
فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی1395پژوهشکده علوم اقتصادياعتبارسنجی و آسیب شناسی طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی1

1395دکتر اسفندیار جهانگرداقتصاد مقاومتی2
مرکز پژوهشها مجلس شوراي 

اسالمی

بانک توسعه صادرات ایران1395دکتر اسفندیار جهانگردپیش بینی نرخ ارز در اقتصاد ایران3

-خرداد 1387دکتر عبدالرسول قاسمیبررسی و تعیین شاخصهاي ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن و تعیین عوامل مؤثر بر کارایی شعب4

سازمان برنامه و بودجه- گلستان1386دکتر علی اصغر بانوییمحاسبه جدول داده- ستانده استان گلستان5

-1386دکتر بیژن باصريعوامل مؤثر بر پایین بودن شاخص هاي توسعه انسانی و اقتصادي استان زنجان6

-1385دکتر عباس شاکريبررسی عوامل مؤثر در سرمایه گذاري و استهالك سرمایه فیزیکی در بخش کشاورزي7

-1385دکتر سعید راسخیبررسی عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت در کشورهاي در حال توسعه8

-1385دکتر سعید راسخیبررسی تجارت درون صنعت میان ایران و شرکاي عمده تجاري9

سازمان برنامه و بودجه- یزدخرداد 1384دکتر علی اصغر بانوییتدوین جدول داده- ستانده استان یزد و بررسی کاربردهاي اقتصادي و اجتماعی آن10

مرداد 1384دکتر بهروز هادي زنوزمطالعات جامع توسط استان آذربایجان غربی برنامه ریزي اقتصادي منطقه مبتنی بر جدول داده- ستانده استان11
سازمان برنامه و بودجه- 

آذربایجان غربی

مرداد 1384دکتر بهروز هادي زنوزمطالعات جامع توسعه استان آذربایجان غربی12
سازمان برنامه و بودجه- 

آذربایجان غربی
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وزارت امور اقتصادي و داراییمرداد 1384دکتر جمشید پژویانرابطه مالیات بر ارزش افزوده با سیستم مالیاتی با تکیه بر مالیاتهاي سبز13

-بهمن 1384حسین فاضلیمطالعه وضعیت کار استان یزد و شناسایی علل افزایش نرخ بیکاري آن14

بهمن 1384دکتر بهروز هادي زنوزمطالعات جامع توسعه استان آذربایجان غربی (مرحله دوم)15
سازمان برنامه و بودجه- 

آذربایجان غربی

-1384دکتر نعمت فلیحیارزش گذاري اقتصادي تاالب انزلی16

شرکت ملی گاز ایرانفروردین 1383دکتر سعید مشیريبرآورد و پیش بینی تقاضاي گاز طبیعی بخشهاي صنعتی و تجاري17

وزارت امور اقتصادي و داراییاردیبهشت 1383دکتر جمشید پژویانهدفمند بودن یارانه نان18

وزارت امور اقتصادي و داراییخرداد 1383دکتر جمشید پژویانسیستم نظري و اجرایی مالیاتی براي اقتصاد ایران19

-خرداد 1383رضا رمضانیبهینه سازي شبکه حمل و نقل پست کشور20

وزارت صنایع و معادنخرداد 1383دکتر بهروز هادي زنوزاندازه گیري میزان کارایی صنعت و بررسی علل عدم کارایی آن21

وزارت جهاد کشاورزيبهار 1383دکتر سعید مشیريارزیابی آثار سیاستهاي قیمت گذاري محصوالت و نهاده هاي کشاورزي بر سطح تولید22

دانشگاه عالمه طباطبائیمرداد 1383دکتر سعید مشیريطرح جامع آموزشی- پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی23

-شهریور 1383منوچهر کبیريبررسی و پیشنهاد اقدامات زیربنایی نهادي و قانونی براي توسعه محور شرق از چابهار24
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سازمان برنامه و بودجهمهر 1383دکتر اسفندیار جهانگردبررسی تأثیر تعدیل قیمت حامل هاي انرژي بر تورم و مصرف زیربخش هاي حمل و نقل25

سازمان برنامه و بودجهآذر 1383دکتر علی اصغر بانوییبررسی کمی ابعاد اقتصادي و اجتماعی نقش مردم در فرایند توسعه اقتصادي در قالب ماتریس حسابداري اجتماعی26

-اسفند 1383دکتر خورشیددوستطرحهاي بهینه سازي خطوط حمل و نقل داخلی27

-اسفند 1383دکتر بنی اسديشرح خدمات طرح جامع پست28

-اسفند 1383دکتر منوچهر عسگريمدل تعادل عمومی کاربردي ایران مبتنی بر ماتریس حسابداري اجتماعی29

دانشگاه عالمه طباطبائی1383دکتر سعید مشیريطراحی و تدوین بانک اطالعات مقاالت و داده هاي اقتصادي ایران30

-اردیبهشت 1382عباس رحیمیتبیین صنایع روستایی و کوچک مقیاس تبدیلی و تکمیلی با تکیه بر تجارب سایر کشورها31

-مرداد 1382مرکز تحقیقات اقتصاد ایرانبانک اطالعات فرصتهاي شغلی و سرمایه گذاري شهرهاي زابل- نیک شهر و سراوان32

-مرداد 1382مرکز تحقیقات اقتصاد ایرانبانک اطالعات فرصتهاي شغلی و سرمایه گذاري شهرهاي ایرانشهر و خاش33

طراحی چارچوب و تدوین الگوهاي در ارتباط با طرح تهیه جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران34
دکتر علی اصغر بانویی- دکتر 

اسفندیار جهانگرد
مرکز آمار ایرانشهریور 1382

-پاییز 1382منوچهر کبیريبررسی موانع توسعه صنعتی و ارائه راهکارهاي اجرایی در استان سیستان و بلوچستان35

-1382دکتر سهیال پروینتأثیر سیاستهاي پولی بر فقر و توزیع درآمد36
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-مهر 1381دکتر حمیدرضا شرکاءنقش اطالع رسانی در توسعه صادرات فراورده هاي شیالتی37

-اردیبهشت 1380حجت اله میرزاییگزارش تجارب مدیریت توسعه در استان سیستان و بلوچستان38

39
بررسی میزان دستیابی به اهداف کمی بخش کشاورزي کشور در برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي اجتماعی و سیاسی جمهوري 

اسالمی ایران
-آبان 1380دکتر مصطفی شریف

-آبان 1380محمدعلی نشاطیحساب منطقه اي سال 401379

-بهمن 1380دکتر منوچهر عسگريبازارسنجی مینی بوس و اتوبوس براي ده سال آینده اقتصاد ایران41

-بهمن 1380عبدالعزیز دولتی بخشانظرفیت سنجی و ارایه راههاي جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور در طرحهاي سرمایه گذاري استان42

-اسفند 1380فردین یزدانیبررسی کارایی سازوکار بازار در تحقق نیازهاي مسکن در نقاط شهري43

-1380دکتر عبداله طاهريساختار مزد و ارتباط آن با بهره وري کار در ایران44

-فروردین 1379دکتر فتح اله تاريبررسی توجیه اقتصادي و انجام هزینه- فایده سرمایه گذاري در سیستم هاي ضدزنگ پلی پوریتان ها و پایه آبی45

-مرداد 1379دکتر علی امامی میبديمطالعات اولیه براي اندازه گیري کارایی واحدهاي بیمارستانی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی46

-دي 1379دکتر حمیدرضا نواب پورنظرسنجی از مراجعین و عرضه کنندگان کاال در یازدهمین نمایشگاه پوشاك بهاره و تحلیل آماري آن47

زمستان 1379دکتر علی اصغر بانوییتهیه و تدوین جدول داده- ستانده بخش پست و مخابرات48
وزارت ارتباطات و فناوري 

اطالعات
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-اسفند 1379دکتر حمیدرضا نواب پورحسابهاي منطقه اي استان سیستان و بلوچستان49

-اسفند 1379مرتضی اعالباف صباغیتحلیل اقتصادي تغییرات قیمت سهام عرضه شده در بورس تهران50

وزارت امور اقتصادي و داراییاسفند 1379دکتر اسفندیار جهانگردشناسایی بخشهاي کلیدي صنعتی در اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده51

سازمان برنامه و بودجهاسفند 1379دکتر علی صادقی تهرانیارزیابی نظام تصویب برنامه هاي توسعه ایران (مطالعه موردي برنامه دوم توسعه)52

-بهار 1378دکتر عباس شاکري- علیرضا عظیمی پورانتخابهاي استراتژیک رشد- توزیع و دولت بازار در برنامه هاي توسعه ایران53

-تابستان 1378دکتر محمد جلوداري ممقانیگروههاي کاکستر و سري کامل رشد آنها54

دانشگاه عالمه طباطبائیپاییز 1378دکتر علی صادقی تهرانیتحلیل تطبیقی حقوق و مزایاي اعضاي هیئت علمی دانشگاهی در دهه اخیر55

56
بررسی و محاسبه و تحلیل ارتباطات درونی و بیرونی زیربخشهاي کشاورزي و جایگاه آنها در اقتصاد ملی با استفاده از جدول داده- 

ستانده
وزارت جهاد کشاورزيزمستان 1378دکتر علی اصغر بانویی

57
ارزیابی وضعیت موجود -طراحی چشم انداز -الگوي کالن -اهداف راهبردي -راهبرد کالن -فر آیندها-ساختار اجرایی وارائه نقشه راه 

طرح سهام عدالت
---

---بررسی قوانین ومقررات سرمایه گذاري در بخش جهانگردي ایران بعد از انقالب اسالمی58

59
بررسی روشهاي جذب سرمایه گذاري خارجی در جمهوري اسالمی ایران وجمهوري خلق چین وبهره برداري از پارامترهاي مثبت 

الگوي چینی
---

---بررسی شرایط ومقررات بین المللی حاکم بر تسویه بدهی ها وارائه راهکارهاي الزم براي دولت جمهوري اسالمی ایران60
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61
ا- تعیین وتشریح فر آیند اخذ تسهیالت مالی خارجی  2-بررسی قوانین ومقررات مربوط به اخذ تسهیالت مالی خارجی وارائه 

پیشنهادات الزم جهت لغو-اصالح ویا تصویب
---

62
انجام مطالعات -طراحی وارائه اصالح ساختار سازمانی وتشکیالت موجود سازمان سرمایه گذاري در تطابق با برنامه هاي کالن وملی -

سیاستها -ضوالط ومقررات مربوط
---

63
بررسی ساختار صندوق هاي قرض الحسنه در ایران وارائه الگوي مناسب در راستاي ساماندهی وفعالیت آنها بر اساس الگوي فعالیت 

اتحایه هاي اعتباري
---

---بررسی عضویت ایران در icsid وتاثیرآن بر شرط داوري در موافقتنامه هاي تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاري64

---بررسی اثرات خصوصی سازي صنعت بیمه بر اقتصاد ایران65

---بررسی عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی استان کهگیلویه وبویراحمد66

---تحلیل موانع سرمایه گذاري مستقیم در استان کردستان67

---بررسی اثر بخشی معافیتهاي مالیاتی منطقه اي(موضوع ماده 132ق م م)68

---بررسی وضعیت نظارت بر امور سرمایه گذاري خارجی با هدف طراحی نظام جامع نظارتی مطلوب69

70
بررسی عوامل موثر در جریان سرمایه گذاري خارجی با تمرکز بر نقش موسسات تشویق سرمایه گذاري وارزیابی توانایی وعملکرد 

سازمان سرمایه گذاري وکمکهاي اقتصادي
---

---اصول حسابداري71

---طراحی وتدوین نظام جامع واستراتژیک منابع انسانی سازمان سرمایه گذاري وکمکهاي اقتصادي وفنی ایران72
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---عوامل موثر برایجاد اشتغال باتاکیدبراثرهزینه هاي عمرانی دولت73

---چگونه سیاستهاي پولی تولید  راتحت تاثیرقرار میدهد740

75
بررسی نسبت قیمت به در آمد Peهر سهم با بازده تحقق یافته شرکتهاي دولتی یک گروه منتخب که از طریق بازار بورس واوراق 

بهادار
---

---امکان سنجی فعالیت بازار معامالت خارجی ارز درایران76

---عملکرد بخشهاي  تولیدي بر اشتغال در اقتصاد ایران77

---اثر بخشی یارانه کاالهاي اساسی در رفاه  خانوارهاي فقیر شهري78

---اثرات بلندمدت آزادسازي تجاري خارجی کشور برساختار بودجه دولت79

---تاثیر کاهش نرخهاي مالیاتی بر کسري بودجه دولت80

---اثرات سیاست پولی بر سرمایه گذاري واشتغال81

---تخمین نرخ ارزحقیقی ازطریق مدل ناتریکس82

---رضایت شغلی کارکنان وزارت دارایی83

---بررسی -طراحی وارائه روش هاي اجرایی مناسب براي پیاده سازي سیستم مالیات بر ارزش افزوده در ایران84
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---بررسی رفتار مالیلتی صنایع خاص بر اساس یک مدل هنجاري85

---راهکارهاي جذب سرمایه گذاري خارجی در کشور-با تاکید بر بررسی مؤلفه هاي اقتصادي وسیاسی مؤثر86

---آیا گسترش بازارهاي مالی منجر به افزایش رشد اقتصادي می شود؟87

---بررسی -شناسایی وامکان سنجی توسعه بیمه هاي سپرده در ایران88

---بررسی عملکرد ورقابت شرکتهاي بیمه در ایران با استفاده از تصمیم گیري هاي گروهی وتئوري بازیها89

---عوامل موثر برتوسعه مالی در نظام بانکی جمهوري اسالمی ایران90

---بررسی نقش تسهیالت بانکی در سرمایه گذاري خصوصی ایران به روش هم انباشتگی91

---اندازه گیري پتانسیل هاي در آمدي استان گلستان وروشهاي اجرایی بهبود وصول در آمدها92

---بررسی دالیل اظهار نظرهاي غیر قابل پذیرش در چار چوب گزارش هاي حسابرسی دستگاههاي دولتی ووابسته(مورد پژوهی)93

---تهیه بانک اطالعاتی طرح ها ومقاالت پژوهشکده94

---رابطه میان سرمایه گذاري  بخش خصوصی ومخارج دولتی مورد مطالعه ایران95

---بررسی وشناسایی موانع توسعه بیمه هاي اتکایی به منظور افزایش حجم صادرات96
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---تشکیل بازارهاي محلی مشترك وتاثیرآ ن بر اقتصاد ایران97

---بررسی راههاي تجهیز وتوسعه منابع مالی خارجی98

---تعیین شاخه هاي صنعتی داراي مزیت نسبی در کشور وتدوین استراتژي توسعه فناوري99

---طرح جامع مطالعات الگوي مصرف مواد غذایی ووضعیت تغذیه اي100

---اثار یکسان سازي نرخ ارز بااستفاده از الگوي تجزیه وتحلیل طیفی مورد نرخ بازار ازاد دالر101

---بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با هزینه سرمایه وبازدهی سهامداران عادي102

---تحلیل ازمون وتحلیل اثر هزینه هاي دولت بردرآمد ملی103

---انحراف نرخ ارز واقعی ورشد اقتصادي در اقتصاد ایران104

---طرح توسعه نظام بیمه اي با تاکید بر خصوصی سازي صنعت بیمه105

---بررسی ترکیب بهینه در آمدهاي مالیاتی در ایران106

---بانک اطالعات بازرگانی خارجی وصنعت ایران طی سالهاي1071375-81

---بررسی موانع بر سر راه جذب ونگهداري نیروهاي متخصص در صنعت (مورد پژوهی)108
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---بررسی نقش اطالع رسانی وتبلیغات درشناسایی صحیح رشته بیمه مسئولیت مدنی به بیمه گذاران109

---استفاده از سیاست مالی به منظور کنترل تورم110

---بررسی روشهاي تامین مالی کسري بودجه در دو دهه اخیر وارزیابی اثرات آ ن در برخی متغیرهاي اقتصادي111

---امکان افزایش درامدهاي مالیاتی استان تهران از طریق معرفی منابع جدید در امدهاي مالیاتی112

---تحلیل نوسانات در اقتصاد ایران بر مبناي نظریه ادوار تجاري وچگونگی مدیریت آن113

---بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده ها-تسهیالت اعطایی ونقدینگی نظام بانکی کشور114

115
اندازه گیري کارایی وبهره وري در شبکه بانکهاي دولتی به روش تحلیل پوششی داده ها(مطالعه موردي -شبکه بانکهاي دولتی استان 

اصفهان)
---

---مدلسازي وپیش بینی تورم با استفاده از مدلهاي غیر خطی116

---بررسی جهانی شدن وتاثیر آن بر فقر در کشورهاي در حال توسعه با تاکید بر ایران117

---اصالح پیش نویس قانون بازار اوراق بهادار118

---اثر سیاستهاي مالی -مالیاتها ومخارج به سطح اشتغال در ایران طی سالهاي 11938-78

---شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاري خارجی در ایران120
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---کاهش اختالالت غیر خطی در شاخص تپیکس121

---بررسی شرکتهاي سرمایه گذاري یا توسعه عمران استانها وتبیین راهکارهاي بهینه122

---ارزیابی اثر گذاري پروژه هاي کوتاه مدت -خاتمه یافته معاونت امور اقتصادي در سال 12381

---بررسی صرفه هاي اقتصادي ناشی از کار برد بیوتکنولوژي در بخش کشاورزي124

---قانون تشکیل و فعالیت شرکت سرمایه گذاري مشترك125

---بررسی ارزش واقعی وقت تمام شده اب در نظامهاي مختلف بهره بر داري ومصارف مختلف126

---بررسی عوامل موثر بر تعداد شاغلین در گروههاي صنعتی کشور طی دوره زمانی12760-79

---توسعه خدمات مالی-اعتباري ونهادهاي مالی غیر بانکی128

---بررسی فرایند پولشویی وپیامدهاي ان129

---بررسی وضعیت عوامل موثر در جذب اوراق بهادار در بازار بورس تهران از دیدگاه خبرگان بورس تهران130

---بررسی وتدوین نظام جامع مالیاتی وعوارض زیست محیطی131

---براورد ظرفیت مالیاتی استان چهار محال وبختیاري وراههاي نزدیک شدن به این ظرفیت132
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---الگوي مناسب تسهیالت اعتباري ومالیاتی برنامه هاي توسعه بخش مسکن133

---نقش سیاستهاي دولت در تسریع روند همگرایی منطقه اي در بین استانهاي ایران(با استفاده از مدلهاي رشد درون زا)134

---نقش سرمایه گذاري مستقیم خارجی افقی وعمودي بر اشتغال در ایران135

---بررسی نقش وعملکرد نظارت بر تسهیالت اعطایی بانکها مورد خاص136

---بررسی تاثیر پذیرش سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر روي سود اوري.137

---روش هاي ارزیابی وانتخاب پروژه هاي تحقیقاتی وراهکار هاي عملیاتی واجرایی نمودن138

---بررسی اثر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادي در ایران-با رهیافت خود رگرسیون برداري139

---مناطق آزاد تجاري وصنعتی -ابزار راهبرد توسعه صادرات140

---بررسی رابطه علیت گرنجر بین افزایش قیمت سهام  وسرمایه گذاري درایران141

---نو آوري مالی وگسترش بازار مالی ایران142

---ارزیابی عوامل موثر برپس انداز بخش خصوصی ایران143

---تدوین پیش نویس الیحه شرکتهاي سرمایه گذاري یا تبیین اصول حقوقی مترتب بر آن144
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---بررسی ریسک سرمایه گذاري خارجی در ایران (مورد ریسک مالی-اقتصادي-سیاسی)145

---نقش اعتبارات خرد وخود اشتغالی در اشتغالزایی اقتصاد ایران146

---مطالعه ـطراحی واستقرار نظام آمارهاي ثبتی در چار چوب تفاهمات به عمل آمده براي تعداد 45قلم آماري در سال 1471382

---بررسی رابطه بین کسري بودجه وتقاضاي پول148

---بررسی رابطه علی بین تورم -گسترش سیستم مالی ورشد اقتصادي149

---بررسی اثر باز بودن تجاري بر تولید150

---اصالح نظام مالیاتی در اقتصاد ایران -با تاکید بر یک مدل شبیه سازي شده براي مالیات بر ارزش افزوده151

---تبیین فرآیند اجرایی استقرار بودجه ریزي عملیاتی در وزارت امور اقتصادي ودارایی152

---نقش کار آفرینی در ایجا د فرصت هاي اقتصادي153

---اثرات جهانی شدن بر صنایع ایران(موردصنعت خودروسازي)154

155
بررسی تاثیر عوامل مختلف بر عدم تمکین (مالیاتی) وایجاد شکاف (مالیاتی)در نظام مالیاتی (کشور) ایران وراهکار هاي افزایش کار 

آیی آن
---

---بررسی فقر واندازه گیري خط فقر در ایران156
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---بانک اطالعات انطباق سیستم هاي کد گذاري cpc-hs-isic-sitc ویرایش سوم 1571375-81

---کارنامه اوپک وگزینش راهکار مناسب براي آینده158

---راهکارهاي ارتقاء سرمایه گذاري خصوصی در کشور159

---مراحل توسعه اقتصادي وجهانی شدن160

---حسابداري قرار دادهاي اتکایی غیر نسبی در عملیات اتکایی شرکتهاي بیمه در ایران161

---بررسی وارزیابی پایداري اقتصادي ومالی ایران با منابع پایان پذیر وتحت شرایط عدم اطمینان162

---بررسی اثرات سرریز تکنولوژي از طریق کاالهاي سرمایه اي وارداتی بر رشد اقتصادي ایران (طی دوره 1338-1382)163

---اثرات سیاستهاي بازار کار وتعیین کننده هاي رشد اقتصادي بر توزیع در آمد ایران1641357-82

---نقش انباشت داخلی -سرمایه انسانی وسر ریز بین المللی از طریق تجارت خارجی بر رشد اقتصادي در طی سالهاي 1651347-1382

---بررسی اثرات سیاستهاي آزاد سازي بازارهاي مالی بر بازار سرمایه در ایران166

---بر آورد تابع تولید بالقوه ایر ان به روش همگرایی(1383-1358)167

---بررسی وضعیت اشتغال وتوزیع در آمدبین دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه وزارت دارایی168
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---آزمون تئوري رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژي ناشی از جریان کاالهاي واسطه اي وسرمایه اي به ایران169

---شناسایی نقطه چرخش ادوار تجاري در یک زمان واقعی دراقتصاد ایران170

---انجمن مدیریت استراتژیک171

---آیا ادوار تجاري ایران-ترکیه وپاکستان شبیه به هستند؟172

---بررسی ظرفیت بالقوه مالیات صنف زرگر در شیراز173

---مقایسه وتحلیل نقش سود وجریانات وجوه نقد در تبیین بازده بلند مدت174

---بررسی وضعیت حساب ذخیره ارزي در استان ایالم (برنامه سوم)ودلیل پایین بودن سهم استان175

---ارزیابی عملکرد شهرکهاي صنعتی استان آذربایجان شرقی176

---بررسی اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر تولید ناخالص ملی در قالب معادالت کالن اقتصادي177

---بررسی اثرات تنوع بخشی صادرات غیر نفتی بر رابطه مبادله در ایران (1353-1383)178

---سنجش سطح وتوانایی هاي تکنولوژي در نظام بانکی کشور(مقایسه بانکهاي دولتی وخصوصی)179

180
بررسی آثار ایجاد ترتیبات تجاري ترجیهی دو جانبه بین ایران وشرکاي عمده تجاري بر درآمدهاي تعرفه اي دولت(مطالعه موردي 

ایران وترکیه)
---
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---بر آورد تابع تقاضاي کل سهام در بورس اوراق بهادار ایران طی دوره 1811371-1383

---مالیات در تجارت الکترونیک182

---اقتصاد مواد مخدر ومطالعه تطبیقی وعوامل اجتماعی گرایش به اعتیاد183

---طراحی وتدوین بسته سیاستی توسعه منطقه اي استانهاي کشور184

---بررسی تاثیر بیمه بر کاهش  فقر وبرقراري عدالت اجتماعی در ایران185

---آزمون تجربی اثر انتخابات ریاست جمهوري ومجلس شوراي اسالمی برشاخص بورس اوراق بهادار تهران186

187
بررسی وتبیین سودمندي شاخص صنعت وشاخص پنجاه سهم برتر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جهت تبیین ریسک 

بازاري این شرکتها
---

---بررسی ایجاد مدیریت نهادهاي مالی واسطه اي غیر بانکی جدید ونقش آنها در رشد اقتصادي188

---نقش صنعت بیمه در بازارهاي سرمایه ایران وجهان189

---پیش بینی درجه بندي اعتبار شرکتها وتحلیل رفتار نسبت هاي مالی در هر درجه190

---تاثیر جهانی شدن اقتصاد والحاق بهwto بر صنعت بیمه ایران(63-82)191

---مطالعه عدم تعادلهاي منطقه اي بازار کار در ایران وارائه راهکارهاي مناسب با استفاده از تجارب کشورهاي منتخب192
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---بررسی تجربه سه کشور منتخب در خصوص جذب سرمایه گذاري از طریق روشهاي bot در جمهوري اسالمی ایران193

---تاثیر مشارکت ایران در بازسازي افغانستان بر حجم مبادالت تجاري بین دو کشور194

---بررسی آثار تسهیالت بانکی بر متغیرهاي کالن اقتصادي در استان زنجان195

---بررسی اثر شوك هاي نفتی بر سرمایه گذاري ورشد اقتصادي -مقایسه تطبیقی کشور ایران با دیگر کشورهاي عضو اوپک196

---نا اطمینانی اقتصاد کالن وسرمایه گذاري بخش خصوصی در ایران197

---اثر کسري بودجه ونرخ ارز بر تراز پرداخت ها198

---تاثیر انباشت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي در ایران199

---بررسی اثرات نرخ ارز -نرخ تورم ونقدینگی بر حجم معامالت و شاخص قیمت سهام بورس200

---بررسی کار آیی سیستم مالیاتی از نظر کشش قیمتی ووقفه جمع آوري مالیات بر شرکتها در استان تهران201

---بررسی اثرات کسري بودجه بر نرخ ارز حقیقی -مطالعه موردي ایران202

---مقایسه کارآیی سرمایه گذاري بخش دولتی با بخش خصوصی در فرآیند خصوصی سازي در اقتصاد ایران203

---بررسی رابطه بین مبادله وکسري حساب جاري در اقتصاد ایران204
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---بانک اطالعات بازرگانی خارجی وصنعت ایران طی سالهاي 2051375-1381

---بررسی وبر آورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران206

207
تعیین میزان کارآیی عملکرد بانکهاي تجاري با استفاده از روش تحلیلی پوشش داده ها ورتبه بندي این بانکها با استفاده از شاخصهاي 

مختلف
---

---نقش صندوق ذخیره ارزي در اقتصاد کشور -بایدها ونبایدها208

---راهکارهاي ارتقاءجایگاه ایران در شبکه حمل ونقل کشورهاي عضو اکو209

---بررسی اثر سرمایه گذاري -صادرات غیر نفتی وواردات کاال بر نرخ تورم در اقتصاد ایران210

---سنجش مالیاتهاي معوق وتاخیر زمانی در دستگاه مالیاتی (مطالعه موردي شهرستان مشهد)211

---بررسی اثر پذیري نرخ تورم از نقدینگی ودرآمد حاصل ازصادرات نفت در اقتصاد ایران212

---بررسی اثر نرخ رشد پول بر در آمد حق الضرب در اقتصاد ایران213

---بررسی ومحاسبه ظرفیت بالقوه مالیات برحقوق ودستمزد در استان فارس214

---بررسی مالیات مشاغل در استان تهران ونسبت آن با روند تغییرات در آمد ـسود -فروش وارزش افزوده215

---تخمین تابع تقاضا در بخش مسکن وعوامل تاثیر گذار بر میزان تقاضا216
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---ارزیابی وبررسی اولویتهاي سرمایه گذاري صنعتی استان مازندران217

---بررسی مفاهیم ونظریه هاي توسعه پایدار وتطبیق آن با شرایط کشور218

---بررسی اثر پذیري مالیاتها بر سود شرکتها از صادرات نفتی وغیر نفتی219

---نقش آزاد سازي تجاري بر بازار کار واشتغال در ایران220

---بررسی اثرات بی ثباتی اقتصاد کالن بر انباشت سرمایه ورشد اقتصادي (مطالعه موردي ایران)221

---بررسی ومطالعه تاثیرات اعتبارات وتسهیالت شبکه بانکی بر رشد صنعت کشور222

---عوامل موثر بر مانده سپرده هاي بانکی با تاکید بر سپرده هاي بانک ملی223

---بررسی رابطه بین بانکداري -بیمه ورشد اقتصادي در ایران224

---برآورد ظرفیت هاي بالقوه مالیاتی وبررسی کارایی سیستم مالیاتی در استان اصفهان از سال 1360تا 2251382

---طراحی وطبقه بندي مشاغل سازمان امور مالیاتی کشور226

---بررسی مقررات کسب وکار در ایران با استفاده از رویکرد بانک جهانی227

---تبیین تحلیلی فرار سرمایه (علل وریشه هاـچگونگی ـآثار) دراقتصاد ایران228

19



فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---رشد درآمدهاي مالیاتی وایجاد ارتباط منطقی بین بودجه دولت ودر آمدهاي مالیاتی229

---بر آورد اثرات فناوري براشتغال بخش صنعت -مطالعه موردي ایران(1338-58)230

---شاخص سازي صنعت بیمه وتخمین یک مدل231

---طراحی سیاستهاي کلی براي تدوین برنامه ارزي کشور232

---طراحی وتدوین وب سایت معاونت امور اقتصادي233

---بررسی اثر یارانه هاي دولت در قالب تبصره 5قانون بودجه سنواتی بر توزیع در آمد234

---طراحی سایت هما فکري235

---شناسایی منابع در آمدي وبهبود روشهاي اجرایی در استان کرمانشاه وشهرستانهاي تابعه236

---بررسی علل وپیامدهاي رکود تورمی در اقتصاد ایران237

---تبیین مالیات بر ارزش افزوده وارتباط آن با صورت ارزش افزوده جهت سنجش عملکرد بنگاههاي اقتصادي238

---ارزیابی عملکرد  شهرکهاي صنعتی وشناخت نقاط قوت وضعف آنها در استان لرستان وارائه راهکار اجرایی جهت بهبود وضعیت آنها239

---طراحی جایزه ملی بهره وري240
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---تربیت مروجین بهره وري در استانهاي کشور241

---توسعه مفاهیم وآموزش بهره وري براي مدیران ومعاونین سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استانها242

---ترویج مفاهیم وابزارهاي بهبود بهره وري243

---محاسبه شاخص هاي بهره وري در قسمت هاي مختلف اقتصاد کشور244

---اجراي همایش بهره وري استانی245

---بهنگام سازي داده هاي آماري سرشماري سال 1375 براي استفاده در انجام مطالعات شناسایی مناطق توسعه نیافته246

---تاثیرسرمایه انسانی بر رشد اقتصادي در ایران247

---اثر افزایش قیمتهاي نفت بر تولید -قیمت وتراز تجاري در ایران248

249
انجام کلیه امور مربوط به مطالعه -طراحی واستقرار نظام آمارهاي ثبتی در چار چوب تفاهمات به عمل آمده براي تعداد 50قلم آماري 

در سال 1383
---

---همبستگی بازارهاي  مالی داخل و خارج و چگونگی تعدیل نرخ ارز(مطالعه موردي ایران)250

---بررسی توانمندي وشناسایی بستر الزم براي ایجاد بازار اوراق خارج از بورس ایران251

---بررسی وتخمین تقاضا ومصرف سیمان در ایران252
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---بررسی وتعیین عوامل موثر بر صادرات کاالهاي واسطه اي واولیه بخش صنعت طی دوره زمانی 25381-1342

---بازار سرمایه در ایران وچگونگی تعامل با نظام بانکی254

---تحلیل فضایی عرضه وتقاضاي نیروي کار در ایران255

---ارزیابی عملکرد طرح جامع سیمان در ساماندهی صنعت سیمان256

---بررسی عملکرد منطقه ویژه اقتصادي سیرجان وتاثیر آن بر اقتصاد استان کرمان257

---تاثیر توسعه بازارهاي مالی بر بخش صنعت در اقتصاد ایران258

---چار چوب طبقه بندي ورتبه بندي شرکت هاي تولیدي وخدماتی259

---بررسی عملکرد هزینه ها وسیاستهاي بودجه اي دولت در بخش بهداشت ودرمان260

---تحلیل ترکیب اجزاء مخارج دولت وتاثیر آن بر رشد اقتصادي -با تاکید بر امور وفصول بودجه عمومی دولت261

---بررسی عملکرد برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي ایران با تاکید بر روي شاخص هاي رشد -تورم وبیکاري262

---بررسی عملکرد تسهیالت اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بین بخشهاي مختلف اقتصادي وتاثیرآن بر رشد این بخشها263

---بررسی نقش وجایگاه گمرك در اجراي مالیات بر ارزش افزوده264
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---بررسی وضعیت شهرك صنعتی شکوهیه265

---بر آورد ظرفیت مالیاتی(توان مالیات دهی) استان کرمانشاه266

---بررسی اثرات سیاستهاي کالن اقتصادي در تجهیز منابع داخلی جهت سرمایه گذاري در اقتصاد ایران267

---بررسی تحلیلی چگونگی نظارت بر عملکرد اعتبارات بودجه عمومی دولت در ایران268

---گزارش گري مالی وتوسعه نظام مالی269

---بررسی اثرات غیر خطی تورم بر رشد اقتصادي به منظور اجراي سیاست هدف گذاري تورم270

271(wtcm)امکان سنجی شناسایی هسته اولیه در راستاي ایجاد بازار مشترك اسالمی با استفاده از مدل شبیه سازي تجارت جهانی---

---بررسی وارزیابی کار کرد ارزش افزوده اقتصادي جهت ارزیابی عملکرد اقتصادي272

---انتخاب مجموعه دارایی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک273

---پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی وتاثیر آن بر واردات کاالهاي واسطه اي وسرمایه بخش صنعت (1383-1358)274

---چشم انداز بازار سرمایه در کشور وجایگاه آن در اقتصاد ملی با توجه به چشم انداز بیست ساله اقتصاد کشور275

---طراحی نظام جامع واستراتژیک آموزش منابع  انسانی سازمان امور مالیاتی کشور276
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---بررسی اثرات اقتصادي تغییرات نرخ هاي سود بانکی بر فعالیت هاي سرمایه گذاري در ایران277

---بررسی وشناسایی پدیده فرار مالیاتی وتحلیل دالیل اقتصادي آنها278

---بررسی کار برد پذیري ابزار مالی با نرخ بازده متغیر در بازار مالی ایران279

---تبیین معیارهاي جایگزین ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران280

---بررسی همزمانی میان ادوار تجاري مهمترین شرکاي تجاري خاور میانه اي ایران281

---اثرات فرار مالیاتی بر رشد اقتصادي در ایران282

---بررسی وتحلیل وضع موجود نظام برنامه ریزي نیروي انسانی وارائه پیشنهادات در جهت بهینه کردن آن283

---انتقال نوسانات اقتصادي از خارج به اقتصاد ایران284

---آزمون مدل رهبري فیدلر در وزارت امور اقتصادي ودارایی وادارات وسازمانهاي وابسته285

---بر آورد عرضه پول در اقتصاد ایران286

---بررسی اثر تغییرات قیمت نفت بر روي صادرات غیر نفتی287

---بررسی عوامل موثر بر وضعیت خانوارها در اقتصاد ایران288
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---سازمان همکاري اقتصادي اکو وهمگرایی289

---بررسی وتجزیه وتحلیل میزان موفقیت وکارآیی اجراي طرح عدم تمرکز سازمان اداري وجغرافیایی در شبکه بانکی290

---بررسی عوامل موثر بر بهره وري نیرونی انسانی در صنعت بیمه291

---عوامل انگیزشی بر روي کارکنان ادارات بانک ملی تهران292

---روش پولی جهت تعدیل تراز پرداختهاي خارجی کشورهاي در حال توسعه با تاکید بر ایران2930

294cpc بانک اطالعاتی بازرگانی خارجی ایران  بر اساس طرح---

---تحلیل هاي پویاي تقاضاي واردات در ایران295

---بررسی اقتصادي آثار یارانه هادر ایران296

---آزمون فرضیه برابري قدرت خرید در اقتصاد ایران با استفاده از روشهاي اقتصاد سنجی297

---تاثیر عوامل موثر اقتصادي بر توزیع در آمد-مطالعه موردي در ایران طی سالهاي 2981350-1378

---بررسی تاثیر مالیات بر مصرف کاالهاي اساسی در الگوي مصرف خانوارها299

---بررسی متغیرهاي موثر بر افزایش مالیات بر در آمد شرکتهاي دولتی300
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---بررسی مدلهاي رشد درون زا در ایران301

---تهیه مدلی جهت مشخص کردن اثر تغییرات قیمت یا مالیاتها302

---تاثیرریسک بر بازدهی سرمایه گذاري شرکتهاي بیمه در اوراق بهادار شرکتهاي پذیرفته شذه در بورس اوراق بهادار تهران303

---ارزیابی عملکرد بانکها وتعیین پاداش304

---بر آورد تابع تقاضاي نفت کشورهاي عضو گروه هفت وعضو اکو305

---بررسی راهبردهاي توسعه صنعتی در استان مازندران306

---ظرفیت بیمه در ایران307

---پیامدهاي ناشی از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر صنعت نفت کشور308

---تحلیل اثر متغیرهاي کالن اقتصادي بر در آمدهاي مالیاتی با استفاده تکنیک هم انباشتگی309

---اثر تغییرات نرخ ارز بر صادرات وواردات ایران310

---بررسی نحوه تغییر در سبد ارزي براي کاهش ریسک ذخیره ارزي در قبال حوادث اخیر سیاسی311

---ارزیابی عملکرد و تعیین میزان کارایی فعالیتهاي پژوهشی در پژوهشکده امور اقتصادي با استفاده از مدل وتحلیل پوششی312
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---بررسی ساختار بودجه عمومی دولت بر تورم با تاکید بر برنامه اول ودوم توسعه313

---رابطه بین صادرات نفت ورشد اقتصادي ایران314

---بررسی اثرات سیاستهاي مالی دولت بر متغیرهاي کالن اقتصادي ایران جنبه هاي مالیاتی315

---نقش صادرات خدمات فنی مهندسی بر نرخ رشد اقتصادي ایران3161379-1357

---شناخت انواع مالیات در سیستم مالیاتی ایران وبررسی عوامل تاثیر گذار بر آنها317

---بررسی وجود یا عدم وجود روند آشوبی در قیمت سهام بازار اوراق بهادار تهران318

---آموزش ضمن خدمت با افزایش مهارتهاي شغلی (نمونه وزارت امور اقتصادي ودارایی)319

---الگوي پولی تعیین نرخ ارز  در اقتصاد تورمی ایران320

---تحلیل وبررسی بازار سرمایه از نقطه نظر پوشش بیمه سهام در بورس اوراق بهادار تهران وتاثیر آن در تغییرات ناگهانی قیمت سهام321

---بررسی اثر سیاستهاي پولی ومالی بر بخش صنعت در 25سال گذشته322

---بررسی متغیرهاي کالن اقتصادي اثر گذار بر کسري بودجه دولت323

---بررسی وتحلیل قرار دادهاي نفتی در ایران با نگرشی بر وضعیت موجود324
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

325CPC بانک اطالعات انطباق بازرگانی خارجی وصنعت ایران بر اساس طرح---

---تعیین کارایی اقتصادي واحدهاي تولید کننده محصوالت کشاورزي (مورد گندم)326

---نقش وجایگاه بیمه حمل ونقل کاال در اقتصاد ایران327

---ماهیت ادوار تجاري (نوسانات اقتصادي)در ایران328

329PANAL DATA آزمون نظریه رشد نئوکالسیک --برداشت---

---حقوق مالیاتی در اسالم330

---بررسی وارزیابی کیفیت دوره هاي آموزش ضمن خدمت مد یران در بانک ملی(شعب منتخب شهر تهران)331

---تاثیرعرضه اوراق مشارکت بر متغیرهاي اصلی کالن332

---بررسی اثر کالن مقیاس متقابل سرمایه گذارهاي بخش خصوصی ومتغیرهاي اقتصاد کالن333

---نقش سیاستهاي عرضه پول بر سرمایه گذاري در بخش هاي اصلی اقتصاد ایران334

---بررسی الگوهاي بهینه سازي در نظام بانکداري کشور335

---بررسی رابطه تورم وقیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهاي 3361368-1378
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---عوامل موثر بر مصرف ملی والگوي مصرف خانوار ها بر حسب زیر جامعه ها337

---تحلیل وبررسی ارتباط بین رابطه مبادله وکسري حساب جاري در ایران338

339wtoتدوین سیاستهاي بهینه تجارت خارجی ایران (صادرات-واردات)براي پیوستن به---

---بانک اطالعات انطباق سیستم هاي کد گذاري -ویرایش دوم340

---رتبه بندي صنایع کشور با توجه به ظرفیت تجاري -خارجی هر صنعت341

---تاثیر سیاستهاي مالی بر رکود تورمی در اقتصاد ایران342

---بررسی تاثیر خصوصی سازي بر رشد توسعه صنعت بیمه کشور343

---مدیریت مشارکتی در ایران -موضوع خاص-مطالعه موردي ایران344

345
بررسی رابطه بین نرخ سود بانکی -نرخ اوراق مشارکت -نرخ بازده سهام در تعامل با یکدیگر به منظور دستیابی به اهداف رشد 

اقتصادي -رشد سرمایه گذاري واشتغال
---

---اثر اعتبارات بانک کشاورزي بر متغیرهاي کالن بخش کشاورزي346

---توسعه مالی وحساسیت بازار سهام به نوسانات خارجی347

---نقش نهادهاي غیر رسمی در فرار مالیاتی در ایران348
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---بررسی معافیتها زیر نظر بخشهاي کشاورزي در نظام مالیاتی ایران349

---اندازه گیري تاثیر سطح وترکیب هزینه هاي عمومی دولت وسرمایه گذاري بخش خصوصی بر رشد اقتصاد350

---بررسی چگونگی بهبود یارانه هاي پرداختی در کشور در راستاي حمایت از اقشار آسیب پذیر351

---طرح یک الگوي کالن اقتصاد سنجی براي سیاستگذاران در اقتصاد ایران352

---محاسبه کارایی فنی نیروي کار (کار مندان) در صنعت بانکداري ایران353

---بررسی بخش هاي هزینه اي وامکان پذیري کاهش یا تعدیل آن354

---قابلیت بخش معدن در تحقق اهداف اقتصاد بدون نفت355

---تهیه وتدوین طرح کلی نظام مالی وتامین منابع کشور356

---تخمین پایه مالیات بر ارزش افزوده وآثار تورمی آن بر اقتصاد کشور357

---جمهوري اسالمی ایران به عنوان یک قدرت منطقه اي -فرصتها وچالشها358

---بررسی مزیت نسبی صنایع کار در ایران -مطالعه موردي پوشاك359

---بازار پول وسرمایه واهمیت آن در توسعه مناطق روستایی کشور360
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---مطالعات شناسایی مناطق توسعه نیافته361

---بررسی وارزیابی نقش سیاستهاي تجاري وارزي بر میزان صادرات بخش صنعت362

---بررسی اهمیت ونقش کانیهاي صنعتی در تسریع رشد بخش معدن363

---طراحی نظام مالی جامع پرداخت یارانه364

---اخذ بهینه مالیات بر نقل وانتقال امالك با استفاده از مدل قیمت هدانیک365

---بررسی تاثیر تغییر نرخ سود سپرده هاي بانکی بر متغیرهاي کالن اقتصاد ایران366

---بررسی مزیتهاي اقتصادي جمهوري اسالمی به عنوان منطقه آزاد انرژي367

---بررسی اهمیت ونقش بسته بندي وصنایع تبدیلی در افزایش مصرف آبزیان368

---بررسی وتجزیه وتحلیل وضعیت محصوالت عمده زیر بخش شیالت369

---باز نگري -پیشنهاد واصالح در قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفند ماه -37066

---بررسی نقش صنایع روستایی در ایجاد اشتغال در استان اصفهان371

---بررسی اقتصادي ایجاد بورس هاي تخصصی کاال در ایران-مطالعه موردي بورس پنبه372
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---نقش تامین اجتماعی در کاهش فقر373

---قابلیت هاي صنعت گردشگري و اهمیت آن در توسعه  اقتصادي استان اصفهان374

---شرکتهاي سرمایه گذاري وبررسی تطبیقی آن با شرکتهاي مادر تخصصی375

---ارزیابی اقتصادي مناطق آزاد تجاري و صنعتی در جذب سرمایه هاي داخلی وخارجی376

---تاثیر سیاستهاي تعدیل اقتصادي بر سرمایه گذاري بخش خصوصی377

---طراحی نظام جامع تجارت خارجی وتوسعه صادرات غیر نفتی378

---تدوین برنامه هاي ارتقاي سطح بهره وري استان در راستاي بکار گیري ابزار هاي بهره وري در عملیات اجرایی استان ها379

---بررسی استفاده از فناوري اطالعات وارتباطات (ict) بر رشد اقتصادي در ایران380

381
مقایسه کارآیی سرمایه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي (کشاورزي -نفت وگاز-صنایع وخدمات)جهت تخصیص بهینه منابع 

سرمایه گذاري در ایران
---

---بررسی سهم مالیاتی در آمدهاي دولتی ونسبت مالیاتی در استان هاي کشور وراههاي ارتقاي آنها382

---بررسی اثر مالیات در توزیع در آمد383

---محاسبه ریسک اعتباري بانکهاي تجاري ایران وشناسایی عوامل مؤثر بر آن384
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کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---تاثیر پذیري ساختار مالی وساختار سرمایه شرکتها(شاخصهاي حسابداري ومالی)از نوسانات رشد اقتصادي385

---تاثیر مصوبه صندوق هاي قرض الحسنه بر توسعه بخش مالی جمهوري اسالمی ایران386

---بررسی اثرات سیاستهاي کالن اقتصادي بر فعالیتهاي بخش کشاورزي در اقتصاد ایران387

388
استفاده از خدمات کارشناسی براي انجام مراحل مختلف تهیه (شش)طرح پژوهش -مطالعاتی وتحقیقاتی وآماده سازي 6شماره مجله 

برنامه وبودجه حداقل 2شماره ویژه نامه
---

---بررسی اثرات غیر خطی سیاستهاي مالی بر پس انداز ملی در اقتصاد ایران389

390
بانک اطالعات صادرات و واردات جمهوري اسالمی ایران بر اساس کدهاي SITC و ISIC و HS و CPC (طی سال هاي 1375تا 

(1383
---

---بررسی چگونگی وصول درآمدهاي مالیاتی در یک اقتصاد شبکه اي391

---تحقیق -پژوهش وتالیف کتاب اخالق وآیین رفتار حسابداران حرفه اي392

---پیش بینی درآمدهاي مالیاتی به تفکیک گروههاي مالیاتی مستقیم با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی393

---جایگاه کارایی صنعت بیمه به کمک تابع مرزي در ایران394

---راهبرد مدیریت بهینه درآمدهاي نفتی در ایران395

---یکسان سازي نرخ ارز درایران واثرات آن بر تولید(1353-1384)396
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فهرست گزارش طرحهاي پژوهشی خاتمه یافته پژوهشکده علوم اقتصادي

کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---پیش بینی سهم اشتغال بخش هاي عمده اقتصادي در چشم انداز 3971404

---نقش جامعه حسابداران رسمی در نظام مالیاتی ایران398

---نقش تجارت خارجی برتقارن سیکلهاي تجاري ایران با شرکاي تجاري399

---بررسی اثر بخشی معافیتهاي مالیاتی منطقه اي400

---راههاي فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده وراهکارهاي جلوگیري از آن401

---بررسی پتانسیل صادراتی ایران در تجارت کشورهاي عضو گروه دي هشت402

---پیش بینی درجه بندي اعتبار شرکتها وتحلیل رفتار نسبتهاي مالی در هر درجه403

---اندازه بهینه دولت در ایران404

---تهیه بسته سیاستهاي بخش مسکن ومعماري وشهرسازي دربرنامه پنجم توسعه کشور با محوریت مسکن اقشار کم درآمد وجوانان405

---بررسی وضعیت شهرکهاي صنعتی در استان گلستان وارائه راهکار اجرایی جهت بهبود آن406

---بررسی سرمایه اجتماعی وارائه راهکارهاي ارتقاي آن در اقتصاد ایران407

---یک مدل اقتصاد سنجی از بخش بیمه عمر اقتصاد ایران وپیش بینی آن تا سال 4081390
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کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

---ارزیابی طرح خود اظهاري بر مبناي مدل استاندارد فرار مالیاتی409

---بررسی تجربی همبستگی بین سود یک بنگاه اقتصادي -سود همان صنعت وسود اقتصاد در سطح کالن (شواهدي از بازار سهام ایران)410

---رابطه بین مالکیت وعملکرد -مطالعه موردي بانکها در ایران411

---بررسی عوامل ومتغیرهاي کالن اقتصادي تاثیر گذار بر بیمه هاي زندگی در ایران412

413
استفاده از خدمات فنی وتخصصی مسئول انجام مطالعه جهت تهیه مقررات اجرایی مورد نیاز الیحه قانونی اصالح موادي از قانون 

برنامه چهارم توسعه واجراي سیاستهاي کلی اصل 44قانون اساسی
---

---تعیین عوامل موثر بر قیمت مسکن در مناطق شهري کشور به روش داده هاي تابلویی(طی سالهاي 1386-1370)414

---بررسی روشهاي نوین انتقال ریسک پرتفوي شرکتهاي بیمه وارائه راهکارهاي استقرار آنها در کشور415

---مدلهاي فضا -حالت و برآورد آنها با اویوز416

---ارائه راهکاري براي بیمه سپرده ها در ایران با توجه به تجارب سایر کشورها417

---بررسی ضرورتها -الزامات وموانع پیش روي واگذاري وگسترش شرکتهاي بیمه418

---مطالعه فرصتهاي سرمایه گذاري در زیر بخشهاي کد آیسیک مطابق شاخص هاي ابالغی419

---ارائه مدلی مناسب براي خصوصی سازي آموزش وپرورش درایران420
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کارفرماسال پایان طرحمجرينام گزارشردیف

421

برنامه ریزي استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده-سازماندهی طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده-شناسایی مودیان نظام مالیات 

بر ارزش افزوده-طراحی ساختار سازمانی -شرح وظایفوشرایط احراز نظام مالیات بر ارزش افزوده-برنامه ریزي نیروي انسانی استقرار 

نظام مالیات بر ارزش افزوده-برنامه ریزي فضاي کاري استقرار نظام مالیات برارزش افزوده-طراحی گردش کار-فرمها ودستورالعمل 

هاي اجراي نظام مالیات برارزش افزوده

---

---میزان همگرایی سرمایه انسانی در بین مناطق مختلف ایران422

---ارزیابی عملکرد شهرکهاي صنعتی استان آذربایجان شرقی423

---تحلیل ترکیب اجزاء مخارج دولت وتاثیر آن بر رشد اقتصادي -با تاکید بر امور وفصول بودجه عمومی دولت424

---اصالح واحد پولی درکشورهاي درحال توسعه (باتاکید بر صفر زدایی425

---ارتباط واردات با تولید داخل و نحوه اتخاذ سیاستهاي اجرایی -تجاري کشور426

---تقویت جایگاه بخش صنعت ومعدن دراقتصاد کشور427

---برآورد تاثیر متغیرهاي اقتصادي بر توسعه فناوري اطالعات درایران وکشورهاي منتخب428

---بررسی اثرات تورم بزتوزیع درآمد429

---اندازه گیري تعلق (بارمالیاتی )بر سرمایه درسیستم مالیاتی درایران430

---اثرات نامتقارن مخارج دولت دراقتصا د ایران431
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---بررسی خسارات کل صنعت بیمه کشور واندازه گیري تاثیر متغیرهاي کالن اثرگذار بر آن طی دوره 4321338-1384

---تاثیر جهانی شدن وتحقیق وتوسعه برروي بهره وري درصنایع ایران433

---بررسی رابطه بین تورم ونااطمینانی تورم درایران434

---علل وعوامل رشد وتوسعه بیمه هاي بد نه اتومبیل درایران435

---تحلیل تطبیقی تاثیر نوسانات شاخص هاي امنیت اقتصادي بربی ثباتی اقتصاد کالن436

---بررسی عملکرد بیمه هاي عمر درکشورهاي منتخب وعوامل موثر بر توسعه بیمه هاي عمر437

---اندازه گیري بهره وري کل عوامل تولید در ایران طی دوره  4381338-1385

---الگوهاي برآورد تالش وظرفیت مالیاتی وکاربرد آن درایران439

---بررسی درجه نابرابري وپویایی هاي توزیع درآمد(دربین استان هاي ایران)440

---موانع رقابت پذیري ایران درسطح ملی441

---ارائه الگوي مناسب براي اندازه گیري ریسک نقدینگی درنهادهاي سپرده پذیر442

---بررسی نقش وجایگاه دانشگاه آزاد اسالمی درتوسعه علمی وفناوري کشور443
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---بررسی وضعیت فرهنگ واستفاده محصوالت فرهنگی درسبد اقتصادي خانواده444

---بررسی فرآیند تنظیم بازار -برنامه پنجم توسعه کشور445

---بررسی توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه خدمات فنی ومهندسی -برنامه پنجم توسعه کشور446

---تدوین مدل پیش بینی درآمد مالیات برشرکتهاي استان تهران447

---بررسی افزایش قدرت خرید ملی وبویژه محرومان وکاهش فاصله دهکهاي درآمدي وثروتی448

---آزمون نظریه جاذبه دراقتصاد ایران در  دوره  4491353-1386

---تهیه  وتدوین بسته اجرایی افزایش اشتغال باتاکید برجوانان -برنامه پنجم توسعه کشور450

---مدلسازي غیرخطی وپیش بینی مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی451

---انجام فازهاي 1-2-3طرح نظام جامع آموزش کارکنان گمرك452

---بررسی آموزش هاي حرفه اي وعلمی -تحلیل وارزیابی مهارت وتخصص مورد نیاز دربرنامه پنجم توسعه کشور453

---مطالعه اثر شوك قیمتی نفت بردرآمدهاي مالیاتی درایران454

---بررسی اثرتحریم هاي اقتصادي برتجارت ایران455
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---بررسی بازار سرمایه -برنامه پنجم توسعه اقتصادي -اجتماعی وفرهنگی456

---بررسی نقش واثر بیمه بررشد وتوسعه اقتصادي457

---بررسی علل بحران مالی 4582008

---نقش دولت دربروز بحران مالی  4592008

---نقش شاخص هاي معرف آزادي اقتصادي دررشداقتصادي ایران وجهان460

---همکاري دربرنامه ریزي جذب وآموزش منابع انسانی استقرار نظام مالیات برارزش افزوده461

---ارزیابی احتمال ورشکستگی شرکتها -رویکرد مدلهاي الجیت و شبکه هاي عصبی462

---اثر پذیري درآمدهاي مالیاتی ازعدم کارآیی ورانت جویی درهزینه هاي بخش عمومی (مطالعه موردي اقتصاد ایران)463

---ایجاد وراه اندازي کتابخانه الکترونیک اقتصاد بیمه464

---بررسی اثرات رفاهی سیستم مالیات برارزش افزوده با استفاده ازالگوي تعادل عمومی قابل محاسبه465

---بررسی روشها واندازه گیري اقتصادي نرخ بهینه حق بیمه دربازاربیمه ایران466

---بررسی سهم هزینه مسکن دربودجه خانوارهاي شهري وتخمین قدرت اقتصادي خانوار دراستفاده ازمسکن استیجاري467
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---مطالعه وتحلیل امکانات وخدمات مورد نیاز جهت اجراي الکترونیکی کامل نظام مالیات برارزش افزوده468
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