ضوابط و نکات مهم:
 .1پايان نامه بايد در يكي از زمينه هاي مورد نياز اتاق باشد.
 .2مبلغ قرارداد مطابق مصوبه ايخواهد بود که هرساله به پيشنهاد معاونت بررسي هاي اقتصادي و به
تصويب هيئت رئيسه مي رسد .
 .3دانشجو مي بايست در ابتداي نسخه نهايي پايان نامه ،در صفحهاي مجزا ،جمله"اين پايان نامه با
حمايت مالي اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران به انجام رسيده است"را درج نمايد .
 .4از تاريخ تصويب پروپوزال در دانشگاه در مقطع کارشناسي ارشد بيش از  3ماه و در مقطع دکتري بيش
از  ماه نگذشته باشد .
 .5ارسال مدارک مورد نياز فقط از طريق بارگذاري مدارک در پورتال اتاق تهران ،بخش "تكميل فرم
آنالين درخواست حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي" امكانپذير است.
" .6نامه تصويب پروپوزال در دانشگاه" و "نامه دفاع" مورد تاييد اتاق بايد داراي مشخصات ذيل باشد:
• به عنوان اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران باشد.
•با امضاي رئيس دانشكده يا معاون پژوهشي يا معاون آموزشي و يا رئيس اداره تحصيالت تكميلي دانشكده
باشد.
•در سربرگ دانشگاه (يا دانشكده) بوده و حتما ثبت شده و داراي شماره نامه باشد.
•مشخصات دانشجو ،عنوان پروپوزال ،اسامي اساتيد راهنما و مشاور در آن درج شده باشد.
•تاريخ تصويب پروپوزال (براي نامه تصويب پروپوزال) و تاريخ دفاع از پايان نامه و نمره دفاع (براي نامه دفاع)
در آن درج شده باشد.
مدارك مورد نياز :
 -1نامه تصويب پروپوزال در دانشگاه
-2تصوير کارت دانشجويي داراي اعتبار (در صورت عدم اعتبار کارت دانشجويي ارائه نامه اشتغال به تحصيل
از دانشگاه محل تحصيل الزامي مي باشد)
 -3تصوير صفحه اول شناسنامه 
 -3تصوير کارت ملي
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-4فايل  wordپروپوزال
-5فايل تكميل شده درخواست حمايت مالي اتاق تهران
توجه :پس از دفاع از پايان نامه ارائه نامه از دانشكده محل تحصيل که تاريخ دفاع و نمره در آن ارائه شده باشد
ضروري است.
فرآيند حمايت از پايان نامه ها:
 دانشجو پس از تصويب پروپوزال توسط دانشكده ،به پورتال اتاق تهران ،قسمت بررسي هاي اقتصادي،
"تكميل فرم آنالين درخواست حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي" مراجعه نموده و مدارک مورد نياز را
تكميل و ارسال نمايد.
 موضوع پايان نامه به يكي از دو روش زير انتخاب مي گردد:
الف :انتخاب موضوع از ميان اولويتهاي پژوهشي اتاق.
ب :موضوع پيشنهادي دانشجو پس از تصويب در دانشگاه و تأييد معاونت بررسي هاي اقتصادي.
 پس از بررسي مدارک دانشجو ،در صورت تصويب ،اتاق قرارداد حمايت از پايان نامه را منعقد مينمايد.
نتيجه بررسي درخواست دانشجو ،از طريق پست الكترونيكي به اطالع دانشجو رسانده مي شود.

 پس از برگزاري جلسه دفاعيه در دانشگاه ،دانشجو کليه اصالحات خواسته شده در جلسه دفاعيه را در پايان
نامه اعمال نموده و خاتمه پايان نامه را از طريق ارائه مدارک الزم مطابق با قرارداد ،به اتاق اعالم مينمايد.
اين مدارک عبارتند از:
 يك نسخه از متن کامل و چكيده پاياننامه و مقاالت مستخرج از پايان نامه در فرمت  wordو pdf؛ يك نسخه صحافي شده از پاياننامه که در يكي از صفحات اوليه آن بطور مجزا عبارت "اين پايان نامه باحمايت مالي اتاق تهران انجام شده است" ذکر شده باشد؛
 ارائه نامه از دانشگاه محل تحصيل مبني بر دفاع نهايي از پايان نامه که در آن تاريخ دفاع و نمره پايان نامهذکر شده باشد(نامه تاييديه دفاع منطبق با مشخصات ذکر شده در قسمت ارسال مدارک مورد نياز در باال
باشد) ؛

 دانشجو ميبايد در صورت اعالم اتاق ،طي جلسه اي نتايج پژوهش را به عالقمندان در اتاق ارائه نمايند.

 اتاق پس از بررسي و تاييد مدارک ،قرارداد را خاتمه يافته اعالم نموده و مطابق با ضوابط مربوطه ،حق
الزحمه دانشجو را پرداخت مينمايد.
 سقف ميزان حمايت اتاق در سال  1331براي مقطع کارشناسي ارشد  33ميليون ريال و دکتري  133ميليون
ريال مي باشد که ميزان بهره مندي هر پايان نامه مطابق با معيارهاي موردنظر اتاق ،تعيين ميگردد.
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 نتيجه بررسیي درخواسیت حمايیت ،حیداکرر طیي  14روز کیاري از تیاريخ درخواسیت ،از طريیق پسیت
الكترونيكي به دانشجو اعالم خواهد شد .در صورت عدم دريافت پاسخ طي مدت ذکر شیده دانشیجو میي
توانییید جهیییت پيگيیییري وضیییعيت درخواسیییت و کسیییب اطالعیییات بيشیییتر از طريیییق پسیییت
الكترونيكي researchcenter@tccim.irبا واحد پژوهش ها و مطالعات اقتصادي ارتباط برقرار نمايد.

موضوعات دارای اولويت:
از آنجا که پژوهش هاي مرتبط با توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي و ارتقاء توانمنديهاي اين بنگاهها در
اولويت حمايت هاي اتاق قرار دارد بنابراين پيشنهاد مي شود موضوعات انتخابي در حوزه هاي زير باشد:
اقتصاد سالمت 
  1مطالعه تطبيقي در مورد نحوه تنظيم بازار دارو و تجهيزات پزشكي در ساير کشورها از جمله هند و ترکيه 
  2راهكارهاي توسعه صنعت دارو و تجهيزات پزشكي با رويكرد جلب سرمايه گذاري خارجي و توسعه صادرات غيرنفتي
انرژی و محيط زيست
  3شناسايي و ارائه مدل هاي نوين استفاده از انرژي هاي تجديدپذير
  4راهكارهاي نوين بهينه سازي و کاهش شدت مصرف انرژي در صنايع کشور
بازار پول و سرمايه
  5تحليل آثار سياست هاي پولي بر توليد ،سرمايه گذاري و صادرات غيرنفتي
  6کارکرد نظام بانكي کشور در معامالت بين المللي؛ موانع و راهكارها
  7عملكرد روش هاي تامين مالي بنگاهها در کشور ،موانع و راهكارها
3

انجام مطالعات تطبيقي در خصوص تامين مالي بنگاههاي کوچك و متوسط( )SME’sدر ساير کشورها
تسهيل تجارت و توسعه صادرات

  1نقش و کارکرد اتاق بازرگاني کشورها در توسعه بخش خصوصي 
  13انجام مطالعات تطبيقي در مورد عملكرد مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه و تاثير آن ها بر تجارت خارجي
  11انجام مطالعات تطبيقي در مورد عملكرد ،کارکردها و راهبردهاي دفاتر و رايزن هاي بازرگاني خارجي
12

شناسايي فرصت هاي بالقوه در بازارهاي صادراتي منطقه و تعيين اولويت هاي صادراتي

13

راهبردها و روشهاي توسعه همكاري هاي حمل و نقل ،گمرکي و ترانزيتي با ساير کشورها

14

بررسي موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي در مقررات تجاري کشور و راهكارهاي برقراري نظام تعرفه اي متوازن

15

الزامات و شرايط آماده سازي بنگاه هاي بخش خصوصي در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني
تسهيل کسب و کار
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بررسي قوانين و مقررات مختلف(ماليات ،بانكي ،بيمه ،کار و  )...با هدف تسهيل فعاليت هاي بخش خصوصي و رفع موانع و
محدوديت هاي موجود

3

17

کارکرد قانون ورشكستگي در کشور ،موانع و راهكارها

13

روش هاي نوين حمايت از مصرف کنندگان در کشورهاي جهان

  11بررسي عملكرد مسائل قانوني و اجرايي مرتبط با اصل  44و خصوصي سازي
  23بررسي عملكرد و اثربخشي شوراي رقابت در ارتقاء رقابت پذيري
  21نقش اقتصاد دانش بنيان در رشد پايدار اقتصاد جهاني و وضعيت اقتصاد دانش بنيان در کشور و راهكارهاي ارتقاي آن
  22بررسي جامع چالش ها و موانع حقوقي و قانوني محيط کسب و کار براي فعاليت هاي دانش بنيان و راهكارهاي رفع آن
صنعت و معدن
  23مطالعه تطبيقي رقابت پذيري صنايع ايران با کشورهاي مشابه (ترکيه ،کره و )...
  24الگوهاي راهبري و مديريت در بنگاهها و اثرات آن بر بازدهي و سودآوري آنها
  25راهكارهاي افزايش بهره وري عوامل توليد در بنگاههاي صنعتي 
26

بررسي چگونگي ادغام شرکت هاي توليدي همگرا براي اقتصادي شدن توليد ()Company Merging

27

بررسي نحوه گسترش فعاليت هاي تحقيق و توسعه و گسترش فناوري  ICTدر بنگاهها

23

موانع بهره برداري از ظرفيت هاي خالي توليد واحدهاي صنعتي و ارائه راهكار جهت رفع آن ها

21

بررسي علل باال بودن قيمت تمام شده کاالها و خدمات توليدي و راهكارهاي کاهش آن

33

بررسي چالش هاي زير ساختي بخش معدن با نگاه ويژه به مناطق معدن خيز کشور و ارائه راهكارهاي اجرايي جهت رفع آنها

31

مقايسه تطبيقي برنامه ها ،سياست ها و استراتژي ها معدني در زمينه توليد در چرخه فعاليت هاي معدني

32

بررسي روش هاي نوين جذب سرمايه و حمايت از سرمايه گذار معدني در کشورهاي معدن خيز جهان
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بررسي و تحليل تاريخي تحوالت و سياستگذاري صنعتي کشور

34

بررسي محيط سياسي و نقش دولت در فرآيند توسعه صعتي کشور

35

بررسي محيط فرهنگي مناسب براي توسعه صنعتي کشور
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بررسي معماي اشتغال صنعتي(کدام حوزه صنعتي پاسخگوي نياز اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهي و عامل پيش برنده توسعه
صنعتي کشور است؟)
انجام مطالعات موردي از يك بنگاه موفق در حوزه هاي مختلف صنعتي
استراتژي توسعه حوزه هاي صنعتي (صنايع مصرفي کم دوام ،صنايع مصرفي بادوام و محصوالت نهايي مصرفي با دوام)
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