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جشنوراه شهید بهشتی(رضوان اهلل تعالی علیه)

جشنواره شهید بهشتی(ره) با "چشم انداز توسعه شبکه نهادی در نظام نوآوری و پژوهشی قوهقضاییه"

راه اندازی شده است .از مهمترین اهداف این جشنواره شناسایی استعدادهای برتر علمی ،ایجاد زمینه رقابت
علمی ،ایجاد زمینه مشارکت گستردهتر اندیشمندان با قوهقضاییه و قرار دادن پژوهشها در مسیر حل مسائل
قوهقضاییه است.
جشنواره در  3بخش اصلی و  2بخش فرعی زیر برگزار شد:
بخشهای اصلی:
 -1ایده
 -2پژوهش
 -3رأی پژوهشی
بخشهای فرعی:
 -1پژوهشگر قوه قضاییه
 -2پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
همچنین محورهای جشنواره عبارت بود از:
 -1تحول در حکمران قضایی
 -2آسیبشناسی و حل مسائل دستگاه قضایی
 -3بهبود فرآیندهای دادرسی عادالنه
 -4ارتقای اتقان آرای قضایی
 -5فناوریهای ناظر بر هوشمندسازی قوهقضاییه
شرکت کنندگان فرصت داشتند تا تاریخ  15آذر ماه  1311آثارشان را به دبیرخانه جشنواره ،ارسال نمایند.
در مجموع آثار مختلف ارزیابی شده در جشنواره بالغ بر  2152اثر بوده که از این میان بیشتر فراوانی را بخش
ایدهها به خود اختصاص داده بود .پس از بررسی مستندات دریافتی
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جشنوراه شهید بهشتی(رضوان اهلل تعالی علیه)
در بخش ایدهها و از میان ایدههای دریافتی  77ایده به بخش نهایی راه یافتند.
در بخش پژوهش برتر از میان پژوهش های دریافتی  31پژوهش به بخش نهایی راه یافتند.
در بخش رأی پژوهشی برتر از میان آراء دریافتی  22رأی به بخش نهایی راه یافتند.
در بخش پژوهشگر برتر قوهقضاییه  1نفر به بخش نهایی راه یافتند.
در بخش پژوهشگر برتر پژوهشگاه قوهقضاییه نیز  11نفر به بخش نهایی راه یافتند.
با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده در اولین دوره جشنواره شهید بهشتی(ره) و با توجه استانداردهای در نظر
گرفته شده برای آثار و پژوهشگران نمونه ،در هر بخش از جشنواره نفرات برگزیده به دو سطح "برتر" و "شایسته
تقدیر" تقسیم شدند .برای سطح "برتر" با توجه به تعداد آثار واجد شرایط و امتیازات کسب شده ،حداقلهایی
در نظر گرفته شد که در سال جاری فقط بخش ایدهها شامل آن شد و در سایر بخشها سطح شایسته تقدیر
مورد توجه قرار گرفت.
بر همین اساس در بخش ایدهها آقایان "روح اله ورپشتی بروجنی ،محمدرضا سرگزی ،فردین خدابخشی،
اکبر یوسفی کلجاهی" به ترتیب حائز رتبه اول تا چهارم ایدهبرتر شدند و آقایان و خانمها "مرتضی اخوت ،محمد
خنیاگر ،غرل گودرزی ،اسحاق دولتیاری و مهدی سنایی" حائز رتبه اول تا چهارم "ایده شایستهتقدیر" گردیدند.
موضوعات ایدههای برتر به ترتیب عبارت است از" :ایجاد قابلیت انجام فرایندها به شکل حجمی روی پرونده های
الکترونیکی در سیستم سمپ برای مقابله با اطاله"" ،ایجاد شبکه الکترونیکی یکپارچه سازی سازمان های مردم
نهاد (سمن ها)"" ،سامانه تضمین سند" و "کیف پول الکترونیک اعتباری در سامانه ثنا"؛ ایدههای شایسته
تقدیر به ترتیب عبارت است از" :استفاده از اینترنت چیزها ( )IOEدر اجرای تامین دلیل در پرونده های
قضایی"" ،تحول انتصابات شایسته ساالری دادستان ها ،مسئوالن و مدیران کلیدی قوه قضاییه در کشور و استان
ها"" ،طرح آموزشی  :همیار بازرسی -همکار دستگاه" و "طراحی زنجیره مربی گری تسهیل کاهش جمعیت
کیفری زندانها"
در بخش پژوهش برتر آقایان و خانمها "علی عزیزی ،امین حاجی وند ،مرتضی گودرزی ،شیما شبانی" به
ترتیب حائز رتبه اول تا چهارم پژوهش شایستهتقدیر شدند .موضوع پژوهشهای ارائه شده نیز به ترتیب عبارت
بود از" :تحلیل عملکرد دادسراها و دادگاههای کیفری ایران در پرتو رویکرد حل مساله"" ،آیین دادرسی کیفری
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سبز در ایران"" ،طراحی سیستم قضایی مطلوب برای تحقق اصل  151قانون اساسی"" ،آسیب شناسی نظام
کارآموزی قضایی ایران و ارایه الگوی آموزشی به منظور آموزش کارآموزان قضایی در نظام قضایی ایران بر اساس
شاخصهای جهانی"؛
در بخش رأی پژوهشی برتر از میان آراء دریافتی رأیهای آقایان "قاضی میثم اکبری ،قاضی محمدمهدی
شیرازی ،قاضی مجتبی زارع و قاضی مهدی صانعی" به ترتیب حائز رتبههای اول تا چهارم رأی پژوهشی شایسته
تقدیر شدند .موضوع پروندهها به ترتیب عبارت بوده از " :دعوی ملکی مرتبط با قانون اصالحات ارضی"،
"اختالف ملکی"" ،مطالبه مهریه از زوج توسط ورثه زوجه" و "خیانت در امانت ،انتقال مال غیر ،تحصیل مال از
طریق نامشروع"؛
در بخش پژوهشگر برتر قوهقضاییه ،پس از بررسی آثار ارسال شده از سوی پژوهشگران و با عنایت به
شاخصهای مدنظر ،جناب آقای "حجه االسالم دکتر فرزانه" با  1اثر پژوهشی قابل راست آزمایی ،حائز عنوان
پژوهشگر شایسته تقدیر شدند.
در بخش پژوهشگر برتر پژوهشگاه قوهقضاییه نیز آقایان "دکتر شهید شاطریپور ،دکتر کیوان اقبالی و دکتر
فاطمه افشار" ،از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه قوهقضاییه ،به ترتیب حائز رتبههای اول تا سوم پژوهشگر
شایسته تقدیر شدند.
الزم به توضیح است در این جشنوراه آقایان و خانمها "دکتر علیرضا عالیپناه ،قاضی محمدهادی دارائی،
قاضی عباس نیازی ، ،دکتر جعفر صادقمنش ،قاضی رسول احمدزاده ،قاضی احسان شریعت فرد ، ،دکتر روحا...
اکرمی ،دکتر سلمان عمرانی ،دکتر سیدمحمدهادی راجی ،دکتر ابوالفضل درویشوند ،دکتر علیرضا شمشیری،
خانم سمیرا جهانی و آقای محسن آهنگر" مسؤلیت داوری آثار در بخشهای مختلف را بر عهده داشتند.
به فضل الهی امید است تا در سالهای آینده جشنواره شهید بهشتی(رضوان اهلل تعالی علیه) با گستردگی و
شایستگی بیشتر برگزار گردد.

4

معاونت پژوهشی /دفتر برنامهریزی و ارزیابی پژوهشی

