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اولویت های پژوهشی جهت تدوین پایان نامه، رساله و پروژه های تحقیقاتی 

 پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

 ردیف عنوان

 توسعه پژوهش های بالینی  

 1 تجهیزات بهینه

 2 روش های نوین درمانی

 3 داروها

 توسعه پژوهش های اقتصادی، مالی و بازرگانی

 1 اقتصاد درمان

سرمایه گذاری اقتصاد  2 

 3 تامین مالی

 4 هوش مصنوعی

 5 توسعه پایدار

 6 حسابرسی داخلی

 7 شفاف سازی و مبارزه با فساد مالی

 توسعه پژوهش های بازاریابی، فروش و تبلیغات

 1 الگوهای فروش

 2 تبلیغات

 3 بازاریابی موثر

 4 توریسم سالمت

رفتار سازمانی و کارآفرینیتوسعه پژوهش های مدیریت، منابع انسانی و   

 1 مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی

 2 مدیریت سیستم ها و فناوری اطالعات مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

 3 مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه

 4 علوم رفتاری در مدیریت

 5 خالقیت، نوآوری و کارآفرینی

 6 کارآفرینی و صنعت توریسم

 7 کارآفرینی و تعالی سازمانی، کیفیت و بهره وری
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اولویت های پژوهشی جهت تدوین پایان نامه، رساله و پروژه های تحقیقاتی 

 پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

 ردیف عنوان

 1 امکان توسعه انرژی های نو در جزیره کیش  

راهکارهای نوین در جهت ارتقاء سطح شناسایی عوامل موثر بر رضایت و سالمت پرسنل و ارائه 

 رضایت و حفظ سالمت روانی پرسنل فعال در دکل

2 

 3 تکنولوژی های نوین سیاالت حفاری

 4 اثرات زیست محیطی سیاالت حفاری در حوزه های آبی 

 5 تکنولوژی های نوین سیاالت ویژه مخزن

دریاییمشکالت بهره برداری استفاده از چاه های نفت و گاز در حوزه   6 

           تهیه افزایه های مورد نیاز جهت منحرف کردن مسیر اسید در عملیات های اسیدکاری در شرایط 

VDAرا شامل می شود.( همچون فایبر و  مواردی)این افزایه ها فشار و دمای مخزن   

7 

 8 تهیه افزایه های مورد نیاز جهت جلوگیری از مهاجرت گاز در زمان سیمان کاری

 9 تهیه افزایه های مورد نیاز برای افزایش طول عمر لوله مغزی سیار در شرایط نگهداری در انبار

 11 تهیه ابزارهای چاهی جهت استفاده در عملیت های لوله مغزی سیار و سیم رانی

 11 بهینه سازی مدیریت پسماند دکل های خشکی و دریا و ارائه راهکاری هوشمند

افزاری در راستای مانیتورینگ داده های تولید شده ارائه راهکاریهای نرم  12 

مهندسی معکوس سنسورهای مورد استفاده در دکل های حفاری با قابلیت افزایش دقت و دامنه 

 شناسایی

13 

 14 بهینه سازی تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز در سرویس های حفاری از نظر زمان و هزینه

یابی در جهت کنترل و کاهش هزینه ارائه خدمات حفاریطراحی سیستم های هزینه   15 

 16 ماموریت و جایگاه مناطق آزاد در توسعه اقتصادی آینده کشورهای در حال توسعه

 17 ماموریت و جایگاه مناطق آزاد در توسعه اقتصادی آینده کشورهای توسعه یافته

از جنگ تحمیلیآنالیز جایگاه اقتصادی جزیره کیش در اقتصاد ایران پس   18 

1414ماموریت و جایگاه اقتصادی جزیره کیش در توسعه اقتصادی ایران تا سال   19 

منطبق با برنامه های کالن اقتصادی کشور ایران 1414راهبرد اقتصاد جزیره کیش تا سال   21 

 21 تدوین برنامه راهبردی و جامع توسعه صنایع در جزیره کیش

ارزیابی میدانی و پایش شهرک های صنعتی با هدف ارزش گذاری اقتصادی فعالیت های صنعتی موجود 

 در جزیره کیش 

22 

 23 طراحی مدل ارزش گذاری طرح های سرمایه گذاری صنعتی در جزیره کیش

مدیریت تسهیل تولید و صنایع و ارائه راههای بهبود عملکرد عملکردارزیابی و سنجش   24 
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اولویت های پژوهشی جهت تدوین پایان نامه، رساله و پروژه های تحقیقاتی 

 پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

 ردیف عنوان

سرمایه گذاریحوزه      

مطالعه تطبیقی مناطق آزاد کشور، حوزه خلیج فارس و دنیا براساس حرکت به سمت روندهای رهاسازی 

 اقتصادی و تجارت جهانی

1 

سرمایه گذاری و بازگشت مطالعه و شناسایی مزیت ها و تهدیدات جزیره کیش در مقابل رقبا جهت 

 سرمایه

2 

 3 شناسایی طرح های سرمایه گذاری جهت توسعه پایدار منطقه آزاد تجاری کیش

 4 تبیین مدل شناسایی و اولویت بندی فرصت های سرمایه گذاری

گذار جهت توسعه جزیره کیشطراحی نقشه راه جلب و جذب سرمایه   5 

 6 بررسی عوامل موثر در انتخاب پروژه سرمایه گذاری از دیدگاه سرمایه گذاران داخلی و خارجی

 7 تبیین مدل تصمیم گیری در انتخاب طرح های سرمایه گذاری جزیره کیش

بر بهبود جلب و جذب سرمایه گذار   (Search Engine Optimization/SEO سئو)بررسی تاثیر   

 در منطقه آزاد کیش

8 

بررسی به صرفه بودن سرمایه گذاری در جزیره کیش با توجه به عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، 

 قانونی و رقبا

9 

مطالعه روند صنعت گردشگری و پیش بینی آینده فرصت های سرمایه گذاری مرتبط با این صنعت در 

 منطقه آزاد کیش

11 

مع کیش و نتایج حاصله از منظر اقتصادی و تعیین میزان انحراف و علل مطالعه تطبیقی طرح های جا

 عدم تحقق اهداف اولیه

11 

تطبیقی مناطق آزاد در سطح جهان به ویژه خاورمیانه از منظر مزیت سرمایه گذاری و ارائه بررسی 

 راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش

12 

سرمایه گذاری و پروژه ها در منطقه آزاد کیشی پرتفوی راهکارهای بهینه سازبررسی و ارائه   13 

1414( منطقه آزاد کیش در افق  Technology Road Map(14 ترسیم نقشه راه فناوری 

پروژه های سرمایه (  Multi-dimension Assessment Model(ارائه مدل ارزیابی چند بعدی 

 گذاری در جزیره کیش

15 

ه گذاری در پهنه جغرافیایی جزیره سرمای  (Optimization Modeling(ارائه مدل بهینه یابی 

 کیش

16 

 حوزه بازارهای پولی مالی

ه های سرمایه گذاری در مناطق آزاد مورد کاوی منطقه آزاد کیشژارائه مدل تامین مالی پرو  1 
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کار بازار سرمایه بررسی و پیشنهاد ابزارهای مناسب تامین مالی با استفاده از ساز و  2 

بررسی علل عدم فعالیت بورس کاال و بورس انرژی)نفت( و ارائه راهکارهای راه اندازی آن در منطقه 

 آزاد کیش

3 

 4 بررسی و ارائه راهکارهای احیای نقش نظارتی و حاکمیتی سازمان در هدایت منابع اعتباری بانک ها

 حوزه بازرگانی و تجارت

تغالت کیش از منظر قیمت و عرضه و تقاضاسامالک و مساماندهی به بازار   1 

 2 بررسی راهکارهای توسعه تجارت در منطقه آزاد کیش

 3 بررسی دالیل کاهش رونق تجارت در بازارهای کیش و ارائه راهکارهای رونق بخشی مجدد

ور مبنای امبررسی نقش گمرک و ضوابط و مقررات گمرکی و ارائه راه کارهای توسعه تجارت کیش بر 

 گمرکی

4 

 حوزه سیستم و فرآیند

 1 ترسیم نقشه فرآیندی سازمان منطقه آزاد کیش

 2 سنجش سطح بلوغ فناوری اطالعات در منطقه و سازمان منطقه آزاد کیش

EFQM 3 تحلیل وضعیت موجود سازمان و امتیازدهی براساس مدل 

BSC 4 تعریف شاخص های ارزیابی استراتژیک عملکرد در سازمان منطقه آزاد کیش براساس مدل 

مدیریت و سازمان در سازمان منطقه  عملکردطراحی و پیاده سازی یک سیستم جامع اطالعاتی ارزیابی 

 آزاد کیش)جمع آوری و پردازش اطالعات و گزارش دهی(

5 

مدیریتی برای روسای مناطق آزاد تجاری با محوریت سازمان طراحی و پیاده سازی سیستم های کنترل 

 آزاد کیش

6 

 7 تحلیل رضایت مشتریان از سازمان منطقه آزاد کیش

 8 تحلیل رضایت کارکنان از سازمان منطقه آزاد کیش
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اولویت های پژوهشی جهت تدوین پایان نامه، رساله و پروژه های تحقیقاتی 

 پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

 

 ردیف عنوان

 1 بررسی میزان رضایتمندی مردم ساکن در منطقه آزاد کیش در خصوص مصوبات و قوانین مناطق آزاد  

 2 بررسی معیشت مردم کیش با توجه به نوسانات ارزی و میزان تاثیر این نوسانات بر بازار کار و سرمایه

کیش با توجه به توریستی بودن منطقه و نقش رسانه شناسایی آلودگی های زیست محیطی در جزیره 

 محلی در مواجهه با آن

3 

 4 ادبیات شفاهی بومیان جزیره کیش

 5 بررسی سواد رسانه ای در خانواده های جزیره کیش

 6 کارآفرینان جزیره کیش

 7 نقش رسانه در تحقق شعار سال)حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نموده، یا با شماره، اطالعات بیشتر به اداره پژوهش جهت کسب

 تماس حاصل فرمایید. 4460344-0634
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اولویت های پژوهشی جهت تدوین پایان نامه، رساله و پروژه های تحقیقاتی 

 پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

 

 ردیف عنوان

افراد جامعه برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی بررسی نقش پلیس در فرهنگ سازی    1 

 2 بررسی نقش پلیس در رابطه با عوامل اجتماعی و دینداری جوانان

 3 بررسی نقش پلیس در تاثیر بر عوامل اجتماعی در فردگرایی و جمع گرایی بین جوانان

 به ویژهبررسی نقش پلیس و راهکارهای اجتماعی در شکل گیری هویت و امید به زندگی افراد جامعه 

 جوانان

4 

 5 بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان پلیس در برخورد حکیمانه با مردم

 6 بررسی شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری کنش های جمعی در جزیره کیش

 7 بررسی شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت مندی از پلیس در جزیره کیش

 8 بررسی راهکارهای مطلوب برای مقابله با آسیب های اجتماعی در جزیره کیش

بررسی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تفکر انتقادی برخی از افراد نسبت به پلیس در جزیره 

 کیش 

9 

 11 بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان پلیس و تاثیر آن در برخورد حکیمانه با مردم

اجتماعی و کیفیت زندگی افراد جامعه ،بررسی نقش پلیس در رابطه سطح توسعه یافتگی اقتصادی  11 

یشبررسی موانع اعتمادسازی عملکرد مردم نسبت به سازمان ها به ویژه پلیس در جزیره ک  12 

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء وفاق اجتماعی عام، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت 

 اجتماعی مردم با پلیس

13 

 14 بررسی شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری زنان در جزیره کیش 

 15 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مصرف مواد مخدر در جزیره کیش

 16 بررسی عوامل فرهنگی اقتصادی موثر بر مصرف مواد مخدر در جزیره کیش

 17 بررسی عوامل اجتماعی سرپیچی از قوانین و مقررات حوزه ترافیک در جزیره کیش

بررسی نقش پلیس در توسعه عوامل اجتماعی موثر بر احساس آرامش و امنیت اجتماعی در جزیره 

 کیش

18 

زندگی بر گرایش افراد به سوء مصرف مواد مخدر در جزیره کیشبررسی تاثیر سبک   19 

 21 بررسی تاثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی و رابطه آن در افزایش بزهکاری ها

 21 بررسی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش میزان اعتماد اجتماعی به پلیس
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ظرفیت مردمی در راستای ارتقاء فرهنگ ترافیک در بررسی راهکارهای مناسب برای بهره مندی از 

 جزیره کیش

22 

بررسی راهکارهای مناسب برای بهره مندی از ظرفیت مردمی در راستای ارتقا امنیت و کاهش سرقت 

 ها در جزیره کیش

23 

رصد شبکه های اجتماعی در برخورد با بزهکاری ها توسط پلیس در  بررسی تاثیر هوشمندسازی

 جزیره کیش

24 

 25 بررسی میزان نقش و تاثیر و کاربرد شبکه های اجتماعی بر زندگی افراد در جزیره کیش

تعارض های هویتی ناظر بر رویکرد و عملکرد جوانان در استفاده از شبکه های  یبررسی آسیب شناس

 اجتماعی

26 

حوزه در جزیره بررسی قوانین ناظر بر فضای مجازی و شناسایی فقدان های قانونی و حقوقی این 

 کیش

27 

 28 بررسی آسیب شنایی فضای مجازی و تاثیر آن بر نظم و امنیت عمومی جزیره کیش

 29 بررسی رابطه امنیت و امر به معروف و نهی از منکر در پیشرفت و توسعه فرهنگی جزیره کیش

 31 جزیره کیشیت اجتماعی و اخالقی در نبررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر در سالمت و ام

 31 بررسی آسب شناسی شیوه های امر به معروف و نهی از منکر در جزیره کیش

 32 بر مدیریت شهری در حوزه آسیب های اجتماعیبررسی نقش شهر هوشمند 

 33 بررسی نقش کنترل های اجتماعی پلیس در توسعه هنجارها و ارزش های اسالمی

 34 آوری های نوین در کاهش جرایمبررسی نقش استفاده از ابزارها و فن 

 35 بررسی نقش دوربین های کنترل سرعت)پایش تصویری( در کاهش تصادفات

 36 بررسی نقش دوربین های ثابت در کاهش تصادفات و مدیریت ترافیک شهری

 37 بررسی نقش استقرار پلیس و دوربین های متحرک در کاهش تصادفات
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