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  1398موضوعات پژوهشی بر اساس اولویت هاي استان فارس در سال جداول 

 به همراه شرح خدمات مربوطه

 اولویت اقلیم و محیط زیست:

 شرح خدمات  موضوع پژوهشی ردیف
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مدل سازي اقلیمی و پیش بینی 
استان  هاي فصلی و زیرفصلی

 فارس

 ،مقیاس بزرگ  کننده بینی پیش متغیرهاي توسط نمایی ریزمقیاس توانمندي اولیه بررسی  -     1
 براي ،1 مرحله در شده معرفی مقیاس بزرگ متغیرهاي. نمایی ریزمقیاس مدل واسنجی   -   2

 آماري هاي مدل زمانی مقیاس. شوند می و ... استفاده متغیره چند خطی همبستگی روابط تعیین
 استاندارد خطاي و واریانس. باشند ساالنه یا و فصلی،ماهانه توانند می مرحله این در شده طراحی

 شوند. می مشخص مدل
 

. مشاهداتی هاي کننده بینی پیش از استفاده با اقلیم جاري وضعیت از سري چندین تولید  -  3    
 آماري تصادفی مولفه. کرد ارزیابی انرا توان می، شد طراحی آماري       مدل اینکه از بعد بالفاصله

 که) سري 100 تا( شده سازي شبیه هاي داده از مختلفی هاي سري تولید در شما به تواند می
 متفاوت همدیگر با سري هر روزانه مقادیر اما؛ نماید کمک، هستند یکسانی آماري مشخصات داراي

 باشد. می
 کننده بینی پیش متغیرهاي از استفاده با هواشناسی هاي داده از مختلفی هاي سري تولید    -4

GCM   .آیند. می بدست آماري روابط از استفاده با ها داده سري این 
. باشد می مشاهداتی و) اقلیم تغییر  سناریوهاي( شده بینی پیش هاي داده آنالیز نهایی مرحله  -5
 مقایسه ایستگاه مشاهداتی رفتار با توان می را اقلیم تغییر سناریوي آماري مشخصات مرحله این در
 .داد قرار تحلیل و تجزیه مورد و
 

۲ 
پهنه بندي نقاط سیل خیز استان 

 فارس
با  زیآبخ يهاوضهحو اختصاصاً در  نیزم يدر رو دبای را ساز و چاره اصولی حل  راههرگونه 

 يحوضه ها ریز یعنیدر سرچشمه آن  لیو مهار س حوضه در داخل زیخ لیس مناطق ییشناسا
 زیآبخ

3 

تعارضات تدوین برنامه مدیریت 
گونه هاي پلنگ ایرانی، خرس 

 ایرانی و گرگ در استان فارس

مربوط به مختصات جغرافیایی مناطق بروز تعارض بین منافع انسانی و دو  تهیه پایگاه داده -1
 گونه خرس و پلنگ در استان فارس

 تعیین محدوده پراکنش جغرافیایی دو گونه خرس و پلنگ در استان فارس با استفاده از -2
 بینی پراکنشهاي پیشمدل

مدلسازي روند تعارضات دو گونه خرس و پلنگ با منافع انسانی در استان فارس با هدف  -3
 بینی مناطق در معرض بروز تعارض در آیندهپیش

بندي شده مناطق پرخطر در خصوص ریسک تضاد دو گونه خرس و پلنگ با تهیه نقشه طبقه -4
 جوامع بومی در استان فارس

عیین متغیرهاي محیطی موثر در افزایش تضاد دو گونه خرس و پلنگ با جوامع بومی در ت -5
 استان فارس

تعیین متغیرهاي انسانی موثر در افزایش دو گونه خرس و پلنگ با جوامع بومی در استان  -6
 فارس

پذیري مناطق نسبت به تعارض بین دو گونه خرس و هاي تاثیرگذار بر آسیببررسی مولفه -7
 لنگ با جوامع بومی در استان فارسپ



۲ 
 

بررسی روند تغییرات کاربري/ پوشش اراضی در استان فارس با هدف تعیین میزان از  -8
هاي طبیعی دو گونه خرس و پلنگ در این استان و تعیین اولویت رژیم دهی زیستگاهدست

 غذایی خرس در استفاده از باغ ها
رسانی نکات ایمنی به بومیان تنویر افکار عمومی و آگاهیارائه راهکارهاي اجرایی به منظور  -9

 منطقه با هدف کاهش تعارضات بین انسان و دو گونه خرس و پلنگ در استان فارس
هاي هاي طبیعی دو گونه خرس و پلنگ در سالبررسی ارتباط نوسانات جمعیتی طعمه -10

 اخیر با افزایش و یا کاهش تعارضات
یتی مناسب به منظور جبران خسارات وارد شده توسط دو گونه هاي مدیرتدوین روش -11

 خرس و پلنگ به بومیان در مناطق مورد تعارض
ارائه راهکارهاي عملی به منظور کاهش و یا حذف تضاد بین دو گونه خرس و پلنگ با  -12

 منافع انسانی در استان فارس
 حیات و انسان تعارض بر ضتعار درگیر نقاط اجتماعی -اقتصادي ساختار بررسی تاثیر -13

 وحش
بررسی تغییر دیدگاه جوامع بومی نسبت به تعارض گونه ها و حفاظت و پیشینه فرهنگی  -14
 آن.
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پتانسیل یابی مکان هاي زایش ملخ 
در استان فارس براي پیش بینی 

 مقابله با آنها

هاي بحرانی استان کانونمطالعه زیست شناسی و عوامل موثر بر حیات، فعالیت تکثیر ملخ در  -1
 فارس

 هاي بحرانی زیست و تخم ریزي ملخ در استان فارس به کمک سنجش از دورتعیین کانون -2
 هاي بحرانی استان فارسبررسی ارتباط پارامترهاي اقلیمی با فعالیت و تکثیر ملخ در کانون -3
تکثیر ملخ در  بررسی ارتباط نوع و تراکم پوشش گیاهی و رطوبت خاك با فعالیت و -4

 هاي بحرانی استان فارسکانون
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و ارزیابی گونه  شناخت، حفاظت
هاي مهم مرتعی (در حال 

 انقراض) استان فارس

 
 هاي گیاهان در حال انقراض و انحصاري استان فارس.جمع آوري، شناسایی و تعیین رویشگاه-1

 هاي مهم در حال انقراض استان فارس.بندي گونهپهنه-2

 اي در حال انقراض استان فارس.هاي علوفهبررسی کشت و سازگاري گونه-3

هاي دارویی نادر و در حال بررسی جوانه زنی، شکست خواب بذر و تسهیل تکثیر زایشی گونه-4

 انقراض استان فارس.

 هاي دارویی نادر و در حال انقراض استان فارس.بررسی کشت و سازگاري گونه-5

ب بر تنوع، غنا، تراکم بانک بذر خاك، استقرار و پوشش گیاهان در حال بررسی اثر پخش سیال-6

 انقراض استان فارس.

 

6 
بررسی عوامل زوال درختان بلوط 
در استان فارس و راهکارهاي 

 مدیریت آن

هاي مرتبط با خشکیدگی درختان بلوط جمع آوري، شناسایی و مدیریت آفات و بیماري-1

 استان فارس.
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 هاي بازیابی دردرختان بلوط خشکیده استان فارس. تأثیر ارتفاع برش-2

 دگی تاجی درختان بلوط استان فارس.هاي فیزیولوژیک مؤثر بر خشکیتعیین شاخص-3

 هاي بلوط استان فارس.تحلیل اثرتغییرات اقلیمی بر وضعیت خشکیدگی جنگل-4

خانوارهاي واقع در محدوده جغرافیایی  بررسی تاثیر زوال بلوط بر وضعیت رفاه و فقر اقتصادي-5

 هاي بلوط استان فارس. جنگل

مدل سازي مکانی خشکیدگی درختان بلوط در استان فارس با تاکید بر شناسایی مناطق -6

 بحرانی و اولویت بندي عوامل مؤثر بر خشکیدگی.
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 :اقتصاد و رونق تولیداولویت 

 

 شرح خدمات  موضوع پژوهشی ردیف
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عوامل موثر بر معیشت 
عشایر استان فارس و 

میزان تاب آوري و پایداري 
 آنها در شرایط تغییر اقلیم

توصیف ، واکاوي و تبیین وضع موجود براساس منابع تولید(منابع طبیعی ،انسانی -1
 فیزیکی و مالی )و زیربخش هاي مختلف اقتصادي در حوزه عشایر –،اجتماعی ،زیرساختی 

تدوین چشم انداز ، اهداف ،راهبرد ها و برنامه هاي توسعه اقتصادي مبتنی بر نو ارزش -2
 آفرینی وتنوع بخشی به اشتغال و تولید

 ارائه پروژه ها و اقدامات اولویت دار -3
 ارائه نظام ارزیابی و پایش اثرات اقدامات -4
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نقشه راه معادن و صنایع 
 معدنی استان فارس

 استان     یمعدن عیو شناخت وضع موجود معادن و صنا یبررس-1
 استان یمعدن يداده ها یجامع از تمام یبانک اطالعات هیته -2  
 استان یمعدن يها تیمرتبط با فعال یاسناد باالدست لیو تحل یبررس-3
 يها تیبر فعال دیکالن بخش معدن استان با تاک يتنگناها لیو تحل یبررس ،ییشناسا -4 

  یاکتشاف
 تیبر فعال دیبخش معدن استان با تاک یبخش نیب يتنگناها لیو تحل یبررس ،ییشناسا-5
 یاکتشاف يها
 یاکتشاف يها تیبر فعال دیبا تاک یدرون بخش يتنگناها لیو تحل یبررس ،ییشناسا-6
 یاکتشاف يها تیبر فعال دیاستان با تاک یمعدن يها تیالزامات توسعه فعال یبررس -7
و  یدولت يبخش ها يانجام شده در استان از سو یاکتشاف يها تیفعال یابیعارضه  -8  

 استان یعملکرد اکتشاف قاارت يو ارائه راهکارها یخصوص
 استان   یاکتشاف يها تیفعال سکیپوشش ر یبررس -9

 یمعدن عیمرتبط با حوزه معدن و صنا ییاجرا يمصوب دستگاهها يبرنامه ها یبررس -10
  استان

و ...)  یشناس نیسازمان زم درو،یمیبخش معدن (ا يتوسعه ا ينقش سازمان ها یبررس -11
 در استان

  یمعدن يها تیاستان در توسعه فعال ینقش دانشگاهها و مراکز آموزش عال یبررس -12 
 در سطح استان یاکتشاف يها تیفعال يها تیو کم تیفیک يارتقا یچگونگ یبررس -13 
 يها انهیآب، حمل و نقل، گمرك و پا ،يانرژ لیاز قب رساختهاینقش ز یبررس -14 

 یاکتشاف يها تیبر فعال دیاستان با تاک یمعدن يها تیدر توسعه فعال یصادرات
 یاستان به مواد معدن یمعدن عیصنا یآت يازهایو برآورد ن لیتحل ،یبررس -15 
 استان یمعدن ياه تیفعال مرتبط با یدولت يادارات و سازمانها یاهداف کم یبررس -16 
 یمعدن  عینمودن نقشه راه معادن و صنا یاتینظام عمل یراهبردها و طراح نییتع-17 

 استان 
   یاکتشاف يها تیفعال يمواد معدن استان برا يبند تیاولو -18
 دیمعدن استان با تاک يها تیالتوسعه فع يبرا یاتیعمل يها و برنامه ها استیارائه س -19

 یاکتشاف يها تیبر فعال
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 اولویت سیاسی:

 

 شرح خدمات  موضوع پژوهشی ردیف
 

1 

انتخابات راهکارهاي مشارکت 
 در استان فارس حداکثري

 اقتصادي و سیاسی روز ارائه تحلیل هاي مناسب وضعیت-1
ارائه راهکارهاي کاربردي با توجه به وضعیت استان جهت افزایش مشارکت -2

 حداکثري
 
 

2 
سیاسی معاصر مطالعه و تدوین تاریخ 

 استان فارس
 شدن تاریخ سیاسی در حیطه استانی  در نظر گرفته-1
 بررسی کلیه شخصیت ها و رویدادهاي سیاسی مهم معاصر-2
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نقش و تاثیرگذاري اقوام در انسجام 
 استانی

 نظر گرفتن کلیه قومیت هاي موجود در استان در-1
 استفاده از مقیاس مناسب جهت بررسی انسجام -2
لزوم ارائه نتایج کاربردي منتج از کار تحقیقاتی جهت افزایش انسجام -3

 استانی و ملی
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 اولویت زیربنائی و گردشگري:

 شرح خدمات  موضوع پژوهشی ردیف
 

۱ 

تدوین نظام جامع بازاریابی 
 صنعت گردشگري استان فارس

 يمختلف گردشگر يهدف در گونه ها يبازارها يکشورها ییشناسا-1
 هدف در هر گونه يدر کشورها یابیبازار يها ياستراتژ نیتدو-2
 استان فارس يبرند گردشگر نیتدو-3
 مختلف يدر گونه ها و کشورها يگردشگر یابیبازار یاتیعمل يبرنامه ها نیتدو-4
 مختلف يدر کشورها یابیبازار يمحتوا نیتدو -5
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 اولویت سالمت:

 شرح خدمات  موضوع پژوهشی ردیف
 

1 

محصول  يپژوهش ها یبررس
محور و فناورانه در حوزه 

و درمان  صیتشخ -يریشگیپ
در استان فارس  عیشا يهایماریب

 يبر استفاده از روش ها دیبا تاک
 نینو
 

بررسی پژوهش هاي فناورانه و محصول محور با تاکید بر روش هاي نوین بیوتکنولوژي، 
سلول درمانی، ژن درمانی، تولید محصوالت دارویی و فناوري اطالعات در حوزه ي یکی 

 :از بیماریهاي شایع در استان فارس از جمله 
 سرطان هاي شایع در استان

 بیماري دیابت
 یع از جمله سکته هاي قلبی و فشار خون باالبیماریهاي قلبی و عروقی شا

 سکته هاي مغزي
برگزاري جلسات با صاحبنظران محصوالت فناورانه و ارائه ي پیشنهاد حاصل جهت ساخت 

 محصوالت
 .(پیشنهادات حاصل مطالعات و بررسی میدانی یا تعامل در آن زمینه باشند) 
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 اولویت فرهنگی و اجتماعی:

 شرح خدمات  موضوع پژوهشی ردیف
 

۱ 

مداخالت جامعه محور براي 
پیشگیري و کنترل بحرانهاي 

     اجتماعی مرتبط با حوزه سالمت

 بیماري هاي واگیردار:تب و سالک
 HIVبررسی شیوع -1

 HIVتعیین عوامل خطر ابتال به 
 در شهر شیراز  HIVتعیین راه هاي شایع انتقال -3
در معرض خطر و همچنین کل جامعه در خصوص عوامل خطر  ارتقاءسطح آگاهی افراد -4

 و راه هاي انتقال
 HIVمقایسه و تعیین مؤثرترین شیوه آموزش و پیشگیري از  -5

 اعتیاد :
بررسی میزان کارآیی و اثربخشی روش هاي درمان و کاهش آسیب معتادان در  -1

 قانون مبارزه با مواد مخدر 16و15مراکز ماده 
 تعیین علل ریزش بیماران از درمان هاي موجود اعتیاد  -2
وسم زدایی،کمپ هاي MMTتعیین اثربخشی مدالیته هاي مختلف درمانی ( -3

 اختیاري و کمپ هاي اجباري )
 تعیین علل عود پس از پاکی  -4
 طراحی نرم افزار تبدیل انواع مواد به دوز معادل متادون  -5

 افسردگی :
 بررسی شیوع بیماري افسردگی-1
 ارزیابی عوامل مرتبط با بیماري افسردگی-2
 ارائه راهکارمناسب جهت پیشگیري و درمان مناسب براساس دو مطالعه فوق -3

 

۲ 

ارائه راهکارهاي مقابله با آسیب 
هاي اجتماعی دانش آموزان 
استان فارس بر اساس علل 

 موجود

 اموزان فارس ترین تهدیدات  در اسیب هاي اجتماعی براي دانششخص كردن مھم م -۱
 مشخص کردن راه حل هاي کنونی و نقاط ضعف و قوت ان ها -2
ارائه راهکارهایی براي درمان و کاهش و جلوگیري از ایجاد این اسیبها و ارائه مدلی در  -3

 این زمینه
 

3 

سند وضعیت بانوان و  تدوین
خانواده در شهرستانهاي استان 

 فارس

در استان فارس برمبناي اطالعات پایه مستند و  شناسائی وضع موجود زنان و خانواده-1
 تحلیل آنها 

ارزیابی وضعیت موجود و اولویت  بندي مشکالت و فرصت هاي مهم به تفکیک -2
 شهرستان ها 

برنامه ریزي عملیاتی مکان محور براي بهبود وضعیت زنان و خانواده وتدوین طرح پایش -3
 و ارزیابی 

 ارائه راهکار عملی براي شناسائی علمی و تخصصی مسائل حوزه زنان و خانواده  -4

4 

بررسی عملکرد مراکز مشاوره 
تخصصی ازدواج و خانواده و 

تاثیرات آن در کاهش تعارضات 
زناشویی مراجعان جوان این 

 مراکز در شهر شیراز

که داراي مجوز از مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده استان ( سنجش عملکرد-1
 وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی می باشند)

 ارائه شیوه هاي توانمندسازي و آموزش هاي تخصصی مشاورین حوزه ازدواج و خانواده-2
 اندازه گیري رضایت مندي مشتریان این مراکز در مقایسه با سایر مراکز-3
و ارتقا عملکرد مراکز تخصصی ازدواج و ارائه راهکارهاي عملی جهت افزایش کارایی -4

 خانواده و تصمیم سازي هاي مدیران استان در حوزه جوانان



۹ 
 

 

5 

آینده نگاري ورزش همگانی 
 استان فارس

 استان فارس یچشم انداز ورزش همگان نییتع-1
 استان فارس یمحتمل ورزش همگان يها ندهیآ نیتدو-2
 استان فارس یممکن ورزش همگان يها ندهیبه آ یابیها جهت دست وینگارش سنار-3
 استان فارس یتوسعه ورزش همگان يندیمدل فرآ یطراح-4
 فعال رانیاستان فارس با چشم انداز ا یتوسعه ورزش همگان يها ياستراتژ یطراح-5
 فارس یتوسعه ورزش همگان ییاجرا يارائه برنامه ها-6
 

6 

ارائه الگوي مناسب براي حمایت 
اي ادبی، و توسعه کارآفرین ه

 فرهنگی و هنري در استان فارس 

دریافت اطالعات موجود کسب و کارهاي خالق با تاکید بر ادبیات ، فرهنگ و هنر استان -1
 فارس  

 دریافت اطالعات موجود در مورد کسب و کارهاي ادبی و فرهنگی و هنري استان فارس-2
بررسی الگوهاي موجود و مناسب براي کسب و کارهاي خالق (بدون شک در این استان -3

تا به امروز با توجه به پیشینه فرهنگی غنی شرایطی براي رشد و بالندگی ادبیات و هنر 
 بوده است و سطح فرهنگ را متعالی تر نشان می داده است). 

 و زیر شاخه هاي مختلف هنري مطلوب براي شناخت ادبیات و فرهنگ دریافت الگوهاي -4
شناخت و بررسی کارآفرینی هاي ادبی ، فرهنگی و هنري و ارتباط آنها با جامعه (استان -5

 فارس) در حال توسعه 
پیشنهاد برنامه هایی براي حمایت و توسعه پایدار کارآفرینی هاي ادبی ، فرهنگی و -6

 فارس  هنري با زیر ساختهاي ارزشهاي ایرانی و اسالمی استان 
ساخت و حمایت از زیر ساختهایی که در جهت مطلوب شدن عناصر ادبی و فرهنگی و -7

 همچنین هنري استان فارس وجود داشته و در حال توسعه و پیشرفت هستند 
 

7 

بررسی بهداشت روانی همسران 
ایثارگران استان فارس با تاکید 

و  بر افزایش مشارکت اجتماعی
 هاي اجتماعی  کاهش آسیب

تشکیل کمیته علمی و تخصصی طرح به منظور تهیه ریزمحتوا ، سؤاالت پیش آزمون و -1
 و جزوه آموزشی پس آزمون

 دعوت از اساتید مجرب و برگزاري نشست تخصصی-2
 نفر همسران شهداو ایثارگران1500برگزاري دوره آموزشی براي -3
و ارزیابی نحوه اجراي ارائه فرم نظرسنجی ،تحلیل آن ،  تعیین میزان اثربخشی دوره -4

 دوره 
 مستندسازي وتهیه گزارش نهایی-5

8 

رصد تخصصی عناصر زیست بوم 
اقتصاد دانش بنیان (دانشگاه، 

دولت و قوانین، فرهنگ و 
اجتماع، بخش خصوصی، نیروي 
انسانی توانمند، سرمایه گذاري) 
در استان فارس و ارائه مدلهاي 

 توسعه کاربردي براساس آن
 

تخصصی مفهوم نوآوري در حوزه هاي علوم انسانی و فنی و حوزه هاي بین رشته رصد -1 
 اي

رصد ظرفیت هاي بالفعل و بالقوه استان براي پیاده سازي زیست بوم نوآوري و -2 
 کارآفرینی دانش بنیان به همراه آسیب شناسی و بررسی نقاط قوت 

بینی کننده براي توصیه  ارائه گزارشهاي رصدي در حوزه هاي تخصصی و مدلهاي پیش-3
 فرصتهاي سرمایه گذاري

 

 

 

 

 



۱۰ 
 

 اولویت آب:

 شرح خدمات  موضوع پژوهشی ردیف
 

۱ 

برنامه ریزي بهینه آبیاري در 
شرایط کم آبی براي محصوالت 
 مهم کشاورزي در استان فارس

 بررسی رابطه آب و عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی و شوري -1
بر عملکرد و بهره وري آب رقم احمد آقایی  )RDI(بررسی تاثیر کم آبیاري تنظیم شده  -2

 پسته در استان فارس 
 ) بر بهره وري آب و پارامترهاي رشد گیاه کلزاPRDبررسی اثر کم آبیاري بخشی ریشه (-3
نگور بررسی اثر کم آبیاري بر کمیت و کیفیت میوه و بهره وري مصرف آب ارقام تجاري ا -4

 استان فارس
) بر عملکرد و بهره وري آب ارقام تجاري RDIبررسی تاثیر کم آبیاري تنظیم شده ( -5

 زیتون در استان فارس 
 دیم انجیرهاي کمی و کیفی بر ویژگی تکمیلی آبیاري بررسی اثر -6
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۱ 
 

 1398استان  دستگاه هاي اجراییبرخی از شرح خدمات موضوع و 

 هاي  اداره کل ثبت احوال:اولویت 

 شرح خدمات  موضوع پژوهشی ردیف
 

۱ 

برنامه ریزي راهبردي سیاست هاي 
جمعیتی با توجه به ویژگی هاي 
استان فارس با تاکید بر اهداف 

 شوراي راهبردي جمعیت

 تولید دانش در حوزه مباحث جمعیتی  .1
 بررسی مسائل جمعیتی با رویکرد آینده پژوهانه  .2
انجام شده دستگاه هاي دولتی و سمن ها در راستاي بررسی اقدامات  .3

 جراي سیاست هاي جمعیتی
 بررسی اثر بخشی اقدامات صورت گرفته .4
 شناسایی موانع تحقق سیاست هاي جمعیتی در استان  .5
 شناسایی الویت هاي استان در اجراي سیاست ها .6
 بررسی چالش ها و مشکالت  موجود در اجراي سیاست ها  .7
 در  جمعیتی هايسیاست تحقق زمینه در ايبرنامه هاياولویت تعیین .8

 استان
 راستاي در ها دستگاه بین افزایی هم و هماهنگی جهت راهکار ارائه .9

 ها سیاست اجراي
دستور کارهاي استانی به منظور تحقق اهداف تعیین شده در  ۀیته .10

 راهبردهاي جمعیتی استان
راهبردي جمعیت  ارائه راهکار هاي الزم جهت دستیابی به اهداف شوراي .11

 در استان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۲ 
 

 اولویت هاي  اداره کل فنی و حرفه اي

 

 شرح خدمات  موضوع پژوهشی ردیف

1 

طراحی مدل توسعه آموزش هاي فنی و 
حرفه اي متناسب بانیاز بازار کار و 

ظرفیت هاي منطقه اي: مطالعه موردي 
 بخش فنآوري ارتباطات

 شغل -طراحی سند استاندارد شایستگی حرفه -1
 شغل –طراحی سند استاندارد ارزشیابی شایستگی حرفه  -2
 طراحی سند استاندارد آموزش شایستگی -3
 طراحی سند استاندارد تجهیزات آموزشی -4
 طراحی سند استاندارد فضا بر اساس شایستگی-5 

2 

ارایه یک مدل تولید محتواي 
الکترونیکی با رویکرد ارایه آموزش هاي 

بهینه سازي مجازي و تلفیقی با هدف 
، اداري و انسانی مطالعه منابع مالی

جوشکاري (برق  :موردي در رشته هاي
-co2  (اتوماتیک ، محافظ آرگون

 برق–(تعمیر ماشین هاي سواري 
 )plc-ساختمان -برق (صنعتی ،خودرو)

 تجزیه و تحلیل نیاز هاي آموزشی -1
 طراحی شایستگی هاي مورد نیاز رشته هاي مورد هدف -2
 سازي آموزشهاي مهارتی در رشته هاي مورد هدفطراحی و شبیه  -3
 بازنگري استانداردهاي مورد هدف -4
 اعتبار بخشی و گسترش آموزشهاي مجازي در رشته هاي مورد هدف-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱۳ 
 

 :اولویت هاي  اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

 

 شرح خدمات  موضوع پژوهشی ردیف
 

۱ 

هاي ورزشی ویژه  اولویت بندي و تاثیر رشته
 محیط زندان باتوجه به شرایط و نیاز زندانیان

 اولویت بندي رشته هاي ورزشی با توجه به نیاز زندانیان -1

بررسی وتعیین نقش ورزش و فعالیت هاي بدنی در افزایش یا شکل  -2
گیري خودکنترلی و به طبع آن تاثیر بر کیفیت زندگی، سالمت روان و 

 انویژگی هاي شخصیتی زندانی

 تعیین وبررسی وضعیت موجود-3       

۲ 

مقایسه شروع خشونت بین زندانیان مصرف 
کننده همزمان متادون و محرك ها با مصرف 

 MMT کنندگان غیر

بررسی ومقایسه خشونت هاي کالمی و غیر کالمی در زندانیان مصرف -1
 MMT کننده همزمان متادون و محرك ها با مصرف کنندگان غیر

ومقایسه تکانشگري در زندانیان مصرف کننده همزمان متادون بررسی -2
 MMT و محرك ها با مصرف کنندگان غیر

بررسی  عوامل موثرفردي و موقعیتی بر خشونت و تکانشگري در -3
زندانیان مصرف کننده همزمان متادون و محرك ها با مصرف کنندگان 

  MMT غیر
م  در بررسی عوامل موثر بر بررسی ومقایسه شیوه هاي ابراز و کنترل خش- 4

خشونت و تکانشگري در زندانیان مصرف کننده همزمان متادون و محرك ها با 
 MMT مصرف کنندگان غیر

و  یروان تیفیبهبود ک دردرمان نگهدارنده با متادون، تعیین نقش -5
  mmtزندانیان تحت درمان  یجسمان

 تعیین وبررسی وضعیت موجود-6
 
 

۳ 

امنیتی جمعیت  ابعاداثربخشی ومقایسه 
 کیفري بندهاي کوچک  بابندهاي بزرگ

هاي اصالحی در بندهاي کوچک با ي اثربخشی برنامهبررسی و مقایسه-1
 بندهاي بزرگ

 ي میزان خشونت در بندهاي کوچک با بندهاي بزرگ  بررسی  و مقایسه-2
 هاي اصالحی زندانبررسی نقش معماري زندان در اثربخشی برنامه-3
بررسی تأثیر کاهش یا افزایش جمعیت کیفري زندان بر میزان خشونت در -4

 زندان 
 بررسی مقایسه اي میزان امنیت در بندهاي کوچک و بندهاي بزرگ-5

 تعیین وبررسی وضعیت موجود-6

4 

بررسی میزان اثربخشی برنامه هاي قرآنی 
درجلوگیري ازبازگشت مجدد زندانیان به 

 زندانهاي کشور

 واثربخشی برنامه هاي قرآنی در جلوگیري از بازگشت مجدد  بررسی-1
زندانهاي شیراز،بوشهر و  زندانیان در پیشگیري از وقوع مجدد جرم 

 کهکیلویه وبویر احمد
زندانهاي سنجش میزان مشارکت زندانیان در فعالیت هاي قرآنی -2

 فارس،بوشهر و کهکیلویه وبویراحمد



۱۴ 
 

 تعیین وبررسی وضعیت موجود- 3

5 

احصاء علل وعوامل موثر درافزایش کارآیی 
وتقویت روحیه خدمتی کارکنان کادریگان 

 حفاظت سازمان

شناسایی شرایط زمینه اي ومداخله اي مرتبط بر کارایی و تقویت -1
روحیه  خدمتی کارکنان کادر یگان حفاظت سازمان زندانهاي استان 

 فارس،  بوشهروکهکیلویه وبویر احمد)
اي اثربخش  بر کارایی و تقویت روحیه  خدمتی تدوین برنامه ه-2

کارکنان کادر یگان حفاظت سازمان زندانهاي استان فارس، 
 بوشهروکهکیلویه وبویر احمد)

 تعیین وبررسی وضعیت موجود -3

6 

تدوین مدل ارزیابی میزان بهره وري آموزش 
 هاي فنی وحرفه اي ارائه شده درزندانها 

خدمات حرفه آموزي ارائه شده درزندانها  میزان کارایی بررسی وتعیین-1
 پس ازآزادي زندانیان

 تاثیر اثربخشی خدمات حرفه آموزي درزندانها بررسی و-2
تدوین مدل ارزیابی وشاخص بهره وري آموزش هاي فنی وحرفه اي -3

 ارائه شده درزندانها
 تعیین وبررسی وضعیت موجود-4

7 

نقش محرومیت نسبی وحاشیه نشینی 
خانواده زندانیان برآسیب هاي اجتماعی 

 وایجاد مناطق آسیب پذیر در استان فارس 

 .آسیب هاي اجتماعی  نسبی با رابطه  بین  محرومیت بررسی وتعیین-1
  پیدایش مناطق آسیب پذیر نسبی با رابطه  محرومیت بررسی وتعیین-2
 آسیب میزان با  زندانیان خانواده نشینی رابطه  حاشیه بررسی وتعیین-3

 . اجتماعی هاي
پیدایش مناطق  و  زندانیان خانواده نشینی رابطه  حاشیه بررسی وتعیین-4

 آسیب پذیر.
بررسی میزان تفاوت محرومیت نسبی شهروندان مناطق حاشیه نشین و -5

 سایر مناطق .
 تعیین وبررسی وضعیت موجود-6

 

 

 

 




