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(قانون بودجه9بند ز تبصره )99سال اعتبارات تجمیع پروژه های مصوب با استفاده از 

گردشگریواحد گردشگری اصفهان و محصوالت برند 1.

 مرتبطاداره میراث فرهنگی و گردشگری با حضور شهرداری اصفهان و اتاق بازرگانی و اداره استاندارد و سازمانهای محوریت به

 (متاسفانه اعتبار تخصیص یافته جذب نشد)تومان میلیون 150:از اعتبارات تجمیعیشده تامین مبلغ

اصفهاندر استان 19بررسی تاثیرات پالسما درمانی بیماران کووید 2.

 سازمان انتقال خون و با همکاری اجرایی و مالی دانشگاه های علوم پزشکی استان محوریت اداره به

 تومان میلیون 100:اعتبارات تجمیعیشده از تامین مبلغ

، اجتماعی و ها و مشخص کردن سهم آنها با تمرکز بر سناریوهای کاهش بر اساس مالحظات فنیسازی انتشار و توزیع آالیندهمدل3.

اصفهاناقتصادی در استان 

محوریت اداره کل هواشناسی و حضور سازمان محیط زیست، اداره منابع طبیعی، شهرداری و اداره صمته ب

 تومان میلیون 550:اعتبارات تجمیعیشده از مبلغ تامین

گردشگریواحد گردشگری اصفهان و محصوالت برند 1.

 مرتبطاداره میراث فرهنگی و گردشگری با حضور شهرداری اصفهان و اتاق بازرگانی و اداره استاندارد و سازمانهای محوریت به

 (متاسفانه اعتبار تخصیص یافته جذب نشد)تومان میلیون 150:از اعتبارات تجمیعیشده تامین مبلغ

اصفهاندر استان 19بررسی تاثیرات پالسما درمانی بیماران کووید 2.

 سازمان انتقال خون و با همکاری اجرایی و مالی دانشگاه های علوم پزشکی استان محوریت اداره به

 تومان میلیون 100:اعتبارات تجمیعیشده از تامین مبلغ

، اجتماعی و ها و مشخص کردن سهم آنها با تمرکز بر سناریوهای کاهش بر اساس مالحظات فنیسازی انتشار و توزیع آالیندهمدل3.

اصفهاناقتصادی در استان 

محوریت اداره کل هواشناسی و حضور سازمان محیط زیست، اداره منابع طبیعی، شهرداری و اداره صمته ب

 تومان میلیون 550:اعتبارات تجمیعیشده از مبلغ تامین
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استاننیازهای برای استفاده بهتر از پتانسیل پایان نامه ها در دانشگاه ها در راستایبرنامه ریزی 

!دانشگاه به نامه پاسخ داده شد4مجموع با وجود پیگیری های متعدد، فقط از در 1399در سال 1.

.شدپایان نامه با عناوین مشابه با اولویت های اعالم شده، انجام 38مجموعا 1399در سال 2.

.  داردنیاز به آسیب شناسی جدی در این حوزه وجود 3.

.شودوین می بایست سازوکار دقیق و ساده برای تبدیل اولویت های اعالمی دستگاه ها به پایان نامه  تد4.

.استمکانیزم های تشویقی و کنترلی در این زمینه مورد نیاز 5.

!دانشگاه به نامه پاسخ داده شد4مجموع با وجود پیگیری های متعدد، فقط از در 1399در سال 1.

.شدپایان نامه با عناوین مشابه با اولویت های اعالم شده، انجام 38مجموعا 1399در سال 2.

.  داردنیاز به آسیب شناسی جدی در این حوزه وجود 3.

.شودوین می بایست سازوکار دقیق و ساده برای تبدیل اولویت های اعالمی دستگاه ها به پایان نامه  تد4.

.استمکانیزم های تشویقی و کنترلی در این زمینه مورد نیاز 5.
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از بودجه تجمیعی هبرای اجرا با استفادمنتخب موضوعات 
(1400بودجهقانون 9تبصره ه بند اعتبارات با استفاده از تجمیع پروژه های منتخب )
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زمان بندی پیش بینی شده اولیه
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با آرزوی بهروزی


