
 گذاری سرمایه و تولید اقتصاد، حوزه -1جدول 

 موضوع پژوهشی ردیف

 ارائه دهنده

صفحه 

شرح 

 خدمات

اندازی اطلس هوشمند طراحی، تدوین و راه 1

 گذاری استان فارس سرمایه

اداره کل اقتصاد و 

 دارایی
1 

 شهرستان های استان و ارزش افزوده تهیه حساب تولید 2

 و طراحی سیستم پایش و به روزرسانی 

اداره کل اقتصاد و  

 دارایی
5 

استفاده از ضایعات معادن و راهکارهای عملیاتی  3

سنگبری های استان فارس و امکان سنجی ایجاد صنایع 

 جانبی کوچک و متوسط

اداره کل صنعت و 

 معدن 
7 

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -2جدول  

 موضوع پژوهشی ردیف

 ارائه دهنده

صفحه 

شرح 

 خدمات

4 

بندی محصوالت صنایع شناسی طراحی و بستهآسیب

در بازارهای  دستی استان فارس با تاکید بر برند شیراز

 جهانی

اداره کل میراث 

فرهنگی،گردشگری 

 و صنایع دستی

7 

5 
های گاهاقامتتوسعه ایجاد توریسم عشایری و راهبردهای 

 مناطق عشایری استان فارسدر گردی بوم
 8 اداره کل عشایر

 

 

 

 

 

 

 



  فرهنگی-اجتماعی آسیب های-3جدول 

 موضوع پژوهشی ردیف

 ارائه دهنده

صفحه 

شرح 

 خدمات

6 

زیسته زنان در معرض  شناسایی تجاربشناسی و آسیب

آسیب خصوصا  زنان تن فروش و ارائه مدل به منظور 

 بهبود شرایط زیسته آنان

 10 استانداری

7 

آوری فردی و راهکارهای ارتقای تابمطالعه تطبیقی 

ارائه اجتماعی زنان مطلقه بر پایه تجارب موفق همراه با 

 آنسازی پیادهو مدل 

 12 استانداری

 

 منابع طبیعی  و آب، کشاورزی -4جدول 

 موضوع پژوهشی ردیف

 ارائه دهنده

صفحه 

شرح 

 خدمات

8 

تعیین روش بهینه حداقل مصرف آب با عملکرد مطلوب 

ای متناسب با اثرات تغیرات  و ذرت علوفهدر مرکبات 

 اقلیمی بر منابع آبی استان

اداره کل جهاد 

 کشاورزی
14 

 حفظ و نگهداری باغات انجیر و برانجیر دیم استان 9
اداره کل جهاد 

 کشاورزی
17 

10 

ارائه رویکردی نوین و کاربردی در کاهش مصرف آب 

سنجش از کشاورزی مبتنی بر تلفیق فناوری های اشیاء، 

دور و هوش مصنوعی )مطالعه موردی: مزارع کشت آبی 

 گندم شهرستان اقلید(

اداره کل 

 هواشناسی
20 

 

 

 



 حوزه سالمت: ورزش -5جدول 

 موضوع پژوهشی ردیف

 ارائه دهنده

صفحه 

شرح 

 خدمات

دهی به ورزش کودکان با طراحی فرایند ترغیب و جهت 11

بر مبنای رویکرد تربیتی، همگانی و پرورش استعدادها 

 طرح آمایش استان در ورزش

اداره کل ورزش و 

 جوانان
24 

 

 حوزه سالمت: دامپزشکی -6جدول 

 موضوع پژوهشی ردیف

 ارائه دهنده

صفحه 

شرح 

 خدمات

روز اول   10تا  7تحقق و بررسی و مطالعه جهت تولید دان  12

پرورش مرغداری های گوشتی کشور به منظور ارتقاء 

 کیفیت دان

جهاد اداره کل 

 کشاورزی
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حوزه سالمت: علوم پزشکی -7جدول 

 موضوع پژوهشی ردیف

 ارائه دهنده

صفحه 

شرح 

 خدمات

های نوین در روشاپیدمیولوژیک،  هایشناسایی شاخص 13

تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری کرونا و عوارض 

 حاصل از این بیماری

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز
28 

های نوین در روشاپیدمیولوژیک،  هایشناسایی شاخص 14

تشخیص، درمان و پیشگیری از سرطان های شایع استان 

 فارس و عوارض ناشی از آن ها

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز
29 

های نوین در روشاپیدمیولوژیک،  هایشناسایی شاخص 15

تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری های ایسکمیک 

های قلبی و مغزی( و عوارض سکتهقلبی و مغزی )بویژه 

 ناشی از آن ها

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

30 

های نوین در اپیدمیولوژیک، شناسایی روش هایشاخص 16

تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری دیابت و عوارض 

 ناشی از این بیماری ناشی از این بیماری

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

31 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملیدستگاه های دارای بودجه  -8جدول

 موضوع پژوهشی ردیف

 ارائه دهنده

صفحه 

شرح 

 خدمات

17 

بررسی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 

اتباع خارجی و مسائل قانونی و ثبتی مترتب بر آن در 

 استان فارس

 32 اداره کل ثبت احوال

18 

سند برای نوزاد   آسیب ها و چالش های حقوقی تنظیم

در موارد خاص شامل فرزندان ناشی از زنا، صیغه، رحم 

 اجاره ای ، بد سرپرست و بی سرپرست در استان فارس

 35 اداره کل ثبت احوال

19 
معلمان در تدریس مجازی و ارزیابی  ارائه مدل شایستگی

 معلمان استان فارس بر اساس مدل شایستگی

اداره کل آموزش و 

 پرورش
36 

20 
تدوین سند جامع توانمندسازی معلمان با رویکرد 

 آموزش مجازی در زمانه شیوع کرونا

اداره کل آموزش و 

 پرورش
37 

21 
های مرتبط با بهبود ارتقاء تعامل طراحی و تدوین برنامه

 بین معلم، دانش آموز و خانواده

اداره کل آموزش و 

 پرورش
38 

22 

-گیری از شیوهبهرهطراحی و اعتباریابی الگوی مناسب 

یاددهی در  -های آموزش مجازی در فرایند یادگیری

 های مجازیکالس

اداره کل آموزش و 

 پرورش
39 

 

 

 

 


