
شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

9126229547h.ebrahimi@modares.ac.irمهندس ابراهیمیتوافقیدفتر تجاری سازیتهرانتهران2مدیریت تکنولوژی-تامین مالی و جذب سرمایه1

9126229547h.ebrahimi@modares.ac.irمهندس ابراهیمیتوافقیدفتر تجاری سازیتهرانتهران2مشاوره توسعه کسب و کار2

9126229547h.ebrahimi@modares.ac.irمهندس ابراهیمیتوافقیدفتر کارآفرینیتهرانتهران2مدیریت کارآفرینی- آموزش و ترویج 3

9126229547h.ebrahimi@modares.ac.irمهندس ابراهیمیتوافقیمرکز رشد واحدهای فناورتهرانتهران4مشاوره فنی و تخصصی واحدهای فناور4

9126229547h.ebrahimi@modares.ac.irمهندس ابراهیمیتوافقیدفتر طرح و برنامهتهرانتهران1مدیریت و برنامه ریزی راهبردی5

شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

6
مطالعه های پنجره های فرصت فناوری و روندهای آینده آنها و فرصت های 

متناظر با آنها در کشور
تهرانتهران1

معاونت خط مشی و راهبری اجرای ستاد 

علم و فناوری
66976503arnaficy@yahoo.comعلیرضا نفیسیتوافقی

7
مطالعه وضعیت ارتباطات و خدمات متقابل دانشگاه، صنعت و جامعه در 

کشور
تهرانتهران1

معاونت خط مشی و راهبری اجرای ستاد 

علم و فناوری
66976503arnaficy@yahoo.comعلیرضا نفیسیتوافقی

تهرانتهران1مطالعه عملکرد شرکت های دانش بنیان در کشور8
معاونت خط مشی و راهبری اجرای ستاد 

علم و فناوری
66976503arnaficy@yahoo.comعلیرضا نفیسیتوافقی

تهرانتهران1مطالعه عملکرد نظام هدایت تحصیلی و استعدادیابی در کشور9
معاونت خط مشی و راهبری اجرای ستاد 

علم و فناوری
66976503arnaficy@yahoo.comعلیرضا نفیسیتوافقی

10
مطالعات پشتیبان جهت نگارش سند ملی فناورهای دیجیتال و هوش 

مصنوعی
تهرانتهران1

معاونت خط مشی و راهبری اجرای ستاد 

علم و فناوری
66976503arnaficy@yahoo.comعلیرضا نفیسیتوافقی

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

تسهيالت و مكانتعداد عضو هيأت علمي 

امكانات 

پيش بيني شده

(1399نيمه اول مرداد ماه )فرصت مطالعاتي 

عنوان واحد پذيرنده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در پارک علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده

تسهيالت و 

امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي
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شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

11
تدوین عوامل نادیده گرفته شده در سرمایه گذاری در بخش صنعتی و 

معدنی استان
گیالنگیالن1

سازمان صنعت، معدن تجارت استان 

سازمان دولتی- گیالن 
1333421699sm.moghaddas@yahoo.comدکتر مقدستوافقی

12
فقدان نظام داده کاوی از واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی استان گیالن 

بر پایه فناوری، مبتنی بر خروجی های آماری و تحلیلی داده ها
گیالنگیالن3

سازمان صنعت، معدن تجارت استان 

سازمان دولتی- گیالن 
1333421699sm.moghaddas@yahoo.comدکتر مقدستوافقی

گیالنگیالن1سیر نزولی سرمایه گذاری در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت13
سازمان صنعت، معدن تجارت استان 

سازمان دولتی- گیالن 
1333421699sm.moghaddas@yahoo.comدکتر مقدستوافقی

14
فقدان اطالعات الزم از کارایی و اثر بخشی سیاست ها و برنامه های حمایتی 

و تشویقی در حوزه صادرات تولیدات و محصوالت استان گیالن
گیالنگیالن2

سازمان صنعت، معدن تجارت استان 

سازمان دولتی- گیالن 
1333421699sm.moghaddas@yahoo.comدکتر مقدستوافقی

15
فقدان مستندات الزم از نیازهای آموزشی و پژوهشی واحدهای صنعتی و 

بخش بازرگانی استان گیالن
گیالنگیالن2

سازمان صنعت، معدن تجارت استان 

سازمان دولتی- گیالن 
1333421699sm.moghaddas@yahoo.comدکتر مقدستوافقی

شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

16Data  Management184842775محمد توانگریتوافقیاداره سیستم های ستادی- داده کاوی تهرانتهرانtavangari-m@parsian-bank.ir

17Data  and Analytic  G overnance184842776محمد توانگریتوافقیاداره سیستم های ستادی- داده کاوی تهرانتهرانtavangari-m@parsian-bank.ir

18
Data  Analytics

 (Descriptive , Prescriptive , C ognitive )
84842777tavangari-m@parsian-bank.irمحمد توانگریتوافقیاداره سیستم های ستادی- داده کاوی تهرانتهران1

84841251ghasemi.mehdi89@gmail.comقاسمی علی آبادیتوافقیمدیریت ریسک، تطبیق و مبارزه با پولشوئیتهرانتهران1انجام مطالعات مربوط به مدلسازی ریسک19

20
محاسبه هزینه فایده پولرسانی شعب تهران و شهرستان و ارائه مدل بهینه 

(مربوط به پروژه سه ساله مدیریت خزانه داری )
84842911سیامک مدیریتوافقیاداره خزانه داریتهرانتهران1

21
مربوط به پروژه سه ساله  ) مربوط به نیازمندیهای نرم افزاری  RFPتهیه 

(مدیریت خزانه داری
84842911سیامک مدیریتوافقیاداره خزانه داریتهرانتهران1

محورها و موضوعات مورد نياز

مكانتعداد عضو هيأت علمي 

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در بانک پارسيان

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده

تسهيالت و 

امكانات 

پيش بيني شده

عنوان واحد پذيرنده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيالن

رديف

تسهيالت و 

امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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84841130t_hamzei@yahoo.comطیبه حمزه ایتوافقیمدیریت سازمان وروش هاتهرانتهران1مدیریت فرایندهای کسب و کار22

23CRM84841188شهریتوافقیمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کارتهرانتهران2 مدیریت ارتباط با مشتریانmina.shahri.96@gmail.com

84841188mina.shahri.96@gmail.comشهریتوافقیمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کارتهرانتهران2برندینگ و ریبرندینگ24

84841188mina.shahri.96@gmail.comشهریتوافقیمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کارتهرانتهران2کمپین های تبلیغاتی و توسعه فروش25

توافقیمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کارتهرانتهران2نیاز سنجی از مشتریان26
/ ندا آهنگر

صبرا فریدون فر

84841180/

84841155
fereydoonfar@gmail.com

84841155fereydoonfar@gmail.comصبرا فریدون فرتوافقیمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کارتهرانتهران1انواع مدل های تامین شبکه شرکای تجاری باشگاه مشتریان27

84841186سمیرا نیک روتوافقیمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کارتهرانتهران1برنامه ریزی و توسعه فروش28

84841180ندا آهنگرتوافقیمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کارتهرانتهران1مطالعات اقتصادی بازار29

84841180ندا آهنگرتوافقیمدیریت بازاریابی و توسعه کسب و کارتهرانتهران1قیمت گذاری محصوالت و خدمات30

تهرانتهران1راهبردهای رقابت پذیری و نوآوری کسب و کارهای کوچک و متوسط31
مدیریت آینده پژوهی و تحقیقات

 بانکداری اسالمی
84843486مهرناز میرآخورلیتوافقی

تهرانتهران1مدلسازی و بهینه یابی پرتفوی دارایی ها با نگاهی بر منابع و مصارف32
مدیریت آینده پژوهی و تحقیقات

 بانکداری اسالمی
84843487اکرم بداغیتوافقی

تهرانتهران1تحلیل بازارهای پولی و مالی33
مدیریت آینده پژوهی و تحقیقات

 بانکداری اسالمی
84843496مهدی عرفانی رادتوافقی

تهرانتهران2راه اندازی اکوسیستم نوآوری34
مدیریت آینده پژوهی و تحقیقات

 بانکداری اسالمی
84843493الهام آقاسیتوافقی

تهرانتهران1ارائه مدل ها و ابزارهای جدید ئر حوزه بانکداری اسالمی35
مدیریت آینده پژوهی و تحقیقات

 بانکداری اسالمی
84843488زهیل چایچیتوافقی

36
 واحد ارزی در سطح شعب کشور و استان تهران 48چگونگی استقرار بهینه 

بانک پارسیان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه
84842633محمد داورنیاتوافقیمدیریت عملیات ارزیتهرانتهران1

84842633محمد داورنیاتوافقیمدیریت عملیات ارزیتهرانتهران1  در رابطه با مشتریان ارزی بانک پارسیانCRMتدوین مدل بهینه 37

38
قابل )تدوین مدل بهینه نظام جبران خدمت پرسنل ارزی بانک پارسیان 

(تعمیم به تمامی مشاغل تخصصی بانک
84842633محمد داورنیاتوافقیمدیریت عملیات ارزیتهرانتهران1

39
ا و .ا.تدوین مدل تعارض منافع بانک، مشتریان ارزی و بانک مرکزی ج

راهکارهای احتمالی
84842633محمد داورنیاتوافقیمدیریت عملیات ارزیتهرانتهران1

40
چگونگی تخصیص پرسنل ارزی به واحد های ارزی با استفاده از تکنیک 

های تصمیم گیری چند شاخصه
84842633محمد داورنیاتوافقیمدیریت عملیات ارزیتهرانتهران1

84842633محمد داورنیاتوافقیمدیریت عملیات ارزیتهرانتهران1مدل بهینه ارزیابی عملیاتی و فنی پرسنل ارزی شعب41

84842633محمد داورنیاتوافقیمدیریت عملیات ارزیتهرانتهران1 طرح کسب و کار بهینه عملیات ارزی بانک42

9127195825abbas.ardeshiri@yahoo.coعباس اردشیریتوافقیمدیریت روابط عمومیتهرانتهران1تبلیغات و تشریفات43

m

9127195825abbas.ardeshiri@yahoo.coعباس اردشیریتوافقیمدیریت روابط عمومیتهرانتهران1تحقیقات و برنامه ریزی اجتماعی44

m
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شعبان توکلی نیاتوافقیمدیریت آموزشتهرانتهران1توسعه /امکان سنجی، طراحی و پیاده سازی کانون های ارزیابی45
88980861-4

304داخلی 

شعبان توکلی نیاتوافقیمدیریت آموزشتهرانتهران1پیاده سازی استاندرادها و مدل های تعالی آموزش46
88980861-4

305داخلی 

شعبان توکلی نیاتوافقیمدیریت آموزشتهرانتهران1هدف گذاری و تدوین شاخص های آموزشی47
88980861-4

306داخلی 

شعبان توکلی نیاتوافقیمدیریت آموزشتهرانتهران1نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی48
88980861-4

307داخلی 

شعبان توکلی نیاتوافقیمدیریت آموزشتهرانتهران1اثربخشی و محاسبه بازگشت سرمایه در حوزه آموزش49
88980861-4

308داخلی 

شعبان توکلی نیاتوافقیمدیریت آموزشتهرانتهران1مهاجرت از آموزش به یادگیری50
88980861-4

309داخلی 

شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

9387662997rasoul.rajaei@gmail.comرسول رجاییواحد فناور نگار شهر دانشتهرانتهران1صنایع فرهنگی و خالق51

9387662997rasoul.rajaei@gmail.comرسول رجاییواحد فناور نگار شهر دانشتهرانتهران1مسئولیت اجتماعی52

9387662997rasoul.rajaei@gmail.comرسول رجاییواحد فناور نگار شهر دانشتهرانتهران1هوشمند سازی و اقتصاد دیجیتال53

مكان

عنوان واحد پذيرنده

تسهيالت و 

امكانات 

پيش بيني شده
مشارکت در سهام 

داری، همکاری با 

پروژه های وزارت 

فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، بنیاد 

ملی نخبگان و 

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در واحد فناور نگار شهر دانش

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

تعداد عضو هيأت علمي 
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شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

9188650709ghazanfarirasool1364@gmaرسول غضنفریتوافقیتحقیق و توسعهدلیجانمرکزی1استفاده از فناوری نانو در عایق های رطوبتی54

il.com

شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

55
حل مسایل داده های کالن ترافیکی با مدل ها و الگوریتم های بهینه سازی 

ریاضی
1

خراسان 

رضوی
تیم ترافیک و دادهمشهد

سیستم های 

سخت افزاری و 

دیتابیس های 

مورد نیاز

9153174898bakhshaei@rajman.orgحسین بخشائی

شهراستانهردوزنمرد
نام و نام 

خانوادگي
ايميلفكسشماره تلفن

1تولید گل و گیاهان زینتی56
خراسان 

رضوی
9930976592jrad1343@yahoo.comجوادی رادتوافقیواحد تحقیقات تولید گل های شاخه بریدهمشهد

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت ايزوگام فراز دليجان

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده

تسهيالت و 

امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در شرکت سازه هاي اطالعاتي راژمان

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده

تسهيالت و 

امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي

اولويت ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در مجتمع گلخانه اي پرديس صحرا نيشابور

محورها و موضوعات مورد نيازرديف

مكانتعداد عضو هيأت علمي 

عنوان واحد پذيرنده

تسهيالت و 

امكانات 

پيش بيني شده

مشخصات مسئول هماهنگي و پاسخگويي
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