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 اعتبار مصوب کمیته پژوهش عنوان طرح تحقیقاتی نام دستگاه ردیف

1 
اداره کل پزشکی 

 استان قانونی
شناسایی ترکیبات روان گردان در داروهای گیاهی عرضه شده در عطاری 

 .1397های اردبیل در سال 
 میلیون ریال 60

 

2 

اداره کل اوقاف 
و امور خیریه 

 استان 

مردم به وقف و موقوفات به منظورایجاد وقف راهکارهای افزایش اعتماد 
 های جدید و متناسب با نیازهای روز استان

 میلیون ریال43

3 

اداره کل منابع 
طبیعی و 

آبخیزداری 
 استان 

بررسی تغییرات کاربری اراضی مرتعی استان اردبیل در سی سال گذشته 
با استفاده از سنجش از دور و مدل  2050و شبیه سازی آن برای سال 

CLUE-s 

براساس فهرست بهاء 
میلیون  186سازمان تا سقف 

 ریال صورت گیرد

4 
اداره کل شیالت 

 استان 
منظوره پرورش ماهی قزل بررسی و مطالعه پساب مزارع و استخرهای دو 

 آال بر محصوالت کشاورزی.
 میلیون ریال25

5 

اداره کل زندانها 
و اقدامات تامینی 
 و تربیتی استان 

بررسی شیوه های اجرا و گسترش بند پاک )بند عاری از تخلف(  -1
 در زندان و ارزیابی اثربخشی آن.

 بررسی و مطالعه سالمت روان کارکنان زندان و ارائه راهکارهای -2
 ارتفای آن

 میلیون ریال 70
 

 میلیون ریال 70
 

6 
اداره کل 

 دامپزشکی استان 
بررسی نقش ویژگیهای میکروبی و شیمیائی دان و آب در تشدید  .1

 عالئم سندروم تنفسی طیور.

 میلیون ریال115

7 

اداره کل حفاظت 
محیط زیست 

 استان 

کیفی آب بررسی و شناسایی منابع آالینده دریاچه شورابیل و بررسی 
 دریاچه و تحلیل عوامل آالینده و ارائه راه کارها

 میلیون ریال45

8 
اداره کل 

 بهزیستی استان 

ارزیابی مشکالت سلوکی و مدل سازی برنامه حمایتی موثر  .1
جهت کاهش این مشکالت در میان افراد تحت پوشش دفتر 

 شبه خانواده بهزیستی استان اردبیل.

با نیازهای واقعی گروه های بررسی تطبیق خدمات توانبخشی  .2
 هدف و ارائه راهکار )در سطح استان اردبیل(.

بررسی اثربخشی برنامه های غربالگری بینایی و شنوایی در  .3
 پیشگیری از معلولیت در استان اردبیل.

بررسی عملکرد خدمات مراکز مشاوره در حل اختالفات زناشویی  .4
 بر اساس پرونده های مراجعین.

 میلیون ریال 60
 
 

 میلیون ریال 60
 

 میلیون ریال 60
 

 میلیون ریال 60
 

9 
اداره کل 

 استاندارد استان 
 میلیون ریال 41 بررسی عناصر سنگین موجود در شیرهای خام استان اردبیل .1

10 

میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

گردشگری 
 استان 

پژوهشی در مستندات و مستندنگاری، وضعیت سنجی، آسیب شناسی، 
گونه شناسی سنگ های شهریئری طرح های حفاظت و  منشایابی و
 مرمت سیار.

 میلیون ریال 146
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11 
اداره کل راه و 

 شهرسازی استان 

ارزیابی آسیب پذیری بناهای شهر اردبیل در زلزله )بر اساس  .1
 آموزه های زلزله اخیر در کرمانشاه(.

تاثیر بلوک های گازدار بتنی در صرفه جویی مصرف انرژی  .2
 ساختمان.

 میلیون ریال 57
 

 میلیون ریال 60

 استانداری اردبیل 12

 تاریخی شهرهای پیرامون وتاریخی شناختی باستان های بررسی 1
 های )شهرستان مغان ی منطقه در ورثان و باجروان برزند،
 آباد( بارس و سوار بیله گرمی،

 سرما به مقاومت افزایش جهت کاربردی های حل راه بررسی 2
 استان در شده کاشته معتدله مناطق میوه دردرختان

 "اردبیل بخش -اردبیل استان تاریخ دانشنامه" تدوین تکمیل 3

بررسی های باستان شناختی و تاریخی پیرامون محوطه های  4
دهکده ی صخره ـ ای ویند کلخوران، دژ یا پناهگاه "تاریخی 

 "نظامی گلستان، دژبوینی یوغون و دهکده صخره ای اباذر
 ردبیل، سرعین و نیر()شهرستان های ا

 پیرامون تاریخی و شناختی باستان های بررسی و مطالعه 5
 تاریخی شهرستان های خلخال و کوثر)گیلوان،...( های محوطه

پژوهش پیرامون زمینه های توسعه ی صنایع دستی شهرستان   6
نمین)ورنی ،جاجیم، کلیم ،منبت کاری و...(ونقش آن دراشتغال 

 ها وتقویت صنعت گردشگری دراستانبانوان،پایداری خانواده 

 سیاسی،مذهبی،اقتصادی روابط ی توسعه موانع بررسی 7
 و آذربایجان جمهوری کشورهمسایه با اردبیل استان وفرهنگی

 الزم راهکارهای

 ازدیدگاه اردبیل استان گردشگری ی برجسته های جاذبه 8
 و مسلمان غیر و مسلمان نویسان وسفرنامه جهانگردان
 ی درتوسعه ها جاذبه ازاین حداکثری مندی بهره راهکارهای

 استان

 اجتماعی مهم های ازنظرآسیب استان وضعیت آخرین بررسی 9
 .آن با مقابله راهکارهای و...( و اعتیاد،طالق،خشونت)

 میلیون ریال 100
 
 

 میلیون ریال 50
 

 میلیون ریال 100
 میلیون ریال 50

 
 
 

 میلیون ریال  80
 

 میلیون ریال 50
 
 

 یلیون ریالم 50
 
 
 

 میلیون ریال 50
 
 

 میلیون ریال 50
 

13 
اداره کل انتقال 

 خون استان 

مداخالت منجر به افزایش تبدیل اهدا کنندگان بار اول به  .1
 مستمر.

در اهدا کنندگان، جامعه و گیرندگان  HBVبررسی روند شیوع  .2
 خون در استان

 میلیون ریال 24
 

 میلیون ریال 50
 

14 
اداره کل امور 
 عشایر استان 

 میلیون ریال 67 مطالعات گیاهان دارویی مناطق عشایری استان

15 

اداره کل امور 
اقتصادی و 

 دارایی استان 

بررسی موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در استان اردبیل و ارایه 
 راهکارهای اجرایی جهت بهبود آن.

 

 میلیون ریال  60
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16 

اداره کل تعاون 
رفاه  کار و
 استان اجتماعی

رتبه بندی عوامل موثر بر بروز اختالفات کارگری و کار فرمایی  1
 و راهکارهای کاهش آن در استان اردبیل.

بررسی میزان پایداری مشاغل معرفی شده توسط کاریابی های  2
 غیر دولتی استان

بررسی عوامل موثر در بروز حوادث ناشی از کار در استان اردبیل  3
 اهش آن.و راهکارهای ک

 ارزیابی نقش تعاونی ها در دوره گذر از تحریم. 4

 میلیون ریال 50
 

 میلیون ریال 50
 

 میلیون ریال 60
 

 میلیون ریال 50

17 

اداره کل فرهنگ 
 و ارشاد اسالمی

 استان

 طلس فرهنگی استان اردبیل .1

 آمایش سرزمینی فرهنگ و هنراستان اردبیل .2

کاهش میزان طالق بررسی کار ویژه های عملیاتی اجرایی برای  .3
 و مهریه

 میلیون ریال 62
 ملیون ریال 50
 میلیون ریال 50

18 
اداره کل 

 استان هواشناسی

بررسی و پایش سطوح برفی ارتفاعات استان اردبیل توسط تصاویر  .1
 ماهواره ای با تاکید بر تخمین منابع آبی در سال های آتی

تاکید بر منابع  با 2018آشکار سازی تغییر اقلیم در استان اردبیل تا  .2
 آب و کشاورزی

 میلیون ریال 26
 

 میلیون ریال 20

19 
سازمان جهاد 

 کشاورزی استان 

شبیه سازی رسوب معلق روزانه با استفاده از مدل های  .1
 هوشمند در سه ایستگاه منتخب استان اردبیل

ارزیابی استفاده از بخش هوایی سیب زمینی در بلوک  .2
 داشتیخوراک کامل در تغذیه میش های 

بررسی افزایش کارایی مصرف آب در شرایط کشت نشایی  .3
 و آبیاری قطره ای ذرت دانه ای در منطقه مغان.

ارزیابی صفات تولیدی و تولید مثلی آمیخته های حاصل  .4

 از گاومیش بومی با اسپرم ایتالیایی در استان اردبیل.

تعیین محلول غذایی مناسب برای تولید ارقام مینی تیوبر  .5

 نی در سیستم هواکشتسیب زمی

شناسایی و پهنه بندی مناطق دارای توان بالقوه طبیعی  .6

در  GISبرای احداث سطوح آبگیر باران با استفاده از 

 استان اردبیل

 میلیون ریال 50
 

 میلیون ریال 50
 

 میلیون ریال 50
 

 میلیون ریال 40
 

 میلیون ریال 40
 
 

 میلیون ریال 40
 

20 
حوزه هنری 

 استان
 میلیون ریال 23 پژوهشی آثارشعرای اردبیل از آغارتا دوره قاجاربررسی 

سازمان صنعت و  21
معدن و تجارت 

 استان

مطالعه میزان تاثیر بهره وری پایین واحد های تولیدی استان در قیمت 
 تمام شده محصوالت

 میلیون ریال 117

اداره کل  22
نوسازی، توسعه 

 مورد طرح اجرایی 3غیر عامل در طراحی مدارس و ارائه بررسی پدافند 
 

 میلیون ریال 43
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و تجهیز مدارس 
 استان

23 

اداره کل ورزش 
 و جوانان

آمایش منابع طبیعی استان اردبیل با رویکرد اثر آن در توسعه ورزش  -1
 همگانی، قهرمانی و تفریحی

بررسی وضعیت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و عوامل موثر  -2
 جوانان استان اردبیل، فرصتها و تهدید هابر آن در بین 

بررسی وضعیت و الگوهای سوء مصرف مواد مخدر، روانگردان و  -3
مشروبات الکلی در میان جوانان استان اردبیل و علل و عوامل موثر 

 بر آن

بررسی موانع و مشکالت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی ازدواج جوانان  -4
 در استان اردبیل و ارایه راهکارها

 

 میلیون ریال 70
 

 میلیون ریال 70
 
 

 میلیون ریال 70
 

 میلیون ریال 77

24 

اداره کل تبلیغات 
 اسالمی استان

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی موبایلی بر روابط زوجین، بروز  -1
 طالق های عاطفی و افزایش طالق در اردبیل

بررسی آسیب های عزاداری در مراسمات مذهبی اردبیل  و ارایه  -2
 هاراهکار 

 میلیون ریال 70
 

 میلیون ریال 74
 


