
 

 

 

 احصا شد: 1397پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی در سال  عناوین اولویتهای 

عنوان اولویت پژوهش و فناوری که توسط دستگاههای اجرائی استان به دبیرخانه کارگروه آموزش ،  250این عناوین پس از بررسی بیش از 

 دبیرخانه با در نظر گرفتن اسناد باالدستی و نقشه راه علم و فناوری استان پژوهش، فناوری و نوآوری ارسال شده بود طی جلسات کارشناسی

 انتخاب شدند.

و ماده    1397 سال بودجه قانون (9) تبصره )ح( عناوین مذکور مقرر است از محل یک درصد اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرائی برابر بند

( پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان توسط دستگاههای 2ررات مالی دولت)( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مق56)

 اجرائی انجام شود.

 عناوین مذکور به شرح ذیل است : 

 1397عناوین اولویتهای پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی در سال 

 عنوان اولویت پژوهش و فناوری ردیف
دستگاه اجرایی 

 ذی ربط
 زمان اقدامنحوه 

 -اعتبار مورد نیاز

 میلیون ریال

ضرورت انجام و 

 انتظارت

 -کتابخانه ای  عتف تهیه سند آمایش علم و فناوری استان 1

 میدانی

از محل اعتبارات  1500 ماه 12

 استانی و عتف

مطاله و استقرار نظام نوآوری بخشی و  2

 منطقه ای

 ) در زمینه های ظرفیت دار استان (

 -کتابخانه ای  عتف

 میدانی

از محل اعتبارات  2500 ماه 24

 استانی و عتف

نیازسنجی و آینده پژوهشی تحقیقاتی و  3

 فناوری استان

) بر مبنای شناسایی نیازها ، توانایی ها و 

 مزیت های رقابتی استانی (

 -کتابخانه ای  عتف

 میدانی

از محل اعتبارات  1000 ماه 12

 استانی و عتف

و جمع آوری زنو تیپ های شناسایی  4

بومی متحل به سرمای دیرس بهاره در 

 درختان میوه استان

 -کتابخانه ای  جهاد کشاورزی

 میدانی

  1000 ماه 12

شیوههای توانمند سازی اجتماعی و  5

اقتصادی آبادی های پیرامون دریاچه 

ارومیه     با تاکید بر معیشتهای جایگزین 

کاهش مخاطات خشک شدن دریاچه  

 ارومیه

سازمان 

مدیریت و 

برنامه ریزی 

 استان

 

 -کتابخانه ای 

 میدانی

  1000 ماه 12

بررسی مخاطرات خشک شدن دریاچه  6

 ارومیه بر روی حیات وحش استان

 -کتابخانه ای  محیط زیست

 میدانی

  1500 ماه 24

بررسی مخاطرات خشک شدن دریاچه  7

 ارومیه بر روی اکوسیستم گیاهی استان

 -کتابخانه ای  زیستمحیط 

 میدانی

  1500 ماه 24

تهیه و تدوین برنامه های بازاریابی ، برند  8

 سازی و تجاری سازی محصوالت فرهنگی

 -کتابخانه ای  میراث فرهنگی

 میدانی

  300 ماه 6

شناسایی مشکالت و ارائه راهکارهایی  9

برای تکمیل و تقویت زنجیره های ارزش 

 دار استان در صنایع و معادن اولویت

سازمان صنعت 

، معدن و 

 تجارت

 -کتابخانه ای 

 میدانی

  1000 ماه 9

تدوین برنامه عملیاتی توانمند سازی فقرا  10

و حاشیه نشینان )بصورت موردی در یک 

 منطقه تبریز(

سازمان 

 بهزیستی

 -کتابخانه ای 

 میدانی

  500 ماه 12

تدوین استراتژی توسعه گردشگری  11

 اولویت گردشگری سالمتاستان با 

 -کتابخانه ای  میراث فرهنگی

 میدانی

  300 ماه 6

مطالعه جامع در خصوص میزان ، کیفیت ،  12

منابع تولید و ارائه راهکار برای مدیریت 

اثرات زیست محیطی پسماندهای صنعتی  

 استان

 -کتابخانه ای  محیط زیست

 میدانی

  1000 ماه 12

با کودک  بررسی علل و عوامل مرتبط 13

همسری در استان و ارائه راهکارهای 

 پیشگیرانه صنعت و تکریم ارباب رجوع

سازمان 

 بهزیستی

 -کتابخانه ای 

 میدانی

  300 ماه 12

مهندسی مجدد فرایندهای اداری در  14

استانداری در جت بهبود ارئه خدمت و 

 تکریم ارباب رجوع

 -کتابخانه ای  استانداری

 میدانی

  1500 ماه 12

مطالعات حقوقی در خصوص موضوع حق  15

 آبه ها برای اصالح قوانین موجود

 -کتابخانه ای  جهاد کشاورزی

 میدانی

  300 ماه 12

آینده پژوهی در خصوص اثرات خشک  16

شدن دریاچه ارومیه بر کیفیت آب های 

 زیرزمینی استان

 -کتابخانه ای  جهاد کشاورزی

 میدانی

  100 ماه 12

لجستیک و حمل و نقل سیاستگذاری  17

 استان

اداره راهداری و 

 حمل و نقل جاده ای
 -کتابخانه ای 

 میدانی

  500 ماه 6

توسعه اشتغال پایدار روستایی )مطابق  18

 قانون ششم(

سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی استان
 -کتابخانه ای 

 میدانی

از محل اعتبارات   ماه 24

 استانی

 

ادامه ی برگزاری دوره های آموزشی شرح وظایف واحدهای تابعه وزارت کشور 

 2و  1

نظر به اهمیت آشنایی شاغلین در استانداری ها  با اهداف ، ماموریتها و شرح وظایف 

وزارت کشور و واحدهای تابعه  ، دوره های آموزشی شرح وظایف واحدهای تابعه 

با شرکت کارکنان زیر بیست سال سنوات استانداری  و فرمانداری  2و  1وزارت کشور 

با هدف ارتقاء سطح دانش یریت استانداری  پس از تصویب در جلسه کمیته توسعه مد

در حال ، مهارت و نگرش شغلی کارکنان با توجه به تغییرات اداری  ، علمی و فناوری 

 برگزاری است.

 -2شرح وظایف تفصیلی وزارت کشور و  -1منابع آموزشی این دوه ها عبارتند از 

 شرح وظایف و واحدهای استانداری تدوین شده توسط مدیران -3 دولت  الکترونیک

 گزارش تصویری برگزاری آشنایی با مباحث توسعه دولت الکترونیک

 
  

 
 

 

 تحول اداریبرنامه ریزی، نوسازی و  دفترفصلنامه خبری معاونت آموزش و پژوهش 

ما باید تحقیق را در کشور با توجه 

به نیازهاى آن هدف دار کنیم و 

پژوهش ها را در جهت نیازهاى 

 .کشور قرار بدهیم
 

ری آرذبایجان شرقی  استاندا

 ماه(  شهریور)97 تابستان، 8، شماره سومسال 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیست ساعات تحقیق داوران محترم حوزه پژوهش

 1397استانداری آذربایجان شرقی در نیمه نخست سال  

 

 

1397برنامه اجرای دوره های آموزشی شش ماهه دوم سال   

 

 نوع دوره عنوان دوره آموزشی ردیف
مدت 

 زمان
 گروه هدف

نوع آموزش 

حضوری / غیر 

 حضوری

تاریخ 

 برگزاری

 تعداد

شرکت 

 کننده

1 
آشنایی با قانون مدیریت 

 خدمات کشوری
 مجازی کلیه کارکنان 8 غعمومی

03/07/97 

04/07/97 
600 

2 
شرح وظایف واحدهای تابعه 

 2و  1وزارت کشور 
 40 اختصاصی

کلیه کارکنان زیر 

 بیست سال سنوات
 حضوری

01/07/97 

05/08/97 
160 

 600 11/07/97 مجازی کلیه کارکنان 6 عمومی امر به معروف و نهی از منکر 3

 200 18/07/97 مجازی کارکنان حائز شرایط 8 عمومی توسعه و فرهنگ 4

5 
جعل اسناد و راه های مقابله 

 با آن
 600 25/7/97 مجازی کلیه کارکنان 6 عمومی

 تنقیح قوانین و مقررات 6
مشاغل 

 عمومی
8 

مدیران و فرمانداران 

 و کارشناسان حقوقی
 150 30/07/97 حضوری

7 
آشنایی با سامانه ملی قوانین 

 و مقررات
 100 02/08/97 حضوری کارشناسان حقوقی 8 عمومی

8 
مدیریت و برنامه ریزی 

 پژوهشی
 16 اختصاصی

کارشناسان حائز 

 شرایط
 حضوری

09/08/97 

29/08/97 
20 

9 
برنامه های توانمند سازی 

 زنان
 28 اختصاصی

 بانوان و برنامه ریزی

 
 حضوری

05/09/97 

14/019/97 
50 

10 
احزاب و جمعیت ها و تشکل 

 های سیاسی
 30 اختصاصی

کارشناسان و مدیران 

 سیاسی
 حضوری

24/09/97 

05/10/97 
100 

11 
برنامه ریزی و کنترل پروژه 

 های عمرانی
 حضوری برنامه ریزی و عمرانی 40 اختصاصی

08/10/97 

20/10/97 
60 

12 

توجیهی کارکنان دفاتر 

بازرسی و پاسخگویی به 

 شکایات

 

 30 اختصاصی

کارکنان دفتر 

 بازرسی

و کارشناسان بازرسی 

 فرمانداریها

 حضوری
01/11/97 

18/11/97 
60 

13 
تکنیک های مدریت 

 راهبردی
 6 مدیر یتی

فرمانداران ، مدیران 

و معاونین مدیر کل و 

 معاونین فرماندار

 حضوری
19/07/97 

03/08/97 
120 

 4 مدیریتی اندیشه های نو در مدیریت 14

فرمانداران ، مدیران 

مدیر کل و  و معاونین

 معاونین فرماندار

 حضوری
24/08/97 

01/09/97 
120 

 8 مدیریتی تفمکر سیستمی 15

فرمانداران ، مدیران 

و معاونین مدیر کل و 

 معاونین فرماندار

 حضوری
08/09/97 

29/09/97 
120 

 4 مدیریتی اصول و فنون مذاکره 16

فرمانداران ، مدیران 

و معاونین مدیر کل و 

 فرماندارمعاونین 

 حضوری
06/10/97 

13/10/97 
120 

17 

آموزشهای ویژه کارمندان 

 1رسمی آزمایشی 

آشنایی  با اهداف ، ماموریته 

 و ساختار وزارت کشور

 34 01/10/97 حضوری کارکنان حائز شرایط 40 شغلی

18 

آموزشهای ویژه کارمندان 

 2رسمی آزمایشی 

 مسئولیتهای وزارت کشور

 

 34 01/11/97 حضوری حائز شرایطکارکنان  40 شغلی

19 

آموزشهای ویژه کارمندان 

 3رسمی آزمایشی 

 رفتار سازمانی

 

 34 01/12/97 حضوری کارکنان حائز شرایط 40 شغلی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 یبیبیب )دانش(پژوهش

2 

 تحول اداریبرنامه ریزی، نوسازی و  دفترفصلنامه خبری معاونت آموزش و پژوهش 

 :آلهوعلیه  اهلل ال رسول اهلل صلىق

وَاآلخِرَةِ مَعَ العِلمِ وَشَرُّ الدُّنیا وَاآلخِرَةِ خَیرُ الدُّنیا 

 مَعَ الجَهلِ ؛

خیر دنیا و آخرت با دانش است و شرّ دنیا 

 .و آخرت با نادانى
 

 

 

 

ری آرذبایجان شرقی               استاندا

 ماه(  شهریور)97 تابستان، 8، شماره سومسال 

 نوع: )کتاب/      نام پروژه ردیف
 پروپوزال / تحقیق(

 کتاب آیین نگارش نامه های اداری 1

2 
هزار مَثَل و مِثل آن در فارسی، عربی، 

 انگلیسی و ترکی
 کتاب

 کتاب دل ها، میزها و صندلی های لرزان مدیران 3

 کتاب شهروندی در نظام اداریآموزش حقوق  4

5 

بررسی  رابطه بین هویت ملی و هویت قومی 

در استان آذربایجان شرقی: فرصت ها و 

 چالش ها

 پروپوزال

6 

بررسی عوامل موثر بر تولید سواد زیست 

محیطی )مورد مطالعه: کاربران شبکه های 

 مجازی شهر تبریز(

 پروپوزال

7 

 – اجتماعی –امنیت از نگاه اقتصادی 

سیاسی و فرهنگی در استان آذربایجان 

 شرقی: چالش ها، ابعاد و راهکارها

 پروپوزال

8 

 –تحلیل مکان محور امنیت از نگاه اقتصادی 

اجتماعی و سیاسی )مطالعه موردی: مناطق 

 شهر تبریز(

 پروپوزال

9 
نقش امنیت اجتماعی در ارتقاء مشارکت 

 اجتماعی در استان آذربایجان شرقی
 پروپوزال

10 
برآورد وضعیت امنیت غذایی در استان 

 آذربایجان شرقی: چالش ها، ابعاد و راهکارها
 پروپوزال

11 
امنیت زیست محیطی و چالش های آن در 

 استان آذربایجان شرقی
 پروپوزال

12 
امنیت از نگاه اقتصادی در استان های 

 شالغرب ایران )چالش ها، ابعاد و راهکارها(
 پروپوزال

13 
مطالعه تعیین کننده های اجتماعی و 

 فرهنگی سالمت روان زنان شهر تبریز
 پروپوزال

14 

بررسی پیامدهای فرهنگی توسعه شهرهای 

متوسط در ایران )مطالعه موردی: شهرستان 

 مرند(

 پروپوزال

داوری استانداری مورد  کمیته طح تحقیقاتی توسرط 60بیش از 

شماره های بعدی به نقد و بررسی قرار گرفته است که در 

 . تفصیل ارائه خواهد شد

 نشریه  خبری دانش

 معاونت آموزش و پژوهش مرکز برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

 مدیر مسئول: رحیم روائی

 شیشوانپسته  مدیر اجرائی : لعیا 

  35291788ارتباط با ما : 
 


