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 حوزه آموزش :

 مدیر کل دفتر برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری :

  دانشگاه تبریز  و پژوهشی( استانداری -)آموزشی  همکاری اجرای تفاهم نامه

های مشترک در چارچوب های علمی و تعمیق همکاریاین تفاهم نامه با هدف تقویت فعالیت»اداری گفت: ریزی، بودجه و تحول رحیم خانی مدیر کل دفتر برنامه

 های مشترک بین استانداری و دانشگاه تبریز منعقد شده است.اهداف و وظایف محوله و نیز فراهم نمودن امکان حضور فعال محققین طرفین در اجرای فعالیت

 هایگروهعنوان دوره آموزشی شغلی برای  10آموزشیی  تعداد  هایدورهاهداف سازمانی و در اجرای تفاهم نامه مذکور و قرارداد اجرای وی ادامه داد بمنظور پیشبرد 

 هدف مختلف در سه ماهه چهارم سال جاری  به شرح ذیل برگزار شده است.

 

  108447اجرا شده توسط دانشگاه تبریز با انعقاد قرارداد شماره  1400آموزشی شغلی استانداری آذربایجان شرقی در سال  هایدوره

 مدت دوره نوع دوره عنوان دوره
تعداد شرکت 

 کننده
 نفرساعت

 1184 74 16 شغلی اختصاصی آداب دیپلماتیک

 1696 106 16 شغلی اختصاصی ای جمهوری اسالمی ایرانهای منطقهآشنایی با سیاست

 1های سیاسی و فرهنگی آگاهی
شغلی )مشاغل 

 عمومی(
16 74 1184 

 1136 71 16 شغلی اختصاصی مدیریت بحران های سیاسی

 اصول و فنون تبلیغات و دفتر تبلیغات در روابط عمومی
شغلی)مشاغل 

 عمومی(
24 16 384 

 440 22 20 اختصاصی شغلی های شبکهامن سازی سایر سرویس ها و پروتکل

 1034 47 22 شغلی اختصاصی حقوق زنان در جامعه

 2184 91 24 شغلی اختصاصی بحران های محیط زیستی سیستم های پیش بینی و مخاطرات جوی و آشنایی با

 1296 54 24 شغلی اختصاصی مقررات ملی ساختمان )ایمنی کار در حین اجرا و عالئم و تابلوها(

 1896 79 24 شغلی اختصاصی شهریمدیریت خدمات 
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 برگزاری تعداد چهار عنوان دوره بهبود مدیریتی ویژه مدیران پایه و میانی

 خبر داد  1400عنوان دوره آموزشی بهبود مدیریتی در زمستان  4دبیرخانه آموزش و پژوهش استانداری از اجرای 

ـ بهبود سیستم ها و 4ـ آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق...3ـ بهبود بهره وری و نتایج آن 2کیفیت در مدیریت -1» این دوره های آموزشی تحت عناوین: 

( توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی  liveرت مجازی)با هدف بهره وری و افزایش میزان توانمندی های علمی و پژوهشی مدیران در جهت پیشبرد اهداف سازمان به صو«  روش ها

 نفر ساعت برای تمام گروه های مدیریتی برگزار شد.  1100ساعت و به تعداد 22به مدت 

 مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری:

 عنوان دوره آموزشی در راستای استقرار چرخه مدیریت بهره وری 8اجرای طرح پژوهشی و

هدف غایی آن نیز بهبود  و های هدفمند و پویا مستقر می شودهای سازمان در سازمانبه منظور رسیدن به اهداف و ماموریت هاوری در سازمانچرخه مدیریت بهره» گفت:رحیم خانی 

 های الزمها و شایستگیبایستی نگرش داوم پژوهش برای بهبودهای سازمانی عالوه بر تکیفیت است و این مهم تصادفی نیست بلکه فرایندی کامالً آگاهانه  است لذا الزم است سیستم

 «.برای هریک از اعضای سازمان از طریق آموزش صحیح و مدیریت منابع انسانی ایجاد کند

در سال جاری را به این شرح  مدیریتمصوبات چهارمین جلسه کارگروه توسعه  5وری و عملیاتی نمودن بند وی عملکرد معاونت آموزش و پژوهش در مورد استقرار مدیریت بهره  

 تومان 500هزار و  432میلیون و 31ریال معادل   314325000میزان ه (در مجموع با تخصیص اعتباری ب2عنوان دوره آموزشی )جدول شماره  8اعالم کرد: برگزاری  

 دوره های آموزشی مدیریتی و شغلی برگزار شده در راستای بهره وری سازمانی

 تعداد فراگیران سطح فراگیران ساعت دوره عنوان دوره
شهریه کامل هر نفر 

 )ریال(

کل شهریه 

 )ریال(

 42000000 840000 50 مدیران میانی 6 وری(پویایی سازمانی و فردی )بهره

 6475000 840000 37 مدیران 6 وری نیروی انسانیبهره

 6650000 840000 38 مدیران 6 کیفیت زندگی کاری

 56000000 1120000 50 مدیران پایه 8 کارانگیزش در 

 42000000 840000 50 مدیران میانی 6 مدیریت کیفیت و فرآیند سازمانی

 56000000 840000 50 مدیران میانی 6 اصول و مبانی سازماندهی

 42000000 840000 50 مدیران پایه 6 ها و فنون کار با مدیران مافوقآشنایی با روش

 4 هاروش ها وبهبود سیستم
مدیران جوان و زن 

 )مدیریتی پایه(
50 560000 28000000 

 35200000 هزینه حق التدریس 563 کلیه کارکنان 32 بهره وری سازمانی )شغلی(

 314325000 نفر ساعت  18391 - 80 جمع کل
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 وری مورد حمایت قرار داده و اجرا کرده است. بهرههای پژوهشی زیر را نیز در راستای های گذشته این واحد طرحلعالوه بر این طی سا

 اعتبار سال اجرا عنوان ردیف

 میلیون ریال 1250 1398 -  1397 طرح جامع فرآیندهای اداری استانداری در راستای سرآمدسازی سازمانی 1

 میلیون ریال 850 1400 – 1399 های اداری استانداری آذربایجان شرقیکارسنجی فعالیت 2

 

 1401تعیین نیازهای آموزشی استانداری برای سال 

 نیازهای آموزشی از دفاترستادی استانداری جمع آوری و جمعبندی شد.

ی با نیازهای است، تطابق نیازهای آموزشتعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه ریزی آموزشی کارکنان و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثر بخشی کارکرد آموزش و بهسازی 

تواند به ستادی، فرمانداران و کارکنان میسازمان، حوزه های شغلی و کارکنان و در نهایت اثر بخشی آنها را افزایش خواهد داد.  شناحت نیازهای آموزشی مهارت های مدیریتی مدیران 

 الزاماً ذاتی نیست و قابل پرورش است . هاتواناییی بالقوه آنها تاثیر بگذارد چرا که هاتواناییافزایش 

و جمع بندی و تصویب در کارگروه  هاهای پایانی سال اقدام به جمع آوری نیازهای آموزشی از تمامی واحدهای ستادی و فرمانداریدر این راستا واحد آموزش و پژوهش استانداری در ماه

عنوان دوره آموزش  60عنوان دوره آموزشی) 92می نماید و امسال نیز تعداد  جامع مدیریت آموزش منابع انسانی)جام( توسعه مدیریت و ثبت نیازهای احصاء و تصویب شده در سیستم

شور به مطالعات راهبردی و اموزش ک عنوان دوره آموزش بهبود مدیریت( در سامانه جام ثبت شده که این فرایند با بررسی و تصویب مرکز 16عنوان دوره آموزش عمومی و  16شغلی، 

 پایان خواهد رسید. 

 1400گزارش دوره های آموزشی برگزار شده در سال 

 مدت دوره تعداد نوع دوره ردیف
تعداد شرکت 

 کننده
 هزینه)به ریال( نفرساعت

 0 16246 1137 44 5 عمومی 1

2 

دانشگاه 02/05/1400مورخ  108447شغلی)قرارداد 

 تبریز(
16 326 1057 21478 000/000/518 

 000/000/343 29222 1267 200 12 )قرارداد های حق التدریس( شغلی

 0 4196 342 36 3 شغلی در بستر جام

 000/950/362 2950 475 62 10 مدیریتی )قرارداد با مرکز آموزش مدیریت دولتی( 3

 000/750/224/1 74092 4278 668 46 جمع کل
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 پژوهش:

 دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری : مدیر کل

 1400تصویب طرح پژوهشی استانداری در کارگروه آموزش و پژوهش، فناوری و نوآوری استان برای سال  تصویب سه

ایجانشرقی)آپفن( و طرح و آذرب استان نوآوری و فنآوری پژوهش، آموزش، رحیم خانی مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری از تصویب سه عنوان طرح پژوهشی در کارگروه 

ر شورای پژوهش استانداری به ددار استانداری پیشتر بعد از جلسات متعدد کارشناسی و تصویب  اولویت کلی عناوین و تصویب آن در شورای برنامه ریزی استان خبرداد و افزود: محورها

 پژوهشی و آموزشی مراکز  استان فنآوری و پژوهش 1400در سال  دانشگاهها پژوهشگران و محققین اطالع رگروه یاد شده جهتدبیرخانه کارگروه آپفن اعالم شده و پس از تصویب در کا

که  در این یشنهاد ابالغ می شود به فراخوان عمومی گذاشته می شود و درادامه پیشنهادات پژوهشی  پس از طی فرایند تصویب و پژوهش به دستگاه صاحب پ بنیاندانش هایشرکت و

 سه طرح پزوهشی زیر برای اجرا به استانداری ابالغ شد 1400راستا برای سال 

 

1400عنوان طرح های پژوهشی مصوب استانداری در کارگروه آموزش و پژوهش، فناوری و نوآوری استان برای سال   

 کارفرما نام طرح ردیف
تاریخ 

 تصویب نامه

 اعتبار طرح

 )به میلیون ریال(
 مجری طرح ناظر طرح

1 
های اجتماعی استان و ارائه تهیه اطلس آسیب

 ملیاتیها و راهکارهای عتحلیل
 800 28/09/1400 استانداری

پژوهشکده توسعه و 

برنامه ریزی جهاد 

 دانشگاهی

محمد شالی و 

 نژاد ابراهیم ایران

2 

بررسی وضعیت موجود اکوسیستم کارآفرینی 

آذربایجان شرقی مبتنی بر منطقه ای صنایع دستی 

رویگرد کارکردی اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای 

 ستمو ارائه برنامه های عملیاتی موثر بر این اکوسی

 800 28/09/1400 استانداری

پژوهشکده توسعه و 

برنامه ریزی جهاد 

 دانشگاهی

رضا خان احمدلو 

 ابراهیم ایران نژاد

3 

استان و تهیه سند راهبردی توسعه معادن فلزی 

ها، موانع ، صنایع پایین دستی )با تاکید بر چالش

 راهکارها(

 800 28/09/1400 استانداری

پژوهشکده توسعه و 

برنامه ریزی جهاد 

 دانشگاهی

علی صمیمی سده 

و ابراهیم ایران 

 نژاد

 

4 



   

 

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

 

 
 استانداری آرذبایجان شرقی

( اهاسفند م) 1400سال  22  هرشماپنجم سال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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

 1401پژوهشی  هایاولویتآغاز فرآیند احصاء 

های پژوهشی در چرخه مدیریت دانیم تعیین اولویتهمچنانکه می» های تابع خبر داد و افزود : ها و بخشداریپژوهشی استانداری و فرمانداری هایاولویترحیم خانی از آغاز فرایند احصاء 

های جهانی شود. بی تردید تحول در ابعاد مختلف توسعه، مستلزم طراحی دقیق فرایندگذار به وضع مطلوب، تواند ابزار جدی برای رقابت در عرصهپژوهشی نقطه کلیدی است که می

ر راستای تولید علمی، طیف وسیعی از اصالح تدریجی شیوه ها و مکانیزم ها از طریق تدوین  قوانین نظام علم و فناوری است. که دستیابی به اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز د

های پژوهشی می باشد تعیین ها از مهم ترین علل ضرورت تعیین اولویتکند محدودیت منابع انسانی و مالی و تغییر سیاستهای فکری، آموزشی و مدیریتی را طللب مییبانیپشت

های ت به همین منظور حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی با انجام طرحهای آموزشی و تحقیقاتی قابل انجام و سودمند اسها و بخشهای تحقیقاتی از سطوح کالن و ملی تا حد گروهاولویت

 «مورد اشاره گام مهمی در سازماندهی و جهت دار کردن تحقیقات در سازمان برداشته است. 

کمیته های تخصصی به دبیرخانه کارگروه آپفن  و وی ادامه داد در راستای انجام فرایند چندین عنوان اولویت پژوهشی احصاء شد که پس از طرح در جلسات شورای پژوهش استانداری

 اعالم خواهد شد  

 معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری :

 اعضاء جدید شورای پژوهش استانداری مشخص شدند

ـ تعیین سیاست های کالن، اهداف و 1اعضای شورای پژوهش استانداری با هدف)آیین نامه شورای پژوهش  3طبق ماده »یوسف نقی زاده معاون آموزش و پژوهش استانداری گفت 

ـ تصویب نهایی 3پژوهشی استانداری و واحدهای تابعه در قالب شبکه تحقیقاتی استانداری هایاولویتـ بررسی، تصویب و ابالغ 2مشی های پژوهشی استانداری و واحدهای تابعهخط

ـ تشخیص و احراز موارد مربوط به حق تالیف و ترجمه، حق تحقیق و حق تصنیف در 4لیه در کمیته های کارشناسی و تایید در گروه های پژوهشیهای پژوهشی پس از بررسی اوپروژه

در  ـ اهتمام6های ابالغیمند کردن نحوه عملکرد دفاتر در خصوص پژوهش و فناوری چارچوب ضوابط و دستورالعملاست گذاری و نظامـ سی5موارد مرتبط با قانون خدمات کشوری

های اجرائی استانداری و واحدهای تابعه( ها و طراحی پروژهگذاری ها، برنامه ریزیهای مطالعاتی با مشارکت دفاتر ذیربط و استفاده از نتایج آن در سیاستکاربردی نمودن نتایج طرح

 ذیل تعیین شدند. شود که در این راستا اعضای جدید شورای پژوهش استانداری بشرحتشکیل می

 ترکیب اعضاء جدید شورا:

 ـ  معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری )رئیس شورا(1

 ـ مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری )دبیر شورا(2

 جناب آقای دروچی –ـ نماینده معاونت هماهنگی امور عمرانی 3

 ـ نماینده حوزه استاندار ـ جناب آقای احمدزاده4

 جناب آقای رادپور_نماینده معاونت سیاسی و امنیتی  ـ5

 جناب آقای میکائیل مالزاده _ـ نماینده معاونت هماهنگی امور اقتصادی 6

 

 دفتر پژوهش و آموزش معاونت داخلی : )نشریهدانش خبری نشریه

 ( اداری تحول و بودجهریزی، برنامه

 زادهیوسف نقی  : مسئول مدیر

 مصلحی نسرین-شیشوان لعیاپسته -راعی توحید :هبریار شورای

 35291591-35291788: : تماس شماره
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