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 (9911محور اقتصاد و توسعه پایدار ) -موضوعات پژوهشی 

رتبه 

 بندی

دستگاه  عنوان

ارائه 

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

یابی صنایع عارضه 1

تولیدی و راکد استان 

فارس و ارائه 

راهکارهای عملی 

سازی و جهت فعال

استفاده بهینه از 

 هاظرفیت آن

اداره کل 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

 

اداره کل 

جهاد 

 کشاورزی

 

اداره کل 

 استاندارد

 
 

 الف( صنایع راکد 

 های موجود تعیین نقاط ضعف و قوت، عارضه ها و فرصت

 واحدهای صنعتی

 بررسی و تحلیل محیط موجود برای بررسی  ،شناسایی

 واحد صنعتیعملکرد 

  واحد ها و پروژه های کاربردی مورد نیاز  آموزشتعریف

 صنعتی

 شاخص های بهره وری و سودآوری برای محاسبه 

 واحدصنعتی

 اهداف و استراتژی  ،دقیق ساختارها، فرآیندها تحلیل

 های واحد صنعتی و بهبود آنها

  تعیین نقاط قوت و ضعف و اولویت بندی مشکالت درون

 و برون سازمانی سازمانی

  منابع انسانی، ارگونومی و محیط کار و  یابیعارضه

 همچنین استفاده از تکنیک های روانشناسی صنعتی

 

 

 الف( صنایع راکد

 اندازی مجدد واحدهای صنعتی راکدتعیین تکلیف و راه 

 گذاری انجام شده بال استفاده و استفاده از سرمایه

 افزایش بهره وری

 رونق کسب و کار ایجاداشتغال و 

  افزایش تولید و رسیدن به خودکفایی درسطح استان و

 ملی

سر فصل های طرح عمدتا بایستی شامل موارد زیر 

 باشد:

 موجودآوری اطالعات و شناخت وضعیت جمع 

 واحدهای صنعتی

  بنگاه موجود و مطلوب وضعیت های شکاف شناسایی 

 )تعریف عارضه ها(

  مطلوب و موجود شناسایی علل شکاف های وضعیت

 و اولویت بندی آنها بنگاه

  بررسی مدل ها و الگوهای عارضه یابی وارائه مدل اجرایی 
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رتبه 

 بندی

دستگاه  عنوان

ارائه 

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

 ب( صنایع تولیدی

  راکد تولیدی های واحد سازی فعال 

  اشتغال ایجاد  

  استان صنعتی توسعه 

 رقابتی بازارهای در فعال تولیدی واحدهای توانمندسازی 

 در موجود مشکالت رفع برای راهبردی سندی ایجاد 

 استانی کالن و خرد صنایع

 فرامنطقه دیدگاه با استان صنایع در رقابتی توان تقویت 

 ای

  صنایع تضعیف در اثرگذار معضالت تشریح و شناسایی 

 موجود مشکالت از رفت برون کارهای راه ارائه 

 در الزم های زیرساخت ایجاد برای مدون ای برنامه ارائه 

 صنایع تقویت

 صنعت بخش در مشکالت رفع برای اجرایی الگوهای ارائه 

 کاهش با تولید ارتقاء برای مناسب کارهایی راه ارائه 

 ها هزینه

 ملی ناخالص تولید افزایش

 ی و حذف عارضهارائه راهکار جهت رفع علل ریشه ا 

 اولویت بندی راهکارهای اجرایی 

  پیاده سازی راهکارهای اجرایی در راستای اهداف طرح

صنعتی راکد )تعیین تکلیف و راه اندازی مجدد واحدهای 

 (استان

 

 ب( صنایع تولیدی

 و تولید بخش در گذاریسرمایه برای تمایل ایجاد 

 گذارانسرمایه توسط صنعت

  هایبخش سایر به سرمایه شدن سرازیر از جلوگیری 

 ... و ارز و سکه مثل زا تورم

 و کشور در استانی صنایع رقابتی توان افزایش 

 فرامنطقه

 بیکاری معضالت رفع 

 استان تولید سطح ارتقا  

 برای استان تولیدی واحدهای در توان و قدرت ایجاد 

 جدید بازارهای یافتن

 کشوری تولید باالتر سطوح به استان ارتقا
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رتبه 

 بندی

دستگاه  عنوان

ارائه 

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

اقتصاد تولید و تجارت  2

 ایمحصوالت گلخانه

 ای استان تهیه آمار و اطالعات کلیه واحدهای گلخانه  استانداری

 در ایگلخانه محصوالت تولید درآمد و هزینه  بررسی 

 فارس استان

 تولید در اقتصادی هایشاخص مقایسه و برآورد 

 گلخانه با  ایگلخانه هایشهرک در  گلخانه محصوالت

 فارس استان در انفرادی های

 گلخانه محصوالت صادرات  مقاصد و ارزش حجم، بررسی 

 ای

  ایگلخانه محصوالت صادرات های مزیت و موانع بررسی 

 تولید از کل و مستقیم غیر مستقیم، حمایت نرخ برآورد 

 ای گلخانه محصوالت

 گلخانه ای   های های بازدارنده توسعه کشتتحلیل مولفه

 در استان

 وری واحدهای تعیین عوامل موثر بر سودآوری و بهره

 ای استانگلخانه

  تعیین نقش استاندارد و تولید محصوالت ارگانیک در

 ای استانحصوالت گلخانهتوسعه بازارهای هدف صادراتی م

 داران استانای گلخانههای فردی و حرفهبررسی ویژگی 

  بررسی نقش واحدهای تولید محصوالت گلخانه ای در

 گلخانه محصوالت تولید رقابتی و نسبی مزیت برآورد 

 فارس استان در ای

 ای گلخانه محصوالت تولید موانع و ها مزیت شناسایی 

 محصوالت تولید در سود افزایش برای راهکار ارائه و

 ای گلخانه

 ایگلخانه تمحصوال صادرات موانع و هامزیت شناسایی 

  محصوالت این صادرات اقزایش برای راهکار ارائه و

 و ایگلخانه های شهرک توسعه موانع دقیق شناخت 

 ها شهرک این توسعه راهکارهای ارائه

 ارزش زنجیره تشکیل برای مناسب مدل تدوین 

 فارس استان در  ای گلخانه محصوالت
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رتبه 

 بندی

دستگاه  عنوان

ارائه 

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

 جذب و اشتغال فارغ التحصیالن بخش کشاورزی استان

  بررسی و تعیین عوامل موفقیت و شکست در جذب

 بازارهای هدف خارجی محصوالت گلخانه ای استان

  تعیین درصد موفقیت توسعه کشت های گلخانه ای در

 کاهش بحران آب 

  امکان سنجی اقتصادی ضایعات گیاهی محصوالت

 گلخانه ای در استان

  ارزیابی اقتصادی انواع روش های کشت گلخانه ای در

 استان 

  ارزیابی نقش و  میزان کارایی تسهیالت دریافتی  از

 ستانسوی گلخانه داران در توسعه اقتصادی ا

 رل شده و تمقایسه میزان تولید محصوالت در محیط کن

 محیط باز
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رتبه 

 بندی

دستگاه  عنوان

ارائه 

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

راهبردهای ارتقای  3

کیفیت اقتصاد کمیت و 

تولید محور عشایر 

استان فارس با رویکرد 

 صادرات

اداره کل 

 امور عشایر

  در اقتصادی بالفعل و بالقوه هایپتانسیل شناسایی 

 جامعه دستی صنایع و دامپروری و کشاورزی هایزیربخش

 تولید زنجیره بر مبتنی مختلف طوایف و هاایل  در عشایر

 محصوالت

 و تعاونی هایشرکت شامل عشایری هایتشکل ارزیابی 

 برنده پیش عوامل لحاظ به زنان خرد اعتبارات هایصندوق

 آنها هایفعالیت بازدارنده و

 محصوالت فروشی خام از پیشگیری جهت برنامه ارائه 

 عشایر جامعه در دامی

 صادارت جهت  راهبردهای و عملیاتی برنامه ارائه 

 گرفته صورت سنجیپتانسیل بر مبتنی عشایری محصوالت

 مقصد بازارهای تعیین و

  توسعه جهت عملی راهکارهای ارائه و راهبردی تحلیل 

 و شده شناسایی هایپتانسیل در الکترونیک تجارت

 مثل) صادرات خدمات دهنده ارائه هایشرکت شناسایی

 ...( و بازرگانی اتاق

 

 

 صادارت جهت پرپتانسیل عشایری محصوالت شناسایی 

  آنها کیفیت و کمیت ارتقا راهبردهای و
 تولید زنجیره مبنای بر محصوالت تولید استانداردهای ارائه 
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رتبه 

 بندی

دستگاه  عنوان

ارائه 

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

طراحی الگوهای  4

توسعه تعاونی مبتنی 

بر خرده فرهنگ و 

عرف و رسوم بومی و 

 محلی استان

اداره کل 

تعاون، کار 

و رفاه 

 اجتماعی

 ها تعاونی توسعه 

 ها تعاونی تشکیل افزایش  

 ها تعاونی سازی بومی 

 ها تعاونی تشکیل سازی فرهنگ 

 و تقویت برای مناسب هایفرهنگ خرده شناسایی 

  ها تعاونی تشکیل

 فرهنگ خرده مبنای بر تعاون طریق از اشتغال ایجاد 

 ای منطقه بومی و محلی های

  ای محله و بومی های تعاونی تقویت و گسترش 

 ها تعاونی توسعه و تشکیل از ناشی اشتغال افزایش 

راهکارهایی به ارائه  5

منظور امکان 

درآمدزایی ورزشکاران 

از تخصص و توانمندی 

های شان در استان 

 فارس

اداره کل 

ورزش و 

 جوانان

 استان ورزشکاران هایتوانمندی و تخصص شناسایی 

 استان مردم سرگرمی و اقتصاد یحوزه نیازهای شناسایی  

 امکان و گردشگری و برندسازی هایحوزه ررسیب 

 توانمند ورزشکاران از استفاده

 و دانش از ورزشکاران درآمدزایی وضعیت رزیابیا 

 خود تخصص

 استفاده در تسهیل موانع و هامولفه عوامل، شناسایی 

 جهت شان هایتوانمندی و تخصص از ورزشکاران

 درآمدزایی

 مورد که هاییتوانمندی اساس بر ورزشکاران بندیگونه 

 است اقتصادی هایحوزه نیاز

 توانمندی از توانمی که اقتصادی هایحوزه شخیصت 

 کرد استفاده حوزه این بهبود راستای در ورزشکاران های

 اقتصادی، های حوزه با ورزشکاران کردن  مرتبط 

 غیره و علمی اجتماعی،

 خبرگان نظر از استفاده با مناسب هایاستراتژی تدوین 

 استان بازاریابی و درآمدزایی زمینه در متخصصان و

 پژوهش موضوع زمینه در برتر مدل ارائه 

 ورزشکاران درآمدزایی راهکارهای ارائه 
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رتبه 

 بندی

دستگاه  عنوان

ارائه 

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

 طراحی شناسیآسیب 6

 بندیبسته و

 صنایع محصوالت

 فارس استان دستی

 معرفی راستای در)

 (شیراز برند

اداره کل 

میراث 

 فرهنگی

 بندیبسته و طراحی هایمحدودیت و هاظرفیت تبیین 

    ساختار و طراحی لحاظ به استان دستی صنایع محصوالت

 صنایع بندی بسته و طراحی موفق هایتجربه بررسی 

 فرهنگی ومحصوالت دستی

 صنایع محصوالت در بندیبسته هایاولویت معرفی 

  استان دستی

 بندیبسته و طراحی الگوی و استاندارد شاخص ارائه 

 فارس استان دستی صنایع محصوالت

 

 

 

 

 

 

 

 و بازار وضعیت بهبود و دستی صنایع هایکارگاه رونق

 شیراز مخصوصا فارس استان دستی صنایع صادرات
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رتبه 

 بندی

دستگاه  عنوان

ارائه 

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

 (9911محور اقتصاد و توسعه پایدار ) - پایان نامه ارشد/ دکتراموضوعات 

چگونگی تاثیر بازار  1

سرمایه در تامین مالی 

های بزرگ شرکت

استان و افزایش 

های راندمان فعالیت

 هااقتصادی آن

شناسایی شرکت های بزرگ و فعال استان در بازار   استانداری

 سرمایه

  بررسی علل عدم رغبت شرکت های بزرگ استان جهت

 حضور در بازار سرمایه

  تعیین موانع تامین مالی بر ساختار مالی شرکت های

استانی پذیرش شده در بورس با استفاده از مفهوم کارآیی 

 بازار سرمایه 

  انعطاف پذیری مالی و بررسی و تعیین ارتباط بین

سیستم مالی در شرکت های  استانی پذیرفته شده در 

 بورس

  بررسی تاثیر توسعه مالی بر ساختارمالی شرکت های

 استانی پذیرش شده در بورس  

  تعیین میزان تاثیر و نقش رسانه و تبلیغات در افزایش

رغبت شرکت های بزرگ استان جهت حضور در بازار 

 سرمایه

روش های تامین مالی در موفقیت و  مقایسه انواع

 سودآوری شرکت های بزرگ استانی

--- 
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رتبه 

 بندی

دستگاه  عنوان

ارائه 

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

ارائه ساز و کار کاهش  2

اثر نوسانات نرخ ارز 

بر کاهش توسعه 

صادرات غیرنفتی 

 استان 

 بررسی روند کلی نوسانات نرخ ارز طی ده سال گذشته  استانداری

  بررسی مسائل و مشکالت ناشی از نوسانات نرخ ارز در

توسعه صادرات غیرنفتی استان در بخش های کاهش 

 مختلف )صنعت، کشاورزی و خدمات(

 های مشتق از نوسانات تعیین میزان تاثیر انواع ریسک

 نرخ ارز در کاهش توسعه صادرات غیرنفتی استان 

  ارائه راهکارهای عملیاتی و بومی به منظور کاهش

در نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از کاهش صادرات غیرنفتی 

 استان

  تعیین رابطه میان نوسانات نرخ ارز و میزان صادرات

 کاالها و خدمات در استان

  مقایسه روش تک نرخی و چند نرخی ارز بر کاهش یا

 افزایش صادرات غیرنفتی استان

--- 

های بررسی مدل 3

انگیزشی و تشویقی 

خیرین جهت تامین 

مسکن مددجویان 

 ساز()خیرین مسکن

اداره کل 

 بهزیستی

 ساز مسکن و  خیر افراد شناسایی 

 بررسی مدل های مختلف انگیزشی و تشویقی  

  بررسی تطبیقی نحوه مشارکت خیرین در ایران و سایر

 ی موفق در این زمینه کشورها

  ارائه مدل بومی نحوه مشارکت خیرین در جهت تامین

 مسکن مددجویان

 ساز مسکن و  خیر افراد شناسایی 

 تامین و خیرین به  نسبت تشویقی هایراه  ارایه 

   مددجویان جهت مسکن

 و کمک فرهنگ اشاعه و  مددجویان مسکن تامین 

 قیمت ارزان مسکن تامین
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رتبه 

 بندی

دستگاه  عنوان

ارائه 

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

تدوین الگوی ایجاد  4

اشتغال پایدار برای 

 مددجویان بهزیستی

اداره کل 

 بهزیستی

 د شرایط و آماده شناسایی وضعیت موجود مددجویان واج

 استانبه کار تحت پوشش بهزیستی 

 ،های میزان تحصیالت و مهارت سنجش سطح سواد

 آموخته شده 

  شناسایی الگوهای ایجاد اشتغال پایدار در کشورهای

 موفق و پیشرو

  الگوی بومی اشتغال پایدار ویژه تدوین و طراحی

 مددجویان 

  ایجاد زمینه الزم به منظور کسب درآمد برای

 نمودن خارج و خانوارهای مددجو و مستعد اشتغال

 مستقل و خودکفا و بودن پوشش تحت از مدجویان

 شدن

 برای مددجویان آماده به کار کاریابی 

پژوهشی در چگونگی  5

های مندی از شیوهبهره

   نوین مداخله در 

های تاریخی بافت

نمونه موردی: بافت 

 تاریخی شیراز

اداره کل 

میراث 

 فرهنگی

 میراثی و تاریخی های ظرفیت از استفاده در نو تعریفی. 1

 :گذشته دوران به توجه. 1.1

 اقتصادی بخش در. 1.1.1

 اجتماعی های بخش در. 1.1.2

 هنری و فرهنگی های دربخش. 1.1.3

 فرهنگی بخش در. 1.1.3.1

  شهرسازی و معماری های بخش در. 1.1.3.2

 سیاسی مسائل و امور با مرتبط های بخش در. 1.1.4

  نظامی سیستم با مرتبط های بخش در. 1.1.5

 :حال دوران به توجه. 1.2

 اقتصادی بخش در. 1.2.1

 ظرفیت مطالعات مقدماتی: تعریفی نو در استفاده از-

 های تاریخی و میراثی

 مندی از مبانی مداخالت نوین در بیان چگونگی بهره

تدوین ضوابط و اصول کالبدی در طرح و تخصیص 

 های نو در تعریف استانداردهای مداخله.عملکرد

  استخراج مبانی و تبیین ضوابط و استانداردها آیین

 کاربردی و بنیادین. -علمی -های تخصصینامه
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رتبه 

 بندی

دستگاه  عنوان

ارائه 

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

 اجتماعی های بخش در. 1.2.2

 مباحث با مرتبط)هنری  و فرهنگی های دربخش. 1.2.3

 (شهرسازی و معماری

 سیاسی مسائل و امور با مرتبط های بخش در. 1.2.4

 : آینده اعصار به توجه. 1.3

 تبیین در مداخالتی رفتارهای چگونگی بررسی. 1.3.1

 تاریخی های بافت به ورود مقتضیات

 نوین مداخالت مبانی از مندی بهره چگونگی بیان. 2

 دهی برنامه در تخصصی الزامات ایجاد

 روح با مرتبط فضایی ضوابط تدوین و اصول از مندی بهره

 ریزی برنامه قالب در مکان،
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رتبه 

 بندی

دستگاه  عنوان

ارائه 

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

الگوی مناسب  ارائه 6

اجرایی برای حمایت و 

های توسعه کارآفرینی

ادبی، فرهنگی و هنری 

 در استان فارس

اداره کل 

فرهنگ و 

ارشاد 

 اسالمی

 تاکید با خالق کارهای و کسب موجود اطالعات دریافت 

 فارس استان هنر و فرهنگ بر

 کارهای و کسب مورد در موجود اطالعات دریافت  

 فارس استان هنری و فرهنگی

 کارهای و کسب برای مناسب و موجود الگوهای بررسی 

 به توجه با امروز به تا استان این در شک بدون) خالق

 بالندگی و رشد برای شرایطی غنی فرهنگی پیشینه

 تر متعالی را فرهنگ سطح و است بوده هنر و فرهنگ

 .(است داده می نشان

 زیر و فرهنگ شناخت برای مطلوب الگوهای دریافت 

  هنری مختلف های شاخه

 و هنری و فرهنگی هایکارآفرینی بررسی و شناخت 

 توسعه حال در( فارس استان) جامعه با آنها ارتباط

  پایدار توسعه و حمایت برای هاییبرنامه پیشنهاد 

    هایساخت زیر با هنری و فرهنگی هایکارآفرینی

 فارس استان اسالمی و ایرانی هایارزش

  جهت در که هاییساخت زیر از حمایت و ساخت 

 استان هنری همچنین و فرهنگی عناصر شدن مطلوب

 هستند پیشرفت و توسعه حال در و داشته وجود فارس

 کارآفرینی ایجاد یا و توسعه یا حمایت برای مدلی ارائه 

 هنر و فرهنگ حوزه در اشتغال و
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 (9911محور امنیت پایدار ) -موضوعات پژوهشی 

رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

   مند و فراتحلیل انواع مرور نظام 1

های خانگی در استان و ارائه مدل خشونت

 گیریپیش

 استانداری

 

اداره کل 

 پزشکی قانونی

 

اداره کل 

 بهزیستی

 

 

 
 

 با انواع  مرتبط هایپژوهش شناسایی

 های خانگیخشونت

 خشونتانواع  مفهوم تطور سیر بررسی 

  فاکتورهای ریسک مهمترین تعیین 

 خانگی هایخشونت دموگرافیک

 فاکتورهای ریسک مهمترین تعیین 

 خانگی هایخشونت و اجتماعی روانشناختی

 افراد بر خانگی هایخشونت تاثیر تعیین 

 جامعه و خانواده مختلف

 تجربی مدل ارائه 

 از پیشگیری راهکارهای بهترین تعیین 

 خانگی و ارائه مدل پیشگیری  هایخشونت

 ای و آموزشی در های مداخلهارائه برنامه

راستای پیشگیری از خشونت و مدیریت 

 هیجانات

 حل به دهی نظم و بخشی وحدت و بندی جمع

 خانگی از طریق: خشونت مساله

 همسر شامل خانگی هایخشونت انواع تعیین 

 آزاری سالمند آزاری والدین آزاری شوهر آزاری

 خانگی های خشونت موارد سایر و

  گردآوری آمار و اطالعات انواع خشونت

 خانگی به تفکیک مکان 

 های خشونت بروز علل ترین مهم بررسی 

  خانگی

 های تجزیه، تحلیل آمار مربوط به خشونت

 تفکیک شهرستان  خانگی در استان به

 از پیشگیری راهکارهای یافتن به کمک 

 مدل پیشگیریو ارائه  خانگی های خشونت

   های آموزشی در راستای برنامهتدوین و ارائه

 پیشگیری از خشونت و مدیریت هیجانات
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

نقش حضور مهاجرین افغانی بر  2

ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

 استان و پیامدهای امنیتی آن

بررسی میزان تغییر و تفاوت باورهای   استانداری

افغانستانی های اولیه اتباع فرهنگی نسل

آنانی که های بعدی خصوصا پناهنده با نسل

 انددر ایران متولد شده

   تجزیه و تحلیل موانع موجود در پایبندی و

قوانین  سازگاری پناهندگان با فرهنگ ایرانی و

پایبندی به فرهنگ  )مثال میزان عالقه و مدون

مادری متناقض با فرهنگ ایرانی  و  بومی و

مهاجران می تواند به سوی  عرف جامعه از

 عنوان یک  مانع به شمار آید.(

 و فرهنگی اجتماعی؛ هایویژگی شناسایی 

  فارس در افغانستانی مهاجران اقتصادی

 مهاجران جمعیتی تراکم و توزیع شناسایی 

 فارس در

 بین در جرم ارتکاب میزان و تنوع ررسیب 

 فارس استان جذابیت دالیل مهاجرانشناسایی

 افغانستانی مهاجران برای

 در مهاجران مشکالت و مسایل شناسایی 

 مقصد و مبدا

 جمعیت های ویژگی از مناسب تصویری ارایه 

 اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، شناختی،

  فارساستان  در افغانستانی مهاجران

  در زمینه افزایش و مدل اجرایی ارائه پیشنهاد

سازگاری و میل پناهندگان به فرهنگ ایرانی و 

ینی و پایبندی به قوانین شهر نشفرهنگ 

 اجتماعی

  ارائه کمی، و  تهیه خالصه گزارش مدیریتی

حاصل از یافته های کیفی و مقایسه ای 

 نمودار جدول وپژوهش در قالب 
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

طراحی مدل ارتقای سرمایه اجتماعی  3

گرایی، انسجام اجتماعی و )اعتماد، قانون

مشارکت( جامعه کار و تولید در استان در 

راستای حفظ اشتغال موجود و صیانت از 

 نیروی کار 

اداره کل 

تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

  بررسی وضعیت و جایگاه سرمایه اجتماعی

 در جامعه هدف

 های فرهنگی مؤثر بر بهبود  شناسایی مؤلفه

 ی اجتماعی سرمایه

 های اجتماعی مؤثر بر بهبود  مؤلفه شناسایی

 ی اجتماعیسرمایه

 های سیاسی موثر بر بهبود  شناسایی مولفه

  ی اجتماعیسرمایه

 های اقتصادی موثر بر بهبود  شناسایی مولفه

 ی اجتماعیسرمایه

  اجرایی راه کارهای ارائه مدل تجربی و

 کاری های محیط در اجتماعی سرمایه ارتقای

سرمایه اجتماعی در جامعه ارائه مدل ارتقای 

 با تاکید بر: هدف

  موجود اشتغال فزایشاحفظ و 

  اشتغال ایجادکاهش اخراج، بیکاری و 

 کار از ناشی حوادث کاهش 

های قصور کادر درمان فراتحلیل پرونده 4

ها و اتخاذ شناسی، چالش)آسیب

 (گیرانهراهکارهای پیش

اداره کل 

 پزشکی قانونی

 بروز فاکتورهای ریسک مهمترین تعیین 

 درمان کادر توسط پزشکی قصور

 قصور بروز جانبی عوارض مهمترین تعیین 

 درمان کادر توسط پزشکی

  ویژگی بر پزشکی قصور بروز تاثیر تعیین 

 درمان کادر عملکردی و خلقی های

 قصور از پیشگیری راهکارهای بهترین عیینت 

 درمان کادر در پزشکی

 قضاییه قوه ورودی هایپرونده کاهش 

 درمان کادر از شکایت علل ترین مهم یافتن 

 تخصصی های رشته خطاهای ترین مهم یافتن 

 تخصصی فوق و

 درمان کادر آموزشی سطح ارتقا به کمک 

 بیماران حقوق حفظ به کمک 
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

مند و فراتحلیل علل خودکشی مرور نظام 5

  گیریدر استان و ارائه مدل پیش

 استانداری

 

اداره کل 

 پزشکی قانونی

 

اداره کل 

 بهزیستی

 

 نوع اساس بر مرتبط هایپژوهش شناسایی 

  خودکشی

 انواع و خودکشی مفهوم تطور سیر ررسیب 

 آن

 علل و  فاکتورهای ریسک مهمترین عیینت(

 خودکشی به اقدام دموگرافیک عوامل(

 علل و  فاکتورهای ریسک مهمترین تعیین(

 به اقدامو اجتماعی  روانشناختی عوامل(

 خودکشی

 و وابسته افراد بر خودکشی تاثیر تعیین 

 جامعه

 بینی وقوع خودکشی در پنج سال پیش

آینده بر اساس دالیل و روند اقدام به 

  ها طی پنج سال اخیرخودکشی

 تجربی مدل ارائه 

  ارائه مدل پیشگیری 

 

 

 

 به دهینظم    و بخشیوحدت و بندیجمع 

 آن نوع اساس بر خودکشی مساله حل

  گردآوری آمار و اطالعات اقدام به خودکشی

 در استان 

   تجزیه، تحلیل اقدام به خودکشی در استان 

 ها بر اساس ارائه دالیل وقوع خودکشی

بینی روند خودکشی در وضعیت موجود و پیش

 آینده در سطح استان

 ی و روان سالمت سطح ارتقای به کمک

 جامعه اجتماعی

 از پیشگیری های راهکار یافتن به کمک 

 خودکشی
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

 (9911محور امنیت پایدار ) - موضوعات پایان نامه ارشد/ دکترا 

مندی تاثیر امنیت شغلی و رضایت 1

 کارگران بر امنیت پایدار استان

 بررسی وضعیت امنیت شغلی کارگران  استانداری

 مندی کارگران استانررسی رضایتب 

 استان های امنیت پایدارمطالعه شاخص 

  مندی رضایت امنیت شغلی و تاثیربررسی

 استان امنیت پایدار کارگران بر

 ارتقای امنیت شغلی کارگران 

 ارتقای رضایتمندی کارگران از کار خود 

 استقرار امنیت پایدار در استان 

روانشناسی تبدیل اعتراضات به  2

اغتشاشات و بررسی عوامل بیرونی و 

 درونی

 با دستگاه مربوطه هماهنگ شود. شود.با دستگاه مربوطه هماهنگ  استانداری

فهم پدیدارشناسی تجربه زیسته معلوالن  3

حرکتی از پذیرش و طرد  -جسمی

 اجتماعی: مطالعه موردی استان فارس

اداره کل 

 بهزیستی

 حرکتی و جسمی معلوالن شناسایی 

 و پذیرش از معلوالن زیسته تجربه بررسی 

 اجتماعی طرد

 معلوالن اجتماعی طرد عوامل تعیین  

 کار، بازار تحصیالت، از حرکتی -جسمی

 و اجتماعی روابط اجتماعی، هایمشارکت

 جامعه در حضور از شرمساری

 از  معلوالن اجتماعی پذیرش عوامل تعیین 

 زیسته تجربه منظر

 

 نسبت حرکتی و جسمی معلوالن ادراک تبیین

 اجتماعی طرد و پذیرش به
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

ای و فرهنگی بر نگرش تعیین عوامل زمینه 4

منفی کارفرما نسبت به اشتغال و 

 کارگیری معلولین و مددجویان بهزیستیب

اداره کل 

 بهزیستی

 و عاطفی اجتماعی،: ایزمینه عوامل شناسایی

 فرهنگی عوامل شناسایی تفکیک، به ایبرنامه

 منفی نگرش بر استانی و ملی سطح در

 به)معلوالن  اشتغال به نسبت کارفرمایان

 (معلولیت نوع تفکیک

 نگرش تغییر برای عملیاتی و اجرایی راهکارهای

 نوع تفکیک به) معلوالن اشتغال به نسبت

 (معلولیت

-حاشیه   سنجش نیازهای پایه روانی افراد  5

نشین به تفکیک متغیرهای هویتی به منظور 

 اجتماعی آنان -ارتقای سالمت روانی

اداره کل 

 بهزیستی

 متغیرهای تفکیک به نشینانحاشیه شناسایی

-حاشیه پایه روانی نیازهای سنجش هویتی،

 هویتی متغیرهای تفکیک به نشینان

 نشینان حاشیه پایه روانی نیازهای جدول

شناسایی گزیدارهای ارتقاء امنیت عشایر  6

بوم ییالقی و کوچنده مبتنی بر زیست

 قشالقی عشایر و مسیرهای ایل راهی

اداره کل امور 

 عشایر

  جامعه در کوچ حین امنیت انواع شناسایی 

 اجتماعی، اقتصادی، روانی، امنیت) عشایر

 (فیزیکی ـ انتظامی و قضایی

 و انتظامی امنیت ایجاد گزیدارهای تعیین 

  فیزیکی

  و انتظامی موجود امنیت شناسیآسیب 

 عشایر دیدگاه بر مبتنی  عشایر فیزیکی

 بینی پیش هایاتراقگاه موقعیت  و کوچنده

 شده

 های گزینه پژوهشی و راهبردی تحلیل 

 کوچنده عشایر امنیت ارتقا پیشنهادی

 و کوچنده عشایر انتظامی و فیزیکی امنیت ارتقا

 شده ارائه عشایری هایاتراقگاه شناسیآسیب
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

 و گریتسهیل دفاتر نقش بررسی 7

 در جوانان نهاد مردم هایسازمان

 نشینحاشیه محالت اجتماعی تغییرات

 پرخطر رفتارهای بر تاکید با) شیراز شهر

 اساس بر بهبود مدل ارائه و( جوانان

 موفق کشورهای تجارب تطبیقی مطالعه

 

اداره کل 

 ورزش  جوانان

 تسهیل دفاتر و فعال هایسمن ارزیابی 

 شهر نشین حاشیه محالت در مستقر گیری

 پرخطر رفتارهای کاهش زمینه در شیراز

  جوانان

 به دیگر کشورهای در موفق تجارب ررسیب 

 دفاتر هایفعالیت وضعیت تطبیق منظور

 جوانان نهاد مردم هایسازمان و گریتسهیل

 (ها سمن)

 و ها برنامه بهبود برای ها مدل بررسی 

 رفتارهای کاهش های فعالیت اثربخشی

 تطبیقی مطالعه اساس بر پرخطر

 و فعال های سمن عملکرد ارزیابی گزارش 

 رفتارهای کاهش زمینه در گری تسهیل دفاتر

 جوانان پرخطر

 زمینه در جهانی موفق های نمونه زارشگ 

 مناطق در جوانان پرخطر رفتارهای کاهش

 نشین حاشیه

 و فعال های سمن عملکرد تطبیقی گزارش 

 با مقایسه در شیراز شهر گری تسهیل دفاتر

  جهانی موفق های نمونه

 اثربخشی و عملکرد بهبود مناسب مدل ارائه 

 پرخطر رفتارهای کاهش منظور به ها فعالیت

 جوانان

پذیری و بررسی عوامل موثر بر مسئولیت 8

تعهدکاری جوانان استان فارس در زندگی 

 شخصی و اجتماعی

اداره کل 

ورزش و 

  جوانان

 

  موجود وضعیت بررسی و تعیین
 و پذیر مسئولیت بر موثر عوامل شناسایی

 استان سال 53 تا 81 جوانان تعهدکاری

 مسئولیت ارتقا کاربردی راهکارهای ارائه-

 استان جوانان تعهدکاری و پذیری
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 (9911محور بهداشت و سالمت ) -موضوعات پژوهشی 

رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

های شایع های جدید غربالگری در سرطانروش 1

 استان

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

 به پایبندی میزان و غربالگری میزان تعیین

 هنگام زود تشخیص راستای در غربالگری

 شایع هایسرطان به مبتال یا مشکوک افراد

 بدنبال و غربالگری برای موثرتر و بهتر ریزیبرنامه

  به مبتال بیماران کمتر هزینه با و موثر درمان آن

 بیماری اولیه مراحل در شایع هایسرطان

گیرشناسی یک دهه مرگ و میر تحلیلی همه بررسی 2

ناشی از انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی ارجاعی 

 به پزشکی قانونی فارس

اداره کل پزشکی 

 قانونی

 فاکتورهای ریسک مهمترین تعیین 

 مخدر مواد به گرایش دموگرافیک

  فاکتورهای ریسک مهمترین تعیین 

 مواد به گرایش و اجتماعی روانشناختی

 مخدر

 شناختی جامعه عوامل مهمترین عیینت 

 مخدر مواد به گرایش

  و سنتی مخدر مواد فراوانترین تعیین 

 آنها عوارض و مصرفی صنعتی

 از پیشگیری راهکارهای بهترین تعیین 

 جامعه در آن عوارض و اعتیاد

 

 

  به جامعه افراد گرایش از پیشگیری به کمک 

 صنعتی و سنتی مخدر مواد

 مخدر مواد مصرف ناخواسته عوارض کاهش 

 صنعتی

 میر و مرگ و درمان مالی بار تخمین به کمک 

 صنعتی و سنتی مخدر مواد دراثر

 به اعتیاد روانشناختی و جسمانی عواقب کاهش 

 صنعتی و سنتی مخدر مواد
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

 زیستی سازیسالمتی جامعه از طریق غنی ارتقای 3

 کشاورزی در مزرعه استراتژیک محصوالت

اداره کل جهاد 

 کشاورزی

 نیتروژن پاشیمحلول اثرات بررسی 

 و پروتئین میزان بهبود و تولید برافزایش

 سبوس و دانه غذایی عناصر سازی غنی

 گندم

 در روی برگی کاربرد اثرات بررسی 

 اسید مولی نسبت کاهش و تولید افزایش

 گندم سبوس و دردانه روی به فیتیک

 غنی در آهن پاشیمحلول اثرات بررسی 

 اسید وکاهش گندم سبوس و آرد سازی

 .جامعه سالمت ارتقای منظور به فیتیک

  22-22 کود محلولپاشی اثرات بررسی-

 گندم سبوس و آرد سازی غنی بر 22

 ارتقای منظور به فیتیک اسید وکاهش

 .جامعه سالمت

  غنی های دانه از استفاده اثرات بررسی 

 کود، مصرف کاهش بر غذایی عناصر با شده

 زیست محیط حفظ و محصول تولید

  بر زیستی سازی غنی تاثیر بررسی 

 از تولیدی محصوالت کیفی های ویژگی

 شده غنی های دانه

 پاشیمحلول اثر در گندم  عملکرد افزایش 

 این تولید در  خودکفایی بمنظور غذایی عناصر

 محصول

  غنی بذور مصرف از ناشی گندم تولید افزایش 

  شده

  نان و آرد آهن و روی غلظت زیستی افزایش 

 جامعه سالمتی بهبود نهایت در

  غنی آرد مصرف طریق از جامعه سالمت ارتقا 

  شده

 آرد سازی غنی های هزینه کردن کم 

  و کمی تولید افزایش طریق از غذایی امنیت 

 دانه سازی غنی
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

شناسایی الگوها و عوامل موثر بر سبک زندگی  4

محور جوانان استان )جامعه شهری، سالمت

روستایی و عشایری( و اارئه پیشنهادات کاربردی 

 در جهت ارتقای سالمت آنان

اداره کل ورزش و 

جوانان استان 

 فارس

 زندگی سبک موجود الگوهای شناسایی 

 و جنسیت تفکیک به سالمت بر مبتنی

 هایجمعیت از یک هر در تأهل وضعیت

 استان عشایری و روستایی شهری،

 و فرهنگی اجتماعی، عوامل ناساییش 

 زندگی سبک الگوی با مرتبط روانشناختی

  استان جوانان سالمت بر مبتنی

 بر مبتنی زندگی سبک الگوی شناسایی 

 آن چندگانه ابعاد تفکیک به سالمت

 خودسرانه مصرف بدنی، فعالیت تغذیه،)

 و مخدر مواد مصرف استرس، مدیریت دارو،

 (غیره و جنسی ناایمن رفتارهای و دخانیات

  شناختی جمیعت های ویژگی توصیف 

 مطالعه مورد جوانان

 بر تاثیرگذار متغیرهای ترینمهم تعیین 

 سالمت بر مبتنی زندگی سبک الگوهای

  بهبود بر موثر پیشنهادی راهکارهای ارائه 

 شهری، جوانان بر تأکید با سالمت وضعیت

  عشایری و روستایی

 ارتقاء جهت در عملیاتی پیشنهادی مدل رائها 

 جمعیت با متناسب جوانان سالمت زندگی سبک

 عشایری و روستایی شهری،

های جدید پیشگیری و درمان عوارض ناشی روش 5

 از دیابت

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

 پره و دیابت به مبتال افراد شناسایی 

 در بیماران مراقبت و درمان شروع دیابت،

 از عوارض از پیشگیری شده شناسایی

 انجام HbA1C تست میزان بررسی طریق

 رژیم به پایبندی و دیابتی بیماران در شده

 فیزیکی فعالیت و غذایی و دارویی

 پره و دیابت به افرادمبتال  شناسایی بهبود 

  دیابت

 و خون قند میزان کنترل Hb A1C افراد در 

 مزمن و حاد عوارض کاهش منظور به  بیمار

 بیماری

 دیابت به مبتال بیماران زندگی کیفیت افزایش 
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

 (9911محور بهداشت و سالمت ) - پایان نامه ارشد/ دکتراموضوعات 

های بهداشت و سالمت در جامعه تحلیل شاخص 1

 عشایر استان فارس و راهبردهای ارتقای آن

اداره کل امور 

 عشایر

 گروه    جمعیتی هایویژگی شناسایی-

 براساس عشایر جامعه مختلف سنی های

 سیب سامانه و حیاتی ذیج نتایج

  بهداشتی خدمات کننده ارائه مراکز 

-ایل مسیر و عشایری بوم زیست بر مبتنی

 و بهداشتی هایشاخص تحلیل و راهی

  عشایری با ارتباط در سالمت

  هایبیماری خطر عوامل شیوع بررسی 

 سنی جمعیت در  شده استاندارد غیرواگیر

  سال 18 باالی

  ثبت میر و مرگ علیتی فراوانی توزیع 

 استان  عشایر جامعه در شده

  بهداشت خصوص در وضعیت تحلیل 

 حرفه بهداشت محیط، بهداشت خانواده،

 واگیر بیماریهای با مبارزه و پیشگیری ای،

 ملی شاخصهای بر مبتنی غیرواگیر  و

 عشایر جامعه در سالمت

 

  و بهداشت هایشاخص موجود وضع شناخت 

 عشایر جامعه در سالمت
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

سموم کشاورزی در القای مقاومت بررسی اثر  2

 های پاتوژندارویی در میکروارگانیسم

اداره کل جهاد 

 کشاورزی

 کشنده و بازدارنده غلظت حداقل تاثیر 

 هایقارچ رشد بر کشاورزی رایج سموم

 انسانی زای بیماری

  سموم مختلف های غلظت اثر تعیین 

 ضد داروهای به مقاومت القای در کشاورزی

 انسانی پاتوژن هایقارچ در قارچ

 مقاومت القای احتمالی مکانسیم تعیین 

 هاقارچ در

 رایج سموم موثر دوز و نوع به ابییدست

 میکروبی مقاومت القای بر کشاورزی

های شناسایی روش و تعیین مقدار متانول در نمونه 3

 بیولوژیک

اداره کل پزشکی 

 قانونی

  جهت مناسب دستگاهی روش تعیین 

 های نمونه در متانول مقدار گیری اندازه

 بیولوژیک

  مقدار تشخیص حساسیت سازیبهینه 

 بیولوژیک های نمونه در متانول

  در پاسخدهی سرعت سازیبهینه 

 های نمونه در متانول کمی سنجش

 بیولوژیک

 در متانول مقدار تشخیص حد رتقاءا 

 بیولوژیک های نمونه

 

 نمونه در متانول دقیق کمی تشخیص به کمک 

 بیولوژیک های

  در متانول کمی تشخیص های هزینه کاهش 

 بیولوژیک های نمونه

 حساسیت و ویژگی تشخیص، حد ارتقا 

 بیولوژیک های نمونه در متانول کمی تشخیص
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

ای ای و غیرحرفهمقایسه نقش زنان ورزشکار حرفه 4

استان فارس در سالمت )جسمی، روانی، اجتماعی( 

 خانواده و جامعه

 

اداره کل ورزش و 

 جوانان 

 بر اثرگذار عوامل و هاآسیب شناسایی 

 غیر و ایحرفه ورزشکاران سالمت سطح

  ایحرفه

 و روح بر گذار اثر متغیرهای شناسایی 

  اجتماع در حضور جهت ورزشکاران روان

 ورزشکار زنان نقش توصیف و تببین 

 جامعه و خانواده سالمت در استان

 توسعه و رشد بر گذر اثر عوامل شناسایی 

 (ایحرفه غیر و ایحرفه) بانوان ورزش

 کاربردی و  علمی راهکارهای ارائه و تدوین 

 (روانی) آینده نسل پذیریآسیب کاهش جهت

  در آن نقش و اجتماعی باورهای بهبود 

 اجتماعی سازگاری

  زنان سالمت بر مبتنی زندگی کیفیت و بهبود 

 (خانواده مرکزی هسته عنوان به

 و دولتی نهادهای جهت مدون برنامه ارائه 

 سطوح و بانوان ورزش ارتقاء برای خصوصی

   حرکتی و جسمی روانی، روحی، سالمت

های سالمندان مقایسه تطبیقی وضعیت موجود خانه 5

المللی و در شیراز با استانداردهای داخلی و بین

ارائه راهکارهایی برای افزایش کیفیت زندگی 

 سالمندان

های مقایسه وضعیت موجود خانه  بهزیستیاداره کل 

 با استانداردهای داخلیدر استان سالمندان 

 های مقایسه وضعیت موجود خانه

 المللیبا استانداردهای بین استان سالمندان

  مقایسه تطبیقی وضعیت خانه های

سالمندان در استان با چند کشور موفق در 

 این زمینه 

  کیفیت بهبود در راستای یراهکارهایارائه 

 و جسمی سالمت سطح ارتقا و زندگی

 سالمندان روانی

 سالمندان زندگیکیفیت  سطح ارتقا 

 روانی و جسمی سالمت و فردی بهداشت ارتقا 
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 (9911محور فناوری و نوآوری ) -موضوعات پژوهشی 

رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

اداره کل پزشکی  سیانید در نمونه خونطراحی نانوکیت تشخیص  1

 قانونی

 خون در سیانید سم سریع تشخیص 

 شناسی سم و بالینی کاربردهای جهت

 تشخیصی کیت ساخت قانونی پزشکی

  سیانید سریع غربالگری در دقیق و موثر

  علمی مقاالت نشر و چاپ 

  اختراع ثبت  

 

 تشخیص نانوکیت ساخت و طراحی 

 خون نمونه در سیانید

  تشخیص نانوکیت ویژگی سازی بهینه 

 خون نمونه در سیانید

 نانوکیت حساسیت سازی بهینه 

 خون نمونه در سیانید تشخیص

 کیت دهیپاسخ سرعت سازی هینهب 

 خون نمونه در سیانید سریع تشخیص

 سریع تشخیص کیت تشخیص حد ارتقاء 

 خون نمونه در سیانید
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

 (9911محور فناوری و نوآوری ) -راموضوعات پایان نامه ارشد/ دکت 

های رسی ارزان قیمت سنتز و شناسایی نانو جاذب 1

و زیست سازگار عامل دار شده با آمین برای حذف 

 یک رنگ اسیدی

 پساب تصفیه مسئله اهمیت به توجه با اداره کل استاندارد

 طرح، این اجرای از اصلی هدف رنگی، های

 ارزان رسی نانوجاذب شناسایی و سنتز

 حذف منظور به سازگار زیست و قیمت

 در آلوده های آب از اسیدی های رنگ

 منابع توجه با. میباشد آزمایشگاهی مقیاس

 جاذب تهیه ی ایده و کشور در رس عظیم

 ، ساده روشی با میتوان طبیعی، رس از

 و زیست محیط دوستدار صرفه، به مقرون

 راستای در موثر قدمی باال، قابلیت دارای

 به آلوده آبهای تصفیه پژوهش و تحقیق

 در موجود رنگ مقادیر و برداشت رنگ

 از شده اعالم مقادیر نزدیک به را پساب

 .رساند جهانی استاندارد سازمان سوی

 یپروژه این طول در است این بر انتظار

 از استفاده فنی دانش تدوین با تحقیقاتی،

 و( موریلونیت مونت) طبیعی رس نانوذرات

 بتوان آمینی، های گروه توسط آن اصالح

 این بالقوه خواص از برخورداری جهت در

 روشهای و مواد سایر با مقایسه در رس نانو

 آب از را اسیدی رنگ از ای نمونه رایج،

 استانداردهای با مطابق و نمود حذف

 دست ها آن مجاز حد مقادیر به جهانی

 باید شده تهیه نانوذرات میرود انتظار. یافت

 قابل تعداد همراه به باال سطحی مساحت

 بار با آمینی عاملی های گروه توجهی

 بتوان میرود انتظار. باشند سطح در مثبت

 نانوجاذبی، چنین از مناسبی مقادیر با

 مورد اسیدی رنگ جذب ظرفیت ماکزیمم

-6 زمان مدت در pH=  4-7 در مطالعه

 .باشد دستیابی قابل ساعت 2/52
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

های پاک یابی تولید انرژی مکانیابی و  پتانسیل 2

)بادی و خورشیدی( در مناطق استقرارگاهی 

عشایر با رویکرد تنوع بخشی به معیشت پایدار 

 عشایر

اداره کل امور 

 عشایر

  اندازیراه بر تاثیرگذار عوامل شناسایی 

 پاک انرژی تولید مقیاس کوچک مزارع

 فروش و تولید هدف با خورشیدی و بادی

  انرژی

 سطح در تاثیرگذار عوامل مکانی تحلیل 

 GIS محیط در استان عشایری مناطق

  مزارع اجرای پتانسیل دارای نقاط ارائه 

-طرح موقعیت بر مبتنی پاک انرژی تولید

 در شده اجرا عشایری مرتعداری های

 استان سطح

 بهینه گزینه و فنی مشخصات ارائه 

 تولید مزرعه  طرح خصوص در  اجرایی

 انرژی

 اجرای پتانسیل دارای هایمکان شناخت 

 گذاری سرمایه میزان و انرژی تولید مزارع

 اجرا برای نیاز مورد
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 (9911محور کشاورزی و منابع آب ) -موضوعات پژوهشی 

رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

   بررسی اثرات جایگزینی گیاهان  1

آبی کم و ای جدید و با نیاز علوفه

ضایعات و پسماندها در تغذیه دام و 

طیور در راستای کاهش واردات و مصرف 

 آب

اداره کل جهاد 

 کشاورزی

  سورگوم، ای علوفه گیاهان شمیایی ترکیبات بررسی 

  کوشیا و کینوا خروس، تاج ارزن،

 ای علوفه گیاهان هضم قابلیت و غذایی ارزش تعیین 

  کوشیا و کینوا خروس، تاج ارزن، سورگوم،

  ای علوفه گیاهان از استفاده مناسب نسبت تعیین 

 تغذیه در کوشیا و کینوا خروس، تاج ارزن، سورگوم،

 طیور و دام

 آوری فن و فرآوری فنی دانش تولید روشهای بررسی 

 و کشاورزی پسماندهای پایه با کامل خوراک تولید

 صنعتی

 پسماندهای از استفاده مناسب های نسبت بررسی 

 منظور به طیور و دام تغذیه در صنعتی و کشاورزی

 دام تغذیه های هزینه کاهش

 گیاهان برداشت مناسب های زمان و ها روش بررسی 

 در کیفی خصوصیات حفظ منظور به جدید ای علوفه

 دام تغذیه

 ای علوفه گیاهان نگهداری مناسب های روش بررسی 

 دام تغذیه در کیفی خصوصیات حفظ منظور به جدید

 

 دام تغذیه های هزینه اهشک 

 ای علوفه گیاهان از استفاده بهینه سهم تعیین 

    جدید

 ارز خروج و واردات به وابستگی کاهش 

 منابع از استفاده در بردار بهره انتخاب قدرت 

 شرایط در دام تغذیه در مختلف ای دانه و ای علوفه

 اقتصادی شرایط و دسترسی امکان به توجه با مختلف

 شرایط به توجه با دام غذایی های جیره تنظیم 

 بازار و دامدار
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

سوزی در تعیین علل و عوامل بروز آتش 2

ها و مراتع و ارائه راهکارهایی جنگل

جهت پیشگیری از ایجاد حریق، 

چگونگی اطفاء حریق با استفاده از 

 های نوین و تجدید حیاتروش

اداره کل منابع 

 طبیعی

 

اداره کل جهاد 

 کشاورزی

 

 استانداری 

 عوامل و( عمدی سهوی،) انسانی عوامل ناساییش 

 در پالستیکی مواد و هوا شدن گرم صاعقه،) طبیعی

 (مراتع و ها جنگل

 گیری پیش در روستانشینان و عشایر نقش بررسی 

 آسیب مناطق احیاء و اطفاء مدیریت سوزی، آتش از

 فارس استان مراتع و جنگلها دیده

 حریق اطفاء نوین هایروش شناسایی 

 جلوگیری منظور به پیشگیرانه های روش شناخت 

 ملی اراضی در حریق وقوع از

 مناطق خاک شیمیایی و فیزیکی تغییرات بررسی 

 سوزی آتش از پس مرتعی و جنگلی

  آن ساختار و گیاهی پوشش تغییرات روند بررسی 

 و جنگلی اکوسیستمهای در سوزی آتش از پس

 مرتعی

 آتش از پس مراتع و جنگلها احیاء های روش بررسی 

 سوزی

  در سوزی آتش خطر برابر در بحرانی مناطق تعیین 

 و دور از سنجش فناوری از استفاده با مراتع و جنگلها

GIS 
  آب گردآوری مناسب های روش معرفی و شناسایی 

 حریق تعداد و وسعت کاهش 

 حفظ خصوص در سازمانی اهداف به رسیدن 

 های عرصه احیا کشور، سطح در مراتع و هاجنگل

 حریق از دیده آسیب

 و بافت در حریق اثر در شده ایجاد هایتفاوت درک 

 مراتع و هاجنگل خاک ساختمان

 مرتعی و جنگلی مناطق احیاء و بازسازی روند درک 

 سوزی آتش از پس

 بازسازی طبیعی احیاء روند تقویت راهکارهای 

 سوزی آتش از پس مرتع و جنگل

 و هاجنگل در سوزیآتش مستعد مناطق نقشه تهیه 

 مراتع

  سطحی هایآب آوری جمع مناسب مناطق نقشه 

      مراتع و هاجنگل در سوزی آتش با مبارزه جهت

 عمدتا که حشراتی هایجمعیت تغییرات روند درک 

 و جنگلی هایاکوسیستم حیاطی هایزنجیره  در

    سوزی آتش از پس دارند فعالیت مرتعی

 بروز از پس نشینجنگل جامعه نیازهای روند درک 

  حریق

 سوزی آتش با مبارزه در بومی هایدانش درک 
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

 و جنگلی مناطق در سوزی آتش با مبارزه در باران

 مرتعی

 جمعیتی نوسان بر سوزی آتش تاثیر بررسی 

 مراتع و جنگلها در حشرات

  بر سوزی آتش آمدهای پی جامع بررسی 

 مراتع و جنگلها اجتماعی اقتصادی، کارکردهای

  فارس استان

 آموزشی هایسیستم هدایت و مراتع و هاجنگل

 اطفاء در نوین هایروش مبنای بر نشینانجنگل

 حریق

های نوین مبتنی بر بکارگیری روش 3

بیوانفورماتیک جهت اصالح غالت 

 )گندم، جو تریتیکاله( مقاوم به خشکی

اداره کل جهاد 

 کشاورزی

 تنش به تحمل در موثر ژنومی های ترادف شناسایی 

 و تجزیه مختلف های روش از استفاده با خشکی

  ژنوم تحلیل

 به تحمل کاندید های ترادف ردیابی و بیان بررسی 

 و جو نان، گندم مختلف های رقم در خشکی تنش

 تریتیکاله

  از مختلف ترکیبات دارای جدید پالسم ژرم تولید 

 خشکی تنش به تحمل در درگیر کاندید های ترادف

  با خشکی تنش به متحمل خالص های الین ایجاد 

 جدید شده تولید پالسم ژرم از استفاده

  متحمل جدید خالص های الین معرفی و شناسایی 

 خشکی تنش به

 

  بر موثر ژنتیکی عوامل سایر یا ها ژن شناسایی 

  خشکی تنش به تحمل

  سایر یا ها ژن دارای های الین و ارقام شناسایی 

 خشکی تنش به تحمل ژنتیکی عوامل

 از متنوع ترکیبات دارای جدید پالسم ژرم تولید 

 خشکی تنش به متحمل های ترادف
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

 هایسیستم کارایی و مدیریت ارتقاء 4

ای و کنترل آفات و  تغذیه آبیاری،

 ایگلخانه ها در محصوالتبیماری

اداره کل جهاد 

 کشاورزی

 تلفیقی مدیریت و پراکنش تعیین شناسی، ببس  

 فرنگی، گوجه ای گلخانه محصوالت قارچی بیماریهای

 رز گل و فرنگی توت خیار، ای، دلمه فلفل

  غذایی عناصر بهینه مدیریت و غذایی نیاز تعیین 

 فرنگی، گوجه خیار،) ای گلخانه مختلف محصوالت

 (رز گل و فرنگی توت و فلفل

 با متناسب آبیاری ریزی برنامه و نیازآبی تعیین 

 مختلف های گونه برای هیدروپونیک و خاکی کشت

 ( رز گل و فرنگی توت و فلفل فرنگی، گوجه خیار،)

 حشره مختلف سموم اثربخشی و کارایی مقایسه 

 گوجه خیار،) ای گلخانه مختلف محصوالت در کش

 (      رز گل و فرنگی توت و فلفل فرنگی،

 

 

 

 

 

 

 -آب وری بهره افزایش 

 سالم محصول ولیدت 

  تولید راندمان بهبود 
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

های روش سازینهیجامع به قاتیتحق 5

و ارائه راهکارهای  لیبرداری از س بهره

 اجرایی

اداره کل جهاد 

 کشاورزی

 به استان اصلی اقلیم سه در حوضه سه انتخاب 

 پژوهش انجام حهت الگویی های حوضه عنوان

 ی زمینه در گذشته های پژوهش ارزیابی و شناخت 

 سیل از برداری بهره و رواناب مهار های روش

 مسیلهای و ها رودخانه های ویژگی شناخت و بررسی 

 آبخیز ی حوزه

  بر تأثیر و ها بارش روند تغییرات شناخت و بررسی 

 سیل وقوع

 زمانی و مکانی های ویژگی شناخت و بررسی 

 رواناب و ها بارش

 در سیل از برداری بهره های روش شناخت و بررسی 

 منتخب های حوضه

 مسکونی مناطق  آبخیزداری های روش شناخت 

 اولویت جهت حوضه در رواناب -بارش مدلسازی 

 ها زیرحوضه بندی

 ای سازه عملیات بهترین یابی گزینه برای مدلسازی 

 زیستی و

 

 

 سازه عملیات انواع یابی گزینه حهت مدل کاربرد 

 ها سازه بهترین تعیین و مکانها بهترین گزینش و ای

  زیستی عملیات انواع یابی گزینه حهت مدل کاربرد 

 های گونه بهترین تعیین و مکانها بهترین گزینش و

 و آب منابع پتانسیل و بومی دانش اساس بر گیاهی

 .ها زیرحوضه و حوضه خاک

 سیل حداکثر بده تغییرات تعیین برای مدل کاربرد 

 حفاظت عملیات انجام از پس خروجی رواناب حجم و

 آب و خاک
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

 مرحله در انگور محصول ضایعات کاهش 6

 توزیع و برداشت از پس برداشت،

اداره کل جهاد 

 کشاورزی

 مراحل در ضایعات ایجاد بحرانی نقاط شناسایی 

 مصرف تا برداشت از مختلف

 ضایعات کاهش در نوین های فناوری کاربرد 

 سردخانه در نگهداری حین در انگور محصول

 کاهش در فعال های بندی بسته کارآیی جامع ارزیابی 

 برداشت از پس زنجیره مختلف مراحل در انگور ضایعات

 ماندگاری افزایش در طبیعی های نگهدارنده کاربرد 

 برداشت از پس انگور

 انگور محصول نقل و حمل مناسب شرایط تعیین 

 در غوره آب تولید سازی برند و ارزش زنجیره ایجاد 

  استان

 ضایعات کننده ایجاد عوامل شناسایی 

 انگور محصول نگهداری روش ترین مناسب تعیین 

 سردخانه در

 مختلف شرایط در بندی بسته مناسب روش تعیین 

 برای طبیعی های نگهدارنده ترین مناسب تعیین 

 انگور ماندگاری افزایش

 در انگور در ضایعات ایجاد در موثر عوامل شناسایی 

  نقل و حمل حین

 در غوره آب محصول برای ارزش زنجیره ایجاد 

 فارس استان

 (9911محور کشاورزی و منابع آب ) -نامه ارشد/ دکترا  موضوعات پایان 

عوامل موثر بر باورها و رفتارهای محیط  1

گرایانه عشایر استان فارس با  زیست

برداری بهینه از سامان های  رویکرد بهره

 عرفی مرتعی و پدافند زیستی

اداره کل امور 

 عشایر

 زیست باورهای و رفتار بر تاثیرگذار عوامل شناسایی 

 مناسب مفهومی مدل ارائه با عشایر محیطی

 عشایر گرایانه زیست محیط رفتار نوع شناسایی 

 مراتع خصوص در فارس استان

  فارس استان عشایر بینی جهان پارادایم شناسایی 

 خصوص در...(  و اکولوژیکی انسان، بودن مستثنی)

 مرتع برداری بهره
 عملی راهکارهای ارائه و پژوهش نتایج راهبردی تحلیل 

  زیست محیط رفتارهای و بینی جهان شناخت 

 از برداری بهره خصوص در کوچنده عشایر گرایانه

 آنها بخشی عالج راهبردهای و مرتعی های عرصه
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

برداری مجاز گیاهان مهم حد بهرهیین تع 2

سازی مرتعی فارس از طریق شبیه

 چرای دام

اداره کل منابع 

 طبیعی

 در ملی توسعه صندوق هایپروژه اجرای به توجه با 

 ها؛ حوزه این اولویت با آبخیز هایحوزه

  زمینه در فارس مرتعی مهم گیاهان شناسایی 

 چرا برابر در مقاومت میزان شناسایی و خوشخوراکی

 .آبخیز حوزه به توجه با

 مرتعی مهم گیاهان برداریبهره مجاز حد تعیین 

 .فارس

 سالمت فارس، مختلف اقالیم تأثیر میزان شناخت 

 .برداری بهره مجاز حد تعیین در چرا فصل و مرتع

 پوشش و تنوع میزان، بر چرا شدت اثر تعیین 

 .مرتع قهقرایی سیر و گیاهی

 مرتع تقویت راستای در مناسب هایبرنامه شناسایی 

 .آبخیز حوزه به توجه با

  میزان تأثیر و فارس مرتعی مهم گیاهان شناسایی  

 .آن بر چرا

  و مرتعی گیاهان برداریبهره مجاز حد شناخت 

 .آن اساس بر چرا مدیریت اعمال انجام

  بهره مجاز حد بر محیطی مؤثر عوامل شناخت 

 .آن اساس بر مدیریتی هایبرنامه اعمال و برداری

 مدیریتی، های پروژه اجرای جهت ریزی برنامه 

 با مرتع تقویت راستای در بیومکانیکی و بیولوژیکی

  تعادل مناسب برنامه ایجاد و آبخیز حوزه به توجه

 و مراتع قهقرایی روند سیر کاهش و مرتع و دام

 .مراتع بازیابی و تقویت

های معایب، روش ها ومقایسه  مزیت 3

مختلف  آبخوانداری از دیدگاه فنی، 

 اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی

اداره کل منابع 

 طبیعی

 در آبخوانداری اجرایی های پروژه اهمیت به توجه با 

 الزم سدها حوضه از خارج در باالخص و استان سطح

 اثر  موجود، اجرایی هایروش مقایسه ضمن است

 بررسی استان مختلف هایاقلیم در روش این بخشی

  سازگاری  میزان جمله از مختلف هایدیدگاه از و

 و  اجتماعی مشکالت و مسائل زیست، محیط با آنها

 .گردند  مقایسه اقتصادی

 اجرایی هایروش سازگارترین و ترینبخش اثر ارائه 

 استان مختلف مناطق جهت آبخوانداری
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رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

تعیین تغییرات سطح زیر کشت  4

گیری از محصوالت صیفی استان با بهره

 فناوری سنجش از دور

اداره کل جهاد 

 کشاورزی

 محصول نوع اساس بر مزارع تفکیک 

  محصول نوع اساس بر مزارع مساحت تعیین 

 محصوالت کشت زیر سطح تغییرات تعیین 

 نوع اساس بر صیفی محصوالت کشت بندی پهنه 

 محصول

 صیفی محصوالت کشت زیر سطح تغییرات مدل ارائه 

 محصوالت کشت زیر سطح بینی پیش مدل ارائه 

 آتی های سال برای صیفی

های سرد تعیین واکنش ارقام گندم اقلیم 5

نواری و گرم استان نسبت به بیماری 

 باکتریایی گندم

اداره کل جهاد 

 کشاورزی

 در گندم باکتریایی نواری بیماری خسارت تعیین 

 فارس استان

 در گندم باکتریایی نواری بیماری پراکنش تعیین 

  فارس استان

 نواری بیماری عامل های جدایه ژنتیکی تنوع تعیین 

 فارس استان در گندم باکتریایی

 بیماری عامل  پایداری و آلودگی منابع نقش تعیین 

 فارس استان در گندم باکتریایی نواری

 به دوروم و نان گندم های ژنوتیپ واکنش ارزیابی 

 گرم و سرد اقلیم در گندم باکتریایی نواری بیماری

 فارس استان

 بیماری مدیریت در زراعی بهداشت نقش تعیین 

 فارس استان در گندم باکتریایی نواری

 

 نواری بیماری خسارت و پراکنش بندی پهنه 

 فارس استان در گندم باکتریایی

 بیماری کنترل مختلف های روش ارائه 

 به مقاوم دوروم و نان گندم های ژنوتیپ معرفی 

 گرم و سرد اقلیم در گندم باکتریایی نواری بیماری

 فارس استان

 



37 
 

رتبه 

 بندی

دستگاه ارائه  عنوان

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

ترین شیوه کاشت )بذر ، تعیین مناسب 6

دورآبیاری...( قلمه ، زمان، روش کاشت ، 

های خشکی و و بررسی مقاومت به تنش

 شوری در گیاه لگجی )کاپاریس(

اداره کل جهاد 

 کشاورزی

 لگجی گیاه تکثیر روش ترین مناسب ارایه  

 و دور جهت اقتصادی و کارآمد روشی به دستیابی 

 گیاه استقرار برای آبیاری حجم

 گیاه کشت زمان مناسبترین تعیین 

 مناسب دهی پاسخ و کاشت روش بهترین شناسایی 

 به شوری و خشکی های تنش به  لگجی گیاه در

 کنترل در آن ارزنده نقش و دارویی گیاه عنوان

  خاک فرسایش

 و خشکی تنش  به گونه این العمل عکس بررسی 

 شور و خشک مناطق در کشت جهت شوری

 میزان  و کشت تکثیر، روش ترینمناسب شناخت

 کشت منظور به وشوری  خشکی به گونه این مقاومت

 بازده کم و آب کم های عرصه در

و عصاره طبیعی  دهنده استفاده از طعم 7

های مصنوعی و  جای اسانس بومی به

های ایرانی برای تولید  پایدارکننده

 محصوالت لبنی

اداره کل جهاد 

 کشاورزی

  های پایدارکننده از عاری لبنی محصوالت تولید 

 شیمیایی

 مصرف برای طعمی مناسب لبنی محصول تولید 

 سنتی محصوالت کنندگان

 افزایش منظور به طبیعی هاینگهدارنده از استفاده 

 لبنی محصوالت ماندگاری

  های پایدارکننده از استفاده با لبنی محصول تولید 

 سنتی

 طبیعی گیاهان از استفاده با لبنی محصول تولید 
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 بودجه کشوریدستگاه های دارای  -موضوعات طرح های پژوهشی

دستگاه ارائه  عنوان ردیف

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

های جمعیتی اثرات پاندمی کرونا بر شاخص 1

 و مهاجرت

اداره کل ثبت 

 احوال

 سال پایان از ویروس کرونا شیوع به توجه با

 ابعاد بر تاثیرآن است الزم ایران در 88

 های شاخص جمله من جامعه مختلف

 بررسی جمعیت جایی جابه روند و جمعیتی

 و جمعیتی های شاخص بررسی که  و شود

 پساکرونا، در و جمعیت های جابجایی روند

 این شیوع الگوی از دقیق شناخت به نیاز

 با. است کشور سرزمینی پهنه در بیماری

 رخداد نیز و مجدد شیوع احتمال به توجه

 دارد ضرورت کشور در مشابه بیمارهای

 و مدیریتی راهکارهای و بررسی موضوع

 خصوص این در مرتبط اجرایی های برنامه

 .گردد تدوین

 

 

 

 

 

 های شاخص بر بیماری شیوع  تاثیر ارائه

 و کشور در جمعیت جایی جابه و جمعیتی

 و مدیریتی های راهکار ارائه همچنین

 خصوص این در اجرایی های برنامه
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دستگاه ارائه  عنوان ردیف

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

های مطالعات تطبیقی در زمینه انگیزه 2

 باروریافزایش 

اداره کل ثبت 

 احوال

 های سیاست اجرای اهمیت به توجه با

 نرخ به کل باروری نرخ افزایش و جمعیتی

 الزم است ها سیاست اهداف از که جانشینی

 لذت تامین و انگیزه ایجاد های روش است

 کشورهای در باروری افزایش برای  والدینی

 قابل و متناسب های برنامه و بررسی جهان

 شود احصا ایران جامعه کنونی شرایط با اجرا

 افزایش هدف به نمیتوان اینصورت غیر در

 میرود دست از فرصت و یافت دست ی بارور

 . میشود سالمند جمعیت و

 مختلف ابعاد در اجرا قابل های روش ارائه

 والدینی لذت تامین و  انگیزه ایجاد  برای

 نرخ افزایش به که صورتی به جامعه در

 منجر جانشینی سطح حد در  کل باروری

 . شود

گیری اختالالت نقش بیماری کرونا درشکل 3

پذیری پرسنل و روانشناختی و آسیب

 های استان فارسها در زندانخانواده آن

بررسی  نقش بیماری کرونا درشکل     اداره کل زندان ها

آسیب پذیری  گیری اختالالت روانشناختی و

های استان نها در زندانآخانواده  پرسنل و

 فارس

  میزان اثرپذیری پرسنل زندان از بیماری

 کرونا و نقش آن در روابط با خانواده آنها

   بررسی میزان استرس در خانواده زندانیان

در شرایط کرونا و نگرانی آنها در ارتباط با 

 فرد زندانی

 

 اهش میزان نگرانی در پرسنل زندانک 

   کاهش میزان نگرانی در خانواده

 پرسنل

   کاهش میزان نگرانی در خانواده

 زندانیان

   جایگزینی روش های نوین ارتباطی

جهت افزایش میزان رضایت در خانواده 

 زندانیان

  کاهش حجم مالقات های حضوری 
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دستگاه ارائه  عنوان ردیف

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

ای های زمینهبررسی مشکالت وآسیب 4

     ها و نقش آن ها در سربازان زندان

 های فارسگیری جرایم زندانشکل

های زمینه ای در سربازان و بررسی آسیب   هااداره کل زندان 

 گیری جرم در آنهاشکل

  بررسی میزان پیش بینی کنندگی بروز

 جرم در سربازان

 های سربازان با میزان رابطه میان آسیب

 وقوع جرم در آنها 

  مقایسه میزان بروز جرم در سربازان

 های فارسداننز

  رابطه میزان آسیب در سربازان با بروز جرم

 آنهادر 

 غربالگری سالمت روان سربازان 

   افزایش میزان آگاهی نسبت به

 مشکالت سربازان

 کاهش میزان بروز جرم در سربازان 

   شناسایی مسیرهای بروز جرم در

 سربازان و حل آنها

  جلوگیری از هزینه های زیاد در زندانها

 برای جلوگیری از بروز جرم

کارکنان پایش، بررسی و ارتقا سالمت روان  5

 های استان فارسزندان

بررسی و ارتقا سالمت روان کارکنان زندان    اداره کل زندان ها

 های فارس

   کاهش میزان اضطراب و استرس در

 کارکنان و خانواده آنها

   کاهش میزان فرسودگی شغلی در

 کارکنان

  افزایش میزان هوش هیجانی در کارکنان 

  افزایش میزان سالمت روان با سالمت

 جسمی در کارکنان

 

  افزایش میزان عملکرد شغلی در

 کارکنان

 افزایش میزان کیفیت زندگی 

  تعادل بین کار و زندگی 

  شناسایی عوامل آسیب زا در زندگی و

 رفع آنها

  غربالگری سالمت روان کارکنان و

 داشتن خط پایه از سالمت روان  
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دستگاه ارائه  عنوان ردیف

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

های روانشناختی بررسی مشکالت وآسیب 6

 های فارسزندانخانواده کارکنان 

های روانشناختی خانواده بررسی آسیب   اداره کل زندان ها

 کارکنان زندانهای فارس

 بررسی میزان مشکالت خانواده کارکنان 

 تاثیر استرس شغلی بر خانواده کارکنان 

  بررسی میزان رضایت فرد از شغل و تعامل

 با خانواده 

 های روانشناختی در تعادل نقش آسیب

 گیبین کار و زند

 های روانشناختی شناسایی آسیب

 خانواده کارکنان زندان های فارس

 عاطفی  -فزایش میزان هوش هیجانیا

 در خانواده کارکنان

  افزایش سطح رضایت از کیفیت زندگی

 در خانواده کارکنان

 جوشی خانوادگی در افزایش میزان هم

 خانواده کارکنان

 بین کار و روابط زوجین لتعاد 

    نقش و تاثیر بیماری کرونا در بروز  7

های اجتماعی، جرم و بزه در استان آسیب

 فارس

نقش بیماری کرونا در بروز آسیب های    اداره کل زندان ها

 اجتماعی

  نقش بیماری کرونا در بروز جرم 

  نقش بیماری کرونا در تغییر شیوه های

 بروز جرم

  نقش بیماری کرونا بر کیفیت و شدت

 جتماعیآسیب های ا

  شناسایی میزان تاثیر بیماری کرونا بر

 آسیب های اجتماعی

  شناسایی میزان تاثیر بیماری کرونا بر

 بروز جرم . بزه

  ایجاد الگو ها و راه حل های متناسب

 برای پیشگیری از اثر بیماری بر اجتماع

   شناسایی راه حل های کاربردی برای

کاهش میزان شدت تاثیر بیماری کرونا 

 جرم و بزه بر وقوع
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دستگاه ارائه  عنوان ردیف

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

 اثربخشی افزایش راهکارهای بررسی 8

 دیدگاه از هادانشگاه در مهارتی هایآموزش

 فارس استان دانشجویان

اداره کل فنی و 

 حرفه ای

 و علمی دانش و توانمندی سطح ارتقا 

 آموزش نظام پشتوانه به دانشجویان عملی

 حین شرایط در ای حرفه و فنی های

 تحصیل

 و تر مناسب تر، متنوع های فرصت ایجاد 

 راستای در دانشجویان برای تر متناسب

 می که دانشجویی اختیاری دروس انتخاب

 کمک آنها کارآمدی و توانمندی به تواند

 نماید شایانی

 هادانشگاه در آموزیمهارت فرهنگ ترویج 

 نظام های گواهینامه به اعتباربخشی و

 آموزش ساختار در ایحرفه و فنی آموزش

 کشور عالی

 و فنی های آموزش نظام کردن نهادینه 

 گواهینامه به بخشی اعتبار و ایحرفه

 آموزش نظام ساختار در مهارتی های

 عالی

 مهارت و فنی بعد توانمندسازی 

 هایآموزش پشتوانه به دانشجویان

 مهارتی

 در دانشجویان که مشاغلی پایدارسازی 

 به یافت خواهند دست آن به آینده

 نظام در که هاییتوانمندی پشتوانه

 ایجاد آنها برای ایحرفه و فنی آموزش

 شود می

، تحقیق و ایجاد محتواهای آموزش بررسی 8

های کشاورزی، جوشکاری، مجازی در رشته

 الکترونیک، صنایع دستی 

اداره کل فنی و 

 حرفه ای

 مناسب هایچارچوب و بستر به دستیابی 

 مجازی آموزش

 استانداردها قوت و ضعف نقاط احصا  

 اساس بر جدید آموزشی محتواهای تولید 

 ای حرفه و فنی آموزش استانداردهای

 موجود استانداردهای بازنگری 

 

 در آموزشی محتوای تولیدات تدوین 

 آموزش مهارتی استانداردهای چارچوب

 ای حرفه و فنی
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دستگاه ارائه  عنوان ردیف

 دهنده

 خروجی مورد انتظار اهداف

ها و تهیه سازمان اجرایی آمایش استان 12

خصوص پایش ارایه راهکارهای تفصیلی در 

 و رصد آن

سازمان مدیریت و 

 ریزی فارسبرنامه

پروپوزال بر اساس شرح خدمات 

پیشنهادی مجری مورد بررسی قرار 

 خواهد گرفت.

 

 


