ضوابط و نکات مهم:
 .1پايان نامه بايد در يكي از زمينه هاي مورد نياز اتاق باشد.
 .2مبلغ قرارداد مطابق مصووبه ايخواهد بود که هرسواهه به پينونداد مواتنب بررسوي هاي اقدصوادي ت به
تصويب هيئب رئيسه مي رسد .
 .3داننجو مي بايسب در ابدداي نسخه ندايي پايان نامه ،در صفحهاي مجزا ،جمله"اين پايان نامه با حمايب
ماهي اتاق بازرگاني ،صنايع ،موادن ت کناترزي تدران به انجام رسيده اسب"را درج نمايد .
 .4از تاريخ تصوويب پرتپوزا در داننوهاه در معطع کارشوناسوي ارشود بي

از  3ماه ت در معطع دکدري بي

از  ماه نهذشده باشد .
 .5ارسوووا مودار

مورد نيواز فعط از طريق بوارگوذاري مودار

در پورتوا اتواق تدران ،بخ

"تكميول فرم

آنالين درخواسب حمايب از پايان نامه هاي داننجويي" امكانپذير اسب.
" .6نامه تصويب پرتپوزا در داننهاه" ت "نامه دفاع" مورد تاييد اتاق بايد داراي منخصات ذيل باشد:
• به عنوان اتاق بازرگاني ،صنايع ،موادن ت کناترزي تدران باشد.
• با مدر ت امضواي رئيس داننوكده يا مواتن پژتهنوي يا مواتن آموزشوي ت يا رئيس اداره تحصويالت
تكميلي داننكده باشد.
• در سربرگ داننهاه (يا داننكده) بوده ت حدما داراي شماره نامه ت تاريخ ثبب شده در دبيرخانه باشد.
• منخصات داننجو ،عنوان پرتپوزا  ،اسامي اساتيد راهنما ت مناتر در آن درج شده باشد.
• تاريخ تصوويب پرتپوزا (براي نامه تصوويب پرتپوزا ) ت تاريخ دفاع از پايان نامه ت نمره دفاع (براي
نامه دفاع) در آن درج شده باشد.
نكده :توجه شود که تحويل نسخه اصل نامهها به اتاق تدران اهزامي ميباشد.
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مدارك مورد نياز :
 نامه تصويب پرتپوزا در داننهاه-2تصوير کارت داننجويي داراي اعدبار (در صورت عدم اعدبار کارت داننجويي ارائه نامه اشدغا به تحصيل از
داننهاه محل تحصيل اهزامي مي باشد)
 -3تصوير صفحه ات شناسنامه 
 -3تصوير کارت ملي
-4فايل  wordپرتپوزا
-5فايل تكميل شده درخواسب حمايب ماهي اتاق تدران
توجه :پس از دفاع از پايان نامه ارائه نامه از داننوكده محل تحصويل که تاريخ دفاع ت نمره در آن ارائه شوده باشود
ضرتري اسب.
فرآيند حمايت از پايان نامه ها:
• داننوجو پس از تصوويب پرتپوزا توسوط داننوكده ،به پورتا اتاق تدران ،قسومب بررسوي هاي اقدصوادي،
"تكميل فرم آنالين درخواسوب حمايب از پايان نامه هاي داننوجويي" مراجوه نموده ت مدار مورد نياز را
تكميل ت ارسا نمايد.
• موضوع پايان نامه به يكي از دت رتش زير اندخاب مي گردد:
اهف :اندخاب موضوع از ميان اتهويبهاي پژتهني اتاق.
ب :موضوع پينندادي داننجو پس از تصويب در داننهاه ت تأييد مواتنب بررسي هاي اقدصادي.
• پس از بررسوي مدار داننوجو ،در صوورت تصوويب ،اتاق قرارداد حمايب از پايان نامه را منوعد مينمايد.
نديجه بررسي درخواسب داننجو ،از طريق پسب اهكدرتنيكي به اطالع داننجو رسانده مي شود.

• پس از برگزاري جلسه دفاعيه در داننهاه ،داننجو کليه اصالحات خواسده شده در جلسه دفاعيه را در پايان
نواموه اعموا نموده ت خواتموه پوايوان نواموه را از طريق ارائوه مودار ازم مطوابق بوا قرارداد ،بوه اتواق اعالم مينموايود.
اين مدار عبارتند از:
 يك نسخه از مدن کامل ت چكيده پاياننامه ت معاات مسدخرج از پايان نامه در فرمب  wordو pdf؛ يك نسوخه صوحافي شوده از پاياننامه که در يكي از صوفحات اتهيه آن بطور مجزا عبارت "اين پايان نامه باحمايب ماهي اتاق تدران انجام شده اسب" ذکر شده باشد؛
 ارائه نامه از داننوهاه محل تحصويل مبني بر دفاع ندايي از پايان نامه که در آن تاريخ دفاع ت نمره پايان نامهذکر شوده باشود(نامه تاييديه دفاع منطبق با منوخصوات ذکر شوده در قسومب ارسوا مدار مورد نياز در باا
باشد) ؛
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• داننووجو ملزم اسووب يك هفده پي

از اتمام مدت قرارداد حمايب از پايان نامه ،در صووورت عدم تحويل

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

• داننجو ميبايد در صورت اعالم اتاق ،طي جلسه اي ندايج پژته

را به عالقمندان در اتاق ارائه نمايند.

• سوعف ميزان حمايب اتاق براي معطع کارشوناسوي ارشود  60ميليون ريا ت دکدري  150ميليون ريا مي باشود
که ميزان بدره مندي هر پايان نامه مطابق با مويارهاي موردنظر اتاق ،تويين ميگردد.
• براي پايان نامه هاي فاخري که موضووع آن مورد تاييد يكي از تنوكلهاي عضوو اتاق تدران باشود ت توسوط
داننجوي برجسده ت ممداز ارايه شود ،با پيننداد مواتنب بررسي هاي اقدصادي ت موافعب هيات رئيسه اتاق،
امكان دريافب کمك هاي ماهي تيژه ت بيندر تجود دارد.
• نديجوه بررسوووي درخواسوووب حموايوب ،حوداکرر طي  14رتز کواري از تواريخ درخواسوووب ،از طريق پسوووب
اهكدرتنيكي به داننوجو اعالم خواهد شود .در صوورت عدم دريافب پاسوخ طي مدت ذکر شوده داننوجو مي
تووانوود جودووب پويوهويوري تضووووويووب درخوواسووووب ت کسووووب اطوالعووات بوينووودور از طوريوق پسووووب
اهكدرتنيكي researchcenter@tccim.irبا تاحد پژته

ها ت مطاهوات اقدصادي ارتباط برقرار نمايد.

موضوعات دارای اولويت:
از آنجا که پژته

هاي مرتبط با توسوووه فواهيب هاي بخ

خصوووصووي ت ارتعاء توانمنديداي اين بنهاهدا در

اتهويب حمايب هاي اتاق قرار دارد بنابراين پيننداد مي شود موضوعات اندخابي در حوزه هاي زير باشد:
اقتصاد سالمت 
1

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

2

راهكارهاي توسوه صنوب دارت ت تجديزات پزشكي با رتيكرد جلب سرمايه گذاري خارجي ت توسوه صادرات غيرنفدي

انرژي و محيط زيست
3
4

شناسايي ت ارائه مد هاي نوين اسدفاده از انرژي هاي تجديدپذير
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

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

3

تسهيل تجارت و توسعه صادرات
9

نع

ت کارکرد اتاق بازرگاني کنورها در توسوه بخ

خصوصي 

  10انجام مطاهوات تطبيعي در مورد عملكرد مناطق آزاد تجاري ت مناطق تيژه ت تاثير آن ها بر تجارت خارجي
  11انجام مطاهوات تطبيعي در مورد عملكرد ،کارکردها ت راهبردهاي دفاتر ت رايزن هاي بازرگاني خارجي
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

بررسي موانع تورفه اي ت غير تورفه اي در معررات تجاري کنور ت راهكارهاي برقراري نظام تورفه اي مدوازن

15

اهزامات ت شرايط آماده سازي بنهاه هاي بخ

خصوصي در فرآيند اهحاق به سازمان تجارت جداني

تسهيل کسب و کار
 16

بررسوي قوانين ت معررات مخدلف(ماهيات ،بانكي ،بيمه ،کار ت  )...با هدف تسوديل فواهيب هاي بخ

خصووصوي ت رفع موانع ت

محدتديب هاي موجود

17

کارکرد قانون ترشكسدهي در کنور ،موانع ت راهكارها

18

رتش هاي نوين حمايب از مصرف کنندگان در کنورهاي جدان

  19بررسي عملكرد مسائل قانوني ت اجرايي مرتبط با اصل  44ت خصوصي سازي
  20بررسي عملكرد ت اثربخني شوراي رقابب در ارتعاء رقابب پذيري
  21نع

اقدصاد دان

  22بررسي جامع چاه

بنيان در رشد پايدار اقدصاد جداني ت تضويب اقدصاد دان

بنيان در کنور ت راهكارهاي ارتعاي آن

ها ت موانع حعوقي ت قانوني محيط کسب ت کار براي فواهيب هاي دان

بنيان ت راهكارهاي رفع آن

صنعت و معدن
  23مطاهوه تطبيعي رقابب پذيري صنايع ايران با کنورهاي منابه (ترکيه ،کره ت )...
  24اههوهاي راهبري ت مديريب در بنهاهدا ت اثرات آن بر بازدهي ت سودآتري آندا
  25راهكارهاي افزاي

بدره تري عوامل توهيد در بنهاهداي صنودي 

26

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

27

بررسي نحوه گسدرش فواهيب هاي تحعيق ت توسوه ت گسدرش فناتري  ICTدر بنهاهدا

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
هاي زير ساخدي بخ

آن

مودن با نهاه تيژه به مناطق مودن خيز کنور ت ارائه راهكارهاي اجرايي جدب رفع آندا

30

بررسي چاه

31

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

32

بررسي رتش هاي نوين جذب سرمايه ت حمايب از سرمايه گذار مودني در کنورهاي مودن خيز جدان

33

بررسي ت تحليل تاريخي تحوات ت سياسدهذاري صنودي کنور
دتهب در فرآيند توسوه صودي کنور

34

بررسي محيط سياسي ت نع

35
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37
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اقدصاد صنوب حمل ت نعل در ايران؛ چاه
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