
فهرست طرح هاي پژوهشی

شماره لیبلسال انتشارنویسنده/ گروه تحقیقاتیعنوان طرحردیف

ط.پ 139042علیرضا پورممتازطرح پژوهشی به روز رسانی، ویرایش و آماده سازي فرهنگنامه کاربردي خصوصی سازي1

ط.پ 138916جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس (وحید فعالیت)بررسی تطبیقی نحوه خصوصی سازي شرکتهاي پست و مخابرات و ارائه مدل اجرایی براي کشور2

ط. پ 138932دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (مجتبی امیري)ارائه راه کارهاي عملی به منظور توسعه مشارکت بخش هاي خصوصی و تعاونی در ورزش کشور و خصوصی سازي در این حوزه3

ط. پ 138933انجمن اقتصاد انرژي ایران (مرتضی بهروزي فر)بررسی تطبیقی  خصوصی سازي نیروگاهها در کشورهاي مختلف و ارائه مدل براي ایران4

ط. پ 138934جهاد دانشگاهی واحد تهران (احمد میدري)طرح پژوهشی راهکارهاي عملی توانمندسازي بخشهاي خصوصی و تعاونی5

6
بررسی تطبیقی ساختار و ساز و کار اجرایی انجام فعالیت سازمانی نهاد مجري برنامه خصوصی سازي در کشورهاي منتخب و ارائه راهکارهاي اجرایی در 

این خصوص
ط.پ 138935معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز (فالح شمس)

ط.پ 138936موسسه تحقیقات اقتصاد مالی بهین (حمید کردبچه)بررسی تطبیقی شاخصهاي شفافیت در برنامه خصوصی سازي کشورهاي منتخب و ارائه پیشنهادات عملی براي ایران7

ط.پ 138938 پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس (حمید ریاضی)بررسی تطبیقی  واگذاري مالکیت شرکتها به کارکنان و مدیران در کشورهاي مختلف و ارائه مدل مناسب در ایران8

ط.پ 138939دانشگاه علوم اقتصادي (مهدي صادقی شاهدانی)اولویت بندي واگذاري شرکتهاي گروه دو قانون اصل 44 و تعیین سهم بهینه هر شرکت از واگذاري در هر فعالیت9

ط.پ 138940دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج (محمد شبانی)مقایسه تطبیقی مدلهاي ارزیابی عملکرد شرکتهاي واگذار شده به بخش غیر دولتی و ارائه مدل بهینه ارزیابی عملکرد براي ایران10

ط.پ 138941علیرضا پورممتازتألیف و تدوین فرهنگنامه کاربردي خصوصی سازي به صورت تشریحی و دو زبانه11

ط.پ 13893 سازمان خصوصی سازي، دفتر نظارت و ارزیابیارزیابی عملکرد واحدهاي دولتی واگذار شده به بخش خصوصی 121389

13
بررسی تطبیقی ساختار و سازو کار اجرایی نهادهاي حقوقی تنظیم مقررات در حوزه انحصارات، Regulatory body،  با رویکرد ارائه مدل در این 

خصوص
ط.پ 138815جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس (داود هادي فر)

ط. پ 138830مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریف (مهدي زیودار)بررسی تطبیقی خصوصی سازي فعالیتهاي حوزه راه و ترابري (صنعت حمل و نقل) با رویکرد ارائه مدل براي ایران14

ط. پ 138831دانشکده مطالعات جهان (دکتر آخوندي)بررسی نحوه همکاري متقابل دولت ها و نهادهاي مالی (با تأکید بر بانک هاي سرمایه گذاري) در خصوصی سازي و پیشنهادات عملی براي ایران15
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ط.پ 138837شرکت فن آوران مدیریت ویرا (میرمحمد خاتمی)ارائه الگوي نحوه ترغیب و هدایت کارآفرینان کشور به مشارکت باالتر در برنامه خصوصی سازي16

ط.پ 13882 سازمان خصوصی سازي، دفتر نظارت و ارزیابیارزیابی عملکرد واحدهاي دولتی واگذار شده به بخش خصوصی 171388

ط.پ 138843موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادي ایران (نصیري اقدم)آسسیب شناسی خصوصی سازي در ایران و ارزیابی عملکرد شرکتهاي واگذار شده18

ط.پ 138728پژوهشکده امور اقتصادي و دارایی (پریوش جعفري) مشارکت بخش خصوصی در آموزش وپرورش کشور19

ط.پ 13871 گروه کارشناسان ایرانارزیابی عملکرد واحدهاي دولتی واگذار شده به بخش خصوصی 201387

ط.پ 138617_پروژه برنامه ریزي راهبردي، طراحی فرآیندها، ساختار و ارائه نقشه راه طرح سهام عدالت به همراه پیوست21

ط.پ 138619مهدي همتیتدوین راهکارهاي اجراي سیاست هاي کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا (به همراه احکام اجرایی آن)22

ط.پ 138614 دانشگاه تهران (موسسه مطالعات آمریکاي شمالی و اروپا) بررسی نقش دولت در مدیریت اقتصاد ملی انگلستان و جایگاه بخش خصوصی در آن23

ط.پ 138320_بررسی و تحلیل وضع موجود بخش شرکتهاي دولتی و تعیین اولویتها و پیشنهاد نحوه واگذاري شرکتهاي دولتی و وابسته به دولت24

ط.پ13837 پژوهشکده امور اقتصادي (محمدرضا منجذب)مقایسه سرمایه گذاري هاي بخش دولتی و خصوصی در فرآیند خصوصی سازي ایران (دو مرحله)25

ط.پ13825پژوهشکده امور اقتصاديطرح توسعه نظام بیمه اي با تأکید بر خصوصی سازي صنعت بیمه26

ط.پ13809پژوهشکده امور اقتصادي (احمد خداویریدي)تحلیل اثر متغیرهاي کالن اقتصادي بر درآمدهاي مالیاتی با استفاده از تکنیک هم انباشتگی27

ط.پ13774 مسعود حاجی زاده میمنديطرح ارزیابی سیاست واگذاري سهام دولتی و متعلق به دولت به کارگران28
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