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بسمهتعالی
(سال جهش تولید)
کلیه دانشگاهها ،مراکز پژوهش و فناوری ،دستگاههای اجرايي ،شرکتهای دانشبنیان و پژوهشگران حقیقي استان
موضوع :فراخوان اولويتهای پژوهش و فناوری استان مازندران در سال 1399
سالم علیكم

در راستاي استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشي به منظور رفع چالشهاي استاني و در اجراي ماده  6دستورالعمل اجرایي بند (ز) تبصره ( )9قانون
بودجه سال ( 1399به شماره  165179مورخ  ،)1398/4/10از میان نیازهاي پژوهشي دریافتي از طریق سامانه پژوهش و فناوري مازندران ،تعداد  12نیاز
پژوهشي به شرح ذیل به عنوان اولویتهاي پژوهش و فناوري استان مازندران در سال  1399پس از بررسي در گروه كاري پژوهش و فناوري و تأیید
كارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري در شوراي برنامهریزي و توسعه استان مورد تصویب قرار گرفته است:
 -1تحلیل و ارزيابي اثرات طرحهای انتقال آب از سرشاخههای استان(به استانهای مجاور) بر ساختارهای اقتصادی ،اجتماعي و
زيستمحیطي مازندران در درازمدت (اداره کل منابع طبیعي منطقه ساری – دستگاه همکار :شرکت آب منطقهای استان)
 -2بررسي تاثیرات اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي کرونا در استان مازندران و تدوين برنامه (استانداری)
 -3پايش عملکرد واحدهای بزرگ و متوسط استان بر اساس شاخصهای مهم اقتصادی طي دهه گذشته و تدوين راهبردهای مناسب با
توجه به تغییر شرايط سیاسي و منطقهای برای حداقل  5سال آتي(اداره کل صنعت ،معدن و تجارت)
 -4بررسي چالشهای گردشگری دريايي در استان مازندران و ارائه راهکارها (اداره کل میراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگری)
 -5بررسي ،طراحي و تدوين مدل مناسب برای استقرار نظام مديريت بهرهوری در بنگاههای صنعتي ،معدني و تجاری استان
مازندران(اداره کل صنعت ،معدن و تجارت).
 -6بررسي بهترين الگوی کشت بعد از برنج (کشت دوم) در استان مازندران (اداره کل جهاد کشاورزی)
 -7تهیه و تدوين نقشه آسیبهای اجتماعي استان مازندران (اداره کل بهزيستي )
 -8آسیبشناسي شکلگیری خانه های دوم در مناطق شهری و پیراشهری استان مازندران و ارائه راهکارها برای ساماندهي آن
(استانداری – دستگاه همکار :اداره کل راه و شهرسازی)
 -9تولید پايلوت اسیدهای چرب امگا 3-از روغن ماهي کیلکا ( اداره کل شیالت)
 -10ارزيابي اقتصادی مدلها و واحدهای مختلف زراعت چوب استان مازندران(اداره کل منابع طبیعي منطقه ساری)
 -11بررسي راهکارهای افزايش سهم اقتصاد درياپايه در استان مازندران با رويکرد توسعه صنايع ،تجارت و گردشگری با کشورهای
حاشیه دريای خزر» (استانداری)
 -12بررسي راهکارهای توسعه مشارکت عمومي -خصوصي بخش ورزشي (اداره کل ورزش و جوانان)

از كلیه دانشگاهها ،مراكز پژوهش و فناوري ،دستگاههاي اجرایي ،شركتهاي دانشبنیان و پژوهشگران حقیقي دعوت ميگردد حداكثر تا تاریخ
 1399/9/27نسبت به دریافت ،تكمیل و ارسال طرح پیشنهادي پژوهشي( )proposalاز طریق قسمت فراخوان" پنل اصلي سامانه پژوهش و فناوري
مازندران به آدرس bpmz.irیا  IPآدرس  2.179.176.152اقدام نمایند.
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همچنین الزم است كلیه نهادها اعم از دستگاههاي اجرایي ،دانشگاهها ،مراكز پژوهش و فناوري نسبت به اطالعرساني این فراخوان از طریق
وبسایت سازماني خود اقدام نمایند.
یادآور ميگردد مشخصات كامل هر یك از اولویتهاي پژوهش و فناوري در قسمت فعالیتهاي پژوهشي /نیازهاي پژوهشي  99سامانه ،قابل
رویت است.

مفید غالمي راد
رئیس سازمان
و دبیر کارگروه آموزش،پژوهش،فناوری و نوآوری استان

رونوشت:
جناب آقاي حسین زادگان استاندار محترم مازندران براي استحضار
دانشگاه معین استان(دانشگاه مازندران) براي اطالع رساني در سطح دانشگاه ها و مراكز پژوهشي استان
سركار خانم فتاحي رئیس محترم دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان مازندران براي آگاهي
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