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 :و نکات مهم  ضوابط

 
 

 پايان نامه بايد در يكي از زمينه هاي مورد نياز اتاق باشد. .1

خواهد بود که هرسواهه به پينونداد مواتنب بررسوي هاي اقدصوادي ت به  مبلغ قرارداد مطابق مصووبه اي .2

مي رسد. هيئب رئيسهتصويب 

اين پايان نامه با حمايب "جمله  اي مجزا،در صفحه  داننجو مي بايسب در ابدداي نسخه ندايي پايان نامه، .3

را درج نمايد."ماهي اتاق بازرگاني، صنايع، موادن ت کناترزي تدران به انجام رسيده اسب 

ماه ت در معطع دکدري بي     3از تاريخ تصوويب پرتپوزا  در داننوهاه در معطع کارشوناسوي ارشود بي  از  .4

ماه نهذشده باشد. از 

فرم   ليو تكم"بخ     ،تدرانمودار  در پورتوا  اتواق    يبوارگوذار  قياز طر  فعط  ازيو رد نارسوووا  مودار  مو .5

 اسب. ريامكانپذ "ييداننجو ينامه ها انياز پا ب يدرخواسب حما نيآنال

 باشد: ليمنخصات ذ يدارا دياتاق با دييمورد تا "نامه دفاع"ت  "پرتپوزا  در داننهاه ب ينامه تصو" .6

 تدران باشد. يموادن ت کناترز ع،يصنا ،يبازرگانبه عنوان اتاق   •

  التياداره تحصو  سيرئ  ايت   يمواتن آموزشو  اي يمواتن پژتهنو   ايداننوكده   سيرئ  يامضوامدر ت  با   •

 داننكده باشد.   يليتكم

 باشد.  ت تاريخ ثبب شده در دبيرخانه  شماره نامه  يداننكده( بوده ت حدما دارا  ايدر سربرگ داننهاه )  •

 راهنما ت مناتر در آن درج شده باشد. دياسات يمنخصات داننجو، عنوان پرتپوزا ، اسام  •

 ينامه ت نمره دفاع )برا  انيدفاع از پا  خيپرتپوزا ( ت تار ب ينامه تصوو يپرتپوزا  )برا ب يتصوو خيتار  •

 نامه دفاع( در آن درج شده باشد. 

 باشد.ها به اتاق تدران اهزامي ميشود که تحويل نسخه اصل نامهنكده: توجه 
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 مدارك مورد نياز :

 تصويب پرتپوزا  در داننهاه هنام -

داراي اعدبار )در صورت عدم اعدبار کارت داننجويي ارائه نامه اشدغا  به تحصيل از   تصوير کارت داننجويي-2

 داننهاه محل تحصيل اهزامي مي باشد( 

تصوير صفحه ات  شناسنامه -3

 تصوير کارت ملي -3

 پرتپوزا  wordفايل -4

 حمايب ماهي اتاق تدران فايل تكميل شده درخواسب -5

نامه ارائه نامه از داننوكده محل تحصويل که تاريخ دفاع ت نمره در آن ارائه شوده باشود  پس از دفاع از پايان    توجه:

 ضرتري اسب.
 

 فرآيند حمايت از پايان نامه ها:
 

قسومب بررسوي هاي اقدصوادي،  اتاق تدران،    پورتا  داننوجو پس از تصوويب پرتپوزا  توسوط داننوكده، به •

مراجوه نموده ت مدار  مورد نياز را "  ييداننوجو ينامه ها  انياز پا ب يدرخواسوب حما  نيفرم آنال  ليتكم"

 تكميل ت ارسا  نمايد. 
 :موضوع پايان نامه به يكي از دت رتش زير اندخاب مي گردد •

 اتاق.هاي پژتهني اندخاب موضوع از ميان اتهويب اهف: 

 اقدصادي.مواتنب بررسي هاي ت تأييد  ي داننجو پس از تصويب در داننهاهموضوع پينندادب: 

نمايد.  پس از بررسوي مدار  داننوجو، در صوورت تصوويب، اتاق قرارداد حمايب از پايان نامه را منوعد مي •

 نديجه بررسي درخواسب داننجو، از طريق پسب اهكدرتنيكي به اطالع داننجو رسانده مي شود.

جلسه دفاعيه را در پايان  پس از برگزاري جلسه دفاعيه در داننهاه، داننجو کليه اصالحات خواسده شده در  •

نموايود.  نواموه اعموا  نموده ت خواتموه پوايوان نواموه را از طريق ارائوه مودار  ازم مطوابق بوا قرارداد، بوه اتواق اعالم مي

 اين مدار  عبارتند از: 

 ؛pdfو   wordنامه ت معاات مسدخرج از پايان نامه در فرمب يك نسخه از مدن کامل ت چكيده پايان -

اين پايان نامه با "نامه که در يكي از صوفحات اتهيه آن بطور مجزا عبارت  شوده از پايان  يك نسوخه صوحافي -

 ذکر شده باشد؛ "حمايب ماهي اتاق تدران انجام شده اسب 

ارائه نامه از داننوهاه محل تحصويل مبني بر دفاع ندايي از پايان نامه که در آن تاريخ دفاع ت نمره پايان نامه   -

ييديه دفاع منطبق با منوخصوات ذکر شوده در قسومب ارسوا  مدار  مورد نياز در باا  )نامه تاذکر شوده باشود

 ؛باشد( 
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داننووجو ملزم اسووب يك هفده پي  از اتمام مدت قرارداد حمايب از پايان نامه، در صووورت عدم تحويل   •

 الع دهد.مدار  مبدني بر دفاع از پايان نامه، مراتب را جدب ارائه درخواسب تمديد قرارداد، به اتاق اط
 اتواق پس از بررسوووي ت تواييود مودار ، قرارداد را خواتموه يوافدوه اعالم نموده ت مطوابق بوا ضووووابط مربوطوه، حق •

 نمايد.اهزحمه داننجو را پرداخب مي
 بايد در صورت اعالم اتاق، طي جلسه اي ندايج پژته  را به عالقمندان در اتاق ارائه نمايند.داننجو مي •

ريا  مي باشود    ميليون  150ميليون ريا  ت دکدري  60سوعف ميزان حمايب اتاق براي معطع کارشوناسوي ارشود  •

 گردد.مي که ميزان بدره مندي هر پايان نامه مطابق با مويارهاي موردنظر اتاق، تويين
هاي عضوو اتاق تدران باشود ت توسوط  آن مورد تاييد يكي از تنوكل  موضووعبراي  پايان نامه هاي فاخري که  •

اتاق،    رئيسه ت موافعب هياتارايه شود، با پيننداد مواتنب بررسي هاي اقدصادي    برجسده ت ممدازداننجوي  

 بيندر تجود دارد.تيژه ت امكان دريافب کمك هاي ماهي 

از طريق پسوووب تواريخ درخواسوووب، کواري از   رتز  14طي  حوداکرر  نديجوه بررسوووي درخواسوووب حموايوب،  •

 مي  داننوجوخواهد شود. در صوورت عدم دريافب پاسوخ طي مدت ذکر شوده  به داننوجو اعالم اهكدرتنيكي 

درخوواسووووب تووانوود   تضووووويووب  پويوهويوري  بوينووودور    جودووب  اطوالعووات  کسووووب  پسووووب ت  طوريوق  از 

 د.نماي ارتباط برقرارمطاهوات اقدصادي  با تاحد پژته  ها ت  researchcenter@tccim.irاهكدرتنيكي

 
 موضوعات دارای اولويت:

ن بنهاهدا در يا  يدايت ارتعاء توانمند  يبخ  خصوووصوو   يب هايمرتبط با توسوووه فواه ياز آنجا که پژته  ها

 ر باشد:يز يدر حوزه ها يشود موضوعات اندخاب يننداد مين پياتاق قرار دارد بنابرا يب هايب حماياتهو

اقتصاد سالمت

مطاهوه تطبيعي در مورد نحوه تنظيم بازار دارت ت تجديزات پزشكي در ساير کنورها از جمله هند ت ترکيه 1

2 غيرنفديراهكارهاي توسوه صنوب دارت ت تجديزات پزشكي با رتيكرد جلب سرمايه گذاري خارجي ت توسوه صادرات  

 انرژي و محيط زيست

3 شناسايي ت ارائه مد  هاي نوين اسدفاده از انرژي هاي تجديدپذير

4 راهكارهاي نوين بدينه سازي ت کاه  شدت مصرف انرژي در صنايع کنور

 بازار پول و سرمايه

5 تحليل آثار سياسب هاي پوهي بر توهيد، سرمايه گذاري ت صادرات غيرنفدي

6 کارکرد نظام بانكي کنور در موامالت بين اهمللي؛ موانع ت راهكارها

7 عملكرد رتش هاي تامين ماهي بنهاهدا در کنور، موانع ت راهكارها

 8 در ساير کنورها (SME’s)انجام مطاهوات تطبيعي در خصوص تامين ماهي بنهاهداي کوچك ت مدوسط

mailto:researchcenter@tccim.ir
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 تسهيل تجارت و توسعه صادرات

کارکرد اتاق بازرگاني کنورها در توسوه بخ  خصوصينع  ت  9

10 انجام مطاهوات تطبيعي در مورد عملكرد مناطق آزاد تجاري ت مناطق تيژه ت تاثير آن ها بر تجارت خارجي

11 دفاتر ت رايزن هاي بازرگاني خارجي انجام مطاهوات تطبيعي در مورد عملكرد، کارکردها ت راهبردهاي

 12 شناسايي فرصب هاي باهعوه در بازارهاي صادراتي منطعه ت تويين اتهويب هاي صادراتي

 13 راهبردها ت رتشداي توسوه همكاري هاي حمل ت نعل، گمرکي ت ترانزيدي با ساير کنورها

 14 مدوازنبررسي موانع تورفه اي ت غير تورفه اي در معررات تجاري کنور ت راهكارهاي برقراري نظام تورفه اي 

 15 اهزامات ت شرايط آماده سازي بنهاه هاي بخ  خصوصي در فرآيند اهحاق به سازمان تجارت جداني

 تسهيل کسب و کار
ل فواهيب هاي بخ  خصووصوي ت رفع موانع ت ديبررسوي قوانين ت معررات مخدلف)ماهيات، بانكي، بيمه، کار ت ...( با هدف تسو 

 محدتديب هاي موجود
16

 17 کارکرد قانون ترشكسدهي در کنور، موانع ت راهكارها

 18 رتش هاي نوين حمايب از مصرف کنندگان در کنورهاي جدان

19 ت خصوصي سازي 44بررسي عملكرد مسائل قانوني ت اجرايي مرتبط با اصل  

20 بررسي عملكرد ت اثربخني شوراي رقابب در ارتعاء رقابب پذيري

21 بنيان در رشد پايدار اقدصاد جداني ت تضويب اقدصاد دان  بنيان در کنور ت راهكارهاي ارتعاي آننع  اقدصاد دان  

22 بررسي جامع چاه  ها ت موانع حعوقي ت قانوني محيط کسب ت کار براي فواهيب هاي دان  بنيان ت راهكارهاي رفع آن

 صنعت و معدن

23 کنورهاي منابه )ترکيه، کره ت ...(مطاهوه تطبيعي رقابب پذيري صنايع ايران با  

24 اههوهاي راهبري ت مديريب در بنهاهدا ت اثرات آن بر بازدهي ت سودآتري آندا

راهكارهاي افزاي  بدره تري عوامل توهيد در بنهاهداي صنودي 25

 26 (Company Merging) بررسي چهونهي ادغام شرکب هاي توهيدي همهرا براي اقدصادي شدن توهيد

 27 در بنهاهدا  ICTبررسي نحوه گسدرش فواهيب هاي تحعيق ت توسوه ت گسدرش فناتري  

 28 موانع بدره برداري از ظرفيب هاي خاهي توهيد تاحدهاي صنودي ت ارائه راهكار جدب رفع آن ها

 29 بررسي علل باا بودن قيمب تمام شده  کااها ت خدمات توهيدي ت راهكارهاي کاه  آن

 30 بررسي چاه  هاي زير ساخدي بخ  مودن با نهاه تيژه به مناطق مودن خيز کنور ت ارائه راهكارهاي اجرايي جدب رفع آندا

 31 معايسه تطبيعي برنامه ها، سياسب ها ت اسدراتژي ها مودني در زمينه توهيد در چرخه فواهيب هاي مودني

 32 سرمايه گذار مودني در کنورهاي مودن خيز جدانبررسي رتش هاي نوين جذب سرمايه ت حمايب از 

 33 بررسي ت تحليل تاريخي تحوات ت سياسدهذاري صنودي کنور

 34 بررسي محيط سياسي ت نع  دتهب در فرآيند توسوه صودي کنور

 35 بررسي محيط فرهنهي مناسب براي توسوه صنودي کنور
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پاسوخهوي نياز اشودغا  فارا اهدحصويالن داننوهاهي ت عامل پي  برنده توسووه بررسوي موماي اشودغا  صونودي)کدام حوزه صونودي 

 صنودي کنور اسب؟(
36 

 37 انجام مطاهوات موردي از يك بنهاه موفق در حوزه هاي مخدلف صنودي

 38 دتام(اسدراتژي توسوه حوزه هاي صنودي )صنايع مصرفي کم دتام، صنايع مصرفي بادتام ت محصوات ندايي مصرفي با  

 گردشگري

برندسازي در حوزه گردشهري 39

رتش هاي جذب ت مديريب سرمايه در حوزه گردشهري 40

41 مطاهوه تطبيعي برنامه ها ت سياسب ها کنورهاي موفق در زمينه توسوه گردشهري داخلي ت خارجي

42 تضويب جذب گردشهران خارجي در ايران ت راهكارهاي ارتعاء آن

43 توسوه گردشهري پايدار در بدبود رفاه اجدماعي ت کاه  نابرابري هااثرات  

 کشاورزي، آب و صنايع غذايي

44 شناسايي دايل کاه  صادرات صنايع غذايي ت ارائه راهكار جدب رفع آن

45 رتش هاي نوين مديريب مزارع کناترزي با هدف تعويب رشد اين بخ 

46 زمينه محصوات کناترزي ت صنايع تبديلياهميب تجارت بين اهمللي در 

47 اصالحات سياسدي ت پنديبان ارتعاء رقابب پذيري ت رشد پايدار بخ  کناترزي

48 مطاهوه تطبيعي سياسب هاي مديريب بدينه منابع آب در ساير کنورها

ساير

49 نحوه گسدرش فواهيب هاي تحعيق ت توسوه ت گسدرش فناتري در بنهاهدا

50 بررسي ت تحليل تضويب زيرساخب ها در کنور

51 تجارت اهكدرتنيك ت تاثير آن بر توسوه بخ  خصوصي

52 سياسب هاي توسوه منارکب بخ  خصوصي ت دتهدي ت عملكرد آن

53 فرصب ها / موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در اسدان تدران

54 کنورها براي اعضاءزنجيره توهيد ارزش اتاق هاي بازرگاني ساير  

55 جايهاه توجه به منابع انساني ت آموزش در توسوه اقدصادي

56 راهكارهاي توسوه توانمندي ها ت اثربخني تنكل ها

 57 رتش هاي پينرفده نيازسنجي آموزشي در فضاي کسب ت کار
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 58 مطاهوات تطبيعي در حوزه آموزش هاي حرفه اي بازرگاني

 59 تطبيعي ارتباط مراکز آموزش از جمله داننهاه ها با فضاي کسب ت کارمطاهوات 

 60 اقدصاد صنوب حمل ت نعل در ايران؛ چاه  ها ت راهكارها براي ارتعاء اين حوزه

 
 


