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اولویت های پژوهشی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و
ارز

اقتصاد پنهان- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز فهرست عناوین پژوهشی مورد نیاز را
اعالم می کند.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به منظور تحقق اهداف و برنامه های خود و همچنین تعامل و همکاری سازنده با

کارشناسان، صاحب نظران و پژوهشگران فعال در حوزه های مرتبط با مأموریت های این ستاد، فهرست عناوین

پژوهشی مورد نیاز برای نگارش «پژوهش»، «گزارش  سیاستی»، «مقاله» و «پایان نامه» را اعالم و از کلیه کارشناسان

 
واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

عالقمندان می توانند پس از انتخاب عنوان مدنظر از فهرست ذیل یا ارائه موضوعی بدیع، به تکمیل فرم های مربوطه

اقدام و آن را به نشانی الکترونیکی  pajoohesh@epe.ir ارسال نمایند.

شیوه نامه تدوین مقاله

طرح پایان نامه

فرم پیشنهاد نگارش گزارش راهبردی و مقاله

شیوه نامه تهیه گزارش سیاسی

پروپوزال

شایان ذکر است که حق الزحمه هریک از موارد باال به صورت ذیل است:

عنوان
سطح ۱

(به ریال)

سطح ۲

(به ریال)

سطح ۳

(به ریال)

۱۳،۰۰۰،۰۰۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰۸،۰۰۰،۰۰۰مقاله(علمی-پژوهشی)

۱۰،۰۰۰،۰۰۰۸،۰۰۰،۰۰۰۶،۰۰۰،۰۰۰گزارش سیاستی

-۵۰،۰۰۰،۰۰۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰حمایت از پایان نامه (کارشناسی ارشد)

-۶۰،۰۰۰،۰۰۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰حمایت از پایان نامه (دکتری)
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فهرست عناوین پژوهشی به ترتیب اولویت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

۱. آینده اقتصاد جهانی پس از ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران

۲. اقتصاد بدون نفت و تاثیر آن بر قاچاق کاال و ارز

۳. طراحی ره نگاشت (نقشه راه) توسعه تبلیغات هوشمندانه با رویکرد تب�ن وظایف دستگاه های فرهنگی مرتبط

۴. بررسی و چگونگی تولید محتوا در فضای مجازی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق با رویکرد حمایت و نظارت بر

محتوا 

۵. مطالعه مسائل بهره مندی از نشان های تجاری برتر (برندها) در جهت پیشگیری از قاچاق کاال

۶. جریان سازی و اطالع رسانی هوشمند درخصوص پیامدهای فرهنگی و اقتصادی مصرف کاالهای قاچاق

۷. طراحی الگوی مصرف بهینه کاالهای ایرانی و مقایسه آن با الگوهای مصرف چند کشور منتخب

۸. علل ترجیح خرید کاالهای خارجی و مصرف نشان های تجاری خارجی

۹. بررسی الزامات تحریک تقاضا در راستای جهش تولید

۱۰. ارزیابی گرایش و نگرش مردم نسبت به تقاضای کاالهای خارجی

۱۱. ارزیابی اقتصادی خسارات و زیان های مصرف کاالهای

۱۲. تاثیر گروه های مرجع برای نهادینه سازی فرهنگ مصرف کاالهای داخلی

۱۳. مطالعه راهکارهای توسعه فناوری های هوشمند با استفاده از ره نگاشت مبارزه با قاچاق کاال و ارز

۱۴. ارزیابی گرایش و نگرش مردم نسبت به تقاضای کاالهای ایرانی

۱۵. ارزیابی گرایش و نگرش مردم نسبت به تقاضای کاالهای قاچاق

۱۶. مطالعه روش های تقویت نگرش ها و باورها نسبت به خرید و مصرف کاالهای داخلی

۱۷. ارتقای سطح آگاهی اجتماعی و اعتمادسازی نسبت به کیفیت کاالهای تولید داخل

۱۸. بررسی مسائل و موانع کنترل الکترونیک مرزهای (دریایی، هوایی و زمینی) قاچاق خیز کشور با تأکید بر مبادی

غیرمجاز

۱۹. شیوه ها و ابزارهای اشراف اطالعاتی بر جغرافیای قاچاق

۲۰. بررسی وضعیت انسداد معابر غیررسمی ورود و خروج قاچاق کاال (مسائل و موانع و راهکارهای ممکن)

۲۱. تحلیل روابط اجتماعی بین قاچاقچیان حرفه ای و سازمان یافته ازیکسو و قاچاقچیان خرد ازسوی دیگر

۲۲. کنترل و نظارت بر آبراهه ها (خورها، رودخانه، دریاها، اقیانوس ها و....) در جهت کاهش حجم قاچاق دریایی



۲۳. بررسی وضعیت آمایشی گمرکات به منظور بهینه سازی گمرکات برای تسهیل فرآیندهای تجاری و پیشگیری از قاچاق

۲۴. بررسی فرآیندهای گمرکی موجود در جهت اصالح، بهینه سازی، پیشگیری و مقابله با قاچاق در گمرکات کشور

GIS ۲۵. پهنه بندی جغرافیایی مرزهای آبی ایران با رویکرد امکان سنجی ورود کاالهای قاچاق با استفاده از تکنیک

۲۶. شناسایی شیوه ها وشگردها و بسترها و زمینه های قاچاق کاال از مبادی رسمی

۲۷. مبانی و اصول مدیریت هماهنگ مرزی در جهت کاهش آسیب پذیری مبادی رسمی

۲۸. روش ها و شیوه های حذف بسترهای شکل گیری قاچاق کاال در مناطق آزاد تجاری

۲۹. مطالعه چگونگی اصالح و بهبود فرآیند واردات کاال ازطریق بازارچه های مرزی موقت

۳۰. چگونگی بهینه سازی مدیریت و فعالیت در بازارچه های مرزی در راستای رونق تجارت و ارتقای مبادالت مرزی

۳۱. روش ها و شیوه های حذف بسترهای شکل گیری قاچاق کاال در مناطق ویژه اقتصادی

۳۲. روش ها و شیوه های حذف بسترهای شکل گیری قاچاق کاال در بازارچه های مرزی

۳۳. مطالعه چگونگی اصالح و بهبود فرآیند وارادات ازطریق شناورهای سنتی و مکانیزه درجهت پیشگیری از قاچاق

۳۴. مدیریت مبادالت مرزی مبتنی بر مواجهه هوشمندانه با تحریم و جنگ اقتصادی

۳۵. امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت های اقتصادی مناطق مرزی

۳۶. تاثیر عوامل ژئواستراتژیک در مبارزه و مقابله با قاچاق کاال با بهره گیری از مدل منتخب استراتژیک

۳۷. طراحی نظام جامع آموزشی کارکنان در سطوح دستگاه ها، کمیسون های استانی و ستاد مرکزی با اتکاء به مدیریت

دانش

۳۸. طراحی دوره های کارشناسی تا دکترا درحوزه اقتصاد پنهان و هماهنگی و پیگیری تا پذیرش دانشجو (پژوهشکده

اقصاد پنهان)

۳۹. بررسی سازوکارهای انگیزشی مناسب برای دست اندرکاران مبارزه به تفکیک دستگاه ها، کمیسیون ها و ستاد مرکزی

۴۰. بررسی روش های موثر در صیانت، حمایت و ارتقای سالمت اداری کارکنان و دست اندرکاران مبارزه

۴۱. طراحی برنامه های کسب و کار به منظور نقش آفرینی مرزنشینان در فعالیت های اقتصادی مرتبط با تقویت معیشت

آنان

۴۲. بررسی تجربیات کشورهای منتخب در ایجاد بازار ارز به منظور ایجاد رقابت سالم در حوزه های ارزی

۴۳. بررسی نقش و جایگاه حکمرانی مطلوب در ستاد مرکزی با رویکرد تقویت و بهره گیری از آن 

۴۴. شناخت جریان های سازمان یافته و باندهای کالن قاچاق ارز و ارائه شیوه ها و روش های پیشگیری و مقابله با آن

۴۵. روش های کاهش زنجیره فرایندهای رسیدگی به پرونده های کالن عدم تعهد ارزی
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۴۶. بررسی وضعیت صادرات و واردات فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی و مصنوعات آن ها با رویکرد کاهش میزان

قاچاق

۴۷. تحلیل هوشمندانه ریسک در چرخه تجارت فرامرزی و کشف تخلفات (روش ها و فرآیندها)

۴۸. بررسی روش های نحوه تسهیل همکاری با سازمان های بین المللی و منطقه ای مرتبط با مبارزه

۴۹. بازآفرینی مدل مشارکت های مردمی (اصناف، تشکل ها، سازمان های مردم نهاد و....) در مبارزه

۵۰. ارزیابی و پایش وضعیت قاچاق محصوالت کشاورزی و دریایی در حوزه سامانه های مرتبط همچون سامانه تجارت

آسان

۵۱. بررسی مفاد موافقتنامه های انعقادی با مراجع ذیربط داخلی و خارجی و نحوه جلب همکاری های بین المللی در

مبارزه

۵۲. بررسی خالء ها و تراکم قوانین اقتصادی و اثرات آن در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز

۵۳. بازبینی و روزآمدسازی قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کاال و ارز

۵۴. بررسی وضعیت قاچاق محصوالت کشاورزی، دامپروری، ماکیان و عوامل زیست محیطی همچون آب و خاک در

جهت مقابله

۵۵. بازمهندسی ساختار سازمانی ستاد از طریق تکنیکهای روزآمد ساختارسازی

۵۶. بازمهندسی ساختار سازمانی دستگاه های عضو ستاد از طریق تکنیکهای روزآمد ساختارسازی

۵۷. مطالعه و بررسی کنوانسیون ها، موافقت نامه ها و قراردادهای بین المللی مرتبط با مبارزه و امور گمرکی

۵۸. تب�ن دیپلماسی اقتصادی ایران و نحوه بکارگیری آن در اقتصاد پنهان و مبارزه با قاچاق کاال و ارز

۵۹. بازمهندسی ساختار سازمانی کمیسونهای استانی از طریق تکنیکهای روزآمد ساختارسازی

۶۰. بررسی فرایندهای تخصیص منابع ارزی با رویکرد پیشگیری از قاچاق ارز

۶۱. بررسی وضعیت ایجاد و توسعه بازار متشکل ارزی (فرصت ها و تهدیدها)

۶۲. دیپلماسی اقتصادی ایران و کشورهای همسایه و نحوه بکارگیری آن در اقتصاد پنهان و مبارزه با قاچاق کاال و ارز

۶۳. بررسی تطبیقی سیستم های حقوقی و قضایی چند کشور هدف در مبارزه با قاچاق کاال و ارز

۶۴. نحوه استفاده از نمایندگی های خارجی در پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز

۶۵. تبین نقش سازمان های مرتبط با تجارت خارجی در ایران با رویکرد پیشگیری و مقابله

۶۶. مطالعه روش های پیشگیری و مقابله با تأمین مالی قاچاق با رویکرد نظارت هوشمند بر تبادالت مالی

۶۷. ارزیابی پرونده های متشکله مظنونان، متهمان و مرتکبان قاچاق کاال به منظور پایش درآمدهای حاصل از قاچاق کاال
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۶۸. بازبینی و اصالح سیاست ها و مقررات ارزی با رویکرد بهره برداری از آن در اصالح نظام ارزی

۶۹. مطالعه روش های موثر در پویش و پایش درآمدهای حاصل از قاچاق درجهت مبارزه ای موثر

۷۰. بررسی فرآیند خروج غیرقانونی ارز با تأکید بر بسترها و شیوه های غیرقانونی آن

۷۱. مطالعه آثار پذیرش معاهده(FATF) در سیستم مبارزه با قاچاق کاال و ارز

۷۲. پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه (FATF ) و آینده مبادالت کاالیی و مالی کشور با جهان

۷۳. ارزیابی فنی سامانه های الکترونیکی مربوط به قاچاق با رویکرد نظارت برفرآیندهای موجود و در جهت بهینه سازی

آن

۷۴. زنجیره تأمین الکترونیک و فروشگاه های مجازی کاال و نقش آن ها در پیشگیری و مقابله

۷۵. کاربرد رایانش فراگستر (سیستم های اطالعات مکانی فراگستر)  (UbiGIS) در مقابله

۷۶. امکان سنجی مراحل پیاده سازی «اینترنت اشیاء» درجهت بکارگیری آن در سطح عرضه

۷۷. کنکاشی در نظریه های توسعه اقتصادی و رابطه آن با قاچاق کاال در اقتصاد ایران

۷۸. مبارزه با قاچاق کالن سازمان یافته و حرفه ای (علل و عوامل، رویکردها، روشها و راهبردها)

۷۹. رفاه اجتماعی و قاچاق کاال و ارز

۸۰. بررسی علل، آثار و پیامدهای قاچاق کاال و ارز در بستر فعالیت های اقتصادی

۸۱. بررسی علل، آثار و پیامدهای قاچاق کاال  و ارز در بستر فعالیت های اجتماعی – فرهنگی

۸۲. بررسی علل، آثار و پیامدهای قاچاق کاال  و ارز در بستر فعالیت های سیاسی امنیتی

۸۳. بررسی علل، آثار و پیامدهای قاچاق کاال  و ارز در بستر فعالیت های نظامی – انتظامی

۸۴. کاربرد سامانه های اطالعات جغرافیایی(GIS) در مدیریت پیشگیری و مقابله

۸۵. آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با رویکرد ارائه اصالحات نهایی

۸۶. بررسی روش های جامعه شناختی و روانشناسی اجتماعی در زمینه قبح فعل و مصرف کاالهای قاچاق

۸۷. بررسی وضعیت ترانزیت خارجی (مبادی، تحلیل فرایند، حجم قاچاق و شیوه های قاچاق) و ارائه راه کارهای

پیشگیرانه

۸۸. طراحی سناریوهای مختلف در زمینه علل نوسانات ارزی و ارائه راهبردهای الزم در مبارزه با قاچاق ارز

۸۹. بررسی تجربیات کشورهای منتخب در شفاف سازی گردش پول و تأثیر آن در قاچاق ارز

۹۰. بررسی روش های نوین توزیع در کشورهای منتخب و پیش بینی اثرات عملی آن بر قاچاق کاال



۹۱. بررسی تجربیات جهان در توسعه مناطق مرزی با تأکید بر اشتغالزایی به منظور بهره گیری در مناطق مرزی ایران 

۹۲. بررسی طرح های سازمان ملل در توسعه مناطق مرزی جهان درجهت پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال

۹۳. بررسی نحوه آمایش سواحل جنوبی ایران (اسکله ها، خورها، جزایر و لنگرگاه ها) با رویکرد پیشگیری و مقابله

۹۴. بررسی مخاطرات اقتصادی ناشی از قاچاق کاال و ارز با استفاده از مدل های ارزیابی اقتصادی

۹۵. بررسی مخاطرات زیست محیطی موثر در اشاعه قاچاق با استفاده از مدل های ارزیابی محیط زیست

۹۶. ارزیابی الیحه توسعه اقتصادی مناطق مرزنشین ازمنظر مبارزه با قاچاق کاال

۹۷. تیپ شناسی و شخصیت شناسی قاچاقچیان کاال و ارز

۹۸. روانشناسی رفتار مصرف کننده کاالهای قاچاق

۹۹. روانشناسی رفتار مصرف کننده کاالهای خارجی

۱۰۰. روانشناسی رفتار مصرف کننده کاالهای ایرانی

۱۰۱. تأثیر نفوذ اجتماعی گروه های مرجع در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز

۱۰۲. بررسی تحول نسلی و نگرش آن ها نسبت به پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز

۱۰۳. ترجیحات مصرف کننده کاالهای قاچاق و رابطه آن با سبک زندگی

۱۰۴. تأثیر گروه های مرجع برای نهادینه سازی فرهنگ مصرف

 

پژوهشگران جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره ۸۳۸۳۲۸۰۲ تماس بگیرند.


