
کد ده دستگاه اجرایی پیشنهاد دهن پژوهشی اولویت

1 اداره کل حفاظت محیط زیست
استان قزوین

پایش زیست محیطی باطله های معدنی استان قزوین با هدف بررسی اثر آن بر آب
وخاک منطقه ای و امکان سنجی بازیابی مواد معدنی با ارزش

2 اداره کل حفاظت محیط زیست
استان قزوین

یکتعیین سهم هریک از منابع آالینده و میزان تاثیر گذاری آن بر روی کیفیت هوای آب
سیاهه انتشار و مدل سازی و شبیه سازی اتمسفریتهیه 

3 اداره کل بهزیستی استان قزوین تدوین محتوای حقوقی کودک در راستای اجرای طرح کودک آگاه در استان قزوین

4 اداره کل راه وشهرسازی استان طرح مطالعاتی فنی و اجرایی هاب لجستیک استان قزوین

5 اداره کل میراث
فرهنگی،گردشگری وصنایع

دستی استان

طرح عملیاتی و راهبردی گردشگری استان قزوین با تکیه بر مناطق ویژه

6 سازمان صنعت، معدن و تجارت
استان

درطرح شناسایی زنجیره های تولید و ارزش و توسعه صنایع وابسته و پائین دستی
(نقزویسند جغرافیای اقتصادی صنعت بسته بندی استان تدوین )استان قزوین 

7 استانداری قزوین صنعت بررسی تاثیر ویروس کرونا بر تکمیل طرح های سرمایه گذاری مجوزهای صادره بخش
درصد با باال و ارائه پیشنهادات60استان قزوین با پیشرفت فیزیکی 

8 استانداری قزوین طرح بهره برداری از پساب و پسماندهای صنعتی استان با اولویت شهرک ها و نواحی
صنعتی قزوین

9 اداره کل ورزش وجوانان استان آسیب شناسی سنین ازدواج و تاثیرات آن بر روند رشد جمعیت استان قزوین

10 سازمان جهاد کشاورزی استان منظوربررسی وضعیت صنایع تبدیلی استان بر اساس ظرفیت های بخش کشاورزی به
تدوین برنامه ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی با رویکرد صادرات

11 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی طراحی و استقرار نظام دیده بانی عدالت پیشرفت در استان قزوین

12 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی طرح سنجش وضعیت حکمرانی در استان قزوین

13 استانداری قزوین -تدوین برنامه اجرایی (مطالعات اجتماعی و اقتصادی روستایی استان قزوین 
روستای منتخب270عملیاتی 

14 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
درمانی

ت عمومیشناسایی عوامل موثر در ارتقا رفتارهای پیشگیرانه ویروس کرونا در جمعی
استان قزوین

15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
درمانی

و عوامل موثر در درمان آن19بررسی مکانیسم های احتمالی بیماری کووید 

16 اداره کل استاندارد استان شویژگی هاو رو-تشخیص سرکه پایه طبیعی از پایه مصنوعی و مشخصه یابی آنها
آزمون، و تدوین استاندارد روش

17 سازمان جهاد کشاورزی استان اصالح و جوانسازی سازی ارقام با استفاده از روش سرشاخه کاری زیتون در باغات
سنتی مناطق زیتونکاری استان قزوین

سازمان مدیریت و برنامه ریزی                             
استان قزوین از اعضای هیات علمی 

دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی به 
منظور انجام طرح های تحقیقاتی 
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