
 :درسال جاری ناظران طرح های پژوهشی استانداری اردبیل درجلسه ی توجیهی مجریان و

 معاون توسعه مدیریت ومنابع استانداری:

سال جاری به ریاست نماینده مدیریت عالی استان  تشکیل ده ها جلسه پیرامون طرح های پژوهشی استان در

 نشانگرجایگاه خاص این امر دراستان است ،جلسه کاری پژوهش درقالب کارگروه و

 علوم عالی شورای در استان ی نماینده و استانداری اداری تحول و نوسازی ریزی، برنامه مدیرکل دکترجوادی،

 :کشور فناوری و تحقیقات ،

 بهره مندی حداکثری از ،آنها درنیازهای استان محوریت  و بودن طرح ها کاربردی تخصصی و ،علمی

مشارکت  نیز وکاربردی  وانتخاب ناظران علمی  ،سطوح باالی دانشگاهی علمی استان در چهره های

سال گذشته و  ی پژوهشی استانداری دری طرح هاشاحصه های اصل از موضوعات مربوطه، زنان در

 .جاری است

 

 اداری تحول و نوسازی ریزی، برنامه مدیرکل  ،جوادی مهدی دکترسیّد درابتدای این جلسه،

دست  ناظران و اهتمام مجریان و باعنایات الهی و: کرد اعالم خود سخنان از بخشی در استانداری،

 میلیون  430با و طرح عنوان 6از  متشکل  97لسا در استانداری پژوهشی های طرح اندرکاران محترم،

 تسویه جهت مربوطه اسناد و رسید خود پایانی مرحله به ازعتف اختتامیه کد اخذ از پس اعتبار ریال

 ذی های دستگاه همکاری از تشکر با وی، .است شده ارسال استانداری مالی -دفتراداری به حساب



 ی ،حوزه دانشگاه جهاد و ها دانشگاه و استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان ویژه به امر دراین ربط

 چنانکه پیش از افزود: شده، یاد های طرح اجرایی مراکز عنوان به اردبیلی، محقق دانشگاه و هنری

-اردبیل بخش -اردبیل استان تاریخ دانشنامهچاپ  و تدوین زمینه های  این طرح ها در،این اعالم شده 

 تاریخی و شناختی باستان های بررسی" ،"استان در میوه درختان در سرما به مقاومت افزایش ،

 ویند ای-صخره ی دهکده" و مغان یه منطق در ورثان و باجروان برزند، تاریخی شهرهای پیرامون

 های شهرستان(اباذر ای صخره دهکدهی و یوغون بوینی دژ گلستان، نظامی پناهگاه یا دژ کلخوران،

به عنوان جاذبه .و...( گیلوان(کوثر و خلخال های شهرستان تاریخی های محوطه نیر و سرعین اردبیل،

 های نظرآسیب از استان وضعیت آخرین بررسیوهای تاریخی درتوسعه صنعت گردشگری  استان 

 اجراء شده است.،"آن با مقابله راهکارهای و )... و خشونت طالق، اعتیاد،( اجتماعی مهم

 های طرح پیرامون کشور، فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای در استان ی نماینده همچنین،

 ریال میلیون  1000حدود اعتباری با پژوهشی طرح7 هم، جاری درسال :گفت هم جاری سال پژوهشی

 و تحقیقات علوم، عالی شورای به کد اخذ جهت و تصویب استانداری پژوهشی های طرح عنوان به ،

 های بررسی موضوعات و محوریت به هم ها طرح این  :افزود وی .استمعرفی شده  کشور فناوری

 استان در زنان ی جامعه انتظارات و اجتماعی های آسیب حاد، مشکالت" پیرامون پژوهشی و علمی

 بررسی"؛"-مغان بخش–اردبیل استان تاریخ ی دانشنامه تدوین تکمیل " ؛"الزم راهکارهای ی ارائه و

 گذاران سرمایه جذب در استان ساختی زیر و طبیعی فرهنگی، اقتصادی، نسبی های مزیت نقش

 و اداری نظام سالمت های گاه تکیه افزایش پیرامون پژوهشی و علمی بررسی "؛"وخارجی داخلی

 اندیشه تبیین و اسالمی علوم تکامل و رشد در اردبیل نقش "؛"درآن احتمالی فسادهای با مقابله

 جانبه همه ی توسعه بر ژئوتوریزم تاثیر و گردشگری های زمینه بازشناسی" ؛"درجهان شیعی های

 استان در باستانی های قلعه پیرامون کاوش و علمی های پژوهش و بررسی" و ؛"اردبیل استان ی

 اجراء به ،"دراستان گردشگری صنعت ی توسعه در تاریخی های جاذبه عنوان به ها آن نقش و اردبیل

 .شد خواهد

 تخصصی و علمی،با بیان این که  ،پایان در عالی، مراکزآموزش و ها اموردانشگاه در استاندار مشاور

 بهره مندی حداکثری از نیزمشارکت زنان و و درآنهانیازهای استان  محوریت  وبودن طرح ها کاربردی 

ناظران طرح های  صه های اصلی مجریان وخشا از سطوح باالی  دانشگاهی، چهره های علمی استان در

 براساس که ها طرح این است امید :افزود هست، بوده وامسال  سال گذشته و پژوهشی استانداری در



 فرهنگی و علمی تاریخی، هویت بازشناسی همچون استان جانبه همه و بهینه توسعه های زمینه ایجاد

 های جاذبه ویژه به گردشگری استعدادهای از حداکثری استفاده جهان، و کشور به استان معرفی و

 ازجمله استان در موجود مشکالت و موانع برخی  نیزرفع و ...و کشاورزی های زمینه بازبینی تاریخی،

 به استان وصول راه در توانده ب درآمده، اجرا به و انتخاب ...و اداری اجتماعی، حاد های آسیب برخی

 .موثرگردد پیش از بیش شایسته های جایگاه

 ضمن تقدیر و منابع استانداری، محمد، معاون توسعه مدیریت و نژادیعثوب  این جلسه، ی درادامه

پژوهش  با اشاره به جایگاه مهم امر جاری، گذشته و ناظران طرح های پژوهشی سال مجریان و از تشکر

برای تصمیم گیری پیرامون طرح های پژوهشی استان درسال جاری جلسات  گفت: برنامه های دولت، در

جلسه کاری پژوهش تشکیل یافته  قالب کارگروه و معاون توسعه مدیریت در متعددی به ریاست خود

به دستگاه  میلیون تومان به تصویب رسیده و500تباری حدودطرح با اع44نتیجه برای سال جاری  در و

به همین جهت می توان گفت که   و شود. های اجرایی ابالغ شده تا با طی مراحل بعدی اجرای آنها آغاز

تشکیل ده ها جلسه پیرامون طرح های پژوهشی استان درسال جاری به ریاست نماینده مدیریت عالی 

 سه کاری پژوهش، خود نشانگرجایگاه خاص این امر دراستان است.جل استان درقالب کارگروه و

 


