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عناوین پیشنهادی جهت حمایت از پایان نامه ها در حوزه صنعت

عنوانردیف

طراحی سازوکاری برای هدایت سرمایه گذاری های صنعتی از صنایع مواجه با بازار اشباع، به صنایع با فناوری باال1

یکرد صادرات گرا2 کوچک و متوسط فعال در صنعت لوازم خانگی با رو ارائه برنامه اجرایی تجمیع و ادغام بنگاه های 

ک، لوازم خانگی و...(3 کارخانه در صنایع منتخب )پوشا طراحی مدل اجرایی و چارچوب حمایت های دولتی برای توسعه تولیدات بدون 

4
کلیدی کشور )محرک های رشد و صادرات صنعتی( و طراحی مدل مفهومی تجهیز  آینده نگاری فناوری های تحول  زای اثرگذار بر بازار صنایع 

بنگاه های صنعتی به این فناوری ها )در قالب مطالعه موردی برای هر صنعت منتخب(

5)DSGE( تحلیل اثر نوسانات نرخ ارز بر توان رقابت پذیری صنایع صادرات گرا در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

6
طراحی الگوی تکمیل و توسعه زنجیره ارزش صنایع منبع محور )زیرشاخه های منتخب صنایع شیمیایی، آلومینیوم، محصوالت سیمانی 

پیشرفته و با فناوری باال(

کانال توسعه خدمات متصل به تولید7 ارائه راهکارهایی برای توسعه اشتغال زایی بخش صنعت از 

کشورهای در حال توسعه8 بررسی نقش سیاست های منطقه ای و سرزمینی در توسعه صنعتی در 

تحلیل نقش دولت در تنظیم گری رشته فعالیت های صنعتی اولویت دار9

کوچک و متوسط مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین10 ساماندهی و استقرار صنایع 

عناوین پیشنهادی جهت حمایت از پایا ن نامه ها در حوزه معدن و صنایع معدنی

عنوانردیف

طراحی الگوی تکمیل و توسعه زنجیره ارزش صنعت مس، آلومینیوم و سیمان1

کشور2 مدل سازی آزادسازی قیمت انرژی بر توسعه زنجیره ارزش محصوالت معدنی و صنایع معدنی 

3)DSGE( تحلیل اثر شوک های تحریمی بر توان رقابت پذیری بخش معدن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

4
هوش  فناوری های  به کارگیری  بر  کید  تا با  جهانی  بازارهای  در  ایران  پتروشیمی  شرکت های  رقابت پذیری  ارتقای  راهکارهای  مدل سازی 

مصنوعی و تحلیل های علوم داده

مدل سازی راهکارهای اتصال شرکت های مختلف زنجیره ارزش صنعتی پتروشیمی ایران به زنجیره های ارزش جهانی این صنعت5

6
آلپ-  متالوژنی  کمربند  در  قرارگیری  و  ایران  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  کشور  معدنی  صنایع  رقابت پذیری  ارتقای  راهکارهای  بررسی 

کمربند چین هیمالیا از یک سو و مسیرهایی چون جاده ابریشم و یک جاده - یک 

کید بر ابزارهای بازار سرمایه و بازار بدهی7 کشور با تا ارائه مدلی برای تامین مالی زنجیره ارزش صنایع پایین دستی پتروشیمی 

کید بر ابزارهای بازار سرمایه و بازار بدهی8 کشور با تا ارائه مدلی برای تامین مالی زنجیره ارزش صنایع معدنی 
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کالن و آینده پژوهی عناوین پیشنهادی جهت حمایت از پایا ن نامه ها در حوزه 

عنوانردیف

1
کشورهای موفق در  کید بر بررسی تجربه  رکود تورمی، معضالت و راهکارهای پیشنهادی جهت تقلیل تبعات و حرکت به سوی رفع آن )با تا

این زمینه(

عوامل موثر بر سرمایه گذاری صنعتی در ایران و ارائه راهکارهای بهبود و توسعه آن2

طراحی الگوی عملیاتی تامین مالی پروژه برای طرح های صنعتی3

طراحی مدل عملیاتی نهادهای واسط )SPVها( جهت تسهیل عبور از بحران مالی در صندوق های بازنشستگی4

5
زیرساخت های  و  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  از  بهره برداری  و  توسعه  ایجاد،  در  خصوصی  بخش  با  سرمایه گذاری  در  مشارکت  چگونگی 

عمومی و پیشرفته

6
پیشنهاد و معرفی روش های نوین تامین مالی و توسعه نهادهای واسط مالی و سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری و ارایه راهکارهای 

اجرایی و عملیاتی در بازار سرمایه

کنسرسیوم های بین المللی در صنایع بزرگ7 بررسی روش های تامین مالی و ارائه تضامین مناسب مرتبط با مشارکت ها و 

کشور تعهد ایجاد می کند )به روش مطالعه تطبیقی(8 که برای  شناخت راه هایی برای تامین منابع مالی پروژه ها غیر از روش فایناس 

موانع و چالش های انتشار انواع اوراق شرکتی و تجاری در بازار سرمایه ایران9

کشور برای تامین مالی پروژه ها10 تقویت تامین مالی مبتنی بر اعتبار در شبکه بانکی 

11
کشورهای  گذاری و یا انواع مشارکت نظیر BOO ،BTL ،BOLT ،BOT، ... و مقایسه با  تامین مالی پروژه های صنعتی و معدنی از طریق وا

هدف

12
بررسی و آسیب شناسی شفافیت در عملکرد مالیاتی مودیان )واحدهای تولیدی صنعتی( و سازمان امور مالیاتی و شناسایی عوامل موثر 

بر ضعف و قوت آن

کار در فرایند اخذ حق بیمه تامین اجتماعی در واحدهای تولیدی صنعتی و ارائه راهکار13 کسب و  بررسی چالش های اساسی و مخل فضای 

14
سیستم های  با  کشور  تجاری  خدمات  و  محصوالت  اقتصادی،  فعالیت های  طبقه بندی  سیستم های  انطباق  زمینه  در  تطبیقی  مطالعه 

بین المللی

کاال و خدمات15 کاهش اثرگذاری نوسانات قیمت ارز بر  بررسی راهکارهای 

بررسی عوامل موثر بر تورم و آثار و تبعات آن بر قدرت خرید و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان16

کمک به تامین مالی17 مطالعه ایجاد صندوق های خصوصی در رشته فعالیت های صنعتی برای 

روش های جدید تامین مالی برای شرکت های تابعه18

آسیب شناسی تملک واحدهای صنعتی در ایران توسط بانک ها و موسسات مالی با انجام مطالعه تطبیقی19
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عناوین پیشنهادی جهت حمایت از پایان نامه ها در حوزه حقوق اقتصادی و بازرگانی

عنوانردیف

بررسی ابعاد و تبعات حقوقی و تجاری الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه ها و بخش های مختلف1

کرونا بر نظام تجاری چندجانبه )سازمان جهانی تجارت(2 ی پیامدها و چالش های پسا  کاو وا

بررسی آینده سازمان جهانی تجارت )چالش ها و راه کارها(3

ی مفاهیم، الزامات و چالش های حضور در زنجیره جهانی ارزش4 کاو وا

بررسی تطبیقی ابعاد حقوقی و تجاری موافقت نامه های تجارت آزاد و  ترجیحی ایران و جهان5

کثری از موافقت نامه های تجارت آزاد و ترجیحی در ایران6 بررسی چالش های اجرایی و تدوین راهبردهای عملیاتی برای استفاده حدا

گمرکی و تدابیر دفاع تجاری7 کید بر قواعد مبدا، ارزشگذاری  آسیب شناسی موافقت نامه های تجارت آزاد و ترجیحی در ایران با تا

بررسی پیامدهای اقتصادی و تجاری موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا8

بررسی تطبیقی تحوالت حقوق مالکیت فکری در ایران و جهان9

کارهای نوآفرین )استارت آپ ها(10 کسب و  چالش های حقوقی قراردادهای مرتبط با 

کارهای نوآفرین )استارت آپ ها(11 کسب و  ارائه مدل بهینه برای مدیریت نهادهای اعطای مجوز به 

کشورهای مختلف12 بررسی مقررات مربوط به رمز ارزها در 

آثار حقوقی و اقتصادی استفاده از فناوری زنجیره های بلوکی در حوزه های غیرمالی13

ک چین(14 امکان سنجی مقررات گذاری از طریق فناوری زنجیره های بلوکی )بال

ک چین(15 بررسی ابعاد حقوقی مالکیت فکری در بستر زنجیره های بلوکی )بال

بررسی آثار فناوری زنجیره های بلوکی بر مقررات بانکی16

بررسی الزامات تدوین سیاست های فناورانه زنجیره های بلوکی17

کارکرد صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر18 بررسی ماهیت حقوقی و 

بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای فرانچایز19

20
هولدینگ،  تملک،  تجزیه،  ادغام،  زمینه  در  جمله  از  اقتصادی  بنگاه های  و  شرکت ها  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  مقایسه ای  مطالعه 

ورشکستگی و بازسازی بنگاه های در حال ورشکستگی ...

کارت بازرگانی، ثبت سفارش، پنجره واحد و ...21 آسیب شناسی فرایندهای بازرگانی در ایران مانند صدور 

کشورها22 مقایسه تطبیقی قوانین و مقررات مربوط به تجارت و صادرات و واردات در ایران و سایر 
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عناوین پیشنهادی جهت حمایت از پایان نامه ها در حوزه بازرگانی داخلی

عنوانردیف

یع شهری )urban distribution centers( در یک شهر منتخب1 کز توز امکان سنجی ایجاد مرا

کاال در ایران2 یع  برآورد اندازه تجارت الکترونیک و راه کارهای افزایش سهم آن در نظام توز

3
کشور و راه کارهای  کالن  بررسی آثار افزایش سهم فروشگاه های مدرن )زنجیره ای، تخفیفی و مجازی( بر اشتغال اصناف و سایر متغیرهای 

پیشگیری از تاثیرگذاری منفی آن

کشور و طراحی مدلی برای آن با حضور حداقلی دولت4 کاالهای اساسی  مستندسازی تجارب موفق در تنظیم بازار 

راه کارهای حمایت از اصناف برای استفاده از ابزار نوین به ویژه صندوق مکانیزه فروش5

6
صنعت  شوینده،  صنعت  خودرو،  صنعت  موردی:  )مطالعات  مختلف  صنایع  در  بنگاه  رقابت پذیری  شاخص های  تدوین  و  شناسایی 

نساجی، صنعت غذایی، صنعت لوازم خانگی و ... (

کشور )مطالعه موردی: صنعت نساجی، صنعت غذایی و  ....(7 کسب وکار در صنایع  طراحی مدل 

کار در شهرک های صنعتی ایران8 کسب و  بررسی و شناسایی فرآیندهای شروع 

9
نساجی،  صنعت  شوینده،  صنعت  خودرو،  صنعت  موردی:  )مطالعات  کشور  صنعتی  بنگاه های  در  بهره وری  ارتقا  راهکارهای  تدوین 

صنعت غذایی، صنعت لوازم خانگی و ... (

طراحی و پیاده سازی بانک شاخص های صنعتی، معدنی و تجاری )نرم افزار محور(10

عناوین پیشنهادی جهت حمایت از پایان نامه ها در حوزه لجستیک و زنجیره ارزش

عنوانردیف

مطالعه سیستم های لجستیک در یک بخش منتخب )ازجمله صنعت پتروشیمی، صنعت فوالد، بخش معدن، زنجیره تامین غالت و ...(1

کاالی منتخب )ترجیحا براساس چارچوب یونیدو(2 عارضه یابی زنجیره تامین برای یک 

کاالی منتخب3 طراحی مدلی برای تحلیل سازوکار حکمرانی در زنجیره های تامین و اجرای آن برای زنجیره یک 

کاال در زنجیره تامین یک صنعت منتخب4 یابی عوامل موثر بر قیمت تمام شده  ارز

طراحی مدلی برای تحلیل لجستیک شهری و اجرای آن برای یکی از شهرهای منتخب5

کشور6 ظرفیت سنجی ناوگان باری جاده ای 

کیفیت خدمات بازرگانی در یک حوزه منتخب7 یابی  توسعه چارچوبی برای ارز
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عناوین پیشنهادی جهت حمایت از پایان نامه ها در حوزه مدل سازی اقتصادی

عنوانردیف

کید بر بخش های صنعت و تجارت1 مدل سازی اقتصاد ایران در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بخشی با تا

کالن اقتصادی بر بخش صنعت، معدن و تجارت در قالب یک الگوی تعادل عمومی محاسباتی2 یابی تاثیر شوک های  ارز

بررسی اقتصاد مقیاس در بخش صنعت ایران3

4CGE یابی تاثیر تحریم های اقتصادی بر صنعت، معدن و تجارت ایران در چارچوب بک الگوی ارز

کالن سنجی5 شبیه سازی تاثیر شوک های برون زا بر بخش صنعت ایران در چارچوب یک الگوی 

طراحی مدلی برای پیش بینی متغیرهای اصلی بخش صنعت، معدن و تجارت ایران6

یابی نقش سیاست ها و شوک های فرابخشی در بخش صنعت، معدن و تجارت ایران7 طراحی الگوی FAVAR برای ارز

کشورها8 مدل سازی سرمایه گذاری صنعتی در ایران، شناسایی چالش ها، ارائه راهکارهای بهبود و توسعه آن با استفاده از تجارب 

شناسایی مدل بهینه توسعه بازار پول در ایران، موانع و ارائه راهکارهای توسعه آن9

کشورهای موفق در این حوزه(10 معضالت رکود تورمی و ارائه راهکارهای تقلیل تبعات و رفع آن )بررسی تجربه 

بررسی آثار نااطمینانی سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی در ایران11

ارائه یک الگوی اقتصادسنجی برای ایران12

مسیر بهینه متغیرهای اقتصادی موثر بر رشد اقتصادی13

الگوهای رشد مبتنی بر اشتغال14

کالن ایران با روش فازی - عصبی15 پیش بینی متغیرهای مهم اقتصاد 

کاربرد جدول داده ستانده در اقتصاد ایران16

استفاده از جدول داده ستانده در تجارت بین المللی ایران17

عناوین پیشنهادی جهت حمایت از پایان نامه ها در حوزه فناوری و نوآوری

عنوانردیف

سیاست های صنعتی، تجاری و فناوری آینده نگر )سیاست صنعتی با تمرکز  بر مباحث صنعت 4.0(1

کار مبتنی بر ایجاد بازارگاه های داده )Data marketplace( در یکپارچه سازی فرایندهای صنعتی و تجاری2 کسب و  نقش مدل های 

کالن داده ها )Big data( بر فرایندهای سیاستگذاری صنعتی،  تجاری و فناوری3 تأثیر 

تأثیرپذیری حوزه تجارت از تغییرات صنعتی ناشی از صنعت 44.0

بررسی شیوه های نوین تأمین مالی نوآوری در رشته فعالیت های صنعتی5

بررسی شیوه های رسوخ فناوری های نوین در فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری6
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عناوین پیشنهادی جهت حمایت از پایان نامه ها در حوزه بازرگانی خارجی

عنوانردیف

عوامل موثر بر ارتقای ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی1

تقویت ماندگاری صادرات از طریق حضور در زنجیره های ارزش جهانی صنایع2

کشور بر ارتقا در زنجیره های ارزش جهانی3 بررسی عوامل موثر در ساختار حکمرانی 

گمرکات4 کسب وکار در ایران: مطالعه موردی،  شناسایی عوامل مؤثر بر محیط 

کوچک و متوسط5 تاثیر شرکت های مدیریت صادرات بر افزایش صادرات صنایع 

کشورهای مختلف6 کنسرسیوم های صادراتی با نگاهی به تجربه  بررسی رابطه تجارت خوشه های صنعتی و عملکرد 

بررسی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر نوسانات صادرات و واردات با نگاهی به عملکرد سال های اخیر7

نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه همکاری های مشترک دو و چندجانبه تجاری8

کارخانه: ظرفیت سازی های تجاری با استفاده از ظرفیت های خالی بخش صنعت 9 تولید بدون 

کشورهای منتخب و پیشنهاد سیاست هایی در تکمیل استراتژی تجاری و صنعتی10 نگاهی به راهبردهای تولید صادرات محور در 

کوچک و متوسط11 تاثیر شرکت های مدیریت صادرات بر افزایش صادرات صنایع 

کشورهای مختلف12 کنسرسیوم های صادراتی با نگاهی به تجربه  بررسی رابطه تجارت خوشه های صنعتی و عملکرد 

بررسی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر نوسانات صادرات و واردات با نگاهی به عملکرد سال های اخیر13

نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه همکاری های مشترک دو و چندجانبه تجاری14

کشورهای منتخب و ارائه پیشنهاد سیاست هایی برای استراتژی تجاری و صنعتی15 راهبردهای تولید صادرات محور در 

کشور خاص(16 بررسی راهکارهای توسعه بازارهای صادراتی )صنعت و 

17
کوتا، دی هشت، اتحادیه اوراسیا،  کشور )مطالعه موردی ا اثرات همگرایی های منطقه ای و توسعه پیوندهای تجاری بر رقابت پذیری صنایع 

کشورهای همسایه، هند و چین( موافقت نامه های دوجانبه با 

بسترسازی حضور در زنجیره های ارزش جهانی از طریق تقویت حضور در پیمان های منطقه ای 18 

کید بر انعقاد موافقت نامه های تجاری دو و چندجانبه  19 بررسی زمینه های توسعه همکاری اقتصادی و تجاری، با تا

عناوین پیشنهادی جهت حمایت از پایان نامه ها در حوزه یکپارچه سازی سیاست ها

عنوانردیف

کشور )سطح دکتری(1 آسیب شناسی نظام سیاست گذاری در حوزه های تولیدی و تجاری در برنامه های توسعه ای 
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