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برنامهریزی برای ادامه برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه احیای دریاچه ارومیه

حوزه آموزش:

کارگاه های آموزشی ویژه احیای دریاچه ارومیه بمنظور اطالع رسانی و آگاه سازی با

برگزاری  22378نفر ساعت آموزش به صورت غیر حضوری در سامانه جام در سه ماهه دوم

همکاری اساتید مجرب دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و

سالجاری :

خدمات درمانی تبریز ،در راستای سیاست های تشویقی آموزشی برای احیای دریاچه

بهمنظور بهرهمندی کارکنان از آموزش های ضروری در سه ماهه اول سال جاری به

ارومیه ،بصورت آنالین برنامهریزی و از نیمه دوم سالجاری اجرا خواهد شد.

استناد رایزنی با مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور  9عنوان دوره آموزشی

دوره های آموزشی بشرح جدول ذیل براساس تفاهمنامه و قرارداد فی مابین استانداری و

( 2عنوان دوره آموزش عمومی و7عنوان دوره آموزش شغلی) برنامهریزی و اجرا شده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز برنامهریزی و اجرا می شود.

است .دوره های آموزشی اجرا شده به شرح جدول زیر است.
ردیف

عنوان دوره آموزشی

ساعت
آموزش

نوع دوره

تعداد
فراگیران

1

راهنمای سفیران سالمت
(زیج خود مراقبتی)

8

2

کاربردهای فناوری اطالعات

6

عمومی

3

عدالت اجتماعی(بازنگری)

24

شغلی(اختصاصی)

4

روابط عمومی الکترونیکی

32

شغلی(مشاغل
عمومی)

5

مدیریت خدمات فاوا و ITIL

12

شغلی(امشاغل
عمومی)

37

6

آینده پژوهی (بازنگری)

16

شغلی(اختصاصی)

151

7

سناریونویسی و رزمایش
پدافند غیرعامل

16

8

تحلیل جرائم اجتماعی

مربوط به بازنشستگی و
وظیفه

عمومی

شغلی(اختصاصی)

نفرساعت

528

4224

525

3150

141

3384

62

1984
444
2416

68

عناوین کارگاههای آموزشی
مدت
ردیف

عنوان دوره

دوره به
ساعت

1

آب و هوا و شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور

16

2

بحرانهای 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

مهارتهای 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

1088

24

شغلی(اختصاصی)

144

3456

12

شغلی(امشاغل
عمومی)

186

2232

آشنایی با قوانین و مقررات
9

سال پنجم شماره 16سال (1399شهریور ماه)

برگزاری دوره آموزشی«مدیریت بر مبنای هدف» توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
با همکاری جهاد دانشگاهی استان

دوره آموزشی «مدیریت بر مبنای هدف» ویژه مدیران پایه و میانی استانداری و
فرمانداریهای تابعه ،برگزار شد .
در این دوره آموزشی تعدادی از مدیران دفاتر ستادی استانداری ،فرمانداران ،بخشداران ،
معاونین فرماندار و معاونین مدیران ستادی ،روسای گروه و کارشناسان مسئول بصورت
مجازی و در بستر اینترنت از آموزش بهرهمند شدند.
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سال پنجم شماره 16سال (1399شهریور ماه)

حوزه پژوهش:
عناوین اولویتهای پژوهشی استانداری سالجاری استانداری تعیین شدند:
اولویتهای پژوهشی استانداری در سال  1399در دومین جلسه شورای پژوهشی تصویب و برای ادامه روند احصاء اولویت های تحقیقاتی دستگاههای اجرایی و تصویب نهایی به سازمان مدیریت
و برنامهریزی ارسال شد .عناوین اولویتهای شناسایی شده که اهداف و ضرورت ها ،نتایج حاصله و کاربرد نتایج حاصله آن توسط دبیرخانه آموزش و پژوهش استانداری تدوین شده به شرح ذیل
است.
ردیف

عنوان طرح

1

بررسی راهکارهای جلوگیری از موازی کاری اقدامات سازمانهای مردم نهاد  /بسترها و محملهای سوء استفاده از سازمانهای مردم نهاد

2

آسیب شناسی تاثیر بحران کرونا در روابط بین فردی اعضای خانواده و تغییر سبک زندگی

3

بررسی راهکارهای توسعه دولت الکترونیک در استان

4

ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی طرحهای معدنی با تاکید بر معادن مس و طال در استان آذربایجان شرقی

5

میزان تحقق طرح های توسعه شهری

6

فرا تحلیل مطالعات قومی استان طی  10سال گذشته

7

کودک همسری

8

تدوین برنامه "زنجیره تامین و ارزش در صنایع غذایی استان "

9

بررسی نگرش بهره برداران بخش کشاورزی نسبت به استفاده از فناوری اطالعات در شغل کشاورزی

10

بوم گردی یا اکوتوریسم

11

اشتغال زایی در روستاهای هدف گردشگری

12

طراحی شهری و معلوالن

13

گردشگری پایدار شهری
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واگذاری اجرای طرحهای فرهنگی ،اجتماعی و ترویجی احیای دریاچه ارومیه از طریق فراخوان عمومی
استانداری آذربایجانشرقی در راستای اجرای طرحهای فرهنگی ،اجتماعی؛ اجرای فعالیت های آموزشی و فرهنگی برای بانوان و خانوادهها در زمینه اهمیت آب ،محیطزیست
و دریاچه ارومیه (اجرای آموزشهای عمومی و فعالیت های فرهنگی) ،اقدامات و تمهیدات الزم برای پایداری و تثبیت وضعیت موجود دریاچه ارومیه (طرح پژوهشی)،
مستندسازی ،اطالع رسانی ،آگاهسازی و فرهنگسازی برای جامعه هدف -کشاورزان ،دانشآموزان و دهیاران -در راستای تاکید بر اقدامات الزم برای پایدارسازی
وضعیت دریاچه ارومیه (مستند سازی) را از طریق فراخوان عمومی به دانشگاهها و مراکز پژوهشی اطالعرسانی کرد.

پروپوزال های واصله پس از بررسی اولیه توسط دبیرخانه آموزش و پژوهش جهت ادامه روند و تصویب نهایی و انعقاد قرارداد به اداره کل مدیریت بحران استانداری
ارسال خواهد شد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری از انعقادتفاهم نامه های همکاری بین استانداری و دانشگاههای استان خبرداد:

مهندس یوسفی مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری گفت :این تفاهم نامهها با هدف تقویت فعالیتهای علمی و تعمیق همکاریهای مشترک در چارچوب
اهداف و وظایف محوله و نیز فراهم نمودن امکان حضور فعال محققین طرفین در اجرای فعالیت های مشترک و با موضوع های مشروحه ذیل با دانشگاه تبریز ،دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان منعقد شد.
موضوع
 -1برقراری ارتباط مؤثر بین استانداری و دانشگاه،
 -2انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مشترک،
 -3استفاده مطلوب از تواناییها و ظرفیت های تحقیقاتی و آموزشی متقابل در راستای ارتقاء کارایی و اجرای پروژههای تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز طرفین،
 -4تقویت بنیه پژوهشی و آموزشی طرفین از طریق همکاریهای مشترک،
 -5جهتدهی به پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری در راستای نیازهای طرفین
 -6انجام بازدیدهای متقابل علمی.
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به منظور هماهنگی و تبادل نظر در خصوص مسائل مشترک؛
نشست هماندیشی معاونان توسعه مدیریت و منابع استانداریهای منطقه  3کشور برگزار شد
نشست هماندیشی معاونان توسعه مدیریت و منابع استانداریهای عضو کارگروه منطقه  3کشور به منظور هماهنگی و تبادل نظر در خصوص مسائل مختلف این حوزه به صورت ویدئوکنفرانس
برگزار شد .
در این نشست که با هماهنگی توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد ،مهمترین مسائل حوزههای مدیریت ،برنامهریزی و منابع انسانی استان های شمالغرب کشور مورد
طرح و بررسی قرار گرفت.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه با اشاره به ابالغیه وزارت کشور مبنی بر تشکیل  5کارگروه منطقهای در کشور ،گفت :این کارگروهها به منظور اجرای هرچه
بهتر وظایف و مأموریتهای وزارت کشور و هماهنگی در امر برنامهریزی و تدوین برنامههای توسعه ملی و منطقهای و همچنین بهرهگیری حداکثری از امکانات و ظرفیتهای استانها در جهت
توسعه متوازن مناطق تشکیل شده است.
حمیدرضا قاسمزاده با بیان اینکه کارگروه منطقه  3متشکل از استانهای شمالغرب کشور است ،افزود :معاونان استانداریهای این استانها ،مسائل و مشکالت منطقهای و مشترک را بررسی و
نتیجه را به استانداران اعالم می کنند تا در جلسه استانداران کارگروه مطرح و به عنوان راهکارهای پیشنهادی به وزارت کشور اعالم شود.
وی همچنین ایجاد وحدت رویه در مورد مسائل منطقهای ،استفاده از تجارب استانها ،ارتقای شاخصهای برنامهریزی و تقویت نقش استانها در تصمیمگیری های ملی و منطقهای را از مهمترین
اهداف کارگروه های منطقهای عنوان کرد و استمرار نشستهای هماهنگی و هماندیشی میان استانهای شمالغرب کشور را خواستار شد.
معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداریهای اردبیل ،زنجان و کردستان و مدیرکل دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری آذربایجان غربی هم در این جلسه دیدگاههای خود
را درخصوص مسائل مختلف حوزه مسئولیت خود بیان کردند .
در این جلسه ،وضعیت اعتبارات هزینهای استانداریها ،آئیننامه جدید شورای برنامهریزی و توسعه استان ،اقدامات انجامشده در راستای توسعه دولت الکترونیک ،سامان دهی نیروی انسانی و اجرای
برنامه جامع اصالح نظام اداری ،بهبود ساختار تشکیالتی و ساماندهی فضاهای اداری استانداری ها و فرمانداریها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

نشریه خبری دانش(نشریه داخلی معاونت آموزش و پژوهش دفتر
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