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 اولویت هاي بخش آموزش و توسعه پژوهش هاي کاربردي مرتبط با توسعه و فناوري
 التیتحص استان به منظور توسعه یمراکز آموزش عال تیتقو يو ارائه راهکارها ییشناسا )1

  .استان ازیمتخصص مورد ن يرویو آموزش ن یلیتکم
به  شورشد کو مراکز ر يعلم و فناور يپارکها ،یارتباط با مراکز پژوهش تیتقو يراهکارها )2

  .منظور توسعه تحقیقات کاربردي
  .راهکارهاي تقویت ارتباط بازار و صنعت به منظور توسعه پایدار صنعت استان  )3

–ي ارائه مدل هاي تقویت ارتباط صنعت ،دانشگاه و دولت به منظور توسعه اقتصاد )4

  .اجتماعی استان
 يهاتیالمرتبط با فع يها نهیر زمد یو توسعه مراکز رشد تخصص جادیا یمدل بوم یطراح )5

  .ستاندر ا ینیو کارآفر ينوآور ان،یدانش بن يتهایفعال شیافزا يدر راستا ياقتصاد
 يتهایظرف و مراکز رشد استان با توجه به يو توسعه پارك علم و فناور زیتجه یازسنجین ) 6

  .استان  یمتنوع و گسترده صنعت
  .در استان يمرتبط با توسعه فناور نیقوان یشناس بیآس )7

 يارتباط دانشگاه و صنعت و معدن به منظور توسعه پژوهشها یبوم يمدلها یطراح )8
  .صنعت و معدن يازهایدر رفع ن يکاربرد

  .استان یقاتیتحق يجهت استقرار شهرك ها يا نهیو مطالعات زم یامکان سنج )9
  .به پروژه چشمه نور یو مهندس یارائه خدمات فن يراهکارها )10
  .و اوقاف نیریجهت جذب منابع خ يبخش فناور یمال نیتام يراهکارها )11
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 اولویت هاي بخش توسعه و فناوري اطالعات و ارتباطات
و دولت الکترونیک در بخشهاي مختلف اقتصادي   

   .کیدولت الکترونو تعهدات و رفع موانع استقرار  ییرائه طرحها در جهت شناساا )1
  .دولت همراه يمات نرم افزارخد جادیا نهیزم يو بستر ساز ییشناسا )2
  .يشهروند یو توسعه خدمات عموم جینرم افزار ها در جهت ترو هیو ته یسنج نهیزم )3
 نابعم ییصرفه جو ينرم افزارها در راستا يو توسعه سامانه ها جادی، ا یامکان سنج )4

  . يبهره ور شیو افزا یسازمان
 یدهباز شیدر جهت افزا نینو يها ينرم افزارهاو استفاده از فناور هیو ته یامکان سنج )5

  . ینیو کارافر یی، اشتغالزا هاي نوپاي آنالینکسب و کار يواحدها
  .کشور یصنعت يبه واحدها کیارائه خدمات روباتتوسعه و ترویج  ) 6

  .بکارگیري علوم شناختی به منظور توسعه فناوري اطالعات )7
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ط داخلی و بین المللیاولویت هاي بخش حمل و نقل و توسعه ارتبا  

 تروي)منیاز سنجی و شناسایی قابلیت هاي توسعه شبکه ارتباطی( ریلی ، جاده اي و  )1
  .استان با استان هاي همجوار در شبکه بین المللی کریدورهاي حمل و نقل 

  .نیاز سنجی و شناسایی قابلیت ارتباطی بین استان قزوین و قم )2

  .اني خصوصی در توسعه شبکه حمل و نقل استشناسایی راهکارهاي جذب سرمایه گذار )3
بررسی موانع ارتباطی و راهکارهاي جذب سرمایه گذاري هاي خصوصی در توسعه  )4

  .ارتباطی شهر هاو روستاهاي استان
  .شناسایی عوامل موثر بر افزایش امنیت جاده اي در استان )5
  .ن در استا نیاز سنجی و شناسایی قابلیت هاي ارتباطی به منظور توسعه گردشگري ) 6

 باري بررسی نقش قزوین و شناسایی ظرفیتهاي آن در کاهش تردد و ترافیک مسافري و )7
  .تهران و کرج

  
  

لویت هاي بخش انرژي و شبکه هاي انتقال و توزیع و گسترش انرژيوا  
و چگونگی گسترش و پوشش انرژي هاي نو   

ه سرمای به منظور گسترشبررسی راهکارهاي نوین تقویت شبکه هاي انتقال و توزیع برق  )1
  . گذاریهاي صنعتی کوچک با رویکرد استفاده از انرزیهاي نو

  .نحوه ترغیب روستائیان استان براي استفاده از انرژي هاي نو )2
ر ویی دبررسی جنبه هاي اقتصادي و اجتماعی شبکه توزیع گاز استان به منظور صرفه ج )3

  .مصرف انرژي گاز
ناطق انرزي هاي نو (بادي ، خورشیدي ) جهت پوشش م راهکارهاي شناسایی و بازیابی )4

  .روستایی
(تولید CHPظرفیت سنجی شهرك هاي نواحی صنعتی استان جهت استقرار پروژه هاي  )5

  .همزمان برق و گرما)
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لویت هاي بخش نظام شهري و روستایی و تعادل بخشیوا  
در سکونتگاهها و توزیع خدمات شهري و روستایی   

هري شنطقه گیري از موقعیت ویژه جغرافیایی استان و همجواري آن با م راهکارهاي بهره )1
  .تهران براي افزایش نقش و سهم استان در ساختار اقتصاد ملی

برد ملی استان هاي مرکزي، قم براي تسریع و تسهیل راه راهکارهاي توسعه ارتباط با )2
  .تمرکز زدایی ارتباطی از تهران 

  .ن به منظور ارتقاء نظام شهريمطالعه زیرساختهاي شهري استا )3
ري اي شهراهکارهاي افزایش مشارکت بخشهاي غیر دولتی در تجهیز و ارتقاء زیر ساخته )4

  .و روستایی 
ي راهکارهاي مقاوم سازي سکونتگاه هاي شهري و روستایی به منظور کاهش بالیا )5

   .طبیعی
ا ب یوستائو ر يشهرمی بو هايسکونت گاهترویج مردم نهاد در  يسازمانها تیو تقو جادیا ) 6

  .ستیز طیحفظ مح تیمحور
  . نیدشت قزو زیمطالعات حوزه آبر يبه هنگام ساز )7

  .تکمیل مطالعات  ایجاد منطقه آزاد کشاورزي استان قزوین )8
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 اولویت هاي بخش بازرگانی در راستاي توسعه زیرساختهاي تسهیل کننده

بر خدمات برترفعالیت سایر بخشهاي اقتصادي با تاکید    
کرد ت عملمطالعه موقعیت جغرافیایی استان به منظور  توسعه فعالیتهاي بازرگانی در جه )1

  .منطقه اي تخلیه و توزیع کاال و تمرکز زدایی از تهران
  .ستانا در راهکارهاي توسعه و تقویت تشکلهاي بازرگانی به منظور نگهداري و  توزیع کاال )2
  .ستانارت الکترونیک و کسب کارهاي نوپاي آنالین در اتقویت زیرساخت هاي توسعه تج )3
   .راهکارهاي توسعه صادرات  صنعتی و کشاورزي استان )4
 در قالبفروشی خرده هاي  فعالیتزمینه سنجی و امکان سنجی  تجمیع  )5

  .هاي بازرگانیوساماندهی فعالیتچندمنظورهفروشگاههاي
 دیریتمو حرفه اي به منظور بهره برداري و  راهکارهاي تفویت و توسعه تشکلهاي صنفی ) 6

  .منابع انسانی و اقتصادي
نظور مبه زمینه سنجی و امکان سنجی توسعه ایجاد شرکتها وشهرکهاي تعاونی در استان  )7

  .منابع تیریو مد يبهره بردار
  .تهیه طرح توجیهی استقرار بندر خشک استان قزوین )8
  .تصادي در استان قزوینتهیه طرح توجیهی استقرار منطقه ویژه اق )9

  .تهیه طرح توجیهی استقرار بارانداز ملی کاال در استان قزوین )10
 یادراتصداف اه شبردیدر پ یدر تعامل با بندر و منطقه آزاد انزل نیمطالعه نقش استان قزو )11

  ر.کشو
  .مطالعه امکان سنجی  و روش ایجاد برند در استان قزوین )12
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ناولویت هاي بخش اقتصاد کال  

  .یی به منظور  تعیین سطح رفاه اجتماعی و روستا يشهر ه توزیع درامدعمطال )1
  .ر استان قزوینمالیات بر ارزش افزوده د مطالعه راهکارهاي اجرایی  )2
  .و راهکارهاي اجرایی آن اجراي نظام بودجه ریزي عملیاتی مطالعه موانع  )3
  .ارائه مدل نظام مالیاتی با هدف رشد اقتصادي استان  )4
تاي راس کارآیی و اثر بخشی وجوه اداره شده و کمکهاي فنی و اقتصادي دولت در مطالعه )5

  . حمایت از تولید
  .ارایه مدل تعیین حداقل دستمزد بر اساس مناطق جغرافیایی و رشته فعالیت ) 6
  .لی مینه مطالعه و بررسی سهم هزینه هاي امنیتی ، آموزشی ، بهداشتی استان از سهم هز )7
  .نهاي اقتصادي در متغیرهاي کالن اقتصادي استابررسی برآورد تأثیر تحریممطالعه و  )8
هاي کالن هاي مختلف استان بر شاخصبررسی اثرات آزادسازي تجارت کاال در بخش )9

  .اقتصادي کشور
  .هاي انرژي بر رشد تورم و بیکاري استان بررسی آثار افزایش قیمت حامل )10
  .استان و آثار آن بر متغیرهاي کالن اقتصاديروند بودجه شرکتهاي دولتی  مطاله )11
  .ارزیابی آثار عملکرد بودجه دولت بر متغیرهاي کالن اقتصادي )12
  .ستاناي ادکالن اقتص يها ری(محصوالت، خدمات) بر متغ انیاقتصاد دانش بن تاثیر یابیارز )13
  .استانایجاد بورس هاي تخصصی کاال در زمینه سنجی و امکان سنجی   )14
ان در محصوالت عمده استاشتغال و صادرات رشد  به منظورتولید، گسترش گیبررسی چگون )15

  .بخشهاي صنعت و کشاورزي
  .راهکارهاي استقرار اقتصاد دانش بنیان در استان )16
در  ه از آناز نظر دسترسی به منابع و امکان استفاد قزویننسبی استان  مزیت هاي بررسی  )17

  .توسعه صادرات غیر نفتی کشور
  .تاناس انیو محصوالت دانش بن يو کشاورز ی، معدن یصنعت يکاالها ینسب تیمز یبررس )18
  .راهکارهاي کاهش بیکاري  و رشد اشتغال در استان )19
  .توان بالفعل و بالقوه مالیاتی استان )20
  .عوامل موثر بر رشد اقتصادي استان )21
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قضایی استان و تقویت نظام مدیریت بحران –هاي بخش امنیتی اولویت  
ید بر ا تأکاي گسترش سطح امنیت در استان در ابعاد اجتماعی، اقتصادي و قضایی براهکاره )1

  .رابطه متقابل امنیت و توسعه
ري از ره گیایجاد وتقویت نظام هاي کارآمد کنترل ومدیریت بحران پدیده هاي طبیعی با به )2

ر ران دحبهاي نوین افزایش ایمنی مراکز زیست و فعالیت و ارتقاي توان مدیریت فناوري
  .مقابل حوادث و بالیاي طبیعی

  .تکمیل طرح پدافند غیر عامل )3
  .آسیب هاي اجتماعی و راهکارهاي مقابله با آن رصد )4
  .مدل ارزیابی سرمایه اجتماعی و راهکارهاي تقویت و توسعه آن در استان  )5

  
  

 اولویت هاي بخش فرهنگی

  .تانمی اساي توسعه فرهنگی عموراهکارهاي تقویت نهادهاي دینی و مراکز فرهنگی در راست )1
  .ویژگیهاي فرهنگ بومی و مذهبی استان  )2
    .مومیهنگ عتوسعه و تقویت صنعت نرم و هویت ساز (اسباب بازي ....) در راستاي توسعه فر )3
   .نراهکارهاي بهره برداري از رسانه و فضاي مجازي جهت توسعه فرهنگ عمومی استا )4
  ار جمعی در امور اقتصادي ،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. توسعه و تقویت فرهنگ مشارکت و ک )5
  .توسعه و تقویت فرهنگ فقرزدائی در جهت بهره مندي همگان از مواهب پیشرفت ) 6
تقاء اقتصادي ،فرهنگی و سیاسی زنان و اربسترسازي براي افزایش نقش آفرینی اجتماعی ، )7

  .جایگاه آنان در سطوح مدیریتی استان
اي با توجه به هاي فنی و حرفهآموزشهاي عمومی و توسعۀ آموزشفراگیر نمودن پوشش  )8

  .ها در استانهاي تخصصی فعالیتالزامات توسعه و گرایش
تشکل  طریق راهکارهاي تقویت  فرهنگ و هویت اسالمی ایرانی کودکان و نوجوانان استان از )9

  .ها و نهادهاي فرهنگی و اجتماعی 
  .کارهاي تقویت فرهنگ بیمه هاي اجتماعی در استان راه )10
  .تصویر سازي و مستندسازي مشاهیر و مکاتب فلسفی و فرهنگی و هنري قزوین )11
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 اولویت هاي بخش بهداشت و درمان استان
  .شناسایی نیازهاي پزشکی استان در مراجعه به تهران و راهکارهاي کاهش آنها )1
 مت درز قزوین و راهکارهاي تشویق آنان به اقاآسیب شناسی مهاجرت پزشکان متخصص ا )2

   .قزوین
راهکاري توسعه خدمات تخصصی و فوق تخصصی بهداشت و درمان در جهت به عهده  )3

  گرفتن بخشی از عملکردهاي منطقه اي تهران در این زمینه.
ستان اتهیه چارچوب استقرار فعالیت هاي دهکده سالمت و خدمات برتر پزشکی در سطح  )4

  .قزوین
وین اي قزهمطالعه و امکان سنجی انجام گردشگري سالمت با توجه به نقاط قوت و قابلیت  )5

  .در ارائه خدمات پزشکی به خارج از کشور
استان  یر درانجام مطالعات کاربردي در زمینه مقابله و پیشگیري از بیماري هاي غیر واگ ) 6

  .قزوین
  .ن آسیب شناسی طرح سالمت استان قزوین و موانع انجام آ )7

  
  
 

 اولویت هاي بخش تربیت بدنی در راستاي تامین سالمت جسمانی

 روحی فعالیتهاي تربیت بدنی و نقش ورزش و ورزشهاي همگانی در تأمین سالمت جسمی و )1
  .و تقویت توانمندیهاي افراد و گروههاي اجتماعی
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 اولویت هاي بخش مدیریت و نظام اداري

  .بله با فرهنگ فرار مالیاتی در استان آسیب شناسی و راهکارهاي مقا )1
  .موانع و راهکارهاي استقرار نظام قیمت تمام شده در سازمانهاي دولتی استان )2
دیریت و ند مراهکارهاي استقرار و گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات به منظور توسعه فرای )3

  .کارائی نظام بوروکراسی استان
  .استان  رافرینی در مراکز آموزشی و اداريزمینه ها و تقویت فرهنگ کا شناخت - )4
  .ان است شناسایی و رتبه بندي عوامل موثر بر بهره وري منابع انسانی سازمانهاي اداري )5
  .راهکارهاي تقویت ونظارت بر تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط صنعتی  ) 6
  .خصوصی  اسیب ها و راهکارهاي افزایش کارائی شرکت هاي پیمانکاري دولتی و )7
  .راهکارهاي ارتقاء سالمت اداري در سازمانهاي دولتی استان  )8
  .راهکارهاي تقویت فرهنگ تکریم ارباب رجوع در ادارات استان )9

 
 

 اولویت هاي بخش کشاورزي در راستاي بهره برداران
 مناسب از آب و خاك و توسعه کشاورزي مکانیزه

و  تولید محصوالت سالم، تکثیر گیاهی(مصرف بهینه آب،  توسعه کشاورزي دانش بنیان )1
  .جانوري)

ون، (زیت توسعه محصوالت مزیت دار نسبی و استراتژیک در تمامی زیر بخش هاي کشاورزي )2
  .پسته، انگور، اخته زغال و قندق)

ن) شت قزویویت دارتقاء فناوري و نظام هاي بهره برداري با توجه به وسعت واحد تولیدي (با اول )3
.  

 واستاي ارتقاء کشاورزي سنتی  ترویجی در ر - ت و نشر آموزشهاي کاربردي توسعه تحقیقا )4
  .منابع طبیعی

  .افزایش بهره روي آب در کشاورزي (روش هاي کاهش برداشت از سفره و مصرف بهینه) )5

  .تقویت ارتباط صنعت و کشاورزي در جهت گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداري ) 6
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 آب يها تشکل و تبدیلی صنایع و کشاورزي محصوالت محوریت با تولید هاي تعاونی ایجاد )7
  .بران

  .توسعه کشاورزي هاي نوین (در سیستم هاي بسته، کشت هاي متراکم و گلخانه اي ) )8

  .تقویت و حمایت مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی )9
ي خصوصی و بررسی شیوه هاي حمایتی  قانونی براي تکمیل چرخه هاي تولیدي بخش ها )10

  .تعاونی ها
   .مطالعات خاکشناسی و تناسب اراضی استان )11
  .الب)(در حالت طبیعی و اصتفاده از فاضپایش کیفیت آب و خاك در سیستم هاي کشاورزي  )12

  .اقتصادي نمودن واحد هاي تولید و تعیین حداقل وسعت بهینه اقتصادي )13
اور ده ي و فرالمللی محصوالت کشاورزبررسی بازاریابی و سرمایه گذاري ملی، منطقه اي و بین  )14

  .هاي آن، بهینه سازي خدمات بازاررسانی و ایجاد برند هاي مناسب 

  .ن تحقیقات کاربردي جهت توسعه زنجیره تولید، فراوري و مصرف گیاهان داروئی استا )15

  .) ال خطردر ح (با تاکید بر مناطق احیاء زیست بوم هاي مرتعی، بیابانی و جنگلی استان قزوین )16

  .تهیه و تدوین استانداردهاي تولید محصوالت کشاورزي  )17
  .ارتقاء شاخص هاي توسعه مکانیزاسیون کشاورزي )18
  .ارتقاء دانش کشاورزي در واحد هاي تولیدي  )19
  .توسعه کشت هاي ارگانیک و سالم در استان  )20
  .تهیه اطلس مخاطرات اقلیمی در بخش کشاورزي و منابع طبیعی )21
  .نهال اصالح شده حفظ و گسترش بذر و )22
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 اولویت هاي بخش صنعت و معدن و توسعه 
  HI-Techو ساماندهی واحدهاي صنعتی 

تی در اي صنع، کیفیت نیروي انسانی و افزایش بهره وري در فعالیت هح فناوريوارتقاء سطراهکار هاي  )1
  .راستاي کاهش فاصله سهم استان از ارزش افزوده و اشتغال صنعتی کشور

اي  فهحر و فنی هاي ار هاي گسترش ارتباط بین مراکز آموزش عالی ، مراکز پژوهشی و آموزشراهک )2
عتی و ید صنمرتبط با واحدهاي صنعتی(ارتقاي ارتباط صنعت و دانشگاه) در راستاي ارتقاي کیفی تول

  .همچنین تربیت نیروي انسانی متخصص مورد نیاز آنها 

وسعه در ت نیک ، ماشین آالت و تجهیزات و صنایع حمل و نقلبررسی اولویت هاي توسعه صنایع الکترو )3
  .صنعتی استان در راستاي تقسیم کار ملی فعالیتهاي صنعتی

اي وشه هو خ صنایع موجودمقایسه روش هاي اصالحی ساختار فعالیت هاي صنعتی و تکمیل زنجیره هاي  )4
  .صنعتی

  .ی متراکم صنعتی استانبه ویژه در نواح با ارزش افزوده باال HI-Techبررسی روشهاي گسترش صنایع  )5

  .بهره گیري از فناوري نانو در تقویت و افزایش بازدهی صنایع استان ) 6

ه و کپارچیارائه الگوهاي ساماندهی شهرکها و مجتمع هاي صنعتی جهت برخورداري از مدیریت واحد و  )7
  .ارایه خدمات مناسب به واحدهاي مستقر در آنها

نعتی صیهاي انونی (تسهیالت و معافیتها) و تخصصی الزم براي جذب سرمایه گذاربررسی نیازمندیهاي ق )8
  .متمایل به سوي تهران و فعالیتهاي صنعتی قابل انتقال از این منطقه شهري

یکی به ه نزدبارائه الگوهاي بومی واحدهاي صنعتی و کاهش خروج ارزش افزوده آنها از استان با توجه  )9
  .تهران

  گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي. ارائه راهکارهاي )10
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ناسی و شهاي زمین راهکار هاي توسعه بهره برداري از قابلیت هاي معدنی استان از طریق گسترش فعالیت )11
  .اکتشافات معدنی با تاکید بر حداکثر نمودن عملیات استخراج و فراوري  محصوالت معدنی

ه به ها با توجدن آنراستاي تسهیل سرمایه گذاري و فعال نو راهکار هاي توسعه زیربناها در نواحی معدنی در )12
  .محرومیت و صعب العبور بودن اکثر این نواحی

  .طراحی الگوي استقرار صنایع در استان قزوین با عنایت به ظرفیت هاي زیستی )13

 ژيکنولوتمطالعه روش هاي تامین و مصرف بهینه آب در صنایع پراکنده و شهرك هاي صنعتی و معرفی  )14
  .هاي کم آب بر 
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 اولویت هاي بخش محیط زیست و حفظ گونه هاي جانوري و گیاهی

 وهوا  استقرار سیستم هاي سنجش آلودگی در راستاي اجراي طرح جامع کاهش آلودگی آب، خاك و )1
  .منابع طبیعی

 دهی سایرامانرود و سحفظ و احیاء منابع طبیعی با تاکید بر کنترل فرسایش کناره هاي رودخانه شاه )2
  .رودخانه هاي استان با رویکرد توسعه پایدار

و نعتی)صامکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر قزوین(با اولویت مصارف  )3
  .ارائه الگوي مناسب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي

 کیفی ه منظورافزایش دقت نقشه هاي کمی وتعیین موقعیت بهینه نصب چاهک جدید مشاهده اي ب )4
  .آب زیرزمینی استان

  .بررسی اثرات آالینده هوا بر اقلیم استان قزوین )5
  .بررسی و مطالعه اثرات نیروگاه شهید رجایی بر میکروکلیماي منطقه ) 6
  .مصرف و تولید فرایند در زائد مواد کاهش هاي روش بررسی )7
  .بازیاب و بازیافت هاي روش مطالعه )8
  .شناسایی و بررسی کمی و کیفی پسماندهاي صنعتی استان )9

  .بهبود سطح حفاظت از زیستگاه هاي استان )10
  .(سنتی و مرسوم) استان حفظ و بهبود پتانسیل هاي باغات )11
  .مراقبت از مسیر هاي زیست بوم هاي گردشکري )12
  .(فلور و فون) استان جانوري و گیاهیتهیه اطلس  )13
  .اض)بومی استان (با تاکید بر گونه هاي در حال انقر انانورگیاهان و جمطالعات ژنتیکی  )14
  .توریسم جذب بر آن اهمیت و مناطق زیستی تنوع بررسی )15
  .استان چهارگانه مناطق محیطی زیست حاد معضالت بررسی )16
  .استان طبیعی زیست محیط از حفاظت استانداردهاي و ها،معیارها شاخص تدوین )17
، ي خرسشتخواران در مناطق کوهستانی(مطالعه موردي: گونه هاتدوین برنامه مدیریت تعارض گو )18

  .پلنگ، گرگ در استان قزوین)
ی اصالتترویج فرهنگ حفظ محیط زیست در سکونت گاه ها و و محیط هاي اقتصادي و مسیر هاي مو )19

ظ هت حفو مناطق گردشکري منطقه همراه با توسعه همکاري ها با سازمان هاي بین المللی در ج
  .ست و منابع طبیعیمحیط زی

  .اجراي طرح هاي بخش هاي منابع طبیعی، کشاورزي در کاهش آلودگی هاي محیط زیست  )20
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ي وعه هاي صنعتی، سکونتگاه ها و مسیر هامبهبود مدیریت و مشارکت مردمی در توسعه مج )21
   .گردشکري 

  .بررسی نحوه توسعه هاي صنعتی و تاثیرات آن بر مناطق مسکونی  )22
  .استان توسعه هاي قطب توزیع و اکولوژیک توان اساس بر صنایع ستقرارا میزان بررسی )23
 ايه واحد در زیست محیط بر سوء اثرات کاهش و کنترل هاي برنامه اجراي عملکرد نحوه بررسی )24

  .محیطی زیست ارزیابی مطالعات داراي صنعتی وعمرانی
  .، خاك)ها(اعم ازآب، هوا دهآالین کاهش در تکنولوژي نانو علم از استفاده به مربوط موضوعات )25

  .محیطی زیست اي منطقه استانداردهاي و ها،ضوابط شاخص قوانین، تدوین و تهیه )26
  ..خدماتی و تولید هاي فعالیت در پاك اوري فن هاي مطالعه )27
 جهت آمادگی ایجاد همچنین و دائمی غیر و اتفاقی هاي آلودگی از پیشگیري به مربوط تحقیقات )28

  آلودگی این اتاثر و رفع پاکسازي
  .ترویج فرهنگ استفاده از انرژي هاي نو و پاك  )29
  .تعیین ظرفیت خودپاالیی زمین هاي کشاورزي در استان )30
  .مطالعات پژوهشی در راستاي تحقق اقتصاد سبز(اقتصاد محیط زیست) )31

  


