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  معاونت/اداره کل/بندر متقاضي

  ژوهشيپطرح  پيشنهادی عنوان

بيان مساله و ضرورت انجام 

مسئله محور کردن  /تحقيق
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 )اختياری( سابقه پژوهش

 

 تكراری نيست تكراری است

  دليل انجام: 

 توضيحات:

. به عبارت ديگر نتيجه هر طررح نمايدمطرح را بيني حوزه عملكرد/اداره کل/بندر های موجود يا قابل پيشبايست شناسايي و رفع چالشبيان مسئله مي *

 گردد. وری و يا توسعه عمليات بندری و درياييپذيری، بهبود بهرهافزايش رقابت ،رفع يك چالش، معضل تج بهنم ،پيشنهادی

مبتال بره های تحقيقاتي هستند که با استفاده از زمينه و بسترشناختي و معلوماتي که توسط تحقيقات بنيادی فراهم شده برای رفع نيازمندیکاربردی:  -1

 گردد.گرفته و منجر به ايجاد راهكارهايي برای افزايش بهره وری، روش انجام کار، بهبود فرايندها و تسهيل امور مير مورد استفاده قراسازماني 

ها، است. در واقع، اين نوع پژوهشو خدمات بندری و دريايي محصوالت ، پژوهش توسعه ای، عمدتا متوجه نوآوری در فرآيند ها، ابزار ها : ایتوسعه -2

، به کارگيری روش علمي برای حل مسائل در يك موقعيت مكاني و زماني خاص آنهدف از داشته و هايي هستند که تأکيد آنها بر کاربرد مستقيم پژوهش

 است.

و توسعه ای است چون به دنبال ارائه الگو کاربردی است. توسعه –اين تحقيق بر مبنای دستاورد يا نتيجه تحقيق، يك تحقيق توسعه ای راهبردی:  -3

تواند توسط محققين مطالعات مديريت راهبردی مورد باشد. کاربردی است چون نتايج آن ميشناسي در حوزه مطالعات مديريت راهبردی ميدانش روش

 استفاده قرار گيرد.


