
 (1398سال ) سمنان مصوب در شورای برنامه ریزی و توسعه استانعناوین طرح های پژوهشی 

 زمینه عنوان طرح ردیف کمیته

کمیته صنعت، 

 معدن و تجارت

1 

 ایجاد رب تاکید با راهكارها ارائه و استان های پتانسیل و صنعتی واحدهای تنگناهای و مسائل شناسایی

 سمنان استان در مسئله بانک
 شناسی آسیب

 معدن اشتبهد ، صنعت ، کشاورزی حوزه با مرتبط فناوری در زئولیت معدنی ماده بكارگیری سنجی امكان 2

3 

 مخا از جلوگیری هدف با استان دار اولویت معدنی مواد سازی تجاری و تولید تامین، زنجیره طراحی

 معدنی مواد فروشی
 معدن

کمیته آب، 

کشاورزی، 

محیط زیست و 

 منابع طبیعی

 کشاورزی سمنان استان ای گلخانه محصوالت توسعه جامع مطالعه 4

5 

 رهایراهكا ارائه با استان بیمارستانی و ویژه پسماندهای مدیریت جامع مطالعه و یابی مكان بررسی

 شهرستان تفكیک به اثرات کاهش مناسب
 زیست محیط

6 
 ناطقم بندی پهنه در آبخیز حوزه کمكی متغیرهای و دورسنجی ، رقومی برداری نقشه قابلیت ارزیابی

 ( دامغانرود آبخیز حوزه:  موردی مطالعه) رواناب تولید مستعد و آبی فرسایش به حساس
 کشاورزی

7 

 استفاده با پایدار شرب آب تامین جهت (MED) پربازده حرارتی کن شیرین آب سیستم ساخت و طراحی

 خورشیدی انرژی از گیری بهره با و سمنان استان دسترس در شور آب منابع از
 آب

 کمیته گردشگری

 گردشگری تمسیس پویایی رویكرد با کویر گردشگری مقاصد های ظرفیت کیفی و کمی جامع راهبردهای ارائه 8

 گردشگری سمنان استان گردشگری جامع طرح سازی هنگام به و بازنگری 9

 گردشگری سمنان استان در عشایری و روستایی گردشگری و بومی مدل تبیین و طراحی 10

کمیته فناوری 

 ITاطالعات 

 کشاورزی قنوات بازسازی و مرمت شناسایی برای ربات ساخت و طراحی 11

 فناوری مجازی فضای مخاطرات و ها تهدید با والدین آشنایی سامانه اندازی راه و طراحی 12

کمیته آموزشی، 

فرهنگی، 

اجتماعی و 

 سالمت

13 
 و سمنان استان متوسطه آموزان دانش زندگی از ورضایت روانی سالمت اجتماعی، نشاط بررسی

 آن بر موثر اجتماعی عوامل
 انسانی علوم

 انسانی علوم حرکتی سواد ارتقاء رویكرد با دبستانی پیش دوره در یادگیری و بازی تلفیقی الگوی طراحی 14

15 

 عمران و توسعه تعاونیهای در ای توسعه بنیادهای و مردمی مشارکت بر موثر راهبردهای تدوین و تبیین

 اجتماعی کارآفرینی رویكرد با شهرستانی
 انسانی علوم

 انسانی علوم گردشگری توسعه گذاری سرمایه برای مذهبی-فرهنگی فضاهای اقتصادی های ظرفیت بررسی 16

 انسانی علوم استان آفرین کار زنان توانمندی معرفی و توسعه منظور به عملی راهكارهای ارائه 17

 شناسی آسیب مناسب راهكارهای ارائه و استان اقتصادی توسعه در زنان مشارکت میزان شناسی آسیب 18

 اقتصادی استان در وقف منابع ارتقای منظور به عملیاتی راهبردهای بررسی 19

 انسانی علوم سمنان استان های شهرستان بومی های لهجه و ها گویش مطالعه 20

 


