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بسمهتعالي
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
دانشگاه ارومیه

دانشگاه آزاد اسلمی واحد ارومیه
دانشگاه پیام نور استان

دانشگاههای غیر انتفاعی
دانشگاه صنعتی ارومیه

جهاد دانشگاهی استان
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
موضوع  :فراخوان تهیه گزارش پژوهشی

باسل مو احترا م؛
همچنانکه استحضار دارید ضرورت تحقیق و پژوهش به ویژه در سازمانهای یادگیرنننده ،خل ق و نننوآور بننر کسننی
پوشیده نیست .این امر ،به خصننوص در سننازمانهایی کننه علوه بننر وظننایف درون سننازمانی خننود ،وظننایف منطقننه ای و
فرابخشننی را نیننز عهننده دار هسننتند از اهمیننت ویننژه ای برخننوردار اسننت .سننازمان منندیریت و برنننامه ریننزی اسننتان
آذربایجان غربی نیز در راستای تحقق سند چشم انداز خود و همچنین اجرای ماموریت اصلی مبنننی بننر رصنند و راهننبری
توسعه منطقه ای مصمم به انجام پژوهش های کاربردی است .تا از این طریق اول از توان بدنه کارشناسی ،ظرفیننت هننای
جامعه علمی و مشارکت همه متخصصان در اتخاذ راهبردهای توسعه منطقه ای کمک گرفتننه و ثانیننا ضننمن ارائه الگننوی
جدید در بخش پژوهشی با عنوان "گزارش پژوهشی" سازوکار و فرآیندهای اجرای پژوهش و تحقیقننات توسننعه ای بننا
رویکرد آینده نگری را تا حد ممکن ساده سازی نماید .برای تحقق این هدف ،در سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسننتان
آذربایجان غربی "کمیته تحقیقات و پژوهش های توسعه" با چهار هسته علمی  -1هسته برنامه ریزی و بودجه -2 ،هسته
مدیریت و منابع انسانی -3 ،هسته آمار و اطلعات و  -4هسته نظام فنی و امور عمرانی شکل گرفته است.
یکی از اهداف اصلی این کمیته تدوین گزارشات پژوهشی کارشناسی توسط کارشناسان سازمان و یننا سننفارش
تدوین گزارش های مورد تقاضای واحدهای مختلف سازمان به نهادهای علمی و پژوهشی منطقه ای و ملی است.
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در همین راستا از کلیه پژوهشگران و اعضاء هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشششی دعششوت
می شود موضوعات پژوهشی خود را برای تهیه گزارش پژوهشی در قشالب فشرم پروپشوزال گشزارش
پژوهشی پیوستی تکمیل و از طریق پست الکترونیکی Mpoazgharbi@mporg.ir

بششه دبیرخششانه

کمیته تحقیقات و پژوهش های توسعه ارسال نمایند .موضننوعات و پیشنننهادهای دریننافت شننده در هسننته هننای
علمی مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن جهت اقدامات بعدی اعلم خواهد شد.
اطلعات بیشتر در زمینه نحوه و ساختار تدوین گزارشات پژوهشی در نظامنامه پژوهشننی سننازمان ارائه شننده اسننت .و در
صورت نیاز با شماره تلفن های  32357081-82تماس حاصل نمایید.
محورهای تهیه گزارش پژوهشی :
توسعه مدیریت و منابع انسانی
برنامه و بودجه
نظام فنی و اجرایی
نظام آمار و اطلعات

ناصر حضرتی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان آذربایجان غربی
رونوشت :
 .مديريت محترم آموزش و پژوهش توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي
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سازمان مدیریت و برنامه
ریزی آذربایجان غربی

ش پژوهشي
فرم پيشنهاد گزار  
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