
 تعالی بسمه                                                                  

     كاربردي و فناورانه/محور توسعه/پژوهشي پروپزال/طرح درخواست -١ شماره فرم

 

   توسعه فناوري فرآوري مواد معدني و استحصال فلزات به روش هاي كم آب بر و خشك   :طرح عنوان  .١

  :طرح نوع

  کارآفرينی                    فناورانه                 کاربردی                   محور توسعه                        بنيادی

  :طرح کننده تعريف مطبوع وزارتخانه و شرکت/سازمان نام.  ٢

  زمان صنعت،معدن و تجارت سا  

 ).گردد قيد مبلغ پاسخ بودن مثبت صورت در لطفا( است؟ مالی حمايت يا و پژوهشی رديف دارای طرح آيا   .٣

  خير .................................................:شده گرفته نظر در اعتبار سقف  بله

 انتخاب را طرح سطح بودن مثبت صورت در( دارد؟ قرار مطبوع شرکت/سازمان پژوهشی های اولويت در طرح آيا .  ٤

 )کنيد

    جهانی اولويت              )   سرزمينی( ملی ولويتا                     )استانی( ای منطقه اولويت

  .نماييد بيان خالصه صورت به را آن مستقيم کاربردهای و پروژه/طرح تعريف ضرورت و داليل   .٥

با عنايت به اين كه بخش معدن يكي از محورهاي توسعه استان مي باشد و از طرفي كشف ذخاير جديد (مس، طال، كروميت  

،تيتانيوم و ...) نياز به احداث واحدهاي فرآوري و تكنولوژي فرآوري و استحصال مواد معدني به روش هاي كم آب بر و خشك 

ردي و فناورانه در بخش فرآوري و استحصال مواد معدني مي تواند منجر به رفع در استان دارد .لذا انجام پژوهش هاي كارب

  موانع و مشكالت فرآوري مواد معدني گردد و امكان بهره برداري و ايجاد ارزش افزوده و اشتغال پايدار در استان شود.

 از ای خالصه لطفا وجود صورت در( دارد؟ وجود مطبوع شرکت/سازمان در پروژه/طرح اين انجام از ای سابقه آيا.  ٦

  )گردد فرم اين ضميمه سوابق

   خير                                                                                                     بله

 خود اجرايی و پژوهشی مشکالت و مسائل حل قالب در دانشگاه با پژوهشی نامه تفاهم عقد به مايل سازمان آيا.  ٧

 باشد؟ می

  خير                                                                                  بله

  

 دانشگاه پژوهشی واحد با مستقيم ارتباط جهت مربوطه مسئول/واحد تماس اطالعات و نام .  ٨

 ٠٥٤-  ٣٣٢٣١٠٩٥ :تماس شماره                                       خانم مريم مالکی        :نظر مورد مسئول سمت و نام



 تعالی بسمه                                                                  

     كاربردي و فناورانه/محور توسعه/پژوهشي پروپزال/طرح درخواست -١ شماره فرم

 

                    سيمان، مس؛ ، بهينه سازي مصارف انرژي در واحدهاي صنعتي پرمصرف نظير صنايع فوالد  :طرح عنوان  .١

   مصالح ساختماني

  :طرح نوع

  کارآفرينی                   فناورانه                 کاربردی                   محور توسعه                        بنيادی

  :طرح کننده تعريف مطبوع وزارتخانه و شرکت/سازمان نام.  ٢

  سازمان صنعت ،معدن و تجارت 

 ).گردد قيد مبلغ پاسخ بودن مثبت صورت در لطفا( است؟ مالی حمايت يا و پژوهشی رديف دارای طرح آيا   .٣

  خير .................................................:شده گرفته نظر در اعتبار سقف  بله

 انتخاب را طرح سطح بودن مثبت صورت در( دارد؟ قرار مطبوع شرکت/سازمان پژوهشی های اولويت در طرح آيا .  ٤

 )کنيد

    جهانی اولويت              )   سرزمينی( ملی ولويتا                    )استانی( ای منطقه اولويت

  .نماييد بيان خالصه صورت به را آن مستقيم کاربردهای و پروژه/طرح تعريف ضرورت و داليل   .٥

و محدوديت هاي زيست محيطي، روشهاي بهينه سازي انرژي ميتواند كمك موثري در با توجه به كمبود منابع انرژي ، مالي 

  اجراي طرح هاي توليدي با منابع مشخص و محدود باشد.

 از ای خالصه لطفا وجود صورت در( دارد؟ وجود مطبوع شرکت/سازمان در پروژه/طرح اين انجام از ای سابقه آيا.  ٦

  )گردد فرم اين ضميمه سوابق

   خير                                                                                                     بله

 خود اجرايی و پژوهشی مشکالت و مسائل حل قالب در دانشگاه با پژوهشی نامه تفاهم عقد به مايل سازمان آيا.  ٧

 باشد؟ می

  خير                                                                                 بله

 دانشگاه پژوهشی واحد با مستقيم ارتباط جهت مربوطه مسئول/واحد تماس اطالعات و نام .  ٨

 ٠٥٤-  ٣٣٢٣١٠٩٥ :تماس شماره                                     مريم مالكي       :نظر مورد مسئول سمت و نام



 تعالی بسمه                                                                  

     كاربردي و فناورانه/محور توسعه/پژوهشي پروپزال/طرح درخواست -١ شماره فرم

 

پژوهش هاي كاربردي در زمينه بهبود و تأمين مواد مصرفي، لوازم ، تجهيزات و ماشين آالت معدني و    :طرح عنوان  .١

   صنايع معدني  

  :طرح نوع

  کارآفرينی                   فناورانه                 کاربردی                   محور توسعه                        بنيادی

  :طرح کننده تعريف مطبوع وزارتخانه و شرکت/سازمان نام.  ٢

  سازمان صنعت ،معدن و تجارت 

 ).گردد قيد مبلغ پاسخ بودن مثبت صورت در لطفا( است؟ مالی حمايت يا و پژوهشی رديف دارای طرح آيا   .٣

  خير .................................................:شده گرفته نظر در اعتبار سقف  بله

 انتخاب را طرح سطح بودن مثبت صورت در( دارد؟ قرار مطبوع شرکت/سازمان پژوهشی های اولويت در طرح آيا .  ٤

 )کنيد

    جهانی اولويت              )   سرزمينی( ملی ولويتا                    )استانی( ای منطقه اولويت

  .نماييد بيان خالصه صورت به را آن مستقيم کاربردهای و پروژه/طرح تعريف ضرورت و داليل   .٥

با عنايت به اين كه بخش معدن يكي از محورهاي توسعه استان مي باشد و از طرفي كشف ذخاير جديد (مس، طال، كروميت 

،تيتانيوم و ...) نياز به احداث واحدهاي فرآوري و تكنولوژي فرآوري و استحصال مواد معدني به روش هاي كم آب بر و خشك 

در استان دارد .لذا انجام پژوهش هاي كاربردي و فناورانه در بخش فرآوري و استحصال مواد معدني مي تواند منجر به رفع 

  موانع و مشكالت فرآوري مواد معدني گردد و امكان بهره برداري و ايجاد ارزش افزوده و اشتغال پايدار در استان شود.

 از ای خالصه لطفا وجود صورت در( دارد؟ وجود مطبوع شرکت/سازمان در هپروژ/طرح اين انجام از ای سابقه آيا.  ٦

  )گردد فرم اين ضميمه سوابق

   خير                                                                                                     بله

 خود اجرايی و پژوهشی مشکالت و مسائل حل قالب در دانشگاه با پژوهشی نامه تفاهم عقد به مايل سازمان آيا.  ٧

 باشد؟ می

  خير                                                                                 بله

 دانشگاه پژوهشی واحد با مستقيم ارتباط جهت مربوطه مسئول/واحد تماس اطالعات و نام .  ٨

 ٠٥٤-  ٣٣٢٣١٠٩٥  :تماس شماره                                     مريم مالكي       :نظر مورد مسئول سمت و نام



 تعالی بسمه                                                                  

     كاربردي و فناورانه/محور توسعه/پژوهشي پروپزال/طرح درخواست -١ شماره فرم

 

   توسعه فناوري هاي استحصال عناصر و مواد معدني از منابع آبي و شورابه اي استان   :طرح عنوان  .١

  :طرح نوع

  کارآفرينی                   فناورانه                 کاربردی                   محور توسعه                        بنيادی

  :طرح کننده تعريف مطبوع وزارتخانه و شرکت/سازمان نام.  ٢

  سازمان صنعت ،معدن و تجارت 

 ).گردد قيد مبلغ پاسخ بودن مثبت صورت در لطفا( است؟ مالی حمايت يا و پژوهشی رديف دارای طرح آيا   .٣

  خير .................................................:شده گرفته نظر در اعتبار سقف  بله

 انتخاب را طرح سطح بودن مثبت صورت در( دارد؟ قرار مطبوع شرکت/سازمان پژوهشی های اولويت در طرح آيا .  ٤

 )کنيد

    جهانی اولويت              )   سرزمينی( ملی ولويتا                    )استانی( ای منطقه اولويت

  .نماييد بيان خالصه صورت به را آن مستقيم کاربردهای و پروژه/طرح تعريف ضرورت و داليل   .٥

ذخاير جديد (مس، طال، كروميت با عنايت به اين كه بخش معدن يكي از محورهاي توسعه استان مي باشد و از طرفي كشف 

،تيتانيوم و ...) نياز به احداث واحدهاي فرآوري و تكنولوژي فرآوري و استحصال مواد معدني به روش هاي كم آب بر و خشك 

در استان دارد .لذا انجام پژوهش هاي كاربردي و فناورانه در بخش فرآوري و استحصال مواد معدني مي تواند منجر به رفع 

  مشكالت فرآوري مواد معدني گردد و امكان بهره برداري و ايجاد ارزش افزوده و اشتغال پايدار در استان شود. موانع و

 از ای خالصه لطفا وجود صورت در( دارد؟ وجود مطبوع شرکت/سازمان در پروژه/طرح اين انجام از ای سابقه آيا.  ٦

  )گردد فرم اين ضميمه سوابق

   خير                                                                                                     بله

 خود اجرايی و پژوهشی مشکالت و مسائل حل قالب در دانشگاه با پژوهشی نامه تفاهم عقد به مايل سازمان آيا.  ٧

 باشد؟ می

  خير                                                                                 بله

  

 دانشگاه پژوهشی واحد با مستقيم ارتباط جهت مربوطه مسئول/واحد تماس اطالعات و نام .  ٨

 ٠٥٤-  ٣٣٢٣١٠٩٥ :تماس شماره                                     مريم مالكي       :نظر مورد مسئول سمت و نام



 تعالی بسمه                                                                  

     كاربردي و فناورانه/محور توسعه/پژوهشي پروپزال/طرح درخواست -١ شماره فرم

 

   بررسي چالش ها و راهكارهاي توسعه فرش دستباف سيستان    :طرح عنوان  .١

  :طرح نوع

  کارآفرينی                   فناورانه                 کاربردی                   محور توسعه                        بنيادی

  :طرح کننده تعريف مطبوع وزارتخانه و شرکت/سازمان نام.  ٢

  سازمان صنعت ،معدن و تجارت 

 ).گردد قيد مبلغ پاسخ بودن مثبت صورت در لطفا( است؟ مالی حمايت يا و پژوهشی رديف دارای طرح آيا   .٣

  خير .................................................:شده گرفته نظر در اعتبار سقف  بله

 انتخاب را طرح سطح بودن مثبت صورت در( دارد؟ قرار مطبوع شرکت/سازمان پژوهشی های اولويت در طرح آيا .  ٤

 )کنيد

    جهانی اولويت              )   سرزمينی( ملی ولويتا                    )استانی( ای منطقه اولويت

  .نماييد بيان خالصه صورت به را آن مستقيم کاربردهای و پروژه/طرح تعريف ضرورت و داليل   .٥

در با توجه به قدمت فرش دستباف سيستان و موقعيت برتر اين فرش و نوع بافت در كشور طي سالهاي اخير اين صنعت 

كه اين مشكالت باعث افت ميزان بافت و همچنين باعث كاهش فروش در بازار است طقه سيستان دچار مشكالتي شده من

داخلي شده است كه با توجه به ظرفيت موجود و برنامه ريزي الزم نه تنها مي تواند در بازار داخل موقعيت بازار را تأمين كند 

  ايفا نمايد.  بلكه در بازارهاي جهاني نقش بسزايي را

 از ای خالصه لطفا وجود صورت در( دارد؟ وجود مطبوع شرکت/سازمان در پروژه/طرح اين انجام از ای سابقه آيا.  ٦

  )گردد فرم اين ضميمه سوابق

   خير                                                                                                     بله

 خود اجرايی و پژوهشی مشکالت و مسائل حل قالب در دانشگاه با پژوهشی نامه تفاهم عقد به مايل سازمان آيا.  ٧

 باشد؟ می

  خير                                                                                 بله

 دانشگاه پژوهشی واحد با مستقيم ارتباط جهت مربوطه مسئول/واحد تماس اطالعات و نام .  ٨

 ٠٥٤-   ٣٣٢٣١٠٩٥ :   تماس شماره                                     مريم مالكي       :نظر مورد مسئول سمت و نام



 تعالی بسمه                                                                  

     كاربردي و فناورانه/محور توسعه/پژوهشي پروپزال/طرح درخواست -١ شماره فرم

 

  تعيين اولويت ها و پتانسيل هاي سرمايه گذاري استان   :طرح عنوان  .١

  :طرح نوع

  کارآفرينی                   فناورانه                 کاربردی                   محور توسعه                        بنيادی

  :طرح کننده تعريف مطبوع وزارتخانه و شرکت/سازمان نام.  ٢

  سازمان صنعت ،معدن و تجارت 

 ).گردد قيد مبلغ پاسخ بودن مثبت صورت در لطفا( است؟ مالی حمايت يا و پژوهشی رديف دارای طرح آيا   .٣

  خير .................................................:شده گرفته نظر در اعتبار سقف  بله

 انتخاب را طرح سطح بودن مثبت صورت در( دارد؟ قرار مطبوع شرکت/سازمان پژوهشی های اولويت در طرح آيا .  ٤

 )کنيد

    جهانی اولويت              )   سرزمينی( ملی ولويتا                    )استانی( ای منطقه اولويت

  .نماييد بيان خالصه صورت به را آن مستقيم کاربردهای و پروژه/طرح تعريف ضرورت و داليل   .٥

پتانسيل هاي با توجه به ظرفيت استان به عنوان استان مرزي و داراي مزيت هاي توليدي و تجاري منحصر به فرد ، تعيين 

  سرمايه گذاري موجب استفاده حداكثري از قابليت هاي بالقوه استان خواهد شد .

 از ای خالصه لطفا وجود صورت در( دارد؟ وجود مطبوع شرکت/سازمان در پروژه/طرح اين انجام از ای سابقه آيا.  ٦

  )گردد فرم اين ضميمه سوابق

   خير                                                                                                     بله

 خود اجرايی و پژوهشی مشکالت و مسائل حل قالب در دانشگاه با پژوهشی نامه تفاهم عقد به مايل سازمان آيا.  ٧

 باشد؟ می

  خير                                                                                 بله

 دانشگاه پژوهشی واحد با مستقيم ارتباط جهت مربوطه مسئول/واحد تماس اطالعات و نام .  ٨

 ٠٥٤-  ٣٣٢٣١٠٩٥ :تماس شماره                                     مريم مالكي       :نظر مورد مسئول سمت و نام



 تعالی بسمه                                                                  

     كاربردي و فناورانه/محور توسعه/پژوهشي پروپزال/طرح درخواست -١ شماره فرم

 

  روش هاي تأمين منابع مالي در طرح هاي بزرگ سرمايه گذاري ( مانند طرح آريا تاير هامون )  :طرح عنوان  .١

  :طرح نوع

  کارآفرينی                   فناورانه                 کاربردی                   محور توسعه                        بنيادی

  :طرح کننده تعريف مطبوع وزارتخانه و شرکت/سازمان نام.  ٢

  سازمان صنعت ،معدن و تجارت 

 ).گردد قيد مبلغ پاسخ بودن مثبت صورت در لطفا( است؟ مالی حمايت يا و پژوهشی رديف دارای طرح آيا   .٣

  خير .................................................:شده گرفته نظر در اعتبار سقف  بله

 انتخاب را طرح سطح بودن مثبت صورت در( دارد؟ قرار مطبوع شرکت/سازمان پژوهشی های اولويت در طرح آيا .  ٤

 )کنيد

    جهانی اولويت              )   سرزمينی( ملی ولويتا                    )استانی( ای منطقه اولويت

  .نماييد بيان خالصه صورت به را آن مستقيم کاربردهای و پروژه/طرح تعريف ضرورت و داليل   .٥

هاي تأمين منابع مالي منجر به ايجاد با توجه به محدوديت هاي مالي سرمايه گذاران در اجراي طرح هاي بزرگ ، تعيين روش 

  انگيزه در سرمايه گذار و سرعت احداث و اجراي طرح خواهد گرديد.

 از ای خالصه لطفا وجود صورت در( دارد؟ وجود مطبوع شرکت/سازمان در پروژه/طرح اين انجام از ای سابقه آيا.  ٦

  )گردد فرم اين ضميمه سوابق

   خير                                                                                                     بله

 خود اجرايی و پژوهشی مشکالت و مسائل حل قالب در دانشگاه با پژوهشی نامه تفاهم عقد به مايل سازمان آيا.  ٧

 باشد؟ می

  خير                                                                                 بله

 دانشگاه پژوهشی واحد با مستقيم ارتباط جهت مربوطه مسئول/واحد تماس اطالعات و نام .  ٨

 ٠٥٤-  ٣٣٢٣١٠٩٥ :تماس شماره                                     مريم مالكي       :نظر مورد مسئول سمت و نام



 تعالی بسمه                                                                  

     كاربردي و فناورانه/محور توسعه/پژوهشي پروپزال/طرح درخواست -١ شماره فرم

 

  تدوين سند توسعه تجارت خارجي استان    :طرح عنوان  .١

  :طرح نوع

  کارآفرينی                   فناورانه                 کاربردی                   محور توسعه                        بنيادی

  :طرح کننده تعريف مطبوع وزارتخانه و شرکت/سازمان نام.  ٢

  سازمان صنعت ،معدن و تجارت 

 ).گردد قيد مبلغ پاسخ بودن مثبت صورت در لطفا( است؟ مالی حمايت يا و پژوهشی رديف دارای طرح آيا   .٣

  خير .................................................:شده گرفته نظر در اعتبار سقف  بله

 انتخاب را طرح سطح بودن مثبت صورت در( دارد؟ قرار مطبوع شرکت/سازمان پژوهشی های اولويت در طرح آيا .  ٤

 )کنيد

    جهانی اولويت              )   سرزمينی( ملی ولويتا                    )استانی( ای منطقه اولويت

  .نماييد بيان خالصه صورت به را آن مستقيم کاربردهای و پروژه/طرح تعريف ضرورت و داليل   .٥

به منظور رفع موانع و ايجاد زيرساخت هاي الزم توسعه تجارت خارجي ، صادرات غيرنفتي استان ، فعالسازي ظرفيت ها و 

مربوطه نظير منطقه ويژه اقتصادي سيستان و ميرجاوه، رونق تجاري بندر چابهار و بازارچه هاي مرزي و ... جهت پتانسيل هاي 

  رفع موانع قابل طرح مي باشد .

 از ای خالصه لطفا وجود صورت در( دارد؟ وجود مطبوع شرکت/سازمان در پروژه/طرح اين انجام از ای سابقه آيا.  ٦

  )گردد فرم اين ضميمه سوابق

   خير                                                                                                     بله

 خود اجرايی و پژوهشی مشکالت و مسائل حل قالب در دانشگاه با پژوهشی نامه تفاهم عقد به مايل سازمان آيا.  ٧

 باشد؟ می

  خير                                                                                 بله

 دانشگاه پژوهشی واحد با مستقيم ارتباط جهت مربوطه مسئول/واحد تماس اطالعات و نام .  ٨

 ٠٥٤-  ٣٣٢٣١٠٩٥  :ماست شماره                                     مريم مالكي       :نظر مورد مسئول سمت و نام
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