پژوهشكده توسعه بازرگاني
 .1بررسي عملكرد مناطق ويژه اقتصادي از منظر صادرات و آسيبشناسي آن
.2

تعيين پتانسيلهاي تجاري ايران با هدف تمرکززدايي از پهنه روابط تجاري بين الملل کشور به
تفكيک صنايع و شرکاي تجاري

.3

آسيب شناسي رشد صنعتي در ايران طي سالهاي اخير و ارائه راهكارهاي سياستي اصالحي(به
تفكيک عوامل اثر گذار مانند هدفمندي،تحريم و )...

گروه مطالعات و
پژوهشهاي بازرگاني
خارجي

 .4بررسي مقررات و شيوه هاي سرمايه گذاري کشورها جهت اتباع همان کشور
 .5طراحي نظام ملي نوآوري صنعت،معدن و تجارت و ارائه راهكارهاي تجاري سازي ايده ها
.6

آسيب شناسي سياستهاي مرتبط با توسعه صادرات صنعتي و معدني در برنامه هاي پنجساله توسعه
اقتصادي کشور و ارايه مفاد پيشنهادي در برنامه ششم

 .7تدوين راهبرد توسعه تجارت با اتحاديه اروپا پس از رفع تحريمها
 .8يكپارچه سازي اطالعات اقتصادي و تجاري و راهكارهاي توسعه تجارت با بازارهاي هدف
.9

ارزيابي و تحليل کارايي و اثربخشي موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي و پيشنهاد نظام مناسب براي
افزايش رقابت پذيري

گروه مطالعات و
پژوهشهاي بازرگاني
داخلي

.1

تبيين نظام بازرگاني داخلي و مطالعه تطبيقي نظامهاي بازرگاني داخلي کشورهاي منتخب

.2

بررسي نظام مديريت بازار کاالها و خدمات اساسي در کشورهاي جهان

.3

بررسي آثار سياستهاي قيمتگذاري در برابر ساير ابزارهاي مداخله دولت

.4

آسيبشناسي قوانين و مقررات در بازرگاني داخلي

.5

بررسي تجربه کشورهاي منتخب جهان در ارتقاي جايگاه سازمانهاي مردم نهاد در حمايت از حقوق مصرف
کنندگان در اقتصاد

.6

بررسي و ارزيابي نقش نهادهاي حاکميتي متولي بازرگاني داخلي کشور و تبيين حوزههاي نيازمند بازبيني

.7

بررسي و ارزيابي نقش نهادهاي تنظيمي مسئول در بخش بازرگاني داخلي و تبيين حوزههاي نيازمند بازبيني

.8

بررسي ساختار و عملكرد زيربخشهاي نهاد بازار در حوزه صنفي و پخش

.9

بررسي شبكه توزيع کاالهاي منتخب در کشور و تعيين مدل مطلوب توزيع.

گروه مطالعات و

.1

سياستها و استراتژيهاي بازاريابي بين المللي

پژوهشهاي بازرگاني

.2

بازاريابي محصوالت با فناوري باال

.3

برند سازي گروهي

و تحقيقات بازار

پژوهشكده توسعه بازرگاني

گروه مطالعات و
پژوهشهاي  WTOو
ترتيبات تجاري
بينالملل

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

آثار الحاق به سازمان جهاني تجارت بر صنايع منتخب کشور
آثار الحاق به سازمان جهاني تجارت بر بخشهاي مختلف خدمات کشور
تبعات الحاق به سازمان جهاني تجارت در توليد و تجارت ،برنامه عمل صنايع و ميزان آمادگي آنها
بررسي و شناسايي لوايح و قوانين متعارض با سازمان جهاني تجارت به منظور آمادگي الحاق و پيشآگهي آن
نقش تعامالت بينالمللي و استفاده از ديپلماسي تجاري در افزايش مزيتهاي رقابتي کشور
تبعات حضور در ترتيبات تجاري منطقهاي در توليد و تجارت ،برنامه عمل صنايع و ميزان آمادگي آنها
توسعه روابط با همسايگان به منظور توسعه صادرات و تقويت توليد ملي
چشمانداز گسترش و تنظيم روابط با قدرتهاي بزرگ اقتصادي در جهت گسترش منافع ملي
اتخاذ سياست تنوعگرايي در شرکاي تجاري جهاني

 .11تأثير مذاکرات  5+1بر توليد و تجارت

پژوهشكده مطالعات راهبردي
 .1راهکارهاي بهبود رقابتپذيري در صنايع کارخانهاي ايران؛
 .2بررسي ميزان رقابتپذيري منطقهاي در اقتصاد ايران؛

گروه مطالعات و
پژوهشهاي توسعه
فضاي کسب و کار و
رقابتپذيري

 .3نقش محركهاي کالن رقابتپذيري در ايجاد مزيت رقابتي کشور؛
 .4بررسي نقش و جايگاه دولت الكترونيک در ارتقاء سهولت انجام کسبوکار اقتصاد ايران؛
 .5ارزيابي بهبود زيرشاخصهاي انجام کسبوکار در ارتقاء رتبه ايران در اين شاخص؛
.6

نقش کاهش هزينه و زمان ثبت و سفارش بر هزينه تجاري کاالهاي وارداتي؛

 .7راهکارهاي بهبود رتبه ايران در شاخص تجارت فرامرزي؛
 .8آزادسازي کامل قيمت حاملهاي انرژي و نقش آن بر رقابتپذيري در اقتصاد ايران؛
 .9پيوستن به سازمان جهاني تجارت و نقش آن بر رقابتپذيري در اقتصاد ايران؛

گروه مطالعات و
پژوهشهاي
سياستهاي کالن و
آيندهپژوهي

.1

آيندهپژوهي بخش صنعت ،معدن و تجارت (شامل ارزش افزوده ،اشتغال ،سرمايه گذاري و )...

.2

آيندهپژوهي بخشهاي صنعتي استراتژيک (همچون خودرو ،فوالد ،پتروشيمي و )...

 .3تحليل و بررسي آثار سياستهاي کالن اقتصادي بر بخش صنعت ،معدن و تجارت (آثار سياستهاي پولي،
ارزي ،تجاري و )...
.4

چالشهاي نظام تامين مالي در بخش صنعت ،معدن و تجارت (با تاکيد بر تجربه کشورها و ارايه راهكار
عملياتي)

.5

چالشها ،موانع و راهكارهاي توسعه صنعتي در اقتصاد ايران

 .6چالشها ،مولفهها و راهكارهاي مقاومسازي بخش صنعت ،معدن و تجارت در اقتصاد ايران

گروه مطالعات و
پژوهشهاي حقوق
اقتصادي و بازرگاني

.1

آسيبشناسي قوانين و مقررات مربوط به تشكلهاي مردمي حامي حقوق مصرفکننده در ايران

.2

مطالعهاي راجع به قوانين مربوط به سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي  :رويكرد حمايت از توليد ملي

 .3روشهاي مختلف تجاري سازي
.4

تدوين راهبردهاي حمايت از حقوق مالكيت صنعتي

.5

تدوين راهبردهاي حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري

.6

الزامات قانوني و حقوقي تشكل تخصصي صنفي بنام «نظام مهندسي صنعت»

پژوهشكده توسعه زيرساختهاي توليدي

گروه لجستيک و
زنجيره تامين

گروه مطالعات و
پژوهشهاي سيستم و
بهرهوري

.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3

امكانسنجي و مكانيابي ايجاد هابهاي لجستيكي در کشور
زيرساختها و خدمات لجستيكي براي حمايت از SMEها
نظام پايش و اندازهگيري هزينههاي لجستيک در سطح ملي و بخشي
بكارگيري لجستيک الكترونيک در کشور
طراحي شاخص هاي ارزيابي چابكي فرايندها در حوزه صمت
امكانسنجي پياده سازي نشان برتر کيفيت در ايران
ارزيابي ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي

 .4ارزيابي سياست هاي حمايت از توليد

مركز مطالعات و بهبود بهرهوري
 -1شناسايي و تعيين ضرايب اهميت عوامل موثر بر بهره وري کل عوامل( (TFPدر بخش صنعت
 -2شناسايي و تعيين ضرايب اهميت عوامل موثر بر بهره وري کل عوامل( (TFPدر بخش معدن
 -3شناسايي و تعيين ضرايب اهميت عوامل موثر بر بهره وري کل عوامل( (TFPدر بخش بازرگاني و هتلداري
 -4شناسايي و تعيين ضرايب اهميت عوامل موثر بر بهره وري کل عوامل( (TFPدر بخش خدمات ،مستغالت ،اجاره و کسب و کار
 -5تحليل نقش عوامل زيست محيطي (بهره وري سبز) در توسعه پايدار فعاليتهاي صنعت و معدن
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