هفته پژوهش و فناوری استان زنجان -آذرماه 1395
برنامه میزگرد دستگاههای اجرایی و دانشگاهیان استان زنجان با عنوان:
« تبیین و تحلیل اولویتهای پژوهشی و فناوری استان در سال » 1395
تاریخ

ساعت

یکشنبه 95/9/14

10/30 -9

یکشنبه 95/9/14

12/30 -11

اولویت پژوهش و فناوری

دستگاه اجرایی

سنجش سرمایه اجتماعی ( کالن ،میان و خرد) در سطح شهرستانهای استان
بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در اشاعه حقوق شهروندی
نقش تعاونیها و دهیاریها در کمک به ارتقاء شاخصهای توسعه پایدار روستایی
استانداری

بررسی و ارائه راهکارهایی به منظور توسعه کسب و کارهای گردشگری در روستاهایی با قابلیت گردشگری
بررسی توانمندیهای اقتصادی -اجتماعی و محیطی نواحی روستایی استان در راستای تهیه سند توسعه پایدار روستایی
بررسی علل عدم توسعه بخش خدمات در استان زنجان
بررسی میزان تأثیرگذاری اجرای قانون رفع موانع تولید در رونق اقتصادی استان
بررسی روند تغییرات طالق در استان زنجان طی سه دهه اخیر با تأکید بر عوامل و راهکارهای پیشگیری از آن

ادره کل ثبت احوال
اداره کل بازرسی

بررسی نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات ثبت احوال
رأیگیری الکترونیک و کارت هوشمند ملی
تجزیه و تحلیل چندبعدی افزایش شکایت شهروندان از عملکرد شهرداری زنجان
آسیبشناسی بهکارگیری دبیران دوره متوسطه در دوره ابتدایی استان زنجان

اداره کل آموزش و
پرورش

بررسی میزان اثربخشی مشاوران دوره اول متوسطه در هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم استان زنجان
بررسی میزان شیوع ناهنجاریهای وضعیتی و تعیین عوامل خطرساز و پیشگو در بین دانشآموزان استان زنجان
فراتحلیل آثار معلمان پژوهنده در طی  5سال گذشته در اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
آسیبشناسی جذب دانشآموزان در مدارس غیردولتی استان زنجان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

بررسی نقاط قوت و ضعف فرهنگی استان و عوامل مؤثر بر آن

اداره کل تبلیغات اسالمی

مطالعه و بررسی آسیبهای فضای مجازی (شبکههای اجتماعی) و راهکارهای مقابله

اداره کل ورزش و
جوانان

بررسی عوامل تأثیرگذار بر عدم حمایت گروهها و اسپانسرهای دولتی و بخش خصوصی از ورزش قهرمانی و حرفهای
ارائه راهکارهای مؤثر در ایجاد فرهنگ اشتغال جوانان در بخش خصوصی
بررسی راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی در فضاهای ورزشی زنجان

هفته پژوهش و فناوری استان زنجان -آذرماه 1395
برنامه میزگرد دستگاههای اجرایی و دانشگاهیان استان زنجان با عنوان:
« تبیین و تحلیل اولویتهای پژوهشی و فناوری استان در سال » 1395
تاریخ

ساعت

یکشنبه 95/9/14

16 -14

نام شرکت
شرکت نخ تایر
شرکت شیرپگاه زنجان
شرکت مینو خرمدره
شرکت ساینا
شرکت زرینمعدن آسیا
شرکت سمن آسا (پاکسمن)
شرکت واژار جهان
شرکت آرتمان الکتریک ابهر
شرکت پستهای ایران ترانسفو
شرکت سیمان خمسه
سازمان صنعت ،معدن و تجارت

هفته پژوهش و فناوری استان زنجان -آذرماه 1395
برنامه میزگرد دستگاههای اجرایی و دانشگاهیان استان زنجان با عنوان:
« تبیین و تحلیل اولویتهای پژوهشی و فناوری استان در سال » 1395
تاریخ

ساعت

دوشنبه 95/9/15

10/30 -9

دوشنبه 95/9/15

12/30 -11

اولویت پژوهش و فناوری

دستگاه اجرایی

شناسایی گونههای مقاوم ارس به آفت نیمهانگلی دارواش
اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری

مکانیابی مناطق مناسب جهت جنگلکاری در حاشیه شهر
تعیین مناسبترین گونههای گیاهان(جنگلی و مرتعی) جهت اجرای پروژههای بیولوژیکی در حوضهها با تأکید بر جنبه
درآمدزایی آنها برای حوضهنشینان
بررسی و تعیین وزن عوامل تخریب مراتع استان زنجان

شرکت آب منطقهای

بررسی اثرات زیستمحیطی مزارع پرورش ماهی بر کیفیت آب و توان خودپاالیی رودخانه قزلاوزن در محدوده شهرستان
ماهنشان
ارزیابی فنی و مهندسی از میزان فرونشست دشتهای استان زنجان وضعیت فعلی و چالشهای آینده

اداره کل دامپزشکی
اداره کل هواشناسی

بررسی سطح آلودگی مزارع پرورشی بوقلمون و بلدرچین به عوامل کوکسیدیایی در استان زنجان
بررسی سطح آلودگی مزارع پرورشی بوقلمون و بلدرچین به عوامل هیستومونیازیس در استان زنجان
کاربرد اطالعات هواشناسی در انرژیهای تجدیدپذیر ( مدت طرح دو ساله)
شناسایی حیات وحش استان زنجان در مناطق حفاظتشده
مشکالت زیستمحیطی استان زنجان و راهکارهای رسانهای اصالح آن

صدا و سیما

بررسی عوامل مؤثر بر مصرف رسانهای شبکههای ماهوارهای توسط مردم شهر زنجان
شناسایی و احصای زبان معیار ترکی زنجانی برای بهرهگیری در رسانه استانی
مونوگرافی منطقه تاریخی افشار زنجان

کارگروه آموزش،
پژوهش ،فناوری و
نوآوری

بررسی نظام نوآوری موجود استان و ارائه پیشنهادات برای اصالح آن

هفته پژوهش و فناوری استان زنجان -آذرماه 1395
برنامه میزگرد دستگاههای اجرایی و دانشگاهیان استان زنجان با عنوان:
« تبیین و تحلیل اولویتهای پژوهشی و فناوری استان در سال » 1395
تاریخ

ساعت

دوشنبه 95/9/15

16 -14

نام شرکت
شرکت خالص سازان روی
شرکت معدنکاران نسوز
شرکت فراوری مواد معدنی ایران
سازمان صنعت ،معدن و تجارت

هفته پژوهش و فناوری استان زنجان -آذرماه 1395
برنامه میزگرد دستگاههای اجرایی و دانشگاهیان استان زنجان با عنوان:
« تبیین و تحلیل اولویتهای پژوهشی و فناوری استان در سال » 1395
تاریخ

ساعت

سهشنبه 95/9/16

10/30 -9

سهشنبه 95/9/16

12/30 -11

دستگاه اجرایی

اولویت پژوهش و فناوری
شناسایی ترکیبات دارویی موجود در داروی گیاهی ترک اعتیاد

اداره کل پزشکی قانونی

شناسایی مورفین ،کدئین و متادون در نمونه مو با روش کرماتوگرافی طیفسنجی جرمی
بررسی میزان استرس شغلی کارکنان پزشکی قانونی

اداره کل بیمه سالمت

بررسی رفتار سازمانی همکاران و ارائه پیشنهادات مؤثر بر افزایش بهرهوری نیروی انسانی
بررسی میزان آگاهی بیمهشدگان از حقوق خود در راستای توانمندسازی
بررسی شایعترین بیماریهای ژنیتیکی در بین مراجعین به مرکز مشاوره ژنتیک طی  5سال اخیر در سطح استان
بررسی و ارزیابی آسیبهای اجتماعی در دهه اخیر ( طی سالهای  1385تا )1395

اداره کل بهزیستی

بررسی وضعیت پاسخگویی نظام ارائه خدمات توانبخشی به کودکان زیر  6سال دچار اختالالت تکاملی و تحلیل عوامل
مؤثر بر آن
بررسی کارآیی ارائه خدمات مراقبین در منزل معلولین در سطح استان

اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی

بررسی الگوهای توسعه بازار تعاونیها با تأکید بر توسعه صادرات و برند تعاونی
کودکانه و زنانه شدن آسیبهای اجتماعی :زمینهها و راهکارها (با تأکید بر جامعه کار و تولید)

هفته پژوهش و فناوری استان زنجان -آذرماه 1395
برنامه میزگرد دستگاههای اجرایی و دانشگاهیان استان زنجان با عنوان:
« تبیین و تحلیل اولویتهای پژوهشی و فناوری استان در سال » 1395
تاریخ

ساعت

دستگاه اجرایی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت

اولویت پژوهش و فناوری
طرح ارزیابی مقدماتی فرآیندپذیری آلونیتهای استان زنجان
بررسی ریسکهای زیستمحیطی آندها در چاههای آبی حفاظت کاتدی
ارائه راهکار عملیاتی برای بررسی خوردگی میکروبی در خطوط لوله فوالدی گاز و ساخت دتکتور مربوطه
بررسی عملی تفاوت کالیبراسیون کنتورهای توربینی بین شرایط محیطی و ایستگاهی
طراحی و ساخت پوشش عایقی نوین کمضخامت و با پایداری زیاد فیزیکی و الکتریکی در مقابل خوردگی و هزینه
تمامشده مناسب برای خطوط لوله فوالدی گاز با استفاده از نانو تکنولوژی
تغییر در فیلتراسیون ایستگاهها جهت جلوگیری از خرابی مکرر تجهیزات اندازهگیری با تأکید بر جنبه اقتصادی

شرکت گاز
سهشنبه
95/9/16

بهینهسازی زمانهای برداشت دادههای خوردگی بر اساس بازرسی بر مبنای ریسک  RBIو بررسی ریسکهای خوردگی
 CRAخطوط لوله فلزی شرکت گاز استان زنجان و ایجاد نرمافزار مربوطه
استفاده از اسمارتسنسورها در طول خطوط لوله گاز جهت ارسال دادههای حفاظت کاتدی به مرکز کنترل از طریق
دستگردان دادهها

16 -14

بازنگری فرمولهای محاسباتی حفاظت کاتدی جهت بهینهسازی فواصل بسترهای آندی سامانههای حفاظت کاتدی از
خطوط لوله گاز از منظر تداخل حفاظت کاتدی با توجه به شرایط اقلیمی استان زنجان
امکانسنجی روشهای قطع جریان گاز انشعابات فوالدی بدون حفاری در موارد تعمیراتی و اضطراری
تعیین شاخصهای سنجش اثربخشی نظام پیشنهادها در حوزه گازرسانی بهصورت مجزا و با اوزان و اهداف مناسب
اداره کل استاندارد
اداره کل نوسازی ،توسعه و
تجهیز مدارس
اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

بررسی نوع نواقص آزمونهای صورتگرفته در واحدهای بتون آماده استان زنجان در تطابق ویژگیهای بتون تولیدی با
استاندارد ملی ایران
فرم بهینه مدارس جهت دریافت بیشترین انرژی تابشی خورشید در شهر زنجان
پژوهشهای معدن نمک چهرآباد
بررسی راهکارهای چگونگی افزایش طول ماندگاری گردشگران استان زنجان

