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 مقدمه

. دهندیها را مورد استفاده قرار م استیس از یانواع مختلف یپژوهش و فناور عهتوس یاهداف خود برا یدولت ها در راستا

، اشاعه گرا ای یکارکرد یها استیسنمود: نخست  میتقس یدسته کل دو به توانیها را م استیس نیبه طور خالصه ا

 ای هدفمندی استهایو فناورانه است. دوم س یعلم یتهایقابل یو بهبود کل ینوآور تیظرف شیافزا که هدف آنها

های دوم مجموعه هدف .کندیم تیحما صنعت از یصخا یبخشها ایخاص  یپژوهش و فناور هکه از تو سع تگرا،یمأمور

قراردهد که ضمن رفع های آتی خود هایی را سرآمد برنامهاولویت R&Dدولت و حکومت را برآن می دارد که جهت انجام 

 های مد نظر را فرآهم آورد.معضلی از معضالت کشور، موجبات شکوفایی در عرصه

 هایاستیاقدام و س هاینهیزم انیاز م استگذارانیممکن، پژوهشگران و س یکارکرد هایاستیمعموالً با توجه به تنوع س

 نینوع دوم معمواًل ا هایاستیدر اتخاذ س ن،یدست به انتخاب بزنند. همچن دیبا تداریبا توجه به مسائل اولو یکارکرد

 یصنعت یبخشها ای هافناوری و هاپژوهش انیدر م نشیدولت، گز منابع تیاستدالل وجود دارد که با توجه به محدود

 یتهایانتخاب مجموعه فعال یبرا یراهبرد یندیفرا یگذارتیاولو ب،یترت نیخواهد بود. بد ریاجتناب ناپذ یمختلف امر

و فّناورانه با  ژوهشپ یتهایارتباط فعال شیو به افزا ستا هاطرح نیاثربخش منابع به ا صیو فنّاورانه و تخص یپژوهش

: رندیگیدر نظر م تریکاربرد یرا به شکل یعلم و فنّاور یتهایاولو راًی. اخکندیو بلندمدت جامعه کمک م یاهداف اقتصاد

 مفهوم اکنونهم ن،ی. بنابرا"ردیگیقرار م اریآن در اخت یمشوق برا یبه آن شود و نوع یه توجه خاصک یتیهر فعال"

(خاص یموضوع یتهایعالوه بر اولو) یشگاهیآزما یرساختهایمانند ز یکارکرد یهاتیاولو به و شده ترگسترده تاولوی

 شود.ی توجه میفنّاور

منظور حل به ،یو انسان یمال یهاهیسرما صیتخصی هدفمندساز یمهم در راستا یگام ،در پژوهش یگذارتیاولو شکیب

 ژهیوبه یموضوعات علم و فّناور یتگذاریها است. ضرورت اولواز فرصت یمندبهره ایموجود و  یاصل یچالشها

 استگذارانیمورد توجه س و ستین دهیپوش یبر کس (دارند اریدر اخت یکه منابع محدودتر)در حال توسعه  یکشورهادر

منظور  کشور، به پژوهش یهاتیو اولو استهایسند س یادوره راستا، به صورت نیقرار گرفته است. در ا زیحوزه ن نیا

 مشخصحوزه،  نیا اندرکاراندستی هاتیهوشمندانه فعال یریگجهت یاز منابع موجود و در راستا یحداکثری مندبهره

 .گرددیم
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 ساختار اقتصادیاصالحات 

 بررسی چگونگی امنیت اقتصادی

و  ونقلحملموضوعات خاص بخش پیشرو اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، ترانزیت، 

 نوین هایفناوری

 و اشتغالوکار ل بهبود محیط کسبشام موضوعات خاص کالن بخشی

 طراحی الگوی اقتصاد عدالت محور

 سازی طرح جامع مالیاتی پیاده

 های دولتسازی و مدیریت داراییمولد

 سازی کامل نظام مالیات بر ارزش افزودهپیاده

 داری الکترونیکطراحی استقرار خزانه

 طراحی الگوی تشویق مشارکت عمومی در تولید ملی و اصالح مصرف و اجرای آن

 فرهنگ شفاف سازی و ارائه کارنامهی ها و منابع دولت و اشاعهمولد سازی و مدیریت دارایی

 پذیری اقتصاد ایرانهای رقابتطراحی ساز و کارهای بهبود شاخص

 ها و تعهدات عمومی دولتتوسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی

 های هوشمند مبارزه با پولشویی در گستره اشخاص حقیقی و حقوقیمشمول قانونی سامانهسازی و توسعهپیاده

 های جذب تکنولوژی به همراه سرمایهگذاری ایران و خارج با تاکید بر مولفهلگوی سرمایهطراحی ا

 طراحی و تدوین برنامه جامع جلوگیری از نسلی شدن فقر

 بررسی علل و عوامل قاچاق کاال

 کارآفرینی بومزیستتوسعه 

 سبز اقتصاد هایچالشالزامات و 
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 مالیاتی و گمرکی هاینظامسازی اصالح  

 داخلی های تولیدمختلف اقتصادی و افزایش کارایی نهاده هایبخشدر  وریبهرهارتقا 

 اقتصاد پذیریمقاومتبرای افزایش  ریزیبرنامهمدیریت و مقابله با مخاطرات اقتصادی و  بینیپیش

 زیستمحیطموضوعات خاص راهبردی در مورد آب و 

 زیستمحیطارتقا جایگاه فناوری و پژوهش جهت حفاظت از 

 محیطیزیست هایآلودگیارتقا فناوری با هدف پیشگیری؛ کنترل و کاهش 

 آبمصرف و مدیریت تقاضای مصرف  سازیبهینه

 سطحی و زیرزمینی و ایجاد تعادل پایدار بین منابع و مصارف آببهینه کمی و کیفی از منابع  برداریبهرهحفاظت و 

 اجتماعی هایسرمایهر نقش با تاکید ب آبمدیریت اقتصادی و اجتماعی 

 نامتعارف هایآبتوسعه و ارتقا فناوری جهت استفاده از منابع 

 آبارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم بر منابع 

 شهری و روستایی هایزبالهتوسعه فناوری جهت تولید انرژی از 

 وحشحیاتو  هاتاالبنانو و ژنتیک در حفاظت  و بهبود و توسعه  هایفناوریتوسعه 

 مشترک و منازعات مربوط به آن هایآبمطالعه 

 بیکاری

 عالی آموزشغ التحصیالن رابازار کار ف رگسترش اشتغال د هایزمینهشغلی و  هایفرصتمختلف  هایجنبهبررسی 

 ورود به بازار کار در بین کشورها هایشیوهمطالعه تطبیقی نرخ بیکاری و 

 روستایی هایبخشگسترش کارآفرینی در کاهش بیکاری و   هایشیوهبررسی راهکارهای توسعه اشتغال و 

 خارجی و دعوت از کارآفرینان مقیم خارج از کشور هایسرمایه جلب

 امنیت شغلی کارکنان و کارگران شناسیآسیب
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 بر توسعه گردشگری تأکیدبا  قانونی توسعه و اشتغال کارآفرینی هایضرورتو  هاچالش

 المللیبین هایبندیهای ارتقا جایگاه کشور در رتبه  د فضای کسب و کار و راهشناسایی عوامل زیرساختی بهبو

 ظرفیت ایرانیان خارج از کشور بر تأکیدبرای جلب سرمایه و توان علمی تخصصی خارجی با  بسترسازی

 کوچک و استارت آپ ها هایبنگاهبهبود قوانین و مقررات برای حمایت از 

 فساد سیستمی

 قدرت عمومی بر مقاصد خصوصی تأثیربررسی علل 

 مطالعه تطبیقی راهکارهای کاهش فساد سیستمی در کشورهای جهان

 سازی رسانه ها بر شفافیت سیستمی آزادتاثیر 

 بررسی مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیران و مسئوالن در کاهش فساد

 آن بر گسترش فساد سیستمی تأثیراتو  ناکارآمدبروکراسی 

 ی و اعتماد عمومی در کاهش فسادهای بزرگ مالینقش سرمایه اجتماع

 نظام عادالنه پرداخت و رفع تبعیض  کارامدی

 آیندهناامیدی در مورد 

 در کشور آیندهآن بر میزان امید به  تأثیرو  المللبیننظام  هاینابسامانی

 در کشور آیندهداخلی بر میزان امید به  هاینابسامانی تأثیر

 موثر بر کاهش ناامیدی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هایچالش

 در جهان آیندهافزایش امید به  هایروشمطالعه تطبیقی 

 بررسی رابطه یاس و سرخوردگی جوانان بر اشتغال و ازدواج

  المللیبین هایسازمانالحاق ایران به 

 اصالح قوانین حقوق بشری
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 میزان امید به آیندهدر افزایش معارف اسالمی و الگوهای دینی  تأثیر

 به اینده امیدرضایت از زندگی و قضاوت افکار عمومی در مورد  عملکرد حاکمیت بر  تأثیر

 نقش پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و بیمه های اجتماعی 

 سرمایه اجتماعی

 در ایفای نقش واسط میان مردم و حاکمیت نهادمردم هایسازمان ناتوانیکژ کارکردی و 

 هاسمنسیاسی در مورد فعالیت  هایحساسیت

 کشور  در فرایندهای کالنبه عنوان سرمایه اجتماعی مشارکت عمومی   تأثیر

 در قبال یکدیگر هاآن پذیریمسئولیتتعامل افراد و احساس 

 اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هایسمنتوسعه 

 ن با جلب اعتماد عمومیحاکمیتی و رابطه آ باالی هایالیهفرودستان سیاسی بر  تأثیرگذاریبررسی کاهش 

 و راهکارهای تقویت ان شهرهاکالناجتماعی در  سرمایهعلل کاهش 

 گردها ریزبحران 

 المللیای، ملی و بینهای مولد گرد و غبار در مقیاس محلی، منطقهشناسایی کانون 

 رسی دامنه نفوذ و گستره جغرافیایی پدیده گرد و غباربر

 المللیای، ملی و بینهای گرد و غبار و تغییرات اقلیمی در مقیاس محلی، منطقهطوفانارتباط 

 های عمرانی در ایجاد گرد و غباراثر فعالیت

 بینی پدیده گرد و غبارسازی و پیششبیه 

 در مطالعه پدیده گرد و غبار GIS ازدور وربرد سنجشکا

 کشاورزیاثرات گرد و غبار بر محیطزیست، منابع طبیعی و 

 اثرات گرد و غبار بر صنعت توریسم و گردشگری
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 های مولّدهای مهار و کنترل گرد و غبار در کانونوشر

 های نوین نظارت، پایش و کنترل رخداد گرد و غبارها و فناوریوشر

 فهای مختل ائه راهکارهای کاربردی در زمینه کاهش اثرات گرد و غبار در حوزهار

 آموزش عالیالمللی سازی بین

 در حوزه فناوری و علوم المللی سازی و افزایش تعامالت ی بینهای منطقه در حوزهمطالعه تطبیقی دانشگاه

 ای های درسی میان رشتهبرنامهارائه ها و المللی شدن دانشگاهجهانی شدن، بین

 ریزی جهت تشکیل و افزایش آکادمیک های تخصصی علوم به زبان انگلیسی و دعوت از اساتید برجسته و نخبگان برنامه

 های ایرانی و اسالمی المللی سازی با حفظ ارزشتدوین مدل ملی بین

 ارائه راهکارهایی جهت اراسموس و اکسچنج دانشجو 

 های ایرانی بر دانشجویان جهان و منطقه بررسی دامنه تاثیر و نفوذ دانشگاه

 های منطقه های ایرانی و میزان محبوبیت آنها نسبت یه دیگر دانشگاهمقایسه تطبیقی وضعیت دانشگاه

 آفرینی و کارآفرینیبازنگری و اصالح نظام آموزش عالی کشور در جهت ارزش

های موسسات آموزش عالی و ماموریت گرا کردن فعالیتسازی نظام آموزش عالی و پژوهش به منظور طراحی و پیاده

 پژوهش کشور

 المللی دانشگاه کشور به تراز بین 5ای فراگیر جهت رساندن ارائه برنامه

 های اقتصادی کشورها در حل مشکالت کالن و بنگاهطراحی الگوی تغییر و ارتقای نقش دانشگاه

 اولویت های پزشکی

 شناسی و سرطانی، خونادیبن یهاو سلول کیژنت ،یشناسبیآسموضوعاتی پیرامون 

 ی سالمت های کاربردی منجر به  فناوری و نوآوری در حوزهپژوهش

 مطالعات علمی د رخصوص کشف و ارزیابی داروها 


