عناوین اولویت های پژوهشی گمرک جمهوری اسالمی ایران
سال  9312و 9313
 - 9تدوین استراتژی سیستم یکپارچه گمرکی ()Action Plan Strategic
 - 2تدوین و اجرای مدل تعالی سازمانی برای گمرکات کشور.
 - 3انجام مطالعات تطبیقی  ،تشریفات گمرکی ( فرآیندهای گمرکی ) کشور با کشورهای موفق دنیا
 - 4بررسی رابطه بین تسهیل تجارت خارجی با میزان شفافیت قوانین و مقررات صادرات و واردات وقانون
امور گمرکی و آیین نامه های اجرایی آن
 - 5مطالعه تطبیقی تعرفه موثرکشور های درحال توسعه با کشور های نوظهور و توسعه یافته
 - 6مطالعه تطبیقی اعمال مدیریت واحد مرزی (موضوع ماده 92قانون امور گمرکی )
 - 7مقایسه تطبیقی قوانین و مقررات گمرکی با اسناد بین المللی سایر گمرکات کشور های منتخب
 - 8ارائه الگوی مناسب جهت استاندارد سازی فرآیند ها بر اساس استانداردهای بین المللی و کنوانسیون
تجدید نظر شده کیوتو
 - 1نقش و تاثیر کنوانسیون های بین المللی در تسهیل تجارت قانونی
 - 91همسو سازی قوانین و مقررات امور گمرکی با قوانین و مقررات ملی و بین المللی
 - 99بررسی وضعیت عملکردی گمرک کشور (از منظر حکمرانی خوب )و مقایسه آن با کشورهای موفق
 - 92طراحی و پیاده سازی شیوه های مشارکت بخش خصوصی در ارتقای زیر ساختهای گمرکی و برون
سپاری امورتصدی گرایانه
 - 93الزامات و راهکارهای اعمال کنترل و حسابرسی پس ازترخیص کاال با تاکید بر تجارب جهانی
 - 94طراحی و اجرای پایلوت مدیریت ریسک هوشمند محور
 - 95تدوین استراتژی یکپارچه منابع انسانی  ،اصالح وبهبود سیستم (نحوه اصالح  ،جذب  ،آموزش  ،حفظ ،
ارتقاء  ،توزیع  ،نقل و انتقال و جبران خدمات کارکنان )
 - 96طرح ترجمه و به روز رسانی یادداشت های توضیحی نمانکالتور
 - 97طرح پنجره مشترک مجازی وپذیرش و تبادل اسناد با سایر کشورها
 - 98طراحی الگوی مناسب جهت طبقه بندی کاال از منظر سرمایه ای  ،واسطه ای و مصرفی در ایران
 - 91نقش گمرک درتامین ثبات و امنیت فضای کسب و کار در کشور
 - 21طراحی مدل اجرایی اثربخشی آموزش
 - 29بررسی شیوه های یادگیری کارکنان گمرک
 - 22طراحی مدل تحلیل اطالعات گمرکی ( ایجادپایگاه دانش مدل )

