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 اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس دستگاه

 محور اقتصادی و سرمایه گذاری محور و زیرمحور مرتبط

چه مشكلي وجود دارد كه 

براي حل آن نياز به 

 پژوهش است؟

انتخاب محل مناسب جهت اجرای پروژه سرمایه گذاری از اصلی ترین پیش نیازهای 

ود. فرآین د پییی ده واگ ذاری ارا  ی      تولید و سرمایه گذاری موفق محسوب می ش  

استعالمات متعدد و طوالنی بودن زمان صدور مجوزهای مورد نیاز  موجب دلس ردی  

و نار ایتی سرمایه گذاران و به ویژه سرمایه گذاران خارجی شده و ایشان را از ادامه 

مسیر منصرف می نماید. عالوه بر آن  انتخاب زمین نامناس ب و ل موت تییی ر پی اپی     

محل پروژه  وقت و انرژی بسیاری از سرمایه گذاران و دستگاه ه ای دولت ی م رت      

تلف می نماید و مشکالت ایجاد شده در این زمینه  همواره در س ا  ه ای اخی ر در    

 دستور کار کارگروه حمایت از سرمایه گذاری استان قرار داشته است.

مند م ی توان د زم ین    تدوین اطلس سرمایه گذاری و راه اندازی ی   س امانه هوش    

مناسب اجرای پروژه را در کوتاه ترین زمان ممکن به متقا یان ارائه نماید و فرآین د  

سرمایه گذاری را از طریق معرفی بسترها و زیرساخت های الزت و با استفاده بهینه از 

 منابع  امکانات  ظرفیت ها و توانمندی های موجود تسهیل نماید.

/ عنوان نياز پژوهشي

 وع پژوهشيموض
 فارس استان گذاري سرمایه هوشمند اطلس اندازي راه و تدوین طراحي،

 نوع پژوهش از لحاظ هدف

/ بنيادي/توسعه كاربردي)

 اي(

 کاربردی / توسعه ای

 بيان مسئله

 روزرسانی به قابل شده تحلیل و گردآوری اطالعات جامع بان  گذاری سرمایه اطلس

 ممیت ها  زیرساخت ها  ظرفیت بیان بر ملمشت خاص جیرافیایی منطقه درخصوص

 اطالع ات  سایر و فرآیندها و قوانین ها  فرصت ها  اولویت و نیازها  ها  محدودیت ها 

 .است گذاری سرمایه جذب بر اثرگذار

 گذاری سرمایه بر حاکم های  رورت و المامات داشتن درنظر با گذاری سرمایه اطلس

 اطالعات تحلیل طریق از گذاری سرمایه فرآیند در تسریع و تسهیل بر عالوه خارجی 

 انتخ اب  ب ه  گ ذاران  سرمایه هوشمند هدایت به منتهی شده  ت یین اهداف و موجود

 را اقتص ادی  و فنی شرای  بهترین که گردد پروژه اجرای جیرافیایی موقعیت بهترین

 و رکش و  توس عه  کالن اهداف برای را بازدهی بیشترین و موردنظر طرح اجرای برای

 .باشد دربرداشته استان
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 اهميت و ضرورت

وزیر محترت ام ور اقتص ادی و    26/6/1399مورخ  93153/2با استناد به نامه شماره 

دارایی عنوان استانداران سراسر کشور در خصوص لموت طراحی اطل س و راه ان دازی   

ان  گذاری به عنوان ابماری کارآمد و حرفه ای در ج ذب س رمایه گ ذار    پرتا  سرمایه

تأکید بر  رورت انجات پشتی انی و حمایت کامل اس تانداران و تجمی ع ت الا ه ا و     

همکاری کلیه دستگاههای اجرایی ذیرب  استان با ادارات کل امور اقتصادی و دارایی 

به  "تهیه و تدوین اطلس سرمایه گذاری")به شرح پیوست( و همینین ابالغ فعالیت 

عملیاتی سا  جاری این اداره کل توس   وزارت   عنوان یکی از محورهای مهم برنامه

مت وع  این مو وع در دستورکار اداره کل امور اقتصادی و دارای ی اس تان ف ارس ب ا     

 مدیریت استاندار محترت قرار گرفته است.

 اهداف و نتایج مورد انتظار

 ارتقاء سهولت دسترسی به اطالعات به روز شده و شفاف برای سرمایه گذاران 

  مکان یابی اجرای طرح متناسب با تقا ای سرمایه گذار و اقتضای پروژهکم  به 

      کاهش همینه های تولید با ارائه سازوکار تخصص ی و کارشناس ی ب رای انتخ اب

 محل پروژه

       استفاده صحیح و هدفمند از اطالعات ط رح ه ای آم ایش و اس ناد راه  ردی و

 توسعه ای

 ایند توسعه در نواحی خ اص و  سازمان دهی  اولویت گذاری و هوشمند سازی فر

 گذاری نیازمند سرمایه

 به ود برنامه ریمی سرمایه گذاری با بهره گیری از ساز و کار و رویکرد سیستمی 

        انسجات بخشی به ساختار س رمایه گ ذاری و ت وازن توس عه در س طوح مختل ف

 سرزمینی

 یالمللهدایت سرمایه گذار در مسیر برنامه ریمی اقتصاد کالن ملی و بین  

 سهیل فرایند جلب اعتماد و تحقق امنیت سرمایه با اس تفاده از تص میم س ازی    ت

 صحیح برای سرمایه گذار

 گذارمسیر یابی فرایند سرمایه گذاری بر اساس خواست و نیاز سرمایه 

 شرح خدمات

 . تهيه داده هاي مورد نياز1

 ن  نی روی اس تا  شناسی  استان  جمعیت جیرافیایی موقعیت از کلی دیدگاه ارائه 

 ...مساحت  سایر استان  موقعیت جیرافیایی  کار

 ب ه  دسترس ی  امکان استان  موجود های زیرساخت به مربوط اطالعات گردآوری 

   ... و آینده بینی پیش و کنونی مصرف میمان مصرف  های محدودیت منابع  این

  ...( و بن در  فرودگ اه   آه ن   راه راه ) نق ل  و   حم ل ...(و گ از  ب ر،   آب ) انرژی

 مخ ابراتی   ه ای  س اخت  زی ر  فن اوری   و علم های پارك) آوری فن و ارت اطات

 ش هرك ) خ اص  جیرافیایی های (  محدوده...و مخابراتی های ش که نفوذ  ریب

  (ص نعتی  و تج اری  آزاد من اطق  اقتص ادی   وی ژه  من اطق  ص نعتی   نواحی و ها
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 ذیرب  اطالعات گمرك و هرگونه

 ط یع ی   ه ای  منظر ممیت از استان های قابلیت و ها ظرفیت معرفی و شناخت 

درم ان    و اطالع ات  بهداش ت     صنایع  معادن  فن اوری ...و فرهنگی جیرافیایی 

 .گردشگری  کشاورزی و خدمات

 در استان نس ی و رقابتی های شده و تعیین ممیت شناسایی های قابلیت تحلیل 

  مختلف های حوزه

  ت  ارتف  اع ارا   ی  آب و ه  وا و...( مح  دودیت ه  ای جیرافی  ایی )وس  عتعی  ین  

محدودیت دسترسی به منابع انرژی )آب و گاز و ب ر، و ...(  مح دودیت زیس ت    

مح دودیت ه ای    محدودیت دسترسی به مواد اولی ه و من ابع مع دنی     محیطی 

 المامات امنیتی. مرزی  پهنه های دارای معارض و فاقد مجوز واگذاری 

 گذار سرمایه به واگذاري قابل اطالعاتي اراضي بانک . تهيه2

      جمع بندی اطالعات به دست آمده از ارا ی اس تان و تفکی   ارا  ی از جه ت

مالکیت  کاربری  زیرس اخت  ث  ت و س ایر مالحظ ات مربوط ه از س امانه ه ای        

 اطالعاتی استان

     تفکی  ارا ی دارای مالکیت خصوصی  ملی  دولت ی  عم ومی  دارای مع ارض و

و ث تی  دارای مح دودیت ه ای اجرای ی و امنیت ی و ... و      سایر مشکالت اجرایی

 شناسایی ارا ی قابل واگذاری

   انط ا، اطالعات فو، و تهیه مد  اولیه از ارا ی استان از حیث قابلیت واگ ذاری

 و امکان اجرای پروژه ها به تفکی  مو وع

 ی تعیین مد  مناسب برای هر بخش ارا ی با درنظر گرفتن اولویت های توسعه ا

 استان

    ایجاد سامانه الکترونیکی برای انتخاب هوشمند زمین با دریافت اطالع ات پ روژه

 پیشنهادی در بستر سامانه های الکترونیکی اطالعات مکانی

       شناسایی فرصت ها و بررسی و پیشنهاد مش و، ه ای س رمایه گ ذاری براس اس

 اهداف و امکانات تعریف شده

 استان گذاري سرمایه پرتال . ایجاد3

       تهیه پرتا  اطلس سرمایه گذاری ب ه منظ ور س اماندهی  داده ه ای آمایش ی و

 آماری جهت بارگذاری

     نمایش پراکندگی لکه های سرمایه گذاری در سطح استان بر اس اس الی ه ه ای

 آمایشی و آماری 

      تع یه کارتابل جداگانه برای دستگاه های اجرای ی ذی رب   جه ت پاس خگویی و

 صدور مجوزهای الزت 

 ان ث ت درخواست برای انجات استعالت ها و دریافت مج وز ه ای الزت جه ت     امک
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 فعالیت طرح های سرمایه گذاری با امکان پایش اقدامات 

 های استان  قابلیت تحلیل فضایی لکه های سرمایه گذاری بر اساس زیر ساخت 

   دسته بندی اطالعات و مطالب در بخش های )صنعت  کشاورزی  عمران شهری

 ری( به تفکی  شهرستان های استان   گردشگ

   امکان ث ت مشو، بر اساس نوع فعالیت 

     نقشه هوشمند جهت بررسی حریم و محدوده لکه ها سرمایه گذاری ب ر اس اس

 های آمایشی. الیه

 ا الگ وگیری تجربی ات آژان س   منط ق نمودن الیه های اطالعاتی به دست آمده ب

به منظور ایجاد پرتا  س رمایه    (IPA)گذاری خارجی  های موفق تشویق سرمایه

 گذاری ایران.

      فراهم نمودن امکان تصمیم گیری بهتر برای م دیران اس تان در جه ت ایج اد و

 توسعه زیرساخت ها متناسب با ظرفیت های موجود هر منطقه.

   انسجات بخشی به ساختار سرمایه گذاری وتوازن توسعه در سطوح مختلف کش ور

 .ا قتصاد کالن ملی یر برنامه ریمیو هدایت سرمایه گذار در مس

  ایجاد پرتا / سایت اطلس سرمایه گذاری استان به زبانهای خارجی )حداقل زبان

 انگلیسی المامیست(
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 اداره کل اقتصاد و دارایی دستگاه 

 گذاریاقتصاد  تولید و سرمایه مرتبط محور و زیرمحور

چه مشكلي وجود دارد كه 

براي حل آن نياز به 

 پژوهش است؟

ارزا شهرستان ها. نیاز به انجات پژوهش جهت تهیه  ارزا افمودهفقدان اطالعات 

 شهرستان هاای شهرستان ها به منظور استفاده در برنامه ریمی توسعه  افموده

/ عنوان نياز پژوهشي

 موضوع پژوهشي

و طراحي  شهرستان هاي استان و ارزش افزوده تهيه حساب توليد

 (1390-98هاي سال)سيستم پایش و به روزرساني 
 نوع پژوهش از لحاظ هدف

/ بنيادي/توسعه كاربردي)

 اي(

 کاربردی

 بيان مسئله

فرآیندی است در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه  برنامه ریمی منطقه ای     

اجتماعی با نیازها و امکانات محلی. مطالعات منطقه ای به -های مختلف اقتصادی

منظور یافتن توانایی ها و میمان ظرفیت هر منطقه برای رشد و توسعه می باشد. 

 برنامه ریمی منطقه ای تالشی برای تحقق توسعه در سطح منطقه می نماید.

حساب های منطقه ای محاس ه متییرهای کالن اقتصادی را برای برخی مناطق      

در دوره زمانی معین میسر می سازد که بوسیله آن می توان و عیت اقتصادی 

مناطق مورد نظر را به تصویر کشید. نتایج حساب های منطقه ای بیان کننده توان 

شاخص این حساب ها  محصو  اقتصادی مناطق در ابعاد گوناگون است. مهمترین 

ناخالص داخلی منطقه است که از جمع ارزا افموده کلیه بخش های اقتصادی 

 .منطقه قابل محاس ه می باشد

نقش شایان توجهی در برنامه ریمی های  حساب منطقه ای در سطح شهرستان     

ل منطقه ای دارد. تهیه حساب های شهرستانی  موجب تولید آمارهای منطقه ای قاب

اطمینان و سازگار شده و پایه محکمی برای سیاستگذاری از منظر کاهش نابرابری 

 های اقتصادی و اجتماعی بین مناطقی که نیاز به حمایت دارند  می گردد.

 اهميت و ضرورت

همانگونه که داده های حساب های ملی مهمترین ابمار آماری در فرآیند برنامه ریمی 

تحلیل های اقتصادی در سطح ملی به شمار می رود  داده ها  سیاستگذاری ها و 

های حساب های شهرستانی همین نقش را در سطح شهرستان ها و ال ته با 

های شهرستانی  بدسترسی به حسا مدتر ایفا می نماید.آخصوصیاتی بسیار کار

عالوه بر اینکه می تواند در چاره جویی و رفع مشکالت اقتصادی و سیاستی خاص 

ان راهگشا باشد  از طریق فراهم آوردن ابمارهای آماری کافی برای بررسی شهرست

عملکرد اقتصاد شهرستان و تحلیل امکانات و پتانسیل شهرستان  بستر مناسب را 
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و ها استگذاری یبرای تنظیم و تهیه هر چه دقیق تر و مطلوب تر و هماهنگ تر س

 زد.برنامه ریمی های اقتصادی در سطح کالن فراهم می سا

 نتایج مورد انتظاراهداف و 

 بطور خالصه حساب های شهرستانی اهداف مشروحه زیر را تامین می کند:

 نشان دادن تصویری از عملکرد اقتصادی شهرستان در ی  دوره زمانی معین 

 وکارهای اقتصادی شهرستان تجمیه و تحلیل ساز 

  مناسب از امکاناتشناخت امکانات و پتانسیل های شهرستان برای بهره گیری 

  شناخت ساختار اقتصادی شهرستان با توجه به سهم بخش های گوناگون

 اقتصادی

  نشان دادن تصویر روشن از سهم و نقش هر شهرستان در کل فعالیت های

 اقتصادی استان و هر ی  از رشته فعالیت های اقتصادی

 در سطح  اعما  سیاستگذاری و برنامه ریمی شهرستانی و کم  به برنامه ریمی

  استان

 رسانیتدوین و طراحی سیستم پایش و به روز 

 شرح خدمات

 برنامه ریمی و سازماندهی اجرایی طرح 

 اطالعات  و گردآوری انجات مطالعات الزت بر منابع آماری موجود و تهیه و تدوین

 مورد نیاز

 تهیه و تدوین اطالعات اقتصادی و اجتماعی هر ی  از شهرستان ها 

   بخش ها و فعالیت تهیه و تنظیم اطالعات حساب های تولید استان به تفکی

 1390-98های اقتصادی طی سا  های 

  تهیه و تنظیم اطالعات حساب های تولید شهرستان ها به تفکی  بخش ها و

 1390-98فعالیت های اقتصادی طی سا  های 

 نتیجه گیری و ارائه تحلیل های کاربردی 

 رسانیتدوین و طراحی سیستم پایش و به روز 
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 اداره کل میراث فرهنگی  گردشگری و صنایع دستی  دستگاه

محور و زیر محور 

 مرتبط

 ث فرهنگی  گردشگری و صنایع دستیمیرا

چه مشكلي وجود 

دارد كه براي حل آن 

 نياز به پژوهش است؟

شیراز اخیرا بعنوان شهر جهانی صنایع دستیث ت شده است. استفاده از این 

فرصت برای توسعه کسب وکار و بازار صنایع دستی   نیازمند ی  نسخه و 

ریمی توسعه و ترویج صنایع دستی  راهنمای عملی دارد تا ازآن بتوان در برنامه

استفاده کرد. اکثر تولید کنندگان فارس غال ا بخاطر  عف در طراحی و بسته 

 بندی در بازارهای داخلی نتوانسته اند به جایگاه پررونقی مانند اصفهان برسند.

آسيب شناسي طراحي و بسته بندي محصوالت صنایع دستي  موضوع پژوهشي

 بر برند شيراز در بازارهاي جهانياستان فارس با تاكيد 

عدت دسترسی معاونت صنایع دستی به اطالعات به روز طراحی و بسته بندی و  بيان مسئله

به همین میمان ناتوانی در راهنمایی و برنامه ریمیهای مربوط به حوزه بازرگانی 

 وتجاری سازی صنایع دستی

ن فارس در این حوزه ها و برنامه ریمی ت یین ظرفیت ها و محدودیت های استا اهميت و ضرورت

جهت توسعه دانش تجاری صنایع دستی در ایجاد جایگاه مناسب در بین شهرها 

 و روستاهای جهانی صنایع دستی در عرصه های  ملی و بین المللی 

اهداف و نتایج مورد 

 انتظار

رونق تولید صنایع دستی استان فارس و همینین توسعه بازار صنایع دستی 

 رازشی

 ظرفیت سنجی کاالهایی که توان رقابت در بازار را دارند.   شرح خدمات

 .شناسایی کاالهایی که دچار  عف بنیادین در طراحی و بسته بندی هستند 

 شناسایی و معرفی تولید کنندگان موفق در بازارهای جهانی 

 شناسایی موانع پیش روی توسعه صنایع دستی در جیرافیای شیراز 

 به عنوان شهر جهانی صنایع  کر شد  با توجه به اینکه شیراز همانطور که ذ

باشد  ارائه راهکار عملی حو  محور صادرات و برند سازی  دستی مطرح می

بسته بندی  تجاری سازی و صادرات محور نمودن تولیدات صنایع دستی بر 

 اساس معیارها و استانداردهای جهانی در این طرح مد نظر است. 
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5 
 فارس استان عشایر امور كل اداره دستگاه 

 میراث فرهنگی و گردشگری محور و زیرمحور مرتبط

چه مشكلي وجود دارد كه 

براي حل آن نياز به 

 پژوهش است؟

های حمایت از جوامع عشایری در راستای توسعه اقتصاد یکی از  رورت

ری استان گردی در مناطق عشایای و ملی  ایجاد و توسعه اقامتگاههای بوت منطقه

ی  ها نشان دهد که تاکنون مطالعه قابل توجهی در زمینه است. بررسی

گردی در استان فارس انجات نشده است. راه ردهای توسعه اقامتگاههای بوت

گذاران نیم توجه کافی به این جن ه از  گیران و سیاست افمون بر این  تصمیم

انجات پژوهشی با عنوان در این راستا   اند. اقتصاد پربازده عشایری نداشته

گردی در مناطق راه ردهای ایجاد توریسم عشایری و توسعه اقامتگاههای بوت

عطفی در توسعه چنین اقامتگاهها   تواند به عنوان نقطه می عشایری استان فارس

 و در نتیجه شکوفایی اقتصاد عشایری محسوب گردد. 

/ عنوان نياز پژوهشي

 موضوع پژوهشي

گردي در هاي بومتوریسم عشایري و توسعه اقامتگاه راهبردهاي ایجاد

 مناطق عشایري استان فارس 

 نوع پژوهش از لحاظ هدف

/ بنيادي/توسعه كاربردي)

 اي(

 کاربردی

 بيان مسئله

است که در صورت  ییها و جاذبه ها لیپتانس یاستان فارس دارا یریبخش عشا

اقتصاد و  یایاح یبرا ییم نا دتوان یم یگذار و ارزا یمیر برنامه  یگذار هیسرما

و  ایو نو در اح دیجد یاز راهکارها یکیشود.  یریو حفظ جوامع عشا ییایپو

 یگذار هیتمرکم و سرما ن در استا یریعشا یمناطق و زندگ یها تیجذاب شیافما

آداب و  لیاز ق  یلیاستان فارس به دال ریاست. عشا یریعشا سمیدر توسعه تور

  یدست عیپوشش  صنا ی وهیسکونت  ش ی وهیش  یریعشا دایها و اع رسوت  جشن

 تواند یم یزندگ یها محل میو اقل شتینوع مع  یقیموس  یسنت ینوع غذاها

باشد. اما   یو خارج یگردشگران داخل میظع لیخ یبرا یمناس  اریمقصد بس

 یا و اقتصاد منطقه یریو کم  به جوامع عشا یبردار بهره نیا یها از الزمه یکی

 یگاههابه منظور توسعه اقامت یمریو برنامه یابیمکان  یسنجلیپتانس  یملو 

بعد  نینشان دهد که ا ها یاستان است. بررس یریدر مناطق عشا گردیبوت

تاکنون  ناشناخته مانده و توجه  یو فرهنگ ییدرآمدزا تیظرف نیا و یاقتصاد

و  رانیگ میتصم  نیاست.  افمون بر ا رفتهیبه آن صورت نپذ ستهیالزت و با

 یریجن ه از اقتصاد پربازده عشا نیبه ا یتوجه کاف مین یاستان گذاران استیس

  .اند نداشته
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 اهميت و ضرورت

توسعه  یمناطق مناسب برا یابی و مکان ییبه شناسا تواند یپژوهش م نیا انجات

 یانیاستان فارس کم  شا یریعشا یدر سکونتگاهها گردیبوت یاقامتگاهها

هر  یها لیپتانس یو معرف ییبه شناسا تواند یپژوهش م نیا ن ی. همیندینما

-استیس ران یدمنجر شود. می ریعشا سمیکدات از مناطق مستعد توسعه تور

 یتوسعه گردشکر یمتول ینهادها نیو همین ریامور عشا رانیگ میتصم گذاران 

 رتراحت ی توسعه یپژوهش برا نیا جیاز نتا توانند یدر استان فارس م

در استان  یتوسعه صنعت گردشگر جهیو در نت یریعشا گردیبوت اقامتگاههای

 .استفاده کنند

 اهداف و نتایج مورد انتظار

 اهداف

   شناسایی و معرفی مناطق مناسب و دارای پتانسیل برای توسعه اقامتگاههای

 های ییالقی استان فارس؛ گردی در حوزهبوت

   و دارای پتانسیل برای توسعه اقامتگاههای شناسایی و معرفی مناطق مناسب

 های قشالقی استان فارسگردی در حوزهبوت

  شناسایی و معرفی ایالت و جوامع عشایری که دارای آمادگی فرهنگی و

گردی در حوزه همکاری برای توسعه گردشگری و ایجاد اقامتگاههای بوت

 باشند؛  سکونتگاههای خود می

 های ایجاد توریسم عشایری و توسعه  و تهدیدها  تحلیل عوامل  فرصت

 گردی عشایری در استان فارس.اقامتگاههای بوت

  ارائه راهکارها و راه ردهای عملی برای توسعه گردشگری عشایری و ایجاد

 گردی در استان فارس. اقامتگاههای بوت

 

 نتایج مورد انتظار:

-توریسم و اقامتگاههای بوتهای استان در زمینه توسعه برداری از پتانسیلبهره

 گردی در حوزه مناطق و جوامع عشایری ساکن در استان فارس 

 شرح خدمات
نظر به اینکه این طرح در قالب ی  مطالعه پژوهشی به اجرا در خواهد آمد  لذا 

 شرح خدمات بر م نای اهداف تدوین شده و ذکر شده در باال  خواهد بود.
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6 

 استانداری دستگاه 

چه مشكلي وجود دارد كه براي 

 حل آن نياز به پژوهش است؟

 تعداد زنان در معرض آسیبافمایش 

/ موضوع عنوان نياز پژوهشي

 پژوهشي

شناسي و شناسایي تجارب زیسته زنان در معرض آسيب آسيب

خصوصا زنان تن فروش و ارائه مدل و برنامه عملياتي به منظور 

  بهبود شرایط زیسته آنان

 نوع پژوهش از لحاظ هدف

 / بنيادي/توسعه اي(كاربردي)

  کاربردی

 ئلهبيان مس

وجود آمدن تواند باعث بهو عیت آنومی  و گسیختگی اجتماعی می

-آشفتگی در سطح نهاد خانواده شود و این آشفتگی به صورت تنش  بی

تفاوتی و رواب  ناسالم در بین اعضای خانواده بروز کند. با توجه به 

شرای  اجتماعی  فرهنگی  اقتصادی کنونی جامعه  تعداد افراد در 

به ویژه زنان روند افمایشی یافته است  لذا  رورت دارد  معرض آسیب و

جهت تو یح صریح این پدیده و شناسایی ابعاد گوناگون آن  این معضل 

 اجتماعی مورد واکاوی قرار گیرد. 

 اهميت و ضرورت
شناخت زوایای مختلف تجربه زیسته زنان و ارائه برنامه عملیاتی  می 

 ی و اجتماعی در این حوزه گردد.های فردتواند منجر به کاهش آسیب

 اهداف و نتایج مورد انتظار

 شناسی و عیت موجود جامعه آسیب 

 شناخت تجارب زیسته زنان در جامعه هدف 

 های فردی و اجتماعی در ارائه مد  کاربردی جهت کاهش آسیب

 این زمینه 

  ارائه برنامه عملیاتی برای حل مسائل و مشکالت فردی و اجتماعی

 ینهدر این زم

 شرح خدمات

 فروا از دید جامعه هدفشناسایی تجارب زیسته زنان تن 

 نظرات شناسایی تجارب زیسته زنان در معرض آسیب از دید صاحب

 و افراد خ ره در این حوزه )روانشناسان  مسئوالن مرت   و ...(

 های فردی و اجتماعی در ارائه مد  کاربردی جهت کاهش آسیب

 این زمینه

 عملیاتی برای حل مسائل و مشکالت فردی و اجتماعی  ارائه برنامه

 در این زمینه
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 توضيحات روش شناسي

کیفی( صورت گیرد. به  –این پژوهش بایستی به صورت تلفیقی )کمی 

نفر از  25گونه ای که در ابتدا در گروه کوچکی از جامعه هدف )حدود 

عمیق  نظران این حوزه( با مصاح هزنان تن فروا و تعدادی از صاحب

ابعاد و زوایای مختلف پدیده شناسایی شده و پس از تدوین پرسشنامه 

نظران این حوزه  تری متشمل بر جامعه هدف و صاحباز جمعیت وسیع

 اطالعات به شیوه کمی گردآوری گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

7 
 دفتر امور زنان و خانواده -فارس  استانداری دستگاه 

 آسیب های اجتماعی محور و زیرمحور مرتبط

چه مشكلي وجود دارد كه براي 

 حل آن نياز به پژوهش است؟

طال، به عنوان ی  معضل اجتماعی منجر به بروز آسیب همه جان ه 

فردی  اجتماعی  اقتصادی و اختال  در کارکرد نهاد خانواده  عدت 

ار ای نیازهای جسمانی روانی اعضای آن و اختال  در فرزندپروری می 

یستی در جهت جلوگیری از وقوع معضل و شود. بخشی از اقدامات  با

مسأله اجتماعی باشد  بخشی نیم بایستی کنتر  پیامدها و کاهش آثار و 

 -ت عات آن را در برگیرد. رویکرد پژوهش حا ر ارتقای تاب آوری فردی

با هدف کاهش پیامدهای نامطلوب طال، بر زنان اجتماعی زنان مطلقه 

 می باشد.و جامعه 

/ موضوع شيعنوان نياز پژوه

 پژوهشي

آوري فردي و اجتماعي مطالعه تطبيقي راهكارهاي ارتقاي تاب

سازي مدل و پيادهزنان مطلقه بر پایه تجارب موفق همراه با ارائه 

  آن 

 نوع پژوهش از لحاظ هدف

 / بنيادي/توسعه اي(كاربردي)

 کاربردی

 

 بيان مسئله

های اجتماعی بپدیده طال، نیم به مانند بسیاری از مشکالت و آسی

دیگر ت عات و پیامدهایی متعددی بر نهاد خانواده  فرزندان و فضای 

عمومی جامعه در بردارد. یکی از ابعادی که می تواند پیامدهای این 

اجتماعی زنان  -معضل اجتماعی را کاهش دهد  ارتقای تاب آوری فردی

د  آوری  توانمندی فرد در برقراری تعا. تابپس از طال، می باشد

آوری روانی در شرای  خطرناك است. افرادی که دارای تاب -زیستی

زا  به های تنشهستند  اغلب با ایجاد هیجانات مث ت پس از رویارویی

شان کاهش یابد گردند و بدون این که سالمت روانیحالت ط یعی بازمی

 گذارند.زا را پشت سر میو دچار بیماری روانی شوند  رویدادهای تنش

آوری فردی هش حا ر بایستی قادر باشد مدلی در جهت ارتقای تابپژو

 و اجتماعی زنان مطلقه ارائه دهد.

 اهميت و ضرورت

امروزه پدیده طال، به ی  مسأله اجتماعی م د  شده است. کنتر  

پیامدها و ت عات ناشی از ی  معضل اجتماعی می تواند از بروز آسیب 

د. یکی از شیوه های پیش گیری از ها در سایر حوزه ها جلوگیری نمای

 بروز آسیب  توانمندسازی و ارتقای تاب آوری زنان مطلقه می باشد.

 آوری فردی و اجتماعی زنان مطلقهارتقای تاب  اهداف و نتایج مورد انتظار
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 ارائه مد  ارتقای تاب آوری فردی و اجتماعی زنان مطلقه 

 ی زنان مطلقهارائه برنامه عملیاتی تاب آوری فردی و اجتماع 

 آوری فردی و اجتماعی زنان مطلقهسازی مد  ارتقای تابپیاده 

 شرح خدمات

 شناخت و عیت موجود تاب آوری فردی و اجتماعی زنان مطلقه 

 آوری زنان های ارتقای تابها و برنامهشناسایی و ع موجود طرح

 مطلقه در کشور

 زنان مطلقه آوری های موفق ارتقای تابها و برنامهشناسایی طرح

 کشور موفق و پیشرو در این زمینه( 7در سایر کشورها )حداقل 

 آوری زنان مطلقه بر اساس مطالعه تدوین مد  ارتقای تاب

 سازی مفاهیم  عناصر و اجما تط یقی صورت گرفته و بومی

 ارائه برنامه عملیاتی بر حسب شرای  و منابع موجود در کشور 

 و اجتماعی زنان مطلقهآوری فردی سازی مد  تابپیاده 
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8 
 مرکم تحقیقات کشاورزی و منابع ط یعی استان فارس دستگاه 

محور و زیرمحور 

 مرتبط

 آب و کشاورزی

چه مشكلي وجود 

دارد كه براي حل آن 

 نياز به پژوهش است؟

در تمامی ممارع و باغ های استان شاخص معرف و مشخصی برای تنظ یم آبی اری ه ا    

محصوالت و منابع ابی در اختیار وجود ندارد. این امر باع ث ش ده    متناسب با نیاز آبی

افمایش برداشت آب از منابع به میمان ی  سوت آنیه مورد نیاز گیاهان ص ورت گی رد.   

این مازاد برداشت عالوه بر اینکه قضاوت واقع بینایی را بر تولید در شرای  پتانس یل و  

ث ایجاد چالش در تعیین الگوی کش ت  کم آبیاری را در سطح استان مشکل کرده  باع

بین شرای  اقتصادی بهره برداران و ظرفیت منابع آبی تحت تاثیر تییرات اقلیمی شده 

 است.

/ عنوان نياز پژوهشي

 موضوع پژوهشي

تعيين روش بهينه حداقل مصرف آب با عملكرد مطلوب در مركبات 

آبي  اي متناسب با اثرات تغيرات اقليمي بر منابع و ذرت علوفه

 استان
نوع پژوهش از لحاظ 

/ كاربردي) هدف

 بنيادي/توسعه اي(

 کاربردی

 

 بيان مسئله

از آنجا که محی  اطراف ریشه گیاه بصورت ی  مخمن بوده که آب حاصل از آبیاری را 

ذخیره کرده و بتدریج در اختیار گیاه جهت تامین نیاز آبی می گ ذارد  پ ایش ب یالن    

ره ی  روا معمو  در اکثر متدولوژی های برنامه ریمی ورودی و خروجی از آن هموا

در اینینین روا های که سه فاکتور اص لی برنام ه ری می آبی اری     آبیاری بوده است. 

یعنی ساعت  دور و عمق آب آبیاری متییرهای خروجی آنان هس تند  می مان رطوب ت    

ای ن روا   آب در خاك متییر اصلی ورودی آنان است. تجربیات زیادی در اس تفاده از 

ها در مطالعات گذشته وجود دارد که ناکارآمد بودن پ ایش رطوب ت خ اك را بعن وان     

متییر ورودی به همراه مشکالت متعدد در روند محاس ات مربوطه در تعی ین مق ادیر   

واقعی س ه متیی ر خروج ی در تنظ یم آبی اری ه ا گ مارا ک رده ان د. از ای ن رو در           

سامانه تالا شده است در راستای غل ه ب ر ای ن   متدولوژی نوین استفاده شده در این 

  مشکالت از ابتدا در نحوه بررسی این بیالن تجدید نظر شود.

 اهميت و ضرورت

وقوع خشکسالی های اخیر و به ت عه آن کاهش منابع آب  نیاز به روا های کاربردی 

مه ریمی روا هایی که در م احث برنا "در برنامه ریمی آبیاری شدت یافته است. غال ا

آبیاری مطرح می شوند در یکی از دو گروه پایش رطوبت خاك و یا تعیین مصرف آب 

قرار می گیرند. قرائت دائم رطوبت در گروه او  به همراه تخم ین مق ادیر بحران ی آن    
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جهت قطع و یا اعما  آبیاری ها معیار برنامه ریمی است اما در گروه دوت برنامه ریمی 

ئم فاکتور های هواشناسی جم ع آوری ش ده از ایس تگاه ه ا و     براساس اندازه گیری دا

تخمین مقادیر روزانه مصرف آب از آنها شکل م ی گی رد. در ه ر دو گ روه از اب ماری      

 "شود که بطور مستقیم برای برنامه ریمی آبیاری طراحی نشده اند و صرفا استفاده می

س تم ه ای آبی اری    فوائد و محاسن سی از آنان در این خصوص کم  گرفته می شود.

قطره ای نه تنها در تحقیقات  بلکه در سطح باغ های کشور در طی سالهای گذشته به 

گردد. اما متاسفانه در هم ین راس تا گمارش اتی از به ره ب ر داری       روشنی مشاهده می

نامناسب این روا در سطح کشور ارائه شده است. عمده ترین مشکالت گمارا ش ده  

د مصرف آب در این گونه سیستم ها می باش د ک ه عم دتا    در این خصوص مقادیر زیا

این سه فاکتور برنامه ریمی بدلیل ن ودن برنامه ای کارا در تنظیم آبیاری ها می باشد. 

آبیاری تابع شرای  سیستم تامین آب  ویژگی خاك و نوع گی اه اس ت ام ا نس  ت ب ه      

همین دلیل نت ایج روا   شرای  نظات آبیاری می توانند تابع مقادیر ی  دگر باشند. به

های برنامه ریمی آبیاری که در تمامی سیستم های نوین آبیاری بعنوان بخشی مهم از 

فرآینده طراح ی محس وب م ی ش وند  نقش ی زی ادی در اعم ا  آبی اری ه ا توس             

بدلیل عدت رعایت ی  برنامه اصولی باعث کاهش به روری   "بهربرداران نداشته و بعضا

ری می  برنامهحتی تیییرات نامطلوب در الگوی کشت شده اند.  آب در این سیستم ها و

گیرد که هرک دات  آبیاری از سه فاکتور کلیدی دور  زمان و حجم آب آبیاری شکل می

باش د. ل ذا در ش رای     برگرفته از برقراری بیالن بین من ع تأمین و نیاز آبی گی اه م ی  

کنن د فاکتوره ای ف و، ال ذکر     میمان تقا ای آب یا همان نیاز آبی گیاه عامل تعیین 

خواهد بود. اما در حا  حا ر نیاز است بجای رویکرد ارتقاع در تخمین  ریب گی اهی  

و ط یعتا نیاز آبی هر محصو   تالا شود با تعریف مدلی غیر خطی در ش رای  ع دت   

 قطعیت بیالن تامین و نیاز آبی  عوامل سه گانه فو، را بدست آورد. 

اهداف و نتایج مورد 

 نتظارا

آب دوست مط رح م ی ش وند و در     "گرچه مرک ات و ذرت از جمله محصوالت نس تا

شرای  امروز منابع آبی استان تولید آنان فشار مازادی را ب ر ای ن من ابع ایج اد ک رده      

است  اما از نظر اقتصادی و مناس  ت آن ان ب ا ش رای  اقلیم ی  تولی د ش ان در ب ین         

ویژه ای دارد. این چالش امروز سطح قابل توجه ای کشاورزان و باغداران استان جایگاه 

از سطوح تولیدات استان را فرا گرفته و نیاز است ی  بار برای همیشه این چ الش ب ا   

ی  دستورلعمل اجرایی متناسب با اثرات تییرات اقلیم بر من ابع آب ی و ر  ایتمندی    

تولیدات کشاورزی و  بهره برداران پایان یابد. تحقیقات گذشته نشان داده که در تمامی

باغی استان  آبیاری ها از ی  برنامه ریمی اصولی ت عت نمی کنن د و ای ن ام ر باع ث     

شده که بیش از ی  سوت آب مازاد بر تولید شان در استان مصرف شود. در اینص ورت  

قضاوت بر کالس بندی محصوالت در نیازآبی و به ت ع آن تعین الگوی کش ت امک ان   

نابراین اولین هدف این تحقیق  یافتن ی  شاخص کارا در مدیریت پذیر نخواهد بود. ب
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مصرف آب و برنامه ریمی آبیاری با نات  ریب میرآب در کم   رس انی ب ه ح ل ای ن      

مشکل می باشد. این شاخص در شرای  تولید پتانسل محصوالت حاص ل م ی ش ود و    

رار گی رد.  می تواند در مراحل بعدی در تعیین س طوح ک م آبی اری م ورد اس تفاده ق       

همینین در مقات مقایسه میمان مصرف آب در بین سایر محصوالت این ش اخص نی م   

می تواند مورد استفاده قرار گرفته و در تعیین الگوری کشت از شاخص ه ای کلی دی   

باشد. در نهایت این تحقیق طیفی از روا های بهینه مص رف آب را از برنام ه ری می    

و تییر الگوی کشت را دن ا  می کند. برای اول ین  آبیاری های هوشمند تا کم آبیاری 

بار نتایج ی  دهه تحقیقات در کشورمان نشان داد که ای ن ام ر امک ان پ ذیر ب وده و      

جویی در مصرف آب را به دن ا  داشته باشد.  درصد صرفه 37تواند تا  استفاده از آن می

و، در قالب ی  از این رو  با مشخص شدن ماموریت و هدف این سامانه  سه شاخص ف

تجمیع شدند  که نس ت بین ساعت به دور آبیاری بوده و تابع  "میرآب"شاخص با نات 

مقادیر نس ت های ت خیرتعر، روزانه به دبی ع وری و شدت تیییرات رطوبت خاك در 

باشد. تشکیل ارت اط ب ین ای ن س ه نس  ت  وظیف ه       و عیت عدت آبیاری و آبیاری می

یف شده در داخل این سامانه بوده و خروجی آن مش خص  الگوریتم هوشمندسازی تعر

باشد. از سامانه های  نمودن مقدار شاخص میرآب به همراه درصد امکان وصو  آن می

ثابت جهت تنظیم مصرف آب و انرژی در چهار شهرستان شیراز  کازرون  مرودش ت و  

ه ای ثاب ت    سروستان استفاده خواهد شد و از سامانه سیار جهت تعمیم نتایج س امانه 

 استفاده می شود.

 شرح خدمات

   ه ای   تنظیم هوشمندانه مصرف آب ممارع کشت ذرت علوفه ای برخ ی شهرس تان

استان فارس با پایش برخ  رطوبت خاك و میمان دبی ع  وری سیس تم و می مان    

 های الزت   مصرف آب و ارائه دستورالعمل

 ستان فارس با پ ایش  تنظیم هوشمندانه مصرف آب در باغات مرک ات مناطق مهم ا

برخ  رطوبت خاك و می مان دب ی ع  وری سیس تم و می مان مص رف آب و ارائ ه        

 های الزت   دستورالعمل
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9 
 مرکم تحقیقات و اموزا کشاورزی و منابع ط یعی فارس دستگاه

 محور و زیرمحور مرتبط
 آب و کشاورزی

چه مشكلي وجود دارد كه براي 

 حل آن نياز به پژوهش است؟

( یخشکگرما و ) یطیمحهای انجیر و نماتد( و های زیستی )ویروستنش

ویژه در مورد محصوالت دیم ویژه تنش خشکسالی در بخش کشاورزی بهبه

های دیم منطقه استه ان از مشکالت مهم کشاورزان و از جمله انجیرستان

 هاباشد. در صورتی که بتوان با راهکارهایی از تنشهای اخیر میدر سا 

های دیم و همینین حفظ و یا کاست  کم  شایانی به حفظ انجیرستان

 شود.حتی ارتقا عملکرد کمی و کیفی آنها می

/ موضوع عنوان نياز پژوهشي

 پژوهشي
 حفظ و نگهداري باغات انجير و برانجير دیم استان

 

 نوع پژوهش از لحاظ هدف

 / بنيادي/توسعه اي(كاربردي)

 کاربردی

 بيان مسئله

  ط یعی استان فارس از جمله بارندگی کم و ت خیر زیاد شرای  را شرای

های زیستی و محیطی فراهم کرده است. فمون بر این در  برای ایجاد تنش

سا  های اخیر پدیده خشکسالی نیم ممید بر علت بوده است. همین امر 

س ب شده تا بخش کشاورزی بویژه محصوالت دیم در معرض آسیب 

های شهرستان استه ان که اهمیت آن بر انجیرستانجدی قرار گیرند. 

 اند.های اخیر قرار گرفتهشدت تحت تأثیر تنشکسی پوشیده نیست به

برای تعدیل و غل ه بر این مشکل  راهکارهایی وجود دارد. از جمله این 

-کودهای زیستی )مایکوریما(  عناصر غذایی  اصالحراهکارها استفاده از 

( خاك  مواد  د تنش و پوشش سطح خاك  های )بهسازهایکننده

و  یطیو مح یستیز یهاتنشتوانند  هستند که می محی  و سطح گیاه

ای تعدیل نمایند. هر کدات از این مواد و اثرات آن را تا حد قابل مالحظه

ها را تنش تواند تا حدود زیادی خود میها با سازوکار مخصوص بهشیوه

 تعدیل نماید.

 اهميت و ضرورت

محصوالت موجب شده است که  ریاخ یدر سا  ها  یخشکسال بروز

کشاورزی بویژه آنهایی که به صورت دیم هستند  تحت تأثیر شدید ناشی 

از تنش خشکی واقع شوند. انجیرستانهای دیم منطقه استه ان از این 

طوری که حتی ممکن است موجودیت آنها در معرض جمله هستند  به
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است راهکارهایی که بتواند از اثرات تنش خشکی خطر قرار گیرد. بدیهی 

ای دارند؛ استفاده از این راهکارها در انجیرستانهای بکاهند  اهمیت ویژه

تواند به  باعث حفظ آنها شود و هم میتواند  شهرستان استه ان هم می

تشکیل و افمایش کمیت و کیفیت محصو  کم  نماید. از طرف دیگر  

م نیاز قطعی به وجود برانجیر و فرایند گرده تکمیل میوه انجیر رقم س 

برانجیر مصرفی در این فرایند اثر بسمایی در کمیت  کیفیت افشانی دارد و

و کیفیت محصو  انجیر رقم س م دارد  که به تازگی خسارت نماتد باعث 

گردد. با توجه به سطح زیر کشت کاهش کمیت و کیفیت برانجیر می

و کشور و نیم روند ا افه شدن سریع سطح باغات مثمر موجود در استان 

زیر کشت این محصو  مناسب کشت دیم  بررسی نماتد برانجیر که از 

عوامل کاهنده جدی کیفیت برانجیر در کشور است  روری به نظر 

 رسد.  می

افشان شده و از خسارت نماتد برانجیر باعث مرگ و عف زن ور گرده

شود. اعث کاهش کیفیت آن میطرفی با ورود به میوه انجیر خوراکی ب

تعیین خصوصیات ارقات برانجیر بدون نماتد برای برنامه ریمی توسعه 

 کشت مهم است.

تواند بیماری موزایی  انجیر ی  بیماری مهم در انجیر است که می

کیفیت و کمیت میوه درختان را کاهش دهد و در صورت شیوع در منطقه 

جاد کند. ردیابی سریع و دقیق تواند خسارت اقتصادی زیادی را ایمی

ها  و در درختان انجیر با درك از غلظت ویروس در ویروس در نهالستان

پذیر برداری صحیح امکانها و درختان و نمونههای مختلف نها قسمت

کند و در درختان ی نها  سالم کم  شایانی میاست و  به تولید و عر ه

ی کم  کند. همینین  با توجه به تواند به مدیریت بهتر بیمارانجیر می

های اخیر و آبیاری درختان توس  باغداران  تعیین نقش خشکسالی

های مختلف آبیاری در افمایش یا کاهش وقوع و شدت عالیم بیماری  رژیم

 موزایی  حائم اهمیت است.

 اهداف و نتایج مورد انتظار

  کودی کم  به حفظ انجیرستانهای منطقه استه ان با کاربرد مواد

مناسب )ترکی ات کودی حاوی پتاسیم  سیلیسیم  ... و کودهای آلی(  

های )بهسازهای( خاك کنندهکودهای زیستی )مایکوریما(  اصالح

)زئولیت  سوپرجاذب  پرلیت و مواد آلی(  مواد  د تنش و پوشش 

 سطح خاك  محی  و سطح گیاه

 کننده الحتعیین مقدار بهینه موادی کودی  کودهای زیستی  مواد اص

خاك  مواد  د تنش و راهکارهای پوششی یاد شده در انجیرستانهای 
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 منطقه استه ان

  افمایش کمیت و کیفیت محصو  انجیرستانهای دیم با کاهش خسارت

 ویروس موزایی  انجیر  و نماتد گل آذین 

  های سالم و عاری از ویروس با ردیابی موثرتر کم  به تولید نها

 ها ویروس در نهالستان

 افمایش کیفیت برانجیر و انجیر با کاهش آلودگی به نماتد برانجیر 

 شرح خدمات

 و کمی عملکرد افمایش و درخت حفظ خشکی  تنش اثرات تعدیل 

جداگانه و تلفیقی ترکی ات  کاربرد با استه ان دیم انجیر در کیفی

های مایکوریما و مختلف آلی  معدنی  کودزیستی )حاوی قارچ

 مواد  د تنش تریکودرما( و

 د کمی و عملکر افمایش و درخت حفظ خشکی  تنش اثرات عدیلت

کیفی در انجیر دیم استه ان با کاربرد مالچ به صورت عمودی و افقی 

 به همراه استفاده از سای ان

 ای بر غلظت  های مختلف آبیاری و تیذیهخشکی  رژیم اثر تنش

 ری کمون و ظهور عالیم بیماری موزایی  انجی دوره

 مختلف  هایپیژنوت در ریانج  ییموزا روسیگسترا و ینحوه یبررس 

  اهیمختلف گ هایغلظت آن در قسمت نییو تع ریانجهای نها 

 ریبرانج نآذیپراکنش نماتد گل یبررس(Schistonchus caprifici) 

( Blastophaga psenes)  افشانارت اط آن با زن ور گرده نییو تع

 استان فارسدر  ریبرانج هایاننژادگ نآذیگل مایو ر
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10 
 اداره کل هواشناسی  دستگاه 

 کشاورزی، آب  و منابع طبیعی محور و زیرمحور مرتبط

چه مشكلي وجود دارد كه براي 

 حل آن نياز به پژوهش است؟

محدودیت منابع آب یکی از مهمترین مشکالت پیش روی تامین امنیت 

منابع آب زیرزمینی و مشکالت یش از حد بتخلیه غذایی کشور است. 

ناشی از آن به همراه خشکسالی های طوالنی و گسترده و همینین 

سایر مخاطرات ط یعی نظیر آفات و بیماری های گیاهی  سرمازدگی 

همینین علی رغم موجب کاهش بهره وری آب در کشاورزی شده است. 

کارگیری و تلفیق اهمیت مو وع  هنوز ی  مد  و فرآیند که بتواند از ب

فناوری های نوین موجود استفاده نموده و به صورت کاربردی و عملیاتی 

 در زمینه کاهش مصرف منابع آب عمل نماید  توسعه نیافته است. 

/ موضوع عنوان نياز پژوهشي

 پژوهشي

ارائه رویكردي نوین و كاربردي دركاهش مصرف آب 

اشيا،  كشاورزي مبتني بر تلفيق فناوري هاي اینترنت

سنجش از دور و قابليت هاي هوش مصنوعي )مطالعه 

 موردي: مزارع كشت آبي گندم شهرستان اقليد(
 نوع پژوهش از لحاظ هدف

 / بنيادي/توسعه اي(كاربردي)

 

 کاربردی

 بيان مسئله

ی اقتصادی و نیم مهمت رین   ی توسعه ب مهمترین عامل محدودکنندهآ

قرق انی  )خش  ایران است  هی کشاورزی در مناطق خش  و نیم نهاده

این مساله با افمایش جمعی ت و تقا  ا روز ب ه روز    (. 1388و همکاران  

کشاورزی   محصوالتحادتر میشود. با توجه به تقا ای در حا  افمایش 

ک ارآموز و همک اران    )استفاده کاراتر از من ابع کمی اب   روری اس ت     

نس تاً زی ادی از آب   با توجه به اینکه کشاورزی فاریاب به مقدار(. 1385

 بنابراین المت است برنامه های مناسب صرفه جویی در مص رف   نیاز دارد

چ الش اص لی    ام روزه   .توسعه و تط ی ق یابن د    آبمنابع حفاظت از  و

فراروی کشاورزی فاریاب  تولید م واد غ ذایی بیش تر ب ا اس تفاده از آب      

زی می باش د.   در کشاوراین به معنی افمایش بهره وری آب . کمتر است

م دیران    همه این م وارد ب ه م دیریت آب آبی اری مرب وط م ی ش وند.       

کشاورزان و کارگران ممارع نیاز به خ  مش ی ه ای مناس ب و مح رك     

برای صرفه جویی و کاهش تلفات آب دارن د  ت ا از ای ن طری ق موج ب      

صرفه جویی یا همان مصرف  .کاهش اثرات منفی زیست محیطی گردند
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ست از درست مصرف ک ردن آب یعن ی مص رف در ح د     بهینه آب ع ارت

ح داقل آب   ازبن ابراین  ح داکثر عملک رد     .کفایت نه بیشتر و نه کمت ر 

 . حاصل شود

 اهميت و ضرورت

در استان ف ارس ب ه    صرفه جوییِ مصرف آباین در حالی است اهمیت 

و  عنوان یکی از مهمترین قطب های تولید محصوالت کش اورزی کش ور  

تنها راه برای گذر در واقع  استراتژی  گندت مضاعف است.بویژه محصو  

از بحران کم آبی  باتوجه ب ه مص رف ب یش از ح د ان رژی در کش ور و       

همینین کاهش منابع آبی  صرفه جویی یا همان بهینه س ازی مص رف   

از بحران های  آب است که مناس ترین و منطقی ترین راه حل برای گذر

سالی به نظر می رسد. صرفه جویی در موجود از جمله دوران های خشک

اینترنت اشیا  س نجش   های نوین مانند فناوریآب با استفاده از  مصرف

م ی توان د در   از دور  قابلیت های هوا مصنوعی  بینایی ماش ین و ....  

بی ش    اس تفاده از فن اوری    . دوران خشکسالی بسیار تأتیر گذار باشد

اساس ی در تح و  تولی د ای ن      های نوین می تواند به عنوان زیرساختی

محصو  استراتژی  می تواند به عنوان راه حلی کلیدی و بنیادی م ورد  

لذا  روری اس ت ک ه  فرآین دی ایج اد ش ود ک ه ب ا         توجه واقع گردد.

استفاده از قابلیت های فناوری های نوین به خص وص ب ا تلفی ق ه وا     

ر و مص نوعی  اینرتن  ت اش  یاء و س  نجش از دور  زیرس  اخت ه  ای م  وث 

پایداری جهت افمایش بهره وری و کاهش مصرف من ابع آب ب ه هم راه    

 کاهش خسارت های تولید محصوالت کشاورزی ایجاد گردد. 

 اهداف و نتایج مورد انتظار

  طراحی و توسعه سامانه های پایش  پیش بینی و پیش هشدار در

 زمینه مدیریت ممرعه 

 کاربردی از  هدف اصلی از پژوهش حا ر ارائه ی  مد  جدید و

تلفیق سامانه های پایش  پیش بینی و پیش هشدار طراحی شده 

م تنی بر فناوری های نوین می باشد که بتواند در زمینه کاهش 

مصرف منابع آبی و افمایش بهره وری آب و سایر نهاده های 

  کشاورزی موثر واقع گردد.

 
 ت.گردیده استشریح نتایج مورد انتظار طرح در بخش شرح خدمات 

 شرح خدمات

 :جمع آوری اطالعات پایه شامل 

در نظر گرفته تعیین مرز مورد مطالعه که مرز حوزه آبخیم  -

 می شود.

 میمان سطح آب در چاه های پیمومتری -
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 اطالعات پایه هواشناسی -

 اطالعات پایه خاکشناسی  -

 اطالعات پایه زمین شناسی در منطقه مورد مطالعه -

سطح زمین م تنی بر  اطالعات پایه پوشش گیاهی و دمای -

 سنجش از دور

  پایش خشکسالی بر اساس شاخص هایSPI  SPEI  VCI  VHI  و

در مرز  GRIشاخص مربوط به تیییرات سطح آب های زیرزمینی یا 

 حوزه آبخیم مورد مطالعه

  تهیه نقشه های پایش شاخص های خشکسالی فو، الذکر 

 ه بر بررسی روند تیییرات شاخص های خشکسالی در سطح منطق

 اساس آزمون های آماری ناپارامتری

  پیش بینی تیییرات بلند مدت سطح آب زیرزمینی با استفاده از

 قابلیت های هوا مصنوعی

  انتخاب چند ممرعه با کشت گندت آبی به صورت نمونه ) نصب

 ممرعه انتخابی( 10دیتاالگر در  10حداقل 

 گرهای دما پایش رطوبت خاك در ارا ی منتخب با استفاده از دیتاال

 IOTو رطوبت سنج م تنی بر 

  پایش دمای هوا و خاك و رطوبت هوا در ارا ی منتخب با استفاده از

 IOTدیتاالگرهای دما و رطوبت سنج م تنی بر 

  جمع آوری نمونه خاك ممارع منتخب در محل نصب دیتاالگرها و

 انجات آزمایش های مربوط به رطوبت خاك  بافت و ماده آلی خاك

 اخص های پایش شNDVI  VHI  وVCI  در منطقه مورد مطالعه با

 تمرکم بر ممارع منتخب جهت بررسی سالمت پوشش گیاهی

  توسعه نرت افمار تحت اندروید جهت برقراری ارت اط بین کارشناسان

و کشاورزان و ارائه گمارا و توصیه های مدیریت کشت به بهره 

 برداران

 زیرزمینی به کشاورزان  اعالت نتایج پیش بینی تیییرات سطح آب

)جهت توصیه آمادگی کشت و یا در صورت لموت اجرای سناریوهای 

تیییر نوع کشت به منظور  پرهیم از کشت هایی که خطر تامین آب 

 در فصل بهار دارند(. 

  اعالت نتایج پیش بینی بارا های کوتاه مدت به کشاورزان جهت

 صرفه جویی در مصرف آب

  های اعالت نتایج پایش شاخصNDVI  VHI  وVCI  به کشاورزان در
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 ممارع نمونه جهت بررسی سالمت پوشش گیاهی و روند آن

  پیش بینی تیییرات رطوبت خاك برای آمادگی و تنظیم زمان آبیاری

 و در اختیار قرار دادن این اطالعات به کشاورزان

  اعالت نتایج سنسورهای رطوبت خاك به کشاورزان در ممارع نمونه

 ری از آبیاری ا افی جهت جلوگی

  اعالت نتایج مربوط به درجه روز رشد و شرای  طییان آفت های رایج

) که جداو  درجه روز رشد مربوط به مراحل بیولوژی آن ها موجود 

باشد(در سطح  منطقه مورد مطالعه مانند سن گندت به کشاورزان بر 

اساس اطالعات دریافتی از دیتاالگرها جهت افمایش بهره وری 

 صرف آب و سایر نهاده هام

  ارائه پیش هشدار سرمازدگی گندت بر اساس اطالعات دریافتی از

دیتاالگرها جهت افمایش بهره وری منابع آب و خاك و سایر نهاده 

 های کشاورزی

  ارسا  منظم اطالعات دیتالگرها به کشاورزان از طریق نرت افمار تحت

 اندروید

 ده های دمای خاك ورطوبت اعالت تاریخ به موقع کشت بر اساس دا

 خاك به کشاورزان جهت افمایش بهره وری و عملکرد گندت

  بررسی کاهش مصرف منابع آب در ارا ی منتخب بر اساس عمل به

 توصیه های فو، الذکر

 ارائه گمارا نهایی 

 

در قالب توصیه های مدیریتی در  20تا  12* کلیه مراحل 

رد و اثر هر گونه اختیار کشاورزان ممارع منتخب قرار می گی

 اقدات در کاهش مصرف منابع آب لحاظ می گردد. 
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11 
 اداره کل ورزا و جوانان فارس دستگاه 

 ورزا و سالمت محور و زیرمحور مرتبط

چه مشكلي وجود دارد كه براي 

 حل آن نياز به پژوهش است؟

ی  در راستای حضور اصولی و مداوت کودکان در عرصه ی ورزا هنوز 

مد  و فرآیند مشخصی در ورزا کشور تعیین نشده است و خانواده ها 

براساس اطالعات شخصی و یا گرایش هایی که به دلیل توجه رسانه ای 

به برخی ورزا ها  کودکان خود را در کالس های ورزشی ث ت نات می 

نمایند.این مو وع موجب می گردد تا ازدحات در برخی باشگاه ها از 

فوت ا  زیاد شده و از طرفی در دیگر رشته ها که اتفاقا جمله مدارس 

امکان موفقیت و کسب رت ه های بین المللی  وجود دارد  با کم ود 

ورزشکار مواجه باشند. همینین برنامه ی مدونی که بر اساس آن همه 

ی کودکان با استعدادهای متفاوت ورزا را به عنوان  شیوه ی زندگی 

استفاده قرار دهند در کشور وجود ندارد که در سنین بمرگسالی مورد 

 این مو وع موجب کاهش معنادار افراد ورزشکار بمرگسا  گردیده است.

/ موضوع عنوان نياز پژوهشي

 پژوهشي

طراحي مدل ترغيب، جذب و جهت دهي به ورزش 

كودكان با رویكرد تربيتي، همگاني و پرورش استعدادها 

 بر مبناي طرح آمایش استان در ورزش
 نوع پژوهش از لحاظ هدف

 / بنيادي/توسعه اي(كاربردي)

 کاربردی

 

 بيان مسئله

در راستای حضور اصولی و مداوت کودکان در عرصه ی ورزا هنوز ی  

مد  و فرآیند مشخصی در ورزا کشور تعیین نشده است و خانواده ها 

براساس اطالعات شخصی و یا گرایش هایی که به دلیل توجه رسانه ای 

رخی ورزا ها  کودکان خود را در کالس های ورزشی ث ت نات می به ب

نمایند. این مو وع موجب می گردد تا ازدحات در برخی باشگاه ها از 

جمله مدارس فوت ا  زیاد شده و از طرفی در دیگر رشته ها که اتفاقا 

امکان موفقیت و کسب رت ه های بین المللی وجود دارد  با کم ود 

شند. همینین برنامه ی مدونی که بر اساس آن همه ورزشکار مواجه با

ی کودکان با استعدادهای متفاوت ورزا را به عنوان  شیوه ی زندگی 

در سنین بمرگسالی مورد استفاده قرار دهند نیست که این مو وع 

موجب کاهش معنادار افراد ورزشکار بمرگسا  گردیده است و درصد 

للی در کشور به دلیل پشتکار باالیی از موفقیت های ورزشی بین الم

ورزشکاران و خانواده ها و حضور اتفاقی در ی  رشته ی ورزشی صورت 
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گرفته است. به عیارتی دیگر برای حضور حداکثری مردت و بویژه 

کودکان در عرصه ی ورزا و فعالیت بدنی و بهره گیری از ظرفیت آن 

دهای در افمایش سالمت نسل های آینده و همینین پرورا استعدا

ورزشی کودکان و حتی آموزا مفاهیم   تربیتی  نیاز به طراحی ی  

مد  بومی متناسب با شرای  اجتماعی و فرهنگی کشور و استان است 

تا همانند کشورهای توسعه یافته امکان ت لور استعدادها و پتانسیل های 

 ورزشی برای همه ی کودکان فراهم گردد.

 

 اهميت و ضرورت

  مد  و توجه به تمامی ابعاد ورزشی کودکان  این در صورت طراحی ی

طرح پژوهشی می تواند دررشد و پرورا طوالنی مدت کودکان بسیار 

کارامد باشد و کودکان را به باالترین حد از ظرفیت خودشان نمدی  

 نماید.

 اهداف و نتایج مورد انتظار

 شناسایی رشته های ورزشی دارای اولویت قهرمانی در استان 

 ایی رشته های ورزشی دارای اولویت همگانی در استانشناس 

  ت یین رشته های ورزشی که کودکان باید الماما در آن مورد آموزا

 قرار گیرند.

 ت یین فرایند جذب کودکان به ورزا 

  تعیین مفاهیم تربیتی و پرورشی قابل انتقا  به کودکان از طریق

 ورزا

  دار به کودکانمرحله بندی فرایند آموزا رشته های اولویت 

 

 شرح خدمات

 

  ارائه راهکارهایی برای یکپارچه سازی فرآیند ورود و حفظ کودکان

 درفعالیت بدنی و ورزشی 

  ارائه راهکارهایی برای توسعه ی مهارت های بنیادی درکودکان و

فراهم سازی بستری برای پرورا استعدادهای همه ی کودکان 

 درتمامی سطوح 

 اری و تداوت حضور کودکان پس از طی ایجاد بستری برای ماندگ

شدن دوران کودکی و در نهایت توسعه ی سالمت وکاهش و کنتر  

روند رو به رشد بیماری های غیر واگیر دار از جمله چاقی و ا افه 

 وزن 
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12 
 اداره کل جهاد کشاورزی دستگاه 

  مرتبط محور و زیرمحور

چه مشكلي وجود دارد 

كه براي حل آن نياز به 

 پژوهش است؟

در   اشد کهروز می 50روز تا  45دوران پرورا جوجه گوشتی حدود  در ایران

 یکسان با سایر هفته ها روز او  از دان با فراوری و  تکنولوزی 10تا  7

لذا نیاز است ط ق استاندارد های جهانی ما از دانی استفاده   استفاده می شود

فراوری و تکنولوژی دارد و در حا  حا ر به همین ارتقاء کنیم که نیاز به 

علت ما با کم ود و عدت رشد مناسب اندات ها و ارگان ها مواجه هستیم که 

دد و همینه پرورا همین امر موجب بروز مشکالت متعدد در طو  دوره میگر

.بنابراین بنظر می رسد که نیاز یابد.می   مصرف دارو  تلفات و... افمایش

تولید دان هفته او  ی  بازبینی و مطالعه و  م رمی است تا بر روی تکنولوژی

 بررسی کلی بعمل اید.

/ عنوان نياز پژوهشي

 موضوع پژوهشي

 روز اول  10تا  7تحقق و بررسي و مطالعه جهت توليد دان 

كشور به منظور ارتقاء كيفيت  مرغداري هاي گوشتيپرورش 

 دان
نوع پژوهش از لحاظ 

/ كاربردي) هدف

 بنيادي/توسعه اي(

 کاربردی

 

 بيان مسئله

پرورا جوجه های گوشتی  هفته او  مناسب جهتبا کیفیت عدت وجود دان 

 در سطح مرغداری های کشور 

 اهميت و ضرورت

مهم ترین زمان در طی پرورا جوجه های گوشتی مربوط به هفته های او   

 7بطوری که هر مرغداری که  آن می اشد. روز او  10تا  7 و دوت و بخصوص 

به خوبی روز او  پرورا مناس ی  داشته باشد ان دوره از پرورا تا اخر 10تا 

 پیش خواهد رفت.

اهداف و نتایج مورد 

 انتظار

 ا جوجه های گوشتیتولید دان با کیفیت جهت پرور 

 روز او  را  10تا  7می توان رشد کمی و کیفی  هفته او   با تولید دان

و از  داشت ارتقاء بخشید و بدین ترتیب دوره پرورا خوب و مناسب تری

رشد   مقاومت بیشتر در برابر بیماری هامیتوان  به آن  دیگر نکات مث ت

زای مصرف دان کمتر و افمایش چشم گیر راندمان تولید در بیشتر به ا

 اشاره کرد.سطح مرغداری های کشور 
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 شرح خدمات

 ا جوجه های گوشتیتولید دان با کیفیت جهت پرور 

 بیوشیمیایی و فارماکولوژی از جمله انجات ازمون های متعدد شیمیایی  

و کلیه  NIRبمب کالری متر    کروماتوگرافی  آزمون کلدا    الیما 

ازمایشات مربوط به انالیم و مواد اولیه جیره و مقایسه جیره ها و فرمو  

 های متعدد با یکدیگر 
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13 
 شیرازو خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوت پمشکی  دستگاه 

 سالمت اجتماعی طمحور و زیرمحور مرتب

چه مشكلي وجود دارد كه 

براي حل آن نياز به پژوهش 

 است؟

و بار شدید ناشی از این  19نوپدید بودن و ناشناخته بودن ابعادبیماری کووید 

 ت سالمت کشوربیماری بر نظا

 

/ موضوع عنوان نياز پژوهشي

 پژوهشي

روش هاي نوین در شناسایي شاخص هاي اپيدميولوژیک، 

بيماري كرونا و عوارض   تشخيص، درمان و پيشگيري از

 حاصل از این بيماري
 نوع پژوهش از لحاظ هدف

 / بنيادي/توسعه اي(كاربردي)

 کاربردی

 بيان مسئله

س ب گردیده است که بسیاری از ابعاد  19نوپدید بودن بیماری کووید 

های اپیدمیولوژی   روا های تشخیص درمان و  بیماری از جمله شاخص

پیشگیری از این بیماری و عوارض آن  تاکنون ناشناخته مانده و نیازمند 

 شناسایی و تو یح بیشتری باشد.

 اهميت و ضرورت

با توجه به قدرت باالی همه گیری بیماری و عوارض ناشی از آن و محدود 

شور  شناخت شاخص های بودن منابع انسانی و مالی نظات سالمت در ک

اپیدمیولوژی  و کارآیی و اثربخشی روا های فعلی  و یا جدید تشخیص و 

 درمان و پیشگیری از عوارض بیماری  بسیار  روری و حیاتی می باشد.

 اهداف و نتایج مورد انتظار

  و پیشگیری از عوارض ناشی از این  19کاهش شیوع و بروز بیماری کووید

 بیماری

 و  19ای تشخیصی درمانی و پیشگیری از بیماری کووید ارتقاء روا ه

 عوارض آن

 شرح خدمات

  مطالعات مرت   با شیوع  بروز  عوامل خطر ساز  پیش آگهی  شاخص های

مرگ و میر و بقاء  شاخص های تاثیر بیماری و غربالگری بیماری 

 و عوارض ناشی از آن 19کووید

 دی روا های غربالگری  مطالعات مرت   با کارآیی اثر بخشی و سودمن

 و عوارض ناشی از آن 19تشخیص درمان وپیشگیری از بیماری کووید 

   مطالعات کارآزمایی بالینی با هدف یافتن روا های نوین در تشخیص

 و عوارض ناشی از آن19درمان و پیشگیری از بیماری کووید 
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14 
 دانشگاه علوت پمشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز دستگاه 

 سالمت اجتماعی محور و زیرمحور مرتبط

/ عنوان نياز پژوهشي

 موضوع پژوهشي

روش هاي نوین در  شناسایي شاخص هاي اپيدميولوژیک،

تشخيص، درمان و پيشگيري از سرطان هاي شایع استان فارس 

 و عوارض ناشي از آنها

 کاربردی نوع پژوهش 

 بيان مسئله

ستان و سهم مهم و قابل توجه آن در موارد شیوع روز افمون انواع سرطان در ا

مرگ و میر ساالنه استان و فشار ناشی از بار این سرطان ها بر نظات سالمت 

کشور و استان  بیمار و خانواده وی  ایجاب می کند که ابعاد مهمی نظیر شاخص 

های مهم اپیدمیولوژی   کارآیی و اثربخشی روا های غربالگری  تشخیصی و 

و جدید و همینین پیشگیری و درمان عوارض ناشی از سرطان  درمانی فعلی

سرطان پستان  تیروئید  سرطان خون   های شایع  بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

روده بمرگ  دهانه رحم و سرطان تخمدان در بین بانوان و سرطان های 

پروستات  مثانه  روده بمرگ  معده  دستگاه عص ی و سرطان ریه در بین مردان  

 .ترین انواع سرطان ها در فارس هستند  به ترتیب شایع

 اهميت و ضرورت

و  در استان و عوارض ناشی از آن با توجه به شیوع روزافمون سرطان های شایع

کشور  شناخت شاخص های سالمت  محدود بودن منابع انسانی و مالی نظات

خیص و اپیدمیولوژی  و کارآیی و اثربخشی روا های فعلی  و یا جدید تش

 درمان و پیشگیری از عوارض بیماری  بسیار  روری و حیاتی می باشد.

 اهداف و نتایج مورد انتظار
 عوارض ناشی از آنهاو پیشگیری از شایع  کاهش شیوع و بروز سرطان های 

  و شایع  سرطان هایارتقاء روا های تشخیصی درمانی و پیشگیری از

 عوارض ناشی از آنها

 شرح خدمات

  مرت   با شیوع  بروز  عوامل خطر ساز  پیش آگهی  شاخص های مطالعات

و شایع  سرطان هایمرگ و میر و بقاء  شاخص های تاثیر بیماری و غربالگری 

 عوارض ناشی از آنها

   مطالعات مرت   با کارآیی اثر بخشی و سودمندی روا های غربالگری

  از آنهاعوارض ناشی و شایع  سرطان هایتشخیص درمان وپیشگیری از 

  مطالعات کارآزمایی بالینی با هدف یافتن روا های نوین در تشخیص  درمان

  عوارض ناشی از آنهاو شایع  سرطان هایو پیشگیری از 
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15 
 دانشگاه علوت پمشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز دستگاه 

محور و زیرمحور 

 مرتبط

 سالمت اجتماعي

/ عنوان نياز پژوهشي

 موضوع پژوهشي

ر تشخيص، درمان و روش هاي نوین دشناسایي شاخص هاي اپيدميولوژیک، 

پيشگيري از بيماري هاي ایسكميک قلبي و مغزي )بویژه سكته هاي قلبي و 

 مغزي( و عوارض ناشي از آنها

 کاربردی نوع پژوهش 

 بيان مسئله

یماری های ایسکمی  قل ی و میمی )بویژه سکته های قل ی و میمی( و بشیوع روز افمون 

در استان و سهم مهم و قابل توجه آن در موارد مرگ و میر ساالنه عوارض ناشی از آنها 

استان و فشار ناشی از بار این بیماری ها بر نظات سالمت کشور  بیمار و خانواده وی  

های مهم اپیدمیولوژی   کارآیی و اثربخشی ایجاب می کند که ابعاد مهمی نظیر شاخص 

روا های غربالگری  تشخیصی و درمانی فعلی و جدید و همینین پیشگیری و درمان 

   بیشتر مورد توجه قرار گیرد.بیماری های ایسکمی  قل ی و میمی عوارض ناشی از 

 اهميت و ضرورت

ها عوارض ناشی از آن وبیماری های ایسکمی  قل ی و میمی با توجه به شیوع روزافمون 

کشور  شناخت شاخص های سالمت  و محدود بودن منابع انسانی و مالی نظات در استان

اپیدمیولوژی  و کارآیی و اثربخشی روا های فعلی  و یا جدید تشخیص و درمان و 

   بسیار  روری و حیاتی می باشد.ها بیماریاین پیشگیری از عوارض 

اهداف و نتایج مورد 

 انتظار

 عوارض ناشی و پیشگیری از بیماری های ایسکمی  قل ی و میمی هش شیوع و بروز کا

 از آنها

  بیماری های ایسکمی  قل ی و ارتقاء روا های تشخیصی درمانی و پیشگیری از

 عوارض ناشی از آنهاو  میمی

 شرح خدمات

  مطالعات مرت   با شیوع  بروز  عوامل خطر ساز  پیش آگهی  شاخص های مرگ و میر

بیماری های ایسکمی  قل ی و میمی و بقاء  شاخص های تاثیر بیماری و غربالگری 

 عوارض ناشی از آنهاو )بویژه سکته های قل ی و میمی( 

 
   مطالعات مرت   با کارآیی اثر بخشی و سودمندی روا های غربالگری

بیماری های ایسکمی  قل ی و میمی )بویژه سکته های تشخیص درمان وپیشگیری از 

  عوارض ناشی از آنهاو ل ی و میمی( ق

  مطالعات کارآزمایی بالینی با هدف یافتن روا های نوین در تشخیص  درمان و

و بیماری های ایسکمی  قل ی و میمی )بویژه سکته های قل ی و میمی( پیشگیری از 

  عوارض ناشی از آنها
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16 
 دانشگاه علوت پمشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز دستگاه 

 سالمت اجتماعی محور و زیرمحور مرتبط

/ عنوان نياز پژوهشي

 موضوع پژوهشي

اپيدميولوژیک، شناسایي روش هاي نوین در شاخص هاي  

تشخيص، درمان و پيشگيري از بيماري دیابت و عوارض ناشي از 

 این بيماري
نوع پژوهش از لحاظ 

/ كاربردي) هدف

 بنيادي/توسعه اي(

 کاربردی

 بيان مسئله

در استان و سهم  دیابت و عوارض ناشی از این بیماریبیماری شیوع روز افمون 

ر ناشی از بار این مهم و قابل توجه آن در موارد مرگ و میر ساالنه استان و فشا

بر نظات سالمت کشور و استان  بیمار و خانواده وی  ایجاب می کند که بیماری 

های  ابعاد مهمی نظیر شاخص های مهم اپیدمیولوژی   کارآیی و اثربخشی روا

مان غربالگری  تشخیصی و درمانی فعلی و جدید و همینین پیشگیری و در

   بیشتر مورد توجه قرار گیرد.عوارض ناشی از بیماری دیابت

 اهميت و ضرورت

و  در استان بیماری دیابت و عوارض ناشی از این بیماریبا توجه به شیوع روزافمون 

کشور  شناخت شاخص های سالمت  محدود بودن منابع انسانی و مالی نظات

اپیدمیولوژی  و کارآیی و اثربخشی روا های فعلی  و یا جدید تشخیص و درمان 

 و پیشگیری از عوارض بیماری  بسیار  روری و حیاتی می باشد.

اهداف و نتایج مورد 

 انتظار

  عوارض ناشی از آنهاو پیشگیری از کاهش شیوع و بروز بیماری دیابت 

 عوارض و بیماری دیابت ی درمانی و پیشگیری از ارتقاء روا های تشخیص

 ناشی از آن

 شرح خدمات

  مطالعات مرت   با شیوع  بروز  عوامل خطر ساز  پیش آگهی  شاخص های

و بیماری دیابت مرگ و میر و بقاء  شاخص های تاثیر بیماری و غربالگری 

 عوارض ناشی از آن

 ا های غربالگری  مطالعات مرت   با کارآیی اثر بخشی و سودمندی رو

 عوارض ناشی از آنو بیماری دیابت تشخیص درمان وپیشگیری از 

  مطالعات کارآزمایی بالینی با هدف یافتن روا های نوین در تشخیص  درمان

 عوارض ناشی از آنو بیماری دیابت و پیشگیری از 
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17 
 اداره كل ثبت احوال استان فارس  دستگاه 

 سیب های اجتماعیآ محور و زیرمحور مرتبط

چه مشكلي وجود دارد كه براي 

 حل آن نياز به پژوهش است؟

 مشكالت قانوني: 

  1398با توجه به رفع محدود موانع قانونی با تصویب ماده واحده سا  

قانونگذار و دولت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با ات اع خارجی 

ختیاری است و نه تابعیت تابعیت را اعطا می کند که این ی  امر ا

 خودکار و اتوماتی  . 

 مشكالت ثبتي در مرحله صدور سند سجلي ایراني براي فرزند: 
 نداردمث ِت پدر سند سجلی  -

 یا هردو؟نات خانوادگی پدر یا مادر  -

 پدرتیایر مشخصات هویتی خارجی و ایرانی  -

 کندی روند پاسخگویی استعالت ها -

  اطالعات()فناوری  مشکل صدور و سامانه ها -

/ موضوع عنوان نياز پژوهشي

 پژوهشي

با اتباع  يرانیفرزندان حاصل از ازدواج زنان ا تيتابع يررسب

 مترتب بر آن در استان فارس يو ثبت يو مسائل قانون يخارج

 نوع پژوهش از لحاظ هدف

 / بنيادي/توسعه اي(كاربردي)

نیازها و حل  این پژوهش کاربردی است  و نتایج حاصل از آن در رفع

 مشکالت موجود کارآمد خواهد بود

 بيان مسئله

و تصویب قانون اصالح قانون تعیین تکلیف  1398سا   تا پیش از

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با ات اع خارجی  آنیه به 

 ات اع عنوان به  عنوان هویت تابعیتی این فرزندان در نظر گرفته می شد 

مایای قانونی و اجتماعی برای آنها م از گیبهره بی  مجوز  فاقد خارجی

مگر آنکه شخص یاد شده با اسناد هویتی خارجی از از امکانات  .بود

ی یمحدودی در ایران بهره می گیرد و یا در قالب اقامت دائم از ممایا

  بهره مند شود.

 ات اع با ویژه به ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان فراوانی

 به) فارس خلیج حوزه کشورهای  گالدشی وبن  هندی   عراقی   افیان 
 ها سا  از پس که داشت آن بر را قانونگذار   (فارس استان در ویژه

  اجتماعی  حقوقی متعارض های تحلیل از ناشی فراوان کشمکش

به تصویب ماده واحده یاد شده دست یازد.  98 سا  در  ث تی و فرهنگی

علیرغم رفع محدود   .نماید «اعطا» تابعیت قانون  نو به مخاط ین ای
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موانع قانونی از این حیث که همینان این تابعیت اتوماتی  لحاظ نمی 

 اما .بود خواهد بر زمان پروسه  گردد و در قالب اعطا پس از طی

 موارد محدود همین راه سر بر ث تی و اجرایی موانع و مشکالت همینان

طا می اع برای را الزت حقوقی و اث اتی نامکا  که هایی وندهپر  و

 متمرکم مواردی بر موجود سیستم حا ر حا  در  .دارد وجود  یابند 

 به زن ایرانی سجلی سند در خارجی ت عه با ایرانی زن ازدواج که است

 ازدواج این پذیرا بر م نی دادگاه حکم نه اگر و است رسیده ث ت

 می که باشد می والدت هیگوا داشتن مهم و بعد گات  .است موجود

رجات آن با مندرجات سند سجلی زن به ویژه در قسمت مند بایست

 حیث این از عالوه به  مربوط به مشخصات پدر مطابقت داشته باشد 

 نهاد خارجه  امور وزارت و  اطالعات وزارت  کشور وزارت از غیر  نیم

 خصوص این در ویژه طور به( سپاه اطالعات حفاظت) دیگری  نظارتی

 موجود های پرونده تکمیل و  ماده واحده اجرای. کند می تکلیف یینتع

 و پرونده تکمیل فرض به. است شده گذاشته  هااستانداری برعهده

 و اجرایی مسائل تازه  آنها  پاسخ و ها استعالت گیر وقت یندآفر  طی

 مث ِت سجلی سند پدر: از ع ارتند مسائل این اهم. نماید می رخ ث تی

مادر یا هردو  برای فرزند ث ت شود.  یا پدر خانوادگی نات اینکه. داردن

مشخصات هویتی خارجی و ایرانی پدر تیایر دارد  روند پاسخگویی 

استعالت ها با کندی رو به روست ؛ در فرآیند صدور نیم مشکالت فناوری 

ه اطالعات نیم وجود دارد؛ اینکه سامانه ها برای پدر و اجداد ایرانی تع ی

  شده و امکان ورود اطالعات پدر خارجی نیست.

 

 اهميت و ضرورت

  روری است : 

بررسی امکان قانونی المات دولت به شناسایی تابعیت ایرانی برای  -

 فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با ات اع خارجی 

بررسی امکان و مصلحت سنجی انعقاد معاهدات دو جان ه یا  -

 دارای فراوانی چندجان ه با کشورهای

بررسی امکان تسهیل حقوقی اث ات ازدواج های سابق و والدت های  -

 سابق 

بررسی امکان تسهیل ث تی ازدواج و صدور گواهی والدت برای موارد  -

 پیش رو 

 بررسی امکان کاهش نهادهای تصمیم گیرنده  -

 بررسی امکان افمایش راهکارهای ث تی برای کم  به و ع موجود  -
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 .و ...

 اهداف و نتایج مورد انتظار

 انتظار می رود: 

شناسایی تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با  -

 ات اع خارجی در قالب تابعیت خودکار و اتوماتی  نه اعطا

 تسهیل حقوقی اث ات ازدواج های سابق و والدت های سابق  -

 برای موارد پیش رو تسهیل ث تی ازدواج و صدور گواهی والدت  -

 کاهش نهادهای تصمیم گیرنده  -

 افمایش راهکارهای ث تی برای کم  به و ع موجود  -

 شرح خدمات

ارائه خدمات حقوقی مشاوره ای در راستای مو وع  به اداره کل ث ت 

 احوا  استان فارس 

برقراری ارت اط ث ت احوا   با دفتر وزارت امور خارجه در فارس در 

 مو وع ارت اط با

برقراری ارت اط ث ت احوا   با استانداری فارس و دست کم یکی از 

 دفاتر ات اع خارجه در ارت اط با مو وع
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18 
 اداره کل ث ت احوا  استان فارس  دستگاه 

 آسیب های اجتماعی  محور و زیرمحور مرتبط

چه مشكلي وجوود دارد  

كه براي حل آن نياز بوه  

 پژوهش است؟

متعددی جهت دریافت شناسنامه برای نوزادان بدون ث ت ازدواج  روزانه مراجعات

و بخشنامه  به ادارات ث ت احوا  انجات می شود که در بعضی موارد از نظر قانونی

 امکان ارائه خدمت به ایشان وجود ندارد . های ث ت احوا  

/ عنوووان نيوواز پژوهشووي

 موضوع پژوهشي

ي نوزاد در مووارد خوا    آسيب ها و چالش هاي حقوقي تنظيم سند برا

شامل فرزندان ناشي از زنا ، صيغه، رحم اجاره اي ، بود سرپرسوت و بوي    

 سرپرست در استان فارس

نوووع پووژوهش از لحوواظ 

/ كوووواربردي) هوووودف

 بنيادي/توسعه اي(

این پژوهش کاربردی است و نتایج حاصل از آن در رفع نیازه ا و ح ل مش کالت    

 موجود کارآمد خواهد بود.

 

 لهبيان مسئ

قانون ث ت احوا  : در صورتیکه ازدواج پدر و مادر طف ل ب ه    16ت صره ذیل ماده 

ث ت نرسیده باشد اعالت والدت و امضاء اسناد متفقاً بعهده پدر و مادر خواهد بود 

و هرگاه اتفا، پدر و مادر در اعالت والدت میسر ن اشد سند طفل با اعالت یک ی از  

 نات کوچ  طرف غائب تنظیم خواهد شد. ابوین که مراجعه می کند با قید 

 اهميت و ضرورت
قانون م دنی و تنظ یم س ند ث  ت ک ل       976بررسی تابعیت پدر مستفاد از ماده 

وقایع پس از اطمینان خاطر از ایرانی االص ل ب ودن پ در و ال مات پ در ب ه امض اء        

 سندسجلی 

اهووداف و نتووایج مووورد  

 انتظار

لم  و خدشه دار شدن اسناد فو، و ب ه ت  ع   اتقان اسناد هویتی و جلوگیری از تم

 آن اعت ار داده ها در پایگاه اطالعات جمعیتی کشور 

 شرح خدمات

قانون ث ت احوا  ث ت والدت و صدور شناس نامه یک ی از    1برابر بند الف از ماده 

وظایف سازمان ث ت احوا  می باشد و مقنن در این خصوص بین اطفا  متولد از 

ق انون   17و  16مشروع تفاوتی قائل نشده است و ت صره م اده  رابطه مشروع و نا

ممبور نس ت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ث ت نرس یده باش د و اتف ا، در    

اعالت والدت و صدور شناسنامه ن اشد تعین تکلی ف نم وده اس ت. لک ن بررس ی      

دار شدن  تابعیت پدر با رویکرد اتقان اسناد هویتی و جلوگیری از تملم  و خدشه

ق انون حمای ت از خ انواده     20اسناد فو، از ی  طرف و تحکیم خ انواده )م اده   

از طرف دیگر اهمیت مو وع را مضاعف و امع ان نظ ر وی ژه    ( 1391مصوب سا  

 همینطور انتظار میرود  ای را مطال ه می نماید.

خدمات حقوقی مشاوره ای در راستای مو وع  به اداره کل ث  ت اح وا  اس تان    

 رس ارائه شود . فا



36 
 

 

19 

 اداره کل آموزا و پرورا استان فارس دستگاه

 توانمندسازی معلمان جهت بهرمندی از ظرفیت های مجازی محور و زیرمحور مرتبط

چه مشكلي وجود دارد كه براي 

 حل آن نياز به پژوهش است؟

گسترا آموزا های مجازی در دنیا و همینین شرای  خاص 

ونایی لموت آموزا مجازی را بیشتر می همیون و عیت موجود کر

 کند.

/ موضوع عنوان نياز پژوهشي

 پژوهشي

ارائه مدل شایستگي هاي معلمان در تدریس مجازي و 

 ارزیابي شایستگي هاي معلمان استان فارس بر اساس مدل

 نوع پژوهش از لحاظ هدف

 / بنيادي/توسعه اي(كاربردي)
 توسعه ای -کاربردی

 اهميت و ضرورت
 مندی معلمانتوان

 ارتقای سطح آموزا و پژوهش

 اهداف و نتایج مورد انتظار

با توجه به یافته های داخلی و خارجی و بر اساس مد  پیشنهادی 

بتوان معلمان استان را به سطح شایسته ای از توانایی ها در آموزا 

 مجازی رساند.

 شرح خدمات

طالعات شناسایی شایستگی های معلمان در تدریس بر اساس م -1

 انجات شده در داخل کشور 

 شناسایی آخرین یافته های علمی در دنیا  -2

 طراحی مد  -3

 ارزیابی شایستگی های معلمان بر اساس مد  طراحی شده -4
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 اداره کل آموزا و پرورا استان فارس دستگاه

 توانمندسازی معلمان جهت بهرمندی از ظرفیت های مجازی محور و زیرمحور مرتبط

چه مشكلي وجود دارد كه براي 

 حل آن نياز به پژوهش است؟

گسترا آموزا های مجازی در دنیا و همینین شرای  خاص 

همیون و عیت موجود کرونایی لموت آموزا مجازی را بیشتر می 

 کند.

/ موضوع عنوان نياز پژوهشي

 پژوهشي

تدوین سند جامع توانمند سازي معلمان با رویكرد آموزش 

 انه شيوع كرونامجازي در زم

 نوع پژوهش از لحاظ هدف

 / بنيادي/توسعه اي(كاربردي)
 توسعه ای -بنیادی

 اهميت و ضرورت
 توانمندی معلمان

 ارتقای سطح آموزا و پژوهش

 اهداف و نتایج مورد انتظار

با توجه به یافته های داخلی و خارجی و بر اساس مد  پیشنهادی 

ته ای از توانایی ها در آموزا بتوان معلمان استان را به سطح شایس

 مجازی رساند.

 شرح خدمات

شناسایی شایستگی های معلمان در تدریس بر اساس مطالعات  -1

 انجات شده در داخل کشور

 شناسایی آخرین یافته های علمی در دنیا -2

 طراحی مد  -3

 ارزیابی شایستگی های معلمان -4
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 ارساداره كل آموزش و پرورش استان ف دستگاه

 تعامل در آموزا مجازی )ارت اط معلم  دانش آموز و خانواده( محور و زیرمحور مرتبط

چه مشكلي وجود دارد كه براي 

 حل آن نياز به پژوهش است؟

آموزا مجازی فاصله بین یاد گیرنده و یاد دهنده و همینین اولیا 

 را بیشتر می نماید.

/ موضوع عنوان نياز پژوهشي

 پژوهشي

دوین برنامه هاي مرتبط با بهبود ارتقاء تعامل بين طراحي و ت

 معلم، دانش آموز و خانواده
 نوع پژوهش از لحاظ هدف

 / بنيادي/توسعه اي(كاربردي)
 توسعه ای -کاربردی

 اهميت و ضرورت

 لموت ارت اط عاطفی بین معلم و دانش آموز

 تاثیرات آموزا رو در رو به نس ت آموزا مجازی

 رندهکنتر  تمرکم یادگی

 اهداف و نتایج مورد انتظار
کم  به به ود تمرکم در آموزا مجازی  به ود ارت اط روانی و 

 عاطفی بین اجما  به ود کیفیت آموزا

 شرح خدمات

شناسایی شایستگی های معلمان در تدریس مجازی بر اساس  -1

مطالعات انجات شده در داخل کشور و شناسایی آخرین یافته های 

 علمی در دنیا

 طراحی و تدوین برنامه مناسب -3

 ارزیابی نتیجه تلمل سه گره بر اساس مد  تدوین شد -4
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 اداره كل آموزش و پرورش استان فارس دستگاه

 محور و زیرمحور مرتبط
بهرمندی از انواع آموزا های مجازی متناسب با ظرفیت ها و 

 شرای  موجود در مناطق

چه مشكلي وجود دارد كه براي 

 نياز به پژوهش است؟ حل آن

شناسایی ظرفیت های موجود آموزا مجازی متناسب با محی  و 

 امکانات

/ موضوع عنوان نياز پژوهشي

 پژوهشي

طراحي و اعتباریابي الگوي مناسب بهره گيري از شيوه هاي 

آموزش مجازي در فرایند یادگيري یاددهي در كالسسهاي 

 مجازي
 نوع پژوهش از لحاظ هدف

 نيادي/توسعه اي(/ بكاربردي)
 توسعه ای -کاربردی

 اهميت و ضرورت

 توانمندی معلمان

 ظرفیت موجود

 ارتقای سطح آموزا و پژوهش

 اهداف و نتایج مورد انتظار

برنامه ها و نرت افمار های مختلفی جهت آموزا مجازی وجود دارد 

که با شناسایی بهترین ها متناسب با شرای  جامعه  مدرسه و 

لمان و دانش آموزان می توان بهترین بهره را از محی  زندگی مع

 ابمار فو، برد.

 شرح خدمات

 شناسایی ظرفیت های آموزا مجازی دراستان -1

 شناسایی آخرین یافته های علمی داخلی و یا در سطح دنیا -2

 طراحی مد  و الگوی مناسب -3

 ارزیابی شایستگی های معلمان بر اساس مد  طراحی شده -4

 نتایج آموزشی بر اساس مد  های ارائه شده ارزیابی -5
  
 
 




