


اولویتدستگاه اجرایی متقاضیعنوان نیاز پژوهشیردیف

باداره کل استاندارد استانبررسی باقیمانده سموم آالینده ها در محصوالت کشاورزی و دامی1

2

ایجاد بسترهای مناسب برای استقرار پنجره واحد خدمات دهی در 

الزامات، آسیب شناسی عملکرد دستگاه های : محیط کسب و کار

اجرایی استان قزوین

الفاداره کل اقتصاد و دارایی استان

3
آسیب شناسی اقتصاد مقاومتی در استان قزوین و راهکارهای افزایش 

درجه مقاومت پذیری
الفاداره کل اقتصاد و دارایی استان

4
های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه نظام ¬ارزیابی اجرای سیاست

هزینه استان قزوین- درآمد
باداره کل اقتصاد و دارایی استان

5
بررسی اثربخشی طرح توانمندسازی افراد دارای آسیب نخاعی در 

ارتقاء کیفیت زندگی فرد
الفاداره کل بهزیستی استان

6
مطالعه )آسیب شناسی عدم رعایت اصول و قوانین مناسب سازی

(موردی استان قزوین
الفاداره کل بهزیستی استان

7
بررسی عوامل موثربر ارتقاء سرمایه اجتماعی فرزندان تحت مراقبت 

در خانه های کودکان و نوجوانان
الفاداره کل بهزیستی استان

الفاداره کل بهزیستی استانارزیابی وضریب نفوذ برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه8

الفاداره کل بهزیستی استان بر فعالیت مراکز کاهش اعتیاد16بررسی اثرات اجرایی ماده 9

10
 3بررسی مقایسه شیوع آمبلیوپی و سایر اختالالت بینایی در کودکان 

ساله و اول دبستان
الفاداره کل بهزیستی استان

11
مطالعه موردی استان )بررسی علل اختالالت شنوایی نوزادن در کشور

(قزوین
الفاداره کل بهزیستی استان

12

بررسی عوامل و اولویت بندی عوامل موثر بر شیوع کودک آزاری در 

مطالعه موردی پرونده های محاکم قضایی و اورژانس استان  )کشور 

(قزوین

الفاداره کل بهزیستی استان

13
سنجش میزان اثربخشی پرداخت تسهیالت جهت ایجاد اشتغال و 

بررسی نقش آن در توانمندسازی جامعه هدف
باداره کل بهزیستی استان

14
بررسی موانع جلب مشارکتهای مردمی و راه های افزایش آن در 

سازمان بهزیستی استان
باداره کل بهزیستی استان

15
سنجش میزان اثربخشی برنامه ها و فعالیتهای سازمان بهزیستی در 

خصوص ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه هدف
باداره کل بهزیستی استان

باداره کل بهزیستی استانCBRبررسی روشهای افزایش مشارکت اجتماع در برنامه 16

17
مقایسه سطح عزت نفس خانواده های توانمند شده با خانواده های 

تحت پوشش سازمان بهزیستی
باداره کل بهزیستی استان

 دستگاه های اجرایی استان قزوین1396نیازهای پژوهشی مصوب  سال 



18
 سال استفاده کننده از 5 تا 3بررسی مقایسه رشد اجتماعی کودکان 

خدمات مهدهای کودک و کودکان فاقد بهره مندی از خدمات
باداره کل بهزیستی استان

19
جایگاه و تاثیر فعالیتهای فرهنگی در ارتقاء خدمت رسانی بهینه به 

جامعه هدف بهزیستی استان قزوین
باداره کل بهزیستی استان

20
بررسی تاثیر حمایتهای روانی و مشاوره روان شناختی در مبتالیان به 

ایدز
باداره کل بهزیستی استان

الفاداره کل ثبت احوال استانبازبینی و مهندسی مجدد فرآیندهای ثبت احوال21

باداره کل ثبت احوال استانچالش های امضای دیجیتال و غصب هویت22

23
چالش ها،فرآیندها،کاربرد،تاثیرات و عوامل )کارت هوشمند ملی

(...موثر،نیازمندی ها و 
باداره کل ثبت احوال استان

24
چالش های طراحی و ایجاد نظام تولید آمار جمعیتی و اجتماعی منطقه 

ای
باداره کل ثبت احوال استان

جاداره کل ثبت احوال استانامنیت شبکه ثبت احوال استان قزوین25

26
تحلیل مقادیر نیاز آبی در بخش کشاورزی استان قزوین تحت اثرات 

بروز تغییر اقلیم
الفاداره کل جهاد کشاورزی استان

27
عارضه یابی سیستم های مختلف تربیتی ایستاده انگور اجرا شده در 

استان قزوین به منظور بهینه سازی و معرفی بهترین سیستم
الفاداره کل جهاد کشاورزی استان

28
ارزیابی مقاومت به زنجره گونه های انگور البروسکا وپایه های مقاوم 

به فیلوکسرا
الفاداره کل جهاد کشاورزی استان

29

بررسی وضعیت واحدهای پرواربندی گوساله در استان و راهکارهای 

اقتصادی افزایش تولید گوشت قرمز در استان با توجه به ظرفیت های 

موجود

الفاداره کل جهاد کشاورزی استان

30
طرح پژوهشی پرورش آبزیان در چاههای کشاورزی با سیستم تحت 

فشار قطره ای
الفاداره کل جهاد کشاورزی استان

31
برآورد سطح زیرکشت محصوالت استراتژیک استان قزوین با استفاده 

Rاز نرم افزار 
باداره کل جهاد کشاورزی استان

باداره کل جهاد کشاورزی استانساخت تله هوشمند برای ردیابی وپیش آگاهی مگس زیتون32

باداره کل جهاد کشاورزی استانتدوین سند چشم انداز انرژی در بخش کشاورزی استان قزوین33

34

بررسی و مطابقت کیفیت محصوالت بخش طیور در استان قزوین با 

استانداردها و پروتکل های سازمان های جهانی و امکان صادرات آن 

ها به دیگر کشورها

باداره کل جهاد کشاورزی استان

35
گله ایستگاه به عنوان هسته )اصالح نژادیگروهی گوسفند نژاد شال 

مرکزی
باداره کل جهاد کشاورزی استان

باداره کل جهاد کشاورزی استانتکثیر وتولید انبوه نهال گواهی شده وسالم محصوالت باغی استان36

37
بررسی اثرات فیزیولوژی چاقی و افزایش سن بر برخی عوامل موثر در 

کاهش باروری و شاخص های تولید مثل خروس های گله مادر
باداره کل جهاد کشاورزی استان



38
پهنه بندی میزان خطرپذیری باغات میوه هسته دار در مناطق مختلف 

استان نسبت به یخبندان
باداره کل جهاد کشاورزی استان

39

بررسی اولویت ها وفرصتهای سرمایه گذاری دربخش کشاورزی 

استان براساس قابلیت ها وتنگناهای استان با رعایت نظامهای بهر 

برداری کشاورزی

جاداره کل جهاد کشاورزی استان

40
 جایگاه میکروساتلیت در گوسفند نژاد شال جهت 16پروژه ژنوتایپینگ 

ثبت جهانی
جاداره کل جهاد کشاورزی استان

41
طرح مطالعاتی تحلیل و برآورد ساختار بازارتقاضای مسکن در مناطق 

شهری استان قزوین
الفاداره کل راه و شهرسازی استان

باداره کل راه و شهرسازی استانبررسی و ارزیابی راه باستانی تاکستان با هدف ثبت ملی42

43
ارزیابی پهنه اسیب پذیری نسبی مستحدثات استان قزوین با رویکرد 

خطر زلزله در مختصات استانی
باداره کل راه و شهرسازی استان

جاداره کل راه و شهرسازی استانطرح جامع شتابنگاری استان قزوین44

45
مطالعه امکان سنجی و ایجاد برند در حوزه محصوالت استراتژیک 

زیتون- باقلوا-شیرینی-کشمش- استان از جمله شیرینی 

اداره کل صنعت و معدن و تجارت 

استان
الف

46
نحوه سرمایه گذاری در صنایع کوچک استان با اولویت های گزارش 

خالص دارایی های عملیاتی

اداره کل صنعت و معدن و تجارت 

استان
الف

47

بررسی تأثیرات ارا یه مشاوره ای شرکت های فنی ومهندسی به منظور 

بهره برداری از تکنولوژیهای روز دنیا در جهت رشد و ارتقاء صنایع در 

استان

اداره کل صنعت و معدن و تجارت 

استان
ب

48
-لبو - بررسی خواص فیزیک و شیمیایی نوشیدنی بر مبنای هویچ قرمز 

شلغم بر پایه شیر سویا

اداره کل صنعت و معدن و تجارت 

استان
ب

راهکارهای افزایش ایمنی معادن قدیمی استان با گود برداری عمیق49
اداره کل صنعت و معدن و تجارت 

استان
ب

50
بررسی روش های کاهش مواد زائد در فرایند تولید در حوزه صنایع 

(مطالعه موردی سیلیس )معدنی 

اداره کل صنعت و معدن و تجارت 

استان
ب

51
شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت 

استان

اداره کل صنعت و معدن و تجارت 

استان
ج

52

بررسی اثر محدودیتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان 

های نقدی واحد های تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی استان 

قزوین

اداره کل صنعت و معدن و تجارت 

استان
ج

53
بررسی تأثیر کیفیت خدمات و رضایت بر قصد خرید مشتری با در نطر 

گرفتن محرک های بازاریابی

اداره کل صنعت و معدن و تجارت 

استان
د

54
پروژه توسعه زیرساخت فناوری اطالعات از طریق اتصال امن به شبکه 

ملی اطالعات

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان
ب

55
ساماندهی مبادی ورودی شهر قزوین با رویکرد ارتقاء ادراک ذهنی 

شهروندان

اداره کل میراث فرهنگی صنایع 

دستی و گردشگری استان
الف



56
بررسی مطالعاتی، آزمایشگاهی نمونه نقاشی روی چوب سقف غالم 

گردشی کاخ چهلستون قزوین و ارائه طرح مرمت

اداره کل میراث فرهنگی صنایع 

دستی و گردشگری استان
الف

57
شناسایی و الیه نگاری دوره های مختلف تاریخی نقاشی دیواری کاخ 

چهلستون قزوین

اداره کل میراث فرهنگی صنایع 

دستی و گردشگری استان
ب

58
پیشینه قنات شناسی در دشت قزوین و نقش آن در استقرارهای پیش 

از تاریخ

اداره کل میراث فرهنگی صنایع 

دستی و گردشگری استان
ب

کاوش باستان شناسی در تپه زاغه آبیک، استان قزوین59
اداره کل میراث فرهنگی صنایع 

دستی و گردشگری استان
ب

60
بررسی تاثیر آلودگی نیروگاه شهید رجایی بر وضعیت آب و هوایی و 

اقلیم منطقه استان قزوین
باداره کل هواشناسی استان

جاداره کل هواشناسی استانطرح اطلس مخاطرات جوی استان قزوین61

62
موانع موجود در جذب زنان کارمند استان قزوین به عنوان اهدا کننده 

خون
باداره ی کل انتقال خون استان

63

بررسی تجربیات سایر کشورها در بهره گیری از سازمانهای مردم نهاد 

در افزایش مشارکت در اهدای خون و مقایسه نقش این نهادها در 

استان قزوین در تقویت ف

باداره ی کل انتقال خون استان

64

بررسی مشارکت اجتماعی اهداکنندگان مستمر استان قزوین در سایر 

فعالیت های داوطلبانه از جمله شرکت در جمعیت هالل احمر ، فعالیت 

در کانون ها و مراکز

باداره ی کل انتقال خون استان

65

میزان مشارکت اقلیت های مذهبی استان در اهدای خون و راهکارهای 

تقویت این نهادها در تشویق فرهنگ اهدای خون در میان اقلیت های 

مذهبی

باداره ی کل انتقال خون استان

66
ساخت و طراحی سطل تفکیک زباله از مبدا در سه سطح بیمارستانی، 

خانگی و شهری
باداره ی کل انتقال خون استان

باداره ی کل انتقال خون استاندستگاه برچسب زنی اتوماتیک فرآورده های پالسمایی67

68
ارزیابی تهدید های ناشی از بیماریهای نوپدید و بازپدید در انتقال 

خون وکاهش خطرات ناشی از آنها
باداره ی کل انتقال خون استان

69
تاثیر تزریق فرآورده پالکتی بر روی بیماران دارای نقص مادرزادی و 

اکتسابی ،پالکتی و روند درمان و بهبود این بیماران
جاداره ی کل انتقال خون استان

 ساله توسعه قرآن کریم در استان قزوین5تدوین سند راهبردی 70
اداره ی کل اوقاف و امور خیریه 

استان
ب

ساله توسعه موقوفات استان قزوین5تدوین سند راهبردی71
اداره ی کل اوقاف و امور خیریه 

استان
ب

 ساله توسعه بقاع متبرکه استان قزوین5تدوین سند راهبردی 72
اداره ی کل اوقاف و امور خیریه 

استان
ب

73
شناسایی عوامل موثر بر بروز تخلفات و بررسی ارتباط آن ها با میزان 

تخلفات کارکنان دستگاههای اجرایی استان قزوین
الفاداره ی کل بازرسی استان



74
بررسی نقش کنترل های داخلی دستگاههای اجرایی در کاهش میزان 

تخلفات
الفاداره ی کل بازرسی استان

75
شناسایی و بررسی انگیزه های ایجاد تخلف در کارکنان دستگاههای 

اجرایی استان قزوین
الفاداره ی کل بازرسی استان

76
بررسی تاثیر افزایش منابع انسانی و مالی دستگاههای نظارتی بر 

کاهش فساد اداری در دستگاههای اجرایی استان
باداره ی کل بازرسی استان

77

بررسی دیدگاه مدیران ،کارشناسان و عموم مردم در رابطه با میزان 

بازدارندگی بازرسی کل استان قزوین در کاهش فساد دستگاههای 

اجرایی

باداره ی کل بازرسی استان

باداره ی کل بازرسی استانشناسایی عوامل موثر بر بهبود عملکرد بازرسان سازمان بازرسی78

79
بررسی نقش بازرسی کل استان قزوین در کاهش تخلفات 

دستگاههای اجرایی استان
باداره ی کل بازرسی استان

80
بررسی علل و موارد مجوزهای سقط درمانی صادر توسط اداره کل 

1395 الی 1392پزشکی قانونی استان قزوین طی سالهای 
الفاداره ی کل پزشکی قانونی استان

81
بررسی موارد مشکوک ب ایجاد تصادف ساختگی در اداره کل پزشکی 

96 و نیمه اول سال 95 و 94قانونی قزوین طی سالهای 
باداره ی کل پزشکی قانونی استان

82

بررسی اپیدمیولو ژیک بیماریهای مرتبط با شغل و حوادث کاری در 

 و 2016مراجعین مراکز پزشکی قانونی استان قزوین طی سالهای 

 میالدی2017

باداره ی کل پزشکی قانونی استان

جحوزه هنری استانی اصناف تصانیف در تحوالت تاریخی موسیقی کالسیک ایران¬مطالعه83

باداره ی کل تبلیغات اسالمی استانعوامل موثر در احیای اخالق دینی و انسانی در جامعه84

85

مطالعه و بررسی عمده ترین علل شکل گیری دعاوی کارگری و 

کارفرمایی و طراحی مدلهای اجرایی با قابلیت های باال با هدف کاهش 

دعاوی در استان قزوین

اداره ی کل تعاون کار و رفاه 

اجتماعی استان
ب

86

پیشگیری از برز آسیبهای  (فرهنگی اجتماعی )طراحی مدل اجرائی 

اعتیاد،پرخاشگری، کودکان کار، گسست نسلی ، آسیبهای )اجتماعی 

در جامع (نوپدید اجتماعی 

اداره ی کل تعاون کار و رفاه 

اجتماعی استان
ب

آینده پژوهی عرضه و تقاضای بازار کار در استان قزوین87
اداره ی کل تعاون کار و رفاه 

اجتماعی استان
ب

88
تدوین برنامه مدیریت تعارض گوشتخواران در مناطق کوهستانی 

پلنگ و گرگ- ایران مطالعه موردی گونه های خرس

اداره ی کل حفاظت محیط زیست 

استان
ب

89
بررسی کارایی سنجش از دورو سامانه اطالعات مکانی در تعیین 

بررسی موردی استان قزوین)ارتباط جزایر حرارتی وکاربری زمین

اداره ی کل حفاظت محیط زیست 

استان
ج



90

 های بسیار cod در پساب های روغنی با codحذف روغن و کاهش 

باال و استفاده از روش های تثبیت آنزیم لیپاز بر روی پایه های طبیعی 

و سنتتیک

اداره ی کل حفاظت محیط زیست 

استان
د

91
جداسازی، تعیین هویت سالمونال در خوراک مرغ مادر گوشتی استان 

قزوین
باداره ی کل دامپزشکی استان

باداره ی کل دامپزشکی استانجداسازی سالمونال در مزارع مرغ مادرگوشتی استان92

استان قزوین (تولید محتوای آموزشی  )بهداشت روان در زندان 93
اداره ی کل زندان ها و اقدامات 

تامینی و تربیتی استان
الف

94
بررسی ویژگی های فردی، خانوادگی، اجتماعی و اعتقادی زندانیان در 

بدو ورود

اداره ی کل زندان ها و اقدامات 

تامینی و تربیتی استان
الف

مدیریت یکپارچه هوشمند سامانه امنیت الکترونیک در زندانها95
اداره ی کل زندان ها و اقدامات 

تامینی و تربیتی استان
ب

96
ارایه راهکارهای پیشگیرانه در کاهش آسیب های خانواده های افراد 

شاغل در زندان در استان قزوین

اداره ی کل زندان ها و اقدامات 

تامینی و تربیتی استان
ب

97
پهنه بندی خطر زمین لغزش در استان قزوین و ارائه راهکار مدیریتی 

با تاکید بر مناطق پر خطر

اداره ی کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری استان
ب

98
بررسی پراکندگی جایگاه مدارس در سطح شهرستان قزوین برای 

برنامه ریزی شهری

اداره ی کل نوسازی و تجهیز 

مدارس استان
الف

طراحی براساس عملکرد مدارس ،تحت آتش سوزی پس از زلزله99
اداره ی کل نوسازی و تجهیز 

مدارس استان
ب

100

مطالعه و تحقیق در خصوص چگونگی ارتقاء و توسعه برندهای معتبر 

استان در سطح ملی و استخراج ظرفیت های بالقوه جهت شکل گیری 

برندهای جدید با تاکید بر سازگاری با آمایش سرزمین

الفاستانداری

101

مطالعه و تحقیق در مورد موانع و مشکالت اداری و اجتماعی سرمایه 

گذاران در بخش های مختلف شهرستان های استان و استخراج 

چگونگی آسان سازی امور اداری

الفاستانداری

102
تحلیل و ارزیابی نقش مشارکت های مردمی و خیرین در توسعه استان 

با تاکید بر ارایه اولویت ها و راهکارهای تقویت آن
الفاستانداری

103

مطالعه و پژوهش در زمینه مصادیق اسراف و هدر رفت منابع و سرمایه 

های اقتصادی و تحلیل دالیل اجتماعی آنها و استخراج راهکارهای 

کاهش اسراف و هدر رفت منابع

الفاستانداری

104

تحلیل و ارزیابی نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه مناطق مختلف 

استان با تاکید بر استخراج اولویت های فرصت های سرمایه گذاری 

راهبردی جهت توسعه منابع

الفاستانداری

105

و فرصت های اقتصادی  (اجتماعی و فرهنگی)ارزیابی اثرات منطقه ای 

در حال شکل گیری ناشی از توسعه زیرساخت های حمل و نقل در 

استان با جذب سرمایه های خارجی

الفاستانداری



106

تحلیل و آسیب شناسی برنامه و عملکرد دستگاههای مرتبط با 

آسیبهای اجتماعی در سطح شهرستانهای استان با تاکید بر کاهش 

ناهماهنگی ها در مواجهه با آسیب ها

الفاستانداری

107

 استان 1404مطالعه و پژوهش در زمینه تحقق چشم انداز توسعه

قزوین با تاکید بر استخراج و تحلیل سناریوهای محتمل در پیش روی 

آینده استان

الفاستانداری

108

مطالعه و تحقیق در زمینه میزان و نقش مشارکت های مردمی و گروه 

های اجتماعی در بهینه سازی مصرف آب با تاکید بر مناطق روستایی 

شهرستان های استان قزوین

باستانداری

109

مطالعه و پژوهش جهت شناسایی و بهره برداری مناسب از فرصت ها 

و باورهای فرهنگی اجتماعی مردم مناطق مختلف استان به منظور حفظ 

و بهبود محیط زیست

باستانداری

110

مطالعه و تحقیق در مورد آسیب شناسی برنامه های اجرا شده جهت 

تحقق دوت الکترونیک در سطح استان با تاکید بر کاهش مراجعات 

مردم به نظام اداری

باستانداری

111

مطالعه و تحقیق در مورد دالیل عدم شکل گیری و رشد صنایع تبدیلی 

و فرآوری متناسب با شرایط کشاورزی استن و ارایه راهکارها و اولویت 

های صنایع تبدیلی

باستانداری

112
شناسایی فناوری های جدید و راهکارهای انتقال و بومی سازی آنها 

جهت توسعه زیربخش های کشاورزی در استان
باستانداری

113

مطالعه و پژوهش در خصوص سطح سواد رسانه ای مردم شهر قزوین 

با تاکید بر استخراج نقش فضای مجازی در تغییرات سبک زندگی و 

سرمایه اجتماعی

باستانداری

بررسی تاثیر استفاده از تابلوهای درایو در افزایش عمر چاه ها114
شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان
الف
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