باسمـً تعالـي

فزم اطالعات پايان وامً ٌاي

فزم ب
كارشىاسي ارشد َ دكتزاي حزفً اي

كد شىاسايي پايان وامً :

وام َاحد داوشگاٌي  :داوشگاي آساد اسالمي
َاحد دٌاقان

عىُان پايان وامً كارشىاسي ارشد يا دكتزاي حزفً اي

بزرسی اقتصادی و تعیین اولویت های سزمایه گذاری صنعتی در استان اصفهان
وام َ وام خاوُادگي :ايلىاس ٌاشمی

سال

اخذ پايان وامً 1390-91 :

شماري داشجُيي :
اخذ پايان وامً :
تعداد َاحد 6:
گزَي تحصيلي :پششكي

ويمسال

890628868
دَم

تاريخ دفاع پايان وامً:
علُم اوساوي

علُم پايً

فىي َ مٍىدسي

كشاَرسي

رشتً تحصيلي :تزَايّ ریشی طیظتى ْای التصادی
چكیذج پایاٌ َايّ  ( :حذالم در  10ططز َٕػتّ ػٕد)( ػايم خالصّ  ،اْذاف
 ،رٔػٓاي اجزا ٔ َتایج تّ دطت آيذِ)

تا تٕجّ تّ آٌ کّ تخغ صُعت یکی اس يٓىتزیٍ تخغْای يؤثز
در فزایُذ رػذ ٔ تٕطعّ التصادی اطت ٔ حجى عًذِای اس طزيایّگذاری
در فعانیتْای صُعتی اس طزیك دٔنت صٕرت يیگیزد ،آگاْی اس يشیت
ْای کؼٕر ،أال تّ ْذایت صحیح طزيایّگذاریْای دٔنتی تّ طًت
ٌ يُجز تّ ْذایت
فعانیتْای اػتغالسا ٔ طٕد آٔر کًک يیکُذ ٔ ثاَیا
صحیح طزيایّگذاری صُعتی تخغ خصٕصی تّ طًت ایُگَّٕ فعانیتْا
يیگزددًْ .چُیٍ تا تٕجّ تّ َمغ کهیذی تخغ صُعت در افشایغ تٕاٌ
يادی اَظاٌْا ٔ افشایغ تٕنیذ ٔ تٓزِٔری در تًاو تخغْای التصادی
تّ عُٕاٌ یکی اس يٓىتزیٍ تخغْای التصادی ْز يُطمّْ ،ذف ایٍ
تحمیك ،تزرطی ٔ رتثّتُذی أنٕیتْای طزيایّ گذاری صُعتی در اطتاٌ
اصفٓاٌ يیتاػذ .تا تٕجّ تّ ایٍ کّ اطتاٌ اصفٓاٌ اس نحاظ يیشاٌ
اػتغال ٔ ارسع افشٔدِ پض اس اطتاٌ تٓزاٌ در رتثّ دٔو لزار دارد
ٔ ًْچُیٍ لظًت اعظى تٕنیذات اطتاٌ تّ تخغ صُعت ٔ کؼأرسی ٔاتظتّ
اطت ٔ تخغ کؼأرسی َیش تذٌٔ پؼتٕاَّ صُعت کى تاسدِ يیياَذ ،السو
اطت کّ لاتهیتْا ٔ ظزفیتْای اطتاَی ػُاختّ ػٕدْ .ذف اصهی در ایٍ
تحمیك تعییٍ أنٕیتْای طزيایّگذاری صُعتی در اطتاٌ اصفٓاٌ
يیتاػذ ٔ جايعّ آياری تحمیك ػايم صُایع يٕجٕد در اطتاٌ اصفٓاٌ ٔ
کهیّ کارگاِْای صُعتی تا دِ َفز کارکٍ ٔ تیؼتز تز اطاص کذْای
آیظیک ) )ISICاطت .پایّ آياری دادِْای خاو ػايم کذْای آیظیک دٔ
رلًی  ،طّ رلًی ٔ چٓار رلًی يیتاػذ کّ تّ عُٕاٌ پایّ ٔ اطاص
طثمّتُذی فعانیتْای التصادی يٕرد اطتفادِ لزار گزفتّ اطت .تز
اطاص دادِْای فٕق ػاخصْا در لانة طّ گزِٔ طٕدآٔری ،اػتغال ٔ
أنٕیتْای طزيایّگذاری اَتخاب ػذِ اَذ ٔ تا اطتفادِ اس َزو
افشارْای  SPSS ٔ EXCELالذايات السو جٓت پزداسع ٔ اطتاَذارد ًَٕدٌ
ػاخصْا صٕرت گزفتّ اطت .تزای آسيٌٕ فزضیّْای تحمیك اس دٔ رٔع
تحهیم عايهی ٔ تاکظَٕٕيی عذدی اطتفادِ ػذِ اطت ٔ در پایاٌ
تزاطاص ػاخصْای يذکٕر در يٕرد ْز یک اس گزِْٔای فعانیت صُعتی
اطتاٌ ،أنٕیتْا يؼخص ٔ تعییٍ گزدیذِاَذ.
کليد َاژيٌا :أنٕیتْای طزيایّگذاری صُعتی ،تاکظَٕٕيی عذدی،

تجشیّ تّ يٕنفّْای اصهی ،تحهیم عايهی ،اطتاٌ اصفٓاٌ.

استاد راٌىما :دکتز حسيه استادی

مديز گزَي آمُسشي :دکتز

حسيه استادی

معاَن پژٌَشي َاحد:دكتز غالمحسه حسيه سادي

امضاء
امضاء

امضاء

