
مرکز/شرکت/سازمان/ستاناردیف
نام متقاضی  

موسسه/شرکت/سازمان

زمینه فعالیت  

تجاری/معدنی/صنعتی
عنوان پروژه پیشنهادی پژوهشی و فناوریشرح مسئله

نوع پروژه 

نیمه /آزمایشگاهی/مطالعاتی

تجاری سازی/صنعتی

با عنایت به اهمیت موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه در راستای رشد و صنعتیصمتسمنان1

پیشرفت متقابل ، و به جهت رفع موانع این ارتباط ، موضوع مورد 

.مطالعه قرار می گیرد 

بررسی و ارائه راهكارهای مناسب در زمینه 

ارتباط توانمند و موثر صنعت و دانشگاه

مطالعاتی

2

نظر به لزوم انجام مطالعات در راستای گسترش زنجیره تولید خودرو و صنعتیصمتسمنان

.قطعات آن در سمنان ، موضوع مورد پژوهش و مطالعه قرار می گیرد 

بررسی فنی و اقتصادی توسعه صنعت خودرو 

استان سمنان با رویكرد حل مسائل و مشكالت 

واحدهای قطعه ساز خودرو

مطالعاتی

3

مشكل نازل بودن  بهروری و سطح  تكنولوژی های معدن کاری  مرتبط معدنیصمتکردستان

در استان در قیاس با فناوری های نوین صنایع معدنی

تعیین سطح تكنولوژی و راههای ارتقائ آن در 

بخش معدن

مطالعاتی

4
تدوین برنامه راهبردی بخش صنعت ،معدن مشكل نبود دورنمای توسعه برا اساس مزیت های رقابتی ونسبی استانصنعتی معدنی و تجاریصمتکردستان

وتجارت استان کردستان

مطالعاتی

5
مطالعاتیآسیب شناسی صنایع  موجود استان کردستانتعطیلی و رکود بسیاری از واحدهاو طرحهای نیمه تمام  صنعتی استانصنعتی معدنی و تجاریصمتکردستان

6
خطر خروج فرش دستباف استان کردستان از گردونه فعالیت رقابتی صنعتی معدنی و تجاریصمتکردستان

در سطح ملی ومنطقه ای

آسیب شناسی و تدوین  راهبرد توسعه صنعت 

فرش دستباف استان کردستان

مطالعاتی

7

مشكل جانمایی استقرار واحدهای غبر مرتبط ،وجود مشكالت زیر ساختصمتکردستان

تعطیلی و تغییر کاربری –زیربنایی، عدم امكان توسعه واحدهای فعال 

بخشی از واحدهای موجود ،نبود تاسیسات وامکانات زیربنایی وبهداشتی 

مشترک ،مشکل توسعه شهرک های موجود

آسیب شناسی شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع 

مستقردر آنها دراستان و ارایه راه حل رفع 

مشكالت آنها

مطالعاتی

8

آسیب شناسی شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع محاصره شدن شهرکها اصلی توسط نواحی مسكونی غیر مجازصمتکردستان

مستقردر آنها دراستان و ارایه راه حل رفع 

مشكالت آنها

مطالعاتی

9

بهره وری پایین و  بهدر رفتن منابع معدنی استان  دبدلیل ناقص بودن معدنیصمتکردستان

مطالعات زمین شناختی استان بمنطور شناسایی مزیت های اقتصادی 

قابل سرمایه گذاری بخش  معدن دراستان

بررسی و تهیه نقشه جامع معدنی استان 

کردستان در شیت های شهرستانی  از منظر زئو 

شیمی ، ژئو فیزیک و زمین شناسی هوایی  

بمنظور دستیابی با آنومالی های و ذخایر معدنی .

استان در قالب پروه  زنجیر های  و مرتبط بهم

مطالعاتی
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چرخه فقر ،بیكاری و توسعه نیافتگی در استان کردستان دهه هاست  صنعتی معدنی و تجاریصمتکردستان

نه تنها ادامه داشته بلكه فاصله روزافزون  بسیار معنا داری را با 

استانهای قطبی کشور پیدا کرده است  که با توجه به تغییر شرایط 

وعدم امكان حقوقی دولت در شرایط حاضر  ابزار قانونی رفع 

محرومیت ها در دست ندارد

آسیب شناسی حقوقی ،بررسی قوانین ومقررات 

مرتبط با بخش صنعت ومعدن بمنظور دستیابی به 

پیش نویس طرحها ولوایح قابل طرح بمنظور رفع  

محرومیت اقتصادی از سیمای استان و کمک به 

تسریع  توسعه صنعتی ومعدنی استان

مطالعاتی

11

عقب ماندگیهای  ومشكالت تكنیكی بخش های اقتصادی علل فنی مهندسیصمتکردستان

الخصوص بخش صنعت استان و بیكاری فارغ التحصیالن مراکز آموزش 

نفر از 5000عالی و ساالنه  فارغ اتحصیل شدن و بیكاری  قریب به 

دانشجویان استان از مرکز آموزش عالی وکم تجربگی فارغ التحصیلین 

دانشگاهی

امكان سنجی ضرورت ایجاد مجتمع واحدهای 

فنی مهندسی و مراکز تحقیق  استان کردستان

مطالعاتی

12

تحلیل و ارزیابی سطح دسترسی سازمان های صنفی بعنوان هدف تجاریصمتکردستان

نهایی در دریافت مكاتبات

بررسی نحوه اطالع رسانی جامع به سازمانهای 

صنفی کشور و اعمال سیستم گسترده آنی و به 

روز

مطالعاتی

13

غیرفعال بودن بازارچه مرزی سیف سقز علی رغم وجود بازار هدف تجاریصمتکردستان

اقلیم کردستان

بررسی نقش بازارچه مرزی سیف سقز بر اشتغال 

و درآمد خانوارهای شهری و روستایی و بررسی 

علل عدم موفقیت آن در طی چند سال اخیر

مطالعاتی

14

از بین رفتن تدریجی نقشه ها و واگیره های اصیل فرش دستباف فرشصمتکردستان

لزوم  انتقال اطالعات و تجارب  دست اندرکاران فرش دستباف .  بیجار

پیشگیری از * به نسل های آینده در قالب یک مجموعه کامل و معتبر 

فراموشی تدریجی سرمایه های کهن و اصیل فرش دستباف بیجار

راهكارهایی برای  شناسایی و جمع آوری نقشه ها 

و واگیره های فرش دستباف و تأثیر آن بر رونق و 

صنعت فرش دستباف  –توسعه هنر 

مطالعاتی

15

  فقدان مجموعه سیستماتیک و منسجم جهت تولید فرش علیرغم*فرشصمتکردستان

وجود حلقه های مختلف زنجیره تولید

بررسی اقدامات الزم جهت ایجاد خوشه  و 

شهرک های  صنعتی تولید فرش دستباف  استان

مطالعاتی

16
آسیب شناسی و ارائه راهكارهای مؤثر جهت تعارض روستاییان و ساکنین اطراف معادن با بهره بردارانمعدنصمتکردستان

مرتفع نمودن تعارضات

مطالعاتی

17

انباشت ضایعات و پسماندهای ناشی از فعالیت های سنگبری متعدد معدن صنعتیصمتکردستان

شهرستان قروه در محل واحدها و داخل شهرک ها و نیز نحوه دفع این 

پسماندها در حال حاضر از معظالت مدیران واحدها و نیزاز مخاطرات  

زیست محیطی شهرستان می باشد که با توجه به عدم اقدام پژوهشی 

در خصوص کاربرد پسماند در صنعت در واقع این فرصت کسب و کار 

به تهدیدی برای بخش دیگری از این صنعت تبدیل شده است

طرح فرآوری و استفاده از پسماندهای  واحدهای 

سنگبری

مطالعاتی
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 این مسئله بعنوان یكی از حلقه های  زنجیره مسائل فرا روی  توسعه فنی مهندسیصمتکردستان

در استان مهم و با پیش فرض تامین و تقویت  زیر ساخت های مورد 

نیاز توسعه کیفی و کمی خدمات فنی مهندسی همانند برج واحدها ، 

تقویت حوزه طراحی ، تقویت آزمایشگاههای ابزار دقیق ، اکردیته ها 

ی همكار استاندارد ، فناوری اطالعات ،حوزه های کاربردی برق 

مكانیک بیوتک ، عمران ، صنایع حوزه غذایی ،شیمیایی،کانی غیر 

فلزی ،سلولوزی فرواری های کشاورزی و دامی ،حوزه امور معادن 

فلزی غیر فلزی ،حوزه های مدیریت و کنترل کیفیت حوزه سالمت 

وپزشكی   با ایجاد ساماندهی ساختاری و حوزه سیاست گذاری برای 

توسعه فعالیت در جامعه هدف  می تواند بعنوان مزیت مكمل محسوب 

گردد

مشكالت و ارائه راهكارهای توسعه صادرات 

خدمات فنی و مهندسی استان کردستان در 

بازارهای هدف؛ با تاکید بر تامین مالی

مطالعاتی

19
تعیین سطح وراه کارهای اراتقا بهروری در مشكل سطح نازل بهروری بنگاههاصنعتیصمتکردستان

بنگاههای صنعتی مهم استان

کاربردی/ مطالعاتی

20

شناسایی مسائل و مشكالت صادرات استان و تجاریصمت یزد

ارائه راهكارهای کاربردی با رویكرد اقتصاد 

مقاومتی

مطالعاتی

21
آسیب شناسی صادرات محصوالت استراتژیک تجاریصمت یزد

استان به بازارهای هدف

مطالعاتی

22
بررسی راهكارهای نفوذ در بازارهای هدف با صنعتی-تجاریصمتیزد

رویكرد محصوالت تولیدی در استان یزد

مطالعاتی

23

چابكی نیروی انسانی و عوامل موثر بر آن در تجاری-معدنی-صنعتیصمت یزد

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

مطالعاتی

24

ترسیم نقشه راه نوآوری در سازمان صنعت، تجاری-معدنی-صنعتیصمت یزد

معدن و تجارت استان یزد و راهكارهای ارتقای آن

مطالعاتی

25
عوامل موثر در برگزاری موفق نمایشگاه های تجاریصمت یزد

تجاری در جهت توسعه استانی و ملی

مطالعاتی

26
راهكارهای جذب و سرمایه گذاری صنایع دانش صنعتیصمت یزد

بنیان در استان یزد

مطالعاتی

27
نیاز سنجی ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به تجاری-معدنی-صنعتیصمت یزد

بخش های صنعت، معدن و تجارت

مطالعاتی

28
 خروج ذرات ریز آرد از فیلتر های کارخانه و عدم اندازه گیری آلودگی صنعتیشرکت تولیدی آرد لیوناسیستان و بلوچستان

.روزانه این ذرات 

آزمایشگاهی و نیمه - مطالعاتی اندازه گیری ذرات خروجی از فیلترها

صنعتی
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در کشور  (مصرف شده) کارخانه بازیافت روغن موتور 200 آمار موجودصنعتیشرکت بهتاز دیزل زاهدانسیستان و بلوچستان

و لجن اسیدی صنایع تصفیه مجدد روغن موتور مصرف شده

لجن اسیدی صنایع تصفیه مجدد روغن موتور 

مصرف شده به پوکه صنعتی، قیر و محصول قابل 

عرضه دربازار

نیمه - آزمایشگاهی - مطالعاتی 

صنعتی و تجاری

30

- استخراج سریع اطالعات با کمک داده های ماهواره ای در زمان کم معدنیصمتسیستان و بلوچستان

شناسایی آکتراسیونهای مرتبط با کانی سازی

استخراج آلتراسیونهای زمین شناسی با استفاده 

 ASTERاز تصاویر چند سنجنده ای، 

(ESA)SENTINEL 2، OLI(LANDSAT 8)  و

داده های طیف سنجی آزمایشگاهی

آزمایشگاهی- مطالعاتی 

31
امكان سنجی فرآوری منیزیت در استان سیستان بوجود ذخایر منیزیت و دولومیت در سطح استان معدنیصمتسیستان و بلوچستان

و بلوچستان

آزمایشگاهی- مطالعاتی 

32

استفاده از قابلیت  – مستعد بودن منطقه از لحاظ فعالیت آتش فشانی  معدنیصمتسیستان و بلوچستان

های سنجش از دور و تصاویر حرارتی و پایش تغیرات سطحی

پایش تغییرات و جابه جایی سطحی کوه های 

آتشفشانی بزمان و تفتان با استفاده از تصاویر 

SARحرارتی و 

آزمایشگاهی- مطالعاتی 

33

تكوین پترولوژیكی و ژئو شیمیایی آتشفشان  همراهی موادمعدنی با سنگ های آتش فشانی معدنیصمتسیستان و بلوچستان

های تفتان و بزمان با تاکید برفازهای مختلف 

فورانی و متالوژنی آنها

آزمایشگاهی- مطالعاتی 

34

سواحل مكران به لحاظ جایگاه ژئوپلیتیک می تواند در اتخاذ تجاریصمتسیستان و بلوچستان

استراتژی فرامنطقه ای برای کشور اهمیت به سزایی داشته باشد و 

باعث فعالیت مضاعف ترانزیت کاال وفعال کننده کریدور شمال به 

جنوب و شرق و غرب گرددو با اتصال کشورهای آسیای میانه به آبهای 

.آزاد  کشورهای شرق به غرب گردد

بررسی ظرفیت های بالقوه توسعه سواحل مكران 

و نقش آن در توسعه جنوب شرق

تجاری- مطالعاتی 

35

با توجه به ظرفیت های تجاری و اقتصادی استان و استفاده از موقعیت تجاریصمتسیستان و بلوچستان

ترانزیتی جهت ورود به بازارهای آسیای میانه شناسایی روابط تجاری و 

پیشرفت استان به جهت توسعه و جذب سرمایه و روابط تجاری با 

.کشورهای همسایه ضروری است 

نقش استان در توسعه روابط تجاری و اقتصادی 

کشور با کشورهای منطقه

تجاری- مطالعاتی 

36

توانایی های بالقوه منابع طبیعی و موقعیت استراتژیكی استان به تجاریصمتسیستان و بلوچستان

خوبی مطرح شده است با توجه به قرابت مكانی این استان با 

کشورهای نظیر افغانستان ، پاکستان و عمان و راههای ارتباطی 

دریایی،ریلی ،خاکی می توان نتایج و دستاوردهای بهتری  در زمینه 

توسعه صادراتی داشته باشیم بنابراین باید عوامل موثر بر صادرات 

غیرنفتی استان شناسایی شود

نقش استان سیستان و بلوچستان در افزایش 

 10صادرات کاال و خدمات غیرنفتی به میزان 

میلیارد دالر

تجاری- مطالعاتی 
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روند کنونی واردات موجب شده است که توانایی تولیدکنندگان داخلی تجاریصمتسیستان و بلوچستان

در رقابت با تولیدکنندگان خارجی تضعیف شود و بسیاری از فعالیت 

های اقتصادی توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد در نتیجه تولید 

داخلی در رشد اقتصادی تحت تاثیر منفی واردات قرارگرفته و به تبع 

.ان افزایش بیكاری را نیز در پی داشته است

ارائه راهبردهای اساسی به منظور مدیریت 

کاربردی واردات

تجاری- مطالعاتی 

38

تاثیر مرزنشینان استان از لحاظ موقعیت اجتماعی ،سیاسی ، امنیتی و تجاریصمتسیستان و بلوچستان

اقتصادی پوشیده نیست  طی سنوات گذشته فعالیت بازرگانی درقالب 

صادرات مرزی رونق خود را از دست داده است و پدیده های مهاجرت 

، قاچاق و گرایش به تجارت غیر رسمی افزایش یافته است لذا فرصت 

همجواری استان با کشورهای افغانستان و پاکستان با وجود بازار های 

مصرف بی رقیب از یک سوو شرایط خاص حاکم بر آن کشورها از سوی 

دیگر براهمیت نقش مرزنشینان بیشتر کرده است

بررسی نقش مرزنشینان در ارتقاء سطح بازرگانی 

خارجی

تجاری- مطالعاتی 

39

بخش صنعت ،معدن و تجارت استان به عنوان زیر بخش های مهم در صنعتی ، معدنی و تجارتصمتسیستان و بلوچستان

فرآیند توسعه اقتصادی برای بسیج توانمندی های استان از اهمیت 

زیادی برخوردار است

تدوین استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت 

استان سیستان و بلوچستان

مطالعاتی

40

اولویت بندی عوامل مؤثر بر خوشه . برندینگ باتوجه به قابلیت ها و پتانسیل های شیالتی  استانصنعتی و تجاریصمتسیستان و بلوچستان

شیالت و توسعه صادرات محور در بازار کشورهای 

منطقه

نیمه صنعتی و - مطالعاتی 

تجاری سازی

41
تدوین استراتژی توسعه صنعتی خوشه خرما در باتوجه به قابلیت ها و پتانسیل های خرمای  استانصنعتیصمتسیستان و بلوچستان

استان

صنعتی- مطالعاتی 

42
باتوجه به قابلیت ها و پتانسیل های معدنی استان و وجود کمر بند معدنیصمتسیستان و بلوچستان

افیولیتی

بررسی پتانسیل های نیكل و پالتین در سنگ 

های اولترا بازیک استان

نیمه - آزمایشگاهی - مطالعاتی 

صنعتی

43

نیاز به اندازه گیری بهره وری و شناسایی راهكارهای ارتقاء بهره وری اداریصمتسیستان و بلوچستان

سازمانی در سازمان صمت استان

استقرارچرخه مدیریت بهره وری در سازمان 

صنعت، معدن و تجارت و  تدوین سند بهره وری 

سازمان صمت استان س و ب

مطالعاتی

44

نیاز به اندازه گیری شاخص های بهره وری در بخش صنعت ، معدن و صنعتی و معدنی و تجاریصمتسیستان و بلوچستان

تجارت استان و شناسایی راهكارهای ارتقاء بهره وری بخش های 

صنعت ، معدن و تجارت استان

استقرارچرخه مدیریت بهره وری در بخش 

صنعت، معدن و تجارت و تدوین سند بهره وری 

بخش صنعت، معدن و تجارت سیستان و 

بلوچستان

مطالعاتی
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ایجاد بازارچه های مرزی درحقیقت برای ساماندهی تجارت مرزی در تجاریصمتسیستان و بلوچستان

استان های مرزی صورت گرفته که در امرصادرات نقش بسزایی 

اما بازارچه های مرزی از تمام توان خود در جهت . ایفاکرده است

گسترش تجارت مرزی بهره نمی گیردکه باید علت این مسئله 

.موردبررسی قرارگیرد

بررسی عملكرد و نقش بازارچه های مشترک 

مرزی استان در توسعه تجارت کریدورمحورشرق

تجاری- مطالعاتی 

46

یكی از مهمترین ویژگیهای استان سیستان و بلوچستان از نظر زمین معدنیصمتسیستان و بلوچستان

شناسی وجود رخنمون های گسترده  از سنگهای افیولیتی  می باشد و 

در مورد موضوع این .  مطالعه آنها  از جنبه های مختلف الزم است

تحقیق نیز تا کنون مطالعه ای در این استان صورت نگرفته است و 

مسلما شناخت  رفتار و مقدار عناصر  در سنگ های افیولیتی می تواند 

.مفید باشد

شناسایی عناصر نادر خاکی در مجموعه  سنگ 

های افیولیتی استان سیستان و بلوچستان

آزمایشگاهی- مطالعاتی 

47

بررسی روند صادرات مرزی در استان بوشهر در شناخت دالیل گرایش روش تجاری از صادرات به وارداتتجاریصمتبوشهر

 سال اخیر با رویكرد چرایی گرایش این رویه 50

تجاری از صادرات به واردات

مطالعاتی

48

 استان بوشهرباتوجه به شرایط اقلیمی وسواحل خلیج فارس از معدنیصمتبوشهر

پتناسیل باالیی درزمینه استحصال امالح تبخیری برخورداراست 

درحال حاضر به لحاظ تامین بخشی از آب  مصرفی استان نسبت به .

احداث آب شیرین کن  دردریا اقدام شده است که عالوه بر ااستحصال 

آب شیرین ؛شورابه  یا تلخاب به جا مانده از تولیدات آب شیرین کن 

که این شورابه ها مجدد راهی دریا می شوند به .ها نیز حاصل می شود 

لحاظ غلظت این شورابه ها از پتانسیل بسیار مناسبی به لحاظ عناصر 

معدنی برخوردادرهستند وامكان استحصال امالح منیزیم ؛پتاسیم 

ولیتیم درادامه فرایند استحصال نمک از آب دریا به توجه به اهمیت  

.بسیار عناصر موصوف از ارزش بسیار باالیی برخوردار است

بررسی امكان استحصال عناصر درشورابه های  

حاصل از آب شیرین کن ها دردریا

مطالعاتی

49
مطالعه ترانزیت کاال از منظر تحلیل هزینه و فایده و تاثیر آن در تجاریصمتبوشهر

.توسعه و پیشرفت مناطق مشمول 

تجزیه و تحلیل هزینه و فایده ترانزیت کاال از 

استان بوشهر

مطالعاتی

www.ipwna.ir



50

با توجه به اینكه در سطح استان اطالعات برندهای ثبت شده وجود تجاریصمتبوشهر

ندارد و همچنین با عنایت به اینكه ثبت برند و نشان تجاری یكی از 

ضروریات ایجاد تمایز و فروش بین بنگاههای استان با استانهای دیگر 

لذا جهت برنامه ریزی آتی نیاز به تهیه کتابچه از . محسوب می گردد

همچنین نیاز است که برندهای تولیدی .برندهای استان می باشد

.صادراتی استان شناسایی گردد

 تهیه بانک اطالعاتی از برندهای استان بوشهر     

(تهیه کتابچه)

مطالعاتی

51

شناخت قوانین و مقررات تجاری با کشور قطر، شناخت و ارائه راهكار تجاریصمتبوشهر

در خصوص چگونگی برقراری روابط تجاری پایدار با کشور قطر

 فرصت ایجاد شده در کشور قطر چه تاثیری در 

توسعه بنادر دیر و بوالخیر دارد؟

مطالعاتی

52

مطالعه بازارها و کاال های تولیدی استان ،  بازار کشور های حوزه خلیج تجاریصمتبوشهر

فارس

 مطالعه بازار کاال های تولیدی استان             

 بوشهر که توان رقابت و حضور در خارج از کشور

.را دارند

مطالعاتی

53

همواره یكی از مشكالت مطروحه باال بودن قیمت تمام شده تولید در صنعتیصمتبوشهر

ضرورت دارد که در . استان نسبت به استانهای دیگر مطرح می گردد

این مطالعه بررسی گردد در چه زمینه هایی صنایع استان قابلیت 

رقابت با سایر صنایع را دارد و چگونه می توان صنایع فاقد رقابت 

.پذیری را به سطح رقابت پذیری ارتقاء داد

بررسی میزان رقابت پذیری صنایع استان ، دالیل 

و راهكارها

مطالعاتی

54

در حال حاضر در سطح جهان نسل چهارم انقالب صنعتی در حال معدنی/صنعتصمتبوشهر

 درصد از وسایل 80شكل گیری است به طوری که در چند سال آینده 

لیكن مشاهده . آشپزخانه و منزل از طریق اینترنت کنترل می گردد

غیر )می گردد که اغلب صنایع استان هنوز از نسل اول انقالب صنعتی 

حتی نسل دوم که مكانیزه بوده در اکثر . استفاده می نمایند (مكانیزه

واحدها به صورت کامل وجود ندارد نیاز است که برای همگامی با 

.تكنولوژی های روز جهان بررسی در این خصوص انجام شود

 بررسی تكنولوژی منسوخ و ارایه راهكار جهت 

افزایش سطح فناوری صنایع و معادن استان

مطالعاتی

55

با توجه به اینكه بهره وری از  دو  مولفه های اساسی اثر بخشی و صنعت معدن و تجارتصمتبوشهر

اثر بخشی یعنی در راستای هدف حرکت . کارایی تشكیل شده است 

کردن، کارایی یعنی فعالیت را با حداقل هزینه انجام دادن نتیجتاً نیاز 

است بررسی در خصوص بهره وری در سطوح اداری و بنگاههای 

صنعتی استان صورت پذیرد و میزان بهره وری آنان مورد سنجش قرار 

.گیرد و در پایان راه حل الزم برای ارتقاء بهره وری ارائه گردد

سنجش میزان بهره وری در بخش صنعت معدن و 

تجارت

مطالعاتی
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آمادگی جامع اصناف به نحوی که درهنگام بحران های طبیعی  نظیر تجاریصمتبوشهر

سیل ، زلزله ، جنگ وسایر بحرانهای دیگر بتواند با امكانات وتوانایی 

های خود به یاری مردم ودولت درتامین مایحتاج مردم بشتابد

مطالعاتینقش اصناف در مدیریت بحران

57

 20صنوف آالینده زیست محیطی و برخی صنوف دیگر به استناد بند تجاریصمتبوشهر

 شهرداری ها جزو مشاغل مزاحم شناخته شده و بعضا 55ماده 

مشكالتی را برای همسایگان و محیط اطراف خود فراهم می آورند و به 

همچنین . ویژه ورودی شهرها را از لحاظ گردشگری مخدوش می کنند

سختگیری های نیروی انتظامی مانند جلوگیری از بارگیری و تخلیهء 

این صنوف نیز مزید بر علت شده و این صنوف را به رفتن به حاشیهء 

شهرها ترغیب می کند

ساماندهی واحدهای صنفی آالینده ،دفاع از 

حقوق شهروندان

مطالعاتی

58

باتوجه به اینكه استان بوشهر درمناطق گرمسیری واقع است وهزینه تجاریصمتبوشهر

برق مصرفی برخی ازصنوف نظیر واحدهای صنفی که به نوعی دارای 

وسایل سرکننده هستندوبا نگهداری اقالم مواد غذایی مواجه هستند 

افزایش می یابد لذا ضروری است که جهت برداشتن بارهزینه های 

اضافی وجلوگیری از ورشكستگی تدابیر الزم اندیشیده شود

حمایت از صنوف پر مصرف و رفع مشكالت 

اقتصادی آنان جهت ادامه فعالیت

مطالعاتی

59

برقراری توازن منطقه ای از منظر شاخص های آمایش سرزمین و تجاریصمتبوشهر

شناسایی ظرفیت های ایجاد اشتغال در زیر بخش های اقتصادی ایران 

 و اقتصاد 44با تاکید بر نقش بخش خصوصی داخلی و تحقق اصل 

مقاومتی

مطالعاتیبرنامه اصناف در اجرای اقتصاد مقاومتی

60

این پروژه جهت ایجاد الگوی کسبه محوری و ارتباط موثر و مفید و تجاریصمتبوشهر

کاربردی بین واحدهای صنفی و اتاق اصناف مرکز استان بوشهر انجام 

در این پروژه سیستم مدیریت صنفی، درآمدزایی اتاق . خواهد گرفت

اصناف، کسبه محوری، شناخت کلی نقاط ضعف و قوت ارتباطات بین 

اتاق اصناف و کسبه بوشهر، شناخت و تدوین مشكالت اعضا و نقش 

اتاق اصناف در برطرف نمودن آن مشكالت، موانع موجود در ارتباط 

بین اتحادیه های صنفی و کسبه بوشهر انجام خواهد شد

بررسی نقش اتاق اصناف در بهبود کسب و کار 

واحدهای صنفی شهرستان بوشهر

مطالعاتی
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این پروژه جهت پایش اتحادیه های صنفی و روزآمد کردن سیستم تجاریصمتبوشهر

های مدیریت و درآمدزایی و عضو محوری، شناخت کلی نقاط ضعف و 

قوت سیستم اداری، شناخت و تدوین مشكالت اعضا، موانع کاری 

اتحادیه های صنفی و تدوین سیستم پیشنهادات انجام خواهد شد

شناسایی مسایل و مشكالت اتحادیه های صنفی 

شهرستان بوشهر و ارائه راهكارهای مناسب و 

مفید و موثر در جهت رفع مشكالت اتحادیه های 

صنفی

مطالعاتی

62

سازمان حمایت مصرف تهران

کنندگان و تولیدکنندگان

تعریف مناسب ترین مدل کاربردی نظارت و بازرسی در اسالم در تجاری

شرایطاقتصادی کشور و تبیین مدل اجرایی اسالم و حكومت اسالمی 

در حوزه های قیمت و نظارت بر قیمت، تجارت و تنظیم بازار، حقوق 

مصرف کنندگان و تولید کنندگان و رسیدگی به شكایات

بررسی وتبیین شیوه های نظارت بر بازار در 

دوران پیامبر و روزآمد نمودن آن

کاربردی/مطالعاتی

63

سازمان حمایت مصرف تهران

کنندگان و تولیدکنندگان

ارائه مدل کاربردی و پیش نگر نحوه نظارت و رصد عوامل موثر بر ثبات تجاری

بازار و حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و استخراج تحوالت و 

نوسانات بازار به خصوص نوسانات بحران زا

کاربردی/مطالعاتیروش های کاربردی نظارت پیشگیرانه و آینده نگر

64

سازمان حمایت مصرف تهران

کنندگان و تولیدکنندگان

تبیین جایگاه و ساختار اداری و سازمانی مناسب برای سازمان حمایت تجاری

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ارائه پیشنهاد

نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان به عنوان نهاد حاکمیتی در حوزه 

تنظیم بازار

کاربردی/مطالعاتی

65

سازمان حمایت مصرف تهران

کنندگان و تولیدکنندگان

مدل بهینه و موثر در بكارگیری فناوری های نوین اطالعات در ارتقا و تجاری

رعایت حقوق مصرف کننده

نقش کاربردی و اثرات فناوری های نوین اطالعات 

در کشورهای منطقه و توسعه یافته در نظارت بر 

بازار و رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید 

کنندگان

کاربردی/مطالعاتی

66

سازمان حمایت مصرف تهران

کنندگان و تولیدکنندگان

شیوه های توانمند کردن انجمن ها و تبیین مهمترین شاخص های تجاری

تاثیرگذار بر توانمند کردن انجمن های حمایت از حقوق مصرف 

کنندگان در شرایط حاکم بر کشور

شیوه های توانمند نمودن انجمن های حمایت از 

حقوق مصرف کنندگان در دیگر کشورها و مدل 

بومی آن

کاربردی/مطالعاتی

67

سازمان حمایت مصرف تهران

کنندگان و تولیدکنندگان

تعریف مناسب ترین مدل کاربردی سنجش رضایت مصرف کننده تجاری

ایران... متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

کاربردی/مطالعاتیسنجش رضایت مصرف کننده

68
کاهش انواع گوگرد موجود در ذخایر زغاسنگ کاهش گوگرد از زغالسنگمعدن و صنایع معدنیایمیدروتهران

طبس

نیمه صنعتی

69

انجام مطالعات استحصال فلزات ارزشمند از استحصال فلزات ارزشمند از ضایعات الكتریكیمعدن و صنایع معدنیایمیدروتهران

ضایعات الكتریكی و الكترونیكی در مقیاس 

نیمه صنعتی

نیمه صنعتی

70
انجام مطالعات استحصال آلومینا از آلونیت در استحصال آلومینا از آلونیتمعدن و صنایع معدنیایمیدروتهران

مقیاس نیمه صنعتی

نیمه صنعتی
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های انجام مطالعات استحصال وانادیوم از سربارهاستحصال فلزات ارزشمند از سرباره های فوالد سازیمعدن و صنایع معدنیایمیدروتهران

وانادیوم دار در مقیاس نیمه صنعتی

نیمه صنعتی

72
 توسعه فناوری های تولید فلزات پیشرفته موردنیاز صنایع با فناوری     معدن و صنایع معدنیایمیدروتهران

باال

فرآوری و استحصال عناصر نادر خاکی در مقیاس 

نیمه صنعتی

نیمه صنعتی

73
 توسعه فناوری   به کارگیری انرژی های پاک و تجدیدپذیر با تاکید بر معدن و صنایع معدنیایمیدروتهران

انرژی فتو ولتائیک در معادن و صنایع معدنی کشور

 Silicon)راه اندازی واحد تولید سیلیكون  فلزی 

Metal)  در  کشور

صنعتی

74

شرکت سهامی تهران

نمایشگاههای بین المللی 

ا.ا.ج

تجاری
طرح ریزی، اولویت بندی مبانی طراحی و استقرار پدافند غیرعامل و با 

اخذ تایید سازمان پدافند غیرعامل اجرا گردد

بررسی و شناسایی الزامات سیستم پدافند 

غیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین 

ا.ا.المللی ج

مطالعاتی

75

شرکت سهامی تهران

نمایشگاههای بین المللی 

ا.ا.ج

تجاری
پیاده سازی نظام مدیریت سبز در شرکت سهامی نمایشگاهبین المللی 

ا.ا.ج

طرح مطالعاتی و پیاده سازی نظام مدیریت سبز 

مطالعاتیا.ا.در شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ج

76

نحوه رفتار کشورهای خارجی در مورد معادن واقع در منابع طبیعی و معدنیصمتتهران

بررسی در سطح جهانی در مورد دستگاه حاکمیتی بر . محیط زیست

نحوه اقدام . بخش معدن به منظور بهینه سازی امور معدنكاری

.کشورهای خارجی در مورد استعالمات از سایر دستگاه های اجرایی

راهكارهای روان سازی روابط بین دستگاه های 

اجرایی دولتی به منظور توسعه فعالیت بخش 

.غیردولتی

تجاری سازی/مطالعاتی

77

نحوة قیمت گذاری مادة معدنی جهت اخذ حقوق تسهیل در امور اداری و مالی در بخش دولتمعدنیصمتتهران

دولت درکشورهای معدنی و دستگاه سیاستگذار، 

.تعیین و وصول کننده

تجاری سازی/مطالعاتی

78

عدم ورود دولت در حوزه هایی که توسط بخش غیردولتی انجام معدنیصمتتهران

می شود، نحوه بسترسازی در حوزه معدن، نحوه واگذاری صحیح 

.به منظور حصول اطمینان از ادامه روند

تعریف وظایف بخش دولتی و غیردولتی در حوزة 

.معادن به منظور امكان رقابت پذیری

تجاری سازی/مطالعاتی

تجاری سازی/مطالعاتیاکتشاف و فرآوری عناصر نادرخاکیایجاد ارزش افزوده باالمعدنیصمتتهران79

تجاری سازی/مطالعاتیفروشویی زیست محیطیروش نوین در فرآوریمعدنیصمتتهران80

تجاری سازی/مطالعاتیارزیابی ریسک در معادن خطرآفرینکاهش حوادث در معادنمعدنیصمتتهران81

تجاری سازی/مطالعاتینحوه احداث و پوشش سد باطلهارتقا زیست محیطیمعدنیصمتتهران82

83

پژوهش در زمینه تاثیرات توسعه عملیات فرهنگ سازیمعدنیصمتتهران

به لحاظ فرهنگی، )معدنكاری بر جوامع محلی 

(اجتماعی و اقتصادی

تجاری سازی/مطالعاتی

84
 پژوهش در زمینه عدم توفیق در صادرات توسعه صادراتمعدنیصمتتهران

سنگهای تزئینی فراوری شده

تجاری سازی/مطالعاتی
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معاونت امور صنعتی /صمتگیالن

و معدنی

طی سال های گذشته به دالیلی چون نبود سیاست صنعتی راهبردی و همین طور الیی گری بیش تجاری

از اندازه نمایندگان مجلس ، تعداد بیش از اندازه ای از بنگاه های تولیدی چه در قالب شهرک 

برخی از این واحدها فعال و برخی نیمه فعال و . صنعتی و چه در قالب مجزا تاسیس شده است 

با توجه به تاثیر مهم مقیاس تولید در بسیاری از . برخی نیز به مرحله بهره برداری نرسیده اند 

رشتهفعالیت  های صنعتی بر کاهش متوسط هزینه تولید ، باید با تدوین سیاست صنعتی مشخص 

و با رویكرد آینده نگرانه و راهبردی ، زمینه را برای بهره برداری از صرفه های ناشی از مقیاس 

.فزاینده فراهم کرد

تدوین سیاست های راهبردی  واحدهای غیر 

فعال و نیمه فعال  و ارائه راهكارهایی به منظور 

فعال سازی مجدد

طرح پژوهشی مطالعاتی میدانی

86

معاونت امور /صمتگیالن

بازرگانی و توسعه تجارت

ارایه راهكارهای افزایش مشارکت صنوف مشمول طرح انتقال، به خریداری زمین در صنفی-تجاری

مجتمع های صنفی خدماتی مصوب به منظور ارتقاء کیفیت مدیریت وکاهش آلودگی 

درسال . های زیست محیطی ناشی از تجمع صنوف یكسان در سایت ها ی مجتمع است

شهرداری رشت،اتحادیه های )های اخیرعدم نظارت مناسب ازسوی مبادی مرتبط 

بر مجتمع صنفی خدماتی باعث ایجاد مشكالتی شامل آلودگی حاصل ازجمع (.مرتبط و

آوری نامناسب پسماندهای ناشی ازروند فعالیت سایت های مختلف،عدم استقبال 

برخی ازصنوف جهت خریداری زمین درمجتمع مذکور،واگذاری زمین به واحدهای 

گردیده ...دارای جواز وعدم توجه به واحدهای فاقد جوازدرمحیط شهری و

لذاباعنایت به این که بسیاری ازصنوف استقرار یافته قبل ازانتقال دارای واحدهای .است

مختلف دربافت شهری ومسكونی بوده اند وبااستمرارمشكالت فوق امكان بازگشت 

مجدد به محیط شهری ومكان های قبلی ودرنتیجه ایجاد آلودگی های احتمالی وجود 

ارائه برنامه مدیریت راهبردی کمكم بسزایی در بهبود شرایط و رضایت ذینفعان و .دارد

.به طبع کاهش آلودگی های زیست محیطی خواهد داشت 

تدوین استراتژی توسعه شهرک های صنفی 

خدماتی  استان گیالن

طرح پژوهشی مطالعاتی میدانی

87

معاونت امور صنعتی /صمتگیالن

و معدنی

هدف از تدوین برنامه جامع مورد نظر ، دستیابی به جایگاه مناسب روستا در نظام برنامه صنعتی

ریزی کشور ف متناسب با آمایش سرزمین و ترسیم نقشه راه بر اساس تعریف روستا با 

استفاده از پتانسیل و ظرفیت فراوان روستا های استان و با توجه .محوریت تولید است 

به اقلیم کشور و استعداد های متنوع و ضرورت آمایش سرزمین و تخیخ الگوی توسعه 

پایدار متناسب با نیاز هر منطقه و بهرهگیری از تجارب کشور ها و تحلیل وضعیت 

موجود نیازمند توسعه تولیدی و صنعتی در روستاها می باشد

تدوین استراتژی توسعه صنایع روستایی در 

استان گیالن

طرح پژوهشی مطالعاتی میدانی

88

دانشگاه آزاد اسالمی الهیجان

الهیجان

 بومی سازی دانش فنی در بخش معادن همواره از مسائل مهم اکتشاف و استخراج می معدنی

در همین راستا با بررسی و پژوهش در این زمینه می توان راهكارهای این امر را . باشد

.بررسی و به نتایج مفیدی دست یافت

بررسی روشهای نوین در اکتشاف ، استخراج و 

فرآوری مواد معدنی با هدف انتقال دانش و بومی 

سازی و توسعه پایدار

طرح پژوهشی مطالعاتی میدانی

89

جذب سرمایه گذاری خارجی همواره از دغدغه های اصلی طرحهای صنعتی  می باشد با تجاریدانشگاه گیالنگیالن

بررسی طرحهای بزرگ استان و آمادگی و پیشنهاد برای سرمایه گذاران خارجی امكان 

.جذب آن فراهم خواهد شد

تبیین فرصتهای جذب سرمایه گذاری خارجی 

برای طرح های بزرگ استان

طرح پژوهشی مطالعاتی میدانی

90

-1صنعتی-تجاریدانشگاه گیالنگیالن شناسایی بنگاههای دارای شرایط رقابت-2بررسی واحدهای صنعتی و تجاری استان   

 بررسی ایجاد راهكارهای افزایش بهره وری در واحدها-3

تبیین و توسعه فضای رقابتی و راههای بهبود آن 

در بهره وری واحد های گیالن

طرح پژوهشی مطالعاتی میدانی

91

دانشگاه گیالن با همكاری گیالن

دانشگاه آزاد اسالمی رشت

با توجه به آغاز فرایند جذب ایران در سازمان تجارت جهانی نیاز به بررسی شرایط تجاری

بنگاههای اقتصادی استان و آماده سازی آنها در هنگام الحاق به سازمان مذکور می 

.باشد

الزامات و شرایط آماده سازی بنگاههای بخش 

خصوصی استان گیالن در فرایند الحاق به 

سازمان تجارت جهانی

طرح پژوهشی مطالعاتی میدانی
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با توجه به وجود کشورهای حاشیه دریای خزر و نیاز این کشورها به کاال، برای ورود به صنعتی-تجاریدانشگاه گیالنگیالن

این بازارها و نوع کاالهای مورد نیاز، شناسایی فرصتها و بازارهای این کشورها میتواند 

.در صادرات کاالهای تولیدی استان به این کشورها مثمر ثمر باشد

شناسایی فرصتهای بالقوه در بازارهای صادراتی 

منطقه و تعیین اولویتهای صادراتی

طرح پژوهشی مطالعاتی میدانی

93

مزیت سامانه  هوش تجاری نسبت به سایر سیستم های گزارش دهی باز سنتی این است تجاریشرکت دانش بنیان فاواناگیالن

، با داده های چند بعدی و (فیلدهاورکوردها)که این سامانه به جای کار با داده های تخت 

نیز کار می کند که برای تحلیل گران کسب و کار، بسیار  (اندازه، بعد و مكعب)تجاری 

قابل فهم تروکارباآن نیزبسیارساده تر می باشد و هر کاربری قادر خواهد بود داشبوردهای 

پس از .برای استخراج داده ها نیست.  مورد نظر خود راتولید نموده و مشاهده نماید

پیاده سازی این سیستم، امكان شناسایی ضعف های اطالعاتی در خصوص تولید و 

مدیریت اطالعات و یا راه اندازی سیستم های جدید عملیاتی در تمام نقاط سازمان 

 در سازمان باال ITوجود خواهد داشت که بدین ترتیب کیفیت هزینه نمودن بودجه های 

در سیستم های مبتنی بر انبارداده بر خالف سایر سیستم های گزارش ساز، .خواهد رفت

، گزارش های سیستم کماکان قابل دستیابی  در صورتی که منبع داده به عللی قطع شود

چرا که پایداری آنها مستقل از پایداری منابع داده است. می باشند

تاثیر هوش تجاری بر روند راهكارها و تصمیم 

گیری های سازمانی

طرح پژوهشی مطالعاتی میدانی

94

با توجه به آغاز فرایند جذب ایران در سازمان تجارت جهانی نیاز به بررسی شرایط تجاریدانشگاه آزاد اسالمی رشتگیالن

بنگاههای اقتصادی استان و آماده سازی آنها در هنگام الحاق به سازمان مذکور می 

.باشد

الزامات و شرایط آماده سازی بنگاههای بخش 

خصوصی استان گیالن در فرایند الحاق به 

سازمان تجارت جهانی

طرح پژوهشی مطالعاتی میدانی

95

 از اولویتهای پژوهش و فناوری شورای عتف در زمینه صنایع و معادن به این 4بند صنعتیدانشگاه گیالنگیالن

مسئله می پردازد

شرح خدمات

بررسی ضوابط دانش بنیانی و تبیین شاخص ها و معیارهای عنوان شده-1

تشریح وضعیت شرکتها و صنایع دانش بنیان در کشور-2

عارضه یابی صنایع استان با هدف دانش بنیان 

نمودن شیوه های تولید محصوالت صنعتی یا 

خدمات وابسته

طرح پژوهشی مطالعاتی میدانی

96

با توجه به ذخایر عظیم صدف کوهی در استان گلستان، در حال حاضر معدنیصمتگلستان

صرفا جهت مصرف در خوراک دام و طیور استفاده می گردد

تحقیقات کاربردی در خصوص موارد مصرف 

نیمه صنعتی- آزمایشگاهیصدفهای کوهی استان

97
در حال حاضر با توجه به روش و سیستم مورد استفاده در زغالشویی معدنیصمتگلستان

ها، اتالف ماده معدنی بسیار زیاد می باشد

مطالعه در خصوص امكان افزایش راندمان 

واحدهای زغالشویی
نیمه صنعتی- مطالعاتی

98
با توجه به وجود عناصر مختلف در شورابه های یددار شمال استان، معدنیصمتگلستان

می توان جهت استحصال آنها برنامه ریزی نمود

امكان استحصال عناصر موجود در شورابه های 

اعماق شمال استان
نیمه صنعتی- آزمایشگاهی

99

با توجه به معضل پساب خروجی کارخانه های ید و حجم زیاد آن، معدنیصمتگلستان

بررسی راهكارهای مختلف در اینخصوص ضروری می باشد

بررسی راهكارهای دفع پساب در کارخانه های ید 

مطالعاتیاستان

100

با توجه به گازخیزی معادن زغالسنگ استان، مطالعه در خصوص معدنیصمتگلستان

.کاهش گازهای مضر در این معادن ضروری می باشد

بررسی امكان گاززدایی الیه های زغالسنگ و 

مطالعاتیکاهش گازهای موجود در معادن زغالسنگ استان
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صمتگلستان

صنعتی

این طرح با اتكاء بر داده های حاصل از دو روش مطالعات کتابخانه ای و 

پیمایشی نسبت به تجزیه و تحلیل از طریق نرم افزارهای آماری اقدام 

و نسبت به شناسایی ظرفیت های صادراتی واحدهای کوچک ومتوسط 

استان گلستان اقدام به ارائه برنامه عملیاتی خواهد نمود تا از این 

.طریق نسبت به توسعه سایر صنایع نیز اقدام شود

های صادراتی واحدهای کوچک و شناخت ظرفیت

گلستانمتوسط استان

مطالعاتی

102

صمتگلستان

صنعتی

بمنظور ارتقاء جایگاه صنایع پیشرفته در ارزش افزوده و اشتغال استان 

و بمنظور شناخت وضعیت این صنایع در استان و پیداکردن 

راهكارهای ایجاد و توسعه آن این طرح با اتكاء بر داده های حاصل از 

دو روش مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی نسبت به تجزیه و تحلیل از 

طریق نرم افزارهای آماری اقدام و درخصوص وضعیت صنایع پیشرفته 

استان گلستان راهكارهای عملی را ارائه خواهد نمود تا از این طریق 

.نسبت به توسعه سایر صنایع نیز اقدام شود

شناخت وضعیت صنایع پیشرفته استان گلستان 

و راهكارهای توسعه آن

مطالعاتی

103
صمتگلستان

صنعتی
اندازه گیری نمک افزوده در شیر و فراورده های لبنی که بعنوان تقلب 

مطرح می باشد

کنترل سریع اندازه گیری نمک در شیرخام و 

سایر محصوالت لبنی
نیمه صنعتی- آزمایشگاهی

104
صمتگلستان

صنعتی
تهیه قرصهای کاتالیزور بجای مواد موجود جهت اندازه گیری پروتیین 

در مواد غذایی و دامی به روش  سریع

تهیه کامل قرص کاتالیزور جهت دستگاه کلجدال 

بخش هاضم
نیمه صنعتی- آزمایشگاهی

105

صمتگلستان

صنعتی

تاکنون بیشتر توجهات به طرح صنعتی و گزارش توجیهی بوده در 

حالیكه باید توانمندی و قابلیت متقاضی مورد توجه قرار گیرد

طراحی نظام صالحیت حرفه ایی برای متقاضیان 

مطالعاتیسرمایه گزاری در شرکها و نواحی صنعتی

106
صمتگلستان

صنعتی
استفاده بهینه از آب پنیر کارخانجات لبنی و رفع مشكالت زیست 

محیطی مرتبط با آن برای واحدهای لبنی ضروری است

  و UFبررسی روشهای استفاده بهینه آب پنیر 

الکتیک
آزمایشگاهی- مطالعاتی 
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صمتگلستان

تجاری

فرش دستباف در ایران از دیرباز مورد توجه بوده و شهره خاصی در 

بطوریكه حتی پس از اتفاقات و . کشورهای منطقه و جهان داشته است

حوادث دلخراش از جمله حمله مغول ها که آسیب قابل توجهی به 

پیكر هنر و صنعت ایران زد، همچنان شهرت خود را در بین ملل 

اما مساله ای که در سال های اخیر نگران . مختلف حفظ کرده است

. کننده بوده است، کاهش سهم بازار فرش دستباف در کشور بوده است

طی چند سال اخیر بازار این کاالی نفیس در خارج و حتی در داخل 

از جمله . که این امر به عوامل مختلفی برمی گردد. کشور در خطر است

عواملی که می تواند نقش موثری در افزایش فروش و صادرات فرش 

به بیان . دستباف داشته باشد، داشتن یک برند بین المللی می باشد

دیگر برند دارای ماهیت اجتماعی است و برندهای قدرتمند آن هایی 

هستند که افراد نسبت به آن ها حس مالكیت دارند و برای مثال 

نمانام های برتر . «این برند، اسم برند دلخواه من است»: می گویند

می توانند هیجان و عواطف مصرف کنندگان خود را برانگیزند و 

مشتریان نیز به این نام ها اعتماد داشته و از آنها انتظار خلق ایده های 

در این راستا برای افزایش . برتر و نوآوری در محصوالتشان را دارند

توسعه بازار، خوشه فرش دستباف استان در نظر دارد که امكان 

تشكیل یک برند مشترک را بین فعاالن این حوزه پژوهش و بررسی 

نماید

بررسی امكان تشكیل برند مشترک فعاالن فرش 

دستباف در استان گلستان

مطالعاتی

108

صمتگلستان

تجاری

فرش دستباف ترکمن با ابعاد و ارزشهای برجسته اقتصادی، فرهنگی و 

اجتماعی آن تولید و عرضه می گردد، این در حالی است که به سبب عدم 

نقش و رنگ بندی با /توجه به شناخت سلیقه بازارهای هدف از حیث طرح

به . توجه به شرایط رقابتی برای صادرات، این کاال با مشکل روبرو می باشد

در ابن مطالعه با . طوری که از سالهای قبل سیر نزولی در پیش گرفته است

بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی تحول طرح، نقش و رنگبندی فرش دستباف 

ترکمن در جهت شناخت سلیقه بازارهای هدف برای افزایش میزان تولید ، 

.فروش و صادرات فرش دستباف ترکمن انجام خواهد شد

بررسی اثر بخشی تحول طرح، نقش و رنگبندی 

فرش دستباف ترکمن بر روی میزان تولید، فروش 

و صادرات

مطالعاتی
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اصفهان109

صمت باهمكاری 

جهاددانشگاهی واحد 

اصنعتی اصفهان

صنعتی و معدنی

با عنایت به کاهش ذخایر آب در استان و بویژه کاهش نزوالت جوی 

وافزایش روزافزون صنایع وایجادطرحهای توسعه ای ،وایجاد 

خشكسالیهای اخیر در کشور می طلبد که توجه ویژه ای به مصرف 

 درصد از مصارف 20لذا مقرر گردید .بهینه آب در استان داشته باشیم 

انجام این امر .اب در صنایع کاهش یافته و صرفه جویی انجام شود 

مستلزم شناسایی منابع جایگزین بوده وگام وموثری در حفظ ذخایر 

آبی برای نسلهای بعدراخواهد داشت

راهكارهای کاهش مصرف آب وبهینه سازی اب در 

صنایع آب بر بوی ژه سیمان ،فوالد ،کاشی 

.،پتروشیمی ونیروگاه

مطالعاتی

اصفهان110

صمت باهمكاری 

جهاددانشگاهی واحد 

صنعتی و معدنیاصنعتی اصفهان

به منظور تداوم حیات صنایعی که به آب زیادی نیاز دارند و هم چنین 

افزایش بهره وری با آینده نگری در این واحدها  ،ضرورت داردبهترین 

روشهای فراوری پسابهای فاضالب وآبهای با شوری باال که استفاده 

چندانی برای مصارف کشاورزی ،انسان و حیوانات ندارند در دستور 

.کارقرار گیرد 

استفاده از پسابهای  فاضالب وآبهای با شوری باال 

در صنایع استان با روشهای تصفیه مدرن صنعتی
نیمه صنعتی

اصفهان111

صمت باهمكاری 

جهاددانشگاهی واحد 

اصنعتی اصفهان
صنعتی و معدنی

در حال حاضر عمده معادن و واحدهای صنعتی استان ازدیزل ژنراتور 

برای تامین روشنایی و سوخت گازوییل استفاده می کنند که حجم 

زیادی از مصارف سوخت استان را تشكیل می دهد با استفاده از انرژی 

خوشیدی عالوه بر تامین روشنایی می توان آب گرم و گرمایش را نیز 

فرام نمود که به نوبه خود تحول بزرگی در کاهش مصرف سوخت 

.خواهد داشت 

استفاده از انرژی خورشیدی در معادن وواحدهای 

صنعتی درروستاهاونقاط دور از شبكه انتقال 

وخطوط برق

نیمه صنعتی

اصفهان112

صمت باهمكاری 

جهاددانشگاهی واحد 

اصنعتی اصفهان
صنعتی و معدنی

با عنایت به سند توسعه کشور و طرح جامع تولید فوالد وآمایش 

سرزمین در صورتی که بتوان برنامه جامع و مدونی را برای احداث 

واحدهای فراوری درزمینه استفاده از باطله های معدنی ایجاد نمود 

فعالیت  در بسیاری از معادن توجیه پذیر خواهد بود در ضمن موا اولیه 

.واحدهای صنعتی هم فراهم خواهد شد

فراوری باطله های معدنی و سنگهای کم عیار 

معادن استان
نیمه صنعتی

خراسان شمالی113
اداره بازرگانی /صمت

خارجی
تجاری

عدم شناسایی دقیق صادرکنندگان از نیازهای کشورهای هدف 

باعث گردیده که صادرکنندگان نتوانند برنامه مدون و جامعی 

جهت افزایش صادرات خود داشته و از طرفی این عدم آگاهی در 

برنامه های ترویجی صادرکنندگان  از جمله شرکت در نمایشگاه 

های خارجی، شرکت در اعزام هیات های تجار و بازاریابی و غیره 

تاثیر گذاشته  و باعث از بین رفتن سرمایه و کاهش صادرات  

.گردیده است

شناسایی فرصتهای بالقوه صادراتی  در بازارهای 

 هدف وتعیین اولویتهای صادراتی
مطالعاتی
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خراسان شمالی114
اداره بازرگانی /صمت

خارجی
تجاری

به دلیل عدم وجود اطالعات دقیق از پتانسیلهای استان و رتبه بندی 

آنها از حیث اهمیت، باعث گردیده که برنامه های ترویج تجارت 

استان از جمله اعزام و پذیرش هیات های تجاری و بازاریابی، 

شرکت در نمایشگاه های خارجی، برگزاری دوره های آموزشی 

تخصصی و غیره به صورت متمرکز برای محصوالتی که از اهمیت 

بیشتری برای صادرات در استان برخوردار می باشند برنامه ریزی 

.نگردد

تهیه فهرست کاالها و خدمات دارای مزیت  

گریدبندی و اولویت )برای رقابت و صادرات 

در سطح استان  (بندی کاالها و خدمات

مطالعاتی

خراسان شمالی115
اداره بازرگانی /صمت

خارجی
تجاری

در بازارهای  پر از رقابت امروزی یكی از مهمترین مطلوبیت های 

در . مشتری در انتخاب یك محصول، برند تجاری معتبر است

بسیاری از بازارها ، برند هویت ویژه ای برای یك محصول می 

عدم . آفریند  و کاالها را به گروه خاصی از جامعه پیوند می دهد

توجه واحدهای تولیدی صادراتی استان به موضوع برندسازی 

محصوالت باعث از دست دادن بازارهای هدف صادراتی گردیده 

.است

لزوم ایجاد برند برای آنها، هم برای فروش داخلی و هم برای 

صادرات از مهمترین عوامل در افزایش کیفیت و کمیت میزان 

.  فروش می باشد

بررسی تاثیر برندسازی محصوالت تولیدی 

استان بر میزان صادرات و ماندگاری در 

بازارهای هدف صادراتی

مطالعاتی

اداره فرش/صمتخراسان شمالی116
صنعت فرش )تجاری -صنعتی

(دستباف
*****

تحقیق پیرامون نقش اشتغال زایی و توزیع 

درآمد در صنعت فرش دستباف استان خراسان 

شمالی

مطالعاتی

اداره فرش/صمتخراسان شمالی117
صنعت فرش )تجاری -صنعتی

(دستباف
*****

تحقیق پیرامون روش های استاندارد نمودن 

مواد اولیه فرش دستباف استان خراسان 

(خامه قالی)شمالی

تجاری سازی-مطالعاتی

اداره فرش/صمتخراسان شمالی118
صنعت فرش )تجاری -صنعتی

(دستباف
*****

تحقیق پیرامون اشتغال در صنعت فرش دستباف 

استان خراسان شمالی با تكیه بر فرصت ها و 

تهدید ها

مطالعاتی

اداره فرش/صمتخراسان شمالی119
صنعت فرش )تجاری -صنعتی

(دستباف
*****

تحقیق پیرامون شیوه های مدیریت در تولید 

خانگی و کارگاهی و تعاونی فرش دستباف در 

استان خراسان شمالی

مطالعاتی

اداره فرش/صمتخراسان شمالی120
صنعت فرش )تجاری -صنعتی

(دستباف
*****

ارائه راهكارهای توسعه بازار فروش فرش 

دستباف استان خراسان شمالی
تجاری سازی-مطالعاتی
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اداره فرش/صمتخراسان شمالی121
صنعت فرش )تجاری -صنعتی

(دستباف
*****

بررسی روش های بهره گیری از ظرفیت های 

توریستی و گردشگری استان در توسعه صادرات 

فرش دستباف استان خراسان شمالی

تجاری سازی-مطالعاتی

اداره فرش/صمتخراسان شمالی122
صنعت فرش )تجاری -صنعتی

(دستباف
*****

مطالعه امكان سنجی ایجاد یك واحد ریسندگی 

پشم در استان خراسان شمالی
تجاری سازی-مطالعاتی

اداره فرش/صمتخراسان شمالی123
صنعت فرش )تجاری -صنعتی

(دستباف
مطالعاتیفرش استان و نقش آن در اقتصاد مقاومتی*****

اداره فرش/صمتخراسان شمالی124
صنعت فرش )تجاری -صنعتی

(دستباف
*****

آسیب شناسی وضعیت کنونی فرش استان 

خراسان شمالی از منظر اقتصادی و ارائه راهكار 

جهت برون رفت از آسیب

مطالعاتی

اداره فرش/صمتخراسان شمالی125
صنعت فرش )تجاری -صنعتی

(دستباف
*****

آسیب شناسی وضعیت کنونی فرش استان 

خراسان شمالی از منظر طرح و نقش و ارائه 

راهكار جهت برون رفت از آسیب

مطالعاتی

_صنعتیشرکت فوالد هرمزگانهرمزگان126

تولید فوالدهای ویژه با نگرش به نیازمندی 

های صنایع نفت و گاز،کشتی و صنایع اتومبیل 

سازی

مطالعاتی

_صنعتیشرکت فوالد هرمزگانهرمزگان127

بررسی الزامات مورد نیاز جهت تولید 

گریدهای ویژه فوالد،با توجه به مقدورات 

شرکت فوالد هرمزگان

مطالعاتی

_صنعتیشرکت فوالد هرمزگانهرمزگان128
آینده پژوهشی در صنعت فوالد از دیدگاه بازار 

و تكنولوژی
مطالعاتی

هرمزگان129
شرکت پتروپاسارگاد 

هرمزگان
صنعتی/ازمایشگاهیتولید هیدروکربن از طریق بلندینگبررسی تولید هیدروکربنصنعتی

هرمزگان130
شرکت پتروپاسارگاد 

هرمزگان
صنعتی/ازمایشگاهی/مطالعاتیکاهش هزینه تولیدبررسی تولید انواع قیرصنعتی

نیمه صنعتیاستفاده از قیر امولسیون جهت مهار ریزگردهامهار ریز گردهاصنعتیشرکت نفت پاسارگادهرمزگان131

آزمایشگاهیاستفاده از افزودنی ها جهت بهبود و پایداریافزایش خواص قیر امولسیونصنعتیشرکت نفت پاسارگادهرمزگان132

صنعتیشرکت آلومینیوم المهدیهرمزگان133
پایین بودن استحكام اتصاالت کاتد به خصوص در شرایط قطع 

جریان

طرح جایگزینی اینسرت مس بجای تك 

فلكسیبل قدیمی و اجرای نمونه آزمایشی بر 

روی دیگ

نیمه صنعتی

نوفقات ناگهانی ماشین االتصنعتیشرکت آلومینیوم المهدیهرمزگان134
 در واحد کنترل PMبهبود اجرای برنامه 

آلودگی
مطالعاتی
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بروز نبودن دانش فنیصنعتیشرکت آلومینیوم المهدیهرمزگان135

مطالعه و بررسی راهكارهای علمی برای - 1

مطالعه و   - 2افزایش شدت جریان              

بررسی راهكارهای افزایش راندمان دیگ احیا 

94 به 92تز

مطالعاتی

مصرف باالی انرژیصنعتیشرکت آلومینیوم المهدیهرمزگان136

تحقیق در خصوص کاهش ولتاژ دیگهای - 1

 ولت و ارائه راهكار              4.8 به 4.7احیا از 

مطالعه و بررسی سیستم تغذیه احیا از حالت - 2

center work بهfeefer point و اجرای 

نمونه آزمایشی

مطالعاتی

صنعتیشرکت آلومینیوم المهدیهرمزگان137
آلودگی . 2هدر رفت مواد اولیه                                           . 1

محیط زیست

طراحی و ساخت سیستم تمیزکاری اتومانیك . 1

در تجهیزات نخلیه آند در خروجی پخت 

طراحی و ساخت سیستم . 2شماره یك        

 میلی متر در 3جداسازی ذرات بین صفر تا

               ER20سیستم خردایش باتس در واحد 

 میكرون و 40تاثیر ذرات بین صفر تا . 3

 بر روی مصرف قیر و کیفیت آندBLAINEعدد

نیمه صنعتی

صنعتیشرکت آلومینیوم المهدیهرمزگان138
پایین بودن کیفیت آند تولیدی و تاثیر نامطلوب آن برروی تولید 

آلومینیوم

بررسی میزان گرین اسكریپ برروی کیفیت . 1

بررسی تاثیر میزانواستفاده از باتس بر . 2آند     

بررسی تاثیر میزان . 3روی کیفیت آند    

ناخالصی های شیمیایی مواد اولیه تولید آند بر 

روی کیفیت آند

آزمایشگاهی

صنعتیشرکت آلومینیوم المهدیهرمزگان139
ایجاد مشكالت زیست . 2هزینه بر بودن دفن ضایعات کاتد    .1

محیطی

ایجاد روش مناسب و کاربردی در استفاده از 

ضایعات کاتد کربنی
مطالعاتی

_تجاریاصنافهرمزگان140

ساماندهی -2ساماندهی انبارهای تجاری -1

شرکنهای پخش  )شبكه های توزیع

(وفروشگاههای زنجیره ای 

تجاری سازی

_معدنیمعدنهرمزگان141
کوشا احمدی - واگذاری پهنه اکتشافی بشاگرد

به ایمیدرو
مطا لعاتی

_معدنیمعدنهرمزگان142

انجام پروژه ژئو فیزیك هوایی با مشارکت 

ایمیذرو در منطقه شمال استان  منطقه فین تا با 

(غات 

مطا لعاتی
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معدنیصمتآذربایجان غربی143

با توجه به اینكه عمده ماشین آالت مورد استفاده در معادن سنگ 

تزئینی استان مستهلك گردیده اند و بر این اساس راندمان عملیات 

بسیار پایین می باشد ضمن ایجاد بستر مناسب جهت تجهز معادن به 

ماشین آالت جدید بایستی راهكارهایی اتخاذ نمود که با امكانات 

موجود بتوان حداکثر بازدهی در معادن را ایجاد نمود

نیمه صنعتیاستخراج بهینه در معادن سنگ تزئینی

معدنیصمتآذربایجان غربی144

شامل اتخاذ روش هایی هست که بیشترین بازدهی از عملیات 

اتشباری انجام گرفته با در نظر گرفتن ابعاد چالها ، جنس باطله و 

.ماده معدنی و نهایتاً نوع مواد ناریه مورد استفاده حاصل گردد 

نیمه صنعتیطرح بهسنه سازی آتشباری در معادن بزرگ

معدنیصمتآذربایجان غربی145

شامل اتخاذ روش هایی هست که بیشترین بازدهی از عملیات 

اتشباری انجام گرفته با در نظر گرفتن ابعاد چالها ، جنس باطله و 

.ماده معدنی و نهایتاً نوع مواد ناریه مورد استفاده حاصل گردد 

نیمه صنعتیبهره مندی از باطله های معادن سنگ تزئینی

صنایعصمتآذربایجان غربی146

رکود یا عدم موفقیت برخی از واحدهای تولیدی، اغلب 

استان های کشور را تحت تأثیر قرار داده و شرایطی از جمله عدم 

استفاده کامل از ظرفیت های تولیدی صنایع مختلف، عدم ایجاد 

اشتغال متناسب با ظرفیت  و توانمندی نیروهای بومی و عدم 

دستیابی به سهمی قابل قبول از صادرات کشور در قالب صادرات 

از سوی دیگر، به منظور اجرای . غیر نفتی را ایجاب نموده است

های راهبردی  هرچه بهتر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه

های هدفمند با رویكرد  ای استان و در راستای حمایت و توسعه

های  ارتقاء توان رقابت پذیری، استفاده حداکثری از ظرفیت

موجود و ارتقاء بهره وری واحدهای تولیدی، شناسایی و عارضه یابی 

عالوه بر این امر، ارائه . صنایع راکد و نیمه فعال امری ضروری است

راهكارهای بهبود شرایط موجود در قالب تدوین برنامه نظام مند و 

اجرایی منجر به افزایش بهره وری صنایع و در نهایت توسعه 

بنابراین هدف از این تحقیق، عارضه . اقتصادی استان خواهد شد

یابی صنایع راکد و نیمه فعال استان، دسته بندی آن ها، تعیین نقاط 

قوت و فرصت های موجود و ارائه راهكارهایی جهت بهبود شرایط 

واحدهای تولیدی نیمه فعال و راه اندازی مجدد واحدهای راکد 

.می باشد

 عارضه یابی صنایع راکد و نیمه فعال واحدهای 

تولیدی استان و ارائه راهكارهای توسعه
نیمه صنعتی
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صنایعصمتآذربایجان غربی147

یكی از پیش نیازهای بهبود کسب و کار، تالش جهت ایجاد ثبات 

در این راستا دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب . اقتصادی می باشد

برای یك بنگاه، تنها با کمك یك الگوی مناسب کسب و کار امكان 

یك الگوی کسب و کار موفق، نشان دهنده یك راه . پذیر است

حل بهتر نسبت به گزینه های موجود می باشد که می تواند منافع 

توانمندی یك الگوی کسب . بیشتری را برای یك بنگاه ایجاد نماید

و کار، می تواند ابزاری قدرتمند برای تحلیل، آزمون و ارزیابی 

از سوی . انتخاب های استراتژی های پیش روی یك سازمان باشد

دیگر، تحوالت سریع در محیط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 

فناوری، منجر به پیچیده شدن محیط فعالیت و عدم ثبات سازمان ها 

و باعث تكامل پویای کسب و کارها شده و این امر منجر به وضعیت 

ناپایدار الگوهای کسب و کار و تغییر آن در طول زمان گردیده 

بنابراین، شناسایی عوامل اثرگذار بر تغییر الگوهای کسب و . است

کار و بهبود آن ها در بنگاه های تولیدی؛ می تواند بسیار تعیین کننده 

بنابراین، هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد . باشد

الگوهای کارا و مناسب در کسب و کارهای کوچك و متوسط و 

ارائه یك الگوی نظام مند موفقیت کسب و کار با تأکید بر 

.سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد

طراحی الگوی مناسب کسب و کار در - 2

بنگاه های کوچك و متوسط استان با تأکید بر 

اقتصاد مقاومتی

صنعتی نیمه

صنعتی، معدنی و تجاریصمتآذربایجان غربی148

شناسایی مزیت های استان در توسعه اصناف تولیدی- 1

شناسایی شاخص های ارزیابی اولویت بندی اصناف بر اساس - 2

اسناد باال دستی

شناسایی رسته های اولویت دار بر اساس شاخص ها- 3

تدوین استراتژی های توسعه اصناف تولیدی- 4

شناسایی اولویت های سرمایه گذاری در بخش 

اصناف تولیدی استان
تجاری سازی/نیمه صنعتی

تجاریصمتآذربایجان غربی149
لزوم شناسایی بازارهای هدف جدید برای کاالهای تولیدی استان و 

آگاه سازی تجار و بازرگانان جهت توسعه تجارت

شناسایی بازارهای هدف جدید با توجه به 

مزیتهای صادراتی استان
تجاری سازی

تجاریصمتآذربایجان غربی150

 خام فروشی محصوالت باعث شده تا محصوالت کشور توسط 

دیگرکشورهای واردکننده با بسته بندی بسیار شیك و با نام تجاری و 

به سود آن کشور صادر و شناخته شود و این امر باعث متضرر شدن 

.تولیدکننده و صادرکننده کشور می شود 

بررسی راهكارهای کاهش صادرات فله ای و 

خام محصوالت استانی در راستای افزایش 

ارزش افزوده و حاشیه سود در محصوالت 

صادراتی

تجاری سازی
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تجاریصمتآذربایجان غربی151
شناسایی موانع و محدودیتهای پیش روی تجار و بازرگانان باعث 

.تسهیل فرآیند صادراتی و رونق بخش اقتصادی می شود

بررسی و شناسایی موانع و محدودیتهای پیش 

روی تجار و بازرگانان استان
تجاری سازی

تجاریصمتآذربایجان غربی152
آشنایی تجار و بازرگانان با تجار سایر کشورها باعث افزایش 

.تجربیات در جهت توسعه صادرات می گردد

بررسی راهكارهای توسعه همكاریهای مشترک 

بین تجار استان با بازرگانان سایر کشورها
تجاری سازی

تجاریصمتآذربایجان غربی153

تجربه موفق استفاده بازرگانان و تجار سایر کشورها از حمایتهای 

دیپلماتیك دفاتر سیاسی کشور خود از آنها که منجر به بهبود 

عملكرد آنان در سایر کشورها گردیده و در بسیاری از مواقع بعنوان 

.مانعی در جهت تضییع حقوق آنان عمل نموده است 

بررسی تاثیر افزایش ارتباط و حمایتهای 

دیپلماتیك دفاتر سیاسی کشور در سایر کشورها 

از بازرگان و تجار  در راستای توسعه صادرات 

استان

تجاری سازی

صمتآذربایجان شرقی154
نظارت بر فعالیت )صنعتی 

(واحدهای صنعتی
(تالیفی)مطالعاتی تالیف کتاب راهنمای اول برای هر استانآشنایی با مفاهیم مرتبط با رشته تخصصی

(پژوهشی، پیمایشی)مطالعاتی اقتصاد سنجیتطبیق مصرف انرژی با میزان تولید(آمارتولید)صنعتی صمتآذربایجان شرقی155

فقدان کاربرد تكنولوژی مناسب و بهنگام(فرآیند تولید)صنعتی صمتآذربایجان شرقی156
آمایش سطح تكنولوژی متناسب واحد یا 

واحدهای استان
(پژوهشی، پیمایشی)مطالعاتی 

نحوه تطبیق استاندرد با مواداولیه و محصولاستاندرد(مواداولیه)صنعتی صمتآذربایجان شرقی157
میدانی، مطالعاتی و )مطالعاتی 

(پژوهشی

مشكل فروش واحدهای صنعتی(بازار)صنعتی صمتآذربایجان شرقی158
تدوین استراتژی نفوذ در بازار محصوالت 

تولیدی
(علمی، پژوهشی)مطالعاتی 

صنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی159

فقدان آمایش منطقه ای و دسترسی به زیرساختها و غیره  بر هدایت 

سرمایه گذاری های خرد وکالن در استانها لذا ضروری است پروژه های 

کالن سرمایه گذاری جهت ارایه به سرمایه گذاران و سازمان های 

توسعه ای و صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردد

تعریف پروژه های کالن سرمایه گذاری در 

استان با تاکید بر تكمیل زنجیره ارزش
مطالعاتی

عارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی160
آسیب شناسی خصوصی سازی آذربایجان 

شرقی و الزامات استراتژیك آن

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای

عارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی161
نحوه تامین مالی در بخش صنعت به تفكیك 

کاالیی و یا خدماتی/ صنفی / استان / کشوری 

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای

بینه سازی زنجیره تامینعارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی162

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای
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عارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی163
 زیگما در بخشهای مختلف اقتصاد 6برقراری 

استان

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای

عارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی164

عارض یابی خوشه سنگ استان آذربایجان 

شرقی و راهكارهای ورود به بازارهای بین 

المللی

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای

نحوه تامین مالی در بخش معدنعارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی165

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای

عارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی166
تاثیر منطقه ای معادن در اقتصاد بومی استان و 

ملی کشور

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای

عارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی167

مقایسه تطبیقی صنعت ، معدن و تجارت با سایر 

کشورها در خصوص ایجاد اشتغال ، افزایش 

درآمد ملی ، ارزآوری

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای

عارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی168

راهكارهای ارتباط مراکز صنعتی با مراکز علمی 

و تحقیقاتی برای ارتقاء مزیت های بومی و 

منطقه ای

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای

عارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی169

مطالعه صنایع موجود استان ، کشور و یا منطقه 

از جهت ارتباط متقابل و رقابتی ، هم پوشانی  و 

تامین زنجیره تامین بصورت خوشه های صنعتی

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای

عارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی170

بهینه سازی نقش نیروی انسانی در تحقق اهداف 

صنعت ، معدن و تجارت از منظر سیاستگذاران ، 

سازمانهای متبوعه ، سرمایه گذاران ، قابلیتهای 

...منطققه ای و 

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای

عارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی171

نحوه توزیع صنایع و معادن با رویكرد تجزیه و 

تحلیل بازارهای هدف برای برنامه ریزی کوتاه 

مدت ، میان مدت و بلند مدت

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای

عارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی172

مطالعات آینده پژوهی و آینده نگاری استقرار 

صنایع با توجه به ظرفیت ها و قابلیت ها و 

توانمندیهای منطقه ای

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای
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عارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی173

تدوین استراتژیهای راهبردی در بخش تجارت 

از جهت منطقه ای ، کاالیی ، صنعتی ، توریستی 

با تاکید بر فناوریهای نوین

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای

عارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی174

نظارت  )برقراری مدیریت نظارت و بازرسی 

سایه وار در راستای برقراری دموکراسی صنفی 

ویا صنعتی

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای

عارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی175
ارتقاء بهره وری صنعت ، معدن و تجارت استان 

 بخشی عینی3از طریق برقراری اقتصاد 

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای

عارضه یابی صنعت، معدن و تجارت استانصنعتی ، معدنی و تجاریصمتآذربایجان شرقی176

بازنگری در طرح های کار آموزی ، کارورزی 

در جهت ارتقاء عینی بهره وری طرح ها و .... و 

سیاستهای اجرایی مرتبط جاری

تحقیقات - حمایت از پایان نامه 

توسعه / و  پژوهشهای کاربردی 

ای

ایران177
خانه صنعت، معدن و 

تجارت ایران
صنعت، معدن و تجارت

هدف کنسرسیوم کسب سود از طریق ایجاد هم افزایی بین چند 

لذا خانه .شرکت می باشد که دارای زمینه فعالیت یكسانی می باشند

صنعت، معدن و تجارت ایران در این پژوهش سعی خواهد نمود تا علل 

موفقیت و عدم موفقین کنسرسیوم ها را بررسی و راهكارهای توانمند 

.سازی آنها را ارائه نماید

بررسی میزان موفقیت کنسرسیوم های تخصصی 

صادراتی در استان های کشور و راهكارهای 

توانمند سازی آنها

تجاری سازی/مطالعاتی

ایران178
خانه صنعت، معدن و 

تجارت ایران
صنعت، معدن و تجارت

با توجه به این نكته که در حوزه خوشه سازی ویژگی اصلی فرایند 

تشكیل و توسعه، عدم مداخله مستقیم مراجع دولتی و عمومی می 

باشد لذا خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با توجه به پتانسیل های 

در سطح استان ها و داشتن شبكه انجمن های استانی این پروژه را 

.پیشنهاد می نماید

امكان سنجی شكل گیری و ارائه راههای موفقیت 

خوشه های صنعتی در استان های کشور
تجاری سازی/مطالعاتی

ایران179
خانه صنعت، معدن و 

تجارت ایران
صنعت، معدن و تجارت

با توجه به نقش معادن در توسعه اقتصادی کشور و عدم شناسایی 

کامل آنها و مشكالت و معضالت این بخش، از جمله مسایلی است که 

باید به بررسی و تحقیق میدانی پرداخت و در نتیجه راه حل های 

.مناسب، مدون و زمان بندی شده را به اجرا گذاشت

مطالعاتیاستان مازندران (2فاز)شناسنامه دار کردن معادن

ایران180
خانه صنعت، معدن و 

تجارت ایران
صنعت، معدن و تجارت

در .وجود آمار و اطالعات دقیق زیربنای تصمیم گیری درست می باشد

این راستا با بررسی میدانی از وضعیت صنایع و معادن استان نسبت به 

.ارائه گزارشی مبتنی بر پیشنهادات عملیاتی اقدام خواهد شد

تحلیل آماری وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی 

استان مازندران
مطالعاتی
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ایران181
خانه صنعت، معدن و 

تجارت ایران
صنعت، معدن و تجارت

با توجه به اهمیت توسعه صادرات در اقتصاد ملی و لزوم شناسایی 

موانع و مشكالت پیش روی آن، در این پروژه سعی خواهد شد تا با 

تحقیق میدانی راه حل های مناسب،مدون و برنامه ریزی شده ای را به 

اجرا گذاشت

بررسی وضعیت صادرات و راهكارهای افزایش 

صادرات استان مازندران
تجاری سازی/مطالعاتی

ایران182
خانه صنعت، معدن و 

تجارت ایران
صنعت، معدن و تجارت

با توجه به اینكه مشكالت بانكی و تعامل بین بانک ها و صنایع کشور 

جز مشكالت اساسی در حوزه کسب و کار می باشد لذا در این پروژه 

سعی خواهد شد تا با تحقیق میدانی و مطالعه علمی موضوع، 

راهكارهای مناسب و مبتنی بر واقعیت برای تصمیم گیری بهتر 

.مسئولین پیشنهاد شود

علت یابی بروز مشكالت بانكی و راهكارهای 

پیشنهادی
مطالعاتی

ایران183
خانه صنعت، معدن و 

تجارت ایران
صنعت، معدن و تجارت

در .وجود آمار و اطالعات دقیق زیربنای تصمیم گیری درست می باشد

این راستا با بررسی میدانی از وضعیت صنایع و معادن استان نسبت به 

.ارائه گزارشی مبتنی بر پیشنهادات عملیاتی اقدام خواهد شد

مطالعاتیبررسی وضعیت صنایع و معادن استان تهران

تجاریاتاق اصناف ایرانتهران184

عدم وجود ساز و کار مناسب جهت اتصال بین بنگاههای صنفی و 

واحدهای صنفی با صنعتی بزرگ و متوسط سبب کاهش بهره وری 

بنگاههای صنفی که اکثر آنها در مقیاس خرد، کوچک و متوسط می 

.باشند می گردد

تعیین و تدوین راهكارهای ایجاد رابطه منسجم و 

مكمل بین بنگاههای صنفی و واحدهای صنفی و 

صنعتی بزرگ و متوسط تولیدی از طریق ایجاد 

پیمانكاری فرعی و خوشه سازی فعالیت

مطالعاتی

تجاریاتاق اصناف ایرانتهران185

برای کمک به بنگاههای اقتصادی در جهت ورود به بازارهای جهانی که 

امروزه یكی از چالشها و مشكالت اصناف جهت ورود به بازارهای 

ایفای این شرکت ها بسته به .صادراتی می باشد ایفای نقش میكند

شرایط و نیاز می توانند مدیریت تمام یا بخشی از فعالیت های 

صادراتی بنگاههای اقتصادی به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط را بر 

عهده بگیرند

بررسی روش های همكاری و فعالیت مشترک 

واحدهای صنفی در قالب شرکت های مشترک، به 

منظور افزایش توانایی، اجرایی نمودن راهبرد 

برندسازی مدیریت هزینه های تامین تا توزیع، 

جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت، ارتقای 

رضایت مصرف کنندگان

تجاری سازی/مطالعاتی

تجاریاتاق اصناف ایرانتهران186

در حال حاضر یكی از علل مهم روی گردانی مصرف کننده ایرانی از 

بازار داخلی، عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب برای 

بخشی از این عدم کارایی ریشه در قیمت تمام شده .کاالهاست

خدمات پس از فروش و بخشی دیگر ریشه در عدم نهادینه سازی 

اصول خدمت رسانی و مشتری مداری دارد

مطالعه تطبیقی نحوه ارائه خدنات پس از فروش و 

گارانتی کاالی سرمایه ای در کشور های منتخب و 

تدوین مقررات مربوطه متناسب با شرایط ایران

مطالعاتی

تجاریاتاق اصناف ایرانتهران187

در حال حاضر رسیدگی به جرایم و تخلفات توسط دستگاههای متعدد 

این امر سبب می شود که به جای کارگیری ابزار .صورت می گیرد

.کنترلی، مرتبا تخلفات و جرایم پیگیری شود

مطالعه تطبیقی در کشورهای منتخب اتاق اصتاف 

ایران در زمینه روش های کنترلی و جرایم و 

تخلفات صنفی و تدوین مقررات متناسب با جامعه 

و اقتصاد ایران

مطالعاتی
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تجاریاتاق اصناف ایرانتهران188

فضای مجازی عرصه جدیدی برای رونق اقتصادی فراهم نموده 

اقتصاد اینترنتی یا اقتصاد دیجیتال همه بخش های اقتصادی و .است

اجتماعی شامل خرده فروشی، حمل و نقل سرویس های مالی، تولید، 

لذا .آموزش بهداشت، رسانه و غیره را تحت تاثیر قرار داده است

.سیاست گذاری الزم برای توسعه اینگونه فروش ها الزامی است

تهیه طرح جامع ساماندهی و روش های ترویج 

فروش های مجازی
مطالعاتی

تجاریاتاق اصناف ایرانتهران189

در کلیه موارد خدمات فنی و تعمیرگاهی پس از فروش کلیه محصوالت 

مكانیكی، صوتی تصویری، الكترونیک خانگی و صنعتی، پوشش دهنده 

ضعف خدمات پس از فروش محصوالت داخلی و خارجی هستند که با 

باز مهندسی این بخش عالوه بر ارتقای کیفیت خدمات و رضایت 

مشتری می تواند محمل مناسبی برای کارآفرینی و اشتغال جوانان 

توانمند و دانشگاهی کشور باشد

تهیه طرح ایجاد مجتمع های خدمات فنی در 

شهرها و حاشیه شهرها در جهت تسهیل و نوین 

سازی ارائه خدمات به مشتریان

مطالعاتی

صمت/تهران190

معاونت امور صنایع

دفتر صنایع نساجی و 

پوشاک

استراتژی صنعتیصنعتی
بررسی نگاه استراتژیک دولت به صنعت نساجی 

کشور جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور
مطالعاتی

صمت/تهران191

معاونت امور صنایع

دفتر صنایع نساجی و 

پوشاک

استراتژی صنعتیصنعتی
بررسی اولویتهای سرمایه گذاری در صنعت 

نساجی و پوشاک با نگاه صادراتی
مطالعاتی

صمت/تهران192

معاونت امور صنایع

دفتر صنایع نساجی و 

پوشاک

نانوتكنولوژیصنعتی

مطالعه جامع شناسایی نیازهای کشور در حوزه 

منسوجات با فناوری نانو به منظور تعیین میزان 

انطباق نیازهای تكنولوژیكی آنها با ماشین آالت

مطالعاتی

نانوتكنولوژیصمت/تهران193

 برنامه ریزی در تعیین اولویت های سرمایه 

گذاری برای توسعه  منسوجات با فناوری نانو 

وصادرات آن

مطالعاتی

صمت/تهران194

معاونت امور صنایع

دفتر صنایع نساجی و 

پوشاک

برند سازیصنعتی
مطالعه راهكارهای ایجاد و حمایت از برندسازی و 

توسعه برندهای موجود در صنعت کشور
مطالعاتی

صمت/تهران195

معاونت امور صنایع

دفتر صنایع نساجی و 

پوشاک

مزیت های صنعت نساجیصنعتی

سنجش مزیت نسبی و رقابتی صنعت نساجی و 

پوشاک ایران نسبت به سایر صنایع در بازارهای 

داخلی و کشورهای پیشرو

مطالعاتی
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صمت/تهران196

معاونت امور صنایع

دفتر صنایع نساجی و 

پوشاک

توسعه صنعت چرمصنعتی
بررسی نقاط ضعف و قوت صنعت چرم کشور و 

مقایسه تطبیقی آن با صنعت چرم در کشور ترکیه
مطالعاتی

صمت/تهران197

معاونت امور صنایع

دفتر صنایع نساجی و 

پوشاک

توسعه صادراتصنعتی

راهكارهای عملیاتی توسعه صادرات صنایع 

نساجی، پوشاک و کفش و مطالعه موردی 

کشورهای مطرح صادراتی

مطالعاتی

صمت/تهران198

روند توسعه و تقویت طراحی و مد در صنعت 

پوشاک ترکیه و ارائه راهكار جهت توسعه طراحی 

و مد در ایران

مطالعاتی

صمت/تهران199

معاونت امور صنایع

دفتر صنایع نساجی و 

پوشاک

طراحی و مدصنعتی

روند توسعه و تقویت طراحی و مد در صنعت 

پوشاک ایتالیا و ارائه راهكار جهت توسعه طراحی 

و مد در ایران

مطالعاتی

صمت/تهران200
تاثیر سیاستگذاری حمایتی دولت چین در توسعه 

صنعت نساجی ،پوشاک و کفش آن کشور
مطالعاتی

صمت/تهران201

معاونت امور صنایع

دفتر صنایع نساجی و 

پوشاک

مطالعه تطبیقیصنعتی
تاثیر سیاستگذاری حمایتی دولت ترکیه در 

توسعه صنعت نساجی ،پوشاک و کفش آن کشور
مطالعاتی

صمت/تهران202
دفتر  ماشین سازی و 

تجهیزات
صنعتی

استفاده از تجربه کشورهای موفق در صنعت ماشین سازی 

وتجهیزات،جهت رشد و ارتقاء این صنعت در کشور

بررسی و مطالعه علل رشد صنعت ماشین سازی و 

ساخت تجهیزات در کشورهایی مانند آلمان ، 

ژاپن و چین

مطالعاتی

صمت/تهران203
دفتر  ماشین سازی و 

تجهیزات
صنعتی

تقویت نقش تشكل ها و انجمن های صنعت ماشین سازی جهت کمک 

به ارتقای این صنعت در کشور

بررسی و مطالعه نقش تشكل ها و انجمن های 

صنعتی مرتبط با صنعت ماشین سازی در 

کشورهای آلمان ، ژاپن و چین

مطالعاتی

 ارتقای توان تولید درجهت صادرات با کیفیت و رقابت پذیرتجاری/صنعتیصمتصمت/تهران204
تشكیل و ارتقای کنسرسیوم صادراتی و بنچ 

مارکینگ با کشورهای همسایه
تجاری سازی/ مطالعاتی

تجاری/صنعتیصمتصمت/تهران205
به منظور ارتقای جایگاه صنایع لوازم خانگی و حرارتی و برودتی در 

داخل  وخارج از کشور

برند و برندسازی در صنایع لوازم خانگی و 

حرارتی و برودتی
تجاری سازی/ مطالعاتی

تجاری/صنعتیصمتصمت/تهران206
نحوه حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی صنایع فلزی، لوازم خانگی و 

حرارتی و برودتی

بنچ مارکینگ حمایت کشورهایی مانند ترکیه 

سنگاپور از صادرات لوازم خانگی مالزی، هند، چین، ،
تجاری سازی/ مطالعاتی

به منظور استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری داخلی و خارجیتجاری/صنعتیصمتصمت/تهران207
شناسایی ظرفیتهای اقتصادی در صنایع لوازم 

خانگی و حرارتی و برودتی
تجاری سازی/ مطالعاتی
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تجاری/صنعتیصمتصمت/تهران208
ارتقای توانمندی تولیدات از مرحله تامین مواد اولیه تا محصول نهایی 

در راستای توسعه صادرات

زنجیره تامین در لوازم خانگی با هدف دستیابی 

1404 میلیارد دالر در سال 2به صادرات 
تجاری سازی/ مطالعاتی

تجاری/صنعتیصمتصمت/تهران209
چگونگی نقش نخبگان علمی در راستای توسعه فعالیتهای صنعتی و 

تجاری در لوازم خانگی

بسته خروج از بحران و ایجاد توسعه فضای کسب 

و کار با تكیه بر صنایع دانش بنیان در صنعت 

لوازم خانگی

تجاری سازی/ مطالعاتی

0صنایع غذاییشرکت آذین شوشترخوزستان210

بررسی تاثیر و سیترژیستیک اسانس آویش 

شیرازی و آسكوربیک اسید بر خصوصیت 

شیمیایی میكروبی و حسی فیله گوشت بوقلمون 

در شرایط نگهداری بصورت منجمد

تجاری سازی

تجاری سازیالگوریتم طراحی پره برای پمپ های لجن کشبهبود طراحی پره های پمپ های لجن کشماشین سازی و تجهیزاتآب پخش صنعت جنوبخوزستان211

عملكرد پمپ های گریز از مرکز در شرایط بومی منطقهماشین سازی و تجهیزاتآب پخش صنعت جنوبخوزستان212
آنالیز جریان سه بعدی در پمپ های گریز از مرکز 

با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی
تجاری سازی

0فلزات اساسیشرکت فوالد خوزستانخوزستان213
بررسی راهكارهای کاهش دما و غبار در سایت 

فوالدسازی
تجاری سازی

0فلزات اساسیشرکت فوالد خوزستانخوزستان214
بررسی و اجرای پوشش نانو بر روی سطوح در 

معرض سایش اسكراپرها واحدهای گندله سازی
تجاری سازی

0فلزات اساسیشرکت فوالد خوزستانخوزستان215
بررسی امكان پوشش سطح الكترودهای کوره ها 

 بنظور افزایش طول عمرLFو 
تجاری سازی

0فلزات اساسیشرکت فوالد خوزستانخوزستان216
انجام مطالعات الزم جهت بهبود و افزایش عمر 

اسكرابرهای واحدهای گندله
تجاری سازی

0فلزات اساسیشرکت فوالد خوزستانخوزستان217
 و ارتقای آن در فن VCMارزیابی وضعیت موجود 

های واحدهای گندله سازی
تجاری سازی

0فلزات اساسیشرکت فوالد خوزستانخوزستان218

جوشكاری فوالد ریل جرثقیل های سقفی با 

 و بررسی تاثیرات SMAWاستفاده از فرایند 

عملیات حرارتی پیشگرم بر ریز ساختار و خواص 

مكانیكی اتصال

تجاری سازی

0فلزات اساسیشرکت فوالد خوزستانخوزستان219
جایگزینی قسمتی از بنتونیت مصرفی در گندله 

سازی با ماده شیمیایی فروفورم
تجاری سازی

0فلزات اساسیشرکت فوالد خوزستانخوزستان220
افزایش پایداری روغن هیدرولیک کواکر آتش 

کوره ها و ریخته گری
تجاری سازی
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0فلزات اساسیشرکت فوالد خوزستانخوزستان221
 گندله تولیدی از سنگ های feoکنترل میزان 

آهن معادن داخلی
تجاری سازی

0فلزات اساسیشرکت فوالد خوزستانخوزستان222
رفع ایراد ناباالنسی دمایی در باکس ریفرمر 

2مدولهای احیا 
تجاری سازی

0فلزات اساسیشرکت فوالد خوزستانخوزستان223
تخصیص منایع مالی در مدیریت سبد پروژه های 

عمرانی با استفاده از روش های بهینه سازی فلزی
تجاری سازی

0فلزات اساسیشرکت فوالد خوزستانخوزستان224

ارزیابی گزینه های ارائه دهنده فعالیت های برون 

سپاری نت با استفاده از تكنیک های ادغامی 

MCDMتصمیم گیری 

تجاری سازی

0فلزات اساسیشرکت فوالد خوزستانخوزستان225

در کاهش  (ارتقا دهنده)تاثیر مواد پروموتور

پدیده نشست دوده کراکینک ناخواسته و 

مسمومیت کاتالیستهای نیكلی واحد احیا

تجاری سازی

0فلزات اساسیشرکت فوالد خوزستانخوزستان226
تغییرات و اصالح سیستم تعلیق هیدرولیک و 

برق تریلر زنبیل کش شماره یک
تجاری سازی

0فلزات اساسیشرکت فوالد خوزستانخوزستان227
بهبود الگوریتم کنترل سطح مواد در مخزن تغذیه 

کوره های احیایی فوالد خوزستان
تجاری سازی

تجاری سازیکاهش آالیندگی و پخش دوده0شیمیاییشرکت کربن ایرانخوزستان228

تجاری سازیافزایش راندمان کمپرسور خط تولید0شیمیاییشرکت کربن ایرانخوزستان229

تجاری سازیارتقا ایمنی خط گاز و حفاظت کاتدی0شیمیاییشرکت کربن ایرانخوزستان230

تولید لوله های فوالدیلوله سازی اهوازخوزستان231

O-press یكی از ایستگاههای کاری شكل دهی ورق برای تبدیل به 

 لوله می باشد به دالیل مختلف سازمان اصلی دستگاه دارای ترکهایی

است که الزم است بررسی و تعمیر شوند

تعمیر ترکهای موجود در سازه اصلی دستگاه 

opressوتقویت سازه 
نیمه صنعتی

تولید لوله های فوالدیلوله سازی اهوازخوزستان232
بهینه سازی عملكرد سیكل آب خنک کننده کارخانجات لوله سازی 

اهواز

بهینه سازی عملكرد سیكل آب خنک کننده 

کارخانجات لوله سازی اهواز
نیمه صنعتی

تولید لوله های فوالدیلوله سازی اهوازخوزستان233

بررسی عملی و علمی و امكانسنجی بازیافت آب  پساب صنعتی و 

استفاده مجدد از آب بازیافتی جهت مصارف موجود در کارخانه های 

شرکت لوله سازی اهواز

بررسی علمی و عملی و امكان سنجی بازیافت آب 

پساب صنعتی و استفاده از آب بازیافتی جهت 

مصارف موجود در کارخانه های شرکت لوله سازی 

اهواز

نیمه صنعتی

تولید لوله های فوالدیلوله سازی اهوازخوزستان234
اثر شعاع خمش در مرحله پیش شكل دهی بر نیروهای نهایی فرمینگ 

u&o مربوطه به فرایند شكل دهی لوله به روش oدر مرحله 

اثر شعاع خمش در مرحله پیش شكل دهی بر 

 مربوطه به oنیروهای نهایی فرمینگ در مرحله 

u&oفرایند شكل دهی لوله به روش 

مطالعاتی
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تولید لوله های فوالدیلوله سازی اهوازخوزستان235

مطالعه و بررسی روش های ارتقای ظرفیت جذب ذرات معلق توسط 

bag filter در شرکت لوله سازی 2 در بالستنیگ کارخانه پوشش 

اهواز

مطالعه و بررسی روش های ارتقای ظرفیت جذب 

 در بالستنیگ bag filterذرات معلق توسط 

 در شرکت لوله سازی اهواز2کارخانه پوشش 

مطالعاتی

تولید لوله های فوالدیلوله سازی اهوازخوزستان236
ارزیابی و طراحی سیستم تهویه در کارخانه های پوشش لوله سازی 

اهواز

ارزیابی و طراحی سیستم تهویه در کارخانه های 

پوشش لوله سازی اهواز
نیمه صنعتی

تولید لوله های فوالدیلوله سازی اهوازخوزستان237
ساخت داخل الستیک دارای خواص مقاومت به حرارت و سایش باال در 

q62u52جهت استفاده در روله 

ساخت داخل الستیک دارای خواص مقاومت به 

حرارت و سایش باال در جهت استفاده در روله 

q62u52

تجاری سازی

تولید لوله های فوالدیلوله سازی اهوازخوزستان238

 و سایر راهكارهای به جای univer sal-pipeمطالعه جایگزینی 

شیلنگ هیدرولیک با رویكرد کاهش ضریب شدت حوادث در شرکت 

لوله سازی اهواز

 و سایر univer sal-pipeمطالعه جایگزینی 

راهكارهای به جای شیلنگ هیدرولیک با رویكرد 

کاهش ضریب شدت حوادث در شرکت لوله سازی 

اهواز

مطالعاتی

تولید لوله های فوالدیلوله سازی اهوازخوزستان239
بررسی و مطالعه تكنیک های بازیافت انرژی در کارخانه های شرکت 

لوله سازی اهواز

بررسی و مطالعه تكنیک های بازیافت انرژی در 

کارخانه های شرکت لوله سازی اهواز
مطالعاتی

تولید لوله های فوالدیلوله سازی اهوازخوزستان240
 در انبار محصول RFIDبررسی ایجاد سیستم های مبتنی بر بارکد و 

شرکت لوله سازی اهواز

بررسی ایجاد سیستم های مبتنی بر بارکد و 

RFIDدر انبار محصول شرکت لوله سازی اهواز 
نیمه صنعتی

تولید لوله های فوالدیلوله سازی اهوازخوزستان241
بررسی فنی و اقتصادی فرایند بازیافت مواد ضایعات پلی اتیلن و 

(کیسه ای یا قالب های کوچک و غیره)فروش آنها بصورت دانه ای

بررسی فنی و اقتصادی فرایند بازیافت مواد 

ضایعات پلی اتیلن و فروش آنها بصورت دانه 

(کیسه ای یا قالب های کوچک و غیره)ای

نیمه صنعتی

تولید لوله های فوالدیلوله سازی اهوازخوزستان242

بررسی میزان کمی و کیفی آب مصرفی کارخانه ها و کلیه واحدهای 

خدمات و پشتیبانی و مقایسه با استانداردهای ملی و جهانی و ارائه 

راهكارهای صرفه جویی در مصرف

بررسی میزان کمی و کیفی آب مصرفی کارخانه 

ها و کلیه واحدهای خدمات و پشتیبانی و مقایسه 

با استانداردهای ملی و جهانی و ارائه راهكارهای 

صرفه جویی در مصرف

مطالعاتی

تولید لوله های فوالدیلوله سازی اهوازخوزستان243

بررسی میزان کمی و کیفی گاز و هوای فشرده  مصرفی کارخانه ها و 

کلیه واحدهای خدمات و پشتیبانی و مقایسه با استانداردهای ملی و 

جهانی و ارائه راهكارهای صرفه جویی در مصرف

بررسی میزان کمی و کیفی گاز و هوای فشرده 

مصرفی کارخانه ها و کلیه واحدهای خدمات و 

پشتیبانی و مقایسه با استانداردهای ملی و 

جهانی و ارائه راهكارهای صرفه جویی در مصرف

مطالعاتی
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تولید لوله های فوالدیلوله سازی اهوازخوزستان244
 با هدف محاسبه Opressتحلیل نیروهای وارده بر سازه تنشن بارها 

تنش های متناوب و تنش های خستگی و عمر سازه

تحلیل نیروهای وارده بر سازه تنشن بارها 

Opress با هدف محاسبه تنش های متناوب و 

تنش های خستگی و عمر سازه

نیمه صنعتی

راهكار افزایش ارزش صادرات غیر نفتیتجاریصمتفارس245
بررسی اثرات سیاست های کالن اقتصادی بر 

صادرات
 مطالعاتی

 مطالعاتیرابطه بین صادرات وشاخص های محیط زیستصادرات پایدارتجاریصمتفارس246

عارضه یابی صادراتتجاریصمتفارس247

عارضه یابی صادرات استان فارس به تفكیک 

- کشاورزی -معدن -صنعت )بخش های مختلف 

(خدمات 

مطالعاتی

تدوین استراتژیتجاریصمتفارس248
تدوین استراتژی صادرات  برای کاالهای مزیت 

دار استان فارس
مطالعاتی

توسعه تجارت الكترونیکتجاریصمتفارس249
بررسی میزان تاثیر گذاری تجارت الكترونیكی در 

توسعه صادرات غیر نفتی
مطالعاتی

توسعه تجارت الكترونیکتجاریصمتفارس250

ارزیابی عملكرد تجارت الكترونیكی در واحدهای 

تولیدی استان فارس بر اساس شاخص آمادگی 

الكترونیكی وکسب وکارهای اینترنیتی

مطالعاتی

ارتقاء کیفیت  تولید داخلتجاریصمتفارس251

مطالعه وبازنگری حقوق ورودی کاال ها در جهت  

کاهش تدریجی حقوق وروددی )ارتقاء کیفیت 

کاالهایی که با کیفیت پایین ونامناسب  تولید می 

(شوند

مطالعاتی

تجاریصمتفارس252

بر اساس . تولید نان در واحد های نانوایی همراه با ضایعات می باشد 

 میزان کل 95گزارش اتحادیه صنف نانوایان شهرستان شیراز در سال 

 کیلوگرم نان اعالم شده است  که 128/640/000نان تولیدی در شیراز 

 کیلوگرم غیر قابل استفاده برآورد شده است 10/291/200از این میزان 

 8 ، 95بنابراین  بر اساس محاسبات فوق ، ضایعات نان در سال .  

ضایعات نان باعث هدر رفتن مقادیر . درصد کل تولید نان می باشد 

.زیادی از تولیدات نان می گردد 

بررسی علل و ارایه راهكارهای کاهش ضایعات 

نان در شهرستان شیراز
آزمایشگاهی/مطالعاتی

صنعتیصمتفارس253
پیشگیری از مشكالت عدیده ای که در حین اجرا یا تولید ممكن است 

واحدهای صنعتی بزرگ را درگیر نماید

مكان یابی واحدهای تولیدی استان فارس در 

زنجیره تامین جهانی با رویكرد صادرات محور
مطالعاتی

صنعتیصمتفارس254
عدم وجود اولویت های سرمایه گذاری براساس مطالعات دقیق و پیش 

بینی های بازار

شناسایی و اولویت بندی طرح های سرمایه 

گذاری بخش صنعت استان فارس
مطالعاتی
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ضایعات زیاد سنگ های معدنی استان حین برشمعدنی/صنعتیصمتفارس255
طراحی و ساخت دستگاه برش سنگ خام در ابعاد 

 میلیمتر10 تا 2
آزمایشگاهی/مطالعاتی

ضایعات زیاد سنگ های معدنی استان حین برشمعدنی/صنعتیصمتفارس256
امكان سنجی فراوری ضایعات سنگبری های 

استان در راستای افزایش بهره وری وارزش افزوده
آزمایشگاهی/مطالعاتی

کاهش آلودگی هواصنعتیصمتفارس257
طراحی و تولید فیلتر دستگاه تصفیه روغن 

خودروهای سبک و سنگین
آزمایشگاهی/مطالعاتی

استفاده از فناوری های نوین در تولیدصنعتیصمتفارس258
امكان سنجی تولید رنگ بر پایه نانو جهت 

استفاده در صنایع نساجی و راهسازی
آزمایشگاهی/مطالعاتی

259
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

مرکز امور اصناف و /صمت

بازرگانان
اصناف

بسیاری از واحدهای صنفی تولیدی کشور محصوالتی را تولید می 

نمایند که دارای مزیت های صادراتی و قابل رقابت با تولیدات خارجی 

می باشند که متاسفانه ناشناخته مانده و واحدهای مذکور نیز به دلیل 

مشكالت مالی ، توان شناساندن و بازاریابی محصوالت خود را ندارند 

که اگر این محصوالت شناسایی شوند می توان در جهت صادرات آنها 

اقدامات موثر و سازنده ای انجام داد

بررسی مزیت های نسبی اصناف در صادرات 

غیرنفتی
مطالعاتی

260
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

مرکز امور اصناف و 

بازرگانان
اصناف

متاسفانه نقش اصناف در اقتصاد کشور مشخص نیست و در شاخص 

لذا باید . های آماری مرکز آمار ایران نیز نامی از اصناف وجود ندارد

نقش اصناف در اقتصاد ملی و استانی کشور شناسایی و مشخص شود

بررسی جایگاه و نقش اصناف در اقتصاد ملی با 

برش استانی
مطالعاتی

261
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

مرکز امور اصناف و /صمت

بازرگانان
اصناف

در حال حاضر اطالعات دقیقی از وضعیت اصناف و نحوه مدیریت و 

قانون و مقررات آنها در سایر کشورها خصوصا کشورهای توسعه یافته 

چنانچه تحقیقات میدانی در این خصوص صورت . در دست نیست

پذیرد و تجربیات آنها شناسایی شود، می توان از تجربیات و 

راهكارهای موفقیت آنها در این حوزه و در راستای توسعه موثر این 

بخش از اقتصاد کشور بهره برداری نمود

بررسی جایگاه قانون اصناف و مطالعه تطبیقی در 

خصوص نحوه ساماندهی تشكل های صنفی در 

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

مطالعاتی

262
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

مرکز امور اصناف و /صمت

بازرگانان
اصناف

در حال حاضر وضعیت پراکندگی رسته های صنفی در سطح کشور و 

در سطح اتحادیه های استان ها، وضعیت نامطلوبی را داراست و 

عناوین مختلف و متعددی را برای اتحادیه ها به کار برده اند و این بی 

نظمی و ناهماهنگی باعث بروز مشكالت متعددی هم برای اصناف و هم 

برای تشكل های صنفی و هم برای مردم بوجود آورده است که الزم 

است یک بررسی دقیق و یک هماهنگی و یكسان سازی در این 

خصوص به عمل آید

بررسی نحوه تطبیق عناوین رسته ها و عناوین 

اتحادیه های صنفی
مطالعاتی
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263
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

مرکز امور اصناف و /صمت

بازرگانان
اصناف

با توجه به تغییرات شگرف و رو به افزایش و سریع تكنولوژی، بسیاری 

از کسب و کارها از رونق افتاده و در عوض بسیاری کسب و کارهای 

جدید و نو پا به عرصه ظهور نهاده اند و این امر برنامه های توسعه ای 

اصناف که از قبل تدارک دیده شده بود را با چالش مواجه ساخته است 

و الزم است که با توجه به تغییرات متعدد حال و آینده، راه های 

توسعه موثر و کارای اصناف شناسایی تا از این طریق بتوان هزینه های 

مبادله را کاهش داد و از طرفی نیز واحدهای صنفی نیز از طریق روش 

های نوین بتوانند خود را از بحران های فعلی که کسب و کارهای نوین 

برای آنها فراهم آورده اند نجات دهند و از روش ها و شیوه های جدید 

بتوانند وضعیت بهتری را برای خود و جامعه فراهم آورند

مطالعاتیبررسی شیوه های نوین در توسعه اصناف

264
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

مرکز امور اصناف و /صمت

بازرگانان
اصناف

مسئله مهم برند و برندسازی یک خال مهم در حوزه اصناف کشور می 

باشد که مغفول مانده و توجه ای به آن نشده است باید و باید به این 

مهم توجه ویژه شده و به شكل بهینه مدیریت شود

مدیریت برند در اصناف و نقش آن در موفقیت 

صنوف تولیدی
مطالعاتی

265
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

مرکز امور اصناف و /صمت

بازرگانان
اصناف

با توجه به پایین بودن بهره وری در کل اقتصاد و خصوصا در حوزه 

اصناف کشور، الزم است که عوامل موثر در افزایش بهره وری این 

البته . بخش به طور جدی و دقیق مورد شناسایی و توجه قرار گیرد

الزمه این کار این است که وضعیت بهره وری فعلی اصناف مورد 

شناسایی و سپس به شناخت عوامل و راه های افزایش بهره وری در 

این حوزه اقتصاد ی پرداخت

مطالعاتیبررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری اصناف

266
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

دفترامور اقتصادی و /صمت

سیاست های تجاری
تجاری

دستیابی به بهترین نظام قیمت گذاری در کشور با توجه به فرهنگ 

عمومی و بومی

بررسی تطبیقی شیوه های اصالح نظام قیمت 

گذاری در ایران با رویكرد آسیب شناسانه
مطالعاتی

267
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

دفتر امور اقتصادی /صمت

و سیاست های تجاری
مدیریت وارداتتجاری

بررسی شیوه های بهبود و افزایش رفاه مصرف 

کنندگان در واردات کاالهای مورد نیاز کشور و 

.حمایت زمان بندی تعرفه ای از تولید داخل

مطالعاتی

268
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

دفتر امور اقتصادی /صمت

و سیاست های تجاری
آسیب شناسی و شناسایی موانع توسعه بازارهای سرمایه ایتجاری

بررسی روش های  تامین مالی بنگاهها از 

بازارسرمایه درکشوروانجام مطالعات تطبیقی 

درسایرکشورها

مطالعاتی

269
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

دفتر امور اقتصادی /صمت

و سیاست های تجاری
تجاری

آسیب شناسی و شناسایی موانع توسعه بازارهای پولی و راهكارهای 

توسعه بازار پولی در ایران

بررسی موانع توسعه بازار پول در ایران و ارائه 

راهكارهای توسعه آن با رویكرد مطالعه تطبیقی
مطالعاتی
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270
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

دفتر امور اقتصادی /صمت

و سیاست های تجاری
تجاری

شناسایی انواع ریسكهای ناشی از نوسانات نرخ ارز و کاهش آثار 

نوسانات نرخ ارز بر فعالیتهای اقتصادی

مطالعه و شناسایی انواع ریسكهای ناشی از 

نوسانات نرخ ارز و بررسی تجربه سایر کشورها 

جهت ارائه راهكارهای متناسب با شرایط 

اقتصادی کشور برای پوشش این نوسانات

مطالعاتی

271
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

دفتر امور اقتصادی /صمت

و سیاست های تجاری
تاثیر پذیری شدید کسب و کارها از شوک های اقتصادیتجاری

بررسی انواع شوک های بین المللی تاثیرگذار بر 

کسب و کارها و تدوین راه کارهای مواجه با آنها 

به منظور افزایش تاب آوری کسب و کارها

مطالعاتی

272
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

دفتر امور اقتصادی /صمت

و سیاست های تجاری
تجاری

های کلیدی محیطی کسب و کار به منظور بهبود وضعیت شاخص

جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بهبود وضعیت اشتغال و 

افزایش تولید ناخالص داخلی

بررسی و تدوین راهكارهای علمی و عملی برای 

بهبود و ارتقای مستمر فضای کسب و کار با 

اولویت  بهبود وضعیت شاخص های کلیدی 

محیطی کسب و کار در ایران

مطالعاتی

273
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

دفتر امور اقتصادی /صمت

و سیاست های تجاری
پایین بودن طول عمر بنگا های اقتصادیتجاری

بررسی آسیب شناسانه طول عمر بنگاه های 

و ارائه  (خرد، کوچک و متوسط و بزرگ )اقتصادی

راهكارهای مناسب جهت بهبود آن

مطالعاتی

274
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

دفتر امور خدمات /صمت

بازرگانی

بستر سازی برای سیاستگذاری 

در بخش تجارت

بهبود راندمان و عملكرد نظام خرده فروشی ، تقویت تولید داخل و 

افزایش رضایت مصرف کنندگان

شناخت و بررسی عوامل موثر بر برندسازی در 

فروشگاههای زنجیره ای
مطالعاتی

275
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

دفتر امور خدمات /صمت

بازرگانی

بستر سازی برای سیاستگذاری 

در بخش تجارت
مطالعاتینقش دولت در توسعه امر برند سازیحمایت از تولیدکنندگان داخلی و توسعه برندهای داخلی و ملی

276
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

دفتر امور خدمات /صمت

بازرگانی

بستر سازی برای سیاستگذاری 

در بخش تجارت
شناخت مزایا و چارچوبها ، نقاط قوت جهت انجام کار در کشور

مطالعه تطبیقی مدل فرانچایز در کشورهای 

نوظهور صنعتی و در حال توسعه و ارائه 

راهكارهای توسعه ای این امر در کشور

مطالعاتی

277
معاونت امور اقتصادی و /تهران

بازرگانی

مرکز برنامه ریزی و /صمت

نظارت بر دخانیات
تجارت

با توجه به ظرفیت ایجاد شده در صنعت دخانیات کشور،توسعه کشت 

توتون وتنباکو عالوه بر ایجاد رونق در بخش کشاورزی ،از طریق 

کاهش واردات مواد اولیه سبب جلوگیری از خروج ارز از کشور می 

.گردد

شناسایی مناطق جدید جهت کشت توتون 

وتنباکو
تجاری/مطالعاتی

مطالعاتیراههای کاهش واردات پارچه و پوشاکواردات بی رویهنساجینساجی فردوسخراسان جنوبی278

اولویت های پژوهشی حوزه صنایع کوچکصنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی279
فرصت سنجی و شناسایی اولویت های سرمایه 

گذاری در شهرک ها ونواحی صنعتی
مطالعاتی

اولویت های پژوهشی حوزه صنایع کوچکصنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی280
کارآفرینی و احداث واحد های صنعتی کوچک 

جدید
مطالعاتی

www.ipwna.ir



اولویت های پژوهشی حوزه صنایع کوچکصنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی281
شیوه های تامین مالی طرح ها و واحدهای 

صنعتی کوچک
مطالعاتی

اولویت های پژوهشی حوزه صنایع کوچکصنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی282
شیوه ها و مدل های شبكه سازی به منظور 

توسعه و ارتقای صنایع کوچک
مطالعاتی

اولویت های پژوهشی حوزه صنایع کوچکصنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی283

زمینه سازی برای  )خوشه های صنعتی 

ایجادخوشه های جدیدوتوسعه خوشه های 

(موجود

مطالعاتی

اولویت های پژوهشی حوزه صنایع کوچکصنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی284
آموزش کارکنان واحد های صنعتی کوچک با 

نگاهی بر افزایش اثربخشی دوره های آموزشی
مطالعاتی

مطالعاتیارتقاء بهره وری در صنایع کوچکاولویت های پژوهشی حوزه صنایع کوچکصنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی285

مطالعاتیارتقاء رقابت پذیری واحدهای صنعتی کوچکاولویت های پژوهشی حوزه صنایع کوچکصنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی286

مطالعاتیتوسعه بازار محصوالت واحد های صنعتی کوچکاولویت های پژوهشی حوزه صنایع کوچکصنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی287

اولویت های پژوهشی حوزه صنایع کوچکصنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی288

چگونگی ایجاد زیرساخت های پیشرفته 

آزمایشگاه های تخصصی ، مراکز آموزشی ، )

(.... مشاوره ای و 

مطالعاتی

اولویت های پژوهشی حوزه صنایع کوچکصنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی289

بررسی تجربیات جهانیو تنظیم پیشنهادات در 

زمینه قوانین، مقررات و نظام های حمایتی از 

صنایع کوچک

مطالعاتی

اولویت های پژوهشی حوزه صنایع کوچکصنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی290
شناسایی فرصت ها و مدل های نوین کسب و کار 

و انجام مطالعات امكان سنجی
مطالعاتی

اولویت های پژوهشی حوزه صنایع کوچکصنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی291
بهره برداری از شرکت های فناور و مراکز و کسب 

و کارهای خدمات آنها
مطالعاتی

مطالعاتیطرح های ایجاد اشتغال در صنایع کوچکاولویت های پژوهشی حوزه صنایع کوچکصنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی292

مطالعاتیمطالعه زنجیره تامین صنایع کوچکاولویت های پژوهشی حوزه صنایع کوچکصنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی293

مطالعاتیعارضه یابی در سطح رشته صنعتاولویت های پژوهشی حوزه صنایع کوچکصنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی294

www.ipwna.ir



صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی295
شهرک ها و  )اولویت های پژوهشی حوزه زیر ساخت های صنعتی 

(نواحی صنعتی 

چگونگی تامین آب پایدار برای شهرک ها و 

نواحی صنعتی و بررسی و ارزیابی امكان استفاده 

از پساب خروجی تصفیه خانه های فاضالب 

شهری جهت تامین آب مورد نیاز شهرک ها و 

نواحی صنعتی

مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی296
شهرک ها و  )اولویت های پژوهشی حوزه زیر ساخت های صنعتی 

(نواحی صنعتی 

انجام مطالعات کاربردی در زمینه چونگی افزایش 

بهره وری در مصرف و کاهش هدر رفت آب در 

شهرک ها و نواحی صنعتی

مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی297
شهرک ها و  )اولویت های پژوهشی حوزه زیر ساخت های صنعتی 

(نواحی صنعتی 

شیوه های تامین مالی جهت اجرا ، نگهداری و 

بهره بردری از تصفیه خانه های فاضالب و 

سیستم های استحصال آب صنعتی و استفاده 

مجدد از پساب تصفیه خانه های فاضالب شهرک 

ها و نواحی صنعتی

مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی298
شهرک ها و  )اولویت های پژوهشی حوزه زیر ساخت های صنعتی 

(نواحی صنعتی 

طراحی مدل کسب و کار برای اداره و بهره برداری 

از ایستگاه های آتش نشانی و درمانگاه های 

شهرک ها و نواحی صنعتی

مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی299
شهرک ها و  )اولویت های پژوهشی حوزه زیر ساخت های صنعتی 

(نواحی صنعتی 

طراحی مدل کسب و کار برای اداره و بهره برداری 

از تصفیه خانه های شهرک ها و نواحی صنعتی
مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی300
شهرک ها و  )اولویت های پژوهشی حوزه زیر ساخت های صنعتی 

(نواحی صنعتی 

چگونگی مشارکت در سرمایه گذاری با بخش 

خصوصی در ایجاد ، توسعه و بهره برداری از 

شهرک ها و نواحی صنعتی و زیر ساخت های 

نظیر آزمایشگاه های  )عمومی وپیشرفته آنها 

(تخصصی ، مراکز آموزشی و مشاوره ای 

مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی301
شهرک ها و  )اولویت های پژوهشی حوزه زیر ساخت های صنعتی 

(نواحی صنعتی 

انجام مطالعات کاربردی در زمینه چونگی افزایش 

بهره وری در مصرف و کاهش هدر رفت آب در 

شهرک ها و نواحی صنعتی

مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی302
شهرک ها و  )اولویت های پژوهشی حوزه زیر ساخت های صنعتی 

(نواحی صنعتی 

چگونگی ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و محیط 

 )زیست در واحد های صنعتی کوچک و متوسط 

شهرک ها و  (در هنگام ساخت و بهره برداری 

نواحی صنعتی، با ابتكار عمل و استفاده از همه 

ظرفیت های موجود

مطالعاتی
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صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی303
شهرک ها و  )اولویت های پژوهشی حوزه زیر ساخت های صنعتی 

(نواحی صنعتی 

انجام مطالعات کاربردی در زمینه چونگی افزایش 

بهره وری در مصرف و کاهش هدر رفت آب در 

شهرک ها و نواحی صنعتی

مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی304
شهرک ها و  )اولویت های پژوهشی حوزه زیر ساخت های صنعتی 

(نواحی صنعتی 

چگونگی اعمال مدیریت بحران  در شهرک ها و 

نواحی صنعتی با ررسی مخاطرات ایمنی و زیست 

محیطی

مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی305
شهرک ها و  )اولویت های پژوهشی حوزه زیر ساخت های صنعتی 

(نواحی صنعتی 

احداث و توسعه ساختمان های سبز صنعتی در 

شهرک های و نواحی صنعتی
مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی306
شهرک ها و  )اولویت های پژوهشی حوزه زیر ساخت های صنعتی 

(نواحی صنعتی 

آنالیز حوادث موجود در شهرک ها و نواحی 

صنعتی کشور در یک بازه زمانی با جامعه آماری 

صحیح و ارائه روش های کنترل مخاطرات و 

تقلیل حوادث به صورت کاربردی

مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی307
شهرک ها و  )اولویت های پژوهشی حوزه زیر ساخت های صنعتی 

(نواحی صنعتی 

ارزیابی نقش مناطق ویژه اقتصادی در تعادل 

بخشی به توسعه منطقه ای و ملی
مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی308
شهرک ها و  )اولویت های پژوهشی حوزه زیر ساخت های صنعتی 

(نواحی صنعتی 

مطالعه چگونگی جذب سرمایه گذاران خارجی 

برای مناطق ویژه اقتصادی
مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی309
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف
مطالعاتیتدوین سند استراتزیک

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی310
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف

طراحی مدل ها و الگوی های تامین منابع مالی 

برای سازمان و شرکت های تابعه
مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی311
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف
مطالعاتیعارضه یابی و ارتقاء بهره وری سازمانی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی312
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف

طراحی مدل ها و الگوی های تامین منابع مالی 

برای سازمان و شرکت های تابعه
مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی313
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف

مطالعه و برسی مدل ها و الگوی های حمایتی 

طرح های سرمایه گذاری و کنترل و ارزیابی 

مستمر آنها در شهرک ها و نواحی صنعتی

مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی314
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف

مهندسی مجدد فرآیند ها بهبود روش های انجام 

کار در سازمان و شرکت های تابعه
مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی315
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف

تدوین مدل های ارزیابی عملكرد و نظام های 

انگیزشی کارکنان
مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی316
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف
مطالعاتیاخذ استاندارد های مدیریتی
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صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی317
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف

شیوه های نظام پیشنهادات و سالمت اداری و 

آراستگی محیط کار
مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی318
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف

مطالعه نیاز های زیر ساختی و دسترسی های 

مورد نیاز جه ارتباط الكترونیكی به سامانه های 

سایر دستگاه ها

مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی319
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف

مطالعه اصالح ساختار بودجه ریزی شرکت های 

استانی بر اساس صورت های مالی
مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی320
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف
مطالعاتیتهیه سند راهبردی فناوری اطالعات

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی321
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف

مطالعه چگونگی استقرار چرخه مدیریت بهره 

به استناد  )وری در سازمان و شرکت ها 

دستورالعمل استقرار چرخه مدیریت بهره وری 

(1394وابالغی وزیر محترم وقت در سال 

مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی322
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف

مطالعه چگونگی اجرای مهندسی ارزش در پروژه 

های سازمان و شرکت های تابعه
مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی323
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف

مطالعه چگونگی اجرای نظام مدریت طرح و پروژه 

های سازمان و شرکت های تابعه
مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی324
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف

تهیه سند راهبردی و عملیاتی ارتقای بهره وری 

صنایع کوچک
مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی325
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف

مطالعه تطبیقی الگوها و نمونه های تجربی موق 

ارتقای بهره وری سازمان ها در سایر کشورها
مطالعاتی

صنعتیشرکت شهرک های صنعتیخراسان جنوبی326
اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی ، امور مالی و منابع انسانی 

ستاد و صف

مطالعه  انتخاب مدل مناسب بهبود فرآیند ها در 

سازمان و شرکت های استانی و بررسی زیر 

ساخت ها مورد نیاز جهت الكترونیكی کردن 

خدمات سازمان و شرکت های تابعه

مطالعاتی

معدنی/صنعتیشرکت سیمان باقرانخراسان جنوبی327
عدم استفاده از پوزوالن در کارخانجات سیمان استان که به علت عدم 

شناسایی ذخایر شناسایی اثبات شده

مطالعه اکتشافی بروی پتانسیل های پوزوالنی 

استان خراسان جنوبی
مطالعاتی

معدنی/صنعتیشرکت سیمان باقرانخراسان جنوبی328
 تهیه سنگ گچ مرغوب کارخانه جات سیستان و بلوچستان از ذخایر 

استان خراسان رضوی علیرغم بعد مسافت آن

مطالعه اکتشافی بروی پتانسیل های سنگ کچ 

مرغوب استان خراسان جنوبی
مطالعاتی

صنعتیکویر تایرخراسان جنوبی329
استفاده از نانو مواد در افزایش مقاومت سایشی و کاهش مقاومت 

غلطشی تایر

استفاده از نانو مواد در افزایش مقاومت سایشی و 

کاهش مقاومت غلطشی تایر
مطالعاتی
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صنعتیکویر تایرخراسان جنوبی330

ترموگرافی آنالین تایر در حالت تست داخلی در مرکز آزمون تایر و 

استفاده از ترموگرافی در سنجش سیستم های خنک کاری موتورهای 

الكتریكی و تابلوهای برق

ترموگرافی آنالین تایر در حالت تست داخلی در 

مرکز آزمون تایر و استفاده از ترموگرافی در 

سنجش سیستم های خنک کاری موتورهای 

الكتریكی و تابلوهای برق

مطالعاتی

صنعتیکویر تایرخراسان جنوبی331
تعیین درصد ایزو مرسیس و ترانس پلیمر بوتادین محموله های ورودی 

به کارخانه

تعیین درصد ایزو مرسیس و ترانس پلیمر بوتادین 

محموله های ورودی به کارخانه
مطالعاتی

صنعتیکویر تایرخراسان جنوبی332
اندازه گیری لحظه ای پروفایل تردد در خط اکسترودر دوبلكس با روش 

های غیر تماسی

اندازه گیری لحظه ای پروفایل تردد در خط 

اکسترودر دوبلكس با روش های غیر تماسی
مطالعاتی

صنعتیکویر تایرخراسان جنوبی333

کاهش آالیندگی پروسه پخت تایر با رویكرد مطالعه و اصالح مواد اولیه 

مصرفی در محصوالت کویر تایر

کاهش آالیندگی پروسه پخت تایر با رویكرد 

مطالعه و اصالح مواد اولیه مصرفی در محصوالت 

مطالعاتیکویر تایر

صنعتیکویر تایرخراسان جنوبی334
اندازه گیری پروفایل هترد و سایدوال تولیدی تایر در خط اکسترودر 

به روشهای غیرتماسی

اندازه گیری پروفایل هترد و سایدوال تولیدی 

تایر در خط اکسترودر به روشهای غیرتماسی
مطالعاتی

 در کویر تایرERPطراحی سیستم های یكپارچه با نگرش صنعتیکویر تایرخراسان جنوبی335
 در ERPطراحی سیستم های یكپارچه با نگرش 

کویر تایر
مطالعاتی

مطالعاتیبازاریابی و فروش پوشاک تولیدی نساجی فردوسبازاریابی و فروش پوشاک تولیدی نساجی فردوستجارتکارخانه نساجی فردوسخراسان جنوبی336

خراسان جنوبی337
تهیه و تولید مواد 

نسوزکشور
مطالعاتیتولید انواع آجرهای نسوز منیزیایی و دولومیتیتولید انواع آجرهای نسوز منیزیایی و دولومیتیصنعتی

صنعتیصنایع غذایی ایثار قایناتخراسان جنوبی338
گندم و استفاده بهینه از ارزش غذایی  (جوانه )طرح جداسازی گیاهک 

آن

گندم و استفاده  (جوانه )طرح جداسازی گیاهک 

بهینه از ارزش غذایی آن
مطالعاتی

تهران339
دانشگاه صنایع و معادن 

ایران
آموزشیصنعت،معدن،تجارت

برنامه ریزی استراتژیک مهندسی حرفه ای با 

نگرشی بر آموزش در محل کار
مطالعاتی

تهران340
دانشگاه صنایع و معادن 

ایران
مطالعاتیطرح جامع آموزش مداوم مدیران کارآمدآموزشیصنعت،معدن،تجارت

تهران341
دانشگاه صنایع و معادن 

ایران
آموزشیصنعت،معدن،تجارت

طرح جامع آموزش بازنشستگان بخش با نگرش 

انتقال تجربه
مطالعاتی

تهران342
دانشگاه صنایع و معادن 

ایران
آموزشیصنعت،معدن،تجارت

برنامه ریزی استراتژیک تربیت مدیران کشور با 

2020نگرشی بر دستیابی به افق 
مطالعاتی

تهران343
دانشگاه صنایع و معادن 

ایران
آموزشیصنعت،معدن،تجارت

طرح ملی مهارت ورزی فارغ التحصیالن 

دانشگاهی
مطالعاتی
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تهران344
دانشگاه صنایع و معادن 

ایران
آموزشیصنعت،معدن،تجارت

استخراج نیازهای مبتنی بر فناوری های نوین در 

بخش صنایع معدنی
مطالعاتی

تهران345
دانشگاه صنایع و معادن 

ایران
آموزشیصنعت،معدن،تجارت

نیازسنجی آموزشی در بخش صمت با نگرش بر 

آموزش های کوتاه مدت کارکنان
مطالعاتی

 صنعتیصمتقم346

شناسایی راهكارهای افزایش بهره وری از جمله کاهش ضایعات، 

ایجاد تعهد در کارکنان، توجه به کارکنان، استفاده بهینه از 

از ... استعدادها، ایجاد انگیزه درکارکنان، توجه به تغییرات و

درجه تاثیر هر . موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد

یک از این راهكارها در افزایش بهره وری به وضعیت موجود 

شرکت در آن زمینه و ضرورت پرداختن به هریک از این موارد 

بستگی دارد، کـه می بایست به شكل ماهرانه ای شناسایی و 

اولویت بندی شده و برآن اساس اقدام شود

بررسی راهكارهای افزایش بهره وری در 

صنایع منتخب بخش صنعت ومعدن استان قم
مطالعاتی

 صنعتیصمتقم347

طبق بررسی های  (خصوصا برق و گاز)نظر به اینكه مصرف انرژی 

به عمل آمده و نیز آمار اخذ شده از دستگاههای ذی ربط در 

واحدهای صنعتی و معدنی استان باال می باشد که هم قیمت تمام 

شده محصول را باال برده و هم باعث اتالف انرژی می شود لذا 

انجام تحقیقات در این زمینه اوال تعیین اولویت های صنایع پر 

مصرف ثانیا راهكارهای اجرایی و اقدامات اصالحی مورد نیاز  

.ثالثا تعیین مشوق های الزم ضروری به نظر می رسد

انجام تحقیقات کاربردی در جهت کاهش 

مصرف انرژی در واحد های تولیدی استان
مطالعاتی

 صنعتیصمتقم348

به اعتقاد اکثر کارشناسان در آسیب شناسی اقتصاد ایران در 

درجه ی اول باید به وابستگی اقتصاد ایران به فروش مواد خام و 

با شناسایی این نوع آسیب ها . با ارزش افزوده پایین، اشاره کرد

می توان به نقش بی بدیل دانش در حل معضالت کشور پی برد و 

بر این اساس توسعه ی شرکت های دانش بنیان، یكی از راهبردها 

و رویكردهای استراتژیک مهم و اثرگذار در مسیر تحقق اقتصاد 

لذا در این تحقیق  در نظر است نسبت به  .مقاومتی است

شناسایی واحد ها و مشكالت مربوط به صادرات کاالهای دانش 

.بنیان در استان  قم اقدام نمود 

بررسی دالیل و مشكالت مربوط به صادرات 

کاالهای دانش بنیان در استان
مطالعاتی
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 صنعتیصمتقم349

یكی از مشكالت کشورهای در حال توسعه مهاجرت روستائیان 

به شهرها می باشد و این مهاجرت گرفتاری بیشمار اقتصادی، 

برای این کشورها بدنبال دارد لذا جلوگیری از ... اجتماعی و 

مهاجرت روستائیان از دغدغه های مسئولین این کشورها می 

دالیل مهاجرت بیشمار می باشد ولیكن یكی از این دالیل . باشد

جنبه اقتصادی دارد در صورتی که افراد جویای کار در مناطق 

روستایی به شغل مناسب دست پیدا کنند چه بسا بخشی از این 

احداث صنایع کوچک و کارگاهی در نواحی . مهاجرت کاهش یابد

مذکور راهكار مناسب برای ایجاد اشتغال می باشد ولیكن 

مشكالت خاص خود را نیز دارد که باید جنبه های مختلف آن 

یكی از مشكالت آن ایجاد زیربناهای الزم برای این . مطالعه شود

آسیب زدن به محیط زیست نیز از موارد مطالعه . صنایع می باشد

مشكالت تامین مالی بنگاهها . برای استقرار این صنایع می باشد

لذا الزم است . در این مناطق نیز از مسائل قابل مطالعه می باشد

مطالعات جامع در زمینه های فوق  جهت استقرار و ادامه فعالیت 

.واحدهای تولیدی در نواحی روستایی صورت گیرد

آسیب شناسی و بررسی موانع احداث صنایع 

کوچک و کارگاهی در نزدیكی روستاهای 

استان قم

مطالعاتی
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 صنعتیصمتقم350

تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی در ایران اغلب 

از طریق سیستم بانكی صورت میگیرد در حالی که در کشورهای 

دولتها معموال . پیشرفته سایر طرق از جمله بورس نیز رونق دارد

. تمایل دارند بخش اعظم منابع مالی به بخش تولید تخصیص یابد

رونق گرفتن صنایع کوچک فواید و کمكهای زیادی برای رسیدن 

از . به اهداف دولتها دارد از آن جمله افزایش اشتغال می باشد

مشكالت تامین مالی توسط دولت و پایین بودن سود این 

تسهیالت انحراف از محل مصرف می باشد یعنی بنگاهها 

نظارت بر پرداخت . تسهیالت را در زمینه تولید مصرف ننمایند

البته خود . اینگونه تسهیالت موجب کم شده انحراف خواهد شد

مهمترین . نظارت هم مشكالت بیشمار و هزینه بر خواهد بود

نرخ آن  مسایل در زمینه پرداخت این تسهیالت تعیین میزان آن،

تمامی موارد می بایست . و اولویت بندی مربوط به آن می باشد

بابت تسهیالتی که تاکنون پرداخت شده و یا پرداخت خواهد 

.شد مورد ارزیابی قرار گیرد

مطالعه و بررسی روشهای تامین مالی خارج از 

سیستم تسهیالت دولتی در بین صنایع 

استان قم

مطالعاتی

 صنعتیصمتقم351

در گذشته شهرک صنعتی محمود آباد به عنوان تنها شهرک 

تخصصی صنایع کانی غیر فلزی بوده است در حال حاضر با توجه 

به ایجاد فازهای جدید غیر از کانی غیر فلزی، این شهرک از 

حالت تخصصی خارج شده و این موضوع محدودیت فعالیت این 

را موجب شد ه و نیاز به مكان یابی  (کانی غیر فلزی)گونه صنایع 

.شهرک جدید احساس می شود

بررسی امكان یابی ایجاد شهرک تخصصی 

صنایع کانی غیر فلزی در استان قم
مطالعاتی

 صنعتیصمتقم352

اکثر واحدهای موجود صنعتی تولید آجر در حال حاضر از کوره 

برای پخت آجر استفاده می  (مانند کوره هوفمن)های سنتی 

نظر به اینكه زمان پخت در کوره های سنتی معموال باال . کنند

بوده و باطبع انرژی مصرفی حرارتی باالیی نیاز خواهد داشت، 

کوره های پخت . نیاز به جایگزینی این کوره ها احساس می شود

تونلی پیشنهادی برای جایگزینی این کوره ها -تونلی و یا رولری

.هستند

کارهای کاهش مصرف گاز در بررسی راه

های مخصوص پخت آجرکوره
مطالعاتی
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 صنعتیصمتقم353

با توجه به وجود گازهای گلخانه ای حاصل از سوخت فسیلی و 

آالیندگی زیست محیطی حاصل از انها و همچنین استفاده از 

منابع زیر زمینی که از ذخایر ملی بوده و نیاز نسل های آینده 

می باشد استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر می تواند 

جایگزین شایسته و مناسبی برای آن باشد که استفاده از آن در 

شهرک های صنعتی و معادن استان می تواند کمک شایانی به 

.استان نماید

امكان سنجی ومقایسه اقتصادی و فنی 

استفاده از انرژیهای نو در شهرکهای صنعتی 

مطالعه موردی شهرک صنعتی )استان قم 

(شكوهیه

مطالعاتی

معدنیصمتقم354

وجود معادن سنگ های قیمتی مانند کالسدون قم و همچنین 

اندیسهای معادن مذکور و ارزش افزوده فراوری سنگ های 

قیمتی با هدف توسعه و صادرات بخصوص با عنایت به وجه 

مذهبی قم لزوم مكان یابی ایجاد شهرک صنعتی سنگ های 

.قیمتی را توجیه می نماید

مكان یابی و برسی ایجاد ,امكان سنجی 

شهرک صنعتی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی 

با نگاه ویژه به عقیق در استان قم

مطالعاتی

معدنیصمتقم355

با توجه به خشكسالی های اخیر و اهمیت ضرورت مدیریت 

پساب های صنعتی و افزایش راندمان مصرف آب در بخش 

کشاورزی استفاده از مواد معدنی که بتواند در این زمینه ها مورد 

استفاده قرار گیرد اهمیت باالیی دارد که در این ارتباط با توجه 

از جمله خواص جذب )به نقش ژنر و بافت ماده معدنی زئولیت 

و وجود این نوع مواد معدنی در استان بررسی  (آب و تصفیه آن

.و امكان سنجی آن ضرورت دارد

سنجی کاربرد سنگ زئولیت بررسی و امكان

ها و ی آبهای مرتبط با تصفیهدر زمینه

ها و کشاورزیپساب

مطالعاتی

معدنیصمتقم356

فراوری کلیه مواد معدنی باعث افزایش ارزش افزوده و 

کاربردهای بیشتر در صنایع مختلف خواهد شد از جمله ماده 

زئولیت که هنوز ناشناخته بوده ولی با مطالعه روی ژنر و بافت 

این ماده معدنی میتوان نقش آن را در صنابیع مختلف از جمله 

.نفت و پتروشیمی نشان داد

معدن سنجی تبدیل سنگبررسی و امكان

زئولیت با فرآیند اعمال حرارتی به زئولیت با 

ی کریستالی باالتر به منظور کاربرد درجه

جذبی و کاتالیستی در صنایع نفت و 

پتروشیمی

آزمایشگاهی
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تجاریصمتقم357

هیچ یک از تكنولوژی ها به اندازه تكنولوژی اطالعات حوزه های 

مختلف زندگی را متحول نساخته است، صنعت نرم افزار اساسی 

بسیاری از . ترین مولفه تكنولوژی اطالعات را تشكیل می دهد

کشورهای در حال توسعه با پی بردن به اهمیت موضوع جایگاه 

ویژه ای را برای صنعت نرم افزار در برنامه های توسعه اقتصادی 

از طرفی دست اندکاران صنعت . و اجتماعی خود قائل شده اند

تكنولوژی اطالعات صادرات نرم افزار را برجسته ترین توانایی 

در حوزه نرم . کشور در زمینه فن آوری اطالعات می دانند

افزارهای علوم اسالمی عالوه بر وجود همان مزیت های بازار نرم 

افزار یک سری پتانسیل نهفته و مزیت های قابل توجیهی در 

تولید و صادرات نرم . حوزه علوم و معارف اسالمی وجود دارد

افزارهای علوم اسالمی یكی از حوزه های بسیار مناسب برای 

لذا در نظر است در این تحقیق در . انجام فعالیت می باشد

خصوص بررسی و برآورد میزان سهم صـادرات نـرم افـزار های 

علوم اسالمی استان قم  از صـادرات غیرنفتـی، در خصوص 

شناسـایی و ارائـه روشـهای توسعه صادرات نرم افزار علوم 

.اسالمی استان قم اقدام گردد

بررسی و برآورد میزان سهم صـادرات نـرم 

افـزار های علوم اسالمی استان قم  از 

صـادرات غیرنفتـی، شناسـایی و ارائـه 

روشـهای توسعه صادرات نرم افزار علوم 

اسالمی استان قم

مطالعاتی

تجاریصمتقم358

با عنایت به وجود معادن و اندیسهای عقیق در استان و صدور 

اولین پروانه بهره برداری معدن کالسدون در قم و عالقه مردم 

کشورهای دیگر بخصوص کشورهای اسالمی به استفاده از 

.انگشتر و زیورآالت موضوع مطرح شده است

راهكارهای بازاریابی و صادرات سنگهای 

آمریكا ،هنگ : عقیق به یكی از کشور های 

کنگ، بلژیک، تایلند، چین، آلمان

مطالعاتی

فرش- تجاریصمتقم359

ضرورت دارد عالوه بر بررسی راهكارهای مختلف پیشرفت 

باتوجه به مباحث آینده پژوهی , هنرصنعت فرش دستباف قم 

نحوه مدیریت وبهره برداری از نمایشگاه احداثی فرش دستباف 

قم که یكی از راهكارهای افزایش جذب مشتری وفروش می 

باشد بصورت علمی وتخصصی تبیین ودر اختیار جامعه فرش 

.استان قرار گیرد

بررسی نحوه بازاریابی وافزایش فروش فرش 

دستباف قم با استفاده از ظرفیتهای نمایشگاه 

دائمی فرش دستباف استان

مطالعاتی
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صنعتیصمتالبرز360

 لكه صنعتی 6با توجه به اینكه در شهرستان ساوجبالغ حدود 

شناسایی شده است، با تبدیل این لكه ها به ناحیه یا شهرک صنعتی 

امكان برخورداری واحدهای مستقر در این لكه ها از خدمات قابل ارایه 

به واحدهای مستقر در شهرک صنعتی فراهم شده و عمالً در رشد و 

.توسعه و افزایش اشتغال شهرستان موثر خواهد بود

بررسی تراکم استقرار صنایع در شهرستان 

ساوجبالغ و لزوم تبدیل لكه های صنعتی 

شناسایی شده به نواحی و شهرک صنعتی

مطالعاتی

صنعتیصمتالبرز361

یک فعالیت صنعتی ایمن نیازمند شناسایی عوامل خطرساز در آن 

می ... صنعت، برنامه ریزی جهت حذف و  یا کنترل عوامل خطر ساز و

باشد که اداره محیط زیست، بهداشت، ایمنی و انرژی سازمان متبوع 

.می تواند نقش موثری در این زمینه ایفا نماید

بررسی میزان اجرای شاخص ها و استانداردهای 

 در واحدهای تولیدی صنعتیHSEEبخش 
صنعتی/ مطالعاتی

صنعتیصمتالبرز362

با توجه به کاهش نزوالت آسمانی و آبهای زیر سطحی طی سالیان 

گذشته، کمبود و یا عدم وجود آب خصوصا در فصول گرم سال یكی از 

معضالت اصلی در فعالیت صنایع خصوصا در شهرک صنعتی هشتگرد 

می باشد که پیش بینی راهكارهای الزم در این خصوص و در نظر 

مانند تخصیص پساب شهر جدید هشتگرد به )گرفتن منابع جایگزین

جهت ادامه فعالیت صنایع این شهرستان   (...برخی صنایع سازگار و

.ضروری می باشد

کمبود آب درشهرستان ساوجبالغ و راهكارهای 

تامین و کنترل منابع آبی در بخش صنعت 

شهرستان

صنعتی/ مطالعاتی 

معدنی/ تجاری/ صنعتیصمتالبرز363

با توجه به منویات مقام معظم رهبری وشعار اقتصاد مقاومتی ، تولید و 

اشتغال ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان های تابعه بعنوان 

یكی از ارکان موثر در تحقق این شعار می تواند به بررسی نتایج 

سیاست های اقتصاد مقاومتی و شناسایی موانع موجود و ارائه 

.راهكارهای الزم جهت رفع موانع عمل نماید

بررسی میزان و اثرات حاصل از اجرای سیاست 

های اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید و تجارت
مطالعاتی

معدنی/ تجاری/ صنعتیصمتالبرز364

با توجه به کاهش نزوالت آسمانی و آب های زیر سطحی طی سالیان 

گذشته، کمبود و یا عدم وجود آب خصوصا در فصول گرم سال باعث 

.توجه بیشتر به برگشت منابع آبی استفاده شده در صنایع می باشد

بررسی راهكارهای بازچرخانی و کاهش مصرف 

آب و امكان چگونگی استفاده از پساب واحدهای 

صنعتی در فرایند شستشو و دانه بندی شن و 

ماسه

مطالعاتی

معدنی/ تجاری/ صنعتیصمتالبرز365

با توجه به اطالعات موجود برخی از واحدهای تولیدی دارای ماشین 

آالت مازاد و بدون استفاده می باشند که در صورت اجرایی شدن این 

.طرح امكان استفاده موثر از این ماشین آالت میسر خواهد بود

طرح شناسایی و ساماندهی ماشین آالت مازاد 

واحدهای تولیدی و صنعتی
مطالعاتی
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معدنی/ تجاری/ صنعتیصمتالبرز366
با توجه به عدم وجود اطالعات به روز جهت ارایه به سرمایه گذاران 

.داخلی و خارجی تدوین این برنامه ها می تواند مفید فایده واقع شود

تدوین اولویت های سرمایه گذاری استان و تهیه 

P.F.S و F.S در بخش صنعت، معدن و 

تجارت
مطالعاتی

صنعتیصمتالبرز367
جهت معرفی به سرمایه گذاران جدید و راه اندازی مجدد واحد های 

.نیمه فعال با توجه به پتانسیل های بالفعل موجود

شناسایی و ایجاد سامانه اطالعاتی تخصصی به 

منظور بهره برداری از ظرفیت های خالی تولیدی 

در بخش صنعت

مطالعاتی

معدنی/ صنعتیصمتالبرز368

جهت پایش اطالعات واحدها و احصاء میزان تولید محصوالت به منظور 

تصمیم سازی استراتژیک و جهت به روز رسانی اطالعات واحدهای 

.تولیدی مستقر و راه اندازی مجدد واحدها

به روز رسانی آمار واحدهای تولیدی، شناسایی 

فعال، )وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی استان

(راکد، تعطیل

مطالعاتی

.به منظور پایش اطالعات و جا نمایی محل استقرار واحدهامعدنی/ صنعتیصمتالبرز369
طرح جامع  ایجاد سیستم اطالعات جغرافیایی 

(GIS) در حوزه صنایع استان
مطالعاتی

صنعتیصمتالبرز370
به منظور افزایش بهره وری و حفظ و استمرار تولید و استفاده بهینه از 

.منابع

شناسایی خطوط تولید فرسوده صنایع و اجرای 

طرح نوسازی و بازسازی
مطالعاتی

تجاری/ صنعتیصمتالبرز371
لزوم توجه به کیفیت کاالها از لحاظ شكلی و ماهوی در بازارهای 

.رقابتی بین الملل

مشكالت برند سازی، بسته بندی و مدیریت 

کیفیت کاالهای صادراتی و اهمیت آن در توسعه 

صادرات غیر نفتی

مطالعاتی

صنعتیصمتالبرز372
به منظور حفاظ و حراست از منابع آب و افزایش کارایی سیستم تصفیه 

.فاضالب شهرک

طرح امكان سنجی اجرای سیستم های پیش 

تصفیه به منظور کاهش میزان آالینده ها در 

پساب برخی کارخانجات شهرک صنعتی اشتهارد

مطالعاتی

.به منظور افزایش بهره وری و کاهش هدر رفت منابع تجدید ناپذیرصنعتیصمتالبرز373

استقرار گام به گام سیستم مدیریت انرژی با 

رویكرد مدیریت پایش مصرف در شهرک صنعتی 

اشتهارد

مطالعاتی

تجاری/ صنعتیصمتالبرز374
 مصوبات شورای 4 ماده یک جهاد کشاورزی و بنا به بند 1وفق نظریه 

برنامه ریزی مورخ

طرح بررسی و امكان سنجی ایجاد انبارهای 

عمومی مواد غذایی در سطح استان
مطالعاتی

صمتهمدان375

تبدیل انسان به یكی از ابزارهای تولید در کنار پیچ و مهره های صنعت 

جایگاهی ندارند ، سرمایه را چه بصورت تجهیزات فنی و چه بصورت 

منابع مالی اصل قراردادن و آنرا مقدم بر عملكرد انسان مورد قبول 

نیست ، لذا مسئله از آنجا شروع می شود که برای رشد و توسعه پایدار 

با تكیه بر اقتصاد مقاومتی ضرورت مهندسی و بهبود فرایند عملكردی 

.مدیران در بخش های سازمان بیش از بیش مورد توجه است

تبیین مدل اقتصاد مقاومتی با رویكرد بهبود 

فرایندها در سازمان صنعت معدن و تجارت 

استان همدان

مطالعاتی
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صنعتیصمتهمدان376

. بهبود بهره وری یكی از آرمانها و احداف مهم سازمان می باشد

موضوع پرداختن به بهره وری از وظایف مهم دستگاهها در

در این .  و نیز برنامه ششم توسعه کشوریست1404سند چشم انداز 

پژوهش شاخص بهای بهره وری مناسب تدوین شده

عوامل موثر بر شاخص ها تعیین می شود و شاخص های تعیین شده 

اندازه گیری می شود، عارضه یابی و تقلیل نقاط قوت و

.ضعف و برنامه ریزی برای ارتقاء و بهبود انجام میگیرد

اندازه گیری شاخص های بهره وری و استقرار 

چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان

مطالعاتی

صنعتیصمتهمدان377

هیئت محترم وزیران کلیه د ه52513ت /112411با توجه به مصوبه شماره 

دستگاه های اجرایی مرتبط موظف به مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار 

شده اند و ملزم به اجرای وظایف ابالغی که  ( INDC )گازهای گلخانه ای 

یکی از بهترین آنها فناوری های صنایع کم کربن و کاهش مصرف انرژی و در 

نتیجه کاهش آالیندگی می باشد و کلیه استانها می بایست پروژه های 

.تحقیقاتی در زمینه مذکور را در اولویت قرار دهند

وبکارگیری فناوری بازیابی حرارتی  توسعه

(WHR) در صنایع انرژی بر از جمله فوالد
نیمه صنعتی

مازندران378
سازمان صنعت معدن 

تجارت مازندران
بررسی نقش و تاثیر نانو تكنولوژی در صنایع غذائی استانصنعتی

بررسی نقش و تاثیر نانو تكنولوژی در صنایع 

غذائی استان
مطالعاتی

مازندران379
سازمان صنعت معدن 

تجارت مازندران
صنعتی

بررسی وتعیین اولویت های سرمایه گذاری استان و تهیه طرح های 

تیپ برای اولویت های مذکور

بررسی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری 

استان و تهیه طرح های تیپ برای اولویت های 

مذکور

مطالعاتی

مازندران380
سازمان صنعت معدن 

تجارت مازندران
مطالعاتیبررسی توسعه کشت پنبه در استان مازندرانبررسی توسعه کشت پنبه در استان مازندرانصنعتی

مازندران381
سازمان صنعت معدن 

تجارت مازندران
صنعتی

بررسی چگونگی تاثیر پذیری طرح ها و واحدهای صنعتی ومعدنی 

96 و 95دریافت کننده تسهیالت طی سالهای 

بررسی چگونگی تاثیر پذیری طرح ها و واحدهای 

صنعتی و معدنی دریافت کننده تسهیالت طی 

96 و 95سالهای 

مطالعاتی

معدنیشرکت کانسار نسوز رازیزنجان382

باال بودن درصد آهن موجود در ماده معدنی ـ باال بودن رطوبت 

محصوالت تولیدی و پائین بودن راندمان پائین دستگاههای 

خردایش

کاهش درصد آهن سیلیس فراوری شده به 

کاهش رطوبت در واحد - روشهای فراوری  

تحقیق و بررسی بر روی تكنولوژی و - آرایشی 

تجهیزات معدن فراوری

تجاری سازی

صنعتیشرکت خالص سازان رویزنجان383

انحالل کانی های سولفید روی در راکتور های مخصوص با همزن 

از پائین  در دماهای باال انجام می شود ساخت راکتور مورد نظر از 

uktop9000نوع 

تجاری سازیoktop9000ساخت و مهندسی معكوس راکتور 

صنعتیشرکت پارس سوئیچزنجان384

برای طراحی و توسعه محصوالت جدید و ارتقای محصوالت فعلی 

شرکت نیاز به توسعه و تكمیل آزمایشگاههای تایپ ست کلید و 

.سكسیونرفشارقوی میباشد 

آزمایشگاهیتوسعه آزمایشگاه قطع و وصل
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صنعتیشرکت کیام گرم نانزنجان385
عدم استفاده از گندم خارجی و ضعیف بودن آردهای ایرانی و 

کپك زدگی محصوالت نانوایی

تولید بهبود دهنده برای آردهای ضعیف ـ 

افزایش زمان ماندگاری و تاخیر در بیاتی
آزمایشگاهی

زنجان386
شرکت  کشت و صنعت 

نگین سبز
صنعتی

بررسی اثر الیه های کپكی و قارچی تشكیل شده بر روی زیتون 

های فراوری شده از لحاظ ویژگی رئولوژیكی

بررسی خصوصیات رئولوژیكی  الیه های کپك 

و قارچ تولید شده بر روی فراورده های زیتون

صنعتیشرکت صنعتی  مینوزنجان387
  پژوهش به منظور کاهش میزان اسید فیتیك در سبوس گندم با 

هدف ارتقا سالمتی مصرف کننده
تجاری سازیتولید سبوس گندم فراوری شده

زنجان388
شرکت قند ریزی آقای 

کوهساری
صنعتی

بررسی دالیل افزایش  میزان خاکستر در واحد های قند ریزی   با 

توجه به استفاده از ترکیبات خاک بنتونیت

بررسی تاثیر پروسه تولید قند از شكر و تاثیر 

افزایش خاکستر محصوالت تولیدی
نیمه صنعتی/آزمایشگاهی

مطالعاتی(TFS)انجام مطالعات فنی تولیدورق کروم اندودصنعتیصنایع فوالدتوان آورآسیاچهارمحال و بختیاری389

آزمایشگاهیTINNINGاستحصال قلع ازلجن سلولهای صنعتیصنایع فوالدتوان آورآسیاچهارمحال و بختیاری390

صنعتیصنایع فوالدتوان آورآسیاچهارمحال و بختیاری391
بررسی وامكان سنجی استفاده از موادجایگزین 

درخط تولیدقلع اندود
مطالعاتی

صنعتیصنایع فوالدتوان آورآسیاچهارمحال و بختیاری392
استفاده ازتكنیک بازشناسی الگووتحلیل 

تصویردرکنترل کیفیت ورق قلع اندود
آزمایشگاهی

چهارمحال و بختیاری393
فوالدسفیددشت 

چهارمحال وبختیاری
صنعتی

هارمونیک ها وتاثیرروی بانک خازنی،روشها ی 

کاهش آن روی شبكه های قدرت
آزمایشگاهی

چهارمحال و بختیاری394
فوالدسفیددشت 

چهارمحال وبختیاری
صنعتی

امكان سنجی بازطراحی لوله های 

به منظورکاهش (مانندتغییرقطروضخات)ریفورمر

هزینه های کلی ریفورمروافزایش تولیدبه لحاظ 

تعدادلوله ها ومشعل های استفاده شده

آزمایشگاهی

چهارمحال و بختیاری395
فوالدسفیددشت 

چهارمحال وبختیاری
صنعتی

بررسی کاتالیت های جدیدباکارایی باالتربه منظور 

بهبود فرآیندریفورمینگ وافزایش راندمان
مطالعاتی

چهارمحال و بختیاری396
فوالدسفیددشت 

چهارمحال وبختیاری
صنعتی

تغییراسالیدگیت مخزن فابن بین ازسیستم 

مكانیكی به سیستم هیدرولیكی
آزمایشگاهی

چهارمحال و بختیاری397
فوالدسفیددشت 

چهارمحال وبختیاری
آزمایشگاهیطراحی وساخت نمونه گیری آهن اسفنیصنعتی

چهارمحال و بختیاری398
فوالدسفیددشت 

چهارمحال وبختیاری
صنعتی

بررسی،آنالیزواستخراج عناصرموجوددرلجن 

وفابن اکسیدی به منظوراستخراج فلزات ارزشمند 

احتمالی

مطالعاتی
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صنعتیشهدزاگرس جهانبینچهارمحال و بختیاری399
تاثیرات مصرف عصاره مالت جو در وعده های 

غذایی مبتالیان به دیابت
مطالعاتی

صنعتیشهدزاگرس جهانبینچهارمحال و بختیاری400
تاثیرات مصرف عصاره گندم جوانه زده 

دربهبودبیماران ام اس
مطالعاتی

صنعتیشهدزاگرس جهانبینچهارمحال و بختیاری401
تاثیرات شیرافزایی پودر عصاره مالت برای مادران 

شیرده
مطالعاتی

صنعتیتشگازچهارمحال و بختیاری402
بررسی تاثیرورود خودروهای جدید بربازار قطعات 

خودرو
مطالعاتی

صنعتیتشگازچهارمحال و بختیاری403
بررسی کاربردتكنولوژوی هیدروفرمینگ 

درصنایع مختلف
مطالعاتی

صنعتینساجی حجابچهارمحال و بختیاری404
ساخت متوقف کننده چشمه تابندهگی در 

اثرپارگی نخ
آزمایشگاهی

صنعتینساجی حجابچهارمحال و بختیاری405
طراحی وساخت المنت حرارتی با مقاومت باال 

برای کاربرد در دستگاه پاک کننده نخ ضایعاتی
آزمایشگاهی

صنعتینساجی حجابچهارمحال و بختیاری406
طراحی وساخت دستگاه زدودن نخ های ضایعاتی 

ازروی بوبین وسیلندر نخ
آزمایشگاهی

مطالعاتیفرآیند تولید گرانول ،عیب یابی ورفع نقصصنعتیبابک متالچهارمحال و بختیاری407

مطالعاتیکاربرد پالستیک در صنعت بسته بندیصنعتیبابک متالچهارمحال و بختیاری408

صنعتیبابک متالچهارمحال و بختیاری409
شناخت مواد افزودنی وطراحی فرموالسیون در 

صنعت پالستیک

کهگیلویه و بویر احمد410
شرکت گیاهان دارویی زرد 

بند
بهینه سازی مصرف انرژیصنعتی

بهینه سازی عملیات خشک کردن گیاهان 

 fluidized)دارویی با استفاده از بستر سیال 

beds)  به منظور حفظ کیفیت و ظاهر محصول

خشک شده

مطالعاتی

کهگیلویه و بویر احمد411
- کارخانه سیمان یاسوج

کارخانه سیمان مارگون
بهینه سازی مصرف انرژیصنعتی

ممیزی انرژی در کارخانه های سیمان استان و 

ارائه راهكارهای بازیافت انرژی
مطالعاتی

کهگیلویه و بویر احمد412
شرکت گیاهان دارویی زرد 

بند
بهینه سازی مصرف انرژیصنعتی

طراحی و ساخت خشک کن خورشیدی مخصوص 

گیاهان دارویی
مطالعاتی

توسعه فوالد کشورصنعتیکارخانه فوالد بویر صنعتکهگیلویه و بویر احمد413
بررسی امكان تولید فوالدهای آلیاژی در کارخانه 

بویر صنعت
مطالعاتی

www.ipwna.ir



معدنیصمتکرمانشاه414

با توجه به اینكه ذخایر مناسبی از فلدسپات پتاسیک در معدن 

پتاسیک در معادن سادات واقع در -کرسوان و فلدسپات سدیک 

شمال سنقر وجود دارد و این مواد معدنی می تواند به عنوان مواد اولیه 

کارخانه های کاشی و سرامیک و شیشه سازی و همچنین  پر کننده در 

صنایع پالستیک مورد استفاده قرار گیرد، لذا جهت کاربرد در صنعت 

.نیازمند فرآوری می باشد

امكان سنجی احداث واحدهای فرآوری فلدسپات 

معادن )از ذخائر فلدسپات استان کرمانشاه 

(کرسوان و سادات

مطالعاتی

تجاریصمتکرمانشاه415

محصوالت استان در بازارهای جهانی جذابیت نداشته و افراد 

کشورهای خارجی و بعضا داخلی تمایلی به استفاده از محصوالت 

تولیدی داخلی را ندارند که این امر باعت رکود در صنعت تولید استان 

.شده است

-  شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده

با  )پیشبرنده موثر بر صادرات غیرنفتی در صنعت 

( Fuzzy Topsisاستفاده تكنیک 

مطالعاتی

صنعتیصمتکرمانشاه416

با توجه به اینكه بهره وری میزان تولید در اکثر صنایع استان پایین می 

باشد لذا لزوم بررسی بیشتر این موضوع و شناسایی عوامل موثر بر 

.بهره وری ضرورت دارد

بررسی عوامل موثر بر بهره وری فرایند تولید در 

صنایع غذایی
مطالعاتی

صنعتیصمتایالم417

 استقرار پاالیشگاه گاز در استان و تولید حجم زیاد گوگرد، شناسایی 

صنایع وابسته و ایجاد مجتمع های تولیدی در قالب شهرک تخصصی 

گوگرد، ضروری است بنابراین این طرح براساس پتانسیل و ظرفیت 

.های استان پیشنهاد می شود

ارزیابی و امكان سنجی ایجاد شهرک تخصصی 

گوگرد و صنایع وابسته در استان ایالم
مطالعاتی

معدنیصمتایالم418

وجود ذخایر عظیم سنگ های آهكی دولومیتی در استان و ضرورت 

ایجاد ارزش افزوده در مواد معدنی موجود در منطقه،  ضرورت بررسی 

استحصال منیزیم از دولومیت های استان از دالیل طرح این پروژه 

.تحقیقاتی است

بررسی استحصال منیزیم از دولومیت های استان 

ایالم
آزمایشگاهی

تجاریصمتایالم419

هم مرز بودن استان ایالم با کشور عراق و بین اللملی بودن مرز مهران، 

شناخت و آگاهی از وضعیت بازارهای این کشور و دست یابی به سطح 

نیازمندی های بازارهای خارجی منطقه از جمله عوامل اصلی برای 

.پیشنهاد این طرح می باشد

بررسی و تحلیل موانع و مشكالت و تعیین گلوگاه 

های صادرات به کشور عراق با نگاه ویژه به 

تولیدات صنایع غذایی و بسته بندی

مطالعاتی

صنعتیصمتایالم420

پایین بودن سرعت فرایند توسعه با توجه به ظرفیت های عظیم نفت و 

گاز، وجود مرزبین المللی مهران، جمعیت باالی نیروی تحصیلكرده، 

وجود دشت های حاصلخیز و افزایش سطح زمین های کشاورزی به 

دلیل مهار آب ها، موجب شد تا مساله بررسی علل توسعه نیافتگی 

استان با محوریت بخش صنعت در دستور کار این پروژه تحقیقاتی قرار 

.گیرد

بررسی علل توسعه نیافتگی صنعتی در استان و 

ارائه راهكارهای مقابله با آن
مطالعاتی
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لرستان421
 آرا 348شرکت تعاونی 

سنگ
صنعتی

یكی از مشكالت این شرکت تامین نقدینگی سرمایه درگردش میباشد 

که باعث شده است واحد تولیدی علی رغم داشتن بهترین ماشین 

آالت روز دنیا با ظرفیت بسیار پایین تولید نماید

مطالعاتی(سرمایه درگردش)نحوه تامین مالی پروژه

لرستان422
سهامی )شرکت آسا سنگ

(خاص
صنعتی

یكی از مشكالت این شرکت با وجود بهترین ماشین آالت خط تولید و 

تولید محصول با کیفیت باال ،  با وجود تحریم های بانكی  صادرات 

بسختی انجام شده و انتقال ارز با مشكل انجام می شود

راهكارهای الزم در صورت تحریم بانكی و نبودن 

ارتباطات بانكی جهت صادرات محصوالت
مطالعاتی

لرستان423
سهامی )شرکت آسا سنگ

(خاص
صنعتی

میباشد که خیلی  (سنگ خام )یكی از مشالت شرکت تامین مواد اولیه

از واحدهای معدنی سنگ رو بصورت خام صادر میكنند و باعث میشود 

که سنگ خام با کیفیت به دست شرکت نرسد

مطالعاتی(سنگ خام )تهیه مواد اولیه

صنعتیشرکت آرا سنگلرستان424

با توجه به اینكه یكی از مزیت های استان لرستان صنایع معدنی 

بخصوص سنگ نما می بشاد این بخش با موانع صادرات جهت بازارهای 

هدف مواجه است لذا هدف این پژوهش بررسی موانع و ارائه راهكارها 

در این خصوص میباشد

مطالعاتیموانع صادرات سنگ استان

صنعتیشرکت آرا برد غربلرستان425

با توجه به اینكه یكی از مزیت های استان لرستان صنایع معدنی 

بخصوص سنگ نما  می باشد و سنگ گوهره نیز یكی از مزیت های 

مهم استان و کشور می باشد از طرفی این نوع سنگ  میباشد که 

دارای بازارهای خارجی می باشد لذا هدف این پژوهش استفاده بهینه 

از این مزیت استان و کشور می باشد

کاهش ضریب جذب آب سنگ گوهره و ایجاد 

خاصیت رنگ پذیری آن 
مطالعاتی

صنعتیشرکت پرتو صنعت نورلرستان426

با توجه به نیاز استان و کشور در خصوص تولید آسفالت و قرار گرفتن 

این استان بعنوان شاهراه شمال به جنوب استفاده از آسفالت مناسب  

جاده ها وآزاد راهها ضروری می باشد

کاهش میزان نفوذ آب در آسفالت و تولید 

آسفالت مقاوم و بهبود یافته

AACدر رابطه با کاهش مواد زائد در تولید بتن سبک گازی معدنیصمتقزوین427

امكانسنجی بازیابی ماسه های سیلیسی ریزدانه 

سد های باطله با هدف کاهش  (میكرون- 100)

در  (AAC)مواد زائد و تولید بتن سبک گازی 

مقیاس آزمایشگاهی

آزمایشگاهی/مطالعاتی 

برند سازی محصوالت استراتژیک استان قزوینبازرگانیصمتقزوین428

مطالعه امكان سنجی و ایجاد برند در حوزه 

- محصوالت استراتژیک استان از جمله شیرینی 

زیتون- باقلوا-شیرینی-کشمش

تجاری سازی/مطالعاتی 
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مطالعه و بررسی عوامل انگیزه در رابطه با خرید کاالی ایرانیبازرگانیصمتقزوین429

بررسی تأثیر کیفیت خدمات و رضایت بر قصد 

خرید مشتری با در نظر گرفتن تأثیر محرک های 

(در رابطه باخرید کاالی ایرانی)بازاریابی 

مطالعاتی

بررسی قوانین مالیاتی شرکتهابازرگانیصمتقزوین430
ارزیابی و تحلیل رابطه بین فرار مالیاتی با گزارش 

گری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
مطالعاتی

بررسی قوانین مالی و حسابداری شرکتهامالی/ بازرگانیصمتقزوین431
رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و محافظه 

کاری حسابداری در صنایع گوچک
مطالعاتی

رشد و توسعه صادرات کاشی و سرامیک استان قزوینصنعتی/ بازرگانی صمتقزوین432
عارضه یابی و تدوین استراتژی های توسعه 

صادرات کاشی و سرامیک قزوین
مطالعاتی

توسعه و فراوری محصوالت کشاورزیصنعتیصمتقزوین433

بررسی خواص فیزیكوشیمیایی نوشیدنی برمبنای 

بر پایه (هویج،لبو،شلغم)محصوالت کشاورزی 

شیر سویا

/ آزمایشگاهی/ مطالعاتی 

تجاری سازی

جذب سرمایه گذاری خارجی در استان قزوینبازرگانی/ صنعتی صمتقزوین434
شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری 

خارجی در بخش صنعت استان قزوین
مطالعاتی

صنعتیصمتقزوین435
موانع سرمایه گذاری در رابطه با صنایع مستقر در شهرک های صنعتی 

استان

بررسی اثر محدودیتهای مالی و حساسیت 

سرمایه گذاری به جریان های نقد ی واحدهای 

تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی استان 

(مطالعه موردی صنایع کوچک)قزوین 

مطالعاتی

استراتژی توسعه صادرات صنعتی استان قزوینصنعتی/ بازرگانی صمتقزوین436
عارضه یابی و تدوین استراتژی های توسعه 

صادرات محصوالت صنعتی استان قزوین
مطالعاتی

بهره برداری بهینه از معادن قدیمی استان با افزایش ایمنی در معادنمعدنیصمتقزوین437
راهكارهای افزایش ایمنی معادن قدیمی استان با 

گودبرداری عمیق
مطالعاتی

صنعتی/ بازرگانی صمتقزوین438
راهكارهای توسعه و افزایش سرمایه گذاری در بخش صنایع شوینده 

ها در استان

شناسایی اولویت های سرمایه گذاری در استان 

کد )قزوین مطالعه موردی گروه صنعتی شویندها 

(2424آیسیک 

مطالعاتی

صنعتی/ بازرگانی صمتقزوین439
رشد و توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان و خدمات فنی و 

مهندسی

مطالعه سیاست های کشورهای موفق در حمایت 

از توسعه و ارتقاء صادرات محصوالت دانش بنیان 

و خدمات فنی و مهندسی و ارائه راهكار

مطالعاتی
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صنعتی/ بازرگانی صمتقزوین440
تأثیرات ارائه خدمات فنی و مهندسی در جهت استفاده از 

تكنولوژیهای روز دنیا

بررسی تأثیرات ارائه مشاوره ای شرکت های فنی 

ومهندسی به منظور بهره برداری از تكنولوژیهای 

روز دنیا در جهت رشد و ارتقاء صنایع در استان

مطالعاتی

موانع فعالیت های پژوهشی سازمانهای دولتیتجاری/معدنی/صنعتیصمتقزوین441

شناسایی موانع واگذاری فعالیت های سازمان 

: مورد مطالعه )های دولتی به مراکز پژوهشی 

(سازمان صنعت و معدن و تجارت استان قزوین

مطالعاتی

442
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
حوزه صنایع کوچک

فرصت سنجی و شناسایی اولویت های سرمایه 

گذاری در شهرک ها ونواحی صنعتی استان ها

443
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
حوزه صنایع کوچک

کارآفرینی و احداث واحد های صنعتی کوچک 

جدید

444
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
حوزه صنایع کوچک

شیوه های تامین مالی طرح ها و واحدهای 

صنعتی کوچک

445
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
حوزه صنایع کوچک

شیوه ها و مدل های شبكه سازی به منظور 

توسعه و ارتقای صنایع کوچک

446
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
حوزه صنایع کوچک

زمینه سازی برای  )خوشه های صنعتی 

ایجادخوشه های جدیدوتوسعه خوشه های 

(موجود

447
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
حوزه صنایع کوچک

آموزش کارکنان واحد های صنعتی کوچک با 

نگاهی بر افزایش اثربخشی دوره های آموزشی

448
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
ارتقا بهره وری در صنایع کوچکحوزه صنایع کوچک

449
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
    ارتقا رقابت پذیری واحدهای صنعتی کوچکحوزه صنایع کوچک

450
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
حوزه صنایع کوچک

تحقیق و توسعه و ارتقا فناوری واحدهای صنعتی 

کوچک

451
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
توسعه بازار محصوالت واحد های صنعتی کوچکحوزه صنایع کوچک

452
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
حوزه صنایع کوچک

چگونگی ایجاد زیرساخت های پیشرفته 

آزمایشگاه های تخصصی ، مراکز آموزشی ، )

(.... مشاوره ای و 
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453
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
حوزه صنایع کوچک

شناسایی فرصت ها و مدل های نوین کسب و کار 

و انجام مطالعات امكان سنجی

454
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
حوزه صنایع کوچک

بررسی تجربیات جهانی وتنظیم پیشنهادات در 

زمینه قوانین، مقررات و نظام های حمایتی از 

صنایع کوچک

455
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
حوزه صنایع کوچک

بهره برداری از شهرک های فناوری و مراکز 

خدمات فناوری و کسب و کار

456
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
طرح های ایجاد اشتغال در صنایع کوچکحوزه صنایع کوچک

457
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
مطالعه زنجیره تامین صنایع کوچکحوزه صنایع کوچک

458
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران
عارضه یابی در سطح رشته صنعتحوزه صنایع کوچک

459
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه زیرساخت های 

شهرک ها و نواحی )صنعتی

(صنعتی

چگونگی تامین آب پایدار برای شهرک ها و 

نواحی صنعتی و بررسی و ارزیابی امكان استفاده 

از پساب خروجی تصفیه خانه های فاضالب 

شهری جهت تامین آب مورد نیاز شهرک ها و 

نواحی صنعتی

460
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه زیرساخت های 

شهرک ها و نواحی )صنعتی

(صنعتی

انجام مطالعات کاربردی در زمینه چونگی افزایش 

بهره وری در مصرف و کاهش هدر رفت آب در 

شهرک ها و نواحی صنعتی

461
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه زیرساخت های 

شهرک ها و نواحی )صنعتی

(صنعتی

شیوه های تامین مالی جهت اجرا ، نگهداری و 

بهره بردری از تصفیه خانه های فاضالب و 

سیستم های استحصال آب صنعتی و استفاده 

مجدد از پساب تصفیه خانه های فاضالب شهرک 

ها و نواحی صنعتی

462
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه زیرساخت های 

شهرک ها و نواحی )صنعتی

(صنعتی

طراحی مدل کسب و کار برای اداره و بهره برداری 

از ایستگاه های آتش نشانی و درمانگاه های 

شهرک ها و نواحی صنعتی

463
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه زیرساخت های 

شهرک ها و نواحی )صنعتی

(صنعتی

طراحی مدل کسب و کار برای اداره و بهره برداری 

از تصفیه خانه های فاضالب  شهرک ها و نواحی 

صنعتی
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464
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه زیرساخت های 

شهرک ها و نواحی )صنعتی

(صنعتی

چگونگی مشارکت در سرمایه گذاری با بخش 

خصوصی در ایجاد ، توسعه و بهره برداری از 

شهرک ها و نواحی صنعتی و زیر ساخت های 

نظیر آزمایشگاه های  )عمومی وپیشرفته آنها 

(تخصصی ، مراکز آموزشی و مشاوره ای 

465
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه زیرساخت های 

شهرک ها و نواحی )صنعتی

(صنعتی

چگونگی ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و محیط 

 )زیست در واحد های صنعتی کوچک و متوسط 

شهرک ها و  (در هنگام ساخت و بهره برداری 

نواحی صنعتی، با ابتكار عمل و استفاده از همه 

ظرفیت های موجود

466
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه زیرساخت های 

شهرک ها و نواحی )صنعتی

(صنعتی

چگونگی اعمال مدیریت بحران  در شهرک ها و 

نواحی صنعتی با ررسی مخاطرات ایمنی و زیست 

محیطی

467
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه زیرساخت های 

شهرک ها و نواحی )صنعتی

(صنعتی

احداث و توسعه ساختمان های سبز صنعتی در 

شهرک های و نواحی صنعتی

468
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه زیرساخت های 

شهرک ها و نواحی )صنعتی

(صنعتی

آنالیز حوادث موجود در شهرک ها و نواحی 

صنعتی کشور در یک بازه زمانی با جامعه آماری 

صحیح و ارائه روش های کنترل مخاطرات و 

تقلیل حوادث به صورت کاربردی

469
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه زیرساخت های 

شهرک ها و نواحی )صنعتی

(صنعتی

ارزیابی نقش مناطق ویژه اقتصادی در تعادل 

بخشی به توسعه منطقه ای و ملی

470
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه زیرساخت های 

شهرک ها و نواحی )صنعتی

(صنعتی

مطالعه چگونگی جذب سرمایه گذاران خارجی 

برای مناطق ویژه اقتصادی

471
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

تدوین سند استراتژیک
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472
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

طراحی مدل ها و الگوی های تامین منابع مالی 

برای سازمان و شرکت های تابعه

473
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

عارضه یابی و ارتقاء بهره وری سازمانی

474
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

مطالعه بررسی  مدل های حمایتی طرح های 

سرمایه گذاری و کنترل  و ارزیابی مستمر آنها در 

شهرک ها و نواحی صنعتی

475
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

مهندسی مجدد فرآیند ها بهبود روش های انجام 

کار در سازمان و شرکت های تابعه

476
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

تدوین مدل های ارزیابی عملكرد و نظام های 

انگیزشی کارکنان

477
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

طراحی و تبیین مدل بازاریابی برای امور 

متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی 

صنعتی کشور

478
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

اخذ استاندارد های مدیریتی

479
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

نظام پیشنهادات و سالمت اداری و آراستگی 

محیط کار
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480
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

مطالعه نیاز های زیر ساختی و دسترسی های 

مورد نیاز جه ارتباط الكترونیكی به سامانه های 

سایر دستگاه ها

481
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

مطالعه اصالح ساختار بودجه ریزی شرکت های 

استانی بر اساس صورت های مالی

482
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

تهیه سند راهبردی فناوری اطالعات

483
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

مطالعه چگونگی استقرار چرخه مدیریت بهره 

به استناد  )وری در سازمان و شرکت ها 

دستورالعمل استقرار چرخه مدیریت بهره وری 

(1394وابالغی وزیر محترم وقت در سال 

484
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

مطالعه چگونگی اجرای مهندسی ارزش در پروژه 

های سازمان و شرکت های استانی

485
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

چگونگی اجرای نظام مدیریت طرح و پروژه های 

سازمان و شرکت های استانی

486
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

تهیه سند راهبردی و عملیاتی ارتقای بهره وری 

صنایع کوچک

487
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

مطالعه تطبیقی در خصوص الگوها و نمونه های 

تجربی موفق ارتقای بهره وری سازمان ها در 

سایر کشورها
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488
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران

حوزه برنامه ریزی، 

امورمالی و منابع انسانی 

ستاد و صف سازمان

مطالعه و انتخاب مدل مناسب بهبود فرایندها در 

سازمان و شرکت های استانی و بررسی زیرساخت 

های مورد نیاز جهت الكترونیكی نمودن خدمات 

سازمان و شرکت های تابعه
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