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 عىُان شد:  بً مىاسبت ٌفتً ی ایه وٍاد اوقالبی استان اردبیلداوشگاٌی  در بازدید از جٍاد 

 :استاودار اردبیلاوساوی معاَن تُسعً مدیریت َ مىابع  -*

 استانداوشگاٌی  جٍادَ ی شدي مُفقیت ٌای خُبی داشتً داوشگاٌی در کشُر  َارد ٌر عرصً ا جٍاد

 دارد محُریوقش  ،در بیشتر  جلسات َ تصمیم گیری ٌای علمی َ پژٌَشی استان

 

 اردبیل: استاوداری ریسی بروامً دفتر ،مدیرکل جُادی دکترسّید مٍدی -**

 ریت ایه مرکس دراستان تاسیس ومُدبً محُ را ،می تُانمرکس مطالعاتی قفقاز َآسیای میاوً 

 

 داوشگاٌی استان اردبیل: مٍران اَچی اردبیلی ،رئیس جٍاد -***

 داوشگاٌی است  ٌای جٍاد استان در حال باَر تُاومىدی

 
 

 اؼییتًس ایی یز     یزیت ً انییت غ اطییاتم ار  دامؼییکتىو   اؼییتًس جٌطییؼو ایی    در طییو ً مينییال طییتشکزد جؼیی ا   يییتد  

ایی یز دفاییز فییل وًر  اؼییتًر اطییاتم ار ًًریییش   مٌطییتس  ً جذییٌآ ادار   دفاییز  زمتاییوًاظییلٌآ واییٌسع ًشیی ًىغ 

دامؼیکتىو اطیاتس ارد ای    یت  تر نیتس اییل        ىیت  ا افیج  يیتد    ضینل  تسدیی  اس   یغ      اطاتم ار  ارد ا ًاطالػتت 

 .ميتد دی ار  زدم 

اؼتًس جٌطییؼو ایی یزیت ً انییت غ   ییو دملییتآ ایییل  تسدییی   دامؼییکتىو اطییاتس ارد ایی      ییو اییشارع رًا ییی ػنییٌاو  يییتد 

اییل  دامؼیکتىو اطیاتس ارد ای  ا یت       در مؼظت ؿینانو  یت  تر نیتس  يیتد    ازداد  ۳۱لو ػـز ی ؼن  اطاتم ار ارد ا 

ىتیو  و ًرًد  زده  اٌفق ػن  منٌده ً  تسجتب ً ذىنات اثلاو را  ت ػنف زد خیٌد   در ػزؿو  اس   ً جؼ ا   ميتد

اس طزف اجنٌػیو   اازًس  و ختطز طتشکزد جؼ ا   يتد دامؼکتىو  طلب  و ىنال  ً در  ؼٌر انؼ ض  زده اطت

ً    اطاتم ار  در خ ات  يتدازاس ػشیش ىظاام جت ضینل   جلزیی  اییل انتطیلت  اس جیالع    ا یالؽ طیالا اطیاتم ار اذایزا 

 .ىت  ؿتدقتمو ایل ميتد امقال و جق یز ً جؼ ز منتیام

ختطزمؼیتس    یت اییل ميیتد ىن یتر  داػیاو اا         و اس   ً جتطیاض  يیتد دامؼیکتىو   م او   ت  اتس ایل  یؼثٌب م اد اذن 

دامؼیکتىو اطیاتس  فزفایت ً اا تمیتت خیٌ و دارد ً اجنٌػیو         زد  اازًس در ایل  تسدیی   اؼیتى ه  یزدیم  یو  يیتد     

 .ىت  جٌطؼو ا  ًاد  ًرًد اٌثز  داػاو  تػ خٌ و فزاىم ػ ه اطت   و او جٌام  در ا زا   زمتاو

ً واٌسػیو  اٌفیق اطیت  ً مازًىیت        ش ًىؼووميتد  ػفنو  امقال و  فزىنک   دامؼکتىو یتدوًر  ػ    يتد ایؼتس

  ً اماظییتر اییو رًد مازًىییت   يییتد  ً مییداردرایییل راطییات  ییٌاس ً اا ـییؾ  ججياییشات ً اا تمییتت قت یی  جذظییانو 
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  اطیاتس  دىن  ً در  يیت جٌطیؼو   ء ططخ اا تمتت خٌد را  اغ اس ایل ارجقت ميتدىت   يتد   چٌس  يتد دامؼکتىو 

 . ؼٌر  و  تر اازم ً

 ییت اػییتره  ییو این ییو در دییتآ دتضییز اطییاتس ارد ایی   ییو  ظییازىت    ارد ایی   اؼییتًس جٌطییؼو ایی یزیت ً انییت غ اطییاتم ار

انتطییب  يییت واییٌسع ً جٌامنن طییتس  ماییزً  امظییتمو ماییتس دارد  اضییتفو  ییزد    يییتد دامؼییکتىو  ییت ایجییتد ازا ییش       

 .در ایل ػزؿو ًارد ػ ه اطت ج ــو ً  زاشار  دًره ىت  واٌسػو اٌرد ماتس اطاتس  و خٌ و وواٌسػ

 ییت  ایجییتد از ییش دراییتس مت ییترًر   از ییش اطتشؼییتت ػییيز      دامؼییکتىو ىنینییال  میی اد اذنیی  جـییزیخ  ییزد   يییتد

ً  شیی ًىغسیزطیتخت ىیت  انتطیلو در دیٌسه      منتینی او  تمی  خیٌس  نی متف رًییتس ً از یش رػی  ااتىیتس دارًییو          

 يتد دامؼکتىو  در  اؼاز   فظتت ً جـنام ااز  ىیت  ػفنیو ً    جذقاقتجو اطاتس ایجتد  زده اطت ً در دتآ دتضز

 . ش ًىؼو اطاتس مقغ جأثازاذار  دارد ً  دزف اًآ ً وخز را در  ؼضو اس  طزح ىت  جذقاقتجو او سم 

ػنف یزد قت ی  قلیٌشو داػیاو اطیت        دامؼکتىو  یت  یم جیزیل اا تمیتت       يتد و در اطاتس ػتى  ىظاام ً   ت  اتس این و 

ىیت  زسا را   دام  در راطات  ازج غ طتس  اى اف اییل ميیتد  ىن یتر      زد   اطاتم ار  ارد ا  ًفا و خٌد اواضتفو 

 داػاو  تػ .

ارد ایی  افییشًد  ااییزًس ًقاییو اا تمییتت ً فؼتشاییت ىییت  از ییش دراییتس     ایی یزیت ً انییت غ اطییاتم ار  اؼییتًس جٌطییؼو 

ا    و ػنٌاس ی  ارد افو افا یتر  یزدا  یو چنیال اجنٌػیو      مت ترًر  ق قتس  يتد دامؼکتىو اطاتس را اس مشدی  دی ا

 . ن  در اطاتس ارد ا  فؼتشات ً در ساانو ایجتد ااا   و سم او ً رفغ ماتس سً ال مت ترًر جالع او

دامؼیکتىو    ىیت   يیتد  فؼتشایت م اد اذن   ت اػتره  و این یو اجنٌػیو اطیاتم ار  ارد ای   یزا  اظیتػ ت ً دنتییت اس        

دامؼکتىو در دتآ دتضز دضٌر  و  ی ی  ً جتثازایذار  در اطیاتس دارد  ً اماظیتر      افيتر  زد   يتد  واتداو دارد

 .رًد دضٌر ً مقغ وس در شاؼلزد اى اف جٌطؼو اطاتس شزرمگ جز ػٌد او

ػیٌد  ا یت     دامؼکتىو انجز  و ایجتد امکاشه ً رًداو خیٌد  یتًر  ایو     ت  اتس این و فؼتشات ىت   يتد  ىنینالً  

در  نیتر طیتیز ازا یش واٌسػیو ً ش ًىؼیو      ً ایل ميتد  اطت ودامؼکتىو اظاز درطا  يتداظاز دز ت ل اتمو خٌػ

 اب  ؼٌر  ن .ـمجٌامظاو اٌفق ػن   ن  ً افا ترات سیتد  را 

دامؼییکتىو را   يییتد ،ٌننم منندیرکل دفتننر بروامننً ریننسی،  وُسنازی َ تحننُل اداری اسننتاوداری اردبیننل ، بازدیننددر اینه  

طییشایو در جٌشایی  ػفییم ً و دامؼییکتىو مقییغ  یی  زمتاییو اذییٌر ً ى فننیی  دامظییت ً افییشًد  در دییتآ دتضییز  يییتد ميییتد  

 .ساتمو در خ ات  ؼٌر ً رفغ ماتسىت  وس  ٌده اطت  فنتًر   ؼٌر دارد ً در ىز  زىو 

 یو اٌفقایت   دامؼکتىو در  نیتر طیتیز ميتدىیت  ػفنیو ً ش ًىؼیو جٌامظیاو اطیت         اي    ٌاد  افشًد   يتد  طّاد از

در طیطخ  ؼیٌر ً اطیاتس   یتًر ً اػانیتد      دردٌسه ىت  ا افج ىت  چؼنکاز  دطت یت   ً  ت ػنف زد انتطب خٌد 

 . فب  زده اطت جز اظًٌزس را  زا  ًااذار  اتاٌریت ىت  ًی ه ً  تر زد 

ت  ػفنیو ً ش ًىؼیو   دامؼکتىو اطاتس  فزفات ً شاتمظا  خٌ و  زا  ػزًع ً امجتا  ترى  و   يتد ً   ت  اتس ایل

  ختطزمؼتس  زد  اطاتس  تی  اس ً ٌد چنال ميتد ػفنو ً فزىنکو  اؼاز اطا تده  ن  ً ساانیو      ی  در اطاتس اطت

 ییت اػییتره  ییو ا ییزا  جؼیی اد سیییتد  اسطییزح ىییت  ش ًىؼییو    د اییز  ییٌاد  .فؼتشاییت ىییت  وس را فییزاىم  نیی      جٌطییؼو

در رػیاو ىیت  ا افیج    افشًد  یت ایجیتد  ات  تمیو ا   نیو     اطاتم ار  درطیتآ اذػیاو اسطزییق  يیتد دامؼیکتىو اطیاتس       

اییو جییٌاس ىنیییٌس دیکییز اطییاتس ىییت  ىنجییٌار  از ییش اطتشؼییتجو ق قییتس ًوطییات  ااتمییو را  ییو        درایییل از ییش ػفنییو 

 ت اؼتر ت دیکز ازا ش دامؼکتىو ًاطتشؼتجو دراطاتس جتطاض منٌد.اذٌریت ایل از ش ً 

 ایل ميتد در اطاتس ارد ا   ت جأطو اس   مو  يتد گفت:داوشگاٌی استان اردبیل  رئیس جٍاد ،بازدیددر ایه 

ىت  اطاتمو  ًارد دٌسه ششػ و  ت رًی زد طالات  ترًر    ااز  اس فزفات دامؼکتىو ً  ت ماتسطنجو ً  يزه

 ازدػکز   ت رًی زد ازدػکز  طالات ً  ؼتًرس   ت رًی زد ااتىتس دارًیو ً فن ق ػ ه اطت.

طتس  فنتًر  او جیٌاس چيیزه ػفنیو اطیاتس را ارجقیت داد  ا یت  در         ت  ٌاو ت اػتره  و این و   ايزاس اًچو ارد افو

امی س   یزد    مت یترًر  ق قیتس را راه  ش ًىؼکته رًیتس  از ش درایتس   ً ىت  اذػاو ایل ميتد  ت  ٌاو طتس  دامغ طتآ

را  زطیزف   ًداو  ؼٌرىت  ىنجٌار  و ىم ا نٌس  ت ارائو خ اتت دراتس مت ترًر  ی و اس ماتسىت  اطتطو اطاتس

  زده اطت.



3 

 و از ش دراتس مت ترًر  ق قتس اس شذتظ مازً  امظتمو ً ججياشات ششػ و در طیطخ خیٌ و قیزار      ت اػالا ایلً  

اضتفو  زد   ت ایل دتآ زسا اطت  ت ىن تر  اظیلٌزس ً ااٌشایتس اطیاتس فضیت  فاشی یو انتطیب ً اطیاتم ارد          دارد

ازدػیکز     ىت  ایل ميتد اطت  و ایل ااز اخاـتؽ یت ی   یو اییل اایز ػیالًه  یز جٌطیؼو دیٌسه           و ی و اس د   و

 طالات اٌ ب رفته دتآ سً ال ً خ اتت رطتمو  ياز خٌاى  ػ .

ىیت  اطیاتس در ساانیو ااتىیتس دارًییو اػیتره ً جـیزیخ          یو قت فایت  دامؼیکتىو اطیاتس ارد ای      ػفنو  يتد ػضٌ ىاأت

ام اس  از ش رػ  ااتىتس دارًیو  ن   یو جٌشای    ؼیت ً فیزوًر  ااتىیتس دارًییو  یو         دامؼکتىو  ت راه  زد   يتد

طیتس    قزار داده اطت جت  اٌام   ت ججیتر  قتت را ى ف جذقاقتت خٌد   ًی ه ااتىتس ام اا  ً  ٌاو اطاتس ىنیٌس قزه

 ایل ااتىتس در افشایغ ااشاس رػ  اقاـتد  ً ػفنو اطاتس جتثازاذار  تػ .  

طییزح جٌامنن طییتس      طییزح افییو دامییتبطییز تس اییتىزىییت  واٌسػییو ايییم چییٌس   ًااییذار  طییزحاس اًچییو ارد افییو 

دامؼیکتىو   ىیت  ش ًىؼیو ايیم  یو  يیتد      حىت  واٌسػو ؿینتیغ دطیاو ً طیز      دًرهاقاـتد  سمتس طزشزطت ختمٌار

مؼیتس ایو دىی   یو اطیاتس در دیتآ  یتًر        اطاتس ارد ای  در طیتآ اذػیاو ً طیتشجتر  خلیز داد ً افیشًد  اییل اأاٌرییت         

ػفنیو ً واٌسػیو   فزىنکیو   اییل ميیتد    ىیت    اس شاتمظیا  ً فزفایت   دارددامؼکتىو اطیت ً طیؼو    جٌامنن   ىت   يتد

 .اطا تده  ن 

 یو ؿیٌرت اظیاقام ً  یاغ اس یی  ؿی  م یز  یو ؿیٌرت  ازاظیاقام در اییل ميیتد خلیز داد ً              م یز   ۴۶ اس اػاغتآً  

 یو ىنیال خیتطز جنیتا      ً دامؼیکتىو اطیت   ىیت  اؿیفو  يیتد    اًشٌییت  ًساییو  یش   ختطزمؼتس  زد   تروفزینو ً اػاغتآ

 رًد. افشایو ً جٌامنن طتس  او فؼتشات ىت  واٌسػو ایل ميتد  و طنت ايترت

ىیت  فزىنکیو خیٌد     دامؼکتىو  ت اظیازع  فؼتشایت    و  يتداػتره  و ایل م او  ت دامؼکتىو اطاتس ارد ا   رئاض  يتد

 یش  ااز  ای نیت ً ایظینت   ىیت    خلزایشار   ازا ش  ىنییٌس    داػتافيتر  ارجقتء ططخ فزىنکو  تاؼو اطت و دملتآ 

ازدػیییکز   -اماؼیییترات  فزىنکیییو  اواایییتا  ًزییییت فقایییو ً امقیییالب اطیییال دامؼیییجٌیتس ایزاسسایظییی ت    اف ترطییینجو

فؼتشایت  اطیاتس   جٌطیؼو فزىنکیو   در راطات  خ ات  یو  دامؼکتىو دامؼجٌیتس ایزاسسایظات  ً طتساتس دامؼجٌیتس  يتد

  نن . او

در راطات  ایجیتد   ىت  اطاتس دامؼکتىو واتده امؼ تص فؼتشات دطاکته در دتآ دتضز دً رطتمو  يتدً  یتدوًر ػ    

  .اطت اػانتد ػنٌاو در  تاؼو

در  ناایو شی ًىغ ً فنیتًر  اطیاتس      یت دیق ر     دامؼیکتىو   اس ػضیٌیت  يیتد   دامؼکتىو اطاتس ارد ای   رئاض  يتد

  و  تر خٌاىام  ظت.ىت  اذٌشو  اتاٌریتا زا   ياز امجتا ًفا و ً ع خٌد را  زا  ً ادااو داد  جنتا جال خلز داد
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