اولویت با توجه به اسناد باالدستی (توسعه
استان ،سیاست های اقتصاد مقاومتی و گام دوم
ردیف

دستگاه اجرایی

1

شرکت آب منطقه ای استان
قم

2

آبفای استان قم

3

اداره کل ارتباطات و فناوری
اطالعات استان قم

انقالب و)...

عنوان تحقیق
اولویت

اولویت

اولویت

اول

دوم

سوم

موجود)
ندارد

موضوعات مربوط به آب و مصرف آن
بررسي و ارائه روش نوين و کارآمد برای محاسبه ضرايب هيدروديناميکي آبخوانهای استان

*

محاسبه قيمت تمام شده طرح انتقال آب از سرشاخههای دز به قمرود در شرايط فعلي و با لحاظ هدفمندسازی يارانهها

*

بررسي نحوه استقرار سيستم پدافند غير عامل و مقاوم سازی سامانه های خط انتقال آب قم در برابر حوادث غير مترقبه

*

بررسي اثرات اجرای پوشش بستر رودخانه قمرود بر وضعيت آبخوان دشت قم

*

بررسي اثرات احداث استخرهای آبياری نوين در مزارع بر راندمان مصرف آب کشاورزی

*

بررسي تغييرات وضعيت کشاورزی استان قم پس از اجرای طرح احيا و تعادل بخشي

*

مطالعه و بررسي روشهای استفاده مجدد از پساب آب شيرين کن ساالريه

*

بررسي رفتار الگوی مصرفي مشترکين معاف پس از اعمال معافيت

*

توانمند سازی نيروی انساني برمبنای رسالت شرکت و مقايسه با چند شرکت مشابه

*

انتخاب مناسب ترين گزينه دفع بهداشتي و روش تصفيه فاضالب برای شهر قم

*

بررسي کمي و کيفي لجن توليدی تصفيه خانه های فاضالب و امکان سنجي استفاده از آن در بخش کشاورزی و يا صنعتي

*

تهيه برنامه راهبردی تحقيقات شرکت آب و فاضالب استان قم

*

تهيه برنامه راهبردی شهرهای شرکت آب و فاضالب استان قم

*

ضخامت سنجي و عيب يابي سطح مخازن فلزی ساالريه و معصوميه

*

بررسي و پايش  BODدر کل شبکه فاضالب در چهار فصل و تهيه گزارش آناليز به همراه نقشه

*

شبيه سازی فلومتر الکترومغناطيسي برای جريان آب داخل لوله و مطالعه تاثير ساختار شبکه آبرساني بر عملکرد

*

موضوعات یادگیری الكترونیكی
شناسايي و اولويت بندی موانع توسعه آموزش الکترونيك در استان قم

*

ارائه مدلي جهت سنجش ميزان آمادگي و بلوغ يادگيری الکترونيکي در دانشگاه های قم





*



بررسي رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشي در فرآيند تدريس و انگيزه تحصيلي دانش آموزان

*

تدوين مدل جامع ارزيابي عملکرد و سنجش اثربخشي سيستمهای آموزشي مجازی استان قم

*

شناسايي و وزن دهي معيارهای ارزيابي کيفيت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونيك با استفاده از تکنيك های تصميم

*

گيری چند معياره ()AHP,TOPSIS, ELECTRE
ارائه يك مدل فازی برای ارزيابي سايتهای آموزش الکترونيکي استان قم

*

موضوعات شهر هوشمند و هوشمند سازی
زمينه يابي و طراحي مدل شهر الکترونيك در استان قم

امکان سنجي و نياز سنجي پياده

سازی شهرهوشمند در استان قم

بهبود عملکرد سيستم های بيمارستاني

( )HISبا استفاده از تکنولوژی RFIDمطالعه موردی:بيمارستان شهيدبهشتي



*







*











دانشگاه های مرتبط با عناوین طرح ها(باتوجه به رشته های

*

بررسي و طراحي و پياده سازی

يك سيستم حضور و غياب هوشمند در مدارس قم با استفاده از تکنولوژی RFID

ارائه راهکاری جهت افزايش  QOSمربوط به  VOIPدر شبکه های نسل آينده ( ) NGNبر روی بستر ديتای استان قم







*









موضوعات داده کاوی
کشف تقلب در بيمه با استفاده از روش های داده کاوی

*

تحليل و بررسي قطعي در شبکه انتقال برق به کمك تکنيك های داده کاوی (مطالعه موردی :شرکت برق منطقه ای قم)

*

داده کاوی







*

طراحي مدلي جهت ارزيابي عملکرد سازمان های دولتي با رويکرد  MIS







*

بررسي تاثير فناوری اطالعات بر کارايي (فني ،مديريتي و پرسنل) در سازمان های دولتي استان قم

*

ارائه روشي جهت پيش بيني متقاضيان وام دارای ريسك باال در پست بانك استان قم با تکنيك های

*

بررسي نقش فناوری اطالعات درتوانمندسازی منابع انساني در سازمان های دولتي
*

بررسي تاثير مديريت دانش و مديريت فناوری اطالعات درارتقاء بهره وری سازمان های دولتي
بررسي ميزان رضايت از سيستم های فناوری اطالعات مورد استفاده در مخابرات استان قم



رتبه بندی و ارزيابي وضعيت امنيت فناوری اطالعات دستگاه هايي اجرايي استان





*

*
موضوعات مدیریت روابط مشتری CRM

شناسايي عوامل مؤثر بر اعتماد مشتريان در خريدهای الکترونيکي(مورد مطالعه  :اصيال و

باسالم)







*

طراحي يك سيستم توصيه گر برای پيش بيني رفتار خريد مشتری(مورد مطالعه  :قم فود)

*

مديريت مسجد طراز اسالم و انقالب اسالمي با تاکيد بر آسيب شناسي وضعيت موجود
مسجد و نقش آفريني در کاهش آسيب های اجتماعي

*
*

طراحي مدل ترويج تفسير قرآن کريم

*

ارزيابي عملکرد تشکل های قرآني (موسسات و خانه های قرآني شهری و روستايي تحت پوشش سازمان تبليغات اسالمي)
طراحي مدل عمومي سازی بيانيه گام دوم مقام معظم رهبری در ارتقا نقشهای نخبگان با تاکيد بر نقش فرهنگي

4

اداره کل تبليغات اسالمي
استان قم

5

ستاد مبارزه با مواد مخدر

6

اداره کل زندان های استان
قم

*
*

تبليغ جهادی روحانيون؛ (موانع ،آسيب ها ،ترويج) با تاکيد بر طراحي مدل تبليغي

*

هيات مذهبي (نقش های اجتماعي ،فرهنگي و سياسي؛ فرصتها و تهديدها)

*

مدل گفتمان های ديني دانش آموزی سازمان تبليغات اسالمي (با نگاه به وضعيت موجود)

*

طراحي مدل نقش آفريني سازمان تبليغات اسالمي در طرح تقسيم کار ملي برای کنترل و کاهش آسيب های اجتماعي

*

طراحي مدل مناسبات ارتباطي فرصت ساز و شريعت محور خانواده اسالمي-ايراني در شبکه های اجتماعي در فضای مجازی

*

مولفه های محله طراز اسالم و انقالب اسالمي

*

ارزيابي عملکرد سازمان تبليغات اسالمي در مديريت و راهبری ،اقشار تاثيرگذار تحت پوشش سازمان تبليغات اسالمي با تاکيد بر بازنگری در
اقشار و ماموريت ها

*

ارزيابي عملکرد طرح استقرار بلندمدت روحانيون در روستاهای قم با تاکيد بر مقايسه با طرح های مشابه

*

اعتياد و وابستگي به مواد
بررسي آثار دستورالعمل صادره در خصوص کاهش جمعيت مؤسسات کيفری (صادره از سوی رياست محترم قوه قضائيه و هيات محترم وزيران)
ارايه مدل و محتوای آموزش اثربخش قرآني در تغيير رفتار زندانيان کشور

*
*
*

آسيب شناسي مراکز مشاوره و خدمات روان شناختي زندان ها و ارايه راهکارهای اصالحي و مدل بهينه
بررسي مشکالت تحصيلي ،رواني ،اجتماعي ناشي از حبس سرپرست خانواده بر فرزندان زندانيان

*
*

بررسي شيوه های اجرا و گسترش بند پاک (بند عاری از تخلّف)
و ارزيابي اثربخشي آن (به ويژه در امنيت پايدار زندان)

*

بررسي محتواهای آموزش تخصصي کارکنان

*

اجرای آزمايشي برنامه ها و روش های جديد (طرح ملي براساس پيشنهادات استانها )

*

نياز سنجي برای طراحي و بازنگری در برنامه ها (طرح ملي براساس پيشنهادات استانها )

*

بررسي عوامل موثر بر بازماندگي از تحصيل در دوره ابتدايي و ارائه راهکارهای عملياتي انسداد مبادی بي سوادی در اين دوره

*

طراحي و اعتباريابي مدل درس پژوهي برای ارتقای حرفه ای معلمان ابتدايي

*

بررسي ميزان نرخ تکرار در پايه اول ابتدايي و عوامل موثر بر آن و ارائه راهکارهای عملياتي کاهش نرخ تکرار در اين پايه

*

بررسي ميزان ضرورت تعدد و تنوع طرح های آموزشي دوره ابتدايي و بررسي ميزان اثربخشي اين طرح ها از منظر مديران مدارس ابتدايي

*

شيوع شناسي اختالالت يادگيری خاص در دانش آموزان ابتدايي استان قم و راهکارهای کاهش اختالالت يادگيری در مدارس
بررسي عوامل موثر بر خالقيت دانش آموزان مقطع ابتدايي

*
*

تدوين شاخص های ارزيابي عملکرد آموزش و پرورش استان قم دراجرای سند تحول بنيادين با توجه به برش استاني فعاليت های تعريف شده
برای هريك از معاونت ها
بررسي وضعيت آسيب های اجتماعي دانش آموزان استان قم به تفکيك جنسيت و پايه تحصيلي

*
*

بررسي آثار تربيتي لباس فرم مدارس بر روی دانش آموزان شهر قم
بررسي ميزان و نحوه استفاده دانش آموزان مقطع متوسطه از فضای مجازی و عوامل موثر بر آن

*
*

بررسي ميزان دانش تغذيه ای و عادات غذايي دانش آموزان مقاطع تحصيلي و مقايسه بااستانداردهای کشوری
7

اداره آموزش و پرورش
استان قم

*

راهکارهای پيشگيری از رجعب به بي سوادی و کم سوادی در سوادآموزان و دانش آموزان تا پابان دوره متوسطه دوم

*

بررسي ميزان پايبندی دانش آموزان به نماز و عوامل موثر بر آن و ارائه راهکارهای عملياتي در جهت نهادينه نمودن فرهنگ نماز در بين دانش
آموزان متوسطه دوم

*

آسيب شناسي آموزش قرآن در آموزش و پرورش و راهکارهای ارتقای آن

*

بررسي ميزان انطباق تجهيزات موجود در هنرستان ها (بخش صنعت) با محتوای کتب درسي جديد

*

بررسي مولفه های برنامه درسي پنهان بر افت تحصيلي دانش آموزان
ارزيابي نيازهای بازار کار استان نسبت به فارغ التحصيالن رشته های داير در آموزش فني و حرفه ای-کاردانش

*
*

ميزان عالقه مندی و رغبت دانش آموزان پايه نهم و اوليای آن جهت تحصيل در هنرستان های فني حرفه ای ،حرفه ای و کاردانش
بررسي ميزان آگاهي والدين از نيازها و شرايط رشدی فرزندان و سالمت روان آن ها

*
*

بررسي علل کاهش انگيزه همکاران در قبول مسئوليت در پست های اداری

*

بررسي وضعيت کتاب های ويژه کم سوادان در کتابخانه های عمومي شهری و روستايي

*

تاثير سطح سواد راکبين موتورسوار و رانندگان وسايل نقليه در جلوگيری از تصادفات و سوانح درون شهری و جاده ای

*

تاثير سواد بر نگرش سياسي و اجتماعي افراد جامعه

*

نقش سواد و آموزش در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي

*

بررسي جايگاه سوادآموزی و آموزش بزرگساالن در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

*

بررسي جايگاه سواد و نقش صدا و سيما در جذب بي سوادان و پيشرفت فعاليت های سوادآموزی

*

گسترش پوشش بيمه ای در قالب پوشش همگاني

*

نظام تأمين مالي در بيمه های سالمت

8

اداره کل بيمه سالمت استان
قم

9

سازمان جهاد کشاورزی
استان قم

*

نقش و وظيفه حکومت در گسترش پوشش بيمه ای

*

نظامات تعيين بسته های پوشش همگاني

*

نظامات مربوط به محاسبات بيمه ای و تعيين حق بيمه در پوشش همگاني سالمت

*

حکمراني نحوه اداره کرد و اجرای بيمه های پايه سالمت

*

نظامات پيشگيری و مقابله با سوء استفاده ،تقلب ،ارتشا در نظام بيمه پليه سالمت

*

نقش بيمه پايه سالمت در جاوگيری از هزينه های کاتاستروفيك و تله فقر در ايران

*

ارائه الگوی نظام پرداخت کننده واحد در ايران با تحليل ذی نفعان کليدی

*

خريد راهبردی خدمات سالمت

*

مديريت هزينه بيمه سالمت

*

پرشك خانواده و نظام ارجاع

*

بخش تحقیقات علوم دامی
بررسي توليدی و اقتصادی تاثير استفاده از افزودني ها و منابع جديد خوراک (پسماندها و ضايعات کشاورزی ،مکمل های معدني ،مکمل های
ويتامينه و گياهان دارويي)در تغذيه دام ،طيور و آبزيان.

*

بررسي توليدی و اقتصادی وضعيت و بهينه سازی ساختمان ها و تاسيسات پرورش دام ،طيور و آبزيان استان به لحاظ شکل طراحي ،کيفيت و
کميت ساخت و مصرف بهينه انرژی(مانند سيستم های تهويه ،عايق کاری ،ابعاد سالن و)...

*

بررسي توليدی و اقتصادی استفاده از راهکارهای اصالح نژاد دام ،طيور و آبزيان در بهبود کمي و کيفي محصوالت دام طيور(شير ،گوشت ،الياف
و )...در استان قم

*

بررسي توليدی و اقتصادی استفاده از راهکارهای جديد توليدمثلي به منظور بهبود و ارتقای بازده پرورش دام ،طيور و آبزيان

*

بررسي تنوع ژنتيکي توده های بومي دام ،طيور و آبزيان به منظور حفظ ذخاير ژنتيکي استان قم و جهت دهي به برنامه ريزی های آتي استان

*

بررسي مطالعات بازار و شناسايي ظرفيت های توليد محصوالت دام،طيور و آبزيان با ارزش افزوده باال با هدف ارتقای درآمد خالص و معيشت
دامداران

*

بررسي فني -اقتصادی نقش و جايگاه دامداران و آسيب شناسي موانع مشارکت ايشان در ارتقای بهره
وری با محوريت تعاوني های توليد دام ،طيور و آبزيان و تشکل های مردمي

*

استفاده از فن آوری های نوين و هوشمند در بهبود عملکردو بازده اقتصادی پرورش دام ،طيور و آبزيان

*

بررسي روش های فرآوری محصوالت زراعي و پسماندها با هدف توليدمنابع جديد خوراک در تغذيه و دام و طيور

*

بخش کشاورزی
بررسي و پايش استعداد کشت اراضي کشاورزی و باغي استان به منظور تهيه نقشه حاصلخيزی استان قم

*

بررسي و پايش فني و اقتصادی ناهنجاری های تغذيه ای و تعيين وضعيت عناصر کم مصرف و پر مصرف در اراضي کشاورزی استان و ارائه
فرمول کودی مناسب برای محصوالت استراتژيك باغي و زراعي

*

بررسي و پايش فني و اقتصادی کيفيت محصوالت عمده زراعي -باغي استان قم در خصوص عناصر کم مصرف ،عناصر سنگين و ...به منظور
رقابت پذيری در بازارهای داخلي و صادرات

*

شناسايي و بررسي تاثير فني و اقتصادی آفات مهم درختان ميوه ،گياهان زراعي سبزی و صيفي محصوالت گلخانه ای درختان غير مثمر و
گياهان زينتي در استان قم
بررسي فني و اقتصادی استفاده از راهکارهای نوين بهينه سازی مصرف آب در امور کشاورزی و باغباني (
استفاده از سيستم های آبياری نوين ،استفاده از انواع مختلف خاک پوش و )..

*
*

بررسي فني و اقتصادی راهکار های مختلف مبارزه با تنش های محيطي(سرمازدگي ،شوری ،خشکسالي
و )...در اراضي کشاورزی و باغي استان قم
تعيين الگوی بهينه و تحليل اقتصادی الگوی کشت و نظام بهره برداری از اراضي کشاورزی و باغي استان قم

*
*

بررسي مطالعات بازار و شناسايي ظرفيت های توليد محصوالت زراعي و باغي با ارزش افزوده باال

*

بررسي فني و اقتصادی معرفي و استفاده از ژنوتيپ های برتر گونه های زراعي و باغي و سازگار با اقليم استان قم

*

بررسي و معرفي ارقام زراعي،باغي و گلخانه ای پرمحصول مناسب با اقليم استان قم

*

استفاده از فن آوری های نوين و هوشمند در پايش مراحل کاشت ،داشت و برداشت محصوالت زراعي ،باغي و گلخانه ای

*

تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری
تهيه نقشه های جامع پهنه بندی گياهان جنگلي ،مرتعي و دارويي استان

*

بررسي تاثير اقتصادی و اکولوژيکي عامل تنش زای محيطي گرد و غبار و ريزگردها بر منابع طبيعي استان قم

*

بررسي تاثير اقتصادی و اکولوژيکي خشکسالي بر منابع طبيعي استان قم

*

بررسي تاثير اقتصادی و اکولوژيکي شوری آب و خاک بر منابع طبيعي استان قم

*

بررسي فني و اقتصادی عرصه های بياباني و نيمه بياباني موجود در استان قم با هدف ارائه راهکارهای مناسب جهت مقابله با بيابان زايي در
استان قم

*

بررسي و پايش فني و اقتصادی بازار محصوالت اصلي و فرعي مستخرج از گياهان دارويي در استان قم به منظور رقابت پذيری در بازارهای
داخلي و صادرات

*

بررسي فني و اقتصادی و استعداديابي عرصه های منابع طبيعي و کشاورزی استان قم به منظور کشت انواع گياهان دارويي مناسب با اقليم
استان قم

*

بررسي فني -اقتصادی و آسيب شناسي وضعيت مراتع و عرصه های جنگلي استان قم با هدف ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعيت اين
عرصه ها در استان قم

11

اداره کل استاندارد استان قم

*

بررسي فني و اقتصادی مباحث مرتبط با تعيين ظرفيت آبي و بازده هيدرولوژيکي حوزه های آبخيز استان جهت برنامه ريزی کوتاه مدت ،ميان
مدت و بلند مدت

*

پايش فني و اقتصادی مباحث مرتبط با استعداد يابي و پهنه بندی حوزه های آبخيز استان به لحاظ پخش سيالب ،احتمال وقوع سيل ،وضعيت
فرسايش ،وضعيت رسوب و وضعيت شوری

*

پايش فني و اقتصادی مباحث مرتبط با استفاده از حوزه های آبخيز استان به عنوان اکوتوريسم ،جاذبه های گردشگری و زيست بوم های موقت
يا دائم استقرار حيوانات مهاجر ،دام های اهلي و وحشي

*

پايش فني وضعيت موجود عرصه های منابع طبيعي و حوزه های آبخيز استان با استفاده از مطالعات سنجش از راه دور()GISبه لحاظ متغير
های مختلف طبيعي ،اقتصادی و اجتماعي

*

مقايسه ميزان بقايای آنتي بيوتيك ها در شيرهای عرضه شده توسط واحدهای صنفي لبنيات سنتي و واحدهای صنعتي فراوری شير استان قم

*

بررسي وضعيت روغن های کنجد توليد شده در فروشگاهها و در حضور مشتری به لحاظ ويژگي های فيزيکو شيميايي و خصوصا آفالتوکسين ها
با رويکرد ارزيابي و مقايسه سطح کيفيت محصوالت سنتي و صنعتي استان

*

بررسي مقايسه ای نتايج آزمون مقاومت فشاری بتن آزمايشگاه های بتن فعال در سطح استان به روش آزمون کفايت تخصصي

11

شرکت توزيع نيروی برق
استان قم

12

صدا و سيمای مرکز قم

*

تدوين مشخصات و ويژگي های استانداردشاسي(تنه) موتورسيکلت

*

تدوين مشخصات و ويژگي های استاندارد دوشاخ عقب موتورسيکلت با توجه به اينکه موتورسيکلت به عنوان صنعت قالب استان مي باشد.

*

بررسي نحوه اتصال چندين نيروگاه خورشيدی خانگي به يك فيدر توزيع و مالحظات حفاظتي در زمان قطع شبکه

*

طراحي و اجرای يك نمونه پست زميني خاص بمنظور کاهش تلفات و کاهش هزينه
مطالعۀ نحوه استفاده جوانان شهر قم از شبکههای اجتماعي

*
*

تحليل محتوای کمي برنامههای پرمخاطب مرکز قم

*

مطالعۀ آمادگي رواني جامعه برای مقابله با بحران با تأکيد بر نقش رسانۀ استاني

*

بررسي زندگي سياسي اجتماعي علمای قم

*

سرگذشت کتابخانه آيت اهلل مرعشي نجفي (حواشي گردآوری کتابها و ساخت کتابخانه)

*

شناسايي خدام قديمي حرم حضرت معصومه (س) و حواشي مرتبط با حرم و ساختمان آن

*

بازشناسي بزرگان علم ،ادب ،فرهنگ و هنر استان قم؛ الگوسازی برای جوانان

*

فرهنگ نگاری مردم قم (در موقعيتها و مناسبتهای مختلف ملي و مذهبي)

*

بازشناسي خرافات در مناطق مختلف استان و راهکارهای رسانه ای اصالح آنها

*

نحوه بکارگيری لهجه محلي در رسانه استاني (ضرب المثلها ،عبارات و کلمات)

*

موسيقي طراز در رسانۀ استاني

*

راهکارهای رسانه ای ارتقای تعلقخاطر شهروندان قم به شهر

*

حُرهای انقالب اسالمي در قم

*

قيام  17خرداد  1354قم

*

مساجد مهم قم وجايگاه سياسي اجتماعي آنها در مقاطع مهم تاريخي

*

مطالعه تپه باستاني قلي درويش

*

بازشناسي محلههای قديمي قم

*

جريان شناسي حضور اشعريون در قم

*

سبك معماری گنبدهای موجود قم

*

راهکارهای رسانه ای مقابله با قاچاق کاال و ارز

*

بررسي موقعيت و ظرفيت جغرافيايي قم در عرصۀ تجارت
قم و صنعت توريسم با تاکيد بر توريسم مذهبي

*
*

بررسي جايگاه ورزش باستاني در قم

*

شناسايي آسيبهای زيست محيطي استان قم و راهکارهای رسانه ای پرداختن به آنها

*

راهکارهای ارتقای سواد رسانه ای شهروندان

*

شناسايي چالشهای استان قم با تبديل به اعتراض عمومي

*

مطالعۀ سبك زندگي جوانان استان قم

*

راهکارهای رسانه ای پرداختن به آسيبهای اجتماعي

*

بررسي نقش سازمانها و نهادهای فرهنگي شهر قم در کاهش طالق عاطفي

*

بررسي تاثير رسانه های ديجيتال بر تغييرات در ساختار خانوادهها

*

بررسي جايگاه گفتگو در ميان اعضای خانواده ها

*

بررسي ميزان سواد رسانه ای بانوان استان قم بر ميزان و نحوه استفاده فرزندان از رسانه

*

شناسايي و معرفي زنان کارآفرين استان و بررسي نقش آنان در اقتصاد خانواده و شهر

*

بررسي علل پايين بودن آستانه تحمل شهروندان و آسيبهای ناشي از آن

*

مطالعۀ نقش فن آوريهای نوين بر رونق کسب و کار در استان

*

شناسايي گروههای مرجع و تأثير آنها بر نگرش سياسي اجتماعي شهروندان

*

شناسايي ظرفيتهای تفريحي استان و تأثير آنها بر سالمت روان شهروندان

*

بررسي وضعيت زيرساختهای تفريحي استان و تأثير آنها بر رفتارهای پرخطر جوانان

*

حوزه صنعت
مطالعات شناخت و رفع گلوگاه و موانع توسعه صنعتي ومعدني استان قم با توجه به مطالعات آمايش استان قم
مطالعات شناخت فرصتهای توسعه صنعتي و معدني در سطح بخش با توجه به مطالعات آمايش استان قم

*
*

مطالعات راهبردی برای ارائه برنامه و خط مشي های افزايش بهره وری در سطح بخش صنعت ومعدن استان قم
انجام تحقيقات کاربردی در جهت کاهش مصرف انرژی در واحد های توليدی استان

*
*

بررسي داليل و مشکالت مربوط به صادرات کاالهای دانش بنيان در استان

*

آسيب شناسي و بررسي موانع احداث صنايع کوچك و کارگاهي در نزديکي روستاهای استان قم

13

سازمان صنعت معدن و
تجارت استان قم

*

بررسي تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر قيمت تمام شده محصوالت صنعتي و نيز قدرت رقابت آنها در بازار های بين المللي

*

مطالعه و بررسي روشهای تامين مالي خارج از سيستم تسهيالت دولتي در بين صنايع استان قم

*

مطالعه و ارايه راهکارهای تجميع سرمايه های خرد در راستای اجرای طرح های بزرگ اقتصادی

*

بررسي ضرورت  ,امکان و مکان يابي ايجاد شهرک تخصصي صنايع کاني غير فلزی در استان قم

*

بررسي راهکارهای کاهش مصرف گاز در کورههای مخصوص پخت آجر

*

امکان سنجي ومقايسه اقتصادی و فني استفاده از انرژيهای نو در شهرکهای صنعتي استان قم (مطالعه موردی شهرک صنعتي شکوهيه)

*

مطالعه در خصوص استفاده از منابع گازی سراجه و توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي در استان

*

تهيه مدل ساده و بومي جهت بررسي و تعيين اولويتهای سرمايه گذاری در سطح استان با توجه به نقاط قوت(نزديکي به مرکز-بازار مصرف
بزرگ و )..و ضعف(کمبود نيروی کار ساده -کمبود آب و )..در استان (ترجيحا تهيه مدل نرم افزاری

*

مطالعه در خصوص استفاده بهينه از ظرفيتها و پتانسيلهای استان قم(مانند حوزه علميه-مراجع عظام تقليد-جامعه المصطفي و).....در جهت
تقويت فرهنگ کار,ايجاد و توسعه بازار مصرف کاالهای داخلي و توسعه صادرات و.....

*

عارضه يابي و ارتقاء بهره وری در واحد های توليدی منتخب استان

*

حوزه معادن و صنایع معدنی
شناسايي راهکارهای افزايش راندمان واحد های توليدی و معادن سنگ ساختماني در استان قم

*

امکان سنجي ,مکان يابي و برسي ايجاد شهرک صنعتي سنگهای قيمتي و نيمه قيمتي با نگاه ويژه به عقيق در استان قم
طرحهای پژوهشي با رويکرد تکميل زنجيره ارزش صنايع معدني ،بهره وری مصرف انـرژی و مـواد و مصـرف آب در صنايع معدني،
استحصال عناصر نادر خاکي در باطله های معدني با هدف تجاری سازی،

*
*
*

بررسي و آسيب شناسي صادرات در حوزة معـدن بـا هـدف تعيـين مصـاديق مـواد خـام و توسـعه صـادرات مواد معدني با ارزش افزوده

*

بررسي ماشين آالت معدني موجود در معادن استان با رويکرد تجهيز و نوسازی معادن ،امکان سـنجي مـواد معـدني با رويکرد کانه آرايي
(پرعيارسازی) ذخاير معادن متروکه و دپوهای معدني و ذخاير معادن کم عيار

*

مديريت ضايعات ،سرباره ها و باطله های معادن و واحدهای معدني و پساب موجود در سد باطلـه در معـادن با هدف استحصال مواد معدني و
يا توليدات با ارزش و يا بهينه سازی در مصرف

*

مديريت و بهينه سازی مصرف انرژی با هدف توجيه پذيری اجرای آن در حوزه معادن

*

بررسي روش های نوين در اکتشاف ،استخراج و فرآوری مواد معدني با هدف انتقال دانش فني ،بومي سازی و توسعه پايدار.

*

بررسي نحوه بريکت سازی از سنگ منگنز ونارچ

*

بررسي و امکانسنجي کاربرد سنگ زئوليت در زمينههای مرتبط با تصفيهی آبها و پسابها و کشاورزی

*

بررسي و امکانسنجي تبديل سنگمعدن زئوليت با فرآيند اعمال حرارتي به زئوليت با درجهی کريستالي باالتر به منظور کاربرد جذبي و
کاتاليستي در صنايع نفت و پتروشيم

*

مطالعه بازار منگنز با عيار %21-31جهت صادرات محصوالت توليدی معدن منگنز ونارچ

*

بررسي پرعيار سازی  ،افزايش درجه خلوص و مطالعات بازار خاک سرخ با مشخصات کيفي معدن ونارچ

*

بهينه سازی شبکه تصويه و هوای فشرده در معادن منگنز ايران

*

برررسي نحوه تهيه تتراکسيد منگنز از کانسنگ منگنز

*

حوزه تجارت
بررسي بازرهای صادراتي سنگهای تزئيني فرآوری شده استان قم

*

چگونگي توسعه بازار محصوالت توليدی استان برای  11کاالی برتر صادراتي

*

مهمترين معيار ها و شاخص ها در انتخاب کانال توزيع در صادرات فرش دستباف استان قم به کشور چين
مشکالت توزيع مويرگي کاالی توليدی ساخت شرکتهای استان قم در بازار های هدف

*
*

بررسي شيوه های استفاده از ظرفيت طلبه های خارجي حوزه علميه در برقراری ارتباط در جهت توسعه صادرات استان
بازار شناسي و شناسايي بازارهای هدف کاالهای توليدی و صادراتي استان قم

*
*

بررسي توجيه فني و اقتصادی و همچنين ارائه مدل اوليه ايجاد بارانداز کاال در استان قم(فاز )2

*

بررسي و برآورد ميزان سهم صـادرات نـرم افـزار های علوم اسالمي استان قم از صـادرات غيرنفتـي ،شناسـايي و ارائـه روشـهای توسعه
صادرات نرم افزار علوم اسالمي استان قم

*

مطالعات مرتبط با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني ،آثار پيامدها و راهکارها در بخش صنعت ومعدن استان

*

بررسي نيازهای زائرين کشورهای عربي در سفر به استان قم جهت توليد محصوالت مورد نياز آنها

*

راهکارهای بازاريابي و صادرات سنگهای عقيق به کشور های منتخب هدف صادراتي

*

بازارشناسي و توسعه صادرات سوهان به يکي از کشور های هدف صادراتي

*

بازارشناسي و شناسايي راهکاراهای افزايش صادرات کفش استان به کشورهای هدف صادراتي

*

مديريت "برندسازی" در استان قم و نقش آن بر توسعه تجارت خارجي

*

حوزه فرش دستبافت
بررسي نحوه مديريت وبهره برداری از نمايشگاه احداثي فرش دستباف قم بصورت علمي وتخصصي.
اجرای فاز دوم پروژه تحقيقاتي آسيب شناسي وبررسي پتانسيل های توسعه مشاغل خانگي در استان قم با رويکرد تجاری

*
*

حوزه نظارت و بازرسی
آشنايي با روشهای بازرسي و نظارت در کشورهای پيشرفته و راهکارهای مطابقت سازی با آنها

*

بررسي نقاط ضعف و آسيبهای موجود در امر بازرسي و نظارت از واحدهای اقتصادی استان قم و راههای اصالح آن

*

بررسي محاسن و معايب قيمتگذاری بر روی محصوالت ،توسط شرکتهای توليدی

*

در استان قم و رابطه آن با مصرف کاالی قاچاق "الگوی مصرف سبك زندگي و"

*

بررسي ميزان تأثير قاچاق بر ورشکستگي صنايع استان قم و بيکاری جوانان

*

آسيب شناسي " نظام ساماندهي صنوف " در استان قم

*

بررسي داليل اصلي باال بودن "هزينه تمام شده کاال" در ايران و روشهای اصالح آن

*

بررسي نقش فرهنگ سازی ،رسانه های جمعي و تريبونهای عمومي در ميزان اقبال مردم به مصرف کاالهای داخلي و مبارزه با پديده قاچاق

*

بررسي راهکارهای افزايش رقابت پذيری در توليدات داخل و ميزان تأثير آن بر ورود کاالهای خارجي

*

حوزه اصناف
بررسي تاثير جهاني سازی تجارت بر اصناف استان قم

*

بررسي راهکارهای تقويت جايگاه تشکل های صنفي (اتاق های اصناف و اتحاديه های صنفي) در امر تصميم سازی و تصميم گيری های تجاری
و اقتصادی استان
مديريت بهينه مصرف انرژی در صنوف توليدی استان (به تفکيك اصناف مختلف)

*
*

طراحي الگوی بازرسي و نظارت الکترونيکي بر صنوف

14

گمرکات استان قم

15

اداره کل حفاظت محيط
زيست استان قم

16

جمعيت هاللاحمر استان

*

نقش تشکل های صنفي ( اتحاديه ،اتاق های اصناف شهرستان ها ،اتاق اصناف کشور ،انجمن های اسالمي ،بسيج اصناف و  )...در تنظيم بازار

*

بررسي زنجيره ارزش اصناف (به تفکيك رسته های صنفي)

*

نقش گمرک استان قم در طرح های توسعه استاني ،مطابق با برش استاني برنامه ششم توسعه با تاکيد بر آمايش سرزميني

*

چگونگي تدوين و ارائه نرخ تعرفه موثر حمايتي کاالهای وارداتي (مطالعه تجربي کشورهای در حال توسعه)

*

آسيب شناسي و بررسي راه کارهای افزايش کارايي گمرکات در ايران

*

نقش پنجره واحد فرامرزی در شفافيت و کاهش بروکراسي اداری

*

جايگاه گمرک در مبارزه با پول شوئي و اثر آن بر کاهش فساد اقتصادی

*

بررسي و مطالعه وضعيت گونه هوبره در زيستگاه های استان با اولويت برنامه حفاظت

*

ارزيابي ،مطالعه و شناسايي حيات وحش و مطلوبيت زيستگاهي در تاالب مره

*

مطالعه ميزان پسماندهای صنعتي و ويژه در شهرکهای صنعتي استان قم

*

سهم آالينده های هوا در آلودگي هوای شهر قم (ذرات و گرد و غبار داخلي و خارجي و ساير پارامترها)

*

طرح مطالعاتي ارتقای سطح تاالب درياچه نمك ،حوض سلطان و مره جهت مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست

*

تعيين حد بستر و حريم و نياز آبي تاالب مره و ساير تاالبهای استان قم

*

طرح حدنگاری و تهيه نقشه کاداستر مناطق و تاالبهای استان

*

معاونت امداد و نجات

قم

بررسي راهکارهای بهبود و اصالح فرآيند و ارائه خدمات اجتماعي به نيازمندان در جمعيت هاللاحمر با همکاری تمام حوزههای مرتبط جمعيت
هاللاحمر جمهوری اسالمي ايران

*

بررسي ضريب نفوذ و تاثير برنامههای اطالعرساني در سطح جامعه درخصوص اقدامات نوعدوستانه و بشردوستانه جمعيت هاللاحمر جمهوری
اسالمي ايران

*

مطالعه تطبيقي آموزشهای غيرحضوری ،آموزشهای از راه دور و آموزشهای الکترونيکي و ارائه بهترين روش و مدل با توجه به محتوای
آموزشهای جمعيت هاللاحمر جمهوری اسالمي ايران

*

تدوين بستههای خدمات توانبخشي در سوانح و حوادث طبيعي و ارائه برنامه اجرايي آن

*

سنجش ميزان آمادگي بخش سالمت جمعيت هاللاحمر در پاسخ به سوانح و حوادث

*

مقايسه شيوههای ارائه خدمات سالمت به زائرين در حج تمتع و ارائه الگوی بهينه

*

بررسي و تحليل ساختار سازماني اضطراری در سازمانهای امدادی دنيا در سطح ستادی و ميداني جهت ارائه مدل بوميسازی شده برای
جمعيت هاللاحمر جمهوری اسالمي ايران

*

بررسي و تحليل نمونههای موجود تيمها با سامانههای ارزيابي سريع سوانح و باليا در کشورهای مختلف دنيا جهت ارائه الگوی مناسب برای
جمعيت هاللاحمر جمهوری اسالمي ايران

*

بررسي ابزارهای کاهش خطرپذيری سوانح و باليا در جوامع شهری با رويکرد آموزشي و ارائه مدل بهينه در جمعيت هاللاحمر جمهوری اسالمي
ايران

*

بررسي راههای افزايش تمايل به مشارکت امدادگران در برنامههای سازمان امداد و نجات و تأثير وجهه جمعيت هاللاحمر جمهوری اسالمي
ايران بر ميزان مشارکت و وفاداری اعضاء

*

معاونت امور داوطلبان
بررسي راههای جذب و نگهداشت خيرين

*

بررسي راههای نوين در جذب و نگهداشت داوطلبان

*

بررسي علل کاهش انگيزه مشارکتهای داوطلبانه در فعاليتهای اجتماعي

*

معاونت امور جوانان
بررسي و راهکارهای جذب و نگهداری اعضاء

*

بررسي چشم انداز  5ساله جايگاه جوانان در نظر مسئولين عالي رتبه کشور

*

نقش جوانان در پيشگيری وکاهش آسيبهای اجتماعي به ويژه اعتياد و طالق

*

بررسي راههای تقويت و ايجاد انگيزه در ارايه خدمات داوطلبانه و عام المنفعه جوانان

*

معاونت آموزش و پژوهش
بررسي راهکارهای مديريت تجمعات انبوه و ارائه مدل کاهش ريسك

*

مطالعه تطبيقي آموزشهای همگاني حضوری و غيرحضوری امداد و کمكهای اوليه و ارائه بهترين روش و مدل با توجه به محتوای آموزشهای
جمعيت هاللاحمر

*

مطالعه تطبيقي نحوه و انگيزه مشارکت گروههای داوطلب در سازمانهای داوطلب محور ايران با کشورهای پيشرفته
بررسي تاثير آموزشهای مقدماتي امداد و کمكهای اوليه در ميزان کاهش اثرات طبيعي

*
*

مرکز آموزش عالی علمی -کاربردی
حمايتهای قانوني از امدادگران در صحنه و افراد مشمول امداد

*

اپيدميولوژی و آسيب شناسي سوانح و حوادث شايع در استان قم

*

تعيين راهکارهای جذب همکاریهای بين بخشي و مشارکتهای مردمي در پيشگيری و کنترل سوانح و حوادث
تدوين مدل اجرايي بومي توانمندسازی فارغالتحصيالن در راستای کارآفريني و ايجاد اشغال پايدار

*
*

تدوين مدل اجرايي (فرهنگي ـ اجتماعي) پيشگيری از بروز آسيبهای اجتماعي در دانشجويان

*

حوزه خزانه داری
برنامه استراتژيك  5ساله جمعيت هاللاحمر استان قم با رويکرد اقتصاد مقاومتي و برنامه های درآمدی

*

استفاده از تکنيك های نوين پالنت-بك و بايو چار در بهبود و استقرار پوشش گياهي در حوزه های آبخيز استان (رساله دکتری دانشجويي)

*

منشايابي تپه های ماسه ای با استفاده از خصوصيات ژئوشيميايي و مورفوسکوپي(رساله دکتری دانشجويي)

*

تعيين مناطق بحراني فرسايش و رسوب( از نظر نوع و شدت) در حوزه های آبخيز استان قم با استفاده از  GISو سنجش از دور()RS
17

اداره کل منابع طبيعي و
آبخيزداری استان قم

18

مديريت تعاون روستايي
استان قم

19

کميته امداد امام
خميني(ره)

21

مرکز خدمات حوزه های
علميه

پهنه بندی خطر سيل و تعيين مناطق تحت خطر سيل با دوره های بازگشت مختلف در حوزه های آبخيز استان با استفاده از داده های سنجش
از دور  GISو RS

*
*

بررسي پتانسيل مراتع در قالب طرح های مرتعداری تلفيقي در استان (رساله دکتری دانشجويي)

*

ارزيابي و پهنه بندی شدت بيابانزايي استان قم

*

بررسي سازگاری و استقرار گونه های درختي غيرمثمر با استفاده از فاضالب و توانمندی گونه های مختلف در ترسيب کربن و فلزات سنگين در
استان قم

*

بررسي روش های مناسب خريد محصوالت کشاورزی(توافقي و تضميني)

*

بررسي تهديدها و فرصت های خريدهای تضميني محصوالت کشاورزی

*

بررسي روش های برتر ايجاد ارزش افزوده توليدات محصوالت کشاورزی

*

مدل تعامل کميته امداد امام خميني(ره) با موسسات خيريه و عام المنفعه

*

شناخت نظام تقسيم کار ملي در خوزه خير و احسان و ارائه مدل نگاشت نهادی در اين حوزه

*

الگوی بهره مندی از ظرفيت کراود فاندينگ( تأمين مالي جمعي) در توسعه امور خير و کاهش فقر

*

الگوی شناسايي و بهره برداری از ظرفيت های اجتماعي و فرهنگي کشور برای توسعه خير و احسان

*

الگوی بهره مندی از ظرفيت های فناورانه در توسعه فعاليت ها و خدمات کميته امداد امام خميني(ره)

*

ظرفيت های قانوني کاهش فقر در مجموعه قوانين و مقررات کشور

*

الگوی ارزيابي و رتبه بندی موسسات خيريه

*

الگوی آينده پژوهي فقر در ايران

*

مدل مطلوب برون سپاری خدمات کميته امداد امام خميني(ره)

*

مدل مطلوب مددکاری امداد (ره) مبتني بر گفتمان ديني و متناسب با اقتضائات جامعه هدف

*

آمايش سرزميني طالب و روحانيون

*

طراحي الگوی معماری مطلوب مسکن متناسب با سبك زندگي اسالمي ايراني

*

طراحي الگوی مطلوب کارآفريني خانواده های طالب متناسب با شئون حوزوی

*

شناسايي و دسته بندی و الويت بندی مشاغل در شأن طالب و طراحي الگوی مطلوب اشتغال طالب با توجه به شأن و رسالت های حوزوی

*

راهکارهای تأمين مالي حوزه و روحانيت با در نظر گرفتن عقبه ،تاريخي و زمينه های شرعي

*

طراحي الگوی مطلوب تأمين معاش طالب و روحانيون

*

آسيب شناسي سازمان های دولتي مخصوصا خدمت محور در جذب ،حفظ و ارتقای نيروهای متخصص و کارآمد

*

چالش های توسعه فناوری اطالعات و گذار از سازمان های بوروکراتيك به سازمان های الکترونيك

*

بيماری های غيرواگير و واگيردار
تحقيق در سيستم های بهداشتي()HSR
علوم پايه
طب ايراني
بهداشت حرفه ای
بهداشت عمومي
بهداشت محيط
سالمت روان و مؤلفه های اجتماعي مؤثر بر سالمت
21

دانشگاه علوم پزشکي و
خدمات بهداشتي درماني
قم

آمار و اپيدميولوژی
سالمندی
علوم تغذيه
دندانپزشکي
آموزش و ارتقای سالمت جامعه
ورزش و سالمت
سالمت در منابع ديني
اخالق و فقه سالمت
سالمت معنوی اسالمي
نظام سالمت ديني
پرستاری
مامايي
شناسايي چالش های پيش روی خدمات اجتماعي و فرهنگي ارائه شده از سوی صندوق بازنشستگان کشوری با تأکيد بر نيازهای اجتماعي و
فرهنگي بازنشستگان

*

ميزان اثرگذاری خدمات اجتماعي و فرهنگي ارائه شده از سوی صندوق بازنشستگي کشوری بر وضعيت شاخص های کيفيت زندگي
بازنشستگان

*

مطالعه تطبيقي خدمات اجتماعي و فرهنگي ارائه شده از سوی صندوق های مختلف بازنشستگي در ايران

*

شناسايي راهکارهای غني سازی خدمات اجتماعي و فرهنگي ارائه شده از سوی صندوق بازنشستگي کشوری

*

سنخ شناسي سبك زندگي بازنشستگان صندوق بازنشستگي کشوری

*

23

شرکت گاز استان قم

بهينه سازی مصرف گاز در صنايع

*

24

شرکت شهرک های صنعتي
قم

ارائه مدل استارت آپي کارا در صنايع کوچك و متوسط

*

مطالعه روش های نوين سرمايه گذاری صنعتي و توليدی و ايجاد منابع نوين درآمدی پايدار برای شرکت شهرک های صنعتي

*

مطالعه اصالح ساختار بودجه ريزی شرکت شهرک های صنعتي مطابق با صورت های مالي

*

مطالعه چگونگي استقرار چرخه مديريت بهره وری شرکت شهرک های صنعتي

*

روش های جديد تأمين منابع مالي برای سازمان و شرکت شهرک های صنعتي
25

اداره کل دامپزشکي استان
قم

26

حوزه هنری قم

27

اداره کل ثبت احوال استان
قم

28

اداره کل پزشکي قانوني
استان قم

29

جهاددانشگاهي استان قم

*

ارزيابي خسارت اقتصادی ناشي از بروز آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در اپيدمي سال96

*

بررسي عوامل خطر و ميزان تأثير آن در بروز بيماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان

*

شناسايي ظرفيت ها و پتانسيل های استان قم در بخش فرهنگ و هنر()SWOT

*

الگوی مطلوب مديريت جهادی در مراکز فرهنگي و هنری

*

نقش فرهنگ و هنر در اقتصاد مقاومتي و رونق توليد(اقتصاد هنر)

*

کارکردهای فرهنگ و هنر اسالمي در مواجهه با عرفان های نوظهور

*

کارکرد فرهنگ و هنر در تحکيم و تعالي بنيان خانواده

*

تأثير هنر در مناسبات نسلي

*

رويکردها و شيوه های تربيت ديني به سبك زندگي ايراني-اسالمي با محوريت دو مؤلفه فرهنگ و هنر

*

تأثير نرخ باالی مهاجرت بر تغيير الگوهای فرهنگي در استان قم

*

راهکارهای افزايش مشارکت های مدني باتوجه به کارکردهای فرهنگي دستگاه های دولتي

*

تأثير رسانه های نوين ارتباطي بر ميزان عملکرد و گرايش های فرهنگي و هنری کارکنان سازمان ها

*

الگوی کاربست تفکر استراتژيك و مديريت استراتژيك در نهادهای فرهنگي و هنری

*

کارکرد شبکه های اجتماعي در نهادهای فرهنگي و هنری

*

الگوی تفکر سيستمي در مدريت مراکز فرهنگي و هنری

*

تيم سازی در سازمان های فرهنگي و هنری

*

تأثير موازی کاری دستگاه های فرهنگي بر کيفيت عملکرد آنها

*

ميزان مطلوبيت خدمات(کارکردهای) نهادهای فرهنگي -هنری استان قم از ديدگاه شهروندان

*

بررسي وضعيت فرهنگي مطلق مختلف استان قم (گسستگي و پيوستگي فرهنگي)

*

بررسي نقش هنر در انتقال مفاهيم تربيتي ،اجتماعي و فرهنگي

*

جمعيت و علل کاهش والدت در کشور

*

بررسي جامعه شناختي پديد طالق

*

بررسي راهکارهای اجرايي ارتقاء ضريب امنيت و کاهش خطرپذيری سامانه های اسناد هويتي

*

ماهيت اسناد هويتي از منظر حقوق داخلي و سياست جنائي مرتبط با آن

*

بررسي توانمندی های بخش غيردولتي در راستای برون سپاری فعاليت های تصدی گری

*

بررسي مقايسه ای صدمات ناشي از تصادفات واقعي و تصادفات ساختگي
احداث  clean Roomجهت ارئه خدمت در زمينه ی سلول درماني به عنوان اولين مرکز توليدکننده ی سلول  GMP gradeدر سطح
استان قم و استان های همجوار

*
*

انجام طرح تحقيقاتي در زمينه امکان تعريف يك استاندارد داده پرونده الکترونيك سالمت يك فرد
انجام طرح پژوهشي در زمينه راه اندازی بيمارستان تمام ديجيتال

*
*

انجام تحقيقات پايه در زمينه ی ژن های دخيل در مسيرهای سيگنالينگ سلول های بنيادی

*

انجام طرح های تحقيقاتي جهت دستيابي به پروتکل هايي با کارآيي بيشتر در زمينه ی استخراج  ،کشت و تمايز سلول های بنيادی

*

انجام طرح های تحقيقاتي در زمينه ی بهبود پروتکل های موجود به منظور استفاده از سلول های بنيادی مزانشيمي در درمان های ارتوپدی

*

انجام طرح های تحقيقاتي در زمينه ی استفاده از سلول های بنيادی مزانشيمي در تمايز سلول های بنيادی به سلول های جنسي بالغ

*

کاربردی کردن نتايج حاصل از طرح های تحقيقاتي در زمينه درمان ناباروری و طب ترميمي

*

انجام طرح های تحقيقاتي جهت دستيابي به روش های مناسب جهت آماده سازی آندومتر ،افزايش شانس  Implanationو کاهش سقط
جنين

*

انجام طرح های تحقيقاتي جهت دستيابي به روش های مناسب جهت آماده سازی آندومتر ،افزايش شانس  Implanationو کاهش سقط
جنين و بهبود نتايج باروری در بيماران مبتال به شکست مکرر النه گزيني

*

انجام طرح های تحقيقاتي جهت دستيابي به پروتکل هايي با کارآيي بيشتر در زمينه ی حفظ حداکثری کيفيت اسپرم و جنين پس از پروسه
فريز
انجام تحقيقات باليني و پايه برای افزايش درصد حاملگي در بيماران نابارور

*
*

انجام طرح های پژوهشي در زمينه ی زيرساخت های حقوقي و قانوني پزشکي از راه دور  Telemedicineدر ايران
بررسي و تدوين شاخص نوآوری و فناوری در تجاری سازی ايده ها و طرح های حوزه علوم انساني ،هنر و علوم اسالمي

*
*

بررسي و شناسايي عوامل کليدی موفقيت و شکست شرکت های فناور نوپا (استارتاپ ها)

*

طراحي مدل تيم سازی برای شرکت های دانش محور
31

پارک علم و فناوری استان
قم

31

شرکت سهامي آب و
فاضالب روستايي استان قم

32

اداره کل اموراقتصادی و
دارايي استان قم

*

طراحي مدل تجاری سازی ايده ها و محصوالت علوم انساني ،هنر و علوم اسالمي

*

طراحي مدل رفع گلوگاه ها و عبور از دره های مرگ در توسعه و تجاری سازی فناوری با تمرکز بر مدل های  MRL ،CRL ،TRLويژه
زيست بوم کسب و کار استان قم

*

بررسي و شناسايي موانع تجاری سازی محصوالت شرکت های دانش بنيان

*

راهکارهای عملي ارتقای سطح فناوری صنايع استان قم از سطح سنتي به سطح فناور و دانش بنيان

*

مطالعه و استخراج شاخص سرانه مصرف درمناطق روستايي

*

طراحي سيستم نشانه خدمت برای شبکه های توزيع خطوط آبرساني با استفاده از تحليل سلسله مراتبي

*

بررسي علل کاهش راندمان تصفيه خانه فاضالب و ارائه راهکارهای اجرايي جهت بهبود وضعيت

*

ارائه ابعاد و مؤلفه ها و سياست های حمايتي از رونق سرمايه گذاری و توليد بر موضاعات استاني

*

بررسي و تعيين اولويتهای سرمايه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی استان قم

*

بررسي و روش های گسترش و استفاده بهينه از ظرفيت های اقتصادی دارای مزيت و اولويت سرمايه گذاری در استان قم

*

نقش تشکل های بخش خصوصي استان قم در بهبود محيط کسب و کار

*

شناسايي و اولويت بندی عوامل مؤثر بر سرمايه گذاری مستقيم خارجي در استان قم

*

بررسي روش های گسترش و استفاده بهينه از ظرفيت های اقتصادی دارای مزيت و اولويت های سرمايه گذاری در استان قم

*

نقش و اهميت نظام قضايي در بهبود محيط کسب و کار

*

بررسي علل و عوامل فرار مالياتي و برآورد آن در استان قم

*

رتبه بندی عملکرد بانك های دولتي استان

*

رتبه بندی عملکرد بيمه های دولتي استان

*

بررسي نقش درآمدهای مالياتي در اقتصاد استان قم

*

بررسي نقش بورس منطقه ای در جهت تقويت تأمين مالي بنگاه های اقتصادی استان قم

*

چالش ها و تنگناهای قانون محاسبات عمومي کشور و ارائه راهکارهای اسالمي با رويکرد بودجه ريزی عملياتي

33

اداره کل انتقال خون استان
قم

34

اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمي استان قم

35

استانداری قم

*

تأثير سياست های دولت و موافقت نامه های سرمايه گذاری بر جريان سرمايه گذاری خارجي در استان قم

*

مداخالت منجر به افزايش اهدای خون بانوان

*

مداخالت منجر به افزايش تبديل اهداکنندگان بار اول و باسابقه به مستمر

*

راهکارهای افزايش کميت پالسمای Recovered

*

مداخالت منجر به افزايش جذب و حفظ اهداکنندگان با  Rhمنفي با تأکيد بر  Oمنفي و نقش آن در محدويت بحران

*

سبك زندگي شهروندان قم(موضوعات فرعي مثل رفتار با فرزند ،الگوی مصرف ،پوشش و آرايش و)...

*

بررسي و سياست گذاری ترويج فرهنگ شهروندی در قم

*

بررسي نقش سواد رسانه ای در کاهش آسيب های اجتماعي

*

بررسي سرمايه فرهنگي در استان قم

*

بررسي تغييرات فرهنگي در استان قم

*

بررسي سهم بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد قم

*

بررسي راهکارهای اشتغال زايي در حوزه هنر

*

مطالعه جمعيت شناختي هنرمندان قم

*

بررسي ظرفيت های فرهنگي هنری استان برای ارائه در هفته های فرهنگي در ساير کشورها

*

بررسي آسيب های و معضالت فرهنگي و اجتماعي مناطق حاشيه نشين در قم

*
حوزه پدافند غیرعامل

بررسي و تحقيقات علمي و ميداني علل وقوع مستمر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سطح استان و ارائه راهکارهای پيشگيرانه
بررسي منشأ تهديدات زيستي نوپديد با شموليت چرخه زيستي انسان ،دام ،آب،غذا،دارو و زيست محيطي ومکانيسم های پيشگيرانه وکاهشي
راهبردهای نظری و عملي اجرايي کردن الزامات و اصول پدافند غيرعامل در دستگاههای اجرايي استان برای مصونيت سازی زيرساختها
بررسي تهديدات سايبری و تاثير آن بر امنيت استان
راهبرد امنيت غذايي و تأثير ان بر سالمت رواني و جسمي همشهريان و احساس امنيت عمومي
راهبردهای تاب آوری زيرساخت ها و کالبدی شهری در مقابله با تهديدات با رويکرد پدافند کالبدی
نقش و تأثير پدافند اقتصادی در تعامل با اقتصاد مقاومتي
مولفه های قدرت پدافند سايبری در بازدارندگي و مصون سازی زيرساختها
حوزه مسائل امنیتی
بررسي نقش مناطق حاشيه نشين در افزايش يا کاهش احساس امنيت عمومي در بين شهروندان قم
بررسي علل افزايش ميزان جرم اولي ها در استان
بررسي علل افزايش ميزان خودکشي در استان و راهکارهای مقابله با آن
بررسي علل افزايش ميزان سرقت در استان و راهکارهای مقابله با آن
بررسي علل گرايش جوانان به استفاده از مواد مخدر در استان قم

بررسي نقش پايش تصويری در استان در کنترل و کاهش جرائم
بررسي علل گرايش جوانان به فرق و عرفان های نوظهور و راهای مقابله با آن
حوزه مسائل اجتماعی
تدوين مدل اجرايي برای برگزاری کارگاههای آموزشي اجتماع محور در سطح محالت و جلب مشارکت حداکثری مردم در کارگاهها
تدوين مدل اجرايي برای برگزاری کارگاههای آموزشي ارتقای مهارتهای اجتماعي در مدارس و مراکز علمي دانشگاههای استان
بررسي علمي و تدوين چهارچوب استاندارد جهت ارزيابي عملکرد و مديريت پروژه های کنترل و کاهش آسيب های اجتماعي در دستگاهها
بررسي علمي و تدوين چهارچوب استاندارد جهت ارزيابي عملکرد و مديريت مالي و اجرايي موسسات خيريه
ارائه الگوی کاربردی برای اجرای برنامه های نشاط اجتماعي متناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي استان
حوزه اقتصادی و اشتغال
بررسي راهکارهای اشتغالزايي فارغ التحصيالن
کمك اساتيد و اعضای هيئت علمي به مراکز رشد و شتاب دهنده ها
بررسي سند اشتغال استان و به روز رساني آن به همراه بررسي ميزان تحقق اهداف و چالش های روند اجرايي ان

