به نام خدا
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزی ياسوج در جهت نيل به اهداف توسعهای بخش بازرگاني و به منظور
بهرهگيری از توان و ظرفيت بالقوه دانشگاهها و تشويق دانشجويان به انجام تحقيقات و پروژههای کاربردی
موردنياز بخش بازرگاني استان از پايان نامههای دانشجويان مقاطع دکتری و کارشناسي ارشد واجد شرايط
حمايت مي نمايد .شناسايي و استفاده از ظرفيت و توانمندی دانشجويان مستعد و عالقمند ،هدايت و
بهرهبرداری از نتايج پايان نامههای تحصيالت تكميلي در راستای حل مسائل بخش اقتصاد و بازرگاني و ارتقای
اثر بخشي پايان نامهها از مهمترين اهداف اين طرح است.
از آنجا که پژوهش های مرتبط با توسعه فعاليت های بخش خصوصي و ارتقاء توانمنديهای اين بنگاهها در
اولويت حمايت های اتاق قرار دارد بنابراين پيشنهاد مي شود موضوعات انتخابي در حوزه های زير باشد:

اولويت های پژوهشي و تحقيقاتي اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزی ياسوج
جهت حمايت از پايان نامه های کارشناسي ارشد ،دکتری و طرح های مطالعاتي با
محوريت استان کهگيلويه و بويراحمد
بخش بازرگانی
 -1بررسی مزیت هاي نسبی اصناف در صادرات غیر نفتی
 -2بررسی اثربخشی ایجاد شهرکهاي صنفی
 -3نقش اصناف در اقتصاد استانی
 -4بررسی تجارب کشورهاي موفق در توسعه زیر ساخت هاي تجاري استان
 -5بررسی راهکارهاي تقویت جایگاه تشکل هاي اقتصادي از جمله اتاق بارگانی در امر تصمیم سازي و
تصمیم گیري هاي تجاري و اقتصادي
 -6بررسی اثر بخشی حضور در نمایشگاه هاي خارجی در توسعه صادرات غیر نفتی
 -7نقش برند سازي در واحدهاي تولیدي استان
 -8مدیریت بهینه مصرف انرژي در صنوف تولیدي استان

 -9مدیریت سورتینگ و بسته بندي در واحدهاي تولیدي استان
-11

تدوین استراتژي توسعه واحدهاي کسب و کار کوچک و متوسط

-11

مدیریت کارآفرینی و نقش آن در ایجاد اشتغال پایدار

-12

طراحی الگوي تجاري سازي ایده هاي تولیدي و صادراتی

-13

بررسی مشکالت صادرات واحدهاي تولیدي و راهکارهاي رفع مشکالت

-14

بررسی راههاي افزایش شفافیت در اطالعات بازار استان

-15

بررسی راههاي ارتقاي فرهنگ عمومی نسبت به مصرف محصوالت داخلی

-16طراحی الگوي تجارت داخلی الکترونیکی براي محصوالت استانی
-17

طراحی نظام آموزشی تولیدکنندگان و تجار استان

-18

اقتصاد مقاومتی و تولید

-19

بررسی و ارایه راهکارهاي بهبود فضاي کسب و کار در استان

-21

بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات غیر نفتی استان

-21

بررسی و تعیین زمینه ها و پتانسیل هاي سرمایه گذاري در استان
بخش صنعت و معدن

 -1بررسی و شناسایی خوشه هاي صنعتی در استان
 -2بررسی اثرات برند بر محصوالت مزیت دار استان
 -3بررسی نقش تشکلهاي صادراتی در توسعه صادرات استان و ارائه راهکارهاي افزایش کارآیی آنها
 -4شناسایی محصوالت صادراتی و داراي قابلیت صادراتی استان و بازارهاي هدف
 -5بررسی دالیل عدم موفقیت و رکود واحدهاي صنعتی استان
 -6بررسی موانع و راهکارهاي بکارگیري تجارت الکترونیک در صنایع استان
 -7مطالعه تطبیقی رقابت پذیري صنایع استان با استان هاي مجاور

 -8بررسی الگوهاي مدیریتی در بنگاه هاي زود بازده و اثرات آن بر سودآوري
 -9بررسی ضعف فرهنگ صادراتی در استان

کشاورزی
 -1ضعف ها در زمینه هاي مختلف سیاستگذاري ،برنامه ریزي ،مدیریت و اقتصاد کشاورزي و ارائه
راهکارها
 -2چگونگی توسعه صنایع تبدیلی تقویت کننده بخش کشاورزي در مناطق تولید محصوالت کشاورزي
با توجه به پایداري روستاها و ایجاد اشتغال
 -3اصالح روشهاي آموزش و ترویج کشاورزي و منابع طبیعی به منظور افزایش بهره وري
 -4شناسایی و بهبود فضاهاي کسب و کار در مناطق روستایی و ارائه الگوهاي برتر تشکلها و نهادهاي
اقتصادي با محوریت تولیدات کشاورزي
 -5بررسی وضع موجود تولید مواد غذایی و ارائه راهکارهاي عملی براي توسعه صادرات آن
 -6فرآوري محصوالت کشاورزي با توجه به ظرفیتها و دانش بومی استان
 -7تولید دمنوشهاي مناسب با استفاده از گیاهان دارویی ،کوهی ،معطر و ادویه اي تولیدي در نقاط
مختلف استان و بررسی چگونگی معرفی آن
 -8چگونگی رونق تولید داروهاي گیاهی در مناطق روستایی و راهکارهاي تولید و برندسازي متمرکز آن
 -9کاهش ضایعات تولید ،حمل و نقل و فرآوري محصوالت کشاورزي و غذایی
-11

صنعتی کردن روش تولید و بسته بندي محصوالت بومی با مزیت رقابتی بین المللی

-11

توسعه و ارتقاء کمی و کیفی بهره برداري از آبهاي معدنی به منظور ارز آوري براي استان

-12

ارتقاء کیفیت و سالمت نان هاي سنتی استان با هدف تولید انبوه و صنعتی

-13

شناسایی و بهبود فضاهاي کسب و کار در مناطق روستایی و ارائه الگوهاي برتر تشکلها و

نهادهاي اقتصادي و حقوقی مربوط به آنها

-14

روشهاي ارتقاء سرمایه گذاري در بخش کشاورزي و شناسایی ظرفیتهاي تولید و رقابت

پذیري محصوالت و بازارهاي هدف
-15

پایش و پیش آگاهی مخاطرات و بحرانهاي کمی و کیفی آب و هوایی مبتنی بر توسعه علم

و فناوري
-16توسعه فناوریهاي نوین ،بهبود مکانیزاسیون و روشهاي کاهش مصرف انرژي در کشاورزي با تأکید بر
انرژیهاي تجدیدپذیر با هدف تولید صادراتی
-17

بررسی اعمال محدودیت و ممنوعیت کشت در مناطق کم آب و با استفاده از حمایت هاي

الزم براي این تغییر
-18

تعیین الگوي کشت منطقه اي با توجه به پتانسیل آب ،خاک و شرایط اقتصادي-اجتماعی و

اقلیمی هر شهرستان
-19

روشها ي گسترش تولید صادرات محور گیاهان دارویی ،زینتی ،صنعتی و معطر و چگونگی

توسعه این محصوالت در واحد هاي تولیدي کوچک ,کوهپایه ها و ...
-21

بررسی امکان کشت هاي جایگزین براي دشتهایی که مشکل حاد از نظر آب کشاورزي

دارند.
-21

استفاده بهینه از ضایعات و محصوالت جانبی کشاورزي و منابع طبیعی براي ایجاد ارزش

افزوده
-22

مدیریت بحران در آب و محیط زیست

-23

بررسی و ارایه راهکارهاي مقابله با بحران آب در بخش کشاورزي

-24

بررسی و آسیب شناسی بخش پرورش آبزیان ور مزارع پرورشی

-25

بررسی و تعیین پتانسیل هاي سرمایه گذاري در بخش گیاهان دارویی

-26راهکارهاي توسعه صنعت گیاهان دارویی با رویکرد جلب سرمایه گذاري خارجی

گردشگری
 -1آینده نگاري توسعه گردشگري خارجی در استان

 -2بازنگري و روزآمد نمودن طرح جامع گردشگري استان با رویکرد آینده پژوهانه در افق حداقل 11
ساله
 -3واکاوي عوامل موثر بر میزان رضایت گردشگران ورودي به استان
 -4آسیب شناسی روشها و شاخصهاي سنجش میزان ورود و خروج گردشگران داخلی و خارجی
 -5راه اندازي و توسعه نظامهاي اطالعاتی براي جاذبه هاي طبیعی (از قبیل  MISو ) GIS
 -6ارائه مدلی کاربردي بمنظور معرفی جاذبه هاي مناطق عشایري استان و جذب گردشگران
 -7ارائه بسته هاي راهبردي بمنظور توسعه بوم گردي عشایري
 -8تدوین الگویی کارآمد بمنظور توسعه اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده دنا
 -9تحلیل بازارهاي هدف گردشگري استان (بازارهاي هدف خارجی)
 -11تدوین مدل راهبردي توسعه پایداراکوتوریسم استان در افق 1414
 -11ارائه مدل مشارکتی توسعه گردشگري روستایی :با تأکید بر بخش خصوصی
 -12امکان سنجی و طراحی مدل هاي استاندارد توسعه گردشگري سالمت در استان
 -13امکانسنجی و مکان یابی گردشگري کشاورزي (آگروتوریسم) در استان
 -14ارائه بسته پیشنهادي بمنظور توسعه توریسم ورزشی مبتنی بر قابلیتهاي طبیعی استان
 -15ارزیابی نقش و تأثیر رسانه هاي نوشتاري (چاپی و الکترونیکی) در بازاریابی گردشگري استان
-16بررسی نقش و جایگاه موسیقی محلی و خیابانی بر توسعه گردشگري شهري
 -17آسیب شناسی و نیاز سنجی گردشگري تاریخی در سطح استان با رویکرد مسائل فرهنگی
 -18تدوین مدل راهبردي توسعه صادرات صنایع دستی سنتی
 -19تدوین الگوي جامع بازاریابی و تبلیغات براي محصوالت صنایع دستی استان
 -21برندسازي در بخش گرشگري
 -21بررسی روش هاي جذب و مدیریت سرمایه در حوزه گرشگري

ضوابط:
•

پايان نامه بايد در يكی از زمينه های مورد نياز اتاق باشد.

•

مبلغ قرارداد مطابق مصوبه ای خواهد بود که هرساله به پيشنهاد معاونت بررسی های

اقتصادی و به تصويب شورای آموزش و پژوهش می رسد.
• دانشجو می بايست در ابتدای نسخه نهايی پايان نامه ،جمله "اين پايان نامه با حمايت مالی
اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و کشاورزی ياسوج به انجام رسيده است" را درج نمايد.
مدارك مورد نياز :
-1ارائه نامه از معاونت آموزشی يا اداره تحصيالت تكميلی دانشگاه محل تحصيل به عنوان
اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و کشاورزی ياسوج که حاوی اطالعات زير باشد:
نام دانشجو ،موضوع پايان نامه ،تاريخ تصويب پروپزال و نام استاد راهنما
-2تصوير کارت دانشجويی
-3فايل  wordپروپزال
-4فايل تكميل شده درخواست حمايت مالی اتاق بازرگانی ياسوج (دانلود فايل درخواست
حمايت از پايان نامه)
فرآيند حمايت از پايان نامه ها:
•

دانشجو پس از تصويب پروپوزال توسط دانشكده ،يک نسخه از پروپوزال را به همراه

مدارك مورد نيار (اشاره شده در بند قبل) از طريق پست الكترونيكی به مديريت پژوهش ها و
مطالعات اقتصادی اتاق ارسال مینمايد.
تبصره:
موضوع پايان نامه به يكی از دو روش زير انتخاب می گردد:
الف :انتخاب موضوع با مشورت شورای آموزش و پژوهش از ميان اولويتهای پژوهشی اتاق
ب :پيشنهاد موضوع پايان نامه توسط دانشجو و تأييد در شورای آموزش و پژوهش
•

پس از بررسی مدارك دانشجو و طرح موضوع در شورای آموزش و پژوهش اتاق ،در

صورت تصويب ،اتاق قرارداد حمايت از پايان نامه را منعقد مینمايد .نتيجه بررسی درخواست
دانشجو ،از طريق پست الكترونيكی به اطالع دانشجو رسانده می شود.

•

پس از برگزاری جلسه دفاعيه در دانشگاه ،دانشجو کليه اصالحات خواسته شده در

جلسه دفاعيه را در پايان نامه اعمال نموده و خاتمه پايان نامه (دانلود فرم خاتمه پايان نامه)
را به همراه مدارك الزم مطابق با قرارداد ،به اتاق اعالم مینمايد .اين مدارك عبارتند از:
-

يک نسخه از متن کامل و چكيده پاياننامه در فرمت  wordو pdf

-

يک نسخه فيزيكی از پاياننامه

-

فرم تكميل شده خاتمه پايان نامه

تذکر :1دانشجو میبايد در صورت اعالم اتاق ،طی جلسه ای نتايج پژوهش را به عالقمندان در
اتاق ارائه نمايند.
•

اتاق پس از بررسی و تاييد مدارك( ،حداکثر ظرف يكماه) قرارداد را خاتمه يافته اعالم

نموده و مطابق با ضوابط مربوطه ،حق الزحمه دانشجو را پرداخت مینمايد.
•

سقف ميزان حمايت اتاق برای مقطع کارشناسی ارشد  33ميليون ريال و دکتری 03

ميليون ريال است.

