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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
 معاونت برنامه ریزی و بودجه  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی  کنترل پروژه و مدیریت ساخت  1

 معاونت بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی  بودجه ریزی عملیاتی در رشته های حسابداری و مدیریت مالی  2

کارهای افزایش کیفیت دوره های آموزشی ، جذب فراگیر و درآمد  در رشته های علوم تربیتی، تکنولوژی آموزشی و  راه   3

 سایر گرایش های مرتبط

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده   سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی 

 نگری 

مرکز آموزش و پژوهش    -معاونت برنامه ریزی   سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی  یا کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و مرتبط   آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر با  گرایش داده کاوی و 4

 های توسعه و آینده نگری 

 معاونت برنامه ریزی و بودجه  مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی سازمان   اقتصاد با گرایشهای مختلف به ویژه گرایش توسعه ،  بهره وری ، اشتغال ، سرمایه گذاری و مدلهای اقتصادی  5

طراحی مدل کارآمد برای تعریف و اندازه گیری شاخص های بهره وری در نظام اداری استان)دستگاه های منتخب (   6

 در رشته های مهندسی صنایع، مدیریت ، اقتصاد 

 ه مدیریت و سرمایه انسانیمعاونت توسع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی 

 اداری و مالی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی  MBOاجرای برنامه عملکرد بر مبنای   7

 معاونت آمار و اطالعات  مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   متناسب با فعالیت های مکانی در حال اجرا در سازمانmobile GISاجرای سامانه مکانی )آفالین و آنالین(   8

 حوزه معاونت فناوری  پارک علم و فناوری استان مرکزی  توسعه روابط بین الملل  9

 حوزه معاونت فناوری  پارک علم و فناوری استان مرکزی  توسعه و تعمیق روابط با دانشگاه ها  10

 معاونت فناوری حوزه   پارک علم و فناوری استان مرکزی  بازاریابی و بازارسازی  11

 حوزه معاونت فناوری  پارک علم و فناوری استان مرکزی  توسعه صادرات محصوال ت دانش بنیان 12

 حوزه معاونت فناوری  پارک علم و فناوری استان مرکزی  جذب سرمایه گذاری  13

 حوزه معاونت فناوری  پارک علم و فناوری استان مرکزی  انتقال فناوری و تجاری سازی  14

 تحقیقات گیاهان دارویی شرکت شفای کردستان  بررسی امکان سنجی استفاده از ضایعات حاصل از پخت گیاهان دارویی در تغذیه دام، طیور و آبزیان  15

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع   تولید فرآورده های گیاهان دارویی با آزمایشگاه های کنترل کیفیت 16

 طبیعی اصفهان

 داروسازی سینا فرآور شرکت  

 دفتر ارتباطات  وزارت صنعت، معدن و تجارت  برنامه ریزی رسانه ای  )برنامه ریزی، مدیریت رسانه( : رصد، پایش ، تحلیل و 17
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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
 دفتر ارتباطات  وزارت صنعت، معدن و تجارت  )خبر،روابط عمومی( : تحلیل محتوای خبری، چند رسانه ای  18

 دفتر ارتباطات  وزارت صنعت، معدن و تجارت  محتوای رسانه ای )ارتباطات( : تحلیل   19

 دفتر فناوری و نوآوری  وزارت صنعت، معدن و تجارت  نوآوری های تأمین مالی فناوری های متوسط یا بزرگ  20

 واحد تحقیق و توسعه  مهندسی و بازرسی فنی کیفیت گستر اسپاد  بررسی روش های مختلف بهبود خواص جریان سرد بیو دیزل و انتخاب روش مناسب از نظر فنی و اقتصادی  21

خدمات تامین مالی)زنجیره تامین مالی جمعی و غیره(: مطالعات تطبیقی موضوعات مد نظر و کشورهای هدف در   22

  شناسایی انواع خدمات مورد نیاز کسب وکارها و پاسخگویی دولت و صندوق ها و ...  در این خصوص   -خصوص موضوع.  

تدوین اسناد راهبردی و برنامه های عملیاتی، آیین نامه    -گانه.    31و مستند سازی و معرفی سازو کارهای تامین مالی  

 -ها، نظام مدیریت عملکرد و شاخص های خدمات با کیفیت و عرضه خدمات به متقاضیان و توسعه کسب و کارها.  

قوانین و مقررات خدمات تامین مالی زنجیره ای، جمعی،  مطالعات علمی و عملی در حوزه های موضوعی مرتبط آخرین  

تدوین و ارایه اسناد سازو کارها، نقشه راه و پروژه ها و برنامه     -فرشنگان کسب و کار، صندوق های خطر پذیر و ....  

د  تدوین سن  -تدوین لوایح و پیش نویس قوانین و مقرررات موضوعی مربوطه.    -های نحول بخش خدمات کسب و کار.  

و کتابچه جامعه اطالع رسانی استفاده از خدمات تامین مالی، قوانین و مقررات، تسهیالت و انواع حمایت ها برای  

ارایه نتایج و هم اندیشی موضوع در    -فناوران ، دانش بنیان ها و کلیه تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات و ...  

برای جامعه علمی، دانشجویان و جامعه کسب و کارها و انجمن    قالب کارگاه های آموزشی و کرسی های هم اندیشی

 های تولید و صنفی

 دفتر خدمات کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت 

شناسایی    -نظر و کشورهای هدف در خصوص موضوع. )خدمات مدیریت زنجیره تامین(: مطالعات تطبیقی موضوعات مد 23

میزان اثرگذاری این خدمات بر کسب وکارها در حوزه خدمات مدیریت زنجیره   خدمات مورد نیاز کسب وکار و ارزشیابی

شاخص های خدمات   تدوین اسناد راهبردی و برنامه های عملیاتی، آیین نامه ها، نظام مدیریت عملکرد و- .تامین

و عملی در مطالعات علمی    -کسب و کارها.   مدیرت زنجیره تامین با کیفیت و عرضه خدمات به متقاضیان و توسعه

تدوین و ارایه اسناد سازو کارها، نقشه راه و پروژه ها و برنامه های    -خدمات.   حوزه هوشمند سازی و فناورانه نمودن

توسعه و  -موضوعی مربوطه.   تدوین لوایح و پیش نویس قوانین و مقرررات  -بخش خدمات مدیریت زنجیره تامین.   نحول 

 دفتر خدمات کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف

ارایه نتایج و هم    -پایدار، سبز و معکوس و نظامات آنها .   نجیره تامینتدوین اسناد مد نظر در خدمات مدیریت ز

 کارگاه های آموزشی و کرسی های هم اندیشی برای جامعه علمی، دانشجویان و جامعه کسب اندیشی موضوع در قالب

 و کارها و انجمن های تولید و صنفی

 دفتر خدمات کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت  تقویت خدمات کسب وکار و هوشمند سازی، فناور  و دانش بنیان نمودن خدمات و توسعه کسب و کارها  توسعه و 24

تجهیزات و ابزار آالت  - فضاهای فیزیکی  -نیروی انسانی متخصص و ماهر    :(برخی مختصات شرکتهای گارانتی کننده) 25

رعایت مفاد کلیه قوانین، آیین    -و سفارش گذاری قطعات   انبار  -مدیریت ارتباط با مشتریان  -کسب و مجوزها  پروانه    -

 دستورالعملهای خدمات پس از فروش   نامه ها و

 دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری  وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ظام مهندسی صنعت در سایر کشورها و بومی سازی  ن )طرح نظام مهندسی صنعت ( بررسی و تهیه الگوی موفق فعال 26

 - ابزارهای دقیق و برقراری سیستم منطقی منجر به رشد و توسعه نظام مهندسی صنعت ارائه برنامه راهبردی و  -آن  

صنعت و پیاده سازی   بررسی تشکیالت و اجزاء نظام مهندسی  -نحوه توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در طرح  

 آن

 دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری  معدن و تجارت   وزارت صنعت،

 دفتر صنایع ورزشی و خالق  وزارت صنعت، معدن و تجارت  مشاور ارتباطات   -مشاور در امور تاریخ فرهنگی ایران    -مشاور در امور صنایع ورزشی   27

 دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری  وزارت صنعت، معدن و تجارت  مشاور امار   -بازرگانی  مشاور در امور مدیریت استراتژیک و    -مشاور در امور صنایع الکترونیک   28

 دفتر صنایع غذا و دارو  وزارت صنعت، معدن و تجارت  مشاور در امور مدیریت فناوری و هوش مصنوعی   -مشاور در امور صنایع دارویی    -مشاور در امور صنایع غذایی   29

 دفتر صنایع منسوجات و پوشاک  وزارت صنعت، معدن و تجارت  مشاور در امور استراتژیک و بازرگانی   -ور در امور آمار  مشا   -مشاور در امور نساجی   30

توسعه مقیاس و بازار محصوالت و خدمات شرکت های فناور و دانش بنیان در صنایع نساجی، پوشاک، چرم، کیف و   31

 کفش

 منسوجات و پوشاک دفتر صنایع   وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 دفتر صنایع منسوجات و پوشاک  وزارت صنعت، معدن و تجارت  تدوین برنامه راهبردی صنعت فرش ماشینی  -تدوین برنامه راهبردی صنایع چرم و کفش   32

کار  احصاء ، بروزرسانی و عنداللزوم تدوین قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مرتبط با بهبود کسب و   33

 صنایع نساجی، پوشاک، چرم، کیف و کفش

 دفتر صنایع منسوجات و پوشاک  وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 دفتر صنایع خودرو  وزارت صنعت، معدن و تجارت  های نوسازی ناوگان خودرو کشور   بررسی چالش 34
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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
 دفتر صنایع خودرو  صنعت، معدن و تجارت وزارت   افزایی در خودروسازان جهت تولید محصوالت با پلتفرم مشترک هم   35

 دفتر صنایع خودرو  وزارت صنعت، معدن و تجارت  بررسی وضعیت استانداردهای اجباری محصوالت خودروسازان داخلی  36

 دفتر صنایع خودرو  وزارت صنعت، معدن و تجارت  گذاری بر واردات خودرو   های تعرفه  بررسی روش 37

 دفتر صنایع خودرو  وزارت صنعت، معدن و تجارت  های تعمیق ساخت داخل محصوالت خودروسازی   بررسی روش 38

 دفتر صنایع خودرو  وزارت صنعت، معدن و تجارت  عوارض  های کاهش مصرف سوخت و وضع )مربوط به خودرو( بررسی روش 39

 دفتر صنایع خودرو  رت وزارت صنعت، معدن و تجا های ارتقای کیفیت محصوالت خودرویی  بررسی روش 40

 دفتر صنایع خودرو  وزارت صنعت، معدن و تجارت  های بهبود فضای کسب و کار در صنعت خودرو  بررسی روش 41

 دفتر صنایع خودرو  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ها و قیمت تمام شده محصوالت خودرویی خودروسازان داخلی  آنالیز هزینه 42

مطالعه وضعیت موجود در کشور ، استفاده از فناوری های نوین ماشین آالت معدنی و تدوین سند  مطالعه تطبیقی ،   43

 راهبردی 

دفتر ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی،   وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 ساختمانی و معدنی 

آالت کشاورزی و تدوین سند  مطالعه تطبیقی ، مطالعه وضعیت موجود در کشور ، استفاده از فناوری های نوین ماشین   44

 راهبردی 

دفتر ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی،   وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 ساختمانی و معدنی 

 دفتر صنایع نرم افزار  وزارت صنعت، معدن و تجارت  تدوین نقشه راه اینترنت اشیاء وزارت صمت و طراحی و اجرای سکوی یکپارچه اینترنت اشیاء صنعت 45

 دفتر صنایع نرم افزار  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ( و امنیت آن در حوزه تولید نرم افزار Open Sourceهای به روز متن باز )یی تکنولوژی شناسا 46

 دفتر صنایع نرم افزار  وزارت صنعت، معدن و تجارت  پیاده سازی زنجیره تامین بر بستر بالک چین و اجرای قرارداد هوشمند  47

مشاور در امور حقوقی ) حقوق    -مشاور در امور حقوقی ) حقوق دولتی (    -امور اقتصادی ) مالیه عمومی (  مشاور در   48

 خصوصی ( 

 معاونت امور صنایع عمومی)ستاد(  وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار  وزارت صنعت، معدن و تجارت  لتی (مشاور در امور حقوقی ) حقوق دو  -مشاور در امور مدیریت فناوری و هوش مصنوعی  -مشاور در صنایع سلولزی 49

 دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار  وزارت صنعت، معدن و تجارت  -راهبردهای تولید کاغذ از سنگ وسایر منابع درجهان و ایران )با بررسی پیامدهای زیست محیط و منابع آبی و ...(   50
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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
تأمین مواد اولیه صنعت ام دی اف از طریق تولید در داخل و یا افزایش سطح زیر کشت درختان زود  بررسی نحوه   51

بررسی امکان سنجی در خصوص واردات انواع چوب با پوست به کشور و بررسی راهکارهای نحوه گند زدایی از    -بازده

 واردات چوب باپوست به کشور 

 سلولزی، چاپ و نوشت افزار دفتر صنایع   وزارت صنعت، معدن و تجارت 

با توجه به افزایش کیفیت صنعت آرایشی وبهداشتی وهمچنین  نوشت افزار ایرانی واسالمی ، لزوم توجه به برند سازی   52

 صنعتی سازی محصوالت دانش بنیان و هایتک سلولزی  -وراهکارهای توسعه صادراتی   

 نوشت افزار   دفتر صنایع سلولزی، چاپ و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

بررسی درخصوص توسعه  کسب و کار های دانش بنیان در چند کشور توسعه یافته بابررسی مشوق ها وآنالیز مدیریت   53

های  شناسایی و بررسی فرصت   -هزینه هاوشیوه  صدور مجوزهای وتطبیق آن با الگوهای سرمایه گذاری اسالمی

 ای منطبق با مالحظات آمایش سرزمینهای منطقهاساس مزیت گذاری حوزه سلولزی وآرایشی وبهداشتی بر  سرمایه

 دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار  وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 دفتر برنامه ریزی و پایش  وزارت صنعت، معدن و تجارت  پژوهی و تدوین اسناد راهبردی آینده  54

الملل، اقتصاد صنعت و آشنایی با  اقتصاد خرد، تجارت و مالیه بینتحلیل اقتصاد صنعت، معدن و تجارت )مسلط به   55

 ها( های مالی شرکت بورس کاال و صورت 

 دفتر برنامه ریزی و پایش  وزارت صنعت، معدن و تجارت 

بینی سری  های پیش رو و موثر در حوزه صنعت معدن و تجارت شامل روش بینی و تحلیل متغیر و عوامل پیش پیش  56

 تاری، سناریوسازی و ...( زمانی، ساخ

 دفتر برنامه ریزی و پایش  وزارت صنعت، معدن و تجارت 

و    CGE/DSGEهای تعادل عمومی  ستانده، مدل -مدلسازی اقتصاد کالن و بخشی )مدلسازی اقتصادسنجی، تحلیل داده 57

)... 

 دفتر برنامه ریزی و پایش  وزارت صنعت، معدن و تجارت 

های پولی، مالی، ارزی، تجاری، صنعتی، معدنی، بازرگانی، کار و  های کالن و بخشی )شامل سیاست سیاستتحلیل آثار   58

)... 

 دفتر برنامه ریزی و پایش  وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 مرکز سرمایه انسانی و سازمانی  وزارت صنعت، معدن و تجارت  مدیریت سیستم ها  59

 مرکز سرمایه انسانی و سازمانی  و تجارت   وزارت صنعت، معدن اصالح فرآیندها  60

 دفتر صنایع ریلی و دریایی  وزارت صنعت، معدن و تجارت  سازی زنجیره تأمینها در راستای پیاده های عملیاتی، الزامات و نحوه اجرای برنامهتدوین برنامه  61

 دریایی دفتر صنایع ریلی و   وزارت صنعت، معدن و تجارت  تهیه مدل زنجیره تأمین  62
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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
های فعال و توانمند  بررسی وضعیت موجود ساخت داخل تجهیزات مرتبط با صنایع ریلی و دریایی و شناسایی شرکت  63

 های دانش بنیان داخلی.در تکمیل زنجیره بویژه شرکت 

 دفتر صنایع ریلی و دریایی  وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 دفتر صنایع ریلی و دریایی  صنعت، معدن و تجارت ین صنایع ریلی و دریایی بررسی مدل کشورهای پیشرو در ایجاد زنجیره تأم 64

 فرمانداری مهریز  استانداری یزد  مطالعه تاثیر معادن شن و ماسه بر محصوالت کشاورزی  65

 فرمانداری مهریز  استانداری یزد  مطالعه ایجاد صنایع پایین دست معدن سرب و روی مهدی اباد  66

 فرمانداری مهریز  استانداری یزد  استفاده از روش های نوین کشاورزی)کشت بدون خاک( در تولید نهال پسته مطالعه   67

 فرمانداری مهریز  استانداری یزد  مطالعه میزان ذخایر آب های زیرزمینی و بهره گیری از آب های ژرف در سطح شهرستان  68

 دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت استاندارد محصوالت سرامیکی ارایه خدمات مشاوره در تکنولوژی و   69

 دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت ارایه خدمات مشاوره در تکنولوژی و استاندارد محصوالت بتنی  70

 دفتر صنایع معدنی صنعت معدن و تجارتوزارت   شناسایی و برنامه ریزی و تدوین  سند برای ایجاد زنجیره ارزش در صنایع کشور 71

 دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت هینه سازی، آمایش سرزمین، برنامه ریزی کالن درخصوص صنایع کشور  72

طراحی ، نصب، راه اندازی و فرآیند تولید صنایع مس، سرب، روی و فلزات اساسی و تسلط به  صنایع شیشه، سیمان،   73

 … سرامیک و  آهک، کاشی،

 دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت

مشاوره تخصصی: نیل بعنوان یک گیاه خودرو در استان کرمان، فارس به وسعت می روید. استحصال رنگزای قابل   74

 استفاده در رنگرزی الیاف مصرفی در فرش دستباف موجب جلوگیری از ارزبری خواهد بود. 

 مرکز ملی فرش  وزارت صنعت معدن و تجارت

مشاوره تخصصی: برای نخستین بار عصاره گیری از گیاه اسپرک بعنوان یک رنگزای مهم با سطح زیر کشت قابل توجه   75

 در نقاط مختلف ایران در مقیاس تحقیقاتی انجام میگیرد. 

 مرکز ملی فرش  وزارت صنعت معدن و تجارت

ه روناس در مرکز ملی فرش ایران انجام شده ضروری است در  گیا  از  گیری  عصاره  تحقیقاتی  طرح:  تخصصی  مشاوره  76

 ادامه، این طرح در مقیاس پایلوت، نیمه صنعتی و صنعتی انجام شود. 

 مرکز ملی فرش  وزارت صنعت معدن و تجارت

  شناخت  مراحل  در  دستباف  فرش  محصول  روی  بر  بازاریابی  علم  در  علمی  تحقیقات  نتایج  بررسی مشاوره تخصصی: 77

 و تکنیک های فروش و همچنین سلیقه یابی جدید از کشورهای هدف   مشتری

 مرکز ملی فرش  وزارت صنعت معدن و تجارت
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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
 مرکز ملی فرش  وزارت صنعت معدن و تجارت مناطق   آن  در  دستباف  فرش  بازار  روی  بر  اثرگذار  عوامل  و  علل  و  آینده  و  حال  گذشته،  عملکرد  بررسی مشاوره تخصصی: 78

های عرضه و توزیع کاال  ای از سیستمهای پخش، توزیع و عرضه )با توجه به سنتی بودن بخش عمده سازی سیستم نوین  79

ریسک جهت گذر از بازار سنتی به مدرن می باشد.(،  هزینه و کمو خدمات در کشور نیاز روزافزون به ارائه راهکارهای کم

فروشی )هم اکنون به انواع کسب و کار در کشور در حوزه خرده سازی سهم بازار هر کدام از  پژوهش درخصوص شفاف 

ها، ابهامات، وجود کاالی قاچاق و ... سهم هیچ یک از انواع کسب وکار در بازار خرده فروشی ایران  دلیل پیچیدگی

های مجازی و  شدن سهم فروشگاه باشد. به عنوان مثال هم اکنون ابهامات جدی درخصوص مشخصمشخص نمی

فروشی ایران وجود دارد و با توجه به نامشخص بودن  ای، سهم خدمات و سهم فرانچایز از بازار خرده های زنجیره ه فروشگا

توان در برنامه ریزی ها نیز اهداف مشخص را جهت توسعه ارائه نمود. لذا بازار خرده فروشی  این اعداد مشخص نمی 

 مختلف فعال دارد.( های  ایران نیاز به یک طرح پژوهشی آماری در خصوص بخش 

 دفتر خدمات آماد و توزیع  وزارت صنعت معدن و تجارت

های پخش کاال )انجام مطالعات لجستیکی و مشارکت در تدوین قوانین و  های مدیریت زنجیره تامین و شرکت شرکت  80

تجاری با    ، تسهیل تجاری از طریق ایجاد پنجره واحدLPIهای عملکرد لجستیکی  مقررات و امور حقوقی(، شاخص 

های زنجیره تامین از طریق کنترل جریان اطالعاتی زنجیره،  تمرکز بر جریان لجستیکی، ایجاد هماهنگی در جریان 

های کارآمد  ای(، نقش فورواردرها و کریرها در ایران، راه های لجستیک حمل و نقل )ریلی، هوایی، دریایی و جاده شرکت 

های پولی و  جلوگیری از قاچاق کاالی ترانزیت به داخل کشور، تاثیر سیاست   نمودن صنعت ترانزیت در ایران و منطقه و

های تعرفه حمل بار و مسافر و معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین  مالی بر حوزه لجستیک و حمل و نقل، بررسی شاخص 

 )باری و مسافر( 

 دفتر خدمات آماد و توزیع  وزارت صنعت معدن و تجارت

های تامین مختلف و  بازارهای کشور )رقابت کامل، انحصار کامل، انحصار چندگانه، رقابت انحصاری( و زنجیره شناسایی   81

 ارائه راهکار در هرکدام و بررسی عوامل شکست آن 

 دفتر خدمات آماد و توزیع  وزارت صنعت معدن و تجارت

روی صنعت ماشین سازی و تدوین نقشه راه صنعت   بر  اثرگذار  عوامل  و  وحال  گذشته  عملکرد  بررسی مشاوره تخصصی: 82

 1با در نظرگرفتن نتایج بند  

 دفتر صنایع ماشین آالت و تجهیزات تولید  وزارت صنعت معدن و تجارت
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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
 و  فعلی  نیازهای   به  توجه  با  محور  محصول  صنایع  با  سازی  ماشین  صنعت  نسبت  از  کلی  تصویر  ارائه مشاوره تخصصی: 83

 های کلی حاکم بر صنعت ماشین سازی یاستس  پیشنهاد  و  کشور  آتی

 دفتر صنایع ماشین آالت و تجهیزات تولید  وزارت صنعت معدن و تجارت

بررسی راهکارهای کاهش پسماند تولیدی با توجه به وظایف    -مدیریت پسماند صنعتی با رویکرد تولید پسماند کمتر   84

 محوله در قانون مدیریت پسماند آیین نامه ها و ضوابط 

 دفتر محیط کار و محیط زیست  زارت صنعت معدن و تجارتو

بررسی راهکارهای مدیریت مصرف و کاهش برق و گاز در واحدهای    -بهینه سازی انرژی در واحدهای صنعتی و معدنی   85

 صنعتی و معدنی با توجه به محدودیتهای موجود 

 دفتر محیط کار و محیط زیست  وزارت صنعت معدن و تجارت

ارزیابی ریسک و شناسایی    -رتبه بندی و اولویت بندی عوامل ایمنی موثر در کاهش هزینه و زمان پروژه های معدنی   86

 های پروژه های معدنیعوامل ریسک و رتبه بندی آنها با اولویت کاهش هزینه

 دفتر محیط کار و محیط زیست  وزارت صنعت معدن و تجارت

ن مالی و رشد اقتصادی بخش و افزایش اثر گذاری بر رونق تولید با توجه به  تقویت نقش بازار سرمایه در تامی 87

 ای و تأکید بر نقش بازار سرمایه در تشکیل سرمایه های موجود در بازار اوراق بهادار بدهی و سرمایه پتانسیل 

 دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت معدن و تجارت

فضای کسب وکاردر بخش صنعت ومعدن وتجارت از طریق بررسی فاکتورهای تاثیر  شناسایی ابزارهای تسهیل وارتقای   88

گذار بر رتبه کسب وکار دربخش، شناسایی ابزارهای تسهیل و بررسی شاخص های تاثیر گذار بر رتبه کسب وکار در 

 بخش 

 دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت معدن و تجارت

گذاران، حذف  ر شناسایی ضوابط متناقض با یکدیگر یا معارض با منافع سرمایهمنظوتعریف ساز و کار اجرایی مناسب به  89

 احکام نامعتبر و یا غیرضروری 

 دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت معدن و تجارت

 دفتر محیط کسب و کار و تجارتوزارت صنعت معدن   مقایسه وضعیت موجود در خصوص نحوه صدور مجوزهای کسب و کار در چند کشور توسعه یافته و در حال توسعه 90

 دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت معدن و تجارت ای منطبق با مالحظات آمایش سرزمینهای منطقهمزیت  گذاری بر اساسهای سرمایهشناسایی و بررسی فرصت  -2 91

 دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت معدن و تجارت گذاری سرمایه برای توسعه   های اقتصادی و شناسایی ساز و کار مناسبتحلیل مدل  -1 92

ساماندهی نظام مدیریت پژوهش استانداری و برقراری پیوند نظام مند با سایر خرده نظامهای مدیریتی از قبیل مدیریت   93

 دانش، مدیریت مشارکتی، جبران خدمات و... 

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری  استانداری یزد 

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری  استانداری یزد  استقرار مرکز توسعه فناوریهای مدیریتی در استانداری  94



 در جامعه و صنعت  اعضای هیات علمی  جدید  های مطالعاتیفرصت 

   های اجرایی و صنایعها، دستگاه وزارتخانهها، محورهای تخصصی و موضوعات مورد نیاز در اولویت 
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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
 دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری  استانداری یزد  استقرار نظام مدیریت فرایندی در استانداری و واحدهای تابعه  95

 معاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم رشته های هتلداری و گردشگری در استان قم نیازسنجی آموزشهای مهارتی در   96

 پژوهش و برنامه ریزی معاونت آموزش ،   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم شناسایی فاصله بین آموزشهای مهارتی ارائه شده با نیاز بازار کار در رشته کشاورزی  97

 معاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم شناسایی فاصله بین آموزشهای مهارتی ارائه شده با نیاز بازار کار در رشته ساختمان و معماری  98

 معاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم ه مکانیک شناسایی فاصله بین آموزشهای مهارتی ارائه شده با نیاز بازار کار در رشت 99

 معاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم شناسایی فاصله بین آموزشهای مهارتی ارائه شده با نیاز بازار کار در رشته جوشکاری و بازرسی جوش  100

 معاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم شناسایی فاصله بین آموزشهای مهارتی ارائه شده با نیاز بازار کار در رشته صنایع دستی 101

 معاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی  وزش فنی و حرفه ای استان قماداره کل آم  شناسایی فاصله بین آموزشهای مهارتی ارائه شده با نیاز بازار کار در رشته صنایع خودرو  102

 معاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم شناسایی فاصله بین آموزشهای مهارتی ارائه شده با نیاز بازار کار در رشته تاسیسات  103

 معاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم ارائه شده با نیاز بازار کار در رشته صنایع پوشاک   شناسایی فاصله بین آموزشهای مهارتی 104

 معاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم شناسایی فاصله بین آموزشهای مهارتی ارائه شده با نیاز بازار کار در رشته فناوری اطالعات  105

 معاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم آینده پژوهی در مشاغل استان برای توسعه آموزشهای مهارتی در بخش دولتی و غیر دولتی 106

 معاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم عفرآباد نیازسنجی آموزشهای مهارتی در شهرستانهای جدید التاسیس کهک و ج 107

 معاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم نیازسنجی آموزشهای مهارتی در سکونتگاههای غیررسمی شهرستان قم 108

 تحقیق و توسعه بنیان فتح نور میهن شرکت دانش  گیری اپتیکی نیاز است. های اندازه های نوردهی و تصویر برداری و دستگاه ارتقاء بخشهای اپتیکی برای  طراحی سیستم 109

 آموزش و مشارکت های مردمی اداره   اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی  بررسی شیوه های افزایش کارآیی و اثربخشی رسانه ها در ارتقای سواد محیط زیستی جامعه  110

 اداره آموزش و مشارکت های مردمی  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی  مطالعه شاخص ها و استانداردهای توسعه سواد محیط زیستی )بومی سازی برای استان(  111

 معاونت محیط زیست انسانی  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی  صنعتی بیرجندپایش آلودگی خاک و ارزیابی توان گیاه پاالیی گونه های بومی در اطراف شهرک   112

 معاونت محیط زیست انسانی  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی  پایش وضعیت آلودگی و تخریب معادن با استفاده از تصاویر ماهواره ای  113

 معاونت محیط زیست انسانی  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی  ده از تصاویر ماهواره ای پایش وضعیت مراکز دفن پسماند در استان با استفا 114

 معاونت محیط زیست انسانی  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی  پایش وضعیت آلودگی هوا در استان خراسان جنوبی با استفاده از تصاویر ماهواره ای  115



 در جامعه و صنعت  اعضای هیات علمی  جدید  های مطالعاتیفرصت 

   های اجرایی و صنایعها، دستگاه وزارتخانهها، محورهای تخصصی و موضوعات مورد نیاز در اولویت 

 ( 1401)آبان 

 

 های مطالعاتی در جامعه و صنعت« مراجعه نمایید. های فرصت قسمت »لیست نیاز    https://sajed.msrt.ir جهت مشاهده اطالعات تکمیلی به سامانه ساجد به آدرس •

10 
 

 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
 معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی  روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق به دلیل خشکسالی با استفاده از سنجش از دور ارزیابی و بررسی   116

 ت طبیعی و تنوع زیستی معاونت محیط زیس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی  مطالعات مدیریت جامع تاالب خور به منظور احیا و حفاظت  117

بررسی اثرات معدن کاوی بر پوشش گیاهی، تخریب و آلودگی خاک و تنوع زیستی در اطراف و داخل محدوده مناطق   118

 تحت مدیریت 

 معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 

 معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی  دامداری بررسی فرصت های اقتصادی جایگزین   119

 معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی  شناسایی و تعیین فون ماهیان استان 120

 معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی  نایبندان امکان سنجی معرفی مجدد گورخر به پناهگاه حیات وحش   121

 معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی  مطالعه رابطه فیلوژنتیکی جمعیت قوچ و میش استان و مقایسه با سایر جمعیت های گونه در کشور 122

شناسایی و اولویت گذاری عوامل بروز خسارت از ناحیه حیات وحش به باغات، مزارع کشاورزی و دامداری ها همراه با   123

 ارایه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از بروز خسارت در مناطق تحت مدیریت )به تفکیک مناطق( 

 زیستی  معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 

بررسی آسیب های وارده به جنگل های بنه نهبندان توسط تشی، برآورد حجم خسارت و تعیین بهترین راهکارهای   124

 مقابله با خسارت 

 معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 

 معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی  حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اداره کل   تعیین فون خفاشان استان خراسان جنوبی 125

 معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی  بررسی تاثیرات تغییرات اقلیمی بر پراکنش حیات وحش  126

ر اقتصادی و توسعه  معاونت هماهنگی امو وزارت کشور  تجزیه و تحلیل گزارشات اقتصادی  127

 ای منطقه 

 دفترتحقیقات شرکت برق منطقه ای یزد طراحی بهینه سیستم زمین پستهای فشارقوی  128

 فرمانداری بافق  استانداری یزد  مطالعه جامع حوزه آبخیز مناطق حسن آباد گود گوران شهرستان بافق  129

موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی   منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و مدل تامین انرژی صنایعپتانسیل سنجی بهرهمندی از انرژی های تجدید پذیر در   130

 سلفچگان 

 حوزه مدیریت 
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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی   WFZOمطالعه تطبیقی مدل های توسعه ظرفیت های مناطق ویژه و آزاد عضو سازمان جهانی مناطق آزاد  131

 سلفچگان 

 دبیرخانه هیات مدیره 

موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی   تدوین مدل های جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان  132

 سلفچگان 

 حوزه مدیریت 

ه ویژه اقتصادی  موسسه توسعه و عمران منطق ساله   3نقشه راه عملیاتی توسعه راهبردی زیر ساخت های منطقه ویژه در افق   133

 سلفچگان 

 حوزه مدیریت 

موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی   تدوین و اولویت بندی راهبرهای توسعه منطقه 134

 سلفچگان 

 حوزه مدیریت 

واحد های مرغداری استان، پرورش دهندگان با   با توجه به ضرورت توسعه پرورش مرغ گوشتی سویه آرین در-1 135

غذایی، درگیری با بیماری آسیت، باال بودن افت کشتارگاهی و ... مواجه   باال بودن ضریب تبدیلمشکالتی نظیر  

ساختمان و   های¬نارسائی  بررسی-2.  باشد¬ رفع موارد در جهت اقتصادی نمودن تولید مورد انتظار می که.باشند¬می

ولید محصول مطلوب در جهت رفع مشکالت  ت تاسیسات مرغداریها و تاثیر آن در راندمان تهویه و مصرف انرژی و نهایتا

توجه به طرح مردمی سازی یارانه ها و افزایش شدید هزینه تمام شده   با-3سالن های مرغداری قابل انتظار است.  

ذرت و کنجاله   بخشی از  کشور و جایگزین نمودن آن بجای  موجود در  طیور، بررسی سایر نهاده های خوراک در بخش

قیمت تمام شده خوراک در دام سبک و   -4.  باشد¬پائین آوردن هزینه های تولید ضروری میسویای مصرفی در جهت  

آن به دلیل پایین آوردن قیمت تمام شده بیش از پیش ضروری   سنگین استفاده از پسماندهای کشاورزی و مدیریت 

، استفاده از   یش اقالم اصلی وارداتیبا عنایت به افزا-5اساتید و ترویج بین دامداران را دارد.   می باشد که نیازمند ورود

خوراکی و کاهش هزینه می تواند باعث بهره وری   مواد اولیه کمتر رایج و یا غیر رایج برای تنوع بخشیدن به فرمولهای

توزیع نهاده های دامی به صورت خام و پراکنده باعث ترویج و گسترش چرخه  -6 . بیشتر و پایداری تولید گردد

خوراک در سطح کشور می   وب تامین سنتی خوراک دام گردیده و منجر به استمرار اتالف و هدرویو نامطل  ناکارآمد

آموزش و   ورود اساتید و محققین مراکز -7رفت از این بحران تولید صنعتی خوراک می باشد.   شود لذا تنها راه برون

 سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان وزارت جهاد کشاورزی 
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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف

مختلف مدیریتی شامل مدیریت    تحقیقات می تواند درافزایش بهره وری در تولیدات دامی در مباحث 

های باالی خوراک دام   باعنایت به هزینه-8واکسیناسیون و ...(،اصالح نژاد ،تغذیه و .... موثر باشد .   بهداشت)ضدعفونی،

در جیره دام و همچنین کشت گیاهان مقاوم به شوری   ، تعیین جایگزین های خوراک دام و درصد مجاز استفاده از آن

 بوده و قابل کشت در بیشتر مناطق آب و هوایی کشور با اقلیم گرم و خشک باشد از رخوراک دامکه قابل استفاده د

 .اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد

 مطالعات پایه آب منطقه ای قم مدیریت منابع آب  136

 مالی و پشتیبانی  آب منطقه ای قم ن و ارائه راهکارهای انگیزی )روان شناسی( ارتقا روابط اجتماعی و اداری کارمندا  137

 پدافند غیر عامل  آب منطقه ای قم پدافند غیر عامل  138

 حفاظت و بهره برداری از منابع آب  آب منطقه ای قم محیط زیست 139

 مطالعات پایه آب منطقه ای قم بیالن منابع و مصارف آب 140

 برنامه ریزی  آب منطقه ای قم محلی آب و حسابداری آب بازار   141

 برنامه ریزی  آب منطقه ای قم تدوین نقشه راه امنیت شبکه و بهره وری فناوری اطالعات  142

 برنامه ریزی  آب منطقه ای قم اجرای مدل مدیریت فرآیند شرکت  143

 دفتر حقوقی آب منطقه ای قم حقوق آب  144

دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی، زیست  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  مهندسی شهری زمین شناسی   145

 محیطی و مهندسی 

دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی، زیست  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  تحلیل تاثیرات زمین شناسی پزشکی ذرات گرد و غبار 146

 محیطی و مهندسی 

دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی، زیست  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  ات زمین شناسی پزشکی در محدوده های تحت تاثیر آرسنیک طبیعی زمین زادمطالع 147

 محیطی و مهندسی 
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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی، زیست  اکتشافات معدنی کشورشناسی و  سازمان زمین  تهیه نقشه یکپارچه زمین شناسی مهندسی هرمزگان به همراه جزایر  148

 محیطی و مهندسی 

دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی، زیست  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  مدلسازی آتشفشان دماوند و تهیه نقشه یکپارچه زمین شناسی، مخاطرات و کواترنری  149

 محیطی و مهندسی 

دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی، زیست  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  ابع آب کارستی مطالعات من 150

 محیطی و مهندسی 

دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی، زیست  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  پهنه بندی خطر فرونشست زمین و مدلسازی آبخوان ها  151

 محیطی و مهندسی 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  بررسی تاثیر فرونشست دشت مشهد بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی آبخوان مشهد  152

 خاوری )مشهد( 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  بررسی میزان تأثیر فرونشست دشت مشهد بر تحرک و فعالیت جنبای گسل شمال مشهد )توس(  153

 خاوری )مشهد( 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  فرآوری عناصر وانادیوم، تیتانیوم، نقره، قلع و تنگستن 154

 خاوری )مشهد( 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  بررسی عناصر کمیاب در محدوده های پلی متال و سایر مناطق مطالعه و   155

 خاوری )مشهد( 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال   نی کشورشناسی و اکتشافات معد سازمان زمین  زمین شناسی اقتصادی، پترولوژی، تکتونیک مناطق ده خطیب، کالته تیمور و شاهکوه  156

 خاوری )مشهد( 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  مطالعه پتانسیل های اقتصادی لیستوینیت های خراسان جنوبی  157

 خاوری )مشهد( 
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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
های کاربردی سازمان  مرکز پژوهش  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  در راستای انرژی های پاک   ای  ماهواره  تصاویر  با  حرارتی  جزایر  استخراج  158

 شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین 

های کاربردی سازمان  مرکز پژوهش  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  مدل سازی سه بعدی و تحلیل های زیر سطحی فرونشست  159

 شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین 

بررسی و امکان سنجی پتانسیل تولید اسید هیومیک و اسید فولویک از باطله های معادن ذغال سنگ و پهنه های   160

 رسوبی دارای ماده آلی باال 

های کاربردی سازمان  مرکز پژوهش  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین 

 دنی کشورشناسی و اکتشافات معزمین 

های کاربردی سازمان  مرکز پژوهش  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  بررسی منابع جدید جهت تامین نیاز کارخانجات فوالد و آلومینیم 161

 شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین 

های کاربردی سازمان  مرکز پژوهش  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  نانوپوشش ها و کاربرد آنها در صنعت و چگونگی اجرای آن به صورت کاربردی  162

 شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین 

های کاربردی سازمان  پژوهش مرکز   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  سنتز نانوذارت  طال از شمش با استفاده از میکروارگانیسمها درراستای ساخت سنسورهای شناساگر  163

 شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین 

 معاونت اقتصادی  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم  شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی استان قم 164

انجام شده و در حال انجام جهت اجرا در  تحلیل اقتصادی پروژه ها و  طرح های توجیهی فنی و اقتصادی پروژه های   165

 مقیاس های بزرگتر 

های کاربردی سازمان  مرکز پژوهش  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین 

 شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین 

 معاونت اقتصادی  ی و دارایی استان قم اداره کل امور اقتصاد  بررسی نقش بورس منطقه ای قم در جهت تقویت تامین مالی بنگاههای اقتصادی استان  166

 معاونت اقتصادی  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم  نقش تشکلهای بخش خصوصی استان قم در بهبود محیط کسب و کار به ویژه در بخش صنعت 167

های کاربردی سازمان  مرکز پژوهش  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  ساخت و کاربرد نانوسنسورها در اکتشاف مواد معدنی عمیق)کانسارهای پنهان(  168

 شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین 

 معاونت اقتصادی  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم  بررسی تطبیقی عملکرد بانکهای استان قم در اعطاء تسهیالت به بخش تولید با استانهای همجوار  169



 در جامعه و صنعت  اعضای هیات علمی  جدید  های مطالعاتیفرصت 

   های اجرایی و صنایعها، دستگاه وزارتخانهها، محورهای تخصصی و موضوعات مورد نیاز در اولویت 

 ( 1401)آبان 

 

 های مطالعاتی در جامعه و صنعت« مراجعه نمایید. های فرصت قسمت »لیست نیاز    https://sajed.msrt.ir جهت مشاهده اطالعات تکمیلی به سامانه ساجد به آدرس •
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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
مدلسازی، طراحی و  اجرای فرایند پایلوت در پروژه های فراوری مواد معدنی و محیط زیست ) اسکیل آپ پروژه های   170

 آزمایشگاهی به صنعتی( 

های کاربردی سازمان  مرکز پژوهش  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین 

 شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین 

 معاونت اقتصادی  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم  ولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با تاکید بر ظرفیتهای استان قمتدوین بسته سیاستی توسعه ت 171

اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  پتانسیل های گوهر سنگ در استان گیالن، پیجویی عناصر کمیاب در محموعه آذرین و دگرگونی غرب گیالن 172

 منطقه کاسپین باختری )گیالن( 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  بررسی کانی شناسی، ژئوشیمیایی آلی و معدنی و طبقه بندی تجاری زغالسنگ های استان کرمان 173

 خاوری )کرمان( 

بررسی ویژگی های ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در کانسارها و افق های معدنی بوکسیت و فسفات رسوبی استان   174

 کرمان 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین 

 خاوری )کرمان( 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  و نشانه های آهن استان کرمان بررسی ویژگی های ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در کانسارها   175

 خاوری )کرمان( 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب   معدنی کشورشناسی و اکتشافات  سازمان زمین  بررسی ژئوشیمیایی عناصر گروه پالتین در کانسارهای کرومیت و سنگ های درونگیر آنها در استان کرمان  176

 خاوری )کرمان( 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  نرماشیر   -مطالعات فرونشست  زمین در دشت فهرج   177

 خاوری )کرمان( 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  مطالعات فرونشست  زمین در دشت منوجان  178

 خاوری )کرمان( 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  مطالعات فرونشست  زمین در دشت فاریاب  179

 خاوری )کرمان( 

 معاونت اقتصادی  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم  های پیشران استان قم و طراحی نظام مالی زنجیره ای تدوین گزارش سیاستی درخصوص پروژه   180



 در جامعه و صنعت  اعضای هیات علمی  جدید  های مطالعاتیفرصت 

   های اجرایی و صنایعها، دستگاه وزارتخانهها، محورهای تخصصی و موضوعات مورد نیاز در اولویت 

 ( 1401)آبان 
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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  عنبرآباد   -مطالعات فرونشست  زمین در دشت جیرفت   181

 خاوری )کرمان( 

 معاونت اقتصادی  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم  ( 1404)آینده پژوهی سرمایه گذاری استان در افق    1404بررسی عوامل موثر بر رشد سرمایه گذاری استان قم در افق   182

زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب  مرکز   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  لوت   کویر  باختری  حاشیه  در جنبا  زمینساخت بررسی 183

 خاوری )کرمان( 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  بررسی وضعیت گسل های پی سنگی کالنشهر کرمان با استفاده از داده های مغناطیس و ایرومغناطسی سنجی 184

 خاوری )کرمان( 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  ت جنبای پهنه های گسلی سبزواران در جنوب استان کرمان مطالعات زمینساخ 185

 خاوری )کرمان( 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب   شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین سازمان   آب شناسی و آب زمین شناسی ) مطالعه تاثیر تغییرات آبهای زیر زمینی بر پدیده فرونشست (  186

 کشور ) شیراز ( 

مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب   شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  لرزه زمین ساخت ناحیه شهرستان شیراز  187

 کشور ) شیراز ( 

 GIS شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  یپراسپکترال با کاربرد اکتشاف و زمین شناسی پروژه تفسیر تصاویر ماهواره ای ها 188

 GIS شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  پروژه بهره گیری  از روشهای هوش مصنوعی و روشهای نوین درمدلسازی کانسارها و تفسیر داده های علوم زمین 189

 GIS شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  کدنویسی جهت بهینه سازی مساحت مناطق امیدبخش اکتشافی با استفاده از روشهای ریاضی جدید پروژه   190

 گروه آمایش  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  جهت پروژه های آمایش علوم زمین   swotو استفاده از ابزارهای    qspmمحاسبه   191

 ژئوانفورماتیک  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  مهندسی کامپیوتر محاسبات و الگوریتمها  192

 ژئوانفورماتیک  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین  مهندسی نقشه برداری و سیستم اطالعات مکانی  193

آزمایشگاه دام و  -گروه دامپزشکی و علوم دامی هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون   شناسایی و تفکیک جنسیت اسپرم گاو  194

 طیور 



 در جامعه و صنعت  اعضای هیات علمی  جدید  های مطالعاتیفرصت 

   های اجرایی و صنایعها، دستگاه وزارتخانهها، محورهای تخصصی و موضوعات مورد نیاز در اولویت 

 ( 1401)آبان 
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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
آزمایشگاه دام و  -گروه دامپزشکی و علوم دامی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  مطالعه خواص زهرزنبورعسل پرتوفراوری شده  195

 طیور 

آزمایشگاه دام و  -دامپزشکی و علوم دامیگروه   پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  مطالعه خواص زهرزنبورعسل پرتوفراوری شده  196

 طیور 

 دامپزشکی و علوم دامی. آزمایشگاه دام و طیور  پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  تولید آنزیم ها با منشا میکروبی  197

 اصالح نباتات گروه   پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  محیطی   های¬بیوسنتز نانو ذرات، بررسی تأثیر نانو مواد در تنش 198

پرایمینگ بذر به کمک فناوری هسته ای )پالسمای سرد و دز پایین گاما( و بررسی اثر آن در سطح مورفوفیزیولوژی،   199

 مولکولی )بیان ژن(، و متابولوم 

 گروه اصالح نباتات  پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 

پایین گاما( و بررسی اثر آن در سطح مورفوفیزیولوژی،  پرایمینگ بذر به کمک فناوری هسته ای )پالسمای سرد و دز   200

 مولکولی )بیان ژن(، و متابولوم 

 گروه اصالح نباتات  پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 

پرایمینگ بذر به کمک فناوری هسته ای )پالسمای سرد و دز پایین گاما( و بررسی اثر آن در سطح مورفوفیزیولوژی،   201

 متابولوم مولکولی )بیان ژن(، و  

 گروه اصالح نباتات  پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 

 اصالح نباتات  پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  تعیین جایگاه ژن مقاومت به بیماری بالست در ارقام موتانت برنج  202

 )هیکو( شرکت هم اندیشان صنعت مشاور   شرکت هم اندیشان صنعت مشاور )هیکو(  معماری نرم افزار  203

گروه گیاهپزشکی/آزمایشگاه ژنتیک آفات و   پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  GSSمطالعات ژنتیکی جمعیت مگس های میوه مدیترانه ای در ایران و انجام آزمایشات مولکولی مرتبط با   204

 بیماری ها 

گروه گیاهپزشکی/آزمایشگاه حشره شناسی و   پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  کنترل آفت کرم هلیوتیس با استفاده از تکنیک حشرات نابارور  205

 کنترل آفات 

مطالعات ژنومیکس و ثبات ژنتیکی موتانتهای حاصل از کاربرد روش پرتوتابی با پرتو گاما با استفاده از تکنیک های   206

 RNA-seqمولکولی  

 ه بیماری شناسی گروه گیاهپزشکی/آزمایشگا پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 



 در جامعه و صنعت  اعضای هیات علمی  جدید  های مطالعاتیفرصت 

   های اجرایی و صنایعها، دستگاه وزارتخانهها، محورهای تخصصی و موضوعات مورد نیاز در اولویت 

 ( 1401)آبان 

 

 های مطالعاتی در جامعه و صنعت« مراجعه نمایید. های فرصت قسمت »لیست نیاز    https://sajed.msrt.ir جهت مشاهده اطالعات تکمیلی به سامانه ساجد به آدرس •

18 
 

 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
کاربرد فناوری پرتوتابی با پرتو گاما در تولید   پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  کاربرد فناوری پرتوتابی با پرتو گاما در تولید ژرم پالسم گیاهی عاری از بیمارگرهای سیستمیک ایران  207

ژرم پالسم گیاهی عاری از بیمارگرهای  

 سیستمیک ایران 

آزمایشگاه کشت بافت، آزمایشگاه ژنتیک   پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  ت مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی الین های هاپلویید مضاعف شده گوجه فرنگی ارزیابی خصوصیا 208

 مولکولی و آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

ریزوبیوم، کاهش انتشار    –استفاده از فناوری هسته ای در تولید کودهای زیستی، افزایش راندمان همزیستی سویا   209

 گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیم

 گروه علوم و مهندسی آب و خاک  پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 

 گروه علوم و مهندسی آب و خاک  پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  استفاده از فناوری هسته ای در تولید کودهای آلی غنی شده  210

ز سامانه های ذخیره انرژی حرارتی و برودتی و فتو ولتاییک حرارتی در شرکت گاز استان  مدیریت انرژی: استفاده ا 211

 چهارمحال و بختیاری 

 پژوهش و توسعه  شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری 

چهارمحال  بهداشت حرفه ای: ارتقاء بهداشت روان و ارائه خدمات مشاوره و روان شناختی به کارکنان شرکت گاز استان   212

 و بختیاری 

 پژوهش و توسعه  شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری 

تحلیل وبررسی ریسک پذیری زیرساخت تاسیسات شرکت آب وفاضالب چهارمحال وبختیاری دربرابرمخاطرات زیست  213

 وسنجش ازراه دور GISمحیطی سیل وزلزله مبتنی بر

 دفترتوسعه مدیریت وتحقیقات  شرکت آب وفاضالب چهارمحال وبختیاری 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان   1400  -1398تحلیل و ارزیابی شاخص های مالی و اقتصادی استان کردستان طی سال های   214

 کردستان 

 معاونت اقتصادی 

 دفترتوسعه مدیریت وتحقیقات  وبختیاری شرکت آب وفاضالب چهارمحال   افزایش راندمان تصفیه فاضالب بااستفاده ازنانوحباب  215

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان   ( در استان کردستان PFSبررسی و تحلیل پیش امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری ) 216

 کردستان 

 معاونت اقتصادی 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان   اقتصادی بررسی فرصت های سرمایه گذاری استان کردستان جهت معرفی به سرمایه گذاران و فعاالن   217

 کردستان 

 معاونت اقتصادی 



 در جامعه و صنعت  اعضای هیات علمی  جدید  های مطالعاتیفرصت 

   های اجرایی و صنایعها، دستگاه وزارتخانهها، محورهای تخصصی و موضوعات مورد نیاز در اولویت 

 ( 1401)آبان 
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 واحد پذیرنده  ارگان/سازمان  محورها  ردیف
بررسی لجن مازاد تولیدی درتصفیه خانه های فاضالب استان وتعیین نوع لجن )کالس بندی لجن(وتهیه استاندارهای   218

 الزم جهت استفاده مجدد ازلجن مازاد تولیدی درتصفیه خانه فاضالب 

 دفترتوسعه مدیریت وتحقیقات  حال وبختیاری شرکت آب وفاضالب چهارم

 دفترتوسعه مدیریت وتحقیقات  شرکت آب وفاضالب چهارمحال وبختیاری  بررسی امکان بهبود کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب بااستفاده ازگیاهان 219

 دفترتوسعه مدیریت وتحقیقات  شرکت آب وفاضالب چهارمحال وبختیاری  کوهرنگ وچشمه دزداران استفاده از روشهای پیشرفته برپایه نانوفناوری درحذف کدورت آب چشمه   220

 اداره آموزش و پژوهش  اداره صنعت معدن و تجارت استان بوشهر  مطالعه کاربردی فناوری نوین در اکتشاف و استخراج و فرآوری مواد معدنی 221

 اداره آموزش و پژوهش  اداره صنعت معدن و تجارت استان بوشهر  مصرف آب و انرژی مطالعه کاربردی در صنایع استان جهت کاهش   222

 اداره آموزش و پژوهش  اداره صنعت معدن و تجارت استان بوشهر  مطالعه توسعه شکل گیری صنایع با فناوری باال و صنایع نوظهور در استان و ارائه راهکار عملی  223

 اداره آموزش و پژوهش  اداره صنعت معدن و تجارت استان بوشهر  ر زنجیره تامین مطالعه استفاده از فناوری نوین د 224

 اداره آموزش و پژوهش  اداره صنعت معدن و تجارت استان بوشهر  رباتیک در فعالیت معدن   IOTمانند هوش مصنوعی و    4مطالعه کاربرد فناوری های نو ظهور نسل   225

 اداره آموزش و پژوهش  اداره صنعت معدن و تجارت استان بوشهر  راهکارهای اجرایی برای افزایش تعداد و ضریب تاثیر گذاری شرکت های دانش بنیان مطالعه جامع متوازن و   226

 اداره آموزش و پژوهش  اداره صنعت معدن و تجارت استان بوشهر  شناسایی فرصت های کارآفرینی فناورانه در اتحادیه های صنفی 227

کشور همسایه ) تحلیل ظرفیت ها ، توانمندی ، مشکالت  و شرایط    15برنامه راهبردی توسعه صادرات استان به    تهیه 228

 نیازهای بازار هدف ، نقاط ضعف قوت فرصت ها        تهدیدات ، سیاست ها ، راهبردها ، اقدامات (

 اداره آموزش و پژوهش  اداره صنعت معدن و تجارت استان بوشهر 

 اداره آموزش و پژوهش  اداره صنعت معدن و تجارت استان بوشهر  بررسی نحوه تعامل و صادرات استان به کشورهای عضو اوراآسیا  229

 

 

 

 


