
ردیف
کد 

استان

نام 

استان

کد دستگاه 

اجرایی
عنوان طرح پژوهشیعنوان دستگاه اجرایی

سال 

شروع

سال 

خاتمه

مدت زمان 

(ماه)اجرا 
اعتبار کل طرحکد رهگیری

عملکرد 

سالهای قبل

اعتبار سال 

1400
1400عملکرد سال 

پیش بینی 

سالهای آینده
تفاوت

1146000
اداره کل استاندارد و تحقیقات 

صنعتی

شناسایی آالینده ها و ناخالصی های ایجاد شده توسط آزمایشگاه ها و 

کارگاه های تولیدی طال و نقره و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آنها
140014001215153-2166454,10004,100004,100

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری2139000

 (فاز اول)تعیین پتانسیل غبارخیزی پهنه های کانون بحرانی سجزی 

و تعیین کارآیی و اثربخشی  (فاز دوم)سنجش و پایش فرسایش بادی 

(فاز سوم)روش های کنترل فرسایش بادی و گرد و غبار 

140014001216138-2167482,60002,6002,60000

2164762,50002,5002,50000-14001400715133طراحی برنامه اقدام حل مساله ی زاینده روداستانداری اصفهان3105000

2167451,452.9601,452.961,452.9600-14001400615133تدوین سند خدمات الکترونیکی استانداری اصفهان به ذینفعاناستانداری اصفهان4105000

اداره کل صنعت، معدن و تجارت5155000
کنترل و کاهش میزان آالیندگی واحدهای آجر، گچ و واحدهای صنعتی 

آالینده با استفاده از سیستم غبارگیر و روشهای نوین
14001400616134-216599900090090000

اداره کل دامپزشکی6135500
رصد و پایش آفالتوکسین در شیر خام استحصالی از گاوداریها و مراکز 

جمع آوری شیر استان به منظور کشف و رهگیری منابع آلودگی
140014001214853-2169292,00002,0002,00000

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی7154000

توسعه و ایجاد »ارزیابی و تحلیل عملکرد تسهیالت اعطایی به طرح 

اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق 

در استان اصفهان« توسعه ملی

14001400416133-2165913,40003,4003,40000

8113700
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

با )بازنگری و روزآمدنمودن طرح جامع گردشگری استان اصفهان 

(رویکرد سرمایه گذاری
140014011514966-2167044,00004,0004,00000

9113700
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
2139861,50001,5001,50000-139914001514966(دیون)ساخت و طراحی برند واحد گردشگری استان اصفهان 

اداره کل جهاد کشاورزی10151000
اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره غذایی بر عملکرد و صفات 

کیفی تخم مرغ مرغان بومی اصالح شده
139814001215173-210332100010010000

اداره کل جهاد کشاورزی11151000
عملکرد صفات تولیدی و تولید مثلی بزهای شیری پربازده در شرایط 

مختلف آب و هوایی استان اصفهان
139814002415173-210334100010010000

اداره کل جهاد کشاورزی12151000
اثر جیره های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر توان 

تخمگذاری و قدرت جوجه درآوری مرغان مادر بومی
139814001215173-212006500505000

22,702.9622,702.9618,602.9604,100 جمع کل

اصفهان61

میلیون ریال: مبالغ به  1400قانون بودجه سال  (9)تبصره  (هـ)عناوین طرح های مصوب پژوهشی موضوع بند 


