
1397های دانشجویی تحصیالت تکمیلی سال  فراخوان حمایت از پایان نامه  

ریزی آذربایجان شرقی سازمان مدیریت و برنامه   

 

شرقی به منظور جلب مشارکت  دانشجویان  ریزی استان آذربایجان سازمان مدیریت و برنامه

اجتماعی و فرهنگی تحصیالت تکمیلی  در شناسایی، تحلیل، حل مسائل و مشکالت اقتصادی، 

حمایت و پسادکتری دکتری  کارشناسی ارشد، های دانشجویی نامه های زیر از پایان استان، در زمینه

 نماید. می

ها و مؤسسات آموزش  از دانشجویان تحصیالت تکمیلی کلیه ی مراکز علمی و پژوهشی، دانشگاه

)قابل دسترس 1رم شماره شود در صورت تمایل، نسبت به تکمیل و ارسال ف عالی درخواست می

اول  –( به نشانی: تبریز azsharghi.mporg.irازطریق سایت اینترنتی سازمان به نشانی:

ریزی و توسعه  معاونت برنامه –سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی  –زعفرانیه 

 اقدام نمایند.  نگری های توسعه و آینده گروه پژوهش –

قرارداد منعقد  است پیشنهادهای رسیده مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تائید،الزم به توضیح 

 خواهد شد. 

دریافت فرم پیشنهادی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی تعهدی ایجاد 

نتایج ی داوری در رد یا قبول پیشنهاد و انجام اصالحات الزم، مختار خواهد بود.  کند و کمیته نمی

داوری در اولین فرصت از طریق گروه پژوهش های توسعه و آینده نگری  به اطالع متقاضیان 

 سید. خواهد ر

 سرکار خانم مختاری تماس بگیرید.  33394549 تلفن در صورت داشتن هرگونه سئوال با شماره

 

 

  



-تحصیالت تکمیلیعناوین و محورهای مطالعاتی سازمان برای حمایت در قالب پایان نامه های 

 1397سال 

 

 فرهنگی: و  محور اجتماعی

 های نمادین استان  بررسی سرمایه 

 حقوق شهروندی در جامعه نهادینه سازی 

 بررسی مسائل و عوامل مهاجر فرستی استان 

 بررسی آسیب های اجتماعی در استان 

 های نوپدید در استان بررسی آسیب 

 سازمانهای مردم نهاد  و مشارکتهای مردمی در توسعه افزایی و تقویت نقش  بررسی روشهای هم

 استان

 بررسی علل و عوامل مرتبط با کودک همسری در استان و راهکارهای پیشگیرانه 

 های استان  اندازی سامانه پایش پاکمانی و اشتغال رهاشدگان از زندان طراحی و راه 

 بررسی الزامات عملی برای فراهم سازی سالمندی فعال در استان 

  مدل و شیوهای ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی در دستگاه های اجرایی استان 

 های پیرامون دریاچه ارومیه  ندسازی  اجتماعی و اقتصادی آبادیتوانم های شیوه 

 های استقرار حقوق شهروندی  و ارزیابی  آن در دستگا های اجرایی استان شیوه 

 متوسط کشور ایسه آن بامق دراستان و بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی 

 الگوسازی کارکرد نهادهای مدنی و مردمی و بنیادهای خیریه در توسعه اقتصادی و اجتماعی 

 مهدار فقدر جتبربده هید ت      دری مددنی و مردمدی و بنیادهدای خیریده     الگوسازی کارکرد نهادها

 مستمندان(

  آموزشی رفع فقر درالگوسازی کارکرد نهادهای مدنی و مردمی و بنیادهای خیریه 

 در ارتقدای سدتمت جحمایدت از     ی مدنی و مردمی و بنیادهای خیریده الگوسازی کارکرد نهادها

 بیماران خاص(

 در احداث بیمارستان و .... ی مدنی و مردمی و بنیادهای خیریهالگوسازی کارکرد نهادها 



 بررسی الگوی بنیاد نوبر و نقش آن 

 استان  شناسی فرهنگ تحلیل و آسیب 

  تحلیل تولید و مصرف محصوالت فرهنگی استان 

  ارزیابی فرهنگ کاری در استان 

  توسعه صادرات محصوالت فرهنگی استان 

  اقتصاد محصوالت فرهنگی و هنری 

  و هنری و راهکارهای ارتقاء آن ارزیابی زیرساختهای فرهنگی 

  

 

 اقتصاد دانش بنیان

 صنایع دانش بنیان های استان در زمینه ها و توانمندی مطالعه ظرفیت 

 رو های پیش و فرصتی استان در حوزه دانش بینان های فناور نوپا شرکت شناسی آسیب 

 اسدتان   شد واحدهای فناور و مراکز نوآوریبررسی نقش و عملکرد پارک علم و فناوری، مراکز ر

 در توسعه اقتصاد دانش بنیان استان

 های جدید در استان بررسی مسائل و مشکتت تولید و تباری سازی فناوری 

  آمایش علم و فناوری استان 

 های ظرفیت دار استان ای در بخش تدوین و استقرار نظام نوآوری منطقه ،مطالعه 

 در استان های کارآفرین  طراحی و تدوین مدل بومی ارتقاء و استقرار دانشگاه 

  ارزیابی عملکرد مراکز رشد و نوآوری 

 

 یاقتصاد

  های اقتصادی استان بررسی  ظرفیت خالی بنگاه 

  های مختلف گذاری استان به تفکیک بخشهای سرمایه مطالعه تعیین اولویت 

 در استان خارجی بررسی عوامل و موانع جذب سرمایه گذاری 

  در استانداخلی  سرمایه گذاریتشکیل بررسی عوامل و موانع 

 محاسبه خط فقر نسبی و مطلق در استان 



 و ارائه راهکارهای کاهش آن  استان در فقر بر شناسایی عوامل موثر 

 استان در محاسبه شاخصهای توزیع درآمد 

 گذاری  کرد منطقه آزاد ارس در جذب سرمایبررسی عمل 

  مختلف  های طی سالاستان هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایی تحلیل 

  های مختلف(های خلق ارزش و راهکارهای تکمیل آن جدر بخششناسایی شبکه 

  ها و صنایع مختلف(های تولید و راهکارهای تکمیل آن جدر بنگاهشناسایی زنبیره 

 های توسعه استانشناسایی پیشران 

 ایاقتصاد شهری و منطقه 

  تحلیل اقتصاد جرم و جنایت در استان 

 اقتصاد آب 

 اقتصاد گردشگری 

 گردی در توسعه گردشگرینقش بوم 

   تهیهEDS  وSDS 

  بررسی وضعیتISPX استان و راهکارهای ارتقای نقش آنها ها در 

 گذاری، صادراتی، بازاریابیهای سرمایهتوسعه کنسرسیومشناسی  ارزیابی و آسیب 

  اقتصاد کشاورزی 

 بنیان و کشاورزی دقیق در استان  توسعه کشاورزی دانش 

  

 

 اشتغال

 بررسی وضعیت اشتغال در استان 

 زایی در معلولین استان  های اشتغال مطالعه تطبیقی مدل 

 های نوین کار با تاکید بر مدل کارهای الکترونیک و راهکارهای توسعه کسب 

 )بررسی الگوی تغییرات الگوی اشتغال استان جدینامیک اشتغال 

 های پراشتغال استانبررسی و شناسایی رسته 

 



 زیربنایی

  های استان و اجتماعی تاخیر در اجرای پروژه آسیب شناسی اقتصادی 

 شهری شهرهای منتخب استان از دیدگاه ایمنی عابر پیاده با اسدتفاده   ارزیابی ایمنی معابر درون

بندی شده جهت انبام  از پایش تصویری میدانی و پروازی جپهباد( و ارائه برنامه مداختت اولویت

 اصتحات الزم

 اشده آسفالت در سطح آذربایبان شرقی های اجر کیفیت  و عمر پروژه 

 های عمرانی در سدطح دنیدا و ایدران و تداثیر آن در      های تامین اعتبار اجرای پروژه بررسی روش

 ها. مدت اجرا و کیفیت پروژه

 هدای عمراندی    راهکارهای مقابله با استفاده از مصالح نامرغوب در پدروژه   بررسی آسیب ها و ارایه

 استان.

 ها و مصالح جدید و الزامات  های پیشرفته و استفاده از فرآورده آوری اسایی فنبررسی و نحوه شن

 های بخش دولتی و خصوصی. ها در پروژه بکارگیری صحیح آن

 ارزیابی وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی 

 

 کالن

 

 بررسی و تحلیل سطح توسعه انسانی در استان آذربایبان شرقی 

  جاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و .... (نگاری توسعه استان  آینده 

 کارهایی برای ارتقاء جایگاه استان در منطقه  ارائه راه 

  شهر جهانی تبریز 

  ارائه راهکارهایی برای تحقق شهر ختق 

  رویکردها و الزامات اصتح نظام مالیاتی 

 تدوین الگوی  توسعه در استان 

   کاربرد علوم نوین در توسعه 

  استان  راهکارهایی برای ارتقاء فضای کسب و کار درارائه 

 های توسعه های استان براساس شاخص بندی شهرستان سطح 



 های استان تعیین مزیت نسبی شهرستان 

 هابررسی کارکرد مالیات بر ارزش افزوده در استان و مقایسه با سایر استان 

  مشروطه تاکنون و ارائده راهکارهدای   بررسی و تحلیل موانع توسعه فرهنگی و اقتصادی تبریز از

 الزم

 المللی تبریزای و بینتبیین نقش و کارکرد منطقه 

 

 مدیریتی

   بررسی وضعیت مدیریت مشارکتی در دستگاه های اجرایی و عوامل موثر برآن 

 ریزی در استان  شناسی نظام برنامه آسیب 

 ریزی در استان شناسی سیستم بودجه آسیب 

 های اجرایی  های دستگاه ها و طرح شده مربوط به شرح عملیات پروژه بررسی قیمت تمام 

        بررسی عوامل موثر بر تخصیص بودجه اسدتانهای منتخدب برخدوردار در مقایسده بدا محدروم و

 ها ی استان برای رسیدن به تخصیص بهینه بودجهارایه راهکارهایی  -ای  محاسبه شکاف بودجه

  استان  های اجرایی دانش در درستگاه سازی مدیریت ستقرار و نهادینها حی مدل مطلوبطرا 

  طراحی مدل مطلوب  مدیریت بر منایع کمیاب  جامعه با رویکرد آینده اندیشی و آینده نگری 

    تدوین مدیریت مطلوب  بحران بر  مواستت جاده با  تاکید بر جانمایی اطتعات بدر روی نقشده

 GISهای  

 وه های اصتح فرایندهای زائد در دستگاه های اجرایی استان اصتح ساختار و شی 

  بررسی کیفیت کاری، فرسودگی شغلی و ستمت شغلی در دستگاه های اجرایی استان 

 در دستگاه های اجرایی استان  ابی و جانشین پروریشیوه های استعدادی 

 )تحلیل و بررسی دولت الکترونیک در جهان و ایرانجمقایسه تطبیقی 

 ارهای توسعه دولت الکترونیک و نظام های اداری پیشرفته و الزامات آنراهک 

      بررسی  وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان در سده بعدد جمددیریت ، تشدکیتت

 اداری و نیروی انسانی(

 بررسی روشهای استقرارمدیریت دانش درسازمان 



 پیام نور جدرآموزش ،پژوهش،فناوری  بررسی و تحلیل عملکرد  مراکز آموزش عالی غیر دولتی و

 و اقتصاد دانش بنیان استان( 

 های مشاور و پیمانکار در ایران و سایر کشورها  های اخذ صتحیت شرکت بررسی و مقایسه روش

 و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آنها.

   بررسی حقوقی نقاط ضعف و قوت شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری و مشداوره و

 رائه راهکار جایگزین.ا

 

 زیست محیطی

 حسابداری زیست محیطی 

 های گیاهی و جانوری  حفظ تنوع محیطی و گونه 

  های مختلف زیست محیطی در استان  آسیبها و  آلودگیراهکارهایی برای 

 و مدیریت یکپارچه آن  بررسی بحران آب در استان 

  راهکارهایی برای تحقق نظام بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک 

 

 

 

مدیریت،  ریزی، ریزی، بودجه ذکور، پیشنهادات مرتبط با توسعه، برنامهیادآوری عالوه برعناوین م

توانند  باشد لذا دانشجویان می توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان نیز قابل بررسی می

 به سازمان ارائه نمایند.  را در این زمینه  نیزپیشنهادهای خود 

 

 

 

 

 

 

 


