اولويت هاي پژوهشي استان يزد
بنياد شهيد و امور ايثارگران
 .1بررسي راههاي ترغيب بيشتر اعضا به انجام فعاليت هاي گروهي كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان
 .2بررسي وضعيت ميزان مطالعه اعضا و مربيان كانون پرورش فكري و ارائه راهكارهاي ارتقاء آن
 .3بررسي وضعيت رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 .4بررسي علل تمايل اعضاي نوجوان به فعاليت هاي خروجي محور و زود بازده
 .5بررسي نگرش والدين و اعضاي نسبت به كالس هاي آموزشي و كالس هاي فرهنگي
 .6بررسي راهكارهاي تقويت تعامل بين مراكز فرهنگي هنري كانون و مدارس
كانون پرورش فكري كودكان
حوزه اجتماع و نهادهاي فرهنگي

 .7بررسي علل كاهش جذب و ماندگاري اعضاي نوجوان در مراكز فرهنگي هنري
 .8بررسي وضعيت فعاليت هاي پژوهشي در بين كاركنان و اعضاي كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان
 .9بررسي جايگاه فعاليت هاي علمي در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 .11بررسي راهكارهاي مناسب در آمدزا در كانون پروش فكري كودكان و نوجوانان متناسب با
ماموريت سازماني
 .11بررسي وضعيت فعاليت مراكز سيار شهري و روستايي به منظور افزايش كيفيت
 .12بررسي تطبيقي استنهاي كشور با توجه به جايگاه استان يزد

 .1نام رشته ها و نام هنرمندان هنرهاي سنتي استان يزد كه در حال حاضر رواج و رونق نسبي
حوزه هنري استان يزد

دارد.
 .2تعداد و نشاني كارگاه هاي هنرهاي سنتي موجود

 .3نام رشته ها و هنرمندان در قيد حيات يا فوت شده هنرهاي سنتي از ياد رفته و يا در حال
فراموشي
 .4تعداد و نشاني كارگاه هايي كه قبال داير بوده و وجود داشته است و كاربري كنوني آنها
 .5تعداد دانشجويان و استادان با ذكر نام دانشگاه و دانشكده و موسسه آموزش عالي در تمام
رشته هاي هنري
 .6تعداد دانشجويان و استادان با ذكر نام دانشگاه و دانشكده و موسسه آموزش عالي در تمام
رشته هاي سنتي
 .7حاميان مالي عالقه مند به احياء نظام آموزش استاد و شاگردي در هنرهاي سنتي( نهادهاي
دولتي و يا خصوصي و اشخاص حقيقي)
بررسي عوامل عدم امنيت شغلي براي هنرمندان و راهكارهاي برون رفت از آن

.8

 .9بررسي علل عالقه مفرط نوجوانان و جوانان به هنرهاي نمايشي و موسيقي در استان يزد
.11

بررسي عوامل عدم عالقه و اقبال عمومي در استان به هنرهاي نمايشي

.11

تغيير و تحولي كه در زبان ،لهجه  ،گويش و ادبيات شفاهي ساكنين استان مشاهده مي

شود.
.12

تغيير و تحولي كه در نوع پوشش ساكنين استان مشاهده مي شود

.13

تغيير و تحولي كه در نوع برگزاري آيين ها و مناسك مذهبي  ،قومي و ملي مردم استان

مشاهده مي شود
.14

تغيير و تحولي كه درميزان مطالعه ساكنين استان مشاهده مي شود

.15

تغيير و تحولي كه در استفاده از اينترنت ،نوع عالقه مندي كاربران عضو در شبكه هاي

اجتماعي فيس بوك،توئيتر ،گوگل پالس و ...ساكنين قابل مشاهده است.
.16

تغيير و تحولي كه در گرايش هاي

ذوقي و ايده هاي هنري هنرمندان مقيم

استان(ترجيحا به تفكيك رشته قابل مشاهده است ،منظور مضامين و جهت گيري هاي فرمي
و محتوايي كه در آثار هنرمندان مقيم استان قابل مشاهده است).

 آمار كتب منتشر شده در استان با موضوع فرهنگ و هنر
 عناوين و تيراژ نشرسات فرهنگي هنري در استان يزد
 تعداد بليطهاي فروخته شده جهت شركت در كنسرت ها  ،تئاتر
.17

و سينما

اطالعات و آمار

مورد نياز برنامه ريزي

 آمار كالس هاي آموزش هنري و ميزان استقبال و شركت در اين

هاي هنري فرهنگي در
استان از جمله

دوره ها در استان يزد
 ميزان ساعات توليد و پخش برنامه هاي فرهنگي هنري در صدا
و سيماي استان
 سرانه مصرف اينترنت در استان
 تعداد و مشخصات نگارخانه هاي بخش دولتي و خصوصي

 .1شبكه هاي ماهواره هاي معاند
 .2امنيت فرهنگي و پدافند غير عامل فرهنگي

سازمان تبليغات اسالمي

 .3سياستگذاري مشاركت فرهنگي و اجتماعي مردمي
 .4مطالعات ارتقاء فرهنگ عمومي (وجدان كاري و تعظيم شعائر اسالمي )
 .5مطالعات سبك زندگي اسالمي – ايراني
 .6كرسي هاي آزاد انديشي فرهنگ و جامعه
 -1راهكارهاي تبديل بقاع متبركه به قطب فرهنگي
 -2راههاي ايجاد انگيزه در مردم جهت ايجاد وقف هاي جديد مناسب با نيازهاي روز جامعه

اوقاف و امور خيريه

 -3تبيين الگوي جديد فعاليتهاي اقتصادي در سازمان با رويكرد اقتصاد مقاومتي
 -4تهيه و تدوين نظام جامع انگيزشي در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي موقوفات در سراسر
كشور

 -5راهكارهاي كاهش طرح پرونده هاي وقفي در مراجع قضايي و شبه قضايي
 -6بررسي ضرورتها ،نيازها ،تهديدها و فرصتهاي پيش روي هماهنگ با اهداف استراتژيك
سازمان در بازنگري و اصالح قوانين و مقررات اوقاف
فرهنگ و ارشاد اسالمي
 .1آسيب شناسي روابط عمومي واطالع رساني كميته امداد امام خميني(ره )استان يزد
 .2شيوه هاي نوين اقناع ،افكار سنجي وتبليغات در كميته امداد
 .3بررسي ميزان اثر بخشي آموزش هاي اعتقادي در مجتمع هاي فرهنگي تربيتي
 .4بررسي ميزان رضايتمندي مددجويان از شركت در همايش ها و تجمعات مددجويي
 .5بررسي ميزان اثر بخشي ارائه خدمات مشاوره گروهي در كارآفريني و توانمندسازي
مددجويان
 .6بررسي ميزان و عوامل بيكاري دانشجويان فارغ التحصيل تحت حمايت
 .7بررسي ميزان تاثير تسهيالت پرداخت شده در ايجاد و توسعه اشتغال مددجويان
كميته امداد امام خميني (ره)

 .8بررسي ميزان تاثير آموزش هاي حرفه آموزي در ايجاد و توسعه اشتغال مددجويان
 .9بررسي ميزان تاثير وام هاي اشتغال مشاغل خانگي بر درآمد خانوار هاي تحت پوشش
 .11بررسي علت عدم استقبال مددجويان از طرحهاي كاريابي
 .11بررسي ميزان طالق در زوج هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني( ره )و مقايسه با
آمار استاني و كشوري
 .12بررسي ر اههاي توسعه ي فعاليت هاي توانمند سازي با رويكرد خانواده محوري
 .13بررسي راهكارهاي نوين جلب و توسعه ي مشاركت هاي مردمي
 .14بررسي عوامل موثر بر تغيير نگرش كاركنان به دوره هاي آموزشي ضمن خدمت
 .15بررسي ميزان اثر بخشي آموزش هاي ضمن خدمت در افزايش كارايي كاركنان

 .16بررسي راهكارهاي اجرايي حمايت از زنان سرپرست خانوار
 .17بررسي علل عدم ازدواج زنان بيوه سنين  20تا  45سال تحت پوشش كميته امداد امام
خميني( ره)
 .18بررسي نقش و تأثير بيمه-هاي اجتماعي در توانمندسازي مددجويان زير پوشش
 .19بررسي و ارزيابي ميزان تأثيرگذاري الگوي درماني كميته امداد امام خميني بر سالمت
مددجويان
 .21بررسي راهكارهاي عملي و قابل اجرا در باال بردن سطح وفاداري حاميان طرح اكرام و
محسنين
 .1بررسي شيوه هاي ارتقاء بازدهي تبليغات شهري
 .2شناسايي اولويت هاي آموزش شهروندي و شيوه هاي اثر بخش ارتقاء فرهنگ شهروندي
 .3شناسايي الگوي شهر اسالمي
سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري

 .4شناسايي راهكارهاي توسعه ورزش همگاني
 .5شناسايي مهترين معضالت فرهنگي – اجتماعي يزد
 .6نقش جوانان در توسعه فرهنگي
 .7بررسي راهكارهاي جلوگيري از گسترش الگوي ضد فرهنگي و آسيب زا
 .1فاز  2قرار داد "ارزيابي تاثيرات اجتماعي فرهنگي طرح هاي توسعه اي در استان يزد "
 .2فاز قرار داد"سنجش سرمايه اجتماعي استان يزد و ارائه راهكارهاي ارتقاي آن"
" .3سند ارتقاي امنيت اجتماعي استان يزد"

مديركل اجتماعي استانداري

 " .4مطالعه و بررسي در چگونگي پياده سازي استراتژي هاي كاهش طالق در استان يزد و راه
اندازي اتاق فكر خانواده سالم و بالنده"
.5

فرا تحليل مطالعات انجام شده در خصوص احساس امنيت  ،سرمايه اجتماعي  ،اعتياد و طالق

.6

بررسي ظرفيت هاي واگذاري تصدي ها و پروژه هاي دولتي به سازمان هاي مردم نهاد

.7

تدوين كتاب (مجموعه مقاالت پژوهشي با موضوع مسائل فرهنگي و اجتماعي يزد) با
همكاري پژوهشگران و متخصصان دانشگاهي

 .1مطالعه كاربردي وضعيت موضوعات و مسائل اجتماعي افت و خيز دار استان ،طي ده سال
اخير ،در حوزه زنان و خانواده:
 .2تشكيل بانك اطالعاتي و مركز تحقيقاتي -مطالعاتي زنان و خانواده در استان
 .3توانمندسازي زنان يزدي در زمينه هاي ارتقاء حس اعتماد به نفس و خودباوري جهت حضور
پررنگ در فعاليت هاي اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي و ...
 .4راهكارهايي جهت حمايت از زنان بي سرپرست يا بدسرپرست و سرپرست خانوار(با تاكيد بر
فرهنگ بومي)
مديركل امور بانوان و خانواده استانداري

3- .5آسيب شناسي سبك جديد زندگي زنان و دختران استان و ارائه راهكارهاي كاربردي در
جهت كاهش و رفع آن (به شيوه تحقيق كيفي و با تاكيد بر فرهنگ بومي )
.6

4بررسي و شناسايي بيماري هاي شايع درزنان استان و ارائه راهكارهايي جهت پيشگيري ويا درمان آن( به شيوه تحقيق كيفي و با تكيه بر فرهنگ بومي)

5- .7مطالعه و بررسي انگيزه هاي زنان شاغل از اشتغال(به شيوه تحقيق كيفي و با تكيه بر
فرهنگ بومي)
6- .8فرا تحليل پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه طالق با رويكرد بررسي علل و عوامل موثر
بر طالق و ارائه راهكارها
.9

7-شناسايي وضعيت خانواده هاي مهاجر به استان و تاثيرات منفي آن بر خانواده هاي يزدي

 .1نفش نماز در حماسه اقتصادي
 .2نقش نماز در حماسه سياسي
ستاد اقامه نماز

 .3ويژگي هاي امام جماعات شايسته
 .4نقش نماز در رشد تحصيلي دانش آموزان
 .5نقش نماز در كاهش جرائم اجتماعي

 .6نقش عوامل اجرائي مساجد در جذب نوجوانان و جوانان
 .7تاثير امام جماعت فعال مسجد در جذب حداكثري آحاد مردم
 .8نقش فضاي فيزيكي مساجد و نماز خانه ها در جذب نماز گزاران
 .9نقش هنر در توسعه و ترويج فرهنگ نماز
 .11نقش مسئولين محلي از قبيل( سرپرست هيئت عزاداري ،مسئول پايگاه محله  ،مديران
مدارس همجوار مسجد و  )...در جذب نوجوانان و جوانان به مسجد
 .11تاثير برنامه هاي صدا و سيما در جذب جوانان و نوجوانان و حتي كودكان به نماز و مسجد
 .12نماز و عدالت اجتماعي
 .13نماز عامل انسجام و اتحاد در جامعه
 .14نقش نخبگان اعم از علمي  ،ورزشي و غيره و متوليان فرهنگي در جذب جوانان و نوجوانان به
نماز و مسجد
 .15نقش نماز و ياد خدا در غفلت زدايي از انسان
 .16نقش نماز در تحكيم روابط خانوادگي
 .17نقش نماز در جلوگيري از طالق و فروپاشي خانواده
 .18نقش نماز در تربيت خانوادگي و فرزندان
 .19راهكارهاي عملي و راهبردهاي جذب جوانان به نماز و مسجد
 .21نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در جذب خانواده ها به نماز و مسجد
 .21نقش و الگوهاي رفتاري والدين در ترغيب فرزندان به نماز و مسجد
 .22نقش نهادهاي فرهنگي اجتماعي بويژه آموزش وپرورش درجذب خانواده ودانش آموز به نماز
و مسجد
اداره كل سياسي و انتخاباتي

 .1بررسي چالش ها و مشكالت كارگران شاغل در استان ارائه راه كارها
 .2نقش تشكل ها در كاهش تنش هاي سياسي

 .3بررسي راه كارهاي افزايش مشاركت سياسي مردم
 .4نقش احزاب در توسعه كشور ئ استان
 .5بررسي چالش ها  ،مشكالت دانشجويان شاغل به تحصيل در استان و ارائه راه كار ها
 .6ادامه تحصيل  ،افزايش توقع و باال رفتن سن ازدواج و كاهش جمعيت
 .1بررسي راهكارهاي توسعه منابع آموزشي و ارتقاء سطح كيفي آموزشهاي فني و حرفه اي
استان يزد
 .2بررسي شيوه هاي نوين و شناسايي روشهاي مطلوب استفاده  ،اجرا و پياده سازي فناوريهاي
آموزشي در مراكز آموزشي استان يزد

فني و حرفه اي

 .3مطالعه نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در افزايش بهره وري صنايع استان يزد
 .4طراحي مدل علمي چگونگي گسترش آموزش فني و حرفه اي در استان يزد
 .5بررسي ميزان انطباق برنامه درسي دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي با نيزهاي شغلي كار
آموزان از ديدگاه مربيان و كارشناسان
 .6بررسي شيوه هاي تحقق يادگيري مادام العمر دربرنامه هاي درسي آموزشهاي فني و حرفه اي
 .1طراحي و اجراي راهكارهاي تعامل ورزشي بين آموزش و پرورش و ورزش استان

اداره كل ورزش و جوانان

 .2بررسي نقش منابع مالي و انساني هيات هاي ورزشي و تاثير آن بر موفقيت هيات ها
 .3بررسي كار كرد خصوصي سازي اماكن ورزشي استان يزد
 .4فرا تحليل مطالعات انجام شده در حوزه ورزش
 .5بررسي نگرش و رفتار مديران ارشد استان نسبت به مقوله ورزش
 .6بررسي ميزان اجراي قانون ورزش در ادارات دولتي استان يزد
 .7اصول  ،موازين و شيو ه هاي حاكميت اخالق اسالمي و توسعه فضاهاي فرهنگي در محيط
هاي ورزشي
 .8فرا تحليل مطالعات انجام شده در حوزه جوانان

 .9بررسي سيماي جوانان استان يزد
 .11شناسايي كار كردهاي مثبت و منفي استفاده از شبكه هاي مجازي در بين زوجين جوان يزد
 .11بررسي بلوغ اجتماعي جوانان و راهكارهاي ارتقاي آن در استان يزد
 .12تحليل محتواي برنامه هخ=ا و عملكردهاي دستگاههاي استان در حوزه جوانان
 .13بررسي داليل سستي (شكنندگي ) جوانان طي دهه هاي اخير
 .14بررسي ميزان آشنايي جوانان با مهارت هاي زندگي به خصوص مهارت نه گفتن
 .1مطالعه راهكارهاي عملياتي براي چابك سازي روان سازي و شفاف سازي اداره كل ثبت
اداره كل ثبت احوال استان يزد

احوال استان يزد
 .2مطالعه فرصتها و تهديدهاي پيش روي بهره برداري از آرشيو الكترونيك اسناد
 .1خانواده ،روابط بين نسلي و چالش هاي امنيتي مرتبط با آن
 .2خانواده ،اوقات فراغت و چالش هاي امنيتي
 .3شناخت شناسي هنجارهاي اجتماعي و اخالقي خانواده هاي شهرهاي يزد و تحليل عوامل و
ريشه هاي آن
 .4بررسي تاثير استفاده از ماهواره بر بروز و شيوع مسائل و آسيبهاي اجتماعي در بين خانواده

حوزه امنيتي و تأميني

نيروي انتظامي

هاي شهر يزد
 .5حضور اتباع بيگانه در يزد و تاثيرات آن بر امنيت اجتماعي خانواده ها
 .6بررسي نقش مهاجرين و خانواده هاي آنان در بروز ناهنجاري هاي احتمالي در يزد
 .7بررسي ابعاد امنيتي استفاده كژ كار كردي از رسانه هاي نو ظهور در محيط خانواده(مطالعه
موردي يزد)
 .8بررسي نقش نهادها و سازمان هاي اجتماعي در پيشگيري از گرايش مجدد معتادين به مصرف

مواد مخدر پس از ترك
 .9آسيب شناسي طرح بر خورد با موتور سيكلت سواران مختلف
 .11راه هاي ارتقاء رضايت مندي شغلي كاركنان فرماندهي انتظامي استان يزد
 .11چگونگي فرهنگ سازي و نهادينه سازي استفاده از كاله ايمني و رعايت قوانين توسط موتور
سيكلت سواران شهر يزد
 .12احصاء آسيب پذيري هاي ماموريتي كاركنان با رويكرد پدافند غير عامل
 .13احصاء تهديدات استاني و شهرستاني با رويكرد پدافند غير عامل
 .14سند مطالعاتي پدافند غير عامل استان با گرايش انتظامي
 .15وجود خودروهاي تك سرنشين و چالش هاي ترافيكي ناشي از آن
 .16بررسي نواقص متعدد هندسي معابر يزد و ارائه راهكار جهت بهبود معضالت ترافيكي يزد
 .17راهكارهاي فرهنگ سازي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي بدون حضور پليس
 .18سند راهبردي مديريت دانش در فرماندهي انتظامي استان يزد
 .19بررسي ابعاد و شاخص هاي كيفيت خدمات انتظامي كالنتري هاي استان يزد از ديدگاه مردم و
ارائه راهكارهاي ارتقاء آن
 .21خانواده ،آسيبهاي اجتماعي و امنيت (طالق ،بيكاري ،اعتياد ،جرم و )...
 .21تحوالت خانواده(ساختي  ،كار كردي،ارزشي و )...امنيت
 .22خانواده،امنيت و سرمايه اجتماعي
 .23خانواده،مددكاري اجتماعي و امنيت

 .24فناوري هاي نوين ارتباطي  ،خانواده و امنيت
 .25خانواده ،سالمت اجتماعي و امنيت
 .26جهاني شدن ،تقابل سنت و مدرنيسم ،خانواده و امنيت
 .27شكاف نسلي ،اجتماعي كردن فرزندان و امنيت
 .28خانواده ،پايبندي به ارزشهاي اسالمي و امنيت
 .29اقتصاد خانوار ،بازار كار و امنيت
 .31اقتصاد خانواده ،بازار پول و سرمايه و امنيت
 .31اقتصاد خانواده،بازار كاال و خدمات و امنيت
 .32اقتصاد خانواده ،آسيبهاي اجتماعي و امنيت
 .33پليس،قانون و امنيت خانواده
 .34خانواده ،شادكامي  ،رضايت زناشويي و امنيت
 .35خانواده ،مهارتهاي زندگي و امنيت (مهارتهاي ابراز وجود ،مقابله با استرس و )...
 .36گسيختگي خانوادگي  ،طالق عاطفي و امنيت
 .37جنگ نرم و امنيت اجتماعي خانواده
 .38شبكه هاي اجتماعي مجازي ،خانواده و امنيت
 .39الگوهاي مطلوب خانواده ايراني -اسالمي و امنيت
 .41خانواده  ،آينده پژوهي و امنيت

 .41مديريت دانش در فرماندهي انتظامي استان يزد
 .42اصالح الگوي مصرف در فرماندهي انتظامي استان يزد
 .43پدافند غير عامل در فرماندهي انتظامي استان يزد
 .44مديريت كيفيت در فرماندهي استان يزد
 .45خانواده معاصر ،چالش ها و فرصت ها
 .46خانواده،جهاني شدن و امنيت
 .47جنگ نرم ،خانواده و امنيت اجتماعي
 .48خانواده ،آسيب هاي اجتماعي و امنيت
 .49اقتصاد خانواده ،بازار كار و امنيت
 .1بررسي راهكارهاي (تشويقي و تحميلي ) باز گشت اتباع خارجي به موطن خويش با توجه به
قوانين ملي و بين المللي
 .2بررسي مظالت سياسي و امنيتي ناشي از پذيرش و حضور اتباع خارجي
 .3بررسي داليل عدم توفيق دولت(از زمان حضور پناهندگان در ايران تا كنون) در حصول
انتظارات و بر آوردهاي سياسي (نگرش و سياست خارجي كشور مهاجر فرست و عرصه بين
المللي ) پس از حضور بيش از  31سال پناهندگان در ايران
اداره كل امور اتباع و مهاجرين

 .4نقش اتباع خارجي در ميزان وقوع نا هنجاري هاي اجتماعي در استان يزد
 .5تقش اتباع خارجي در تغيير فرهنگ و اعتقادات مذهبي مردم استان يزد
 .6بررسي وضعيت و داليل بحران هويت در نسل دوم و سوم اتباع ساكن در ايران
 .7بررسي داليل ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي و بالعكس
 .8نقش اتباع خارجي در توزيع مواد مخدر و وقيوع بزه كاريهاي اجتماعي
 .9راههاي ارتقاء بهداشت و سالمت در بين اتباع خارجي با توجه به وضع سكونت و معيشت

 .11بررسي بيماريها و مخاطرا ت بهداشتي در رابطه با حضور و تردد اتباع خارجي
 .11بررسي ومشخص نمودن ضعف قوانين موجودوياعدم قوانين مديريت وساماندهي اتباع خارجي
 .12نقش مثبت و منفي اتباع خارجي در وضعيت اقتصادي استان(اشتغال توليد و توسعه)
 .13بررسي زمينه هاي بهره وري اقتصادي از فعاليت اتباع خارجي (ماليات حساب بانكي و )...
 .14بررسي علل عدم همكاري كارفرمايان در ساماندهي اتباع خارجي و راههاي جلب مشاركت در
ساماندهي اتباع خارجي
 .1ارايه روش هاي ارتقاي توانمندي هاي حرفه اي معلمان استان يزد
 .2چگونگي بهره وري از تجهيزات و فناوري هاي نوين آموزشي در آموزش و پرورش
 .3راه هاي تقويت ياد گيري پژوهش مدار در مدارس استان يزد
 .4راه كارهاي بهبود و ارتقاي مهارت هاي نوشتاري دانش آموزان در مدارس استان يزد
 .5راه كارهاي بهبود و ارتقاي مهارت هاي خواندن دانش آموزان در مدارس استان يزد
 .6راه كارهاي بهبود سالمت رواني و رفتاري دانش آموزان
آموزش و پرورش

 .7راه كارهاي بهبود سالمت جسماني دانش آموزان
 .8شناسايي مسايل آموزش تلفيقي دانش آموزان استثنايي و راه هاي رفع آن

حوزه آموزش

 .9تحليل وضعيت آموزش هاي مهارتي دانش آموزان شاخه كار دانش و ارايه راه كارهاي جامع
ارتقاي آن
 .11بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي باز نشستگان آموزش و پرورش با رويكرد شناسايي
توانمندي هاي آنان
 .11تحليل محتواي برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان و ميزان انطباق آن ها با نياز هاي آموزشي
معلمان دوره هاي تحصيلي
آموزش و پرورش استثنائي
دانشگاه يزد

دانشگاه علوم پزشكي
دانشگاه آزاد اسالمي
دانشگاه پيام نور
دانشگاه جاع علمي كاربردي
 .1طراحي و اندازه گيري شاخصهاي سالمت و فساد اداري در دستگاه هاي اجرايي استان (مصوب
 91/6/5ستاد ارتقاي سالمت اداري استان)
 .2شناسايي گلوگاه هاي فساد و راهكارهاي كاهش احتمال بروز فساد در دستگاه هاي اجرايي
استان (مصوب 91/6/5ستاد ارتقاي سالمت اداري استان)
 .3استخراج و تحليل نظرات مردمي در زمينه كميت و كيفيت فساد و سالمت اداري در سطح
نظام اداري استان(مصوب 91/6/5ستاد ارتقاي سالمت اداري استان)
 .4نياز سنجي آموزشي مديران و كاركنان نظام اداري در حوزه سالمت اداري(مصوب91/6/5
ستاد ارتقاي سالمت اداري استان)
مديركل منابع انساني و تحول اداري

 .5طراحي نظام بازرسي ويژه سالمت اداري(مصوب 91/6/5ستاد ارتقاي سالمت اداري استان)
 .6استقرار نظام پيشنهادها در سطح استانداري و واحدهاي تابعه
 .7آسيب شناسي حقوقي و مديريتي قانون مديريت خدمات كشوري
 .8سنجش ميزان رضايتمندي ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات دستگاههاي عمومي و دولتي
استان
 .9طراحي ،استقرار و پشتيباني از سامانه مكانيزه مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان
 .11شناسايي گلوگاه هاي فساد و راهكارهاي كاهش احتمال بروز فساد در دستگاه هاي اجرايي
استان

خون

انتقال

حوزه بهداشت و درمان

 .1بررسي علل عدم مراجعه مجدد اهداكنندگان از دست رفته ( )Lapsed Donorو ارائه
راهكارها

 .2بررسي وضعيت موجود تيم هاي سيار خونگيري و راهكارهاي ارتقاء
 .3مداخالت منجر به افزايش جذب اهداكنندگان بار اول كم خطر
 .4مداخالت منجر به افزايش تبديل اهداكنندگان بار اول به مستمر
 .5مداخالت منجر به افزايش تبديل اهداكنندگان با سابقه به مستمر
 .6راهكارهاي افزايش آگاهي اهداكنندگان
 .7مداخالت منجر به افزايش اهداي خون بانوان
 .8موانع موجود در جذب زنان به عنوان اهدا كنندگان خون
 .9مداخالت منجر به افزايش اهداي خون جوانان
 .11مداخالت منجر به افزايش اهداي خون در جمعيتهاي با تحصيالت دانشگاهي
 .11مطالعه روند واكنش هاي ناشي از اهداي خون و پيشنهادات مبتني بر كاهش آن
 .12كارايي روش هاي ضد عفوني بازوي اهداكنندگان
 .13بررسي وضعيت موجود اهداي خون
 .14مداخالت منجر به افزايش رضايتمندي اهداكنندگان
 .15بررسي وضعيت موجود معافيت از اهداي خون
 .16بررسي اثر بخشي معيارهاي انتخاب اهداكنندگان
 .17مداخالت منجر به افزايش سالمت خون
 .18مداخالت منجر به كاهش عفونت هاي باكتريايي در واحدهاي پالكت
 .19ارزيابي روش هاي اجرايي موجود در زمينه افزايش سالمت خون در سازمان انتقال خون
 .21بررسي روند شيوع عفونت  HIVدر اهدا كنندگان ،جامعه و گيرندگان خون
 .21بررسي روند شيوع عفونت  HBVدر اهدا كنندگان،جامعه و گيرندگان خون
.22بررسي روند شيوع عفونت  HCVدر اهدا كنندگان،جامعه و گيرندگان خون

.23

نقشه جغرافيايي عفونت هاي قابل انتقال از طريق خون به منظور شناسايي سالم ترين

گروه هاي جمعيتي كم خطر ()LOW-Risk Population
.24

بررسي وضعيت موجود عفونت هاي قابل انتقال از طريق خون

.25

بررسي فاكتورهاي خطر عفونت هاي قابل انتقال از طريق انتقال خون به منظور ارتقاي

سالمت خون
.26بررسي شيوع عفونت هپاتيت  Gدر اهداكنندگان
.27

بررسي شيوع هياتيتهاي نهفته در اهداكنندگان

.28

ايمونوهماتولوژي :شيوع واكنش هاي آلوايمونيزاسيون در بيماران دريافت كننده خون،

آزمايشات سازگاري ،واكنش هاي ناشي از تزريق گلبولهاي قرمز ،آنتي ژن هاي سطحي گلبول
قرمز ،آنمي هاي همولتيك ،اتوايميوني تي دراهدا كنندگان و بيماران و تأثير آن بر طول عمر
گلبول هاي قرمز و ميزان مصرف خود
.29ارزيابي اثرات محيطي بر روي كيفيت بقا و سالمت گلبول هاي قرمز
 .31ارتقاي كيفيت توليد و نگهداري پالكت و تنوع در روشهاي توليد آن
 .31اثر بخشي باليني و بهبود الگوي مصرف فرآورده هاي پالكتي
.32

برآورد ميزان مصرف و تقاضاي پالسما،انواع پالسماي هيپرايميون و داروهاي مشتق از آن

در كشور
.33

بهينه سازي مصرف پالسماي بيمارستاني

.34

بررسي وضعيت موجود مصرف خون و فرآورده ها

.35

تدوين راهنماي نحوه مصرف خون و فرآورده هاي خون در مراكز درماني و اجراي پايلوت

.36

اجراي مداجالت منجر به مديريت مصرف خون در مراكز درماني

.37

بررسي برنامه هاي مديريت مصرف خون

.38

بررسي وضعيت زنجيره سرد پس از ترخيص خون در مراكز درماني

بررسي نقش سيستم هموويژالنس در مديريت مصرف خون و پيامدهاي ناشي از انتقال

.39
خون

 .41مطالعه تأثير مديريت ضايعات خون و فرآورده ها بر اقتصاد انتقال خون
 .41بررسي اقتصاد انتقال خون و هزينه هاي تمام شده محصوالت و راهكارهاي كاهش هزينه
.42

رضايتمندي كاركنان انتقال خون و مداخالت منجر به ارتقاء وضعيت

 .1مطالعه تطبيقي بيمه هاي درماني رايج در كشورهاي مختلف جهان
 .2بررسي و تعيين  cost-benefجهت در تعهد قرار گرفتن اقدامات پيشگيرانه(غربالگري) از
جانب سازمانهاي بيمه گر
بيمه سالمت ايران

 .3مطالعه تطبيقي سيستم ارجاع در كشورهاي مختلف جهان
 .4مطالعه و بررسي امكان تعيين سقف پرداختي از جانب سازمانهاي بيمه گر به موسسات طرف
قرار داد بعنوان جايگزيني براي شيوه پرداخت فعلي
 .1بررسي ويژگي ها و روش هاي آزمون باقلوا

استاندارد

 -1ارائه برنامه جامع مديريت منابع آب در بحران خشكسالي
 -2ارائه راهكارهاي عملي استفاده از پساب شهر يزد جهت تغذيه مصنوعي سفره آب زيرزميني

بخش زير ساخت

آب منظقه اي

حوزه عمران و خدمات شهري

 -3ارائه راهكاري علمي استفاده از پساب شهر يزد جهت مصارف صنعتي
 -4ارائه راهكارهاي عملي بهره برداري از ظرفيت هاي اجتماعي استان در راستاي مديريت پايدار
منابع آب
 -5ارائه راهكارهاي عملي جايگزين پساب با آب زيرزميني مصرفي در بخش كشاورزي
 -6ارزيابي اثرات كمي و كيفي ناشي از استقرار صنايع آالينده و پرمصرف بر منابع آب آن منطقه
 -7ارزيابي تغييرات كمي آب بر اقتصاد استان يزد

 -8ارزيابي تغييرات كيفي آب در بخش كشاورزي،شرب و صنعت
 -9ارزيابي لزوم اجراي طرح هاي جمع آوري فاضالب در مناطق مختلف استان يزد از منظر
حفاظت و بهره برداري از منابع آب
-11

ارزيابي و تعيين ظرفيت هاي توسعه اي بخش هاي مختلف مصرف كننده آب در استان

يزد به لحاظ محدوديت هاي كمي و كيفي منابع آب استان
-11

استفاده از شكستگيهاي (شقها) زمين با هدف تغذيه مصنوعي آبخوان

-12

استقرار سيستم مديريت دانش

-13

امكان سنجي استفاده از انرژي هاي نوين در استحصال منابع آبي در استان يزد باالخص

انرژي خورشيدي
-14

بررسي اثرات آلودگي سدهاي باطله معادن بر منابع آب زير زميني (مطالعه موردي)

-15

بررسي اثرات نشست زمين بر آبخوان (مطالعه موردي)

-16

بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آبي استان

-17

بررسي روند تغييرات كيفي آب زير زميني ناشي از افت سطح آب زيرزميني (مطالعه

موردي)
-18

بررسي و تحليل علل و ارائه راهكارهاي علمي جهت هوا گرفتگي خط لوله انتقال آب به

يزد حد فاصل مخازن ذخيره يزد و امين آباد كيلومترهاي  48تا  54و  62تا 71
-19

روشهاي فرهنگ سازي استفاده بهينه از آب

-21

روشهاي نوين استفاده از آبهاي غير متعارف (شور و لب شور) در بخش هاي مختلف

مصرف
-21

روشهاي نوين جمع آوري آب باران

-22

محاسبه بيالن آب مجازي در بخش،كشاورزي و صنعت در استان يزد (مطالعه موردي)

-23

محاسبه قيمت تمام شده،نحوه مناسب قيمت گذاري و تعيين ارزش اقتصادي پساب در

استان يزد
-24

روشهاي جديد استحصال آب

-25

روشهاي فرهنگ سازي استفاده بهينه از آب

-26

روشهاي نوين استفاده از آبهاي غير متعارف (شور و لب شور) در بخش هاي مختلف

مصرف
-27

روشهاي نوين جمع آوري آب باران

-28

محاسبه بيالن آب مجازي در بخش،كشاورزي و صنعت در استان يزد (مطالعه موردي)

-29

محاسبه قيمت تمام شده،نحوه مناسب قيمت گذاري و تعيين ارزش اقتصادي پساب در

استان يزد
-31

روشهاي جديد استحصال آب

-31

روشهاي فرهنگ سازي استفاده بهينه از آب

-32

روشهاي نوين استفاده از آبهاي غير متعارف (شور و لب شور) در بخش هاي مختلف

مصرف
-33

روشهاي نوين جمع آوري آب باران

-34

محاسبه بيالن آب مجازي در بخش،كشاورزي و صنعت در استان يزد (مطالعه موردي)

-35

محاسبه قيمت تمام شده،نحوه مناسب قيمت گذاري و تعيين ارزش اقتصادي پساب در

استان يزد

فناوري اطالعات

 .1احصاء خدمات قابل واگذاري به دفاتر پيشخوان خدمت دولت در دستگاه هاي اجرايي استان
 .2شناسايي خدمات قابل انجام بين دستگاه هاي دولتي به شكل الكترونيكي
.3تهيه طرح مهاجرت به نرم افزارهاي متن باز در دستگاه هاي اجرايي استان
 .4شناسايي و احصاء مشاغل عمومي و تخصصي قابل دور كار شدن در استانداري يزد و واحدهاي
تابعه

 .5شناسايي وضعيت موجود امنيت اطالعات دستگاههاي اجرايي استان
 .6تهيه برش اجرايي از برنامه هاي عملياتي اولويت دار سند جامع فناوري اطالعات استان
.7بروز رساني و استاندارد سازي خدمات الكترونيكي موجود در پرتال استان
.8

احصاء و مكانيزه كردن خدمات دولت به دولت ( )G 2Gدر دستگاههاي اجرايي استان

 .9آسيب شناسي دفاتر پيشخوان خدمات دولت وارائه راهكار جهت رفع آسيب هاي موجود
.11

اجراي طر ح آمايش دفاتر پيشخوان خدمات دولت درسطح استان

.11

بررسي و ارائه مدلي بومي براي پياده سازي مديريت دانش در استانداري

.12

پياده سازي سامانه نظام يكپارچه اطالعات و آمار مديريت ( )MISدر ا ستانداري

.13

طرح مهارت به متن باز در دستگاههاي اجرايي استان

.14

بررسي و اجراي سامانه الكترونيكي مديريت هوشمند قبوض

.15

تدوين مدل بلوغ سامانه مديريت امنيت اطالعات در دستگاه هاي اجرايي استان

 .1اثر كنترل پيشبين توان راكتيو  SVCبر متعادل سازي بارهاي نام متقارن شبكه هاي 20 KV
 .2استخراج مشخصه هاي ديناميك شبكه هاي توزيع برق استان يزد
 .3اجراي ارزيابي ريسك در مورد شبكه هاي توزيع برق استان (پايلوت شهرك صنعتي)
شركت توزيع
برق

 .4چشم انداز توسعه و بهينه سازي شبكه توزيع برق استان يزد
 .5استفاده از عناصر  FACTSدر شبكه هاي توزيع
 .6فرصت هاي استفاده از فناوري اطالعات در بهينه سازي كيفيت توان در شبكه هاي توزيع
برق استان يز د
 .7مطالعه تاثيرات هارمونيك شبكه باال دست بر شبكه هاي توزيع برق يزد
 .8تاثير تغييرات ولتاژ براغتشاشات هارمونيك هاي جريان در بارهاي خانگي

 .9ارائه روشي ساده جهت كنترل ولتاژ بهبود قابليت اطمينان و يكپارچه سازي منابع توليد
پراكنده موجود فصلي در شبكه بطور همزمان به منظور پيك سايي فصل تابستان در استان
يزد
 .11تخمين تلفات فني بر اساس مشخصات بار و فيدر در شبكه هاي توزيع برق در استان يزد
 .11بررسي تاثير گسترش مولدها و ادوات فتوولتائيك بر مديريت توزيع برق در استان يزد
 .12طراحي نوين شبكه هاي توزيع با حضور توليد پراكنده
 .13امكانسنجي بكارگيري خودروهاي خورشيدي جهت حمل و نقل داخل شهري در استان يزد
 .14تاثير گسترش بكار گيري و شارژينگ خودروهاي برقي در شبكه هاي توزيع برق استان يزد
 .15ارئه مدلي جهت ارزيابي اقتصادي عمليات شبكه در شركت توزيع برق استان يزد
 .16بررسي و ارزيابي اثرات جايگزيني كولرهاي گازي به جاي كولرهاي آبي با توجه به محدوديت
ها وظرفيت هاي بخش برق و آب در شهرستان يزد
 .17مطالعه و بررسي تاثيرات حذف شبكه هاي توزيع فشار ضعيف و افزايش ترانس هاي كم
ظرفيت در استان يزد
 .18تدوين شاخصهاي اولويت بندي طرحهاي اجرايي با توجه به محدوديت منابع مالي در
شركتهاي توزيع برق
 .19بررسي عوامل موثر در ايجاد تعادل بين كارو زندگي شخصي كاركنان
 .21بررسي همه جانبه تاثيرات نصب برفگيرهاي فشار ضعيف در تاسيسات توزيع برق
 .21تعيين عوامل مداخله گر در كار آفريني سازماني در شركت توزيع برق استان يزد
 .22طراحي زنجيره تامين تحت ريسك براي شركت توزيع برق يزد
 .23شناسايي پروژه هاي بهبود بر اساس تحليل فرآيندهاي كسب و كار در شركت توزيع برق
استان يزد
 .24تعيين معيارهاي خلق ارزش براي مشتري در شركت توزيع برق استان يزد

 .25اولويت بندي معيارهاي كيفيت خدمات در صنعت توزيع برق
 .26پيش بيني نرخ خاموشي هاي نا خواسته و هزينه سرويس و نگهداري در مناطق مختلف استان
يزد با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند
 .27چالشهاي پيشرو در بكار گيري  PV Smart Gridاز سوي مشتركين شركت توزيع استان يزد
 .28امكان سنجي و طراحي يك سيستم مديريت اطالعات شبكه با استفاده از مفاهيم cIoad
 .29طراحي چارچوب سازمان الكترونيكي مبتني بر فرآيند در شركت توزيع برق استان يزد
 .31طراحي يك سيستم پشتيبان تصميم براي ارزيابي و اولويت بندي پروژه هاي تحقيقاتي
 .31بررسي روش هاي خرده فروشي و ايجاد رقابت بين خرده فروشان با فرض آزاد سازي قيمت
حامل هاي انرژي
 .32بررسي تاثير كولرهاي خورشيدي در صورت ورود با شبكه توزيع استان يزد
 .33طراحي و ساخت توربين هاي كوچك باد جهت توليد برق در مقياس خانگي
 .34امكان سنجي توليد برق با استفاده از گازهاي توليدي در تصفيه خانه فاضالب يزد
 .35الزامات طراحي شبكه هاي توزيع به منظور گسترش سامانه هاي فتوو لتاييك در آينده
نزديك
 .36مطالعه روش هاي قيمت گذاري در بازار روزانه برق و ابداع روش بهينه با توجه به شرايط
اقليمي و مشتركين شركت توزيع برق يزد
 .37امكانسنجي طراحي و پياده سازي سيستم هاي اتوماسيون خريد و فروش از بازار بورس برق
در شركت
 .38مطالعه روش هاي پيش بيني بار كوتاه مدت با توجه به ويژگي هاي جغرافيايي و مشتركين يزد

شهري

آب و

فاضالب

 .1امكان سنجي سرمايه گذاري بخش خصوصي در طرح هاي اجرايي آب و فاضالب
 .2چگونگي مديريت تامين آب مشتركين پر مصرف درهنگام پيك مصرف
 .3طراحي و نمونه سازي كولر با مصرف حداقلي آب و انرژي در مناطق گرم و خشك (به صورت

برگزاري مسابقه دانشي)
 .4بررسي آلياژ مناسب براي شير آالت فلزي مدفون انشعاب
 .5بررسي و ارائه راهكارهاي اجراي بهبود كيفيت آب استحصالي از چاههاي آب شرب

 .1انجام مطالعات اجتماعي در رابطه با فناوري باروري ابرها در استان در قالب تدوين
پيوست فرهنگي فناوري مذكور
 .2بررسي امكان بكار گيري و نقطه يابي ژنراتورهاي زميني بارور سازي ابرها در استان
مركز ملي
تحقيقات و
مطالعات
باروري ابرها

يزد با هدف افزايش بارش
 .3برورز رساني امكانسنجي بارور سازي ابرها در استان يزد
 .4بررسي تاثير افزايش بارش بر كشاورزي و منابع آب عم از سطحي و زير زميني استان
يزد
 .5ارزيابي اقتصادي بكار گيري فن آوري بارورسازي ابرها جهت افزايش بارش در مقايسه
با ديگر روشهاي استحصال آب در استان يزد
 .1مقايسه هزينه هاي اجراو ساخت پروژه هاي كليد در دست با انواع چند مرحله اي
 .2روش هاي جديد تأمين مالي پروژه هاي طرح انتقال با الگوبرداري تطبيقي از تجارب ديگر

برق منطقه اي

كشورها
.3بررسي شيوه هاي نوين و اقتصادي سرمايش و گرمايش و رطوبت گيري غير الكتريكي يا كم
مصرف و شناسايي اولويت هاي اجرايي براي ايران
 .4مطالعه و بررسي روند استقرار و تعطيلي انواع صنايع انرژي بر و سود و زيان آنها در ساير
كشورها و پيشنهاد رويه مناسب استقرار يا تعطيلي آنها در منطقه يزد
 .5پتانسيل سنجي مشاغل خدمات بهره وري انرژي در استان
 .6الگو برداري از استراتژي هاي موفق مشاغل كم هزينه در حوزه انرژي در كشورهاي مختلف

مدير كل دفتر فني

 .1پژوهش و تحقيق جهت معرفي روشهاي كاهش مصرف آب در فضاي سبز (به غير از

سيستمهاي آبياري تحت فشار)
 .2تحقيق و بررسي جهت معرفي نوع مقاوم و كم آبخواه چمن جهت فضاي سبز استان
 .3تاثير هرس سر برداري بر روي درختان قديمي و يا جديد در فضاي سبز شهري
 .4تحقيق و بررسي جهت معرفي گونه هاي مرتعي مقاوم جهت فضاي سبز شهري
 .1بررسي ميزان خرابي ناشي از عبور بارها ي غير مجاز با تناژ غير مجاز در راه هاي روستايي
استان
 .2بررسي علل ساخت وسازهاي غير مجاز شهري وارائه راهكارهاي كاهش آن
 .3بررسي وضعيت سكونت وارائه الگوي مناسب سكونت در يزد
 .4بررسي زمينهاي بال استفاده در استان يزد وارائه راهكارهاي الزم جهت استفاده بهينه
 .5بررسي علل كاهش بازتاب خط كشي جاده هاي سطح استان يزد و ارائه راهكارها
 .6درجه بندي تقاطع هاي غير همسطح استان از لحاظ ظرفيت باربري
 .7امكان سنجي اجراي رويه هاي آسفالتي  SMAدر استان

راه و شهرسازي

 .8بررسي محورهاي مواصالتي استان از لحاظ پدافند غير عامل (پل ها ،ترانشه ها)..... ،
 .9بررسي قير مناسب در آسفالت استان و تهيه دستورالعمل اجراي آن
 .11طراحي و تهيه سند جامع پژوهشي
 .11ارائه الگويي جهت تبديل شدن به سازمان يادگيرنده در اداره كل راه وشهرسازي يزد
 .12بررسي ميزان تنش در محيط كار وارائه راهكارهاي كاهش آن
 .13بررسي علل خرابي پل هاي آبروئي محوريزد  -طبس و ارائه راهكار مناسب (تهيه فلوچارت،
با بررسي فني و اقتصادي
 .14شناسايي آسيب در سازه پلها با استفاده از پاسخ سازه درحوزه زمان و ارائه راهكارهاي
كاربردي
 .15چگونگي ارزيابي ادارات در بحث كاهش حوادث جاده اي و رتبه بندي استانها

 .16بررسي تاثير معادن سطح استان بر روي وضعيت جاده هاي روستايي – اصلي
 .17بررسي تاثير درزگيري انجام شده در كنترل و ايجاد تركهاي متداول
 .18بررسي محورهاي استان از لحاظ حوادث رانندگي ناشي از عوامل مختلف (خواب آلودگي –
برخورد با شتر – تصادف رخ به رخ )و ارائه راهكارهاي مناسب
 .19بررسي علل كاهش اصطگاك رويه هاي آسفالتي در مناطق گرمسيري و ارائه راهكار بررسي
علل قير زدگي در مناطق كويري و ارائه راهكار مناسب
 .21مطالعه وتهيه طرح همانند سازي اطالعات در راستايي پدافند غيرعامل و مجازي سازي
 .21تدوين جايگاه بافت تاريخي در طرح جامع حمل ونقل شهر يزد
 .22تهيه طرح جامع شناسايي وتعريف پروژه هاي مشاركتي براي زمين هاي مرغوب سازمان
 .23بررسي وضعيت بافت تاريخي يزد به منظور تدوين راهكارهايي براي حفظ سكونت وفعاليت
مردم بومي در بافت تاريخي يزد
 .24مطالعه وبررسي ميزان استفاده از مديريت مشاركتي وارائه راهكارهايي جهت افزايش آن در
اداره كل راه وشهرسازي يزد
 .25مطالعه وبررسي ميزان انگيزش كاركنان وارائه راهكارهايي جهت افزايش آن در اداره كل
راه وشهرسازي يزد
 .26مطالعه واستقرار نظام يكپارچه مديريت دانش ،اطالعات و آمار مديريت با رويكرد
مكانيزاسيون فرآيندهاي سازماني
 .27طراحي سيستم جامع كنترل پروژه
 .1راهكارهاي كاهش تصادفات و خسارات مالي و جاني با استفاده بهينه از تجهيزات ترافيكي
 .2بررسي تحليل و ارزيابي زمان تاخير در جابجايي بار (تخليه و بار گيري در مبدا و مقصد) و ارائه

حمل و نقل و پايانه ها

روشهاي كاهش آن با ارائه مطالعه موردي
 .3طراحي مدل مكانيابي دستگاههاي تردد شمار الكترونيكي با هدف استخراج آمار  AADTدر شبكه
راهها

 .4طراحي مدل برآورد تقاضاي حمل و نقل بار با استفاده از آمار حاصل از تردد شمارهاي جاده اي
 .5طراحي مدل بر آورد تقاضاي حمل و نقل مسافر با استفاده از آمار حاصل از تردد شمارهاي جاده اي
 .6طراحي مدل مميزي نگهداري تاسيسات جانبي راهها
 .7طراحي مدل اولويت بندي احداث تاسيسات جانبي راهها
 .8تحليل عامل سرعت و مولفه هاي مرتبط با آن در ايمني جاده اي با رويكردهاي فني و اقتصادي
 .9طراحي مدل شاخصهاي خطر بالقوه راهها بر اساس تخلفات ترافيكي رانندگان
 .11طراحي مدل ارزيابي فني و اقتصادي مديريت واحد( سيستم يكپارچه ) خدمات رساني
جاده اي
 .11تحليل اثرات حمل و نقل يك سرباز بر افزايش هزينه حمل و نقل و ارائه راهكارهاي كاهش آن
 .12تحليل و ارزيابي پديده خود مالكي ناوگان حمل و نقل جاده اي و ارائه راهكارهاي مناسب رفع آن

 .1تهيه بانك جامع مشخصات خاك در اراض زراعي و باغي استان يزد و پهنه بندي رقومي سه
بعدي خصوصيات خاك
 .2تعيين الگوي اقتصادي كشت مناطق مختلف استان با محوريت مصرف بهينه اب
 .3كارايي سويه هاي غير توكسين زاري آسپرژيلوس فالووس در كنترل بيولوژيك افالتوكسين
پسته
 .4تهيه بانك اطالعاتي قنوات استان
جهاد كشاورزي

 .5پايش وضعيت نيترات در آبهاي زير زميني محصوالت گلخانه اي استان
 .6ارزيابي افزايش بهره وري بلدرچين با استفاده از تعيين احتياجات مواد مغذي  ،بهبود ظرايط
محيطي و اصالح نژاد
 .7بررسي  ،ارائه و ترويج راهكارهاي افزايش بهروري از نهاد هاي كشاورزي با محوريت آب در
باغات مزراع استان
 .8تعيين متغير هاي تاثير گذار بر پذيرش بيمه محصوالت كشاورزي در ميان كشاورزان استان

يزد
شهرداري
 .1امكان سنجي پيش بيني بلند مدت اقليمي بالياي جوي(خشكسالي  ،سيل ،تگرگ ،طوفان،
بهمن ،صاعقه ،مه دود ،آلودگي هاي بحراني هوا) ،در مناطق مختلف استان در بازه هاي
مختلف زماني
 .2طراحي سيستم هاي جامع هشدار بالياي جوي (خشكسالي ،سيل ،تگرگ ،طوفان ،بهمن،
صاعقه ،مه دود ،آلودگي هاي بحراني هوا و  ) ...در استان در بازه هاي مختلف زماني
 .3طرح جامع خطر پذيري سيل ،زلزله و آلودگي هوا
 .4پهنه بندي ريسك بالياي جوي (خشكسالي  ،سيل ،تگرگ ،طوفان  ،بهمن ،صاعقه ،مه دود،
آلودگي هاي بحراني هوا و  ) ...در نقاط مختلف
 .5تهيه اطلس اقليمي بالياي طبيعي شهرستانها
بخش خدمات شهري

مديريت
بحران

 .6تحليل الگوهاي سينوپتيكي طوفانهاي گرد وخاك
 .7تحليل الگوهاي سينوپتيكي خشكساليهاي فراگيردر سطح استان
 .8مطالعه الگوهاي سينوپتيكي بارشهاي سيل زا در حوضه هاي منتخب
 .9امكان سنجي پايش خشكسالي با استفاده از شاخصهاي  ،PDIپالمر و ...
 .11بررسي و تحليل تاريخ آغاز و خاتمه بخبندانهاي تابشي و فرا رفتي در مناطق سردسير استان
 .11جفت كردن مدلهاي هواشناسي و آب شناسي به منظور پيش آگاهي سيل در حوضه هاي سيل
زا
 .12بر آورد حداكثر سيل محتمل در حوضه هاي آبريز منتخب استان
 .13پهنه بندي يخبندان هاي خسارت بار در بازه زماني گلدهي درختان در شهرستانها
 .14بررسي سرما زدگي محصوالت كشاورزي و روشهاي پيش بيني آن
 .15برسي مناطق مستعد استفاده از فناوري باروري ابرها به منظور كاهش اثرات خشكسالي

 .16پيش بيني پديده هاي آب و هوايي به كمك داده هاي راداري (بارش تگرگ ،شدت تالطم،
تخمين رواناب ،مناطق در معرض بارش شديد ،طوفانهاي گرد وخاك).... ،
 .17مطالعه حوزه هاي آبريز با شناخت خصوصيات هواشناسي آبشناسي منطقه
 .18امكان سنجي ارائه پيش بيني هاي كوتاه مدت(ساعتي  ،روزانه  ،و فصلي و منطقه اي (بزرگ
مقياس و ميان مقياس و ريز مقياس) پارامترهاي هواشناسي و هيدرولوژي با استفاده از
روشهاي مختلف آماري:سري هاي فوريه ،منطق فازي ،شبكه هاس عصبي مدلهاي آماري
مانند SDSM
 .19امكان سنجي ارائه پيش بيني هاي كوتاه مدت (ساعتي  ،روزانه  ،و فصلي و منطقه اي (بزرگ
مقياس و ميان مقياس و ريز مقياس پارامترهاي هواشناسي و هيدرولوژي با استفاده از طراحي
مدلهاي عددي و يا استفاده از مدلهاي عددي)
 .21صحت سنجي و كاليبره سازي مدلهاي فوق در بازده هاي زماني و محدوده هاي مكاني يكسان
به منظور مقايسه ،تعيين دقت و كاربري بهينه آنها در پيش ببيتي
 .21امكان سنجي ارائه پيش بيني هاي فصلي با استفاده از شاخص هاي دور پيوند مانند ،ENSO
... ،NO ،NCP ،MJO ،MA ،NAO
 .22طراحي مدلهاي عددي پيش بيني آب و هوا در مقياس جهاني و يا به اجرا در آوردن مدلهاي
آماده مانندGCM
 .23شناسايي مناطق باد خيز در جهت بهره برداري از انرژي بادي
 .24مطالعه اقليمي مختلف كشور با كمترين مقدار ابرناكي جهت بهره برداري از انرژي خورشيدي
 .25تعيين پتانسيل انرژي خورشيدي در سطح استان هاي پر تابش كشور
 .26بررسي شاخصهاي آسايش زيستي و به كار گيري پتانسيلهاي اقليمي در معماري
 .27طراحي شهر ي بر اساس خصوصيات اقليمي منطقه
 .28امكان سنجي ارائه پيش بيني هاي فصلي ،كوتاه مدت و هشدارهاي به موقع براي مقاصد
كشاورزي در مناطق مختلف و براساس نوع محصول

 .29تهيه اطلس هواشناسي كشاورزي و پهنه بندي آن براي محصوالت مختلف در استان
 .31ايجاد سيستم هاي پيش آگاهي آفات و بيماريهاي گياهي مهم استان
 .31ارزيابي پارامترهاي هواشناسي در ارتباط با رشد محصوالت مختلف كشاورزي و عملكرد
محصوالت زراعي استراتژيك كشور
 .32طبقه بندي زراعي استان در دهه هاي آينده
 .33پهنه بندي اقليم كشاورزي شهرستانها
 .34مطالعه سرما زدگي محصوالت كشاورزي وروشهاي پيش بيني آن در شهرستانهاي سردسير
استان
 .35مطالعه اثرات تغييراقليم برخصوصيات فنولوژيكي وفيزيولوژيكي محصوالت كشاورزي مختلف
 .36ارزيابي تغييرات اقليمي استان در گذشته ،حال و آينده توسط مدل هاي مختلف اقليم منطقه
اي از جملهRegCM،PRECISو ...
 .37مطالعه اقليم استان در گذشته ،حال و آينده با استفاده از مدل هاي مختلف اقليمي از
جملهDSM ،Magicscengen،LARS،WG
 .38پهنه بندي اقليمي استان از منظر تطابق با سناريوهاي اقليمي معتبر
 .39تهيه اطلس اقليمي هواشناسي استان
 .41تهيه بانك داده هاي اقليمي -هواشناسي استان به صورت شبكه ريز مقياس
 .41طراحي ربات هاي امدادگر
 .42تدوين نرم افزارها و فناوري هاي پيشرفته در مديريت بحران
 .1امكان سنجي معرفي گوزن زرد به جنگل هاي باغ شادي
حفاظت محيط
زيست استان يزد

 .2ارزيابي كارايي مناطق پيشنهادي قرق هاي اختصاصي در استان يزد
 .3آسيب شناسي قوانين و مقررات محيط زيست طبيعي از ديدگاه حقوقي
 .4پايش خشكسالي و اولويت بندي مناطق چهارگانه محيط زيست جهت تخصيص بهينه منابع

مالي و اعتباري و اجراي پروژه هاي مقابله با خشكسالي
 .5بررسي مولكولي گونه هاي برجسته حيات وحش استان با هدف شناسايي بهتر واحدهاي
حفاظتي
 .6اثر فعاليتهاي معدني بر منابع طبيعي مناطق و برآورد ميزان خسارت وارده بر محيط زيست
استان در معادن فلزي و غير فلزي
 .7شناسايي پرندگان مهاجر و مسيرهاي مهاجرت در استان و تهيه راهنمايي صحرايي پرندگان
 .8بررسي تنوع گونه اي و پراكنش خفاش هاي استان
 .9شناسايي تكميلي فون خزندگان استان
 .11تعيين نقاط داغ تصادفات حيات وحش در شبكه راههاي استان
 .11شناسايي و درجه بندي حفاظتي غارهاي استان
 .12تعيين ارزش اقتصادي پناهگاه حيات وحش دره انجير
 .13تعيين ارزش اقتصادي منطقه حفاظت شده كوه بافق
 .14مكان يابي و طراحي كريدورهاي عبور يوز از جاده يزد -طبس در پناهگاه حيات وحش دره
انجير
 .15بررسي فون پرندگان استان با هدف اكولوژيكي و گردشگري
 .16امكان سنجي استفاده از فن آوري هاي نوين در حفاظت از محيط زيست و مناطق حفاظت
شده
 .17بررسي وضعيت پراكنش و جمعيت يوزپلنگ در كلوت سرخابي و منطقه كلوت خرانق
 .18بررسي اثرات رقابتي حضور گرگ در زيستگاههاي يوز(مطالعه موردي :سياهكوه اردكان)
 .19ارزيابي و بررسي علل كاهش جمعيت آهوي ايراني در منطقه حفاظت شده كالمند بهادران و
راهكارهاي احياء پايدار جمعيت آن
 .21تهيه كليد شناسايي پستانداران استان يزد با استفاده از مو

 .21برآورد تراكم جمعيت هوبره در قره تپه خاتم با استفاده از روشهاي فاصله اي
 .22اثر تغييركاربري برمنابع طبيعي (آب ،پوشش گياهي و  ) ...منطقه كالمند
 .23بررسي ظرفيت برد تغذيه اي گورخر ايراني در منطقه حفاظت شده كالمند بهادران
 .24انتخاب زيستگاههاي مناسب طبيعي براي معرفي گورخر در استان
 .25تهيه كليد شناسايي پرندگان استان يزد با استفاده از پر
 .26مطالعه روش كاهش اثرات خشكسالي بر منابع بيولوژيك در پناهگاه دره انجير يا سياهكوه يا
كالمند
 .27نياز سنجي و تعيين اولويت آموزشي بر روي جوامع محلي
 .28بررسي بهترين تكنيكها و روشهاي آموزش محيط زيست در مدارس
 .29بررسي تكنيك هاي ارزيابي مشاركت ساكنان بومي و دامداران مناطق چهارگانه در حفاظت
 .31تهيه كليد شناسايي پرندگان استان يزد با استفاده از پر
 .31بررسي شيوه هاي مناسب آموزشي ،ترويجي و مشاركتي در جهت پايداري اهداف حفاظتي
 .32بررسي ميزان اثر سرشاخه خواري گوزن هاي زرد باغ شادي بر سالمتي درختان جنگل
 .33بررسي استفاده از زيستگاه و تعيين گستره خانگي جمعيت گورخر رها شده در منطقه كالمند
 .34ارزش گذاري اقتصادي موزه هاي تاريخ طبيعي استان (آموزش و پژوهش حفظ ژن ها و
توريسم)
 .35مطالعه تنوع زنتيكي جمعيت قوچ و ميش پناهگاه حيات وحش بوروئيه
 .36مطالعه اكولوژيك گونه هاي برجسته حيات وحش استان
 .37بررسي و بومي سازي مدل ها و الگوهاي موفق فرهنگ سازي محيط زيست (مطالعه موردي:
بوروئيه)
 .38بررسي وضعيت گونه هاي گياهي داراي ارزش حفاظتي در مناطق شكارممنوع استان
 .39مطالعه اكولوژيك خرهاي وحشي شده در مناطق استان يزد

 .41مطالعه محاسبه نيازهاي آبي سد كاسه رود ابركوه
 .41مطالعه محاسبه نيازهاي آبي تاالب تصفيه خانه فاضالب
 .42شناسايي آفات و امراض گياهي در جنگل باغ شادي و راهكارهاي مقابله با آن
 .43طرح جامع كاهش آلودگي خاك در استان يزد.
 .44طرح جامع كاهش آلودگي آب در استان يزد.
 .45طرح مطالعاتي اجراي مدل هاي پيش بيني هشدار وضعيت آلودگي هوا در استان.
 .46پهنه بندي آلودگي منابع آبهاي زيرزميني وسطحي استان .
 .47طراحي وايجاد سامانه مديريت زيست محيطي منابع آب وخاك  ،هوا.
 .48تهيه اطلس آالينده هاي (آب  ،خاك  ،هوا) در استان .
 .49طراحي وايجاد بانك اطالعاتي پايشي آب  ،خاك  ،هواو پسمانددر استان.
 .51مطالعا ت نيازسنجي  ،مكانيابي وساماندهي ايستگاههاي پايش كيفي آلودگي هواي محيط
(سيار وثابت) در سطح استان.
 .51مطالعه سيستمهاي پايش لحظه اي موردنياز جهت پايش آلودگي فاضالب هاي خروجي از
واحدهاي صنعتي  ،معدني  ،شهركهاي صنعتي  ،واحدهاي خدماتي وشهري استان .
 .52انجام مطالعات پيشگيري  ،كنترل وكاهش آلودگي معادن فلزي استان .
 .53ارزيابي وتحليل تطبيقي توان هاي محيطي با مدل اجرايي توسعه استان .
 .54شناسايي واحدهاي صنعتي مشمول خروج از محدوده هاي شهري.
 .1طرح بررسي كفايت ايستگاههاي آتش نشاني يزد
آتش نشاني

 .2روش هاي ارتقاء فرهنگ عمومي شهروندان در زمينه ايمني و فرهنگ سازي
 .3طرح تخليه اضطراري در بيمارستانها ،سينماها ،آپارتمان ها ،مراكز آموزشي ،مساجد ،اماكن
تجاري ،مراكز اداري ،تصرف هاي صنعتي و ( ...هر كدام يك پروژه مستقل باشد كه ضمن ارائه
كلي طرح ،يك ساختمان خاص در شهر يزد را نيز بررسي گردد)

 .4تأثير استرس بر عملكرد كاركنان سازمان آتش نشاني يزد
 .5تأثير رضايت شغلي بر عملكرد كاركنان سازمان آتش نشاني يزد
 .6بررسي مسايل ايمني در طراحي وساخت اماكن مسكوني ،مراكز آموزشي ،مراكز درماني ،اماكن
تجمعي ،تصرف هاي صنعتي ،اماكن تجاري ،مراكز اداري و( ...هر كدام يك پروژه مستقل باشد
كه ضمن بررسي كلي ضوابط و دستورالعملها يك ساختمان خاص در شهر يزد را نيز بررسي
نمايد)
 .7طرح احداث پارك ايمني و آتش نشاني در سازمان براي گروه سني  11-15سال
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ارتقا وضعيت دسترسي هاي خودرو هاي آتش نشاني در سطح شهر جهت كاهش زمان
رسيدن به حريق و حوادث

 .1معرفي مناسب ترين (به صرفه ترين  ،پايدار ترين و قابل اجراترين) روش هاي كنترل
فرسايش بادي در رخساره هاي مختلف برداشت منطقه دشت يزد -اردكان
 .2بررسي تاثير پوشش گياهي (جنگل هاي دست كاشت و طبيعي ،مراتع) پيرامون شهر يزد در

منابع طبيعي و آبخيزداري

كاهش انواع آلودگي هاي زيست محيطي با تاكيد بر ريز گردها
 .3بررسي و جمع بندي فعاليتهاي تحقيقاتي  ،اجرائي،آموزشي و ترويجي انجام شده پيرامون
ذخيره نزوالت آسماني در مراتع استپي و بياباني استان يزد
 .4تعيين سطح مرتع و تعداد دام اقتصادي براي هر خانوار در مراتع استان (ييالقي و قشالقي)
 .5بررسي عوامل خشكيدگي درختان و درختچه ها جنگل هاي طبيعي خاتم (شناسايي آفات و
بيماريها و بهترين روش مبارزه)
 .6معرفي بهترين شيوه جنگلكاري در مناطق جنگلي استان
 .7تعيين مناسب ترين مدل برآورد ميزان فرسايش و رسوب در حوزه هاي آبخيز فاقد آمار در
مناطق مختلف استان (مطالعه موردي)
 .8ارائه راهكارهاي مناسب جلب مشاركت بهره برداران حوزه هاي آبخيز در اجراي طرح هاي
منابع طبيعي و آبخيزي

 .9بررسي اثر بخشي عمليات مختلف آبخيزداري در حوزه هاي آبخيز مناطق خشك و نيمه
خشك استان (مطالعه موردي)
 .11معرفي بهترين شيوه بهره برداري و رويشگاه انغوزه در استان
 .11تحليل ،آناليز و پياده سازي سرويش امنيتي شبكه درون سازماني
 .12بررسي شناخت و نگرش افكار عمومي (مردم و مسئولين) به بخش منابع طبيعي و آبخيزداري
استان يزد
 .13اولويت بندي عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري نيروي انساني كارمندان اداره منابع طبيعي و
آبخيزداري استان يزد (با تأكيد بر ايجاد نگرش و توانمند سازي كاركنان)
 .1تغيير اقليم در استان
هواشناسي

 .2اقليم آسايش استان
 .3پديده گرد و غبار در استان
 .4پيش بيني عددي

ثبت اسناد و
امالك

.1

مطالعه و بررسي كاداستر استان يزد و توسعه و بهبود آن

 .1ساماندهي سيما ،منظر و مبلمان شهري شهر يزد
 .2شناسايي عوامل موثر بر ساخت و سازهاي غير مجاز يزد و ارائه راهكارها
اداره كل امور
شهري و
شوراها

 .3شناسايي پيش آيندها موثر بر عدم استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در شهرداري ها و
ارائه راهكارها(مطالعه موردي شهرداري يزد)
 .4شناسايي خالء هاي قانوني در حوزه هاي مختلف شهرداري ها
 .5بررسي و ارزيابي اثرات اجتماعي  ،اقتصادي  ،فرهنگي و زيست محيطي پروژه هاي عمراني و
خدماتي شهرداري يزد

سازمان

 .1نقش تشكلها و تعاونيهاي تخصصي در توسعه پايدار بخش كشاورزي و پويايي اقتصاد

تعاوني
روستايي

روستا
 .2آسيب شناسي و تحليل نقش تشكلها در بازاريابي و بازار رساني توليدات كشاورزي
 .3تحليل زيان ده شدن تشكلهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و راهكارهاي پيشنهادي
جهت ارتقاء وضعيت و ساماندهي آنها
 .4آسيب شناسي تعاونيهاي روستايي زنان به منظور ارائه راهكارهاي توانمند سازي آنها
 .5تحليل چالشها و فرصتهاي پيش رو تشكلهاي تعاوني در راستاي پذيرش مفاد سياستهاي
اصل .44
 .6تحليل نقش و اثر بخشي حسابرسي و نظارت در توسعه فعاليت تعاوني ها
 .7ارزيابي و تحليل سطح كارايي و بهره وري در تعاونيهاي روستايي و كشاورزي
 .8نقش تعاونيهاي روستايي و كشاورزي در توسعه گردشگري
 .9راهكارهاي دستيابي به سهم  25در صدي بخش تعاون در اقتصاد كشور
 .11نقش تشكلهاي تعاوني در توسعه فرهنگ تعاون
 .11تحليلي بر اثر بخشي صنايع تبديلي و تكميلي در اقتصاد روستا با تاكيد بر جايگاه شبكه
تعاونيهاي روستايي

 .1بخش بندي گروههاي مشتريان پذيرنده درگاه پرداخت اينترنتي ( )PGو طراحي برنامه هاي بازاريابي ويژه آنها
 .2طراحي و تدوين برنامه هاي بازاريابي ويژه گروه هاي صنفي  7گانه مشتريان
 .3شناسايي نيازها،انتظارات و رفتار بانكي فعاالن صنوف مختلف (  7صنف)
حوزه اقتصاد و اشتغال

بانك كشاورزي

 .4بازطراحي و تدوين برنامه بازاريابي ويژه گروه هاي زنان (طرح هاي چهار گانه ايران)
 .5باز طراحي شيوه هاي شناسايي مشتريان ويژه
 .6مطالعه تطبيقي خدمت قابل ارائه به مشتريان ويژه
 .7شناسايي الگو هاي رفتاري گروه هاي  14گانه مشتريان  CRMبا استفاده از روش خوشه بندي

 .8طراحي و تدوين الگوي عملياتي بازاريابي مناسبتي براي گروه هاي مختلف مشتريان CRM
 .9طراحي بسته هاي خدمت مناسب به تفكيك بخش هاي  14گانه مشتريان
 .11طراحي و پياده سازي برنامه هاي تشويقي و ترغيبي مناسب هر گروه از مشتريان  14گانه بانك
 .11طراحي الگوي مناسب براي احياي ارتباط با مشتريان ارزشمند غير فعال يا رها شده
 .12ارزيابي جذابيت طرحها و خدمات ويژه بانك و ارئه پيشنهادها
.13

ارائه الگوي مديريت خدمات و محصوالت بانك مبتني بر مديريت چرخه عمر

 .14طراحي الگوي (نظام) سنجش اثر بخشي تبليغات بانك
.15مطالعه،طراحي پياده سازي نظام توسعه خدمات و محصوالت جديد بانكي ()N.S.D
 .16مطالعه امكان سنجي ،استقرار و پياده سازي خدمات بانك هاي كشاورزي و توسعه دنيا با بانك كشاورزي ايران
.17

بررسي و مقايسه انتظارات و رفتار بانكي مشتريان در گروه هاي مختلف مشتريان

.18

زنان شهري شاغل و زنان شهري خانه دار

 .19مردان شاغل روستايي و زنان شاغل روستايي (شاغل در زير بخش هاي كشاورزي)
 .21مردان شاغل در بخش كشاورزي -شهري و مردان شاغل در خارج از بخش كشاورزي – شهري
 .21شركت هاي فعال در زير بخش هاي كشاورزي
.22

شركت هاي فعال خارج از بخش كشاورزي

.23

شناسايي وقفه هاي خدمت رساني به مشتريان در شعب و ارايه راهكارها در بخش خدمات بانكداري خرد

.24

بررسي و شناسايي راهكارهاي مشعوف سازي مشتريان خرد در بانك كشاورزي

.25

بررسي و شناسايي راهكارهاي مشعوف سازي مشتريان شركتي در بانك كشاورزي

.26

بخش بندي مشتريان و مخاطبان اينترنت بانك بر مبناي انتظارات آنها از خدمت

.27

بخش بندي مشتريان و مخاطبان طرح ايران بر مبناي انتظارات آنها از خدمت

.28

بخش بندي مشتريان و مخاطبان طرح  77بهره گستر بر مبناي انتظارات آنها از خدمت

.29

بخش بندي مشتريان و مخاطبان طرح آتيه بر مبناي انتظارات آنها از خدمت

.31

بخش بندي مشتريان و مخاطبان پايا و ساتنا بر مبناي انتظارات آنها از خدمت

.31

بخش بندي گروههاي مشتريان پذيرنده درگاه پرداخت اينترنتي ( )PGوطراحي برنامه هاي بازاريابي ويژه

آنها
.32

طراحي و تدوين برنامه هاي بازاريابي ويژه گروه هاي صنفي  7گانه مشتريان

.33

شناسايي موسسات و اتحاديه هاي فعال در بخش كشاورزي به تفكيك قاره اي و پتانسيل هاي موجود به

منظور انجام همكاري هاي مشترك بانك و موسسه موره اشاره
.34

فرآيند كاري اطالعات موجود در سيستم نرم افزار نظارت مكانيزه

.35

مطالعه تطبيقي شيوه هاي بودجه بندي در بانك هاي معتبر دنيا

.36

بررسي راهكارهاي نظارت،كنترل وكاهش هزينه هاي كارگزاران بخش خصوصي صندوق بيمه كشاورزان در

استان
.37

امكان سنجي طراحي و استقرار بودجه ريزي عملياتي در بانك كشاورزي در استان

.38

بررسي و شناسايي تركيب بهينه ي منابع (سپرده ها) و مصارف (تسهيالت) بانك كشاورزي در استان

.39

ارايه ي راهكارهاي مديريت بهينه هزينه هاي بانك كشاورزي در استان

 .41بررسي اثر بخشي و سودمندي طرح هاي تسهيالت اعطايي در قالب وجوه اداره شده بانك كشاورزي در استان
 .41امكان سنجي طراحي مدل مناسب مديريت نقدينگي در بانك كشاورزي و ارايه راهكارهاي اجرايي آن

 .1تدوين استراتژي سيستم يكپارچه گمركي ()Action Plan Strategic
گمرگ

 .2تدوين و اجراي مدل تعالي سازماني براي گمركات كشور
.3

انجام مطالعات تطبيقي ،تشريفات گمركي (فرآيند هاي گمركي) كشور با كشورهاي موفق دنيا

.4بررسي رابطه بين تسهيل تجارت خارجي با ميزان شفافيت قوانين و مقررات صادرات و واردات و قانون امور
گمركي و آيين نامه هاي اجرايي آن
مطالعه تطبيقي تعرفه موثر كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي نوظهور و توسعه يافته

.5

 .6مطالعه تطبيقي اعمال مديريت واحد مرزي (موضوع ماده  12قانون امور گمركي)
.7

مقايسه تطبيقي قوانين ومقررات گمركي با اسناد بين المللي ساير گمركات كشورهاي منتخب

.8

ارائه الگوي مناسب جهت استاندارد سازي فرآيند ها بر اساس استانداردهاي بين المللي و كنوانسيون

تجديد نظر شده كيوتو
 .9نقش و تأثير كنوانسيون هاي بين المللي در تسهيل تجارت قانوني
.11

همسو سازي قوانين و مقررات امور گمركي با قوانين و مقررات ملي و بين المللي

.11

بررسي وضعيت عملكردي گمرك كشور (از منظر حكمراني خوب) و مقايسه آن با كشورهاي موفق

.12

طراحي و پياده سازي شيوه هاي مشاركت بخش خصوصي در ارتقاي زير ساختهاي گمركي و برون سپاري

امور تصدي گرايانه
.13

الزامات و راهكارهاي اعمال كنترل و حسابرسي پس از ترخيص كاال با تأكيد بر تجارب جهاني

.14

طراحي و اجراي پايلوت مديريت ريسك هوشمند محور

.15

تدوين استراتژي يكپارچه منابع انساني،اصالح و بهبود سيستم (نحوه اصالح ،جذب ،آموزش ،حفظ ،ارتقاء،

توزيع ،نقل و انتقال و جبران خدمات كاركنان)
.16

طرح ترجمه و به روز رساني يادداشت هاي توضيحي نمانكالتور

.17

طرح پنجره مشترك مجازي و پذيرش و تبادل اسناد با ساير كشورها

.18

طراحي و الگو مناسب جهت طبقه بندي كاال از منظر سرمايه اي ،واسطه اي و مصرفي در ايران

.19

نقش گمرك در تأمين ثبات و امنيت فضاي كسب و كار در كشور

.21

طراحي مدل اجرايي اثر بخشي آموزش

.21

بررسي شيوه هاي يادگيري كاركنان گمرك

.22

طراحي مدل تحليل اطالعات گمركي (ايجاد پايگاه دانش مدل)

 .1بررسي اثر صادرات استاني بر اشتغال در استان
 .2بررسي اثر واردات استاني نهاده هاي واسطه اي بر توليد استان
 .3بررسي رابطه سهم استان از تجارب خارجي كشور با ميزان فقر در استان
 .4بررسي موانع اداري و حقوقي سرمايه گذاري خارجي استان
 .5بررسي پتانسيل ها و ظرفيت هاي بالوه اقتصادي استان و موانع و چالش هاي پيش رو
 .6بررسي عوامل و موانع جذب سرمايه داخلي و خارجي در استان با تأكيد بر شاخص هاي بهبود فضاي كسب و كار
و ارائه راهكارهاي رفع ان
امور اقتصاد و دارايي

 .7بررسي و پايش فضاي كسب و كار استان با تأكيد بر اجراي طرح سنجش و ارزيابي شاخص هاي فضاي كسب و
كار و ارائه راهكارهاي بهبود آن
 .8بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري و ارائه راهكارهاي بهبود شاخص هاي اشتغال استان
 .9تأثير تسهيالت بانكي بر اشتغال استان
 .11تأثير تسهيالت بانكي بر توليد و توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي استان
 .11بررسي روشهاي تأمين مالي بانگاههاي فعال در استان و ميزان اتكا به منابع مختلف
 .12بررسي و تحليل آثار اجراي هدفمندسازي يارانه ها بر بخش هاي اقتصادي و توليدي استان
 .13بررسي عملكرد مشوق هاي مالياتي در سطح استان (آثار مشوق هاي مالياتي بر توليد ،سرمايه گذاري،
محروميت زدايي و )...
 .14تدوين كتاب فرصت هاي سرمايه گذاري استان يزد
 .15ويرايش و به روز نمودن كتاب يزد فرصتي براي سرمايه گذاري
 .16كتاب مشوق هاي سرمايه گذاري در بعد ملي و استاني
 .17كتاب تجربيات موفق سرمايه گذاري در استان(داخلي و خارجي)

 .18تدوين كتابچه هاي راهنماي سرمايه گذاري در بخش هاي صنعت ،معدن  ،كشاورزي ،خدمات و ميراث فرهنگي
 .1بازنگري و بروزرساني سند توسعه اشتغال و سرمايه گذاري استان
 .2بررسي علت نوسانات نرخ بيكاري و مشاركت اقتصادي واشتغال ناقص استان به تفكيك شهرستاني
تعاون،كار و رفاه اجتماعي

 .3عوامل موثر بر تسهيل تبديل طرحهاي نوآور به فعاليت هاي كارآفرينانه در استان يزد
 .4پژوهش در خصوص موضوع نوآوري باز و ارتباط آن با توسعه كارآفريني
 .5تعيين ميزان و عوامل موفقيت شركت هاي دانش بنيان و طرحهاي كارآفريني در استان و شناسايي عوامل
شكست و ناكامي شركت هاي ناموفق
 .1تهيه سند نظام آماري استان
 .2تهيه شناسنامه اقالم آماري و بررسي كيفيت اقالم آماري دستگاههاي اجرايي استان يزد
 .3بررسي سيستم هاي اطالعات – عمليات دستگاههاي اجرايي استان يزد
 .4تجزيه و تحليل نتايج طرحهاي آماري بخصوص صنعت  ،معدن و حساب هاي اقتصادي

مدير كل آمار و اطالعات

 .5بررسي و پيش بيني شاخص هاي جمعيتي استان يزد تا سال 1414
 .6تحليل ساختار سني – جنسي جمعيت استان يزد در سال 1391
 .7تحليل نتايج حسابهاي منطقه اي استان يزد طي دوره ()79-91
 .8بررسي و پيش بيني شاخص هاي جمعيتي استان يزد در سال 1414
 .9بررسي علل خطاهاي آماري سالنامه آماري استان و راههاي رفع آن.
 .1مدل سازي توزيع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه استاني در سال 94

مدير كل برنامه ريزي و

 .2مديريت اسناد توسعه اي استان يزد و تدوين و بروز رساني سند ملي و نظريه پايه توسعه استان

بودجه

 .3شاخص مند نمودن توزيع اعتبارات هزينه اي در دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استان
 .4تدوين سند آمايش استان

مدير كل امور اقتصادي و
بين الملل

-1

شاخص مند نمودن توزيع تسهيالت تكليفي و اشتغالزايي استان

-2

تدوين سند راهبردي توسعه روابط بين الملل استان

-3

بررسي تاثير تسهيالت بنگاه هاي اقتصادي كوچك بر اشتغال استان

-1پياده سازي نظام ماليات بر در آمد اشخاص (ماليات بر جمع در آمد)
-2ماليات بر در آمد مشاغل
-3ماليات بر ارزش افزوده
-4معرفي ماليات بر موارد خاص
-5ماليات بر در آمد كشاورزي
-6ماليات بر سود سپرده هاي بانكي
-7مالياتهاي زيست محيطي
-8ماليات  ،بازارها و ابزارهاي جديد مالي
سازمان امور مالياتي

-9ماليات بر امالك و مستغالت
-11ضمانتهاي اجرايي قوانين مالياتي
-11الگوهاي بهينه نظام دادرسي مالياتي
-12هزينه هاي قابل قبول مالياتي
-13بررسي و تحليل آثار معافيت ها و مشوق هاي مالياتي
-14بررسي مخارج مالياتي در ايران
-15ماليات بر موسسات خيريه و كمكهاي خيريه
-16ماليات استاني از )HTT) Hard to tax Groups
-17بر آورد ميزان فرار يا اجتناب مالياتي ناشي از قيمت گذاري انتقاالت در ايران

-18ترفندهاي مالياتي و راهكارهاي مواجهه با آن
-19الگوهاي خدمات رساني به موديان
-21ارتقاء فرهنگ و تمكين مالياتي
-21ماليات الكترونيكي( ) E-TAX
-22ارتقاء سالمت اداري در نظام مالياتي كشور
-23محاسبه شاخص بهره وري در سازمان امور مالياتي كشور
-24ساختار مطلوب مالياتهاي ملي و محلي در كشور
-25نظام مالياتي و ساختار مطلوب نظام تامين اجتماعي
-26ماليات و ساختار بودجه مطلوب دولت اسالمي
-27مالياتهاي اسالمي در ساختار نظام مالياتي كشور
-28جايگاه ماليات در اقتصاد مقاومتي
شهركهاي صنعتي

تدوين سند ملي و برنامه راهبردي صنعت پوشاك كشور
تاثير رضايتمندي منابع انساني در بهره وري
جايگاه مجتمع سنگ آهن ميشدوان بافق در اشتغالزايي منطقه

حوزه صنعت و معدن

مجتمع سنگ آهن ميشدوان
بافق

برنامه هاي اين مجتمع معدني براي اقتصاد مقاومتي
كاهش گردو غبار از خردايش سنگ
ارزيابي غير مستقيم از پرسنل براي مديران
نظام 5s
-1

حوزه مديريت اجرائي كالن شهرها

فرمانداري ابركوه

ديرينه شناسي آثار تاريخي همچون سرو كهنسال ،خندق هاي سنگي  ،شهرهاي مدفون شده  ،مقابر و

معابد و  ...در شهرستان
-2

معرفي نويسندگان ،عرفا و شخصيت هايي نظير عزيز الدين نسفي

-3

شناخت قوميت ها  ،عشاير منطقه  ،گويش  ،زبان و آداب و رسوم در نقاط روستايي

-4

بررسي راهكارهاي استفاده بهينه از آب در بخش كشاورزي و سازگاري با خشكسالي

-5

بررسي دانش و نگرش كشاورزان شهرستان نسبت به تغييرات اقليمي و راههاي سازگاري با آن

-6

بررسي راههاي ترغيب و تشويق جوانان روستا ها به اشتغال زايي

-7

تدوين سند توسعه بخش كشاورزي و افزايش بهره وري در اين بخش

-8

بررسي نياز هاي آموزشي شوراها و دهياران روستاهاي شهرستان

-9

بررسي استقرار نظام آموزش الكترونيكي براي شوراها و دهياريها

-11

بررسي راههاي ماندگاري مردم در روستاهاي شهرستان و عدم مهاجرت آنها به شهر

-11

بررسي راهكارهاي ايجاد خوشه هاي كشاورزي در شهرستان

-12

بررسي و تدوين برنامه عملياتي دهياريهاي روستاهاي شهرستان

-13

تدوين سند فرهنگي شهرستان

-14

بررسي آمادگي الكترونيكي كاركنان ادارات دولتي شهرستان

-15

بررسي راهكارهاي ايجاد مشاغل خانگي جهت اشتغال زايي زنان روستايي

-16

بررسي علل عدم گرايش سرمايه گذاران بومي در بخش صنعت شهرستان

-17

بررسي راهكارهاي ايجاد خوشه هاي صنعتي در شهرستان

-18

بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانش آموزان درشهرستان

 .1سمت و سوي طرح هاي هادي روستاي با دهياري درجه پنج چگونه بايد تدوين و برنامه ريزي گردد.
 .2با عنايت به افزايش قيمت ملك در شهر يزد و مهاجرت قشر كم توان مالي به روستاهاي بخش مركزي( به علت
بخشدار مركزي يزد

نزديكي به اين شهر) چگونه مي توان بافت هاي فرهنگي و اجتماعي روستاها راحفظ كرد.
 .3با عنايت به قطب بودن روستاهاي بخش مركزي در امر كشاورزي (گلخانه داري) مهمترين فرصت هاي سرمايه
گذاري با توجه به سياست عدم خام فروشي و ايجاد اشتغال  ،كدام مي تواند باشد.

 .4از مهمترين معضالت بخش مركزي حضور اتباع غير مجاز مي باشد .راهكارهاي پيشنهادي جهت طرد  ،شهرك
گزيني و يا سكونت دادن اين اتباع چگونه مي تواند باشد.
 -1انجام كار مطالعاتي همه جانبه در زمينه الگوي كشت شهرستان براي رسيدن به كشاورزي اقتصادي به جاي
كشاورزي معيشتي
 -2بررسي شناسايي و معرفي ارقام پر محصول پسته  ،انار و انگور سازگار با شرايط اكولوژي شهرستان
 -3بررسي سازگاري و امكان گاشت انواع گياهان دارويي كم آبخواه در شهرستان خصوصاً بخش خضر آباد
 -4مطالعه در مورد افزايش بهره وري انرژي آب و امكان استفاده از انرژي هاي نو در گلخانه ها
 -5بررسي انرژي اثر بخش دوره هاي آموزشي (مهارتهاي زندگي،پيش از ازدواج و زوج هاي جوان)

فرمانداري اشكذر

 -6بررسي مشكالت رفتاري فرزندان شبه خانواده ( فرزندان مراكز
 -7بررسي عوامل موثر بر پيشگيري طالق
 -8تاليف كتاب مستند از فرهنگ جامعه شهرستان اشكذر شامل نحو زندگي  ،گويشهاي محلي  ،نحوه پوشش
 -9اولويت يابي و نياز سنجي فرهنگي و هنري در حوزه هنر
 -11بررسي راه كارهاي اشتغال زايي در حوزه هنر
 -11بررسي نحوه و ميزان تاثير آثار هنري و فعاليت هاي هنرمندان بر تقويت ارزشهاي اسالمي در جامعه
 -12نياز هاي آماري شهرستان
 -13نياز سنجي آموزش هاي مهارتي بر اساس آسايش سرزمين در سه بخش صنعت  ،كشاورزي  ،خدمات و فرهنگ
و هنر
 -14تدوين و ارائه الگويي براي ارزياني كارايي دورني و بيروني موسسات كار آموزي آزاد
 -15پيمايش و رهگيري وضعيت مهارت دانش آموختگان
 -16شناسايي وضعيت مشاغل خانگي و برنامه ريزي براي آموزشها مرتبط
 -17استقرار و ساماندهي الگوي هاي اثر بخش و نوين آموزشهاي مهارتي
 -18نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني

 .1افزايش بهره وري و سود دهي فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري
فرمانداري خاتم

 .2ماموريت محوري توسعه روستايي
 .3توان افزايي ،جهت دهي آموزشي افراد و گروه هاي مختلف شهرستان جهت باال بردن ايفاي نقش موثر در
توسعه شهرستان

 .1بررسي پيامدهاي زيست محيطي استقرار صنايع فوالد در شهرستان اردكان
 .2بررسي پيامدهاي زيست محيطي استقرار كارخانه شيشه اردكان در منطقه
 .3بررسي و تبيين پيامدهاي اجتماعي استقرار صنايع در شهرستان اردكان
 .4بررسي تاثير صنايع آالينده بر عدم استقرار صنايع سبز در شهرستان اردكان
 .5بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش گردشگري شهرستان اردكان
 .6بررسي و شناسايي زير ساخت هاي الزم براي توسعه صنعت گردشگري در شهرستان اردكان
 .7بررسي عوامل موثر بر رونق صنايع دستي شهرستان اردكان

فرمانداري اردكان

 .8بررسي امكان سنجي اجراي انرژي هاي نو در شهرستان اردكان(انرژي بادي و خورشيدي)
 .9ارائه راهكارهاي اجرايي براي ارتقاي رضايتمندي شغلي كاركنان ادارات شهرستان اردكان
 .11بررسي علل افزايش طالق در شهرستان اردكان
 .11بررسي تاثير استقرار صنايع فوالدي بر در آمد سرانه هر اردكاني
 .12بررسي و مطالعه وضعيت دامپروري شهرستان اردكان بمنظور ارائه راهكارهاي مناسب جهت توسعه
دامپروري
 .13بررسي علل افزايش اعيتاد در شهرستان اردكان
 .14بررسي راه كارهاي ايجاد شبكه مجزاي آب شرب و غير شرب در شهرستان اردكان
 .15بررسي امكان استفاده از پسماند كشتار گاه و فاضالب اردكان جهت توليد كود مورد نياز فضاي سبز

 .16بررسي امكان ايجاد سايت توليد گونه هاي گياهي مقاوم به خشكي و شوري در شهرستان
اردكان
 .17بررسي موانع صادرات محصوالت كشاورزي شهرستان اردكان(انار پسته و رناس )
 .18بررسي پيامدهاي استقرار سيستم تصفيه خانه فاضالب شهرستان اردكان
 .19بررسي پيامدهاي راه اندازي مهمان شهر اتباع بيگانه شهرستان اردكان
 .21ارائه سند چشم انداز بيست ساله ترافيك شهري اردكان
 .1بررسي و تهيه سند فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف اقتصادي شهرستان مهريز
 .2مطالعات مربوط به ارتقاء وضعيت منطقه حفاظت شده كالمند-بهادران و تبديل بخشي از آن به پارك
ملي
 .3بررسي تاثيرات اجتماعي و فرهنگي ايجاد بندرخشك

قرمانداري مهريز

 .4امكان سنجي و برنامه ريزي جهت استفاده از منابع آبي زيرزميني و چشمه هاي فصلي جهت ذخيره
سازي مصارف شرب و غيرشرب با اولويت چشمه غربالبيز
 .5مطالعه و راه اندازي مجتمع فراوري انار و صنايع وابسته
 .6بررسي سازگاري كاشت و توسعه گياهان دارويي و صنايع تبديلي آن
 .7تهيه سند آمايش سرزمين مهريز
 .8تهيه اطلس فرهنگي و گردشگري شهرستان مهريز
 .9ارزيابي تاثيرات اجتماعي و فرهنگي پروژه هاي عمراني شهرستان مهريز مانند مجتمع ادارات
 .11بررسي مسائل و مشكالت بر سر راه گسترش فعاليت هاي مركز رشد شهرستان و حمايت از بومي
سازي
 .11بررسي مشكالت و مسائل وضعيت حمل و نقل عمومي در شهرستان مهريز و ارائه راهكار و اطالع
رساني جهت بهبود آن

 .12بررسي مشكالت و مسائل مربوط به ميراث فرهنگي شهرستان و ارائه راهكارها جهت جلوگيري از
تخريب آن

