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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 توضیحات مهمترین دستاورد های کلیدی پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

اداره کل 

نوسازی 

مدارس 

 استان

 مطالعه و احداث سازه سبک بومی )گدام کالس(
استاندارد جهت  احداث کالس درس

 جایگزینی  کالس های کپری

احداث کالس با صرفه اقتصادی قابل قبول نسبت 

 به سایر پروزه های  یک کالسه
- 

ایجاد سازوکار الزم جهت برون سپاری برخی از پروژه های اداره کل به 

 بخش غیر دولتی

ایجاد مشارکت بخش خصوصی در تکمیل 

با قوانین و بهره برداری از پروژه ها مطابق 

 قانون اساسی 44اصل 

کاهش فشار اقتصادی بر بدنه دولت و تسریع در 

 روند تکمیل پروژه های نیمه تمام
- 

استفاده از پشتی و کفی صندلی مناسب )تخته سه الیه فشرده( به جای 

 تخته های  ام دی اف در صندلی های دانش آموزی

عدم استنشاق مواد سمی  بوجود آمده 

در صندلی های ام دی اف در اثر گرما 

 توسط دانش آموزان

ایجاد استحکام و کاهش روند استهالک در 

 صندلی های دانش آموزی
- 

تناسب تجهیزات مورد استفاده در مدارس با خصوصیات فیزیکی 

 دانش آموزان

ایجاد بهره وری صحیح و اصولی از 

 کلیه تجهیزات مدارس

ستای استفاده موثر و کاربردی از تجهیزات در را

رفاه دانش آموزان و نیز افزایش فنون و مهارت 

 های فنی و حرفه ای

- 

مطابقت امکانات ورزشی مدارس براساس شرایط سنی و 

 جنسیت دانش آموزان

استفاده بهینه و کامل از تجهیزات 

 ورزشی موجود در مدارس

ایجاد روحیه نشاط و شادابی در دانش آموزان 

 بمنظور سالمتی روحی و جسمی
- 

تاثیر فضاهای فیزیکی )داخلی و خارجی( مدرسه بر عملکرد دانش 

 آموزان و یادگیری آنها از دیدگاه کاربر)دانش آموز و کادر آموزشی(

تغییر ساختار فیزیکی تکراری مدارس 

 در جهت رفع معضالت آموزشی

افزایش راندمان آموزشی و بهبود سطح 

 یادگیری دانش آموزان
 ی ذیل کارگروهدارای اولویت کمیته علم

تاثیر فضای سبز و زیبا سازی مدارس ابتدایی و چگونگی طراحی آنها 

 بر درک دانش آموزان 

کمک به افزایش میزان یادگیری دانش 

 آموزان نابینا

بهبود شادابی و نشاط در میان دانش آموزان 

 مدارس استثنایی
 دارای اولویت کمیته علمی ذیل کارگروه

ابتدایی بر رفتار دانش آموز و پذیرش این سطح تاثیر فیزیک مدارس 

 فضای آموزشی برای تمایل به حضور در مدرسه

ایجاد پارامتر های انگیزشی در جهت 

 جذب باالی دانش آموزان در کلیه مدارس

ترغیب و اشتیاق کلیه دانش آموزان به 

 حضور موثر و منظم در مدارس
- 

ساخت نسبت به تغییرات آسیب شناسی مدارس ساخته شده و در حال 

ساختاری نظام های آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود 

 این شرایط متغیر

مطابقت فضاهای آموزشی احداثی و یا در 

دست اجرا با قوانین ساختاری وزارت 

 آموزش و پرورش

جلوگیری از جابه جایی فضاهای آموزشی بدلیل 

 کمبود کالس و یا تغییر پایه های تحصیلی
 دارای اولویت کمیته علمی ذیل کارگروه

 پیشنهادی کمیته علمی ذیل کارگروه آموزش ،  پژوهش ، فناوری و نوآوری استان تاثیر ایجاد فضای سبز و زیبا سازی مدارس ابتدایی
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

کتابخانه های 

 عمومی استان

 نخوانبررسی نیازهای مطالعاتی مخاطبین کتاب 
شناسایی نیاز های مطالعاتی افراد 

 کتاب نخوان استان
 - تامین منابع

 - کتابخانه هامراجعه تمامی اقشار به  گسترش خدمات کتابخانه های عمومی شناسایی خدمات مورد نیاز مخاطبان کتابخانه های عمومی

روشهای ایجاد عالقمندی در کودکان و نوجوانان به مطالعه 

 و کتابخوانی

گسترش خدمات کتابخانه های عمومی و 

باال بردن مهارتهای ارتباطی کتابداران با 

 کودکان

ایجاد عادت مطالعه و فرهنگ 

 کتابخوانی در نسل آینده
 دارای اولویت کمیته علمی ذیل کارگروه

های مدیریت و ترویج آن در سطح مفید و شیوهمطالعه 

 جامعه
 دارای اولویت کمیته علمی ذیل کارگروه افزایش سرانه مطالعه ترویج فرهنگ مطالعه مفید

 شناسایی نیازهای آموزشی کتابداران
باال بردن سواد اطالعاتی و مهرتهای 

 ارتباطی کتابداران

ه خدمات بهتر به مراجعین و باال ارای

 سرانه اعضا و مراجعینبردن 
- 

 تحلیل کتب بدون امانت
دستیابی به الگوی ذائقه مطالعاتی 

 مردم

علت عدم مراجعه مردم به کتب بدون 

 امانت و برنامه ریزی در جهت رفع آن
- 

 بهره وری و کاهش هزینه اتالف منابع در کتابخانه ها
صرفه جویی در وقت کتابدار و فضای 

 کتابخانه ها

کیفیت منابع موجود در افزایش 

 کتابخانه ها
- 

 بررسی تصویر افراد کتابخوان در بین مردم
تشویق و ترغیب افراد جامعه به سمت 

 کتابخوانی
 - تبیین جایگاه کتاب و کتابخوانی

 ایجاد انگیزه برای مطالعه کتاب الگوی موثر معرفی کتاب و کتابخوانی
دستیابی به اثربخش ترین روش معرفی 

 در کتابخانه های عمومی استانکتاب 
 دارای اولویت کمیته علمی ذیل کارگروه

بررسی تطبیقی عملکرد و کار آیی کتابداران متخصص و 

 غیر متخصص

افزایش عملکرد و کار آیی کتابداران 

 کتابخانه های عمومی
 - جذب نیروهای متخصص و کاردان

 تامین منابع مورد نیاز اقوام مختلف بررسی های قوم شناختی عالیق اطالعاتی کاربران
تامین برخی از منابع براساس سلیقه 

 مراجعین 
- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

 شرکت آب و

فاضالب سیستان 

 بلوچستان و

کاهش تبخیر با دستیابی و بررسی عملکرد طرحی مناسب جهت 

توجه به تاثیر روش کاهش تبخیر بر روی کیفیت آب و 

اکوسیستم چاه نیمه زابل و در صورت امکان تولید الکتریسیته 

ه اجرای نمونه از انرژی خورشیدی در چاه نیمه ها بهمرا

 آزمایشگاهی در محل

 تبخیر کاهش  روشهای بررسی پروژه

 است  شده انجام  نیمه چاه روی بر قبالً

ه ب راهکارها این که  است الزم  اکنون و

 مطالعه آب  کیفیت روی تاثیر لحاظ

  شوند

 روشی به ،دستیابی طرح این از هدف

 کاهش به همزمان بطور بتوان که است

  توجه با همچنین و یافت دست تبخیر

 در خورشیدی تابش باالی شدت به

 این از الکتریسیته تولید به ، منطقه

 پرداخت پاک انرژی

- 

سبز در ساختمان اداری شهر مطالعه و استقرار سیستم مدیریت 

 چابهار

 در انرژی باالی مصرف به باتوجه

 با ارتباط در خصوصا چابهار شهرستان

  سرمایش های سیستم

 وکاهش تجدیدپذیر انرژی از استفاده

 ساختمان و ایجاد زیست محیط آلودگی

 مذکور تحقیق نتایج براساس سبز

- 

تاسیسات تصفیه خانه تاثیر ریزگردها در تصفیه آب و اثر آن بر 

ارات ه راهکار مناسب جهت جلوگیری از خسسیستان و ارای

 وارده و افزایش عمر تاسیسات

 اکثر در گردها ریز وجود به باتوجه

 خوردگی اثر که است ،نیاز سال مواقع

 خانه تصفیه ابنیه و تاسیسات روی

 شود بررسی

 عمر بردن باال جهت راهکار هارای

 مواد مصرف کاهش و تاسیسات

 شیمیایی

- 

به   ROبررسی امکان استفاده از پساب آب شیرین کن های 

منظور کاهش معضالت و مخاطرات زیست محیطی و دفع پساب 

آنها و انتخاب گزینه برتر با اولویت استفاده از سیستم های 

ی و زیست اقتصاد –اجتماعی  -طبیعی )از ابعاد مختلف فنی 

 محیطی(

  رویکرد و  آبی منابع محدودیت به توجه با

  ها کن شیرین آب از  استفاده در کشوری

  دارد  ضرورت آب، منابع  تامین  منظور به

 مشکل رفع راهکارهای و  پساب  دفع

 گردد بررسی مذکور

 شیرین آب  پساب  از هدفمند  استفاده

  آن هدف بی دفع  جای به RO های کن

 محیطی. زیست  تبعات از جلوگیری و

- 

ه راهکار عملی استحصال منیزیم از پساب آب شیرین کن ارای

 چابهار  SWRO های 

 از دریا ب آ بودن غنی به توجه با

پساب  در آن غلظت افزایش و منیزیم

SWRO منبع از عنصر این استحصال 

  بوده اقتصادی مذکور

 پساب از منیزیم اقتصادی استحصال

 SWRO منیزیم از غنی
- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

 شرکت آب و

 فاضالب سیستان و

 بلوچستان

بررسی خورندگی آب حاصل از آب شیرین کن های 

SWRO ه راهکار عملی کاهش خورندگی درچابهار و ارای 

 انتقال و شبکه توزیع اسیسات خطوطت

 و آبرسانی تاسیسات در مشکالت ایجاد

 و آب کیفیت کاهش و توزیع های شبکه

 برسالمتی سوء اثرات

 آب کیفیت بهبود و خورندگی کاهش
دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

ف آب در بررسی تاثیر ادوات کاهنده در مدیریت مصر

 استان سیستان و بلوچستان

 

 ونبود دراستان درپی پی های خشکسالی

 منابع محدودیت وهمچنین پایدار آبی منابع

 طرحهای چون عظیمی های پروژه مالی

 تاسیسات احداث ویا ای حوزه بین آب انتقال

 مصرف مدیریت انجام ضرورت ، زدایی نمک

  کرده ایجاب را آب وتقاضای

 و آب درمصرف پایدار و مستمر کاهش

 الزام با طرح این گذاری اثر افزایش

 آالت شیر از استفاده به شهروندان

 باالی پتانسیل بکارگیری و مرغوب

 الزام بمنظور مهندسین فنی و علمی

 دوین وت کاهنده تجهیزات از استفاده

 نیاز مورد استانداردهای افزودن یا

- 

راستای مصرف اصالح تعرفه و الگوهای محاسباتی در 

 بهینه مشترکین استان

 شکلی به گذشته هادرسالهای تعرفه افزایش

 کمترین وپایین وسط درطبقات که است بوده

 که درصورتی است داشته را افزایش درصد

 مصرف درطبقات صادره قبوض درصد 85

  باشد می پایین

 نحوی به ها تعرفه افزایش و گذاری نرخ

 متوسط قیمت تافاصله یابد تغییر

 یابد کاهش شده تمام و فروش

- 

ساخت و ارتقای ربات ویدئومتری  تدوین دانش فنی

شبکه فاضالب )بصورت نیمه صنعتی( با قابلیت و امکان 

حرکت در مسیر با بستر نامناسب و امکان حرکت به 

ی طرفین و استفاده همزمان از چرخهای شنی و الستیک

 و محاسبه شیب مسافت پیموده شده

 خطوط انسداد نقاط کردن مشخص برای

 شبکه های لوله شیب تعیین ، فاضالب

 جدید خطوط گیری تحویل زمان ، فاضالب

 فاضالب شبکه از ای دوره بازدید و االحداث

 خطرات دلیل وبه انسداد محل تعیین برای

 فاضالب شبکه داخل به انسان ورود احتمالی

 باشد می ویدئومتری ربات یک وجود به نیاز

 ازتکنولوژیهای استفاده سازی بومی

 نیازها براساس دستگاه ساخت  - نوین

 به باتوجه تغییرات و ارتقا امکان و

 موجود شرایط

- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

 شرکت آب و

فاضالب 

 سیستان و

 بلوچستان

های سطحی  بررسی عوامل ایجاد طعم و بو در آب

راهکارهای حذف آن )پایان نامه تحصیالت استان و 

 تکمیلی(

 و طعم کننده ایجاد آلی مواد وجود به باتوجه

 نوع ،تعیین سطحی آبهای در رنگ و بو

 میباشد. ضروری آن حذف وروشهای

 و بو و طعم کننده ایجاد عوامل شناخت

 نهاآ حذف راهکار هوارای رنگ
 دارای اولویت کمیته علمی ذیل کارگروه

گیری مواد سمی مانند آلدئید های آروماتیک  اندازه

صفیه خانه های آب و فاضالب و و مشتقات فنل در ت

ه راهکارهای حذف آنها )پایان نامه تحصیالت ارای

 تکمیلی(

 تشکیل امکان گندزداها از استفاده به توجه با

 تعیین که داشته وجود شده ذکر سمی مواد

 میباشد ضروری آنها گیری اندازه و نوع

 سموم گیری واندازه نوع عیینت

 شیمیایی های وآالینده
- 

بررسی قابلیت اعتماد پارامترهای موثر در طراحی 

تاسیسات آبرسانی و شبکه های توزیع به منظور 

 افزایش توان طراحی )پایان نامه تحصیالت تکمیلی(

 و پارامترها این  حساسیت  تحلیل و  بررسی

 دارد ضرورت  بهینه  طراحی نقاط  تعیین

  پارامترهای بهینه  طراحی  نقاط تعیین

 موثر
- 

شناخت آسیب های احتمالی بیوتروریستی در 

ه سناریوهای زهک و ارای 3خصوص چاه نیمه شماره 

 بله با آن )پایان نامه تحصیالت تکمیلی(امق

 و سیستانی شهروندان شرب آب از حفاظت

 ای نقطه در نیمه چاه اینکه به باتوجه زاهدانی

 است گردیده واقع پرخطر و مرزی

 تهدیدات گرایانه واقع و دقیق شناخت

 قابل سناریوهای هارای و بیوتروریستی

 هزینه کم و اجرا

- 

مدیریت ریسک سیالب و سونامی در تاسیسات آب 

و فاضالب استان در شهرهای زابل ، قصرقند ، چابهار 

 و کنارک )پایان نامه تحصیالت تکمیلی(

 درخاک هیرمند  درحوزه سنگین های بارش

 مشترک درمرز زابل شهر به آب و ورود افغانستان

 رودخانه شدن سیالبی همچنین و افغانستان ایران

 های بارش براثر استان در جنوب فصلی های

  سیل شدن و جاری و رگباری سنگین

 -   آب نگهداشت تاسیسات احداث

مختلف استان  برآورد تابع تقاضای آب برای مناطق

)پایان نامه تحصیالت سیستان و بلوچستان 

 تکمیلی(

 قیمت وتاثیر مصرف بهینه الگوی تعیین برای

 وردآبر آب تقاضای تابع بایست می برتقاضا

 گردد

 موثر متغیرهای تاثیر میزان تعیین

  قیمت خصوصا برتقاضا
- 

بررسی چگونگی میزان کاهش رشدو تکثیر کشند 

 شیرین کن کنارکسرخ در محدوده آب 
 پیشنهادی کمیته علمی ذیل کارگروه آموزش ،  پژوهش ، فناوری و نوآوری استان
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

 انتقال خون

 استان

 - - - ای منطقه و ملی سطح در کشور در نیاز برآورد خون مورد

 - - - راهکارها ارائه رفته و دست از اهداکنندگان مجدد مراجعه عدم علل بررسی

 - - - ارتقا راهکارهای و کشور در خونگیری سیار های تیم موجود وضعیت

 - - - داوطلبانه های فعالیت سایر در اهداکنندگان اجتماعی مشارکت بررسی

 - - - خونگیری افزایش در ها زیرساخت و مدیریت نقش بررسی

 - - - پالسما و پالکت خون، اهدای در نهاد مردم های سازمان از گیری بهره در کشورها سایر تجربیات

 - - - خطر کم اول بار اهداکنندگان جذب افزایش به منجر مداخالت

 - - - مستمر به اول بار اهداکنندگان تبدیل افزایش به منجر مداخالت

 - - - مستمر به سابقه با اهداکنندگان تبدیل افزایش به منجر مداخالت

 - - - اهداکنندگان آگاهی افزایش راهکارهای

 - - - بانوان خون اهدای افزایش به منجر مداخالت

 - - - خون اهداکننده عنوان به زنان جذب در موجود موانع

 - - - جوانان خون اهدای افزایش به منجر مداخالت

 - - - اهداکنندگان حفظ و جذب در داوطلبانه های گروه استقرار و طراحی

 - - - دانشگاهی تحصیالت با جمعیتهای در خون اهدای افزایش به منجر مداخالت
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

 انتقال خون

 استان

 در آن نقش و -Oبا تاکید بر  -RHاهداکنندگان با  حفظ و جذب افزایش به منجر مداخالت

 بحران مدیریت
- - - 

 اقلیت میان در خون اهدای افزایش منظور به فرهنگ بر مبتنی های مدل استقرار و طراحی

 مذهبی های
- - - 

 - - - خون اهدای از ناشی های واکنش کاهش به منجر مداخالت

 کاهش بر مبتنی پیشنهادات و جهان و ایران در خون اهدای از ناشی های واکنش روند مطالعه

 آن
- - - 

 - - - اهداکنندگان بازوی عفونی ضد های روش کارایی

 - - - اهداکنندگان رضایتمندی افزایش به منجر مداخالت

 - - - خون رسانی شبکه و ها فرآورده و خون ذخایر مدیریت برنامه ارتقا

 - - - جهان و ایران در خون اهدای از معافیت موجود وضعیت بررسی

 - - - اهداکنندگان انتخاب معیارهای اثربخشی بررسی

 - - - خون سالمت افزایش به منجر مداخالت

 - - - پالکت واحدهای در باکتریایی های عفونت کاهش به منجر مداخالت

 - - - خون انتقال سازمان در خون سالمت افزایش زمینه در موجود اجرایی های روش ارزیابی

 - - - خون سالمت ارتقا در نوین روشهای از ه برداری بهر الزامات و ارزش

 - - - کشور در خون گیرندگان و جامعه اهداکنندگان، درHIVعفونت شیوع روند بررسی
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش پژوهش کاربردی عنوان

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

 انتقال خون

 استان

 - - - کشور در خون گیرندگان و جامعه اهداکنندگان، درHBVعفونت شیوع روند بررسی

 - - - کشور در خون گیرندگان و جامعه اهداکنندگان، درHCVعفونت شیوع روند بررسی

 و خون انتقال در پدید باز و نوپدید عفونی یهای بیمار از ناشی تهدیدهای ارزیابی

 کاهش خطر
- - - 

 - - - خون انتقال از ناشی های عفونت باقیمانده خطر تخمین

 - - - خون طریق از انتقال قابل های عفونت موجود وضعیت بررسی

ارتقای  منظور به خون انتقال طریق از انتقال قابل های عفونت خطر فاکتورهای بررسی

 خون سالمت
- - - 

 راهکارهای ارایه خون و سالمت با مرتبط فرآیندهای اعتباربخشی و اعتبارسنجی

 خون انتقال پسماندهای در میکروبی بار کاهش
- - - 

 های روش و سرولوژی بخش در استفاده مورد های بادی آنتی و ها کیت تولید بررسی

 هموگلوبین سنجش کیت سریع
- - - 

 کننده دریافت بیماران در آلوایمونیزاسیون شهای واکن شیوع :ایمونوهماتولوژی

 آزمایشات خون،
- - - 

 گلبول سطحی های آنتی ژن قرمز، لهای گلبو تزریق از ناشی واکنشهای سازگاری،

 های آنمی قرمز،
- - - 

                     عمر طول بر آن تأثیر و بیماران در و اهداکنندگان در اتوایمیونیتی همولتیک ،

 خون میزان مصرف و قرمز لهای گلبو
- - - 

 - - - قرمز گلبول نوین محصوالت فرآوری و تهیه های روش
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

 انتقال خون

 استان

 - - - قرمز های گلبول ههای فرآورد کیفیت بهبود

 - - - قرمز لهای گلبو سالمت و بقا کیفیت روی بر محیطی اثرات ارزیابی

 - - - خونی نادر های گروه

 - - - خونی ههای گرو ژنوتیپ

 - - - جنین و مادر یهای ناسازگار در تولد از قبل تهاجمی غیر تشخیصی های روش توسعه

 - - - خون گلبول جایگزین داروهای و ها فرآورده بخشی اثر ارزیابی

 - - - آن تولید روشهای در تنوع و پالکت نگهداری و تولید کیفیت ارتقای

 آلودگیهای بر تأکید با پالکت تجویز ایمنی غیر عوارض از جلوگیری و کنترل تشخیص،

 میکروبی
- - - 

 - - - پالکتی ههای فرآورد مصرف الگوی بهبود و بالینی بخشی اثر

 متقابل های واکنش و هموستاز سیستم پالکتی، تحقیقات حوزه در پایه علوم مطالعات

 پالکت و لکوسیت
- - - 

 - - - پالکت تجویز ایمونولوژیک عوارض و پالکت ایمنولوژی

 - - - پالکت مصرف نهای جایگزی و داروها بخشی اثر ارزیابی

 - - - انعقادی و پالکتی مادرزادی و اکتسابی یهای بیمار حوزه در تشخیصی و بالینی مطالعات

 - - - گرانولوسیتها ایمنوبیولوژی با مرتبط مطالعات
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

انتقال اداره کل 

 استان خون

 از مشتق داروهای و هیپرایمیون پالسمای انواع پالسما، تقاضای و مصرف میزان برآورد

 درکشور آن
- - - 

 - - - بیمارستانی پالسمای مصرف سازی بهینه

 داروهای بازده افزایش جهت انجماد تا خونگیری از پالسما کیفیت ارتقا کارهای راه

 پالسما از مشتق
- - - 

 - - - گسترش راهکارهای و متقابل تاثیرات پالسما، اهدا و خون اهدای در رو پیش های چالش

 پاالیش و پالسمایی مشتقات و پالسما زمینه در کیفیت سیستم استانداردهای بازنگری

 قراردادی پالسما
- - - 

 - - - پالسمایی مشتقات تهیه در نوین یهای تکنولوژ از استفاده

 - - - پالسمایی مشتقات تهیه در ویروسی لسازی فعا غیر نوین یهای تکنولوژ از استفاده

 - - - ویروسی لسازی فعا غیر و پالسمایی مشتقات تهیه جدید های سازی تکنولوژی معتبر

 - - - انبوه تولید مقیاس در موجود امکانات با پالسمایی مشتقات تهیه های تکنیک سازی بومی

 و آلبومین انعقادی، فاکتورهای از غیر پالسمایی پروتئینهای دیگر استحصال

 ایمونوگلوبولین
- - - 

 ضد منوکلونال های آنتی بادی تهیه و پالسمایی پروتئینهای نوترکیب های فرآورده

 خونی های گروه
- - - 

 - - - Recovered و Source پالسمای تولید در کیفیت تضمین و GMPاستقرار
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

 انتقال خون

 استان

 کشورهای در آن از مشتق داروهای تهیه و پالسما تولید با مرتبط فرآیندهای ممیزی

 جهان
- - - 

 نهایی و واسط حد محصوالت کیفی کنترل در نوین های روش و ها تکنیک از برداری بهره

 پالسما از مشتق محصوالت و تولید تهیه در
- - - 

 - - - جهان و کشور در هها فرآورد و خون مصرف موجود وضعیت بررسی

 - - - پایلوت اجرای و درمانی مراکز در خون ههای فرآورد و خون مصرف نحوه راهنمای تدوین

 - - - پایلوت اجرای و آلوژنیک خون نهای جایگزی از استفاده راهنمای

 - - - درمانی مراکز در هها فرآورد و خون تزریق مدت بلند و مدت کوتاه پیامدهای بررسی

 - - - درمانی مراکز در Pooled-Platelet مصرف از ناشی فایده -هزینه بررسی

 - - - دنیا در خون ههای فرآورد و خون تعرفه وضعیت بررسی

 - - - لکوسیت کم ههای فرآورد مصرف از ناشی بخشی اثر هزینه بررسی

 - - - درمانی مراکز در خون مصرف مدیریت به منجر مداخالت اجرای

 - - - جهان در خون مصرف مدیریت های برنامه بررسی

 - - - خون تزریق از ناشی عوارض آزمایشگاهی(– تشخیص )بالینی بهبود راهکارهای

 - - - درمانی مراکز در خون ترخیص از پس سرد زنجیره وضعیت بررسی
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 عنوان پژوهش کاربردی

ضرورت و اهمیت 

 پژوهش

مهمترین دستاورد های 

 کلیدی پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

 انتقال خون

 استان

 - - - جهان و کشور در بیمارستانی های کمیته وضعیت بررسی

 - - - خون مصرف مدیریت بر آن تأثیر و بیمارستانی کمیته استقرار

 انتقال از ناشی پیامدهای و خون مصرف مدیریت در هموویژیالنس سیستم نقش بررسی

 خون
- - - 

 - - - درمانی مراکز در خون ذخایر مدیریت سیستم استقرار و طراحی

 - - - درمانی مراکز در خون ذخایر مدیریت افزار نرم استقرار و طراحی

 - - - درمانی مراکز در شده شسته خون مصرف وضعیت بررسی

 - - - جهان و کشور در IVIG مصرف وضعیت بررسی

 - - - خونساز بنیادی لهای سلو اهداکنندگان جذب راهکارهای بررسی

 - - - نمونه کیفیت و سالمت بر خونساز بنیادی لهای سلو اهداکنندگان انتخاب نحوه بخشی اثر

 امنیت ارتقای و خونساز بنیادی لهای سلو اهداکنندگان اطالعات افزاری نرم سیستم توسعه

 سیستم
- - - 

 سلو اهداکنندگان اطالعات یکپارچه مافزاری نر سامانه وجود سنجی امکان و نیازسنجی

 ملی سطح در ها بافت بنیادی و لهای
- - - 

 تا تهیه فرآیند معتبرسازی(در بویژه کیفیت) تضمین مباحث استقرار با مرتبط های پروژه

 توزیع
- - - 

 - - بنیادی سلول نهایی محصوالت و ها فرآورده
دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های 

 کلیدی پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

 انتقال خون

 استان

 - - - سپاس مرکز و بندناف خون بانک استانداردهای ارتقای و تعیین با مرتبط های پروژه

 - - - بنیادی لهای سلو محصوالت کیفی ارزیابی با مرتبط های پروژه

 - - - عمومی و خصوصی بندناف بانک اثربخشی - هزینه بررسی

 - - - سلول و بافت پیوند و بنیادی های سلول زمینه در ستها سیا تدوین منظور به مطالعه و بررسی

 - - - خون انتقال اقتصاد بر ها فرآورده و خون ضایعات مدیریت تأثیر مطالعه

در  آن اثرات مقایسه و RPR و Buffy coat مانند مختلف روش به پالکت تولید های هزینه بررسی

 بیماران
- - - 

 - - - هزینه کاهش راهکارهای و محصوالت شده تمام هزینه های و خون انتقال اقتصاد بررسی

 - - - سیار و ثابت مراکز در خون آوری جمع های هزینه مقایسه

 - - - فرآورده و خون جایگزینهای و خون انتقال نوین ههای فرآورد محصوالت فایده - هزینه مطالعه

 - - - بانوان خون اهدای فایده - هزینه بررسی

 - - - خون انتقال خدمات ارائه در خون بانک و هماتولوژی رشته التحصیالن فارغ توانمندی ارزیابی

های  برنامه بازنگری منظور به جهان در خون انتقال طب با مرتبط های رشته موجود وضعیت بررسی

 آموزشی
- - - 

طب  پژوهشی و آموزشی عالی موسسه از خون بانک و هماتولوژی رشته التحصیالن فارغ ارزیابی

 اخیر سال10 در خون انتقال
- - - 

 - - - خون انتقال خدمات حیطه در نیاز مورد آموزشی های رشته بررسی
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 توضیحات مهمترین دستاورد های کلیدی پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

انتقال اداره کل 

 استان خون

 آموزش و یادگیری امر در موانع مهمترین بررسی

 راهکارها ارایه و دانشجویان
- - - 

 - - - خون انتقال طب در حقوق و اخالق

 عفونت با مرتبط اخالقی و حقوقی های چالش بررسی

 خون طریق از انتقال قابل های
- - - 

 خون انتقال زمینه در عمومی های رسانه نقش بررسی

 جهان و کشور در
- - - 

 به منجر مداخالت و خون انتقال کارکنان رضایتمندی

 وضعیت ارتقای
- - - 

 - - - سوانح و حوادث و بحران در خون انتقال

 پرسنل کارآیی میزان در تحصیلی رشته نقش بررسی

 خطا بروز از پیشگیری و خون انتقال فنی
- - - 

بررسی علل افزایش بیماری های اختالالت خونی در 

 استان و ارایه راهکار
 پیشنهادی کمیته علمی ذیل کارگروه آموزش ،  پژوهش ، فناوری و نوآوری استان

تهیه بانک اطالعاتی از نیازمندی های گروه های خونی 

 به تفکیک شهرستان های استان 
 پیشنهادی کمیته علمی ذیل کارگروه آموزش ،  پژوهش ، فناوری و نوآوری استان

صدا و سیمای 

استان سیستان و 

 بلوچستان

و آسیب های فرهنگی و اجتماعی  بررسی پیامد ها

 قاچاق کاال بر پیکره جامعه استان سیستان و بلوچستان

 یکی از پیامدهای مهم و منفی قاچاق کاال،

 های اجتماعی و فرهنگی استآسیب

شناسایی پیامد های فرهنگی و اجتماعی 

 بلوچستان  قاچاق کاال در سیستان       و
- 

واکاوی مسائل و مطالبات اهل سنت در استان  بررسی و

 سیستان و بلوچستان

پرداختن به موضوع اقلیت های قومی و مذهبی در ایران 

دارای اهمیت مضاعف است، عمده ترین گروه های 

اقلیت قومی و مذهبی در استان های مرزی ساکن 

 هستند

دستیابی به خواسته ها و مطالبات اهل 

 سنت سیستان و بلوچستان
- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

صدا و سیمای 

استان سیستان 

 و بلوچستان

معرفی و شناسایی قابلیت ها و مزیت های بازرگانی ، نظامی 

 ، گردشگری و...  ساحل مکران

ساحل زیبا و دست نخورده ) فراموش شده 

( مکران، واقع در جنوب شرقی ایران، 

سرشار از قابلیت ها و استعدادهای بالقوه 

در فرایند توسعه کشور، به ویژه سیستان 

و بلوچستان است که متاسفانه حجم بسیار 

شناسایی و بهره قلیلی از این توانمندی ها 

 برداری  شده اند

مفید و موثر برنامه ه راه کارهای یارا

سازی در شبکه استانی صدا و سیما با 

هدف معرفی و انعکاس قابلیت های 

 منطقه

 دارای اولویت کمیته علمی ذیل کارگروه

بررسی چگونگی توسعه و آموزش طب سنتی و گیاهان 

 دارویی در استان 
 انپیشنهادی کمیته علمی ذیل کارگروه آموزش ،  پژوهش ، فناوری و نوآوری است

 دانشگاه زابل

و جلوگیری از  اهبرد عملی در حل مشکل ریز گردهار

 افزایش آن
- - - 

 دارای اولویت کمیته علمی ذیل کارگروه - - راهکارهای کاهش تبخیر آب از سطح مخازن چاه نیمه

 دارای اولویت کمیته علمی ذیل کارگروه - - های گردشگری در ابعاد مختلفسنجی ظرفیت پتانسیل 

 - - - نیاز سنجی بازار افغانستان برای صادرات به آن کشور

مقایسه مرز سیستان با دیگر مناطق مرزی به لحاظ 

 معیشت و اقتصادی
 دارای اولویت کمیته علمی ذیل کارگروه - -

 - - - سنجی توسعه صنایع تبدیلی در منطقه سیستان پتانسیل

 - - - بازدهزایی خانگی و صنایع کوچک زود اشتغال 

 - - - سنجی توسعه صنایع مختلف در منطقه سیستانامکان 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

 دانشگاه زابل

های شهر سوخته به عنوان مرکز فرهنگی و بررسی پتانسیل

 گردشگری
- - - 

 دارای اولویت کمیته علمی ذیل کارگروه - - خواجه به عنوان قطب گردشگری و تفریحیسنجی کوه  پتانسیل

 دارای اولویت کمیته علمی ذیل کارگروه - - محیطی در منطقه سیستان بررسی بحران های زیست

 - - - سنجی یادمان شهدا پتانسیل

 - - - تاسوکی برای تبدیل به مرکز خدمات فرهنگی و رفاهی

نیمه  راه های کاهش و ممانعت از انباشت شن و رسوبات در چاه

 چهارم
- - - 

 - - - های مربوط به حق آبه سیستان و دریاچه هامونمطالعه چالش

 - - - های پاک در سیستانسنجی توسعه انرژی پتانسیل

 - - - بررسی عوامل مهاجرت و ماندگاری مردم در منطقه سیستان

سنجی توسعه گیاهان دارویی و صنایع وابسته به آن در پتانسیل 

 منطقه سیستان
- - - 

ها و هزار هکتاری اراضی سیستان ، فرصت 46 طرح آبرسانی

 هاچالش
 دارای اولویت کمیته علمی ذیل کارگروه - -

بررسی نحوه ترویج فرهنگ کار و تالش و اهمیت آن در توسعه 

 سیستان
- - - 

 دارای اولویت کمیته علمی ذیل کارگروه - - هاها و چالشفرصت –منطقه آزاد تجاری و صنعتی 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

 دانشگاه زابل

 - - - های ارتباطی در توسعه سیستاننقش زیر ساخت

 - - - گذاری اقتصادی در سیستانموانع سرمایه  بررسی

 - - بررسی آموزش عالی و نقش آن در توسعه سیستان
دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 - - المللنقش سیستان در تامین نیازهای کشور و تجارت بین 
دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

مرزی میلک در ارتقای نقش بازارچه مرزی و گذرهای موقت 

 معیشت و اشتغال منطقه سیستان
 پیشنهادی کمیته علمی ذیل کارگروه آموزش ،  پژوهش ، فناوری و نوآوری استان

اداره کل 

زندانهای 

 استان 

بررسی ویژگی های فردی ، خانوادگی ، اجتماعی و 

اعتقادی زندانیان در بدو ورود استان سیستان و 

 بلوچستان

مختلف آیین نامه اجرایی تاکید مواد 

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی 

همچون مواد  6/11/1364کشور مصوب 

جهت تهیه اطالعات  219و  59، 43، 36

جمعیت شناختی و جمع آوری اطالعات 

 پایه درباره زندانیان

شناخت متغیرهای جمعیت شناختی 

،  زندانیان در بدو ورود استان )جنس

 و .......( ، تحصیالت سن

- 

های موجود در حوزه اشتغال و مطالعه الگوها و برنامه

حرفه آموزی زندان های کشورهایی که شباهت فرهنگی 

 با مردم استان سیستان و بلوچستان دارند 

کمک به مسئوالن و دست اندرکاران 

سازمان زندانها جهت برنامه ریزی در حوزه 

حرفه آموزی و اشتغال برای آشنایی با 

 برنامه های اشتغال و حرفه آموزی زندانیان 

شناسایی برنامه های اشتغال و حرفه 

 آموزی در کشورهای دنیا

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 برای مدیریت بحران در زندانمحتوای آموزشی 

آموزش منابع انسانی زندانها بر  

ریت بحران در کیفیت ارکان نظام مدی

 زندان موثر می باشد

مدیریت بحران )قبل از وقوع، در زمان 

 ( تعریف می گرددو بعد از وقوع بحران
- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

دستاورد های کلیدی مهمترین 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل میراث 

صنایع ، فرهنگی 

دستی و 

 گردشگری استان

 گمانه زنی  و تعیین حریم هفتاد محوطه جنوب سیستان
صیانت و حفاظت محوطه های ذکر 

 شده

مشخص شدن محدوده گستره تاریخی 

فرهنگی آثار و گام بعدی حفاری و 

 پژوهش علمی و اصولی محوطه ها

- 

مطالعات آرکئومتری سفالینه های پیش از تاریخ و تاریخی 

 محوطه سیستان و بلوچستان

پی بردن به فرآیند استحکام و دوام 

 آثار سفالی

شناخت تاریخ و بکارگیری روش های 

 مناسب جهت مرمت های علمی و اصولی
- 

 کاوش و الیه نگاری محوطه ی کشیک نیکشهر
مطالعه و شناخت هویت فرهنگی 

 منطقه

معین شدن دوره فرهنگی و نمایان 

 شدن اشیای مکشوفه فرهنگی محوطه
- 

بررسی باستان شناسی حوزه گشت سراوان به منظور بررسی 

 شواهد  صخره ای یا سنگ نگاره ها

بررسی اعتقادات و باورهای فرهنگی 

 منطقه

مشخص شدن هویت سنگ نگاره ها و 

 ها علت نقر بر روی بلندی
- 

روشمند باستان شناختی حریم محوطه تاریخی بررسی 

 حوضدار و    گمانه زنی و حفاری های علمی

دسترسی دقیق و علمی حوزه فرهنگی 

 منطقه

هموار شدن گام ثبت جهانی منطقه 

 حوضدار )آسبادها(
- 

بازشناسی کالبد معماری مسکونی عمومی حوزه مکران ، 

فرهنگی با سیستان و بلوچستان از منظر انسان شناسی 

 رویکرد حفظ هویت کالبد

آگاهی از عناصر معماری بکار گرفته 

 شده و نحوه زیست معیشتی منطقه

استفاده از فنون گذشته و تلفیق آن با 

 تکنولوژی امروزی

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

فرآیند شهرنشینی در دشت سیستان با تاکید بر کاوش های 

 باستانی گراتزیانی حوزه سیستان باستان شناسی در محوطه

نحوه شکل گیری شهر و گسترش آن و 

 عوامل تاثیر گذار

بازسازی و احیاء فرهنگ گذشته با 

 متدهای متداول

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

بازشناسی معماری پل های تاریخی در حوزه سیستان و 

 بلوچستان

شناخت و گردآوری اطالعات در 

 ل های تاریخیپ     خصوص 

پی بردن به عناصر معماری و نقش پل 

 ها در زندگی افراد گذشته و حال

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

بازشناسی مسیر هفت خوان رستم از سیستان تا 

 مازندران براساس مستندات شاهنامه فردوسی

دسترسی به شواهد فرهنگی بر اساس 

 داستان شاهنامه

فرهنگی و آشنایی با مشخص شدن خط  

آداب و رسوم گذشته براساس داده های 

 امروزی
- 

، تحلیل ساختاری و فن آوری پورششهای  ، شناسایی بررسی

 طاقی و گنبدی در استان سیستان و بلوچستان

پی بردن به نحوه ساختار شکل گیری 

 گنبدها و آشنا شدن با فنون طاق زنی

استفاده از فن آوری گذشته جهت 

 -بازسازی آثار تاریخی مرمت و

 فرهنگی

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل میراث 

صنایع ، فرهنگی 

دستی و 

 گردشگری استان

تهیه نقشه باستان شناسی استان سیستان و بلوچستان 

 GISبراساس اطالعات مکانی 

دسترسی سریع و آسان به اطالعات 

 آثار

درج اطالعات بر اساس ویژگیهای آثار 

و پاسخگویی به استعالمات و استفاده 

 بهینه از داده های فرهنگی محوطه ها

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

و تعیین حریم بندر تاریخی تیس شهرستان  گمانه زنی

 چابهار

زنده سازی فرهنگ و تاریخ گذشته و 

 مشخص شدن حوزه فرهنگی منطقه

جذب گردشگر داخلی و خارجی به 

 دلیل موقعیت استراتژیکی منطقه
- 

 منظر فرهنگی جالق
حفظ و صیانت از روابط اجتماعی حاکم 

 بر منطقه

رویکرد تالش بر نگاه به معماری با 

فرهنگی در عصر حاضر با الهام از 

 معماری گذشته

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 تهیه پالن مدیریت محوطه های با ارزش منطقه سیستان

با توجه به اهمیت نقش میراث فرهنگی در 

معادالت فرهنگی عصر حاضر و رونق 

صنعت گردشگری در دوره پسابرجام انجام 

ر حفظ و صیانت چنین مطالعاتی د

دستاوردهای بشری گذشته نقش بسزایی 

 دارد

معرفی و ثبت آثار فاخر در سطح بین 

الملل و حفاظت و صیانت از مواریث 

 فرهنگی

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

کاوش محوطه چاه حسینی شهرستان ایرانشهر )کاوش 

 ساله( 5خارجی طی یک برنامه  –مشترک هیات ایرانی 

 –شناسایی دقیق دوره تاریخی 

و نقش محوطه در شکل  فرهنگی اثر

 های همجوار گیری فرهنگ و تمدن

مقایسه و گاهنگاری یافته های باستان 

شناختی با فرهنگ بمپور و حوزه 

 فرهنگی هلیل رود

- 

کاوش و الیه نگاری محوطه باستانی چگردک شهرستان 

 دلگان

 – تاریخی دوره دقیق شناسایی

 شکل در محوطه نقش و اثر فرهنگی

 همجوار های تمدن و فرهنگ گیری

مقایسه و گاهنگاری یافته های باستان 

شناختی با فرهنگ بمپور و حوزه 

 فرهنگی هلیل رود

- 

گمانه زنی و تعیین حریم تپه های شمس آباد شهرستان 

 ایرانشهر

صیانت و حفاظت محوطه های ذکر 

 شده

مشخص شدن محدوده گستره تاریخی 

فرهنگی آثار و گام بعدی حفاری و 

 پژوهش علمی و اصولی محوطه ها

- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل میراث 

صنایع ، فرهنگی 

دستی و 

 گردشگری استان

شهرستان گمانه زنی و تعیین حریم تپه های باالنچ 

 ایرانشهر

صیانت و حفاظت محوطه های ذکر 

 شده

مشخص شدن محدوده گستره تاریخی 

فرهنگی آثار و گام بعدی حفاری و 

 پژوهش علمی و اصولی محوطه ها

- 

 گمانه زنی و تعیین حریم محوطه کوتیچ شهرستان فنوج
صیانت و حفاظت محوطه های ذکر 

 شده

مشخص شدن محدوده گستره تاریخی 

آثار و گام بعدی حفاری و  فرهنگی

 پژوهش علمی و اصولی محوطه ها

- 

 انسان شناسی مردم سیستان و بلوچستان در پنج مرحله

بررسی ویژه گی های مردم شناسی با 

هدف بهره برداری از تجارب گذشته 

گان در رسیدن به رفاه وتوسعه با حفظ 

اصول اعتقادی و فرهنگی سیستان و 

 بلوچستان

نحوه استفاده و بکارگیری دستیابی به 

روشهایی جهت برنامه ریزی صحیح و 

 علمی به منظور آسایش و امنیت جامعه

- 

 برنامه پژوهشی پنج ساله شهرسوخته و دهانه غالمان
 –  تاریخی دوره دقیق شناسایی

 شکل در محوطه نقش و اثر فرهنگی

 همجوار های تمدن و فرهنگ گیری

مشخص شدن محدوده گستره تاریخی 

فرهنگی آثار و گام بعدی حفاری و 

 پژوهش علمی و اصولی محوطه ها

- 

برنامه پژوهشی پنج ساله کاوش در محوطه اسالمی 

 زاهدان کهنه

 –  تاریخی دوره دقیق شناسایی

 شکل در محوطه نقش و اثر فرهنگی

 همجوار های تمدن و فرهنگ گیری

مشخص شدن محدوده گستره تاریخی 

بعدی حفاری و فرهنگی آثار و گام 

 پژوهش علمی و اصولی محوطه ها

- 

 برنامه پژوهشی پنج ساله تپه رام شهرستان
 –  تاریخی دوره دقیق شناسایی

 شکل در محوطه نقش و اثر فرهنگی

 همجوار های تمدن و فرهنگ گیری

مشخص شدن محدوده گستره تاریخی 

فرهنگی آثار و گام بعدی حفاری و 

 هاپژوهش علمی و اصولی محوطه 

- 

 طرح حساب های اقماری گردشگری
 شناسایی تاثیر گردشگری بر بخش

های مختلف اقتصادی و صنعت  

 خدمات کشاورزی و بلعکس

جلوگیری از اتالف منابع انسانی و مالی 

 جهت توسعه صنعت گردشگری
- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

کلیدی مهمترین دستاورد های 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل میراث 

صنایع ، فرهنگی 

دستی و 

 گردشگری استان

 طرح جامع توسعه گردشگری سواحل مکران
شناسایی نقاط ضعف وقوت گردشگری 

سواحل مکران جهت تعریف انواع محصوالت 

 گردشگری

ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در 

 منطقه

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 طرح جامع گردشگری فرهنگی در حوزه سیستان
بدلیل وجود محوطه های باستانی فراوان در 

 حوزه سیستان

ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در 

 منطقه

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

طرح جامع جمع آوری ادبیات فولکوریک سیستان 

 و بلوچستان

 المثلضرب ، ی ها یشناسایی افسانه ها الال

 غیره و ها

ملموس برای حفظ میراث ارزشمند نا

 ندگانآی
- 

طرح جامع موسیقی سنتی استان سیستان و 

 بلوچستان

شناسایی آواها و نواها و ابزار سنتی موسیقی 

 استان

ملموس برای حفظ میراث ارزشمند نا

 آیندگان

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 صادرات صنایع دستیطرح جامع بازار یابی و 
شناسایی نقاط ضعف و قوت بازار اهای 

داخلی و خارجی جهت صادرات و فروش 

 صنایع دستی استان

 اشتغال و توسعه اقتصادی
دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

اداره کل بیمه 

 سالمت

 هیارا بر پیشخوان دفاتر کاربران دانش تاثیر بررسی

 رانای سالمت بیمه سازمان شدگان بیمه به خدمت

 بیمه به بهینه رسانی خدمت اهمیت به توجه با

 و دانشی توانمندیهای که است ضروری شدگان،

 و ارزیابی پیشخوان دفاتر کارکنان دانشی غیر

 شدگان بیمه به خدمت هیارا در موثر عوامل

 از بخش آن تقویت جهت در تا گردد مشخص

 الزم تدابیر پیشخوان کاربران در توانمندیها

 .شود اندیشیده

 این نتایج بر تکیه با رود می انتظار

 و ارزیابی دستورالعمل بتوان مطالعه

 غیر و دانشی های توانمندی سنجش

 را پیشخوان دفاتر کاربران در دانشی

 .نمود تهیه

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 برنامه تهدیدات و ها فرصت ، ها چالش بررسی

 مناسب الگوی هیارا و همگانی سالمت بیمه پوشش

 ایران برای

 در که فراوان تهدیدات و ها چالش وجود بدلیل

 آن سراسری ای بیمه پوشش یک ایجاد خصوص

 تاکنون ، دارد وجود رایگان بصورت هم

 بیمه پوشش ایجاد به موفق معدودی کشورهای

 . اند شده همگانی سالمت

 از استفاده با بتواند سازمان رود می انتظار

 و ها چالش از آگاهی و  مطالعه این نتایج

 بیمه پوشش برنامه تهدیدات و ها فرصت

 بیمه برای مناسبی الگوی همگانی سالمت

 . نماید هیارا همگانی سالمت

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

دستاورد های کلیدی مهمترین 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل بیمه 

 سالمت

 الگو هیارا و جامعه پذیر آسیب های گروه بررسی

 آنان ای بیمه پوشش برای مناسب

 سالمت بیمه پوشش یک ایجاد منظور به

 سیستم یک ایجاد کشور، در گیر همه

 مالی تمکن فاقد شدگان بیمه از حمایتی

 .است ناپذیر اجتناب امری

 این نتایج بر تکیه با سازمان رود می انتظار

 را پذیر آسیب های گروه بتواند ، مطالعه

 هیارا الگوی براساس و نموده شناسایی

 قشر این ای بیمه پوشش به اقدام ، شده

 .نماید جامعه از

- 

 همگانی سالمت بیمه پوشش وضعیت بررسی

 ایران در رایگان

 برخورداری پراکندگی نقشه حاضر حال در

 ندارد وجود همگانی سالمت بیمه پوشش از

. 

 کردهای هزینه متوسط جهتبرنامه ریزی 

 سالمت بیمه پوشش برای سازمان آتی

 همگانی
- 

 در شدگان بیمه مالی مشارکت میزان تأثیر بررسی

 درمان های هزینه بر ای بیمه مختلف های صندوق

 سازمان

 درآمد و گری بیمه واحد که سالهاست

 در مضاعف های تالش استانی کل ادارات

 .نمایند می بیمه حق درآمدهای جذب جهت

 مالی مشارکت منطقی میزان تعیین

 مختلف های صندوق در شدگان بیمه

 ای بیمه

- 

 بیمه سازمان در درآمدی فرایند تطبیقی بررسی

 الگوی ارائه و مشابه های سازمان و ایران سالمت

 مناسب

 سازی شفاف جهت در همواره ها سازمان

 درآمدی فرایندهای بهبود به اقدام درآمدها

 .نمایند می خود

 توان می مطالعه این نتایج بر تکیه با

 جمله از درآمدی فرایندهای دستورالعمل

 درآمد تسویه و درآمد ثبت ، درآمد جذب

 .بخشید بهبود را

- 

 بیمه در  دندان پوسیدگی شاخص وضعیت بررسی

 ایران سالمت بیمه پوشش تحت روستایی شدگان

 سطح نامه تفاهم در دندان و دهان خدمات پوشش به توجه با

 گروهنفر ) هزار بیست زیر های شهر و عشایر ، روستائیان یک

  DMFT و دهان خدمات پیشگیرانه و مراقبتی ماهیت و هدف

 استفاده با دندان و دهان سالمت موجود وضع بررسی( سایر و

 ارتقاء به منجر تواند می یک سطح در دندان شاخص از

 درمانی سنگین های هزینه کاهش نهایت در و مذکور شاخص

 . گردد

 پوسیدگی شاخص وضعیت از آگاهی

 تحت روستایی شدگان بیمه در دندان

 ایران سالمت بیمه پوشش

- 

 خانواده پزشک برنامه بخشی اثر هزینه مقایسه

 مجری غیر و مجری استانهای در شهری

 بسط امکان و برنامه این بودن پایلوت به توجه با

 بخشی اثر و کرد هزینه میزان استانها سایر به

 .باشد می ضروری مذکور برنامه

 خانواده پزشک برنامه اجرای توسعه

 اه ناستا سایر به شهری
- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل بیمه 

 سالمت

 در القایی تقاضای ایجاد بر تکمیلی های بیمه تاثیر بررسی

 ایران سالمت بیمه سازمان شدگان بیمه

 فرضیه این مبین ایران سالمت بیمه سازمان تجارب

 پوشش از آن شدگان بیمه که هایی صندوق که است

 جمله از باشند می برخوردار تکمیلی های بیمه

 و بیماردهی بار از اقشار سایر و کارمندی صندوق

 ها صندوق سایر به نسبت باالتری هزینه سرانه

 . هستند برخوردار

 در عملی موثر راهکارهای اتخاذ

 القایی تقاضای از پیشگیری راستای

 هدف گروه در

- 

 پزشکان سوی از القایی تقاضای ایجاد در موثر عوامل بررسی

 ایران سالمت بیمه سازمان قرارداد طرف

 خدمات القایی تقاضای بر موثر عوامل شناسایی

 طرف پزشکان سوی از القایی خدمات جمله از

 بمنظور ایران سالمت بیمه سازمان در قرارداد

 کنترل بر موثر راههای به دستیابی

 - سالمت بیمه های هزینه بهینه مدیریت

 درمان های هزینه بر القایی تقاضای تاثیر میزان بررسی

 ایران سالمت بیمه سازمان

 بمنظور القایی تقاضای بر موثر عوامل شناسایی

 های هزینه مدیریت موثر راههای به دستیابی

 از مختلف های بخش در القایی تقاضای به مربوط

 ها بیمارستان بستری و سرپایی های بخش جمله

 نظارتی های دستورالعمل بازنگری -

 سالمت بیمه های هزینه مدیریت -
- 

 در مامائی کار دفاتر با قرارداد عقد تأثیر میزان بررسی

در استان سیستان  سزارین خدمت القایی تقاضای کاهش

 و بلوچستان

 به شده انجام الکتیو های سزارین تعداد باالی آمار با توجه با

 دولت هیئت مصوبه به عنایت با و کشور کل در ها زایمان کل

 سزارین آمار کاهش هدف با ماماها با قرارداد عقد راستای در

 تسالم های هزینه مدیریت همچنین و الکتیو های

 قرارداد عقد نهایی دستورالعمل تهیه

 کل در آن اجرای و مامایی کار دفاتر با

 کشور

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 بیمه سازمان شدگان بیمه ای بیمه سواد سطح سنجش

 ایران سالمت

 سالمت بیمه سازمان در شدگان بیمه توانمندسازی

 می اتفاق مختلفی راهبردهای از جستن بهره با ایران

 .افتد

 ای بیمه سواد سنجش ابزار طراحی

 شدگان بیمه
- 

 ایران سالمت بیمه سازمان ذینفعان آگاهی میزان سنجش

 راهکار ارائه و شدگان بیمه توانمندسازی به نسبت

 اجرای و آگاهی سطح شناخت مطالعه این از هدف

 سازمان ذینفعان میان در ان ارتقاء با مرتبط مداخالت

 در همکار های سازمان سایر و ایران سالمت بیمه

 دفاتر جمله از سالمت بیمه خدمات ارائه جریان

 می داد قرار طرف درمانی مراکز کارکنان و پیشخوان

 .باشد

 ذینفعان آگاهی سنجش ابزار طراحی -

 سطح ارتقاء دستورالعمل تدوین -

 ذینفعان آگاهی

- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل بیمه 

 سالمت

 قلبی های گذاری استنت های اندیکاسیون بررسی

 سالمت بیمه سازمان قرارداد طرف بیمارستانهای در

 1396 سال در ایران

 ،(دارویی غیر و دارویی استنت ) اقالم این باالی هزینه

 الی 3 درخواست همچنین و بیماران باالی مراجعه بار

 وجود عدم و بیماران عروق در دارویی استنت 4

 های سازمان توسط پرداخت جهت مشخص ای ضابطه

 اقالم این پرداخت مدیریت و کنترل ضرورت گر، بیمه

 .میدهد نشان را

 های دستورالعمل تدوین و تهیه

 قلبی های گذاری استنت
- 

 بیمه اقامت مدت و پذیرش اندیکاسیونهای بررسی

در ICU  ویژه مراقبت بخشهای در شدگان

 سالمت بیمه سازمان قرارداد طرف بیمارستانهای

 1396 سال در ایران

یکی از مشکالت و معضالت موجود در 

 های بخش مراقبت ویژه مدیریت هزینه

بستری بیماران فاقد اندیکاسیون بستری 

 میباشد. ICU در 

 مدت و اندیکاسیونها بررسی با میرود انتظار

 یا و پروتکل بتوان ICU در بیماران اقامت

 در بیماران بستری جهت مرتبط دستورالعمل

ICU در بیماران این منطقی اقامت زمان مدت و 

ICU تر، پایین مراقبتی واحد به خروج شرایط و 

 .نمود ارائه و تدوین

- 

  ICD  میکرهای پیس تجویز های اندیکاسیون بررسی

 در ایران سالمت بیمه سازمان شدگان بیمه در قلبی

 1396 سال

 هزینه به توجه با پرداخت مدیریت و کنترل ضرورت

 حفره سه ، ای حفره دو ، ای حفره یک) اقالم این باالی

 ای ضابطه وجود عدم و بیماران باالی مراجعه بار (ای

 گر بیمه های سازمان توسط پرداخت جهت مشخص

 تجویز دستورالعملهای تدوین و تهیه

 قلبی ICD میکرهای پیس
- 

 بستری خدمات های هزینه سازی گلوبال بررسی

 کاهش مانند اهدافی گلوبال طرح اجرای در

 حسابهای صورت به رسیدگی زمان مدت

 توجه گر، بیمه های سازمان توسط بستری

 و منابع مدیریت به بیمارستانها بیشتر

 بوده مدنظر بیماران رضایتمندی افزایش

 .است

 شامل بستری خدمت 10 های هزینه سازی گلوبال

 تعبیه با رگ یک آنژیوپالستی قلب، آنژیوگرافی

 شکستگی (دکولمان بدون و ای )بویترکتوم استنت،

 سینوس سه از بیش یا سه کردن باز فمور، گردن

 نظر درهیپ )بدون  کامل آرتروپالستی پارانازال،

 ،(پروتز هزینه )، PUL ،PCNL ،CABGگرفتن

 هزینه گرفتن درنظر بدون) زانو- کامل آرتروپالستی

 پروتز

- 

 کارشناسان خدمات بکارگیری تاثیر میزان بررسی

 و تغذیه ، سنجی بینایی ، سنجی شنوایی ، مامایی

 بیمه سازمان درمان های هزینه بر بالینی روانشناس

 ایران سالمت

 ترین پایین از خدمات خرید مجموع در

 به تواند می مجاز دهندگان ارائه سطح

 مدیریت موثر راهکارهای از یکی عنوان

 گردد محسوب هزینه

 مدیریت در تواند می مطالعه این نتایج

 ایران سالمت بیمه سازمان های هزینه

 باشد موثر

ذیل دارای اولویت کمیته علمی 

 کارگروه
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل بیمه 

 سالمت

 گلوبال درمانی خدمات شده تمام قیمت بررسی

 موجود

 اعمال شده تمام های هزینه بازنگری عدم به توجه با

 بین چشمگیر تفاوت و گذشته سالهای در گلوبال

 غیرگلوبال صورت به اعمال این پرداختی های هزینه

 این پرداختی هزینه با خصوصی بیمارستانهای در

 همچنین و دولتی بخش در گلوبال تعرفه طبق اعمال

 میشود انجام انجام روشهای و تکنولوژی تغییر

 خدمات برای واقعی قیمت تعیین

 موجود گلوبال

علمی ذیل دارای اولویت کمیته 

 کارگروه

 سازمان شدگان بیمه جیب از پرداخت میزان بررسی

 از خارج و تعهد در خدمات در ایران سالمت بیمه

 تعهد

 ساالنه گزارش در بهداشت جهانی سازمان

 اهداف از یکی ، 2000 سال در سالمت نظام

 در عادالنه مشارکت را سالمت نظام گانه سه

 کرده اعالم سالمت های هزینه مالی تأمین

 .است

 تعهد در خدمات فهرست بازنگری

 فرانشیز و سالمت بیمه سازمان

 کاهش جهت شدگان بیمه پرداختی

 بیمه توسط جیب از پرداخت میزان

 شدگان

- 

 سالمت خدمات گذاری قیمت بر موثر عوامل بررسی

 ایران سالمت بیمه سازمان سالمت پایه بیمه بسته

 با جامع پژوهشی انجام پیشگفت، موارد بنابر

 گذاری قیمت بر موثر عوامل شناخت هدف

 ارایه و سالمت پایه بیمه بسته سالمت خدمات

 و کنترل منظور به برای مناسب راهکارهای

 میباشد اهمیت دارای درمان، های هزینه مدیریت

 و عوامل شناسایی با بتوان تا میرود آن انتظار

 اقالم گذاری قیمت عوامل این انعطاف میزان

 انجام بنحوی را پایه بیمه بسته در شده ارایه

 و منابع در تعادل ایجاد چارچوب در که داد

 رضایتمندی نمودن حداکثر و سازمان مصارف

 .برداشت گام پوشش تحت شدگان بیمه

- 

 اقالم سازی استاندارد و آماری چالشهای بررسی

 ایران سالمت بیمه سازمان آماری

 یک به رسیدن منظور به مطالعه این انجام

 هر استانداردسازی همچنین و مشترک دیدگاه

 نمودن برطرف همچنین و آماری اقالم از یک

 اقالم از یک هر آوری جمع در موجود چالشهای

 .رسد می نظر به حیاتی و ضروری آماری

 مطالعه این انجام از پس رود می آن انتظار

 آوری جمع آماری اقالم تمامی خروجی

 واریانس دارای استانی بندی طبقه در شده

 پراکندگی از حاصل منطقی و معقول

 باشد داشته را مشاهدات واقعی

- 

 قرارداد طرف پزشکان به گزارشدهی شیوه بررسی

 کارنامه طراحی و ایران سالمت بیمه سازمان

 آنان برای عملکردی

 و پزشکان به دهی گزارش شیوه بررسی

 بهره با آنان، برای عملکردی کارنامه طراحی

 از یکی عنوان به کیفی طراحی از گیری

 تعریف ایران سالمت بیمه سازمان اهداف

 .گردید

 طرف پزشکان عملکرد کارنامه ارائه

 به ایران سالمت بیمه سازمان قرارداد

 آنان

- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل بیمه 

 سالمت

 سالمت بیمه سازمان عملکرد ارزیابی الگوی طراحی

 ایران

 به مناسب الگوی با عملکرد ارزیابی سیستم

 ماموریت و اهداف و ها برنامه پذیری انعطاف

 کمک امروزین پویای محیط در ها سازمان

 .نماید می توجه قابل

 با عملکرد ارزیابی دستورالعمل تدوین

 ها، برنامه بر منطبق مناسب الگوی

 سازمان ماموریت و اهداف

- 

 درمان بیمه پوشش اثربخشی هزینه میزان بررسی

 جامعه در افیونی مواد مصرف سوء

 تا شده موجب درمان، های هزینه بودن باال

 نزولی روند یافتن تسریع در عامل این سهم

 چندان کشور در اعتیاد به مبتالیان تعداد

 .نباشد چشمگیر

 بیمه دستورالعمل و قانون در بازنگری

 در افیونی مواد مصرف سوء درمان

 جامعه

- 

 تحت بستری بیماران اقامت های هزینه بررسی

 مختلف های بخش در ایران سالمت بیمه پوشش

 هزینه مدیریت راهکارهای ارائه و بیمارستانی

 های هزینه مدیریت سنجی امکان و بررسی

 های بخش در بستری بیماران اقامت به مربوط

 توجه قابل سهم به توجه با بیمارستانی مختلف

 تعداد افزایش همچنین و بستری هزینه از

 اولویت از اخیر سالیان در بیمارستانی تختهای

 . گردد می محسوب هزینه مدیریت های

 بیماران اقامت دستورالعمل تدوین -

 مختلف های بخش تفکیک به بستری

 تحت بیماران اقامت هزینه دیریتم -

 ایران سالمت بیمه سازمان پوشش

- 

 داروهای کننده مصرف دیابتی بیماران شناسایی

       و ایران سالمت بیمه سازمان پوشش تحت دیابتی

 آنها درمان مستقیم های هزینه

ها میتواند در سیاستگذاری  برآورد این هزینه

دولت در درمان بیماران دیابتی و همچنین 

ای و در  بیمه در پوشش خدمات بیمهسازمانهای 

نهایت در بهبود دسترسی بیماران به خدمات و 

 .ارتقاء سطح سالمت آنان مؤثر واقع شود

 سالمت بیمه سازمان تعهدات بازنگری

 دیابتی بیماران با ارتباط در ایران
- 

 روند بر موثر اجتماعی و اقتصادی عوامل بررسی

 ارائه و سالمت پایه بیمه خدمات تقاضای گیری شکل

 آن مدیریت راهکارهای

 بر مؤثر عوامل شناخت هدف با اساس این بر

 و سالمت بیمه خدمات تقاضای گیری شکل

 تقاضا، مدیریت جهت الزم تدابیر اتخاذ

 می ضرورت دارای جامع پژوهشی انجام

 .باشد

 دستورالعمل و ضوابط سیاستها، تدوین

 و ساختاری مختلف های حوزه در ها

 عملکردی

- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل بیمه 

 سالمت

 بین ای نامه تفاهم داروهای بارمالی محاسبه و بررسی

 بیمه سازمان و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 ایران سالمت

 میتواند نامه تفاهم این مالی بار برآورد

  و بندی اولویت برای ارزشمندی راهگشای

 کشور درمانی بهداشتی های ریزی برنامه

 .باشد

 ای نامه تفاهم داروهای فهرست بازنگری

 بهداشت، وزارت دارو و غذا سازمان بین

 بیمه سازمان و پزشکی آموزش و درمان

 ایران سالمت

- 

 سالمت بیمه سازمان در ها هزینه مدیریت وضعیت بررسی

 مناسب الگوی ارائه و ایران

     اصلی اهداف از همیشه هزینه مدیریت

 .باشد می گر بیمه های سازمان

 مدیریت روشهای بکارگیری و استقرار

 مختلف های حوزه با متناسب هزینه

 و سرپایی پاراکلینیک، دارویی،

 بستری

- 

 خدمات نسبی ارزش کتاب اجرای های هزینه بررسی

 روستایی غیر و روستایی صندوقهای تفکیک به سالمت

 به متفاوت هزینه با خدمت ارایه دلیل به

 این روستایی غیر روستایی صندوق تفکیک

 شده ذکر تفکیکی گروه دو در باید مطالعه

 .بگیرد صورت

 و ریزی بودجه اجرایی پروتکل تدوین

 نیاز مورد بودجه صحیح بینی پیش
- 

 شرکت  

شهرک های 

 صنعتی

 کوچک یصنعت یواحدها و ها طرح یمال نیتام یها وهیش
 نیتام یها وهیشعدم آگاهی سرمایه گذاران 

 و برآورد نادرست طرح ها  یمال

حمایت جهت سرمایه گذاری در بخش 

 صنعت استان

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 یصنعت یواحدها شکست/  تیموفق علل یبررس

 کوچک

ورشکستگی برخی واحدهای  عدم موفقیت و

 تولیدی

راهنمایی و هدایت واحدهای تولیدی 

 جهت دستیابی به موفقیت

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 - استان در داریپا اشتغال جادیا استان در یکاریب نرخ کاهش کوچک عیصنا در اشتغال جادیا یها طرح

 به یصنعت یفاضالبها هیتصف در نینو یروشها از استفاده

 در استفاده امکان و خاص یآلودگ با ییفاضالبها خصوص

 کوچک یواحدها یصنعت مصارف و شهرکها سبز یفضا

 روند روبه رشد آالیندگی فاضالبهای صنعتی

جهت  یصنعت یفاضالبها هیتصف

جلوگیری از آلودگی محیط زیست و 

 استفاده از خروجی آن به بهترین شیوه

ذیل دارای اولویت کمیته علمی 

 کارگروه

 و مصالح از استفاده و یساز مقاوم و بهبود ، اصالح

 ینواح و شهرکها رساختیز در نینو یها یتکنولوژ

 یصنعت

ضرورت افزایش دوام و  طول عمر زیرساخت 

 شهرکها و نواحی صنعتی

افزایش طول عمر و کیفیت زیرساخت 

 شهرکها و نواحی صنعتی
- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش پژوهش کاربردیعنوان 

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

 شرکت  

شهرک های 

 صنعتی

انجام مطالعات بازار در کشور های پاکستان ، افغانستان وعراق 

در زمینه کنسرو ماهی و در کشور های جنوب شرق آسیا ، ترکیه 

 شده و روسیه در زمینه ماهیهای عمل آوری و بسته بندی

عدم آگاهی از سلیقه و ساز وکارصادرات به 

 بازار کشورهای هدف

بررسی و شناسایی بازار و افزایش 

 صادرات

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

اولیه در خوشه فرش  بهینه مواد تامین مطالعه و بررسی

 دستباف سیستان

عدم وجود اطالعات ساز وکار تامین مواد 

 اولیه
اطالعات روند تامین مواد اولیه دستیابی به 

 طراحی سیستم مشخص جهت تامین مواد اولیه
دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

مطالعه بازار کشورهای هدف صادراتی خرما )پاکستان و 

 هند (

عدم آگاهی از سلیقه و ساز وکارصادرات به 

 بازار کشورهای هدف

بررسی و شناسایی بازار و افزایش 

 صادرات

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

سازمان 

مدیریت و 

 برنامه ریزی

تدوین شناسنامه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 
 شهرستان های استان

با عنایت به فلسفه وجودی کار و کارشناسی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر شناخت 
          وضع موجود تمامی شهرستانها در تمامی 

 تدوین پژوهش مذکور ضرروی است.بخش ها 

شناخت و جایگاه هر شهرستان از بعد  -
 شاخصهای کمی

پایه و اساس برای شناسایی نیازها و   -
خالء های توسعه ای و پیشرفت در 

 شهرستان ها

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

استان روی »تدوین مطالعه و پژوهش تحت عنوان: 
 « خط اقتصاد

طالعات میدانی که در واحد برنامه بر اساس م
ریزی سازمان صورت می پذیرد به تحلیل و 

ای اقتصادی استان بررسی مهمترین رویداده
 پرداخته می شود

 راههای جلوگیری از هدر رفت 
ایه گذاری در استان مشخص                  سرم

 می شوند

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

پیمانکاران در اجرای طرحهای نقش مشاوران و 
 عمرانی

با توجه به اهمیت نقش مشاوران و 
 مانکاران در اجرای طرحهای عمرانیپی

بهبود کیفیت اجرای پروژه های  -
 عمرانی

اهش قیمت اجرای پروژه های ک -
 عمرانی

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 نقش نظارت در ارتقاء کیفیت 
 پروژه های عمرانی

نظام توجه به اهمیت نقش نظارت در اجرای با 
 فنی و اجرایی کشور در استان

بهبود کیفیت اجرای پروژه های  -
 عمرانی

توان فنی و مهندسی و استفاده از  -
 تخصصی استان

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

شناسایی، رتبه بندی عوامل موثر بر ماندگاری خدمت 
 دستگاه های اجرایی استانمدیران و کارشناسان 

حفظ و نگهداشت خدمت مدیران و 
تجربه در بهبود  کارشناسان با عنایت به نقش

 عملکرد سازمانها

تبه بندی عوامل موثر بر شناسایی و ر
 ماندگاری

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

سازمان 

مدیریت و 

 برنامه ریزی

تعیین شاخص ها و مدل مناسب توزیع اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای بین شهرستان های 

 استان با رویکرد عدالت محوری

با عنایت به ضرورت عدالت محوری درتوزیع 
تان می اعتبارات این مهم مورد تاکید مسئولین اس

 باشد.
- 

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

قابلیت های اقتصادی و اشتغال زایی طبیعی استان 
 شامل)کشاورزی، شیالت و... (

این مهم یکی از گام های اصلی توسعه استان بوده و می 
تواند زمینه ساز برنامه ریزی و تصمیم سازی مسئولین 

 استان را فراهم نماید.
- 

اولویت کمیته علمی ذیل دارای 

 کارگروه

دانشکده علوم 

پزشکی 

 ایرانشهر

بررسی علل حاملگی های پر خطر  و راهکارهای 

 پیشگیری از آنها

 آمار باالی حاملگی های پرخطردر حوزه ایرانشهر

 و نیاز به پژوهش در این موضوع

مشخص شدن علل حاملگی های پر خطر و 

میر راهکارهای  آن و نتیجه کاهش مرگ و 

 ناشی از آنها

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 بررسی راهکارهای کاهش تصادفات      جاده ای
آمار باالی تصادفات  در منطقه جنوب استان 

 سیستان و بلوچستان

مشخص شدن راهکارها جهت کاهش 

 تصادفات جاده ای
- 

 بررسی راهکارهای پیشگیری از بروز تاالسمی
بیماران تاالسمی  در حوزه تحت پوشش  باال بودن درصد

 نشکده علوم پزشکی ایرانشهردا
یافتن راهکار جهت  پیشگیری از بروز 

 بیماری تاالسمی

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 شیوع باالی بیماری های خود ایمنی بررسی اثر بخشی واکسن
یافتن راهکارها و برنامه های بهینه 

 سازی واکسیناسیون

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 شیوع باالی دیابت و عوارض ناشی از آن بررسی اپیدمیولوژیک و اتیولوژیک دیابت
یافتن علل شیوع باال و راهکارهایی 

 برای بهبود وضعیت

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

دانشگاه پیام 

 نور استان

ناشی از ارزیابی اقتصادی خسارات زیست محیطی 

 خشکی تاالب هامون بر اکوسیستم منطقه سیستان

اند. گرفتهدرصد از کره زمین را در بر 6زدیک بهن هاتاالب

های آوری، نقش مهمی در بقایگونهها با قابلیت زادتاالب

شماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا کرده و بی

خزندگان، دوزیستان، گاه مهمیبرای انبوه پرندگان، ذخیره

برابر  10ها اند. ارزشاکولوژیک تاالبمهرگان بودهماهیان و بی

های زراعی است اما متاسفانهعلیرغم برابر زمین 200ها وجنگل

ها به عنوان اند. تاالباهمیت باال، کمتر مورد توجه قرار گرفته

، دارای بیشترین تنوع زیستی بوده و هاتریناکوسیستمغنی

ه به عنوان یک منبع درآمد برایخانواده، به خصوص در امروز

  شوندمناطق محروم محسوب می

فراهم آوردن اطالعات مناسب برای 

سیاست گذاران تا با توجه به شرایط 

موجود منطقه راهکارها و سیاست های 

مناسبی را برای مواجهه با مشکالت 

ناشی از خشکی تاالب در منطقه اتخاذ 

تها را در سطوح بین نمایند و این سیاس

 المللی اجرایی و عملیاتی نمایند.

- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

دانشگاه پیام 

 نور استان

کنترل سیالب با استفاده از مصالح بومی 

رودخانه ایی جهت جلوگیری از انباشت رسوب 

در مخزن سد و کنترل فرسایش خاک و تغذیه 

 سفره آب زیر زمینی در مناطق خشک

با توجه  به اینکه بارش های جنوب استان به صورت 

رگبار های با شدت زیاد رخ میدهد این مورد باعث 

فرسایش شدید خاک و انباشت رسوب در مخزن سد ها 

و کاهش حجم ذخیره مخزن سد می گردد .همچنین این 

و شستشوی خاک حاصلخیز باعث از بین فرسایش 

رفتن خاک حاصلخیز که قابلیت کشاورزی را دارد 

 میشود.

با استفاده از این طرح میتوان به کنترل 

سیالب و کاهش صدمات اقتصادی و 

اجتماعی پرداخت همچنین با  این 

طرح که هزینه بسیار کمی دارد می 

توان به تغذیه سفره های آب زیر 

 زمینی پرداخت 

- 

در  تیعوامل موثر بر گذار از اقتدار به عقالن

 و بلوچستان ستانیس

, شناخت ادیخود بن تیاست و عقالن ادیاقتدار دگر بن

در  یاستگذاریس تیگذر از اقتدار به عقالن یمولفه ها

و پر سود خواهد  نهیو بلوچستان را کم هز ستانیس

 ساخت

 فیساکن در استان به تعر یرانیا ماقوا

 دیخواهند رس رانیا ندهیاز آ یمشترک

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 رانیدر بلوچستان ا یزن و دموکراس ، اسالم
 نیرو به رو است  فهم ا  "زن به مثابه سوژه "با  21قرن 

بر  هیدهد تا با تک یفرصت م استگذارانیمهم به س

 ندینما داریرا پا یقشر توسعه اجتماع نیا یها لیپتانس

و  یزنان اسالم یاجتماع تیفعال

 است کیدموکرات
- 

بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی 

،فرهنگی افزایش طالق عاطفی دربین زوجین 

 1396شهر زاهدان در سال 

تواند از آنجا که بررسی جامعه شناختی طالق عاطفی می

در شناخت بهتر این پدیده  و به طبع در پیشگیری و 

پژوهش حاضر از ناسبان مؤثر باشد کاستن از تبعات نام

 .همیت و ضرورت خاصی برخوردار استا

،  خیانت:  سیب های اجتماعیآکاهش 

 فرزندان کج رفتاری،  پرخاشگری

 )انحرافات اجتماعی(

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

بررسی جامعه شناختی علل افزایش مهاجرت از 

 استان سیستان و بلوچستان

مختلفی سبب ساز این موضوع هستند از جمله عوامل 

خشکسالی ، شرایط آب و هوایی نامناسب ، بیکاری 

 جوانان

دارای اولویت کمیته علمی ذیل  کاهش مهاجرت از استان

 کارگروه

بررسی جامعه شناختی علل افزایش فقر در 

 استان سیستان و بلوچستان

از افزایش فقر تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد 

جمله افزایش اسیب های اجتماعی و ناهنجاری های 

اجتماعی و...از این رو پژوهش در این زمینه و ارائه ی 

 راهکارهای مناسب حائز اهمیت است.

کاهش اسیب ، شناسایی عوامل فقر

 های اجتماعی
- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

کلیدی مهمترین دستاورد های 

 پژوهش
 توضیحات

دانشگاه پیام 

 نور استان

بررسی جامعه شناختی تاثیر مبلمان شهری بر 

 شادی و نشاط شهروندان زاهدان

در استان ما کمتر به مبلمان شهری و زیبا سازی شهرها 

اهمیت داده می شود واین امر سبب می شود مردم از 

 شادی و نشاط کمتری برخوردار باشند

از تاثیر مثبت مبلمان گاهی مسئولین آ

 وفضاهای شهری بر زندگی شهروندان

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

به ارزش  شیبا گرا یرابطه هوش فرهنگ یبررس

شهروندان شهر   انیدر م کیدموکرات یها

 زاهدان

 زانیم شیدر جهت افزا ییها یزیبا برنامه ر توانیم

به  شیگرا زانیم یشهروندان زاهدان یهوش فرهنگ

 داده  شیآنان افزا نیدر ب زیرا ن کیدموکرات یارزش ها

 شیدر جهت افزا ییارائه راهکارها

 انیدر م یکپارچگیاتحاد و  ، یهمدل

 شهروندان شهر زاهدان 

- 

به  شیبا گرا یرابطه هوش اجتماع یبررس

شهروندان  انیدر م کیدموکرات یارزش ها

 شهر  زاهدان

 زانیم شیدر جهت افزا یهائ یزیبا برنامه ر توانیم

به  شیگرا زانیم یشهروندان زاهدان یهوش اجتماع

 داد شیآنان افزا نیدر ب زیرا ن کیدموکرات یارزش ها

 شیدر جهت افزا ییارائه راهکارها

 انیدر م یکپارچگیاتحاد و  ،یهمدل

 شهروندان شهر زاهدان 

- 

به ارزش  شیبا گرا یجانیه رابطه هوش یبررس

شهروندان شهر   انیدر م کیدموکرات یها

 زاهدان

هوش  زانیم شیدر جهت افزا یهائ یزیبا برنامه ر توانیم

 یبه ارزش ها شیگرا زانیم یشهروندان زاهدان یجانیه

 هب قیطر نیداده و به ا شیآنان افزا نیدر ب زیرا ن کیدموکرات

ها و مذاهب مختلف موجود  تیقوم نیب شتریب یاتحاد و همدل

 رساند یاریشهر  نیدر ا

اتحاد و  ،یهمدل شیجهت افزا در

شهروندان شهر  انیدر م یکپارچگی

 و چند  یتیچند قوم یزاهدان بعنوان شهر
- 

به ارزش  شیبا گرا یرابطه هوش اخالق یبررس

شهروندان شهر   انیدر م کیدموکرات یها

 زاهدان

 زانیم توانیم شیدر جهت افزا یهائ یزیبا برنامه ر

به  شیگرا زانیم یشهروندان زاهدان یهوش اخالق

 داد شیآنان افزا نیدر ب زیرا ن کیدموکرات یارزش ها

 ،یهمدل شیدر جهت افزا ییارائه راهکارها

شهروندان  انیدر م یکپارچگیاتحاد و 

 شهر زاهدان 
- 

 تمیبا استفاده از الگور ریتصاو یقطعه بند

 یساز نهیبه افتهیبهبود

 ریپردازش تصاو شیعموما بعنوان پ ریتصاو یقطعه بند

 ریدر پردازش تصاو یادیو کاربرد ز شودیاستفاده م

 قیتحق نیدر ا .سنجش از دور، ... دارد ریتصاو ،یپزشک

 یمونارک باترفال ایشاه پروانه  یساز نهیبه تمیاز الگور

 شود یو عملکرد ان بهبود داده م شودیاستفاده م

 یساز نهیبه یها تمیاستفاده از الگور

داده  یدسته بند یبرا ازیزمان مورد ن

 .دهدیها را کاهش م

- 

( مبتنی بر MISطراحی سیستم اطالعاتی مدیریتی )

اینترنت اشیاء برای مدیریت زنجیره تأمین تجهیزات 

 در شرایط بحران مانند سیل و زلزله

عدم دسترسی به اطالعات مناسب بویژه در شرایط 

انسانی و عدم تمرکز احتمال باالی خطای ،  بحران

 مدیران بحران در شرایط بحران

استفاده از حسگرهای تشخیص و 

ردیابی به منظور تشخیص زودتر از 

 وقوع بحران مانند زلزله یا سیل

- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

طراحی سامانه تشخیص، ردیابی و مسیریابی  

بهینه کاال و تجهیزات با استفاده از تکنولوژی 

RFID 

،  حجم و تنوع بسیار کاالهای ترانزیتی در استان

هم مرزی و مبادالت کاالیی هم در مرز زمینی با دو 

 کشور همسایه و هم در بندر چابهار

امکان تشخیص و ردیابی کاال در 

 سطح استان

اولویت کمیته علمی ذیل دارای 

 کارگروه

دانشگاه پیام 

 نور استان

واکاوی علل گسترش بافت های فرسوده شهری 

و رشد پدیده مرده شهری برای یافتن راه حل 

 کنترلی در شهر زاهدان

جمعیت بافت های مرکزی بسیاری از شهر ها جابجا 

شده اند، روند فرسودگی بافت های تخلیه شده 

جاریهای فت ها به مأمن ناهنشدت گرفته و این با

 اجتماعی تبدیل شده اند.

کنترل گسترش بی قواره فیزیکی و 

 افقی شهر

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

مطالعه و بررسی بازارچه های مرزی جنوب شرق 

 کشور براساس تعالی سازمانی

نقش بسیار مهم بازارچه های مرزی در وضعیت 

 معیشت و اقتصاد مرزداران

ارائه راهکارهای الزم جهت استفاده 

حداکثری از بازارچه های مرزی جهت 

 بهبود اقتصادی مردم منطقه

- 

مطالعه و بررسی فرصتهای مرزی شهرستان 

 سراوان
 استفاده حداکثر از شرایط مرزی

کاهش تهدیدها و افزایش فرصت ها جهت 

تامین منافع مردم منطقه با کشور همسایه 

 پاکستان

- 

مطالعه بررسی قاچاق سوخت در جنوب کشور و 

 تاثیرات اقتصادی و فرهنگی در مردم منطقه

تاثیر گذاری قاچاق سوخت در تغییرات فرهنگی و 

 اقتصادی که می تواند ایجاد نماید

میزان تاثیرگذاری اقتصادی و تغییرات 

فرهنگی در افرادی که قاچاق سوخت 

های همسایه را انجام می به کشور 

 دهند

- 

مطالعه و بررسی حاشیه نشینی در شهرستان 

 سراوان

  تهدیدها و مشکالتی که در حاشیه نشینی بوجود 

 می آید بویژه در مناطق مرزی

برآورد علمی وضعیت حاشیه نشینی و 

ارائه راهکارهای برون رفت از این 

 پدیده

- 

مطالعه و بررسی مشاغل خانگی در شهرستان 

 سراوان
پایدار دارای اهمیت فراوان در  ایجاد اشتغال بصورت

 اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت
راهکارهای علمی در ایجاد و توسعه 

 مشاغل خانگی
- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

دانشگاه پیام 

 نور استان

بررسی کیفیت سازمانهای استان سیستان و 

 EFQMبلوچستان بر اساس مدل 

بررسی عملکرد سازمانها و ادارات جهت بهبود 

 سیستم و بهره وری مورد نیاز هر خدمتی است

کسب وضعیت کیفیت سازمانها و 

 ادارات
- 

تدوین استراتژی سازمانهای استان سیستان و 

 بلوچستان

پیش نیاز رسیدن به تدوین و طراحی استراتژی 

 چشم اندازهاو ماموریت سازمانها می باشد

دها و نقاط شناسایی فرصت ها و تهدی

 قوت و ضعف سازمانها
- 

استفاده از نانو ذرات فلزی برای افزایش عملکرد 

 گیاه ریحان
 بخش کشاورزی و صنایع غذایی افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

اداره کل تعاون 

، کار و رفاه 

 اجتماعی

تاثیر راهبردهای مدیریتی اداره کل تعاون ، کار 

و رفاه اجتماعی بر اشتغال زایی جوانان در استان 

 سیستان و بلوچستان

 بسیار زیاد
ارائه خدمات مطلوب تر ، افزایش 

 اشتغال جوانان

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

های کار شایسته در نظام حقوقی ویژگیعناصر و 

 ایران
 - بهبود شرایط کار بسیار زیاد

های زایی بخشهای اشتغالبررسی پتانسیل

مختلف اقتصاد استان سیستان و بلوچستان با 

 منطقه ایستانده دو  -استفاده از مدل داده 

 بسیار زیاد
بهبود برنامه ریزی های اشتغال 

 اقتصادیبراساس مدل های کاربردی 
- 

 - بررسی چالش های موجود و رفع آن بسیار زیاد چالش توافق بر دستمزد در قرارداد کار

ها و معضالت ناشی از ناکارآمدی شناسایی آسیب

فرآیندها و کمبود امکانات از دیدگاه مدیران و 

 هابندی آنهای تولیدی و اولویت کارشناسان بخش
 بسیار زیاد

          ارائه خدمات مطلوب تر و کاهش 

 هزینه ها
- 

بررسی ظرفیت های اشتغال زا کشاورزی و 

 گیاهان دارویی استان
 پیشنهادی کمیته علمی ذیل کارگروه آموزش ،  پژوهش ، فناوری و نوآوری استان
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

های کلیدی  مهمترین دستاورد

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

 هواشناسی

تهیه اطلس باد و تابش در سطح استان  و 

شناسایی مناطق مستعد احداث نیروگاه نوری و 

 بادی )انرژی سبز(

میتوان مناطق مستعد احداث نیروگاه های بادی و 

خورشیدی را شناسایی نمود و میزان انرژی قابل 

 کرد.تولید در این منطقه را براورد 

- 
دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

شناسایی کانون ایجاد طوفان های گرد و خاک 

در منطقه ) ایران و پاکستان( با استفاده از 

 تصاویر ماهواره های هواشناسی

اولین قدم در راستای مبارزه با گرد و خاک، 

شناسایی کانون های ایجاد گرد و خاک و تعیین 

 می باشد. منشا این طوفان های

- 
دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

بررسی سابقه وقوع طوفان های گرد و خاک در 

منطقه با منشا داخلی و خارجی و تعیین عوامل موثر 

 بر وقوع آنها با استفاده از داده و اطالعات ماهواره ای

می توان ضمن بررسی فراوانی طوفان های گرد و 

این طوفان ها را بررسی  خاک ، عوامل موثر بر وقوع

 نمود

- 
دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

استخراج مشخصات فیزیکی طوفان های گرد و 

خاک ) ابعاد مکانی طوفان، غلظت و کاهش 

 میدان دید (

با توجه به تراکم پایین ایستگاه های هواشناسی، 

مشخصات فیزیکی طوفان از تصاویر ماهواره های 

 استخراج است.هواشناسی قابل 

- - 

بررسی مشخصات طوفان های حاره ای در دریای 

عمان  و اثر این طوفان ها بر سواحل مکران با 

 استفاده از فن آوری سنجش از دور

طوفان های حاره ای هر از چند گاهی  سواحل 

جنوبی دریای عمان را تحت تاثیر قرار داده و 

 آورد.خسارات جانی و مالی فراوانی به بار می 

- - 

موقعیت سنجی شبکه ایستگاه های زمینی 

خودکار برای پیش بینی کوتاه مدت باد های 

 شدید

باد به دلیل ماهیت آن ، تنها پارامتر هواشناسی 

است که امکان تخمین آن در سطح زمین از تصاویر 

 ماهواره ای وجود ندارد .

- - 

ارزیابی شدت وقوع و مدت  استمرار خشکسالی 

هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژیکی با های 

 استفاده از شاخص های ترکیبی

 - با توجه به استمرار خشکسالی ها
دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

 هواشناسی

ارزیابی اثر تغییرات اقلیمی بر منابع آب استان 

و تعیین نیاز آبی بخش های ) کشاورزی، صنعت، 

 شرب و زیست محیطی( در دهه آینده

با توجه به اثرات اقلیمی، میزان بارش، شدت بارش، 

الگوی بارش و نوع بارش و دما تغییرات قابل 

 توجهی داشته است

- 
دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 روهکارگ

استخراج به هنگام نقشه  بردار باد در سطح دریا 

 و پیش بینی کوتاه مدت امواج هجومی دریا

به دلیل هزینه بر بودن احداث و نگهداری ایستگاه ها 

می توان اطالعات برداری پارامتر باد را از تصاویر 

ماهواره های مایکرویو استخراج نمود و با استفاده از این 

 هشدار ها الزم اقدام نموداطالعات نسبت به 

- - 

بررسی و مطالعه تاثیرات هوا و اقلیم بر 

 محصوالت کشاورزی در استان
 پیشنهادی کمیته علمی ذیل کارگروه آموزش ،  پژوهش ، فناوری و نوآوری استان

اداره کل کمیته 

امداد امام 

 خمینی )ره(

گیری امداد امام)ره( مبتنی بر فلسفه شکل

 اندیشه امام راحل)ره(مبانی فکری و 
- - 

- 

ی اسالمی مرتبط با های حسنهشناسایی سنت

 های امداد امام )ره(مأموریت
- - 

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 - - - شناسی و مبانی فقهی خیر و احسانمسأله

آثار و کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 نیکوکاری در جامعه
- - - 

پاردایم شناسی خیر و احسان )مبانی هستی 

شناسی، معرفت شناختی، روش شناختی و 

 شناختی(انسان

- - - 

های خیر و احسان در ها و مدلمبانی، روش

 منابع دینی
- - - 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

کمیته امداد 

امام خمینی 

 )ره(

 - - شناسایی الگوهای مالی اسالمی در حوزه خیر و احسان
دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

های امداد ی اسالمی )مرتبط با مأموریتهای حسنهراهکارهای نشر سنت

 امام ره(
- - - 

 - - - های نوینفناوریراهکارهای بسط و ترویج فرهنگ خیر و احسان از طریق 

 - - - اوصاف نیکوکاران اسوه در منابع دینی

 - - - های کالن کشورهای حسنه اسالمی در تدوین برنامهبررسی جایگاه سنت

 -جایگاه و نقش فرهنگ احسان و نیکوکاری در تدوین الگوی اسالمی

 ایرانی پیشرفت
- - - 

 - - - نظام آموزش رسمی کشور الگوی ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در

 - - - نقش خیر و احسان در تحقق عدالت اجتماعی

های بسط، تعمیق و ترویج گفتمان و فرهنگ دینی در حوزه بررسی تطبیقی شیوه

 های حسنه در کشورهای اسالمیانفاق، احسان و نیکوکاری و نشر سنت
- - - 

اقتصادی اسالم به بررسی تطبیقی نگرش نظام اقتصادی غرب و مکتب 

 نهادسازی مرتبط با نیازمندان
- - - 

 - - - بازنمایی خیر و احسان در ادبیات فارسی

 - - - های کالن برای توسعه خیر و احسانهای قانونی برنامهشناسایی ظرفیت

 - - - های اجتماعی برای توسعه خیر و احسانشناسایی ظرفیت
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش پژوهش کاربردیعنوان 

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

کمیته امداد 

امام خمینی 

 )ره(

های اقتصادی برای توسعه خیر و احسان در استان شناسایی ظرفیت

 سیستان و بلوچستان 
- - 

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 - - - زدایی در منابع دینیها و راهکارهای فقر سیاست

 - - - های قانونی اساسنامه امداد امام)ره(شناسایی ظرفیت

 - - - حدود استقالل مالی، اداری و استخدامی امداد امام )ره(

 - - - های قانونی کاهش فقر در مجموعه قوانین و مقرراتظرفیت

 - - شناسایی علل و عوامل مولد فقر
علمی ذیل  دارای اولویت کمیته

 کارگروه

شناسایی مسایل و خألهای قانونی نظارت بر مؤسسات خیریه و 

 هاراهکارهای قانونی برای حل آن
- - - 

 - - - شناسی نظام تقسیم کار ملی در حوزه خیر و احسان آسیب

شناسی وضعیت نظارت بر نحوه عملکرد موسسات خیریه و تدوین آسیب

 هامدل مطلوب نظارت بر آن
- - - 

 - - - ای مددکاران کمیته امداد امام خمینی)ره(حقوق حرفه

 - - - های اسالمیاصول مددکاری مبتنی بر آموزه

 - - - شناسی اقتصاد خیر و احسانمفهوم

 - - الحسنه در فقر زدایینقش قرض
- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

دستاورد های کلیدی مهمترین 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

کمیته امداد 

امام خمینی 

 )ره(

 - - تدوین مدل مطلوب )بهینه( برون سپاری خدمات مددکاری امداد امام)ره(
دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 - - - های نقشه جامع جغرافیای فقر کشورها و ویژگیمؤلفه

 - - - بندی موسسات خیریهرتبهارائه الگوی ارزیابی و 

 - - - المللی بینهای مردمی در عرصهارائه الگوی توسعه مشارکت

 - - - بندی خدمات کمیته امداد امام خمینی)ره(ارائه مدل سطح

 - - - ارائه الگوی ارتقاء فرهنگ سازمانی کمیته امداد امام خمینی)ره(

 - - - کمیته امداد امام خمینی)ره(های نظام مددکاری ها و ویژگیمؤلفه

 - - - طراحی الگوی جذب و مدیریت نیروهای داوطلب

 - - - زایی برای نیازمندان در کشورهای مختلفهای اشتغالبررسی تطبیقی مدل

سنجش اثربخشی خدمات امداد امامره )اشتغال، فرهنگی، کمک معیشت، 

 معافیت سربازی، مسکن و ...(
- - - 

های جدید تبادل تجربیات و دستاوردهای امداد رسانی در عرصة شیوه

 الملل با تأکید بر ترویج تکافل و حمایتگری اسالمیبین
- - - 

 - - - بررسی وضعیت اعتماد عمومی و تصویر ذهنی مردم نسبت به امداد امامره

مبانی و جایگاه حقوق حمایت در فقه اسالمی و حقوق جمهوری اسالمی 

 با تأکید بر محرومینایران 
- - - 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های 

 کلیدی پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

کمیته امداد 

امام خمینی 

 )ره(

 - - المنفعهمدل تعامل با مؤسست خیریه و عام
- 

 - - راهکارهای توسعه و ترویج زکات
- 

 - - قوانین مرتبط با زنان سرپرست خانوار و سالمندان و شناسایی خألهای قانونیبررسی 
- 

 - - های مورد حمایتعوامل مؤثر بر ازدواج دختران خانواده
- 

 - - عوامل مؤثر بر ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار
- 

 - - های مورد حمایتنیازسنجی فرهنگی خانواده
- 

 - - های فرهنگیسازی شیوه و محتوای فعالیتبومیهای مؤثر در شاخص
- 

 - - های امداد امامرهالگوی پیوست فرهنگی خدمات و فعالیت
- 

 - - های مورد حمایتایرانی در خانواده -های ترویج سبک زندگی اسالمیشیوه
- 

 - - داخلی و خارجیهای مشابه مطالعات تطبیقی توانمندسازی نیروی انسانی امداد امامره با سازمان
- 

 - - ها، فرایندها و ...(ریزی عملیاتی در امداد امامره )شاخصنظام بودجه
- 

 - - المللی بینها در عرصهمطالعات تطبیقی خیریه
- 

 - - های اقتصاد مقاومتی در کمیته امداد امام خمینی )ره(سازی سیاستراهکارهای پیاده
- 

 پیشنهادی کمیته علمی ذیل کارگروه آموزش ،  پژوهش ، فناوری و نوآوری استان های اشتغال زایی با محوریت دانش بومیبررسی و شناسایی ظرفیت 

 استانپیشنهادی کمیته علمی ذیل کارگروه آموزش ،  پژوهش ، فناوری و نوآوری  بررسی و شتاسایی توانمندی های مددجویان زن در حوزه طب سنتی و سالمت با رویکرد اشتغال
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های 

 کلیدی پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

 گمرک

 - - مطالعه تطبیقی نظام بررسی و تعیین ارزش گمرکی ،گمرک جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه
- 

حذف کارت بازرگانی و ثبت سفارش از الزامات امر واردات مطالعه تطبیقی مزایا و معایب احتمالی 

 کاال با رویکرد بررسی موضوع ، در کشورهایی که فاقد چنین الزاماتی هستند.
- - 

- 

تدوین الگوی اصالح ساختار سازمانی گمرک در جهت کاهش تعداد واحدهای گمرکات داخل کشور و 

 گمرکات و کاهش هزینه های اداری و مشکالت موجودتقویت واحدهای مرزی به منظور افزایش کارایی 
- - 

- 

 - - طراحی و ارائه الگوی کاربردی جهت بهبود و فعالسازی نظام پیشنهادها در گمرک
- 

 - - طراحی و ارائه الگوی همسو سازی استراتژی منابع انسانی یا  استراتژیهای کالن سازمان
- 

 - - سازمانی و نظارت و سنجش و تحقق میزان آنتدوین الگوی راهبری استقرار فرهنگ 
- 

 - - (Data Miningتدوین مدل مدیریت ارزیابی ریسک و تحلیل داده های گمرکی )
- 

 - - چگونگی تدوین و ارائه نرخ تعرفه موثر کاالهای وارداتی با تطبیق کشورهای درحال توسعه
- 

 - - برنامه های مدرنیزاسیون سازمان جهانی گمرک بررسی میزان اثرپذیری برنامه های گمرک ایران از
- 

 - - بررسی عوامل موثر بر ایجاد انگیزش کارکنان جهت خدمت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته
- 

 - - بررسی تاثیر روانی استقرار نظام جامع امور گمرکی از نظر زمان سنجی بر توسعه تجارت
- 

 - - استقرار سامانه جامع امور گمرکی در وصول منابع مالی دولتبررسی روند تاثیر گذاری 
- 

 - - بررسی تاثیر استقرار سامانه جامع امور گمرکی بر فعالیتهای بازارچه های مرزی و تعاونی مرز نشینان
- 

 - - قانون امور گمرکی 7بررسی تاثیر سامانه جامع امور گمرکی بر وصول مطالبات موضوع ماده 
- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 عنوان پژوهش کاربردی

ضرورت و اهمیت 

 پژوهش

مهمترین دستاورد های 

 کلیدی پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

 گمرک

 - - - بررسی تاثیر سامانه جامع امور گمرکی بر پاسخگویی سازمانی

 - - - بررسی تاثیر پنجره  واحد فرامرزی به لحاظ روان شناسی اجتماعی بر مناسبات سازمانی

 - - - بررسی میزان اثربخشی ایجاد کارشناس مجازی در یکسان سازی ، تسهیل و تسریع در تشریفات ترخیص کاال

 - - - بررسی و ارائه الگوی منشور حقوق شهروندی در گمرک جمهوری اسالمی ایران

ارز به کشور ( با کشورهای در حال مطالعه تطبیقی تاثیر وصول مالیات بر ارزش افزوده بر واردات شمش طال) ورود 

 توسعه
- - - 

 - - - بررسی رابطه دانش تخصصی قضات بر روند شکل گیری پرونده های قاچاق گمرکی

سیاست های تقویت تولید و صادرات دانش بنیان و ارزش افزوده باال در اقتصاد ایران و نقش گمرک در توسعه 

 صادرات غیر نفتی
- - - 

 - - - جمهوری اسالمی ایران در سیاستهای مالی و بازرگانی در روند تجارت بین المللینقش گمرک 

جایگاه گمرک در مبارزه با جرائم سازمان یافته و تروریسم و پول شویی و تاثیر آن در سالمت اقتصادی و تجارت 

 هدفمند ) پدافند غیر عامل (
- - - 

 - - - با برش استانی برنامه ششم توسعه آمایش سرزمینی تدوین شدهنقش گمرک در طرح های توسعه استانی همسو 

بررسی تاثیر اجرای سامانه جامع امور گمرکی و استفاده از تکنیک های کنترلی و نظارتی در راستای 

 تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
- - 

دارای اولویت کمیته 

 علمی ذیل کارگروه

 - - - عملیاتی از دیدگاه ناکام ماندن قانون تجمیع عوارضبررسی موانع اجرای بودجه ریزی 

 - - بررسی نقش و وظایف گمرک در الزام عبور کاال از مبادی رسمی گمرکی
- 

 - - بکارگیری تکنیک های داده کاوی و مدیریت ریسک هوشمند در گمرک جمهوری اسالمی ایران
- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 توضیحات مهمترین دستاورد های کلیدی پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

اداره کل 

بنیاد شهید و 

امور 

 ایثارگران

اندازه گیری  میزان آلودگی میکروبیولوژی محل زندگی 

 جانبازان از کار افتاده

شناخت عوامل موثر دربروز بیماری ای 

 عفونی  ودرمان آنتی بیوتیکی آن

مناسب جهت معرفی آنتی بیوتیک 

 معرفی به جامع پزشکی

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

 نقد وبررسی  قانون خدمات جامع ایثارگران
شناخت جامعه هدف ایثارگری  از قانونها 

 وارائه خدمات

اطالع رسانی جامعه هدف ایثارگری  از 

 قانون خدمات
- 

وایثار بررسی اهمیت سالمت اجتماعی در بین فرزندان شاهد 

شاغل به تحصیل در مدارس سطح متوسطه  شاهد شهر 

 زاهدان

مشارکت اجتماعی شناخت عوامل موثر برتقویت 

در کنترل آسیب های ونقش آن دانش آموزان 

 اجتماعی

افزایش مهارت های کارگروهی و مشارکت 

در بین دانش آموزان ، افزایش اعتماد عمومی 

 ..، آموزش تمرین تصمیم گیری های درست

- 

نقد وبررسی چالشها ی موجود در ارتباط جامعه با فرهنگ 

 ایثار وشهادت

 بررسی علل وموانع در ترویج فرهنگ ایثار و

 شهادت

 ارزش         شناساندن، ترویج و تقویت 

 های فرهنگ ایثار و شهادت
- 

بررسی عوامل موثر بر دین پذیری ودین گریزی جوانان از 

 دیدگاه دانشجویان

دین  عوامل موثر بر دین پذیری وشناخت 

 گریزی

نقش عوامل محیطی ، فردی ، اجتماعی  در 

 دین پذیری و دین گریزی
- 

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی ووضعیت اشتغال دانش 

 آموختگان شاهد وایثارگر

شناخت راهکاره های مقابله با  بحران ها و چالش 

 های اشتغال جوانان
 جامعهاشتغال دانش آموختگان در 

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

شرکت سهامی 

 آب منطقه ای

تدوین برنامه راهبردی مدیریت جامع بحرانهای طبیعی 

 استان سیستان و بلوچستان با محوریت خشکسالی و سیالب

خشکسالیهای استان و شرایط اقلیمی موثر 

 بر منابع آبی استان

ایجاد آمادگی به منظور رویارویی با 

خشکسالی و انتخاب بهترین روش به منظور 

 مقابله با آن
- 

بررسی اثرات سیالب و خشکسالی بر تغییرات ریخت شناسی 

 رودخانه های استان سیستان و بلوچستان

بررسی وضعیت رودخانه های در اثر 

 خشکسالی و سیالب های متناوب

آگاهی از وضعیت رودخانه ها و کنترل 

 سیالب
- 

طراحی شبکه پایش یکپارچه منابع آب سطحی و امکان سنجی 

 زیرزمینی استان با استفاده از فناوریهای نوین ماهواره ای

کمبود آب در استان و لزوم پایش یکپارچه 

 تمامی منابع آب موجود

دستیابی به اطالعات یکپارچه و لحظه 

 ای از وضعیت منابع آبی استان
- 

ینه و کارآمد از حقابه تدوین برنامه مدیریت و بهره برداری به

 ایران از رودخانه مرزی هیرمند

وابستگی ساکنین شهرهای زابل و زاهدان به 

منابع آبی رودخانه هیرمند و کاهش آورد 

 رودخانه و سیاست های کشور همسایه

کنترل و مدیریت منابع وابسته به 

رودخانه هیرمند به منظور دستیابی به 

 باالترین کارایی

یته علمی دارای اولویت کم

 ذیل کارگروه
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 توضیحات مهمترین دستاورد های کلیدی پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

شرکت سهامی 

 آب منطقه ای

ارزیابی نظامنامه تخصیص و ارائه پیشنهادات جهت اصالح آن 

متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان سیستان و 

 بلوچستان

عدم تناسب تخصیص منابع آبی با شرایط 

 اقلیمی و جغرافیایی استان
 - کنترل بهتر منابع تخصیص یافته

بررسی زیست محیطی و اقتصادی چشمه های گرمابی و سرد 

 معدنی منطقه بزمان

استفاده از منابع به منظور توسعه 

 پایدار

استفاده اقتصادی و توریستی از منابع 

 معدنی موجود
- 

اداره کل 

شیالت سیستان 

و بلوچستان 

)آبهای 

 داخلی(

 مطالعه پرورش ماهی در قفس
بررسی امکان سنجی تولید ماهیان در 

 محیط های محصور

حداکثر بهره برداری پایدار از منابع آبی با 

 کمک روش های نوین
- 

 و صید و صیادیتوسعه آبزی پروری  مطالعه احداث اسکله چند منظوره در حاشیه چاه نیمه چهارم
تسهیل در امر آبزی پروری و صید و 

 صیادی

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 بررسی و مکان یابی تولید ماهیان زینتی مطالعه ایجاد شهرک های ماهیان زینتی
اشتغالزایی و بازگشت سریع سرمایه و 

 ایجاد قطب تولید ماهیان زینتی

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

اداره کل 

فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

تهیه اولویت های فرهنگی و هنری استان براساس آسیب ها 

 )فاز دوم( و فرصت های موجود در استان

شناخت اولویت های فرهنگی و هنری استان 

 ی فرهنگی، هنری و تاریخیبراساس پیشینه

بهره گیری تمامی نهادها و سازمانها   از 

 برنامه های کاری این اولویت ها در

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 موسیقی سیستان
شناسایی پیشینه و چهره های مشهور 

 موسیقی سیستان

معرفی و شناساندن موسیقی و چهره های موسیقی 

 استان)در بخش سیستان( به سایر استان ها

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 موسیقی بلوچستان
پیشینه و چهره های مشهور  شناسایی

 موسیقی بلوچستان

معرفی و شناساندن موسیقی و چهره های موسیقی 

 استان)در بخش بلوچستان( به سایر استان ها

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

اتحاد ملی و انسجام اسالمی و دالیل  بررسی ریشه ها و موانع

 مذهبی استانترویج و دامن زدن به اختالف های قومی و 

ارائه راهکارهای الزم جهت انسجام قومی 

 و مذهبی در استان
 - حفظ هویت ملی با حفظ وحدت و انسجام

 فرهنگ عامه سیستان

شناسایی پیشینه تاریخی، فرهنگی، هنری، ادبی، 

معماری و ابنیه، آداب و رسوم، صنایع دستی و... 

 مردم سیستان

ناملموس معرفی و شناساندن میراث ملموس و 

 استان )در بخش سیستان( به سایر استان ها
- 

 فرهنگ عامه بلوچستان
شناسایی پیشینه تاریخی، فرهنگی، هنری، ادبی، 

معماری و ابنیه، آداب و رسوم، صنایع دستی و... 

 مردم بلوچستان

معرفی و شناساندن میراث ملموس و ناملموس 

 استان )در بخش بلوچستان( به سایر استان ها

- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 توضیحات مهمترین دستاورد های کلیدی پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

اداره کل 

 دامپزشکی

تعیین فون انگلی ماهیان در قفس آبهای آزاد  استان 

 سیستان و بلوچستان

تعیین فون انگلی آن ها برای مصرف انسانی حائز 

پیش زمینه ای برای حفظ اهمیت می باشد و می تواند 

و حراست از این نوع پرورش که قابلیت های ویژه ای 

 دارد باشد .

مهم ترین دست آورد این طرح جلوگیری  از ضرر و 

 زیان های احتمالی طرح قبل از وقوع آن می باشد.

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

REALTIME PCR  شناسایی مولکولی بیماری مرس به روش

 در شترهای استان سیستان و بلوچستان

شتر به عنوان مخزن بیماری مشترک مرس 

مطرح می باشد بررسی وضعیت این بیماری در 

 شترهای استان حائز اهمیت است.

ارتقای سطح بهداشت عمومی از طریق شناسایی 

و ردیابی بیماری و انجام اقدامات کنترل و 

 پیشگیری

دارای اولویت کمیته علمی 

 کارگروهذیل 

ردیابی ویروس تب برفکی به روش نمونه برداری پروبنگ و 

در گاوداری های سطح استان سیستان و  ELISAآزمایش 

 بلوچستان

با توجه به اینکه بیماری تب برفکی جزء مهم ترین 

عوامل عفونی است که باعث ضرر های اقتصادی فراوان 

می شود از طرف دیگر شائبه انتقال ویروس به دیگر 

 نقاط کشور از طریق این استان مطرح است

پر واضح است که مطالعه این عامل عفونی در این 

استان مرزی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه تاثیر 

مستقیمی روی کاهش بروز موارد بیماری در کل 

 کشور دارد

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

سیستان و شناسایی گونه های تیلریا در گاو های استان 

 بلوچستان

با عنایت به اینکه بیماری های انگلی منتقله از کنه باعث 

ایجاد ضرر های اقتصادی باالیی به صنعت دامپروری می شود 

شناخت گونه ها جهت برنامه ریزی و مدیریت پیشگیری از 

 آن ها حائز اهمیت می باشد.

شناخت گونه های غالب انگل تلریا در گاو های 

اتخاذ راه های کنترل و پیشگیری از استان جهت 

 آن ها

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

اداره کل 

 بهزیستی

 بررسی میزان نوروپاتی شنوایی در کودکان دچار زردی باال
کمک به کشف علل کم شنوایی و ناشنوایی 

 نوزادان
 کاهش میزان ناشنوایی

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 امتیاز پایین آپگار در شنوایی نوزادانتاثیر 
کمک به کشف علل کم شنوایی و ناشنوایی 

 نوزادان
 کاهش میزان ناشنوایی

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 بر شنوایی نوزادان nicuتاثیر حضور نوزادان در 
کمک به کشف علل کم شنوایی و ناشنوایی 

 نوزادان
 کاهش میزان ناشنوایی

اولویت کمیته علمی ذیل دارای 

 کارگروه

 تاثیر ژن های کم شنوایی
کمک به کشف علل کم شنوایی و ناشنوایی 

 نوزادان
 کاهش میزان ناشنوایی

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه

 بسیار زیاد ساخت الگوی سنجش میزان سرمایه اجتماعی
بهبود برنامه ریزی ها و ارائه خدمات 

 جامعه هدفمطلوب تر به 
- 

 بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سالمت عمومی سالمندان
برنامه ریزی جهت تامین و حفظ سالمتی 

 جسمی و روانی سالمندان

افزایش حمایت اجتماعی سبب افزایش 

 سالمت عمومی سالمندان خواهد شد

- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 توضیحات دستاورد های کلیدی پژوهشمهمترین  ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

اداره کل 

تعاون 

 روستایی

بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی زنان روستایی در توسعه 

 اقتصادی روستا

افزایش زمینه کسب و کار زنان و باال رفتن 

 نرخ اشتغال

افزایش فرهنگ کارآفرینی در زنان 

 روستایی

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

بازاریابی محصوالت کشاورزی ارگانیک )خرماو سایر 

 محصوالت باغی و زراعی(

معرفی محصوالت درجه یک و ارگانیک 

 استان به بازارهای داخلی و خارجی

ترویج فرهنگ استفاده از محصوالت 

 ارگانیک

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

اداره کل 

راهداری و 

حمل و نقل 

 جاده ای

مواد پالستیکی بازیافتی برای رویه های روسازی استفاده از 

 به جای بتن آسفالتی

ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی و 

 صرفه جوئی در هزینه کرد اعتبارات

استفاده از فن آوریهای نوین برای 

 روسازی جاده ها

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

 آسیب شناسی پل های استان در زمان زلزله و ارائه

 راهکارهای مقاوم سازی لرزه ای آن ها
مقاوم سازی پل ها و ضرورت حفظ و نگهداری آن 

 ها در زمان بحران )پدافند غیر عامل(

آسیب شناسی پل ها و کاهش خسارات و 

 هزینه های ناشی از آن در زمان وقوع زلزله

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

اداره کل 

 شیالت استان

ارزیابی ریسک زیست محیطی طرح پرورش ماهی مطالعه 

 در قفس

ارایه گزارشات به محیط زیست جهت اخذ 

 مجوزهای الزم برای اجرای طرح

اجرای طرح پرورش ماهی در قفس در سواحل 

هزار تن  300استان ، اشتغالزایی ، امکان تولید 

 در سال ، امنیتی و توسعه پایدار منطقه

دارای اولویت کمیته علمی 

 کارگروهذیل 

 پیشنهادی کمیته علمی ذیل کارگروه آموزش ،  پژوهش ، فناوری و نوآوری استان بررسی وضعیت کیفیت مصالح استفاده شده 

اداره کل راه 

و شهرسازی 

 استان

بررسی جامع بافت های فرسوده زاهدان و ارایه معماری 

 اقتصادی و ایمن با بهره گیری از فناوری های روز
- - 

اولویت کمیته علمی دارای 

 ذیل کارگروه

مطالعه و بررسی مقایسه ای بتن های در حال اجرا در پروژه های 

 ساختمانی شهر زاهدان و ارایه راهکارهای اجرایی جهت بهسازی
- - - 

بررسی طرح جامع توسعه محور شرق کشور با توجه به مدل 

 های متنوع حمل و نقل در محدوده استان
- - 

کمیته علمی  دارای اولویت

 ذیل کارگروه

امکان سنجی استفاده از فناوری های نوین در طراحی و 

اجرای پروژه های عمرانی استان سیستان و بلوچستان در 

 راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

- - 
دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 پژوهشضرورت و اهمیت  عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل راه 

و شهرسازی 

 استان

بررسی و امکان سنجی ساخت و اجرای بتن غلطکی در روسازی 

 راههای استان با استفاده از سیمان بومی
- - 

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

راه های بررسی نحوه اعمال قوانین برحقوق شهروندی و شناخت 

تقویت ارتباط شهر و شهروند از طریق قوانین فوق با تاکید بر نقش 

 مدیریت شهری

- - - 

مطالعات محدوده های جدید سکونت گاه های غیررسمی شهرهای 

 خاش و سراوان
- - 

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

اداره کل 

صنعت ، 

معدن و 

 تجارت استان

براشتغال منطقه ای و عدم قاچاق کاال در  بررسی نقش تجاری مرزنشینان

 توسعه اقتصاد و صادرات استان
- - - 

بررسی تاثیر روابط تجاری و اقتصادی مرزنشینان با کشورهای همسایه در 

 سطح استان
- - - 

 - - - بررسی فرصت ها و تهدیدات مرزنشینان استان در جهت ارتقاء تجارت خارجی

 پالتین در سنگ های اولترا بازیک استان بررسی پتانسیل های نیکل و
باتوجه به قابلیت ها و پتانسیل های 

 معدنی استان و وجود کمر بند افیولیتی
 شناسایی ذخایر جدید در استان

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

تکوین پترولوژیکی و ژئو شیمیایی آتشفشان های تفتان و بزمان با 

 فورانی و متالوژنی آنهاتاکید برفازهای مختلف 

همراهی موادمعدنی با سنگ های 

 آتش فشانی

شناسایی محدوده های مستعد معدنی 

 در اطراف آتش فشان بزمان و تفتان

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

استخراج آلتراسیونهای زمین شناسی با استفاده از تصاویر چند سنجنده ای، 

ASTER (ESA)SENTINEL 2 ،OLI(LANDSAT 8) و داده های طیف سنجی

 آزمایشگاهی

استخراج سریع اطالعات با کمک داده 

شناسایی  -های ماهواره ای در زمان کم

 آکتراسیونهای مرتبط با کانی سازی

شناسایی محدوده های امیدبخش 

 جهت اکتشاف عناصر فلزی

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

 استان سیستان و بلوچستان امکان سنجی فرآوری منیزیت در
با توجه به وجود ذخایر منیزیت و 

 دولومیت در سطح استان
 توسعه اقتصادی استان و کشور

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 توضیحات مهمترین دستاورد های کلیدی پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

اداره کل 

صنعت ، معدن 

و تجارت 

 استان

پایش تغییرات و جابه جایی سطحی کوه های آتشفشانی 

 SARبزمان و تفتان با استفاده از تصاویر حرارتی و 

              مستعد بودن منطقه از لحاظ فعالیت 

 آتش فشانی 
 –ارائه روشی مفیدو کارآمد جهت پایش جابجایی سطح زمین 

 - مر فعالیت آتش فشانارائه راهکاری جهت پایش مست

تدوین استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت استان 

 سیستان و بلوچستان

بخش صنعت ،معدن و تجارت استان به عنوان زیر بخش 

های مهم در فرآیند توسعه اقتصادی برای بسیج 

 توانمندی های استان از اهمیت زیادی برخوردار است

استان سیستان تعین جایگاه بخش صنعت،معدن و تجارت 

ساله در سطح ملی و استانی و تعیین  20وبلوچستان در یک افق 

 استراتژی های کارآمد برای رسیدن به آن ها می باشد .

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

برندینگ . اولویت بندی عوامل مؤثر خوشه توسعه 

 صادراتی محصوالت شیالتی در بازار کشورهای منطقه

قابلیت ها و پتانسیل های شیالتی   باتوجه به

 استان

جهت دهی و بازاریابی محصوالت دارای پتانسیل استان 

با ارزش گزاری برندینگ محصوالت و خدمات و توسعه 

 اقتصادی استان و کشور

- 

 تدوین استراتژی توسعه صنعتی خوشه خرما در استان
باتوجه به قابلیت ها و پتانسیل های خرمای  

 استان

اولویت بندی عوامل مؤثر در خوشه خرما و 

 توسعه اقتصادی استان و کشور
- 

بررسی ظرفیت های بالقوه توسعه سواحل مکران و نقش 

 آن در توسعه جنوب شرق

سواحل مکران به لحاظ جایگاه ژئوپلیتیک باعث 

فعالیت مضاعف ترانزیت کاال و فعال کننده کریدور 

 د شمال به جنوب و شرق و غرب می گرد

امکان تبدیل سواحل مکران به یک قدرت دریایی 

استراتژیک که با پیوند دریای عمان و اقیانوس هند می 

توان قدرت نظامی و کنترل ایران را بربخش شمالی 

 اقیانوس هند افزایش داد 

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

نقش استان در توسعه روابط تجاری و اقتصادی کشور با 

 کشورهای منطقه

با توجه به ظرفیت های تجاری و اقتصادی استان و استفاده از 

موقعیت 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 .

ایه گذاری گسترش مبادالت منطقه ای ، جذب سرم

، تجاری ، ارتقاء موقعیت استراتژیک استان 

 ساماندهی پدیده قاچاق کاال و خدمات در استان
- 

نقش استان سیستان و بلوچستان در افزایش صادرات 

 میلیارد دالر 10کاال و خدمات غیرنفتی به میزان 

 با توجه به قرابت مکانی این استان با کشورهای نظیر افغانستان ، پاکستان

و عمان وراههای ارتباطی دریایی،ریلی ،خاکی می توان نتایج و 

دستاوردهای بهتری  در زمینه توسعه صادراتی داشته باشیم بنابراین باید 

 عوامل موثر برصادرات غیرنفتی استان شناسایی شود

شناخت وضع موجود و شناسایی بازارهای 

توسعه  –هدف و کاال و خدمات موردنیاز آنها 

 منابع موجود در استان  زیرساخت و

- 

ارائه راهبردهای اساسی به منظور مدیریت کاربردی 

 واردات

روند کنونی واردات موجب شده است که توانایی 

تولیدکنندگان داخلی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی 

تضعیف شودو بسیاری از فعالیت های اقتصادی توجیه 

 اقتصادی خود را از دست بدهد 

مدیریت واردات به صورت مستقیم برروی میزان 

اشتغال استان اثرگذار است ساماندهی نظام تعرفه 

 ایی در جهت حمایت از صنایع داخلی 
- 

 بررسی نقش مرزنشینان در ارتقاء سطح بازرگانی خارجی
تاثیر مرزنشینان استان از لحاظ موقعیت اجتماعی ،سیاسی ، 

طی سنوات گذشته فعالیت امنیتی و اقتصادی پوشیده نیست  

 بازرگانی در قالب صادرات مرزی رونق خود را از دست داده است 

این اشتغال در مناطق مرزی باعث بهبود جریان داد و 

زایش ستد تجاری ، تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی ، اف

 سرمایه گداری محلی و خارجی 

دارای اولویت کمیته علمی ذیل 

 کارگروه 
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 اجرایی
 توضیحات مهمترین دستاورد های کلیدی پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مرکز تحقیقات 

شیالتی آب 

 های دور

بهبود کیفیت و افزایش بهره وری  صید تون ماهیان بوسیله 

صید با انواع قالب در شناورهای صیادی سنتی در آب های 

 بلوچستان ساحلی استان سیستان و

درصد این منطقه را  60تون ماهیان بیش از 

 تشکیل می دهند

عرضه محصول با ارزش افزوده باال و فراهم 

 نمودن شرایط صادرات
- 

انتقال دانش فناوری صید صنعتی پرساین تون ماهیان در 

          شناورهای صیادی سنتی جهت افزایش کمی و کیفی در 

 و بلوچستانآب های ساحلی استان سیستان 

به دلیل اهمین تون ماهیان نیاز است تا نسبت 

 به انبوه آن اقدام گردد

ترویج صید پرساین تون ماهیان در شناورهای 

 صیادی سنتی منطقه
- 

تعیین مطلوبیت صیدگاه تون ماهیان از طریق داده های 

ماهواره ایی به منظور افزایش کارایی صید شناورهای سنتی در 

 دریای عمان

برای افزایش کارایی صید نیاز است تا از داده 

 های ماهواره ایی بهره گیری شود

شناسایی صیدگاه های مهم تون ماهیان و 

 معرفی آنان به صیادان منطقه

دارای اولویت کمیته 

 علمی ذیل کارگروه

بازسازی ذخایر طبیعی شاه میگو خاردار صخره ای و تواید 

ره برداران در آب های تجاری به منظور تضمین اشتغال به

 ساحلی استان سیستان و بلوچستان

شاه میگو از آبزیان با ارزش صادراتی مهم در منطقه 

می باشد که تنها خاستگاه آن در ایران در این 

 منطقه می باشد

افزایش صید ساالنه شاه میگو و ارایه بیو 

 تکنیک پرورش آن به صیادان منطقه

دارای اولویت کمیته 

 رگروهعلمی ذیل کا

سامان دهی صید سنتی تورهای گوشگیر با اجرای ممنوعیت 

ابزاری ، مکانی و زمانی صید بر اساس گونه هدف در آب های 

 ساحلی استان سیستان و بلوچستان

تورهای گوشگیر از ابزار صید اصلی در منطقه می 

باشد و برای رسیدن به صید مسوالنه نیاز به سامان 

 دهی آن ها می باشد

تورهای گوشگیر استاندارد به صیادان با  ارایه

 هدف برداشت پایدار از ذخایر

دارای اولویت کمیته 

 علمی ذیل کارگروه

شناسایی صیدگاه های مناسب فانوس ماهیان با استفاده از 

 صید ترال میان آبی در دریای عمان

فانوس ماهیان از ذخایر بسیار با ارزش و فراوان در 

می تواند  تامین کننده  دریای عمان می باشد که

 پودر ماهی برای مصرف کنندگان باشد

معرفی صیدگاهای مهم فانوس ماهیان به بهره 

 برداران منطقه جهت افزایش کارایی صید
- 

طرح تکثیر مصنوعی و تولید تجاری بچه ماهیان بومی هامور ، 

 شانک و کفال در منطقه چابهار

ومتی و ترویج با توجه به اجرای سیاست های اقتصاد مقا

پرورش ماهی در قفس نیاز به تامین بچه ماهیان بومی در 

 منطقه می باشد

ارایه ذی فن )بیوتکنیک( تکثیر ماهیان بومی در 

 منطقه جهت تولید انبوه بچه ماهیان

دارای اولویت کمیته 

 علمی ذیل کارگروه

طرح بررسی ارزش غذایی ، دارویی ، آرایشی و بهداشتی 

 ثابویه جلبک های بومی سواحل چابهارمتابولیت های 

گونه جلبک در منطقه شناسایی شده است  150بیش از 

که برخی از آنها به دلیل ارزش اقتصادی نیاز به بکارگیری 

 در صنعت می باشند

تجاری سازی تولید مواد غذایی حاوی جلبک 

 و محصوالت دارویی ، آرایشی و بهداشتی

دارای اولویت کمیته 

 گروهعلمی ذیل کار
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 اجرایی
 توضیحات مهمترین دستاورد های کلیدی پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مرکز تحقیقات 

       شیالتی 

 آب های دور

کشت و پرورش جلبک قهوه ای سارگاسوم با استفاده از 

 جلبک های جوان در خلیج چابهار

دریایی سارگاسوم به دلیل ارزش اقتصادی جلبک های 

در منطقه و کاربرد آنها در تولید محصوالت غذایی ، 

دارویی ، آرایشی و بهداشتی نیاز به تامین انبوه مواد 

 اولیه از طریق کشت می باشد

تولید انبوه جلبک های دریایی سارگاسوم در منطقه 

و تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان محصوالت 

 صنعتی ذکر شده

یت کمیته علمی دارای اولو

 ذیل کارگروه

بررسی ارزیابی ریسک محیطی در طول دوره پرورش 

 ماهی در قفس در آب های ساحلی چابهار

با توجه به شروع فعالیت پرورش ماهی در قفس و 

گسترش آن در منطقه ضروری است تا اثرات زیست 

 محیطی آن بر اکوسیستم بررسی گردد

پرورش ماهی تعیین فواصل مناسب بین سایت های 

 در قفس و زیستگاه های حساس شیالتی

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

اداره کل 

تامین 

اجتماعی 

 استان

بررسی و تعیین میزان پرداخت از جیب بیمه شدگان ، 

 بابت هزینه های درمانی در تعهد سازمان تامین اجتماعی
 - ارائه خدمات مطلوبتر با کاهش هزینه بسیار زیاد

بررسی تاثیر بازنشستگی زود هنگام بر بازار کار و سازمان 

 تامین اجتماعی
 - کاهش هزینه های بلند مدت بسیار زیاد

تحلیل ساختاری جمعیتی استان سیستان و بلوچستان و 

 تاثیر آن بر منافع و مصارف سازمان
 افزایش مخاطبان بسیار زیاد

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

بررسی چگونگی استفاده از مشارکت مخاطبین جهت 

 بهبود ارایه خدمات
 تکریم مخاطبان بسیار زیاد

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

برون سپاری یکی از استراتژی های نوین کاهش تصدی 

 گری
 کوچک سازی بدنه بزرگ سازمان بسیار زیاد

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

میزان کیفیت خدمات الکترونیکی در ارتقاء سطح بررسی 

 ارتباط با مخاطبان
 - تکریم مخاطبان بسیار زیاد

شناسایی عوامل موثر بر انگیزش و ارتقای  بهره وی 

 نیروی انسانی در سازمان
 - تکریم کارکنان بسیار زیاد
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 اجرایی
 توضیحات مهمترین دستاورد های کلیدی پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

اداره کل 

منابع طبیعی 

 و آبخیزداری

نقش کاداستر اراضی ملی در حفاظت از اراضی ملی و 

 توسعه کشور

رقومی و ژئورفرنس نمودن نقشه ها اجرای 

 مقررات

تثبیت مالیت دولت ، جلوگیری از حاشیه نشینی 

 و بافت های ناکارمد
- 

مشارکتی در ارتقاء ضریب حفاظتی نقش پروژه حفاظت 

 منابع طبیعی
 ارتقا/ئ ضریب حفاظتی ناکافی بودن اعتبارات حفاظتی

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

 بازنگری طرح های مرتعداری
با توجه به اینکه اطالعات موجود در طرح های 

مرتعداری قدیمی و ناقص می باشد جهت 

 به بازنگری استاقتصادی نمودن طرح ها نیاز 

اشتغال و کاهش مهاجرت بهره برداران و 

 مشارکت پذیری بیشتر
- 

تعیین گونه های نامناسب و اقتصادی مورد استفاده در 

 پروژه های اصالح و احیاء

با عنایت به اینکه اجرای پروژه های اصالحی پر 

هزینه می باشد در صورت انتخاب گونه های 

 بهبود می یابدمناسب نتایج و عملکرد پروژه 

استفاده از گونه های اقتصادی با باالترین 

 سازگاری در منطقه

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

ارزیابی تاثیر پروژه ها در کاهش و تعدیل اثرات 

 خشکسالی

می توان از پروژه هایی که بیشترین کارکرد 

 را داشته ، استفاده نمود

ا باالترین  اجرای پروژه ای مناسب و کاربردی

 کارایی
- 

راهکارهای افزایش جلب مشارکت مردمی در اجرای 

 پروژه ها

با مشارکت مردمی اجرا و حفاظت بهبود می 

 یابد

عملکرد باال در اجرا و حفاظت و  –اشتغالزایی 

 نگهداری

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

 تعیین سهم رسوبات بادی و رودی از کشور افغانستان به

 ایران و از ایران به افغانستان و پاکستان

میزان فرسایش بادی زیاد استان و لزوم 

 برنامه ریزی برای کنترل آن
 - برنامه ریزی بهتر برای پروژه ها

برآورد میزان خسارات فرسایش بادی و ریزگردها در 

 استان
 خسارات زیاد فرسایش بادی

برنامه ریزی پرداخت خسارت و جلوگیری از 

 د خسارتایجا
- 

 خسارات زیاد فرسایش آبی برآورد میزان خسارات سیل های استان
برنامه ریزی پرداخت و جلوگیری از ایجاد 

 خسارت
- 

برآورد میزان تاثیر بندهای آبخیز داری در اقتصاد مناطق 

 اجرایی
 ارزیابی اقتصادی پروژه ها

برنامه ریزی برای اجرای بهینه و مکان یابی 

 بیشتر
- 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 توضیحات مهمترین دستاورد های کلیدی پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

اداره کل 

منابع طبیعی 

 و آبخیزداری

            معرفی ارزشهای گونه های اقتصادی جهت احیا 

 تاالب های استان
 احیای تاالبهای استان –اشتغالزایی  افزایش درآمد برای مردم و احیاء تاالبها

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

تاثیرات خشکسالی بر پوشش گیاهی و تعیین گونه های 

 در معرض انقراض یا حذف شده

ارزیابی اثرات خشکسالی در استان و اصالح 

 لیست گونه های گیاهی
 کمک به احیاء گونه های در معرض انقراض

دارای اولویت کمیته علمی 

 کارگروه ذیل

 - افزایش امنیت و اشتغال اهمیت بهره برداری اقتصادی از فرصت مرز مدیریت استراتژیک بیابان های مرزی

 پیشنهادی کمیته علمی ذیل کارگروه آموزش ،  پژوهش ، فناوری و نوآوری استان تهیه اطلس گونه های مرتعی و درختچه ای استان

اداره کل 

حفاظت 

محیط زیست 

 استان

استفاده از مالچ های نانو و پلیمر در تثبیت کانون های 

بحرانی ریزگردها و شن های روان در محدوده مناطق 

 چهارگانه تحت مدیریت زیست محیطی استان

طوفان      روند روز افزون پدیده ریزگردها و 

 شن های

تثبیت و محدود کردن کانون های بحرانی ریز 

 گردها
- 

 طبیعی استانتهیه اطلس مخاطرات 
استقرار برخی از واحدهای صنعتی بزرگ در 

 محدوده های پرخطر

استقرار اصولی واحدهای صنعتی سنگین در مناطق امن و 

کاهش ریسک آلودگی های احتمالی و شکست پروژه های 

 عمرانی
- 

 تهیه سوخت پاک و بیو دیزل از جلبک های دریایی
استفاده بیش از حد از سوخت های فسیلی 

 اکسید کربن جودی 
 - بررسی مواد جایگزین سوخت های فسیلی

بررسی مکانیزم وقوع گرد و غبار و ارایه راهکارهای 

 مدیریتی در تاالب جازموریان
عدم وجود اطالعات از وضیعت تاالب جازوریان و 

 - احیای تاالب جازموریان تبدیل ایت تاالب به کانون ریزگردها

مناطق شکار ممنوع پزم تهیه شناسنامه زیست محیطی 

 ، بلبل آب و بزمان

عدم وجود مطالعات در مناطق شکار ممنوع تحت 

مدیریت سازمان و اطالعات ناقص از فون و فلور 

 این مناطق

شناسایی بهتر مناطق شکار ممنوع و تهیه مستندات 

به جهت معرفی مناطق مستعد به عنوان مناطق 

 حفاظت شده

- 

 گردشگری طبیعی استانتهیه اطلس جاذبه های 
عدم وجود اطالعات مدون و منسجم در خصوص 

 مناطق طبیعی مستعد اکوتوریسم
 رونق اکو تروریسم

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

تدوین برنامه های مدیریت جامع مناطق حفاظت شده 

 جنگلی استان )بیرک ، پوزک و شیله(
 محیطی بهترمدیریت زیست  عدم وجود برنامه مدیریتی

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 توضیحات مهمترین دستاورد های کلیدی پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

اداره کل 

حفاظت 

محیط زیست 

 استان

 شناسایی فون و فلور تاالب جازموریان
عدم وجود اطالعات کافی در مورد تاالب 

 جازموریان در جنوب استان

برنامه ریزی اصولی جهت حفاظت و احیای تاالب 

 جازموریان

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

 بررسی اثرات تغییر اقلیم برآورد رودخانه های استان
برنامه ریزی بدون اطالع از وعیت اقیلمی 

 آینده منطقه

مناطق اطالع از روند تغییر اقلیم و دما و بارش 

 مختلف استان در آینده
- 

بررسی و شناسایی زیستگاه های در حال تهدید و تخریب 

 استان
 - مدیریت صحیح و اصولی زیستگاه جلوگیری از تخریب زیستگاه ها

بررسی توان اکولوژیک مناطق شکار ممنوع و مناطق 

 تحت مدیریت
 - مدیریت صحیح و اصولی زیستگاه بررسی توان منطقه

 ارزیابی و مدیریت زیستگاه پلنگ در بیرک سراوان
تعیین قلمرو پلنگ جهت حفاظت از 

 زیستگاه
 - مدیریت صحیح و اصولی زیستگاه

 - مدیریت صحیح و اصولی زیستگاه تعیین ظرفیت برد زیستگاه پلنگ تعیین ظرفیت برد تغذیه ای زیستگاه پلنگ )بیرک(

در پایش و  ارزیابی استفاده از سیستم های هوشمند

 حفاظت از مناطق
 - مدیریت و پایش منطقه پایش مستمر منطقه

 - مدیریت و حفاظت هرچه بیشتر از زیستگاه احیاء زیستگاه گونه طرح مدیریت و احیای زیستگاه خرس سیاه )پوزک(

 - حفاظت هرچه بیشتر از زیستگاهمدیریت و  ارزیابی توان اکولوژیک منطقه بیرک طرح مطالعاتی پژوهشی منطقه حفاظت شده بیرک

 - مدیریت و حفاظت هرچه بیشتر از زیستگاه ارزیابی توان اکولوژیک منطقه حفاظت شده طرح مطالعاتی پژوهشی منطقه حفاظت شده پوزک

 بررسی گونه های گیاهی زیستگاه ها و مناطق استان
بررسی و شناسایی گونه های گیاهی به لحاظ 

 اول غذاییقرارگیری در زنجیره 
 مدیریت و حفاظت هرچه بیشتر از زیستگاه

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

 احیای زیستگاه های جنگل خسارت دیده های حراء
جلوگیری از تخریب بیشتر زیستگاه و توسعه 

 جنگل های حراء در آب های ساحلی
 - مدیریت و حفاظت هرچه بیشتر از زیستگاه

 - مدیریت و حفاظت هرچه بیشتر از زیستگاه جلوگیری از تخریب و تعرض به مناطق زیستگاه هاارزش گذاری بر 
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 توضیحات مهمترین دستاورد های کلیدی پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

اداره کل 

حفاظت 

محیط زیست 

 استان

 منشاء آلودگیشناخت  تهیه اطلس خاک های آلوده استان
لکه یابی دقیق پسماندهای خطرناک و 

 صنعتی
- 

 تهیه طرح مطالعاتی آمایش سرزمین سواحل مکران
طرح های مطالعاتی آمایش سرزمین زیربنای 

 سازماندهی توسعه منطقه ای است
 - بازدهی اقتصادی

بررسی وضعیت شکوفایی پالن کتونی و گونه های بوجود 

 آورنده پدیده کشند سرخ
بروز پدیده کشند سرخ همه سالهو انتشار بوی 

 نامطبوع ناشی از تجزیه آبزیان در سواحل
 - شناسایی گونه های مهاجم پالن کتونی

 احیاء و توسعه زیستگاه های مرجانی خلیج چابهار
روند از بین رفتن زیستگاه های مرجانی به علت 

 توسعه بنادر
 - افزایش ذخایر شیالتی

پراکنش و تراکم گونه های غیربومی بررسی وضعیت 

 میگوهای پرورشی در خلیج گواتر

رقابت گونه های غیر بومی با گونه های بومی و از 

 بین رفتن ذخایر ژنتیکی
 کنترل بیماری های میگوهای پرورشی

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

 زون نوزادگاه های آبزیانتخریب روز اف توسعه بیوراکها و زیست سازه های الکتریکی دریا
کمک به تکثیر آبزیان و تنوع زیستی دریاو 

 رونق اکوتوریسم
- 

 - تهیه بانک اطالعاتی از پستانداران مرگ و میر ساالنه پستانداران ارزیابی جمعیت و و پراکنش پستانداران دریایی

 - معرفی شناگاه های سالم سالمت آب های ساحلیعدم اطالع از وضعیت  بررسی آلودگی میکروبی شناگاه های ساحلی استان

 بررسی آلودگی فلزات سنگین
تخلیه فاضالب های صنعتی و شهری در آب های 

 ساحلی
 - کنترل آالینده های سمی فلزی خطرناک

بررسی وضعیت تخم گذاری الک پشت های دریایی و 

 احیای زیستگاه ها و جمعیت آن ها

دریایی در  تخم گذاری ساالنه الک پشت های

 سواحل شنی استان
 - افزایش تنوع زیستی دریا

بررسی روند جرایانات اقیانوسی پس از احداث بنادر و 

 موج شکن ها
برهم خوردن جهت جرایانات اقیانوسی رسوب گذاری در 

 - اصالح و بازسازی موج شکن ها پشت و جلوی اسکله های صیادی

گواتر و برآورد بررسی تنوع زیستی خلیج های چابهار و 

 جمعیت گونه های حیاتی همزیست اکوسیستم های دریایی

عدم وجود اطالعات از گونه های غیرماکول 

 و با ارزش آبزیان
 - حفظ تنوع زیستی
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 توضیحات مهمترین دستاورد های کلیدی پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

اداره کل 

حفاظت 

محیط زیست 

 استان

امکان سنجی استفاده از جلبک های دریایی در کنترل 

 آلودگی آب های ساحلی
 تکثیر جلبک های مفید دریایی آلودگی روز افزون آب های ساحلی

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

بررسی زیستگاه های دریایی به منظور معرفی سایت های 

 غواصی
خصوص سایت های غواصی و فقدان اطالعات الزم در 

 وضعیت اکو سیستم های زیر آب
 توسعه گردشگری دریایی

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

تهیه و اجرای طرح پایش زیست محیطی رودخانه های 

 مهم استان
 - کنترل تغییرات فرآیندهای رودخانه ها حفاظت از منابع آبی موجود استان

 - حفظ زیست بوم های آبی بهینه سازی وضعیت سامانه های اکولوژیکی استانمدیریت آلودگی منابع آب 

 مدیریت ناصحیح پسماندهای شهری در استان مطالعه و شناسایی عوامل آالینده آب و خاک
شناسایی منابع و سنجش انواع آلودگی ها 

 در منابع آب
- 

بررسی و پایش کمی و کیفی ذرات معلق موجود در هوای 

 استانشهرهای 
 - جلوگیری از تخریب اکوسیستم تاثیر گذاری آلودگی هوا برسالمت انسان

ارزیابی زیست محیطی پساب تصفیه خانه فاضالب 

شهری زاهدان  جهت استفاده در صنایع مستقر در شهر 

 صنعتی کامبوزیا

پساب تصفیه خانه علیرغم صرف هزینه های باال 

 شودبدون هیچ برنامه ریزی در محیط دفع می 

استفاده بهینه از منابع آب جهت جبران 

 کمبود منابع آب موجود

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

شناسایی مکان های مناسب برای دفن اصولی و بهداشتی 

 پسماندهای عادی
 ایجاد مشکالت زیست محیطی و بهداشتی

کاهش اثرات مخرب زیست محیطی محل 

 های دفن و بازیافت
- 

 تعیین پراکنش جمعیت گونه های شاخص استان بررسی و
تعیین نقشه پراکنش گونه ها در استان و ارایه 

 راهکار مدیریتی جهت حفظ آنها
 - حفاظت از مناطق ارزشمند

 - حفاظت از گونه ها مطالعات رفتاری گونه تعیین قلمرو مطالعات زیست شناسی و بوم شناسی خرس سیاه

حفاظتی گونه های در معرض مطالعه و بررسی راهکارهای 

 خطر انقراض استان

حفاظت از ذخیره ژنی گونه های منحصر به فرد 

 استان
 - حفظ تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم ها
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 توضیحات مهمترین دستاورد های کلیدی پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

اداره کل 

حفاظت 

محیط زیست 

 استان

 - تعیین نقشه ژنوم گونه ها بررسی ژنتیکی گونه ها مطالعات ژنتیکی گونه های اندمیک استان

شناسایی زیستگاهی گونه ها )فون ، فلور ، درجه حرارت 

 ، رطوبت و ... (

شناسایی و ثبت ویژگی های زیستگاهی و 

 شرایط زیستی
 - فلور هر منطقه –شناسایی فون 

 - معرفی گونه های جانوری استان شناسایی گونه های حفاظتی استان خفاش های استانشناسایی و پراکنش 

 تهیه نقشه های پایه مناطق تحت مدیریت
تهیه الیه های رقومی پایه مناطق مثل توپوگرافی ، خاک ، 

 - تعیین پراکنش گونه های گیاهی و جانوری گونه های جانوری و گیاهی

 - شناخت و درمان به موقع بیماری ها بررسی بیماری های شایع پایش بیماری های حیات وحش

ارتفاعی بستر تاالب هامون با دقت  DEMتهیه نقشه های 

 باال
 حفظ بیشتر آب فقدان اطالعات

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

 استانداری

راهکار های استفاده از مهندسی ارزش در پروژه های 

 عمرانی کالن استان

جویی در منابع و کاهش هزینه های دولتی  صرفه

 در انجام پروژه های عمرانی
 کاهش مدت زمان انجام پروژه های کلیدی

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

 تهیه و تدوین شناسنامه طوایف استان
نوع ارتباط گیری حاکمیت با مردم در هر منطقه 

نیازمند شناخت صحیح از اقوام ، طوایف ، تیره ها و 

 باالخص شاخصین، متنفذین و سران ایشان می باشد 

دسترسی به این اطالعات می تواند منجر به عامل 

سازنده و افزاینده همگرایی و تقریب ، موثر در 

رغیب به تامین امنیت منطقه ای ، تشویق و ت

 جذب سرمایه و سرمایه گذاری و ... می گردد .

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

 طرح یکسان سازی عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری
به منظور تکمیل طرح و امکان رقومی سازی 

 نقاط بر اساس مرزهای مصوب

وجود ابهامات مرزی بین واحدهای تقسیماتی 

مصوب و ابهامات موجود ناشی از عدم وجود 

 نقشه دقیق پوششی استان 

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

 ساماندهی روستاهای استان براساس استراتژی تمرکز
براساس یک طرح مدون ، عوامل و زیر عامل های متعدد 

ها دسته بندی توسعه روستا مشخص و درجه اثرگذاری آن 

 و رتبه بندی شوند 

دلیل اجرای این طرح بعنوان یک ضرورت و با 

هدف تمرکز زدایی و فراهم نمودن زمینه توسعه 

  نقاط مستعد و جلوگیری از مهاجرت

دارای اولویت کمیته علمی 

 کارگروه ذیل
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 توضیحات مهمترین دستاورد های کلیدی پژوهش ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

اداره کل 

آموزش و 

 پرورش

بررسی عوامل موثر بر گرایش یا عدم گرایش دانش 

 آموزان مقطع ابتدایی به شرکت در طرح جابربن حیان 
- - - 

تمرینات ویژه )اینتروال( بر اضافه بررسی تاثیر یک دوره 

وزن ، سالمت روانی و وضعیت قامتی دانش آموزان دختر 

 متوسطه دوم شهرستان زاهدان

- - 
دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

بررسی عوامل مرتبط با عدم مشارکت معلمان در فعالیت 

 های پژوهشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان
- - - 

بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد دانش آموزان متوسطه 

 دوم استان در مورد محتوای الکترونیکی 
- - - 

آسیب شناسی شوراهای دانش آموزی مدارس در ایجاد 

 روحیه مشارکت جویی ، مسئولیت پذیری و خود باوری 
- - - 

بررسی عوامل موثر بر پایین بودن سطح شاخص های 

آموزشی مناطق کم برخوردار استان نسبت به میانگین 

 شاخص های استانی 

- - - 

آسیب شناسی نحوه ی تعامل و مشارکت دستگاهها با 

 سواد آموزی استان سیستان و بلوچستان
- - 

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

استقبال بی سوادان از برنامه های سواد بررسی علل عدم 

 آموزی در استان سیستان و بلوچستان
- - 

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

ارزیابی فعالیت های برون سپاری در سواد آموزی و ارایه 

برنامه مناسب برای بهبود کیفیت آموزشی در استان 

 سیستان و بلوچستان

- - 
دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه
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عنوان دستگاه 

 اجرایی
 ضرورت و اهمیت پژوهش عنوان پژوهش کاربردی

مهمترین دستاورد های کلیدی 

 پژوهش
 توضیحات

اداره کل 

آموزش و 

 پرورش

بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با ناهنجاری های قامتی در دانش آموزان متوسطه اول 

 استان سیستان و بلوچستان
- - - 

طولی میزان بروز رفتارهای پرخطر در دانش آموزان متوسطه دوم شهر بررسی 

 زاهدان
- - - 

 - - - رفتاری دانش آموزان متوسطه اول و دوم استان –بررسی سالمت روانی 

 - - - بررسی موانع و راهکارهای جذب نوآموزان پیش دبستانی در طرح سنجش

و فراگیر سازی در آموزش و پرورش بررسی کیفی و کمی موانع و راهکارهای تلفیق 

 عمومی
- - 

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

بررسی اعتبار سنجی خدمات و آموزش های ارایه شده در مراکز مشکالت ویژه 

 یادگیری استان
- - - 

بررسی مولفه های )شش مولفه( انتخاب شاخه و رشته تحصیلی دانش آموزان پایه 

 مشاوران والدین و دبیران به منظور ارایه الگوی مناسبنهم از دیدگاه 
- - - 

بررسی تاثیر آموزش صلح و دوستی در مدارس بر بهزیستی روانشناختی دانش 

 آموزان استان سیستان و بلوچستان 
- - 

دارای اولویت کمیته علمی 

 ذیل کارگروه

 


