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  و حمل و نقل لجستیک  .1

های منطقه آزاد ماکو به های لجستیکی موردنیاز برای توسعه صادرات با توجه به پتانسیلزیرساخت 

 های مختلف حمل و نقلهای کاالیی و شیوهگروه تفکیک

 های لجستیکی نسل جدید در منطقه آزاد ماکوگیری شرکتمطالعه الزامات ایجاد و شکل 

گذاری حوزه های سرمایهاندازی طرحمطالعه تسهیل ضوابط و مقررات مرتبط با صدور مجوزهای راه 

 لجستیک و حمل و نقل

 های لجستیک هوشمند در منطقه آزاد ماکوبندی زیرساختشناسایی و اولویت 

 های توسعه پایدارمطالعه توسعه لجستیک سبز و استقرار استراتژی 

 ریزی تقاضای سفر جهت استفاده در منطقه آزاد ماکوهای برنامهمطالعات ساخت مدل 

 مطالعه و بررسی نقش حمل و نقل ترکیبی در توسعه اقتصادی منطقه آزاد ماکو 

 معیارهای کلیدی تأثیرگذار بر تقاضا و عرضه بخش حمل و نقل در منطقهبررسی عوامل و  

  ها و تهدیدات های کلیدی تغییر الگوی ترانزیت در منطقه و فرصتبررسی و تحلیل روندها و مؤلفه 

 موجود     

 مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش تقاضای ترانزیت و راهکارهای بهبود آن 
رقابتی  های ترانزیت هدف افزایش مزیتانیسم های تعیین عوارض و تعرفهبررسی الگوهای موفق طراحی مک 

 ترانزیت از کشور

 های بار و مسافر در منطقه آزاد ماکوهای ایجاد و توسعه پایانهامکانسنجی و تحلیل نیازمندی 

 کشورهای منطقه و مقایسه با ایران LPI (logistics performance index) و تحلیل رتبهبررسی  

اقدامات  ها و منطقه و همچنین، برنامههای لجستیک در کشورهای بررسی تحوالت توسعه زیرساخت 

 المللیآنها برای ارتقاء لجستیک و افزایش سهم از ترانزیت بین

 منطقه آزاد ماکو و کشورهای منطقه لجستیکی های رشد و توسعه همکاریو مطالعه زمینهبررسی  

           بررسی و امکانسنجی ایجاد ترمینال کارگو در فرودگاه منطقه آزاد ماکو با تمرکز بر صادرات  

 محصوالت کشاورزی      

 پتانسیل صادرات و واردات بار از طریق منطقه آزاد ماکو و امکانسنجی بررسی 

 منطقه آزاد ماکوالمللی مسافر فرودگاه های توسعه شبکه پروازی داخلی و بینفرصت بررسی 

 راهکارهای افزایش درآمدهای غیرهوانوردی در فرودگاه ماکو و امکانسنجی بررسی 

 در فرودگاه ماکوعمومی و آموزشی هوانوردی توسعه و امکانسنجی راهکارهای  بررسی 

المللی در ها و الزامات ارتقاء نقش فرودگاه ماکو در توسعه گردشگری داخلی و بینبررسی نیازمندی 

 قه آزاد ماکومنط
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 و گمرک بازرگانی، تجارت .2

 
 مطالعات عملی برندسازی تولیدات منطقه 

بررسی رابطه بین تسهیالت تجارت خارجی با میزان شفافیت قوانین و مقررات صادرات و واردات  

 مناطق آزاد

 المللیهمسوسازی قوانین و مقررات امور گمرکی مناطق با قوانین و مقررات ملی و بین 

 های گمرکی و برونهای مشارکت بخش خصوصی در ارتقاء زیرساختسازی شیوهحی و پیادهطرا 

 گرایانهسپاری امور تصدی

 راهکارهای افزایش صادرات غیرنفتی 

 مطالعه تطبیقی تعرفه مؤثر کشورهای در حال توسعه با کشورهای نوظهور و توسعه یافته 

 نمودن محصوالت تولیدی منطقهمطالعه بازار کشورهای همجوار با هدف صادراتی  

 گذاریها و تهدیدات منطقه در مقابل رقبا جهت سرمایهمطالعه و شناسایی مزیت 

 گذاری در منطقه آزاد ماکو با مناطق آزاد ترکیه و گرجستانمطالعه تطبیقی نحوه جذب سرمایه 

های منطقه ویژگیگذاری با تأکید بر های نوین بازاریابی و جذب سرمایهمطالعه و شناسایی شیوه 

 آزاد ماکو
 
 

                                   دامپروری و شیالت کشاورزی،  .3

 
 آباد تحقیقات الزم جهت ارائه الگوی کشت اقتصادی و سازگار با اراضی پایاب سد کرم 

 بررسی سازگاری درختان جنگلی با مزایای اقتصادی متناسب با منطقه  

 بررسی مسائل و مشکالت پرورش آبزیان مثل شاه میگو و ماهیان گرم آبی در حوزه منطقه آزاد ماکو  

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی با ارزش افزوده باال مثل زعفران، زرشک و گل محمدی  

 آباد کرم در اراضی پایاب سد

 بررسی امکان پرورش اقتصادی بلدرچین، شترمرغ و بوقلمون  

 معدن و صنعت  .4

 
های نوین در حوزه صنعت و معدن )مطالعه و های پیشرفته و استفاده از فناوریانتقال تکنولوژی 

های جدید در اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی به ویژه منیزیت، مس، بازالت استفاده از روش

 تزئینی و توسعه صنایع وابسته(های و سنگ

های پوشاك، صنایع غذایی، لوازم خانگی، صنایع های تأمین تولید در زمینهمطالعه بر روی زنجیره 

های مورد نیاز و پتروشیمی )اقالم پالستیکی، آرایشی و بهداشتی( و صنایع معدنی و ایجاد زیرساخت

 طلق منطقههای نسبی و م استقرار واحدهای تولیدی بر پایه مزیت
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بررسی راهکارهای افزایش راندمان تولید و بهبود کیفیت و فرآیندها در واحدهای صنعتی و معدنی و  

 ریروی انسانی واحدهای تولیدی مذبوآموزش و مدیریت بهینه ن

 

   گردشگری  .5

 منطقه  گردشگری هدف بازارهای بررسی و شناسایی 

  منطقه در گردشگران رفتاری الگوهای شناسایی و مطالعه 

 های حل آن ها و روشگذاری در گردشگری منطقه و تکنیکهای سرمایهو چالش بررسی موانع 

 آن  افزایش راهکارهای و منطقه به ورودی گردشگران کردهزینه میزان از اقتصادی تحلیل 

-ربرنامه و گذاریسیاست بر تأکید با) ایران و ترکیه گردشگری توسعه هایسیاست از تطبیقی مطالعه 

  (ماکو آزاد منطقه در گردشگری توسعه یزی
 
 
 
 شهرسازی و عمرانیمعماری،   .6

 های عمرانی سازمان گیری طرحشکلتدوین چارچوب استفاده از نظرات مردم در  

 بررسی استفاده از نظریات نوین شهرسازی در توسعه شهری منطقه آزاد ماکو 

 و مدیریت بحران در نظام مدیریت شهری ITاستفاده از  

 های منطقه آزاد ماکو اعم از صنعت ساختمان، راه و... های نوین در پروژهارائه فناوری 

 بینی وضعیت آن در آیندهمنطقه با پیشمدیریت منابع و مصارف آبی  
 
 
 ریزیبرنامهمدیریت و   .7

 
 انجام مطالعات در زمینه ارتقاء سالمت نظام اداری 

ها و رفتارهای شغلی کارکنان )میزان رضایت شغلی کارکنان، تعهد سازمانی، طرح مدیریت نگرش 

 سنجش رفتار مدنی سازمانی ( 

  مطالعات در زمینه فرآیندهای سازمانی جهت حذف موازی کاری و اخالل در امورانجام  

 سازمانی انجام مطالعات در زمینه نظام ارزشیابی 

  ماکو صنعتی -آزاد تجاری  طقهوری نیروی انسانی در منثر بر افزایش بهرهؤبندی عوامل ماولویت 

بین  در سازمانی عملکرد با (MIS) مدیریت اطالعات های سیستم و (IT) اطالعات فناوری بین ارتباط 

 مدیران سازمان

با استفاده از ماکو صنعتی  -منطقه آزاد تجاری ارائه شده دربندی کیفیت خدمات بررسی و رتبه 

 تحلیل اهمیت عملکرد

 کارکنان منطقه  QWL  (Quality of Working Life)بررسی و ارائه الگویی برای 
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  (HSE) زیست محیط و سالمت بهداشت،  .8

 
برداری در صنایع تولید آب های منطقه جهت بهرهها و چاهارزیابی و تعیین کیفیت آب چشمه 

 آشامیدنی و آب معدنی

گیری باقیمانده سموم کشاورزی و آلودگی ناشی از پسماند و فاضالب در محصوالت  بررسی و اندازه 

  قهکشاورزی منط

بررسی و تعیین آلودگی زیست محیطی صنایع تولیدی فعال در منطقه آزاد ماکو )کارخانه کابی آلیاژ،  

های قیر، آسفالت و ...( و راهکارهای پیشنهادی جهت کارخانه دندانسازی، کارخانه سیمان و کارخانه

 های زیست محیطیکاهش آلودگی

  منطقهبررسی اثرات دارویی و درمانی گیاهان دارویی  

های گوارشی )سرطان معده و ...( در سطح منطقه و راهکارهای بررسی آمار ابتال و علل شیوع بیماری 

 کنترل و پیشگیری از آن.

 
  فرهنگی و اجتماعی  .9

 
 های اقتصادیها و بنگاهپذیری اجتماعی شهروندان، شرکتبررسی راهکارهای ارتقاء مسئولیت 

اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و های های خدماتی در حوزهمطالعه و تدوین طرح ایجاد و توسعه بنگاه 

 هنری

 مطالعه و تدوین طرح توسعه کارآفرینی اجتماعی 

های اجتماعی و ارائه راهکارها  و راهبردهای حل این مطالعات شناسایی و بررسی مسائل و آسیب 

 مسائل

مطالعات رفتار شناسی، اجتماعی و فرهنگی مردم بومی منطقه و ارائه راهکارهای کاهش تعارضات با  

 عه منطقه آزاد ماکوتوس

 مطالعه و تدوین طرح توسعه اقتصاد فرهنگ، هنر و ورزش در منطقه آزاد ماکو 

 آموزش، فناوری و صنایع خالق  .11

 
-بنیان و سیاستاندازی مراکز رشد نوآوری و فناوری در توسعه اقتصاد دانشبررسی تأثیر ایجاد و راه 

 های ابالغی اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد 

های علمی، فرهنگی، اجتماعی بررسی تأثیر ایجاد کسب و کارهای نوپای نوآورانه در توسعه زیرساخت 

 و رونق اقتصاد دانش بنیان مناطق آزاد 

های مراکز نوآوری مناطق آزاد بر میزان کاهش بیکاری ساکنین گیری استارتاپبررسی تأثیر شکل 

 این مناطق 
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عنوان ابزار توسعه زیست بوم کارآفرینی در توسعه مطالعه و بررسی نقش مراکز رشد نوآوری به 

 اقتصادی کشورها 

های های فعالیتی مراکز رشد نوآوری و فناوری و تأثیر آنها در توسعه اکوسیستمبررسی انواع مدل 

 کارآفرینی مبتنی بر نوآوری فناوری 

  ای و کاردانش منطقههای فنی حرفههنرستانمدل ارتقاء  و ارائه بررسی وضعیت 

  ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش منطقه در اجرای سند تحول بنیادین 

تدوین الگوی جامع ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس و الگوی جامع سالمت روان در  

  مدارس منطقه

طالعه )م بنیان عات و ارتباطات در کسب و کارهای دانشالبررسی عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اط 

 (ی سازمان منطقه آزاد ماکورشد واحدهای فناور زموردی: مرک

های مختلف فرهنگی و اجتماعی های صنایع خالق و اجتماعی در توسعه و رشد حوزهنقش استارتاپ 

  منطقه آزاد ماکو
 
 
 حقوقی و امور قراردادها   .11

 
 اجرای قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در مناطق آزاد و معایب هابررسی مزیت 

 های عضو سازمان تجارت جهانیبررسی نحوه حل و فصل اختالفات تجاری در مناطق آزاد با طرف 

 بررسی مسئولیت مدنی قاچاق کاال و ارز در مناطق آزاد 

 هابررسی ضوابط حاکم بر بازار صادرات کاال در مناطق آزاد تجاری و نقد و بررسی آن 

 های مناطق آزاد و سرزمین اصلیبررسی تناقضات قوانین و مقررات سازمان 
 


