
  استان ،نوآوری وفناوریپژوهش آموزش، کاری کارگروهگروه درجلسه ی 

ونماینده ی استان در شورای عالی  داریمدیرکل برنامه ریزی،نوسازی وتحول اداری استان ،دکترجوادی

 :علوم،تحقیقات وفناوری کشور

ی مرحله  در به پایان رسیده ومیلیون ریال 430 حدودبا اعتبارطرح  6شامل  97طرح های پژوهشی استانداری درسال  

 قرارداردتسویه حساب 

به مرحله  تصویب و داریطرح های پژوهشی استانبه عنوان میلیون ریال ،1000طرح با اعتباری حدود 7درسال جاری هم، 

 .گرفته استقرارشورای عالی علوم،تحقیقات وفناوری کشور به  کد معرفی جهت اخذ

 

به ریاست معاون توسعه  ،دی ماه24،که روزسه شنبه دراین جلسه ادی ،دربخشی ازسخنان خودجود مهدی سیّدکتر

طرح های پژوهشی  اعالم کرد: تشکیل شده بود،درسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مدیریت ومنابع استانداری، 

مرحله به اخذ کد اختتامیه ازعتف  س ازپمیلیون ریال اعتبار 430عنوان طرح و با 6متشکل از 97استانداری درسال 

با ارسال شده است.وی ،استانداری لی ام -ه حساب به دفترادارییجهت تسومربوطه  اسناد د ورسیپایانی خود 

ودانشگاه ها و جهاد استان به ویژه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی دراین امرربط  تشکرازهمکاری دستگاه های ذی

این طرح ها را عناوین  ،ی یادشدهبه عنوان مراکزاجرایی طرح ها ،دانشگاه محقق اردبیلیی هنری ودانشگاهی ،حوزه 

های کاربردی جهت افزایش مقاومت بررسی راه حل"،"بخش اردبیل-وین دانشنامه تاریخ استان اردبیلتد و تکمیل"

های باستان شناختی و تاریخی پیرامون بررسی"، "به سرما دردرختان میوه مناطق معتدله کاشته شده در استان



آباد(ونقش آن های گرمی، بیله سوار و پارسی مغان )شهرستانمنطقهورثان درشهرهای تاریخی برزند، باجروان و 

-ی صخرهدهکده"های تاریخیهای باستان شناختی و تاریخی پیرامون محوطهبررسی "،"درتوسعه ی گردشگری مرزی

ی صخره ای اباذر)شهرستان های اردبیل ، دژ بوینی یوغون و دهکدهپناهگاه نظامی گلستان،ان، دژ یا ای ویند کلخور

های خلخال های تاریخی شهرستانهای باستان شناختی و تاریخی پیرامون محوطهمطالعه و بررسی "،"سرعین و نیر(

 و...( و اعتیاد، طالق، خشونت) اجتماعی مهم های از نظرآسیب استان وضعیت آخرین بررسی" ،")گیلوان،...(و کوثر

 عنوان کرد.،"آن با مقابله راهکارهای

 هم پیرامون طرح های پژوهشی سال جاری ،استان در شورای عالی علوم،تحقیقات وفناوری کشوری نماینده ،همچنین

 گفت:

استانداری تصویب میلیون ریال ،به عنوان طرح های پژوهشی 1000با اعتباری حدود پژوهشی طرح 7درسال جاری هم،

این طرح ها  وی افزود:.گرفته است قرارعلوم،تحقیقات وفناوری کشور  شورای عالیمرحله معرفی جهت اخذ کد به  درو

،آسیب های اجتماعی و انتظارات مشکالت حاد"لمی و پژوهشی پیرامون بررسی های عوموضوعات هم به محوریت 

-بخش مغان–تاریخ استان اردبیلی تکمیل تدوین دانشنامه "؛"الزمجامعه ی زنان در استان و ارائه ی راهکارهای 

جذب سرمایه گذاران داخلی و طبیعی وزیر ساختی استان در نگی،فره ،بررسی نقش مزیت های نسبی اقتصادی"؛"

مقابله با فسادهای احتمالی در بررسی علمی وپژوهشی پیرامون افزایش تکیه گاه های سالمت نظام اداری و "؛"خارجی

بازشناسی زمینه های " ؛"رشد و تکامل علوم اسالمی و تبیین اندیشه های شیعی در جهانبیل درنقش ارد"؛"آن

بررسی و پژوهش های علمی و کاوش پیرامون "و ؛"گردشگری و تاثیرژئوتوریزم بر توسعه ی همه جانبه ی استان اردبیل

جاذبه های تاریخی در توسعه ی صنعت گردشگری در قلعه های باستانی در استان اردبیل ونقش آن ها به عنوان 

 آمد. به اجراء درخواهد،"استان

زمینه های  ایجادبراساس  این طرح ها کهدرپایان افزود:امید است  ،دانشگاه ها ومراکزآموزش عالیامورمشاوراستانداردر

به کشوروجهان استان ،علمی وفرهنگی ومعرفی همچون بازشناسی هویت تاریخیهمه جانبه استان بهینه وتوسعه 

 نیزرفع و ،بازبینی زمینه های کشاورزی و...،استفاده حداکثری ازاستعدادهای گردشگری به ویژه جاذبه های تاریخی 

به اجرا درآمده  وانتخاب  و... اجتماعی،اداریحاد آسیب های برخی ازجمله  دراستان برخی موانع ومشکالت موجود

 اه وصول استان به جایگاه های شایسته بیش ازپیش موثرگردد.درر بتواند،

 


