
49ح  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل 8711لغایت  8731عناوین و مشخصات طرحهای تحقیقاتی اتمام یافته از سال 

 

 مالحظات سال اجرا مجری دستگاه اجرایی عنوان طرح پژوهش ردیف

  1791-97 جهانگیر کنعانپور سازمان مسکن و شهرسازی بررسی سازمان فضایی سیستمهای شهری استان اردبیل 1

2 
پژوهش در میزان گرایش مردم استان به رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی 

 داخلی و خارجی و عوامل موثر بر آنها
  1791-97 شهامت هدایت -

7 
بررسی آموزشهای فنی و حرفه ای و ارتباط با نیازهای توسعه استان در 

 اجتماعی-برنامه سوم توسعه اقتصادی
  1791-97 داور سنایی ریزی سازمان مدیریت و برنامه

4 
ارزیابی تاثیر عملکرد کشت و صنعت مغان در تولید و اشتغال و روشهای 

 بهبود عملکرد آن
  1791-97 بهنام فتحی -

5 
جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی از طریق ایجاد صنایع تبدیلی 

 تالش مضاعف در رشد اشتغالزایی استان
  1791-97 رزمی-فتاحی دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل

6 
بررسی پتانسیل فلور گیاهی منطقه ، تجهیزات الزم و نیروی انسانی متخصص 

 شیمیایی-جهت ایجاد صنایع بسته بندی و تبدیلی گیاهان دارویی
  1791-97 خلیل زارع گلمغانی دانشگاه پیام نور اردبیل

9 
-91دوره )بررسی اقتصادی سرمایه گذاری در توسعه آبهای معدنی طی 

 ( و طرحی برای آینده سرعین1714
  1791-97 رحیم حسین زاده اداره کل امور آب

 بررسی رابطه بین نظام مالکیت و تخریب مراتع در استان اردبیل 1
مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور 

 دام جهاد
  1791-97 معیل علی اکبرزادهاس

  1791-97 خشنود علی زاده - تولید غذه های عاری از ویروس در سیب زمینی 7

11 
بررسی عوامل موثر برآسیب های اجتماعی زنان و مقایسه آن در مناطق 

 مرزی و غیرمرزی استان اردبیل
  1791-97 عذرا غفاری اداره کل بهزیستی

 تهیه و تنظیم : مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 



49ح  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل 8711لغایت  8731یافته از سال عناوین و مشخصات طرحهای تحقیقاتی اتمام 

 

 مالحظات سال اجرا مجری دستگاه اجرایی عنوان طرح پژوهش ردیف

11 
ارزیابی شیوه اجرای طرحهای هادی روستایی و نقش آن در توسعه روستایی 

 استان اردبیل 
  1797-11 حافظ باباپور بنیاد مسکن

12 
امکان ایجاد فرصتهای شغلی در استان اردبیل )کتاب راهنمای بررسی 

 اشتغال استان(
 استانداری

سازمان مدیریت و -استانداری

برنامه ریزی اعضای متخب 

 کمیته اشتغال و سرمایه گذاری
11-1797  

17 
مطالعه و شناسایی و تصحیح منابع درآمدی و ارائه راهکارهای عملی و 

 استان قانونی برای افزایش آن در
  1797-11 هاشم مظفری سازمان امور اقتصادی و دارایی

14 
تاثیر آلودگی چاههای جذبی در سطح شهر اردبیل بر روی سفره آب زیر 

 زمینی
  1797-11 رحیم سلیمی اداره کل امور آب

15 
راهکارهای جلب مشارکت مردمی در سرمایه گذاری طرحهای توسعه 

 منابع آب و آبهای معدنی
  1797-11 علی خاک نژاد امور آب اداره کل

16 
ارزیابی ظرفیت صادرات محصوالت صنعتی استان به کشورهای عضو اکو )با 

 تاکید بر مزیت نسبی منطقه(
 دانشگاه آزاد اسالمی

-یدکترابراهیم فتای

 بهروز رزمیدکتر
11-1797  

19 
نیاز سنجی و اولویت بندی فعالیتهای تحقیقاتی استان به امکان سنجی 

 اجرای آنها
  1797-11 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

 اداره کل امور عشایر های ایجاد اشتغال در کانونهای توسعه عشایری هبررسی زمین 11
-محسن پور-حمزه ای

 طهماسبپور
11-1797  

  1797-11 عبداله پیامی اداره کل تعاون ها کارگاهی در استان اردبیل زمینه های تشکیل تعاونی 17

21 
های مولد و اشتغالزا برای جوانان و فارغ  امکان سنجی تشکیل تعاونی

 التحصیالن دانشگاهی
  1797-11 عبداله پیامی اداره کل تعاون

 تهیه و تنظیم : مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری



49ح  

 مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیلسازمان  8711لغایت  8731عناوین و مشخصات طرحهای تحقیقاتی اتمام یافته از سال 

 

 مالحظات سال اجرا مجری دستگاه اجرایی عنوان طرح پژوهش ردیف

21 
بررسی تاالبها و منابع آبی استان اردبیل از نظر خصوصیات زیستگاهی و 

 پرورش آبزیان
 اداره کل محیط زیست

 -جباررحیم زاده

 ن شیخ جبارییحس
11-1797  

22 
پرورش نیمه طبیعی آهوی دشت مغان و احیای نسل بررسی امکان تکثیر و 

 این گونه در زیستگاه طبیعی
  1797-11 حسین شیخ جباری اداره کل محیط زیست

27 
بررسی آثار اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ارتباط با جمهوری آذربایجان در 

 استان اردبیل
  1797-11 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

24 

شهرستانهای استان با استفاده از شاخصهای مختلف اقتصادی ، نیاز سنجی 

اجتماعی و فرهنگی جهت توزیع متناسب و بهینه بودجه های سنواتی گام 

 اساسی در تامین عدالت اجتماعی

  1797-11 جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

  1711-17 مسعود خراط زبردست استانداری بررسی مشکالت اجتماعی ، اقتصادی زنان بی سرپرست و خود سرپرست 25

  1711-17 فریبا محمدلو استانداری نقش مشارکت زنان و دختران روستائی در توسعه مناطق روستایی 26

29 
بررسی مشکالت زنان و دختران روستایی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و 

 بهداشتی
  1711-17 سیدجواد سیدنواز ساعی استانداری

21 

های سالمتی و بهداشت عشایر استان اردبیل و ارائه بررسی وضعیت شاخص 

راهکارهای مناسب جهت ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به 

 عشایر کوچنده

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دکترهمایون صادقی 

 بازرگانی
17-1711  

  1711-12 علی پرزحمت معادنسازمان صنایع و  سنجش سطح تکنولوژی در واحدهای صنعتی و معدنی استان اردبیل 27

 تهیه و تنظیم : مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

  



49ح  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل 8711لغایت  8731عناوین و مشخصات طرحهای تحقیقاتی اتمام یافته از سال 

 

 مالحظات سال اجرا مجری دستگاه اجرایی عنوان طرح پژوهش ردیف

71 
راهکارهای توسعه مناطق روستایی استان در قالب شرکتهای تعاونی 

 روستایی
  1711-17 مرکز آموزش عالی تعاون اداره کل تعاون

  1711-12 دکترمحمد نریمانی دانشگاه محقق اردبیلی عوامل گرایش معتادین خود معرف به مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی 71

  1711-12 دکترکاظم هاشمی مجد دانشگاه محقق اردبیلی جیره غذایی شهروندان در استانبرآورد میزان ورود نیترات به  72

  1711-12 دکترجالل سیدشنوا دانشگاه محقق اردبیلی بهینه سازی مصرف انرژی الکترونیکی در ساختمانهای دولتی 77

74 
طراحی پهنه بندی اقلیمی با تکیه بر میزان انطباق شرایط اقلیمی با معماری و 

 شهری در استان اردبیل
 دانشگاه محقق اردبیلی

طاهر -زهرا پورخادم نمین

 باهر تاالری
12-1711  

75 
ارزیابی مقاومت ساختمانهای تازه ساخت شهرکهای اردبیل در مقابل 

 بارهای ناشی از زلزله
  1711-17 دکترهوشیار ایمانی دانشگاه محقق اردبیلی

  1711-12 دکترداریوش رضائی دانشگاه محقق اردبیلی صنعتی و تولیدی در شهرستان اردبیلمطالعه آالینده های مراکز  76

79 
بررسی علل تخلفات اداری کارکنان ادارات دولتی استان اردبیل در دوره 

 و ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از آن 99-97سه ساله 
  1711-17 دکتر پیرزاده جهاد دانشگاهی

71 
امکان تولید ارقام سخت)گندم ماکارونی( در منطقه اردبیل برای بررسی 

 حل معضالت صنعت استان
  1711-12 دکترحسین شهبازی جهاد دانشگاهی

  1712-16 دکتر حقیقت دانشگاه محقق اردبیلی طرح مطالعاتی تهیه راهبردها و استراتژی های توسعه استان 77

 توسعه و آینده نگریتهیه و تنظیم : مرکز آموزش و پژوهش های 

  



49ح  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل 8711لغایت  8731عناوین و مشخصات طرحهای تحقیقاتی اتمام یافته از سال 

 

 مالحظات سال اجرا مجری دستگاه اجرایی عنوان طرح پژوهش ردیف

41 

بررسی کارایی عملکرد شبکه بانکی و نقش بازار سرمایه در تامین مالی 

فعالیتهای اقتصادی و ارزیابی میزان موفقیت تسهیالت تکلیفی)بانکی( در 

 ایجاد اشتغال در استان اردبیل

  1712-16 دکتر حقیقت دانشگاه محقق اردبیلی

41 
بررسی امکان کاشت گیاه دارویی ماریتیغال در استان اردبیل و تعیین 

 بهترین تاریخ کاشت آن
 دانشگاه محقق اردبیلی

اصغری دکتر رسول 

 ذکریا
14-1712  

42 
مدیریت جمع آوری ، انتقال و دفن زباله در شهرهای استان با تاکید بر 

 بازیافت آن در شهرستان اردبیل
  1712-14 دکتر خیام دانشگاه آزاد اسالمی

  1712-17 زادگانکاظم غنی  جهاد دانشگاهی اردبیل بررسی و طراحی سوپر و ایزری سیستمهای رادیوئی مخابراتی استان 47

44 
ساله مناطق مرزی استان  21-51بررسی شیوع سیفلیس در جمعیت مردان 

 1712در سال 
 دانشگاه علوم پزشکی

 -دکتر همایون صادقی

 شهنام عرشی
14-1712  

  1712-11 عادل پیرایش مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی بررسی و مقایسه ارقام انگور مقاوم به خشکی در منطقه مشگین شهر 45

46 
تکثیرسریع شترهای دو کوهانه استان اردبیل از طریق انتقال جنین های آنها 

 به شترهای یک کوهانه
  1712-11 دکتر نیاسری جهاد کشاورزی

49 
بررسی نحوه کنترل علفهای هرز چند ساله گالیول وحشی و تلخه بیان در 

 بیله سوار و خلخال-مزارع گندم و حوبات منطقه گرمی
  1712-16 دکتر علی عبادی دانشگاه محقق اردبیلی

41 
بررسی باقیمانده سموم و مواد شیمیایی محصوالت سیب زمینی و گوجه 

 فرنگی در استان اردبیل
  1717-16 دکتر علی عبادی دانشگاه محقق اردبیلی

47 
گاما گرافی جوش سازه های فوالدی در اسکلت ساختمانهای در حال 

 احداث
  1717-15 دکترداریوس رضائی محقق اردبیلیدانشگاه 

 تهیه و تنظیم : مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری



49ح  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل 8711لغایت  8731عناوین و مشخصات طرحهای تحقیقاتی اتمام یافته از سال 

 

 مالحظات سال اجرا مجری دستگاه اجرایی عنوان طرح پژوهش ردیف

51 
استفاده از ضایعات کشاورزی منطقه اردبیل در پرورش قارچ خوراکی )طرح 

 بازیافت ضایعات کشاورزی(
  1717-14 زهرا عیوضی زهرا عیوضی

51 
تحقیق پیرامون طرحهای اصیل ورنی منطقه مغان و ارائه راهکارهای الزم 

 برای حفظ و توسعه آن
  1717-14 مریم داودی صنایع دستی

52 
بررسی منابع مختلف درآمدی جهت کشف منابع جدید درآمدی و راههای 

 وصول آن )با تاکید بر استان اردبیل(
  1717-16 آقای نوراللهی دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل

57 
بررسی میزان مشارکت اجتماعی مردم در مدیریت شهری و ارائه 

 راهکارهای توسعه مشارکت اجتماعی در روند توسعه
  1717-16 داود عبداللهی پژوهش علم و هنر آموزش و

  1714 دکتر حسین شهبازی دانشگاه آزاد اسالمی نیاز سنجی، تعیین اولویتهای پژوهشی و امکان سنجی اجرای آنها 54

55 
بررسی کاشت گونه های سریع الرشد در تثبیت و حفاظت کناری رودخانه 

 (1و تولید چوب در حوزه دره رود)
  1714-16 فرهاد قاسمی اقباش استان اردبیلجهاد دانشگاهی 

56 
 Papaverجمع اوری ، بررسی ستوژنیتکی و تعیین گونه های گیاه داروئی 

 (2در منطقه اردبیل)
  1714-16 مجتبی فتحی جهاد دانشگاهی استان اردبیل

59 

تعیین میزان بقایای آنتی بیوتیک های تتراسایکلین وکلرتتراسایکلین نمونه 

های شیر مصرفی مردم اردبیل و گوشت و برخی بافتهای خوراکی )کبد و 

و مقایسه ان با  HPLکلیه( گاو مربوط به کشتارگاه صنعتی اردبیل به روش 

 (11استاندارد مقادیر مجاز برخی کشورها و سازمان بهداشت جهانی )

مرکز تحقیقات کاربردی داروئی 

 تبریز

دکتر مهران مسگری 

 عباسی
19-1714  

51 
اندازه گیری میزان بهره وری واحدهای صنعتی استان و ارائه راهکارهای 

 (14محصول عمده صنعتی( ) 21ارتقاء آن )
  1714-19 دکترحسین علی پور جهاد دانشگاهی استان اردبیل

 پژوهش های توسعه و آینده نگری تهیه و تنظیم : مرکز آموزش و
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 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل 8711لغایت  8731عناوین و مشخصات طرحهای تحقیقاتی اتمام یافته از سال 

 

 مالحظات سال اجرا مجری دستگاه اجرایی عنوان طرح پژوهش ردیف

57 
منظور شناسایی مناطق اسیب پذیر)حساس( طبیعی استان اردبیل به 

 (15ساماندهی و مدیریت بالیای طبیعی در سطح استان)
  1714-11 دکتر بهروز دهزاد جهاد دانشگاهی استان اردبیل

61 
و  ICUمطالعه میزان بروز عفونتهای بیمارستان در بیماران ترومایی بخشهای 

 (17عوامل موثر بر آن )
  1714-19 دکتر شهرام حبیب زاده  دانشگاه علوم پزشکی

  1714-19 قنبر عبداله وند دانشگاه پیام نور مرکز مشکین شهر (21بررسی سرانه خدمات شهری در شهرهای استان اردبیل ) 61

62 
بررسی راهکارهای موثر در بهینه سازی ساختمان ها و مطالعه ی موردی آن 

 (27در سطح اردبیل )
  1714-19 سیدعلی کاظمی جهاد دانشگاهی استان اردبیل

67 
( برای تحمل به سرما در Cicerarietinumlامکان به گزینی نخود)بررسی 

 (77شرایط این و تیرو )
  1714-16 رباب قهرمانزاده دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل

64 

در ذرت زودرس و لوبیای  Intecroppingبررسی الگوی کاشت سیستم 

چیتی توده محلی مشگین شهر براساس عوامل اقلیمی و اقتصادی در مناطق 

 (76سردسیر)

 دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل
عزیز  -حسن بیگناه

 جوانشیر
19-1714  

65 
برای تولید دان مرغ و طیور در  Nalessbarlayبررسی سازگاری جو لخت 

 (79استان اردبیل)الگوی کشت جدید( )
 دانشگاه ازاد اسالمی اردبیل

–معرفت قاسمی 

 محمد ضعیفی زادهدکتر
11-1714  

66 
تعیین مناسبترین مدیریت بقایای گیاهی برای بهبود کیفیت خاکهای زراعی 

 (52استان اردبیل )
  1714-11 مجد دکترکاظم هاشمی دانشگاه محقق اردبیلی

69 
تعیین طول بهینه نوارهای )قاره ها( آبیاری در محصول سیب زمینی در انواع 

 (54بافت خاک )
 دانشگاه محقق اردبیلی

حجت قربانی واقعی و 

 همکاران
19-1714  
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61 

استفاده از سطوح مختلف پودر گوشت تولیدی کشتارگاه صنعتی دام اردبیل 

گوشتی و ارزیابی جایگزینی آن با پودر ماهی در جیره غذایی جوجه های 

 (59و 56)

  1714-16 جمال سیف دواتی دانشگاه محقق اردبیلی

67 
گزینش کلون های متحمل به شوری و خشکی در سیب زمینی با استفاده از 

 (51روش آزمون نتایج حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی )
 دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر رسول اصغری 

 ذکریا
19-1714  

 دانشگاه محقق اردبیلی (61تهدیدها و موانع آموزشی از راه دور در استان )فرصت ها ، امکانات،  91
–دکتر مسعود گنجی 

 مهدی معینی کیادکتر
19-1714  

91 
بررسی عوامل موثر در بروز اختالف خانوادگی و راهکارهای پیشگیری از 

 (64آن )
  1714-19 دکتر حسین گیوی دانشگاه محقق اردبیلی

  1714-16 دکتر محمد نریمانی دانشگاه محقق اردبیلی (65شناسی روانی در استان اردبیل )طرح جامع اسیب  92

97 
بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان و نقش پلیس در 

 (61آن با تاکید بر راهکارهای افزایش امنیت اجتماعی )
  1714 رسول عباسی دانشگاه محقق اردبیلی

  1714 نادر حاجلو جهاد دانشگاهی اردبیل (12انواع معلولیتها و عوامل مرتبط با آن در استان ) بررسی میزان شیوع 94

  1714-11 نصرت آقازاده جهاد دانشگاهی اردبیل (75)مطالعه دفع آبهای سطحی در شهر اردبیل  95

  1714-19 صادق طریق ازلی اردبیلجهاد دانشگاهی  (79پهنه بندی خطر لغزش شهرستان گیوی و ارائه راهکارهای آن ) 96

99 
در واحدهای  R&Dبررسی وضعیت و زمینه های رشد و توسعه مراکز 

 (115صنعتی و معدنی استان اردبیل)
  1714-11 عادل قربانی جهاد دانشگاهی

 تهیه و تنظیم : مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
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91 
بررسی دالیل عدم موفقیت طرحهای صنعتی راکد و نیمه راکد در استان 

 (117اردبیل )

موسسه پژوهشی فرهنگی 

 دارالحکمه اردبیل
  1714-16 اللهیعلی فضل 

97 
بررسی زمینه های ایجاد خوشه های صنعتی در استان با تاکید بر مزیت 

 (116های منطقه ای )
  1714-19 اسالم محمدی جهاد دانشگاهی استان اردبیل

 جهاد دانشگاهی استان اردبیل (119امکان سنجی احداث برج خدمات مهندسی و شهرک فناوری استان ) 11
ذاکر احد -ودود مبینی

 توسلی
11-1714  

11 

بررسی موانع و مشکالت موجود بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی استان 

اردبیل به کشورهای تازه استقالل یافته آسیای میانه و حوزه 

 (121گرجستان و ارمنستان( ) -قفقاز)آذربایجان

  1714-19 ابراهیم عبدی جهاد دانشگاهی استان اردبیل

12 
بالقوه مالیاتی استان اردبیل و امکان پیش بینی آن تا پایان برآورد درآمد 

 (177برنامه چهارم )
 جهاد دانشگاهی استان اردبیل

دکتر احمد جعفری 

 صمیمی
11-1714  

  1714-19 بالل خیرآور و همکاران سازمان مدیریت صنعتی بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در استان اردبیل 17

 

 آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگریتهیه و تنظیم : مرکز 

 


