
 بسمه تعالی

 استان اردبیل 1400فراخوان طرح های پژوهشی سال 

پژوهش به عنوان موثرترین عامل در فرآیند رشد و توسعه کشورها مطرح می باشد. لذا میزان تخصیص اعتبارات 

پژوهشی و چگونگی هزینه آن، طوریکه بتواند در راستای گسترش دامنه توسعه، بخش های دارای قابلیت توسعه و 

موانع سایر بخش ها تاثیر گذار باشد، از شاخص های اساسی در ارزیابی درجه توسعه یافتگی کشورها به شمار رفع 

می رود. کارگروه آموزش، پژوهش ، فن آوری و نوآوری استان در راستای گسترش روحیه تحقیق و پژوهش و جهت 

و فرهنگی در قالب اجرای طرح تحقیق   دهی فعالیت های پژوهشی به سمت اولویت های توسعه اقتصادی ، اجتماعی

 کاربردی سعی دارد بستر تحقیق و پژوهش را برای محققین و پژوهشگران استان فراهم آورد.

کلیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، به صورت مستقل و همچنین دستگاه های اجرایی، تولیدی ، خدماتی و افراد 

پژوهشی می توانند با دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با  حقیقی از طریق مراکز و موسساتی تحقیقاتی و

سازمان  www.Ardabilmpo.irتکمیل و ارسال کاربرگهای تعیین شده )که در دبیرخانه کارگروه به آدرس 

استان که توسط کارگروه تصویب شده در مدیریت و برنامه ریزی استان موجود بوده( در قالب اولویت های پژوهشی 

کاربرگ های طرحهای Word مشارکت نمایند. آخرین مهلت ارسال فایل ی پژوهشی، کاربردی اانجام طرح ه

می باشد. به پروپوزالهای که ناقص ارسال شود ترتیب  17/7/1400به دبیرخانه روز شنبه مورخ Cd درقالب پژوهشی 

 اثر داده نخواهد شد.

 کارگروه آموزش، پژوهش، فن آوری و نوآوری استاندبیرخانه 

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی  -شهرک اداری-اردبیلنشانی: 

 215داخلی  -33744211-13شماره تلفن  -استان اردبیل

   رانندگی ارجاع شده به پزشکی قانونی استان اردبیل میزان اختالل شخصیت و مشکالت روحی و روانی بر رانندگان مرتکب تخلفات-1

 مطالعه و برنامه ریزی ساماندهی معیشتی عشایر ایل شاهسون-2

 بررسی موانع و راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دوران کرونا و پسا کرونا در استان اردبیل-3

 ان اردبیلاقلیم در است طراحی ارائه الگوی استاندارد اماکن ورزشی برمبنای -4

 شناسایی و تحلیل رفتار چهره های مشهور ورزشی استان اردبیل در فضای مجازی و الگوپذیری جوانان-5

http://www.ardabilmpo.ir/


 مطالعه روشهای استفاده از ظرفیت خیرین  در توسعه زیرساخت های ورزش استان اردبیل-6

 ای جسمانی و ورزشیکیفی سازی اوقاف فراغت زنان و دختران در خانواده با رویکرد مبتنی بر فعالیت ه-7

 بررسی موانع توسعه زنجیره های تولیدی بخش کشاورزی )مطالعه موردی باغات مشگین شهر(-8

 تاثیر سطوح آبیاری و کودهای تیوسولفات پتاسیم و نیتروژن بر کنترل عارضه ترک خوردگی غده ارقام سیب زمینی-9

 لکرد غده و کارائی مصرف آب ارقام سیب زمینیتاثیر سیستم آبیاری و کارنده های جدید سیب زمینی بر عم-10

 رقم بومی گالبی اردبیل با رقم تجاری درگزی در شهرستان اردبیل 3ارزیابی و مقایسه -11

 در شهرستان اردبیل)منطقه فرودگاه( WRFپیش بینی عددی رخداد مه با استفاده از مدل -12

 برآورد ضرایب منطقه ای کالیبراسیون رادار هواشناسی فرودگاه اردبیل -13

 ارائه راهکارها و پیشنهادات عملی در پیشگیری از آفات و بیماریهای جنگلی در جنگلهای شهرستان خلخال، نمین و مشگین شهر -14

 استان بررسی مقدار مایکوتوکسین ها در آرد و سبوس گندم تولیدی در کارخانجات آرد-15

طرح پژوهشی بررسی بسته بندی حلوای سیاه تولیدی استان با مواد زیست تخریب پذیر مناسب و بررسی هایی برای صادرات بهینه این محصول -16

 بعنوان محصول بومی با ارزش افزده باال

 اری های صنعتی استان اردبیل، روشهای واکسناسیون و میزان اثربخشی واکسن در مرغد IBو  NDبررسی سویه های غالب بیماری -17

 ونیک و ... و راههای عملی توسعه آن در جامعه استان اردبیلرمطالعه موانع و مشکالت صنعت چاپ و نشر در فروش آنالین، نشر الکت-18

 بررسی چگونگی آموزش هنر در استان اردبیل و تاثیر قومیت و زیست بوم در هنرهای محلی-19

 عالیت های مراکز موسیقی )انجمن ها ، موسسه ها و ...( و راههای اعتالی موسیقی در این مراکزمطالعه نقاظ ضعف و قوت ف-20

 بررسی موانع شکل گیری صنایع با فناوری باال و صنایع نو ظهور در استان و ارائه راهکارهای عملی توسعه این صنایع-21

 گرمی کروم منطقه طاووس درسی شهرستان-مطالعات اکتشاف مقدماتی نیکل-22

 ارزیابی کیفی ذخایر مواد معدنی استان )کائولن، بنتونیت و پرلیت( از دیدگاه خصوصیات فیزیکو شیمیایی و کاربرد آن در صنایع-23

 شناسایی عوامل موثر در بازارهای هدف صادراتی استان در صنایع غذایی و آشامیدنی -24

 رکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیلحداکثر سازی انتفاع استان اردبیل از ظرفیت بالقوه ش-25

 بررسی میزان اثربخشی تسهیالت مشاغل خانگی )مستقل و پشتیبان( در شهرستان اردبیل-26

 بررسی راهکارهای افزایش اثربخشی شرکت های تعاونی مرزنشینان در رشد و شکوفایی مناطق مرزی با رویکردهای جدید در استان اردبیل-27

مولفه های نشاط و امید در بین مردم استان و تاثیر آن بر کاهش بحران های اجتماعی )با تاکید  بر راهکارهای عملیاتی کوتاه مدت، شناسایی -28

 میان مدت و بلند مدت(



 دواج(یده طالق در استان )با تاکید بر  راهکارهای عملی مبتنی بر تحکیم خانواده قبل از ازدواج، حین ازدواج و بعد ازپدبررسی -29

 تدوین اطلس جامع فرهنگی و اجتماعی استان اردبیل )با تاکید بر مهندسی فرهنگی و آینده نگری فرهنگی و اجتماعی استان(-30

 مطالعه جامع پدیده خشونت در بین مردم استان و راهکارهای عملیاتی اجتماع محور برای برون رفت از آن-31

 ده فرهنگ های ضد اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعیبررسی تاثیر فضای مجازی در شکل گیری خر-32

 بررسی و پیاده سازی طرح فناورانه ساخت آسفالت حفاظتی از لجن فاضالب در شهرستان اردبیل -33

 ارائه فناوریهای نوین اجرایی برای دفع بهداشتی زباله در شهرستان اردبیل -34

 ایثاروشهادت درجامعه امروزی چالش ها وموانع اساسی پیش روی ترویج وتوسعه فرهنگ-35

 


