثیر فرآیند بانرداری الرترونیک در کاهش نرخ ریسک بانک تاثیر اندازه و نسبت اهرم مالی بر ریسکپذیری بانک اسناد خزانه اسالمی و نقش آن در تامی مالی و ریسکهای مترتب بر آن در بانک بررسی رابطه بی ساختار سپردهها با ریسک ورکرستگی بانک /سودآوری بانرها /زیاندهی بانک بررسی ریسکهای مرتبط با خدمات الرترونیک بانک ملی ایران ارائه الگوی مناسب برای اندازهریری ریسک داراییهای بانک ارائه مدلی برای آزمون استرس ) (Stress testدر بانک ملی ایران ارزیابی ریسک نقدینگی در بانکها با تأکید بر کاخصهای سودآوری و اهرمهای مالی بررسی پیشنیازهای استقرار مدل پیشبینی ریسک بازار (نرخ ارز ،نرخ بهره و غیره) براساس الزاماتکمیته بال
 بررسی اثرات تک نرخی یا چندنرخی کدن ارز در ریسک نرخ ارز بازار بررسی امرانسنجی و نحوه ورود بانک در تسهیالت کنسرسیومی و مدیریت ریسک اعتباری بانک در آن بررسی تأثیر رعایت قوانی و مقررات (تطبیق) بر ریسک کهرت بانک بررسی تأثیر ریسک عملیاتی و ریسک کهرت بر بازده بانک بررسی مدلهای بهینهسازی پرتفوی بانک با در نظر ررفت انواا سنجههای ریسک بازدهی بررسی نظام کنترلهای داخلی در بانک به منظور کاهش ریسک عملیاتی بررسی نقش و ضرورت مدیریت تداوم کسب و کار) ، (BCPدر حوزههای فناوری اطالعات ،لجستیکو سیستمهای بحرانی بانک ملی ایران
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 بررسی نوسانات بازار و تعیی مارژ مناسب برای جلوریری از افزایش ریسک در بانک بررسی و آسیبکناسی تنگناهای قانونی در مسیر پیادهسازی استانداردهای بی المللی در حوزه بانرداری بررسی و تعیی کاخص به منظور مدیریت ریسک فناوری اطالعات بررسی و طراحی نظام مدیریت ریسک منابع انسانی تأثیر ریسک غیرعملیاتی بر تغییرات سود پرتفوی سرمایهرذاریهای بانک کناسایی ،تبیی و ارائه راهرار بهمنظور کاهش ریسکهای مترتب بر صدور ضمانتنامههای ارزی کناسایی و ارزیابی ریسکهای هر یک از فرآیندهای بانک و تعیی راهرارهای پوکش آنها طراحی سیستمی برای محاسبه میزان مجاز برای پذیرش ریسک دربانک ملی ایران براساس روش "ارزشدرمعرض خطر "
 طراحی سیستمی برای محاسبه میزان مجاز پذیرش ریسک در عملیات ارزی -مدیریت ریسک تجارت آنالی

 5-89نظارت و سیاستگذاری ،مقررات و آئین نامه ها
 -بررسی الگوها ،الزامات و قوانی

 Peer-to-peer- lendingدر ایران

 بررسی نقاط ضعف و قوت اعمال نظارت بر مصارف بصورت مرانیزه و برخط و مقایسه آن با سیستمموجود فعلی با توجه به تجارب سایر بانکها در ای زمینه
 بررسی و آسیب کناسی تنگناهای قانونی در مسیر پیادهسازی استانداردهای بی المللی در حوزه بانرداری بررسی اثرات تک نرخی یا چند نرخی کدن ارز بر اجرای طرحها بررسی بیت کوی ) (Bitcoinو نقش آن در فرآیند پولشویی و تأمی مالی تروریسم بررسی تاثیر قوانی مرتبط با امور بانری در قانون بودجه سنواتی کل کشور ،بر میزان مطالبات کبره بانری بررسی ترنیرهای استانداردسازی فرمهای مورد استفاده در صف و ستاد بانک ملی ایران -بررسی عوامل موفقیت کعب موفق بانک و ارائه مدلی اجرایی برای سایر کعب

 بررسی قوانی و مقررات مربوط به بانرداری اسالمی و الزامات بانکهای مرکزی کشورهای اسالمی برایارائه خدمات
 بررسی میزان اثر بخشی کنترلهای داخلی در پیشگیری از پولشویی و تأمی مالی تروریسم بررسی نظام کنترل داخلی در بانک بهمنظور کاهش ریسک عملیاتی بررسی و تعیی الگوهای رفتاری و نیز مصادیق نقل و انتقاالت مرتبط با تأمی مالی تروریسم طراحی یک برنامه مؤثر و کارا در زمینه کناسایی مشتریان ) (KYCبرای پیشگیری از بروز پولشویی وتأمی مالی تروریسم
 مشرالت و موانع اجرایی کدن قانون بررزاری مناقصات در بانک های دولتی بررسی مشرالت بانکهادرعملیات اجرای قراردادهای رهنی واحدهای خارج ازکشور
 -نقد و بررسی ماده  9۴9آیی نامه اجرای اسناد الزم االجراء در روند اجرایی پروندههای بانری

 ________________________________________________65اولویت های پژوهشی سازمان ها و ارران ها

 -6بانک دی
 آسیب کناسی فرهنگ کار موجود در کعب و ستاد بانک دی و کناسایی مولفه های فرهنیگ کیار مطلیوب ازمنظر مشتریان
 کناسایی مولفه های فرهنگ کار مطلوب در بانک دی از منظر ذینفعان طراحی الگوی سرمایه رذاری منابع انسانی در بانک دی و اندازه ریری ریسک و بازده سرمایه انسیانی بانیکدی
 طراحی نظام جامع سالمت بانک دی بر اساس استانداردهای جهانی طراحی الگوی انگیزش کارکنان و مدیران در بانک دی طراحی برنامه ارتباطی communication planاثربخش در بانک دی طراحی ارزش های کاری و رفتاری در بانک دی طراحی خدمات رفاهی با رویررد سبد انتخابی بررسی اثربخشی نظام مدیریت استعدادها در بانک دی و طراحی سیسیتم انگیزکیی اسیتعدادهای سیازمانی –مطالعه موردی بانک دی
 بررسی رابطه کایستگی های روسای کعب و عملررد کعب بانک دی سنجش سطح عدالت سازمانی در کیعب و سیتاد بانیک دی و کناسیایی عوامیل میوثر بیر احسیاس عیدالتسازمانی -مطالعه موردی بانک دی
 طراحی الگوی ارزیابی تعالی فردی در بانک دی با رویررد انتخاب کارمند ممتاز طراحی الگوی سبک زندری کاری مطلوب در بانک دی بررسی و مقایسه الگوهای مختلف سنجش رضایت کغلی کارکنان و سنجش رضایت کغلی کارکنان بانک دیبر اساس بهتری الگو
 طراحی الگوی مطلوب حسابداری منابع انسانی در بانک دی آسیب کناسی نظام توسعه مسیر پیشرفت کغلی -مطالعه موردی بانک دی بررسی چالش های پیاده سازی نظام انجم های خبرری در بانک دی سنجش ارزش های سازمانی های سازمانی در ستاد و کعب بانک دی و عوامل موثر بیر تیدوی ارزش هیایسازمانی
 طراحی الگوی مطلوب مدیریت باکگاه کارکنان در بانک دی-

طراحی الگوی مطلوب توسعه فردی  -مطالعه موردی بانک دی

 طراحی ابزارهای بانری برای بنگاه های کوچک و متوسط طراحی مدل چرخه عمر محصوالت و خدمات بانک دی ارایه مدل پویا برای محاسبات مالی طرح های بانری طراحی محصوالت و خدمات جدید بانری مبتنی بر درآمدهای کارمزدی بررسی ورود بانک به سرمایه رذاری در حوزه فی تک و استارتاپ ها بررسی پروژه های تامی مالی طرح های مربوط به ارزهای دیجیتالی و مجازی (بالک چی و)... ارائه محصوالت بیمهای برای ابزارهای مالی پر ریسک کناسایی عوامل موثر بر تجهیز منابع ارزانقیمت و ارائه الگوی مناسب بررسی راهرارهای جذب درآمدهای غیرمشاا کناسایی روش های نوی ارائه خدمات و طراحی محصوالت جدید اعتباری بر اساس نیاز سنجی مشتریان به کارریری الگوریتم های هوش مصنوعی (یاد ریری  ،تحقیق کبره های عصبی ) در حوزه های کشف تقلبوتشخیص نفوذ وامنیت پایانه ها
 استراتژی تنوا درآمدها و تاثیرات آن بر بازدهی بانک تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتری به منظور بخش بندی و مدیریت سودآوری مشتریان بررسی راهرارهای نوی و موثر وصول مطالبات و تجربه های موفق دنیا ارائه الگویی جهت تعیی ترکیب بهینه پرتفوی مصارف بررسی تجربیات بانرهای خارجی و کناسایی نوآورهای نوی تامی مالی اسالمی پیش بینی آینده صنعت بانرداری و ارائه راهرارهای عملیاتی بررسی الگوی های توسعه بانرداری جامع(اختصاصی،کرکتی،خرد)دردنیا وارائه الگویی برای بانک دی تدوی راهبردهاو طراحی مدل کسب وکار،نقشه راه بانرداری باز بانک دی تدوی برنامه مسئولیت اجتماعی)( CSR امنیت بانرداری در بستر کبره های اجتماعی راهرار های مقابله با بد افزارهای بانری طراحی ابزارهای بانری برای بنگاه های کوچک و متوسط طراحی مدل چرخه عمر محصوالت و خدمات بانک دی ارایه مدل پویا برای محاسبات مالی طرح های بانری طراحی محصوالت و خدمات جدید بانری مبتنی بر درآمدهای کارمزدی -بررسی ورود بانک به سرمایه رذاری در حوزه فی تک و استارتاپ ها
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 بررسی پروژه های تامی مالی طرح های مربوط به ارزهای دیجیتالی و مجازی (بالک چی و)... ارائه محصوالت بیمهای برای ابزارهای مالی پر ریسک کناسایی عوامل موثر بر تجهیز منابع ارزانقیمت و ارائه الگوی مناسب بررسی راهرارهای جذب درآمدهای غیرمشاا کناسایی روش های نوی ارائه خدمات و طراحی محصوالت جدید اعتباری بر اساس نیاز سنجی مشتریان به کارریری الگوریتم های هوش مصنوعی (یاد ریری  ،تحقیق کبره های عصبی ) در حوزه های کشف تقلبوتشخیص نفوذ وامنیت پایانه ها
 استراتژی تنوا درآمدها و تاثیرات آن بر بازدهی بانک تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتری به منظور بخش بندی و مدیریت سودآوری مشتریان بررسی راهرارهای نوی و موثر وصول مطالبات و تجربه های موفق دنیا ارائه الگویی جهت تعیی ترکیب بهینه پرتفوی مصارف بررسی تجربیات بانرهای خارجی و کناسایی نوآورهای نوی تامی مالی اسالمی پیش بینی آینده صنعت بانرداری و ارائه راهرارهای عملیاتی بررسی الگوی های توسعه بانرداری جامع(اختصاصی،کرکتی،خرد)دردنیا وارائه الگویی برای بانک دی تدوی راهبردهاو طراحی مدل کسب وکار،نقشه راه بانرداری باز بانک دی تدوی برنامه مسئولیت اجتماعی)( CSR امنیت بانرداری در بستر کبره های اجتماعی-

راهرار های مقابله با بد افزارهای بانری

 تأثیر تحریم های ثانویه بر روابط کاررزاری خارجی تأثیر چند نرخی کدن ارز بر حجم عملیات ارزی بانک دی راه های جذب مشتریان جدید با توجه به اعمال تحریم های ثانویه با توجه به تحریم بانک دی بر اساس اطالعات غیر واقعی  ،راه های برون رفت از تحریم  OFACچیست؟ آثار سیاست های ارزی بانک مرکزی بر دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی علل عدم رعایت قوانی و مقررات بانری توسط کارکنان بانک کیوه های اعمال نظارت در بانک های خصوصی و دولتی آسیب کناسی علل بروز تخلف و تقلب در کبره بانک بررسی تاثیر کیفیت رسیدری به کرایات بر کاخصهای عملرردی بانرها -آسیب کناسی اکتباهات پر تررار در سطح کعب بانک و راهرارهای کاهش آنها

 عوامل موثر در حفظ حقوق بانک در ارتباط با قراردادهای منعقده با کرکت های تابعه-

روش ها و سیستم های نظارتی در نظام بانری کشورهای درحال توسعه

 کناسایی عوامل کلیدی موفقیت اجرای بانرداری بدون ربا در بانک دی بررسی و تعیی رویرردها و راهرار های تعمیق بینش و باور های ذی نفعان در تحقق بانرداری اسالمی دربانک دی
 ارزیابی اثربخشی آموزش بانرداری اسالمی در بانک دی ارزیابی اثر بخشی نقش فناوری های نوی در ایجاد فرصتها و چالشهای پیش رو در کناسایی ذینفع واقعیدر ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامی مالی تروریسم
 بررسی ابعاد کیفری جرم تامی مالی تروریسم فرآیند توزیع تا اعالم وصول واکاوی مخاطرات و بحران های نظام بانری و ارائه الگوی اجرایی مدیریت رسانه ای آن (مطالعه موردی بانکدی)
 سنجش اثربخشی تبلیغات بانک دی کناخت و طراحی پرسونای مشتریان بانک دی در حوزه  SME’sجهت کخصی سازی پیام ،محتوا ،خدماتو محصوالت
 پیاده سازی و کناسایی فرصت های بهبود مدیریت تجربه مشتریان در بانک دی (مورد مطالعه؛ کعب یابانرداری الرترونیک)
 بررسی رابطه میان کاخص تالش مشتری ) (customer effort scoreبا رضایت ،وفاداری و ریزشمشتری در بانک دی
 کناخت عادات رسانه ای رروههای مختلف مشتریان بانک دی با هدف تدوی استراتژی ارتباطی – رسانه ای نگاکت کبره تداعی های برند بانک دی نزد مشتریان با استفاده از نقشه مفهومی برند)(bcm ممیزی برند و بررسی روابط میان کاخص های آن در صنعت بانرداری (مورد مطالعه :بانک دی) طراحی مدل کهرت ) (Reputationبرای بانک دی با تاکید بر تفاوتهای ادراکی ذی نفعان ارائه مدل ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک تجزیه وتحلیل وارزیابی ریسک فعالیت های بانک دی و ارائه الگویی بومی به منظور مدیریت ریسک ارزیابی میزان ریسک پذیری هر یک از دارائیهای مالی در اثر نوسانات بازار وارزش پول -ارائه مدلی جامع از ارزیابی ریسک های مختلف بانک دی
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 تدوی الگوریتم استاندارد اعالم درخواست تا ابالغ و اجرای نظارت برحس اجرای تصمیمات هیأت مدیره تاسطح کعب و کرکتها
 ارائه مدل  DAShboardingاختصاصی برای هیأت مدیره و مدیریت دفتر هیأت مدیره ،با رویررد چابریسازمانی
 تامی مالی اسالمی پروژه ها از طریق انتشار اوراق بهادار با پشتوانه ره ثانویه تعیی مدل بهینه سازی پویای پرتفوی سرمایه رذاری بورسی با احتساب هزینه معامالتی تعیی نسبت بهینه سرمایه رذاری های بورسی و غیربورسی در بانرهای داخلی اندازه ریری ارزش در معرض خطر سرمایه رذاری های بانک و راهرارهای مینیمم سازی بانرداری باز)(Open Banking تحلیل پیشرفته ،هوش مصنوعی ،یادریری ماکی رابط های تعاملی مشتریان(چت بات ،رابط های صوتی تلف همراه) ،رجت های هوکمند ،تجهیزات پوکیدنی فناوری بالکچی  ،قراردادهای هوکمند طراحی الگوی نوآوری بومی بانک دی بر اساس وضعیت موجود طراحی مدل افزایش درآمدهای کارمزدی مبتنی بر بانرداری الرترونیک طراحی زنجیره ارزش رروه مالی دی بازکناسی مدیریت کاری و هلدینگ داری رروه مالی دی کناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سازمانها -مورد بانک دی استقرار مدیریت دانش در بانک دی بخش بندی کسب و کارهای کوچک و متوسط  (SMEها) بر مبنای نیاز مشتریان ای حوزه ها -طراحی کانال های ارتباطی با مشتریان حوزه های کسب و کارهای کوچک و متوسط(  SMEها)

 -6شرکت گاز استان البرز
 طرح ریزی و استقرار فرآیند مدیریت ترنولوژی و نوآوری (بر اساس مدل های علمی( بررسی رفتارهای نا ایم در بی کارکنان کرکت راز استان البرز بررسی و ارائه راهرار استقرار مناسب دستورالعمل های ایمنی در پروژه های اجرایی با مد نظر قرار دادنارتقاءفرهنگ  HSEدر سازمان
 پژوهش در خصوص عدم رعایت مقررات و دستورالعمل ها ایمنی توسط پیمانراران فعال در کرکت رازاستان البرز

 کناسایی خطرات ارزیابی و آموزش مخاطرات بر مبنای ارزیابی ریسک با هدف فرهنگ سازی در کرکت رازاستان البرز
 تجزیه و تحلیل اثرات ناکی از کار کیفتی کارکنان کرکت راز استان البرز در بروز حوادث مطالعه و پژوهش در خصوص خستگی ) (FATIGUEکارکنان کرکت راز استان البرز در محیط کار وارتباط آن با حوادث
 بررسی زمینه توسعه و ارتقای مسئولیت اجتماعی در کرکت راز استان البرز کندوکاو و پیشنهاد ساختار نوی مدیریتی بحران و پدافند غیر عامل و کاخص های ارزیابی عملررد درکرکت راز استان البرز
 تاثیر بررزاری جلسات دوره ای پرسش و پاسخ میان مدیران و کارکنان کرکت راز استان البرز بر باال بردنانگیزیش
 بررسی زمینه های ارتقای عملررد کرکت راز استان البرز در حوزه مسولیت اجتماعیبررسی ارتباط میان کفاف سازی روند توزیع پاداش  ،مزایا  ،امتیازات و نظام ارزیابی بر ایجاد اعتماد کارکنان
کرکت راز استان البرز
 بررسی تاثیر میزان کناخت کارکنان کرکت راز استان البرز از جایگاه  ،وظابف و اهداف کرکت و جایگاه ونقش خود در سازمان بر افزایش احساس مسولیت کغلی و تعلق کارکنان به سازمان
 بررسی تاثیر تغییرات مدیریتی بر روی فرهنگ سازمانی در کرکت راز استان البرز بررسی تاثیر میزان کناخت کارکنان کرکت راز استان البرز از جایگاه  ،وظایف و اهداف کرکت و جایگاه ونقش خود در سازمان بر افزایش احساس مسولیت کغلی و تعلق کارکنان به سازمان
 آسیب کناسی مربوط به تاثیر طراحی ساختار و رتبه های سازمانی و محدودیتهای در نظر ررفته کده آن برانگیزه  ،عملررد  ،پیمودن مسیر کغلی و پیشرفت کارکنان کرکت راز استان البرز با در نظر ررفت باالرفت
سطح تحصیالت
 -ارائه مدلی جهت آموزش کارکنان پیمانرار در سطح کرکت راز استان البرز

-

بررسی میزان اثر بخشی کیفی آموزش در سطح کرکت راز استان البرز

 ارتباط رفتار اجتماعی و ارزکهای اخالقی با رضایت کغلی کارکنان ورزش کرکت راز استان البرز با تاکید برجامعه زنان صنعت راز
 بررسی اررونومیک و کرایط محیط کار بر سالمت زنان کاغل در کرکت راز استان البرز بررسی سطح سواد رسانه ای کارکنان کرکت راز استان البرز در مواجهه با ترنولوژی های نوی ارتباطی واطالعاتی
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 بررسی تطبیقی نحوه پوکش خبری وقایع مرتبط با کرکت راز استان البرز در مطبوعات و خبر رذاری ها -نقش روابط عمومی در کاهش اثرات منفی کایعات در سطح کرکت راز استان البرز

-

بررسی نقش زن و مرد در خانواده از منظر قانون و اجتماا و تاثیر آن بر عملررد سازمانی (مطالعه موردی
کرکت راز استان البرز(

 بررسی عوامل انگیزکی موثر بر موفقیت های کغلی مادران کارمند کاغل در سطح کرکت راز استان البرز بررسی نقش صنعت راز در بهبود کاخص های توسعه جنسیتی استان البرز بررسی رابطه باورهای جنسیتی و خود باوری در موفقیت های کغلی در کارکنان زن و مرد کرکت راز استانالبرز
 آسیب کناسی تبعیض های جنسیتی در میان بانوان کاغل در سطح کرکت راز استان البرز بررسی عوامل موثر بر سالمت روان بانوان کاغل در سطح کرکت راز استان البرز (از دیدراه آسیبهایاقتصادی و اجتماعی ناکی از فرآیند ها و محیط های کاری
 بررسی تاثیر میزان کناخت کارکنان از جایگاه  ،وظایف و اهداف کرکت و جایگاه و نقش خود در سازمان برافزایش تعهد و تعلق کارکنان کرت راز استان البرز
 مطالعه تاثیر کایعات سازمانی بر عملررد کارکنان کرکت راز استان البرز بررسی و اولویتبندی کاخصهای ارزیابی ترریم کارکنان در سطح کرکت راز استان البرز تاثیر جو کاد سازمان بر عملررد کارکنان کرکت راز استان البرز تاثیر کار راهه کغلی در حفظ و نگهداکت نیروی انسانی در سطح کرکا راز استان البرز بررسی عوامل سازمانی موثر بر تعادل کار و زندری و تحریم بنیان خانواده کارکنان کرکت راز استان البرز تاثیر نقش های جنسیتی در خانواده ایرانی اسالمی از منظر قانونی و اجتماعی بر عملررد سازمانی (مطالعهموردی کرکت راز استان البرز(
 سنجش رضایتمندی کغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان کرکت راز استان البرز بررسی رابطه باورهای جنسیتی و خودباوری در عملررد کغلی کارکنان کرکت راز استان البرز بررسی عوامل موثر بر سالمت روان زنان کاغل در کرکت راز استان البرز ( از دیدراههای اقتصادی ،اجتماعی ناکی از فرآیندها و محیط های کاری و(..
 طراحی مدل مطلوب رردش کغلی با رویررد افزایش پویایی و خالقیت کارکنان در کرکت راز استان البرز بررسی دیدراه کارکنان نسبت به رعایت اصل کایسته ساالری در فرایند انتصابات کرکت راز استان البرز تاثیر طراحی ساختار و رتبه های سازمانی بر پیمودن مسیر کغلی با مطالعه نقش میانجی بر ارتقاء سطحتحصیالت کاغل در کرکت راز استان البرز

 بررسی مقاومت احتمالی کارکنان در کلیه سطوح (کارکناس  ،سرپرست و مدیران) در برابر پیاده سازینظامهای نوی مدیریتی در کرکت راز استان البرز
 بررسی رابطه بی کایستگی های عمومی مشاغل و اثر بخشی برنامه های جانشی پروری در کرکت رازاستان البرز
 تعیی کاخصهای کارآفرینی سازمانی و رتبه بندی آنها در کرکت راز استان البرز آسیب کناسی نظام فعلی سازماندهی در کرکت راز استان البرز و تحلیل فاصله ای آن با نظام مطلوبسازماندهی
 عوامل موثر بر طراحی سازمان خالق در سازمانهای دولتی (مطالعه موردی کرکت راز استان البرز( کناسایی نارسایی ساختار های سازمانی کرکت راز استان البرز و ارائه راهرارهای الزم در راستای چابرسازیساختار
 بررسی امران تغییر رویررد سازماندهی ساختارهای سازمانی کرکت راز استان البرز از وظیفه ای و بخشی بهفرایندی
 تعیی کاخصهای کرا آفرینی سازمانی و رتبه بندی آنها در کرکت راز استان البرز عوامل موثر بر طراحی سازمانی خالق در کرکت راز استان البرز نقش استراتژی برونسپاری فرایندی بر عملررد کرکت راز استان البرز( تسهیل فعالیتهای کرکت  ،کاهشهزینه ها ،موانع و چالشها  ،فرصت ها  ،تهدیدها(
 کناسایی پارامترها و فرایند های موثر بر حوزه توسعه منابع انسانی در کرکت راز استان البرز ارائه مدل ارزکهای سازمانی جهت کرکت راز استان البرز امرانسنجی و ارائه طریق به منظور بهبود مشخصات کمی و کیفی فراورده ها با توجه به مقتضیات بازارهایهدف
 بررسی و ارائه مدل و ساختار سازمانی در راستای افزایش و بهبود عملررد کرکت راز استان البرز بررسی و ارائه راهرارهای افزایش کیفیت زندری کارکنان کرکت راز استان البرز بررسی ارتباط بی کایستگی های کغلی کارکنان (فنی  ،عمومی  ،روانشناختی) با میزان استرس کغلی بهمناسبت کعار روز جهانی بهداکت حرفه ای در سطح کرکت راز استان البرز
 بررسی ارتباط بی نظام ارزکیابی کارکنان با میزان استرس کغلی به مناسبت کعار روز جهانی بهداکت حرفهای  ۴199در سطح کرکت راز استان البرز
 بررسی ارتباط بی سبک های مدیریتی و میزان استرس کغلی به مناسبت کعار روز جهانی بهداکت حرفه ای ۴199در سطح کرکت راز استان البرز
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 برسی ارتباط بی ویزری های کخصیتی مدیران و کارکنان و میزان استرس کغلی به مناسبت کعار روزجهانیبهداکت حرفه ای  ۴199در سطح کرکت راز استان البرز
 پژوهش در زمینه بررسی ارتباط بی عدالت سازمانی و میزان استرس کغلی به مناسبت روز جهانی بهداکتحرفه ای  ۴199در سطح کرکت راز استان البرز
 کناخت و طبقه بندی منابع تولید استرس و میزان تولید آن و انجام اقدامات اصالحی با توجه به کعار روزجهانی بهداکت حرفه ای در سال  ۴199در سطح کرکت راز استان البرز
 بررسی و ارزیابی خطاهای انسانی در عملیات ( از دیدراه بهداکت حرفه ای و ایمنی )و نقش آن در بروزحوادث
 بررسی عوامل کغلی موثر بر مرخصی های استعالجی و غیبت های کارکنان کرکت راز استان البرز ارزیابی توازن کار و زندری در بی کارکنان کرکت راز استان البرز امنیت در فناوری اطالعات و ارتباطات  ،امنیت در وب و حمالت سایبری  ،آسیب پذیری و تهدیدات کبرههای کامپیوتری در کرکت راز استان البرز
 -تحلیل حقوقی بایسته های الزم جهت ارائه خدمات راز رسانی

-

الزامات حقوقی در ارتباط با معامالت دولتی با تاکید بر ضوابط حاکم بر مناقصات و مزایده ها در کرکت راز
استان البرز

-

تاثیر فناوری اطالعات بر عملررد کارکنان کرکت راز استان البرز

 تحلیل حقوقی ساختار و هنجاری دیوان عدالت اداری در مواجهه با چالشهای حقوقی مرتبط در کرکت رازاستان البرز مطابق با اصل یرصد و هفتاد و سه قانون اساسی
 آثار حقوقی تغییر قانون و نظامات عمومی حاکم بر قراردادها بر حقوق و تعهدات طرفی در زمان اجرایقراردادهای جاری کرکت راز استان البرز
 تحلیل میزان اثر بخشی جرائم و مجازات اخالل کنندران در تاسیسات راز کشور جرائم کارمندان دولت اختالس و ارتشاء و میزان بازدارندری آن در کرکت راز استان البرز بررسی جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حرومتی در دادرسی و پیشگیری از جرائم اقتصادی در کرکت رازاستان البرز
 رژیم حقوقی فعالیتهای انتفاعی کرکت راز استان البرز  -با تاکید بر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی -نظام حقوقی حاکم بر حل اختالفات کرکت راز استان البرز با سایر دستگاه های اجرائی استانی

 -۸وزارت نیرو(شرکت مدیریت منابع آب و شرکت های زیرمجموعه)
 7-8شرکت آب منطقهای گیالن
 ارتقاء مشارکت ذی نفعان در فرآیند برنام هریزی ،اجرا ،بهر هبرداری و حفاظت از منابع و تأسیسات آبی باتأکید بر ایجاد و توسعۀ نهادها و تشرل های مردمی
 7-2شرکت مدیریت منابع آب ایران
 تدوی برنامه جامع آموزش پرسنل بخش آب کشور ارزیابی مدیریت نهادی و سازمانی بخش آب کشور سنجش رضایت کغلی پرسنل مدیریت بخش آب کشور و ارائه راهرارهای ارتقاء انگیزش کغلی بررسی آثار سیاست های کالن اقتصادی بر مدیریت بخش آب کشور ارائه راهرارها و اصول پیش نیاز تدوی  ،اصالح یا به روزرسانی قوانی آب از منظر ذی نفعان و حلتعارضات در مدیریت بخش آب کشور
 ارزیابی برنامه ها و رویرردهای آموزکی و پژوهشی مراکز آموزش عالی کشور از منظر نیازهای بخش آبکشور
 7-3شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی
 طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت دانش 7-4شرکت آب منطقهای البرز
 آسیب کناسی مدیریت منابع انسانی و ارائه راهرارهای افزایش کارایی و اثربخشی نیروی انسانی 7-5شرکت آب منطقهای بوشهر
 بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی کرکت 7-6شرکت آب منطقهای خراسان رضوی
-

آسیب کناسی نامنظمی بررزاری و راندمان پایی جلسات اداری ارران های دولتی به همراه ارائه راهرار
)مطالعه موردی کرکت آب منطقه ای خراسان رضوی(

 امران سنجی و ارائه راهرار جهت اعمال رویرردهای مدیریت به هم پیوسته منابع آب در ساختارهای قانونیمدیریت آب کشور
 -توسعه بازی نرم افزاری در راستای فرهنگ سازی مصرف مناسب آب
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 7-7شرکت آب منطقهای مازندران
 بررسی وضعیت موجود وارائه راهرار های عملیاتی به منظور توانمند سازی کرکت 7-8شرکت آب منطقهای همدان
 آسیب کناسی و توانمندسازی نیروی انسانی با رویررد افزایش بهره وری 7-9شرکت آب منطقهای آذرباییجان غربی
 راهرارهای عملیاتی جهت افزایش درآمدهای کرکت 7-10شرکت آب منطقهای خوزستان
-

ارزیابی و تحلیل عوامل انگیزکی مشارکت مردم در کرایط مناطق مختلف کشور و ارائه برنامه جامع بهبود
وضع موجود) ارائه ابزارهای کارآمد تغییر اجتماعی در مدیریت بخش آب کشور(

 7-11شرکت آب منطقهای سمنان
 ارزیابی و تحلیل عوامل انگیزکی مشارکت مردم در کرایط مناطق مختلف و ارائه برنامه جامع بهبود وضعموجود) ارائه ابزارهای کارآمد تغییر اجتماعی در مدیریت بخش آب(
 7-12شرکت آب منطقهای لرستان
 بررسی و تحلیل موانع مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب استان لرستان 7-13شرکت آب منطقهای یزد
 -استفاده از پتانسیل های اجتماعی جهت حل مناقشات آبی در راستای مدیریت پایدار منابع آب

 -1پاالیش گاز پارسیان
 8-1منابع انسانی
 ارائه الگویی به منظور کناسایی مولفه های نوآوری فناورانه در صنایع پاالیش راز ایران مدیریت زنجیره تامی تاب آور در صنایع پاالیش راز ایران آسیب کناسی سالمت اداری و سازمانی در صنایع پاالیش راز ایران آسیب کناسی نظام جبران خدمات -آسیب کناسی نظام ارزیابی عملررد

 عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در سطح بنگاه و صنعت پاالیش راز ایران ارائه الگویی برای تبیی مولفه های اخالق حرفه ای در صنایع پاالیش راز ایران راهرارهای ارتقا توان رقابتی و رقابت پذیری در کرکت پاالیش راز پارسیان آسیب کناسی نظام برنامه ریزی و بودجه بندی و راهرارهای اصالح آن ارائه الگویی به منظور ارتقا بهره وری متری بر توسعه پایدار-

ارائه الگویی برای رسترش تامی مالی فراسرزمینی (سرمایه رذاری خارجی و فاینانس) در صنایع پاالیش راز
ایران

 کناسایی و رتبه بندی فاکتور های استرس کغلی کناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط آسیب پذیر کرکت بر اساس اصول پدافند غیر عامل ارزیابی رابطه الگوهای مسیر پیشرفت کغلی ( خطی ُ مارپیچی ُ ناپایدار و تخصصی) با بهره وری کارکنان بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و رفتار ناایم کارکنان در واحد های عملیاتی (مطالعه موردی کرکتپاالیش راز پارسیان)
 کناسایی و بررسی خطاهای انسانی در اتاق کنترل پاالیشگاه راز پارسیان به روش SHERPA , HEART, THERT
 ارائه الگویی به منظور کاهش رفتارهای ناایم با استفاده از ترنیک های ایمنی مبتنی بر رفتار BBS ارائه الگویی به منظور تقویت فرهنگ  HSEدر سازمان (مطالعه موردی کرکت پاالیش راز پارسیان) کناسایی عوامل موثر بر اختالالت اسرلتی و عضالنی کارکنان ارائه راهرار (مطالعه موردی کرکت پاالیشراز پارسیان)
 ارزیابی پوسچر به روش اکرا و کیوا اختالالت اسرلتی و عضالنی با پرسشنامه نوردیک در بی کارکنانکارراه تعمیرات و مستغالت و انبار(مطالعه موردی کرکت پاالیش راز پارسیان)
 آموزش مجازی و رضایتمندی از یادریری مدیریت ارتباط با مشتری طراحی الگوی نظام سالمت کارکنان کرکت پاالیش راز پارسیان عارضه یابی در روند تصمیمگیری و اجرای پروژه های خدماتی و فرهنگی در کرکت پاالیش راز پارسیان بررسی میزان تاثیر اجرای برنامه های مدیریت استراتژیک و تعالی سازمان بر بهبود عملررد در کرکت پاالیشراز پارسیان
 بررسی کیفیت زندری کاری کارمندان و ارائه راهرارهای افزایش سطح کیفی زندری کاری در کرکت پاالیشراز پارسیان
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 عارضه یابی و ارائه الگوی ارتقاء دانش در حوزه منابع انسانی در صنعت نفت عارضه یابی روند جذب و برارریری نیرو در کرکت پاالیش راز پارسیان بررسی بهره وری کیفی و کمی پیمانهای وارذار کده در کرکت پاالیش راز پارسیان بررسی مدل رهبری کرکت و ارائه بهتری مدل رهبری در کرکت پاالیش راز پارسیان امران سنجی استقرار تجارت الرترونیک در کرکت پاالیش راز پارسیان-

بررسی عوامل موثربر انگیزش کارکنان کرکت پاالیش راز پارسیان بر اساس تئوری هرزبرگ

 بررسی عوامل موثر بر قصد ترک خدمت کارکنان در کرکت x کناسایی و رتبه بندی موانع یادریری سازمانی در کرکت پاالیش راز پارسیان بررسی تاثیر تعادل فعالیتهای زندری و کاری بر عملررد سازمانی کناسایی و اولویت بندی عوامل زمینه ساز و تاثیررذار بر پیاده سازی مدیریت استعداد در سازمان سنجش و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در کرکت بررسی و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه انسانی درکرکت پاالیش راز پارسیان بررسى عوامل مؤثر در اثربخشى منابع انسانى و رتبه بندی آنها بررسی اثر بخشی آموزش ضم خدمت در واحدهای کرکت پاالیش راز پارسیان نقش اطالعات حسابداری در تصمیم ریریهای مدیران عالی کرکت کرکت پاالیش راز پارسیان کناسایی ورتبه بندی عوامل موثر چابری سازمان، کناسایی عوامل موثر بر فساد اداری و ارائه راهرار برای کاهش آن ، آسیب کناسی بوروکراسی سازمانی در کرکت بر مبنای دیدراههای جابجایی هدف مطالعه و بررسی حدود مسؤولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی در کرکت آسیب کناسی اجرای نظام مشارکت و پیشنهادات خط مشی رذاری برای کاهش اثرات زیست محیطی الزامات استقرار نظام ارزیابی عملررد  391درجه کناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان بررسی الزامات و محدودیت های پیاده سازی دورکاری کناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر روابط رهبر-عضو بر مبنای تئوری مبادله رهبر -عضو در کرکت و نتایجآن
 بررسی چگونگی ارتباط ،پیوند و همسوسازی بی اهداف فردی و سازمانی -بهینه کاوی فرآیند توسعه صنعت راز در ایران با کرکت های مشابه بی المللی

 بررسی مرانیزم های موجود برای توسعه سهم ایران از تجارت منطقهای و جهانی راز طبیعی بررسی مدل های استخدام در کرکتهای نفتی موفق (داخلی و خارجی) تأثیر جو کاد سازمان بر عملررد کارکنان طراحی الگوی توسعه کایستگی های اعضاء هیأت مدیره کرکت ملی راز کناسایی ،تبیی و اولویت بندی عوامل ریسک مالی ارزیابی و ارائه الگوی مناسب برای کناسایی ،اندازه ریری و کنترل ریسک های مالی کناخت چالشهای پیش روی مسؤولیت اجتماعی کرکت و راهرارهای مرتبط با آن کناسایی ،تبیی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رزارکگری پایداری کرکت بر مبنای GRI ارائه الگویی به منظور کناسایی مولفه های نوآوری در صنایع پاالیش راز ایران 8-2حوزه فرایند وHSE

 بررسی و برارریری ترکیبات نانو در خنثی سازی پسماندهای حاوی ترکیبات مرکاپتانی مطالعه و بهینه سازی فرآیند جداسازی در لخته ریرها و ظروف جداکننده واحدهای تثبیت به منظور کاهشمقدار آب در محصول تولیدی مطالعه موردی پارسیان
 آسیب کناسی مجوزهای انجام کار در پاالیشگاه راز پارسیان مدلسازی  ،مطالعه و ارایه نتایج جهت جایگزینی بستر سیلیراژل برج های نم زدایی با مولروالر سیو واکتیویتد آلومینا.
 انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی آزمایشگاهی جاذب های متداول صنعتی موجود در پاالیشگاه برایمحاسبه ضرایب مربوط به معادالت ایزوترم وسینتیک جهت حذف بخارآب،مرکاپتان و رازهای ۴S,CO۴H
,نیتروژن...
 استفاده از روش های مناسب جداسازی جهت باالبردن ارزش حرارتی راز طبیعی (فرایندهای تبریدی،جذبسطحی ،غشا
 بررسی فنی و اقتصادی برار ریری نانو پوکش های عایق حرارتی در واحدهای عملیاتی ساخت نانو جاذب های مورد نیاز در فرآورش راز مانند نم زدایی بررسی وکبیه سازی فیلترهای ورودی وخروجی موجود در واحدهای نم زدایی وامران استفاده از ترنولوژیهای نوی به منظور افزایش راندمان
 مطالعات امران سنجی بازیافت جاذب های مورد استفاده در کرکت پاالیش راز پارسیان -امران سنجی استفاده از ترنولوژی های نوی در نمک زدایی از میعانات رازی پاالیشگاه راز پارسیان
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 بررسی عوامل تخریب بسترهای غربال های مولرولی(پودر کدن وکلوخه کدن)در واحدهای نم زدایی رازطبیعی پاالیشگاه راز پارسیان
 اندازه ریری تراوایی بخار آب و هیدروکربنهای سنگی تر از متان برای غشای  Pebaدر کرایط عملیاتیمختلف
 بررسی اثر بخار آب و هیدروکرب های سنگی بر روی رفتار تراوایی و جداسازی رازهای اسیدی توسطغشای Peba
 ایجاد یک پوکش اصالح کننده و محافظ بر روی غشای Pebaو بررسی رفتار تراوایی و جداسازی غشایحاصل
 مدلسازی و کبیه سازی رفتار غشای کامپوزیت از جنسPebaو الیه هایPVDFجهت جداسازی ۴COوS۴H تدوی و اتصال بانک اطالعاتی جهت کبیه سازی فرایندهای نمزدایی و مرکاپتان زدایی به نرم افزار Adsim بررسی عملررد جاذبهای زئولیتی جدید سنتز کده برای جداسازی مرکاپتان  S۴Hو ۴COرطوبت ازراز طبیعیدر کرایط عملیاتی پاالیشگاه راز پارسیان
 بررسی عملرردMOFهای جدید سنتز کده برای جداسازی مرکاپتان S۴Hو ۴COرطوبت از رازطبیعی درکرایط عملیاتی پاالیشگاه راز پارسیان
 بررسی عملررد جاذبهای ررافنی (کربنی) جدید سنتز کده برای جداسازی مرکاپتان  S۴Hو۴coو رطوبت ازراز طبیعی در کرایط عملیاتی پاالیشگاههای راز کشور
 امران سنجی تصفیه بیولوژیری پساب امالح باال و حاوی مایعات رازی ( مطالعه موردی ) مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش طول عمر جاذبهای مورد استفاده در نمزدایی راز طبیعی مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش ظرفیت جذب جاذبهای مورد استفاده در نمزدایی از راز طبیعی بازیابی بخارات حاصل کده از ظروف جداکننده واحدهای پاالیشی با استفاده از انتگراسیون فرآیندی درجهت کاهش هدر رفت منابع
 بررسی فنی و اقتصادی استفاده از انرژی ناکی از کاهش فشار فرآیندی میعانات در واحدهای تثبیت بررسی فنی و اقتصادی استفاده از انرژی ناکی از کاهش فشار فرآیندی راز در واحدهای تصفیه رازی بازیابی انرژی خروجی از دود کش کوره ها و توربی ها جهت تولید بخار و بررسی موارد استفاده از ایبخارات
 بررسی و کبیه سازی راندمان جداسازی  Slugواحد  ۲11و ارایه راه کارهای جهت ارتقا راندمان جداسازی بررسی فنی و اقتصادی راه کارهای جایگزی جهت تنظیم نقطه کبنم هیدروکربنی در پارسیان 9 -بررسی فنی و اقتصادی فرآیندهای هیبریدی جهت کاهش میزان آب ورودی به بسترهای جذب پارسیان 9

 بررسی جامع ارتقا راندمان کوره های فرآیندی واحدهای  ۲11و ۶11 بررسی و کبیه سازی به منظور ارتقا راندمان مبدلهای احیا در واحدهای  ۲11و ۶11 مدلسازی استفاده از دو یا چند جاذب در طول یک برج جذب و بررسی راندمان جذب ( بررسی خواصجاذبهایMOFو مقایسه آن با جاذبهای تجاری در جذب رطوبت از راز طبیعی )
 بررسی و مطالعه نوبتراری و اثرات مخرب آن در کوتاه مدت و بلند مدت بر پرسنل پاالیشگاه پارسیان وارایه راهرارهای عملی جهت کاهش مضرات بر سالمتی پرسنل.
 بررسی اثرات زیست محیطی حامل ها و سیستم های انرژی کرکت پاالیش راز پارسیان بررسی روکهای نوی اطفاء حریق ومقایسه فنی با سیستمهای موجود در پاالیش راز پارسیان بررسی اثرات ترکیبی صدا و ارتعاش بر وضعیت سالمتی رانندران ماکی های صنعتی ارزیابی روکنایی در محیط کار و بررسی تاثیر آن در بهره وری نیروی کار و وقوا حوادث ارزیابی مواجهه با ررما/سرمای ناکی از عملیات ومحیط وخطر ررمازدری در کارکنان واعمال روش هایکنترلی مناسب برای محافظت افراد با در نظر ررفت عالئم حیاتی(دمای بدن-نبض وفشار خون)
 بررسی اثرات ررمای محیط کار در بهره وری کاررران واحدهای عملیاتی ارزیابی ریسک های بهداکت حرفه ای مواجهه با عوامل کیمیایی و آالینده های محیط کار وارتباط آن با نتایجپایش های بیولوژیری
 ارزیابی اختالالت اسرلتی-عضالنی با استفاده از روش های مناسب ارزیابی پوسچر در کارکنان عملیاتیواجرای روش های کنترلی برای بهبود پوسچرهای کاری وایستگاه های کاری
 انتخاب مناسب تری روش ارزیابی پوسچر برای کارکنان عملیاتی انتخاب مناسب تری روش ارزیابی پوسچر برای کارکنان اداری طراحی محیط های کاراداری (کرکت پاالیش راز پارسیان) براساس اصول اررونومی و بهداکت حرفه ای طراحی یری از محیط های کار عملیاتی (کرکت پاالیش راز پارسیان) براساس اصول اررونومی و بهداکتحرفه ای

-

طراحی و استقرار سیستم اررونومی مشارکتی ،تاثیر برروند بهبود کیفیت وبهره وری سازمان و مقایسه آن با
اررونومی سنتی

 ارزیابی توانایی کار جسمی ( )P.W.Cدر کارکنان وارایه روش های عملی و کاربردی جهت انتخاب مناسببرای کارهای فیزیری

-

بررسی تاثیر مداخالت اررونومی با دیدراه بهره وری کارکنان(پاالیش راز پارسیان)و صرفه جویی اقتصادی

 -بررسی ،ارزیابی و نقش خطاهای انسانی و رروه بندی آنها در حوادث کرکت پاالیش راز پارسیان
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 تدوی استراتژی هاو متدهای ارزیابی ریسک های بهداکت حرفه ای در مشاغل مختلف کرکت پاالیش رازپارسیان
 انتخاب بهتری متدهای ارزیابی ریسک های بهداکت حرفه ای در کرکت پاالیش راز پارسیان بررسی تاثیرات اقتصادی استقرار نظام مدیریت HSEبا محاسبات هزینه( )Cost/ Benefitدر کرکت رازپارسیان
 بررسی تاثیرات اقتصادی بهداکت حرفه ای با محاسبات هزینه/فایده HSEبا محاسبات هزینه( Cost/ )Benefitدر کرکت راز پارسیان
 بررسی تاثیرات اقتصادی استقرار یری از نظام های مدیریتی(ISOو 98119OHSAS ,وS۶و )6119بامحاسبات هزینه/فایده ( Cost/ Benefitدر پاالیش راز پارسیان
 بررسی بار مالی ناکی از آسیب به کارکنان در بیماری کغلی/حوادث با توجه به هزینه های تشخیصی ،درمانیو هزینه های مربوط به غیبت از محل کار وکاهش کارایی در راستای اقدامات پیشگیرانه بهداکتی
 بررسی عوامل کغلی موثر در مرخصی های استعالجی و غیبت های کارکنان(کرکت پاالیش راز پارسیان) انجام مطالعه ارزیابی بهداکتی در یری از پروژه های در حال ساخت ویا یری از محیط های عملیاتی در بهرهبرداری کرکت پاالیش راز پارسیان)HIA-Heaith Impact Assessment
 بررسی سیستم های مدیریت محیط زیست در کرکت های نفت و راز دنیا با محوریت کرکت پاالیش رازپارسیان
 انتخاب و معرفی سیستم مدیریتی محیط زیست کارآ و مناسب در کرکت پاالیش راز پارسیان بررسی چگونگی استفاده از فناوریهای نوی سازرار با محیط زیست در کرکت پاالیش رازپارسیان(پژوهشی-کاربردی)
 مطالعه و بررسی روکهای مختلف ارزیابی اثرات اثرات زیست محیطی در احداث کرکت پاالیش رازایران(پژوهشی)
 بررسی پارامترهای موثر برمیزان کرنش لوله مدفون تحت اثر باررذاری انفجاری به روش عددی با نرمافزارهای موجود
 مطالعه وبررسی روکهای مختلف ارزیابی ریسک زیست محیطی در بخش های مختلف پاالیش کرکتپاالیش راز پارسیان
 تحلیل کمی و کیفی ریسک و مدیریت ریسک زیست محیطی در کرکت پاالیش راز پارسیان(پژوهشی ) -کمی کردن آثار طرحهای توزیع راز طبیغی بر محیط زیست (پژوهشی-کاربردی)

 مطالعات سود وزیان  Cost/ Benefitدر مباحث زیست محیطی در خصوص پروژه های کرکت پاالیشراز پارسیان(پژوهشی-کاربردی)

-

ارایه مدل برآورد هزینه های ریست محیطی (اکولوژیک-انسانی-فیزیرو کیمیایی) حوادث زیست محیطی
(پژوهشی )

 مطالعه وبررسی نیازهای آموزکی در زمینه محیط زیست برای سطوح مختلف مدیران،مدیران میانی ،روسایدوایر و امور،پرسنل بهره براداری،پرسنل عادی،حراست و تبیی محتوی سرفصلهای آموزکی برای
هرکدام(مطالعاتی)
 مطالعه و بررسی نیازهای آموزکی در زمینه محیط زیست برای کارکناسان ،کارکناسان ارکد،روسا ومسئولیمحیط زیست در کرکت پاالیش رار پارسیان(مطالعاتی)
 جمع اوری و تدوی مطالب مورد نیاز در هریک از زمینه های محیط زیست جهت تهیه نرم افزار چند رسانهای (مولتی مدیا)در راستای تسهیل فرآیند آموزکی و انتقال مطالب زیست محیطی بطور یرسان و سطح بندی
کده(مطالعاتی -کاربردی)
 تهیه نرم افزار چند کاربردی (مولتی مدیا) جهت انتقال مطالب زیست محیطی ( :کاربردی)آالینده های هواواثرات آن بر محیط های انسانی و طبیعی و راه های کاهش
 پساب های بهداکتی و صنعتی ،تعریف پارامترها ،روکهای تصفیه خاک های آلوده به مواد نفتی و روکهای پاکسازی(  )REMEDIATIONدر کرکت پاالیش راز پارسیان کناسایی کیفی و کمی آالینده های هوا در کرکت پاالیش راز پارسیان(پژوهشی-کاربردی) کناسایی کیفی و کمی آالینده های هوا در خطوط انتقال راز طبیعی کرکت پاالیش راز پارسیان(پژوهشی-کاربردی)
 روکهای حذف و یا کاهش آالینده های هوا در منابع مختلف انتشار آالینده در کرکت پاالیش راز پارسیان اندازه ریری و ارزیابی نشت راز از علمک ها در کل کشور (مطالعاتی -کاربردی) بررسی روکهای حذف یا کاهش رها سازی راز متان( )purgingدر عملیات رونارون وفعالیتهای کاریبخش انتقال و توزیع (مطالعاتی)
 امران سنجی و تعریف پروژه های مرانیسم توسعه پاک(  )CDMدر کرکت پاالیش راز پارسیان(مطالعاتی) دستیابی به استاندارد وکاخصهای آالینده های خروجی از فلرها/استرها(پژوهشی) بررسی عملررد سیستم های تصفیه پساب صنعتی وبهداکتی در صنایع کرکت پاالیش راز پارسیان وارایهراهرار جهت افزایش راندمان آنها (پژوهشی-کاربردی)
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 مطالعه وکناسایی روش بهینه جهت تصفیه فاضالب صنعتی پاالیش راز پارسیان و طراحی تیپ های مختلفسیستم های تصفیه فاضالب صنعتی (مطالعاتی)
 مطالعه وکناسایی روش بهینه تصفیه فاضالب بهداکتی برای ایستگاههای تقویت فشار (مطالعاتی) بررسی آلودری آبهای زیر زمینی در سایت صنعتی پاالیشگاه راز پارسیان(پژوهشی-کاربردی) بررسی آلودری خاک در سایت های صنعتی پاالیش راز پارسیان و تخمی حجم آلودری و نواآالینده(پژوهشی-کاربردی)
 بررسی مسائل زیست محیطی ناکی از فرایند تولید ونحوه مدیریت روررد تولیدی در پاالیشگاههای راز دروضعیت کنونی وارایه راهرارهای فنی ومدیریتی جهت کاهش مخاطرات زیست محیطی آن(پژوهشی)
 بررسی آثار زیست محیطی و ارایه روکها و راهرارهای دفع زائدات  DSOدر پاالیشگاه رازپارسیان(پژوهشی)
 کناسایی و بررسی روکهای اجرایی مدیریت و دفع لج های هیدروکربنی (مطالعاتی) کیوه های مصرف انرژی وجلوریری از مصرف بی رویه بعنوان تاثیر رذارتری عامل در ایجاد پی آمدهایزیست محیطی (مطالعاتی)
 طراحی پارکهای تفریحی -توریستی در پاالیشگاه راز پارسیان(مطالعاتی -کاربردی) فضای سبز ،اهمیت و تعیی رونه های مقاوم با توجه به کرایط اقلیمی در کشور (پژوهشی-کاربردی) مطالعه وبررسی حوادث رو به تزاید پیمانراران اجرایی در پاالیشگاه راز پارسیان عدم تهیه و استفاده از وسایل حفاظت فردی ( )P.P.Eتوسط پیمانراران اجرایی مطالعه و بررسی در خصوص عدم آکنایی پیمانراران با دستورالعمل  HSEپیمانراران مطالعه وبررسی خطاهای انسان (  )Human Errorدر خصوص حوادث پیمانراران وکاغلیرسمی ومقایسه آنها با هم
 -مطالعه وبررسی در خصوص عدم اجرای ارزیابی ریسک توسط پیمانراران اجرایی

-

مطالعه و بررسی در خصوص عوامل ایجاد پدیده  s.c.cو ارایه راهرارهای اجرایی پیشگیرانه در جهت رفع
و یا کاهش معضل مربوطه

 کبیه سازی انتشار راز دی اکسید کرب با توجه به سوخت مصرفی در پاالیشگاههای راز (مطالعه موردیپاالیشگاه راز پارسیان)
 بهینه سازی مصرف سوخت پاالیشگاهها با توجه به میزان انتشار آالینده ها و دی اکسید کرب و محدودیتهایزیست محیطی

 استفاده از ترنولوژی کرب پینچ برای جانمایی پاالیشگاه ها با توجه به میزان انتشار آالینده ها و دی اکسیدکرب و محدودیتهای زیست محیطی
 مدلسازی تقاضای راز در میان مدت و برآورد انتشار ناکی از آن در سناریوهای مختلف مدلسازی تقاضای راز در صنایع میان مدت و برآورد انتشار آالینده ها ودی اکسید کرب ناکی از آن درسناریوهای مختلف
 مدلسازی تقاضای راز در بخش خانگی وتجاری درمیان مدت و برآورد انتشار آالینده ها ودی اکسید کربناکی از آن در سناریوهای مختلف
 مدلسازی تقاضای راز در بخش حمل ونقل درمیان مدت و برآورد انتشار آالینده ها ودی اکسید کرب ناکی ازآن در سناریوهای مختلف
 مدلسازی تقاضای راز در نیروراه ها درمیان مدت و برآورد انتشار آالینده ها ودی اکسید کرب ناکی از آن درسناریوهای مختلف

-

مدلسازی تقاضای راز در پاالیشگاه هادرمیان مدت و برآورد انتشار آالینده ها ودی اکسید کرب ناکی از آن
در سناریوهای مختلف

-

بررسی فنی واقتصادی مصارف کرب مطالعه موردی :پاالیشگاه راز پارسیان

 بررسی اقتصادی سیایتهای کاهش انتشار آالینده ها و دی اکسید کرب در پاالیش راز پارسیان و اولویت بندیآنها
 بررسی کاربرد لیزر دی اکسید کرب در کناسایی و سنجش از راه دور متان کناسایی از راه دور رازها توسط لیزر دیودی تنظیم پذیر در طول موج مشخص راز کناسایی از راه دور رازهای تشریل دهنده راز طبیعی توسط لیزرهای ناحیه مادون قرمز بررسی روکهای برآورد میزان نشت متان از تاسیسات زنجیره تامی راز طبیعی و معرفی رزینه بهینه برایصنعت رازکشور
 بررسی ،امران سنجی و انتخاب فرایند مناسب برای بازیافت راز فلر و استفاده مجدد از آن پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به ذخیره ،خنثی سازی ،تصفیه و دفع لج های تصفیهخانه های پساب بهداکتی و صنعتی
 پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به کناسایی ،طبقه بندی ،جمع آوری ،انبارش ،حمل،بازیافت ،دفع برای انواا پسماندها مطابق با قانون مدیریت پسماندها
 پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به اقدامات در کرایط اضطراری و حوادث محیطزیستی()Environment Emergency Management plan
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 پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به نمونه ریری ،کنترل و مدیریت آالینده های هوا پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به حریم های مجاز محیط زیستی در اجرای پروژه ها پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به ایجاد ،توسعه و نگهداری فضای سبز پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به روغ های روان ساز مستعمل تجهیزات پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به کاتالیست های برار رفته و مواد جاذب رطوبت درفرایندهای تصفیه راز
 پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به زایدات حاصل از روغ  ،رریس و سوخت ،رنگ وپاک کننده های آن
 پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به زائدات سیلیراژل پژوهش در خصوص مقررات محیط زیستی مربوط به خاکهای حاوی هیدروکرب مدلسازی فرایند تصفیه پساب پاالیشگاه راز توسط کبره عصبی مصنوعی بررسی و مقایسه روکهای ارزیابی ریسک زیست محیطی در خصوص پروژه های صنعت راز بررسی فنی و اقتصادی روکهای کاهش از مبدا پسماندها بررسی فنی و اقتصادی رزینه های مختلف استفاده مجدد ،بازیافت پسماندها بررسی و ارائه راهرار استقرار مناسب دستورالعمل های ایمنی در پروژه های اجرایی با مد نظر قرار دادنارتقاء فرهنگ HSEدر سازمان
 ارزیابی فرهنگ ایمنی ،بهداکت و محیط زیست()HSEدر میان کارکنان کرکت کناسایی و رتبه بندی چالش های موجود در حوزه مدیریت امنیت  ICTدر کرکت پاالیش راز پارسیان. توانمندسازی نیروی انسانی به منظور ارتقا امنیت سایبری کرکت پاالیش راز پارسیان. ارائه الگویی به منظور کناسایی مولفه های نوآوری فناورانه در صنایع پاالیش راز ایران مدیریت زنجیره تامی تاب آور در صنایع پاالیش راز ایران آسیب کناسی سالمت اداری و سازمانی در صنایع پاالیش راز ایران آسیب کناسی نظام جبران خدمات آسیب کناسی نظام ارزیابی عملررد عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در سطح بنگاه و صنعت پاالیش راز ایران ارائه الگویی برای تبیی مولفه های اخالق حرفه ای در صنایع پاالیش راز ایران راهرارهای ارتقا توان رقابتی و رقابت پذیری در کرکت پاالیش راز پارسیان -آسیب کناسی نظام برنامه ریزی و بودجه بندی و راهرارهای اصالح آن

 ارائه الگویی به منظور ارتقا بهره وری متری بر توسعه پایدار ارائه الگویی برای رسترش تامی مالی فراسرزمینی( سرمایه رذاری خارجی و فاینانس) در صنایع پاالیش رازایران
 کناسایی و رتبه بندی فاکتور های استرس کغلی کناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط آسیب پذیر کرکت بر اساس اصول پدافند غیر عامل ارزیابی رابطه الگوهای مسیر پیشرفت کغلی ( خطی ُ مارپیچی ُ ناپایدار و تخصصی) با بهره وری کارکنان بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و رفتار ناایم کارکنان در واحد های عملیاتی (مطالعه موردی کرکتپاالیش راز پارسیان)
 کناسایی و بررسی خطاهای انسانی در اتاق کنترل پاالیشگاه راز پارسیان به روش SHERPA , HEART, THERT
 ارائه الگویی به منظور کاهش رفتارهای ناایم با استفاده از ترنیک های ایمنی مبتنی بر رفتار BBS ارائه الگویی به منظور تقویت فرهنگ  HSEدر سازمان (مطالعه موردی کرکت پاالیش راز پارسیان) کناسایی عوامل موثر بر اختالالت اسرلتی و عضالنی کارکنان ارائه راهرار (مطالعه موردی کرکت پاالیشراز پارسیان)
 ارزیابی پوسچر به روش اکرا و کیوا اختالالت اسرلتی و عضالنی با پرسشنامه نوردیک در بی کارکنانکارراه تعمیرات و مستغالت و انبار(مطالعه موردی کرکت پاالیش راز پارسیان)
 آموزش مجازی و رضایتمندی از یادریری مدیریت ارتباط با مشتری طراحی الگوی نظام سالمت کارکنان کرکت پاالیش راز پارسیان عارضه یابی در روند تصمیمگیری و اجرای پروژه های خدماتی و فرهنگی در کرکت پاالیش راز پارسیان بررسی میزان تاثیر اجرای برنامه های مدیریت استراتژیک و تعالی سازمان بر بهبود عملررد در کرکت پاالیشراز پارسیان
 بررسی کیفیت زندری کاری کارمندان و ارائه راهرارهای افزایش سطح کیفی زندری کاری در کرکت پاالیشراز پارسیان
 عارضه یابی و ارائه الگوی ارتقاء دانش در حوزه منابع انسانی در صنعت نفت عارضه یابی روند جذب و برارریری نیرو در کرکت پاالیش راز پارسیان بررسی بهره وری کیفی و کمی پیمانهای وارذار کده در کرکت پاالیش راز پارسیان -بررسی مدل رهبری کرکت و ارائه بهتری مدل رهبری در کرکت پاالیش راز پارسیان
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 امران سنجی استقرار تجارت الرترونیک در کرکت پاالیش راز پارسیان بررسی عوامل موثربر انگیزش کارکنان کرکت پاالیش راز پارسیان بر اساس تئوری هرزبرگ بررسی عوامل موثر بر قصد ترک خدمت کارکنان در کرکت x کناسایی و رتبه بندی موانع یادریری سازمانی در کرکت پاالیش راز پارسیان بررسی تاثیر تعادل فعالیتهای زندری و کاری بر عملررد سازمانی کناسایی و اولویت بندی عوامل زمینه ساز و تاثیررذار بر پیاده سازی مدیریت استعداد در سازمان سنجش و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در کرکت بررسی و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه انسانی درکرکت پاالیش راز پارسیان بررسى عوامل مؤثر در اثربخشى منابع انسانى و رتبه بندی آنها بررسی اثر بخشی آموزش ضم خدمت در واحدهای کرکت پاالیش راز پارسیان نقش اطالعات حسابداری در تصمیم ریریهای مدیران عالی کرکت کرکت پاالیش راز پارسیان کناسایی ورتبه بندی عوامل موثر چابری سازمان، کناسایی عوامل موثر بر فساد اداری و ارائه راهرار برای کاهش آن ، آسیب کناسی بوروکراسی سازمانی در کرکت بر مبنای دیدراههای جابجایی هدف مطالعه و بررسی حدود مسؤولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی در کرکت آسیب کناسی اجرای نظام مشارکت و پیشنهادات خط مشی رذاری برای کاهش اثرات زیست محیطی الزامات استقرار نظام ارزیابی عملررد  391درجه کناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان بررسی الزامات و محدودیت های پیاده سازی دورکاری کناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر روابط رهبر-عضو بر مبنای تئوری مبادله رهبر -عضو در کرکت و نتایجآن
 بررسی چگونگی ارتباط ،پیوند و همسوسازی بی اهداف فردی و سازمانی بهینه کاوی فرآیند توسعه صنعت راز در ایران با کرکت های مشابه بی المللی بررسی مرانیزم های موجود برای توسعه سهم ایران از تجارت منطقهای و جهانی راز طبیعی بررسی مدل های استخدام در کرکتهای نفتی موفق (داخلی و خارجی) تأثیر جو کاد سازمان بر عملررد کارکنان -طراحی الگوی توسعه کایستگی های اعضاء هیأت مدیره کرکت ملی راز

 کناسایی ،تبیی و اولویت بندی عوامل ریسک مالی ارزیابی و ارائه الگوی مناسب برای کناسایی ،اندازه ریری و کنترل ریسک های مالی کناخت چالشهای پیش روی مسؤولیت اجتماعی کرکت و راهرارهای مرتبط با آن ارائه الگویی به منظور کناسایی مولفه های نوآوری در صنایع پاالیش راز ایران -3شرکت آب منطقه ای همدان
 9-1مدیریت و برنامه ریزی
-

آسیب کناسی و توانمند سازی نیروی انسانی با رویررد افزایش بهرهوری

 3-2منابع آب
 9-2-1منابع آب زیرزمینی
-

محاسبه اجزای بیالن با استفاده از روشهای نوی

 9-2-2منابع آب سطحی
-

بررسی و تعیی آب معادل برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای (در سدهای مخزنی استانی)

 9-3محیط زیست
 9-3-1مدیریت کیفی و حفاظت آب ،خاک و محیط زیست
-

مطالعه و بررسی اثرات فعالیت معدن در باالدست سد سرابی در کیفیت آب

 9-4آب و محیط زیست
 9-4-1بهداشت محیط ،ایمنی ،امنیت و محیط زیست
-

بررسی آثار رردکگری و کاربری های مستقر بر کیفیت منابع آب در رودخانه های عباس آباد
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 9-5محور سد و شبکه
 9-5-1مدیریت ،بهرهبرداری و نگهداری از سازههای آبی
-

تحلیل نحوه مدیریت بهره برداری از مخازن سدهای کالن و نعمت آباد با استفاده از مدل رفتاری پایداری سد

 9-5-2مديريت اجرايی

-

آسیب کناسی مشرالت پروژه اجرایی سد خرمرود و ارائه راهرارهایی برای رفع مشرالت

 81بانک دی
 10-1سرمایه انسانی
-

آسیب کناسی فرهنگ کار موجود در کعب و ستاد بانک دی و کناسایی مولفه های فرهنگ کار مطلوب از منظر
مشتریان

-

کناسایی مولفه های فرهنگ کار مطلوب در بانک دی از منظر ذینفعان

-

طراحی الگوی سرمایه رذاری منابع انسانی در بانک دی و اندازه ریری ریسک و بازده سرمایه انسانی بانک دی

-

طراحی نظام جامع سالمت بانک دی بر اساس استانداردهای جهانی

-

طراحی الگوی انگیزش کارکنان و مدیران در بانک دی

-

طراحی برنامه ارتباطی communication planاثربخش در بانک دی

-

طراحی ارزش های کاری و رفتاری در بانک دی

-

طراحی خدمات رفاهی با رویررد سبد انتخابی

-

بررسی اثربخشی نظام مدیریت استعدادها در بانک دی و طراحی سیستم انگیزکی استعدادهای سازمانی – مطالعه
موردی بانک دی

-

بررسی رابطه کایستگی های روسای کعب و عملررد کعب بانک دی

-

سنجش سطح عدالت سازمانی در کعب و ستاد بانک دی و کناسایی عوامل موثر بر احساس عدالت سازمانی-
مطالعه موردی بانک دی

-

طراحی الگوی ارزیابی تعالی فردی در بانک دی با رویررد انتخاب کارمند ممتاز

-

طراحی الگوی سبک زندری کاری مطلوب در بانک دی

-

بررسی و مقایسه الگوهای مختلف سنجش رضایت کغلی کارکنان و سنجش رضایت کغلی کارکنان بانک دی
بر اساس بهتری الگو

-

طراحی الگوی مطلوب حسابداری منابع انسانی در بانک دی

-

آسیب کناسی نظام توسعه مسیر پیشرفت کغلی -مطالعه موردی بانک دی

-

بررسی چالش های پیاده سازی نظام انجم های خبرری در بانک دی

-

سنجش ارزش های سازمانی های سازمانی در ستاد و کعب بانک دی و عوامل موثر بر تدوی ارزش های
سازمانی

-

طراحی الگوی مطلوب مدیریت باکگاه کارکنان در بانک دی

-

طراحی الگوی مطلوب توسعه فردی  -مطالعه موردی بانک دی

10-2بازاریابی و امور شعب
-

طراحی ابزارهای بانری برای بنگاه های کوچک و متوسط

-

طراحی مدل چرخه عمر محصوالت و خدمات بانک دی

-

ارایه مدل پویا برای محاسبات مالی طرح های بانری

-

طراحی محصوالت و خدمات جدید بانری مبتنی بر درآمدهای کارمزدی

-

بررسی ورود بانک به سرمایه رذاری در حوزه فی تک و استارتاپ ها

-

بررسی پروژه های تامی مالی طرح های مربوط به ارزهای دیجیتالی و مجازی (بالک چی و)...

-

ارائه محصوالت بیمهای برای ابزارهای مالی پر ریسک

-

کناسایی عوامل موثر بر تجهیز منابع ارزانقیمت و ارائه الگوی مناسب

-

بررسی راهرارهای جذب درآمدهای غیرمشاا

-

کناسایی روش های نوی ارائه خدمات و طراحی محصوالت جدید اعتباری بر اساس نیاز سنجی مشتریان

-

به کارریری الگوریتم های هوش مصنوعی (یاد ریری  ،تحقیق کبره های عصبی ) در حوزه های کشف تقلب
وتشخیص نفوذ وامنیت پایانه ها

-

استراتژی تنوا درآمدها و تاثیرات آن بر بازدهی بانک

-

تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتری به منظور بخش بندی و مدیریت سودآوری مشتریان

-

بررسی راهرارهای نوی و موثر وصول مطالبات و تجربه های موفق دنیا

-

ارائه الگویی جهت تعیی ترکیب بهینه پرتفوی مصارف

-

بررسی تجربیات بانرهای خارجی و کناسایی نوآورهای نوی تامی مالی اسالمی

-

پیش بینی آینده صنعت بانرداری و ارائه راهرارهای عملیاتی

-

بررسی الگوی های توسعه بانرداری جامع(اختصاصی،کرکتی،خرد)دردنیا وارائه الگویی برای بانک دی
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-

تدوی راهبردهاو طراحی مدل کسب وکار،نقشه راه بانرداری باز بانک دی

-

تدوی برنامه مسئولیت اجتماعی)( CSR

-

امنیت بانرداری در بستر کبره های اجتماعی

-

راهرار های مقابله با بد افزارهای بانری

 10-3اعتبارات
-

طراحی ابزارهای بانری برای بنگاه های کوچک و متوسط

-

طراحی مدل چرخه عمر محصوالت و خدمات بانک دی

-

ارایه مدل پویا برای محاسبات مالی طرح های بانری

-

طراحی محصوالت و خدمات جدید بانری مبتنی بر درآمدهای کارمزدی

-

بررسی ورود بانک به سرمایه رذاری در حوزه فی تک و استارتاپ ها

-

بررسی پروژه های تامی مالی طرح های مربوط به ارزهای دیجیتالی و مجازی (بالک چی و)...

-

ارائه محصوالت بیمهای برای ابزارهای مالی پر ریسک

-

کناسایی عوامل موثر بر تجهیز منابع ارزانقیمت و ارائه الگوی مناسب

-

بررسی راهرارهای جذب درآمدهای غیرمشاا

-

کناسایی روش های نوی ارائه خدمات و طراحی محصوالت جدید اعتباری بر اساس نیاز سنجی مشتریان

-

به کارریری الگوریتم های هوش مصنوعی (یاد ریری  ،تحقیق کبره های عصبی ) در حوزه های کشف تقلب
وتشخیص نفوذ وامنیت پایانه ها

-

استراتژی تنوا درآمدها و تاثیرات آن بر بازدهی بانک

-

تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتری به منظور بخش بندی و مدیریت سودآوری مشتریان

-

بررسی راهرارهای نوی و موثر وصول مطالبات و تجربه های موفق دنیا

-

ارائه الگویی جهت تعیی ترکیب بهینه پرتفوی مصارف

-

بررسی تجربیات بانرهای خارجی و کناسایی نوآورهای نوی تامی مالی اسالمی

-

پیش بینی آینده صنعت بانرداری و ارائه راهرارهای عملیاتی

-

بررسی الگوی های توسعه بانرداری جامع(اختصاصی،کرکتی،خرد)دردنیا وارائه الگویی برای بانک دی

-

تدوی راهبردهاو طراحی مدل کسب وکار،نقشه راه بانرداری باز بانک دی

-

تدوی برنامه مسئولیت اجتماعی)( CSR

-

امنیت بانرداری در بستر کبره های اجتماعی

-

راهرار های مقابله با بد افزارهای بانری

 81-۴امور بین الملل و ارزی
-

تأثیر تحریم های ثانویه بر روابط کاررزاری خارجی

-

تأثیر چند نرخی کدن ارز بر حجم عملیات ارزی بانک دی

-

راه های جذب مشتریان جدید با توجه به اعمال تحریم های ثانویه

-

با توجه به تحریم بانک دی بر اساس اطالعات غیر واقعی  ،راه های برون رفت از تحریم  OFACچیست؟

-

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

 81-5بازرسی و نظارت
-

علل عدم رعایت قوانی و مقررات بانری توسط کارکنان بانک

-

کیوه های اعمال نظارت در بانک های خصوصی و دولتی

-

آسیب کناسی علل بروز تخلف و تقلب در کبره بانک

-

بررسی تاثیر کیفیت رسیدری به کرایات بر کاخصهای عملرردی بانرها

-

آسیب کناسی اکتباهات پر تررار در سطح کعب بانک و راهرارهای کاهش آنها

-

عوامل موثر در حفظ حقوق بانک در ارتباط با قراردادهای منعقده با کرکت های تابعه

-

روش ها و سیستم های نظارتی در نظام بانری کشورهای درحال توسعه

 81-6بانکداری اسالمی
-

کناسایی عوامل کلیدی موفقیت اجرای بانرداری بدون ربا در بانک دی

-

بررسی و تعیی رویرردها و راهرار های تعمیق بینش و باور های ذی نفعان در تحقق بانرداری اسالمی در بانک
دی

-

ارزیابی اثربخشی آموزش بانرداری اسالمی در بانک دی

 81-7پشتیبانی
-

فرآیند توزیع تا اعالم وصول

 81-1مبارزه با پولشویی
-

ارزیابی اثر بخشی نقش فناوری های نوی در ایجاد فرصتها و چالشهای پیش رو در کناسایی ذینفع واقعی در
ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامی مالی تروریسم
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-

بررسی ابعاد کیفری جرم تامی مالی تروریسم

 81-3حقوقی
-

بررسی و آسیب کناسی پرونده های قضائی بانک دی پیرامون قراردادهای اعطای تسهیالت

-

تبیی و تحلیل روابط حقوقی ناکی از عقد استصناا

-

مبانی و نحوه اجرای دستورالعمل حاکمیت کرکتی بورس در بانک دی

 81-81روابط عمومی و تبلیغات
-

واکاوی مخاطرات و بحران های نظام بانری و ارائه الگوی اجرایی مدیریت رسانه ای آن (مطالعه موردی بانک
دی)

-

سنجش اثربخشی تبلیغات بانک دی

-

کناخت و طراحی پرسونای مشتریان بانک دی در حوزه  SME’sجهت کخصی سازی پیام ،محتوا ،خدمات و
محصوالت

-

پیاده سازی و کناسایی فرصت های بهبود مدیریت تجربه مشتریان در بانک دی (مورد مطالعه؛ کعب یا بانرداری
الرترونیک)

-

بررسی رابطه میان کاخص تالش مشتری ) (customer effort scoreبا رضایت ،وفاداری و ریزش مشتری
در بانک دی

-

کناخت عادات رسانه ای رروههای مختلف مشتریان بانک دی با هدف تدوی استراتژی ارتباطی – رسانه ای

-

نگاکت کبره تداعی های برند بانک دی نزد مشتریان با استفاده از نقشه مفهومی برند)(bcm

-

ممیزی برند و بررسی روابط میان کاخص های آن در صنعت بانرداری (مورد مطالعه :بانک دی)

-

طراحی مدل کهرت ) (Reputationبرای بانک دی با تاکید بر تفاوتهای ادراکی ذی نفعان

-

ارائه مدل ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک

 81-88ریسک
-

تجزیه وتحلیل وارزیابی ریسک فعالیت های بانک دی و ارائه الگویی بومی به منظور مدیریت ریسک

-

ارزیابی میزان ریسک پذیری هر یک از دارائیهای مالی در اثر نوسانات بازار وارزش پول

-

ارائه مدلی جامع از ارزیابی ریسک های مختلف بانک دی

 81-82مدیریت
-

تدوی الگوریتم استاندارد اعالم درخواست تا ابالغ و اجرای نظارت برحس اجرای تصمیمات هیأت مدیره تا
سطح کعب و کرکتها

-

ارائه مدل  DAShboardingاختصاصی برای هیأت مدیره و مدیریت دفتر هیأت مدیره ،با رویررد چابری
سازمانی

 81-89سرمایهگذاری
-

تامی مالی اسالمی پروژه ها از طریق انتشار اوراق بهادار با پشتوانه ره ثانویه

-

تعیی مدل بهینه سازی پویای پرتفوی سرمایه رذاری بورسی با احتساب هزینه معامالتی

-

تعیی نسبت بهینه سرمایه رذاری های بورسی و غیربورسی در بانرهای داخلی

-

اندازه ریری ارزش در معرض خطر سرمایه رذاری های بانک و راهرارهای مینیمم سازی

 81-8۴فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک
-

بانرداری باز)(Open Banking

-

تحلیل پیشرفته ،هوش مصنوعی ،یادریری ماکی

-

رابط های تعاملی مشتریان(چت بات ،رابط های صوتی تلف همراه) ،رجت های هوکمند ،تجهیزات پوکیدنی

-

فناوری بالکچی  ،قراردادهای هوکمند

 81-85طرح و توسعه
-

طراحی الگوی نوآوری بومی بانک دی بر اساس وضعیت موجود

-

طراحی مدل افزایش درآمدهای کارمزدی مبتنی بر بانرداری الرترونیک

-

طراحی زنجیره ارزش رروه مالی دی

-

بازکناسی مدیریت کاری و هلدینگ داری رروه مالی دی

-

کناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سازمانها -مورد بانک دی

-

استقرار مدیریت دانش در بانک دی

-

بخش بندی کسب و کارهای کوچک و متوسط بر مبنای نیاز مشتریان ای حوزه ها

-

طراحی کانال های ارتباطی با مشتریان حوزه های کسب و کارهای کوچک و متوسط
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 88معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی
 88-8مطالعات قرآنی
-

ابعاد سبک زندری ایرانی -اسالمی در سینما

-

امرانات و قابلیتهای قرآن برای استفادههای نمایشی

-

ژانر مذهبی و دینی در سینمای ایران

-

سینمای دفاا مقدس :نگاه مناسبتی یا استراتژیک

-

کناسایی قواعد قهرمانی در سینما مبتنی بر رفتار و سیره بزرران دی

-

مطالعه ژانرهای سینمایی در ایران (دفاا مقدس ،عاکورایی ،مذهبی و )...

-

موردپژوهشی آثار سینمایی ناظر به قرآن و متون مقدس (ایران و جهان)

 88-2ادبیات
-

سینمای دفاا مقدس :نگاه مناسبتی یا استراتژیک

-

ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی ایران و نسبت آن با تعالی سینما در ایران

 88-9اقتصاد و مدیریت
-

ارزیابی و تحلیل بودجه سینمایی در نظام بودجه و اعتبارات ملی

-

ارزیابی و تحلیل تضاد منافع سینمایی دولتی و خصوصی و تاثیر آن بر توسعه سینما در ایران

-

ارزیابی و تحلیل سهم سینمای ایران در جهان اسالم

-

ارزیابی و سنجش بهره وری و اقتصاد تولید در سینمای ایران :مقایسه تطبیقی بخشهای خصوصی و دولتی

-

الگوهای تولید و عرضه سینمایی در آینده

-

بررسی اقتصادی صنعت استریم و سامانههای آنالی ویدیویی

-

بررسی سیاستهای وارذاری تصدیها و مدیریت امور اجرایی به صنوف سینمایی

-

پیمایش آماری و رفتاری مخاطبان سینمای هنر و تجربه مخاطب کناسی ای سینما

-

تحلیل بازار سینما در ایران در تطابق با نظام عرضه و تقاضا و در نسبت با بازار جهانی

-

راهرارهای برون رفت از مشرالت اقتصادی سینمای ایران

-

راهرارهای توسعه و جذب سرمایه رذاری در سینمای ایران (داخلی و خارجی)

-

راهرارهای فروش منطقه ای در سینمای ایران

-

کیوههای سرمایه پذیری در سینمای ایران

-

صنعتی کدن سینمای ایران (موانع ،منافف و راهرارها)

-

ضابطه مندی کغل و دستمزد عوامل سینمایی در سینمای ایران

-

ظرفیت و پناسیل اقتصادی سینمای ایران و نقش آن در اقتصاد کالن کشور

-

مشارکت مالی عوامل سینمایی در تولید سینمایی

-

نظام ناپایدار مدیریت و نقش آن در توسعه نایافتگی سینمای ایران

 88-۴مطالعات اجتماعی
-

الگوی زن مسلمان در سینما

-

انطباق محتوا و موضوعات سینمایی با نیازها و خواستههای جامعه

-

آیی های سینمایی(جش و جشنواره) در سطوح ملی و استانی

-

تحلیل جمعیت کناختی طبقات و رروههای جنسی و سنی در سینمای ایران

-

سطح اعتماد بی سیاست رذاران ،عوامل سینمایی و جامعه

-

فراز و نشیبهای اپهای فیلم و سریال

-

مطالعه و تدوی برنامه کناخت فرهنگی کشورها و مناطق مختلف جهان در جهت توسعه بازار سینمایی

-

نظرسنجی ادواری از سریال نمایش خانگی

-

نظرسنجیهای تخصصی ادواری از فیلم و سینما (جشنوارهها و موضوعات خاص سینمایی)

-

نقش دولت در سینمای ایران (وضعیت ،آسیبها و راهرارها)

-

نقش سازمانها و انجم های مردم نهاد در رونق سینما (در سطوح ملی و استانی)

-

نقش سینما در برآوردن نیازهای و آمال رروههای قومی و اقلیتهای مذهبی

-

هویت در سینمای ایران

-

راهرارهای ایجاد امنیت برای اثر در حوزه فنی تولید فیلم

 88-5مطالعات فرهنگی و ارتباطات
-

بازاریابی ،تبلیغات و نمایش فیلمهای ایرانی در داخل و خارج از کشور ،حال و آینده

-

بررسی تغییرات رژیم مصرف رسانهای در ایران با تاکید بر ویدیو

-

بررسی سهم ایران از بازار تصویر در ایران و جهان و راهرارهای افزایش ای سهم

-

فراز و نشیبهای اپهای فیلم و سریال

-

کارکرد و کیفیت سینما نزد رسانههای مختلف

-

محدودیتها و فرصتهای فیلم سازی در ایران

-

مخاطب کناسی در سینمای ایران

-

مسائل و مشرالت نظام پخش و اکران در سینمای ایران

-

راهرارهای بی المللی کدن سینمای ایران
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-

راهبردهای فرهنگی در تولیدات سینمایی

-

مطالعه و تدوی برنامه کناخت فرهنگی کشورها و مناطق مختلف جهان در جهت توسعه بازار سینمایی

-

نظام کبره سازی و کبره ای کردن فرایندهای اطالعاتی ،فنی و اجرایی سینمایی در کشور

-

نقش و جایگاه ف آوریهای نوی در سینمای امروز ایران و جهان

 88-6تاریخ
-

مطالعه تطبیقی کرونولوژیک تحوالت صدا ،تصویر و فضاهای نمایشی سینمای ایران از دهه  9661تا کنون

-

ظرفیت های تاریخی و فرهنگی ایران و نسبت آن با تعالی سینما در ایران

