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توسعه منابع انسانی استانداری
دستور كار جلسه:
 بررسی اولويتهای پژوهشی دست اههای اجرايی استان ميوب شده در کمیته علمی -تبادل نظر در خصوص نحوه و زمان برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري استان

جلسه با نام و ياد خدا توسط مهندس رحیمی معاون هماهن ی امور اقتيادی و توسعه منابع انسانی استانداری آغاز
شد .سپس جناب آقای نريمان محمدی مدير آموزش و پژوهش سازمان مديري و برنامه ريزی استان گزارشی
ازجلسات کمیته علمی ارائه دادند که پس از بررسی توسط حضار ،اولويتهای پژوهشی که در جدول ذيل آورده شده
اس ميوب گرديد.
در پايان جلسه نیز دکتر نجفی معاون پژوهشی دانش اه رازی در خيوص مراسم هفته پژوهش سال  69که به دلیل
وقوع زلزله در موعد مقرر تشکیل نشد توضیحاتی ارائه دادند که مقرر شد اين مراسم در هفته اول اسفند ماه سال
جاری برگزار گردد.
اولويت پژوهشی مصوب

رديف

دستگاه اجرايی

1

بررسی امکان سنجی توسعه صنايع جانبی ايران خودرو کرمانشاه (جه تأمین
قطعات خودرو) در استان کرمانشاه

سازمان صنع معدن و تجارت

2

شناسايی حلقه های مفقوده در زنجیره تولیدات صنعتی استان کرمانشاه

سازمان صنع معدن و تجارت

3

بررسی ظرفی واحدهای صنعتی راکد شیمیايی قابل تبديل استان به واحدهای
تولید فرآورده های نف و گاز مايع

سازمان صنع معدن و تجارت

4

تاثیرپذيری مناطق کرد نشین و اهل سن استان کرمانشاه از همه پرسی استقالل
اقلیم کردستان عراق به عنوان زمینه ای برای رشد تفکر پان کرديسم و تحقق
توطئه کردستان بزرگ

استانداری

5

بررسی استحيال آب باران برای فضای سبز استانداری کرمانشاه

استانداری

9

آسيب شناسی اجتماعی سازمان هاي مردم نهاد در شهرستان كرمانشاه

استانداري

7

چگونگی تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از اين ازدواج ها

استانداري

8

راهكارهاي توسعه ي كسب و كارهاي الكترونيك و مدل هاي نوين كسب و كار
دراستان

6

زمينه يابی طرح هاي اشتغال زايی در سطح روستاهاي استان

استانداري
استانداري

11

بررسی نيازهاي آموزشی زنان سرپرست خانوار در حوزه فردي خانوادگی و اجتماعی با
هدف ارتقاء كيفی آنان

11

شناسايی و تكثير گياهان دارويی استان در راستاي احداث كلكسيون گياهان دارويی
در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعی استان كرمانشاه

12

مقايسه اثرات چند روش كشاورزي حفاظتی برخصوصيات خاک وعملكرد محصول
درشرايط ديم استان كرمانشاه (طرح خاص با  4پروژه)

13

اصالح نژاد گروهی گوسفند سنجابی با مشاركت بهره برداران

14

انجام مطالعه در خصوص طراحی  ،ساخت و ارزيابی رديف كار كشت مستقيم گندم و
نخود در شرايط ديم استان كرمانشاه

استانداري
اداره كل جهاد كشاورزي
اداره كل جهاد كشاورزي
اداره كل جهاد كشاورزي
اداره كل جهاد كشاورزي

15

مديريت كنترل بيماري هاي عمده نخود در مزارع استان كرمانشاه

اداره كل جهاد كشاورزي

19

تحليل ميزان خسارت علف های هرز در مزارع گندم ديم در استان کرمانشاه

اداره كل جهاد كشاورزي

17

ژنوتايپينگ و تهيه شناسنامه ژنتيكي اسب کرد در راستاي تكميل تبارنامه

اداره كل جهاد كشاورزي

18

شناسايي و تكثير قارچ هاي خوراكي در همزيستي با جنگل هاي بلوط استان كرمانشاه

16

بررسي احيا و عكس العمل مثبت و منفي گونه هاي مختلف جنگلي و بوته اي پس از
آتش سوزي هاي  01سال گذشته در استان كرمانشاه
ارزيابی اقتصادي كارگاه هاي تكثير و پرورش ماهيان زينتی استان كرمانشاه

21
21

فاز دوم بررسی عوامل عفونی سقط جنين در

گله هاي گوسفند و بز در استان

اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداري
اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداري
اداره كل شيالت
اداره كل دامپزشكی

كرمانشاه

22

بررسی امكان عرضه بهينه محصول گوشت گوسفندي عشاير و اخذ برند براي اين

اداره كل امور عشاير

محصول در استان كرمانشاه

23

فاز چهارم تهيه و تدوين بانك اطالعات زيست محيطی استان كرمانشاه

24

بررسی آسيب پذيري ساختمان هاي آسيب ديده بتنی در زلزله با در نظر گرفتن ضعف

اداره كل حفاظت محيط زيست
اداره كل راه و شهرسازي

هاي طراحی و اجرايی

25

تحقيق و ارزيابی عملكردي در خصوص نوع قير PGمورد نياز جهت استفاده در

اداره كل راه و شهرسازي

ساخت و توسعه راه هاي مختلف استان  ،متناسب با شرايط آب و هوايی هر منطقه

29

شناسايی روستاها  ،محدوده ها و محالت در خطر افزوده شدن به بافت هاي ناكارآمد

اداره كل راه و شهرسازي

شهر كرمانشاه و علل و عوامل و راهكارهاي ارتقاء وضعيت آن ها

27

انجام مطالعات مكان يابی و اولويت بندي اجراي مسكن اجتماعی در مناطق مختلف

اداره كل راه و شهرسازي

شهركرمانشاه

28

بررسی و تحليل عدم حضور حاميان ( اسپانسرينگ) در ورزش استان كرمانشاه

اداره كل ورزش و جوانان

26

بررسی و تحليل هاي الزم جهت وضعيت مربيان و شيوه هاي ارزشی و كمی آموزش

اداره كل ورزش و جوانان

آنان با رويكرد استعداد يابی

31

شيوه هاي توسعه كيفی و كمی ورزش بانوان در شهرستان هاي تابع استان كرمانشاه

اداره كل ورزش و جوانان

31

بررسی وضعيت سرمايهگذاري در حوزههاي مختلف اقتصادي استان و تبيين زمينه

اداره كل امور اقتصادي و دارايی

هاي حقوقی ،اداري ،اقتصادي و اجتماعی شكلدهنده و ارائه راهكار مناسب

32

بررسی پديده نقل وانتقال سرمايه در استان ،تبيين عوامل و ساختارهاي تعيينكننده

اداره كل امور اقتصادي و دارايی

و ارائه راهكار مناسب

33

مطالعه وضعيت درآمد مردم در سطح استان  ،تبيين ساختارها و عوامل شكلدهنده
در اليههاي مختلف واقعيت

اداره كل امور اقتصادي و دارايی

34

بررسی چالشهاي تأمين مالی بخشهاي مختلف اقتصادي استان و تبيين مكانيسم

اداره كل امور اقتصادي و دارايی

هاي شكلدهنده وضعيت و ارائه راهكار مناسب

35

بررسی ويژگی هاي فردي  ،خانوادگی  ،اجتماعی و اعتقادي زندانيان در بدو ورود
دراستان كرمانشاه.

39

بررسی عوامل مؤثر بر سالمت روان كاركنان زندان هاي استان كرمانشاه

37

بررسی عوامل مؤثر بر استرس شغلی اداره كل زندان هاي استان كرمانشاه و ارائه

اداره كل زندان ها و اقدامات تامينی و
تربيتی
اداره كل زندان ها و اقدامات تامينی و
تربيتی

پروتكل آموزشی

38

بررسی و اولويت بندي مراكز گردشگري با تأكيد بر پتانسيل هاي استان كرمانشاه

36

خودكار سازي و بهينه نمودن فرآيند جاري پيش بينی بلندمدت درهواشناسی استان

اداره كل زندان ها و اقدامات تامينی و
تربيتی
اداره كل ميراث فرهنگی  ،صنايع دستی
و گردشگري
اداره كل هواشناسی

كرمانشاه با استفاده از برنامه نويسی رايانه اي

41

بررسی عوامل مؤثر بر تعويق تسهيالت اعطايی توسط بانك ها به بخش

اداره كل بازرسی

توليد(صنعتی،كشاورزي و ساختمان ) در استان كرمانشاه

41

فاز دوم اجراي طرح نرم افزار يارانه اي تحليل غير خطی ساختمان هاي بنايی كالف
دار

اداره كل نوسازي و توسعه و تجهيز
مدارس

42

بررسی جايگاه ويژه روش هاي نوين تبليغ در بين مبلغين استان كرمانشاه

سازمان تبليغات اسالمی

43

نقش و جايگاه تشكل هاي دينی در ارتقاء امنيت اخالقی فرهنگی و مذهبی جامعه

سازمان تبليغات اسالمی

44

موضوعات مرتبط با تصادفات ساختگی و خود زنی

اداره كل پزشكی قانونی

45

موضوعات مرتبط با مواد روان گردان

اداره كل پزشكی قانونی

49

موضوعات مرتبط با مرگ مادران باردار در پزشكی قانونی

اداره كل پزشكی قانونی

47

موضوعات مرتبط با مديريت اجساد در حوادث دسته جمعی

اداره كل پزشكی قانونی

48

موضوعات مرتبط با همسر آزاري در پزشكی قانونی

اداره كل پزشكی قانونی

46

طراحی و ارزيابی سند راهبردي  5ساله توسعه موقوفات استان كرمانشاه

اداره كل اوقاف و امور خيريه

51

طراحی و ارزيابی سند راهبردي  5ساله توسعه بقاع متبركه استان كرمانشاه

اداره كل اوقاف و امور خيريه

51

بررسی راهكارهاي مديريت مصرف بهينه خون براي بيمار در مراكز درمانی

اداره كل انتقال خون

شهركرمانشاه

52

بررسی وضعيت موجود و ظرفيت اشتغال زايی فعاليت هاي فرهنگی و هنري شهر

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی

كرمانشاه

53

بررسی ظرفيت پذيرش سرمايه گذاري در پروژه هاي فرهنگی و هنري شهر كرمانشاه

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی

54

بررسی تأثير نقش شبكه هاي اجتماعی در روابط خانوادگی مردم كرمانشاه (بين خود و

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی

با ساير خانواده ها)

55

سبك زندگی مردم كرمانشاه

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی

59

وضعيت امنيت روانی و امنيت اجتماعی مردم كرمانشاه

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی

57

بررسی وضعيت كودكان خيابانی  ،با تأكيد بر علل و راه كارها در جهت كنترل و كاهش

اداره كل بهزيستی

آسيب هاي آن در استان كرمانشاه

58

خودكشی با تأكيد بر علل ،عوامل و ارائه مداخالت و راهكارها در جهت كاهش آن در

اداره كل بهزيستی

استان كرمانشاه

56

مطالعه تطبيقی الگوهاي موفق اقدامات اجتماع محور ،براي پيشگيري از آسيب هاي

اداره كل بهزيستی

اجتماعی با هدف طراحی الگوي بومی در استان كرمانشاه

91

حاشيه نشينی با تأكيد بر علت شناسی و ارائه راهكار در جهت كاهش آسيب هاي

اداره كل بهزيستی

ناشی از آن در استان كرمانشاه

91

بررسی نقش بانك هاي توسعه تعاون و رفاه اجتماعی كارگران  ،در توسعه بخش تعاون

اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعی

استان كرمانشاه

92

توسعه روش هاي نوين ميكرو استخراج با جاذب هاي نانو كامپوزيت براي استخراج و

اداره كل استاندارد

اندازه گيري سموم و افزودنی هاي مواد غذايی

93

بررسی و تدوين تاريخ انقالب اسالمی در استان كرمانشاه ،با تأكيد بر رويدادها از

حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمی

ديدگاه شخصيت ها

حاضرين در جلسه:
مهندس رضا رحیمی ،معاون هماهن ی امور اقتيادی و توسعه منابع انسانی استانداری – دکتر محمدباقر نجفی،
معاون پژوهش و فناوری دانش اه رازی -آقای معارف فالحی ،مدير مرکز برنامه ريزی،نوسازی اداری و توسعه فناوری
اطالعات استانداری -آقای شهسوار بسطامی ،معاون آموزش و پژوهش استانداری -آقای نريمان محمدی ،مدير
آموزش و پژوهش سازمان مديري و برنامه ريزی استان  -آقای کريم خرمی ،ريیس گروه پژوهشی سازمان مديري
و برنامه ريزی استان – دکتر شهريار بهنیا ،مدير کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان -دکتر مريم اسالم پناه،
ريیس بنیاد نخب ان استان -دکتر سید سعید پورداد ،ريیس موسسه تحقیقات ديم سرارود -دکتر محمد قیطوری،
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان -آقای جهان یر صفری ،معاون پژوهشی اداره کل آموزش
و پرورش استان -آقای بهرام صفری ،ريیس گروه پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان -دکتر سیامک آزادی،
معاون فناوری پارک علم و فناوری استان -آقای فريدون ياوری ،معاون اداره کل حفاظ محیط زيس استان -
خانم ژيال دارابی ،معاون اداره کل استاندارد استان -خانم آذر خسروی ،مدير کل دفتر امور زنان و خانواده
استانداری -دکتر مرتضی کهراريان ،مدير انتشارات دانش اه آزاد اسالمی کرمانشاه -آقای کورش حمزه ای ،معاون
مدير پژوهشی دانش اه علوم پزشکی کرمانشاه -خانم دکتر بی تا حامد ،عضو هیات علمی معاون پژوهشی سازمان
جهاد دانش اهی  -خانم زهره همتی ،کارشناس پژوهشی سازمان صنع  ،معدن و تجارت استان
غايبين در جلسه:
مسئول دفتر نخب ان شهید فهمیده منطقه غرب کشور -ريیس دانش اه صنعتی کرمانشاه -مدير کل صدا و سیمای
استان کرمانشاه

