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1

ضٌاسایی طزح ّای داًص تٌیاى هٌاسة هٌاطق هحزٍم (رٍستایی)









2

آسیة ضٌاسی ٍ ارائِ الگَی هٌاسة تاساریاتی ٍ فزٍش هحصَالت هذدجَیی









3

آسیة ضٌاسی طزح راّثزی ضغلی (حذاکثز  3استاى)



4

طزاحی هذل تَهی کارآفزیٌی اجتواعی



5

طزاحی دٍرُ آهَسضی پایِ هذیزیت فضای کسة ٍ کار

6

هستٌذساسی فعالیتّای اضتغال اهذاد اس تذٍ تأسیس

7

طزاحی الگَی ضثکِساسی فعاالى کسة ٍ کار کطَر

8

ًیاسسٌجی ٍ اٍلَیتتٌذی ًیاسّای آهَسضی کارکٌاى اضتغال اهذاد

9

تَلیذ ضاخص فضای کسة ٍ کار هطاغل اهذاد

11

طزاحی الگَّای راُاًذاسی کسة ٍ کارّای خذهاتی ًَیي اهذاد

11
12
13

رصذ ٍ ارسیاتی سیاستّای کالى  ،قَاًیي ٍ هقزرات هخزب فضای کسة ٍ کار
هطاغل خزد ٍ خاًگی اهذاد
تذٍیي گشارش اقتصادی اهذاد ٍ جایگاُ آى در اقتصاد هلی (صزفا داًطجَیاى
داًطگاّْای هعتثز دٍلتی)
طزاحی سٌذ راّثزدی -عولیاتی هذیزیت هطاغل ًَیيًَ ،آٍراًِ ٍ داًص تٌیاى ٍ
الگَ ّای تزگشاری رٍیذادّای کارآفزیٌی خالق

پژوهش استانی

پژوهش ملی

خودکفایی

پایان نامه ارشد

اشتغال و

پایاننامه دکتری

معاونت

مقاله

حوزه مربوطه

ردیف

عنوان




























































*الزم بو رکر است عناوینی کو کو در قالب طرح پژوىشی ملی مشخص گردیذه است صرفا از طریق سامانو تذارکات الکرتونیکی دولت(
ستاد ) قابل فراخوان و پیگیری است.
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پژوهش استانی

پژوهش ملی

ارشد

پایان نامه

فزاتحلیل آسیة ّای اجتواعی ٍ فزٌّگی ًاضی اس حاضیِ ًطیٌی ٍ ارائِ راّکار

دکتری

معاونت

14



پایاننامه

حوزه مربوطه

ردیف

مقاله

عنوان





حمایت و
سالمت

15



اٍلَیت تٌذی خذهات حوایتی اهذاد تز اساس ضاخص ّا ٍ استاًذارد ّا

خانواده

معاونت

16

الگَی تْزُ هٌذی اس ظزفیت تاًکذاری اجتواعی /تاهیي هالی جوعی در تَسعِ
اهَر خیز ٍ کاّص فقز

مشارکت

17

تزرسی عَاهل هؤثز تز جذب ٍ ًگْذاضت حاهیاى ٍ خیزیي

های مردمی

18

راّکارّای افشایص اعتواد عوَهی ٍتصَیزساسهاًی تا اٍلَیت ضثکِ ّای اجتواعی

توسعه












19

ًیاسسٌجی فزٌّگی هذدجَیاى در هٌاطق هختلف کطَر





معاونت امور

21

تزررسی سهیٌِ ّا ٍ علل تاسهاًذگی ٍ تزک تحصیل داًص آهَساى ٍ ارائِ راّکار





فرهنگی

21

ارائِ الگَی هٌاسة تْیِ پیَست فزٌّگی هتٌاسة تا خذهات حوایتی





22

آسیة ضٌاسی سثک سًذگی هذدجَیاى ٍ ارائِ راّکارّای السم





23

چالص ّای فزا رٍی اهذاد اس  1411تِ تعذ تا رٍیکزد آیٌذُ پژٍّی



24

تزرسی هسائل حقَقی (جزائن ٍ هطکالت) در خاًَارّای تحت حوایت ٍ ارائِ
راّکارّای هٌاسة

25

تزرسی علل ٍ عَاهل کاّص اًگیشُ کارکٌاى در اهذاد ٍ ارائِ راّکارّا



26

ضٌاسایی هَاًع ایجاد اهذاد الکتزًٍیک



سایر حوزه ها











*الزم بو رکر است عناوینی کو کو در قالب طرح پژوىشی ملی مشخص گردیذه است صرفا از طریق سامانو تذارکات الکرتونیکی دولت(
ستاد ) قابل فراخوان و پیگیری است.
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31

آسیة ضٌاسی ٍ تزرسی فزآیٌذ تزٍى سپاری خذهات کویتِ اهذاد تا اٍلَیت هزاکش
ًیکَ کاری

پژوهش استانی

29

تزرسی عولکزد رساًِ ّای جوعی در تاسًوایی آثار فقز ٍ جذب خیزیي

پژوهش ملی

28

راّکارّای افشایص ٍ جلة حوایت ًخثگاى جاهعِ در جْت هحزٍهیت سدایی ٍ
تَاًوٌذساسی ًیاسهٌذاى ٍ هذدجَیاى اهذاد

پایان نامه ارشد

سایر حوزه ها

27

جایگاُ ٍ ًقص اهذاد در تحقق اّذاف تیاًیِ گام دٍم اًقالب











مقاله

حوزه مربوطه

ردیف

پایاننامه دکتری

عنوان

















*الزم بو رکر است عناوینی کو کو در قالب طرح پژوىشی ملی مشخص گردیذه است صرفا از طریق سامانو تذارکات الکرتونیکی دولت(
ستاد ) قابل فراخوان و پیگیری است.

