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بسمهتعالی
(سال رونق تولید)
دانشگاه ها ،مراکز پژوهش و فناوری ،دستگاه های اجرايي ،شرکت های دانش بنيان و پژوهشگران حقيقي استان
موضوع :فراخوان اولويت های پژوهش و فناوری استان مازندران
سالم عليكم

در راستای استفاده بهينه از اعتبارات پژوهشي ،به منظور رفع چالش های استاني و به استناد ماده  6دستورالعمل اجرايي بند (ز) تبصره
( )9قانون بودجه سال ( 1398به شماره  197998مورخ  ،)1398/4/18از ميان نيازهای پژوهشي دريافتي از طريق سامانه پژوهش و فناوری
مازندران 17 ،نياز پژوهشي و دستگاه های متولي به شرح ذيل به عنوان اولويتهای پژوهش و فناوری استان مازندران در سال  1398در
کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری مورد بررسي و در شورای برنامه ريزی و توسعه استان مورد تصويب قرار گرفته است:

 -1ارائه الگوی راهبردی توسعه صنعتی و تعیین اولویتهای سرمایهگذاری در استان مازندران -کد نیاز پژوهشی در سامانه ( 310:دستگاه متولی :صنعت،
معدن و تجارت)
 -2پهنهبندی نقاط سیلخیز و امکانسنجی مدیریت سیالب در استان مازندران -کد نیاز( 229 :منابع طبیعی ساری و نوشهر -راه و شهرسازی-
هواشناسی)
 -3بررسی تطبیقی ساخت و ساز استان با استانداردهای جهانی و ارائه استاندارد بومی با رویکرد استانداردسازی مواد و مصالح ساختمانی – کد نیاز 386:
(راه و شهرسازی -استاندارد)
 -4بررسی اثرات سوء زیستمحیطی عدم مدیریت پسماندها در استان مازندران و ارائه راهکارها و برنامههای مناسب -کد نیاز ( 210 :حفاظت محیط
زیست)
 -5بررسی راهکارهای افزایش سهم اقتصاد دریاپایه در استان مازندران(با محوریت استانهای شمالی) با رویکرد توسعه صنایع ،تجارت و گردشگری با
کشورهای حاشیه دریای خزر -کد نیاز ( 339:امور اقتصادی و دارایی -استانداری  -صنعت ،معدن و تجارت)
 -6پایش بازار کار و تحلیل ساختار اشتغال و بیکاری خانوارها در استان مازندران – کد نیاز ( 382:استانداری -تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)
 -7طراحی و ساخت مبدل انرژی امواج با توان 700وات بر مبنای ایدهی مبدل 1000پا در ابعاد نیمهصنعتی جهت نصب در ساحل دریای مازندران -کد
نیاز( 348 :استانداری -صنعت ،معدن و تجارت)
 -8ارائه الگوی کشت پایدار در استان مازندران با مالحظه شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی -کد نیاز ( 384:جهاد کشاورزی)
 -9بررسی و تدوین ساختار جامع زنجیره ارزش مرکبات با تاکید بر صادرات و الزامات پایداری آن در استان مازندران -کد نیاز ( 256:جهاد کشاورزی-
صنعت ،معدن و تجارت)
 -10بررسی راهکارهای توسعه محصوالت سالم و ارگانیک در استان مازندران – کد نیاز ( 274:جهاد کشاورزی -استاندارد)
 -11بررسی پتانسیل تولید علوفه فرآوری شده در استان مازندران از انواع متداول و غیرمتداول -کد نیاز ( 385:جهاد کشاورزی)
 -12تولید سیالژ بیولوژیک از ضایعات طیور و تاثیر آن بر شاخصهای رشد و ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان -کد نیاز ( 226:شیالت)
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 -13بررسی وضعیت گردشگری و بومگردی در نواحی روستایی شرق استان مازندران – کد نیاز ( 363:میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری)
 -14شناسایی شیوههای نوین احیاء ،ترویج و ارتقای ورزشهای بومی و محلی در مازندران -کد نیاز ( 281:ورزش و جوانان)
 -15بررسی تجارب زیسته زنان آسیب دیده اجتماعی – مطالعه موردی استان مازندران  -کد نیاز ( 368:بهزیستی -استانداری)
 -16بررسی علل و پیامدهای الگوی مهاجرتی در استان مازندران و ارایه راهکارها – کدنیاز ( 389استانداری – دانشگاه مازندران )
 -17مطالعه الگوی ساماندهی استقرار فعالیت ها و مشاغل مازندران در دو سطح راهبردی و تفصیلی – کد نیاز  ( 387اداره کل صنعت ،معدن و تجارت
– استانداری )

از کليه دانشگاهها ،مراکز پژوهش و فناوری ،دستگاه های اجرايي ،شرکت های دانش بنيان و پژوهشگران حقيقي دعوت ميگردد حداکثر تا
تاريخ  1398/9/10نسبت به دريافت ،تكميل و ارسال فرم شرح خدمات طرح پيشنهادی پژوهشي( )proposalاز طريق قسمت " فراخوان"
پنل اصلي سامانه پژوهش و فناوری مازندران استان به آدرس bpmz.irاقدام نمايند.
همچنين الزم است کليه نهادها اعم از دستگاه های اجرايي ،دانشگاه ها ،مراکز پژوهش و فناوری نسبت به اطالع رساني وسيع اين
فراخوان از طريق وب سايت سازماني خود اقدام نمايند.
يادآور ميگردد مشخصات کامل اولويت های پژوهش و فناوری يادشده در قسمت فعاليت های پژوهشي /نيازهای پژوهشي 98سامانه
قابل رويت است.

مفيد غالمي راد
رئيس سازمان
و دبير کارگروه آموزش،پژوهش،فناوری و نوآوری استان

رونوشت:
جناب آقای حسین زادگان استاندار محترم مازندران برای استحضار.
دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای آگاهی.
دانشگاه مازندران( دانشگاه مادر استان) برای اطالع رسانی در سطح دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان.
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