ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎری اﺛﺮ ﺑﺨﺶ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
* وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اوﻟﻮﯾﺖ دار:
 3.1در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻬﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺠﺎد و
اداره ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
 3.2ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺖ راه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﯾﺎ رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺎص ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 3.3ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﺑﺘﻮان آﻧﺮا اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮد.
 3.4ﺑﻪ دوراز ﮐﻠﯽ ﻧﮕﺮﯾﻬﺎی ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖ و ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 3.5ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 3.6ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻣﻠﯽ در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد.
* ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح:
• اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ
• ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  1ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ارﺳﺎل آن از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن
• ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻻزم ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ,ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ وی اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﯾﮑﺴﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﮐﺘﺒﯽ از
ﺳﺘﺎد )ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و ﻓﻨﺎوری( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ،در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮم ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه را ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ ،ﮐﺘﺒﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر را ﺣﻀﻮرا اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی  20ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،ﻧﻮع داﻧﺸﮕﺎه ،اﺳﺘﺎد و ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ:
اﻟﻒ( در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻬﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﺑﺘﻮان آﻧﺮا اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮد.
ج(ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﻧﺸﺪه و از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻻزم ﺑﺮده ﺷﻮد.
د( ﺑﻪ دور از ﮐﻠﯽ ﻧﮕﺮﯾﻬﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺎص وﯾﺎ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖ و
ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ه( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  ،اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﺮان و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
 -1ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﺼﺮف آب و ﺗﻮﻟﯿﺪﻓﺎﺿﻼب واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
-2ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ اﻧﻮاع ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر
-3ﺑﺮﺳﯽ روﺷﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آن
-4ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
-5ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﺟﺮای ﻣﺨﺎزن و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ
-6ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اراﺋﻪ روﺷﻬﺎی ارﺗﻘﺎئ ﮐﺎراﯾﯽ
آن
-7ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎی ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺖ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺑﯿﺎری در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
-8اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺪﯾﺪ در اﺟﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
-9ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ و
ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و اراﺋﻪ روﺷﻬﺎی اﻓﺰﻟﯿﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن
-10اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪر رﻓﺖ آب در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
-11اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و
ﻧﻮاﺣﯽ
-12اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
-13اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
-14اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روﺷﻬﺎی اﺳﺘﺤﺼﺎل آب ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ

-15اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
-16ﻣﮑﺎن ﮔﺰﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی
-17اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎز ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
-18ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﺳﻔﺎﻟﺖ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
-19ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای زﯾﺮ ﺳﺎزی ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ
-20ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎی ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ
-21ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
 -1ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
 -2ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
 -3ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری
 -4ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزار
 -1ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ )ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ(
 -2ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی(
 -3ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرک ﺧﺎرﺟﯽ ) (Brandﺑﺮ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
 -4ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻣﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
 -5ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ
 -1ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی(
 -2ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی(
 -3ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﺮان در WTOﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ(
 -4ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
 -5ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 -6ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
 -7ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
 -8اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ )در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ(
 -10ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ،اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ )در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ(
 -11ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ
 -12ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ در ﺻﺎدرات و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن
 -13ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻓﺮﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آن
)در رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ(

 -14ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬﺎ
 -15ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪور )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی – ﮐﺸﻮرﻣﻌﯿﻦ(
 -16ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و آﺛﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
 -17ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼﮏ
 -18ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر
 -19اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
 -20ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ در آﻧﻬﺎ
 -21اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ
 -22ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،آﻣﻮزش و ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 -1ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ و روﺷﻬﺎی ارﺗﻘﺎی آن )ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ(
 -2ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ)ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ(
 -3ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی اﯾﺠﺎد آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮر
 -4ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺎن د رﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺮ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ) از اﯾﺠﺎد ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ(
 -5ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و اﺛﺮات آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ آن )در
رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ(
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮه وری
 -1ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ارﺗﻘﺎ ﺑﻬﺮه وری در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ(
 -2ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
 -3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﻮر
 -4ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی(
 -5اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی(
 -6ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
 -7ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﯿﺪ
 -1ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوری و روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ارﺗﻘﺎی آن در رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی(

 -2ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﻓﻨﺎوری
 -3ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﻮآوری در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ( و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن
 -4ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آن )در رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ(
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و آﻣﻮزش
 .1ﺑﺮرﺳﯽ و اراﯾﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻓﺎز راهاﻧﺪازی ﯾﮏ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
 .2ﺑﺮرﺳﯽ و اراﯾﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻓﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
 .3ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اراﯾﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ
 .4ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮔﺮوﻫﯽ و اراﯾﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آن
 .5ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در راهاﻧﺪازی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
 .6ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻞﮐﺮد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن
 .7اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 .8اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ(
 .9ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
 .10ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺸﺎﺑﻪﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان و اراﺋﻪ راهﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ راهاﻧﺪازی و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن
 .11ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ روشﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮑﺎری در ﻋﯿﻦ رﻗﺎﺑﺖ ) (co-opetitionﻣﯿﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ
 .12اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ
 .13ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ روﺷﻬﺎی آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 .14ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ  ICTدر واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ
 .15ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ
 .16ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﻮزش وﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری آن در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮهوری واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ
 .17روﺷﻬﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ
 .18ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و ارزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﮐﺴﺐوﮐﺎر در اﺳﻼم
 .19ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ
 .20ﻧﻘﺶ و ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮآﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ
 .21ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ) (e-learningﺑﺮای آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﮐﻮﭼﮏ
 .22ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ

