
 

 

 

 

 

 
 

 بسمه تعالی

 دستگاه های اجرایی:برخی برای نگارش پایان نامه )کارشناسی ارشد( از سوی  پژوهشی پیشنهادی  فهرست عناوین

 

 ه جرم قاچاق کاال و مکانیزم های اجرایی آنژنظام کشف جرم به وی (1

 زکاال و اربررسی نحوه ایجاد تناسب جرم و مجازات در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق  (2

 قاچاق کاال و ارز در فضای مجازی و راهکارهای پیشگیری از آن (3

  بررسی آیین دادرسی جرایم قاچاق کاال و ارز. (4

 پیشنهاد انواع سیستم های مدیریت اطالعات در سازمان های مربوطه به منظور حذف یا کاهش پدیده قاچاق  (5

 )بر اساس قانون و برنامه های راهبردی( مبارزه با قاچاق کاالهای طراحی مدل ارزیابی اثربخشی و پیشرفت برنامه  (6

 تاثیر عوامل کالن اقتصادی با قاچاق کاال در ایران (7

 شناخت عوامل اصلی قاچاق کاال در استان های کشور با استفاده از مدل ماتریس ارزیابی عوامل مختلف (8

 تاثیر مقررات خاص نقاط مرزی بر قاچاق کاال (9

 قانونی در برخورد با قاچاق کاالبررسی خالهای  (11

 بررسی رابطه قاچاق و قاچاقچیان با جریانات سیاسی و انتخابات در مناطق مرزی  (11

 بررسی آثار مثبت جلوگیری از پدیده قاچاق در یک صنعت خاص (12

 اثرات قاچاق بر ناامنی اقتصادی (11

 بررسی علمی رابطه قاچاق کاال و ارز با معضل بیکاری )کمی و کیفی( (11

 راهکارهای مبارزه با کاالی قاچاق بر اساس پژوهش های شناختیتدوین  (15

 آسیب شناسی نظام حمل و نقل کاال از منظر قاچاق کاال در کشور (16

 ویژگی های اقتصادی ایران مشابه با  مطالعه ساختار نظام تعرفه ای ایران و مقایسه آن با کشورهای (17

 ی تولیدکننده نفت و فراورده های نفتی و تاثیر آن بر حجم قاچاق منتخبواکاوی تجارت و پیامدهای حذف رایانه انرژی در کشورها (18

 مطالعه ظرفیت های تامین معیشت و توسعه پایدار در مناطق مرزی استان های غرب کشور و استان سیستان و بلوچستان (19

 با قاچاق کاال و ارز در ایران و  سایر کشورهای بررسی تطبیقی نظام مبارزه  (21

 قانونی پیشگیری از قاچاق کاال و ارزشناسایی بسترهای  (21

 .بررسی جرایم قاچاق کاال و ارز از منظر جرم شناسی (22

 
دو دانشجویان مقطع ارشد می توانند پروپوزال تکمیلی خود را به سرکار خانم دکتر الجوردی تحویل نمایند. بدیهی است چنانچه از بندهای فوق 

 علمی پژوهشگر صورت می گیرد.پروپوزال دریافت شد، انتخاب بر اساس توانمندی 

  

 به صورت ذیل است:فوق هریک از موارد )به ریال( الزحمه  حق

 ۳ سطح 2سطح ۱ سطح عنوان

 8،000،000 10،000،000 13،000،000 پژوهشی(-مقاله)علمی

 6،000،000 8،000،000 10،000،000 گزارش سیاستی

 - 30،000،000 50،000،000 نامه )کارشناسی ارشد( حمایت از پایان

 


