هش
فهرست اولویتاهی ژپو ی سال 8931
کد گزارش97-5-0163 :

معاونت پژوهشی و آموزش
دفتر خدمات پژوهشی و کاربست یافتههای پژوهشی
اسفند 9317

فهرست اولویتهای پژوهشی سال  9311مرکز به تفکیک گروههای پژوهشی
عنوان

شماره

گروه پژوهشی آمايش سرزمين ،توسعه و توازن منطقهاي
.1

طرح تدوین سند ملی و استانی آمایش سرزمین

.2

طراحی مدل مطلوب توسعه منطقهای در ایران

.3

بررسی الزامات توسعه متوازنِ منطقهای در ایران با توجه به شکافهای قومیتی

.4

بررسی سازوکارهای کاهش عدم تعادلهای منطقهای و توانمندسازی گروههای آسیبپذیر

.5

شکافهای قومیتی/مذهبی/فرهنگی و ارتباط آن با مسئله توسعه متوازنِ منطقهای

.6

آسیبشناسی فرایند سیاستگذاری منطقهای در ایران با تاکید بر نظام درآمد -هزینه استانی

.7

بررسی و طراحی الگوهای توسعه اقتصادی روستایی مبتنی بر اشتغال و کارآفرینی در ایران با تأکید بر
ارزیابی تجربه کشور و نمونههای منتخب جهانی
گروه پژوهشی توسعه ،تامينمالی و اقتصاد بينالملل

.8

ارائه الگوی تعادل عمومی فضایی برای تحلیل تعادلی روابط اقتصادی بینالملل (مطالعه موردیکشورهای
همسایه)

.3

بررسی تحوالت اقتصادی ایران در سال 1337

.11

بررسی موانع اجرای کامل سیاستهای کلی ابالغی اصل  44قانون اساسی

.11

بررسی موانع بهبود فضای کسب و کار در ایران

.12

بررسی تحلیلی چالشهای نظام بانکی و آیندهنگری پیرامون آن برای اصالح

.13

بررسی تحلیلی چالشهای نظام مالی کشور و ارائه راهکارهایی جهت شناسایی و کاربرد روشهای جدید
تامینمالی (داخلی و خارجی)

.14

بررسی شیوههای کاهش ریسک سرمایهگذاری در ایران

.15

بررسی ،تعریف ،محاسبه و طراحی مدل رصد شاخصهای راهبردی توسعه کشور (ملی ،شهری و روستایی)

.16

ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامههای توسعه در 4دهه اخیر مبتنی بر نظریههای مختلف توسعه

.17

مطالعات تطبیقی و تدوین سازوکار تأسیس صندوق پروژه در قراردادهای مشارکتی

.18

مطالعات تطبیقی و تدوین سازوکارهای تأمین مالی پروژهمحور در ایران

.13

مطالعات تطبیقی و تدوین سازوکارهای صندوق توسعه و ضمانت سرمایهگذاری زیرساخت

.21

چالشهای دولت بزرگ ،مدیریت و مدیران؛

.21

نظام حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در ایران
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.22

مطالعه و بررسی تکنولوژیهای مالی و بررسی تغییرات آینده آنها ،بررسی و احصاء فرصتها و تهدیدهای
پیش رو و مرتبط با انها

.23

بررسی و احصاء بخشهای اصلی اقتصاد ایران و آشنایی با زمینههای اصلی زمینهساز بحران و ثروت برای
نیل به توسعه پایدار رشد محور

.24

نقش دولت در توسعه (دولت توسعه گرای جدید)

.25

امکانسنجی و ارزیابی میزان اعتماد ،گرایش و استقبال جامعه هدف از برنامههای مشارکت عمومی خصوصی
( برای وگذاری و اجرای پروژههای عمرانی)

.26

ارزیابی اقتصادی و اجتماعی فرایند و رویکرد اجرایی مقررات و روند واگذاری سهام عدالت

.27

چالشها و راهکارهای خوداتکایی صندوقهای بازنشستگی

.28

تعیین نقش و طراحی ساختار دولت

.23

اصالح و طراحی فرایندهای مدیریتی شورای اقتصاد

.31

معرفی ابزارهای تسهیل تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاهها

.31

نظام یارانهای ایران ؛ احصاء یارانه های بودجه ای و فرابودجه ای

.32

برنامه عملیاتی اصالح یارانه بنزین

.33

طراحی الگوی مطلوب تنظیم قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در نظام حقوقی ایران

.34

بررسی و ارزیابی برنامه هدفمندی یارانهها و امکانسنجی اصالح نظام و ساختار توزیعی و روش مدیریتی
یارانهها از منظر فرصت و یا تهدید وجاهت دولت و رضایت اجتماعی در قبال اهداف و آثار اهداف و آثار
مورد انتظار مبانی قانونی آن.

.35

آسیبشناسی نظام هدفمندی یارانهها و پرداختهای انتقالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود و ارتقاء اثربخشی
تخصیص منابع آن

.36

بررسی و تحلیل قواعد سیاست پولی با تاکید بر تجربه کشورهای موفق مشابه وضعیت ایران و ارائه مئل
بهینه سیاست پولی برای هدف مشخص تورم و تولید

.37

بررسی و پیشنهاد انواع قالبهای قراردادی – تجاری خارجی ،در دوران پسابرجام

.38

بررسی و پیشنهاد شیوههای مطلوب مشارکت عمومی -خصوصی در اقتصاد ایران

.33

آسیب شناسی روش تامین مالی اهرمی PPP

.41

بررسی آثار تحریمهای اقتصادی جدید علیه ایران
گروه پژوهشی نظامهاي نوين برنامهريزي ،بودجهريزي و مدلسازي

.41

بررسی راهکارهای ایجاد ثبات و پایداری در درآمدهای دولت و کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای
ناشی از نفت
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.42

بررسی عملکرد شرکتهای دولتی و کارکرد آنها در تامینمالی دولت و بهبود شاخصهای کالن اقتصادی
و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد

.43

بررسی وضعیت بنگاهداری در بخش عمومی

.44

اصالح زیرساخت اجرا و نظارت بر بودجه ؛ مدیریت یکپارچه اطالعات مالی دولت با تمرکز بر کنترل تعهدات
و مدیریت جریان نقدی

.45

انجام مطالعات پژوهشی شناختی و تطبیقی انواع منشأهای ایجاد تعهدات دولت و تدوین ضوابط و
دستورالعملهای روشهای پایش و کنترل آنها

.46

تدوین الگوی سیاستگذاری کالن ،فرابخشی ،بخشی و منطقهای

.47

ارائه الگوی کالنسنجی برای اقتصاد ایران

.48

تحلیل منطقهای ساختار اقتصاد ایران با رویکرد سیستمی (معادالت همزمان پانل فضایی)

.43

طراحی مدل FPبرای اقتصاد ایران با تأکید بر بخش بودجه عمومی دولت

.51

ارائه الگوی مطلوب تأمین و تخصیص منابع

.51

بررسی و تحلیل مصارف بودجه–اعتبارات هزینهای–مقیاس کالن و بخشی

.52

بررسی و تحلیل منابع بودجه :مالیاتها و درآمدهای نفت و سایر درامدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و
مالی

.53

بررسی و تحلیل طرحهای عمرانی– اعتبارات تملک دارائی سرمایه ای و مالی

.54

بررسی و تحلیل بودجه شرکتهای دولتی

.55

بررسی و تحلیل دارائیها و بدهیهای دولت

.56

ترسیم اندازه و وضعیت مطلوب پروژههای  1و 3

.57

بررسی تحلیلی موانع استقرار نظام بودجهریزی مبتنیبرعملکرد در کشور

.58

تدوین مدل کالن به منظور امکان بررسی شوکها و سیاستهای اقتصادی بر متغیرهای کالن اقتصادی

.53

طراحی الگوی اقتصادسنجی کالن برای اقتصاد ایران

.61

بررسی تغییر و تحول تعداد دستگاهها و ردیفهای بودجه ای در طی سالهای  1377تا  1337ارائه پیشنهاد
برای ساماندهی دستگاه های بودجه بگیر و طبقه بندی برنامه و فعالیتها

.61

بررسی تغییر و تحول ردیفهای متفرقه در بودجه کل کشور در طی ده سال اخیر و ارائه پیشنهادهای
اساسی در مورد آن

.62

بررسی مبانی قانونی بودجه ریزی در ایران و تحوالت آن در طی سالهای مختلف

.63

بررسی مبانی قانونی برنامه ریزی در ایران و تحوالت آن در طی زمان

.64

طراحی مدل مستندسازی تجربیات مدیران سازمان برنامه و بودجه
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.65

بررسی تغییرات الیحه بودجه سال  1338کلکشور با قانون و تحلیل پیشنهادات نمایندگان مجلس شورای
اسالمی در فرآیند بررسی و اصالح الیحه

.66

تغییر ،بهروزرسانی ،براورد ،سناریوسازی و پیشبینی مبتنی بر الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی سازمان
برنامه و بودجه کشور

.67

بررسی مسائل و ارائه الگوی مطلوب نظارتی و ارزیابی برنامههای توسعه کشور

.68

فراتحلیل پژوهشهای انجام شده پیرامون اصالح قانون برنامه و بودجه کشور

.63

فرا تحلیل پژوهشهای انجام شده پیرامون اصالح نظام بودجهریزی مبتنی برعمکرد

.71

تدوین الزامات و چارچوب راهاندازی پایگاه داده  /اطالعات مرتبط با بودجه و بودجهریزی در کشور

.71

بررسی چالشهای اساسی حوزه فنی و اجرایی در کشور
گروه پژوهشی توسعه امور بخشی و محيطزيست

.72

بررسی راهکارهای بهبود و ارتقاء مدیریت و بهرهوری در بنگاههای بزرگ

.73

بررسی سیاستهای تجاری و رهیافتهای مناسب تعیین تعرفههای وارداتی و مشوقهای صادراتی

.74

ارائه مدلی برای برونسپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی از وظایف دستگاههای بخش دفاع

.75

ارزیابی تحلیلی طرح تحول سالمت ،پیشبینی آینده اجرای این طرح و ارائه بهبود و ارتقای آن

.76

تدوین مدل جامع و تبیین الزامات توسعه صنعت گردشگری و صنایعدستی و صیانت از میراث فرهنگی،
جهت دستیابی به هدف پنج برابر کردن ایرانگردان خارجی

.77

مطالعه آموزشعالی ایران؛ تحلیل وضع موجود و پیشبینی آینده آن تا سال  1414و بررسی و پیشنهاد
الگوی تامین و تخصیص منابع آموزشعالی برپایه تجربیات بینالمللی و شرایط بومی کشور

.78

ارائه الگوهای سوادآموزی اجتماعمحور و توانمندساز

.73

ارائه مدل بومی از الگوی «مدیریت مدرسه محور» جهت تعریف مدرسهای در طراز سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش و تعریف زیرنظام آموزشی کودکان ،خارج از مدرسه

.81

شناسایی روشها و الگوهای تحلیل اثربخشی بیرونی آموزشهای فنی و حرفهای

.81

تدوین روششناسی محاسبه قیمتتمامشده آب و قیمتگذاری آب در بخشها و طرحهای مختلف آبی

.82

ظرفیتسنجی امنیت غذایی در محصوالت استراتژیک و اساسی در افق  1421با لحاظ الزامات توسعهپایدار
(رعایت حقابه زیستمحیطی ،حفاظت خاک و تعادلبخشی به آبهای زیرزمینی) و الگوی کشت با استفاده
از فناوریهای نوین و ارتقای بهرهوری در عوامل تولید

.83

محیطزیست؛ در آستانه چهلسالگی نظام جمهوری اسالمی ایران

.84

طرح جامع مقابله با زلزله در ایران

4

.85

ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور و بررسی میزان دستیابی به اهداف اصلی تاسیس این
مناطق

.86

برآورد ظرفیت ترانزیت کاال از ایران بر اساس تبادالت تجارت منطقهای و جهانی

.87

طراحی مدل جامع انرژی شامل عرضه ،تقاضا و تعادل عمومی اقتصاد

.88

ایدههای تولید انرژی الکتریکی از باد ،جریانهای دریایی ،جزر و مد و خورشید

.83

بررسی تحلیلی جایگاه آتی زغالسنگ و سوختهای فسیلی در سبد انرژی کشور

.31

بررسی تحلیلی رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت

.31

بررسی حمایتهای تعرفهای وضع شده بر واردات و صادرات کشور بر صنایع داخلی و بررسی رقابتپذیری
و رشد این صنایع

.32

بررسی و ارزشیابی اقتصادی و اجتماعی عملکرد و نتایج منابع اعتباری اختصاصیافته به برنامههای
کارآفرینی و ایجاد اشتغال(تأکید بر اشتغال خرد وکارگاههای کوچک) بهتفکیک دستگاههای اجتماعی هدف.

.33

ارزیابی و تحلیل طرح تحول سالمت مبتنی بر عملکرد و رویکرد اقتصادی و اجتماعی سالمت در  5سال
گذشته.

.34

بررسی چگونگی و اثرات اجتماعی افزایش میزان و سهم در آمدهای اختصاصی وزارت بهداشت و درمان در
تأمین سالمت مردم.

.35

بررسی آثار و خسارات اقتصادی و اجتماعی ،تحلیل  ،تأخیر ،ضعف و ناامنی در فرایند ساخت و ساز و
آمادهسازی مسکن مهر و پیشنهاد برنامه و سازوکار اصالحی کوتاه مدت.

.36

ارزیابی و امکان سنجی ،حذف و ادغام سازمانها ،نهادها و مراکز حمایتی همسو و همعرض در حوزههای
حمایت های اجتماعی ،توانبخشی ،فقرزدایی

.37

بررسی الگوی عملیاتی صدور گاز طبیعی به کشورهای اروپایی از طریق خط لوله انرژی و LNG

.38

الگوی مدیریت هماهنگ در حوزه انرژی کشور و مقایسه کارایی شورای عالی اننرژی با تشکیل وزارت انژری

.33

راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان و اولویتبندی هر یک از این روشها براساس استاندارد ملی
مصرف انرژی ساختمان

 .111بررسی اثر بخشی اقدامات و برنامههای احیای دریاچه ارومیه
 .111ارزیابی عملکرد مقابله با بیماری انفوالنزای فوق حاد پرندگان و پیامدهای اقتصادی آن در کشور
 .112ارزیابی میزان سطح حمایتهای موثر در بخش کشاورزی طی برنامه پنجم توسعه
بررسی الزامات تحویل حجمی پاب و اثرات ان در مصرف آب کشاورزی (با ارائه یک مطالعه موردی در استان
.113
خوزستان)
 .114بررسی وضعیت بخش مسکن در ایران
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 .115بررسی راهکارهای افزایش سهم حمل و نقل هوایی در جابجایی مسافر داخلی
 .116تحلیل عملکرد شهرهای جدید
 .117اصالح ساختار ورشکستگی بنگاه های صنعتی و معدنی از منظر اصالح قوانین موجود
 .118آسیب شناسی نظام تنظیم بازار کاالها خدمات اساسی در ایران
 .113الویت بندی صنایع کشور با توجه به ظرفیت صادراتی
باز تعریف ماموریت ها و تجدید ساختار سازمانهای توسعه ای براساس الزمات سیاست های کلی اصل 44
.111
قانون اساسی
 .111بررسی و تحلیل چگونگی صیانت از مواد معدنی کشور
 .112طراحی مدل مناسب برای تعین قیمت حاملهای انرژی
بررسی تحلیلی امور آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری از منظر شاخصهای استانی ،جهانی ،اثر بخشی و
.113
الگوی توزیع اعتبارات
 .114بررسی تحلیلی حوزه فرهنگ ،هنر و گردشگری
 .115بررسی تحلیلی آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای از دیدگاه برنامهریزی و بودجهریزی
بررسی تحلیلی امورعمومی و دفاعی با تاکید بر وضعیت زندانیان ،دارایی های نیروهای مسلح و توسعه قدرت
.116
نرم دفاعی و سایبری
بررسی تحلیلی بخش سالمت و رفاه با تاکید بر طرح تحول سالمت و صندوقهای بازنشستگی از منظر
.117
بودجه ریزی و برنامهریزی توسعه در ایران
مطالعه اثربخشی عملکرد برنامههای پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در حل مشکالت
.118
جامعه و تعیین الگویی بهمنظور افزایش اثربخشی طرحهای پژوهشی
گروه پژوهشی آيندهنگري و فناوريهاي نو
آینده برنامهریزی توسعه در کشور با توجه به تغییر روندهای ژئوپولیتیک جهانی و تحول نظامهای سیاسی
.113
و اقتصادهای نفتی در خاورمیانه
 .121آیندهنگری بازار کار و اشتغال
 .121مطالعه تقاضای نیروی انسانی مورد نیاز کشور در  11سال آینده
 .122آیندهنگری فضای تحریم و سناریوهای مقابله با آن
مطالعه آیندهپژوهی بهمنظور تعیین تِم اصلی برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
.123
کشور
 .124بررسی نحوه تامینمالی پژوهش و فناوری در کشورهای منتخب و ایران بهمنظور تدوین خطمشیها
 .125بررسی پدیده جامعه هوشمند و فرصتهای آن برای اقتصاد ایران
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 .126بررسی فرصتها و چالشهای بهکارگیری دادههای عظیم ( )BIG DATAبهمنظور توسعه کشور
 .127دولت و تغییرات آیندهنگرانه آن در فضای جهانیشده
 .128آینده حکمرانی و چالش فلج سیاسی دولتها
 .123فرصتهای فناورانه در مسئله سیاستگذاری یارانههای سوخت
 .131بروز رسانی و بومی سازی متدولوژیهای توسعه نرم افزار در سازمان برنامه و بودجه کشور
 .131فاکتور الکترونیک ؛ ابزاری برای مدیریت حملههای سوداگرانه و تامین مالی بنگاهها
 .132بررسی مدلهای پیاده سازی و تخصیص بهینه منابع و اعتبارات پروژههای دولت الکترونیک
 .133بررسی راهکار اجرایی حاکمیت هوشمند در کشور
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