بنام خدا
اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران در جهت نيل به
اهداف توسعهاي بخش بازرگاني و به منظور بهرهگيري از
توان و ظرفيت بالقوه دانشگاهها و تشويق دانشجويان به
انجام تحقيقات و پروژههاي كاربردي موردنياز بخش
بازرگاني كشور از پايان نامههاي دانشجويان مقاطع دكتري
و كارشناسي ارشد واجد شرايط حمايت میکند .شناسايي و
استفاده از ظرفيت و توانمندي دانشجويان مستعد و عالقمند،
هدايت و بهرهبرداري از نتايج پايان نامههاي تحصيالت
تكميلي در راستاي حل مسائل بخش اقتصاد و بازرگاني و
ارتقاي اثر بخشي پايان نامهها از مهمترين اهداف اين طرح
است.
از آنجا که پژوهشهای مرتبط با توسعه فعاليتهای بخش
خصوصی و ارتقا توانمندیهای اين بنگاهها در اولويت
حمايتهای اتاق قرار دارد بنابراين پيشنهاد میشود
موضوعات انتخابی در حوزههای زير باشد:
1
2

اقتصاد سالمت
مطالعه تطبيقی در مورد نحوه تنظيم بازار دارو و تجهيزات
پزشکی در ساير کشورها از جمله هند و ترکيه
راهکارهای توسعه صنعت دارو و تجهيزات پزشکی با رويکرد
جلب سرمايهگذاری خارجی و توسعه صادرات غيرنفتی
انرژی و محيط زيست

3

شناسايی
تجديدپذير
راهکارهای نوين
صنايع کشور

5

تحليل آثار سياستهای
صادرات غيرنفتی
کارکرد نظام بانکی کشور در معامالت بين المللی؛ موانع و
راهکارها
عملکرد روشهای تامين مالی بنگاهها در کشور ،موانع و
راهکارها
انجام مطالعات تطبيقی در خصوص تامين مالی بنگاههای کوچک
و متوسط( )SME’sدر ساير کشورها
تسهيل تجارت و توسعه صادرات

9
10

نقش و کارکرد اتاق بازرگانی کشورها در توسعه بخش خصوصی
انجام مطالعات تطبيقی در مورد عملکرد مناطق آزاد تجاری و
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7
8
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11
12
13
14
15
16
17

مناطق ويژه و تاثير آنها بر تجارت خارجی
انجام مطالعات تطبيقی در مورد عملکرد ،کارکردها و
راهبردهای دفاتر و رايزنهای بازرگانی خارجی
شناسايی فرصتهای بالقوه در بازارهای صادراتی منطقه و
تعيين اولويتهای صادراتی
راهبردها و روشهای توسعه همکاریهای حملونقل ،گمرکی و
ترانزيتی با ساير کشورها
بررسی موانع تعرفهای و غير تعرفهای در مقررات تجاری کشور
و راهکارهای برقراری نظام تعرفهای متوازن
الزامات و شرايط آمادهسازی بنگاههای بخش خصوصی در فرآيند
الحاق به سازمان تجارت جهانی
تسهيل کسب و کار
بررسی قوانين و مقررات مختلف (ماليات ،بانکی ،بيمه ،کار
و  )...با هدف تسيهل فعاليتهای بخش خصوصی و رفع موانع و
محدوديتهای موجود
کارکرد قانون ورشکستگی در کشور ،موانع و راهکارها

18

روشهای نوين حمايت از مصرفکنندگان در کشورهای جهان

19

بررسی عملکرد مسائل قانونی و اجرايی مرتبط با اصل  44و
خصوصیسازی
بررسی عملکرد و اثربخشی شورای رقابت در ارتقا رقابتپذيری

20

صنعت و معدن
21
22
23

مطالعه تطبيقی رقابتپذيری صنايع ايران با کشورهای مشابه
(ترکيه ،کره و )...
الگوهای راهبری و مديريت در بنگاهها و اثرات آن بر
بازدهی و سودآوری آنها
راهکارهای افزايش بهرهوری عوامل توليد در بنگاههای صنعتی

24

گردشگری
برندسازی در حوزه گردشگری

25

روشهای جذب و مديريت سرمايه در حوزه گردشگری

26

مطالعه تطبيقی برنامهها و سياستها کشورهای موفق در زمينه
توسعه گردشگری داخلی و خارجی
وضعيت جذب گردشگران خارجی در ايران و راهکارهای ارتقاء
آن
اثرات توسعه گردشگری پايدار در بهبود رفاه اجتماعی و
کاهش نابرابریها
کشاورزی ،آب و صنايع غذايی

29

شناسايی داليل کاهش صادرات صنايع غذايی و ارائه راهکار
جهت رفع آن

27
28
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30

روشهای نوين مديريت مزارع کشاورزی با هدف تقويت رشد اين
بخش
اهميت تجارت بينالمللی در زمينه محصوالت کشاورزی و صنايع
تبديلی
اصالحات سياستی و پشتيبان ارتقاء رقابتپذيری و رشد پايدار
بخش کشاورزی
مطالعه تطبيقی سياستهای مديريت بهينه منابع آب در ساير
کشورها
ساير

34

نحوه گسترش فعاليتهای تحقيق و توسعه و گسترش فناوری در
بنگاهها
بررسی و تحليل وضعيت زيرساختها در کشور

36

تجارت الکترونيک و تاثير آن بر توسعه بخش خصوصی

37

سياستهای توسعه مشارکت بخش خصوصی و دولتی و عملکرد آن

38

فرصتها  /موانع جذب سرمايهگذاری خارجی در استان تهران

39

زنجيره توليد ارزش اتاقهای بازرگانی ساير کشورها برای
اعضاء
جايگاه توجه به منابع انسانی و آموزش در توسعه اقتصادی

41

راهکارهای توسعه توانمندیها و اثربخشی تشکلها

31
32
33

35

40

دستورالعمل حمايت از پايان نامههاي تحصيلي
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دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا

ضوابط:
 -1پاياننامه بايد در يكي از زمينههاي موورد نيواز اتواق
باشد.
 -2مبلغ قرارداد مطابق مصوبهای خواهد بود که هرسواله به
پيشنهاد معاونت بررسیهای اقتصادی و بوه تصوويب شووراي
پژوهشي ميرسد.
 -3دانشجو بايد در ابتداي نسخه نهايي پايان نامه ،حما يت
اتاق از اجراي پايان نامه را ذکر کند.
مدارك مورد نياز :
 -1ارائه نامه از معاونت آموزشي يا اداره تحصيالت تكميلي
ووع انتخوابي
محل تحصيل مبني بر معرفي دانشجو و اعالم موضو
مصوب توسط گروه آموزشي
 -2تصوير كارت دانشجويي
فرآيند حمايت از پايان نامهها:
 -1دانشجو پو از انتخواب موضووع و اسوتاد راهنموا ،فورم
درخواست (قابل دسترس در سوايت اتواق) را تكميول و بوه
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق ارسال میکند.
تبصره:
موضوع پاياننامه به يکي از دو روش زير انتخاب ميشود:
الف :انتخاب موضوع با مشوورت شووراي آمووزش و پوژوهش از
ميان اولويتهاي پژوهشي اتاق
ب :پيشنهاد موضوع پايان نامه توسوط دانشوجو و ت ييود در
شوراي آموزش و پژوهش
 -2در صورت تاييد پروپوزال در اتاق ،دانشوجو پيگيوري الزم
جهت نهايي كردن پايان نامه در دانشگاه را انجوام داده
و به اطالع اتاق ميرساند.
 -3پ از نهايي شدن شرح خدمات پايوان ناموه در دانشوگاه،
چنانچه تغييراتي بوجود آيود كوه موورد تاييود معاونوت
بررسوویهای اقتصووادی اتوواق نباشوود ،اتوواق از حمايووت
پاياننامه اجتناب ميكند.
 -4پ از نهايي شدن موضوع در دانشگاه ،اتاق جهت حمايت از
پاياننامه با دانشجو ،توافقنامه حمايت از پايان ناموه
تحصيلي را منعقد ميکند.
 -5دانشجو پ از تودوين پايوان ناموه مطوابق بوا مقوررات
دانشگاه ،يو نسوخه نهوايي از آن را بوه اتواق ارسوال
ميکند.
 -6پ از برگزاري جلسه دفاعيه در دانشگاه ،دانشوجو كل يه
اصالحات خواسته شده در جلسه دفاعيه را در پايوان ناموه
اعمال کرده و خاتمه پايان نامه را به همراه مدارك الزم
مطابق با قرارداد ،به اتاق اعوالم میکنود .ايون مودارك
عبارتند از:
4

 -7ي نسخه از خالصه و چكيده پاياننامه
 -8دو نسخه كتبي از پايانناموه در قالوب فرموت پيشونهادي
اتاق به همراه فايل الكترونيكي مربوطه
 -9تذكر :1دانشجو ميبايد در صورت اعالم اتاق ،طوي جلسوهاي
نتايج پژوهش را به عالقمندان در اتاق ارائه نمايند.
ً بايد اعالم کند كه در نسخه تحويل
 -10تذكر :2دانشجو كتبا
شده پايان نامه به دانشگاه ،اين جمله درج شده اسوت" :
اين پاياننامه با حمايت مالي اتاق بازرگواني ،صونايع،
معادن و کشاورزی تهران به انجام رسيده است".
اتاق پ از بررسوي و تاييود مودارك( ،حوداكرر ظورف
-11
يكماه) قرارداد را خاتمه يافته اعالم کرده و مطابق بوا
ضوابط اتاق ،حق الزحمه دانشجو را پرداخت ميکند.
 -12سقف ميزان حمايت اتاق براي مقطع کارشناسوي ارشود 30
ميليون لاير و دکتري  60ميليون لاير است.
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