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 عىًان پصيَص پیطىُادی: 

ثرش صٌعت ،هعسى ٍتجبضت اؾتبى کطزؾتبى تَؾعِ تسٍیي ثطًبهِ ضاّجطزی  

 

 چٍ مسائل، ویازَا ي یا مطکالتی در فعالیت َای سازمان مربًطٍ، مىجر بٍ تعریف ایه پريشٌ ضدٌ است؟ 

ٍ ضطٍضت  زؾتیبثی ثِ ضاّجطز ّبی تَؾعِ حَظُ هتٌبؾت ثب هعیت ّبی  تَؾعِ ًیبفتگی ثرش ّبی صٌعتی ٍتجبضی اؾتبى زض قیبؼ هلی ٍهٌطقِ ای

 اؾتبى 

آن َا پاسخ دادٌ می ضًد چیست؟  سًاالت کلیدی کٍ در ایه پصيَص بٍ  
 

 تبحیط عَاهل هحیطی ثط ضٍیکطز ؾبظهبى ثِ چِ صَضت اؾت؟ 

 ؾبظهبى اظ هٌظط اؾتطاتػیک چِ ظهبًی هَفق ذَاّس ثَز؟ 

 ؾبظهبى چِ ضاّکبضّبیی ثطای هَفقیت زض آیٌسُ زاضز؟ 
 

 وتایج کاربردی ي دستايردَایی کٍ در پایان پريشٌ حاصل می گردد چیست؟ 
 

ما را بسًی   جایگاٌ صىعتی يمعدوی استان در سطح ملی ي بیه المللی ي ارایٍ مدل قابل اجرا جهت تًسعٍ اقتصادی  ي صىعتی استانضريرت بررسی 

تًاوستٍ است در سطح جُان در سازمان َای اوتفاعی ، َدايت می کىد کٍ   مديريت استراتژيك بعىًان  يك رييكرد جامع ي تًاومىد ، امريزٌ 

مًرد  غيراوتفاعی ي ديلتی جايگاٌ ييژٌ ای بدست آيرد . در ايه رييكرد ، تاثير عًامل محيطی بر عملكرد سازمان پر روگ تر از رييكردَای ديگر 

تريه تًجٍ قرار گرفتٍ است . از مىظر استراتژيك، سازمان زماوی مًفق خًاَد بًد کٍ بتًاود در ميدان رقابت با استفادٌ از مىابع مًجًد ، باال

.جايگاٌ را بدست آيرد  

 

 سازمان مربًطٍ بٍ چٍ وحًی می تًاود از وتایج کاربردی طرح استفادٌ کىد ي آن َا را اجرا وماید؟ 

 زض ایي ضاؾتب ؾبظهبى ؾعی زاضز ضوي تجییي هبهَضیت ٍ چشن اًساظ آیٌسُ ، ًقبط قَت ٍ ضعف زاذلی ٍ فطصت ّب ٍ تْسیسّبی هحیطی ضا شٌبؾبیی

 .اظ ضتجِ ثیؿت ٍّشتن ثِ ؾوت هیبًگیي کشَضی تعییي ًوبیس ضا ؾتطاتػی ّبی هٌبؾت ثطای اضتقبی جبیگبُ ذَزٍاّساف ٍ ا
 

 احطات کبضثؿت ًتبیج تحقیق ثط افعایش ثْطُ ٍضی ؾبظهبى چِ ذَاّس ثَز؟ 
هٌبثع ططحْب ٍٍاحسّبی ضاکس ثِ چطذِ  فعبلیت ّبی اقتصبزی هَحط ثط اضتقب زضآهس ؾطاًِ هطزم اؾتبى ثکبضگیطی هجس ز  

 زاًبیی هحَض ًوَزى فعبلیت ّبی ؾبظهبى ٍاضتقب ثْطٍضی هٌبثع اًؿبًی ؾبظهبى 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 عىًان پصيَص پیطىُادی: 

ٍ اضایِ ضاُ حل ضفع هشکالت آًْبّب ٍ ًَاحی صٌعتی ٍ صٌبیع هؿتقطزض آًْب زضاؾتبى  آؾیت شٌبؾی شْطک   

 چٍ مسائل، ویازَا ي یا مطکالتی در فعالیت َای سازمان مربًطٍ، مىجر بٍ تعریف ایه پريشٌ ضدٌ است؟ 

ثرشی اظ  تعطیلی ٍ تغییط کبضثطی، ٍجَز هشکالت ظیطثٌبیی، عسم اهکبى تَؾعِ ٍاحسّبی فعبل ،ًوبیی اؾتقطاض ٍاحسّبی غجط هطتجطهشکل جب

اصلی  یّب هحبصطُ شسى شْطک، هشکل تَؾعِ شْطک ّبی هَجَز ،اهکبًبت ظیطثٌبیی ٍثْساشتی هشتطکًجَز تبؾیؿبت ٍ ،ٍاحسّبی هَجَز

 تَؾط ًَاحی هؿکًَی غیط هجبظ

 سًاالت کلیدی کٍ در ایه پصيَص بٍ آن َا پاسخ دادٌ می ضًد چیست؟ 
 

 صٌعتی اؾتبى چیؿت؟ زالیل شکؿت ٍاحسّبی تعطیل ٍ ضاکس زض شْطکْبی 

 ضاّْبی  ثطگطزاى ایي ؾطهبیِ ّبی هلی ثِ چطذِ اقتصبزی کسام اؾت؟ 
 

 وتایج کاربردی ي دستايردَایی کٍ در پایان پريشٌ حاصل می گردد چیست؟ 

 شْطک صٌعتی زض زؾت احساث تَؾط شطکت شطکْبی صٌعتی اؾتبى زض پبؾد گَیی ثِ ًیبظ ظهیي صٌعتی. 7شْطک فعبل ٍ  9ایجبز 

ْب زض حس ظطفیت ّبی تَؾعِ اؾتبى عول ًٌوَزُ ثلکِ ذَز ضکَز ؾطهبیِ ًِ تٌ ّبی اؾتبى زّس کِ زض ؾِ زِّ گصشتِ زض شْطک ثطضؾی ّب ًشبى هی

.گصاضی ّبی هَجَز زضآى هشکالت عسیسُ ای زض عطصِ ّبی هرتلف ایجبز ًوَزُ اؾت  

تفادٌ کىد ي آن َا را اجرا وماید؟ سازمان مربًطٍ بٍ چٍ وحًی می تًاود از وتایج کاربردی طرح اس  

کِ  ثب تَجِ ثِ کوجَز ؾطح صٌعتی زض اؾتبى  زض چبضچَة ثطًبهِ ّبی تَؾعِ صٌعتی هٌطقِ ثوٌظَض اؾتقطاض ٍ ؾبهبًسّی صٌبیع ثگًَِ ای شکل گیطز

.حل ًوبیسظهیٌِ ضا  ًیبظ تَؾعِ اقتصبزی ٍاجتوبعی اؾتبى زض ایي   

ایص بُرٌ يری سازمان چٍ خًاَد بًد؟ اثرات کاربست وتایج تحقیق بر افس  
 

هٌبثع ططحْب ٍٍاحسّبی ضاکس ثِ چطذِ  فعبلیت ّبی اقتصبزی هَحط ثط اضتقب زضآهس ؾطاًِ هطزم اؾتبى ثکبضگیطی هجس ز  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 عىًان پصيَص پیطىُادی: 

هٌظَض ِ غئَ فیعیک ٍ ظهیي شٌبؾی َّایی  .ث ئَ شیوی ،غثطضؾی ٍ تْیِ ًقشِ جبهع هعسًی اؾتبى کطزؾتبى زض شیت ّبی شْطؾتبًی  اظ هٌظط 

ّن  ِ ای  ٍ هطتجط ث پطٍُ  ظًجیط ُ اضایِ  زؾتیبثی ثب آًَهبلی ّبی ٍ شذبیط هعسًی اؾتبى زض قبلت  

 چٍ مسائل، ویازَا ي یا مطکالتی در فعالیت َای سازمان مربًطٍ، مىجر بٍ تعریف ایه پريشٌ ضدٌ است؟ 

هٌبثع هعسًی اؾتبى  زثسلیل ًبقص ثَزى هطبلعبت ظهیي شٌبذتی اؾتبى ثوٌطَض شٌبؾبیی هعیت ّبی اقتصبزی قبثل ثْطُ ٍضی پبییي ٍ  ثْسض ضفتي 

 ؾطهبیِ گصاضی ثرش  هعسى زضاؾتبى

 سًاالت کلیدی کٍ در ایه پصيَص بٍ آن َا پاسخ دادٌ می ضًد چیست؟ 
 

  ِصَضتی اؾت؟ؾطح تکٌَلَغیکی فطآیٌس غبلت زض اؾترطاج ٍ ثْطُ ثطزاضی ثِ چ 

 جْت تَؾعِ فطآیٌس ثْطُ ثطزاضی اظ هعبزى اؾتبى چِ ضاّکبضّبیی ٍجَز زاضز؟ 

 وتایج کاربردی ي دستايردَایی کٍ در پایان پريشٌ حاصل می گردد چیست؟ 

ظ ؾطح تکٌَلَغی ًبظلی ثطزاضی اُ ثْط ٍاحس هعسًی زاضای پطٍاًِ ثْطثطزاضی زض اؾتبى پی هی ثطیین کِ فطایٌس غبلت زض اؾترطاج ٍ 333ثب ثطضؾی 

ٍجِ غبلت  هی ثبشس. ثطزاضی فطایٌسی غیط ترصصی زض قیبؼ ثب تکٌَلَغی ّبی ًَیي هعسى کبضیُ ثطذَضزاض ثَزُ ٍفطایٌس حجت هحسٍزُ تب ظهبى ثْط

ٍایي ضًٍس ًِ  َز ًساضز.ًَهبلی ّبی هعسًی اؾتبى ثصَضت زقیق ٍجآیٌی ثَزُ ٍ اطالعبت فٌی ٍزقیق اظ ئایي پطٍاًِ ّبی هعبزى شي ٍؾٌگ الشِ ٍتع

ّسض هی ثطز. ضطٍت تَؾعِ اقتصبزی اؾتبى ِ قیوتی ضا ًیع ث تٌْب  ثبعج افعایش ثبطلِ  ٍکَض شسى هعبزى هَجَز هی شَز ثلکِ هٌبثع عظیوی ٍگطاى

ز.ثطزاضی اظ هعبزى ثط اؾبؼ تْیِ ًقشِ ّبی زقیق ظهیي شٌبؾی ٍتَؾط هترصصیي صَضت پصیطُ العام هی ًوبیس فطایٌس ثْط  

 سازمان مربًطٍ بٍ چٍ وحًی می تًاود از وتایج کاربردی طرح استفادٌ کىد ي آن َا را اجرا وماید؟ 

 

؟ اثرات کاربست وتایج تحقیق بر افسایص بُرٌ يری مىابع استان  چٍ خًاَد بًد  

 ثْطثطزاضی اظ اًْب ز ٍ ثؿتط ؾبظی جََشٌبذت هٌبثع ظیط ظهیٌی ه

 تقَیت صٌبیع فطاٍضی ٍ زض ًْبیت فعبل ؾبظی هٌبثع هَضز ًیبظ فعبلیت ّبی اقتصبزی اؾتبى زض حَظُ هعسى 
 



 

 

 

 

 

 

 عىًان پصيَص پیطىُادی: 

ثطضؾی قَاًیي ٍهقطضات هطتجط ثب ثرش صٌعت ٍهعسى ثوٌظَض زؾتیبثی ثِ پیش ًَیؽ ططحْب ٍلَایح قبثل ططح ثوٌظَض ضفع   ،آؾیت شٌبؾی حقَقی

هیت اقتصبزی اظ ؾیوبی اؾتبى ٍ کوک ثِ تؿطیع  تَؾعِ صٌعتی ٍهعسًی اؾتبىهحطٍ  

 چٍ مسائل، ویازَا ي یا مطکالتی در فعالیت َای سازمان مربًطٍ، مىجر بٍ تعریف ایه پريشٌ ضدٌ است؟ 

ضٍظافعٍى  ثؿیبض هعٌب زاضی ضا ثب اؾتبًْبی چطذِ فقط ،ثیکبضی ٍ تَؾعِ ًیبفتگی زض اؾتبى کطزؾتبى زِّ ّبؾت  ًِ تٌْب ازاهِ زاشتِ ثلکِ فبصلِ 

 .اضزقطجی کشَض پیسا کطزُ اؾت  کِ ثب تَجِ ثِ تغییط شطایط ٍعسم اهکبى حقَقی زٍلت زض شطایط حبضط  اثعاض قبًًَی ضفع هحطٍهیت ّب زض زؾت ًس

 سًاالت کلیدی کٍ در ایه پصيَص بٍ آن َا پاسخ دادٌ می ضًد چیست؟ 
 

  اؾتبى زض چِ ٍضعیتی قطاض زاضز؟ظطفیت اشتغبل صٌعتی 

 جْت هقبثلِ ثب ثحطاى ثیکبضی ٍ تَؾعِ ًیبفتگی اؾتبى چِ ثبیس کطز؟ 

 وتایج کاربردی ي دستايردَایی کٍ در پایان پريشٌ حاصل می گردد چیست؟ 

ٍاحسّبی صٌعتی اشتغبل کوتط اظ ثصَضت اؾوی )کِ ثطضؾی زقیق ضکَز     ّن ًفطی آى 00333اؾتبى کطزؾتبى ثب زاضا ثَزى ظطفیت اشتغبل صٌعتی 

ًطخ ضشس هٌفی تَؾعِ اقتصبزی  ُ،ثیکبضی فعایٌس ،هیلیَى ًفط ٍزض آهس ؾطاًِ پبییي ایي هیعاى ضا زض عول ًشبى هی زّس( زض هقبثل جوعیتی یک ًٍین

حوبیت اظ ؾطهبیِ گصاضی ٍ تَؾعِ ضا زض قیبؼ هلی ًؿجت ثِ هیبًگیي کشَضی ًشبى هی زّس ایي ٍضعیت ثحطاًی ضطٍضت زؾتیبثی ثِ قَاًیي ٍیػُ 

. اقتصبزی زض اؾتبى طلت هی ًوبیس  

 سازمان مربًطٍ بٍ چٍ وحًی می تًاود از وتایج کاربردی طرح استفادٌ کىد ي آن َا را اجرا وماید؟ 

قبزض ثِ  تبهیي هٌبثع ضفع هحطٍهیت اظ چْطُ اقتصبزی ٍاجتوبعی  اقتصبزی هؿئَلیي ثب اؾتفبزُ اظ اثعاض قبًًَی حوبیت اظ ؾطهبیِ گصاضی ٍ تَؾعِ 

ذَاٌّس ثَز.اؾتبى   

 

 اثرات کاربست وتایج تحقیق بر  تًسعٍ اقتصادی اجتماعی استان چٍ خًاَد بًد؟ 
 

ی قطجی فطاّن ذَاّس ثؿتط ّبی قبًًَی ٍحقَقی ججطاى عقت هبًسگی اؾتبى زض ؾطح هلی ٍثیي الوللی ضا زضیک فطایٌس جْشی ًؿجت ثِ اؾتبًْب

 ًوَز 
 


