
 1398 دستگاه های اجرایی در سال اولویت های پژوهشی

عنوان دستگاه 

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

 

اداره کل اوقاف و 

 امور خیریه استان

ه الگوی توسعه موقوفات و ارای

بررسی نقش آن در کاهش فقر و 

 ایجاد عدالت اجتماعی در استان

  کاهش فقر و ایجاد عدالت اجتماعی توسعه و ترویج فرهنگ وقف

اداره کل بهزیستی 

 استان 

شیوع شناسی مصرف مواد در گروه 

 کانهای خاص با اولویت زنان و کود

با عنایت به اینکه  مصرف مواد می تواند نتایج 

منفی در حوزه های خانواده، مدرسه و جامعه 

 ایجاد نماید ضروری بنظر می رسد

 کاهش و محدود کردن استفاده از مواد در بین زنان و کودکان

 به تاخیر انداختن استفاده از مواد در بین زنان و کودکان

 
 

ت بررسی میزان اثربخشی مشارک

داوطلبین در پیشبرد برنامه های 

توانبخشی معلولین کشورو تبیین و 

 تحلیل آن و ارائه راهکارهای موثر

سبب تقویت حس نوع دوستی در افراد و 

افزایش سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی در 

 جامعه می گردد

شرکت و حضور فعاالنه، همکاری با مراکز توانبخشی، حمایت از 

د شاخص های توانبخشی و تقویت ارتباطات جامعه هدف، بهبو

 اجتماعی و ایجاد تغییر مثبت و کاهش هزینه
 

 

 

 

تقال ان اداره کل

 خون استان 

 

 

 

 اهداکنندگان حفظ و جذب بررسی

 آفرزیس
  انتخاب بهترین روش ها در جذب و حفظ اهداکنندگان آفرزیس ماریهانقش مهم آفرزیس در درمان برخی بی

 مجدد مراجعه عدم علل بررسی

 رفته دست از اهداکنندگان

Lapsed  Donor  راهکارها هارای و 

خون تنها متولی تامین خون و  سازمان انتقال

فراورده های خونیست پس باید علل عدم 

 مراجعه مجدد اهداکنندگان بررسی شود

  تایج بدست آمده برای عدم مراجعه اهداکنندگان و رفع عللن

 های تیم موجود وضعیت بررسی

 و کشور در خونگیری سیار

 ارتقاء راهکارهای

اهمیت برقراری تیم سیاری در افزایش میزان 

 خونگیری

 بدست آوردن راههای افزایش بازدهی در تیم سیار
  

 جذب افزایش به منجر مداخالت

 خطر کم اول بار اهداکنندگان

اهمیت اهداکنندگان بار اول در افزایش 

 اهداکنندگان
  بررسی راههای افزایش اهداکنندگان بار اول

 تبدیل افزایش به منجر مداخالت

 مستمر به اول بار اهداکنندگان

اهمیت اهداکنندگان بار اول به مستمر در 

 افزایش اهداکنندگان
  ر اول به مستمربررسی راههای افزایش اهداکنندگان با
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سیستان و 

 بلوچستان

 

 

 

 

 

 

 تبدیل افزایش به منجر مداخالت

 مستمر به سابقه با اهداکنندگان

اهمیت اهداکنندگان باسابقه به مستمر در 

 افزایش اهداکنندگان

بررسی راههای افزایش اهداکنندگان باسابقه به مستمر در 

  افزایش اهداکنندگان

 اهدای افزایش به منجر مداخالت

 بانوان خون

بانوان نسبت به آقایان در سطح  اهدا خون

 خیلی کمتری است
  راههای افزایش اهدای خون توسط بانوان

 های گروه استقرار و طراحی

 حفظ و جذب در داوطلبانه

 اهداکنندگان

کاهش احتمال خطربیماریهای عفونی در بین 

 اهداکنندگان داوطلب
  راههای افزایش اهدا خون به صورت داوطلبانه

 و جذب افزایش به رمنج مداخالت

 تأکید با -Rh با اهداکنندگان حفظ

 بحرا مدیریت در آن نقش و -O بر

با توجه به کمبود گروه های خونی منفی میطلبد 

 که اهدا در بین افراد گروه منفی بیشتر باشد
  راههای افزایش اهدا در بین گروههای خونی منفی

 های واکنش کاهش به منجر مداخالت

 خون اهدای از ناشی
  راههای کاهش عوارض ناشی از تزریق خون اهمیت سالمت در اهداکنندگان خون

 رضایتمندی افزایش به منجر مداخالت

 اهداکنندگان
  راههای افزایش رضایتمندی اهداکنندگان خون اهمیت رضایت در اهداکنندگان خون

 و خون ذخایر مدیریت برنامه ارتقا

 رسانی خون شبکه و ها فرآورده

توجه به منطقه حادثه خیزی استان مدیریت   با

 ذخایر خونی اهمیت به سزایی دارد
  راههای مدیریت صحیح ذخایر خونی

 عفونت کاهش به منجر مداخالت

 خون واحد در باکتریایی های

با توجه به احتمال آلوده شدن واحد های خونی 

 راههای کاهش عفونت مهم می باشد
  ای خونراههای کاهش عفونت در کیسه ه

 سالمت افزایش به منجر مداخالت

 خون

یکی از اهداف سازمان رساندن خون سالم به 

 نیازمندان است
  راههای افزایش سالمت خون

 در HIV عفونت شیوع روند بررسی

 خون گیرندگان و جامعه اهداکنندگان،

 کشور در

 

بیماریهای عفونی در  HIVبا توجه به باالرفتن شیوع 

راههای شیوع بررسی گردد تا با  افراد مهم است

آنها اطمینان بیشتری در سالمت خون  جلوگیری

 داشته باشیم

  HIVراههای شیوع بدست آوردن 
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خون استان 

سیستان و 

 بلوچستان

 

 

 

 

 

 HBV عفونت شیوع روند بررسی

 و جامعه اهداکنندگان، در

 کشور در خون گیرندگان

 

بیماریهای  HBVبا توجه به باالرفتن شیوع 

وع بررسی عفونی در افراد مهم است راههای شی

آنها اطمینان بیشتری در  گردد تا با جلوگیری

 سالمت خون داشته باشیم

  HBVراههای شیوع بدست آوردن 

 در HCV عفونت شیوع روند بررسی

 گیرندگان و جامعه اهداکنندگان،

 کشور در خون

 

بیماریهای  HCVبا توجه به باالرفتن شیوع 

عفونی در افراد مهم است راههای شیوع بررسی 

آنها اطمینان بیشتری در  ردد تا با جلوگیریگ

 سالمت خون داشته باشیم

  HCVبدست آوردن راههای شیوع 

 و ها فرآورده بخشی اثر ارزیابی

 خون گلبول جایگزین داروهای

با توجه به مصرف باالی خون الزم است مصرف 

جایگزین های خون بیشتر شود و اثربخشی آن 

 معلوم گردد

بخشی جایگزین  گلبول خون در درمان  راههای افزایش اثر

  بیماران

 و داروها بخشی اثر ارزیابی

 پالکت مصرف های جایگزین

با توجه به مصرف باالی خون الزم است مصرف 

جایگزین های خون بیشتر شود و اثربخشی آن 

 معلوم گردد

راههای افزایش اثر بخشی جایگزین  گلبول خون در درمان 

  بیماران

 نگهداری و تولید یتکیف ارتقای

 آن تولید روشهای در تنوع و پالکت

با توجه به کوتاه بودن پالکت مهم است راه 

 مناسب جهت نگهداری پالکت پیدا شود
  بدست آوردن راههای افزایش تولید و نگهداری پالکت

 کیفیت ارتقاء استانداردهای بررسی

 و ها بیمارستان خون بانک در

 خون انتقال های سرویس

 مارستانیبی

جهت تزریق خون سالم یکی از مراحل 

 تجهیزات بانک خون است
  موارد ارتقاء تجهیزات و ارتقاء بانک خون در سالمت خون

 مصرف موجود وضعیت بررسی

 استان در ها فرآورده و خون

جهت ساماندهی و مدیریت ذخایر استانی 

 میطلبد که از مصرف خون اماری موجود باشد
  از مصرف خون داشتن آمار دقیقی
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 مدیریت به منجر مداخالت اجرای

 درمانی مراکز در خون مصرف

 

مدیریت مصرف خون در مراکز برای ساماندهی 

 ذخایر خونی استان
  بدست آوردن  راههای مصرف بهینه خون

 از پس سرد زنجیره وضعیت بررسی

 درمانی مراکز در خون ترخیص
  ههای حفظ زنجیره سرمارا اهمیت حفظ زنجیره سرما در سالمت خون

 اهداکنندگان جذب راهکارهای بررسی

 خونساز بنیادی های سلول
اهمیت سلولهای بنیادی خونساز در درمان 

 بیماریها
  راههای جدب اهداکنندگان سلول بنیادی

 اهداکنندگان انتخاب نحوه بخشی اثر

 سالمت بر خونساز بنیادی های سلول

 نمونه کیفیت و

هداکنندگان سلول بنیادی در اهمیت انتخاب ا

 سالمت نمونه

 

  راه های تهیه نمونه سالم خونساز

 تدوین منظور به مطالعه و بررسی

 های سلول زمینه در ها سیاست

 سلول و بافت پیوند و بنیادی

  راههای تهیه سلولهای خونساز و تاثیر در بافت پیوندی اهمیت پیوند بافت و نقش سلوهای بنیادی

 آوری جمع های ینههز مقایسه

 سیار و ثابت مراکز در خون

اهمیت نقش تیم های سیاری در افزایش ذخایر 

 خونی سازمان و هزینه ای مصرفی آن
  بررسی هزینه های تیم سیاری

 مورد آموزشی های رشته بررسی

 خون انتقال خدمات حیطه در نیاز
  مناسب  دخیل در خدمات انتقال خونانتخاب رشته های  اهمیت برخی آموزشها در خدمات انتقال خون

 و خون انتقال کارکنان رضایتمندی

 وضعیت ارتقای به منجر مداخالت

اهمیت رضایتمندی کارکنان انتقال خون در 

 کیفیت خدمات ارائه شده سازمان
  بررسی راههای افزایش رضایتمندی کارکنان

 و حوادث و بحران در خون انتقال

 سوانح
  بررسی راههای و نقش انتقال خون در بحران و سوانح خون در بحراناهمیت نقش انتقال 

 میزان در تحصیلی رشته نقش بررسی

 و خون انتقال فنی پرسنل کارآیی

 خطا بروز از پیشگیری

اهمیت تناسب انجام وظایف کارکنان با رشته 

 های تحصیلی
  بررسی تناسب رشته تحصیلی با وظایف کارکنان
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اداره کل امور 

 ر استانعشای

مطالعه کشت گیاهان دارویی در 

 مناطق عشایری)دامنه تفتان خاش(

بهبود درامد خانوار های عشایر 0-ایجاد اشتغال 

 ساکن در منطقه تفتان
  تولید با برنامه و هدفمند

بررسی پتانسیل ها و قابلیت های 

عشایری استان برای استفاده از 

 انرژی های نو

 ا انرژی خورشیدیاشنایی خانوار های عشایری ب

استفاده بهینه از انرژی پاک و ارزان خورشید در مناطق 

استفاده از –استفاده از پنل های خورشیدی -عشایری

 تکنولوژی
 

اد اره کل فرهنگ 

 و ارشاد اسالمی

بررسی شکاف های قومی,فرهنگی 

 در استان در ده سال اخیر

با عنایت به ایجاد اختالفات قومی و مذهبی در 

اخیر و ایجاد شکاف های فرهنگی بین  سال های

طوایف استان که سال های زیاد به صورت 

مصالحت آمیز زندگی کرده اند,این امر باعث 

عدم سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی و 

بی اعتمادی به دستگاه های حکومتی لذا انجام 

این پروژه می تواند نگاهی عمیق به علل و 

در زمینه شناخت عوامل شکاف به وجود آمده و 

 راه کار ها میتواند موثر باشد

 هویت ملی و انسجام اسالمی

  حفظ سرمایه های اجتماعی استان

تدوین اطلس فرهنگی و هنری 

 استان

شناخت پراکندگی های پتانسیل های فرهنگی 

 و هنری

 آگاهی از ناشناخته های فرهنگی و هنری استان

 دسترسی سریع به پتانسیل ها و نقاط ضعف

آگاهی از آخرین تغییرات در حوزه فرهنگی و 

 هنری

ارتباط فعالیت های حوزه های فرهنگی با در گاه  

 سامانه ها

 دسترسی سریع و اسان به اطالعات فرهنگی

  برنامه ریزی های فرهنگی و هنری



 1398 دستگاه های اجرایی در سال اولویت های پژوهشی

عنوان دستگاه 

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

 

صنعت، اداره کل 

معدن و تجارت 

 استان

بررسی کانی سازی طال و عناصر 

کمیاب همراه با  المپروفیرها در 

 ه جوش خورده سیستانپهن

حضور المپروفیرها در شمال زاهدان و پتانسیل 

سنگ های المپروفیری برای کانی سازی طال و 

 عناصر کمیاب

  شناسایی کانی سازهای طال و عناصر کمیاب در شمال زاهدان

جانمایی مناسب پاالیشگاههای 

مقیاس کوچک به لحاظ صادرات 

محصول با توجه به مرزهای گسترده 

 اناست

)  وجود متقاضیان که رو به افزایش می باشند

بویژه پس از بحث تحریمهای نفتی( و وجود 

مرزهای گسترده استان می طلبد تا جانمایی 

 مناسبی به لحاظ صادرات انجام شود.

 االیشگاههای مقیاس کوچک به لحاظ صادرات پ جانمایی مناسب

  در استان س و ب

امکان سنجی تولید نفت گاز از 

 ستیکهای مستعملال

انتقال گاز به بخشهایی از استان و بویژه زاهدان 

و انتقال آن به شهرکهای صنعتی نیازمند 

بررسی میدانی و معطوف نمودن توجه صنایع 

 مختلف را بدین مهم ضروری می نماید.

  انتقال گاز به به شهرکهای صنعتی استان

استقرارچرخه مدیریت بهره وری در 

خش صنعت، و بصمت سازمان  

معدن و تجارت و  تدوین سند 

راهبردی و عملیاتی  بهره وری 

سازمان و بخش صمت استان س و 

 ب

توانمندسازی بنگاههای کسب و کار  بخش 

صمت و سازمان مربوطه ) با کسب اطالع از 

میزان شاخص های بهره وری در سازمان و 

بخش صنعت ، معدن و تجارت استان و 

اء بهره وری سازمان و شناسایی راهکارهای ارتق

 بخش های صنعت ، معدن و تجارت استان(

 یراهکارها ییشناسا  -ی بهره ور یشاخص ها یریاندازه گ

  صنعت ، معدن و تجارت استان یبخش ها یارتقاء بهره ور

 

اداره کل 

 دامپزشکی استان

استخراج و خالص سازی ویروس 

WSSV   و بررسی ژنومیکس کامل

جهت  در  NGSویروس به روش 

مطالعه ژن های بیماری زای ویروس 

WSSV در استخر های گواتر چابهار 

  WSSVشناخت ژن های بیماریزای ویروس  WSSVمطالعه ژن های بیماریزای ویروس 
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اداره کل 

 دامپزشکی استان

ردیابی بیماری لکه سفید در 

میگوهای پرورشی وانامی سایت 

 گواتر و رودیک

بررسی وضعیت ایمنی و میزان آلودگی استخر 

 WSSVنسبت به ویروس های پرورشی 
  تعیین زمان اقتصادی برداشت میگو های پرورشی

اندازه گیری و مقایسه فاکتورهای 

خونی در میگو های پرورشی در 

 دوجنس نر و ماده

تعیین متوسط فاکتورهای خونی در دوجنس نر 

 و ماده

کشف استرس و یا بیماری در استخر ها با بررسی فاکتورهای 

  خونی

لودگی ماهی هور میزان شدت آ

دریای عمان، به انگل های داخلی و 

 خارجی در فصول مختلف سال

شناخت آلودگی های انگلی غالب در ماهی هور 

 دریای  عمان

ردیابی انگل های مشترک بین انسان و دام در ماهی هور دریای 

  در فصول مختلف سال

میزان شیوع و شدت آلودگی 

میگوهای پرورشی و ماهیان سی 

 انگل های آبششی بس به

دستیابی به میزان و نوع انگل های موجود در 

 میگوهای پرورشی و ماهیان سی بس
  برنامه ریزی جهت مبارزه با انگل های شناخته شده

 

اداره کل زندانهای 

 استان

 

 

 

بررسی تأثیر باورهای دینی در 

های اجتماعی زندانیان کاهش آسیب

 کشور

برای مقابله با آسیب ها، دردها و رنج ها به موازات 

استفاده از تدابیر سرکوبگر، نقش ضمانت اجرای غیر 

در کنترل رفتار مانند باورهای دینی، از این جهانی 

مطالب بحث برانگیز در حوزه جرم شناسی و علوم 

اجتماعی بوده و این در حالی است که به اذعان 

برخی از محققان، مطالعه علمی آثار متغیر باورهای 

دینی و نقش آن درکاهش گرایش به بزهکاری و 

 پیشگیری از جرایم، مورد غفلتی عامدانه و همگانی

 باورهای به پرداختن لزوم واقع شده است .بنابراین

 و الزم امری( زندانیان خصوص به) مجرمان دینی

 .باشد می ضروری

 پیشگیری عملی از جرم در جامعه 

 پیشگیری عملی از جرم در خانواده 

 اثبات نقش دین باوری و استفاده از آن در کتاب های آموزشی 

  زندان هاپیشگیری عملی جرم از طریق آموزش در 
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اداره کل زندانهای 

 استان

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و ساخت سامانه احراز 

هویت مبتنی بر الگوی راه رفتن 
Gait) ( 

 

 

های تی در محیطتعداد زیادی دوربین نظار

برداری هستند مختلف زندان در حال بهره

دوربینهای موجود صرفاً به عنوان دوربین مدار 

شوند.  طرح بسته جهت نظارت استفاده می

پیشنهادی امکان استفاده بیشتر از این 

وری از سازد و بهرهدوربینها را فراهم می

دهد. همزمان که امکانات موجود را افزایش می

شود یک دوربینها کنترل و ضبط می تصاویر

کپی از تصاویر در اختیار سیستم احراز هویت 

تواند حالت احراز هویت میگیرد. در اینقرار می

به منظور شناسایی و نظارت نامحسوس افراد 

 استفاده شود.

 زش و تحلیل سیگنال ویدئو برای طراحی الگوریتم پردا

تشخیص الگوی راه رفتن اشخاص با میزان دقت و سطح 

پردازش قابل قبول مناسب استفاده در یک سیستم احراز 

 بلوچستان . و سیستان هویت کاربردی در زندانهای استان

 افزار کاربردی، پیاده سازی الگوریتم مورد نظر در قالب یک نرم

اده مناسب،و طراحی ساختار و طراحی و تشکیل پایگاه د

 ها .زوایای دید مناسب برای دوربین

 

 

بررسی میزان خدمات 

اصالحی،تربیتی ،پزشکی و قضایی 

در زندانهای استان سیستان و 

 بلوچستان

 

ارزیابی فعالیت ها اصالحی، تربیتی، پزشکی و 

قضایی در زندان ها بر اساس مبنایی معتبر، 

ی خواهد داشت. این منافع بسیار زیادی را در پ

ارزیابی سیستمی کاربردی جهت تحلیل فعالیت 

های رایج و شناخت قوت ها و ضعف های آن ها 

خواهد بود و با توجه به حساسیت ارائه خدمات 

در زندان هرگونه قضاوت نادرست و تصمیم 

نامناسب در خصوص این فعالیت ها را از بین 

 خواهد برد. 

 ن وضعیت مطلوب خدمات در بخش های اصالحی، تبیی

تربیتی، پزشکی و قضایی در زندان های استان سیستان و 

بلوچستان بر اساس اهداف سازمانی و شاخص های تعیین 

 شده

  بررسی و تبیین کمیت خدمات اصالحی، تربیتی، پزشکی و

 قضایی ارائه شده در زندان های استان

 ی، تربیتی، پزشکی و بررسی و تبیین کیفیت خدمات اصالح

 قضایی ارائه شده در زندان های استان .
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اداره کل زندانهای 

 استان

 

 

 

 

 

بررسی بوم شناختی جرایم 

نوجوانان در استان سیستان و 

 بلوچستان

 

گوناگون قابل بررسی بزهکاران نوجوان از زوایای 

هستند. مشخصاً بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری 

این گروه سنی از اهمیتی خاص در مبارزه با 

کجروی برخوردار است. افراد حاضر در این گروه 

سنی بخاطر در پیش رو داشتن بخش عمده عمر 

توانند در صورت اصالح، عالوه بر خود می

هت پیشگیری از هزینه نمودن منابع مالی ج

جبران ضررهای وارد شده، جامعه را از مزایای 

شهروندی منضبط و قانونمدار برخوردار سازند. در 

-مورد بزهکاری نوجوانان خصوصاً از رویکرد بوم

شناختی تحقیقات اندکی در کشور انجام شده 

های ارزشمندی را به دست است که البته یافته

ی تواند متغیرهای محیطدهند. این رویکرد میمی

اعم از محیط طبیعی و محیط اجتماعی را در 

گیرد. به طور خاص در های خود در نظر میتحلیل

مورد نوجوانان بزهکار استان سیستان و 

بلوچستان چنین تحقیقی که به شکل جامع و با 

لحاظ نمودن متغیرها و مفاهیم متنوع اقدام به 

بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری نوجوانان کند، 

های چنین یافتهخورد. ه چشم نمیتقریباً ب

تواند در اختیار تصمیم گیران و برنامه تحقیقی می

ریزان دستگاه قضا از یکسو و مسئولین امر تعلیم 

 و تربیت از سوی دیگر قرار گیرد.

 - دستیابی به الگوی توزیع بوم شناختی و ترسیم سیمای

اکولوژیک بزهکاری نوجوانان درکانون های اصالح و تربیت  

 استان سیستان و بلوچستان است.
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اداره کل زندانهای 

 استان

 

 

 

 

 

 

 

 نیاستفاده از دورب ریتاث یبررس

 یتیامن بیضر شیمدار بسته در افزا

ی استان سیستان و زندان ها

 بلوچستان

 هایتنها حفاظت از زندان ییظارت بر اماکن قضان

 یندهایبهبود فرا یریگی. پستیو کارکنان ن

و رفتار  ییروزانه در زندان و اماکن قضا یکار

 ی. راهکارهاشودیرا هم شامل م هایزندان

زنده  یتحت شبکه، تماشا یرینظارت تصو

کارکنان  یمداربسته را برا نیاز هر دورب ریتصاو

و  کندیمجاز زندان، دادگاه، دادسرا و ... فراهم م

 نیخاص به مسئول طیشرا یاطالع رسان یبرا

از هشدارها  یاری. بسشوندیحراست استفاده م

به صورت هوشمند توسط  تواندیم هاو آالرم

نرم افزار هوشمند نظارت  ایمداربسته  نیدورب

 ریتصاو یباال تیفیارسال شود. ک یریتصو

 یبرا یضبط شده مستندات ارزشمند ییدئویو

تهاجم،  ،یهمچون خرابکار یپاسخ به حوادث

 .آوردیو سرقت فراهم م تیجنا

 ر ه از دوربین مداتعیین شاخص ها  و ابعاد تاثیر گذار استفاد

 بسته درسطح زندان ها

 شناسایی و رتبه بندی شاخص های شناسایی شده 

 شناسایی و رتبه بندی ابعاد شناسایی شده 

  تعیین ضریب معنی دار تاثیر دوربین های مدار بسته در

 افزایش ضریب ایمنی زندان

 

 

ها بررسی زندانیان بر اساس ویژگی

، و شرایط سالمتی، خانوادگی، شغلی

مهارتی، روانی و شخصیتی، 

دینداری و قضایی در شرف آزادی 

استان سیستان و بلوچستان سال 

1398 

 

بطور کل در زندان برنامه های آموزشی و تربیتی 

گردد. اما اینکه آیا واقعا به زندانیان ارائه می

تاثیر گذار است و می تواند در ویژگی های 

 شخصیتی و روانی و آموزشی زندانیان موثر

باشد یا خیر را باید با بررسی دقیق علمی نشان 

داد. درچنین شرایطی است که ضرورت جمع 

آوری دانش درباره زندانیان و مجرمان احساس 

 می شود. 

  شناسایی نیمرخ فردی، روانی، شخصیتی، خانوادگی، اجتماعی

نیان در هنگام خروج در استان سیستان و و اعتقادی زندا

 بلوچستان

 سن، جنس،) جمعیّت شناختی شناخت و توصیف متغیّرهای 

 زندان از ازادی شرف در زندانیان...( و تحصیالت

 آزادی شرف در شناخت و توصیف ویژگی های فردی زندانیان 

 زندان از
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زندانهای  اداره کل

 استان

 

 

 

 

 

 

 

  

ترین مهمبندیِ شناسایی و اولویت

های توسعۀ کارآفرینی با استراتژی

زایی پس از آزادی در ف اشتغالهد

بین زندانیان استان سیستان و 

 بلوچستان

 

ترین دالیل بزهکاری و یکی از مهم ،دون شکب

ارتکاب جرم در جامعه معضل بیکاری است و 

چنانچه مددجویان بتوانند در مدت زمان تحمل 

فرینی را فرا گرفته و با آهای کارمهارت ،حبس

ارهای نوآورانه کواصول ایجاد و توسعه کسب

شوند، پس از آزادی از ایجاد شغل برای آشنا 

خود و حتی دیگران اطمینان می یابند. از این 

آسیب های اجتماعی که ناشی از رهگذر، 

 .بیکاری است نیز به حداقل ممکن خواهد رسید

هدف اصلی آن است تا در وهله اول تبیین شود 

 های اقتصادی وکه چنانچه زندانیان با دغدغه

از زندان خارج شوند، احتمال بسیاری اشتغال 

برای تکرار جرم و بازگشت به زندان توسط آنها 

وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد برنامه ها و 

رویکردهای کارآفرینانه در طول دوران حبس به 

گونه ای باشد که زندانیان به استعدادهای 

کارآفرینانه خود پی برده، آموزش الزم برای راه 

دازی کسب و کارهای نوآورانه را دریافت کرده ان

و از اشتیاق و انگیزه الزم برای ورود به عرصه 

کارآفرینی برخوردار شوند. این پژوهش قصد 

دارد تا با کنکاش بیشتر در ادبیات تئوریک 

 .توسعه کارآفرینی و با بهره گیری از دانش

 ترین ابعاد چارچوب توسعه کارآفرینی با هدف ناسایی مهمش

اشتغالزایی پس از آزادی در بین زندانیان استان سیستان و 

 بلوچستان

 پس زایی بندی ابعاد توسعه کارآفرینی با هدف اشتغالاولویت

 از آزادی در بین زندانیان استان سیستان و بلوچستان

  ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی برای توسعه کارآفرینی

 در بین زندانیان استان سیستان و بلوچستان.
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اداره کل زندانهای 

 استان

 

 

 

 

 

طراحی و ارائه الگوی مدیریت جامع 

 هابحران در زندان

ها و با موضوع مدیریت بحران در همۀ حوزه

ها دارای اهمیت بسیار در زندانتأکید بیشتر، 

توانند نشأت گرفته از ها میزیادی است. بحران

انسانی عوامل، سوانح و حوادث طبیعی و یا 

ها اگر چه ممکن است باشند. در سازمان زندان

های طبیعی نیز در مقاطعی، منجر به بروز بحران

مشکالتی شوند، امّا آنچه که دارای اهمیت 

دلیل ماهیت فعالیت این  وافری است اینکه به

، آمادگیِ کامل در راستای مواجهه با سازمان

امری بسیار حیاتی است.  های انسانیبحران

نگر، این اینکه مبتنی بر رویکردهای فعالضمن 

های جدّی در ها باید برنامهقبیل سازمان

های خصوص تدوین و اجرای استراتژی

ر این پیشگیرانه از وقوع بحران داشته باشند. د

میان، نقش مدیران و رهبران سازمانی حائز 

اهمیت فراوانی است. زمانی که مدیران سطوح 

محوری نسبت به ارشد سازمان، دیدگاه جامع

وقوع بحران در سازمان داشته باشند، به گونه

ریزی و عمل خواهند کرد که سازمان ای برنامه

بتواند ضمن دریافت اخطارها، عالئم و  به راحتی

ها های بحران، در جهت مواجهه و رفع آنهنشان

 . شته باشدنیز آمادگیِ کامل دا

 طراحی و تدوین الگوی جامع مدیریت بحران در زندانها 

  شناسایی و ارائه استراتژی های پیشگیری از وقوع بحران در

 زندانها

 ها در حین ارائه راهبردهایی کارآمد در جهت مقابله با بحران

 وقوع

  ویژه پس از وقوع ارائه راهبردهایی در جهت انجام اقدامات

 بحران

 ها در ترین عواملی که بر وقوع بحرانشناسایی و معرفی مهم

 سازمان اثرگذار هستند

 ها گری که بر فرایند مدیریت بحرانشناسایی عوامل مداخله

 تأثیرگذار هستند
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پذیر بودن منابع میزان آسیب

انسانی سازمان در برابر حمالت 

 مخرب سایبری

 

به اینکه تکنولوژهای امنیتی امروزه با توجه 

در برابر حمالت سایبری مقاوم شدند؛ 

خالفکاران مسیر خود را عوض کردند و سراغ 

روند. خالفکاران ها نمیهک کردن سیستم

جای اینکه انرژی خود را صرف گالویز شدن به

های پیشرفته دفاع سایبری کنند با سامانه

هایی که با . انسانها خواهند رفتسراغ انسان

صورت قانونی  توجه به موقعیت شغلی خود به

ها را دارند. بیشترین حق استفاده از سیستم

هایی تهدید سایبری امروزه از جانب انسان

خورند و اسیر است که فریب خالفکاران را می

شوند؛ از طرفی بنا به موقعیت شغلی ها میآن

ه اسیر گاه حتی بروز ندهند کممکن است هیچ

مهاجمین سایبری شدند. اگر سیستم سازمان 

هک شود بالخره بعد از یک هفته یا یک ماه 

قابل تشخیص است؛ اما اسیر شدن منابع 

انسانی در دام مجرمین سایبری ممکن است 

گاه برای همیشه پنهان بماند و سازمان هیچ

متوجه نفوذ مهاجمین نشود.از اینرو سنجش 

ر بودن منابع انسانی پذیمیزان آگاهی و آسیب

های مهاجمین سایبری موضوع در برابر حقه

بسیار مهمی است که امروزه بحث داغ محافل 

 متخصصین امنیت سایبری است. 

  داشتن یک دانش قابل اتکا نسبت به میزان امنیت منابع

 انسانی سازمان؛

 آمده از های به دستتهیه یک سیاست امنیتی با توجه به داده

 پژوهش برای نیروهای سازمان؛

 میزان آگاهی پرسنل سازمان دربرابر حمالتی که  افزایش

های خودشان در آن حمالت هدف هستند و نه سیستم

 سازمان؛

  روشن شدن رویکرد سازمان در راستای حفظ امنیت سایبری

هایی که ممکن است در پژوهش پذیریبا توجه به آسیب

 شناسایی شوند؛

 اشی جلوگیری از ضررهای مالی و حتی حیثیتی احتمالی که ن

 از ضعف منابع انسانی سازمان است؛

 ها؛تهیه یک چارچوب امنیتی ابتکاری و ارایه به سایر سازمان 

  پژوهشی با این سبک در هیچ سازمانی پیاده سازی نشده

است و این به نوبه خودش یک ابتکارو اعتبار برای سازمان 

 است.
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اداره کل زندانهای 

 استان

 

 

 

 

 

 

مدیریت امنیت اطالعات، تحقیق و 

 سازیپیاده

وجه به حیاتی شدن استفاده از امروزه با ت

کاربردهای فناوری اطالعات تمامی سازمان و به 

طبع آن اشخاص باید از آن بهره ببرند. ایجاد 

تواند طیف وسیعی از  رسانی میتاخیر در خدمت

ها را مورد لطمه قرار دهد اعتباراشخاص و سازمان

-و بعضا ضررهای مالی سنگینی را به کسب

 د.وکاراشخاص وارد آور

عوامل بسیار زیادی مانند زیرساخت نامناسب 

فناوری اطالعات و شبکه، دانش ناکافی استفاده 

افزاری های سختانگاری و باگکنندگان آن، سهل

تواند افزاری و عدم آگاهی نسبت به آن میو نرم

باعث عدم دردسترس بودن منابع فناوری 

رسانی مناسب اطالعات و در نهایت عدم خدمت

 شود.

ا داشتن نمایی کلی از وضعیت بستر شبکه و ب

تجهیزات، رفتارهای انسانی و آگاهی داشتن 

توان به وضعیت نسبت به تهدیدات انجام شده می

مطلوبی از اداره شبکه و زیرساخت فناوری 

پذیری باالی شبکه اطالعات رسید و به دردسترس

دست یافت.ایجاد سیستم مدیریت امنیت 

های مختلف خودش خشاطالعات با توجه به ب

تمامی امورات الزم در خصوص حفاظت در برابر 

 تهدیدات سایبری را مورد بررسی قرار خواهد داد 

  داشتن دانش قابل اتکا نسبت به میزان امنیت بستر

 فناوری اطالعات؛

  آگاهی از کلیه تهدیدات و رخدادهای امنیتی در بستر

 شبکه؛

  داشتن نمای کلی از وضعیت شبکه و زیرساخت و رفع

 آسان مشکالت؛

 برابر تهدیدات با توجه به  جلوگیری هوشمند در

 تشخیص رفتارهای نابهنجار؛

 ایی از تهدیدات تشخیص تهدیدات با کمک پایگاه داده

 که قبال در این شبکه و یا جاهای دیگر صورت گرفته است؛

 آمده های به دستتهیه سیاست امنیتی با توجه به داده

 های مختلف سیستم؛از خروجی

 ان دربرابر حمالتی افزایش میزان آگاهی پرسنل سازم

 که با توجه به رفتارهای نابجای انسانی صورت میگیرد؛

 رسانی پذیری خدمتجلوگیری از عدم دردسترس

 فناوری اطالعات؛
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اداره کل زندانهای 

 استان

 

 

 

 

 سامانه جامع فناوری اطالعات

 

گسترس استفاده از فناوری اطالعات امورات 

کارکنان حوزه فناوری اطالعات را هر زوز 

یع فناوری، گسترش می دهد .پیشرفت سر

تعداد کاربرها و در نهایت وابسته شدن زندگی 

ها به فناوری اطالعات باعث شده است که انسان

انجام امورات فناوری اطالعات همانند 

پشتیبانی، آموزش، ایمن نگاه داشتن بستر 

فناوری اطالعات برای مدیران به امری بسیار 

پیچیده و سخت تبدیل شود. در یک شبکه 

به امتداد یک استان گسترده شده سازمانی که 

است، امورات اداری  زیادی روزانه باید انجام 

پذیرد که با توجه به حجم باالی کار اگر تعللی 

در بخشی صورت گیرد ممکن است تمام بخش 

های سازمان دچار مشکل شوند.از اینرو در 

دست داشتن تمام امور فناوری اطالعات از 

ها، کنترل اراییجمله پشتیانی برخط، مدیریت د

انبار، مدیریت تجهیزات، مدیریت درخواست، 

خرید، بروزرسانی تجهیزات و داشتن گزارشات 

ها را کم کرده و با تواند این سختیمتنوع می

نیروی کمتری در حوزه فناوری اطالعات کار 

 سازمان انجام گردد.

 های فناوری اطالعات سازمان؛مدیریت دارایی 

 های پشتیبانیستمدیریت درخوا 

 ها و خریدهاکنترل و مدیریت درخواست 

 مدیریت بروزرسانی تجهیزات 

 پشتیبانی برخط و در نهایت ساخت دانشنامه راهکارها 

 سپاری امورمدیریت برون 

 گیری تمامی امور فناوری اطالعاتره 

 گیریگزاراشات متنوع و آسان نمودن تصمیم 

 هامدیریت و کنترل پروژه 
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منابع اداره کل 

 طبیعی استان

 مناطق اطلس وتهیه سنجی امکان

 چابهار در سیالب پخش مستعد

 وکنارک

 خاک، حفاظت سیالب، پخش ، سیالب کنترل

 گیاهی پوشش ایجاد

 درمناطق اجرایی های برنامه تهیه

  شده شناسایی

 اقتصادی ، اجتماعی اثرات ارزیابی

 شهرستان سیالب پخش های پروژه

 سیستان و چابهار

 اجراشده های پروژه تاثیرگذاری میزان رسیبر

 اجرا روشهای بهبود منظور به شهرستان دردو

 درحال طرحهای کردن پذیر مشارکت

  شهرستان دو در اجرا

 با سازگاز مرتعی های گونه تعین

 کردن اقتصادی درراستای خشکی

 مرتعداری طرحهای

   

 پنهان اقتصادی های ظرفیت تعئین

 مرتعداری طرحهای
   

 گیاهان توسعه سنجی استعداد

 استان در هالوفیت
   

 پوشش توسعه ظرفیت بندی بهینه

 ) بیابان ، مرتعی ، جنگلی( گیاهی
   

 خشکی با سازگار های گونه معرفی

 استان مختلف رویشگاههای در
   

 راهبردی مدیریت سند تدوین

 توسعه احیاء درحوزه طبیعی منابع

 گیاهی پوشش
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ل اداره ک

 اموراقتصادی و

 دارایی استان

 

 

 

 

 

بررسی نقش مالیات بر عایدی 

سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد 

برهدایت منابع مالی به سمت 

 فعالیتهای مولد در استان

لزوم کسب درآمدهای پایدار با توجه به کاهش -

 درآمدهای نفتی ناشی از تحریم

 لزوم هدایت منابع مالی به سمت فعالیتهای تولیدی-

رت کاهش فعالیتهای سفته بازی در بازارهای ضرو-

 دارایی

این پژوهش می تواند به عنوان راهنمای سیاستگذاران در 

سیاستگذاری مناسب حوزه مالیاتی و تأمین منابع مالی بودجه 

 عمومی دولت موثر واقع شود .
 

بررسی نقش و میزان تأثیر بازارچه های 

مرزی در بهبود وضعیت اقتصادی 

 اطق مرزی استانساکنین من

لزوم استفاده از ظرفیتهای مرزی و فرصت -

 همسایگی با کشورهای همجوار

 

  تغییر نگرش به مرزهای استان از دید امنیت بر اقتصادی

 شناسایی ظرفیتهای بالقوه استان برآورد اقتصاد زیرزمینی در استان
افزایش درآمدهای مالیاتی، شناسایی پایه های جدید مالیاتی و 

  ق تولید در بخش اقتصادی استانرون

پایش محیط کسب و کار استان به 

 تفکیک شهرستان ها
  بومی سازی ارزیابی محیط کسب و کار برنامه ششم توسعه 22ماده 

تعریف و اندازه گیری شاخص ویژه 

محیط کسب و کار در مناطق آزاد و 

 پایش آن

  و کار برای مناطق آزاد بومی سازی شاخص محیط کسب برنامه ششم توسعه 22ماده 

ارزیابی روند اجرای پروژه های طرح 

های تملک دارایی های سرمایه ای با 

استفاده از روشهای تأمین مالی )مطالعه 

 موردی اسنادخزانه اسالمی (

با توجه به استفاده از اسناد خزانه اسالمی جهت 

اجرای پروژه های طرح های تملک دارایی های 

قیق میزان کارآمدی این ابزار سرمایه ای این تح

پرداخت را در جهت کارایی منابع دردسترس بررسی 

 می نماید .

  ساماندهی تخصیص اسناد خزانه
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ل اداره ک

 اموراقتصادی و

 دارایی استان

ارزیابی عوامل موثر بر وصول 

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات 

 اخذشده توسط نیروی انتظامی

روند کاهشی این درآمدها در ماههای پرتردد جاده 

در مقایسه با سایر ماهها ، با توجه به ای)فروردین ( 

نیاز دولت در شرایط تحریم به منابع غیرنفتی، نیاز 

 به بررسی دارد.

  آسیب شناسی روند وصول در آمدهای موضوعه

اداره کل فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

بررسی شکاف های قومی ، مذهبی، 

فرهنگی در سیستان و بلوچستان 

 در ده سال اخیر

جاد اختالفات قومی و مذهبی در با عنایت به ای

سالهای اخیر که موجب شکاف فرهنگی و 

اجتماعی  بین طوایف استان که سالهای متمادی 

به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی 

کرده اند،گردیده است  و  این امر منجر به عدم 

سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی و .. ، بی 

بی انگیزگی اعتمادی به نهادهای حکومتی، 

سرمایه های اجتماعی، مهاجرت نخبگان و 

 است. فرهیختگان....شده

 حفظ هویت ملی و انسجام اسالمی -

 فظ سرمایه های اجتماعی استانح -

 
 

تدوین اطلس فرهنگی وهنری 

 استان سیستان و بلوچستان

شناخت پراکندگی پتانسیل های فرهنگی و  -

 هنری استان

آگاهی از ناشناخته های فرهنگی وهنری  -

 استان

دسترسی سریع به پتانسیل ها ونقاط و ضعف  -

 شهرستان

نگ و آگاهی از آخرین تغییرات در حوزه فره -

 هنر

ارتباط فعالیتهای فرهنگی و هنری با درگاه  -

 رسانه ای و تسریع در اطالع رسانی

 دسترسی سریع و آسان به اطالعات فرهنگی و هنری استان -

برنامه ریزی های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در  -

 حوزه فرهنگی و هنری استان
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اداره کل 

 هواشناسی

 یریرپذییتغو  رییاثرات تغ یابیارز

 یو سازگار یریپذبیبر آس اقلیم

به  یمتک ییروستا یهاشتیمع

)با  رانیدر جنوب شرق ا یکشاورز

و  ستانیساستان بر  دیتاک

 بلوچستان(

جوامع  یشتردرآمد ب یمنبع اصل یبخش کشاورز

 ییآب و هوا یطبه شرا یی بوده و به شدتروستا

 پذیریبآس یهابخش یانو در م می باشدحساس 

 ییآب و هوا ییراتخطرات و اثرات تغ عرضم در

لذا مطالعه اثرات تغییرپذیری و  .قرار دارد یجهان

تغییر اقلیم بر این بخش از اقتصاد کشور در راستای 

مدیریت دقیق تر بخش کشاورزی می تواند بسیار 

 مفید باشد.

پذیر و مقاوم در جنوب آسیب جوامع و مناطق شناسایی -1

 ری اقلیمیشرق ایران به تغییرپذی

پذیر و انعطاف ها و جوامع آسیبشناخت ماهیت خانواده -2

پذیر به تغییر پذیری اقلیمی بر اساس معیارهای مزرعه، 

 اقتصادی –جامعه و عوامل سازمانی و اجتماعی 

ارائه استراتژی های سازگاری با تغییرپذیری های اقلیمی در  -3

 جنوب شرق ایران

 

کاهش خطر خشکسالی در جنوب 

 یرانشرق ا

خطر خشکسالی یکی از تهدیدات مهم برای 

کشاورزی پایدار در  ایران به شمار می رود و به ویژه 

استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران 

یکی از استان های آسیب پذیر به این پدیده اقلیمی 

است. لذا تدوین و اجرای یک استراتژی کاهش خطر 

کشاورزی خشکسالی در راستای مدیریت پایدار 

 بسیار حائز اهمیت است.

ارائه یک روش شناسی جدید برای ارزیابی خطر  -1

 خشکسالی

 تهیه نقشه آسیب پذیری استان به خشکسالی -2
 

طراحی یک سیستم خبره در 

راستای مدیریت توزیع بهینه بودجه 

خشکسالی در استان سیستان و 

 بلوچستان

یکی از مشکالت اساسی در بحث مدیریت خشکسالی، 

یص بودجه جهت کمک به آسیب دیدگان از این تخص

پدیده اقلیمی است که گاهاً مشاهده شده است که هیچ 

سازوکار مشخصی برای آن تعریف نشده است و بعضی 

اوقات نیز مشاهده شده است که این تخصیص ها بر 

ای و سیاسی بوده است و آسیب اساس عالیق منطقه

ها بی بهره ها از این کمک دیدگان اصلی از خشکسالی

بوده اند، لذا این تحقیق به دنبال طراحی یک الگوریتم 

فراابتکارانه هوشمند جهت مدیریت بودجه خشکسالی در 

 استان سیستان و بلوچستان می باشد.

کمی کردن شاخص های اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی  -1

 مرتبط با خشکسالی

طراحی یک سیستم فراابتکارانه هوشمند در راستای  -2

 بهینه بودجه خشکسالی مدیریت
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اداره کل استاندارد 

 استان

بافتی و        ب  یات  ررسییی خصییوصیی

بز                چرب  کم  مه  خا کی  ی لوژ ئو ر

سیالژ     شده با زانتان و مو جایگزین 

 قدومه شهری 

 

امروزه تحت تاثیر سبک زندگی، کاهش فعالیت 

بدنی افراد جامعه و عدم تعادل در میزان کالری 

نه بدن از نقطه نظر تغذیه دریافتی و مصرفی روزا

ای باعث انباشت مواد مغذی در بدن به صورت 

-شود که زمینهای چربی و بروز چاقی میذخیره

های مزمن نظیر فشار ساز بسیاری از بیماری

های قلبی و ( بیماریHypertensionخون باال )

کلیوی است. بعالوه مصرف مواد غذایی فرآوری 

ا بودن کلسترول شده حاوی روغن عالوه بر دار

به علت  L.D.Lبد یا لیپوپروتئین با دانسیته پائین 

دارا بودن اسیدهای چرب ترانس )فرآیند 

بو کردن و..( و ترکیبات هیدروژناسیون روغن، بی

دار اسیدهای چرب که در فرآوری روغن اکسیژن

یا مراحل طبخ غذا در اثر پلیمریزاسیون روغن 

بیماری سرطان را  شوند احتمال ابتال بهتولید می

دهند. بر این اساس رویکرد صنایع افزایش می

غذایی در جهت ارتقای سالمت جامعه تولید 

 Fatهایی با چربی کم یا فاقد چربی )فرآورده

free or Zeroباشد.( می 

 921( در کل دنیا تعداد 2012بر اساس آمار فائو )

میلیون رأس بز وجود دارد و پراکندگی این تعداد 

درصد جمعیت  85واحی مختلف است. حدود در ن

 oN بزهای جهان در حد فاصل عرض جغرافیایی

 تولید محصولی با خصوصیات سالمتی بخش

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی محصول بهبود

 

 ارتقا و بهبود خصوصیات تغذیه ای محصول

 

 بهبود خصوصیات بافتی و رئولوژیکی محصول

 

در نهایت محصولی فراسودمند و سالمتب بخش با میزان باالی 

 پروتئین و ارزش تغذیه ای باال معرفی می گردد.
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ای و نیمه وجود دارد که در نواحی حاره 40-0

باشند. عمدتاً نیز کشورهای توسعه ای میحاره

گیرد. تراکم زیاد بز در حدفاصل نیافته را دربر می

خط حائل بین بنگالدش، هند، پاکستان، ایران، 

سوریه، کشورهای شمال آفریقا، اتیوپی و ترکیه، 

ساحل عاج وجود دارد. بر اساس اطالعات مرکز 

 20تعداد بز در ایران به  1392آمار ایران در سال 

 7/15حدود  1396و در سال  میلیون رأس

 .رسدمیلیون رأس گاو می 9/4میلیون رأس بز و 

دالیل پرورش بز و استفاده از فرآورده های شیر 

 آن:

گرم و  یطو تطابق بز با شرا یت سازگار.قدر1

 80به  یبخشک بهتر از گوسفند و گاو است. قر

و  یاخشک حاره یدر نواح یادن یدرصد بزها

 یتبا موفق یگرد یهاکه پرورش دام یاحاره یمهن

 وجود دارد. باشد،یهمراه نم یچندان

در اشتغال به  یادز گذارییهبه سرما یاز.عدم ن2

و کم بودجه  یفافراد ضع شودیپرورش بز باعث م

 ینبه پرورش ا یستند،گاو ن یدکه قادر به خر یزن

 یکوچک یلطور به دل یندام مبادرت ورزند. هم

و  یبه نگهدار توانندیم یزها نجثه، زنان و بچه

 یادز مدتبه  یرش یدتول یبرا یژهوپرورش آن به

 اقدام کنند.
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گوسفند بز به مراتب بارورتر از  یدمثلی.از نظر تول

 یامر ییو گاو است. در مناطق معتدله دوقلوزا

اگر بزها خوب  یریو در مناطق گرمس یعیطب

فراوان  یزن ییچهارقلوزا یاشوند سه  یهتغذ

مثل باال  یدتول ین. مسلماً اشودیمشاهده م

 کمک کند. یشترب یرگوشت و ش یدبه تول تواندیم

 یزاتبه تجه یاز.در حرفه پرورش بز مانند گاو ن4

 .یستن یمتمدرن و گران ق

وجود دارد. گوشت،  یزدر بز ن یدات.تنوع تول5

بز  یداتاز جمله تول یرهپوست و غ یاف،ال یر،ش

در  یژهودر بز به یرش یدتول یانم ینهستند. در ا

پرورش گاو مشکل است  یبرا یطکه شرا یمناطق

 ینقش مهم تواندیفراوان است و م یتحائز اهم

 تهمردم داش یازمورد ن وانییح ینپروتئ یندر تأم

 باشد.

 یرش ید.بزها زودتر از گاو به مرحله تول6

 یک یصورت که معموالً وقت ین. به ارسندیم

 رسد،یم یلوگرمک 35در حدود  یبزغاله به وزن

 یهبارور شود. چنانچه بزها خوب تغذ تواندیم

. رسندیوزن م ینبه ا یماهگ 10-12شوند در سن 

 ینحدود پنج ماه است؛ بنابرابز هم  یدوره آبستن

 توانندیم یماهگ 15-17حدود  یبزها در سن
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به  یزما ن 10کنند و تا حدود  یرش یدشروع به تول

 .دهندیادامه م یرش یدتول

زودتر  یگرد یهادام یربا ش یسهبز در مقا یر.ش7

بز به  یرش ینو پروتئ ی. درصد چربشودیهضم م

 یهاگلبول بز یراست. در ش یکترانسان نزد یرش

 یدهایهستند و اس یزبه صورت ذرات ر یچرب

امر  ینکوتاه هستند و ا یرچرب آن عمدتاً زنج

 هضم آن بهتر شود. یتسبب شده است قابل

تر هستند. مقاوم هایماری.بزها نسبت به ب8

آنها حائز  یراستفاده از ش یبرا یتیمز ینچن

 یتیخصوص ینگاو فاقد چن یراست. ش یتاهم

مهم در مناطق آلوده  یدتهد یک واندتیاست و م

 انسان باشد. یبرا

در بزها  ی.نشان داده شده است که مواد خشب9

. بافت خاص شودیبهتر از گوسفند و گاو هضم م

 دهدیاجازه را م یوانح ینو سخت دهان بزها به ا

 ینو خاردار را بدون کمتر یخشب یارکه مواد بس

 مصرف کنند. یناراحت

کمتر از گوشت  یچرب ی.گوشت بز دارا10

بودن  یادعالوه بر ز یجهگوسفند است. در نت

 یتدر مجموعه الشه، قابل یننسبت پروتئ

مشکل مصرف  یکهکسان یرا برا یاستفاده بهتر

 یل. عدم تماآوردیدارند فراهم م یو هضم چرب
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همراه با گوشت قرمز فاکتور  یبه مصرف چرب

 است. ندر انتخاب و مصرف آ یمهم

دارند.  یبه سرشاخه خوار یشتریب یلمابزها ت .11

 یریو جلوگ یعیامر ضمن اعمال هرس طب ینهم

تا  شودیهرز و مهاجم باعث م یهااز رشد علف

 ییمنبع غذا ینچند یها در جستجودام ینا

جلودار  یعیراه بروند و به طور طب یلومترهاک

درصد  60گوسفند باشند. حدود  یهاگله

ها ها و بوتهشاخهاز سر زهاازخوراک روزانه ب

 .گرددیم ینتأم

اصالح شده  یبه خصوص بزها یریش ی.بزها12

با گاو از  یسهسانن( در مقا یری)از جمله نژاد ش

 یرش توانندیم ی،ماده خوراک ینیمقدار مع

 کنند. یدتول یشتریب

دارند.  یدر مقابل کم آب یشتری.بزها مقاومت ب13

دوم  پس از شتر در رتبه یمقاومت بز به کم آب

 یهایاز سازگار یمقاومت که ناش ینقرار دارد. ا

که با  یرانچون ا یاست در مناطق یزیولوژیکیف

در سطح مراتع  یژهوبه یمنابع آب یتمحدود

 است. یابرجسته یتروبرو است، خصوص

شیر بز یکی از منابع مهم پروتئین،  

کربوهیدرات، اسیدهای چرب، مواد معدنی و 

نواحی با آب و هوای گرم  باشد که درویتامین می
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و خشک و کویری مانند مناطقی از سیستان و 

ممکن یا بلوچستان که تولید شیر گاو را غیر

شود. کند به وفور تولید و مصرف میسخت می

ویژگی مهم شیر بز میزان اسید چرب ضروری باال 

و ماندگاری زیاد آن و نیز میزان باالی 

 یگوساکاریدهاال الیگوساکاریدها می باشد که این

 از بسیاری مسئول و دارند کوتاهی کربن زنجیره

. هستند انسان سالمت بر بز شیر مفید تأثیرات

پری  اثرات دلیل می تواند به ترکیبات این

 توسعه با پاتوژن ضد و چسبندگی ضد ، بیوتیک

 کاربردهای و باشد همراه مرکزی عصبی سیستم

 توانند می آنها ، این بر عالوه. باشد داشته درمانی

 هایگزینه عنوان به شیر فرموالسیون در

شوند. در  استفاده انسان شیر برای جایگزین

مقایسه با شیر گاو می باشد که به وجود عوامل 

شود که قادر به ضد میکروبی در آن مربوط می

 ها هستند.ممانعت از تکثیر میکروارگانیسم

برای کاهش میزان چربی شیر بز در جهت رفع 

تی که برای سالمتی بدن در دراز مدت مشکال

کند عملیات سانتریفوژ نمودن شیر و ایجاد می

استاندارد کردن یا کاهش دادن محتوای چربی و 

جایگزینی آن با یک یا چند هیدروکلوئید انجام 

می شوند. اما کاهش چربی و جایگزینی آن با 
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هیدروکلوئید پروتئینی یا کربوهیدراتی باعث 

فت، خواص حسی، خواص تغییراتی در با

شود که این رئولوژیکی و احساس دهانی می

خواص در صف اول مواجهه با ذائقه و احساس 

مصرف کننده قرار دارند و از این لحاظ از اهمیت 

ای برخوردارند که لزوم بررسی و فوق العاده

سازد تا محصول مطالعه این خواص را پرواضح می

ولیه تفاوت تولیدی از نظر این خواص با شیر ا

داری نداشته باشد. برای اینکه اثر معنی

هیدروکلوئید پلی ساکاریدی )صمغ( بر این 

خواص مطالعه شود از یک صمغ با منشا میکروبی 

و یک  1→4با زنجیره اصلی بتا د گلوکز

صمغ)موسیالژ( با وزن ملکولی پایین پیشنهاد 

 گردد.می

 

سنتز نانو کاغذ ضد میکروبی بر پایه 

های سلولز حاوی  نانوفیبریل

ترکیبات زیست فعال پروپولیس و 

 صمغ بنه

با توجه به گسترش بیماری هایی با منشا غذایی، 

تحقیقات جدید به دنبال یافتن راهی برای 

افزایش ایمنی مواد غذایی هستند که عالوه بر 

حفظ کیفیت و تازگی آن باعث جلوگیری از رشد 

عوامل میکروبی نیز بشود. یک روش برای 

تیابی به این موضوع تولید بسته بندی های دس

جدید است که مواد ضد میکروبی مورد نظر به 

آنها افزوده شود. الحاق مواد ضد میکروبی به 

نعت بسته بندی به سبب مواجه با معضالت زیست محیطی و ص

ز بسته بندی هایی بر پایه هزینه های بازیافت استفاده ا

پالستیک عالقمند به استفاده از دانش بهره گیری از مواد کامال 

طبیعی جهت تولید بسته بندی های دوستدار محیط زیست می 

باشد. از طرفی صنایع مدیریت پسماند نیشکر نیز می توانند 

نسبت به بازیابی ضایعات و بازگردانی این مواد به چرخه تولید 

لمی گام های اساسی بردارند. همچنین اعطای به صورت ع

مواد با منشاء زیستی   خاصیت ضد میکروبی با بکارگیری
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بسته بندی ها با هدف جلوگیری از رشد میکروب 

ها در فضای داخل بسته بندی سبب افزایش 

 مدت ماندگاری محصول می شود. 

یک ها مانند پلی امروزه مقادیر زیادی از پالست

اولفین ها، پلی استایرن و پلی وینیل کلراید از 

سوخت های فسیلی تولید شده که پس از مصرف 

در طبیعت رها می شوند. این ضایعات خود بخود 

تجزیه نمی شوند و طی نابود شدن آنها دی 

اکسید کربن تولید می شود که موجب گرم شدن 

وه بر زمین و تولید گازهای سمی می گردد. عال

این به دلیل عدم توانایی مناسب مواد پالستیکی 

در جلوگیری از عبور اکسیژن، دی اکسید کربن، 

آب و آروما محدودیت هایی برای این مواد ایجاد 

با توجه به محدودیت های بیان شده  .کرده است

پلیمرهای طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفته 

ابلیت تجزیه اند. این مواد عالوه بر اینکه دارای ق

در طبیعت هستند در تولید آنها از ترکیبات 

سمی و مضر نیز استفاده نشده است. بر این 

اساس استفاده از پلی الکتیک ها، کیتین، سلولز 

و ... از منابع تجزیه پذیر و توانایی آنها برای 

تجزیه در محیط زیست در صنعت بسیار مورد 

 توجه قرار گرفته اند.

همچون پروپولیس و صمغ بنه بدون ایجاد مشکالت جانبی برای 

سالمتی انسان که از محصوالت بومی این استان در شهرستان 

خاش می باشد بجای استفاده از مواد با منشاء شیمیایی و دارای 

ثرات مخرب بر سلول های زنده است از امتیازات مهم یک بستر ا

نانوکامپوزیتی مورد استفاده در صنعت بسته بندی مواد غذایی 

محسوب می شود و صنایع بسته بندی مواد غذایی که عالقمند 

به استفاده از بسته بندی های ضد میکروبی جهت افزایش زمان 

استفاده از دانش فنی ماندگاری مواد غذایی می باشند قادر به 

حاصل از این پژوهش خواهند بود که ضمن تضمین سالمت 

غذای مصرف کننده، گام موثری در جهت افزایش عالقه و 

اطمینان جامعه بشری برای استفاده از چنین بسته بندی هایی 

 فراهم خواهد ساخت.
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به ظهور تکنولوژی های جدید  از طرفی با توجه 

همچون فناوری نانو می توان موادی را به عنوان 

پیش ساز بسته بندی تولید نمود که خصوصیات 

ساختاری و فیزیکوشیمیایی ارتقاء یافته ای را 

نسبت به بسته بندی های مرسوم پالستیکی 

نشان دهند. همچنین می توان با بکارگیری مواد 

بی در مقیاس نانو طبیعی با خواص ضد میکرو

ویژگی مثبت دیگری را به ساختار نانوکامپوزیت 

افزود که قابلیت آن را برای بکارگیری در صنعت 

بسته بندی مواد غذایی به منظور افزایش مدت 

 ماندگاری ماده غذایی بهبود بخشد.

اداره کل اوقاف و 

 امور خیریه استان

ارائه الگوی توسعه موقوفات و 

رسی نقش آن در کاهش فقر و بر

 ایجاد عدالت اجتماعی در استان

  کاهش فقر و ایجاد عدالت اجتماعی  توسعه و ترویج فرهنگ وقف 

اداره کل شیالت 

 استان

طرح ارزیابی ذخایر انواع ماهیان با 

اهمیت تجاری و تعیین زمان تخم 

 گذاری و فصل صید مناسب 

 مدیریت صید

امکان صدور مجوز های الزم با انواع جلوگیری از صید بی رویه و 

تسهیل صید و کنترل دریا از –روش های صید در زمان مقتضی 

 نظر صید و در نهایت حفظ ذخایر آبزیان
 

طرح پایش صیدگاه های مناسب و 

تعیین موقعیت جغرافیایی صید 

انواع آبزیان و سایر آبزیان در دریای 

 عمان

 مدیریت صید

و امکان صدور مجوز های الزم با انواع جلوگیری از صید بی رویه 

تسهیل صید و کنترل دریا از –روش های صید در زمان مقتضی 

 نظر صید و در نهایت حفظ ذخایر آبزیان
 

طرح توسعه صید گاه های مصنوعی 

آبزیان و استقرار زیست سازه های 
  ن و احیا دریا از طریق زیستگاه های مصنوعیحفظ ذخایر آبزیا مدیریت صید 
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الکترونیکی یا سایر زیستگاه ها و 

 پایش آن 

بررسی سیستم های ندسدی در 

 پرورش میگو
  افزایش تولید و اشتغال زایی باال بردن دانش فنی کارشناسان و بهره 

پرورش ماهی سی یس در استخر 

 های خاکی و تانک های پیش ساخته
 -   

اداره کل پزشکی 

 قانونی

بررسی سوء مصرف مواد مخدر و 

ماکروفاژهای هموسیدرین در  وجود

 ریه اجساد  و حیوانات آزمایشگاهی

با توجه به آمار باالی مرگ ناشی از سوء مصرف 

مواد مخدر و داروها این ضرورت را ایجاد می 

کند روشی شناسایی شود که بتواند فوت ناشی 

از مصرف مواد مخدر و داروها را با صحت 

 باالتری شناسایی و گزارش کند.

مواد مخدر و داروها در اجسادی که دچار فساد بررسی  -

شده و انجام آزمایش های شیمیایی برای آنها ممکن 

 نیست

تایید نتایج آزماش های سم شناسی در آزمایشگاه  -

پاتولوژی و قابل اعتماد تر شدن جواب ها )افزایش 

 میزان صحت نتایج(

 

میزان رضایت مندی در پنج نفر از 

یت جنسی مبتالیان به اختالل هو

 پس از عمل جراحی تغییر جنسیت

با توجه به اینکه میزان مراجعین اختالل هویت 

جنسی افزایش داشته است نیازمند بررسی و 

تحقیق در خصوص رضایت این افراد پس از 

انجام عمل جراحی تغییر جنسیت می باشیم که 

وضعیت اجتماعی این افراد چه تغییر مثبت یا 

 منفی داشته است

 

ه مثبت تحقیق جهت آگاهی پس از عمل در نتیج -1

 خصوص افرادی که داوطلب انجام این عمل می باشند

 

 

اداره کل راه و 

 شهرسازی

بررسی میزان رضایتمندی مردم از 

مساکن احداث شده در راستای 

 سیاست های دولت

بکارگیری نتایج در طرح های آینده و اصالح 

 طرح های موجود 

م در ساخت و سازهای مبتنی بر اصالح ساختار مشارکت مرد

سیاست های دولت و اعمال تغییرات در نحوه تامین زمین و 

 تسهیالت
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اداره کل راه و 

 شهرسازی

میزان کارایی قالب های ساخت و 

ساز پیش بینی شده در قانون جامع 

 ساماندهی زمین و مسکن

 لزوم بازنگری در قانون برای رفع نارسایی ها
ز در آینده و پیشنهاد قالب های واقع گرانه برای ساخت و سا

  هدایت صحیح تسهیالت بانکی برای ساخت و ساز 

اصالح بافت و طراحی المان های 

 شهری در محور خیام زاهدان

لزوم اصالح بافت با توجه به کاربری های اصلی 

 در محدوده 
  اصالح بافت قدیمی بهبود ترافیک در محدوده مذکور 

 طرح تثبیت بستر روسازی راه
ضخامت الیه های روسازی و تاثیر در کاهش 

 طول عمر آن 
  کاهش ضخامت الیه های راهسازی 

اداره کل نوسازی 

 مدارس استان 

اجرای مدیریت سبز در فضاهای 

 آموزشی، تربیتی و ورزشی مدارس

با توجه به اینکه آسیب به محیط زیست منجر 

به آسیب به سایر حوزه ها از جمله اقتصاد 

ه تحقق توسعه مقاومتی می شود در نتیجه ب

پایدار در کشور و در نهایت افزایش کارآمدی 

 کلیه حوزه ها منجر خواهد شد .

 تحقق توسعه پایدار

 

بررسی استفاده از سازه های نوین 

در مدارس از حیث جذب و 

 استهالک انرژی زلزله

های علمی نوین در ساخت بکارگیرری روش

 مدارس 

 مت ناشی از بالیای طبیعی در ساختمان های مدارسکاهش مقاو

 

بررسی استفاده از مصالح نوین با 

توجه به شرایط اقلیمی منطقه در 

 مدارس

صرفه جویی و بهینه سازی با استفاده از مصالح نوین در اجرای  استفاده از منابع موجود و در دسترس منطقه

  مدارس

بررسی در خصوص استفاده از انرژی 

 در مدارسپاک 

استفاده از انرژی های کم هزینه و پاک در 

 مدارس 

کاهش آلودگی های زیست محیطی و صرفه باالی اقتصادی در 

  مدارس
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استانداری 

سیستان و 

 بلوچستان

 امنیت  سیستم مدیریت طرح 

 اطالعات

 (ISMS )Information security 

Management System 

گسترش تهدیدات امنیتی ، وجود  یک ساختار 

می سازد و چون موجودیت  ضروریامن را 

سازمان به فن آوری اطالعات وابسته است باید 

از تمامی ابزار های ممکن برای محا فظت از 

د که پیاده سازی اطالعات استفاده شو

استاندارد های امنیتی موجود سازمان را در نیل 

 به اهداف خود یاری می رساند .

سیستم مدیریت امنیت اطالعات  ،  

دهایی برای ایمن سازی فضای تبادل استاندار

در سازمان ارائه می دهد این استاندارد اطالعات 

ست تا  دستورالعمل ها ها شامل مجموعه ای از 

یک سازمان را با اجرای فضای تبادل اطالعات 

 یک طرح مخصوص به آن سازمان ایمن نماید.

 ک به تهیه برنامه عملیاتی امنیت فضای تبادل اطالعات کم -

امین امنیت در همه ی سطوح شامل امنیت فیزیکی ، ت -

 پرسنلی و ارتباطات 

یجاد چارچوب و ساختاری برای توسعه و نگهداری امنیت ا -

 اطالعات

کاهش تبلیغات منفی علیه سازمان و افزایش وجه و اعتبار  -

 سازمان

 جدیدترین استاندارد امنیت با رویکرد پیشگیرانه  -

پویا و مستمر با نگاه همه جانبه به  سیستم مدیریت امنیت -

 امنیت

آموزش پرسنل و ارتقاء سطح آگاهی و دانش عمومی آنها در  -

 زمینه امنیت

ایجاد بستری مناسب جهت شناسایی، طبقه بندی و نگهداری -

 دارایی های اطالعاتی سازمان 

 اناسایی و مقابله بموقع با بحرانهایجاد طرح ش-

اطالعاتی در یک روش سازمان یافته که مدیریت دارایی های  -

به بهبود مستمر و تعدیل با اهداف سازمانی کنونی کمک می 

 کند

 ت اطالعات و دارایی های اطالعاتیامنی -

پذیری ها و مخاطرات  حفظ اطالعات از بروز تهدیدات، آسیب -

 در حد امکان

اطالعات را به آمادگی برای مواجه با حوادثی که امنیت -

 اند انداختهمخاطره 
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استانداری 

سیستان و 

 بلوچستان

سند جامع توسعه روستایی استان 

 سیستان و بلوچستان 

توسعه روستایی موضعی چند بعدی است که در 

سیاست های ملی طراحی می شود چارچوب 

و مل پیوستگی ، منطقه ای بین توسعه روستایی

 برقرار است

است مسأله انداخته  رچالش که اخیراً توسعه روستایی را به خط

ناپایداری محیطی در قالب خشکسالی، ضعف منابع پایه و بی 

 و ... ناسالم)مهاجرت(، بیکاری، اقتصاد  ثباتی اجتماعی روستایی

 است 
 

 


