
   

و تحول اداری هبودجریزی،فصلنامه خبری معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه   

 (1082، ص 78فدع ما ال تعرف )نامه 

 آنچه را نمي شناسي رها كن 

 استانداری آرذبایجان شرقی 
( اهمییز پا 1400سال  12  هشمارپنجم سال   

  

 حوزه آموزش :

 :دبیرخانه آموزش و پژوهش استانداری

 دبیرخانه آموزش و پژوهش استانداری از اجرای دوره های شغلی، عمومی و بهبود مدیریت خبر داد

رگزاری دوره های دبیرخانه آموزش و پژوهش استانداری در راستای تحقق اهداف سازماني و تامین نیازهای آموزشي در مجموعه های مختلف استانداری اقدام به ب

ط، هماهنگي ها وتخصیص اختصاصي و عمومي نموده است چرا كه هر سازماني به منظور دستیابي به هدف یا اهدافي خاص ایجاد مي شود و رواب -آموزشي شغلي 

كند. بنابراین نیروی انساني منابع به منظور تحقق همان اهداف در سازمان شکل مي گیرند و این نیروی انساني است كه سازمان ها را با اهدافش نزدیک تر مي

رای اداره امور سازمان توجه كافي و الزم را داشته باشند مهمترین منبع مي باشد كه واحد آموزش و پژوهش هر سازمان باید در افزایش دانش و توانمندسازی آنان ب

 كه این مهم اصوالً در قالب برنامه های آموزش مدون و كوتاه مدت و دراز مدت به اجرا  در مي آید. 

 شده است. عنوان دوره آموزشي شغلي برای گروههای هدف مختلف در سه ماهه سوم سال جاری  به شرح ذیل برگزار 16به همین منظور تعداد

 نوع دوره عنوان دوره
مدت 

 دوره

تعداد شرکت 

 کننده
 لینک مستقیم جلسه و طریقه برگزاری نفرساعت

  https://phd.tabrizu.ac.ir/meet/webex1 1184 74 16 شغلی اختصاصی مستند سازی مدیریت بحران

  https://phd.tabrizu.ac.ir/meet/webex2 1656 69 24 شغلی اختصاصی ریزی شهری و منطقه ایمبانی برنامه 

 https://phd.tabrizu.ac.ir/meet/webex 1 2828 101 28 شغلی اختصاصی مدیریت و برنامه ریزی توسعه  منابع انسانی

 https://phd.tabrizu.ac.ir/meet/webex3 960 60 16 شغلی اختصاصی برنامه ریزی مانور )مدیریت بحران(

 https://phd.tabrizu.ac.ir/meet/webex 1 1536 64 24 شغلی اختصاصی اجتماعی ارتقاء سالمتمولفه های 

  https://phd.tabrizu.ac.ir/meet/webex2 1872 78 24 شغلی اختصاصی تقسیمات کشوری

 http://phd.tabrizu.ac.ir/meet/webex 340 34 10 شغلی اختصاصی تهدیدات سایبری و راهکارهای دفاعی

مسئولیت اداری کارکنان دولت )بررسی نظام 

 رسیدگی به تخلفات اداری(

)مشاغل شغلی 

 عمومی(
12 36 432 https://phd.tabrizu.ac.ir/meet/webex5  

 در بسترسامانه جام 1788 149 12 شغلی)مشاغل عمومی( آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور

 در بسترسامانه جام 940 47 20 شغلی اختصاصی شناسی مطالعات امنیتیروش 

 https://phd.tabrizu.ac.ir/meet/webex4 912 57 16 شغلی اختصاصی فهم و تحلیل صورت های مالی

 آشنایی با قوانین و مقررات مالی  دولتی
شغلی )مشاغل 

 عمومی(
12 92 1104 https://phd.tabrizu.ac.ir/meet/webex4 

  https://phd.tabrizu.ac.ir/meet/webex2 592 37 16 شغلی اختصاصی آشنایی با نرم افزارهای مالی

 https://phd.tabrizu.ac.ir/meet/webex 300 25 12 شغلی اختصاصی مقدماتی)بازنگری(تست نفوذ 

 http://webex.tbzmed.ac.ir/babaiej 544 68 8 شغلی اختصاصی مدیریت بحران ، پیشگیری و کاهش خطر پذیری

 http://Webc.tbzmed.ac.ir/babaiej 1456 91 16 شغلی اختصاصی اطالع رسانی و رسانه در مدیریت بحران
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و تحول اداری هبودجریزی،فصلنامه خبری معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه   

 (1082، ص 78فدع ما ال تعرف )نامه 

 آنچه را نمي شناسي رها كن 

 استانداری آرذبایجان شرقی 
( اهمییز پا 1400سال  12  هشمارپنجم سال   

  

 عنوان دوره بهبود مدیریت ویژه مدیران پایه و میانی 5برگزاری تعداد 

 خبر داد . 1400عنوان دوره آموزشی بهبود مدیریتی در زمستان  5دبیرخانه آموزش و پژوهش استانداری از اجرای 

ذ آزمون در بستر ـ بهره وری نیروی انسانی ، بصورت آفالین متنی و با اخ2کیفیت در مدیریت -1») این دوره های آموزشي تحت عناوین: 

آشنایی با قوانین و مقررات  -5ـ اصول و مبانی سازماندهی4) آشنایی با قانون برنامه و بودجه کشور -3آموزش مجازی مرکز مذکور( ، 

جهت  با هدف بهره وری و افزایش میزان توانمندی های علمي و پژوهشي مدیران در« (liveمعامالت دولتی و مناقصات  به صورت آموزش آنالین 

 پیشبرد اهداف سازمان به با مركز آموزش مدیریت دولتي به صورت  مجازی برگزار شد.

 

  1400دوره های آموزشی مدیریتی استانداری آذربایجان شرقی در سال 

 با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی

 نوع دوره عنوان دوره
مدت 

 دوره

تعداد شرکت 

 کننده
 گروه هدف نفرساعت

جلسه و طریقه لینک مستقیم 

 برگزاری

 228 38 6 مدیریت حرفه ای پایه کیفیت زندگی کاری
مدیران پایه)کارشناسان مسئول، روسای گروه و ادارات، 

 بخشداران(
Azmoon.smtc.ac.ir 

 بهره وری نیروی انسانی
مدیریت حرفه ای 

 مشترک
 Azmoon.smtc.ac.ir تمام گروه های مدیریتی 222 37 6

 http://lms.smtc.ac.ir روسای گروه ها و سمت های مدیریتی همسطح آن 300 50 6 مدیریتی حرفه ای پایه برنامه و بودجه کشورآشنایی با قانون 

 http://lms.smtc.ac.ir مدیران کل و معاونین آنان و سمت های همسطح آن 400 50 8 مدیریتی حرفه ای میانی اصول و مبانی سازماندهی

آشنایی با قوانین و مقررات معامالت 

 دولتی و مناقصات

مدیریت حرفه ای 

 مشترک
 http://lms.smtc.ac.ir تمام گروه های مدیریتی 300 50 6
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 ارومیه دریاچه احیای ستاد ویژه آموزشی کارگاههای برگزاری

مجرب  اساتید همکاری با سازیآگاه و رساني اطالع بمنظور ارومیه دریاچه احیای ستاد ویژه ،آموزشي هایمسئول دبیرخانه آموزش، پژوهش كارگاه

 احیای برای آموزشي های تشویقيسیاست راستای در تبریز، درماني خدمات و پزشکي علوم دانشگاه پزشکي اطالع رساني و مدیریت دانشکده

)عضو هیات علمي دانشکده مدیریت و اطالع رساني  ها توسط دكتر مرتضي بابائياین كارگاه.شد برگزار ( liveارومیه، بصورت مجازی و )  دریاچه

 با عناوین ذیل برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکي تبریز(

اصول  و تبیین آشنایي با مباني مدیریت بحران و مدیریت خطرپذیری كه با هدف مدیریت بحران ، پیشگیری و کاهش خطر پذیری : -1

 اصول مدیریت -تعریف مدیریت -خطر پذیری )ریسک(-تعریف بحران و خصوصیات بحرانبا سرفصل های : ) مدیریت یکپارچه حوادث

تاریخچه مدیریت بحران  -بحرانویژگي های مدیریت  -تفاوت مدیریت ریسک و مدیریت بحران-مدیریت ریسك-مدیریت بحران -2

 .برگزار شد http://webec.tbzmed.ac.ir/babaiej به آدرس : و ...( چرخه مدیریت بحران و اقدامات هر یک به تفکیک -كشور

 هایرسانه نقش و مقدمات - ها در شرایط اضطراری و بحرانمدیریت رسانه كه با هدف  اطالع رسانی و رسانه در مدیریت بحران: -3

 يژگیو -و بحران یاضطرار طیها در شرارسانه تیریو اصول مد اتیبا كل یيآشنا-ها و با سرفصل های بحران در پاسخ مرحله در اجتماعي

نقش  -در مواجهه با بحران یارسانه یانواع راهبردها -بحران تیرینقش رسانه در مد - رسانه و بحران -نقش و كاركرد رسانه -هارسانه ياساس

 یهابا نقش و رسالت رسانه یيآشنا -بحران تیریمختلف رسانه در مد یالزامات و كاركردها -بحران تیریها در مراحل مختلف مدرسانه

 برگزار شد. بر شهروندان ذاررگیو تاث نفعیذ یسازمانها ،ياجتماع یها رسانه-هادر مرحله پاسخ در بحران ياجتماع

 

 ارومیه  دریاچه احیای ستاد ویژه های برگزار شدهکارگاه عناوین

 نوع دوره عنوان دوره
مدت 

 دوره

تعداد شرکت 

 کننده
 لینک مستقیم جلسه و طریقه برگزاری نفرساعت

 http://webex.tbzmed.ac.ir/babaiej 544 68 8 شغلی اختصاصی مدیریت بحران ، پیشگیری و کاهش خطر پذیری

 http://Webc.tbzmed.ac.ir/babaiej 1456 91 16 شغلی اختصاصی اطالع رسانی و رسانه در مدیریت بحران
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 ریزی، بودجه و تحول اداری :مدیر کل دفتر برنامه 

 صدور ابالغ جانشین و دبیر و مسئولین ستاد برگزاری مراسم استانی هفته پژوهش و فناوری

در  مدیر كل برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری استانداری از صدور ابالغ دبیر و مسئولین ستاد برگزاری مراسم استاني هفته پژوهش و فناوری

ها، ابالغي از ستاد ملي هفته پژوهش و فزود: این احکام به استناد دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استانسال جاری خبرداد و ا

 ، توسط استاندار محترم صادر شده است.27/07/1400مورخ  177345/3فناوری به شماره 

بریز بعنوان جانشین رئیس ستاد  وجناب آقای دكتر عسگری وی اضافه كرد : دراین احکام جداگانه جناب آقای دكتر مجیدی رئیس دانشگاه ت

ز معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز به عنوان دبیر ستاد برگزاری مراسم هفته پژوهش تعیین شدند. مراسم هفته پژوهش و فناوری امسال نی

 ر و از پژوهشگران منتخب در مراسم تجلیل خواهد شد.بمانند سالهای گذشته توسط استانداری و دبیرخانه مراسم هفته پژوهش و فناوری برگزا

 

 برگزار شد زیدر تاالر وحدت دانشگاه تبر یشرق جانیآذربا دهیاز پژوهشگران و فناوران برگز لیمراسم تجل 

با حضور  زیاز محل تاالر وحدت دانشگاه تبر يشرق جانیاستان آذربا دهیاز پژوهشگران و فناوران برگز لیجشنواره تجل نیو دوم ستیب مراسم

 زیدر تاالر وحدت دانشگاه  تبر یحضور صورتجشنواره ب نیاستان، منتخب یهادانشگاه یرؤسا، يشرق جانیخرم استاندار آذربا یرضو نیعابد

 .برگزار شد

ما  ينمود و افزود: ثروت پژوهش ادیكشور  يفناورانه به عنوان ثروت فرهنگ یهاهفته پژوهش از تالش کیضمن تبر يشرق جانیاستاندار آذربا

رشد و  یهالهنمودن ق يو همانا ط ستیو توسعه ممکن ن شرفتیبه پ دنیاست و بدون پژوهش امکان رس شرفتیكشور به سمت پ متینقطه عز

راه  نیكشور در ا يو پژوهش ياز نخبگان علم يشده و برخ و حسادت دشمنان یتوزنهیموجب ك يرانیتوسعه توسط پژوهشگران و دانشمندان ا

 اندشده دیشه

با  عیو مهارت محور در كشور بر ضرورت گسترش ارتباط صاحبان صنا نیكارآفر یهادانشگاه تیبا اشاره به فعال يشرق جانیآذربا استاندار

 عیصاحبان صنا نیو همچن يبه بودجه مراكز دولت يحذف وابستگ یبرا يستیها باكرد و افزود: دانشگاه دیتأك انیدانش بن یهاها و شركتدانشگاه

را در  انیدانش بن یهافنآورانه شركت داتیسهم پژوهش و تول میداشته باشند تا بتوان یهمکار گریبا همد يمدرن و علم یآورداشتن فن یبرا

 میبرسان 1404به برنامه مدنظر چهار درصد در سال يناخالص مل دیتول

افتخار را مرهون زحمات  نیدر سطح كشور ا يشرق جانیاستان آذربا ياستان با اشاره به رتبه برتر پژوهش یآورستاد پژوهش و فن سیرئ

در دانشگاه و مستقل  يبخش خصوص یگذارهیسرما شیافزا ینگرش برا رییاستان دانست و افزود: تغ یهادانشگاه نیو تجارب مسئول انیدانشگاه

استان به مركز  لیتبد ،یكارخانه نوآور یاندازاستان و راه تیریگفتمان برتر در مد کیبه  ینوآور لیتبد ،ياز نظر اعتبارات دولت هاشدن دانشگاه

نسبت پژوهشگران به  شیافزا ،يپژوهش قاتیبه تحق هیهمسا یكشورها یازمندین لیمنطقه و استفاده از پتانس یآورو فن .يصادرات پژوهش

استان در سطح كشور  يحفظ و بهبود رتبه پژوهش یفرصت و منزلت به پژوهشگران از راهکارها یها در اعطادانشگاه یرؤساو رسالت  تیجمع

 .است
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كشور و استان افزود: رفع  يحضور مؤثر در نقشه جامع علم یبرا انیضمن درخواست از همه پژوهشگران و دانشگاه يشرق جانیآذربا استاندار

 يعلم يپلماسیاستان، گسترش د بومستینامتناسب با ز یهادار و حذف رشته تیاولو یهامشخص نمودن رشته ن،یسرزم شیطرح آما یهانقص

ها و پژوهشگران قرار دانشگاه نیمسئول یهاجزء برنامه دیاستان با یيایجغراف لیاز پتانس یریگو بهره هیهمسا یو تبادل استاد و دانشجو با كشورها

 .ردیبگ

از  يمراسم با ارائه گزارش نیدر ا زیاستان ن یآورستاد پژوهش و فن ریو دب زیدانشگاه تبر یآورمعاون پژوهش و فن ،یریمراسم دكتر ش انیدر پا 

 تیمدارک بر اساس برنامه صورت گرفت و درنها افتیاستان گفت: فراخوان و در يها و مراكز پژوهشدانشگاه یآورپژوهش و فن سالهکیعملکرد 

از  لیجشنواره تجل نیو دوم ستیدر ب يها و مراكز پژوهشتوسط دانشگاه شدهيپژوهشگر معرف 36نامه از  نیاسناد و مدارک بر اساس آئ يبا بررس

انتخاب شدند.در  يشرق جانیاستان آذربا يپژوهشها و مراكز دانشگاه دهیپژوهشگر برگز 11از  يشرق جانیآذربا دهیبرگز انیپژوهشگران و فناور

  .به عمل آمد لیلوح تجل یبا اهدا دگانیمراسم از برگز انیپا

 واتلو،یا یدكتر بهنام محمد يشرق جانیاستان آذربا دهیاز پژوهشگران و فناوران برگز لیدوره جشنواره تجل نیو دوم ستیشود؛ در ب يم ادآوری

 .شد يكشور معرف يو مهندس يگروه فن دهیبه عنوان پژوهشگر برگز زیاستاد دانشگاه تبر

 

 یشرق جانیاستان آذربا یها و مراکز پژوهشدانشگاه دگانیبرگز 

 كشور يو مهندس يگروه فن دهیپژوهشگر برگز ز،یاستاد دانشگاه تبر واتلو،یا یبهنام محمد دكتر

 زیتبر يدانشگاه علوم پزشک اریدانش  يوسفی یمهد دكتر

 زیتبر ياستاد دانشگاه علوم پزشک یصمد غفار دكتر

 جانیآذربا يمدن دیدانشگاه شه اریزاده دانشابوالفضل قاسم دكتر

 سهند ياستاد دانشگاه  صنعت يسالم یمهد دكتر

 دانشگاه آزاد اریدانش یجواد نیافش دكتر

 جانیآذربا يمدن دیاز دانشگاه شه میقد يامان رضایعل دكتر

 زیتبر ياز دانشگاه هنر اسالم یياسکو يبالل تایآز دكتر

 زیتبر يدانشگاه آزاد اسالم اریدانش یزند وسفی دكتر
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و تحول اداری هبودجریزی،فصلنامه خبری معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه   

 (1082، ص 78فدع ما ال تعرف )نامه 

 آنچه را نمي شناسي رها كن 

 استانداری آرذبایجان شرقی 
( اهمییز پا 1400سال  12  هشمارپنجم سال   

 

 یشرق جانیاستان آذربا یهافناوران برتر دانشگاه

 سهند ياز دانشگاه صنعت ينالیز یمهد

 كاربری– يدانشگاه جامع علم یناصر اطیخ محمد

 یشرق جانیمنتخب بخش دانش آموزه پژوهنده جشنواره استان آذربا *

 رحمان از سازمان آموزش و پرورش استان مهران
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 دفتر پژوهش و آموزش معاونت داخلی : )نشریهدانش خبری نشریه

 ( اداری تحول و بودجهریزی، برنامه

 رحیم روائی : مسئول مدیر

 مصلحی نسرین-شیشوان لعیاپسته -راعی توحید :هبریار شورای

 35291591-35291788: : تماس شماره

 


