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 حوزه آموزش:

   در استانداری آذربایجان شرقی:« دیاعتبارات اسنا»ی آموزشی دوره یبرگزار

 اعتبارات كلی مراحل و تعاريف مفاهيم، وضيحت هدفبا  «ساعت 24اعتبارات اسنادی بمدت »دوره آموزشی 

-اسنادی، به همت معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه اعتبارات جهت الزم جوزهایحل و ممرا تشريح، اسنادی

ره آموزشی كارشناسان امور شرقی برگزار شد. در اين دو در استانداری آذربايجان ريزی، نوسازی و تحول اداری

  ها شركت كردند.بودجه و عامالن ذيحسابی فرمانداری -مالی 

 : اند ازعبارت دوره هایين سرفصلمهمتر

 آن،سه مقاي خارجی، تجارت در پرداخت هایروش «جهانی بازرگانی ساختار شناخت و خارجی تجارت هميتا»

 اسنادی اعتبار اركان پيدايش سابقه، اسنادی اعتبار تعريف  ،اسنادی اعتبارات پرداخت، پيش براتی، باز، حساب

 تأييد و بررسی دیاسنا اعتبار كلی مراحل اسنادی، اعتبار نواعا  ups500  اسنادی اعتبارات متحدالشكل اترمقر

 «.اسنادی اعتبار اصالح واسنادی  اعتبار گشايش غيره و پرداخت پيش شامل ريالی مبلغ اخذ مدارك،

 

 «:شویآشنایی با پول»موزشی شغلی آ دوره یبرگزار

وسازی و تحول نريزی، به همت معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه« شويیآشنايی با پول»آموزشی شغلی  دوره

 د.اداری استانداری آذربايجان شرقی برگزار ش

 شويیكارشناسان حقوقی در خصوص پول آموزشی با هدف افزايش دانش حقوقی و ارتقای سطح آگاهی اين دوره

های تابعه ها و بخشداریفرمانداری ،ت عملكرد و امور حقوقی استانداریبا حضور كارشناسان حوزه بازرسی، مديري

 .در محل استانداری برگزار شد

 شويی،شويی، اهداف پولتوان به مفهوم و مصاديق پولوره آموزشی مید اين  هایترين سرفصلاز مهم

شويی، حقوق داخلی و بررسی اليحه پيشنهادی اقدامات داخلی و بين المللی نسبت به جرايم مرتبط با پول

 .شويی اشاره كردمبارزه با پول

 

 

  حوزه پژوهش:

 شورای پژوهش استانداری:سومین جلسه  برگزاری 

 پايان نامه هاای پژوهشی و حمايت از همنظور تعيين تكليف طرحهب سومين جلسه شورای پژوهش استانداری

 برگزار شد.  

در اين جلسه جناب آقای دكتر قاسم زاده معاون محترم توسعه مديريت و منابع و رئيس شورای پژوهش 

های دستگاه در مقايسه با سايراستانداری، با اشاره به سابقه موفق استانداری در جذب اعتبارات پزوهشی 

دی تاكيد های پژوهشی كاربرنجام فعاليتكشور، بر لزوم اسراسر استانداری های  بسياری ازاستان و حتی 

وهش در گرو انجام دقيق فرايندهای پزوهشی و نظارت دقيق بر اجرای ژاثربخشی پ: ه و خاطرنشان ساختكرد

 آن می باشد و اين مهم با پشتكار فراوان و دانش به روز علمی محقق می شود.

 

  احصا شد: 1398استانداری در سال  های پژوهشیاولویت

های پژوهشی ريزی، نوسازی و تحول اداری، اولويتبا همكاری و تالش دبيرخانه پژوهش دفتر برنامه

اولويت های مذكور از ميان دهها اولويت مورد نظر دفاتر ستادی  احصاء شد. 1398استانداری در سال 

 ست. های تابعه انتخاب شده ااستانداری و فرمانداری

اولويت های ياد شده پس از طی مراحل فراخوان و انتخاب پروپوزال با همكاری سازمان مديريت و 

  استان به مرحله انعقاد قرارداد خواهد رسيد. برنامه ريزی

 مصوب استانداریوهشی های پژفهرست اولويت

 عنوان رديف

 )الگوی شهر بدون گدا(تبيين ساختار و كاركرد سمن های موفق در خلق برند تبريز  1

 گيری مطالبات قومی  و زبانی در استان و مديريت صحيح آنمطالعه عوامل مرتبط با شكل 2

 بررسی رابطه فقر و سالمتی در مناطق حاشيه نشين تبريز 3

 های عملياتی تكميل و تقويت آندار استان و تدوين برنامهمطالعه زنجيره ارزش صنايع و معادن اولويت 4

5 
های های حمايتی از ايجاد و توسعه شركتشناسايی موانع توسعه اقتصاد دانش بنيان استان و ارائه برنامه

 دانش بنيان

 

 )آپفن( استان:پنجمین نشست کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری رگزاری ب

زاده معاون محترم توسعه دكتر قاسم پنجمين نشست كارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان به رياست جناب آقای

 ...های پژوهشی و فناوری استان، گزارش تهيه سند آمايش علم و فناوری و منظور تعيين اولويت مديريت و منابع استاندار به

 برگزار شد.

های گروه :كرد، تاكيد دكتر قاسم زاده ضمن بيان مسائل و مشكالت عديده مطرح شده در مورد پژوهش و فناوری ،در اين جلسه

 و توسعه استان ارجاع كنندريزی های كارشناسی به شورای برنامهپس از بررسیمسائل و مشكالت مذكور را مربوطه  كاری

افزودند: آنچه كه های مهم استان در خصوص تهيه سند آمايش علم و فناوری استان نقش و جايگاه دانشگاهايشان با تاكيد بر 

 ها در تهيه سند ياد شده است.فناوری حائز اهميت است استفاده از پتانسيل دانشگاه در تهيه سند آمايش علم و

 الزم و ضروری است.های پژوهشی طراحی ساز و كارهايی برای اثر بخشی بيشتر و پايش اجرای طرحاضافه كردند: ايشان  
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وهش اثربخش، فناوری ارزش ژپ» ستاد هفته پژوهش و فناوری استان با شعار 

 تشکیل شد « آفرین، رونق تولید

جلسه ستاد هفته پژوهش استان در محل سالن جلسات استانداری به رياست جناب آقای دكتر قاسم 

 زاده معاون محترم توسعه مديريت و منابع استانداری تشكيل شد.

هفته پژوهش و فناوری را يک در اين جلسه معاون توسعه مديريت و منابع استانداری تشكيل ستاد 

ضرورت قلمداد نموده و ضمن تاكيد بر برگزاری هر چه باشكوه تر جشنواره پژوهش و فناوری با حضور 

اعضاء ستاد و شورای سياستگذاری  به استناد دستورالعمل ستاد مذكور پژوهشگران و فناوران استان،

 هفته پژوهش و فناوری استان را معرفی نمودند:

 گذاری هفته پژوهش و فناوری استان:د و شورای سیاستاعضای ستا
 . رئيس ستاد: استاندار محترم آذربايجان شرقی1

 . جانشين رئيس ستاد: رئيس محترم دانشگاه تبريز2

 . دبير ستاد: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبريز3

 . دبير كميتۀ علمی: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبريز4

های: علوم پزشكی تبريز، ۀ علمی: دبير ستاد استانی، معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه. اعضای كميت5

صنعتی سهند تبريز، شهيد مدنی آذربايجان، دانشگاه پيام نور استان، هنر اسالمی، فرهنگيان، آزاد 

 اسالمی.

 

معرفی استانداری آذربایجان شرقی به عنوان استان برگزیده حامی پژوهش و 

 فناوری 

شرقی، های آذربايجانبيستمين جشنواره پژوهش و فناوری استانداری های سراسر كشور ، استانداری در

فارس و خوزستان  به عنوان استانداری برگزيده حامی پژوهش انتخاب شدند. پيش از اين نيز استانداری 

 حائز رتبه برتر اين جشنواره شده بود 1396آذربايجان شرقی در سال 

های معاونت آموزش و پژوهش دفتر استانداری آذربايجان شرقی در نتيجه تالش كسب رتبه برتر

ريزی، نوسازی و تحول اداری استانداری و در راستای برنامه ريزی بلند مدت و جمع آوری برنامه

 مستندات و بارگذاری آنها در سامانه پژوهش وزارت كشور حاصل شده است. 

پژوهش های كاربردی، تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده با ميزان جذب اعتبارات پژوهشی، انجام 

 دانشگاه ها و مراكز علمی و پژوهشی و...  از جمله شاخص های ارزيابی در اين جشنواره بودند. 

 

 در "پارکها و شهری مبلمان فضاها، طراحی"آموزشی برگزار  دوره

 شرقی: آذربایجان استانداری

 نمايندگان حضور با "پاركها و شهری مبلمان فضاها، طراحی"آموزشی دوره

 شرقی آذربايجان استانداری استان در هایفرمانداری و استانداری واحدهای

 .شد برگزار

 فضاها، طراحی اصول و مبانی با فراگيران آشنايی هدف با آموزشی دوره اين

 ريزی،برنامه دفتر پژوهش و آموزش معاونت همت به هاپارك و شهری مبلمان

 .شد برگزار شرقیآذربايجان استانداری تحول اداری و نوسازی

 و هابازی اسباب نظری، مبانی شامل آموزشی دوره اين هایسرفصل مهمترين

 با مبلمان شهر، محيط در هاتنديس و نمادها نقش كودكان، بازی مبلمان

 رفاهی، تفريحی كاربری با مبلمان اتوبوس، هایايستگاهارتباط،  و تردد كاربری

 هاحفاظ ها،كننده جدا خدمات، كاربری با مبلمان زيباسازی، كاربری با مبلمان

 .است كاربری چندمنظوره با مبلمان و هاپاركينگ و
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 1398های آموزشی در سه ماهه سوم سال گزارش برگزاری دوره

 ردیف عنوان دوره مدت تعداد نفر ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان

 1 امنيت كاربری فناوری اطالعات )اكفا( 12 615 7380 98/07/08 98/07/15

 2 اعتبارات اسنادی 24 91 2184 98/07/17 98/08/10

 3 تجارت الكترونيكی 6 579 3474 98/07/23 98/08/02

فرمانداری هريس-بنيان های حكومت اسالمی و واليت فقيه 12 22 264 98/08/04 98/08/08  4 

 5 جعل اسناد و راه های مقابله با آن 6 518 3108 98/08/04 98/08/11

فرمانداری بناب-بهداشت عمومی در محيط كار 8 23 184 98/08/04 98/08/12  6 

فرمانداری ميانه -روان شناسی خانواده 12 31 372 98/08/12 98/08/23  7 

فرمانداری هريس-كاربهداشت عمومی در محيط  8 23 184 98/08/13 98/08/18  8 

فرمانداری بناب-انواع بيماری های واگير و راه كارهای پيشگيری 6 23 138 98/08/15 98/08/20  9 

 10 پولشويی 8 81 648 98/08/19 98/08/19

 11 اعتبارات اسنادی)بازماندگان از آزمون حضوری( 24 26 624 98/08/19 98/08/29

فرمانداری هريس-رابطه سالم زن و شوهر 8 23 184 98/08/20 98/08/22  12 

فرمانداری هريس-محيط زيست و فضای سبز 4 23 92 98/08/25 98/08/26  13 

فرمانداری ميانه-رابطه سالم زن و شوهر 8 25 200 98/08/26 98/08/30  14 

هريسفرمانداری  -انواع بيماری های واگير و راه كارهای پيشگيری 6 21 126 98/08/28 98/08/30  15 

 16 مديريت ابزار و اطالعات سازمانی 14 585 8190 98/08/29 98/09/10

فرمانداری چاراويماق -كليات پيشگيری از وقوع جرم 8 19 152 98/09/03 98/09/07  17 

فرمانداری چاراويماق-خانواده و مناسبات حاكم بر آن  8 20 160 98/09/04 98/09/07  18 

فرمانداری هريس-روان شناسی خانواده 12 23 276 98/09/04 98/09/07  19 

فرمانداری چاراويماق-بنيان های حكومت اسالمی و واليت فقيه 12 20 240 98/09/06 98/09/20  20 

فرمانداری چاراويماق-روان شناسی خانواده 12 20 240 98/09/11 98/09/20  21 

فرمانداری چاراويماق-عمومی(ارتباطات سازمانی )مشاغل  12 20 240 98/09/23 98/09/27  22 

فرمانداری بناب-كليات پيشگيری از وقوع جرم 8 23 184 98/09/20 98/09/30  23 

 

  دفترمعاونت آموزش و پژوهش )نشریه داخلی نشریه خبری دانش
 (برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری 
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