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 مرجع پیگیری موارد مطرح شده/مصوبه دستور کار

پژوهش گزارش کار کمیسیون 

در خصوص طرح های تحقیقاتی 

 دستگاه های اجرایی استان

دستگاه های اجرایی استان، بررسی طرح ها و انتخاب طرح  در ابتدای جلسه گزارشی از فرآیند استعالم طرح ها از -1

 های برگزیده توسط کمیسیون پژوهش ارائه گردید.

در این گزارشبه دستگاه های پیشنهاد دهنده، تعداد طرح های واصله ، اعتبار طرح های پیشنهادی، برگزاری 

تخصیص امتیاز به این شاخص ها و  جلسات کمیسیون، تعیین کمیته داوری طرح ها، تعیین شاخص های ارزیابیو

 همچنین فرآیند ارزیابی و انتخاب طرح های برگزیده اشاره گردید.

 27طرح ها از شاخص های تعیین شده ، در سال جاری با نظر کمیته داوری کمیسیون پژوهش و امتیاز مکتسبه 

ی کمیسیون پژوهش ، جهت عنوان طرح واصله به عنوان طرح های انتخاب 86عنوان طرح تحقیقاتی از مجموع 

 تأیید به کارگروه ارائه گردید.

 عنوان طرح موصوف، به پیوست این صورتجلسه آمده است. 27جزئیات 

 

تأیید طرح های برگزیده 

 کمیسیون پژوهش

، به عنوان طرح های مصوب  1در بند  مندرج عنوان طرح  27پس از بحث و تبادل نظر اعضاء ، مقرر گردید  -2

کارگروه جهت بررسی و تصویب نهایی در شورای برنامه ریزی راهبردی استان ، در اختیار دبیر شورا ) سازمان 

فهرست پیوست از سوی کارگروه  8و  2نظر به پیشنهاد طرح های ردیف  مدیریت و برنامه ریزی استان قرار گیرد.

اعتبارات مربوطه، تدوین پروپوزال و اجرای این دو طرح منوط به تشکیل کنسرسیوم  و با عنایت به ظرفیت تجمیع

 مورد نظر کارگروه گردید

دبیرخانه کارگروه 

و سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی 

 استان

تأیید طرح های برگزیده 

 کمیسیون پژوهش

 مقرر گردید سه عنوان طرح با محورهای ذیل در قالب پروپوزال تکمیل و به کمیسیون پژوهش ارائه گردد.  -1

 طراحی الگوی عملیاتی پیاده سازی سیتم نوآوری منطقه ای حوزه صنعت در استان خراسان رضوی  -3-1

 تهیه و تدوین بانک اطالعات پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی  -3-2

 حی مدل مشارکت خیرین در وقف علم و فناوری در استان خراسان رضویطرا -3-3

 

پس از بررسی و داوری در کمیسیون پژوهش و در صورت تصویب،  این طرح ها در فهرست طرح های مصوب 

 کارگروه گنجانده خواهد شد.

جهاد دانشگاهی 

خراسان رضوی ، 

پارک علم و 

فناوری خراسان 

رضوی و بنیاد 

 شهید فهمیده

 

 



 حاضران:

 مهندس میرزاییآقای 

 براتیآقای دکتر 

 آقای آسیایی

 خیرخواهآقای دکتر 

 نجاری مقدمآقای 

 دکتر رجب زادهآقای 

 دکتر بیدخوریآقای 

 مهندس تفضلیآقای 

 آقای زارع

 مهندس امینآقای 

 

 آقای دکتر بهرامی

 اقای دکتر قربانی

 آقای دکتر امانی

 رحیمیانآقای 

 دکتر سعیدیانآقای 

 مهندس روحبخشقای آ

 قنبریقای آ

 آقای دکتر اقنوم

 خانم سلجوقی

 

 

 



اعتبار  مؤسسه مجری عنوان طرح  کد طرح دستگاه / مؤسسه ردیف
پیشنهادی ) 

 میلیون لایر(

اعتبار 
 مصوب

امتیاز 
 مکتسبه

 83 4500 15000 مشهددانشگاه فردوسی  شناسایی و تدوین فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری استان 97-77 استانداری 1

تدوین سند آمایش آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان ) با رویکرد برنامه  97-94 کارگروه 2
 پنجساله کارگروه (

  3000 3000 81 

جهاد  سازمان 3
 کشاورزی

تعیین مقدار و نقشه راه برای ارتقاء بهره وری آب محصوالت کشاورزی در  54-97
 خراسان رضوی

تحقیقات و آموزش مرکز 
کشاورزی و منابع طبیعی 

 خراسان رضوی

1600 600 80 

 79 1500 3000   تحلیل چند سطحی عوامل اقتصادی ، اجتماعی مؤثر بر آسیب های شهر مشهد 97-19 بهزیستی 4

 78 1500 3000 دانشگاه فردوسی مشهد طراحی مدل افزایش تاب آوری اقتصادی استان در شرایط تحریم  97-79 استانداری 5

اداره کل  6
 استاندارد

تعیین اپیدمیولوژی آلودگی های میکروبی زعفران در مناطق زعفران خیز استان  1297
 های خراسان رضوی و جنوبی و بررسی روشهای کاهش آلودگی های

 76 1000 3000 دانشگاه آزاد اسالمی نیشابور

 76 1200 1500 دانشگاه فردوسی مشهد برنامه عملیاتی زیارت مبتنی بر توسعه کمی و کیفی زیارت در استان  97-82 استانداری 7

 76 4000 4000   طرح جامع افزایش بهره وری گوگرد 97-95 کارگروه 8

 74 1500 1800 دانشگاه فردوسی مشهد ارائه مدل بهبود وضعیت اشتغال زنان در استان  97-83 استانداری 9

اداره کل  10
 هواشناسی

 72 1200 8750 پژوهشکده اقلیم شناسی شناسایی چشمه های گرد و غبارهای استان خراسان رضوی  65-97

سازمان جهاد  11
 کشاورزی

مرکز تحقیقات و آموزش  طرح جامع مدیریت خطرپذیریخشکسالی کشاورزی در استان خراسان رضوی 52-97
کشاورزی و منابع طبیعی 

 خراسان رضوی

8400 1000 72 

 71 1500 4730 دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و ایجاد سامانه ثبت اطالعات زائران بر اساس نظام آماری 97-86 استانداری 12

ارائه مدل افزایشی اثربخشی برنامه های راهبردی شهرداری های استان خراسان  97-85 استانداری 13
 رضوی

 66 900 2500 دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی نقش ایرانیان خارج از کشور در توسعه استان خراسان رضوی از منظر  97-87 استانداری 14
 اقتصادی

 60 500 1500 دانشگاه فردوسی مشهد

اداره کل حفاظت  15
 محیط زیست

تدوین سند توسعه همه جانبه نگر و پایدار استان خراسان رضوی با رویکرد  55-97
و ظرفیتها و محدودیتهای محیط زیست در جهت آمایشی  ) با لحاظ نگرش سیستمی 

 گیری توسعه(

  1800 600 60 

برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی با محوریت افزایش مشارکت های مردمی در  97-21 بهزیستی 16
 بهزیستی خراسان رضوی

  950 600 58 

اداره کل  17
 دامپزشکی

موسسه تحقیقات واکسن و  تعیین سروتیپهای در گردش ویروس برونشیت عفونی طیور در مزارع صنعتی  49-97
 سرم سازی رازی

150 150 57 

اداره کل  18
 دامپزشکی

موسسه تحقیقات واکسن و  تشکیل بانک ژنی ویروس بیماری نیوکاسل در استان خراسان رضوی 51-97
 سرم سازی رازی

300 300 57 



ورزش  اداره کل 19
 و جوانان

 56 150 250 دانشگاه فردوسی مشهد آمایش فضاهای ورزشی استان خراسان رضوی بارویکرد اصالح سرانه 68-97

اداره کل  20
 دامپزشکی

تعیین خطوط پایه سرمی بیماریهای نیوکاسل ، آنفلوآنزا ، برونشیت و گامبورو در  46-97
 گله های مرغ گوشتی و تخمگذار

واکسن و موسسه تحقیقات 
 سرم سازی رازی

1500 700 56 

 54 300 300   ارائه دستورالعمل جهت صدور گواهی های عذم تحمل کیفر حبس 97-28 بزشکی قانونی 21

اداره کل  22
 استاندارد

مدیریت پساب های سمی در آزمایشگاههای همکارنساجی و بسته بندی و باند وگاز  14-97
 طبی اداره کل استاندارد 

 53 600 1100 فردوسی مشهددانشگاه 

اداره کل تعاون،  23
کار و رفاه 

 اجتماعی

 Dataاکتشاف هوشمند  اطالعات اجرایی و مفید با استفاده از تکنیک داده کاوی) 38-97
mining بر روی بانکهای اطالعاتی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی )

 خراسان رضوی

  900 250 53 

ننرم افزار )دستگاه( تعیین زمان گذشته ازفوت براساس پارمترهای صحنه جرم و  97-29 بزشکی قانونی 24
 دمای جسد

  150 150 51 

اداره کل  25
 هواشناسی

 50 250 350 پژوهشکده اقلیم شناسی طراحی و پیاده سازی نرم افزار تحت وب تحلیل اطالعات داده های هواشناسی 63-97

اداره کل  26
 دامپزشکی

بررسی و امکان سنجی تولید کیت غربالگری ارزیابی باقیمانده های آنتی بیوتیک  45-97
 در فرآورده خام دامی 

 50 150 150 دانشگاه فردوسی مشهد

اداره کل امور  27
 عشایری

پتانسیل یابی مکانهای مناسب احداث بند زیرزمینی.با هدف تامین آب شرب دام در  17-97
 رضویمناطق عشایری استان خراسان 

مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی 

 خراسان رضوی

600 400 45 

 


