جدول فراخوان سوم اولویتهای پژوهشی و فناوری دستگاههای اجرایی مشمول اعتبارات هزینه ای استانی استان زنجان در سال  – 6931مصوب کارگروه آپفن
ردیف دستگاه اجرایی

ردیف طرح

1

اداره کل بهزیستی

7

اداره کل پزشکی قانونی

69

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

1

2

1

تأثیر آنها در توسعه استان زنجان*
بررسی اختالالت ژنتیکی و عوامل مؤثر بر آنها در
شهرستان زنجان همراه با ارائه برنامههای پیشگیرانه و
مداخلهای برای کاهش آنها

بررسی وضعیت سالمت و نیازهای اجتماعی و اقتصادی
سالمندان در جوامع شهری و روستایی استان زنجان و
ارائه راهکارهای بهبود وضعیت موجود

توسعه و معتبرسازی استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارکرد
باال برای تعیین مقدار دیگوکسین در مایعات بیولوژیک

(میلیون ریال)

3

اداره کل اوقاف و امور خیریه

1

تدوین سند راهبردی موقوفات بهمنظور افزایش نقش و

حداکثر اعتبار طرح

دستگاه اجرایی

عنوان طرح پژوهشی و فناوری

141

67

-1نحوه اجرای راهبردها و اهداف کمی  5ساله مورد تاکید است.
-2ارائه برنامه پایش و ارزشیابی مورد تاکید است.

351

-1بررسی کلیه اختالالت ژنتیکی در تمام جمعیتهای شهری و روستاهای دارای
خانه بهداشت شهرستان زنجان و ارائه برنامههای پیشگیرانه و مداخلهای برای هر
یک
-2برآورد بار اختالالت ژنتیکی شایع

351

-1با توجه به اهمیت موضوع ،تیم اجرایی باید حداقل از تخصصهای علوم
پزشکی ،روانشناسی بالینی و علوم اجتماعی تشکیل شود.
-2سالمت جسمی الزاماً باید از طریق معاینه جسمانی بررسی شود.
-3جامعه آماری شامل جوامع شهری و روستایی بوده و نمونهگیری به روش
خوشهای از این جوامع انجام شود.
-4مطالعه کیفی ترجیحاً با بحث متمرکز گروهی انجام شود.
-5ارائه راهکارهای مناسب مورد تاکید است.

181

بر اساس عنوان طرح

درجهبندی مراتع استان (فاز اول -1 :سریال شمالی از زنجان

61

انتظارات از نتایج اجرای طرح

311

 -1تیپبندی پوشش گیاهی (مقیاس )1/25111
 -2درجهبندی مراتع (مقیاس )1/25111
 -3تعیین میزان تاجپوشش گونزارها در پلیگونهای مجزا (مقیاس )1/25111

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

1

پژوهش در پیشینه و سیر تحوالت تعزیه در ارمغانخانه

41

بر اساس عنوان طرح

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

1

ارزیابی مقدماتی فرایندپذیری آلونیتهای استان زنجان

275

بر اساس عنوان طرح

2

تا ابهر ،بین قزلاوزن در شمال و زنجانرود در جنوب و -2
منطقه مدیریت جامع آرپاچای)

*-فرم پروپوزال این طرح متفاوت می باشد که الزم است در ارسال پروپوزال مورد توجه پژوهشگران محترم قرار گیرد.

