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: اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي حوزه صنايع كوچك

 ّا  SMEّاي ًَ ٍ فٌاٍساًِ استاستاپي حَصُ ّاي ًَيي ضٌاسايي ايذُ هطالؼِ سٍش (1

 ّا SMEّاي  آج هطالؼِ سٍش ّاي جذيذ تجاسي ساصي ٍ تَسؼِ تاصاس استاست (2

 ّاي تستِ تيوِ اختػاغي تشاي غٌايغ وَچه ٍ هتَسط وطَس هطالؼِ ٍيظگي (3

هطالؼِ واّص سيسه تَليذ ٍ افضايص ضشية اطويٌاى تَليذ غٌايغ وَچه ٍ هتَسط وطَس  (4

ّاي غٌؼتي ايشاى تش تْثَد فضاي وسة ٍ  هطالؼِ الذاهات هَثش ساصهاى غٌايغ وَچه ٍ ضْشن (5

ّاي وطَس SME واس

هطالؼِ اثش تخطي ًحَُ اجشاي تَسّاي غٌؼتي تشاي غٌايغ وَچه ٍ هتَسط  (6

ًياص سٌجي آهَصضي تشاي غٌايغ لَاصم خاًگي  (7

ًياص سٌجي آهَصضي تشاي غٌايغ پالستيه  (8

ًياص سٌجي آهَصضي تشاي غٌايغ الىتشًٍيه  (9

ًياص سٌجي آهَصضي تشاي غٌايغ غزايي  (10

ّاي غٌؼتي ايشاى تشاي ¬گشي لَاًيي ٍ همشسات ساصهاى غٌايغ وَچه ٍ ضْشن هطالؼِ چگًَگي تسْيل (11

 ّا ٍ ًَاحي غٌؼتي راسي واسآفشيٌاى دس سطح ضْشنسشهايِ ي

هطالؼِ صًجيشُ تاهيي ٍ اسصش غٌايغ وَچه  (12

 ّاي وَچه، هتَسط ٍ تضسي اي تيي تٌگاُ تْثَد ٍ تَسؼِ سٍاتط ضثىِ (13

 ّاي وَچه ٍ هتَسط ّاي تَليذي ٍ تاصسگاًي تٌگاُ ٍسي ٍ واّص ّضيٌِ توام ضذُ دس فؼاليت استماي تْشُ (14

 ّاي وَچه ٍ هتَسط ايشاى گشي دس تحَل ديجيتال ٍ ًفَر اًمالب غٌؼتي چْاسم دس تٌگاُ تسْيل (15

هطالؼات تطثيمي وطَسّاي هَفك دس حال تَسؼِ ٍ يا تَسؼِ يافتِ غٌؼتي داساي الگَّاي هَفك اًتمال  (16

 ّاي وَچه ٍ هتَسط¬فٌاٍسي ٍ سفغ هسايل فٌاٍساًِ تٌگاُ

 ّاي وَچه ٍ هتَسط اي دس تٌگاُ ٍسي هلي ٍ هٌطمِّاي تَسؼِ ًَآ ايجاد سيستن (17

ّا تا  ّا ٍ خَضِ ّاي هَسد استفادُ دس سضتِ غٌؼت سغذ فٌاٍسي ّاي جذيذ ٍ تشسسي تطثيمي فٌاٍسي (18

 .وطَسّاي دس حال تَسؼِ ٍ يا تَسؼِ يافتِ غٌؼتي

  تْيِ هذل وسة ٍ واس تشاي ضْشوْاي فٌاٍسي ٍ هشاوض وسة ٍ واس تشاي استفادُ تْيٌِ ٍ ػاسضِ ياتي؛  (19

 ّاي حوايتي اص غٌايغ وَچه ٍ هتَسط دس پٌج وطَس هطالؼِ تطثيمي هىاًيضم (20

 هطالؼِ ايجاد تاًه يا هَسسِ اػتثاسي اختػاغي تشاي غٌايغ وَچه ٍ هتَسط وطَس (21

 

اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي سازمان و شركتهاي تابعه 
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  (:HSE فني و  (  اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي حوزه زيرساختهاي صنعتي
تِ سٍص ساصي تشًاهِ جاهغ تاهيي آب ضْشوْا ٍ ًَاحي غٌؼتي اص هٌاتغ آتي پايذاس تِ تفىيه   استاى ّاي  (22

 هختلف تا اسائِ ساّىاسّاي لاتل اجشا 

چگًَگي استماء ويفي سطح صيشساخت ّاي غٌؼتي دس ضْشوْا ٍ ًَاحي غٌؼتي تا استفادُ تْيٌِ اص ظشفيت  (23

 ّاي هَجَد

تذٍيي ٍ اسائِ هذل ّاي پيطٌْادي هطاسوت دس سشهايِ گزاسي تا تخص غيشدٍلتي  تِ تفىيه اًَاع  (24

 صيشساخت ّاي غٌؼتي هَسد ًياص دس ضْشوْا ٍ ًَاحي غٌؼتي 

اسائِ ٍ تذٍيي طشح ساختاس ساصهاًي هَسد ًياص دس ساصهاى ٍ ضشوت ّاي تاتؼِ تشاي ًظاست تش حسي اجشاي  (25

 پشٍطُ ّاي هطاسوت تا تخص غيشدٍلتي دس ايجاد صيشساخت ّاي غٌؼتي دس ضْشوْا ٍ ًَاحي غٌؼتي

 تذٍيي ٍ اسائِ هتي پيطٌْادي لاًَى جاهغ ضْشوْا ٍ ًَاحي غٌؼتي  (26

اسائِ پيطٌْادات اجشايي تِ هٌظَس تْثَد فشآيٌذ ًظاست حاوويتي تش سًٍذ ايجاد، تَسؼِ، هذيشيت ٍ تْشُ  (27

 تشداسي اص ضْشوْاي غٌؼتي غيشدٍلتي

هطالؼات تطثيمي ٍ واستشدي اهىاى سٌجي ايجاد ضْشوْاي غٌفي غٌؼتي ٍ تَليذي تا اسائِ ساّىاسّا ٍ  (28

 هالحظات پيطٌْادي تشاي ايجاد ايي ضْشوْا

التػادي ايجاد ٍ تَسؼِ ضْشوْا ٍ /واستشد آيٌذُ پظٍّي دس تحليل ّاي التػادي ٍ اًجام هطالؼات فٌي (29

 ًَاحي غٌؼتي 

هطالؼِ تْثَد سٍش ّاي ًظاست تش ضَاتط ساخت ٍ ساص ٍ غذٍس پاياى واس ساختواًي تشاي ٍاحذّاي دس  (30

 حال ساخت ٍ ساص دس ضْشوْا ٍ ًَاحي غٌؼتي

اسائِ پيطٌْادات اجشايي تِ هٌظَس استماء تْشُ ٍسي هػشف آب دس ٍاحذّاي غٌؼتي ٍ هؼذًي ٍ ضْشن ّا  (31

ٍ ًَاحي غٌؼتي  

اسائِ پيطٌْادات اجشايي تِ هٌظَس استماء تْشُ ٍسي هػشف تشق دس ٍاحذّاي غٌؼتي ٍ هؼذًي ٍ ضْشن ّا  (32

ٍ ًَاحي غٌؼتي 

تا سٍيىشد دضت )اسائِ پيطٌْادات اجشايي تِ هٌظَس تسشيغ دس ساُ اًذاصي ٍ فؼال ساصي تاصاس هثادلِ آب  (33

تشاي تاهيي تخطي اص آب هَسد ًياص تخص غٌؼت ٍ هؼذى   (هتؼادل پايذاس

اسائِ پيطٌْادات اجشايي تِ هٌظَس تسشيغ دس ساُ اًذاصي ٍ فؼال ساصي تاصاس هثادلِ تشق تشاي تاهيي تخطي اص  (34

 تشق هَسد ًياص تخص غٌؼت ٍ هؼذى 

 همايسِ ٍ اسائِ ًحَُ اداسُ اهَس ضْشن ّا ٍ ًَاحي غٌؼتي دس وطَسّاي دًيا (35
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 تْيِ هذل ّاي هذيشيت هتوشوض حَادث دس ضْشوْاي غٌؼتي (36

هطالؼات دس خػَظ تشسسي ويفيت ٍ اهىاى استفادُ هجذد اص لجي هاصاد تَليذي دس تػفيِ خاًِ ّاي   (37

 فاضالب دس حال تْشُ تشداسي ضْشوْا ٍ ًَاحي غٌؼتي

  اػوال هذيشيت تحشاى دس ضْشوْا ٍ ًَاحي غٌؼتي تا تشسسي هخاطشات ايوٌي ٍ صيست هحيطي (38

استماء سطح ايوٌي، تْذاضت ٍ هحيط صيست ضْشوْا ٍ ًَاحي غٌؼتي تا اتتىاس ػول ٍ استفادُ اص ّوِ  (39

 ظشفيت ّاي هَجَد

واسآيي ٍ اسائِ پيطٌْادات ػولي ٍ اجشايي تشاي تْثَد فشآيٌذّاي تػفيِ فاضالب ٍ استحػال آب غٌؼتي  (40

 اص پساب تػفيِ خاًِ ّاي فاضالب ضْشوْا ٍ ًَاحي غٌؼتي يا پساتْاي تػفيِ خاًِ ّاي فاضالب ضْشي

 تشسسي سيسىْاي ضْشن ّا ٍ ًَاحي غٌؼتي استاى ٍ ساّىاس هماتلِ تا آى دس صهاى تحشاى (41

 اًجام هطالؼات تْيٌِ ساصي ٍ اغالح الگَي هػشف اًشطي  دس صيشساختْاي ضْشوْا ٍ ًَاحي غٌؼتي استاى (42

اًجام هطالؼات تْيٌِ ساصي ٍ اغالح الگَي هػشف اًشطي  دس ٍاحذّاي هستمش دس ضْشوْا ٍ ًَاحي  (43

 غٌؼتي استاى

 تجضيِ ٍ تحليل حَادث ضْشوْا ٍ ًَاحي غٌؼتي (44

دس ضْشوْاي (تَليذ،جوغ آٍسي، جذاساصي،تاصيافت ٍ دفي)تشسسي هذيشيت صتالِ ٍپسواًذّاي غٌؼتي  (45

 غٌؼتي

 هطالؼِ اسصياتي سيسه دس ضْشوْا ٍ ًَاحي غٌؼتي (46

 

 :اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي در حوزه برنامه ريسي

ُ ٍسي دس ساصهاى ٍ ضشوت ّاي استاًي تاتؼِ (47  ػَاهل هَثش دس سضذ تْش

 ضاخع ّاي تَسؼِ التػادي دس ساصهاى ٍ ضشوت ّاي استاًي تاتؼِ (48

ِ گزاس دس هٌطمِ هحشٍم  (49 سٍش ّاي جزب سشهاي

ُ ّاي هختلف  (50 ضٌاسايي سٍش ّاي هطاسوت ػوَهي ٍ خػَغي تا استٌاد تِ اسٌاد تاالدستي دس حَص

ِ گزاسي داخلي ٍ خاسجي)ساصهاى  (سشهاي

تثييي ٍظايف غيش حاوويتي دس ساصهاى ٍ ضشوتْاي استاًي  ٍ ٍاگزاسي فؼاليتْاي حاوويتي تِ تخص  (51

خػَغي 

تثييي هٌاتغ دسآهذي جذيذ تشاي ساصهاى ٍ ضشوت ّاي استاًي  (52

دس ضشوت ضْشوْاي غٌؼتي استاًي  (csf)ضٌاسايي ػَاهل وليذي هَفميت  (53

ُ ساصي سيستن هذيشيت داًص ساصهاًي تا سٍيىشد هستٌذ ساصي داًص ضوٌي ساصهاًي  (54 پياد
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( ahp)طشاحي ٍ پيادُ ساصي  سيستن هذيشيت ٍ اسصياتي ػولىشد تا استفادُ اص سٍش ّاي ًَيي ػلوي جذيذ  (55

 ٍbsc ٍ  ...

حَصُ فٌاٍسي اطالػات ساصهاى ٍ ضشوت ّاي استاًي  (road map)تْيِ ًمطِ ساُ  (56

 (تْيِ سيستن ّاي اهٌيتي ٍ اجشاي آى) ismsپيادُ ساصي سيستن هذيشيت اهٌيت اطالػات  (57

ِ سيضي ساّثشي ٍ ػولياتي دس ضشوت ّاي تاتؼِ  (58 ًظام تشًاه

 ًحَُ تشٍصآٍسي اطالػات غٌايغ هستمش دس –حاٍي تؼاسيف آهاسي  )تذٍيي دستَسالؼول آهاس ٍ اطالػات  (59

 تؼشيف ٍظايف تخص ّاي هختلف ضشوت استاًي دس –ضْشوْا ٍ ًَاحي غٌؼتي دس هشاحل هختلف 

تؼشيف ًمص ٍاحذ ّاي هتٌاظش دس ساصهاى دس - تشٍصآٍسي ٍ ًظاست تش آهاسّاي هضتَس خػَظ ثثت ،

خػَظ آهاسّاي هضتَس 

ُ ّا ٍ سٍش ّاي ًظاست ٍ اسصياتي ضشوتْاي استاًي  (60 هطالؼِ ضيَ

 هطالؼِ ًحَُ ٍاگزاسي سَدهٌذ پايذاس دس ضْشوْا ٍ ًَاحي غٌؼتي وطَس (61

 هطالؼِ فشغت ّاي سشهايِ گزاسي دس ضْشوْا ٍ ًَاحي غٌؼتي تا هطاسوت تخص خػَغي؛  (62

 هٌْذسي هجذد فشآيٌذّا ٍ تْثَد سٍش ّاي اًجام واس دس ضشوتْاي تاتؼِ ؛ (63

 هطالؼِ چگًَگي اجشاي هٌْذسي اسصش دس پشٍطُ ّاي ضشوتْاي استاًي (64

 ساصهاًي هطالؼِ هؼواسي  (65

 طشح جاهغ فٌاٍسي اطالػاتهطالؼِ  (66

 طشح ّاي اهٌيت اطالػاتهطالؼِ  (67

 4.0هطالؼِ الضاهات ٍ ضشايط هَسد ًياص جْت ٍسٍد تِ غٌؼت  (68

 هطالؼِ ًظام تشًاهِ سيضي، ثثت آهاس ، اسصياتي ٍ ػولىشد  (69

 :و حقوقي   اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي در حوزه امور مالي ، منابع انساني 

  ًياص سٌجي آهَصضي ، گستشش ضغلي ٍ غٌي ساصي ضغلي واسوٌاى ساصهاى ٍ ضشوت ّاي تاتؼِ  (70

 .ّايي وِ دس اسصياتي آًاى هي تَاًذ تاثيشگزاس تاضذ  تْيِ تاًه اطالػات واسوٌاى تشاساع ضاخػْا ٍ هَلفِ (71

  تذٍيي هذل ّاي اسصياتي ػولىشد ٍ ًظام ّاي اًگيضضي واسوٌاى  (72

 هطالؼِ ٍ ضٌاسايي ساّىاسّا ٍ الذاهات الصم تشاي حفظ تجشتِ افشاد دس ساصهاى ٍ جاًطيي پشٍسي  (73

 .تؼشيف ٍ تذٍيي ضاخع ّاي تْشُ ٍسي ػوَهي دس ساصهاى ٍ ًحَُ تىاسگيشي آًْا دس اسصياتي ػولىشد  (74

ضٌاسايي ٍ اسائِ ساّىاس تشاي سفغ هَاًغ ٍ هطىالت هَجَد دس ساستاي تْشُ ٍسي ًيشٍي اساًي ساصهاى ٍ  (75

 ضشوت ّاي تاتؼِ 
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 دس حَصُ ّاي هختلف ساصهاى ٍ ضشوت ّاي تاتؼِ تا ّذف غشفِ IT سٍش ّاي تىاسگيشي فٌاٍسي ٍ  (76

 .جَيي دس ّضيٌِ ّا ٍ افضايص واسايي 

 . تشسسي ٍ هطالؼِ ساّىاس ّاي تْثَد فضاي واسي تا ّذف افضايص تَليذ خذهات  (77

  خذهاتي ّاي ضشوت تش حاون اغَل (78

  دٍلتي غيش غٌؼتي ضْشوْاي تش حاون اغَل (79

  دٍلتي غيش تخص تا هطاسوت تش حاون اغَل (80

 تش حاون همشسات ٍ لَاًيي تا وطَس غٌؼتي ًَاحي ٍ ضْشوْا تش حاون همشسات ٍ لَاًيي تطثيمي تشسسي (81

 يافتِ تَسؼِ وطَسّاي غٌؼتي ّاي ضْشن


