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معاون محترم سياسی ،امنيتی و اجتماعی
معاون محترم هماهنگی اموراقتصادی
سررپست حمترم معاونت هماهنگیامور عمرانی
معاون محترم هماهنگی مدریيت امور زاریين

با سالم و احترام
با عنايت به آغاز فرآيند بررسي و انتخاب عناوين و اولويت هاي پژوهش و فناوري سال 1398
استانداري خواهشمند است دستور فرمايند ،براساس "سياست هاي ابالغي دولت محترم ،استاندار
معزز ،اسناد باالدستي ،اهداف و شرح وظايف دفاتر آن معاونت محترم و همچنين اولويت هاي مصوب
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان" به شرح ذيل:
 - 1اشتغال و تولید ( استفاده از ظرفيت هاي بازارهاي منطقه اي و بين المللي،سرمايه گذاري و
جذب سر مايه ،الگوي کشت منطبق بر نيازها و مزاياي نسبي استان ،بهينه سازي ،يرداشت و فرآوري
معادن ،اشتغالزايي دانش آموختگان دانشگاهي ،توسعه تکنولوژي هاي برتر ،توسعه فناوري اطالعات و
ارتباطات ،تحقيقات امکان سنجي و شناسايي مناطق مرتبط با ميراث فرهنگي و داراي قابليت هاي
زيارت و گردشگري( مذهبي ،تفريحي  ،فرهنگي ،اجتماعي ،اکوتوريسم و .)...
 -2فرهنگ و چالش های اجتماعی ( مهاجرت و حاشيه نشيني ،تهاجم فرهنگي و ضرورت مقابله با
آسيب هاي اجتماعي ناشي از آن ،تحقيقات امکان سنجي و شناسايي مناطق مرتبط با ميراث فرهنگي و
داراي قابليت هاي زيارت و گردشگري( مذهبي ،تفريحي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اکوتوريسم و .)...
-3آب ،محیط زيست و مخاطرات محیطی ( بررسي و حفاظت از تنوع زيستي( فون و فلور)
استان ،بيابان زدايي و مقابله با ريزگردها و مخاطرات طبيعي ،منابع آب و تعادل سفره هاي آب
زيرزميني ،الگوي کشت منطبق بر نيازهاي و مزاياي استان ،بيماري هاي دام و طيور و آبزيان ،حفاظت از
منابع آب هاي سطحي و زيرزميني ،بازچرخاني آب و استفاده از منابع آب هاي نامتعارف (پس آب هاي
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صنعتي و آب هاي شور و .)...
 - 4سالمت ،غذا و دارو ( بيماري هاي دام و طيور و آبزيان ،تغذيه و بهينه سازي الگوي مصرف ).
نسبت به تکميل فرم اوليه پيشنهاد طرح پژوهشي (پيوست) حداکثر تا مورخ  1398/05/31اقدام
و فرم مربوطه را جهت انجام مراحل بعدي به دفتر برنامه ريزی ،نوسازی و تحول اداری ارسال فرمايند.
در پايان خواهشمند است با عنايت به ماده ( )6دستورالعمل مورخ  1398/04/18سازمان برنامه و
بودجه کشور و به دليل الزام قانوني مبني بر ثبت عناوين طرح ها در سامانه ساتع (سامانه تقاضا و عرضه
پژوهش) و يا انجام فراخوان عمومي ،دستور فرماييد تکميل فرم پيش پروپزال (تصوير پيوست ) با دقت
نظر ورعايت اصول علمي و پژوهشي اقدام گردد

....

كوكب موسوی كاخكی
معاون توسعه مدریيت و منابع

رونوشت :
 جناب آقاي رزم حسيني استاندار محترم مزيد استحضار. جناب آقاي د كتر جمشيدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي و دبير كارگروه استاني آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري جهت آگاهي. -س ركار خانم ياوري مديركل محترم دفتر برنامه ريزي ،نوسازي و تحول اداري جهت اطالع و اقدام الزم .

