
  عالقه منداندانشجویان و  ،اساتید اتاق بازرگانی جهت استفاده مورد نظر فهرست موضوعات پژوهشی و مطالعاتی

  شرح  ردیف

  صادرات بخش خصوصی استان کرمانشاه  تبیین و تدوین استراتژي توسعه 1

  اصالح روش تولید و بازاریابی محصوالت کشاورزي در جهت معکوس کردن صادرات آب پنهان 2

  بازار عراق ( آینده پژوهی )آینده کسب و کارهاي استان و  3

  تدوین استراتژي تجاري استان ( برنامه ریزي راهبردي ) 4

  ارتقاء جایگاه و نقش نسبی صنایع تولیدي و خدماتی استان در  بین استانهاي همجوار و کشور ( اقتصاد فضا ) 5

 شناسایی و بهره برداري از پتانسیل هاي تجارت برون مرزي استان 6

 بهره برداري از پتانسیل هاي توریسم درمانی استانشناسایی و  7

  بررسی تاثیر نرخ و میزان حق بیمه بر قیمت تمام شده کاال و بازار کار 8

  بررسی قوانین تامین اجتماعی در ایران و سایر کشورها و تاثیر آن بر فعالیت هاي اقتصادي 9

  شناسایی مزیت هاي نسبی استان 10

  جذب سرمایه گذاريتعریف مشوقهاي مالی براي  11

  بررسی راهکارهاي ایجاد و توسعه کنسرسیوم هاي صادراتی در اتاق بازرگانی کرمانشاه 12

  تعیین و اولویت بندي موانع توسعه صادرات استان کرمانشاه 13

  شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برندهاي کرمانشاهی 14

  عالقه مندان و تولید کنندگان بومی استانشناخت موانع و شیوه هاي توسعه تفکر صادراتی در میان  15

16 
شناخت توانمندیهاي صادراتی تولیدات بومی استان ( گیوه، لباس محلی، تولیدات چرمی، سازهاي سنتی و.... ) و 

  راههاي اجرایی شدن آن

 راهکارهاي شناساندن و معرفی قابلیت هاي استان به کشور و دنیا 17

  استانهاي توسعه یافته و یافتن حلقه هاي مفقوده رشد صنعتی در استانمطالعه وضعیت صنایع موفق  18

  تعیین و اولویت بندي نیازهاي آموزشی تجار استان کرمانشاه  19

  بررسی وضعیت فرهنگ کار در استان و حلقه هاي مفقوده آن 20

21 
و استانهاي خاص آن جهت مطالعه و بررسی وضعیت و عملکرد اتاقهاي بارزگانی کشورهاي الگوي توسعه اي اقتصادي 

  استفاده از راهکارها و بهره گیري از تجارب ایشان

22 
مطالعه وضعیت محصوالت استراتژیک مغفول استان از جمله تخمه سنقر، روغن حیوانی یا صنایع دستی جهت توجه 

  بیشتر به صنعتی و صادراتی نمون آنها

23 
نشکده اقتصادي در کرمانشاه به واسطه اتاق بازرگانی براي سال مطالعه و بررسی راهکارها و نیازمندیهاي راه اندازي دا

  تحصیلی جدید آتی

24 
تبیین و تدوین استراتژي بخش خصوصی استان کرمانشاه در راستاي تحقق توسعه پایدار همه جانبه و تحقق جایگاه 

  شایسته بخش خصوصی و تامین منافع شخصی کارگزاران اقتصادي استان 

  مالی بنگاه هاي اقتصادي استان جهت پذیرش در فرابورس ایرانبررسی ظرفیت هاي  25



  توجه به بحث برند و برندسازي در زمینه فروش و بازاریابی محصوالت مختلف تولیدي استان 26

27 
توجه به بحث محصوالت بومی محلی و ثبت و کسب درآمد و تجاري سازي آنها بوسیله نشانهاي جغرافیایی و حتی 

  صادرات آنها

  معرفی و بهره برداري از پتانسیل هاي گردشگري و توریسم تفریحی استان 28

  برنامه ریزي کشت، مطابق با پتانسیل هاي هر شهرستان با رویکرد صادرات 29

30 
قوتها و ضعفهاي توسعه فرهنگ صادرات تولیدات بومی محلی (صنایع دستی، آداب و رسوم، نمایش، فیلم سازي، 

  دانش بومی به پول ) موسیقی و... )     ( تبدیل

  چرایی پایین بودن نرخ بهره وري در کلیه فعالیت هاي اقتصادي استان و راهکارها 31

  بررسی توان رقابتی کاالي ایرانی در بازارهاي هدف ( مثل عراق ) 32

  گردشگري –راهکارهاي جذب منابع مالی درکشاورزي  33

  استانبررسی علل و راهکارهاي جلوگیري از فراسرمایه ها از  34

  مطالعه وضعیت صنایع فعال و تولیدات صادراتی استان و تدوین کتاب کرمانشاه به زبانهاي انگلیسی ، کردي و عربی 35

  شناخت علت و عوامل کمی و کیفی تولیدات صنایع بومی محلی سنتی استان و راه هاي توسعه صادرات آن 36

  رشته کشور از گمرکات استان 250 چگونگی اجرایی شدن راهکارهاي توسعه صادرات صنایع دستی 37

  شناسایی ظرفیت هاي اقتصادي استان کرمانشاه در فضاي پساتحریم 38

  توجه مبرم به مخترعین و نخبگان و ایده هاي صنعتی و اقتصادي آنها در زمینه توسعه و رونق استان 39

  موانع و هزینه هاي پنهان فعالیت و پایین بودن نرخ بهره وري آن 40

 وضعیت نظام تامین اجتماعی به عنوان یکی از موانع کسب و کاربررسی  41

 بررسی وضعیت نظام مالیاتی به عنوان یکی از موانع کسب و کار 42

  سال آینده محکوم به ورشکستگی هستند 20شناسایی صنایعی که در  43

  پایدارشناسایی توانمندیهاي زنان غیرفعال کرمانشاهی در جهت توسعه کسب و کار و اشتغال  44

  بررسی وضعیت زیرساختهاي توسعه اي در استان کرمانشاه 45

  سهم زنان در اشتغال استان 46

47 
شناسایی و مطالعه جهت یافتن حلقه هاي مفقوده گردشگري، بازرگانی، صنعت، حمل و نقل و سرمایه گذاري و کشاورزي 

  و موضوع به کمیسیون استان جهت ارائه مطلب

48 
ع و زیرموضوعات و چرایی برگزاري یک سمینار ملی یا فراملی با محوریت کرمانشاه از بررسی و شناسایی یک موضو

  سوي اتاق

  بررسی روشهاي ساخت و حمایت از سرمایه هاي اجتماعی در کرمانشاه بخصوص در حوزه اقتصاد 49

50 
تا سقف حمایت از هر پایان نامه دانشجویی توسط دانشجویان بومی با موضوعات مرتبط به حوزه هاي اتاق و یا اختراعات 

  با درج نام اتاق در پایان نامه به عنوان حامی  مشخص و تعیین شده در شوراي پژوهشی

  

  


