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فصلنامه خبری معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری

دانش

سال چهارم شماره 14سال (1398اسفندماه)

حوزه آموزش:

حوزه پژوهش:
داوری پروپوزالهای طرحهای تحقیقاتی استانداری و تصویب اولویتهای پژوهشی

برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه ستاد احیای دریاچه ارومیه

پس از بررسی پروپوزالهای رسیده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی 11 ،پروپوزال جهت داوری به

کارگاههای آموزشی ویژه ستاد احیای دریاچه ارومیه بمنظور اطالع رسانی و آگاهسازی با همکاری اساتید مجرب

دبیرخانه پژوهش دفتر برنامهریزی ،نوسازی و تحول اداری ارسال شد.

دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز ،در راستای سیاستهای

پروپوزالهای مذکور توسط داوران مجرب استانداری و داوران تعیین شده از خارج سازمان به فراخور

تشویقی آموزشی برای احیای دریاچه ارومیه ،برگزار شد.

موضوع بررسی شدند .پروپوزالهای یاد شده عموماً در حوزه سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بوده و با

افتتاحیه برگزاری این کارگاههای آموزشی در تاریخ  1398/10/09با حضور جمعی از مدیران استانداری و با

شاخصهایی مانند« :بیان مساله ،ضرورت و اهمیت موضوع ،پایههای نظری تحقیق ،پیشینه تحقیق،

سخنرانی جناب آقای هنربر مدیر کل مدیریت بحران استان و با حضور  130فراگیر از دستگاههای اجرایی استان

اهداف تحقیق ،سوالها یا فرضیههای تحقیق ،روش جمع آوری آمار و اطالعات ،روش تجزیه و تحلیل

در محل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز برگزار شد.

اطالعات ،نوآوری طرح ،روش ارجاع دهی و کیفیت نگارش ،استفاده از منابع جدید و معتبر،کاربردی

دوره های آموزشی بشرح جدول ذیل براساس قرارداد فی مابین استانداری و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

بودن نتایج مورد انتظار ،متناسب بودن شرح خدمات پیشنهادی و ارتباط تخصص مجری و همکاران با

درمانی تبریز ،برنامهریزی و در حال اجرا است.

طرح» مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج داوری طرحها پس از بررسی به دبیرخانه کارگروه آپفن احاله شد .از میان طرح های داوری شده،

عناوین کارگاههای ویژه ستاد احیای دریاچه ارومیه

 4طرح توسط کارگروه آپفن و و شورای برنامهریزی و توسعه استان انتخاب و تصویب شد.
قراداد طرح های یاد شده پس از ابالغ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،منعقد شد.

عناوین و مشخصات طرح های پژوهشی استانداری در سال 1398
اعتبار مصوب
به میلیون

ردیف

عنوان

1

مطالعه عوامل مرتبط با شکل گیری مطالبات قومی و زبانی در استان
و مدیریت صحیح آن

2

بررسی رابطه فقر و سالمتی در مناطق حاشیه نشین تبریز

2500

مطالعه زنجیره ارزش صنایع و معادن اولویتدار استان و تدوین برنامه -

2500

ریال

3
4

500

های عملیاتی تکمیل و تقویت آن
شناسایی موانع توسعه اقتصاد دانش بنیان استان و ارائه برنامههای
حمایتی از ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان

850

1

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره به ساعت

1

آب و هوا و شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور

16

2

بحران های آب و هوایی(مدیریت بحران)

16

3

آینده پژوهی

16

4

اصول کلی و مفاهیم پایه مدیریت مبتنی بر جوامع محلی

16

5

مدیریت ریسک

16

6

اصول کلی هدایت و رهبری در مدیریت

16

7

مهارت های ارتباط با جوامع محلی

24

8

آلودگی

10

9

مدیریت خشکسالی

16

10

بحران ،پیشگیری و کاهش خطرپذیری

8

11

مدیریت وضعیت اضطراری در تاسیسات آب

8
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دوره آموزشی« اصول ایمنی و مقابله با حوادث غیر مترقبه در مناطق روستایی» برگزارشد

چهارمین جلسه شورای پژوهش استانداری برگزار شد.
دوره آموزشی« اصول ایمنی و مقابله با حوادث غیر مترقبه در مناطق روستایی» با حضور مدیران و

چهارمین جلسه شورای پژوهش استانداری بمنظور تعیین تکلیف طرح های پژوهشی مصوب استانداری برگزار

کارشناسان مدیریت بحران دستگاههای اجرایی استان ،استانداری و فرمانداریهای استان با همت دفتر

شد.

برنامهریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری و اداره کل مدیریت بحران استان برگزار شد .این دوره

در این جلسه جناب آقای یوسفی مدیر کل دفتر برنامهر یزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری  ،گزارشی از

آموزشی با هدف آشنایی با اصول ایمنی و مقابله با حوادث غیرمترقبه در مناطق روستایی در محل

فرایند تصویب طرحهای پژوهشی استانداری در کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان را تشریح

آمفی تئاتر اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان برگزار شد.

کرده و افزودند :طرح های یاد شده برای داوری به استانداری ارجاع شده بود که در اجرای دستور العمل اجرایی

مهمترین سرفصلهای این دوره آموزشی :

بند ز تبصره  9قانون بودجه سالجاری  ،پس از داوری به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان احاله گردید و در
نهایت از میان  11طرح مذکور ،بنا به تشخیص داوران و رای کمیته کارشناسی  4 ،عنوان طرح پژوهشی با

آشنایی با اصول و مبانی مدیریت بحران  -آشنایی با مهمترین و شایعترین خطرات طبیعی در مناطق

اعتباری بالغ بر  43500میلیون ریال در شورای برنامهریزی و توسعه استان تصویب شد.

روستتتتاییزلزله ،ستتتیل ،برف ستتتنگین و -...اصتتتول و مبانی مقابله با خطرات و حوادث غیرمترقبه -
طرحهای عملیاتی جهت مقابله با بالیای طبیعی است.

در ادامه مجریان طرحهای پژوهش در حوزه اجتماعی و سیاسی به ارائه گزارش کوتاه در زمینه پروپوزال خود،
اهداف ،روش اجرا ،جامعه هدف و اهداف مورد انتظار پرداختند .

کارگاهها و نشست های تخصصی حقوقی با حضور اساتید و قضات طراز اول کشور

شایان ذکر است این جلسه دو مصوبه داشت

برگزار شد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی،

در اجرای تفاهمنامه همکاری مشترک فیمابین استانداری و انجمن حقوقی اساسی ایران

نوسازی و تحول اداری

کارگاه های تخصصی با عناوین زیر در استانداری با حضور دکتر محمد ساریخانی و دکتر مظهری

استانداری از انعقاد قراردادهای اجرای طرحهای پژوهشی

بشرح ذیل برگزار شد .

استانداری خبرداد :

عناوین کارگاهها و نشست های تخصصی حقوقی
مدرس دوره

مدت

مهندس یوسفی مدیر کل دفتر برنامهریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری گفت :این قراردادها در اجرای

1

مسئولیت مدنی کارکنان دولت

دکتر محمد ساریخانی

 4ساعت

288

ردیف

دستور العمل اجرایی بند ز تبصره  9قانون بودجه سال  1398و ماده  56قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم

2

مسئولیت کیفری کارکنان دولت

دکتر محمد ساریخانی

 4ساعت

288

بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)2به مبلغ  43500میلیون ریال با مجریان حقوقی این طرحها منعقد و ابالغ

3

مبارزه با فساد

دکتر محمد مظهری

 16ساعت

1136

شد.
وی همچنین از انتخاب ناظران این طرحهای پژوهشی که همگی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاهها
هستند خبرداد و افزود  :ناظران انتخاب شده از اساتید مجرب دانشگاهها که مورد وثوق استانداری انتخاب شدند
و احکام ناظران مذکور صادر و ابالغ شده است.
ایشان افزودند :در اجرای مفاد قانونی یاد شده ،بدلیل عملکرد مناسب استانداری ،بخش اعظم اعتبارات پژوهشی
استان به استانداری اختصاص یافته است.

2
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دورههای آموزشی "مسئولیت مدنی کارکنان دولت" و "مسئولیت کیفری کارکنان دولت" در

گزارش برگزاری دوره های آموزشی (به تفکیک نوع دوره) در سال 1398

استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد

دوره های آموزشی "مسئولیت مدنی کارکنان دولت" و "مسئولیت کیفری کارکنان دولت" به

نوع دوره
ردیف

شعبه

1

استانداری آذربایجان شرقی

همت معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامهریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری
شغلی

عمومی

مدیریتی

31274

45640

1991

آذربایجان شرقی برگزار شد .این دوره ها با هدف آشنایی با مسئولیت های مدنی ناشی از وظایف
خاص اداری و آشنایی مبانی قانونی و حقوقی مسئولیت مدنی و کیفری با حضور نمایندگان
واحدهای استانداری و فرمانداری ها برگزار شد.

جمع :

مهمترین سرفصلهای دوره آموزشی «مسئولیت مدنی کارکنان دولت » شامل :مفاهیم و مبانی

78925

مسئولیت مدنی در حقوق ایران ،قانون آیین دادرسی مدنی و ارکان مسئولیت مدنی کارکنان
دولت و مهمترین سرفصلهای دوره آموزشی"مسئولیت کیفری کارکنان دولت" شامل مفاهیم و

گزارش برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی در سال 1398

مبانی مسئولیت کیفری کارکنان دولت در حقوق ایران ،منابع قانونی مسئولیت کیفری کارکنان
مدت

تعداد شرکت

نفر

دوره

کنندگان

ساعت

19

114
696

ردیف

دوره

1

فرهنگ و اخالق سازمانی

6

2

انگیزش در کار

8

87

3

فرایند و فنون تصمیم گیری

9

49

441

4

سازماندهی

6

34

204

5

نظارت همگانی سرمایه اجتماعی

8

49

392

6

مدیریت تعارض و فنون مذاکره

6

24

144

43

262

11266

دولت و ارکان مسئولیت کیفری کارکنان دولت میباشد.

دوره آموزشی «مبارزه با فساد» در استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد

دوره آموزشی «مبارزه با فساد» با هدف آشنایی فراگیران(نمایندگان استانداری و فرمانداریهای
تابعه) با مبانی و شیوه های مبارزه با فساد به مدت  16ساعت در استانداری آذربایجان شرقی
برگزار شد .
در این دوره آموزشی که به همت معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول
اداری استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد ،دکتر مظهری ،عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز به
بیان سرفصلهای آموزشی مبارزه با فساد پرداخت .
از سرفصلهای این دوره آموزشی میتوان به گونه شناسی و ابعاد و پیامدهای فساد ،قوانین و
مقررات در حوزه مبارزه با فساد و وظایف دستگاه های نظارتی ،چگونگی پایش و سنجش سالمت
اداری در سازمان و رویکرد ها ،روش ها و ابزار های مبارزه با فساد اشاره کرد.
جمع کل

نشریه خبری دانش(نشریه داخلی معاونت آموزش و پژوهش دفتر
برنامهریزی ،نوسازی و تحول اداری )
مدیر مسئول  :رحیم روائی
شورای رهبری :توحید راعی -لعیاپسته شیشوان-نسرین مصلحی
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