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 مقدمه

ثاه ػناوار رکا      5991راهجزدهبی ثبسنطستگی صجب در ساب    مؤسسه

پژوهطی صنذوق ثبسنطستگی کطوری تأسیس ضذ. هذف اس تطکیل ای  

ثتوار احیبی سبختبر پژوهطی صنذوق ثبسنطستگی کطوری ثود تب  مؤسسه

هاابی  صاانذوق یرو هاابی لؼ اای و پاایص اس ایاا  یزیااك ثاازای ث اازار

ر ساب   د سسهؤم در همی  راستب ای . ح ی ػ می انذیطیذ ثبسنطستگی راه

 اس آر تؼاذاد   که دستور کبر لزار داددر یزح پژوهطی را  51تؼذاد  5991

  دست انجبم هستنذ.در  نیشیزح  59و  انذ هذثه پبیبر رسییزح  55

 سسه ثب توجه ثه نیبسهبی مطبلؼبتی صنذوق ثبسنطستگی کطوریؤم ای 

هبی پژوهطی خود را  اولویت  ثبسنطستگی کطور نظبمتز   در سطح کالر و

 نظبم»چهبر حوسه: هب در  ای  اولویت است. تذوی  کزده 5991ثزای سب  

و « یثبسنطساتگ  ما  یث»  «یگذار هیسزمب و التصبد»  «یثبسنطستگ و رلبه

  .انذ ضذه ثنذییجمه «یتیزیمذ و یحمول»

ضود  هب دػوت می ای  حوسه نظزار صبحتاس متخصصبر  پژوهطگزار و 

 همکبری داضاته ثبضانذ.   مؤسسهثب ای   یبد ضذههبی  ثزای انجبم پژوهص

نبماه کبرضنبسای    بنی که تمبیل دارنذ موضوع پبیبرای  دانطجوی ثز ػالوه

آر مزتجط ثاب  ارضذ یب رسبله دکتزی خود را در حوسه ثبسنطستگی و مسبئل 



اس   یذ موضوع و تصاویت پزوپاوسا   یتواننذ در صورت تب میانتخبة کننذ  

 ثزخوردار ضونذ. مؤسسههبی مبلی  حمبیت

مطکالت امیذ است ثب استفبده اس توار ػ می متخصصبر ثزای 

ػجور تب سمینه  ضنبسبیی ضذهػ می  هبی حل راه  هبی ثبسنطستگی صنذوق

 لزاهم ضود.هبی ای  حوسه  اس ث زار

ثه  مؤسسهتواننذ ثزای کست ایالػبت ثیطتز ثه سبیت  منذار می ػالله

 .کننذ مزاجؼه  http://www.saba-psi.ir نطبنی
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 گذاری ب( اقتصاد و سزمایه

 

  ارسیبثی اثزات وضؼیت التصبد کالر کطور  ثز ػم کزد مبلی  صنذوق
 ثبسنطستگی کطوری

  بم مبلیبتی و نظبم تأمی  اجتمبػیظپیونذ ثی  نکبلجذضکبلی اثؼبد 

  هبی ت ت پوضص  مولمیت ضزکت مولمیت یب ػذممطبلؼه موردی دالیل
 صنذوق ثبسنطستگی کطوری

 گزوهی صنذوق هبی ثبساریبثی در گستزه مجموػه درور ت  یل 
یبثی ػ ل ػذم تولیك در ثزلزاری تؼبمل و  و ػبرضه ثبسنطستگی کطوری

 هبی سیزمجموػه صنذوق الشایی ضزکت هم

 یزار و الشامبت لؼبلیت ضنبسبیی و مؼزلی صنبیغ پیطزو در آینذه التصبد ا
 هب هبی تخصصی صنذوق در آر حوسه ه ذینگ

 صنذوقهبی ت ت پوضص  هبی ثبساریبثی و مبلی ضزکت ت  یل 
در ممبیسه ثب رلجبی داخ ی و خبرجی اس نظز میشار  ثبسنطستگی کطوری

 ػزضه و تمبضب  ثهبی لزوش و حبضیه سود خبلص و نبخبلص

 درثبره تجشیه و ت  یل صنبیغ  روسرسبنی مطبلؼبت انجبم ضذه لج ی ثه

-گزدضگزی –کبضی و سزامیک  –پتزوضیمی  -مخت ف )نفت و گبس



 – مس– روی – خودرو– آلومینیوم –سیمبر  –صنبیغ غذایی و لجنی 

 سبختمبر(  - مؼذنی– لوالد

 

 ج( بیمة باسنشستگی

 

 هبی ثبسنطستگی کبرکنبر دولت در جهبر و ایزار تبریخچه نظبم 

 ثگیزار صنذوق ثبسنطستگی  مستمزی« کیفیت سنذگی»گیزی  انذاسه
 کطوری

  در کبرکنبر دولت )ثه « دستمشد مطمو  کسور ثبسنطستگی»رونذ تبریخی
 رسته( –تفکیک دستگبه 

 ثگیزار صنذوق  مستمزی« کفبیت چنذثؼذی»گیزی ضبخص  انذاسه
 ثبسنطستگی کطوری

 صنذوق  ضنبسبیی اجشا )الالم( سجذ مصزلی ثبسنطستگبر )ثب تأکیذ ثز
 ثبسنطستگی کطوری(

 صنذوق ثبسنطستگی  ارسیبثی واگذاری سهبم ثیمه م ت ثه ثبسنطستگبر
 کطوری



 د( حقوقی و مدیزیتی

 

  کبلجذضکبلی حمولی مفهوم استمال  صنذوق ثبسنطستگی کبرکنبر دولت
 هب( داللت –الشامبت  –)اثؼبد 

 در  ثبسنطستگی کطوری صنذوقهبی استبنی  مطبلؼه ػم کزد مذیزیت
 سزػت و کیفیت ارائه خذمبت

 هبی استبنی صنذوق  ارسیبثی مذیزیت سزمبیه انسبنی در مذیزیت
 ثبسنطستگی کطوری

 هبی  ضنبسبیی مطکالت مسئوالر اجزایی امور ثبسنطستگی در دستگبه
 اجزایی  مزتجط ثب لزاینذهبی کبری صنذوق ثبسنطستگی کطوری

 هبی امیذ ارسیبثی ػم کزد خبنه 

  صنذوق ثبسنطستگی  ثبسنطستگبرثه درمبر  ی یتکم هیمثارسیبثی ارائه
 کطوری

  ی ثیمه تکمی ی ثبسنطستگبر صنذوق ثبسنطستگی المبیثزرسی تمبضبی
 کطوری

  صنذوق  ثبسنطستگبر یبرتیو س یبحتیس یتورهب یثزگشارارسیبثی
 چنذ روسه( –ثبسنطستگی کطوری )یک روسه 



  ثبسنطستگی مستنذسبسی دانص و تجبرة ثبسنطستگبر نخجه صنذوق
 کطوری

 پژوهی صنذوق ثبسنطستگی کطوری تذوی  سنذ آینذه 

  و  ثبسنطستگی کطوری صنذوقارسیبثی نظبم ارسضیبثی ػم کزد کبرکنبر
 پیطنهبد نظبم ثهجودیبلته

 هبی نوضتبری و مجبسی درثبره صنذوق ت  یل م توای رسبنه 
 ثبسنطستگی کطوری

 دولت دلبتز پیطخوارسپبری ارائه خذمبت ثه  ارسیبثی سیبست ثزور 

 یزاحی مذ  ضبیستگی سبسمبنی در صنذوق ثبسنطستگی کطوری 

 هب ػ یه صنذوق ثبسنطستگی  ضنبسی ضکبیت ثزرسی  ت  یل و آسیت
 وار ػذالت اداری و م بکم دادگستزیکطوری در دی

 


