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  حوزه آموزش:

مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و 

 تحول اداری استانداری: 

 

های کارکنان ها برای ارتقای دانش و مهارت و توانمندیاستفاده از تمامی ظرفیت

 های تابعها و فرمانداریاستانداری

 

مهندس یوسفی مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری گفت در راستای 

ای مدیران و کارشناسان استانداری، های تخصصی و حرفهارتقای دانش، مهارت و توانمندی

و عدم امکان  با توجه به شرایط فعلی بحران بیماری کرونا و های تابعها و بخشداریفرمانداری

حضور فراگیران برای سپری نمودن دوره های آموزشی، این دفتر اقدامات خود را در این حوزه 

 ریزی و اجرا خواهد کرد. صورت الکترونیکی و مجازی برنامهبه 

ستاد مندی هرچه بیشتر همکاران از آموزش های ارائه شده، پایبندی به پروتکل های وی بهره

و افزود:   را خاطر نشان ساختگیری از محتواهای آموزشی ملی مبارزه با کرونا و بهره

ریزی، نوسازی و تحول اداری برنامه شش نامهعاونت آموزش و پژوهش دفتر براساس مبراین

 .ماهه و ساالنه آموزشی را تدوین و اجرا خواهد کرد

 

 

 

 حوزه پژوهش :

 اولین جلسه شورای پژوهش استانداری تشکیل شد

های منظور بررسی و تصویب اولویتهاولین جلسه شورای پژوهش استانداری ب

 23ابالغی پژوهشی استانداری و فرمانداریهای تابعه در راستای اعتبارات 

 اردیبهشت سالجاری تشکیل شد.

 

جلسه گزارشی از پیشرفت طرح های پژوهشی سال  در این جلسه مهندس یوسفی دبیر

قانون بودجه با تصویب شورای  9در اجرای بند )ز( تبصره : ارئه و تصریح کردند 1398

طرح پژوهشی متعلق  4ریزی و توسعه استان از محل سرجمع اعتبارات هزینه ای برنامه

 میلیون ریال تخصیص یافته و قراردادهای آن منعقد شده است.  4350به استانداری 

میلیون ریال که اخیراً ابالغ شده  1110وی افزود: از محل اعتبارات هزینه ای  مبلغ 

در دسترس خواهد بود که برای اجرای طرح است برای انجام امر پژوهش و فناوری 

 های پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد.

دکتر قاسم زاده رئیس شورای پژوهش  در این جلسه اولویت استانداری را در انجام 

های تحقیقاتی کاربردی بودن و تطابق آن با نیازهای فعلی جامعه عنوان کرد و طرح

و رفع این دغدغه ها  استای دغدغه های روز جامعههای پژوهشی در رافزود: انجام طرح

 ریزی شود.باید برنامه

ارزیابی کار و زمان، اثربخشی »های برای اولویت فراخوان محدود در این جلسه اجرای

میلیون ریال  1110از محل اعتبارات هزینه ای ابالغی با اعتبار « های آموزشیدوره

 تصویب شد.
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 تدوین شد. 1399برنامه اجرای دوره های آموزشی  شش ماه  اول و دوم سال 

ی شده است و همچنین ذاربندی اجرای آن در سامانه جام بارگجزئیات برنامه مذکور و زمان

 قرار گرفته است.از طریق اتوماسیون اداری برید در اختیار کارکنان 

 
 1399برنامه اجرای دوره های آموزشی نیمه اول سال 

 

 نوع دوره عنوان دوره آموزشی ردیف
مدت 

 زمان
 گروه هدف

1 
بیماری های نوپدید و راه 

 های پیشگیری
 کلیه کارکنان 6 عمومی

 مردمیارتباطات  2
شغلی مشاغل 

 عمومی
 کلیه کارکنان 12

 ارتباطات سازمانی 3
شغلی مشاغل 

 عمومی
 کلیه کارکنان 12

 شناخت افکارعمومی 4
شغلی 

 اختصاصی
24 

کارشناسان  روابط عمومی و سیاسی 

 استانداری و فرمانداریهای تابع

 توسعه پایدار 5
شغلی 

 اختصاصی
 مدیران و کارشناسان حوزه اقتصادی 16

 کلیه کارکنان 4 عمومی حفاظت اسناد و گفتار 6

7 
نظام تصمیم گیری در امور 

 اداری

شغلی مشاغل 

 عمومی
12 

مدیران و کارشناسان امور اداری  و 

 معاونت توسعه مدیریت

8 
راهنمای سفیران سالمت 

 )زیج خود مراقبتی(
 کلیه کارکنان 8 عمومی

 کارکنانکلیه  6 عمومی کاربردهای فناوری اطالعات 9

 عدالت اجتماعی)بازنگری( 10
شغلی 

 اختصاصی
 مدیران و کارشناسان حوزه اجتماعی 24

 روابط عمومی الکترونیک 11
شغلی مشاغل 

 عمومی
 شاغلین در حوزه روابط عمومی 32

 ITILمدیریت خدمات فاوا و  12
شغلی مشاغل 

 عمومی
12 

مدیران و کارشناسان فناوری 

 اطالعات

 )بازنگری( آینده پژوهی 13
شغلی 

 اختصاصی
16 

کلیه کارشناسان مطالعات اجتماعی و 

اقتصادی ومدیران و کارشناسان 

های مشاغل پژوهشی درحوزه

 پژوهش،اجتماعی،سیاسی و...

14 
سناریونویسی و رزمایش 

 پدافند غیرعامل

شغلی 

 اختصاصی
16 

کارشناسان امور پیشگیری بحران و 

 پدافند غیر عامل

 Arcgis(پیشرفته) 15
شغلی 

 اختصاصی
کارشناسان معاونت عمرانی و کلیه پست های  30

 (GISمربوط به داده مکانی)

 انتخابات و همبستگی ملی 16
شغلی 

 اختصاصی
10 

مدیران و کارشناسان شاغل در 

 حوزه انتخابات

17 
خصوصی سازی و سیاست های 

 قانون اساسی 44صدر اصل 
 کلیه کارکنان 6 عمومی

 جرائم اجتماعیتحلیل  18
شغلی 

 اختصاصی
24 

مدیران و کارشناسان حوزه های 

 امنیتی و انتظامی و اجتماعی

 

 مدیر کل  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری :

میلیون ریال  1110قرارداد دو طرح پژوهشی استانداری در راستای اعتبارات ابالغی با 

 اعتبار منعقد شد.

استانداری با فراخوان محدود  1398آقای یوسفی گفت: دو طرح پژوهشی از اولویت های سال 

و پس از ارزیابی و داوری پروپوزال های رسیده و با تصویب شورای پژوهش استانداری اطالع رسانی 

 -2 کارسنجی فعالیت های اداری استانداری آذربایجان شرقی و -1قرارداد دو طرح پژوهشی )

 اثر بخشی دوره های آموزشی استانداری آذربایجان شرقی و برخی عوامل مرتبط با آن( ارزیابی

 منعقد شد.

گیری از شرقی در راستای وظایف راهبردی خود با هدف بهرهاستانداری آذربایجان ایشان افزودند:

. کرد را اجرا خواهدمذکور را های پژوهشی اولویت دو  های محققان، نخبگان و اندیشمندانایده

از کلیه مراکز علمی و پژوهشی، تشریح کرد:  ریزی، نوسازی و تحول اداریمدیر کل  دفتر برنامه

های آموزش عالی، نخبگان، اندیشمندان و صاحب نظران ها، مؤسسهاعضای هیئت علمی دانشگاه

در صورت عالقمندی، پروپوزال  شد تاهای مختلف علمی فعال در این زمینه دعوت رشته

استانداری ارسال  به  20/03/99پیشـنهادی خود را در چارچوب اطالعات الزم حداکثر تا تاریخ 

و در نهایت از میان پروپوزال های واصله دو پروپزاال حائز شرایط تشخیص داده شد و به  کنند.

 مرحله انعقاد قرارداد رسید. 

 اری تشکیل شددومین جلسه شورای پژوهش استاند

دومین جلسه شورای پژوهش استانداری  بمنظور ارائه گزارش طرح جامع فرایندهای 

 اداری استانداری و بررسی پیشنهادات جدید اولویت های پژوهشی تشکیل شد.

در این جلسه دکتر رضازاده مجری طرح پژوهشی فرایندهای اداری استانداری گزارشی از اجرای 

 ستانداری ارائه کردند.طرح فرایندهای اداری ا

های بر اتمام و بهره برداری از طرح  استانداری دکتر قاسم زاده رئیس شورای پژوهشدر این جلسه 

پژوهشی نیمه تمام تاکید کرده و افزودند برنامه ریزی الزم برای اتمام سریع تر پروژه های نیمه 

 پیگیری الزم انجام شود.تمام در سال جهش تولید صورت گیرد و با جدیت تا حصول نتیجه 

تصویب شد.مقرر «  1399اولویت های پژوهشی سال  تعیین تخصصیتشکیل کمیته »در این جلسه 

 شد کمیته مذکور اولویت های پژوهشی استانداری را تعیین و به دبیرخانه آپفن ارسال کند.  
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نفر ساعت آموزش بصورت غیر حضوری در سامانه جام در سه ماهه  19720برگزاری 

 1399اول سال 

بمنظور بهره مندی کارکنان از آموزش های ضروری در سه ماهه اول سال جاری به استناد      

)دو عنوان دوره آموزش  موزشیآعنوان دوره  7مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور 

 عنوان دوره آموزش شغلی( برنامه ریزی و اجرا شد 5عمومی و 

 :دوره های آموزشی اجرا شده به شرح جدول زیر است 

ساعت  عنوان دوره آموزشی ردیف

 آموزش

تعداد  نوع دوره 

 فراگیران

 نفرساعت

 2000 500 عمومی 4 حفاظت اسناد و گفتار 1

2 
بیماری های نوپدید و 

 راه های پیشگیری
 2976 496 عمومی 6

3 
ارتباطات سازمانی 

 )مشاغل عمومی(
12 

شغلی)مشاغل 

 عمومی(
148 1776 

 12 ارتباطات مردمی 4
شغلی)مشاغل 

 عمومی(
151 1812 

 9264 386 شغلی)اختصاصی( 24 شناخت افکارعمومی 5

 884 53 شغلی)اختصاصی( 16 توسعه پایدار 6

7 
نظام تصمیم گیری در 

 امور اداری
12 

شغلی)مشاغل 

 عمومی(
159 1908 

 

توسط سازمان مدیریت و « جانشین پروری؛ مدیریت استعدادها»آموزشی دوره

 ریزی استان با همکاری دانشگاه پیام نور استان برگزارشدبرنامه

ی استانداری و میان ویژه مدیران پایه و« جانشین پروری؛ مدیریت استعدادها» آموزشی دوره

 ، برگزار شدهای تابعهفرمانداری

، راناتعدادی از مدیران دفاتر ستادی استانداری، فرمانداران، بخشددر این دوره آموزشی 

معاونین فرماندار و معاونین مدیران ستادی، روسای گروه و کارشناسان مسئول بصورت مجازی 

 و در بستر اینترنت از آموزش بهره مند شدند.

 کمیته تخصصی پژوهش تشکیل شد.

منظور ارزیابی و هب 99خرداد  19کمیته تخصصی پژوهش ذیل شورای پژوهش استانداری 

 های پژوهشی تشکیل شد.اولویت سنجی پیشنهادهای پژوهشی استانداری و تصویب اولویت

های اجرایی، های دستگاهدر این جلسه دبیر جلسه ضمن ارائه گزارشی از نحوه تعیین اولویت

ظور ها به منهای پژوهشی را تشریح کرده و افزودند : تعیین این اولویتضرورت تعیین اولویت

شورای پژوهش و گیرد های اجرایی استان صورت میهای دستگاهتحقق اهداف و برنامه

استانداری همواره تالش کرده با انجام تحقیقات کاربردی زمینه تبیین و حل برخی مسائل 

 اصلی و مبتال به نظام اداری را فراهم آورد.

ت جدید مورد بررسی قرار گانه مصوب و پیشنهادا 47های پژوهشی در ادامه جلسه اولویت

 گرفت.
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