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ران وابسته به نفت است که با ياز صادرات ا يعيدر اقتصاد هر کشور است.بخش وس يبحث صادرات از مباحث اصل

 يه اروپا از سمتياتحاد يران از سويد نفت ايم خريک سمت و تحرياز  يعيمنبع طب نيتوجه به محدود بودن ا

 ول داشت.مبذ يژه ايتوجه و ير نفتيد به بحث صادرات غيرسد که با يگر،به نظر ميد

ها بر شتر آنياما در ب انجام گرفته است، ير نفتينه عوامل موثر بر صادرات غيدر زم يمختلف يتا کنون پژوهش ها

ضمن  د.نپرداخته ان يمتير قيعوامل غ يد داشته و به بررسيمثل نرخ ارز بر صادرات تاک يمتيعوامل ق يگذار ريتاث

ي که است، که در سوابق تحقيق، تحقيقاينكه تاثير همزمان متغيرهاي کيفي و کمي بر يكديگر بسيار حايز اهميت 

 را بررسي کرده باشد، موجود نبود. غير نفتي ر صادراتبا رويكرد سيستم ديناميک تاثير همزمان اين متغيرها ب

ر يو غ يمتير گذار قينقش عوامل تاث ير نفتيصادرات غ يبرا يکم يه مدلين موضوع ما را بر آن داشت که با ارايا

  م.يکن ي،موضوع را گسترده تر بررسير نفتي)هر دو ( بر صادرات غ يمتيق

  ييامبن يرهايمانند نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و متغ يمتيق  يرهاياز  متغ يتابع ير نفتين منظور صادرات غيبه ا

 يک به منظور بررسيناميد يستم هايس يكهايو از تكن 1در نظر گرفته شده  يريو رقابت پذ يورمانند نرخ بهره

اده شده استف ير نفتير گذار بر صادرات غيتاث  يرهاين متغيمهمتر يين شناسايرها و همچنين متغين ايرابطه ب

  . است

،در ستم در طول زمانيل توجه به رفتار سيستم ها،به دليس ياست که در مدل ساز يابزار يكيناميد يستم هايس

ان ستم امكيعلت و معلول موجود در س يستم و توجه به بازخوردها و حلقه هايس ينظر گرفتن تعامالت پارامترها

م يتصم ينه را براياست بهيبه س يابيقابل اتخاذ و دست ياست هايمناسب جهت آزمون س يه سازيبه شب يابيدست

 .2آورد يران فراهم ميگ

ا و ر پارامترهييو تغ يط مقتضياز جهت انطباق با شرايمورد ن يستم هاير سيا حذف زين روش امكان اضافه يدر ا

با استخراج مدل هاي ذهني مديران و خبرگان يک سازمان  کيناميد يستم هايس معادالت مدل وجود دارد. يحت

و مدلسازي آن ها با استفاده از ابزارهاي مدلسازي بسيار توانمند از جمله نمودار علت معلول، نمودار جريان و نمودار 

نند ااستفاده از يک ابزار نرم افزاري )م وزير سيستم و در نهايت فرموله نمودن روابط متغيرهاي شناسايي شده 

VENSIM امكان شبيه سازي خروجي سناريوهاي مختلفي که با تعريف مقادير مختلف براي پارامترهاي متفاوت ،)

 .طراحي مي شوند را فراهم مي آورد

ارتباط بين متغيرها مورد بررسي قرار مي گيرد، اما سيستم ديناميک رويكردي قوت در بحث هاي آماري ميزان 

متغيرها نمي پردازد، بلكه ارتباط همزمان متغيرها با يكديگر را مورد  correlationغير آماري دارد و به بررسي 

 بررسي قرار مي دهد.  

ش يافزا يدر راستا يديجد ياستهايتوان س يم رهاين متغين اثر گذارترييرها و تعين متغيرابطه ب ييبا شناسا 

 به اقتصاد کشور خواهد بود. يانياجرا نمود که کمک شا ير نفتيحجم صادرات غ
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2 Shayne Gary, Michael, Kunc, Martin, “System dynamics and strategy”, Winter 2008, System Dynamics Review Vol. 
24, No. 4, Pages 407–429. 
 



 

 

 

تحقيق بنيادي پژوهشي است که به کشف ماهيت اشيا، پديده ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا  -1

 آزمايش تئوري ها و نظريه ها مي پردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمي کمک مي نمايد.

روش هاي استتتدالل و تحليل عقالني استتتفاده مي کند و بر پايه  تحقيق نظري: نوعي پژوهش بنيادي استتت و از -2

 مطالعات کتابخانه اي انجام مي شود.

ن داستتتفاده از نتايت تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به کمال رستتانتحقيق کاربردي: پژوهشتتي استتت که با  -3

 استفاده جوامع انساني انجام مي شود.ل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد رفتارها، روش ها، ابزارها، وساي

شكالت جوامع          -4 سائل و م ستفاده از نتايت تحقيقات بنيادي و با هدف رفع م ست که با ا شي ا تحقيق عملي: پژوه

 انساني انجام مي شود.

سابقه تحقيقات انجام   . سوابق مربوط 6 شده درباره موضوع و نتايت به دست آمده در داخل و خارج از      )بيان مختصر 

 هاي علمي موجود درباره موضوع تحقيق(يه کشور نظر
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System dynamics and strategy. 
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 . فرضيه ها )هر فرضيه به صورت يک جمله خبري نوشته شود.(7

ضيه     ست بنابراين فر شافي ا ضيه هاي آماري و عدم وجود آزمون  و  اي وجود ندارد تحقيق اکت بدليل عدم وجود فر

 فرضيه اي مطرح نمي شود و بجاي آن سواالت ويژه تحقيق مطرح مي شود که عبارتند از:فرض به تبع آن 



 

 

 

 آيا در حال حاضر متغيرهاي تاثير گذار بر صادرات غير نفتي بصورت سيستماتيک قابل شناسايي هستند؟ .1

 آيا مي توان با استفاده از سيستم ديناميک بررسي متغيرها را بصورت سيستماتيک انجام داد؟ .2

 انجام تحقيق( (3    کاربردي و ضرورت هاي خاص ( 2   اهداف علمي (1:اهداف تحقيق )شامل. 8

 ير نفتين کننده حجم صادرات غييتع يرهاين متغيروابط ب ييشناسا-1

  

 ير نفتيرگذار بر صادرات غيتاث يرهاين متغيمهمتر ييشناسا -2

 

 مناسب براي شناسايي متغيرها و تاثيرگذاري متغيرها بر يكديگر با استفاده از سيستم ديناميک. ارايه مدل -3

 

 . در صورت داشتن هدف کاربردي بيان نام بهره وران )اعم از موسسات آموزشي و اجرايي و غيره(:9

ضافه نمودن  يم ياست ول  ير نفتير گذار بر صادرات غ يتاث يرهايمتغ يق در مورد بررس ين تحقيا  توان با حذف وا

آن  ز ازير گذار بر صتتادرات نفت،واردات و...نيتاث يرهايمتغ يبررستت يد براير جديو متغ يو معلول يچند حلقه عل

  استفاده کرد.

ستند مي توانند از مزاياي اين تحقيق        صادرات غير نفتي درگير ه سازمان هايي که با بحث  سلما کليه نهادها و  م

 استفاده کنند.

 

 

 . جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟ )اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود.(10

  صادرات غير نفتي   کمي و کيفيمتغيرهاي  همزمانارتباط ست نوآوري اين تحقيق مي  موثر بر  عامل نخ

 باشد.

   صلي نرخ ارز، نرخ تورم از بين متغيرهاي کمي موجود و متغيرهاي صلي بهره وري و  انتخاب متغيرهاي ا ا

 رقابت پذيري از بين متغيرهاي کيفي موجود

   سعه سب براي اين متغيرها  تو ستم ديناميک     الگوريتم منا سي ستفاده از  عامل مهم ديگر نوآوري اين  با ا

 تحقيق مي باشد.

 

 امضا                                                                                                                          

 

 

 . روش کار11

 الف. نوع روش تحقيق:

 کاربردي، وسيع و ميداني است.اکتشافي ،اين تحقيق 



 

 

 

ست و بدليل     بدليل  شافي ا شف رابطه بين متغيرها در قالب ارايه مدلي جديد اکت ساير مو   ک ستفاده در  ارد امكان ا

صادرات غير نفتي جزو تحقيقات ميداني و به دليل       سازي در حوزه  شابه جزو تحقيقات کاربردي و بدليل پياده  م

 شود. امكان استفاده در ساير موارد صادرات جزو تحقيقات وسيع طبقه بندي مي

 

 :وري اطالعات )ميداني، کتابخانه اي و غيره(ب. روش گردآ

 شود. يم يگرد آور يو هم کتابخانه ا يدانياطالعات هم به صورت م

 

 

 

فيش، جدول، نمونه برداري، تجهيزات آزمايشتتگاهي و  آزمون،)پرستتشتتنامه، مشتتاهده، ابزار گردآوري اطالعات 

 کامپيوتري و ماهواره اي و غيره( بانک هاي اطالعاتي و شبكه هاي 

صاحبه براي تائيد متغييرها       شنامه يا م س ستفاده از  پر س  ، ا شات م  يبرر س ،يد ناخالص مليزان توليگزار  يبرر

شات تغ  صادرات غ ييرات نرخ ارز و تغييگزار شده درباره     ياز آمارها يري، بهره گير نفتيرات حجم  شر   يمنت

 .باشد يو... م يمانند کره شمالن کشور يچند ير نفتيزان صادرات غيم

 

 ت. روش تجزيه و تحليل اطالعات:

ستفاده از معادالت هم زم  گر و بر کل موضوع يكديرها بر يمتغ روابط يرها و بررس يمتغ يفيو ک يکم يابيارز ان با ا

 .vensimو نرم افزارهايي همچون 
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 تا ذکر خواهد شد.يوجود دارد که نها يشتريق امكان استفاده از منابع بيتحق يدر مراحل بعد

 

 . هزينه هاي تحقيق پايان نامه14
 الف. منابع تامين بودجه پايان نامه و ميزان هر يک ) ريالي، ارزي، تجهيزاتي و غيره(                        

 تجهيزات و تسهيالت بودجه ارزي بودجه ريالي نام موسسه رديف

     

     

     جمع
 

 ب. هزينه هاي پايان نامه                         

 . هزينه هاي پرسنلي ) براي مواردي که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد.(1پ                        

 جمع حق الزحمه در ساعت کل ساعات کار براي طرح تعداد افراد نوع مسووليت
     

     

     

 جمع هزينه هاي تخميني به ريال          
 

 . هزينه هاي مواد و وسايل )وسايلي که صرفاً از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداري شوند(2ب              

نتتام متتاده   

 ياوسيله

  -مصتتترفي مقدارموردنياز

 غيرمصرفي

ستتتاخت داخل 

 ياخارج

 قيمت کل قيمت واحد شرکت سازنده

 ارزي ريالي ارزي ريالي

         

         

         

         

         

         

         

   جمع هزينه هاي مواد و وسايل به ريال                                

 

 . هزينه هاي متفرقه3ب                  

معادل بودجه  ارزي ريالي شرح هزينه رديف

 ارزي

 ريالکل هزينه به 



 

 

 

 

     هزينه تايپ 1

     هزينه تكثير 2

     هزينه صحافي 3

     هزينه عكس و اساليد 4

     هزينه طراحي، خطاطي 5

     نقاشي، کارتوگرافي 6

     هزينه خدمات کامپيوتري 7

     هزينه هاي ديگر 8

 جمع                -*

 

 جمع کل هزينه ها
 هزينه کل به ريال ارزي ريالي نوع هزينه رديف

    پرسنلي 1

    مواد و وسايل 2

    مسافرت 3

    متفرقه 4

    جمع کل

 

 

 . تاييدات 15       

 الف:

 راهنما: استاد نام و نام خانوادگي

 

 

 امضا تاريخ

 :اول نام و نام خانوادگي استاد مشاور

 

 

 امضا تاريخ

 امضا تاريخ :دوم نام و نام خانوادگي استاد مشاور

 

 
 

 

 

 

 

 

 1فرم شماره 



 

 

 

 

 يتعالبسمه

 ارشدنامه كارشناسيفرم تعهد ارايه نتايج تحقيقاتي حاصل از  پايان

 

 اينجانب ...............................................   استاد راهنما 

 اينجانب  ..............................................   استاد مشاور  

 ارشد آقاي/خانم .............................. رشته .................................نامه دانشجوي كارشناسيپايان

 ........تحت عنوان      ..............................................................................................................

..................................................................................................................................... 

صل از پايان متعهد مي  شگاه آزاد     گردم كه كليه نتايج تحقيقاتي حا ساله، مقاله، كتاب و ... را به نام دان شامل ر نامه مذكور 

 منتشر نمايم.روزكوه ياسالمي واحد ف

 

 استاد راهنما :                                         امضاء :     

 استاد مشاور :                                         امضاء :    

 

 
  2فرم شماره 

 يبسمه تعال

 ارشدفرم تعهد ارايه نتايج تحقيقاتي حاصل از  پايان نامه كارشناسي

 گردم موضوع متعهد مي يستم و بهره ور يت س يريمد-عيصنا  يمهندس  هارشد رشت  دانشجوي كارشناسي    ياشراق نب يز اينجانب

ستم          نامه تحت عنوان پايان سي ستفاده از  صادرات غير نفتي با ا سي متغيرهاي تاثير گذار ب  سب براي برر ارايه مدل منا

شددامل رسدداله، مقاله، كتاب و ... را به نام   حاصددل از آنبرداري نمي باشددد و كليه نتايج تحقيقاتي تكراري و كپي ديناميک

 روزكوه منتشر نمايم.يدانشگاه آزاد اسالمي واحد ف
 

 تاريخ   امضاء                                         

 

 

 

 



 

 

 

 ب. نظريه کميته تخصصي گروه درباره
 . ارتباط داشتن موضوع تحقيق با رشته تحصيلي دانشجو:1

 رددارد                                                        ارتباط فرعي دارد                                       ارتباط ندا ارتباط     

 

 . جديد بودن موضوع:2

 خير                    بلي                                                       در ايران بلي                                 

 

 . اهداف بنيادي و کاربردي:3

 قابل دسترسي نيست                                          مطلوب نيست        قابل دسترسي است                              

 

 . تعريف مساله:4

 رسا نيست         رسا است                                                     

 

 . فرضيات:5

 درست تدوين شده است                                            درست تدوين نشده و ناقص است  

 

 . روش تحقيق دانشجو:6

 مناسب است                                                مناسب نيست     

 

 . محتوا و چارچوب طرح:7

 از انسجام برخوردار است                                از انسجام برخوردار نيست    

 
 پ. تاييد نهايي                 

 امضا نوع راي سمت و تخصص نام و نام خانوادگي رديف

1     

2     

3     

4     

5     

 

 موضوع تحقيق پايان نامه خانم/ آقا:

 ارشد            دکتراي حرفه اي              رشته:دانشجوي مقطع : کارشناسي 

 تحت عنوان:

يا با تعداد       راي از                    در جلسه مورخ                    کميته تخصصي گروه مطرح شد و به اتفاق آرا  

 راي مورد تصويب اعضا قرار گرفت        قرار نگرفت         .

مدير گروه                                                                                                                 

 امضا          تاريخ 
 


