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پیشگفتار:
یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در توسعه اقتصادی و علمی کشورها ،سهم اعتبارات تحقیق و توسعه
از تولید ناخالص ملی آنها است .در حالی که در کشورهای توسعه یافته ،نسبتی بین  2/5تا  4درصد
تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه اختصاص پیدا می کند ،در کشور ما ،در دهه اخیر این رقم
کمتر از نیم درصد بوده است .بهطوری که در شروع مسئولیت دولت یازدهم سهم اعتبارات تحقیق و
توسعه تنها  0/4در صد تولید ناخالص داخلی بوده است و انبوهی از مطالبات محقق نشده در بخش
پژوهش کشور وجود داشت.
با توجه به اهمیت تحقیق و توسعه به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای رسیدن به توسعه
پایدار ،موضوع بایستی یکی از اولویتهای اصلی در دستگاههای سیاستگذار باشد و تالش برای انجام
پژوهش های کاربردی با هدف دستیابی به بهرهوری بیشتر از امکانات موجود ،یک هدف دائم و پیوسته
بهشمار رود .در این راستا  ،استانداری آذربایجانشرقی در طی سالهای اخیر با اصل قراردادن پژوهش
توانسته است با استفاده از ظرفیتهای علمی دانشگاههای استان ،به انجام تحقیقات کاربردی و
معطوف به رفع مشکالت موجود ،در راستای تحقق برنامههای دولت و سیاستهای کالن علمی کشور
همت گمارد.
ایجاد شورای پژوهش و تحول کیفی آن و فعالسازی زیرکمیتهها به عنوان شورای سیاست -
گذار و برنامه ریز در حوزه پژوهش و فناوری استان ،حمایت از تحقیقات دانشگاهی ،افزایش جذب
اعتبارات پژوهشی از محل یک درصد اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرائی ،تالیف کتب گوناگون،
انعقاد تفاهمنامههای علمی و پژوهشی با دانشگاه های استان و نهایتاً کسب رتبه برگزیده در حمایت
از پژوهش و فناوری در سالهای  96و  98از مهمترین فعالیتهای پژوهشی استانداری در طی سال -
های اخیر بوده است.
دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری به منظور اشاعه فرهنگ پژوهش و نشر آثار علمی
پژوهشگران اقدام به تهیه «کارنامه عملکرد پژوهشی استانداری آذربایجانشرقی» شامل طرحهای
تحقیقاتی در دست اجرا و خاتمهیافته استانداری در طی سالهای  1395-1398نموده است .ضمن
تقدیر از دست اندرکاران گردآوری و تدوین این گزارش ،امید است این مجموعه مورد بهرهبرداری
مدیران و کارکنان محترم عالقمند به پژوهش واقع شود.
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تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده
در استان آذربایجانشرقی
دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
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