
 استان اردبیل 1398سال  پژوهشیطرح های فراخوان 

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

چگونگی هزینه آن، طوریکه بتواند در راستای گسترش دامنه توسعه، بخش های دارای قابلیت توسعه و رفع موانع سایر بخش ها 

 ابی درجه توسعه یافتگی کشورها بشمار می رود.تاثیر گذار باشد از شاخص های اساسی در ارزی

کارگروه آموزش، پژوهش، فن آوری و نوآوری استان در راستای گسترش روحیه تحقیق و پژوهش و جهت دهی فعالیت های 

کاربردی سعی دارد بستر  تحقیقاتیپژوهشی به سمت اولویت های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قالب اجرای طرح 

 و پژوهش را برای محققین و پژوهشگران استان فراهم آورد. تحقیق

کلیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، بصورت مستقل و همچنین دستگاه های اجرایی، تولیدی، خدماتی و افراد حقیقی از طریق 

به آدرس یرخانه کارگروه های تعیین شده )که در دب گتکمیل و ارسال کاربر قیقاتی و پژوهشی می توانند باحمراکز و موسساتی ت

 : www.ardabil,mpo.ir استان که توسط  پژوهشیبوده( در قالب اولویت های  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موجود

 کارگروه تصویب شده در انجام طرح های پژوهشی، کاربردی مشارکت نمایند.

 می باشد. 11/08/1398خ رکاربرگ های طرح های پژوهشی به دبیرخانه روز شنبه موآخرین مهلت ارسال 

 دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فن آوری و نوآوری استان.

  نشانی: اردبیل شهرک اداری مرکز آموزش وپژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 33744211-13شماره تلفن:

ادی مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان اردبیل در عی طالق و ضا قزاردیده متزنان همسرآبررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در -1

 98سال 

 بررسی روشهای توسعه و تکثیر محصوالت فرعی جنگل ) مطالعه موردی : -2

 در جنگل فندوقلوی شهرستان نمین( vaccinium arctostaphylosسیاه گیله  گونه  

 ای حاتم مشه(.ارزیابی کمی ویژگیهای ساختاری جنگل های ارسباران )احیا و بازسازی جنگل ه-3

 در خوراک طیورTcp / mass کادیم، جیوه، سرب( به روش ،ارسینک) تعیین سطح آلودگی به فلزات سنگین-4

 فراورده های خام دامی تعیین میزان نوع رنگ های غیر مجاز در -5

 مطالعه و شناسایی محدوده کانون های مولد گردوغبار در استان و ارائه راهکارهای مدیریتی و اجرایی کنترل آنها. -6

 راهکارهای پیش گیری از آن.بررسی علل شیوع کودک همسری در استان اردبیل و -7

 طراحی الگوی مناسب جهت سنجش، مشاوره و آموزش قبل از ازدواج و تعیین اثربخشی آن. -8

هیدروکسی متیل فورفورال جهت جلوگیری از تقلبات و قیمت  -سطوح مختلف بر اساس ساکارز  درطرح پژوهشی درجه بندی عسل -9

 .اساس درجه مربوطهگذاری بر 

 ضییوابط ارائه و  منطقه هر بومی معماری اسییاس بر اسییتان سییطح در  گردی بوم های طرح برای معماری  الگوهای بررسییی و مطالعه-10

  بنا احداث

 پژوهش در خصوص نقوش سنتی و بومی، موتیف ها و المان های سنتی در بافته های داری و احیای آن )ورنی، گلیم، جاجیم و ...(. -11

صت های -12 سنجی فر شگری  امکان  شی به خدمات گرد شگری با عالیق ویژه و تنوع بخ سعه گرد سرمایه گذاری موجود با محوریت تو

 زمستانی.

http://www.ardabil,mpo.ir/
http://www.ardabil,mpo.ir/


 ارزیابی آسیب پذیری بناهای شهر اردبیل در زلزله )بر اساس آموزه های زلزله اخیر در کرمانشاه(.-13

 تاثیر بلوک های گازدار بتنی در صرفه جویی مصرف انرژی ساختمان.-14

مون مشکالت حاد، آسیب های اجتماعی و انتظارات جامعه ی زنان در استان و ارائه ی راهکارهای بررسی های علمی و پژوهشی پیرا -15

 .الزم

 .بخش مغان -دانشنامه تاریخ استان اردبیل  "تکمیل تدوین  -16

 .بررسی نقش مزیت های نسبی اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و زیرساختی استان در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی -17 

 بررسی علمی وپژوهشی پیرامون افزایش تکیه گاه های سالمت نظام اداری و مقابله با فسادهای احتمالی در آن.  -18

 نقش اردبیل در رشد و تکامل علوم اسالمی و تبیین اندیشه های شیعی در جهان.-19

 .مداخالت منجر به افزایش اهدای خون در جمعیتهای با تحصیالت دانشگاهی -20 

ن روش آموزش کارآفرینی با تکیه برمطالبات بین المللی و بررسی روش های آموزش کار آفرینی به منظور شناسایی اثربخش تری  -21

 سال. 18سال و باالتر از  18تا  12سال،  12مدل های موفق موجود در کشور برای گروههای سنی زیر 

گی جدید و امکان توسعه و بومی سازی آنها و ارائه راهکارهای حضور پایدار و موفق محصوالت مشاغل مطالعه و شناسایی مشاغل خان-22

 خانگی در بازارهای داخلی

 برسی نقش ارتباطات اجتماعی در شکل گیری فرهنگ عمومی استان -23

  بررسی نقش گفتگو در توسعه فرهنگی استان  -24

 در فرودگاه اردبیلی مه افزایش دقت در پیش بینی ها-25

و غده بذری سوپر البت و سیب زمینی خوراکی از نشاء غده بذری از نشاء میکروتیوبر، مینیتیوبر ی سیب زمینی بذرولیدتکان امبررسی -26

 گواهی شده

 مناطق روستایی و عشایری استان اردبیل ارائه راهکارهای به منظور افزایش بهره وری پرورش دام های پربازده سبک و سنگین در-27 

( در  Triticum .Istivum Lارزیابی پتانسیل عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم نان )  -28

 تحمل شرایط تنش خشکی آخر فصل

 ارزیابی انفرادی و ترکیبی گیاهان مورد مصرف شستشو به روش آزمایشگاهی تولید )درمنه، خارشتر و سالوال( -29

ر گونه های درختی غیر مثمر با استفاده از بسامی فاضالب شهری و تعیین توانمندی گونه های مختلف در ارزیابی سازگاری و استقرا -30

 در استان اردبیل (الییباترسیمی، کربن و فلزات سنگین )گیاه 

 سیب( –شلیل -یوه های سردرختی )هلوطرح جامع فراوری، بازاریابی و صادرات م-31

 وری، بازاریابی و صادرات محصوالت گلخانه ای.طرح جامع فرا  -32

 بررسی راه کارهای افزایش میزان تحمل به سرمای درختتان میوه هسته دار در استان اردبیل )مشکین شهر، گرمی، خلخال(. -33

 با تاکید بر بازار هدف صادراتی صوالت تولیدی استان بررسی آثار سیاستهای حمایتی بر صادرات مح-34

 تولیدی استان -رسی آثار برندسازی بر توسعه بازار صادرات محصوالت تولیدی و اشتغال واحدهای صنفی بر-35 



 رهای عملی شناسایی تنگناهای موجود در سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت استان و ارائه راهکا-36

 ای سرمایه گذاری دارای بیش امکان سنجی در بخش های صنعت، کشاورزی و گردشگری استان.مکان یابی طرح ه -37

 شناسایی و بررسی مهارت های الزم برای جوانان استان اردبیل برای ورود به بازار کار -38

فرهنگ و سنتهای  بررسی منابع طبیعی استان اردبیل با رویکرد شناسایی فرصت ها جهت توسعه ورزشهای بومی و محلی بر اساس -39

 .جامعه

 تحلیل و بررسی باشگاه های خصوصی در استان اردبیل و نقش آن در توسعه ورزش و ارائه راهکار  -40

 .بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر کیفیت روابط زوجین -41

 مراسمات مذهبی اردبیل و ارایه راهکار ها  بررسی آسیب شناسی عزاداری در -42

 بازشناسی زمینه های گردشگری و تاثیر ژئوتوریزم بر توسعه ی همه جانبه ی استان اردبیل  -43

تاریخی در توسعه ی  قلعه های باستانی در استان اردبیل و نقش آن ها به عنوان جاذبه های"بررسی و پژوهش های علمی و کاوش پیرامون  -44

 .صنعت گردشگری در استان 

 

 


