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  1397اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي سازمان و شركتهاي تابعه سال 

: اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي حوزه صنايع كوچك-  الف

 كارآفزيٌي ٍ احذاث ٍاحذّاي غٌؼتي كَچك جذيذ؛ (1

 ضيَُ ّا ٍ هذلْاي ضثكِ ساسي توٌظَر تَسؼِ ٍ ارتقاء ػولكزد غٌايغ كَچك؛ (2

ِ ّاي هَجَد؛ (3  سهيٌِ ساسي ايجاد خَضِ ّاي جذيذ ٍ آسية ضٌاسي خَض

 ارتقاء تْزُ ٍري، رقاتت پذيزي ٍ فٌاٍري ٍاحذّاي غٌؼتي كَچك ؛ (4

 ؛(...آسهايطگاّْاي تخػػي، هزاكش آهَسضي، هطاٍرُ اي ٍ)چگًَگي ايجاد سيزساختْاي پيطزفتِ (5

 ضٌاسايي فزغتْا ٍ هذل ّاي ًَيي كسة ٍ كار ٍ اًجام هطالؼات اهكاًسٌجي؛ (6

ُ ساسي آى  در غٌايغ كَچك كطَر؛  (7  تزرسي تجزتيات جْاًي ٍ ًظام ّاي حوايتي ٍ چگًَگي پياد

 تْيِ هذل كسة ٍ كار تزاي ضْزكْاي فٌاٍري ٍ هزاكش كسة ٍ كار تزاي استفادُ تْيٌِ ٍ ػارضِ ياتي؛ (8

 هطالؼِ طزح ّاي ايجاد  اضتغال ٍ افشايص آى در غٌايغ كَچك ؛ (9

 هطالؼِ سًجيزُ تاهيي ٍ ارسش غٌايغ كَچك؛ (10

 ػارضِ ياتي در سطح رضتِ غٌؼت؛ (11

 تزرسي ًحَُ ارتقاء اثز تخطي دٍرُ ّاي آهَسضي؛ (12

 ارائِ هذل استارت آپي كارا در غٌايغ كَچك ٍ هتَسط ؛ (13

 تزرسي ٍ تحليل ضاخع ّاي فضاي كسة ٍ كار غٌايغ كَچك كطَر ؛ (14

 كارتزد آيٌذُ پضٍّي در تحليل ّاي اقتػادي غٌايغ كَچك ٍ هتَسط؛ (15

ُ ّاي جذيذ، قاتل اجزا ٍ كارتزدي تاهيي هالي ٍاحذّاي غٌؼتي كَچك؛ (16  هطالؼِ ضيَ

 .راّكارّاي جلة هطاركت ٍاحذّاي غٌؼتي در تزًاهِ ّاي تَسؼِ اي (17

: (شهركها و نواحي صنعتي  )اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي حوزه زيرساختهاي صنعتي -  ب

چگًَگي تاهيي آب پايذار تزاي ضْزكْا ٍ ًَاحي غٌؼتي ٍ ارسياتي اهكاى استفادُ اس پساب خزٍجي تػفيِ  (18

خاًِ ّاي فاضالب ضْزي جْت تاهيي تخطي اس آب هَرد ًياس ضْزكْا ٍ ًَاحي غٌؼتي  

اًجام هطالؼات كارتزدي در سهيٌِ چگًَگي افشايص تْزُ ٍري در هػزف ٍ كاّص ّذررفت آب در  (19

 ضْزكْا ٍ ًَاحي غٌؼتي 

اًجام هطالؼات كارتزدي در سهيٌِ تاسًگزي ٍ تؼييي ًزم، ضزية ّوشهاًي ٍ الگَي هػارف اًزصي در  (20

 ضْزكْا ٍ ًَاحي غٌؼتي
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چگًَگي افشايص كارايي ٍ اثزتخطي سيستوْاي استحػال آب غٌؼتي اس پساب تػفيِ خاًِ ّاي فاضالب  (21

 ضْزكْا ٍ ًَاحي غٌؼتي تِ لحاظ فٌي ٍ اقتػادي

تزرسي كارآيي ٍ ارائِ پيطٌْادات ػولي ٍ اجزايي تزاي تْثَد فزآيٌذّاي تػفيِ فاضالب ضْزكْا ٍ ًَاحي  (22

 غٌؼتي 

چگًَگي هطاركت در سزهايِ گذاري تا تخص خػَغي در ايجاد، تَسؼِ ٍ تْزُ تزداري اس ضْزكْا ٍ  (23

ًظيز )ًَاحي غٌؼتي ٍ سيزساختْاي ػوَهي ٍ پيطزفتِ آى در چارچَب هذل هػَب ّيات هذيزُ ساسهاى 

 (...تػفيِ خاًِ ّا، آسهايطگاّْاي تخػػي، هزاكش آهَسضي ٍ هطاٍرُ اي ٍ 

اًجام هطالؼات در خػَظ تزرسي كيفيت ٍ اهكاى استفادُ هجذد اس خزٍجي هاساد تَليذي در  (24

ِ ّاي فاضالب در حال تْزُ تزداري ضْزكْا ٍ ًَاحي غٌؼتي ِ خاً  تػفي

اًجام هطالؼات چگًَگي استفادُ اس هػالح ًَيي ، تكٌَلَصي ّاي هذرى، رٍضْاي كاّص ّشيٌِ ّاي سيز  (25

 ساخت ضْزكْا ٍ ًَاحي غٌؼتي؛

 تْيِ چارچَب استقزار ٍ پيادُ ساسي پذافٌذ غيز ػاهل تزاي ساخت ٍ ساس ضْزكْا ٍ ًَاحي غٌؼتي؛ (26

چگًَگي ارتقاء سطح سيزساخت ضْزكْا ٍ ًَاحي غٌؼتي تا اتتكار ػول ٍ استفادُ اس ّوِ ظزفيت ّاي  (27

 هَجَد

هطالؼات هويشي اًزصي ٍ حاهل ّاي اًزصي در ضْزكْا ٍ ًَاحي غٌؼتي ٍ تزرسي اًَاع راّكارّاي هَجَد  (28

 در سهيٌِ كاّص هػزف اًزصي تا رٍيكزد كٌتزل اس هثذا

هطالؼات كارتزدي اهكاًسٌجي استفادُ اس اًزصي ّاي تجذيذ پذيز تا رٍيكزد اقتػاد كن كزتي در ضْزكْا ٍ  (29

 (...ًيزٍگاّْاي خَرضيذي ٍ تادي ٍ )ًَاحي غٌؼتي

 هذيزيت جاهغ ٍ پَياي پسواًذّاي غٌؼتي (30

 تْيِ هذلْاي هذيزيت هتوزكش حَادث در ضْزكْاي غٌؼتي (31

 :اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي در حوزه برنامه ريسي ستاد و صف سازمان- ج

 تذٍيي سٌذ استزاتضيك ؛  (32

 رٍش ّاي جذيذ تاهيي هالي تزاي ساسهاى ٍضزكت ّاي تاتؼِ؛ (33
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هطالؼِ تزرسي  هذلْاي  حوايتي طزحْاي سزهايِ گذاري ٍ كٌتزل ٍ ارسياتي هستوز آًْا ٍ ضيَُ ّاي جذيذ  (34

 تاهيي هالي طزح ّاي غٌؼتي در ضْزكْا ٍ ًَاحي غٌؼتي ؛

 هٌْذسي هجذد فزآيٌذّا ٍ تْثَد رٍش ّاي اًجام كار در ساسهاى ٍ ضزكتْاي تاتؼِ ؛ (35

 هطالؼِ اغالح ساختار تَدجِ ريشي ضزكتْاي استاًي تز اساط غَرتْاي هالي (36

 تْيِ سٌذ راّثزدي فٌاٍري اطالػات (37

 هطالؼِ چگًَگي اجزاي هٌْذسي ارسش در پزٍصُ ّاي ساسهاى ٍ ضزكتْاي استاًي (38

 هطالؼِ فزغت ّاي سزهايِ گذاري در ضْزكْا ٍ ًَاحي غٌؼتي تا هطاركت تخص خػَغي؛  (39

 .تاهيي هٌاتغ هالي غٌايغ كَچك اس هحل هٌاتغ كَچك (40

 :اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي در حوزه امور مالي و منابع انساني  ستاد و صف سازمان- د

 هطالؼِ رٍضْاي اجزايي ضذى ًظام پيطٌْادات ٍ سالهت اداري ٍ آراستگي هحيط كار؛ (41

 تذٍيي هذلْاي ارسياتي ػولكزد ٍ ًظام ّاي اًگيشضي كاركٌاى؛  (42

 ٍري ساسهاًي ؛ ػارضِ ياتي ٍ ارتقاء تْزُ (43

 هطالؼِ چگًَگي استقزار چزخِ هذيزيت تْزُ ٍري در ساسهاى ٍ ضزكتْا (44

 هطالؼِ تزٍسرساًي سيستن ّاي ًزم افشاري ٍ اتَهاسيَى اداري ساسهاى ٍ ضزكت ّاي استاًي؛ (45

 ًياسسٌجي آهَسضي هطاغل ساسهاى ٍ ضزكتْاي تاتؼِ؛ (46

 ارسياتي كاركٌاى ٍ تْيِ پزٍفايل افزاد؛ (47

ُ ٍري ساسهاًْا در سايز كطَرّا (48 ِ ّاي تجزتي هَفق ارتقاي تْز  .هطالؼِ تطثيقي در خػَظ الگَّا ٍ ًوًَ

 


