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 پایش فعالیت های آینده نگاری در اتریش .1

 

  های  تغییرات صورت گرفته در راستای پیشرفت اتریش در زمینهتحقیقات، تصمیمات و

 حرکت همپای سایر کشورها علمی، تجاری، فناوری و

 

 تحلیل اقتصادی ایران .2

 

 بررسی و تحلیل شاخص های مختلف دخیل در امور اقتصادی کشور اعم از شاخص های 

ن ها و همچنین و عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار بر آ نفت-طال-مهم بورس، نرخ ارز

 وضعیت اقتصادی در آیندهپیش بینی 

 

 یلت محور و اخالق گراسازمان های فض .3

 

  مطالعاتی پیرامون ویژگی ها، مولفه های اصلی و شاخص های مهم و نحوه پیاده سازی در

 این سازمان ها، بررسی فواید، نتایج و تاثیرات این سیستم در آینده سازمان

 

 روایات و قرآن گاهدید از نخبگان حقوق و وظایف ،مفهوم بازشناسی .4

 

  بررسی معنی، مفهوم و ویژگی های نخبه از دیدگاه قرآن کریم و احادیث و روایات، نقش

 وظایف نخبگان نسبت به جامعه  و اسالمی-نخبگان در دیدگاه ایرانی

 

 دولت الکترونیک .5

 

 ر ایران و جهان و د بررسی نتایج کمیسیون ها تشکیل شده، آینده آن، بررسی روند پیشرفت

 تا کنون  دولت الکترونیکآن ها، تاثیرات  مقایسه



 

 بررسی ابعاد مختلف کارآفرینی در هند .6

 

 ر و محرک، اقدامات بررسی چگونگی شروع، رشد و توسعه کارآفرینی در هند، عوامل موث

 بررسی چشم انداز هند در این عرصه صورت گرفته و

 

 پیشرفتهیادگیری سازمانی در سازمان ها با فناوری های  .7

 

 سازمان، چگونگی  های یادگیرنده و یادگیری سازمانی، تاثیرات آن برهای بارز سازمانویژگی

 حاصله نتایج سازی آن وشدن به سازمان یادگیرنده، پیادهتبدیل

 

 در آذربایجان به نام آسان سرویس خدمات دولت دفاتر پیشخوانبررسی سازمانی مشابه  .8

 

 تاثیر وجود ائه شده در این مراکز، چگونگی ارائه خدمات، مطالعه و آشنایی با خدمات ار

 دی، اجتماعی، برنامه های آتی ختلف اقتصاهات مچنین مراکزی از ج

 

 گرجستان  دردفاتر پیشخوان خدمات دولت  مشابه سازمانی بررسی .9

 

 وجود تاثیر خدمات، ارائه چگونگی مراکز، این در شده ارائه خدمات با آشنایی و مطالعه 

 آتی های برنامه و اجتماعی اقتصادی، مختلف جهات از مراکزی چنین

 

 کانون دفاتر پیشخوان .11

 

 هداف و برنامه ها، ، چگونگی رشد، اذکر تاریخچه و دالیل تشکیل کانون دفاتر پیشخوان

 آن اجتماعی تاثیرات بخش های مختلف و

 

 بیت کوین و انواع پول دیجیتال .11

 

 ،چگونگی پیدایش، میزان جایگاه فعلی آن در جهان و ایران بررسی انواع پول دیجیتال ،

 آن  از و چگونگی استفادهاعتبار 



 

 در رقابت با ساسونگ و آیفون شرکت نوکیا و علل شکست آنروند فعالیت بررسی  .12

  

 

وری با استفاده از بهره تمامی پژوهش های صورت گرفته در این واحد به منظور ارتقاء سطح کیفی و افزایش

 روش های نوین و به روز دنیا و بومی سازی کردن روش ها جهت اجرا صورت پذیرفته است. 

 

 واحد پژوهش کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

                                                                                         


