اولویت اهی ژپوهشی اداره کل تعاون ،کار و رافه اجتماعی استان زید (سال )8931
ردیف

حوزه

زمینه اولویتهاي پژوهشی

تخصصی

*** بررسی و تعیین سیاستهاي توسعه و ارتقاء اکوسیستمهاي کارآفرینی منطقهاي و

1

بومیسازي آن با استفاده از مطالعات تطبیقی
*** بررسی میزان اثرگذاري سیاستها و برنامههاي اشتغال ده سال اخیر بر شاخصهاي

2

کلیدي بازار کار
*** راهکارهاي توسعه اشتغال دانش بنیان

3

بررسی تأثیر اعطاي تسهیالت بانکی به روستائیان بر ایجاد کسب و کار جدید در

4

روستاهاي استان
اولویت بندي موانع و مشکالت توسعه کسب و کار در روستاهاي استان یزد

5

بررسی روشهاي آموزش کارآفرینی به منظور شناسایی اثر بخش ترین روش آموزش
کارآفرینی با تکیه بر مطالعات بینالمللی و مدلهاي موفق موجود در کشور براي گروه

6

هاي سنی زیر 12سال12 ،تا 11و باالتر از 11سال و اجرا در استان یزد

9
11

اشتغال و کارآفرینی

7
1

میزان اثربخشی اعطاي تسهیالت بر حوزه کارآفرینی و تاثیر آن در مدلهاي موفق موجود
بررسی نقش مثبت یا منفی سایتها ،اپلیکیشنها و شبکههاي مجازي در استخدام و به
کارگماري کارجویان و دالیل موفقیت برخی از مهمترین سایت ها ،اپلیکیشن ها و
شبکههاي مجازي
اولوبت بندي عوامل اجتماعی و اقتصادي تأثیرگذار بر کارآفرینی و اشتغال در استان یزد
مطالعه و شناسایی مشاغل خانگی جدید و امکان توسعه و بومیسازي آنها و ارائه
راهکارهاي حضور پایدار و موفق محصوالت مشاغل خانگی در بازارهاي داخلی و خارجی

11

بررسی نقش آموزش و پرورش در اشتغال

12

بررسی نقش آموزش عالی در اشتغال

13

پایش توانمندي ها و قابلیت هاي نیروي کار شاغل و آماده به کار استان

14

آموزش و توسعه نیروي کار مبتنی بر شبکههاي اجتماعی در فضاي مجازي

15

تاثیر تغییرات فناوري بر بازار کار ایران (با رویکرد آینده پژوهی)

16

تحلیل وضعیت کارجویان ثبت نام شده در سامانه کاریابی

17

شناسایی و اولویت بندي عوامل موثر بر اشتغال جوانان

11

بررسی تاثیر انواع مختلف گردشگري (روستایی ،شهري ،سالمت و  )...بر اشتغال

19

راهکارهایی به منظور فرهنگسازي در خصوص پذیرش انجام کارهاي سخت و وجدان
کاري جهت جلوگیري از بیکاري

اولویت اهی ژپوهشی اداره کل تعاون ،کار و رافه اجتماعی استان زید (سال )8931
ردیف

حوزه
تخصصی

*** نقش موثر مجموعه هاي فرهنگی ،ورزشی و تفریحی در ارتقاء سالمت جسمی،

22

امور اجتماعی

21
21

زمینه اولویتهاي پژوهشی

روحی ،روانی و ...جامعه
تحلیل و ارائه راهکارهاي روشهاي بازاریابی و درآمدزایی اماکن ورزشی مجموعه تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان
ارزیابی ساختار قامتی ایستا و پویاي مشاغل در جامعه ایرانی و تدوین پروتکلهاي
پیشگیري از آسیبهاي بدنی در مشاغل مختلف

24

*** آسیب شناسی قانون و مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان آور

25

آسیب شناسی اجراي مقررات ایمنی و حفاظت فنی

26
27

روابط کار

23

تدوین پکیج کتابچه هاي حرکات اصالحی و طراحی و ساخت اپلیکیشین هاي مرتبط

ارائه چارچوب رتبه بندي ایمنی شرکتهاي پیمانکاري در حوزه ساخت و ساز
بررسی راهکارهاي اشتغال مجدد مقرري بگیران بیمه بیکاري

29

برآورد تعداد مشمولین قانون کار

31
31

پشتیبانی

21

بررسی فعالیت تشکلهاي کارگري ،و رضایت کارگران از عملکرد آنها

آسیب شناسی فرآیند پاسخگویی به شکایات مردمی در مجموعه تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و ارائه راهکارهاي مناسب براي بهبود آن
اصالح فرآیند و بررسی راهکارها در راستاي کاهش مراجعات حضوري کارگران و
کارفرمایان به اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان

*** توجه :موارد اشاره شده در جداول فوق ،به عنوان محور اولویتدار مطرح شده است که میتوان از
هر یک ،چندین طرح تحقیقاتی استخراج کرد.

