
   

 
 
 
 
 
 

کنندگِی علم را باید رویکرد مصرف
کنیم هب رویکرد تولید علم تبدیل  

 
 دانش

 استانداری آرذبایجان شرقی

 

 حوزه پژوهش:

  

 حوزه آموزش:

شرقی برای سال های آموزشی استانداری آذربایجاناولویت

 آتی نیازسنجی و تعیین شد

های آموزشی کارکنان استانداری از تعیین اولویتمدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری 

های استان خبر داد و افزود: با ابالغ مرکز مطالعات راهبردی و ها و بخشداریاستانداری، فرمانداری

 انجام شده است.  1400آموزش وزارت کشور وهمزمان با سراسر کشور فرآیند نیاز سنجی آموزشی سال 

کمك به،بهبود شایستگی ها و عملكرد گروههای وی افزود: این فرآیند که با هدف کارایی و اثر بخشی، 

وری صورت می گیرد با همكاری و مشارکت مدیران ستادی استانداری، فرمانداران و و بهره شغلی

 بخشداران محترم استان انجام گرفته است. 

شی در معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی، بودجه ایشان ادامه داد: پس از بررسی نیازهای آموز

و تحول اداری استانداری توسط مدیر جام استانداری در سامانه مذکور برای  ادامه فرایند توسط مرکز 

 شود.ثبت می

 

 جاریآموزش در سه ماهه  چهارم سال نفر ساعت  9178برگزاری 

عنوان دوره آموزشی  5عنوان دوره آموزشی دوره آموزشی )شغلی ( و  7  در سه ماهه چهارم سال جاری

 برگزار شده است.مدیریتی در سه ماهه چهارم سال جاری 

با همكاری دانشگاه تبریز و با بهره گیری از سامانه آموزش مجازی  مذکور دوره های آموزش شغلی 

با  نیز های آموزشی مدیریتیهای دوره( برگزار و کالسliveدانشگاه یاد شده و بصورت کالس زنده )

همكاری  مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و توسط دانشگاه پیام نور برگزار شده 

 است.

 

 

 

 

 دبیر شورای پژوهش استانداری؛ 

و  علوم پزشکی تبریز طرح پژوهشی با دانشگاه 4نعقاد قرارداد ا

 دانشگاه تبریز

استانداری از ریزی، بودجه و تحول اداری و دبیر شورای پژوهش سیاوش یوسفی مدیر کل برنامه

های تبریز و علوم پزشكی خبر داد و اضافه کرد:  قرارداد قرارداد طرح پژوهشی با دانشگاه 4انعقاد 

طرح های پژوهشی مصوب استانداری برابر ابالغ از سوی دبیرخانه کارگروه آموزش،پژوهش، فناوری 

 ت.و نوآوری و شورای برنامه ریزی و توسعه استان منعقد و  در حال اجر اس

ریزی، بودجه و تحول اداری و دبیر شورای پژوهش استانداری ارزیابی آثار و پیامدهای مدیر کل برنامه

زیست محیطی طرح های معدنی با تاکید بر معادن مس و طال در استان ؛ آسیب شناسی تاثیربحران 

ت اقدامات کرونا در روابط بین فردی اعضای خانواده و تغییرسبك زندگی دراستان ؛ بررسی وضعی

پیشگیری از ابتال به ویروس  کرونا ، تعیین سطح ریسك و ارائه برنامه پیشگیری در محیط های 

های عنوان کرد که در قالب قراردادهای مذکور اجرا خواهد شغلی مختلف استان را از جمله پژوهش

 شد.  

میلیون ریال  2000یال )میلیون ر 2930یوسفی ادامه داد : این طرح های پژوهشی با اعتباری بالغ بر

 .میلیون ریال از محل اعتبارات استانی( اجرا خواهند شد 930اعتبارات هزینه ای و  %1از محل

 

آغاز تدوین کتاب قوانین و مقررات نظام اموزش  و پژوهش کارکنان 

 ویژه استانداری  –دولت 

ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری از معاون آموزش، پژوهش و فناوری دفتر برنامهرحیم روائی 

ها خبر ویژه استانداری –آغاز تدوین کتاب قوانین و مقررات نظام اموزش و پژوهش کارکنان دولت 

 دارد.

ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری اظهار داشت: معاون آموزش، پژوهش و فناوری دفتر برنامه

مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور و با هدف این کار عظیم با مشارکت همكاران مرکز 

 تر به قوانین گردآوری و تدوین خواهد شد. سازی، شفافیت و دسترسی آسانسازماندهی، ساده

ریزی و تحول که فعالیتی در حوزه برنامهروائی در ادامه اضافه کرد : تدوین کتاب مذکور ضمن آن 

های آموزشی و پژوهشی ت، راهنمایی برای فعاالن بخشاداری و در راستای تحقق اهداف یاد شده اس

 های سراسر کشور خواهد بود. ویژه در سطح استانداریها بهسازمان
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کنیم هب رویکرد تولید علم تبدیل  

 
 دانش

 استانداری آرذبایجان شرقی

  

 1399عملکرد بخش آموزش در سال گزارش  خالصه

 نمودار نفر ساعت دوره های برگزار شده به تفکیک نوع دوره

 ردیف نوع دوره ساعتنفر 

 1 ) مشترک اداری، شغلی اختصاصی(شغلی 42660

49056 
عمومی)فرهنگی و اجتماعی، توانائیهای 

 عمومی(
2 

 3 مدیریتی 3336

 4 روش الکترونیکی و غیر حضوری 94956

 

 

 

0

1

2

3

4

مشترک ) شغلی

اداری، شغلی 

(اختصاصی

فرهنگی و)عمومی

اجتماعی، 

توانائیهای 

(عمومی

مدیریتی ی روش الکترونیک

و غیر حضوری

42660 49056 3336 940956

نمودار کلی  نوع دوره های آموزشی برگزار
شده

  ؛چهارمین جلسه  شورای پژوهش استانداریدر 

 1400های پژوهشی استانداری آذربایجان شرقی در سال ناظران طرح

 معرفی شدند 

های پژوهشی برگزار منظور تعیین تکلیف طرحمین جلسه شورای پژوهش استانداری که بهچهاردر 

 .معرفی شدند 1400های پژوهشی استانداری آذربایجان شرقی در سال ،  ناظران طرحشد

 هستند.ها از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه مذکور های پژوهشیناظران طرحگفتنی است 

 های پژوهشی مذکور به شرح ذیل است.فهرست طرح

 

 عنوان طرح پژوهشی ردیف
مجری 

 حقوقی

مجری 

 حقیقی
 ناظر

1 

ارزیابی آثار و پیامدهای 

زیست محیطی طرح های 

معدنی با تاکید بر معادن 

 مس و طال در استان

دانشگاه 

 تبریز

دکتر رحیم 

بدری 

 گرگری

دکتر محمد 

 عباس زاده

2 

آسیب شناسی تاثیربحران 

کرونا در روابط بین فردی 

اعضای خانواده و 

تغییرسبک زندگی 

 دراستان

دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز

دکتر 

غالمرضا 

 مرادی

دکتر اکبر 

 غالمپور

3 

بررسی وضعیت اقدامات 

پیشگیری از ابتال به 

ویروس  کرونا ، تعیین 

ارائه برنامه سطح ریسک و 

پیشگیری در محیط های 

 شغلی مختلف استان

دانشگاه 

 تبریز

دکتر صالح 

 اشرفی

دکتر احداله 

 عزتی

 
 طرح جامع پدافند پرتوی

 

دانشگاه 

 تبریز

دکتر صالح 

 اشرفی

دکتر احداله 

 عزتی
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 استانداری آرذبایجان شرقی

9913و  1398در سال  یجدول گزارش طرح های پژوهش

 نام طرح ردیف
تاریخ و شماره 

 تصویب نامه

كد رهگیری  در 

 سامانه سمات ملی
 ناظر طرح قراردادطرف 

 پیشرفت فیزیکی

فاز  كد پایان طرح

1 

فاز 

2 

فاز 

3 

1 
بررسی علل شکل گیری مطالبات قومی و زبانی و 

 راهکارهای مدیریت آن در استان آذربایجان شرقی

644609-

7/11/98 
15199-212368 

 دانشگاه تبریز   

 )دکتر فاطمه گالبی(   

دکتر محمدباقر 

 علیزاده اقدم
* * * 

ثبت در سامانه  

 سمات   

2 
نگارانه در میان فقر و سالمتی: پژوهشی مردم

 نشین تبریزفرودستان حاشیه

644609-

7/11/98 
15199-211889 

 دانشگاه تبریز

 )دکتر اصغر ایزدی جیران(

 دکتر محمد 

 عباس زاده
* * * 56567-746769 

3 
دار استان مطالعه زنجیره ارزش صنایع و معادن اولویت

 های عملیاتی تکمیل و تقویت آنو تدوین برنامه

644609-

7/11/98 
15199-212044 

 دانشگاه تبریز

 )دکتر اکرم اکبری(

 دکتر محسن

 پور عبادالهان
* * * 

ثبت در سامانه  

 سمات   

4 

بنیان استان شناسایی موانع توسعه اقتصاد دانش

های حمایتی از ایجاد و آذربایجان شرقی و ارائه برنامه

 بنیانتوسعه شرکت های دانش

644609-

7/11/98 
15199-212040 

 دانشگاه تبریز

 )دکتر سکینه سجودی(

 دکتر بهزاد 

 سلمانی
* * * 

در مرحله انجام 

اصالحات توسط 

 مجری

5 
-کارسنجی فعالیت های اداری استانداری آذربایجان

 شرقی

38093-

24/02/99 
15199-212957 

 دانشگاه تبریز

 )دکتر حسن رضازاده( 

 دکتر  نادر 

 غفاری نسب
* * * 56597-748905 

6 
ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش کارکنان 

 استانداری و برخی عوامل مرتبط با آن

38093-

24/02/99 
15199-212988 

 دانشگاه تبریز  

 )ابراهیم محمدپور(
 * * * دکتر محمد فاریابی

 دستگزارش در 

 ناظربررسی 

7 

سرمایه های معیشت محور و معیشت پایدار  تحلیل 

خانوارهای  فرهنگی گذرگاه های معیشتی -اجتماعی 

 روستایی شهرستان های عجب شیر، بناب و شبستر

 موافقت نامه

1307006-

26/04/98 

طرح  ستاد احیای 

 دریاچه ارومیه

 دانشگاه تبریز

 آقایاری هیر( ) دکتر توکل

 آقای دکتر

 بنی فاطمه 
 پایان طرح * * *

8 

آموزش و توانمندسازی و ایجاد مشارکت روستاییان در 

تغییر الگوی کشت و بهینه سازی مصرف آب در 

 کشاورزی

 موافقت نامه

1307006-

26/04/98 

طرح ستاد احیای 

 دریاچه ارومیه

 دانشگاه تبریز

 ) دکتر مهدی ضرغامی(

 آقای دکتر 

 فاخری فرد
 پایان طرح * * *

9 
فرآوی محصوالت کشاورزی و گیاهان توسعه و کشت و 

 داروی بر اساس اجرای پایلوت الگوی مشارکتی

 موافقت نامه

1307006-

26/04/98 

طرح ستاد احیای 

 دریاچه ارومیه

 دانشگاه تبریز

 ) وحید مهدی نیا(

آقای دکتر زهتاب 

 سلماسی
 پایان طرح * * *

10 
ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی طرح های 

 معدنی با تاکید بر معادن مس و طال در استان 

643446-

30/11/99 
15199-241624 

 تبریز دانشگاه علوم پزشکی

 )دکتر محمد مسافری(

دکتر عبدالرضا 

 واعظی هیر
      

در مرحله ارائه 

 گزارش

11 
فردی آسیب شناسی تاثیربحران کرونا در روابط بین 

   اعضای خانواده و تغییرسبک زندگی دراستان

643446-

30/11/99 
15199-214560 

 دانشگاه تبریز

 )دکتر رحیم بدری گرگری(

 دکتر محمد 

 عباس زاده
*     

12 

بررسی وضعیت اقدامات پیشگیری از ابتال به ویروس  

کرونا ، تعیین سطح ریسک و ارائه برنامه پیشگیری در 

 مختلف استانمحیط های شغلی 

643446-

30/11/99 
15199-214565 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 )دکتر غالمرضا مرادی(
     * دکتر اکبر غالمپور

 طرح جامع پدافند پرتوی 13
643446-

30/11/99 
15199-215008 

 دانشگاه تبریز

 )دکتر صالح اشرفی(
       دکتر احداله عزتی
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نشریه خبری دانش)نشریه داخلی معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی، 

 و تحول اداری ( بودجه

 مدیر مسئول : رحیم روائی

 نسرین مصلحی-لعیاپسته شیشوان -شورای رهبری: توحید راعی

 35291788-35291591شماره تماس : 

 


