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 با سمه تعالي
سازمان ها و دستگاههاي اجرائي استان قم جهت اجرائي نمودن آئين نامه فرصت مطالعاتي  اعضاي هيات علمي در و اولويت هاي  عناوين 

 جامعه و صنعت

 

 

 نام دستگاه / سازمان : اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم

تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

بررسی چالش های پیشرفت   1

توسعه دولت الکترونیک در 

 استان قم

 09398367496 محمدرضا چکشی ماه 6 1 دانش مدیریت-فناوری اطالعات 

برنامه ریزی و توسعه کسب و  2

  کارهای نوپا (استارت آپ ها

 حوزه گردشگری و زایرپذیری

 09398367496 محمدرضا چکشی ماه 6 1 گردشگری –فناوری اطالعات 

داده کاوی تجاری پایگاه داده  3

ترافیک مشترکین سرویس های 

 ارتباطی

 09398367496 محمدرضا چکشی ماه 12 1 مخابرات-اطالعاتفناوری 

 زندانها و اقدامات تاميني و تربيتينام دستگاه / سازمان : 
تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمسمشخصات 

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

میزان تطابق آیین نامه جدید با  1

 نیازهای واقعی سازمان زندانها

مطالعات  -روانشناسی -حقوق

 مدیریت -جرم شناسی -اجتماعی
 09120977569 اکبر احمدی ماه 6 

بررسی و طراحی سیستم های  2

زندانها با مداربسته مخصوص 

هدف کنترل هوشمند مراکز 

 تامینی

علوم  -مهندسی فنی و عمرانی

 -علوم انتظامی -کامپیوتری

 کارشناس شبکه

 09120977569 اکبر احمدی ماه 6 

میزان تاثیر اشتغال به کار  3

زندانیان در آرامش مراکز 

اشتغال و حرفه آموزی و 

همچنین ارتقای سالمت خانواده 

 زندانیان

رشته های  -لتیمدیریت دو

 -علوم اجتماعی –اقتصاد 

 حقوق -مدیریت صنعتی 

 09120977569 اکبر احمدی ماه 6 

بررسی و طراحی تلفنهای تحت  4

مدیریت شبکه اختصاصی 

 سازمان زندانها و مراکز تامینی

نرم  –مدیریت  -علوم کامپیوتری

 کارشناس شبکه -افزار سیستم
 09120977569 اکبر احمدی ماه 6 
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مطالعه تطبیقی بهداشت و درمان  5

 زندانیان با سراسر دنیا

 -علوم تغذیه -پزشکی -حقوق

 بهداشت محیط
 09120977569 اکبر احمدی ماه 6 

 کميته امداد نام دستگاه / سازمان : 
تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 نياز مورد

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

شناسایی بسترهای  نوین توسعه  1

 امور خیر و احسان در جامعه

علوم انسانی ترجیحا علوم 

 اجتماعی

 09127584102 رضا رضائی تبار ماه 6 1

پایدار زنان  الزامات اشتغال 2

 سرپرست خانوار

 09127584102 رضا رضائی تبار ماه 6 1 علوم اقتصادی و یا مدیریت

شناسایی و سطح بندی نیازمندان  3

 جهت حمایت و توانمندسازی

 09127584102 رضا رضائی تبار ماه 6 1 علوم اقتصادی و یا مدیریت

 اداره کل آموزش فني و حرفه ای نام دستگاه / سازمان : 
تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

1 

نیازسنجی آموزشهای مهارتی 

سکونتگاههای غیر رسمی در 

 شهرستان قم

 سه ماه 1 مدیریت آموزشی
مجتبی 

 محمدکریمی
09191519530 

2 

نیازسنجی آموزشهای مهارتی 

در شهرستانهای جدید التاسیس 

 کهک و جعفرآباد

 سه ماه 1 مدیریت آموزشی
مجتبی 

 محمدکریمی
09191519530 

3 

آینده پژوهی در مشاغل استان 

مهارتی برای توسعه آموزشهای 

 در بخش دولتی و غیر دولتی

 سه ماه 1 مهندسی آینده پژوهی
مجتبی 

 محمدکریمی
09191519530 

4 

شناسایی فاصله بین آموزشهای 

مهارتی ارائه شده با نیاز بازار 

 کار در رشته فناوری اطالعات

 سه ماه 1 مهندسی فناوری اطالعات
مجتبی 

 محمدکریمی
09191519530 

5 

آموزشهای شناسایی فاصله بین 

مهارتی ارائه شده با بازار کار 

 در رشته برق

 سه ماه 1 مهندسی برق
مجتبی 

 محمدکریمی
09191519530 

6 

شناسایی فاصله بین آموزشهای 

مهارتی ارائه شده با نیاز بازار 

 کار در رشته صنایع پوشاك

 سه ماه 1 طر احی دوخت 
مجتبی 

 محمدکریمی
09191519530 

7 
موزشهای شناسائی فاصله بین آ

 مهارتی ارائه شده با نیاز
 سه ماه 1 مهندسی تکنولوژی تاسیسات

مجتبی 

 محمدکریمی
09191519530 

8 

شناسایی فاصله بین آموزشهای 

مهارتی ارائه شده با نیاز بازار 

 کار در رشته صنایع خودرو

 سه ماه 1 مکانیک خودرو
مجتبی 

 محمدکریمی
09191519530 
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9 

شناسایی فاصله بین آموزشهای 

مهارتی ارائه شده با نیاز بازار 

 کار در رشته صنایع دستی 

 سه ماه 1 هنرهای تجسمی
مجتبی 

 محمدکریمی
09191519530 

10 

شناسایی فاصله بین آموزشهای 

مهارتی ارائه شده با نیاز بازار 

کار در رشته جوشکاری و 

 بازرسی جوش

 -عمران-فیزیک مهندسی

 مکانیکمهندسی 
 سه ماه 1

مجتبی 

 محمدکریمی
09191519530 

11 

شناسایی فاصله بین آموزشهای 

مهارتی ارائه شده با نیاز بازار 

 کار در رشته مکانیک

 سه ماه 1 مهندسی مکانیک
مجتبی 

 محمدکریمی
09191519530 

12 

شناسایی فاصله بین آموزشهای 

مهارتی ارائه شده با نیاز بازار 

ساختمان و کار در رشته 

 معماری

 سه ماه 1 مهندسی عمران
مجتبی 

 محمدکریمی
09191519530 

13 

شناسایی فاصله بین آموزشهای 

مهارتی ارائه شده با نیاز بازار 

 کار در رشته کشاورزی

 سه ماه 1 مهندسی کشاورزی
مجتبی 

 محمدکریمی
09191519530 

14 

نیازسنجی آموزشهای مهارتی 

در رشته های هتلداری و 

 گردشگری استان قم

 سه ماه 1 جهانگردی -گردشگری
مجتبی 

 محمدکریمی
09191519530 

 و پرورشاداره کل آموزش نام دستگاه / سازمان : 
تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

1 

بررسی عوامل موثر بر 

بازماندگی از تحصیل در دوره 

ابتدایی و ارائه  راهکارهای 

عملیاتی انسداد مبادی بیسوادی 

 در این دوره

 09127493616 امیر مالحسینی ماه6 1 روانشناسی -علوم تربیتی

2 
 تیعوامل موثر بر خالق یسربر

 ییدانش آموزان مقطع ابتدا
 09127493616 امیر مالحسینی ماه6 1 روانشناسی -علوم تربیتی

3 

تدوین شاخص های ارزیابی 

عملکرد آموزش و پرورش 

استان قم در اجرای سند تحول 

بنیادین با توجه به برش استانی 

فعالیت های تعریف شده برای 

 اهر یک از معاونت ه

 09127493616 امیر مالحسینی ماه6 1 روانشناسی -علوم تربیتی
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4 

و  یا هیدانش تغذ زانیم یبررس

دانش آموزان  ییعادت غذا

با  سهیو مقا یلیمقاطع تحص

 یکشور یاستانداردها

 -روانشناسی -علوم تربیتی

 بهداشت و میط زیست
 09127493616 امیر مالحسینی ماه6 1

5 

دانش بررسی میزان پایبندی 

آموزان به نماز و عوامل موثربر 

آن و ارائه راهکارهای عملیاتی 

در جهت نهادینه نمودن فرهنگ 

نماز در بین دانش آموزان 

 متوسطه دوم

علوم  -روانشناسی -علوم تربیتی

 قرآنی و معارف دینی
 09127493616 امیر مالحسینی ماه6 1

6 

 زاتیانطباق تجه زانیم یبررس

موجود در هنرستان ها )بخش 

 یکتب درس یصنعت( با محتوا

 دیجد

 09127493616 امیر مالحسینی ماه6 1 روانشناسی -علوم تربیتی

7 

مطالعه عوامل محافظت کننده و 

مخاطره آمیز برای بروز مصرف 

مواد و اعتیاد در نوجوانان به 

ویژه عوامل مرتبط با مدرسه 

،خانواده،باورهای دینی و سایر 

 غیرهای بومی در استان قممت

علوم  -روانشناسی -علوم تربیتی

 اجتماعی
 09127493616 امیر مالحسینی ماه6 1

8 

شناسایی و ارائه راهکارهای 

اجرایی توسعه منابع مالی در 

 آموزش و پرورش استان قم

 -روانشناسی -علوم تربیتی

 مدیریت مالی -مدیریت
 09127493616 امیر مالحسینی ماه6 1

9 

طراحی مدل مفهومی  اجرای 

طرح تکریم مقام معلم  در 

 استان قم

یاست  -روانشناسی -علوم تربیتی

 علوم اجتماعی -گذاری فرهنگی
 09127493616 امیر مالحسینی ماه6 1

10 

بررسی وضعیت  فرصت های 

برابر یادگیری در امور آموزشی 

و پرورشی دانش آموزان در 

مدارس  و ارائه مدلی برای 

 آنگسترش 

علوم  -روانشناسی -علوم تربیتی

 اجتماعی
 09127493616 امیر مالحسینی ماه6 1

11 

بررسی  نگرش  دانش آموزان 

دوره متوسطه دوم نسبت به 

مسایل عصر ظهور و فرهنگ 

 مهدویت و شیوه های ارتقاء آن

معارف  -روانشناسی -علوم تربیتی

 اسالمی
 09127493616 امیر مالحسینی ماه6 1
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12 

علل  استقبال اندك   بررسی

معلمان از طرح های اقدام 

 پژوهی و درس پژوهی

 09127493616 امیر مالحسینی ماه6 1 روانشناسی -علوم تربیتی

13 

ارزشیابی اثربخشی طرح نماد 

در نگرش به آسیب های 

 جتماعی  در بین والدین، مربیان ا

 و دانش آموزان شهر قم

 

علوم  -روانشناسی -علوم تربیتی

 اجتماعی
 09127493616 امیر مالحسینی ماه6 1

 اقتصاد و دارايياداره کل نام دستگاه / سازمان : 
تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

1 
آینده پژوهی فرصتهای سرمایه 

 گذاری
 ماه 6 2 اقتصاد، مدیریت

 داریوش پاشوی

 

09127535306 

 

2 
بازاریابی فرصتهای سرمایه 

 گذاری
 ماه 3 2 مدیریت

 داریوش پاشوی

 

09127535306 

 

3 
طراحی سایت  سرمایه گذاری 

 استان
 ماه 6 2 کامپیوتر

 داریوش پاشوی

 

09127535306 

 

4 

بررسی  و ارائه  حقوق سرمایه 

گذاران خارجی  بر اساس قانون  

-و آئین نامه اجرایی سرمایه

گذاری خارجی  و ارائه 

پیشنهادات در خصوص اصالح 

 قانون مذکور

 سال 1 2 اقتصاد و حقوق
 داریوش پاشوی

 

09127535306 

 

 گذاری استان قم اطلس سرمایه 5
زمین شناسی و مهندسی عمران و 

 کامپیوتر
 ماه 6 4

 داریوش پاشوی

 

09127535306 

 

6 
بررسی علل عدم تحقق مناسب 

 درامدهای عمومی
 ماه 6 2 اقتصاد، مدیریت

 داریوش پاشوی

 

09127535306 

 

7 

شناسایی و مدل نمودن فرایند 

)در سطح بین دستگاهی( راه 

کارهای اندازی برخی کسب و 

 مهم و پرمتقاضی

اقتصاد، مدیریت، مهندسی صنایع 

 و برنامه ریزی و تحلیل سییتم ها
 ماه 6 2

 داریوش پاشوی

 

09127535306 

 

7 

تهیه الگوی اجرایی مناسب به 

منظور ارتقاء رشد و رونق تولید 

های  کلیدی با تأکید بر پیشران

 اقتصادی

اقتصاد، مدیریت و مهندسی 

زی و تحلیل صنایع و برنامه ری

 سییتم ها

 ماه 6 2
 داریوش پاشوی

 

09127535306 

 

8 
تدوین بسته سیاستی مدیریت  

بهینه اموال و دارایی های 
 ماه 6 2 اقتصاد، مدیریت

 داریوش پاشوی

 

09127535306 
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عمومی )مولدسازی اموال 

 دولتی(

9 

شناسایی و اولویت بندی موانع 

اصلی  توسعه کسب و کار 

 استان

 سال 1 2 مدیریتاقتصاد، 
 داریوش پاشوی

 

09127535306 

 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارتنام دستگاه / سازمان : 
تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

1 

 بازار بررسی و شناسایی

 سوغات محصوالت

 بمنظورایجاد(بجزءسوهان)قم

 وترغیب صنعتی واحدهای

 جدید گذاران سرمایه

 مدیریت بازرگانی

 مدیریت استراتژیک

 

 09121533446 بهزاد نیکو بیان ماه 6 1

2 

با  یمحصوالت واردات ییشناسا

 جهتساخت داخل  تیقابل

 دیگذاران جد هیسرما بیترغ

 

 مدیریت بازرگانی

 مدیریت استراتژیک
 09121533446 بیان نیکو بهزاد ماه 8 1

3 

تعین زنجیره مواد اولیه واحد 

های تولیدی شاخص استان از 

صنایع  جمله صنایع کفش ،

 شیمیایی و ..

 09121533446 بیان نیکو بهزاد ماه 6 1 

4 

 های واحد ایجاد امکان بررسی

 با پتروشیمی و پاالیشگاهی

 لوله سرشاخه سه عبور به توجه

 استان از گاز

 09121533446 بیان نیکو بهزاد ماه 4 1 

5 

تعیین اولویتهای سرمایه گذاری 

در صنعت استان  با توجه به 

و مطالعات آمایش   قابلیتهای

استان ,مباحث مربوط به آینده 

 پژوهی و کسب و کارهای نوین

 09121533446 بیان نیکو بهزاد ماه 8 1 

 راهداری و حمل و نقل جاده ایاداره کل نام دستگاه / سازمان : 
تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

1 

بررسی گزینه های بهینه روکش 

های حفاظتی و بهسازی 

آسفالتی برای استان قم با توجه 

 09125535820 عباس شکوری ماه 12 1 مهندسی عمران
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به شرایط آب و هوایی و 

 ترافیک عبوری

2 
تهیه نقشه ریز پهنه بندی قیر 

PG استان قم 
 09125535820 عباس شکوری ماه 6 1 مهندسی عمران

3 

مطالعه دالیل ایجاد خرابی در 

روسازی های آسفالتی استان قم 

و ارائه راهکارهای اجرایی به 

 منظور ارتقای کیفیت آن

 09125535820 شکوریعباس  ماه 14 1 مهندسی عمران

4 

طراحی و تهیه جزییات تیپ پل 

های کم هزینه خرپایی برای 

 محورهای فرعی و روستایی

 09125535820 عباس شکوری ماه 12 1 مهندسی عمران

 شرکت توزيع نيروی برقنام دستگاه / سازمان : 
تعداد عضو  نياز رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

1 

بررسی نحوه اتصال چندین 

نیروگاه خورشیدی خانگی به 

یک فیدر توزیع و مالحظات 

 حفاظتی در زمان قطع شبکه

 09125521571 مسعود سلیمی نیا ماه 6 1 مهندسی برق

2 

بررسی استفاده از روش های 

جدید آزادسازی ظرفیت 

خطوط توزیع که دچار پرباری 

 اند.شده

 09125521571 مسعود سلیمی نیا ماه 6 1 مهندسی برق

 شهرداری قمنام دستگاه / سازمان : 
تعداد عضو  تخصصي اساتيد مورد نيازرشته و حوزه  عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

1 
بازآفرینی بافت ناکارآمد 

 شهری با رویکرد گردشگری
   ماه 6 1 شهرسازی

2 
و  بازنگری دستورالعمل سیما

 منظر شهری قم
   ماه 6 2 شهرسازی -مماری

3 

تهیه و سنجش شاخص های 

توسعه پایدار در مناطق و 

 محالت شهر قم

   ماه 6 1 شهرسازی

4 
تدوین دستورالعمل تاب آوری 

 مناطق و محالت شهر قم
   ماه 6 1 شهرسازی

5 
تدوین دستورالعمل ارتقای 

کیفیت هسته مرکزی شهر با 
   ماه 6 2 شهرسازی -معماری
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معماری رویکرد شهرسازی و 

 اسالمی

6 

بررسی علل عدم تحقق پذیری 

طرح های توسعه شهری، بویژه 

 طرح تفصیلی در شهر قم

   ماه 6 1 شهرسازی

7 

ضوابط تشخیص صنوف مزاحم 

و آالینده شهر قم و انتقال و 

ساماندهی صنوف در شهرك 

 )مدیریت شهری(های تخصص 

 5-3 مدیریت شهری
 1الی ماه  6

 سال

امیرحسین یزدان 

 پناه
09128518189 

8 

بهبود شرایط کسب و کار در 

راستای ساماندهی صنوف و 

 رونق اقتصادی)مدیریت شهری(

 5-3 مدیریت شهری
 1ماه الی  6

 سال

امیرحسین یزدان 

 پناه
09128518189 

9 

تسهیل فرآیند جذب سرمایه 

گذار بخش خصوصی و ایجاد 

گذاران جذابیت برای سرمایه 

جهت شرکت در پروژه ها 

 )مدیریت شهری(

 5-3 مدیریت شهری
 1ماه الی  6

 سال

امیرحسین یزدان 

 پناه
09128518189 

10 

توسعه خدمات الکترونیکی و 

هوشمندسازی ارائه خدمات 

 سازمان و منصوبات

 ماه 6 5-3 فناوری اطالعات
امیرحسین یزدان 

 پناه
09128518189 

11 

مدیریت کسب و کار و 

بازاریابی بر اساس مکان یابی 

 تجاری در سطح شهر

 09122535072 سیدامیر نوش مهر  5-3 مدیریت شهری

12 

محورهای سرمایه گذاری 

سازمان میادین کوتاه مدت و 

 بلند مدت

 09128544221 حسین عسگری ماه 6 1 اقتصاد

13 

روشهای توسعه و استقبال 

شهروندان از بازارهای 

 همشهری

 09128544221 حسین عسگری ماه 6 2 اقتصادیاجتماعی و 

14 

مطالعات امکان سنجی احداث 

تصفیه خانه شیرابه در سایت 

 البرز

 محیط زیست -مهندسی فاضالب

 بهداشت محیط
3-5 

 1ماه الی  6

 سال
  

15 
مطالعات استحصال انرژی از 

 لندفیل های سایت البرز

 محیط زیست -مهندسی فاضالب

 بهداشت محیط
3-5 

 1الی  ماه 6

 سال
  

16 
مطالعات پیوست سالمت سایت 

هکتاری مجتمع دفع  780

 محیط زیست -مهندسی فاضالب

 بهداشت محیط
3-5 

 1ماه الی  6

 سال
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پسماندهای البرز و تولید کود 

 کمپوست پسماند شهری

 آب منطقه اینام دستگاه / سازمان : 
تعداد عضو  حوزه تخصصي اساتيد مورد نيازرشته و  عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

 مدیریت مالی 1
مدیریت دولتی، مدیریت مالی، 

 مدیریت بازرگانی، حسابداری
 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 1

 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 1 بیمه، مدیریت مالی، حسابداری بیمه و مالیات 2

 حقوق آب 3
حقوق عمومی، حقوق جزا و 

 جرم شناسی، حقوق ثبت
 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 3

4 
اجرای مدل مدیریت فرآیند 

 شرکت
 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 1 صنایع

 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 1 صنایع مدیریت ریسک و پروژه 5

 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 1 صنایع بهره وری 6

7 
تدوین نقشه راه امنیت شبکه و 

 بهره وری فناوری اطالعات 
 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 1 فناوری اطالعات؛ کامپیوتر

 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 1 مدیریت منابع آباقتصاد آب،  بازار محلی آب 8

 حسابداری آب  9
اقتصاد آب، برنامه ریزی منابع 

 آب، صنایع
 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 1

 بیالن منابع و مصارف 10
مدیریت منابع آب، مهندسی منابع 

 آب، مهندسی آب
 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 2

 مدیریت منابع آب  11
مدیریت منابع آب، مهندسی منابع 

 آب، مهندسی آب
 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 2

 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 1 عمران، سازه های آبی تاسیسات آبی 12

 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 1 عمران آب، مهندسی آب مهندسی رودخانه  13

 محیط زیست 14
عمران محیط زیست، محیط 

 زیست
 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 1

 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 1 عمران، پدافند غیر عامل پدافند غیر عامل 15

 تدوین برنامه سه ساله تحقیقات 16
عمران آب، مهندسی آب، 

 مدیریت منابع آب
 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 1

17 

 راهکارهای ارائه و بررسی

 درآمدزایی قانونی و عملیاتی

 .شرکت برای

 09122530734 روح اهلل یاری ماه 1 1 اقتصاد، حسابداری، مدیریت

 حفاظت محيط زيست نام دستگاه / سازمان : 
تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 نيازمورد 

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   
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1 

 پایه بر مصنوعی هوش توسعه

 حوزه)   طبیعی های الگوریتم

 (ریاضیات

 09125516645 سید احمد شفیعی یکسال یک نفر ریاضیات

2 

 پایه بر اکولوژی شهر طراحی

 حوزه) اکوسیستمی های نیچ

 (معماری و شهرسازی

 09125516645 سید احمد شفیعی یکسال یک نفر شهرسازی

3 

 در انرژی جریان بررسی

 تاالبهای میکرواکوسیستم

 (شناسی زیست حوزه)  فراشور

 09125516645 سید احمد شفیعی یکسال یک نفر زیست شناسی

4 

 قرآن محیطی زیست ترجمه

 (دینی حوزه)  کریم

 

 09125516645 سید احمد شفیعی یک سال یک نفر علوم دینی

 شرکتهای زيرمجموعه پارك علم و فناوری استاننام دستگاه / سازمان : 

 شرکت توسعه آفرينان سپهر انديشه پارسيان
تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

 09127498664 مهدی امینی ماه 12 1 مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 1

 09127498664 مهدی امینی ماه 6 1 روانشناسی روانشناسی یادگیری 2

 دانش نورارسانه شرکت 
تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

تولید محتوای رسانه ای در  1

 جهت عینی سازی علوم انسانی
 09122769775 محمد سلیمی  1 تولید سیما

توسعه راعکارهای کاربردی  2

 سازی علوم انسانی

کسب و  -مهندسی نرم افزار  

کارهای هوشمند یا تجارت 

 الکترونیک

 09122769775 محمد سلیمی  1

تولید محتوای رسانه ای در  3

 جهت عینی سازی علوم انسانی

 09122769775 محمد سلیمی  1 هنرهای دیجیتالکارشناس  

 مهر و ماه يپژوه یبازشرکت 

تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

1 
بررسی   بازی نامه  و  داستان 

 بازی
محمد مهدی   2 زبان و ادبیات فارسی

 خیراندیش

09127048607 

2 
بررسی   بازی نامه  و  داستان 

 بازی

محمد مهدی   2 علوم تربیتی

 خیراندیش

09127048607 

3 
محمد مهدی   2 زبان و ادبیات عربی بررسی زبان و ادبیات عربی

 خیراندیش

09127048607 
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4 
کارشناس  کامپیوتر و  توسعه 

 نرم افزار

محمد مهدی   2 مهندسی کامپیوتر

 خیراندیش

09127048607 

5 
کارشناس آمار  نحوه عملکرد 

 کاربران در بازی های رایانه ای

محمد مهدی   2 آمار و کاربردها

 خیراندیش

09127048607 

6 
 –الهیات و  معارف  اسالمی  افزاربررسی  محتوای نرم 

 علوم قرآنی و حدیث

محمد مهدی   2

 خیراندیش

09127048607 

7 
محمد مهدی   2 علوم قرآنی و حدیث بررسی زبان و ادبیات عربی

 خیراندیش

09127048607 

8 
نوشتن بازی نامه  و  داستان 

 بازی

محمد مهدی   2 ادبیات نمایشی

 خیراندیش

09127048607 

 آوارن آفرينش فردا شرکت نام

تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

1 
–مهندسی فناوری اطالعات  آموزش مجازی 

 تجارت الکترونیک

محمد حسین  یکسال  1

 بنایزدی 

09127460771 

2 
–مهندسی فناوری اطالعات  شبکه های اجتماعی 

 سیستم های چند رسانه ای

محمد حسین  یکسال 1

 بنایزدی 

09127460771 

3 
سیستمهای میتنی بر رسوب 

 بلک چین–اطالعات 

–مهندسی فناوری اطالعات 

 امنیت اطالعات 

محمد حسین  یکسال 1

 بنایزدی 

09127460771 

4 
–مهندسی فناوری اطالعات  هوش مصنوعی 

 امنیت اطالعات

محمد حسین  یکسال 1

 بنایزدی 

09127460771 

5 
مدیریت فرایند ها و بهبود 

 کسب و کار

 –مهندسی فناوری اطالعات 

 مدیریت سیستم های اطالعاتی 

محمد حسین  یکسال 1

 بنایزدی 

09127460771 

 انيپارس يهفت خوان ارمغان سالمت

تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

1 

استعداد یابی  و استعداد 

پروری ورزشی با تو جه  

مباحث روانشناسی، 

فیزیولوژی، پیکر سنجی و غیره 

، 

مباحث مربوط به  علم تمرین 

در هر رشته ورزشی و ارائه 

تمرینات تخصصی مرجع به 

منظور صرفه جویی در وقت و 

 زمان

دکتری تربیت بدنی گرایش 

 فیزیولوژی،
    

2 
شناسایی آسیب های رشته ها 

ی ورزشی و ارائه راهکار به 

دکتری تربیت بدنی گرایش 

 آسیب شناسی  ورزشی
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منظور پیشگیری و تقویت 

 عضالت درگیر در رشته

3 

پیشگیری از ناهنجاری های 

اسکلتی در کودکان و توجه  به 

شناخت ساختار بدن در بهبود 

ورزشی و  وضعیت ناهنجاری در 

شناخت خانواده نسبت به 

 بهداشت حرکتی کودکان

دکتری تربیت بدنی گرایش 

 آسیب شناسی ورزشی
    

 رسا داده کاوان تانيان

تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

 یکسال 2 بازاریابی –مدیریت بازرگانی  بیبازاریا 1
مریم حسین زاده 

 فخیم
09359300769 

 مهندس الکترونیک 2
 –مهندسی فناوری اطالعات 

 تجارت الکترونیک
 یکسال 1

مریم حسین زاده 

 فخیم
09359300769 

 مهندس صنایع 3
سازی بهینه –مهندسی صنایع 

 هاسیستم
 یکسال 1

مریم حسین زاده 

 فخیم
09359300769 

 یکسال 1 حقوق عمومی حقوق 4
مریم حسین زاده 

 فخیم
09359300769 

 فناوری اطالعات 5
 –مهندسی فناوری اطالعات 

 تجارت الکترونیک
 یکسال 1

مریم حسین زاده 

 فخیم
09359300769 

 زيست پاك آزمان شهرآرا

تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

 –مهندسی فناوری اطالعات  آموزش مجازی 1

 تجارت الکترونیک
 یکسال 1

محمد حسین 

 بنایزدی
09127460771 

 –مهندسی فناوری اطالعات  های اجتماعیشبکه 2

 ایهای چند رسانهسیستم
 یکسال 1

محمد حسین 

 بنایزدی
09127460771 

3 
های مبتنی بر رسوب سیستم

 بالک چین –اطالعات 

 –مهندسی فناوری اطالعات 

 امنیت اطالعات
 یکسال 1

محمد حسین 

 بنایزدی
09127460771 

 هوش مصنوعی 4
 –مهندسی فناوری اطالعات 

  امنیت اطالعات
 یکسال 1

محمد حسین 

 بنایزدی
09127460771 

5 
مدیریت فرآیندها و بهبود 

 کسب و کار

 –مهندسی فناوری اطالعات 

 های اطالعاتیمدیریت سیستم
 یکسال 1

محمد حسین 

 بنایزدی
09127460771 

 مهندسي ارتباطات صبح شقايق

تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   
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 الکترونیک -مهندسی برق  تحقیق و توسعه 1
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 تحقیق و توسعه 2
الکترونیک  –مهندسی برق 

 سنسورها

حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 تحقیق و توسعه 3
الکترونیک  –مهندسی برق 

 ادوات

حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 تحقیق و توسعه 4
الکترونیک  –مهندسی برق 

 طراحی مدار

حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 تحقیق و توسعه 5
الکترونیک  –مهندسی برق 

 قدرت

حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 تحقیق و توسعه 6
الکترونیک  –مهندسی برق 

 اپتیک

حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 قدرت –مهندسی برق  تحقیق و توسعه 7
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 های نوینانرژی –مهندسی برق  تحقیق و توسعه 8
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

  مخابرات میدان –مهندسی برق  تحقیق و توسعه 9
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 تحقیق و توسعه 10
مخابرات  –مهندسی برق 

  سیستم

حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 مخابرات رمز –مهندسی برق  تحقیق و توسعه 11
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 تحقیق و توسعه 12
مخابرات   -مهندسی برق 

 ماهواره

حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 کنترل –مهندسی برق  تحقیق و توسعه 13
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 تحقیق و توسعه 14
کنترل ابزار  –مهندسی برق 

 دقیق

حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 مکانیک یمهندس تحقیق و توسعه 15
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 مهندسی هوافضا تحقیق و توسعه 16
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 متالورژی –مهندسی مواد  تحقیق و توسعه 17
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 مهندسی صنایع تحقیق و توسعه 18
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 مدیریت منابع انسانی تحقیق و توسعه 19
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 مدیریت بازرگانی )داخلی( تحقیق و توسعه 20
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال
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 مدیریت بازرگانی )خارجی( تحقیق و توسعه 21
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 مدیریت بازاریابی تحقیق و توسعه 22
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 مدیریت استراتژیک تحقیق و توسعه 23
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 و کارمدیریت کسب  تحقیق و توسعه 24
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 گرافیک( –هنر )کارگردانی  تحقیق و توسعه 25
حد اقل 

 یک نفر
 09059516515 خانم محمودی یکسال

 استانداری قمنام دستگاه / سازمان : 

 اداره کل پدافند غيرعامل
تعداد عضو  تخصصي اساتيد مورد نيازرشته و حوزه  عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

1 

تهدیدشناسی و بررسی 

پیامدهای تهدیدات سایبری، 

زیستی، شیمیایی و مردم 

با محور و راهکارهای مقابله 

 تهدیدات

امنیت ملی، پدافند غیرعامل، 

 مدیریت استراتژیک و...

نفر     1

 تمام وقت

سه  تا  شش 

 ماه

آقای حسین 

 حکیم
09125524265 

2 

بررسی و برآورد نقش دستگاه 

های اجرایی استان در اجرای 

اصول و الزامات پدافند 

غیرعامل و مصونیت سازی 

 زیرساخت ها

پدافند غیرعامل، مدیریت  

 استراتژیک و...

نفر     1

 تمام وقت

سه  تا  شش 

 ماه

آقای حسین 

 حکیم
09125524265 

 دفتر امور اجتماعي و فرهنگي
تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

بررسي  نياز جهت

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

1 

ارزیابی مسائل و مشکالت 

مرتبط با تغییر سبک 

زندگی و تاثیر آن بر نهاد 

خانواده  و ارائه راهکارها 

در زمینه   زیست عفیفانه 

و پیشگیری از آسیبهای 

اجتماعی مرتبط با نهاد 

 خانواده

 روانشناسی

 جامعه شناسی

 حقوق

 مشاوره
 31620332 حسین غریب ماه 6 3

2 
ارزیابی مسائل و مشکالت 

مرتبط با حضور کودکان و 

نوجوانان در فضای 

مجازی و ارایه راهکارهای 

بهره برداری مطلوب از 

 انفورماتیک

 روانشناسی کودک

 کارشناسی حوزه معارف
 31620332 حسین غریب ماه 6 4
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فضای مجازی و شبکه 

 های اجتماعی

3 

بررسی تبعات اجتماعی 

ناشی از شیوع طوالنی 

مدت  بیماری کرونا و 

ارایه راهکار در زمینه 

کنترل و کاهش آسیب ها 

 و زیست با کرونا

 جامعه شناسی

 روانشناسی

 بهداشت محیط

 
 31620332 حسین غریب ماه 6 3

4 

بررسی وضعیت حقوق 

شهروندی در نظام اداری 

موسسات عمومی دولتی و 

و بخش غیردولتی  و ارایه 

راهکار در زمینه ارتقای  

احترام به حقوق 

شهروندی و  افزایش 

 رضایت عمومی

 حقوق

 مدیریت

 جامعه شناسی

 
 31620332 حسین غریب ماه 6 3

5 

راهکارهای کنترل و 

کاهش خشونت در سطح 

جامعه با تاکید بر 

پیشگیری از خشونت 

خیابانی خانگی و خشونت 

 )پرخاشگری و نزاع(

 روانشناسی

 مشاوره

 جامعه شناسی

 حقوق
 31620332 حسین غریب ماه 6 4

6 

راهکارهای ارتقای 

مهارتهای اجتماعی  و 

احترام به قانون و 

هنجارهای اجتماعی با 

بهره برداری از ظرفیت   

 نهادهای محلی.
 

 جامعه شناسی

 31620332 حسین غریب ماه 6 3 مدیریت شهری

 عناوين مورد نياز بخش صنعتنام دستگاه / سازمان : 
تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

1 

 ماسه گل برای کاربرد ایجاد

 از حاصل الی) شویی

 (سنگی مصالح شستشوی

 9121533446 بهزاد نیکوبیان 4 1 عمران

2 

 های روش شناسایی و مطالعه

 نظر از معادن بازسازی و احیا

 کنترل شامل محیطی زیست

 زهاب و سرباطله ریزگردها،

 اسیدی های

 9121533446 بهزاد نیکوبیان 4 1 معدن



16 
 

3 

 تولید پکیج قطعات ساخت

 جهت الکترولیزی هیدروژن

 نیاز مورد هیدروژن تامین

 حرارتی عملیات واحد

 9121533446 بهزاد نیکوبیان 6 2 مکانیک

4 

 ریزی بتن های روش بررسی

 امکان و کارگاه های اتاقک در

 منگنزی های ستون برداشت

 9121533446 بهزاد نیکوبیان 6 2 عمران

5 

 کشور ظرفیت چگونگی بررسی

 تولید مرتبط صنایع ایجاد در

 با غیره و حالل رنگدانه، جوهر،

 الستیک پودر پایه

 9121533446 بهزاد نیکوبیان 6 2 شیمی

6 
 از لیتیم استحصال روش ارائه

 قم نمک دریاچه های شورابه
 9121533446 بهزاد نیکوبیان 4 2 شیمی

 عناوين مورد نياز بخش گردشگرینام دستگاه / سازمان : 
تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

1 

سوغات زائر) پیرو مصوبه بسته 

 261493پیوست نامه شماره 

سازمان  11/6/1400مورخ 

 مدیریت و برنامه ریزی(

     

 عناوين مورد نياز بخش کشاورزینام دستگاه / سازمان : 
تعداد عضو  رشته و حوزه تخصصي اساتيد مورد نياز عناوين محورها و موضوعات  مورد نياز  رديف

هيات علمي 

 مورد نياز

مدت زمان مورد 

نياز جهت بررسي 

 موضوع

 ول هماهنگي  و پاسخگوئي ئمشخصات مس

 شماره همراه نام و نام خانوادگي   

1 
مکانیزه تولید دستگاه برداشت 

 گل محمدی و پسته

 -هوش مصنوعی -برق -مکانیک

 مخابرات
 09122531509 مسلم ابراهیمی سال1 4

2 
تولید سامانه هوشمند آبیاری 

 مزارع و باغات

 -هوش مصنوعی -الکترونیک

 خاکشناسی -مخابرات
 سال1 4

محمدحسین 

 احمدپور
09122515664 

3 

تولید سیستم هوشمند 

مدیریت متمرکز مزارع پرورش 

 مرغ گوشتی و تخمگذار

 -هوش مصنوعی -الکترونیک

 مخابرات
 09120699055 مهدی خجسته کی سال1 3

4 

تولید خاکپوش اقتصادی برای 

باغات و با هدف افزایش بهره 

 وری آب

 09121519912 محمدرضا نایینی سال1 2 خاک شناسی -شیمی

 


