طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان سمنان در سال  1397نهایی شده از سوی تیم کارشناسی سازمان
ردیف

نام دستگاه

عنوان طرح /پژوهش

شیوه انجام کار

زمان بندی

اعتبار مورد نیاز
(میلیون ریال)

ارائه راهکار جهت تأمین مالی شرکتهای فعال در
استان سمنان از طریق بورس اوراق بهادار (امور

1

مطالعاتی – میدانی

 8ماهه

100

بورس)
مطالعه و تعیین مسیرهای بحرانی مجوزهای کسب
و کار در سطح استان و ارائه راهکار الزم برای کوتاه

2

نمودن آنها
اداره کل اقتصاد و دارایی

3

مطالعاتی – میدانی

 8ماهه

150

(امور اقتصادی و دارایی و سرمایه گذاری)
آثار آزاد سازی سهام عدالت بر توسعه بازار سرمایه

مطالعاتی – میدانی

 8ماهه

100

مطالعاتی – میدانی

 8ماهه

100

ارائه راهکار جهت تأمین مالی شرکتهای فعال در
استان سمنان از طریق بورس اوراق بهادار (امور

4

بورس)
قاچاق کاال علل و اثر آن و ارائه راهکارهای کنترلی

5

(امور گمرک)

 6اداره کل تبلیغات اسالمی

7
8

اداره کل زندانها و

نیاز سنجی و تدوین محتوای آموزشی اختصاصی

اقدامات تأمینی
اداره کل هواشناسی

شناسایی خرد اقلیم های جوی استان سمنان
بررسی روش های افزایش درصد بره زایی و
دوقلوزایی در گله های دامی عشایر

امور عشایر

عملی اصالح نژاد دام در مناطق عشایری
مقابله با آن در مناطق عشایری
بررسی روش آبیاری قطره ای زیر سطحی در باغات

12

14

شناسایی گونه های اصلی دام سبک و شیوه های
ارزیابی اثرات خشکسالی و راه های موثر جهت

11

13

طالق در استان سمنان

برای زنان زندانی (طرح ملی با اجرای استانی)1397

9
10

نقش شبکه های اجتماعی در افزایش یا کاهش آمار

پسته

جهاد کشاورزی

تعیین سطح زیر کشت پسته شهرستان دامغان با
استفاده از داده های سنجش از دور
جداسازی و شناسیایی عوامل سرخشکیدگی
درختان پسته در استان سمنان

مطالعاتی – میدانی

 8ماهه

100

تحقیقات میدانی

 6ماهه

350

-

-

250
130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 2ساله

848

گردآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات به
صورت کتابخانه و تحقیقات
میدانی(تصاویر ماهواره ای)
شهرستان دامغان

 1سال و 3
ماه

 3سال و  6ماه

120

200

تدوین برنامه عملیاتی برنامه ششم توسعه استان

15

سمنان

معاونت برنامه ریزی و آمایش سرزمین

-

-

سنجش میزان رضایتمندی مردم از اجرای حقوق
شهروندی در نظام اداری در دستگاه های اجرایی

16

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

-

-

استان
تدوین اسناد توسعه اقتصادی اجتماعی شهرستانها معاونت برنامه ریزی و آمایش سرزمین

17

18

 19سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان سمنان

تدوین الگوی تعیین اولویت پروژه های تملک

اولویت های توسعه شهرستان -اسناد

دارایی های سرمایه ای شهرستان ها در کمیته

باالدست و قوانین و مقررات مربوطه

برنامه ریزی

(واحد تلفیق برنامه و بودجه)

تعیین اعتبار برنامه ها بر اساس قوانین و مقررات و
اولویت های توسعه استان و شهرستان

ممیزی انرژی و تعیین مصرف انرژی ساختمان های
اداری سازمان (آیین نامه اجرایی صرفه جویی

20

مصرف انرژی در ساختمانها (مصوبه
/127470ت 48215مورخ ))1396/10/12

21

22

23

24
محیط زیست
25

27

انرژی
بازدهی مصرف حامل های انرژی

واحد تلفیق برنامه و بودجه

تقویت سرمایه اجتماعی استان سمنان

تحلیلی

ارزیابی میزان کارایی روش تقویت سیانو باکتری

پژوهشی تحقیقاتی (مجری طرح:

های موجود در خاک غالب بیابانی منطقه سمنان به

دانشگاه تهران پردیس علوم-علی

منظور جلوگیری از تشکیل ریزگرد

بزرگ)

امکان سنجی پاکسازی خاک های آلوده به فلزات

پژوهشی تحقیقاتی (مجری طرح:

سنگین و آالینده های آلی با تاکید بر تکنولوژزی

دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت

نوین الکتروکینتیک

مدرس-احمد جمشیدی)

سنجش میزان گرایش جوانان استان سمنان به

 2ماهه

200

 -2ارائه شیوه های ارتقای سطح

مدلسازی رصد آسیب های اجتماعی و راهکارهای

رفتارهای پرخطر و تبیین عوامل موثر بر آن

28

برای شناسایی عوامل موثر در تلفات

(دفتر آموزش و پژوهش) توصیفی

راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار از طریق

ورزش و جوانان

 -1شناخت و ارزیابی فنی ساختمان

تعدادی از روستاهای استان سمنان

توانمندسازی جوانان و رونق کسب و کارهای نوین

 5ماهه

600

(واحد تلفیق برنامه و بودجه)

بومی(آقایان جاللی و شاه حسینی)

تبیین وضعیت اشتغال جوانان استان سمنان و
26

باالدست و قوانین و مقررات مربوطه

تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی

سرمایه ای بین شهرستان های استان

 8ماهه

1,700

اولویت های توسعه شهرستان -اسناد

بررسی موردی با نیروهای متخصص

تهیه و تدوین الگوی توزیع اعتبار تملک دارایی های

-

-

دلفی(احصا نظرات خبرگان)-
پیمایش(مبتنی بر پرسشنامه)

پیمایش(مبتنی بر پرسشنامه)

طراحی نظام جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی

دلفی(احصا نظرات خبرگان)-

استان سمنان

پیمایش(مبتنی بر پرسشنامه)

یکساله

150

 6ماهه

-

یکساله

150

 15ماهه

 5ماهه

 9ماهه

100

101

250

 9ماهه

250

 12ماهه

350

 6ماهه

100

بررسی ساماندهی و توانمندسازی بافت فرسوده با
تاکید بر مشارکت مردمی(مطالعه موردی شهر

29

ترکیبی (عینی و ذهنی)

سمنان)
اداره کل مسکن و
شهرسازی
30

بررسی علت آسیب دیدن ساختمان های مسکونی
در زلزله کرمانشاه -سرپل ذهاب و راهکارهای کلی
کاهش امکان آسیب در صورت وقوع زلزله های
مشابه در استان سمنان

-

 4ماهه

120

-

-

1320

31

-

-

800

33

مطالعات و تعیین نرخ فرونشست دشت میامی

-

-

1120

34

مطالعات و تعیین نرخ فرونشست دشت دامغان

-

-

1280

-

-

250

32

مطالعات و تعیین نرخ فرونشست دشت سمنان
استانداری

تهیه نقشه اطلس جامع مدیریت بحران استان بر
پایه نرم افزار

شناسایی ترکیبات موجود در داروهای گیاهی ترک
 35اداره کل پزشکی قانونی اعتیاد بوسیله  GC-MSو  HPLCدر عطاری های
استان سمنان از بهمن  96لغایت تیر ماه 97
36

اداره کل استاندارد

مورد
بررسی علل تغییر الگوی مصرف مواد در مراجعه

37

کنندگان به مراکز ترک اعتیاد
بررسی میزان اثربخشی قوانین حمایت از معلولین

38

39

تدوین و تجدید نظر استاندارد ملی به تعداد 40

در افزایش توانمندی معلولین در کشور
سازمان بهزیستی

شناسایی و اولویت بندی آسیب های روانی
اجتماعی استان
مقایسه تعارض های روانی و ویژگی شخصیتی

40

کودکان در خانواده های تک فرزندی و چند فرزندی
بررسی تحلیل وضعیت اورژانس اجتماعی

41

-

-

-

-

 9ماهه

120

-

 9ماهه

150

-

 9ماهه

120

-

 9ماهه

120

-

 9ماهه

120

 1ساله

200

 6ماهه

100

بررسی کاهش رطوبت پالیا و تاثیر آن برخصوصیات بازدید میدانی و جمع آوری مشاهدات

42

43

بادهای فرساینده استان سمنان

 ،بررسی ستادی و ارائه نتایج

نقش طرح های کشت و بهره برداری از محصوالت

بررسی اقدامات انجام شده جهت

فرعی مرتعی در ارتقاء توان اقتصادی بهره برداران

کشت و بهره برداری این گیاه در

گیاه باریجه (مطالعه موردی شهرستان آرادان)

شهرستان آرادان و ارائه نتایج آن

منابع طبیعی

 -1تهیه نقشه تخریب سرزمین بر
مبنای کاهش میزان تولید خالص اولیه
تهیه نقشه کانونهای بحرانی تخریب سرزمین در
مراتع استان سمنان و ارائه بهترین راهکار جهت

44

معکوس نمودن روند تخریب

با استفاده از تصاویر ماهوارهای-2 .
تعیین کانونهای بحرانی با توجه به
وصعیت بهرهبرداری ،نزدیکی به مراکز

 1ساله

200

جمعیتی -3 .ارائه راهکار مدیریتی و
اجرایی با استفاده از تکنیک مدلسازی
معادالت ساختاری

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاهش

45
46

ضایعات خون و فرآورده های خونی
انتقال خون

مقایسه آن با پالکت های  3روزه
بررسی اثربخشی خودحذفی محرمانه و تاثیر آن بر

47

48

بررسی آلودگی باکتریال در پالکت های  5روزه و

سالمت خون های اهدایی
اداره کل آموزش و

بررسی راهکارها و نحوه سازماندهی جلب مشارکت

پرورش استان سمنان

اولیا دانش آموزان و خیرین در مدارس

به روش تجربی

 5ماهه

80

به روش تجربی

 5ماهه

80

گذشته نگر

 5ماهه

40

-

-

-

