
 :انسانی استانداری اردبیل  مدیریت و منابعی معاون توسعه نژاد محمد ، یعثوب  -*

 ژوهش فعال باشندیست بیش ازاین درامرپادانشگاه ها ومراکزعلمی ومطالعاتی استان می ب

 اداری:جوادی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول سّید مهدی دکتر  -*

همچنان دراختصاص اعتبارات با امرمهم این ،الزم درامرپژوهش درمجموعه استانداری های تحرک با وجود 

 موانع جدی مواجه است

 عنوان به،که ی این جلسهدر ابتدا 

هش پژو ی کمیته ی جلسه نخستین 

روزسه شنبه استانداری در 

به و هیجدهم تیرماه سال جاری 

یعثوب نژاد محمد، معاون ریاست 

منابع انسانی توسعه مدیریت و 

دکتر  استانداری تشکیل شد،

جوادی، مدیرکل دفتر سّیدمهدی 

برنامه ریزی، نوسازی و تحول 

 اداری، ضمن عرض خیر مقدم و

با اشاره ،اعضای جلسه  تشکر از

بوده وانتظاراستاندارمحترم اصلی دفتربرنامه ریزی اهداف  تقویت امرمهم پژوهش دراستان ازبه این نکته که 

 پیرامون اقدامات و خودگزارشات  به ارائه ی  ،شده متمرکزبراین امرنیز بیشتردرمدیریت جدید این دفترهم 

دربخشی ازسخنان ایشان  پرداخت. دراستانداری و سال جاری  79فعالیت های پژوهشی انجام گرفته در سال 

 امرپژوهش و به نحوی به،همه جانبه ی های مربوط به توسعه که موفقیت در تمام فعالیت با بیان این،خود 

احد و همان طوری که پیش ازاین درقالب اخبارمتعدد اعالم گردیده،:افزودندهای پژوهشی بستگی دارد، فعالیت

به محوریت توسعه  طرح پژوهشی 7محدود، ات اختصاصی متناسب با اعتبار ،گذشتهپژوهش این دفتر در سال 

 با عقد قرارداد با مراکز علمی و پژوهشی اجرا نموده رامیلیون ریال 085با  و دراستان ی صنعت گردشگری

  .هستدر حال اتمام و ثبت در سامانه سمات  و

تعهدات  میزان همکاری و اجرای عملکرد پژوهشی دانشگاه ها و ، با اشاره به  ریزی برنامه دفتر مدیرکل

به این عنایت خاص متولیان امر بر لزوم  ، 79استان در سال پژوهش درامردردخیل دستگاه های اجرایی 

با وجود نظر خاص حمایتی  استان، تاکید کردند.وی افزود:بررسی موانع و مشکالت پژوهشی و موضوع 

وهش امرپژ برای ان وناظران متمرکزنبود متولیمتاسفانه ،دراستان به امرپژوهش  دراستان مدیریت عالی دولت

 ازمشکالت این امردراستان است،توسعه امرزیربنایی این وجود موانع جدی دراختصاص اعتبارات الزم به نیزو

به صورت دقیق مسائل  ،استانمرتبط دستگاه های اجرایی نیزو  دانشگاهی ومطالعاتی مراکز ،وضرورت دارد 

را بررسی و توسط دانشگاه محقق اردبیلی جمع بندی و در جلسات کارگروه پژوهش استان  هشو مشکالت پژو

 ارائه گردد. 

درادامه این جلسه،مجریان طرح های پژوهشی استانداری ونیزمدیرکل محیط زیست استان، به ارائه آخرین 

 مغان نمودند. گزارش ازمراحل اجرایی طرح ها ی  پژوهشی استانداری ونیزمطالعات پیرامون ماموت

، با ابراز خوشحالی  درپایان  این جلسه، یعثوب نژاد محمد، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری

ازگام های برداشته شده درزمینه ی پژوهش دراستانداری،خواستار تقویت بیش ازپیش امرپژوهش دراستان شد 

ان .ایشخواستارفعالیت بیش ازپیش دراین راستا شدوودانشگاه های استان را ازپیشروان این امرعنوان کرد

 ستانا پژوهشی های فعالیت تمام و داشته ساالنه پژوهشی مدون برنامه ی استان می بایست افزودند:دراین راستا،

 پیش روی مشکالت و موانع به اشاره با ایشان،. گردد اجرا استانی های اولویت و اهداف راستای کاربردی ودر

 جلسات در و بررسی دقیق صورت به مشکالت و موانع این خواست تا استان،ازدانشگاه های استان  پژوهش



ایشان درادامه سخنان خود، با اشاره بر این که با گذشت چهار ماه از سال . گردد مطرح استان پژوهش کارگروه

 نشده ،خواستار تشکیلتشکیل  استان نوآوری و فناوری پژوهش، آموزش، ی کارگروه جلسه جاری حتی اولین

 این جلسه دراسرع زمان وتصمیم گیری پیرامون طرح های پژوهشی درسال گذشته وسال جاری شد.

ن طرح ای استان، اجرایی های دستگاه پژوهشی های همچنین،ایشان پیشنهاد کردند  که جهت افزایش کیفیت طرح

 یاستان بررس دررشته های مختلف علمیمتخصص  پژوهش گران از اساتیددانشگاهی و متشکل ای کمیته ها در

 گردد.

 

 

 

 

 


