
  نیازسنجی پژوهش و فناوري در بخش صنعت، معدن و تجارت

/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

سازمان صنعت، معدن و  مازندران  1
استان مازندرانتجارت    

لی کیفیـت  اقلیم در اسـتانهاي شـما   به خاطر باالبردن درجه رطوبت و  صنعتی ومعدنی
ندان رضـایت بخـش نیسـت در صـورت     ساخت و سازها و آسفالت چ

ن افـزایش  بکارگیري مواد افزودنی مناسب و با کیفیـت مطلـوب امکـا   
  ه ها و ساخت و سازها وجود داردراندمان و عمر مفید پروژ

ــب    ــی مناس ــواد افزودن ــد م تولی
مناطق شمالی ایران بـتن اسـفالت   

ــراورده هــ  ــالح  ف ــی و مص اي بتن
  ساختمانی

  

سازمان صنعت، معدن و  مازندران 2
استان مازندرانتجارت    

سنگینی مصالح ساختمانی باعـث شـده کـه هـر روز ارزش وجایگـاه       صنعتی ومعدنی
درصد کاربري آنها نیـز کمتـر گـردد در صـورتیکه مـی      آنها کاسته و 
بـه   سـیعتري پیـدا کنـد و سـختی و سـنگینی آنهـا و      تواند کـابرد و 

تبـع آن بــاالبودن هزینـه حمــل و نقــل و ترانسـپورت بــین المللــی    
نـدانی را پیـدا نکنـد    مچنین باعـث شـده کـه امکـان صـادرات چ     ه

صنعت سـاختمان سـاخت و سـازها بـه صـنایع نـانویی کـه تجـارت         
  گسترده اي در آینده خواهد داشت بسیار نیازمند می باشد

تولیـد انــواع محصـوالتی  نــانویی   
  غیرفلزيصنایع کانی و 

  

سازمان صنعت، معدن و  مازندران 3
استان مازندرانتجارت    

ـ   صنعتی ومعدنی ه هـا و ضـایعات کارخانجـات صـنعتی     دور ریزي و عدم مصـرف نخال
و صنایع معدنی کانی و غیر فلـزي آلـودگی زیسـت محیطـی صـرف      

ا ام شـده و وقـت و زمـان قابـل تـوجهی ر     هزینه باال و فزونی بهاي تم
در بسـیاري از صـنایع و مـواد باالدسـتی و پـایین      موجب می گـردد  

ــه و ضــایعات را مــورد   ــوان فــرآوري و بازیافــت نخال دســتی مــی ت
  استفاده قرارداد

بازیافـت نخالـه هـاي کارخانجــات    
ــه    ــزي از جملـ ــانی و غیرفلـ کـ

  سنگهاي ساختمانی

  

سازمان صنعت، معدن و   مازندران  4
  استان مازندرانتجارت  

ــد    صنعتی ومعدنی بــه لحــاظ مشــکالت فــراوان واحــدها هــدف بهبــود کیفــی رون
  کارشان در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال 

    

سازمان صنعت، معدن و   مازندران  5
  استان مازندرانتجارت  

در شـرایط فعلــی تولیـد بــا کیفیـت و دومــین سـال حفــظ خــواص       صنعتی ومعدنی
  غذایی نیاز جامعه می باشد

    



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

سازمان صنعت، معدن و   مازندران  6
  استان مازندرانتجارت  

اطالعــات  –بــار  1000اطالعــات ســاخت پمــپ هــاي فشــار بــاال تــا   صنعتی ومعدنی
  150000ساخت موتورهاي دوز باال تا 

  دورهاي خطی از کاهش باال و متغیر
  شیرهاي پرونشتال دما باال و دما پایین-

    

سازمان صنعت، معدن و   گیالن  7
  یالناستان گتجارت  

بومی سازي دانـش فنـی در بخـش معـادن همـواره از مسـائل مهـم          صنعتی ومعدنی
ــی و    ــا بررس ــتا ب ــین راس ــد در هم ــی باش ــتخراج م ــاف و اس اکتش
پژوهش در این زمینه مـی تـوان راهکارهـاي ایـن امـر را بررسـی و       

  به نتایج مفیدي دست یافت

ــوین در    ــهاي نـ ــی روشـ بررسـ
اکتشــاف اســتخراج و فــرآوري   
ــال   ــدف انتق ــا ه ــدنی ب ــواد مع م

  دانش و بومی سازي و توسعه 

  مطالعاتی

سازمان صنعت، معدن و   گیالن  8
  یالناستان گتجارت  

ــلی    صنعتی ومعدنی ــه هــاي اص ــذاري خــارجی همــواره از دغدغ جــذب ســرمایه گ
طرحهاي صنعتی مـی باشـد بـا بررسـی طرحهـاي بـزرگ اسـتان و        

ـ     آمادگی و پیشنهاد  ذب آن براي سـرمایه گـذاران خـارجی امکـان ج
  فراهم خواهد شد

تبیین فرصـتهاي جـذب سـرمایه    
گذاري خـارجی بـراي طـرح هـاي     

  بزرگ استان

  مطالعاتی

سازمان صنعت، معدن و   گیالن  9
  یالناستان گتجارت  

شناســـایی  –بررســی واحــدهاي صــنعتی و تجــاري اســتان      -  صنعتی ومعدنی
ــت    ــرایط رقاب ــاي داراي ش ــاي    –بنگاهه ــاد راهکاره ــی ایج بررس

  افزایش بهره وري در واحدها

تبیین و توسـعه فضـاي رقـابتی و    
ــره وري  ــود آن در به ــاي بهب راهه

  واحدهاي گیالن

  مطالعاتی

سازمان صنعت، معدن و   گیالن  10
  یالناستان گتجارت  

 جهـانی  تجـارت  سـازمان  در ایـران  جـذب  فرآینـد  آغـاز  به باتوجه  صنعتی ومعدنی
 سـازي  آمـاده  و اسـتان  اقتصـادي  بنگاههـاي  شـرایط  بررسی به نیاز
    باشد می مذکور سازمان به الحاق هنگام در آنها

ــازي  ــاده س ــرایط آم الزامــات و ش
ــش  ــاي بخـ ــی بنگاههـ خصوصـ

اســتان گــیالن در فرآینــد الحــاق 
  به سازمان تجارت جهانی

  

سازمان صنعت، معدن و   گیالن  11
  یالناستان گتجارت  

باتوجه به وجود کشورهاي حاشیه دریاي خزر و نیاز این کشورها به کاال   صنعتی ومعدنی
 براي ورود به این بازارها و نوع کاالهاي مورد نیاز شناسـایی فرصـتها و  

استان به این بازارهاي این کشورها می تواند در صادرات کاالهاي تولید 
  کشورها مثمر ثمر باشد

ــالقوه در    ــتهاي ب ــایی فرص شناس
بازارهـــاي صـــادراتی منطقـــه و 

  تعیین اولویتهاي صادراتی

  مطالعاتی



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

سازمان صنعت، معدن و   گیالن  12
  یالناستان گتجارت  

از اولویتهاي پژوهش و فناور شوراي عتـف در زمینـه صـنایع و     4بند   صنعتی ومعدنی
بررسی ضوابط دانش بنیانی و تبیـین  –معادن به این مسئله می پردازد 

تشریح وضعیت شرکتها و صـنایع  –شاخص ها و معیارهاي عنوان شده 
  دانش بنیان در کشور

ــا   ــابی صــنایع اســتان ب عارضــه ی
هدف دانش بنیـان نمـودن شـیوه    

تولید محصـوالت صـنعتی بـا    هاي 
  خدمات وابسته

  

سازمان صنعت، معدن و   گیالن  13
  یالناستان گتجارت  

ایجاد هویت در فرش گیالن عدم برخورداري فرش استان از طرحهـاي    صنعت
کـاوش و رمـز   –اصیل و سنتی آن هم بر پایه نقشه هاي اصیل گـیالن  

ایجاد ریز نقش مختص استان  –گشایی در منسوجات موجود در گیالن 
  ایده شناسی براي هویت سازي–

ــیالن    ــتص گ ــرش مخ ــی ف طراح
ــرش    ــت در ف ــاد هوی ــت ایج جه

  گیالن و برندسازي

مطالعاتی و 
تجاري 
  سازي

موسسه  تحقیقات ترانسفور   زنجان  14
  ماتور ایران

عــدم تولیــد و طراحــی بهینــه متناســب بــا تکنولــوژي روز صــنعت    صنعت
  ترانسفورماتور

ــبات    ــزار محاس ــرم اف ــدوین ن ت
ــازي    ــه ســ ــایی و بهینــ نهــ

  ترانسفورماتور

  مطالعاتی

موسسه  تحقیقات ترانسفور   زنجان  15
  ماتور ایران

تدوین دانـش فنـی و طراحـی در      ي با روغن سیلکوننعت به ترانسفورماتور نیروگاه بادنیاز ص  صنعت
ــاه   ــفورماتور نیروگ ــاخت ترانس س

  بادي روغن سیلیکون

مطالعاتی و 
  آزمایشگاهی

موسسه  تحقیقات ترانسفور   زنجان  16
  ماتور ایران

نوبت دهی در انجام مناقصـات و پاسـخ دهـی فنـی بیشـتر ایـن در         صنعت
  RMجهت 

ــزار مناقصــات     ــدوین نــرم اف ت
  ترانسفورماتور هاي فوق توزیع

  مطالعاتی

موسسه  تحقیقات ترانسفور   زنجان  17
  ماتور ایران

سـیم پـیچ و نیـروي اتصـالی کوتـاه جهـت       نیاز محاسـباتی تلفـات     صنعت
  راکتور

  مطالعاتی   sRTتولید نرم افزار 

موسسه  تحقیقات ترانسفور   زنجان  18
  ماتور ایران

ــفور   صنعت ــد ترانس ــر مفی ــتحکام و عم ــزایش اس ــواره اف ــع هم ماتور توزی
  ه و صرفه اقتصاديکاهش مواداولی

افــزایش اســتحکام و عمــر مفیــد 
ــواره   ــع هم ــفورماتور توزی  ترانس

ــرفه    ــه و صـ ــاهش مواداولیـ کـ
  اقتصادي

تجاري 
  سازي

موسسه  تحقیقات ترانسفور   زنجان  19
  ماتور ایران

ــل       صنعت ــب و تحلی ــت مناس ــفورماتوربا قیم ــاخت ترانس ــی و س طراح
  مکانیکی و تولید نقشه بروز صورت می گیرد

طراحــی مکــانیکی پارتریــک و   
  تدوین نرم افزار طراحی  

  مطالعاتی



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

تحقیقات ترانسفور موسسه    زنجان  20
  ماتور ایران

ــرد و    استفاده فراوان و نیاز به ماده اولیه مس در تولید ترانسفورماتور  صنعت ــمه میلگ ــاطع تس ــد مق تولی
سیم سـخت از کاغـذ و همچنـین    

  ضایعات مسی

تجاري 
  سازي

موسسه  تحقیقات ترانسفور   زنجان  21
  ماتور ایران

ــد    صنعت ــر مفی ــتحکام و عم ــزایش اس ــواره اف ــع هم ــفورماتور توزی ترانس
  کاهش مواداولیه و صرفه اقتصادي

ــاي   ــفورماتور هـ ــد ترانسـ تولیـ
  OVALبیضوي یا 

تجاري 
  سازي

ــوالت    صنعت  شرکت پارس سوییچ  زنجان  22 ــاي محص ــد و ارتق ــوالت جدی ــعه محص ــی و توس ــراي طراح ب
فعلی شرکت نیاز به توسـعه و تکمیـل آزمایشـگاههاي تایـپ تسـت      

  فشار قوي می باشدکلیلد و سیکونر 

توســعه آزمایشــگاه قطــع و صــل 
ــه    ــینتیک ب ــه روش س ــان ب جری
منظــور انجــام کامــل آزمایشــهاي 
مــورد نیــاز مطــابق اســتاندارد در 

  داخل شرکت

  
  آزمایشگاهی

بــاالبودن محصــوالت –بــاالبودن درصــد آهــن کــل موجــود معــدنی   صنعت  شرکت معدنکاران مترو  زنجان  23
  راندمان پایین دستگاهها–تولیدي با یین راندمان خطوط خشک 

ــیلیس    ــن س ــد آه ــاهش درص ک
فــرآوري شــده بــه روشـــهاي    

کـــاهش رطوبـــت در –فـــرآوري 
تحقیـق و بررسـی بـر وري    –واحد 

ــزات مــدرن    ــوژي و تجهی تکنول
  فرآوري

تجاري 
  سازي

صنایع خالص سازان روي   زنجان  24
  زنجان

هاي سـولفیدي در راکتورهـاي بـه خصـوص بـا همـزن از        انحال کانی  صنعت
پایین و در دما هاي باال انجام مـی شودسـاخت راکتـور مـورد نظـر از      

  9000نوع 

ــوس  ــی معکـ ــاخت ومهندسـ سـ
  راکتور

تجاري 
  سازي



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

آب یکی از مهمترین نهـاده هـاي موردنیـاز بـراي تولیـد محصـوالت         کشاورزي  حوزه کشاورزي  خوزستان  25
کشاورزي می باشـد ایـن نهـاده بـه روشـهاي گونگـونی در اختیـار        
گیاه گذاشته می شود تا گیاه بـه مقـدار و موقـع مناسـب در اختیـار      
داشته باشد تا در نهایت منجـر بـه بهتـرین تولیـد و عملکـرد شـود       

پشـته اي و تحـت فشـار      ي روشهایی از قبیل سطحی غرفـایی جـو  
از مهمتــرین روشــهاي آبیــار گیاهــان بشــمار مــی رونــد کــه داراي 

اضــر بــراي آبیــار رانـدمان آبیــاري متفــاوتی مــی باشـد در حــال ح  
پشـته اي اسـتفاده مـی شـود کـه آب توسـط        ینیشکر از روش جو

لوله هاي هیدروفرلوم تا ابتداي جـوي هـدایت مـی شـود ایـن روش      
آب آبیـاري جلـوگیري مـی شـود امـا رانـدمان       تا حدودي از تلفـات  

ــین     ــد همچن ــی باش ــار م ــت فش ــاري تح ــر از ابی ــاري آن کمت آبی
مشکالت همانند عـدم توزیـع یکنواخـت آب در طـول جـوي دیـده       
می شود لذا آزمـایش روش هـاي دیگـر آبیـاري هواننـد روش آبیـار       

  به نظر می رسد ضروريتحت فشار در زمراع نیشکر

 بررســـی اســـتفاده از ســـایر  
ــار در   ــت فش ــار تح ــهاي آبی روش

  اراضی تحت کشت نیشکر

  مطالعاتی

ــیمیایی و        کشاورزي  حوزه کشاورزي  خوزستان  26 ــر ش ــارزه غی ــاي مب ــري از روش ه ــره گی ــرورت به ض
ــش     ــعه بخ ــموم و توس ــرف س ــاهش مص ــور ک ــه منظ ــک ب بیولوژی
کشاورزي با رویکرد توسـعه پایـدار و تـامین امنیـت غـذایی منجـر       
به توسعه کاربرد مـواد و عوامـل بیولـوژك و تجهیـزات کنتـرل غیـر       

مـدیریت  شیمیایی آفات شده اسـت از آنجـا کـه امـروزه در برنامـه      
کنترل آفـات اسـتفاده از روش هـاي غیـر شـیمیایی در کنـار سـایر        
روش هاي کنترلی و بیولـوژیکی از جایگـاه ویـژه اي برخـوردار بـوده      
و نیز در کاهش مصرف سموم وتولیـد محصـول سـالم تـر نقـش بـه       
سزایی ایفا می کنـد لـذا توسـعه و گسـترش اسـتفاده از روش هـاي       

ــایر    ــایی سـ ــی و شناسـ بررسـ
  پارازیتوئیدهی آفت سزامیا

  مطالعاتی



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

مــدیریتی در ایــن برنامــه ریــز غیــر شــیمیایی از محورهــاي اصــلی 
   بخش می باشد.                              

ــس از      کشاورزي  لوله سازي اهواز  خوزستان  27 ــل  و پ ــرکت در قب ــومی ش ــعیت عم ــه وض ــی مقایس بررس
واگذاري بـه بخـش خصوصـی براسـاس شـاخص هـاي مـدیریتی در        
حوزه هـاي وظیفـه اي و تولیـد مهندسـی و توسـعه مـالی و تولیـد        
ــانی     ــدمات بازرگ ــدارکات و خ ــالی و اداري ت ــعه م ــی توس مهندس

  بازاریابی و فروش تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

بررســـی مقایســـه اي وضـــعیت 
عمومی شـرکت در قبـل و پـس از    

  واگذاربی به بخش خصوصی

  مطالعاتی

تحلیل آسیب شـناختی در حـوزه مـدیریت اسـتراتژیک شـرکت بـا         صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  28
  محوریت ریسک هاي عمده در تصمیم گیري هاي سازمانی

تحلیل آسیب شـناختی در حـوزه   
مــدیریت اســتراتژیک شــرکت بــا 
محوریت ریسـک هـاي عمـده در    

  تصمیم گیري هاي سازمانی

  مطالعاتی

ــی و   صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  29 ــور   طراح ــه منظ ــرکت ب ــول ش ــازار محص ــاتریس ب ــل م تحلی
ــرکت در     ــاي ش ــعه فعالیته ــتهاي توس ــدیریت فرص ــایی و م شناس

  کوتاه مدت و بلند مدت

طراحــی و تحلیــل مــاتریس بــازار 
محصــول شــرکت بــه منظــور    
ــتهاي   ــدیریت فرص ــایی و م شناس
توســعه فعالیتهــاي شــرکت در   

  کوتاه مدت و بند مدت

  مطالعاتی

تحلیـل رفتـار تطـابقی شـرکت بـا مشـتریان عمـده تحلیـل رفتـار            صنعت  اهوازلوله سازي   خوزستان  30
تطابقی تامین کننـده خریـدار بـه منظـور شناسـایی شـرکت هـاي        

  استراتژیک

تحلیل رفتـار تطـابقی شـرکت بـا     
ــار   ــل رفت ــده تحلی ــتریان عم مش
تطابقی تامین کننـده خریـدار بـه    
ــاي   ــرکت ه ــایی ش ــور شناس منظ

  استراتژیک

  مطالعاتی

پیــاده ســازي مــدیریت دانــش در   پیاده سازي مدیریت دانش در شرکت لوله سازي اهواز  صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  31
  شرکت لوله سازي اهواز

  مطالعاتی



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

شناســایی مهمتــرین عوامــل هزینــه دار در فرآینــد هــاي ســفارش   صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  32
  خرید و ترخیص کاال و نحوه کاهش آنها

ــل   ــرین عوامـ ــایی مهمتـ شناسـ
ــاي   ــد هـ ــه دار در فرآینـ هزینـ
سفارش خریـد و تـرخیص کـاال و    

  نحوه کاهش آنها

  مطالعاتی

سیستم مدیریت اطالعـات در زمـان وقـوع بحـران در شـرکت لولـه         صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  33
  سازي اهواز

ــات در   ــدیریت اطالع ــتم م سیس
ــرکت   ــران در ش ــوع بح ــان وق زم

  لوله سازي اهواز

  مطالعاتی

ارزیــابی و طراحــی سیســتم تهویــه در کاخانــه هــاي پوشــش لولــه   صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  34
  سازي اهواز

ارزیابی و طراحی سیسـتم تهویـه   
ــه    ــش لول ــاي پوش ــه ه در کاخان

  سازي اهواز

تجاري 
  سازي

واحــدهاي عملیــاتی و ارزیــابی ارگونومیــک ایســتگاه هــاي کــار در   صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  35
  ارتباط آن با بهره وري نیروي انسانی در شرکت لوله سازي اهواز

ارزیــابی ارگونومیــک ایســتگاه   
هاي کار در واحـدهاي عملیـاتی و   
ــروي  ــره وري نی ــا به ــاط آن ب ارتب
ــازي   ــه س ــرکت لول ــانی در ش انس

  اهواز

  مطالعاتی

اخــتالالت اســکلتی عضــالنی پرســنل بخــش ارزیــابی ارگونومیــک   صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  36
اداري و عملیاتی و ارتبـاط بـا بهـره وري نیـروي انسـانی در شـرکت       

  لوله سازي اهواز

ــتالالت   ــک اخ ــابی ارگونومی ارزی
اسکلتی عضـالنی پرسـنل بخـش    
اداري و عملیــاتی و ارتبــاط بــا   
بهـــره وري نیـــروي انســـانی در 

  شرکت لوله سازي اهواز

  مطالعاتی

بررسـی وضــعیت پســماندهاي فرآنــدي و غیــر فرآینــدي شــرکت و    صنعت  ه سازي اهوازلول  خوزستان  37
  ارائه مدل مدیریت پسماند شرکت لوله سازي اهواز

بررســی وضــعیت پســماندهاي   
فرآندي و غیـر فرآینـدي شـرکت    
ــماند   ــدیریت پس ــدل م ــه م و ارائ

  شرکت لوله سازي اهواز

تجاري 
  سازي



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

مطالعه بررسی و تدوین شـرایط عمـومی و خصوصـی و سـایر مـوارد        صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  38
ــب       ــارجی در قال ــاي خ ــرکت ه ــا ش ــارکت ب ــت مش ــربط جه ذی

  قراردادهاي مشارکت(کنسرسیوم)

مطالعه بررسـی و تـدوین شـرایط    
عمومی و خصوصی و سـایر مـوارد   
ذیربط جهت مشـارکت بـا شـرکت    
ــب   ــارجی در قالــ ــاي خــ هــ

ــاي ــارکت قراردادهــــ  مشــــ
  (کنسرسیوم)

  مطالعاتی

ــول    صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  39 ــد در انبــار محص ــر بارک ــی ب ــاد سیســتمهاي مبتن بررســی ایج
  شرکت لوله سازي اهواز

ــتمهاي   ــاد سیسـ ــی ایجـ بررسـ
مبتنی بر بارکد در انبـار محصـول   

  شرکت لوله سازي اهواز

  نیمه صنعتی

فـروش گرانتـر آنهـا ماننـد تبـدیل       بررسی تغییر نوع ضایعات جهت  صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  40
سـرلوله هـا بـه لولـه هــاي آبرسـانی پـرس کـردن ضـایعات ذوبــی         
آسیاب کردن ضایعات پلی اتیلن فـروش آنهـا بـه صـورت دانـه اي و      

  با قالب هاي کوچک و غیره

بررسی تغییر نوع ضـایعات جهـت   
فروش گرانتر آنهـا ماننـد تبـدیل    
سرلوله ها به لولـه هـاي آبرسـانی    

ــرس کــردن   ــایعات ذوبــی  پ ض
ــی    ــایعات پل ــردن ض ــیاب ک آس
اتیلن فروش آنها بـه صـورت دانـه    

  اي و با قالب هاي کوچک و غیره

  نیمه صنعتی

بررسی علـل کـاهش فـروش پوشـش درون لولـه  براسـاس تحلیـل          صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  41
  مزیت رقابتی نسبی

ــروش     ــاهش ف ــل ک ــی عل بررس
پوشـــش درون لولـــه  براســـاس 

  رقابتی نسبیتحلیل مزیت 

  مطالعاتی

شناسایی مهترین عوامـل هزینـه زا در فرآینـدهاي سـفارش خریـد        صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  42
  و ترخیص کاال و نحوه کاهش آنها

شناسایی مهتـرین عوامـل هزینـه    
زا در فرآینــدهاي ســفارش خریــد 
ــاهش   ــوه ک ــاال و نح ــرخیص ک و ت

  آنها

  مطالعاتی



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

چگــونگی روشــهاي تعیــین نــرخ فــروش محصــوالت شــرکت لولــه   صنعت  اهوازلوله سازي   خوزستان  43
  سازي اهواز

ــرخ  ــهاي تعیــین ن چگــونگی روش
ــه  فــروش محصــوالت شــرکت لول

  سازي اهواز

  مطالعاتی

ــزایش     erwبررسی راهکار هاي افزایش راندمان تولید در کارخانه   صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان   44 ــاي اف ــار ه ــی راهک بررس
  erwراندمان تولید در کارخانه 

  مطالعاتی

بررسی میزان آب مصرفی کارخانـه هـا و کلیـه واحـدهاي خـدمات و        صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  45
ــه     ــانی و ارائ ــی و جه ــتانداردهاي مل ــا اس ــه ب ــتیبانی و مقایس پش

  راهکارهاي صرفه جویی در مصرف

ــرفی   ــزان آب مصـ ــی میـ بررسـ
ــدهاي   ــه واح ــا و کلی ــه ه کارخان
ــه   ــتیبانی و مقایس ــدمات و پش خ
با اسـتانداردهاي ملـی و جهـانی و    
ارائه راهکارهاي صـرفه جـویی در   

  مصرف

  مطالعاتی

بررسی میـزان گـاز و هـواي فشـرده مصـرفی کارخانـه هـا و کلیـه           صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  46
دهاي ملـی و  واحدهاي خدمات و پشـتیبانی و مقایسـه بـا اسـتاندار    

  جهانی و ارائه راهکارهاي صرفه جویی در مصرف

بررســی میــزان گــاز و هــواي    
ــا و   ــه ه ــرفی کارخان ــرده مص فش
ــدمات و    ــدهاي خـ ــه واحـ کلیـ
ــا   ــه بــ ــتیبانی و مقایســ پشــ
ــانی و   ــی و جه ــتانداردهاي مل اس
ارائه راهکارهاي صـرفه جـویی در   

  مصرف

  مطالعاتی

ــا  طراحــی و   صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  47 ــدازه گیــري طــول لولــه ب پیــاده ســازي سیسســتم ان
  استفاده از تکنیک هاي پردازش تصویر

طراحی و پیاده سـازي سیسسـتم   
ــا     ــه ب ــول لول ــري ط ــدازه گی ان
استفاده از تکنیک هـاي پـردازش   

  تصویر

تجاري 
  سازي



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

ــت     صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  48 ــها در کیفی ــدي ترانس ــط وروی ــاي خ ــش هارمونکیه ــی نق بررس
  جوش

بررسی نقـش هارمونکیهـاي خـط    
ورویـــدي ترانســـها در کیفیـــت 

  جوش

  نیمه صنعتی

بررسی و تحلیل دینامیکی نیروهـاي وارده بـر واحـد و میـز فـرز در        صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  49
هنگام عملیـات فرزکـاري هـدف اصـالح طراحـی و بهبـود وضـعیت        

  تمکانیکال فرز و بهبود نوسان لندرول کاهش حجم تعمیرا

ــامیکی  ــل دینـ بررســـی و تحلیـ
ــز   ــد و می ــر واح ــاي وارده ب نیروه
فرز در هنگـام عملیـات فرزکـاري    
ــود   ــی و بهب ــالح طراح ــدف اص ه
وضــعیت مکانیکــال فــرز و بهبــود 
ــم    ــاهش حج ــدرول ک ــان لن نوس

  تعمیرات

  مطالعاتی

تـنش  تحلیل نیروهاي وارده بر سـازه تنشـن بارهـا هـدف محاسـبه        صنعت  لوله سازي اهواز  خوزستان  50
  هاي متناوب و تنش هاي خستگی و عمر سازه

تحلیــل نیروهــاي وارده بــر ســازه 
تنشن بارها هدف محاسـبه تـنش   
هــاي متنــاوب و تــنش هــاي    

  خستگی و عمر سازه

تجاري 
  سازي

اجراي پروژه تحقیقـاتی در مـورد     تولید محصول با دانه بندي مورد نظر  صنعت  شرکت کشت و صنعت دعبل  خوزستان  51
کریســتال شــکر در  تعیــین ســایز

ــات و    ــه روش اتوم ــت ب دوره پخ
  اتوماسیون کامل پخت

تجاري 
  سازي

تحقیـــــق در خصـــــوص روش   بهبود فرآیند  صنعت  شرکت کشت و صنعت دعبل  خوزستان  52
ــک و    ــیر آه ــر ش ــتالالت بهت اخ
ــی    ــر خنث ــاالبردن اث ــربت و ب ش
سازي آن بدنه هاي اشـباع ماننـد   
روش میکرو نـایز کـردن دتوسـط    

  گاز

تجاري 
  سازي



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

طراحی نامناسـب خطـوط انتقـال انـرژي در کارخانـه عامـل اصـلی          صنعت  شرکت کشت و صنعت دعبل  خوزستان  53
  اتالف انرژي در این کارخانه می باشد

تحقیــق در مــورد خطــوط انتقــال 
  انرژي و ضایعات ناشی از آن

  مطالعاتی

اجــراي پــروزه تحقیقــاتی جهــت   باال بودن هزینه تولید  صنعت  شرکت کشت و صنعت دعبل  خوزستان  54
ــالص   ــا خ ــی ه ــازي ناخالص جداس
سازي حـذف رنگدانـه مـواد آلـی     
ــازي و    ــالص س ــدنی خ ــواد مع م
ــکر   ــد ش ــش تولی ــري در بخ رنگی
زرد بــه منظــور حــذف کامــل    
پروسه تصـفیه شـکر روش بسـیار    
ــوان   ــه عن ــث ب ــه اي و باع پرهزین
مثال اسـتفاده از روشـهاي زریـن    

  هاي تبادل یونی

تجاري 
  سازي

ــاتی بــه      باال بودن هزینه تولید  صنعت  شرکت کشت و صنعت دعبل  خوزستان  55 ــروژه تحقیق ــراي پ اج
ــربت   ــازي آب از ش ــور جداس منظ
مانند روشهاي آسـمز و یـا اسـمز    
ــایگزین    ــوان ج ــه عن ــوس ب معک

  تبخیر

تجاري 
  سازي



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

ضرورت برداشت سبز نیشکر بـه منظـور حفاظـت از محـیط زیسـت        صنعت  شرکت کشت و صنعت دعبل  خوزستان  56
–و ضرورت بازگشت بقـاي گیـاه ناشـی از برداشـت سـبز بـه خـاك        

  نیاز به افزایش مواد آلی خاك با توجه به فقر مواد آلی در خاك

اجراي پروژه تحقیقـاتی در رابطـه   
بــا ســاخت ادوات مناســب جهــت 
ــاي    ــتالط بقای ــردن و اخ ــرد ک خ

سـبز نیشـکر    حاصل  از برداشـت 
  با خاك

تجاري 
  سازي

کاهش اثر بخشـی سـموم مـورد اسـتفاده بـدلیل مقاومـت آفـات و          صنعت  شرکت کشت و صنعت دعبل  خوزستان  57
  علفهاي هرز و افت کیفی سموم موجود

ــاتی در  ــروزه تحقیقـ ــراي پـ اجـ
ارتباط با بکارگیري سـموم جدیـد   
ــرل   ــه منظــور کنت ــر بخــش ب و اث
ــه   ــه ب ــا توج ــرز ب ــات ه ــر آف بهت
پتانســیل مقــاوم شــدن آنهــا بــه 
سموم در طـول زمـان و همچنـین    

  بهینه سازي مصرف سموم 

تجاري 
  سازي

ــاتی در   نیاز به ساخت ادوات تخصصی نیشکر  صنعت  شرکت کشت و صنعت دعبل  خوزستان  58 ــروزه تحقیقـ ــراي پـ اجـ
ارتبــــاط بــــا ســــاخت ادوات 
ــر   ــوثر ب ــد و م ــی و جدی اختصاص
ــی فعالیتهـــاي    ــزایش کیفـ افـ
کشاورزي منجمله تسـطیح تهیـه   

  زمین برداشت دفع آفات و 

تجاري 
  سازي



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

تغییر رفتـار و جمعیـت آفـات عوامـل بیمـاریزا و علـف هـاي هـرز           صنعت  شرکت کشت و صنعت دعبل  خوزستان  59
  تغییرات اقلیم و افزایش خسارت به محصولناشی از 

اجـــراي پـــروژه تحقیقـــاتی در  
خصوص مدل سـازي تغییـر رفتـار    
بــا جمعیــت گونــه هــاي مختلــف 
آفات عوامـل بیمـاریزا و علفهـاي    
ــیم و   ــرات اقل ــی از تغیی ــرز ناش ه
ــا   ــی ب ــاي اخصتاص ــه راهکاره ارائ
تلفیقی غلبه بر مشـکالت مترتـب   
بــر ایــن تغییــر رفتــار و جمعیــت 

هـاي مختلـف آفـات عوامـل      گونه
  بیماري زا و علفهاي هرز 

  مطالعاتی

افت قابل توجه کیفیـت آب رودخانـه کـارون ناشـی از خشکسـالی و        صنعت  شرکت کشت و صنعت دعبل  خوزستان  60
  کاهش حجم و دبی رودخانه

ــاتی بــه     ــروژه تحقیق ــراي پ اج
منظور ارائـه راهکارهـاي مـوثر در    
بهبود کیفـی آب رودخانـه کـارون    

ــا  ــود در ب ــه بحــران موج توجــه ب
  بحث کیفیت آب رودخانه

  مطالعاتی

هاي جامد فلزي و غیر فلـزي کـه در محصـول کـربن وجـود      ناخالصی  صنعت  شرکت کربن ایران  خوزستان  61
ــورت    ــی در ص ــند ول ــی باش ــتاندارد م ــدوده اس ــه در مح دارد گرچ
جداسازي منجر بـه افـزایش کیفیـت محصـول و در نتیجـه افـزایش       

  گستره مصرف آن می گرددقیمت و 

جداســـازي ذرات ناخالصــــی از  
  محصول دوده صنعتی

  نیمه صنعتی

به علت تکنولوژي قـدیمی و طراحـی مربـوط بـه آن در بخـش هـاي         صنعت  شرکت کربن ایران  خوزستان  62
مختلف فرآیند تولید کربن اتالفـات انـرژي بسـیاري دیـده میشـود      

هـاي موجـود مـی تـوان     که با بهینه سـازي و اسـتفاده از پتانسـیل    
  صرف حامل هاي انرژي را به میزان قابل توجهی کاهش داد

تعریــف و اجــراي پــروزه هــاي در 
راستاي صـرفه جـویی در مصـرف    
ــف   ــاي مختل ــش ه ــرژي در بخ ان

  کارخانه کرین ایران

تجاري 
  سازي



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

بررســی گریــدهاي خــاص کــربن جهــت مصــارف واحــدهاي         صنعت  شرکت کربن ایران  خوزستان  63
  و چگونگی تولید آنها براي ورود به بازارهاي تازه پتروشیمی

ــربن   ــاص ک ــدهاي خ ــی گری بررس
جهـــت مصـــارف واحـــدهاي   
ــونگی تولیــد    ــیمی و چگ پتروش

  آنها

تجاري 
  سازي

شرکت فوالد اکسین   خوزستان  64
  خوزستان

هاي آموزشی برگزار شـده بـراي سیسـتم مفیـد اثـر بخـش       هآیا درو  صنعت
کارا و سود زا مـی باشـد چراکـه آمـوزش همـواره مـی بایسـت بـه         
عنوان یک سرمایگذاري تلقی شـود چنانچـه اثـر بخـش و کاراسـت      

میـزان بازگشـت سـرمایه در    –نرخ بازگشت سرماه آن چقـدر اسـت   
  دوره هاي آموزشی شرکت فوالد اکسین چند درصد می باشد

حاســبه نــرخ بازگشــت ســرمایه م
دوره هاي آموزشی شـرکت فـوالد   

  اکسین خوزستان

  آزمایشگاهی

شرکت فوالد اکسین   خوزستان  65
  خوزستان

در صنعت تعیین تغییرات ریز ساختار حـین نـورد گـرم بسـیار مهـم        صنعت
و ضروریست که ایـن موضـوع مـی توانـد بـه پـیش بینـی خـواص         

همچنـین در تعریـف بهینـه    مکانیکی محصـوالت منجـر گردیـده و    
تر فرآیند هاي نوردي مفید واقـع گـردد هنگامیکـه مـواد فلـزي در      
دماهـاي پــایین تـز از دمــاي ذوب گـرم مــی شـوند مکــانیزم هــاي     
مختلفی مانند نفوذ د رحالـت جامـد حرکـت نابجـایی و در دماهـاي      
بــاال فعــال مــی شــود کــه باعــث تغییــر در عیــوب داخلــی شــبکه 

ه سهولت قابلیـت تغییـر شـکل مـی گردنـد در      کریستالی  و در نتیج
ــی     ــرل آن و همچنینبررس ــه کنت ــدازه دان ــرات ان ــان تغیی ــن می ای
بررســی تبلــور مجــدد حــین گرمــایش و عملیــات تغییــر شــکل در 
ــوب و    ــانیکی مطل ــواص مک ــه و خ ــدازه دان ــه ان ــتیابی ب ــت دس جه

  ضروري بوده

بررسی تبلور مجـدد دینـامیکی و   
استاتیکی اسـتنیت در حـین کـار    

  رم فوالد میکرو آلیازِگ

  



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

شرکت فوالد اکسین   خوزستان  66
  خوزستان

مطالعه شـامل دو بخـش مطالعـات پژوهشـی و تحلیـل نمونـه هـاي          صنعت
پــایلوت مــی باشــد در بخــش اول اســتانداردها و آیــین نامــه هــاي 
طراحی موجـوددر ایـران و جهـان و سـوابق پـژوهش بررسـی مـی        

قاونـت در ایـران و جهـان    گردد همچنین تولید ورقهاي فـوالدي پرم 
مطالعه می شود مزایا و معایـب فوالدهـاي نرمـه و پرمقاومـت جهـت      
کاربرد در صنعت سـاختمان کشـور بررسـی و راهکارهـاي تـرویج و      
توســعه کــاربرد آنهــا ارائــه مــی گشــدد در پایــان امکــان تــدوین  
استانداردها و آیین نامه هـاي مربـوط بـه فـوالد مقاومـت در ایـران       

  چرایی شدن آنها ارائه می گرددراهکارهاي ا

ــازي    ــبک س ــنجی س ــان س امک
اسکلت و تراسهاي سـاختمانی بـا   
ــه  جــایگزینی و رقهــاي مصــرف ب
ــاي و کــاهش انــرژي و فلــز     ج

  مصرفی

  مطالعاتی

شرکت فوالد اکسین   خوزستان  67
  خوزستان

طی سال مبانی قرن بیستم و همزمان بـا نیـاز روز افـزون صـنایع بـه        صنعت
بهتر و عمر طـوالنی تـر و بـه مـدد پیشـرفت علـم       موادي با خواصی 

متـالوژي و صـنعت فـوالد سـازي تولیـد فوالدهـاي میکـرو آلیـاژي         
مورد توجه قرار گرفـت فوالدهـاي میکـرو آلیـاژي جـز فـوالد هـاي        
کم آلیاژ استحکام محسوب مـی گـردد فـوالد میکـرو آلیـاژ معرفـی       

ــ   ــاي میکروآلی ــرین فوالده ــج ت ــی از رای ــتاندادر یک ــده در اس اژ ش
  می گردد محسوب

ــف    ــاي توق ــین دم ــبه تعی محاس
ــوالد   ــدد در فــ ــور مجــ تبلــ
ــک روش   ــه کمـ ــاژ بـ میکروآلیـ

  پیچش گرم

  نیمه صنعتی



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

شرکت نورد و لوله سپنتا   خوزستان  68
  اهواز

کـه قبـل از عملیـات      Bمشکل موجود در لوله هـاي فـوالدي گریـد     صنعت
حرارتی منطقه جوش با افـزایش سـختی و کـاهش خـواص مکانیـک      

  همراه است

ــالیره    ــر نرم ــی اث ــی تجرب بررس
کردن بر روي لولـه هـاي فـوالدي    
ــه روش     ــده ب ــد ش ــردي تولی گ

  جوشکاري مقاومت الکتریکی

تجاري 
  سازي

شرکت نورد و لوله سپنتا   خوزستان  69
  اهواز 

با توجه به نیـاز کشـور و عـدم پوشـش متناسـب بـا افـزایش تـوان           صنعت
تولید دستگاه موجـود هزینـه کمتـري از هزینـه نصـب خـط جدیـد        

ــاخت   –دارد  ــی و س ــی در طراح ــی و مهندس ــوان فن ــتفاده از ت اس
  ماشین آالت در کشور مربوط توسط تیم فنی این شرکت

تقاي حـداکثر سـایر تولیـدي در    ار
  االي شرکتسبد ک

  مطالعاتی

ــردن     صنعت  شرکت نسوز خوزستان  خوزستان  70 ــک ک ــت خش ــیدي جه ــن خورش ــک ک ــاخت خش ــی س بررس
  خشت هاي آجر عایق

ــیدي و  ــردن خورشـ ــک کـ خشـ
  کاربرد آن در صنایع دیرگذار

تجاري 
  سازي

بررسی افـزایش سـرعت خشـک کـردن خشـت هـاي تولیـد آجـر           صنعت  شرکت نسوز خوزستان  خوزستان  71
  کاغذعایق با استفاده از ضایعات 

ــیم   ــاس ن ــتفاده از باگ ــی اس بررس
ــذ    ــر کاغ ــایعات خمی ــوز و ض س
ــایق   ــاي ع ــاخت آجره ــت س جه
ــه روش   ــت بـ ــذار آنورتیـ دیرگـ

  اکستروژن

تجاري 
  سازي

شرکت علیـرغم داشـتن سـابقه طـوالنی و کیفیـت مرغـوب کـاال و          صنعت  شرکت نسوز خوزستان  خوزستان  72
  خدمات آنچنان معرفی و تبلیغات صحیح ندارد

ــاي مــدیریت باز ــابی و راهکاره اری
  ورود به بازارهاي منطقه اي

تجاري 
  سازي

بررسی تغییر و کـاهش در ابعـاد خشـت خروجـی اکسـترودر جهـت         صنعت  شرکت نسوز خوزستان  خوزستان  73
  جلوگیري از برش بیش از حد آجر عایق پس از پخت

ــع   ــاض و جم ــد انقب ــی درص بررس
  شدگی خشت هاي آجر عایق

تجاري 
  سازي

بــاالبودن نســبی ناخــالص هــاي اســیدي مضــر بنتونیــت مصــرفی و   صنعت  شرکت فوالد خوزستان  خوزستان  74
  لزوم بهبود آن

ــت   ــمتی از بنتونی ــایگزینی قس ج
مصرفی در گندله سـازي بـا مـاده    

  شیمیایی فروفوم

  نیمه صنعتی



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

شکستگی ریلها از محل جوش زیـر چـرخ هـاي جرثقیـل سـقفی در        صنعت  شرکت فوالد خوزستان  خوزستان  75
  فوالد سازي

جوشــکاري فــوالد ریــل جرثقیــل 
هاي سقفی با اسـتفاده از فرآینـد   
ــات   ــاثیرات عملیـ ــی تـ و بررسـ
حرارتی پیشگرم بـر زیـر سـاختار    

  و خواص مکانیکی اتصال

  نیمه صنعتی

افـزایش میـزان در ســنگ آهـن هــاي داخلـی کــه موجـب کــاهش        صنعت  شرکت فوالد خوزستان  خوزستان  76
  گرددمتالیزاسیون در احیا می 

ــد از   ــه تولی ــزان گندل ــرل می کنت
  سنگ هاي آهن معادن داخلی

  نیمه صنعتی

ــتی آب     صنعت  شرکت فوالد خوزستان  خوزستان  77 ــط برگش ــزي خ ــه فل ــول لول ــر از معم ــدن زودت ــوراخ ش س
  2و1فرآیند زمزم 

بررسـی علـل خـوردگی و سـایش     
ــس   ــتی آب پروس ــن برگش در الی

  2و1زمزم 

مطالعاتی و 
  آزمایشگاهی

اد نامناسـب در تیکنرهـا ارسـال لجـن تغلـیظ شـده را متوقـف        قانع  صنعت  شرکت فوالد خوزستان  خوزستان  78
  می کند

ــاد در   ــکاالت انعقـ ــی اشـ بررسـ
  تیکنرها و فیلترهاي فشاري

تجاري 
  سازي

اشکاالت سیستم تزریـق پلـی الکترولیـت منجـر بـه توقـف تولیـد          صنعت  شرکت فوالد خوزستان  خوزستان  79
  آب صنعتی

اشــکال از تجهیــزات کمــک رفــع 
منعقــد کننــده در جهــت کــاهش 

  مصرف مواد شیمیایی

  نیمه صنعتی

ــتم     کاهش فشار گاز نیتروژن در شبکه گازهاي صنعتی بخش احیاها  صنعت  شرکت فوالد خوزستان  خوزستان  80 ــراي سیسـ ــی و اجـ طراحـ
متمرکز توزیع گـاز بـرج در بخـش    

  احیا شرکت فوالد خوزستان

  مطالعاتی

میـزان شـدت صـورت بـیش از      2در برخی نقـاط کارخـان اکسـیژن      صنعت  شرکت فوالد خوزستان  خوزستان  81
  حد استاندارد است

بررســی میــزان صــدا در کارخانــه 
ــیژن  ــرو   2اکس ــاط پ ــین نق و تعی

سرو صدا و ارائـه راهکـار کـاهش    
  آن

  مطالعاتی



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

احیـا و عـدم تنظـیم مشـعل     ایحاد ناباالنسی دمـایی در کـوره هـاي      صنعت  شرکت فوالد خوزستان  خوزستان  82
  هاي حرارتی مربوط

رفــع ایــران ناباالنســی دمــایی در 
  باکس ریفرمر مدولهاي احیا

تجاري 
  سازي

شرکت فنی ومهندسی دانش   زنجان  83
  گستران

نبود سیاستهاي راهبردي مشـخص تفکـر مجمـع  الجزایـري برخـی        تجارت
ــاي    ــافی از بازاره ــناخت ک ــدم ش ــی ع ــی ومهندس ــدهاي فن از واح
هدف در حوزه صادرات خدمات فنـی و مهندسـی منجـر گردیـده تـا      
ــا    ــی ب ــی ومهندس ــادرات فن ــاتی در ص ــاي عملی ــه ه ــراي برنام اج
 محـدودیتها ومشـکالت متعـددي مواجــه گـردد لـذا کنـدو کــاو در      

قوتها ضـعفها فرصـتها و تهدیـدهاي ایـن حـوزه مـی توانـد مسـیر         
مشـخص تــري را بــراي رونــق صـادرات خــدمات فنــی و مهندســی   

  فراهم نماید 

بررسی تحلیلی صـادرات خـدمات   
  فنی مهندسی استان زنجان

  مطالعاتی

شرکت فنی و مهندسی   زنجان  84
  اسمانه نوین ویستا

ــراي     مکاوات 1خورشید به توان نصب و راه اندازي شبکه تولید   صنعت ــیدي ب ــرق خورش ــامین ب ت
  تجهیزات روشنایی

  مطالعاتی

شرکت فنی و مهندسی سینا   زنجان  85
  فود

با توجه به هزینه هاي اجاره انبـار هزینـه هـاي حفـظ کیفیـت مـواد         صنعت
غذایی در طول توقف در انبـار و هزینـه افـزایش ضـایعات بـه دلیـل       
تاخیر در دریافت و ارسـال محمولـه غـذایی مـی بایسـت از سـامانه       
جهـت تسـریع در هـدایت مســتقیم کـاال از فروشـنده بـه خریــدار       

  استفاده نمود 

لیـد کننـده   تهیه سامانه واسـط تو 
ــوزه    ــده در حـ ــرف کننـ و مصـ

  صادرات و ورادات مواد غذایی

  مطالعاتی



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

گرگان. دانشگاه آزاد   گلستان  86
اسالمی. مرکز رشد واحدهاي 

فنار.دفتر خوشه فرش 
  دستباف

فرش دستباف در ایران از دیرباز مـورد توجـه بـوده و شـهره خاصـی        صتعنت
حتـی پـس از   در کشورهاي منطقه و جهان داشـته اسـت. بطوریکـه    

اتفاقات و حـوادث دلخـراش از جملـه حملـه مغـول هـا کـه آسـیب         
قابل توجهی بـه پیکـر هنـر و صـنعت ایـران زد، همچنـان شـهرت        
خود را در بین ملل مختلف حفظ کـرده اسـت. امـا مسـاله اي کـه در      
سال هاي اخیر نگران کننده بـوده اسـت، کـاهش سـهم بـازار فـرش       

سـال اخیـر بـازار ایـن      دستباف در کشـور بـوده اسـت. طـی چنـد     
کاالي نفیس در خارج و حتـی در داخـل کشـور در خطـر اسـت. کـه       

گـردد. از جملـه عـواملی کـه مـی       این امر به عوامل مختلفـی برمـی  
تواند نقـش مـوثري در افـزایش فـروش و صـادرات فـرش دسـتباف        
داشته باشد، داشتن یک برند بین المللی مـی باشـد. بـه بیـان دیگـر      

هـایی   اجتمـاعی اسـت و برنـدهاي قدرتمنـد آن    برند داراي ماهیـت  
ها حـس مالکیـت دارنـد و بـراي مثـال       هستند که افراد نسبت به آن

هـاي برتـر    نمانـام ». این برند، اسم برند دلخواه مـن اسـت  «گویند:  می
کننـدگان خـود را برانگیزنـد و     توانند هیجـان و عواطـف مصـرف    می

آنهـا انتظـار خلـق     هـا اعتمـاد داشـته و از    مشتریان نیز به ایـن نـام  
  هاي برتر و نوآوري در محصوالتشان را دارند ایده

  مطالعاتی  



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

عامل توسعه خوشه فرش   گلستان  87
دستباف استان گلستان. 

  زلیخا عادلی

ازجملــه مشــکالت شــایع درصــنعت قالیبــافی اخــتالالت اســکلتی    صنعت
میباشــد. کــار مــداوم در مــدت طــوالنی پشــت دار  MSDsعضــالنی

قالیبافی غیراستاندارد باعث شـدن تـا اخـتالالت اسـکلتی عضـالنی      
ــار   ــا ک ــرتبط ب ــین    WMSDs  -م ــج در ب ــاي رای ــه بیماریه ازجمل

بافندگان کشـور مـا نباشـد. اخـتالالت اسـکلتی وعضـالنی یکـی از        
بزرگترین مشـکالت بهداشـتی شـغلی درکشـورهاي صـنعتی اسـت       

ــه  ــروز  ک ــب ب ــوده و موج ــاري ب ــب ک ــچرهاي نامناس ــی از پوس ناش
دردهاي خفیف کمر تـا معلولیتهـاي شـدید میشـود. کمـردرد یکـی       
ازمهمترین عوارض اختالالت اسـکلت عضـالنی بـوده و عمـده تـرین      

سـال اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه بافـت         35ناتوانی در افراد بـاالي  
یـا چنـد نفـر    فرش درکارگاههاي سنتی و غیراستاندارد توسـط یـک   

با استفاده از ابـزار بسـیار سـاده و قـدیمی انجـام میشـود. اهمیـت        
بررسی وضعیتهاي انجـام کـار و استرسـهاي مـرتبط بـا آن درجهـت       
ــک   ــق اصــول صــحیح ارگونومی ــابی و کنتــرل آنطب شناســایی، ارزی
درمحـیط هـاي کـار و مشـاغل گونـاگون مشـخص میشـود. در ابــن        

گونومیـک محـیط و ابـزار قـالی     مطالعه با بررسی عوامل مـوثر بـر ار  
  بافی ،دستگاه ارگونومیک نشینمن گاه

  مطالعاتی  



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

فــرش دســتباف تــرکمن بــا ابعــاد و ارزشــهاي برجســته اقتصــادي،   صنعت  اداره فرش  گلستان  88
فرهنگی و اجتمـاعی آن تولیـد و عرضـه مـی گـردد، ایـن در حـالی        
است که به سبب عدم توجه بـه شـناخت سـلیقه بازارهـاي هـدف از      
حیث طرح/نقش و رنگ بنـدي بـا توجـه بـه شـرایط رقـابتی بـراي        
صادرات، این کـاال بـا مشـکل روبـرو مـی باشـد. بـه طـوري کـه از          
سالهاي قبل سیر نزولـی در پـیش گرفتـه اسـت. در ابـن مطالعـه بـا        
بررسی عوامل موثر بر اثـر بخشـی تحـول طـرح، نقـش و رنگبنـدي       

هـاي هـدف   فرش دستباف تـرکمن در جهـت شـناخت سـلیقه بازار    
بــراي افــزایش میــزان تولیــد ، فــروش و صــادرات فــرش دســتباف 

 ترکمن انجام خواهد شد.
  

  مطالعاتی  

سازمان صنعت، معدن و   گلستان  89
  استان گلستانتجارت  

عدم تمایـل مـردم و مصـرف کننـدگان ایرانـی بـه کـاالي تولیـدي           صنعت
داخل ، ریشـه در بسـیاري از مسـائل دارد کـه بدرسـتی شناسـایی       

ــوع در     ــن موض ــب ای ــاي مناس ــده و راهکاره ــاالي  2نش ــد ، ک بع
باکیفیت مربوط به واحد صنعتی و بـاور مـردم بـه اینکـه بسـیاري از      

  کاالهاي ایرانی با کیفیت وجود دارد و می خرند

  مطالعاتی  

سازمان صنعت، معدن و   بوشهر  90
  بوشهر استانتجارت  

صنعت معدن 
  تجارت

ــام   ــرامین مق ــتایاجراي ف ــق   در راس ــت تحق ــري جه ــم رهب معظ
سیاســتهاي اقتصــاد مقــاومتی ؛ ضــرورت بررســی مشــکالت      
واحدهاي صنعتی وجـود دارنـد تـا  بـر اسـاس آن برنامـه عملیـاتی        

  طرح شود

  مطالعاتی  

سازمان صنعت، معدن و   بوشهر  91
  بوشهر استانتجارت  

صنعت معدن 
  تجارت

حـد  یکی از پایه هاي هـر تصـمیم گیـري وجـود اطالعـات الزم از وا     
هاي صنعتی و تجـاري اسـت کـه در حـال حاضـر وجـود نـدارد  بـه         
ــدهاي    ــعیت واح ــاتی از وض ــک اطالع ــت بان ــل الزم اس ــین دلی هم

  صنعتی و تجاري طراحی شود

  مطالعاتی  



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

فراوري ماده معدنی   شرکت کانسار نسوز رازي  زنجان  92
  سیلیس

  مطالعاتی    باال بودن درصد آهن

کلید و تولید   شرکت پارس سوئیچ  زنجان  93
سکسیونر فشار 

  قوي

ــوالت   ــاي محص ــد و ارتق ــوالت جدی ــعه محص ــی و توس ــراي طراح ب
فعلی شرکت نیاز بـه توسـعه و تکمیـل آزمایشـگاههاي تایـپ سـت       

  فشارقوي میباشد . کلید و سکسیونر

  مطالعاتی  

تولید نان و شیرینی   شرکت کیان گرم نان  زنجان  94
  و انواع بهبود دهنده

      عدم استفاده از گندم

خراسان   95
جنوبی 
  بیرجند

ــاهش      تولید الستیک   ــی و ک ــت سایش ــزایش مقاوم ــواد در اف ــانو م ــتفاده از ن اس
  مقاومت غلطشی تایر

    

خراسان   96
جنوبی 
  بیرجند

ترموگرافی آنالیـن تـایر در حالـت تسـت داخلـی در مرکـز آزمـون          تولید الستیک  
ــک   ــتم هــاي خن ــوگرافی در ســنجش سیس ــایر و اســتفاده از ترم ت

  موتورهاي الکتریکی و تابلوهاي برق کاري

    

خراسان   97
جنوبی 
  بیرجند

تعیین درصد ایزو مرسیس و تـرانس پلیمـر بوتـادین محمولـه هـاي        تولید الستیک  
  ورودي به کارخانه

    

خراسان   98
جنوبی 
  بیرجند

کاهش آالیندگی پروسـه پخـت تـایر بـا رویکـرد مطالعـه و اصـالح          تولید الستیک  
  در محصوالت کویر تایر مواد اولیه مصرفی

    

خراسان   99
جنوبی 
  بیرجند

      در کویر تایر ERPطراحی سیستم هاي یکپارچه با نگرش   تولید الستیک  

خراسان   100
جنوبی 
  فردوس

طراحی و ساخت لوله هاي انتقـال مـذاب بـه همـراه فلـومتر جریـان         تولید شمش منیزیم  
  مذاب

    



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

خراسان   101
جنوبی 
  فردوس

ــه    منیزیمتولید شمش    ــزیم و ارائ ــد منی ــاي تولی ــورت ه ــی در ریت ــار خزش ــی رفت بررس
  پیشنهادهاي فنی جهت افزایش طول عمر

    

خراسان   102
جنوبی 
  فردوس

      طراحی و ساخت پمپ مکانیکی انتقال مذاب منیزیم  تولید شمش منیزیم  

خراسان   103
جنوبی 
  فردوس

فلوریـدي در فالکــس کارنالیـت بــه   بررسـی اثـر افــزودن ترکیبـات      تولید شمش منیزیم  
  منظور حذف ناخالصی ها در تصفیه مذاب

    

خراسان   104
جنوبی 
  فردوس

بررسی رفتار امـواج اولتراسـونیک در احیـاي سـیلیکوترمی سـنگ        تولید شمش منیزیم  
  معدن دولومیت

    

خراسان   105
جنوبی 
  فردوس

      فردوسبازاریابی و فروش پوشاك تولیدي نساجی   تولید منسوجات  

خراسان   106
  جنوبی 

      تولید انواع آجرهاي نسوز منیزیایی و دولومیتی  اکسید منیزیم  

خراسان   107
  جنوبی قاینات

طرح جداسازي گیاهک (جوانه ) گندم و استفاده بهینه از ارزش غذایی   تولیر آرد  
 آن
  

    



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

سـرخ معـدن منگنـز و تهیـه آنـالیز      L7مشخص شدن ترکیب خـاك    استخراج منگنز  شرکت معادن منگنز ایران  قم  108
ــازي     ــونگی جداس ــاي چگ ــین راهکاره ــر آن. تعی ــی از عناص دقیق
ــام      ــود.  انج ــخص ش ــی مش ــق علم ــرخ از طری ــاك س ــر خ عناص
ــاس   ــپس در مقی ــگاهی و س ــاس آزمایش ــر در مقی ــازي عناص جداس
صنعتی آن مـورد بررسـی قـرار گیـرد. مطالعـات بـازار  در خصـوص        

خـاك سـرخ و حـداقل ترکیـب قابـل      عناصر تولیدي ناشی از آنـالیز  
ــادي آن      ــرفه اقتص ــابی ص ــان ی ــازار و امک ــه در ب ــروش و عرض ف

 مشخص گردد

  

    

استخراج بنتونیت   مجموعه معدنی منظریه  قم  109
  زئولیت باریت و ..

استان قم داراي تنوع فراوانـی در زمینـه سـنگ هـاي معـدنی مـی       
و انجـام   باشد از این رو مطالعه انواع سـنگ هـاي موجـود در معـادن    

آنالیزهاي دقیق بر روي آنها می توانـد زمینـه سـاز شناسـایی بهتـر      
ــی،      ــنعتی، داروی ــارف ص ــا در مص ــاربردي آنه ــاي ک ــیل ه پتانس
کشاورزي، ساختمان و غیره باشـد. از آنجـا کـه تـاکنون خـاك هـا و       
سنگهاي معدنی سطح استان و کشـور اغلـب بـه صـورت بـی رویـه       

ري در خصــوص فــراوري و بهــره بــرداري شــده و تقریبــا هــیچ فکــ
ــن    ــایج ای ــتفاده از نت ــابراین اس ــده بن ــا  نش ــه از آنه ــتفاده بهین اس
تحقیق و پژوهش هاي مشابه دیگر مـی توانـد باعـث اشـتغال زایـی،      

 صنعتی استان قم  باشد. درآمدزایی و رشد و پیشرفت اقتصادي و

  

    

 آجرهاي نسوز آذرخش  قم  110
  

آجرهاي نسوز  نما  
  و صنعتی

به مصرف بسیار باالي گـاز در ایـن واحـد صـنعتی پژوهشـی      با توجه 
در خصوص بهینه سـازي مصـرف سـوخت کـوره هـا و جلـوگیري از       

 اتالف انرژي مورد نظر میباشد

  

    



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

ایجاد شهرك     قم  111
سنگهاي قیمتی و 

  نیمه قیمتی

وجودپتانســیل و معــادن بــا کیفیــت عقیــق در -1ضـرورت موضــوع: 
صــنایع دســتی تولیــد ســنگهاي وجــود کارگاههــاي -2اســتان قــم

وجـود آموزشـگاههاي مـرتبط بـا سـنگهاي       -3قیمتی در استان قم 
قـرار گـرفتن    -4قیمتی و آموزش نیـروي متخصـص در اسـتان قـم     

حضـور   -5اسـتان کشـور    17استان قم  در شاهراها ارتبـاطی  بـین   
 گردشگران

  

    

صنعت، معدن و  سازمان  قم  112
  تجارت استان قم

از راههایی که دولت ها بخصوص در کشورهاي جهان سـوم در جهـت     صنعت
رسیدن به توزیع عادالنه درآمد باید مدنظر داشته باشند ایجاد اشتغال 
، رفع مشکل بی کاري ، کاهش روند مهاجرت روستائیان بـه شـهرها و   

ــهري و  ــدهاي شـــ ــدیل درآمـــ ــتتعـــ ــتایی اســـ   روســـ
هري و روسـتایی در  با توجه به شکاف درآمدي ایجاد شده بین بافت ش

کشورهاي جهان سوم و گسترش روز افزون آن روند مهاجرت از روستا 
به شهرها و در نتیجه کاهش نیروي انسانی در بخش تولیدي روستایی و 
افزایش بی کاري و حاشیه نشینی در شهرها سیر صعودي پیدا کـرده و  

 به مشکلی حاد براي این کشورها تبدیل شده است

  

    

تبدیل انسان به یکی از ابزارهاي تولیـد در کنـار پـیچ و مهـره هـاي        تجارت  محمد طهوري  همدان  113
صنعت جایگاهی ندارند ، سـرمایه را چـه بصـورت تجهیـزات فنـی و      
چه بصورت منابع مـالی اصـل قـراردادن و آنـرا مقـدم بـر عملکـرد        
انسان مورد قبول نیست ، لذا مسئله از آنجـا شـروع مـی شـود کـه      

سعه پایـدار بـا تکیـه بـر اقتصـاد مقـاومتی ضـرورت        براي رشد و تو
 مهندسی و بهبود فرایند عملکردي

  

    



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

سیستان و   114
  بلوچستان

      خروج ذرات ریز آرد از فیلتر هاي کارخانه  تولید انواع آرد  شرکت تولیدي آرد لیونا

فراوري ماده معدنی   شرکت کانسار نسوز رازي  زنجان  115
  سیلیس

موجـود در مـاده معـدنی ـ بـاال بـودن رطوبـت        باال بودن درصد آهن 
  ئین بودن راندمان پائین دستگاههامحصوالت تولیدي و پا

    

انحالل کانی هاي سولفید روي در راکتـور هـاي مخصـوص بـا همـزن        تولید شمش روي  شرکت خالص سازان روي    زنجان  116
از پائین  در دماهاي باال انجام مـی شـود سـاخت راکتـور مـورد نظـر       

 uktop9000از نوع 
  

    

تولید کلید و   شرکت پارس سوئیچ  زنجان  117
سکسیونر فشار 

  قوي

ــوالت   ــاي محص ــد و ارتق ــوالت جدی ــعه محص ــی و توس ــراي طراح ب
بـه توسـعه و تکمیـل آزمایشـگاههاي تایـپ سـت       فعلی شرکت نیاز 

 کلید و سکسیونرفشارقوي میباشد .

  

    

تولید نان و شیرینی   شرکت کیان گرم نان  زنجان  118
  و انواع بهبود دهنده

عدم اسـتفاده از گنـدم خـارجی و ضـعیف بـودن آردهـاي ایرانـی و        
  کپک زدگی محصوالت نانوایی

    

شرکت  کشت و صنعت نگین   زنجان  119
  سبز

فرآوري و بسته 
  بندي  زیتون

بررسی اثر الیه هاي کپکی و قـارچی تشـکیل شـده بـر روي زیتـون      
 هاي فراوري شده از لحاظ ویژگی رئولوژیکی

  

    

تولید انواع   شرکت صنعتی  مینو  زنجان  120
بیسکویت ویفر 

  کیک  و ....

پژوهش به منظور کاهش میـزان اسـید فیتیـک در سـبوس گنـدم        
  با هدف ارتقا سالمتی مصرف کننده

    

شرکت قند ریزي آقاي     زنجان  121
  کوهساري

بررسی دالیل افزایش  میـزان خاکسـتر در واحـد هـاي قنـد ریـزي           تولید انواع قند
  با توجه به استفاده از ترکیبات خاك بنتونیت

    

مرکز توسعه   122
تجارت 

  الکترونیکی

واحد نماد اعتماد 
  الکترونیکی

عطاي نشان نماد به کسب و کارهـاي فعـال بـر روي انـواع بسـترهاي        
الکترونیکی اعم موبایـل اپلیکیشـن، پیـام رسـان هـا، شـبکه هـاي        

  اجتماعی و  غیره

    



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

مرکز توسعه   123
تجارت 

  الکترونیکی

دفتر تسهیل تجاري و 
  توسعه کاربردها

اثـربخش و کـارا در حـوزه رهگیـري کـاال و نظـارت بـر        اتخاذ روش   
چـرخش کــاال در طــول زنجیــره تــامین بــا بهــره گیــري از تجــارب  

  جهانی

روش هــاي اثــربخش در حــوزه   
  رهگیري کاال در جهان

تجاري 
  سازي

مرکز توسعه   124
تجارت 

  الکترونیکی

دفتر تسهیل تجاري و 
  توسعه کاربردها

سـازي، تبـادل و تعامـل در    بررسی آخرین روش هـاي امـن ذخیـره      
حوزه بیگ دیتا، بسـترهاي فنـی مـورد نیـاز، روش هـاي تحلیلـی و       

  ابزارهاي مورد نیاز

روش هاي ذخیـره سـازي، تبـادل    
  و تعامل در حوزه بیگ دیتا

تجاري 
  سازي

مرکز توسعه   125
تجارت 

  الکترونیکی

هــاي دولتــی در هــاي منصــفانۀ ارزیــابی دســتگاهبررســی شــاخص     
  سامانه ستاد براي انجام معامالت استفاده از

تجاري   
  سازي

مرکز توسعه   126
تجارت 

  الکترونیکی

هـاي دولتـی در اسـتفاده از سـامانۀ     بنـدي دسـتگاه  چگـونگی رتبـه      سامانه ستاد
  ستاد در انجام معامالت

تجاري   
  سازي

معاونت   127
آموزش، 

پژوهش و 
  فناوري

دفتر توسعه و کاربرد فناوري 
  اطالعات

قانون برنامـه پـنجم توسـعه، مبنـی بـر افـزایش        46به ماده  با توجه  
درصـد تولیـد ناخـالص داخلـی     2سهم صنعت فناوري اطالعـات بـه   

ــن    ــراي ای ــعه اي ب ــتراتژیهاي توس ــدوین اس ــین ت ــور و همچن کش
صنعت می بایست میزان سـهم ایـن صـنعت و وضـعیت موجـود آن،      

  جهت نیل به وضعیت مطلوب استخراج گردد.

محاسـبه میـزان   ارائه مدل جهـت  
سهم صنعت نـرم افـزار در تولیـد    

  ناخالص داخلی کشور

تجاري 
  سازي

معاونت   128
آموزش، 

پژوهش و 
  فناوري

دفتر توسعه و کاربرد فناوري 
  اطالعات

با توجه به مصوبه هیئـت محتـرم وزیـران مبنـی بـر افـزایش سـهم          
درصــد  5/1صــادرات محصــوالت و خــدمات فنــاوري اطالعــات بــه 

تـی شناسـایی وضــعیت موجـود بـه منظـور تــدوین      صـادرات غیرنف 
اســتراتژي توســعه صــادرات ایــن نــوع محصــوالت جهــت نیــل بــه 
وضعیت مطلوب می بایست میـزان سـهم صـادرات ایـن محصـوالت      
استخراج گردد. با توجه به ماهیـت نـرم افـزار و تحریمهـاي موجـود      

جهــت افــزایش صــادرات ایــن محصــوالت، ارائــه روشــهاي توســعه  
  گردد ربردي و مهم تلقی میصادرات، کا

ــهم   ــزان س ــرآورد می ــی و ب بررس
ــور از    ــزار کش ــرم اف ــادرات ن ص
ــایی و   ــی، شناس ــادرات غیرنفت ص
ارائــه روشــهاي توســعه صــادرات 

  نرم افزار

تجاري 
  سازي



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

معاونت   129
آموزش، 

پژوهش و 
  فناوري

دفتر توسعه و کاربرد فناوري 
  اطالعات

ارزشــگذاري ایــن بــا توجــه بــه ماهیــت محصــوالت نــرم افــزاري،   
ــا   ــه روشــهاي علمــی و تخصصــی اســت. ب محصــوالت نیازمنــد ارائ
تعیین ارزش واقعـی ایـن محصـوالت، میتـوان جایگـاه واقعـی ایـن        
صـنعت را مشــخص نمــود. در حــال حاضـر گمــرك نیــز بــا مشــکل   

 ارزشگذاري محصوالت نرم افزاري مواجه است.

  

ــگذاري  ــهاي ارزش ــتخراج روش اس
ــزاري و ارا ــرم اف ــوالت ن ــه محص ئ

  مدل پیشنهادي براي کشور

  

معاونت   130
آموزش، 

پژوهش و 
  فناوري

دفتر توسعه و کاربرد فناوري 
  اطالعات

با توجـه بـه اینکـه گسـترش کـاربرد فنـاوري اطالعـات در بخـش،           
یکی از مأموریتهاي وزارت متبـوع مـی باشـد و همچنـین بـا توجـه       

  به اهمیت نفوذ فناوري اطالعات
ــاوري  ــنعت  فن ــر ص ــی ب ــل   (مبتن ــوان عام ــل) بعن ــات داخ اطالع

ــت.      ــده اس ــف گردی ــذکور تعری ــروژه م ــا، پ ــاز بنگاهه توانمندس
گســترش کــاربرد فنــاوري اطالعــات (مبتنــی بــر صــنعت فنــاوري  
اطالعات داخل) عالوه بر نفـوذ فنـاوري اطالعـات در بخـش، توسـعه      
صنعت فناوري اطالعات کـه از مـواد قـانونی برنامـه پـنجم میباشـد       

و اسـتراتژي     پـروژه جهـت تحقـق د    گـردد.  ایـن    را نیـز شـامل مـی   
    ؛ توسعه صنعت فناوري اطالعات و توسعه کاربرد   ستی خود   باالد

ن و تجـارت کشـور مـوثر       ر بخـش صـنعت، معـد      فناوري اطالعـات د 
  خواهد بود.

  

ارائــه راهکارهــاي اجرایــی جهــت 
گســـترش کـــاربرد فنـــاوري   
اطالعــات مبتنــی بــر صــنعت    

ات داخـل در بخـش   فناوري اطالع
  صنعت، معدن و تجارت

  



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

معاونت   131
آموزش، 

پژوهش و 
  فناوري

دفتر توسعه و کاربرد فناوري 
  اطالعات

براي هر حوزه کسب و کار مـی بایسـت یـک زنجیـره ارزش تـدوین        
بنـدي و شناســایی   تـوان بـراي دسـته    گـردد کـه از ایـن مـدل مــی    

ــر    ــزوده ه ــزایش ارزش اف ــزان اف ــبه می ــا و محاس ــت فعالیته فعالی
استفاده کرد. اگر صـنعتی بتوانـد در شناسـایی و تحلیـل فعالیتهـاي      
ارزش زاي تولیدي بـه درسـتی عمـل نمایـد و آن را مـدیریت کنـد،       
در این صورت می تواند میزان تـاثیر هـر فعالیـت در فازهـاي تولیـد      
را محاسبه و جهت حذف یا توسعه فعـالیتی خـاص بـا آگـاهی کامـل      

ه آتــی اقــدام نمــود. از ایــن رو تــدوین از وضــعیت موجــود و نتیجــ
زنجیره ارزش صنعت فناوري اطالعـات بـه عنـوان اقـدامی بنیـادین      

 داراي اهمیت ویژه اي می باشد.
  

تــدوین زنجیــره ارزش صــنعت   
 IT Industryفنــاوري اطالعــات(

Value Chain)  
ــی   ــائی و طراح ــرد شناس ــا رویک ب

  خط تولید نرم افزار

  

معاونت   132
آموزش، 

پژوهش و 
  فناوري

دفتر توسعه و کاربرد فناوري 
  اطالعات

از آنجا که براي توسعه هـر صـنعتی لـزوم وجـود نقشـه راه توسـعه         
صنعت فناوري اطالعات بعنـوان چـراغ راه، از ارکـان اصـلی رشـد و      

آیـد، ضـرورت تـدوین نقشـه راه توسـعه صـنعت        توسعه به شمار می
اسـت.  بـا توجـه    فناوري اطالعات نیز از اهمیت ویـژه اي برخـوردار   

به پراکنـده بـودن دانـش و عـدم شـناخت موضـوع در کشـور، الزم        
منـد جهـت تجمیـع، ساختاربخشـی و تجزیـه و       است روشـی نظـام  

هـا بـراي ترسـیم آینـده صـنعت فنـاوري        تحلیل این خـرده دانـش  
اطالعات کشور بکـار گرفتـه شـود.عدم وجـود نقشـه راه منجـر بـه        

نیـل بـه اهـداف مقـرر     صرف هزینـه هـاي گـزاف و همچنـین مـانع      
 خواهد شد.

  

تدوین نقشـه راه توسـعه صـنعت    
 فناوري اطالعات

  

  



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

معاونت   133
آموزش، 

پژوهش و 
  فناوري

دفتر توسعه و کاربرد فناوري 
  اطالعات

یکی از الزامـات تعریـف برنامـه هـاي توسـعه اي فنـاوري اطالعـات          
براي بخش صنعت، معدن وتجارت کشـور، شـناخت وضـع موجـود و     

ضعف و قوت و چالش ها و تهدید هـاي پـیش رو اسـت. از ایـن     نقاط 
  رو اجراي این پروژه الزم و ضروري به نظر می رسد.

تعیین شاخص هاي نفـوذ فنـاوري   
ــک   ــادگی الکترونی ــات و آم اطالع

  در بخش صنعت، معدن و تجارت

  

معاونت   134
آموزش، 

پژوهش و 
  فناوري

دفتر توسعه و کاربرد فناوري 
  اطالعات

توسعه کاربرد فناوري اطالعـات در بخـش منجـر بـه ایجـار      هر چند   
فرصت هاي جدید خواهـد شـد، لـیکن موجـب ایجـاد چـالش هـاي        
فراوانی نیز براي بنگاهها خواهد بود، بـدین منظـور نیـاز بـه آسـیب      
شناسی و ارائـه راهکارهـاي مناسـب بـه منظـور تبـدیل تهدیـدات        

 شیمناشی از توسعه فناوري اطالعات به فرصت ها می با

آســیب شناســی کــاربرد فنــاوري 
ــنعت،   ــش صـ ــات در بخـ اطالعـ

  معادن و تجارت

  

معاونت   135
آموزش، 

پژوهش و 
  فناوري

دفتر توسعه و کاربرد فناوري 
  اطالعات

یکی از الزامـات تعریـف برنامـه هـاي توسـعه اي فنـاوري اطالعـات          
براي بخش صنعت، معدن وتجارت کشـور، شـناخت وضـع موجـود و     

و چالش ها و تهدید هـاي پـیش رو اسـت. از ایـن      نقاط ضعف و قوت
  رو اجراي این پروژه الزم و ضروري به نظر می رسد.

تعیین شاخص هاي نفـوذ فنـاوري   
ــک   ــادگی الکترونی ــات و آم اطالع

  در بخش صنعت، معدن و تجارت

  

صنعت، معدن و سازمان   اردبیل  136
  استان اردبیلتجارت 

      افزایش دقت در توزین دام زنده  صنعت

سازمان صنعت، معدن و   اردبیل  137
  تجارت استان اردبیل

تبدیل خط بسته بندي آبمیوه از قـوطی آهنـی سـه تکـه بـه قـوطی         صنعت
  آلومینیومی دو تکه

    

سازمان صنعت، معدن و   اصفهان  138
  تجارت استان اصفهان

      از بین بردن بوي بد پا در کفش هاي پالستیکی (چرم مصنوعی)  صنعت

سازمان صنعت، معدن و   اصفهان  139
  تجارت استان اصفهان

      استفاده از پسماند صنعت گالب و عرقیات در سایر صنایع  صنعت

سازمان صنعت، معدن و   اصفهان  140
  تجارت استان اصفهان

ــایش     صنعت ــزات گرم ــدازي تجهی ــب و راه ان ــد نص ــامین خری ــی ت طراح
مناسب به منظور کاهش مصرف گـاز طبیعـی در دیـگ هـاي مخـازن      

  لیتر 100نیمه صنعتی تولید گالب و عرقیات گیاهی با گنجایش 

    

    بــاز طراحــی مبردهایکندانســور بهــره ور کــم هزینــه و بــه منظــور   صنعتسازمان صنعت، معدن و   اصفهان  141



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

افزایش بـازدهی میـزان تولیـد در فرآینـد گـالب گیـري صـنعتی و          تجارت استان اصفهان
  نیمه صنعتی

صنعت، معدن و سازمان   اصفهان  142
  تجارت استان اصفهان

طراحی و سایز بندي قالـب هـاي اسـتاندارد بـراي تولیـد کفـش بـا          صنعت
  توجه به نژاد مردم و شرایط اقلیمی هر منطقه

    

سازمان صنعت، معدن و   اصفهان  144
  تجارت استان اصفهان

ساخت و آزمایش نمونه کفش طراحی شـده قبـل از تولیـد انبـوه بـا        صنعت
  از پرینتر سه بعدياستفاده 

    

سازمان صنعت، معدن و   البرز  145
  تجارت استان البرز

  دانش فنی ساخت نانو امولسیون انواع روغن سیلیکون  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   البرز  146
  تجارت استان البرز

  بسته بندي ظروف کرم  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   البرز  147
  تجارت استان البرز

جلوگیري از تشکیل خطوط رنگی بر روي محصول پالستیکی نهایی   صنعت
  (ظروف )

  

    

سازمان صنعت، معدن و   البرز  148
  تجارت استان البرز

جلوگیري از کوتاه و بلند شدن پاریسون خروجی از دستگاه قالب   صنعت
  گیري بادي به منظور کاهش ضایعات

    

سازمان صنعت، معدن و   البرز  149
  البرزتجارت استان 

  تولید ظروف لوازم آرایشی با روکش آبکاري شده  صنعت
  

    

آذربایجان   150
  شرقی

سازمان صنعت،معدن و 
آذربایجان تجارت استان 

  شرقی

تولید سیبک براي خودروهاي مختلف انعطاف پذیري در تولید انواع   صنعت
  سیبک

    

آذربایجان   151
  شرقی

سازمان صنعت،معدن و 
تجارت استان آذربایجان 

  شرقی

  صنعت

  تابلو برق مقاوم برابر حریق و رطوبت

    



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

صنعت، معدن و سازمان   بوشهر  152
  بوشهرتجارت استان 

پرورش ریز جلبک هماتوکوکوس در بیوراکتور فرآیند استخراج آستا   صنعت
  گرانتین از آن

    

سازمان صنعت، معدن و   بوشهر  153
  تجارت استان بوشهر

      تولید شکالت خرمایی صبحانه  صنعت

سازمان صنعت، معدن و   بوشهر  154
  تجارت استان بوشهر

  صنعت
مطالعه عددي و توسعه نرم افزار شبیه سازي رفتار مذاب در قالب هاي 

  بطر و جار

    

چهارمحال و   155
  بختیاري

صنعت، معدن و سازمان 
  استان تجارت

  چهارمحال و بختیاري

  صنعت
  راه اندازي خط تولید لوله هاي بدون درز

    

چهارمحال و   156
  بختیاري

سازمان صنعت، معدن و 
چهارمحال و استان  تجارت

  بختیاري

  صنعت
  بهبود زمان ماندگاري شکل ظاهري و فرآیند بسته بندي گز

    

چهارمحال و   157
  بختیاري

سازمان صنعت، معدن و 
چهارمحال و  تجارت استان

  بختیاري

  صنعت
  تولید قند تکنولوژي رنگبري پساب و کنترل اتوماتیک فرآیند در

    

خراسان   158
  رضوي

صنعت، معدن و  سازمان
خراسان  استان تجارت

  رضوي

تیبـا و   206پـژو –دسته موتوري خودرو هـاي سـواري سـمند پـزوه       صنعت
  پراید

    

خراسان   159
  رضوي

سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان خراسان 

  رضوي

      آبکاري طال  صنعت



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

خراسان   160
  رضوي

سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان خراسان 

  رضوي

      دستگاه وکیوم گچ ومکش طال  صنعت

خراسان   161
  رضوي

سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان خراسان 

  رضوي

  صنعت
  پرینترهاي سه بعدي تولید طالو جواهر

    

خراسان   162
  رضوي

سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان خراسان 

  رضوي

  صنعت
  زعفران رفع مشکل آلودگی و مواد خارجی از

    

خراسان   163
  رضوي

سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان خراسان 

  رضوي

  صنعت
  طراحی قالب ماهیچه کفش طبق استاندارد و سایز بندي بازار هدف

    

خراسان   164
  رضوي

سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان خراسان 

  رضوي

  استفاده از محصوالت نانو در ابرهاي شیشه شو  صنعت
  

    

خراسان   165
  رضوي

سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان خراسان 

  رضوي

  دار قالی ارگونومیک  صنعت
  

    

خراسان   166
  رضوي

سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان خراسان 

  رضوي

  چله کشی اتوماتیک فرش دستباف  صنعت
  

    

خراسان   167
  رضوي

سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان خراسان 

  رضوي

  جامع طراحی فرشنرم افزار   صنعت
  

    



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

خراسان   168
  رضوي

سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان خراسان 

  رضوي

  پرداخت زنی اتومات فرش دستباف  صنعت
  

    

صنعت، معدن و سازمان   خوزستان  169
  خوزستان استان تجارت

  صنعت
  چسبتولیدراکتور 

    

صنعت،معدن و سازمان   زنجان  170
  زنجان استان تجارت

استحکام و تنوع پارچه صفحات فیلتر پرس این پارچه ها با افزایش   صنعت
  تنوع کم در کشور در حال تولید است

    

سازمان صنعت،معدن و   زنجان  171
  تجارت استان زنجان

کلنـدر کــردن در پارچـه صــنعتی بــراي راحتـر جداشــدن کیــک از      صنعت
  فیلتر پرس

    

صنعت، معدن و سازمان   سمنان  172
  سمنان استان تجارت

دستیابی به تکنولـوژي طراحـی قالـب فلـزي جهـت فرمـدهی ورق         صنعت
هاي فوالدي براي سـاخت مخـازن کـروي مـورد اسـتفاده از صـنایع       

  نفت و گاز

    

سازمان صنعت، معدن و   سمنان  173
  تجارت استان سمنان

اصالح محصول کولر آبی جهـت افـزایش رانـدمان و کـاهش مصـرف        صنعت
  آب

    

معدن و  سازمان صنعت،  سمنان  174
  تجارت استان سمنان

 20ساخت اینورتر متصل به شـبکه خورشـیدي مقیـاس کوچـک تـا        صنعت
  کیلو وات

    

سازمان صنعت، معدن و   سمنان  175
  تجارت استان سمنان

      گرفتگی لوله هاي مبدل رسوبی از سولفات سدیم  صنعت

سازمان صنعت، معدن و   سمنان  176
  تجارت استان سمنان

مقاومت کشسانی براي جلـوگیري از پـاره شـدن ضـربه گیـر      افزایش   صنعت
  هاي مقوایی

    

سازمان صنعت، معدن و   سمنان  177
  تجارت استان سمنان

 معطر سازي کفی کفش از جنس ترموپلی االستومر  صنعت

Pvc tpe  

    



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

سازمان صنعت، معدن و   سمنان  178
  تجارت استان سمنان

      ضد آب کردن ضربه گیر هاي مقوایی  صنعت

سازمان صنعت، معدن و   سمنان  179
  تجارت استان سمنان

      tpeفناوري ساخت زیره کفش سبک از مواد   صنعت

و سیستان   180
   بلوچستان

صنعت، معدن و  سازمان
سیستان و  استان تجارت

  بلوچستان

  استخراج روغن از ضایعات ماهی  صنعت
  

    

سیستان و   181
  بلوچستان

سازمان صنعت، معدن و 
سیستان و  استان تجارت

  بلوچستان

      تولید سوسیس و کالباس از گوشت خرده ماهی  صنعت

سیستان و   182
  بلوچستان

سازمان صنعت، معدن و 
سیستان و استان تجارت 

  بلوچستان

      عمل آوري گوشت ماهی با دستگاه اینجکتور  صنعت

سیستان و   183
  بلوچستان

سازمان صنعت، معدن و 
سیستان و  استان تجارت

  بلوچستان

      انتقال تکنولوژي به منظور بسته بندي تن ماهی  صنعت

سیستان و   184
  بلوچستان

سازمان صنعت، معدن و 
سیستان و استان تجارت 

  بلوچستان

      اصالح سیستم پیش تصفیه فاضالب با کارایی باال  صنعت

صنعت، معدن و سازمان   فارس  185
  فارس استان تجارت

  ماندگاري پایین رب گوجه فله  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   فارس  186
  فارساستان تجارت 

  استحکام سنگ در نازك بري  صنعت
  

    



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

سازمان صنعت، معدن و   فارس  187
  فارس استان تجارت

  تولید رزین هاي سنگ  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   فارس  188
  فارساستان تجارت 

  ضد آب کردن سطح سنگ  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   فارس  189
  فارساستان تجارت 

  بهبود رنگ سنگ  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   فارس  190
  فارساستان تجارت 

  جلوگیري از زنگ زدن آهن آالت صنعتی  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  191
  فارساستان تجارت 

  جداسازي بذر گوجه مواردي که اختالف چگالی دارند  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  192
 فارساستان تجارت 

  رنگ پاشی اضافی روي محصوالت تولید ي و نیاز به بهبود این وضعیت  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  193
 فارساستان تجارت 

  استفاده از لیزر بابت جلوگیري از زنگ زدگی محصوالت تولیدي  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  194
 فارساستان تجارت 

سنگین بودن بعضی محصوالت به دلیل متریال استفاده از مقرون به   صنعت
  صرفه نبودن آن محصول

    

سازمان صنعت، معدن و   فارس  195
  فارساستان تجارت 

  کاهش مقدار فوالد مصرفی در محصول تولیدي  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  196
 فارساستان تجارت 

  باکتري زدایی از عرقیات صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  197
 فارس استان تجارت

  افزایش چاپ پذیري در حوزه فناوري پالسما صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  198
 فارساستان تجارت 

افزایش مقاومت شیمیایی ورق هـاي پلـی اتـیلن سـنگین و یـا پلـی        صنعت
  پروپیلن

  

    



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

سازمان صنعت، معدن و  فارس  199
 فارساستان تجارت 

افزایش مقاومت ورق هاي تولیدي بـه عنـوان پوشـش محـافظتی بـه       صنعت
  نور خورشید

  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  200
 فارساستان تجارت 

  کاهش انبساط و انقباض ور ق هاي تولیدي پوشش محافظ صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  201
 فارساستان تجارت 

ضد خزه و جلبک شدن ورق هاي تولیـدي بـراي داخـل مخـازن آب      صنعت
  شرب

  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  202
 فارساستان تجارت 

فــرد گریــد شــدن ورقهــاي پلــی اتــیلن بــراي اســتفاده در تولیــد   صنعت
  مخازن آب شرب

  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  203
 فارساستان تجارت 

  فن آوري پوشش هاي ضد آب و ضد لک چوب صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  204
 فارساستان تجارت 

  چوب ضد اشتغال صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  205
 فارساستان تجارت 

  رنگ خود تمیز شونده صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  206
 فارساستان تجارت 

      تصفیه پساب صنعتی صنعت

سازمان صنعت، معدن و  فارس  207
 فارساستان تجارت 

  تصفیه روغن هاي صنعتی صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  208
 فارساستان تجارت 

خاصیت تمیـز شـوندگی لبـاس کـارگران (خاصـیت تمیـز شـوندگی         صنعت
  منسوجات )

  

    



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

سازمان صنعت، معدن و  فارس  209
 فارساستان تجارت 

  جلوگیري از یخ زدگی سطوح سردخانه صنعت
  

    

  فارس  210
 

سازمان صنعت، معدن و 
 فارس استان تجارت

      بهبود دوام و استحکام ظروف یک بار مصرف گیاهی صنعت

سازمان صنعت، معدن و  فارس  211
 فارساستان تجارت 

مدلســازي یــا مــواد اولیــه اي چــون مــواد بعــدي جهــت  3پرینتــر  صنعت
  آلیاژي و فوالد ضد زنگ

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  212
 فارس استان تجارت

دانش طراحی سیسـتم تصـفیه آب بـه روش تبخیـر ناگهـانی چنـد        صنعت
  مرحله اي

  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  213
 فارساستان تجارت 

  گیتافزایش استحکام لوله هاي کارو  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و  فارس  214
 فارساستان تجارت 

  تصفیه آب شور شهرك صنعتی بزرگ شیراز صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   قزوین  215
 قزویناستان تجارت 

      اع چترهاي نجات پاراگالیدر منورانتقال فناوري خط دوخت انو صنعت

سازمان صنعت، معدن و   قزوین  216
 قزویناستان تجارت 

      دستگاه روتو قرمز گرانول ساز چسب هاي گرما ذوب صنعت

سازمان صنعت، معدن و   قزوین  217
 قزویناستان تجارت 

راه اندازي خط اتوماتیـک آبکـاري گـالوالنیزه و ایجـاد الیـه یسـیو        صنعت
مقاوم به خوردگی با قابلیـت مقاومـت بـه خـوردگی سـفید بـاالتر از       

  ساعت در تست سالت اسپري 100

    

سازمان صنعت، معدن و   قزوین  218
 قزویناستان تجارت 

  304دانش فنی الکترو پولیش استیل تخت هاي  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   قزوین  219
 قزویناستان تجارت 

  سیستم انژکتور براي موتور سیکلت صنعت
  

    



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

سازمان صنعت، معدن و   قزوین  220
 قزویناستان تجارت 

پرکـردن و ایجـاد وکیـوم لولـه هـاي خـال خـو         سیستم اتوماسـیون  صنعت
  نگیري

  

    

سازمان صنعت، معدن و  قزوین  221
 قزویناستان تجارت 

ماده اي جهـت روکـش نمـودن قطعـات اسـتیل بعـد از وت پالسـت         صنعت
بدون نیاز به کوره و ماندگاري بـاال و پایـداري در مقابـل حـالل هـا و      

  مواد ضدعفونی کننده بیمارستانی

    

سازمان صنعت، معدن و  قزوین  222
 قزویناستان تجارت 

  3mچسب  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و  قزوین  223
 قزویناستان تجارت 

  انتقال فناوري دستگاه اکچو تور خطی صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و  قزوین  234
 قزویناستان تجارت 

  دستگاه جوش هات پلت صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   قزوین  225
 قزویناستان تجارت 

  فرموالسیون افزایش ارزش غذایی صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   قم  226
  قماستان تجارت 

  تولید قوطی فلزي زاویه دار با نقش برجسته صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   کرمانشاه  227
  کرمانشاهاستان تجارت 

  نایلون تولیديتقاضا تکنولوژي کاهش پرت فیلم  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   کرمانشاه  228
  کرمانشاه استان تجارت

  تقاضا تکنولوژي یکنواختی در رنگ مخازن پلی لتیلن تولیدي  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   گلستان  229
  گلستان استان تجارت

نـد  یتغییر تکنولـوژي پـاالیش روغـن کـار کـرده از اسـیدي بـه فرآ         صنعت
  غیر اسیدي

  

    



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

سازمان صنعت، معدن و   گلستان  230
  گلستاناستان تجارت 

  تولید گرانول سولفات آمونیوم به روش خشک  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   مازندران  231
  مازندراناستان تجارت 

  کاهش انتشار گازهاي آالینده از اگزوز دستگاه زباله سوز  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   مازندران  232
  مازندراناستان تجارت 

ــاي      صنعت ــان ه ــا و فرم ــاطی داده ه ــاي ارتب ــل ه ــت آوردن پروتک بدس
  ارتباطی ایسیو با دیاگ جهت برقراري ارتباط و دیاگ

    

سازمان صنعت، معدن و   مرکزي  233
  مرکزياستان تجارت 

  هاي هیدرولیکیآبگریز و عایق نمودن بوم باالبرنده  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   مرکزي  234
 مرکزياستان تجارت 

  پوشش کاري مخزن حاوي روغن هیدرولیک  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   مرکزي  235
 مرکزياستان تجارت 

  تکنولوژي طراحی و ساخت رایچر دیسک  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   مرکزي  236
 مرکزياستان تجارت 

  تغییرات ابعاديسخت کاري سطحی بدون ایجاد  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   مرکزي  237
 مرکزياستان تجارت 

  حذف فرآیند کروماته کاري صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   مرکزي  238
 مرکزياستان تجارت 

      اصالح و فرآیند پوششکاري قبل از رنگ صنعت

سازمان صنعت، معدن و   هرمزگان  239
  هرمزگاناستان تجارت 

  آب از تفاله خرماجداسازي  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   همدان  240
  همداناستان تجارت 

ــه    صنعت ــورد اســتفاده در تولیــد ســفال در خوش آهــک زدایــی از گــل م
  صنعتی سفال اللجین

    

سازمان صنعت، معدن و   همدان  241
  همداناستان تجارت 

دستگاه تشخیص عـدم چسـبندگی فویـل آلومینیـوم در کامپوزیـت        صنعت
  مرحله کنترل کیفی ها در

    



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

سازمان صنعت، معدن و   همدان  242
  همداناستان تجارت 

  سیستم تشخیص لحظه ایی رنگ کامپوزیت هاي تولیدي  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   یزد  243
  یزد استان تجارت

  بلندینگ وبسته بندي گریس  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   یزد  244
 یزداستان تجارت 

  رنگ صنعتیتولید   صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   یزد  245
 یزداستان تجارت 

  دهاي پالستیکی مخصوص حمل مرغبتولید س  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   یزد  246
 یزداستان تجارت 

  تولید لعاب کاشی و چینی  صنعت
  

    

سازمان صنعت، معدن و   یزد  247
 یزد استان تجارت

  تولید امولسیون از قیر  صنعت
  

    

سازمان   248
حمایت از 

مصرف 
کنندگان و 

تولید 
  کنندگان

سازمان حمایت از مصرف 
  کنندگان و تولید کنندگان

با توجه به اهمیت نظارت بـر بـازار و رعایـت حـق النـاس  در تمـامی         صنعت و تجارت
عرصه ها از جمله معامله و خریـد و فـروش کـه درهمـه دوران مـورد      

همـواره منـافع عمـوم مـردم بـر      توجه و تاکید امامان معصوم بوده و 
منافع فردي ارجحیت داشته لـذا الهـام از دسـتورات و رهنمودهـاي     
عملی نظارت در تاریخ اسالم مـی توتنـد مـدل عملیـاتی و اخالقـی      

  اعاده حق الناس و حق مصرف کننده را نمایان سازد.

ــر  بررســی شــیوه هــاي نظــارت ب
  بازار در حکومت اسالمی

  

سازمان   249
حمایت از 

مصرف 
کنندگان و 

  تولیدکنندگان

سازمان حمایت از مصرف 
  کنندگان و تولید کنندگان

از آنجا که پیشـگیري در نظـارت از اولویـت برخـوردار مـی باشـد و         صنعت و تجارت
تاثیر مهمی در ایجـاد امنیـت و آرامـش خـاطر در کشـور  دارد لـذا        
ــروز     ــل از ب ــگیري قب ــه پیش ــاربردي در زمین ــی ک ــتخراج روش اس

ــ ــروري  هرگون ــازار ض ــت و ... در ب ــود ، افــزایش قیم ه مشــکل ، کمب
  میباشد.

  
  

ــاي   ــی روش هـ ــه تطبیقـ مطالعـ
ــایر  ــگیرانه در سـ ــارت پیشـ نظـ

  کشورها و بومی سازي آن

  



/سازمان استان  ردیف
  کز/مر

عنوان پروژه پیشنهادي پژوهشی و   شرح مسئله  زمینه فعالیت   نام متقاضی
  فناوري 

  نوع پروژه 

سازمان   250
حمایت از 

مصرف 
کنندگان و 

تولید 
  کنندگان

سازمان حمایت از مصرف 
  کنندگان و تولید کنندگان

موجـود (سـنتی)در ایـران داراي مشـکالت      نظام بازرسـی و نظـارت    صنعت و تجارت
ــف،    ــطوح مختل ــوان در  س ــکالت را میت ــن مش ــت. ای ــددي اس متع
شــامل ســطح راهبــردي، ســاختاري، فرآینــدي و فنــاوري از جملــه 
سنتی بـودن شـیوه هـاي بازرسـی و نظـارت، رویکـرد منفعالنـه در        
بازرسی و نظارت، فقـدان انسـجام و یکپـارچگی نهـادي، سـاختاري      

ضـــعف در هوشـــمندي و چـــابکی در ســـاختارها و و مـــدیریتی، 
سیستمها مالحظه نمود لـذا نیـاز اسـت تـا بـا رویکـرد جدیـد و در        
قالب سیاست هـاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی بـازنگري الزم در نظـام       

  نظارت و بازرسی صورت پذیرد.

ــارت و  ــاي نظـ ــدوین روش هـ تـ
ــران در    ــازار در ایـ ــی بـ بازرسـ

سیاسـت   23راستاي اجـراي بنـد   
ــی   ــاي کل ــاد مقــاومتی  ه اقتص

  ابالغی مقام معظم رهبري

  

251  
  
  

سازمان 
حمایت از 

مصرف 
کنندگان و 

تولید 
  کنندگان

سازمان حمایت از مصرف 
  کنندگان و تولید کنندگان

با توجه بـه اهمیـت رضـایت مصـرف کننـده و تـاثیر آن بـر چرخـه           صنعت و تجارت
تولیـد، عرضــه و مصــرف محصــوالت، ســازمان حمایــت در راســتاي  
دستیابی به اهـداف و وظـایف مطـابق باتکـالیف قـانونی وهمچنـین       

، اجـرا و  1400دستیابی به اهـداف سـند چشـم انـداز ایـران در افـق       
قـانون اساسـی و اجـراي تکـالیف دینـی و مـذهبی        44تحقق اصـل  

خود سـنجش رضـایت مصـرف کننـدگان را در سـطحی گسـترده و        
ــ   ــه جانب ــت هم ــت حمای ــتمر در جه ــورت مس ــه ص ــر ب ــرا گی ه از ف

  تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ضروري و الزام آور می داند.

    سنجش رضایت مصرف کننده

  

  

 


