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مالحظاتعنوان اولویتنام دستگاهردیف

١
اداره کل راهداري و حمل و نقل 

جاده اي 

کاهش تلفات جاده اي استان اجرا شده در استان قم برITSبررسی میزان تاثیر طرح هاي 

شناسائی نقاط حادثه خیز راه هاي مواصالتی استان

ي استان قم ظرفیت سنجی و تعیین سطوح سرویس تردد در محورها

نقش حمایت و مراقبت بعد از ترخیص در عدم بازگشت به زنداناداره کل زندانها٢

شناخت بسترهاي طرد اجتماعی زندانیان و خانواده هاي آنان و ارائه راهکارهاي پیشگیرانه

ائه می گرددآسیب شناسی چرخه هاي حمایتی پیرامون خدماتی که به زندانیان و خانواده هاي آنان ار

گونه شناسی آسیب هاي مربوط به خانواده هاي افراد شاغل در زندان و راهکارهاي پیشگیرانه

پایش و ارزشیابی برنامه هاي حمایت از زندانیان و خانواده هاي آنان در سازمان

سطح ملییتحلیل شفاف صنعت بانکداري ایران در مقایسه با استانداردهاي بین المللبانک سپه٣

سطح ملی)در شرایط پسا برجام ( ارائه راه کارهایی بمنظور افزایش توان رقابت پذیري بانک سپه در سطح بین المللی 

سطح ملی)با تأکید بر ریسک طرح پژوهشی نقدینگی و بازار ( طراحی و پیاده سازي راه کار جامع مدیریت ریسک در بانک سپه 

بررسی الگوي حمل و نقل دام در واحدهاي پرواربندياداره کل دامپزشکی 4

بررسی مشکالت مجتمع دامشهر و ارائه راه حل هاي اجرایی

ارزیابی میزان تاثیر سموم مصرفی بر روي کنه هاي دام هاي استان قم

ارزیابی مواد اولیه، محصول و شاخص هاي بهداشتی کارخانجات خوراك دام و طیور استان قم 

بررسی تهدید هاي نوین بیوتروریستی در مباحث دامپزشکی و لزوم جرم انگاري

نماز تعالی بخش، مسجد تمدن سازستاد اقامه نماز 5

نماز به سبک زندگی دینی و تعالی فرهنگی

دکترین مهندسی فرهنگی در سایه نماز
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ون شهري در کاهش سوانح جاده ايرویکردي بر کارکرد فرهنگی نمازخانه ها و مساجد بر

بررسی تاثیر آموزش هاي فرهنگی تربیتی با محوریت نماز در زندان ها بر ارتقاي سالمت روان زندانیان

نقش اثربخش نماز بر استحکام و تعالی فرهنگی خانواده

نقش نماز در سالمت معنوي بیماران و تامین رزق حالل اصناف

بررسی راهکارهاي مدیریت تجمع هاي انبوه و ارائه مدل کاهش ریسکحمر جمعیت هالل ا6

بررسی راه هاي افزایش تمایل به مشارکت و جذب داوطلبان در برنامه هاي هالل احمر

مطالعه تطبیقی آموزش هاي همگانی حضوري و غیرحضوري امداد و کمک هاي اولیه، و ارائه بهترین روش و مدل با 

محتواي آموزش هاي جمعیت هالل احمر توجه به 

مطالعه تطبیقی نحوه و انگیزه مشارکت گروه هاي داوطلب در سازمان هاي داوطلب محور ایران با کشورهاي پیشرفته

بررسی تاثیر آموزش هاي مقدماتی امداد و کمک هاي اولیه در میزان کاهش اثرات حوادث

7

متغیرهاي وابسته دیگر که قابل تئاتر تعلیمی با افزایش خالقیت و بهره وري دانش آموزانرابطهحوزه هنري انقالب اسالمی 

افزایش میزان : بررسی هستند

مشارکتهاي مدنی، یادگیري 

دانش آموزان، رعایت حقوق 

شهروندي

تأثیر نرخ باالي مهاجرت بر تغییر الگوهاي فرهنگی در استان قم

ر تبدیل شدن به قطب پویانمایی دینی کشورامکان سنجی قابلیت استان د

می توان از متغیر عدالت رابطه بین کیفیت زندگی کاري در دستگاه هاي فرهنگی و هنري استان با رفتار شهروندي سازمانی

کیفیت "سازمانی به جاي متغیر 

.استفاده نمود"زندگی کاري

با توجه به عزم جدي دولت هنري استان قم بر مبناي مدیریت عملکردامکان سنجی تخصیص اعتبارات به دستگاه هاي فرهنگی 

براي بودجه ریزي بر مبناي 

عملکرد
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موضوعات مرتبط با تصادفات ساختگی و خودزنیاداره کل پزشکی قانونی 8

موضوعات مرتبط با قصور پزشکی در پرونده هاي قضایی ارسالی به کمیسیون هاي پزشکی قانونی 

عات مرتبط با خشونت خانگیموضو

)کودك آزاري ، همسرآزاري ،سالمند آزاري، نوزاد آزاري و معلول آزاري(

موضوعات مرتبط با مصدومین قطع نخاع 

اولویت هاي اعالمی سال قبلتعیین ویژگی هاي پارچه چادر مشکی بانوان براي تدوین استاندارد ملی اداره کل استاندارد 9

تعیین روش هاي چگونگی ساخت نمونه هاي مرجع جهت نوشیدنی هاي بدون گاز به منظور کنترل و نظارت مطالعه و

بر عملکرد آزمایشگاه همکار و ادارات استان

اولویت هاي اعالمی سال قبل

مقایسه خواص فیزیکی و شیمیایی سنگ هاي ریزدانه آهکی مورد استفاده در مالت تولید شده از پسماندهاي 

خانجات  سنگبري با سنگ هاي ریزدانه حاصل از معادن سنگ آهک استان قمکار

–مصوبه شوراي فنی استان 

کارگروه بازیافت

میزان تاثیر فعالیت هاي کارگروه هاي استانداردسازي بر کاهش میزان قاچاق فرآوردهاي نفتی و راه هاي موثرتر کردن 

فعالیت کارگروه در جلوگیري از قاچاق

به کارگروه مبارزه با اعالمی 

قاچاق

مهاجرت بین استانی و تاثیر آن بر آمارهاي جمعیتی در استان قماداره کل ثبت احوال 10

تحلیل بر آمار ثبت رویداد ازدواج و طالق در دهه گذشته دراستان قم 

بررسی جرائم اسناد سجلی و راهکارهاي مقابله با آن

ن در ارائه خدماتهویت الکترونیک و نقش آ

سطح ملیبررسی برنامه پوشش همگانی بیمه پایه خدمات سالمت بیمه تکمیلیاداره کل بیمه سالمت 11

سطح ملیتوسعه دانش بیمه سالمت و توانمندسازي بیمه شدگان

سطح ملیخرید راهبردي خدمات سالمت

شناسایی، جذب و تخصیص منابع در حوزه بیمه سالمت

سطح ملیپزشک خانواده و نظام ارجاع

بررسی روش هاي مناسب خرید محصوالت کشاورزيتعاون روستایی 12
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بررسی روش هاي برتر ایجاد ارزش افزوده محصوالت کشاورزي

بررسی تهدیدات و فرصت هاي خریدهاي تضمینی محصوالت کشاورزي

حوزه تعاونی هاي روستایی و کشاورزيامکان سنجی استقرار صنایع جنبی کشاورزي در

بررسی وضعیت کمی و کیفی تعاونی هاي ارائه کننده خدمات کشاورزي در استان

گزینهبهترینانتخابومشترکیندورراهازقرائتسامانهپایداريوبخشیاثربررسیشرکت آب و فاضالب 13

آبموقتسختیکاهشدرآناثروکنندهمنعقدعنوانبهساختارهانانوبررسی

مناسبراهکارهايارائهوپایلوتاجرايهمراهبهمثمرگیاهانانواعمحصولتولیدرويبرپسابتاثیربررسی

سیستمهادینامیکبارویکردشهريآبپایدارتامینمدلتوسعه

آبفاشرکتکارکنانوريبهرهبرکارآفرینانهگیريتصمیمتأثیربررسی

فرآیندنمونه،تمرکزمیزاننظراز( پردیسانمنطقهشهريفاضالبتصفیهدرمتمرکزغیرسیستمهايازاستفادهبررسی

)آنچالشهايو

)نامهپایان( داینامیکرویکردبامشترکینمصرفیرفتارکنترلبرموثرشاخصهايبررسی

قمشهروفاضالبآبهايپروژهياجرادرگذاريسرمایهفرصتهايبررسی

قمشهربومیپیمانکارانتوانمنديسطحارتقايوتوفیقعدمعللبررسی

مناسبالگويارائهواتیلنپلیهايلولهیابینشتبررسی

آبرسانیشبکهکلفشارگیرياندازهسنجیامکان

14
آسیب شناسی و ارائه راهکارالت وارداتی به کشور از طریق گمرکات استان بررسی عوامل موثر بر جذب محمواداره کل گمرکات 

عوامل انگیزشیبررسی جایگاه تحقق پنجره تجارت فرامرزي در تسهیل و تسریع واردات و صادرات از استان قم

1384-1394اثر بادهاي فصلی بر گرد و خاك در استان قم در دوره آماري ا   اداره کل هواشناسی١٥

در استان) تهک کشاوورزي ( مطالعه و بررسی توسعه هواشناسی کاربردي کشاورزي 
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)انرژي خورشیدي و باد(تدوین اطلس انرژي هاي تجدید پذیر استان 

اقلیمی بر حوادث جاده اي استان-بررسی تاثیر پدیده هاي جوي

پیش بینی نقطه اي کمیت هاي هواشناسیبراي بهبود WRFتحقیق جهت پس پردازش برونداد مدل 

١٦
اداره کل کمیته امداد امام 

) ره(خمینی

بررسی و تبیین الگوهاي نوین توسعه ي مشارکتهاي اجتماعی در جهت حمایت از نیازمندان و اقشار کم درآمد استان قم 

با تاکید بر سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی

استان ) ره(انمندسازي، اشتغال و کارآفرینی در بین مددجویان کمیته امداد امام خمینیتبیین و ارائه الگوهاي مناسب تو

قم مطابق با سیاستهاي اقتصاد مقاومتی

بررسی روشهاي شناسایی و حمایت از نیازمندان و طبقات کم درآمد استان قم و ارائه الگوي مناسب بومی متناسب با 

سیاستهاي اقتصاد مقاومتی

تبیین و تدوین الگوهاي مناسب فرهنگ مقاومتی جهت مقابله با آسیبهاي اجتماعی در بین جامعه تحت حمایت بررسی،

استان قم ) ره(کمیته امداد امام خمینی

بررسی علل موفقیت یا عدم موفقیت طرح هاي اشتغال زایی مدجویاناداره کل بهزیستی 17

پیشگیري از آسیب هاي فضاي مجازيطراحی بسته فرهنگی آموزشی مهارت ها جهت

بررسی راه هاي افزایش انگیزه و عالقه مردم در زمینه پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی

بررسی عوامل موثر در عدم توانمندسازي آسیب دیدگان اجتماعی

بررسی رضایتمندي گروه هاي هدف از واگذاري وظایف سازمان به بخش غیر دولتی

18
می 17تعداد کل اولویت ها پسابازاستفادهبااستاندشتهايزیرزمینیآبمنابعمصنوعیتغذیهاجرايروشتعیینویابیمکانسنجی،امکانقمايمنطقهآبتشرک

اولویت اول آن 5باشد که 

.داراي درجه باالتري است 

مترقبهغیرحوادثبرابردرقمآبانتقالخطهاينهساماسازيمقاوموعاملغیرپدافندسیستماستقرارنحوهبررسی

قمتاکوچريسدازآبانتقالخطمسیردرآبیبرقهاينیروگاهاحداثسنجیامکانوبررسی
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تقاضامدیریتبرتاکیدامرتبطنهادهايهمهمشارکتبااستانآببخشمدیریتراهبرديسندتدوین

استانهايآبخوانهیدرودینامیکیضرایبمحاسبهبرايکارآمدوننویروشارائهوبررسی

سازمان جهادکشاورزي 19

بررسی روش هاي مختلف مبارزه با کرم گلوگاه انارحوزه کشاورزي و بهبود تولیدات گیاهی

عی و باغی در شرایط افزایش کارایی مصرف کودهاي شیمیایی با استفاده از کودهاي زیستی و آلی در محصوالت زرا

بررسی کارایی استفاده از روش آبیاري میکرو در زراعت هاي گندم، جو، کلزا، پنبه، ذرت و صیفی و سبزي

حوزه دامپروري و بهبود تولیدات 

دامی

بررسی افزودنی ها و منابع غذایی جدید در تغذیه دام و طیور با هدف بهبود راندمان غذایی و اقتصاد دامپروري

استفاده از فناوري هاي نوین به منظور بهبود مدیریت و جایگاه پرورش دام و طیور

افزایش راندمان تولید دام و طیور با استفاده از روش هاي اصالح نژادي و بهبود ظرفیت ژنتیکی دام هاي بومی استان 

حوزه منابع طبیعی و تحقیقات 

جنگل و مرتع

اي مناسب جهت اصالح پوشش گیاهی مناطق بیابانیبررسی و معرفی گونه ه

اثر عوامل رویشگاهی بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی 

تعیین حد آستانه تحمل به تنش گونه هاي قابل کشت در مناطق بیابانی

20
هاي مختلف سیستم ارتینگ در سطح جغرافیایی استان پهنه بندي سیستم ارتینگ در استان قم و بررسی انواع شیوهشرکت توزیع نیروي برق 

با مالحظات فنی و پهنه اقتصادي

طراحی ساختمان پست هاي زمینی به صورت پیش ساخته و پیچ و مهره اي به منظور تسریع در ساخت و افزایش 

مساحت مفید در داخل پست ها

وزیع برقساخت سیستم هاي رباتیک براي خدمت رسانی در شبکه هاي ت

بررسی و پیاده سازي سیستم مخابراتی مناسب براي استفاده در دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان قم

مطالعه و بررسی افزایش تمایل پرسنل به مطرح نمودن تجربیات و ایده هاي خود و چگونگی استفاده از 

این راهکارها در سیستم مدیریت دانش و نظام پیشنهادات
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سی تجهیزات و شیوه بهره برداري در دو کشور پیشرو در صنعت برق و مقایسه آن با شبکه توزیع برق برر

و ارایه راهکار مناسب

بازآرایی شبکه هاي توزیع در یک منطقه نمونه استان قم بر مبناي کاهش تلفات ، افزایش قابلیت اطمینان 

و مالحظات اقتصادي

اري در بهره برداري و ارایه راهکارهاي عملی در شرکت توزیع برق بررسی مشکالت فنی و رویه ک

استان قم

بررسی و راهکار مناسب درخصوص معضالت شارژ خودروهاي برقی بر شبکه هاي توزیع برق

بررسی راه هاي جذب مخاطب کتاب نخوان به کتابخانه هاي عمومی اداره کل کتابخانه هاي عمومی 21

در توسعه کمی و کیفی کتابخانه هاي ...) از قبیل وقف، خیرین و (ی افزایش سهم مشارکتهاي مدنی بررسی چگونگ

عمومی استان

دیجیتال سازي خدمات کتابخانه اي همچون ایجاد خدمات مرجع الکترونیک و یا ارائه خدمات تحویل مدرك به 

صورت دیجیتالی

انه ها در جذب مخاطبسنجش میزان تاثیر فعالیتهاي فرهنگی کتابخ

مطالعه طرح حریم شهر دستجردشهرداري دستجرد22

مطالعه جداسازي آب فضاي سبز از آب شرب

مطالعه طرح پسماند و نخاله ساختمانی و عمرانی

شهر دستجردGISمطالعه طرح 

طرح احداث دیوار ساحلی رودخانه شهر دستجرد

پیشگیري از جرائم سایبري با تاکید بر جرائم مالی و کالهبرداري اینترنتی در استان قمتان قمفرماندهی انتظامی اس23

بهره مندي از ظرفیت تبلیغی روحانیون در تحکیم هویت دینی در فضاي مجازي با تاکید بر جرائم 

تهیه الگوي پراکندگی جرائم در استان  قم با رویکرد محله محوري

ي عملی ارتقاء قانون مداري شهروندان قم در حوزه نظم و امنیت اجتماعیراه کارها
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تبیین مولفه هاي استانداردسازي رفتار درکارکنان انتظامی

چگونگی و کیفیت بهره برداري از تجهیزات الکترونیکی در کاهش جرائم و تخلفات

مراه کارهاي عملی نهادینه کردن فرهنگ ترافیک در استان ق

اثربخشی تعامالت و روابط بین کارکنان و مدیران در جهت افزایش بهره وري در فرماندهی انتظامی استان قم

)تالیف( آینده پژوهی در حوزه امنیت اجتماعی

...) تنوع، میزان، کیفیت، گستره جغرافیایی و( جریان شناسی عرفان هاي نوظهور و کاذب در استان قم 

و تنوع جرائم خارجی و راه کارهاي پیشگیري از آنمیزان 

تاثیر آسیب هاي اجتماعی برکاهش احساس امنیت در شهر قم

پدافند غیرعامل در حوزه خدمات انتظامی مرتبط با امنیت اجتماعی

اجتماعی و معماري شهر قم و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی  –ترسیم الگوي فرهنگی 

متناسب با ماموریت هاي سازمانی در فرماندهی انتظامی استان ) خودرو و تجهیزات ( اي بهبود و ارتقاي نگهداريراه ه

راه کارهاي ارتقاء خدمات قضائی در کوپ فرماندهی انتظامی استان قم

بررسی  وظایف و اختیارات پلیس در پی جوئی جرائم سایبري

بررسی محتوایی فرمایشات امیرالمومنین راجع به امنیت و جامعه و وظایف -)ع ( علیامنیت اجتماعی در کالم امام

حکومت دین

امنیت اقتصادي و ارتباط آن با ارتکاب جرم در جامعه از منظر دین مبین اسالم

تبیین مولفه هاي ارزش دینی و ارتباط آن با امنیت جامعه

مدیریت  و فرماندهی نیروي انتظامیبررسی جایگاه والیت فقیه در نظام 

نقش اماکن متبرکه و مذهبی در قم

در کنترل هوشمند و مدیریت انتظامی استان قمGISکاربرد نحوه

راه کارهاي کاهش تصادفات در معابر و جاده هاي استان قم

راه کارهاي صیانت از کارکنان در ماموریت ها
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قومیت و ملیت در امنیت استان قمنقش تنوع فرهنگ ها، 

بررسی میزان احساس امنیت در قم و راه کارهاي ارتقاء آن

راه کارهاي عملی ارتقاء انگیزه  و رضایت مندي کارکنان جهت خدمت در کوپ

ارکنانراه کارهاي عملی کردن اقدامات رده هاي نظارتی در بین کارکنان براي پیشگیري از وقوع جرائم توسط ک

بررسی میزان اجراي مدیریت کیفیت در ارتقاء عملکرد و رضایت مندي شهروندان

قم. ا.ا.بررسی کارائی اموزش هاي تخصصی کوتاه مدت در ارتقاء عملکرد کارکنان ف

بررسی تاثیر برنامه هاي رسانه اي پلیسی در پیشگیري از جرائم

ارکت عمومی با پلیسراه کارهاي افزایش جلب اعتماد مش

بررسی نقش پلیس محله در امنیت استان قم و راه کارهاي ارتقاء آن

راه کارهاي فرهنگ سازي راکبین موتورسیکلت براي کاهش تلفات در تصادفات

بررسی نقش شبکه هاي اجتماعی در فضاي سایبري بر رفتار نوجوانان

ه مامورین انتظامی در حین انجام وظیفهبررسی علل تمرد  و تعدي شهروندان ب

بررسی میزان توانمندي یگوپ در ماموریت هاي محوله و راه کارهاي تقویت آن

راه هاي ایمن سازي سامانه ها و تجهیزات فاوایی در مقابله با جنگ هاي سایبري

طیراه هاي افزایش تقید کارکنان به التزام عملی به آیین نامه هاي انضبا

بررسی میزان تکرار جرم توسط مجرمین سابقه دار

نقش اقدامات پلیس در کاهش تقاضاي موادمخدر

در استان قم110بررسی راه کارهاي کیفی سازي ماموریت هاي پلیس 

آسیب شناسی طرح هاي عملیاتی در ماموریت هاي پلیسی 

اتی در کیفیت ماموریت هاي پلیس قممیزان اثرگذاري طرح هاي تحقیقاتی و مطالع

اداره کل ورزش و جوانان 24

راه کار هاي احیاء و ترویج ورزش هاي سنتی و بومی استان قم و ارائه الگوحوزه ورزش
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در باشگاه هاي ورزشی استان قم و ارائه راه کار) دوپینگ ( بررسی وضعیت شیوع مصرف موادمخدر غیرمجاز نیروزا 

ررسی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش استان قم و ارائه الگوب

بررسی عوامل موثر بر طالق زودهنگام در بین جوانان استان قم و ارائه راه کار هاي پیشگیرانهحوزه جوانان

بررسی استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي و تاثیر آن بر سبک زندگی جوانان استان قم

بررسی چگونگی توسعۀ زیر ساختهاي پژوهشی در دانشگاه)س(شگاه حضرت معصومهدان25

راهکارهاي ارتقاء توانمندي هاي پژوهشی هیات علمی

برنامه هدایت طرح هاي پژوهشی به سمت کاربردي شدن

چگونگی انجام پژوهش هاي کلیدي در علوم انسانی

به جایگاه شناخته شده در بین دانشگاههاي کشور در حوزة ) س(ضرت معصومهمطالعه و چگونگی دستیابی دانشگاه ح

پژوهش

مطالعه استفاده از آب خاکستري دانشگاه

مطالعات استفاده از انرژي هاي تجدید پذیر در دانشگاه

از نظر اشتغال و ادامه تحصیل) س(بررسی وضعیت دانش آموختگان دانشگاه حضرت معصومه

سی میزان موفقیت دانشگاه هاي تک جنسیتیبرر

شناسایی دانشگاه هاي تک جنسیتی جهان و نقاط ضعف و قوت آنها

دانشگاه صنعتی قم26

علمیههايحوزهدادهپایگاهساماندهیواندازيراهدانشکده برق و کامپیوتر

دینیمتوندرکاويدادهوکاوش

آبیاريکردنمکانیزهوکنترلرايببیسیمحسگرهايشبکه

محیطیپایشهايبرايبیسیمحسگرهايشبکه

برقتولیددرنوانرژیهايازاستفاده

جانبیوسایلهمراهبههیبریديوالکتریکیاتوبوسهايوخودروهاساختوطراحی
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لکتریکیاهايشبکهدربرقتلفاتکاهشوتوانکیفیتبهبودروشهايارایه

هوشمندشهربرايیکپارچهالکترونیکیخدمات

اگزوزخروجیدودبرايمحیطیزیستاالیندههايسنسورساختدانشکده فنی ومهندسی

پیشدودانتهاي سمتدراسیديشبنمنقطهدمايپایشوگیرياندازهدستگاهساختوطراحیفنی،دانشتدوین

حرارتی نیروگاههايدر)ژانگستروم( هواهايگرمکن

توربین واحدهايبهوروديدمايکاهشباتوربینداغقطعاتعمرافزایشجهتطرحتهیهوبررسیومطالعه

گازي

مناسبالگويارائهواتیلنپلیهايلولهیابینشتبررسی

هاي ارتعاشیتحلیلازاستفادهباحادثهبروزازجلوگیريوگازيتوربینهايپرهاشکالموقعبهتشخیص

قماستانفلزيغیرموادبازیافتصنعتودانشتوسعه

پلیمريمحصوالتواقالممحیطیزیستمشکالتکاهش

آبتصفیههايفیلترتوسعهوطراحی

بنديبستهصنایعدرپذیرتخریبزیستوسازگارزیستپلیمرهايتهیه

کفشصنایع،PVC صنایعسازي،گرانولنظیراستانپلیمريصنایعستانداردهاياتدوینوبهبود

چسبوپالستیک،کامپوزیتاالستومتري،صنایعدرتولیديمحصوالتاصالحومحصوالتتنوعایجادبهکمک

رزینو

انرژيممیزيپایهعلومدانشکده

خورشیديانرژي

نیمه رسانااينانوساختارهنوريهايویژگی

)... فلزات،ذوبحرارت،انتقالگرما،معادله( استیفنمسائلعدديحل
مسائلحل عددي،Integro-differential وانتگرالمعادالتعدديحلمعمولی،دیفرانسیلمعادالتعدديحل

شوندمیریاضیسازيانتگرال مدلایدیفرانسیلمعادالتصورتبهکهالعالجصعبامراضوباکتریاییوبیولوژیکی
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کشاورزي و صنعتی, بررسی و شناسایی کاربردهاي مختلف خاکهاي معدنی دریاچه  حوض سلطان از جمله داروییسازمان صنعت، معدن و تجارت 27

داسازي و بررسی راهکارهاي چگونگی ج. شناسایی ترکیب خاك سرخ معدن منگنز و تهیه آنالیز دقیقی از عناصر آن

عناصر خاك سرخ از طریق علمی

صنایع منتخب جهت انجام این انجام تحقیقات کاربردي در جهت افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژي در واحدهاي تولیدي

تحقیق در دست بررسی می 

باشد که متعاقبا ارسال خواهد 

شد  

بررسی و "فاز اول تحت عنوان )2فاز( اد بارانداز کاال در استان قم بررسی توجیه فنی و اقتصادي و همچنین ارائه مدل اولیه ایج

امکان سنجی راه اندازي 

ذر ) بندر خشک ( بارانداز کاال 

استان قم جهت ذخیره سازي و 

"پخش کاال به سراسر کشور

به انجام رسیده است

اهاي استان قمآسیب شناسی و بررسی موانع احداث صنایع کوچک و کارگاهی در نزدیکی روست

بررسی و شناسایی موانع سرمایه گذاري و فضاي کسب و کار در استان اداره کل امور اقتصادي و دارایی 28

بررسی تاثیر تسهیالت بانکی بر سرمایه گذاري استان طی سال هاي برنامه پنجم توسعه 

برآورد ظرفیت مالیاتی بخش مشاغل استان

مالیات بر ارزش افزوده و ارائه پیشنهادات در راستاي اصالح قانونآسیب شناسی اجراي

1395-1385هزینه اي استان طی سال هاي -آسیب شناسی نظام درآمد

نیازسنجی آموزش هاي مهارتی و فنی و حرفه اي در دو بخش دولتی و آموزشگاه هاي استان قماداره کل آموزش فنی وحرفه اي 29

و شش ماهه 1394هگیري اشتغال مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه اي دولتی استان قم در سال بررسی و ر
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1395نخست سال 

ارائه راهکارها و برنامه هاي عملیاتی براي اجراي دروس عملی و کارورزي دانشگاه ها در مراکز آموزش فنی و حرفه 

اي استان قم

30

اداره کل تعاون، کار و رفاه

اجتماعی 

در حوزه هاي تحول اداري و تعالی سازمانی

جزئیات اولویت هاي 

پژوهشی در حوزه مذکور در 

سایت اداره کل تعاون کار و 

رفاه اجتماعی استان قم 

موجود می باشد

"در حوزه اشتغال و بازار کار
"در حوزه رفاه اجتماعی

"در حوزه روابط کار
"در حوزه تعاون

ساز و کار افزایش تفکر انتقادي دانش آموزاناداره کل آموزش و پرورش 31

بررسی عدم گرایش دانش آموزان به رشته هاي فنی وکارودانش

و راهکارهاي بهبود این فعالیتهامتوسطهمدارسدرپرورشیهايفعالیتشناسیآسیب

تحصیلی وجنسیتوره تفکیک دمدارس استان بهدر بررسی وضعیت آسیب هاي اجتماعی

آسیب شناسی استفاده از شبکه اي اجتماعی موبایلی توسط دانش آموزان مقاطع سه گانه استان قم

راکارهاي شایسته ساالري درگزینش مدیران سطوح مختلف آموزش و پرورش

هاي انسداد بی سواديبررسی علل عدم جذب دانش آموزان واجب التعلیم در آموزش و پرورش وراهکار 

شناسایی عوامل بی انگیزه بودن افراد بی سواد براي با سواد شدن و روش هاي نوین جذب آنها

ارائه راهکار دفع پساب آب شیرین کنهاي روستایی استان قم با حداقل اثرات زیست محیطیشرکت آب و فاضالب روستایی32

وش نوین یون زداي خازنی اسپیرالتصفیه آب هاي شور و لب شور بوسیله ر
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مداخالت منجر به افزایش اهداي خون بانواناداره کل انتقال خون33

ارزش و الزامات بهره برداري از روش هاي نوین در ارتقاء سالمت خون

Recoverdراهکارهاي افزایش کمیت پالسماي 

ادي خون ساز ناشی از انتقال خوناثربخشی نحوه ي انتخاب اهداکنندگان سلول هاي بنی

بررسی نقش سیستم هموویژالنس در مدیریت خون و پیامدهاي ناشی از انتقال خون

شناسایی موقوفات تضییع شده استان، قبل و بعد از انقالباداره کل اوقاف و امور خیریه34

بررسی علل عدم پرداخت حقوق موقوفات توسط اشخاص و نهادها

رسی گریزگاه هاي داخلی اوقاف در تضییع موقوفاتبر

بررسی میدانی عوامل احتراز و دوري اشخاص در وقف اموال

ارزیابی میزان تاثیر استفاده از رسانه همگانی در ترویج فرهنگ وقف

آوريراهکارهاي  رسانه اي تغییر نگرش مردم درباره کنترل موالید و فرزندصدا و سیماي مرکز قم35

تحلیل محتواي برنامه هاي صدا و سیما با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی

راهکارهاي  رسانه اي درونی کردن ارزش هاي دینی در جامعه و همگانی کردن اخالق اسالمی

راهکارهاي  رسانه اي کاهش تاثیرات شبکه هاي مجازي بر روابط خانوادگی

جهه با اعتیادراهکارهاي  رسانه اي موا

36
راهکارهاي تقویت ارزش هاي دینی، روحیه عزت طلبی و خودباوري با هدف افزایش امیدواري و نشاط فردي و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

اجتماعی و ارتقاء احساس استقالل فرهنگی در قم

ت نسل ها در شهر قمبررسی چگونگی تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و ممانعت از گسس

تبیین و ارائه راهکارهاي بسط آگاهی و فضایل اخالقی در میان اقشار مختلف مردم قم

بررسی و سیاستگذاري ترویج فرهنگ شهروندي در قم

بررسی راهکارهاي جلوگیري از کتاب سازي و تولید کتب بی محتوا

دریاچه نمکبحران زیست محیطی اداره حفاظت محیط زیست 37
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آلودگی و تهدید سرب در استان قم

منابع تولید کننده گازهاي گلخانه اي و ترسیب کربن

پژوهش هاي دینی در خصوص اسالم و محیط زیست

تهیه دائره المعارف محیط زیست

تهیه اطلس زیست محیطی استان قم

38
کل میراث فرهنگی، صنایع اداره

ريدستی و گردشگ

هاي بخشدري موجودهاو پتانسیلهابازارهاي هدف با توجه به توانمندي/ جامعه هدفشناسایی و بررسی 
1404بر اساس سند چشم انداز استان قم گردشگري میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

هاموانع و محدودیتها، فرصتي استان قم؛توسعه پایدار گردشگر
لیدات صنایع دستی در توسعه اجتماعی و فرهنگی استان قمنقش صنعت گردشگري و تو

]کلبا هماهنگی اداره[تهیه طرح مرمت برخی از آثار تاریخی استان 
هاي اجرایی ترغیب شهروندان براي حفظ و نگهداري آثار تاریخی و میراث معنوي تحلیل و بررسی روش

موجود استان قم
ارزیابی و بهینه بندي شدت بیابان زایی استان قمخیزدارياداره کل منابع طبیعی و آب39

بررسی علل و عوامل خشک شدن درخچه هاي تاغ منطقه حسین آباد میش مست

بررسی سازگاري و استقرار گونه هاي درختی غیرمثمر با استفاده از فاضالب و توانمندي گونه هاي مختلف در ترسیب 

قمکربن و فلزات سنگین در استان

پهنه بندي خطر سیل و تعیین مناطق تحت خطر سیل با دوره بازگشت هاي مختلف در حوضه هاي آبخیز استان با استفاده 

) RS(و سنجش از دورGISاز 

و سنجش GISدر حوضه هاي آبخیز استان قم با استفاده از ) از نظر نوع و شدت(تعیین مناطق بحرانی فرسایش و رسوب 

)RS(از دور

معرفی گونه هاي دارویی مناسب جهت استفاده در عملیات بیولوژیک به منظوز توسعه و احیاء رویشگاههاي استان

تعیین مناسب ترین گونه و تعیین بهترین روش استقرا جهت اصالح پوشش گیاهی منطقه نواران
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در منطقه حصار سرخ قمبررسی سازگاري و عملکرد گونه هاي درختی مناسب به منظور جنگل کاري

چشم انداز تاثیر عدم ورود سیالب به منطقه مسیله بر سطوح ایستایی وضعیت پوشش گیاهی منطقه در درازمدت

انتخاب بهترین شیوه مدیریت مراتع استپی استان قم با تاکید بر اعمال سیستم هاي چرایی و خرج دام مازاد از مراتع

رکت تپه هاي شنی استان طی پنجاه سال اخیر و تعیین میزان حساسیت فرسایش بادي و معرفی برسسی روند تغییرات ح

)کانون بحران (مناطق بحرانی 

بررسی تاثیر سطوح مختلف شوري بر رشد گونه هاي درختی شاخص استان قم

کشت و اهلی کردن گونه هاي دارویی ارزشمند استان قم

بی اوج سیالب و زمان تمرکز در حوضه هاي آبخیز استان قمد)  واسنجی(کالبیراسیون

خرداد بر روي آب هاي زیرزمینی و آبشوئی اراضی کشاورزي مناطق پایین دست15بررسی اثرات رهاساري آب سد 

تعیین شاخص به منظور اولویت بندي حوضه هاي آبخیز استان قم جهت اجراي طرح هاي آبخیزداري با استفاده از 

اجتماعی-پارامترهاي منابع آب، سیل، فرسایش، مسایل اقتصادي

سیل در حوضه هاي آبخیز استان قم) روندیابی( بررسی رفتار 

بررسی میزان و اثر مشارکت هاي مردمی در اجراي طرح هاي آبخیزداري در استان و پیشنهاد روش هایی جهت 

آبخیزداريمشاربکت بیشتر آبخیزنشینان در اجراي طرح هاي

شناسایی اشکال فرسایش و طبقه بندي انواع و شدت فرسایش در حوضه هاي آبخیز استان قم

پهنه بندي خط زمین لغزش در استان قم

بررسی پتانسیل آبی و تعیین بیالن هیدرولیکی حوضه هاي آبخیز استان به منظور برنامه ریزي در جهت استفاده بهینه از 

جلوگیري از بهره برداري هاي بی رویه از آن در راستاي توسعه پایدارمنابع آبی و

در یک دوره ) از لحاظ کمی و کیفی( بررسی تغییرات کمی و کیفی سفره هاي زیرزمینی استان و عوامل موثر بر آنها 

ساله20زمانی 

)RS(و سنجش از دورGISبا استفاده از در حوضه هاي آبخیز استان قم ) اکوتوریسم( مکانیابی مناطق مستعد تفرجی

بررسی شاخص هاي کمی و کیفی ملخ کوهاندار تاغ در حال حاضر و راه هاي مبارزه جهت پیشگیري از هجوم آنها به 
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مزارع و شهرها

بررسی علل تجاوز و تخریب اراضی ملی در استان قم

ري آن جهت اجراي پروزه هاي صنعتی و کشاورزياستعدادیابی اراضی ملی و دولتی مستعد و تعیین کارب

شهرداري قم40

آسیب شناسی انجام معامالت به شیوه غیرنقدي در شهرداري هاحوزه مالی و اقتصادي

آسیب شناسی شیوه هاي تامین مالی انجام شده در پروژه هاي شهرداري قم

یافتهبررسی منابع درآمدي شهرداري ها در کشورهاي توسعه

برنامه ریزي در راستاي بهره برداري و استفاده از دارایی هاي نامشهود شهرداري قم

برنامه ریزي و مدیریت آزادسازي امالك شهرداري با رویکرد کاهش هزینه

بهره برداري از ظرفیت امالك و مستغالت شهرداري قم در راستاي تامین درآمد پایدار 

زي بافت هاي فرسوده شهري از دیدگاه مالی و اقتصاديبهسازي و نوسا

درآمدزایی از امالك و دارایی هاي راکد مشهود شهرداري قم

مطالعه تطبیقی تعرفه و ساختار درآمدي شهرداري قم با سایر کالنشهرها و مراکز استان ها

یا و معایب آنهامقایسه انجام معامالت به شیوه طرح و ساخت و شیوه متعارف و مزا

شناسایی عوامل ارتقاي امنیت اجتماعی در بوستان هاي محلی و شهريحوزه فرهنگی و اجتماعی

)شهر قم: مطالعه موردي.(شناسایی عوامل ازدیاد مشاغل کاذب در سطح شهر و ارائه راهکار جهت برطرف کردن آن

ار و خیابان خواب ها؛ بررسی پیامدهاي این معضل و ارائه راهکارشناسایی عوامل عوامل شکل گیري تکدي گري، کودکان ک

مانند پل ها، آب انبارها، سرویس ( شناسایی عوامل مشارکت بیشتر شهروندان در ساختن تاسیسات شهري در زمان قدیم

)شهر قم: مطالعه موردي( و بررسی علل کاهش انگیزه مردم در حال حاضر...) هاي بهداشتی و 

بررسی و شناخت صنوف پرزباله شهر و نحوه ساماندهی آن و تهیه فرمول جامع اخذ بهاي خدمات با نگاه انگیزشی حوزه خدمات شهري

کاهش تولید زباله، مشارکت در تفکیک از مبدا و
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ان در لندفیل هاي پتانسیل سنجی گاز مت(مطالعه جهت ارزیابی اجراي چاه هاي گمانه زنی و استحضال انرژي از لندفیل ها

)گذشته

مطالعه روش هاي استفاده از مواد جاذب رطوبت و فناوري هاي نانو در فضاي سبز

41
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی

بیماري هاي واگیر و غیرواگیر و علوم بهداشتی

طب سنتی و گیاهان دارویی

دندانپزشکی

علوم پایه

پرستاريعلوم 

سطح ملیبانک رفا کارگران42

شناسایی عوامل موثر برون و درون بانکیکیفیت مطالبات غیرجاري

مقایسه تطبیقی تجربیات بانکهاي خارجی

ارائه الگوي اعتبارسنجی دقیق مشتریان

تعامل بانک با نهادهاي 

بانک مرکزي، مجلس (قانونی

...)شوراي اسالمی و 

ناسی فرایند خط مشی گذاري حوزه بانکیآسیب ش

ارائه مدل مشارکت بانکها در تدوین قوانین و مقررات حاکم بر وضعیت بانکداري

بررسی تعارضات فی مابین بانکها و مجلس و ارائه راهکارهاي قانونی

شناسایی الزامات صنعت بانکداريبررسی دوران پساتحریم

رفاه با سطح مطلوب جهت حضور در بازارهاي بین المللی و شناسایی الزاماتمقایسه سطح فعلی بانک

پیش بینی آینده صنعت بانکداري و بانک رفاه و ارائه راهکار

بررسی تاثیر اطاله دادرسی در روند پیگیري پرونده هاي بانکی و وصول مطالبات بانکها و ارائه راهکار بهینهحقوقی و مطالبات
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ایی علل طرح دعاوي متعدد اعسار و ورشکستگی مدیونین بانک و تاثیر آن در وصول مطالباتشناس

بررسی تاثیر پرداخت تسهیالت مجدد به بدهکاران در بخش هاي مختلف اقتصادي و تاثیر آن بر میزان وصول مطالبات  

گواهی سپرده سایر بانکهاو ابعاد حقوقی مترتب بر توثیق اسناد تجاري و بررسی چگونگیمطالبات

وصول مطالبات و ارائه مدل جهت وصول مطالبات با حداقل هزینهبررسی چگونگی

مسئولیت مدیران نسبت به تعهدات شرکت در قبال اسناد تعهدآور بانکیبررسی

در خصوص بهبود وصول مطابات بانکهااثربخشی ساز و کارهاي حقوقی جدیدبررسی

راهکارهاي افزایش اختیارات بانکها در توقیف حساب هاي بدهکاران نزد سایر بانکها بررسی

و شناسایی راهکارهاي نوین وصول مطالباتبررسی

بررسی عملکرد بخش هاي نظارت بر اعتبارات بانکها با هدف حصول اطمینان از حسن اجراي عقود اسالمینظارت

هاي فقهی بانکها در همسویی با شوراي فقهی بانک مرکزي و اجراي صحیح عقود بررسی تاثیر کارکردهاي کمیته

اسالمی در بانکها

بررسی نقش امنیت در بانکداري مجازي و ارائه راهکار به منظور ارتقاي سطح امنیت در بانک رفاه

تدوین سازوکار مدیریت رخدادهاي امنیتی در فضاي سایبري بانکی

و ارائه الگوي مناسب براي برنامه ریزي عملیاتی و ارزیابی و پایش آن در واحدهاي ستادي بانکالگوبرداري 

ارائه الگویی جهت تشخیص ارتباطات مالی شبکه اي به منظور شناسایی موارد مشکوك به پولشویی

بررسی آثار بازدارندگی احکام صادره کمیته انضباطی بر حجم و تعداد تخلفات بانک

43
کلیه طرح ها کشوري بوده و م.م.ق141مادهعملکرد-)خردرویکرد(صادراتمالیاتیمشوقهاياعطاياثراتارزیابیاداره کل امور مالیاتی 

استانی نمی باشد

)کالنوخردرویکرد(کشورکاربازاربرمالیاتیسیاستهاياثراتبررسی

)خردرویکرد(کشورمستغالتوكامالبخشمالیاتیبالقوهظرفیتبرآورد

)خردرویکرد( )صنف52بربالغ... وطالفروشانپزشکان،(منتخبمشاغلمالیاتیظرفیتبرآورد

)اقتصاديخردرویکرد(مشوقهااعطايازناشیمالیاتیمخارجبرآوردوآزادمناطقاقتصادبررسی
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)رفتهدستازمالیاتیدرآمدهاي(مالیاتیمخارجبرآوردوکشوردرخیریهمؤسساتاقتصادبررسی

آزمایشیدورهدرافزودهارزشبرمالیاتآزمایشیاجرايآثاربررسی

آنبامقابلهراهکارهايوصوريوکاغذيشرکتهايگیريشکلبررسی

آنايبرمدلیارائهوVATنظامدرریسکبرمبتنیحسابرسیسیستماستقرارموانعبررسی

(اشخاصدرآمدجمعبرمالیاتنظامسازيپیادهواجراامکانسنجی PIT

)کالنوخردرویکرد(بانکیهايسپردهسودبرمالیاتوضعسنجیامکان

مقاومتیاقتصاداهدافبهدستیابیدرمالیاتینظاماصالحالزاماتورویکردها

)اقتصاديخردرویکرد(مالیاتیمختلفمنابعوهابخشتفکیکبهمالیاتیفراربرآورد

اقتصادرسمیغیربخشازستانیمالیاتبرايعملیاتیراهکارهايبررسی

هامشوقوهامعافیتحذفوبازنگريوشرکتهابرمالیاتنرخکاهشامکانسنجی

)اینترنتی(الکترونیکتجارتمالیاتیظرفیتبرآورد

)کالنوخردرویکرد( عمدهبخشهايزیروبخشهاتفکیکبهایراناقتصادمالیاتیباربرآورد

سیستمیرویکردباایرانمالیاتیدادرسینظامکاراییبهبودوتوسعه

ایراندرانتقاالتقیمتگذاريازناشیمالیاتیاجتنابیافرارمیزانبرآورد

اندازچشمسندافقدرکشورمالیاتیامورمانسازدرانسانینیرويتقاضايبرآورد

کشورمالیاتیامورسازماندرانسانیمنابعنگهداريوتامینمدلطراحی

شرکتهابخشدر) 1381سالاصالحیه(مستقیممالیاتهايقانوناصالحعملکردارزیابی

)اورزيکشمنتخبزیربخشهاي(کشاورزيدرآمدبرمالیاتوضعامکانسنجی

(Excise tax) خاصمواردبرمالیاتگسترشامکانسنجی

)افزودهارزشومستقیممالیاتهايقوانینموضوع(مالیاتیهايجریمهبهینهنرخمحاسبه

مالیاتیامورسازمانکارکنانعملکردارزیابیمطلوبنظامطراحی

مالیاتیامورسازماننسانیامنابعبهسازيوتوسعهراهکارهايومدلارائه
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کشورمالیاتیامورسازماندرانسانیمنابعتعالینظاماستقرار

انسانیمنابعاستراتژیکمدیریتنظاماستقراروطراحی

مالیاتپرداختدرعمومیمشارکتواعتمادافزایشراهکارهاي


