طرحهای برون دانشگاهی سال 6931
رديف

دانشکده

گروه
آموزشی

مجری طرح

همکار
طرح

6

کشاورزی

گیاهپزشکی

دکتر حبیب اله چاره گانی

-

0

علوم انسانی

علوم اجتماعی

دکتر سید صمد بهشتی

-

9

علوم انسانی

روانشناسی

دکتر ناصر نوشادی

.....

4

علوم انسانی

روانشناسی

دکتر فريبرز نیکدل

...........

0

علوم انسانی

علوم اجتماعی

دکتر رامین مرادی

سازمان
عنوان پژوهش

طرف
قرارداد

بررسی تأثیر نانو سیلیسم خضراء

شرکت

بر فعالیت نماتد مولد غده گونه

صدور احرار

 Meloidogyne Javanicaو

شرق

تاريخ
شروع
6931/10/16

مبلغ کل
قرارداد (به
ريال)
0101110111

گوجه فرنگی آلوده به آن در
شرايط گلخانه
بررسی میزان رضايت مشترکین

شرکت گاز

خانگی 0صنعتی و تجاری گاز

استان ک.ب

6931/10/01

60101110111

طبیعی از خدمات شرکت گاز
استان کهگیلويه و بوير احمد 0جمع
آوری و تحلیل نتايج بدست آمده و
ارائه پیشنهادات اصالحی طبق
متدهای علمی
بررسی اثر بخشی برنامه های

سازمان

توانمند سازی معلولین استان

بهزيستی

کهگیلويه و بويراحمد به روش

6931/10/16

61001110111

استان ک.ب

ارزشیابی متمرکز بر بهره وری
بررسی عوامل موثر بر خشونت و

سازمان

گرايش به خشونت علیه زنان در

بهزيستی

استان کهگیلويه و بويراحمد

استان ک.ب

دکتر

تحلیل جامعه شناختی موانع و

اداره کل

محمد رضا

تناقص های سیاسگذاری فرهنگی

فرهنگ و

فیروزی

در حوزه فرهنگ عمومی

ارشاد

1

علوم انسانی

روانشناسی

دکتر علی تقوائی نیا

..............

« بررسی تأثیر متقابل آسیب های

ستاد مبارزه

اجتماعی ناشی از اعتیاد و ساير

با مواد مخدر

1

کشاورزی

جنگلداری

دکتر محسن آرمین

..........

0

کشاورزی

جنگلداری

دکتر محسن آرمین

..........

6931/10/16

6931/10/61

61001110111

00101110111

اسالمی
6931/16/60

1101110111

مولفه ها ( بیکاری 0فقر 0طالق و ...
) در استان کهگیلويه و بويراحمد

مکان يابی مناطق مناسب احداث

اداره کل امور

سامانه های استحصال آب باران با

عشاير

هدف تأمین آب مورد نیاز دام

استان

جامعه عشايری با استفاده از

کهگیلويه و

سنجش از دور و سیستم اطالعات

بويراحمد

6931/61/10

60101110111

جغرافیايی – مطالعه موردی
عشاير شهرستان های بهمئی و
لنده در استان کهگیلويه و
بويراحمد
بررسی وضعیت گردشگری استان

اداره کل

کهگیلويه و بويراحمد از منظر آب و

هواشناسی

هواشناسی

استان
کهگیلويه و
بويراحمد

6931/10/16

0100110111

رديف

دانشکده

گروه

همکار

مجری طرح

آموزشی

سازمان

طرح

عنوان پژوهش

زينب هاشمی

.............

61

فنی و مهندسی

مکانیک

دکتر کورش گودرزی

66

علوم انسانی

روانشناسی

دکتر محمد رضا فیروزی

60

علوم انسانی

روانشناسی

دکتر ناصر نوشادی

............

69

علوم انسانی

روانشناسی

دکتر فريبرز نیکدل

64

علوم انسانی

روانشناسی

دکتر ناصر نوشادی

............

60

علوم انسانی

روانشناسی

دکتر محمد رضا فیروزی

دکتر شیر

طرف
قرارداد

3

بیرون از دانشگاه

نقش بانوان در اهداء خون :بررسی

سازمان

روند اهداء خون توسط بانوان

انتقال خون

استان کهگیلويه و بوير احمد طی

استان ک.ب

تاريخ
شروع
6931/16/16

مبلغ کل
قرارداد (به
ريال)
01111111

سالهای  6904تا 6934
احمد

استفاده از اجکتور در سیستم

شرکت گاز

بهرامی0

تزريق مرکاپتان در گاز مصرفی

استان ک.ب

6931/10/00

146003011

محمود
حبیبی پور
دکتر شیر

ارائه مدلی برای تعهد زناشويی بر

اداره کل

علی

اساس ويژگی های شخصیت0

بهزيستی

خرامین

سبک های دلبستگی 0سبک های

استان ک.ب

6931/11/16

61101110111

مقابله و متغیرهای دموگرافیک با
نقش واسطه ای رضايت زناشويی0
طرحواره های ناسازگار در استان
ک.ب
ارزيابی اثر بخشی تسهیالت

اداره کل

پرداختی اداره کل بهزيستی و

بهزيستی

کمیته امداد امام خمینی (ره) در

استان ک.ب

6931/11/16

61101110111

ايجاد اشتغال پايدار بر اساس
رويکرد گروههای ذينفع
...............

بررسی عوامل مؤثر بر خشونت و

اداره کل

.

گرايش به خشونت علیه زنان در

بهزيستی

استان کهگیلويه و بويراحمد

استان ک.ب

ارزيابی اثر بخشی تسهیالت

اداره کل

پرداختی اداره کل بهزيستی و

بهزيستی

کمیته امداد امام خمینی (ره) در

استان ک.ب

6931/11/16

6931/11/16

61001110111

61101110111

ايجاد اشتغال پايدار بر اساس
رويکرد گروههای ذينفع
ارائه مدلی برای تعهد زناشويی بر

اداره کل

علی

اساس ويژگی های شخصیت0

بهزيستی

خرامین

سبک های دلبستگی 0سبک های

استان ک.ب

6931/11/16

61101110111

مقابله و متغیرهای دموگرافیک با
نقش واسطه ای رضايت زناشويی0
طرحواره های ناسازگار در استان
ک.ب

جمع کل قراردادها

0046409030011

