
(1401سال )فهرست اولویت های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه 

نهاد بهره بردارپژوهشکده مسئولعنوان فعالیت پژوهشی/موضوعبرنامه پژوهشیردیف

مطالعات راهبردیتدوین سند تحول دیجیتال قوه قضاییه و نقشه راه عملیاتی ارتقای دادگاه آنالین به دادگاه دیجیتالبهبود قضازدایی از مسیر تحول دیجیتال1
دادستانی کل کشور، مرکز آمار و 

فناوری اطالعات

مطالعات راهبردی(تا سطح نمونه آزمایشگاهی)طراحی مفهومی دستیار هوشمند قضایی 2
مرکز - دادستانی- معاونت حقوقی

آمار و فناوری اطالعات

معاونت حقوقیمطالعات راهبردی«Judges, Technology and Artificial Intelligence»ترجمه کتاب 3

مطالعات راهبردیآسیب شناسی سامانه های قضایی و ارائه الگوی خدمات مطلوب4
مرکز آمار و - معاونت حقوقی

فناوری اطالعات

مرکز مشاورانمطالعات حقوقی و قضاییتدوین اصول راهنمای مشاوران خانواده با تاکید بر رویکرد قضازدایی و صیانت از نهاد خانواده5

6
باز طراحی نهاد داوری و میانجی گری در حوزه خانواده با تاکید بر اصالح فرآیندهای موجود و 

ارائه الگوی مطلوب
مرکز مشاورانمطالعات حقوقی و قضایی

مطالعات حقوقی و قضاییگردآوری ، پاالیش، ارزیابی و آسیب شناسی قوانین و مقررات ثبت شرکت ها7
ثبت اسناد، معاونت 

حقوقی،دادگستریها

مطالعات حقوقی و قضاییگردآوری ، پاالیش، ارزیابی و آسیب شناسی قوانین و مقررات مالکیت فکری8
ثبت اسناد، معاونت 

حقوقی،دادگستریها

9
امکان سنجی و ارائه الگوی ارائه خدمات ثبتی با رویکرد ارتقای ظرفیتها، برون سپاری و خصوصی 

سازی
مطالعات حقوقی و قضایی

ثبت اسناد، معاونت 

حقوقی،دادگستریها

مطالعات حقوقی و قضاییبرون سپاری و خصوصی سازی امور ثبتی در حقوق تطبیقی10
ثبت اسناد، معاونت 

حقوقی،دادگستریها

مطالعات حقوقی و قضاییکلینیک های ثبتی در نظام حقوقی ایران11
ثبت اسناد، معاونت 

حقوقی،دادگستریها

مطالعات حقوقی و قضاییمجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به مالکیت فکری12
ثبت اسناد، معاونت 

حقوقی،دادگستریها

مطالعات حقوقی و قضاییمجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها13
ثبت اسناد، معاونت 

حقوقی،دادگستریها

14
طراحی الگو، مدل و فرآیند حضور کارآمد نمایندگان قوه قضائیه در نهادها و مراجع شبه قضایی و 

سیاستگذاری
معاونت حقوقیمطالعات حقوقی و قضایی

معاونت حقوقی، معاونت اولمطالعات حقوقی و قضاییواگذاری امور فاقد ماهیت قضایی از قوه قضاییه به سایر مراجع15

معاونت حقوقیمطالعات حقوقی و قضاییبایسته های سیاست های کلی امور قضایی16

ارتقاء و تحول نظام ثبت اسناد و امالک با رویکرد 

کاهش پرونده های قضایی و نظام مند نمودن 

ثبت اسناد و امالک کشور

هوش قضایی

-قضا زدایی با رویکرد استانداردسازی صالحیت

کاهش ورودی پرونده ها، فرآیند )های قوه قضاییه 

(کاوی مسیر دادرسی و ارجاع دهی هوشمند

بازنگری در سیاست های کلی امور قضایی

ارتقای ظرفیت های قضایی در تحکیم و تعالی خانواده 

و بهره گیری از نهادهای غیرقضایی در فرآیند 

رسیدگی های امور مربوط به حوزه خانواده
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مطالعات راهبردیبررسی تکالیف مدیران دستگاه های اجرایی و موارد ترک فعل17
معلونت قضایی، سازمان 

بازرسی

18
دادگاه های آلمان، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و دادگاه اروپایی  )آرای تاثیرگذار حوزه حقوق عمومی

ترجمه و تحقیق- (حقوق بشر
معاونت حقوقی، دادگستریهامطالعات حقوقی و قضایی

معاونت حقوقی، دادگستریهامطالعات حقوقی و قضاییراهنمای تدوین پیش نویس قوانین و مقررات قضایی در پرتو سیاست های کلی قانونگذاری19

مطالعات حقوقی و قضایی مسئولیت ناشی از سیاست گذاری20
معاونت حقوقی، معاونت 

راهبردی

مطالعات حقوقی و قضایی مسئولیت ناشی از قانون گذاری 21
معاونت حقوقی، معاونت 

راهبردی

مطالعات حقوقی و قضاییاصول راهنمای دادستانها برای اعمال حقوق عامه22
معاونت قضایی، حوزه ریاست، 

دادستانی کل کشور، دادگستریها

مطالعات حقوقی و قضایی  تبعیض ناروا در قانون گذاری23
معاونت قضایی، حوزه ریاست، 

دادستانی کل کشور، دادگستریها

مطالعات حقوقی و قضایی(طرح ملی)نظارت قضایی بر اداره نظارت قضایی بر اداره24
سازمان / دیوان عدالت 

بازرسی

سازمان زندانهامطالعات حقوقی و قضاییشناسایی مسائل و ارتقای نظام زندانبانی25

مطالعات حقوقی و قضایی(فرهنگی-فرآیندی- رفتاری)راهکارهای کاربست مجازات های جایگزین حبس 26
معاونت - معاونت حقوقی

- سازمان زندانها- پیشگیری

محاکم

معاونت حقوقیمطالعات حقوقی و قضاییچالش های قانون کاهش حبس تعزیری27

مطالعات حقوقی و قضاییآسیب شناسی فرایند اجرای احکام کیفری28
معاونت قضایی، معاونت حقوقی، 

محاکم

معاونت راهبردیمطالعات راهبردی«آینده سیستم های قضایی»ترجمه کتاب 29

معاونت قضاییمطالعات راهبردیآسیب شناسی و مطالعه نحوه واگذاری شهرک های صنعتی به صاحبان مشاغل و صنایع30

معاونت حقوقی، سازمان ثبتمطالعات راهبردینقش و جایگاه قوه قضائیه در اثربخشی حقوق رقابت در ایران31

بازطراحی نظام مدیریت و اصالح مجرمین

تبیین ابعاد و کارکردهای تحولی حکمرانی قضایی 

حکمرانی قضایی مشارکتی، شبکه ای، نوآورانه، )

(عدالت محور

بازنگری در سیاست های کلی امور قضایی
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معاونت پیشگیری از وقوع جرممطالعات راهبردیتحلیل روند سرمایه اجتماعی با رویکرد قوه قضائیه مردم مدار؛ چالش ها و راهکارها32

33
طراحی و تدوین مدل ها و شیوه های نوین حل اختالف و سازشگری با رویکرد قوه قضائیه مردم 

مدار
مطالعات راهبردی

معاونت حقوقی، شورای حل 

اختالف

ثبت اسنادمطالعات راهبردیتسهیل و فازی سازی ثبت اسناد رسمی34

معاونت منابع انسانیمطالعات راهبردیطراحی نظام جامع مدیریت عملکرد قضات35

معاونت منابع انسانیمطالعات راهبردیطراحی نظام جامع مدیریت عملکرد کارکنان36

معاونت راهبردیمطالعات راهبردیطراحی نظام جامع مدیریت عملکرد واحدهای سازمانی قوه قضاییه37

مطالعات راهبردیآسیب شناسی و ارزیابی نظام آماری قوه قضاییه38
معاونت راهبردی، مرکز آمار، 

محاکم

معاونت حقوقی، محاکممطالعات راهبردیاصول راهنمای استفاده از روش های آماری در قضاوت39

40
بر اساس آمار پزشکی )تحلیل جامع آمار فوت ناشی از تصادفات رانندگی با رویکرد علت شناسی 

(قانونی
پزشکی قانونیمطالعات راهبردی

معاونت راهبردی، محاکممطالعات حقوقی و قضایی عنوان پرتکرار جرایم10فراتحلیل 41

مطالعات راهبردیراهنمای اجرای کارگاه های ذهن آگاهی برای قضات42
معاونت حقوقی، معاونت منابع 

انسانی

مطالعات راهبردی(ترجمه)حقوق و علوم اعصاب 43
معاونت حقوقی، معاونت منابع 

انسانی

معاونت حقوقیمطالعات راهبردیمواجهه نظام کیفری با مبتالیان به اختالالت روانی44

معاونت منابع انسانیمطالعات راهبردیتدوین مدل نظری بهداشت روان کارکنان قضایی و اداری45

معاونت راهبردیمعاونت پژوهشیطراحی نظام مسائل قوه قضاییه46

معاونت راهبردیمعاونت پژوهشیطراحی نظام پیشنهادها و ارتقای سامانه ایده و تجربه نگاری47

48
با تاکید بر بخش کلیات، اسناد و )تبیین، تحلیل و نقد الیحه تجارت مبتنی بر مشکالت قضایی 

(شرکت ها
ثبت اسنادمطالعات حقوقی و قضایی

معاونت قضاییمطالعات حقوقی و قضاییالگوی توانمندسازی در نظام ورشکستگی و تصفیه و ارائه الگوی نظام مطلوب49

باز طراحی و نگاشت نظام نوآوری در حکمرانی 

قضایی

برنامه تحول و تعالی منابع انسانی در قوه قضائیه 

(بازطراحی نظام مدیریت منابع انسانی)

بازطراحی نظام جامع آمار قضایی

تبیین ابعاد و کارکردهای تحولی حکمرانی قضایی 

حکمرانی قضایی مشارکتی، شبکه ای، نوآورانه، )

(عدالت محور

طراحی و تبیین نظام دادرسی تجاری
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معاونت حقوقیمطالعات حقوقی و قضاییارائه الگوی مطلوب آیین دادرسی ویژه دعاوی تجاری در نظام حقوقی ایران50

معاونت راهبردی، مرکز وکالمطالعات حقوقی و قضاییفرایند نگاری، آسیب شناسی و ارائه الگوی مطلوب نظام وکالت در نظام حقوقی ایران51

مطالعات حقوقی و قضاییفرآیند نگاری، آسیب شناسی و ارائه الگوی مطلوب نظام کارشناسان رسمی در نظام حقوقی ایران52
معاونت راهبردی، کارشناسان 

رسمی

معاونت راهبردی، مشاروانمطالعات حقوقی و قضاییفرایند نگاری، آسیب شناسی و ارائه الگوی مطلوب نظام مشاوران در نظام حقوقی ایران53

مطالعات حقوقی و قضاییالگوی مطلوب خدمات قضایی در ایران54
معاونت راهبردی، مرکز وکال 

و کارشناسان و مشاوران و 

مترجمان رسمی
55  دیوان عالی کشورمعاونت پژوهشی۱۳۹۴استخراج و انتشار آرای شعب قضایی دیوان عالی کشور 

56  دیوان عدالت اداریمعاونت پژوهشی۱۳۹۴استخراج و انتشار آرای شعب قضایی دیوان عدالت اداری 

57  دیوان عالی کشورمعاونت پژوهشی۱۳۹۴استخراج و انتشار آرای شعب قضایی تجدیدنظر تهران 

دیوان عالی کشورمعاونت پژوهشیآیین نگارش رأی قضاییآسیب شناسی رویه قضایی58

 نظام دادرسی مبتنی بر نظام قضای اسالمیبازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر نظام قضای اسالمی59
مطالعات اسالمی حقوق و 

قضا
معاونت راهبردی

معاونت حقوقیمطالعات حقوقی و قضاییمبانی معرفتیِ نظام سیاست جنایی اسالم60

معاونت حقوقیمطالعات حقوقی و قضاییشناساییِ مختصّات سیاست جنایی اسالم61

معاونت حقوقیمطالعات حقوقی و قضاییالگوسازی از نظام سیاست جنایی اسالم62

معاونت حقوقیمطالعات حقوقی و قضاییپدیدۀ مجرمانه در سیاست جنایی اسالم63

معاونت حقوقیمطالعات حقوقی و قضایینظام تعقیب و دادرسی در سیاست جنایی اسالم64

معاونت حقوقیمطالعات حقوقی و قضاییالگوهای پاسخ دهی به بزهکاری در سیاست جنایی اسالم65

استخراج و انتشار آرای قضایی

آسیب شناسی و طراحی الگوی خدمات قضایی 

مطلوب در نظام حقوقی ایران با تاکید بر نهاد 

وکالت، کارشناسان، و مشاوران خانواده

تبیین اصول و مختصات سیاست جنایی اسالم و 

میزان انطباق سیاست های جمهوری اسالمی ایران با 

آن

طراحی و تبیین نظام دادرسی تجاری
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معاونت حقوقیمطالعات حقوقی و قضاییاصول حکم رانی مطلوب در سیاست جنایی اسالم66

معاونت حقوقیمطالعات حقوقی و قضاییارزیابی برنامه های مداخله کیفری در جرایم مواد مخدّر و روان گردان67

معاونت حقوقیمطالعات حقوقی و قضاییدر نظام دادرسی کیفری ایران... آسیب شناسی حمایت از بزه دیدگان، شهود، کارشناسان و 68

معاونت حقوقیمطالعات حقوقی و قضایی( عنوان اول مجرمانه3: فاز اول)اصول راهنمای رسیدگی به جرایم پرتکرار 69

مطالعات حقوقی و قضاییرمز ارزها، فضای مجازی، رفتارها و جرایم نوظهور70
امور فضای مجازی دادستانی کل 

کشور

سازمان ثبت، محاکممطالعات حقوقی و قضایینظام بیمه بدون تقصیر برای جبران خسارت ناشی از درمان جراحی71

معاونت حقوقی، محاکممطالعات حقوقی و قضایی1400چالش های سقط جنین و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت مصوّب 72

معاونت حقوقیمطالعات حقوقی و قضاییآسیب شناسی فرایند رسیدگی به جرایم اقتصادی73

مطالعات حقوقی و قضاییآسیب شناسی فرآیند رسیدگی به جرایم سایبری74
امور فضای مجازی دادستانی کل 

کشور ، معاونت حقوقی

معاونت حقوقیمطالعات حقوقی و قضاییآسیب شناسی فساد در قوه قضاییه75

76
آسیب شناسی و تهیه راهنمای نحوه استناد به اسناد بین المللی در مراجع قضایی جمهوری 

اسالمی ایران
امور بین الملل قوه قضاییهمطالعات حقوقی و قضایی

مطالعات حقوقی و قضاییراهکارهای کنشگری پویای قوه قضاییه در عرصه بین المللی77
مرکز امور بین الملل قوه 

قضاییه

مطالعات حقوقی و قضایی(از منابع یونیسف)دانشنامه حقوق کودک 78
معاونت حقوقی، مرکز امور 

بین الملل قوه قضاییه

مطالعات حقوقی و قضاییشناسایی و تبیین مصادیق محدود کننده آزادی های مشروع و حقوق شهروندی79
معاونت حقوقی، مرکز امور 

بین الملل قوه قضاییه

مطالعات حقوقی و قضاییامکان سنجی الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از تمامی کارگان مهاجر و اعضای خانواده آن ها80
معاونت حقوقی، مرکز امور 

بین الملل قوه قضاییه

آسیب شناسی و تهیه راهنمای استناد به  مقررات 

بین المللی در آرای محاکم

 جرم با 10حقوقی و جرم شناختی -تحلیل فقهی

فراوانی باال 
توجه به جرایم قتل، جرایم اخالقی و فرزندکشی

تبیین اصول و مختصات سیاست جنایی اسالم و 

میزان انطباق سیاست های جمهوری اسالمی ایران با 

آن

ساز و کارهای توسعه عدالت کیفری در ایران


