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 1400های اجرایی استان بوشهر های پژوهشی دستگاهفراخوان اولویت

 

 عنوان طرح/ اولویت پژوهشی محورهای تحقیقاتی ردیف

 حقوقی امور و بازرگانی ،اقتصاد ،مدیریت 1

و  المللنیبتحلیل وضعیت تولیدات داخلی استان در سطح 
 بازارهای صادراتی مناسب با تولیدات استان بوشهرتعیین 

پژوهش راهبردی توسعه بازار فروش تولیدات مزیت دار 
 استان یدستعیصنا

استان و طراحی  یهاشهرستان افزودهارزشتهیه حساب تولید و 
 یروزرسانبهسیستم پایش و 

بررسی و شناسایی مشاغل خانگی جدید و امکان گسترش و 
 آنها در استان بوشهر یسازیبوم

 زانیبر منظارتی درون دستگاهی  یهاستمیسبررسی کارایی 
 پیشگیری از وقوع تخلف و جرم

بررسی میزان شیوع بیکاری )اثبات شیوع( نرخ پایین اشتغال و 
 نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان

 یهااستانگردشگری  یهاتیقابلبررسی ظرفیت همگرایی 
 محوریت استان بوشهرجنوبی با 

 یعیمنابع طب و آب ،کشاورزی 2

های شهری پساب) آب غیرمتعارف از منابعاستفاده  یسنجامکان
 انداختن ریتأخ به کردیبا روراهکارهایی  عنوان( بهیو صنعت

 تهدیدات بحران منابع آب

های تناسب اراضی برای کشت گیاهان مختلف در تهیه نقشه
 استان بوشهر
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تدوین الگوی مدیریت محلی در مناطق روستاهای استان با تأکید 
 بر حکمرانی مطلوب

 در بحث آبزیان ینیو کارآفربر روی موقوفات  یگذارهیسرمانحوه 

 پرورش میگوتدوین استاندارد آیین کار 

 خشکسالی در استان بوشهر ینیبشیپپایش و 

 یهاکانوندر  یلیع تبدیجاد و توسعه صنایا یچگونگ یبررس
 انونکت هر یوضع بهباتوجهاستان  یریعشا

 یریعشا یهابافتهدست  یش بازار پسندیافزا یارهاکراه یبررس

 اطالعات و ارتباطات یمعادن و فناور،صنایع 3

مدل جامع متوازن و راهکارهای اجرایی برای افزایش تعداد و ارائه 
بنیان در اقتصاد های فناور و دانشضریب تأثیرگذاری شرکت

 استان بوشهر

های بزرگ صنایع و ارزیابی و تعیین ردپای کربنی ناشی از فعالیت
 کشاورزی و خدمات در استان بوشهر

گیری صنایع با فناوری باال و صنایع نوظهور در بررسی موانع شکل
 استان و ارائه راهکارهای عملی توسعه صنایع

استان و تهیه برنامه  دارتیاولو عیدر صنا یوربهرهبررسی 
 در این صنایع یوربهرهعملیاتی جهت افزایش 

توزیع بر  یهاشبکهاتوماسیون  ریتأثمطالعه فنی و اقتصادی 
 شبکه توزیع یآورتابمیزان 

بازرسی بر مبنای ریسک در شیرهای اطمینان ایستگاه تقویت 
 فشار گاز

 خوارنفت یهاسمیکروارگانیمبررسی امکان استفاده از متدولوژی 
 لوله در خطدر هضم پسماندهای حاصل از پیک رانی 
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 و نقل و عمرانحمل  4

تهیه برش استانی برنامه راهبردی صنایع دریایی استان با اولویت 
 ساخت و تعمیر شناور

 ونقلحملتهیه سند برنامه استراتژیک 

ارزیابی و تحلیل تهیه طرح جامع مسکن استان بوشهر بر اساس 
 شرایط اجتماعی و اقتصادی

5 
و  یانسانو علوم ی، اجتماعیامور فرهنگ

 یاسالم

 پیشگیری از خودکشی یاچندمرحلهطرح جامع 

 یهاروشمدل بومی استان و  بهباتوجهتحلیل وضعیت طالق 
و مدیریت ارتقای  از طالقو پیشگیری  امر کاهشدر  یامداخله

 سالمت خانواده

پیش روی توسعه فرهنگی  یهابیآسشناسایی و تحلیل موانع و 
 در بین جوانان

 برش استانی مهندسی فرهنگی کشور یسازیاتیعمل

 استان بوشهر یشناسکتابتهیه مجموعه 

 


