
ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

88532388mrghaderi@post.irمحمدرضا قادری گرگانیتوافقیاداره کل توسعه سرمایه انسانیتهرانتهران1مدیریت منابع انسانی1

88532388mrghaderi@post.irمحمدرضا قادری گرگانیتوافقیاداره کل مهندسی عملیاتتهرانتهران1تحلیل داده و سیستم ها2

88532388mrghaderi@post.irمحمدرضا قادری گرگانیتوافقیاداره کل برنامه ریزی و توسعه راهبردیتهرانتهران2برنامه ریزی و توسعه کسب و کار3

88532388mrghaderi@post.irمحمدرضا قادری گرگانیتوافقیاداره کل مالی و زیرسازیتهرانتهران1حسابداری و بودجه ریزی عملیاتی4

88532388mrghaderi@post.irمحمدرضا قادری گرگانیتوافقیاداره کل فناوری اطالعاتتهرانتهران1معماری و تولید نرم افزار5

88532388mrghaderi@post.irمحمدرضا قادری گرگانیتوافقیاداره کل بازاریابیتهرانتهران1مدیریت بازاریابی و تبلیغات6

88532388mrghaderi@post.irمحمدرضا قادری گرگانیتوافقیاداره کل حقوقیتهرانتهران1حقوق تجارت و قراردادها7

88532388mrghaderi@post.irمحمدرضا قادری گرگانیتوافقیاداره کل مهندسی عملیاتتهرانتهران1لجستیک و زنجیرۀ تأمین8

88532388mrghaderi@post.irمحمدرضا قادری گرگانیتوافقیاداره کل توسعه راهبردی کسب و کارتهرانتهران1تجارت الکترونیک9

تهرانتهرانGIS1سیستم های اطالعاتی جغرافیایی 10
اداره کل جغرافیایی و اطالعات مکانی 

کشور
88532388mrghaderi@post.irمحمدرضا قادری گرگانیتوافقی

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

کرجالبرز1الکترونیک- برق 11
پارک علم فناوری دانشگاه تهران شرکت 

ویرادانش
9126625789Dr.solhivand@gmail.comدکتر سعید صلحی وند

کرجالبرز1مکانیک12
پارک علم فناوری دانشگاه تهران شرکت 

ویرادانش
9126625789Dr.solhivand@gmail.comدکتر سعید صلحی وند

کرجالبرز1شیمی کاربردی13
پارک علم فناوری دانشگاه تهران شرکت 

ویرادانش
9126625789Dr.solhivand@gmail.comدکتر سعید صلحی وند

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در پارک  علم و فناوري تهران شرکت ويرا دانش

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
تسهيالت و مكانتعداد عضو هيأت علمي 

امكانات 

1399ليست فرصت مطالعاتي 

عنوان واحد پذيرنده
مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت ملي پست جمهوري اسالمي ايران

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

تعداد عضو هيأت علمي 

مورد نياز
مكان

عنوان واحد پذيرنده

تسهيالت و 

امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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14
بررسی و شناسایی فرصت های پیش روی بانک در زمینه به کارگیری 

ارزهای رمزنگاری شده در مبادالت بین المللی
تهرانتهران1

مدیریت امور سازمان و روش ها اداره  

مطالعات و برنامه ریزی بانک تجارت
6640885966487331studieas@tejaratbank.irخانم دکتر باغبانیتوافقی

15
کاربرد هوش مصنوعی دز پیشگیری از حمالت سایبری با هدف افزایش 

امنیت اطالعات در بانک
تهرانتهران1

مدیریت امور سازمان و روش ها اداره  

مطالعات و برنامه ریزی بانک تجارت
6640885966487331studieas@tejaratbank.irخانم دکتر باغبانیتوافقی

16
 ها در بهبود بهره برداری از پتانسیل مشتری و ارائه APIتبیین نقش 

راهکارهای عملیاتی برای پیاده سازی آن
تهرانتهران1

مدیریت امور سازمان و روش ها اداره  

مطالعات و برنامه ریزی بانک تجارت
6640885966487331studieas@tejaratbank.irخانم دکتر باغبانیتوافقی

17

طراحی مدل های تامین مالی پروژه ها در قالب مشارکت با در نظر گرفتن 

معیارهای تسهیم ریسک و بازده، کیفیت نظارت و نحوه شناسایی سود 

پروژه ها

تهرانتهران1
مدیریت امور سازمان و روش ها اداره  

مطالعات و برنامه ریزی بانک تجارت
6640885966487331studieas@tejaratbank.irخانم دکتر باغبانیتوافقی

تهرانتهران1موضوعات مرتبط با آینده پژوهشی در صنعت بانکداری18
مدیریت امور سازمان و روش ها اداره  

مطالعات و برنامه ریزی بانک تجارت
6640885966487331studieas@tejaratbank.irخانم دکتر باغبانیتوافقی

19
ارائه راهکارهای عملیاتی جهت وصول مطالبات از دولت از طریق طراحی 

ابزارهای مالی جدید
تهرانتهران1

مدیریت امور سازمان و روش ها اداره  

مطالعات و برنامه ریزی بانک تجارت
6640885966487331studieas@tejaratbank.irخانم دکتر باغبانیتوافقی

20
بررسی و تعیین و عادات رسانه ای مخاطبان به تفکیک گروه بندی 

مشتریان
تهرانتهران1

مدیریت امور سازمان و روش ها اداره  

مطالعات و برنامه ریزی بانک تجارت
6640885966487331studieas@tejaratbank.irخانم دکتر باغبانیتوافقی
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21
همکاری در تدوین سند زیست بوم توسعه صنعت

ارتباطات و فناوری اطالعات
8811704988400209m.gholami@ict.gov.irحامد لدنی دامغانیمعاونت فناوری و نوآوری وزارتتهرانتهران2

22
همکاری در راهبری و توسعه زیست بوم سیستم

عامل های متن باز با تاکید بر سیستم عامل بومی تلفن همراه
8811704988400209m.gholami@ict.gov.irحامد لدنی دامغانیمعاونت فناوری و نوآوری وزارتتهرانتهران2

تسهيالت و 

امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

قرارگیری در 

کمیته های فنی، 

علمی و پژوهشی 

در پروژه های در 

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

تسهيالت و 

امكانات 
عنوان واحد پذيرنده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در بانک تجارت

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 
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23
شبیه سازی )بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیندهای مورد نظر پتروشیمی

(نرم افزاری
912231037644787512mahdi.hamzei@gmail.comدکتر حمزه ایتوافقیگروه پژوهش های فنیتهرانتهران1

24
کاربرد هوش مصنوعی دز پیشگیری از حمالت سایبری با هدف افزایش 

امنیت اطالعات در بانک
6640885966487331studieas@tejaratbank.irخانم دکتر باغبانیتوافقیگروه پژوهش های فنیتهرانتهران1

9166513068pdskarimi@gmail.comمهندس کریمیتوافقیگروه پژوهش های فنیتهرانتهران1استفاده از حفاظت آندی در مقابله با خوردگی و مکانیزم های تخریب25

9166513068pdskarimi@gmail.comمهندس کریمیتوافقیگروه پژوهش های فنیتهرانتهران1استفاده از نانوفناوری در مقابله با خوردگی و مکانیزم های تخریب26

27
استفاده از تکنیک های الکتروشیمیایی در مقابله با خوردگی و 

مکانیزم های تخریب
9166513068pdskarimi@gmail.comمهندس کریمیتوافقیگروه پژوهش های فنیتهرانتهران1

28
شناسایی مکانیزم های تخریب در مجمع های پتروشیمی و محاسبه 

هزینه های صنعت به طور واقعی
9166513068pdskarimi@gmail.comمهندس کریمیتوافقیگروه پژوهش های فنیتهرانتهران1

29

تهیه یک الگوریتم مشخص مطابق با استاندارد اما بومی برای تعیین 

هزینه های خوردگی به تفکیک واحدهای تولیدی در مجمع های 

پتروشیمی

9166513068pdskarimi@gmail.comمهندس کریمیتوافقیگروه پژوهش های فنیتهرانتهران1

30
بررسی اثر فلزات موجود در پساب های سنتز کاتالیست بر روی غشاهای 

اسمز معکوس و ارائه راهکار برای کنترل اثرات مخرب آن ها
9166513068pdskarimi@gmail.comمهندس کریمیتوافقیگروه پژوهش های فنیتهرانتهران1
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31
مدلسازی، تحلیل، طراحی و بهبود فرایندهای کسب و کار هواپیمایی 

جمهوری اسالمی ایران
پژوهشتهرانتهران1

فضای مطالعاتی و 

مستندات الزم
466275708406rezayazdi@iranair.comسارا رضایزدی

32
پیاده سازی و فرهنگ سازی مهندسی ارزش در هواپیمایی جمهوری 

اسالمی ایران
پژوهشتهرانتهران1

فضای مطالعاتی و 

مستندات الزم
466275708406rezayazdi@iranair.comسارا رضایزدی

پژوهشتهرانتهران1بازاریابی دوره های آموزشی33
فضای مطالعاتی و 

مستندات الزم
466275708406rezayazdi@iranair.comسارا رضایزدی

34
پیاده سازی و فرهنگ سازی مدیریت دانش در هواپیمایی جمهوری 

اسالمی ایران
پژوهشتهرانتهران1

فضای مطالعاتی و 

مستندات الزم
466275708406rezayazdi@iranair.comسارا رضایزدی

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در سازمان هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي- اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت ملي صنايع پتروشيمي 

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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35
 اصالحی قانون اصالح 4بررســـی و شـناسایی آسیب های اجرای تبصره

. اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع33ماده 
4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

36

بررســی و تحلیـل نحوه قیمت گـذاری اراضــی ملی ودولتی واگـذار 

شـده به منظورانتقال اسـناد مالکیت و موارد تاثیرگذاردر نحوه قیمت 

(مطالعه موردی).گذاری

4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

37

 قـانون افزایش بهره وری بخش 9 ماده 2بررسـی و تحلیل تبصره 

 قانون رفع موانع تولیـد رقابت پـذیر 45کشـاورزی ومنابع طبیعی و ماده 

وارتقای مالی کشور

4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

38
 قـانـون رفع موانع تولیـد رقـابت پـذیر 54بررسی اثرات اجرای مـاده 

.وارتقـای نظـام مـالی کشوردر کـاهش دعاوی در محاکم قضایی
4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

39
بررسـی علل عدم استقبال زارعین مشمول قوانین ومقررات اصالحات 

.ارضی وکشت موقت جهت اخذ اسناد تک برگی بمنظور تثبیت مالکیت
4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

40

 قانون رفع موانع تولیـد رقابت پـذیر 54بررسی اثرات اجرای ماده 

وارتقای نظام مالی کشوردرتثیبیت مالکیت دولـت واشـــخاص 

درراســتای اعـتراض بـه )وجلـوگیری از تصــرف اراضــی ملی 

(تشـخیص اراضـی ملی در کمیسیونهای ماده واحده ویا شعب ویژه

4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1.بررسی و شناسایی وضعیت میزان پراکندگی و مالکیت اراضی کشاورزی41

42

بررسـی میزان موفقیت اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضـی 

 اقتصادی و موانع اجرایی 1کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، ندارد 

.آن

4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

43
بررســی عملکرد انواع نظـام هـای بهره برداری اراضـی کشاورزی و 

.معرفی بهترین الگوهای بهره برداری از اراضی کشاورزی در کشور
4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

44
بررسی چالش های تجمیع ویکپارچه سازی اراضی کشاورزی و ارائه 

.راهکارهای اجرایی
4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

45

بررسـی و مطالعات تطبیقی تغییر کاربری مجاز اراضی کشاورزی حداقل 

در پنج کشور پیشرفته صنعتی جهان بلحاظ میزان ، سرانه و چگونگی 

تصویب واجرای آن

4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

46
بررسی و مطالعات دالیل ایجاد تغییر کاربری غیر مجاز وارائهراهکارهای 

پیشگیری از بروز آن
4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در سازمان امور اراضي کشور

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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بررسـی و مطالعات نحوه و چگونگی اسـتفاده از امکانات فناوری نو در 

شناسایی تغییر کاربری غیر مجاز در سراسر کشور
4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

48
بررسـی و مطالعـات نقش اقتصـاد وهمچنین گشـایش وموانع اقتصـادی 

در تغییر کـاربری مجـاز و غیر مجاز اراضی کشاورزی
4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

49

مطـالعه قوانین و مقررات مربوط به تشـخیص وتثـبیت مـالکیت دولت 

در اراضـی ملی ودولـتی همراه بـارفع تداخالت اقـدامات موازی موضوع 

 قـانون رفع موانع تولیـد رقـابت پـذیر و ارتقای نظام مالی 54مـاده 

کشور و تطبیق آن در نظـام هـای حقوقی جهـان و بررسـی آثـار آن در 

دعـاوی اشـخاص و کاهش ارجاع پرونـده های ارجاعی به مراجع قضایی

4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

50
مطالعه قوانین و مقررات ارث پیرامون تفکیک وافراز و تقسیم زمین و 

تطبیق آن در نظام های حقوقی جهان
4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

51

مطـالعه قوانین و مقررات حفـظ کاربری اراضـی کشاورزی وراهکارهای 

پیشـگیری از تغییر کاربری اراضـی مذکور و تطبیق آن در نظام های 

حقوقی جهان

4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

52
مطالعهقوانین و مقررات مربوط به اراضی ملی ودولتی واراضی کشاورزی 

تجاری و مناطق ویژه اقتصادی- در مناطق آزاد صنعتی 
4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

53
مطالعهقوانین و مقررات اصالحات ارضی و تطبیق آن در نظام های 

حقوقی جهان
4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

54
مطـالعه قوانین و مقررات کاداستراراضـی ملی و دولتی و اراضـی 

کشاورزی و تطبیق آن در نظام های حقوقی جهان
4367392888841729arminmehrabian@yahoo.comآرمین مهرابیانتوافقیسازمان امور اراضی کشورتهرانتهران1

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

55

 900-700خشک کن تفاله زیتون به صورت بهداشتی به ظرفیت 

کیلوگرم در ساعت با مصرف انژی پایین یا استفاده از انرژی های نو و 

تجدیدپذیر

911335920234610473danzegreen@gmail.comغفار علیزاده توافقیصنایع غذایی زیتون دانزهرشت گیالن 1

56

طراحی و ساخت دستگاه خشک کن زیتون فرآوری شده با استفاده از 

که قابلیت حفظ مواد مغذی و آنتی  (انرژی های نو)فناوری های جدید 

اکسیدان های موجود در زیتون را داشته باشد

911335920234610473danzegreen@gmail.comغفار علیزاده توافقیصنایع غذایی زیتون دانزهرشت گیالن 1

57

طراحی و ساخت سیستم تصفیه پساب  با قابلیت حذف مواد شیمیایی و 

جداسازی روغن و تولید آب قابل شرب جهت مصرف دوباره در سیستم 

فرآوری و روغنکشی زیتون

911335920234610473danzegreen@gmail.comغفار علیزاده توافقیصنایع غذایی زیتون دانزهرشت گیالن 1

58
بهینه سازی مشعل و سیستم سوخت رسانی برای کوره دوار با هدف 

 درجه سانتیگراد1900رساندن کوره به دمای 
912515488633882502info@sholehsanat.comایوب عادلی کودهیتوافقیشرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعترشت گیالن 1

59
 برای دستیابی Adamsشبیه سازی دینامیکی خودرو بوسیله نرم افزار 

به نیروی میرایی بهینه
911148106633882445farzaneh@fsiran.comحسین شمساییتوافقیشرکت فرآوری و ساخت قطعات خودرورشت گیالن 1

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در استانداري گيالن

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

mailto:arminmehrabian@yahoo.com
mailto:arminmehrabian@yahoo.com
mailto:arminmehrabian@yahoo.com
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60

بررسی توزیع فشار درون کمک فنر غیرفعال دوجداره با شبیه سازی 

 Fluid–structure)جامد-کمک فنر به روش برهم کنش سیال

interaction)

911148106633882445farzaneh@fsiran.comحسین شمساییتوافقیشرکت فرآوری و ساخت قطعات خودرورشت گیالن 1

61
امکان سنجی و طراحی و تولید کمک فنر قابل تنظیم با عمکلرد متناسب 

در شرایط جاده ای متفاوت
911148106633882445farzaneh@fsiran.comحسین شمساییتوافقیشرکت فرآوری و ساخت قطعات خودرورشت گیالن 1

رشت گیالن 1تولید انرژی تجدید پذیر با استفاده از هاضم های بی هوازی62
شرکت دانش بنیان زیست صنعت 

ساسان نانو پلیمر شرق
905530539742602375bisnpe.co@gmail.comسینا نوین واجاریتوافقی

911628820333335854m.k.d@chmail.irحمیده مرادی توافقیشرکت مهندسی مهرکبودان دیلمرشت گیالن 1سیستم های پکیج های اتوماتیک کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار63

رشت گیالن 1بررسی پارامتر های موثر در جوشکاری لیزر64
دفتر طراحی سامانه های قوای محرکه 

فرزانگان
911269762333882959info@farzaneganpb.comزهرا پور فرزانه توافقی

رشت گیالن 1بررسی پارامتر های موثر در جوش کاری پرتوی الکترونی65
دفتر طراحی سامانه های قوای محرکه 

فرزانگان
911269762333882959info@farzaneganpb.comزهرا پور فرزانه توافقی

رشت گیالن 1بررسی پارامتر های موثر در جوش کاری پرتوی الکترونی66
دفتر طراحی سامانه های قوای محرکه 

فرزانگان
911269762333882959info@farzaneganpb.comزهرا پور فرزانه توافقی

رشت گیالن 1 پره های یک کمپرسورFSIتحلیل 67
دفتر طراحی سامانه های قوای محرکه 

فرزانگان
911269762333882959info@farzaneganpb.comزهرا پور فرزانه توافقی

رشت گیالن 1 پره های یک توربینFSIتحلیل 68
دفتر طراحی سامانه های قوای محرکه 

فرزانگان
911269762333882959info@farzaneganpb.comزهرا پور فرزانه توافقی

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

2(حفاری، و تفسیر اطالعات اکتشافی)پژوهش های مربوط به اکتشاف 69
خراسان 

رضوی
91553226465154173204f_t_roody@yahoo.comآقای تدییانتوافقیمجتمع سنگ آهن سنگانخواف

70
برنامه ریزی تولید، ژئو تکنیک، آب کشی )پژوهش های مربوط به استخراج 

(معادن
2

خراسان 

رضوی
91553226465154173204f_t_roody@yahoo.comآقای تدییانتوافقیمجتمع سنگ آهن سنگانخواف

2(بازیابی هماتیت)پژوهش های مربوط به فرآوری 71
خراسان 

رضوی
91553226465154173204f_t_roody@yahoo.comآقای تدییانتوافقیمجتمع سنگ آهن سنگانخواف

2(آلودگی محیطی)پژوهش های مربوط به آب و محیط زیست 72
خراسان 

رضوی
91553226465154173204f_t_roody@yahoo.comآقای تدییانتوافقیمجتمع سنگ آهن سنگانخواف

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در مجتمع سنگ آهن سنگان

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

mailto:f_t_roody@yahoo.com
mailto:f_t_roody@yahoo.com
mailto:f_t_roody@yahoo.com
mailto:f_t_roody@yahoo.com


ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

2266233922662354faraghat@msy.gov.irاسالمی منشتوافقیمعاونت امور جوانانتهرانتهران1(برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه اوقات فراغت )اوقات فراغت 73

2266233922662354faraghat@msy.gov.irاسالمی منشتوافقیمعاونت امور جوانانتهرانتهران1مدیریت کارآفرینی74

75
مسلط به مسائل حقوقی دستگاههای دولتی ، تنظیم  )حقوق عمومی 

(... قراردادها و 
2266233922662354faraghat@msy.gov.irاسالمی منشتوافقیمعاونت امور جوانانتهرانتهران1

2266233922662354faraghat@msy.gov.irاسالمی منشتوافقیمعاونت امور جوانانتهرانتهران1(مسلط به برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه جوانان  )مدیریت توسعه 76

2266233922662354faraghat@msy.gov.irاسالمی منشتوافقیمعاونت امور جوانانتهرانتهران1(مسلط به فناوری اطالعات و ارتباطات  )مدیریت 77

2266227522662353moshver.daftar@yahoo.comنوشین نبئیتوافقیمعاونت امور جوانانتهرانتهران1آمار78

2266227522662353moshver.daftar@yahoo.comنوشین نبئیتوافقیمعاونت امور جوانانتهرانتهران1پژوهش79

2266227522662353moshver.daftar@yahoo.comنوشین نبئیتوافقیمعاونت امور جوانانتهرانتهران1روانشناسی80

2266227522662353moshver.daftar@yahoo.comنوشین نبئیتوافقیمعاونت امور جوانانتهرانتهران1جامعه شناسی81

2266227522662353moshver.daftar@yahoo.comنوشین نبئیتوافقیمعاونت امور جوانانتهرانتهران1جمعیت شناسی82

2266227522662353moshver.daftar@yahoo.comنوشین نبئیتوافقیمعاونت امور جوانانتهرانتهران1هنری و رسانه ای83

2266232522662306samandehi90@gmail.comمعصومه محمدحسنتوافقیمعاونت امور جوانانتهرانتهران1سیاستگذاری حوزه جوانان84

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

85
امکان سنجی بکارگیری ماده معدنی زئولیت در فناوری مرتبط با حوزه 

کشاورزی ، صنعت ، بهداشت
پانصد میلیون ریالصمتسمنان سمنان 2

خانم دکترخدیجه 

ولیدآبادی بزچلوئی
91275862912333405035

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

86
بررسی و شناسایی فرصت های کارآفرینانه گردشگری سالمت و پزشکی 

در استان و راهکارهای موثر بهره برداری
33300989اداره کلتوافقیحوزه گردشگری وسرمایه گذاریسمنان سمنان 1

33300989اداره کلتوافقیحوزه گردشگری وسرمایه گذاریسمنان سمنان 1برند سازی محصوالت گردشگری استان سمنان87

33300989اداره کلتوافقیحوزه صنایع دستیسمنان سمنان 14041بررسی بازار یابی محصوالت صنایع دستی استان سمنان در افق 88

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان سمنان

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در وزارت ورزش و جوانان

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

mailto:faraghat@msy.gov.ir
mailto:faraghat@msy.gov.ir
mailto:faraghat@msy.gov.ir
mailto:faraghat@msy.gov.ir
mailto:faraghat@msy.gov.ir
mailto:moshver.daftar@yahoo.com
mailto:moshver.daftar@yahoo.com
mailto:moshver.daftar@yahoo.com
mailto:moshver.daftar@yahoo.com
mailto:moshver.daftar@yahoo.com
mailto:moshver.daftar@yahoo.com
mailto:samandehi90@gmail.com


89
مطالعه کیفی زمینه های بقای دانش بومی کسب و کارهای مردم

 محور در استان سمنان
33300989اداره کلتوافقیحوزه صنایع دستیسمنان سمنان 1

33300989اداره کلتوافقیحوزه میراث فرهنگیسمنان سمنان 1فرهنگی شهر سمنان –مطالعات ثبت جهانی هسته تاریخی 90

33300989اداره کلتوافقیحوزه میراث فرهنگیسمنان سمنان 1بررسی و مطالعه ثبت جهانی آثار تاریخی و طبیعی استان سمنان91

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

34342669013434262015hr.manager@asrtele.comزهرا حیدری کیاتوافقیمجتمع صنعتی رفسنجانرفسنجانکرمان1(دکتری مهندسی صنایع)موضوعات بهره وری در بخش تولید 92

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

33361917مهران محمودیتوافقیسمنانسمنان2برنامه ریزی منابع آب93

33361917مهران محمودیتوافقیسمنانسمنان1منابع آب زیرزمینی94

33361917مهران محمودیتوافقیسمنانسمنان1شیرین سازی آب های شور و لبشور95

33361917مهران محمودیتوافقیسمنانسمنان2ارزیابی اقتصادی در بخش آب سرمایه گذاری بخش خصوصی96

33361917مهران محمودیتوافقیسمنانسمنان1محیط زیست97

33361917مهران محمودیتوافقیسمنانسمنان1رودخانه ها و سواحل98

33361917مهران محمودیتوافقیسمنانسمنان2مسائل اجتماعی و مشارکت عمومی در بخش آب99

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

42687940salimian@bimehma.comبهروز سلیمیان ریزیتوافقیمرکز آینده پژوهی-شرکت بیمه ماتهرانتهران1شناسایی و تحلیل کالن روندهای تاثیرگذار بر آینده شرکت بیمه ما100

101
شناسایی و تحلیل تاثیرات فناوریهای نوظهور در تحوالت آینده

 شرکت بیمه ما
42687940salimian@bimehma.comبهروز سلیمیان ریزیتوافقیمرکز آینده پژوهی-شرکت بیمه ماتهرانتهران1

42687940salimian@bimehma.comبهروز سلیمیان ریزیتوافقیکمیته ریسک-شرکت بیمه ماتهرانتهران1تحلیل کالن داده های بیمه گری شرکت بیمه ما با رویکرد مدیریت ریسک102

9365128033meahrari@gmail.comبهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهش و توسعه -شرکت بیمه داناتهرانتهران1حقوق اقتصادی103

9365128033meahrari@gmail.comبهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهش و توسعه -شرکت بیمه داناتهرانتهران1مدیریت فناوری اطالعات104

9365128033meahrari@gmail.comبهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهش و توسعه -شرکت بیمه داناتهرانتهران1اقتصاد محیط زیست105

9365128033meahrari@gmail.comبهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهش و توسعه -شرکت بیمه داناتهرانتهران1اقتصاد سالمت106

9365128033meahrari@gmail.comبهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهش و توسعه -شرکت بیمه داناتهرانتهران1مدیریت ریسک107

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1بررسی الگوهای کشف تقلب در صنعت بیمه    108

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1نرخ گذاری های بیمه حوادث فاجعه آمیز  109

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1بررسی نقش صنعت بیمه در مدیریت ریسک حوادث فاجعه آمیز     110

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1بررسی آثار تغییر اقلیم بر صنعت بیمه     111

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1بررسی آثار تحریم بر رشته های مختلف بیمه ای      112

معاونت برنامه ریزی معاونت حفاظت 

و بهره برداری مدیریت مطالعات پایه

02333361913-6

259داخلی 
me.mahmoodi@gmail.com

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در پژوهشكده بيمه

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت آب منطقه اي استان سمنان

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1زلزله در ایران و سایر کشورها  /بررسی بیمه سیل113

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1قیمت گذاری انواع بیمه های اموال و مسئولیت     114

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1ارائه مدل های مدیریت ریسک برای شرکت های بیمه   115

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1ارائه انواع روش های برآورد توانگری مالی شرکت های بیمه    116

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1محاسبه و برآورد انواع ذخایر فنی شرکت های بیمه117

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1کشف و یپشگیری از تقلب و تخلف با استفاده از یادگیری ماشین   118

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1با استفاده از یادگیری ماشین (CRM)مدیریت ارتباط با مشتری  119

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1هوش مصنوعی در بهبود روندهای بیمه گری120

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1بخش بندی مشتریان بیمه های زندگی با استفاده از روش های داده کاوی121

122
 شناسایی و کشف تقلبات در بیمه های زندگی با استفاده از روش های 

داده کاوی و یادگیری ماشین
4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1

123

 کشف و پیش بینی ریزش مشتریان بیمه های زندگی با استفاده از 

روش های

 داده کاوی و یادگیری ماشین

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1 ارائه محصوالت بیمه های زندگی متناسب با نیاز مشتریان124

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1 الگوهای توسعه بیمه های زندگی  و فروش آن125

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1(عمر، درمان و حوادث)طراحی محصوالت جدید بیمه ای در رشته بیمه های اشخاص 126

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1نظام ارجاع و پزشک خانواده127

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1گسترش نفوذ بیمه و توسعه و رفاه اقتصادی128

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1شاخص های سالمت و توسعه انسانی129

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1تامین مالی سالمت130

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1های قانونی موجود های بیمه بازرگانی کشور با توجه به ظرفیت های بازنشستگی توسط شرکت بررسی شرایط صدور بیمه131

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1های خصوصی در کشور بررسی و پیشنهاد سازوکار نظارت بر بازنشستگی132

4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1بررسی عوامل جمعیتی موثر بر توسعه صنعت بیمه و ارائه پیشنهاد133

134
های موجود در قوانین کشور در راستای توسعه صنعت  بررسی ظرفیت

ها بیمه و افزایش پورتفوی شرکت
4seyadmh16969@gmail.com-22066063بهروز سلیمیان ریزیتوافقیپژوهشکده بیمه تهرانتهران1

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

9126229547h.ebrahimi@modares.ac.irمهندس ابراهیمیتوافقیدفتر تجاری سازیتهرانتهران2مدیریت تکنولوژی-تامین مالی و جذب سرمایه135

9126229547h.ebrahimi@modares.ac.irمهندس ابراهیمیتوافقیدفتر تجاری سازیتهرانتهران2مشاوره توسعه کسب و کار136

9126229547h.ebrahimi@modares.ac.irمهندس ابراهیمیتوافقیدفتر کارآفرینیتهرانتهران2مدیریت کارآفرینی- آموزش و ترویج 137

9126229547h.ebrahimi@modares.ac.irمهندس ابراهیمیتوافقیمرکز رشد واحدهای فناورتهرانتهران4مشاوره فنی و تخصصی واحدهای فناور138

9126229547h.ebrahimi@modares.ac.irمهندس ابراهیمیتوافقیدفتر طرح و برنامهتهرانتهران1مدیریت و برنامه ریزی راهبردی139

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در پارک علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 
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140
مطالعه های پنجره های فرصت فناوری و روندهای آینده آنها و فرصت های 

متناظر با آنها در کشور
تهرانتهران1

معاونت خط مشی و راهبری اجرای 

ستاد علم و فناوری
66976503arnaficy@yahoo.comعلیرضا نفیسیتوافقی

141
مطالعه وضعیت ارتباطات و خدمات متقابل دانشگاه، صنعت و جامعه در 

کشور
تهرانتهران1

معاونت خط مشی و راهبری اجرای 

ستاد علم و فناوری
66976503arnaficy@yahoo.comعلیرضا نفیسیتوافقی

تهرانتهران1مطالعه عملکرد شرکت های دانش بنیان در کشور142
معاونت خط مشی و راهبری اجرای 

ستاد علم و فناوری
66976503arnaficy@yahoo.comعلیرضا نفیسیتوافقی

تهرانتهران1مطالعه عملکرد نظام هدایت تحصیلی و استعدادیابی در کشور143
معاونت خط مشی و راهبری اجرای 

ستاد علم و فناوری
66976503arnaficy@yahoo.comعلیرضا نفیسیتوافقی

144
مطالعات پشتیبان جهت نگارش سند ملی فناورهای دیجیتال و هوش 

مصنوعی
تهرانتهران1

معاونت خط مشی و راهبری اجرای 

ستاد علم و فناوری
66976503arnaficy@yahoo.comعلیرضا نفیسیتوافقی

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

145
تدوین عوامل نادیده گرفته شده در سرمایه گذاری در بخش صنعتی و 

معدنی استان
گیالنگیالن1

سازمان صنعت، معدن تجارت استان 

سازمان دولتی- گیالن 
1333421699sm.moghaddas@yahoo.comدکتر مقدستوافقی

146
فقدان نظام داده کاوی از واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی استان 

گیالن بر پایه فناوری، مبتنی بر خروجی های آماری و تحلیلی داده ها
گیالنگیالن3

سازمان صنعت، معدن تجارت استان 

سازمان دولتی- گیالن 
1333421699sm.moghaddas@yahoo.comدکتر مقدستوافقی

گیالنگیالن1سیر نزولی سرمایه گذاری در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت147
سازمان صنعت، معدن تجارت استان 

سازمان دولتی- گیالن 
1333421699sm.moghaddas@yahoo.comدکتر مقدستوافقی

148
فقدان اطالعات الزم از کارایی و اثر بخشی سیاست ها و برنامه های 

حمایتی و تشویقی در حوزه صادرات تولیدات و محصوالت استان گیالن
گیالنگیالن2

سازمان صنعت، معدن تجارت استان 

سازمان دولتی- گیالن 
1333421699sm.moghaddas@yahoo.comدکتر مقدستوافقی

149
فقدان مستندات الزم از نیازهای آموزشی و پژوهشی واحدهای صنعتی و 

بخش بازرگانی استان گیالن
گیالنگیالن2

سازمان صنعت، معدن تجارت استان 

سازمان دولتی- گیالن 
1333421699sm.moghaddas@yahoo.comدکتر مقدستوافقی

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

150Data  Management184842775محمد توانگریتوافقیاداره سیستم های ستادی- داده کاوی تهرانتهرانtavangari-m@parsian-bank.ir

151Data  and Analytic  G overnance184842776محمد توانگریتوافقیاداره سیستم های ستادی- داده کاوی تهرانتهرانtavangari-m@parsian-bank.ir

152
Data  Analytics

 (Descriptive , P rescriptive , C ognitive )
84842777tavangari-m@parsian-bank.irمحمد توانگریتوافقیاداره سیستم های ستادی- داده کاوی تهرانتهران1

84841251ghasemi.mehdi89@gmail.comقاسمی علی آبادیتوافقیمدیریت ریسک، تطبیق و مبارزه با پولشوئیتهرانتهران1انجام مطالعات مربوط به مدلسازی ریسک153

154
محاسبه هزینه فایده پولرسانی شعب تهران و شهرستان و ارائه مدل 

(مربوط به پروژه سه ساله مدیریت خزانه داری )بهینه 
84842911سیامک مدیریتوافقیاداره خزانه داریتهرانتهران1

155
مربوط به پروژه سه  ) مربوط به نیازمندیهای نرم افزاری  RFPتهیه 

(ساله مدیریت خزانه داری
84842911سیامک مدیریتوافقیاداره خزانه داریتهرانتهران1

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در بانک پارسيان

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيالن

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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84841130t_hamzei@yahoo.comطیبه حمزه ایتوافقیمدیریت سازمان وروش هاتهرانتهران1مدیریت فرایندهای کسب و کار156

157CRM84841188شهریتوافقیمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کارتهرانتهران2 مدیریت ارتباط با مشتریانmina.shahri.96@gmail.com

84841188mina.shahri.96@gmail.comشهریتوافقیمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کارتهرانتهران2برندینگ و ریبرندینگ158

84841188mina.shahri.96@gmail.comشهریتوافقیمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کارتهرانتهران2کمپین های تبلیغاتی و توسعه فروش159

توافقیمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کارتهرانتهران2نیاز سنجی از مشتریان160
/ ندا آهنگر

صبرا فریدون فر

84841180/

84841155
fereydoonfar@gmail.com

84841155fereydoonfar@gmail.comصبرا فریدون فرتوافقیمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کارتهرانتهران1انواع مدل های تامین شبکه شرکای تجاری باشگاه مشتریان161

84841186سمیرا نیک روتوافقیمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کارتهرانتهران1برنامه ریزی و توسعه فروش162

84841180ندا آهنگرتوافقیمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کارتهرانتهران1مطالعات اقتصادی بازار163

84841180ندا آهنگرتوافقیمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کارتهرانتهران1قیمت گذاری محصوالت و خدمات164

تهرانتهران1راهبردهای رقابت پذیری و نوآوری کسب و کارهای کوچک و متوسط165
مدیریت آینده پژوهی و تحقیقات

 بانکداری اسالمی
84843486مهرناز میرآخورلیتوافقی

تهرانتهران1مدلسازی و بهینه یابی پرتفوی دارایی ها با نگاهی بر منابع و مصارف166
مدیریت آینده پژوهی و تحقیقات

 بانکداری اسالمی
84843487اکرم بداغیتوافقی

تهرانتهران1تحلیل بازارهای پولی و مالی167
مدیریت آینده پژوهی و تحقیقات

 بانکداری اسالمی
84843496مهدی عرفانی رادتوافقی

تهرانتهران2راه اندازی اکوسیستم نوآوری168
مدیریت آینده پژوهی و تحقیقات

 بانکداری اسالمی
84843493الهام آقاسیتوافقی

تهرانتهران1ارائه مدل ها و ابزارهای جدید ئر حوزه بانکداری اسالمی169
مدیریت آینده پژوهی و تحقیقات

 بانکداری اسالمی
84843488زهیل چایچیتوافقی

170
 واحد ارزی در سطح شعب کشور و استان 48چگونگی استقرار بهینه 

تهران بانک پارسیان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه
84842633محمد داورنیاتوافقیمدیریت عملیات ارزیتهرانتهران1

84842633محمد داورنیاتوافقیمدیریت عملیات ارزیتهرانتهران1  در رابطه با مشتریان ارزی بانک پارسیانCRMتدوین مدل بهینه 171

172
قابل )تدوین مدل بهینه نظام جبران خدمت پرسنل ارزی بانک پارسیان 

(تعمیم به تمامی مشاغل تخصصی بانک
84842633محمد داورنیاتوافقیمدیریت عملیات ارزیتهرانتهران1

173
ا و .ا.تدوین مدل تعارض منافع بانک، مشتریان ارزی و بانک مرکزی ج

راهکارهای احتمالی
84842633محمد داورنیاتوافقیمدیریت عملیات ارزیتهرانتهران1

174
چگونگی تخصیص پرسنل ارزی به واحد های ارزی با استفاده از تکنیک 

های تصمیم گیری چند شاخصه
84842633محمد داورنیاتوافقیمدیریت عملیات ارزیتهرانتهران1

84842633محمد داورنیاتوافقیمدیریت عملیات ارزیتهرانتهران1مدل بهینه ارزیابی عملیاتی و فنی پرسنل ارزی شعب175

84842633محمد داورنیاتوافقیمدیریت عملیات ارزیتهرانتهران1 طرح کسب و کار بهینه عملیات ارزی بانک176

9127195825abbas.ardeshiri@yahoo.comعباس اردشیریتوافقیمدیریت روابط عمومیتهرانتهران1تبلیغات و تشریفات177

9127195825abbas.ardeshiri@yahoo.comعباس اردشیریتوافقیمدیریت روابط عمومیتهرانتهران1تحقیقات و برنامه ریزی اجتماعی178
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شعبان توکلی نیاتوافقیمدیریت آموزشتهرانتهران1توسعه /امکان سنجی، طراحی و پیاده سازی کانون های ارزیابی179
88980861-4

304داخلی 

شعبان توکلی نیاتوافقیمدیریت آموزشتهرانتهران1پیاده سازی استاندرادها و مدل های تعالی آموزش180
88980861-4

305داخلی 

شعبان توکلی نیاتوافقیمدیریت آموزشتهرانتهران1هدف گذاری و تدوین شاخص های آموزشی181
88980861-4

306داخلی 

شعبان توکلی نیاتوافقیمدیریت آموزشتهرانتهران1نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی182
88980861-4

307داخلی 

شعبان توکلی نیاتوافقیمدیریت آموزشتهرانتهران1اثربخشی و محاسبه بازگشت سرمایه در حوزه آموزش183
88980861-4

308داخلی 

شعبان توکلی نیاتوافقیمدیریت آموزشتهرانتهران1مهاجرت از آموزش به یادگیری184
88980861-4

309داخلی 

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

9387662997rasoul.rajaei@gmail.comرسول رجاییواحد فناور نگار شهر دانشتهرانتهران1صنایع فرهنگی و خالق185

9387662997rasoul.rajaei@gmail.comرسول رجاییواحد فناور نگار شهر دانشتهرانتهران1مسئولیت اجتماعی186

9387662997rasoul.rajaei@gmail.comرسول رجاییواحد فناور نگار شهر دانشتهرانتهران1هوشمند سازی و اقتصاد دیجیتال187

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

9188650709ghazanfarirasool1364@gmail.cرسول غضنفریتوافقیتحقیق و توسعهدلیجانمرکزی1استفاده از فناوری نانو در عایق های رطوبتی188

om

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

189
حل مسایل داده های کالن ترافیکی با مدل ها و الگوریتم های بهینه سازی 

ریاضی
1

خراسان 

رضوی
تیم ترافیک و دادهمشهد

سیستم های 

سخت افزاری و 

دیتابیس های مورد 

نیاز

9153174898bakhshaei@rajman.orgحسین بخشائی

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت سازه هاي اطالعاتي راژمان

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

مشارکت در سهام 

داری، همکاری با 

پروژه های وزارت 

فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، بنیاد ملی 

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت ايزوگام فراز دليجان

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در واحد فناور نگار شهر دانش

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

mailto:rasoul.rajaei@gmail.com
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ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

1تولید گل و گیاهان زینتی190
خراسان 

رضوی
مشهد

واحد تحقیقات تولید گل های شاخه 

بریده
9930976592jrad1343@yahoo.comجوادی رادتوافقی

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

71362445607136244560hsalari@shirazu.ac.irهادی ساالریفارس* برق و الکترونیک190

71362445607136244560hsalari@shirazu.ac.irهادی ساالریفارس*کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع تبدیلی191

71362445607136244560hsalari@shirazu.ac.irهادی ساالریفارس* انرژی و نفت و گاز و پتروشیمی192

71362445607136244560hsalari@shirazu.ac.irهادی ساالریفارس*فناوری اطالعات و ارتباطات193

71362445607136244560hsalari@shirazu.ac.irهادی ساالریفارس*سالمت و دارو194

71362445607136244560hsalari@shirazu.ac.irهادی ساالریفارس*(...نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی،)فناوری های نوین 195

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

25328121252532812129hojjatee.s.h@gmail.comحجتی سبحانتوافقیمرکز رشد علوم انسانی قمقمقم1تجاری سازی196

25328121252532812129hojjatee.s.h@gmail.comحجتی سبحانتوافقیمرکز رشد علوم انسانی قمقمقم1 بازاریابی محتوا197

25328121252532812129hojjatee.s.h@gmail.comحجتی سبحانتوافقیمرکز رشد علوم انسانی قمقمقم1صنایع خالق198

25328121252532812129hojjatee.s.h@gmail.comحجتی سبحانتوافقیمرکز رشد علوم انسانی قمقمقم1فناوری های نرم199

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

21499671112149967000info@goharfammfg.comآقای بناییتوافقینوآوریتهرانتهران*ساخت و تولید رنگ، رزین، مواد شیمیایی200

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

مازندران1آنالیز آب و روغن201
سوادکوه 

شمالی
91121415751142434174shervin.bishehsari@gmail.comشروین بیشه سریتوافقیواحد شیمی

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در پارک علم و فناوري استان فارس

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در پارک علم و فناوري استان قم

. شیراز

. جهرم

. الر. فسا

. آباده

استهبان

شرکتهای نوپا و رشد یافته و واحدهای 

تحقیق و توسعه مستقر

مطابق با شرایط و 

امکانات پارک و 

شرکت پذیرنده

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در مجتمع گلخانه اي پرديس صحرا نيشابور

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در توليدي و صنعتي گوهرفام

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده

تسهيالت و 

امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در نيروگاه باران نيرو بشل

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

تهرانتهران*202
شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و 

(شرکت سهامی خاص)معدن آیرما 
912354501722362410h.banijamali@yahoo.comهادی بنی جمالی

زنجانزنجان*203
شرکت زرین شیمی گستر خاورمیانه 

(شرکت سهامی خاص)
912354501722362410h.banijamali@yahoo.comهادی بنی جمالی

زنجانزنجان*204
شرکت ) شرکت ذوب گران رنگین فلز 

(سهامی خاص
912354501722362410h.banijamali@yahoo.comهادی بنی جمالی

زنجانزنجان*205
شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان 

(شرکت سهامی خاص)
912354501722362410h.banijamali@yahoo.comهادی بنی جمالی

زنجانزنجان*206
شرکت تولید و توسعه سرب و روی 

(شرکت سهامی خاص)ایرانیان 
912354501722362410h.banijamali@yahoo.comهادی بنی جمالی

زنجانزنجان*207
شرکت توسعه صنایع روی خاورمیانه 

(شرکت سهامی خاص)
912354501722362410h.banijamali@yahoo.comهادی بنی جمالی

بافقیزد*208
شرکت توسعه معادن سرب و روی 

مهدی آباد
912354501722362410h.banijamali@yahoo.comهادی بنی جمالی

912354501722362410h.banijamali@yahoo.comهادی بنی جمالی(سهامی عام)شرکت زرین معدن آسیا زنجانزنجان*209

زنجانزنجان*210
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان 

کیمیا (سهامی عام)گستران 
912354501722362410h.banijamali@yahoo.comهادی بنی جمالی

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

*هوش مصنوعی211
خراسان 

شمالی
91558471735832248666mostafavi.amin@gmail.comسید امین مصطفویتوافقیتولید نرم افزارهای هوشمندبجنورد

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

ghorbani@astp.irقربانی سالخوردمعاونت فناوری و نوآوریاراکمرکزی*توسعه روابط بین الملل212

ghorbani@astp.irقربانی سالخوردمعاونت فناوری و نوآوریاراکمرکزی*توسعه و تعمیق روابط با دانشگاه ها213

ghorbani@astp.irقربانی سالخوردمعاونت فناوری و نوآوریاراکمرکزی*بازاریابی و بازارسازی214

پرداخت حقوق .1

امکان استفاده از .2

تجهیزات واحد 

تحقیق و توسعه

(تمامی گرایش ها )رشته زمین شناسی 

(تمامی گرایش ها)رشته معدن 

(تمامی گرایش ها)رشته مواد و متالوژی 

(تمامی گرایش ها)رشته شیمی 

(تمامی گرایش ها)رشته مکانیک 

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در گروه صنعتي معدني زرين خاورميانه

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در رهاورد نيكتا انديشان رويان

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

دسترسی به - 1

منابع مطالعاتی 

پارک

دسترسی به - 2 

امکانات آزمایشگاه

امکان - 3 

شرکت در دوره 

های تخصصی

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در پارک علم و فناوري استان مرکزي

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

9181617744
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ghorbani@astp.irقربانی سالخوردمعاونت فناوری و نوآوریاراکمرکزی*ایجاد و توسعه شتابدهنده ها215

ghorbani@astp.irقربانی سالخوردمعاونت فناوری و نوآوریاراکمرکزی*توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان216

ghorbani@astp.irقربانی سالخوردمعاونت فناوری و نوآوریاراکمرکزی*جذب سرمایه گذاری217

ghorbani@astp.irقربانی سالخوردمعاونت فناوری و نوآوریاراکمرکزی*انتقال فناوری218

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

amotamedi479@yahoo.conمعتمدیتوافقیشرکت گاز استان مرکزیاراکمرکزی*ربات بازرسی چاه ارت219

مرکزی*پوشش نانو لوله های خروجی هیتر جهت جلوگیری از خوردگی220
کل 

استان
amotamedi479@yahoo.conمعتمدیتوافقی شرکت گاز استان مرکزی

amotamedi479@yahoo.conمعتمدیتوافقیمعاونت بهره برداری شرکت گازاراکمرکزی*پهباد پایش گاز متان در ایستگاه های و پاالیشگاه های گاز شهری221

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

222
بررسی چالشهای راه اندازی مجدد مراکز خود اشتغالی به عنوان

 مراکز مهارت آموزی در استان خراسان شمالی
*

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

خراسان شمالی

استفاده از 

امکانات موجود
nkhtvt.amzesh@gmail.comچوپانی

223
نقش آموزشهای مهارتی بر اشتغال پایدار روستائیان

 استان خراسان شمالی
*

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

خراسان شمالی

استفاده از 

امکانات موجود
nkhtvt.amzesh@gmail.comچوپانی

*آسیب شناسی اجرای آموزشهای مهارتی به شیوه مجازی224
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

خراسان شمالی

استفاده از 

امکانات موجود
nkhtvt.amzesh@gmail.comچوپانی

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

6تدوین دانشنامه دفاع مقدس خراسان شمالی225
خراسان 

شمالی
اداره کل حفظ آثار و نشربجنورد

منابع کتابخانه ای 

و اسنادی و 

تجهیزات رایانه

mozhdeh.bahrami@yahoo.coبهرامی

m
5832226894

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس خراسان شمالي

ی
خراسان شمال

ی استان
کلیه شهرستان ها

5832245836

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

دسترسی به - 1

منابع مطالعاتی 

پارک

دسترسی به - 2 

امکانات آزمایشگاه

امکان - 3 

شرکت در دوره 

های تخصصی

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت گاز استان مرکزي

9181617744

9188628098

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

(اداره کل خراسان شمالي)اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور 

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

mailto:ghorbani@astp.ir
mailto:ghorbani@astp.ir
mailto:ghorbani@astp.ir
mailto:ghorbani@astp.ir
mailto:amotamedi479@yahoo.con
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mailto:mozhdeh.bahrami@yahoo.com
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ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

mizkhedmat.sh@gtc.irقوامیتوافقیبازرگانی2بررسی تاثیر مدیریت دانش در زنجیره تامین گندم226

بررسی میزان دستمزد ذخیره سازی بخش خصوصی با تخلفات227

 ذخیره سازی
mizkhedmat.sh@gtc.irقوامیتوافقیبازرگانی2

mizkhedmat.sh@gtc.irقوامیتوافقیاداری2بررسی عوامل درون سازمانی بر میزان کارایی پرسنل228

mizkhedmat.sh@gtc.irقوامیتوافقیاداری2بررسی مدیریت دانش بر تحقق برنامه های سازمانی229

230
بررسی تاثیر آموزش نیروی انسانی در جهت جلوگیری از 

تخلفات اداری
mizkhedmat.sh@gtc.irقوامیتوافقیاداری2

231
بررسی میزان رضایتمندی شغلی با وضعیت شغلی پرسنل

 شاغل در اداره کل
mizkhedmat.sh@gtc.irقوامیتوافقیاداری2

mizkhedmat.sh@gtc.irقوامیتوافقیبازرگانی و کنترل کیفی2روش های تشخیص و تعیین افت در خرید های تضمینی232

233
روش های کاهش هزینه های خرید تضمینی محصوالت 

کشاورزی در کنار رضایت مندی کشاورزان
mizkhedmat.sh@gtc.irقوامیتوافقیبازرگانی2

mizkhedmat.sh@gtc.irقوامیتوافقیبازرگانی2حمل و نقل بهینه در توزیع آرد234

mizkhedmat.sh@gtc.irقوامیتوافقیبازرگانی2لجستیک و حمل و نقل235

mizkhedmat.sh@gtc.irقوامیتوافقیواحد انفورماتیک2 تامین امنیت شبکه وایرلس236

mizkhedmat.sh@gtc.irقوامیتوافقیواحد بازرگانی2مدیریت و کنترل موجودی کاال های اساسی و گندم237

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

*22نرم افزار، الکترونیک، مدیریت فروش238
خراسان 

شمالی
بجنورد

دپارتمان های نرم افزار، الکترونیک و 

فروش
h_dargezini@hotmail.comدرگزینیتوافقی

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

monireh.mosavi@yahoo.comموسویتوافقیشورای پژوهش و مطالعات راهبردیساریمازندران2مدیریت ورزشی- جوانان - ورزشی 239

ی
خراسان شمال

بجنورد

تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت علمي 
عنوان واحد پذيرنده

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت صنعت الكترونيک قاره

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در اداره کل ورزش و جوانان مازندران

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان خراسان شمالي

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

9332647048

9122437368

9112581397
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ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

دانشگاهساریمازندران22توانمندسازی ایثارگران240
اطالعات مربوط به 

جامعه آماری
sn.nasrolahi@yahoo.comنصراللهی

دانشگاهساریمازندران21توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت241
اطالعات مربوط به 

جامعه آماری
sn.nasrolahi@yahoo.comنصراللهی

دانشگاهساریمازندران21توسعه مدیریت242
اطالعات مربوط به 

جامعه آماری
sn.nasrolahi@yahoo.comنصراللهی

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

afif.aboozar@gmail.comعفیفمعاونت شهرسازی*شهرسازی243

afif.aboozar@gmail.comعفیفسازمان مدیریت پسماند*پسماند244

afif.aboozar@gmail.comعفیفمعاونت فنی و امور زیر بنایی*ترافیک245

afif.aboozar@gmail.comعفیفسازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری *فضای سبز246

afif.aboozar@gmail.comعفیفمعاونت فنی و امور زیر بنایی*عمران247

*فن آوری اطالعات248
معاونت توسعه مدیریت و منابع

afif.aboozar@gmail.comعفیف

afif.aboozar@gmail.comعفیفمعاونت توسعه مدیریت و منابع*مالی و درآمد249

afif.aboozar@gmail.comعفیفآتش نشانی*خدمات و ایمنی شهری250

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

251
اقتصادی چالش فروش ماهیان تولید شده در مطالعه و بررسی

در بازه زمانی محدود و ارائه راهکارهای قابل اجرا (قفس) دریا 
(قفس)مزرعه پرورش ماهی دردریا نوشهرمازندران*

یکبار بازدید 

دریائی ازقفس 

های

91208128691135289437no.email@yahoo.comحسینی

252
 در استان و کاربرد آن به عنوانFPCبررسی امکان تولید 

 ماده اولیه در سایر کارخانجات صنایع غذایی
مازندران*

سطح

 استان
انجمن صنایع همگن شیالتی

دارای واحدهای 

تولیدی فراوری

 آبزیان

91131576151135289436no.email@yahoo.comفوالدی

253
تأثیرات شیوه جابه جایی و انتقال ماهی از زمان صید تا

 فرآوری بر زمان ماندگاری آن و میزان ضایعات
مازندران*

سطح

 استان
اتحادیه پرورش ماهی درقفس

امکانات مربوط 

به تامین ماهی و 

جابجائی را دارد

91279553031135289436no.email@yahoo.comگلپور

تجهیزات سخت 

افزاری و نرم 

افزاری

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شهرداري بجنورد

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در بنيادشهيد و امور ايثارگران

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در سازمان جهاد کشاورزي مازندران

9111128871

9151866903
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254

معرفی بهترین نوع ماهی جهت تولید محصوالت فرآوری شده

از نظر بافت پروتئینی، میزان ضایعات، ) و  آماده مصرف 

(...صرفه اقتصادی و 

مازندران*
سطح

 استان

دارای امکانات آزمایشگاهی و سالن 

فرآوری میباشد

دارای امکانات 

آزمایشگاهی و 

سالن فرآوری 

میباشد

91233583521135289436no.email@yahoo.comشاهسونی

91110001801142543678info@ch-hadico.comچلنگریتوافقیشرکت ماشین سازی هادیجویبارمازندران*ساخت ماشین آالت و ادوات کشاورزی255

91157102581133736072info@badeleh.comکاظمیتوافقیشرکت ماشین سازی بادلهمیاندورودمازندران*ساخت ماشین آالت و ادوات کشاورزی256

91115105891133254092no.email@yahoo.comفالحتوافقیاتحادیه تعاون روستایی مازندرانساریمازندران*تولید بذر غالت و دانه های روغنی257

91133361930113313630info@ordc.irفرهنگ آساتوافقیشرکت دانه های روغنیساریمازندران*تولید بذر دانه های روغنی 258

91115525871111111111info@citek.irدستانتوافقیاتحادیه زراعت کاران مازندرانساریمازندران*تولید بذر غالت259

91213467441133372203info@fruitcoatings.comعاطفیشرکت پوشش حیات سبزجویبارمازندران*پوشش های نگهدارنده میوه و انبارداری میوه ها260

مازندران**سبزی میوه ای- تولید محصوالت گلخانه ای261
ساری و

میاندورو
91119111271133726444dashtnaz_co@yahoo.comصدیقیتوافقیشرکت زراعی دشت ناز

مازندران**مبارزه با آفت برنج، ذرت علوفه ای و کلزا262
ساری و

میاندورو
91119111271133726444dashtnaz_co@yahoo.comصدیقیتوافقیشرکت زراعی دشت ناز

مازندران*(آفات و بیماری ها- تغذیه)تولید میوه های دانه دار 263
-ساری

 فریم
9121248992no.email@yahoo.comپیرهادیتوافقیشرکت کشت و صنعت پرا

91112122551191009721info@romaklogistics.comقلیزادهتوافقیشرکت روماک گسترجویبارمازندران*سورتینگ، نگهداری و بسته بندی میوه264

مازندران**(تولید، فرآوری و مبارزه بیولوژیک)گیاهان دارویی وگل محمدی 265
-ساری

 فریم
9111549913no.email@yahoo.comخورشیدیتوافقیشرکت گیاهان دارویی دودانگه

91125117391133156377info@anarsahebi.irخاکزادتوافقیشرکت گل انار صاحبیساریمازندران11(تولید کشت بافت نهال- تولید نهال انار)انار 266

91132780101133362046no.email@yahoo.comزارعتوافقیمرکز اصالح نژاد مرغ بومیساریمازندران11تعیین استانداردهای تغذیه ای مرغ بومی267

ساریمازندران11استفاده از خوراک جایگزین ذرت و کنجاله سویا در صنعت طیور268
شرکت تعاونی تأمین نیاز 

کارخانجات خوراک
91115391871133347415no.email@yahoo.comکیهانیتوافقی

91125499011132637563no.email@yahoo.comاسماعیل زادهتوافقیمرکز الین بابل کناربابلمازندران11بهبود عملکرد الین آرین269

91131210061143126895no.email@yahoo.comرمضان پورتوافقیشرکت لبنیات صالحآملمازندران1بهبود خط تولید محصوالت270

99130326971143144631no.email@yahoo.comرمضان زادهتوافقیشرکت امارد گلدشت یاقوت شمالآملمازندران11بهبود کیفی خط تولید271

11442650501133364328no.email@yahoo.comسلیمانیتوافقیشرکت لبنیات کالهآملمازندران11بهبود خط تولید محصوالت272

91115131491143292160no.email@yahoo.comفرهودیتوافقیپایانه صادراتی برنجآملمازندران1استفاده از دانش روز جهت کاهش تخلیط273

911391783701154253369no.email@yahoo.comحاصلیتوافقیعلی اکبر حاصلیتنکابنمازندران11استفاده از ایده های نوین بسته بندی برای صادرات274

935153949433364328no.email@yahoo.comقورچینگیتوافقیشرکت صنایع غذائی میهنتنکابنمازندران11بهبود ماند275

911192278954354010no.email@yahoo.comمنتظریتوافقیشرکت کنسانتره نوشتنکابنمازندران11بهبود کیفی خط تولید276

91119111451144460151no.email@yahoo.comفیاضتوافقیبازرگانی فیاضتنکابنمازندران1ایجاد بسته بندی برای صادرات277

912325825233681580shamsashomal@gmail.comشاهسونیتوافقیشرکت شمسا شمال ساریمازندران1طرح های بسته بندی جدید و به روز278

912491383401133681569nasirikhalili90@gmail.comنصیری خلیلیتوافقیشرکت افق تابان کاسپین ساریمازندران11کاهش ضایعات محصوالت فرآوری شده279
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280

بررسی و امکان سنجی جایگزینی سیستم گرمایش سنتی قبل

 از رگوالتورهای کاهش فشار مطابق شرایط اقلیمی شرکت گاز

 استان مازندران

مدیریت مهندسی و اجرای طرح هاساريمازندران1
حمایت اطالعاتی

 و بازدید از سایت
0113320408001133204281FA.BABAEI59@GMAIL.COMبابایی نسامی

281
سالمت کارکنان و اثر بخشی معاینات دوره ای ، آلودگی گاز 

و مدیریت پسماندها، مدیریت بحران و ارئه راهکارهای مورد نیاز
HSساريمازندران11 E

حمایت اطالعاتی

 و بازدید از سایت
0113320408001133204281FA.BABAEI59@GMAIL.COMبابایی نسامی

مالیساريمازندران11حسابداری صنعتی ، بودجه و اعتبارات و صورتهای مالی282
حمایت اطالعاتی

 و بازدید از سایت
0113320408001133204281FA.BABAEI59@GMAIL.COMبابایی نسامی

فناوری و اطالعاتساريمازندران1امنیت اطالعات و شبکه283
حمایت اطالعاتی

 و بازدید از سایت
0113320408001133204281FA.BABAEI59@GMAIL.COMبابایی نسامی

284
تامین نیروی...بررسی ابعادحقوقی قراردادهای پیمانکاری، بیمه و

... انسانی بررسی ابعادحقوقی سرقت گاز، تحصیل زمین و
حقوقیساريمازندران11

حمایت اطالعاتی

 و بازدید از سایت
0113320408001133204281FA.BABAEI59@GMAIL.COMبابایی نسامی

285
مدیریت فرآیندهای کسب و کار 

(BPMN2مدلسازی فرآیند بر اساس )
سیستم های مدیریتیساريمازندران11

حمایت اطالعاتی

 و بازدید از سایت
0113320408001133204281FA.BABAEI59@GMAIL.COMبابایی نسامی

286

بررسی بسترهای آندی بخصوص چاه های استان مازندران و

 شناسایی عوامل تاثیر گذار در ناکارآمدی چاه ها ، علت یابی 

محاسباتی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه کاربردی و عملیاتی نمودن 

مدیریت مهندسی و اجرای طرح هاساريمازندران1
حمایت اطالعاتی

 و بازدید از سایت
0113320408001133204281FA.BABAEI59@GMAIL.COMبابایی نسامی

287

طراحی فیلتراسیون بهینه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود

های تقلیل فشار   عملکرد تجهیزات فیلتراسیون ایستگاه

گاز طبیعی در استان مازندران

مدیریت مهندسی و اجرای طرح هاساريمازندران11
حمایت اطالعاتی

 و بازدید از سایت
0113320408001133204281FA.BABAEI59@GMAIL.COMبابایی نسامی

مدیریت مهندسی و اجرای طرح هاساريمازندران11طراحی ایستگاههای تقلیل فشار بهینه و مطلوب288
حمایت اطالعاتی

 و بازدید از سایت
0113320408001133204281FA.BABAEI59@GMAIL.COMبابایی نسامی

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

289

بکارگیری مهندسی ارزش در طراحی پروژه های احداث مدارس

 و بررسی چالشهای موجود در تحقق این مهم در نوسازی مدارس 

استان

0113336207601133362441khoorshad@nosazimaz.irخورشادتوافقیحوزه معاونت فنیساریمازندران*

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت گاز مازندران

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در اداره کل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان مازندران

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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mailto:khoorshad@nosazimaz.ir


290

بررسی وضعیت ایمنی و استحکام مدارس غیر دولتی استان 

مازندران و ارائه راهکار به منظور ارتقاء کیفیت بر اساس آخرین 

آیین نامه ها و ضوابط مربوطه

0113336207601133362441khoorshad@nosazimaz.irخورشادتوافقیحوزه معاونت فنیساریمازندران*

291
بررسی وضعیت آب شرب مدارس استان مازندران و ارائه راهکار 

جهت ارتقاء کیفیت آن
0113336207601133362441khoorshad@nosazimaz.irخورشادتوافقیحوزه معاونت فنیساریمازندران*

292

بررسی مصالح مناسب کفسازی محوطه فضاهای آموزشی

 متناسب با اقلیم مازندران از حیث نفوذپذیری با حفظ 

سالمت دانش آموزان

0113336207601133362441khoorshad@nosazimaz.irخورشادتوافقیحوزه معاونت فنیساریمازندران*

293

بررسی مصالح و روشهای موجود در سقفهای کاذب، دربها و 

ساختمان مدارس با توجه به هزینه،...پنجره ها، کفسازی، نما و 

... سرعت اجرا، مهارت عوامل و 

0113336207601133362441khoorshad@nosazimaz.irخورشادتوافقیحوزه معاونت فنیساریمازندران*

294

بررسی مصالح و روشهای موجود در اجرای دیوارهای داخلی و 

پیرامونی  ساختمان مدارس با توجه به اقلیم، فراوانی ،

 مسائل فنی و اجرایی

0113336207601133362441khoorshad@nosazimaz.irخورشادتوافقیحوزه معاونت فنیساریمازندران*

295

و  (متناسب با اقلیم )بررسی مقایسه ای سقفهای شیبدار 

سقف های تخت در ساختمان مدارس با رعایت کلیه ضوابط 

سازه ای و بهینه سازی مصرف انرژی همراه با ارائه 

جزییات اجرایی مناسب از نظر فنی و اقتصادی

0113336207601133362441khoorshad@nosazimaz.irخورشادتوافقیحوزه معاونت فنیساریمازندران*

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

0113326599301133246022mokhtarpoor.i@mporg.irمختارپورتوافقیمدیریت آموزش و پژوهشساریمازندارن1تدوین راهکارهای تقویت اقتصاد دانش بنیان در استان مازندران296

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

297

روش های قیمت گذاری و تعیین تعرفه خدمات نظام سالمت

نسخه نویسی*  بهره مندی از خدمات مراقبت سالمت 

تقاضای القایی در نظام سالمت*  الکترونیکی 

*
خراسان

 شمالی
0583274361705832743503monaimani1360@gmail.comایمانیتوافقیاداره کل بیمه سالمت خراسان شمالیبجنورد

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اداره کل بيمه سالمت خراسان شمالي- اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در سازمان بيمه سالمت ايران 

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده

تسهيالت و 

امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده

تسهيالت و 

امكانات 

پيش بيني شده
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ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

298
بررسی تاثیر خسارات ناشی از وقوع زلزله و بارش شدید باران 

 و سیل بر دامداری های سنتی استان وبهسازی ونوسازی آن
0583225430005832252424ece-kh-shomali@agri-jahad.orgبهنام فرتوافقیمعاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی1

299
بررسی تاثیر خسارات ناشی از وقوع زلزله و بارش شدید باران 

 و سیل بر دامداری های سنتی استان وبهسازی ونوسازی آن
0583225430005832252424ece-kh-shomali@agri-jahad.orgبهنام فرتوافقیمعاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی1

300
بررسی تاثیر سرمای دیررس بهاره بر محصوالت زراعی و

 باغی استان و روشهای پیشگیری از خسارات ناشی از آن
0583225430005832252424ece-kh-shomali@agri-jahad.orgبهنام فرتوافقیمعاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی1

301
بررسی  آفات  و خسارت پرندگان در محصول کلزا در

 مزارع استان خراسان شمالی و راهکارهای مبارزه با آن
0583225430005832252424ece-kh-shomali@agri-jahad.orgبهنام فرتوافقیمعاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی1

302
 بررسی تاثیر خشکسالی و سایر عوامل بر تولید محصول

 گندم در سطح استان
0583225430005832252424ece-kh-shomali@agri-jahad.orgبهنام فرتوافقیمعاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی1

303

بررسی و تحقیق توزیع منابع ملی با توجه به شاخص های

 تولیدی و کشاورزی استان از منابع ملی و تجزیه و تحلیل

 گردد سهم استان از این منابع بصورت سنواتی چقدر است

0583225430005832252424ece-kh-shomali@agri-jahad.orgبهنام فرتوافقیمعاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی1

304
مطالعه پتانسیل و تعیین اولویت های سرمایه گذاری در 

صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی استان خراسان شمالی
0583225430005832252424rezanoori55554444@gmail.comآقامیریتوافقیصنایع1

305
بررسی و نیازسنجی اثر بخشی رهیافتهای آموزشی و ترویجی

 در توسعه پایدار استان خراسان شمالی
0583225430005832252424ece-kh-shomali@agri-jahad.orgمحمودآبادیتوافقیمدیریت ترویج1

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

ساریمازندران*تجاری سازی306
شرکت های نوپا و رشد یافته و 

واحدهای تحقیق و توسعه مستقر

مطابق با شرایط

 و امکانات پارک

 وشرکت پذیرنده

0113220829333208299ahad11daghighi@gmail.comصادق دقیقی

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در پارک علم و فناوري مازندران

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

ی
مال

 ش
ان

اس
خر

رد
نو

بج

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

شرکت نانو پژوهان پیشروزاهدان21نانو307
تجهیزات ابتدایی 

ازمایشگاهی
0915149042105433410087ma.dahmardeh@yahoo.comدهمرده قلعه نو

شرکت مکران طب ایرانشهرایرانشهر1فراوری گیاهان دارویی 308
ازمایشگاه کشت 

بافت
0915149042105433410087ma.dahmardeh@yahoo.comدهمرده قلعه نو

زاهدان2(باد و خورشید)انرژی تجدید پذیر309
شرکت انرژی سبز انوشیروان،

 انرژی گستر سبز تفتان

دستگاه های 

تراش، جوش

 و برش

0915149042105433410087ma.dahmardeh@yahoo.comدهمرده قلعه نو

زیست رویش اویارزاهدان11میکرو اورگانیسم ها- زیست فناوری دریا310

استخر پرورش

- جلبک

-  انکوباتور

اون- اتوکالو

0915149042105433410087ma.dahmardeh@yahoo.comدهمرده قلعه نو

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

311
شناسائی شاخص های مدیریت دانش وپیاده سازی و بررسی

 میزان تاثیر ان درشرکت
۱

۱تحلیل موانع توسعه بهره وری در شرکت اب منطقه ای مرکزی 312

313
شناسائی ورتبه بندی عوامل و راهکارهای موثر بر افزایش

 بهره وری درشرکت اب منطقه ای
۱

314
ارزیابی کارایی و اثربخشی نظام پیشنهادها درشرکت اب

 منطقه ای مرکزی وارایه راه حل های موثر درجهت بهبود ان
۱۱

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد
0214861315802144613172a.shakerzadeh@ndco.irشاکرزادهتوافقیفنی و مهندسیتهرانتهرانفرموالسیون سیمان مناسب جهت سیمان کاری جداری در319

0214861315802144613172a.shakerzadeh@ndco.irشاکرزادهتوافقیفنی و مهندسیتهرانتهرانساخت پلیمر مناسب جهت کنترل رئولوژی سیال حفاری سنگین320

0214861315802144613172a.shakerzadeh@ndco.irشاکرزادهتوافقیفنی و مهندسیتهرانتهرانکنترل موثر هرزروی های شدید سیال حفاری 321

322
بررسی علل فشار غیر عادی گردش گل در برخی از شرایط 

عملیات حفاری
0214861315802144613172a.shakerzadeh@ndco.irشاکرزادهتوافقیفنی و مهندسیتهرانتهران

323
بررسی علل افزایش غیر عادی گشتاور رشته حفاری در برخی

 از چاهها
0214861315802144613172a.shakerzadeh@ndco.irشاکرزادهتوافقیفنی و مهندسیتهرانتهران

0214861311702144613172s.asadi@ndco.irاسدیتوافقیفنی و مهندسیتهرانتهرانتدوین نقشه راه فنی بومی سازی کاال و قطعات حفاری324

0214861312702144613172npoormasoom@gmail.comپورمعصومتوافقیفنی و مهندسیتهرانتهرانالینر های سرامیکی325

0214861405102148618633ndcis.ndco@gmail.comلوافتوافقیمنابع انسانیتهرانتهرانشیوه های نوین جذب نیروهای متخصص 326

0214861405102148618633ndcis.ndco@gmail.comلوافتوافقیمنابع انسانیتهرانتهرانارزیابی عملکرد در شرکت حفاری شمال327

0214861450202148618501ndcis.ndco@gmail.comگچپزانیتوافقیمنابع انسانیاهوازخوزستانساخت دستگاه شبیه ساز حفاری چاه328

0214861450202148618501ndcis.ndco@gmail.comگچپزانیتوافقیمنابع انسانیتهرانتهرانساخت دستگاه شبیه ساز حفاری چاه329

معاونت مطالعات وبرنامه ریزی شرکت amirhasan8893f@gmail.comداودآبادی توافقیاراکمرکزی 3403241040 09183677249

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت حفاري شمال

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت سهامي آب و منطقه اي استان مرکزي

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در پارک علم و فناوري سيستان و بلوچستان

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

mailto:ma.dahmardeh@yahoo.com
mailto:ma.dahmardeh@yahoo.com
mailto:ma.dahmardeh@yahoo.com
mailto:ma.dahmardeh@yahoo.com
mailto:amirhasan8893f@gmail.com


330
مکانیزم های مدیریت نیرو های مازادغیرکلیدی با رعایت

 مسئولیت اجتماعی
0214861310002148618633ndcis.ndco@gmail.comدری نیاتوافقیمنابع انسانیتهرانتهران

0915328001402148618633darbarpanah@gmail.comدربارپناهتوافقیبرنامه ریزی و سیستم هاتهرانتهرانمدیریت دارائی های فیزیکی331

0915328001402148618633darbarpanah@gmail.comدربارپناهتوافقیبرنامه ریزی و سیستم هاتهرانتهرانمدیریت فرآیندهای کسب درآمد332

0915328001402148618633darbarpanah@gmail.comدربارپناهتوافقیبرنامه ریزی و سیستم هاتهرانتهرانمدیریت دانش333

0915328001402148618633darbarpanah@gmail.comدربارپناهتوافقیبرنامه ریزی و سیستم هاتهرانتهرانمهندسی هزینه334

0915328001402148618633darbarpanah@gmail.comدربارپناهتوافقیبرنامه ریزی و سیستم هاتهرانتهرانمهندسی ارزش335

0915328001402148618633darbarpanah@gmail.comدربارپناهتوافقیبرنامه ریزی و سیستم هاتهرانتهرانمطالعه کار336

337

تحلیل و امکان سنجی مقابله با آلودگی های نفتی در شرایط 

واکنشی شرایط اضطراری جهت تاسیسات فراساحل نفت و 

گاز در خلیج فارس

0214861310002148618633mmoradi98@yahoo.comمرادیتوافقیاداره بازرسی فنیتهرانتهران

338
بررسی علت افزایش غیر عادی گشتاور توسعه حفاری در 

چاه های حفاری منطقه فارس
0214861310002148618633mmoradi98@yahoo.comمرادیتوافقیاداره بازرسی فنیتهرانتهران

339
 بر روی عملکرد، کاهشpmsبررسی تاثیر استقرار سامانه 

 هزینه ها و و انتظارات نا خواسته در دستگاه های حفاری
0214861310002148618633mmoradi98@yahoo.comمرادیتوافقیاداره بازرسی فنیتهرانتهران

340
بررسی امکان برخورد صاعقه با تاج دکل های حفاری و ارائه 

راهکارهای پیشنهادی جهت باال بردن سطح ایمنی و کاهش ریسک
0214861310002148618633mmoradi98@yahoo.comمرادیتوافقیاداره بازرسی فنیتهرانتهران

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

0583225430005832252424ece-kh-shomali@agri-jahad.orgمحمدزادهمعاونت بهبود تولیدات دایمبجنورد*بررسی علل عدم سرمایه گذاری سرمایه گذاران دراستان ۳۴۱

۳۴۲
اثرات برندسازی محصوالت وجلوگیری از خام فروشی

 محصوالت تولیدی استان خرسان شمالی
@0583225430005832252424ece-kh-shomaliمحمدزادهمعاونت بهبود تولیدات دایمبجنورد* agri-jahad.org

@0583225430005832252424ece-kh-shomaliمحمدزادهمعاونت بهبود تولیدات دایمبجنورد*بررسی نقاط ضعف وقوت زنجیره تولیدگوشت مرغ دراستان ۳۴۳ agri-jahad.org

۳۴۴
بررسی جایگزینی سایرموادتغذیه ای بجای کنجاله سویا

 درتغذیه طیوراستان خراسان شمالی
@0583225430005832252424ece-kh-shomaliمحمدزادهمعاونت بهبود تولیدات دایمبجنورد* agri-jahad.org

۳۴۵
ارزیابی وضعیت پرورش طیورمحلی درخانوارهای روستایی	•

استان خراسان شمالی 
@0583225430005832252424ece-kh-shomaliمحمدزادهمعاونت بهبود تولیدات دایمبجنورد* agri-jahad.org

@0583225430005832252424ece-kh-shomaliمحمدزادهمعاونت بهبود تولیدات دایمبجنورد*چالشهای پرورش وتغذیه طیوردراستان خراسان شمالی۳۴۶ agri-jahad.org

۳۴۷
ارائه راه کارهای الزم برای کاهش ریسک تولید ونوسانات	•

قیمت درصنعت طیوراستان 
@0583225430005832252424ece-kh-shomaliمحمدزادهمعاونت بهبود تولیدات دایمبجنورد* agri-jahad.org

۳۴۸
بررسی عوامل موثر بر ضایعات خوراک درصنعت طیوراستان

 وراهکار کاهش آن
@0583225430005832252424ece-kh-shomaliمحمدزادهمعاونت بهبود تولیدات دایمبجنورد* agri-jahad.org

@0583225430005832252424ece-kh-shomaliمحمدزادهمعاونت بهبود تولیدات دایمبجنورد* (عدس ،نخود)پروژه تعیین ارزش علوفه ای کاه ،حبوبات ۳۴۹ agri-jahad.org

@0583225430005832252424ece-kh-shomaliمحمدزادهمعاونت بهبود تولیدات دایمبجنورد*پروژه اصالح نژاد شتر ۳۵۰ agri-jahad.org

@0583225430005832252424ece-kh-shomaliمحمدزادهمعاونت بهبود تولیدات دایمبجنورد*پروژه اصالح نژاد دام سبک  ۳۵۱ agri-jahad.org
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محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان شمالي

mailto:ece-kh-shomali@agri-jahad.org


@0583225430005832252424ece-kh-shomaliمحمدزادهمعاونت بهبود تولیدات دایمبجنورد*پروژه دو رگ گیری گاوهای دومنظوره استان ۳۵۲ agri-jahad.org

۳۵۳
مطالعه تهدیدهای طبیعی به محصوالت باغی و ایجاد فرصت

 کاربردی جهت امنیت تولیدات محصول
@0583225430005832252424ece-kh-shomaliتشکری یزدمعاونت بهبود تولیدات گیایهبجنورد* agri-jahad.org

۳۵۴
 مطالعه توسعه باغات پسته و مزارع زعفران و پیشنهاد متناسب

 ترین سطح برای استان
@0583225430005832252424ece-kh-shomaliتشکری یزدمعاونت بهبود تولیدات گیایهبجنورد* agri-jahad.org

۳۵۵
 مطالعه و پیشنهاد طرح عملیاتی اصالح و نوسازی و تغییر

 رقم باغات از طریق سرشاخه کاری
@0583225430005832252424ece-kh-shomaliتشکری یزدمعاونت بهبود تولیدات گیایهبجنورد* agri-jahad.org

۳۵۶
 پهنه بندی قابلیت اجرایی طرح های تامین آب، تجهیز و

 نوسازی و شبکه آبیاری در سطح استان
@0583225430005832252424ece-kh-shomaliسیدیآب و خاکبجنورد* agri-jahad.org

@0583225430005832252424ece-kh-shomaliسیدیآب و خاکبجنورد* بررسی وضعیت قنوات استان، نیازها و اثربخشی طرح های اجرایی۳۵۷ agri-jahad.org

@0583225430005832252424ece-kh-shomaliسیدیآب و خاکبجنورد* اجرایی نمودن سند ملی آب کشاورزی در مناطق پایلوت۳۵۸ agri-jahad.org

@0583225430005832252424ece-kh-shomaliسیدیآب و خاکبجنورد* بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی طرح های آب و خاک۳۵۹ agri-jahad.org

۳۶۰
 پهنه بندی قابلیت اجرایی طرح های آبیاری نوین در سطح

 استان به تفکیک نوع سیستم
@0583225430005832252424ece-kh-shomaliسیدیآب و خاکبجنورد* agri-jahad.org

@0583225430005832252424ece-kh-shomaliسیدیآب و خاکبجنورد*ارزیابی سیستم های آبیاری نوین و بررسی اثربخشی آن۳۶۱ agri-jahad.org

۳۶۲
مطالعه پسماند و بررسی تغییر شاخص های کیفی خروجی

 مزارع آبزی پروری در استان خراسان شمالی
@0583225430005832252424ece-kh-shomaliمصباحیمدیریت شیالت و آبزیانبجنورد* agri-jahad.org

@0583225430005832252424ece-kh-shomaliمصباحیمدیریت شیالت و آبزیانبجنورد*بررسی مصرف سرانه آبزیان در استان خراسان شمالی۳۶۳ agri-jahad.org

@0583225430005832252424ece-kh-shomaliرضاییحفظ نباتاتبجنورد*پروژه شناسایی گونه های مفید دو جنس تریکوگراما و براکون۳۶۴ agri-jahad.org

ن
 بی

ما
 فی

داد
رار

س ق
سا

ر ا
ی ب

قات
قی

تح
ه 

نام
 بر

در
م 

الز
ت 

یزا
جه

و ت
ی 

لم
ع ع

ناب
م

ی
مال

 ش
ان

اس
خر



ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

نمشهدرضویمدیریت بار و توسعه هوشمند شبکه توزیع۳۴۵ کی  معاونت فروش و خدمات مشتر

نمشهدرضویمدیریت مصرف و تکنیکهای کاهش مصرف انرژی۳۴۶ کی  معاونت فروش و خدمات مشتر

معاونت منابع انساننمشهدرضویفرهنگ سازمانی و روش های افزایش سطح مشارکت۳۴۷

۳۴۸
پایش سیستم ارتینگ و تهیه و تدوین دستورالعمل های الزم

 برای بررسی وضعیت موجود
معاونت بهره برداری و نگهداشتمشهدرضوی

۳۴۹
مدلسازی کامل شبکه فشار متوسط با استفاده از داده های

GIS بانک اطالعاتی 
معاونت مهندیسمشهدرضوی

۳۵۰

ایجاد زیرساختهای نرم افزاری و تدوین الزامات امنیتی در 

حوزه خدمات اداری و مشترکین با رویکرد دورکاری پرسنل

 در شرایط بحرانی

معاونت برنامه ریزی و تحقیقاتمشهدرضوی

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

۳۵۱
ارائه مدلی جامع جهت ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های تعمیر

 و نگهداری در شبکه های توزیع برق
*

۳۵۲
ارائه و پیاده سازی راهکارهای افزایش قابلیت اطمینان شبکه

 با در نظر گرفتن محدودیت های موجود
*

۳۵۳
ارائه و پیاده سازی راهکارهای چابک سازی شرکت توزیع 

غرب مازندران
*

۳۵۴
بررسی مطالعات اجتماعی و فرهنگی بر روی انواع مشترکین

 غرب مازندران جهت ارائه راهکارهای عملی در مدیریت مصرف برق
*

۳۵۵
تدوین استراتژی و نقشه راه افزایش تاب آوری شبکه توزیع

 غرب مازندران با رویکرد مدیریت منابع
*

*ارایه مدلی جهت ارزیابی ایمنی مستمر کلیه کارکنان و پیمانکاران۳۵۶

۳۵۷
داده کاوی دراطالعات موجود در معاونت بهره برداری 

به منظور کاهش خاموشی و استفاده بهینه از منابع
*

۳۵۸
داده کاوی دراطالعات موجود در معاونت مشترکین جهت

 تشخیص مشترکین خوش نشین
*

0513170334005131703340mhm_puya@yahoo.comپویاننتوافقی
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معاونت مهندیس و برنامه ریزی 11521402491152140256وری    ج کاظیمنوشهرمازندران
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محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت توزيع نيروي برق غرب استان مازندران



ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

۳۵۹
مطالعه و تحقیق جهت تهیه سیستم مدیریت تحت شبکه

 برای تجهیزات اکتیو نوری
امور ديسپاچينگ معاونت بهره برداري*

۳۶۰
طراحی و ارتقاء ثبات پارامترهای الکتریکی با قابلیت هشدار

 اغتشاشات هارمونیک
ي انتقال*

امور ديسپاچينگ و دفتر فنن

 معاونت بهره برداري

۳۶۱

بررسی مطالعه و تحقیق در خصوص مواد، ساخت و کیفیت 

مقره های پلیمری در شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای 

مازندران و گلستان و ارائه ی دستورالعمل

معاونت طرح و توسعه*

۳۶۲
 کیلوولت20بررسی علل اتصال سست در نر و مادگی کلیدهای 

 و ارائه طریق جهت جلوگیری از حوادث محتمل
ي انتقال معاونت بهره برداري*

دفتر فنن

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

توافقیاجتماغيتوانمندسازی زنان آسیب دیده و سرپرست خانوار۳۶۳

توافقیاجتماغيمشاوره و خدمات روانشناختی۳۶۴

۳۶۵
آموزش و توانمندسازی کودکان و نوجوانان بدسرپرست و

توافقیاجتماغي بی سرپرست

۳۶۶
-توانبخشی و توانمندسازی درکم توانیهای جسمی حرکتی

ي حسی و ذهنی و اختالالت روان
توافقیتوانبخشر

توافقیفناوريطراحی ساختاری دولت الکترونیک ۳۶۷

يطراحی و ساخت اعضای مصنوعی۳۶۸
توافقیتوانبخشر

ي(...ژنتیک، بیماری، ضربه، تروما و )پیشگیری از معلولیتها ۳۶۹ توافقیپيشگت 

پژوهشتدوین اطلس آسیب های اجتماعی۳۷۰

ياعتیاد۳۷۱ پيشگت 

پژوهشآسیب های اجتماعی۳۷۲

آموزش و پژوهشپژوهش۳۷۳

بر اساس 

دستورالعمل های 

ابالغی و در حد 

امکانات شرکت

0113335394501133360803research@mazrec.co.irاحمدي ساريمازندران

0113339462101133399305احمديانساريمازندران
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اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در سازمان بهزيستي مازندران

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت برق منطقه اي استان مازندران

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي



ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

0911354107233260290behaeen@abfa-mazandaran.irشفاغتوافقیشرکت آب و منطقه ای مازندرانساريمازندران*اندازه گیری بهره وری۳۷۴

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

۳۷۵

 الحاقی و قانون مبارزه با مواد مخدر ومحذوذیتهای 45بررسی ماذه 

قانونی در اعطای تسهیالت به محکومین بهره مند از این ماده 

و  (بند عاری از تخلف)بررسی شیوه های اجرا وگسترش بنذ پاک 

به ویژه ذر امنیت پایدار)ارزیابی اثر بخشی ان 

0918361078934130539mgolpa55@yahoo.comگلپایگانناعتبارات ملیواحد پژوهشاراکمرکزی۵

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

0913140806003433233049amirjahanara20@gmail.comجهان آراتوافقیمطالعاتکرمانکرمانبررسی نرخ شکست لوله شبکه آبرسانی۳۷۶

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

25328121252532812129hojjatee.s.h@gmail.comحجنرتوافقیتجاری سازیقمقمتجاری سازی۳۷۷

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

21226623392122662354faraghat@msy.gov.irاسالیم منشتوافقیمعاونت امور جوانانتهرانتهرانمدیریت کارآفرینی۳۷۸

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در وزارت ورزش و جوانان

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت شرکت مهندس مشاور خاک و پي

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در پارک علم و فناوري استان قم

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در سازمان زنذانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان مرکزي

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت آب و فاضالب استان مازندران



ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

۳۷۹
تعیین سهم کمی و کیفی آالینده های روان آبهای

 سطحی تهران جهت آبیاری اراضی کشاورزی جنوب
0912234983290122349832s.korehei@gmail.comکره نیتوافقیدفتر امور آزمایشگاه هاتهرانتهران**

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

۳۸۰
بررسی ظرفیتها و فرصتهای حضور پناهندگان و 

مهاجرین افغانی در ایران و راههای ارتقا و بهبود آن
تهرانتهران*

مرکز مطالعات راهبردی و

 آموزش وزارت کشور
0212665511826655121sana944@yahoo.comآئیننتوافقی

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

0911355215033310875apmazand@yahoo.comشعباننتوافقیمعاونت پروریسرآسیب شناسی حضور دانش آموزان در فضای مجازی۳۸۱

0911256280833310875apmazand@yahoo.comکاظیمتوافقیمعاونت آموزش متوسطهکار آفرینی در آموزش و پرورش۳۸۲

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

۳۸۳
تدوین مدل پیشگیری از ترک تحصیل دانش آموزان بر اساس

 مقتضیات استان
گروه تحقیق و پژوهش

گروه تحقیق و پژوهشاز طراحی تا اجرا: الگوی مدرسه پژوهش محور در خراسان رضوی۳۸۴

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

0218890816902188930254rasoulpour_e@yahoo.comرسولپورتوافقيکمیته محیط زیستتهرانتهران*راهنمای سوزاندن  لجن  فاضالب تصفیه خانه های شهری۳۸۵

۳۸۶
راهنمای محیطی زیستی دفع و کاربرد لجن تصفیه خانه های

 آب و فاضالب
0218890816902188930254rasoulpour_e@yahoo.comرسولپورتوافقيکمیته محیط زیستتهرانتهران*

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در دفتر مديريت مصرف و ارتقا بهره وري آب و آبفا وزارت نيرو شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالي

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

دفتر کار در محل 

پژوهشکده عباس 

ت+پرسشگر+زادگان

حلیلگر آماری

0513844092005138440921ptta.razavi@gmail.comمالیکمشهدرضوی

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

مازندران

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در اداره کل محيط زيست استان تهران

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در وزارت کشور



ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

۳۸۷
تحلیل داده های موجود سازمان جهت ارایه بهبود به خدمات

 مشترکین
یتوافقیمعاونت فروش و خدمات مشترکینکرجالبرز*

0263212245002632526465احمد خان بیگ
behshid.khanbeigi@

gmail.com

۳۸۸
مطالعه تطبیقی کاربردهای داده کاوی در حوزه طرح 

و توسعه شبکه توزیع
0218512062002185557300research@tbtb.irنثاری مقدمتوافقیفناوری اطالعاتتهرانتهران*

۳۸۹
توسعه روش نت بر مبنای قابلیت اطمینان و ارائه 

روش تخمین نرخ خرابی تجهیزات
0218512062002185557300research@tbtb.irنثاری مقدمتوافقیمهندسی- مالی و پشتیبانی تهرانتهران*

تهرانتهران*مطالعه قابلیت اطمینان۳۹۰
دفتر هماهنگی و برنامه ریزی

 بهره وری
0212381321802122121022s.salarkheili@trec.co.irامام وردیتوافقی

ايميلفكسشماره تلفننام و نام خانوادگيشهراستانهردوزنمرد

*ماشین های کشاورزی۳۹۱
کردستا

ن
0918228147708733383311salahbarzegar@gmail.comنوریتوافقیتولید ماشینهای کشاورزیسنندج

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت صالح برزگر کردستان

محورها و موضوعات مورد نيازرديف
مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده
تسهيالت و 

امكانات 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در وزارت نيرو

mailto:behshid.khanbeigi@gmail.com
mailto:behshid.khanbeigi@gmail.com

