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

دانش

سال پنجم شماره  17سال (1399آذر ماه)

حوزه آموزش:

حوزه پژوهش :

برگزاری  21274نفر ساعت آموزش بصورت غیر حضوری در سامانه جام

در بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور؛

در سه ماهه سوم سال 1399
بهمنظور بهرهمندی کارکنان از آموزشهای ضروری در سه ماهه دوم سال جاری 10
عنوان دوره اموزشی(  3عنوان دوره آموزش عمومی و  8عنوان دوره آموزش شغلی)
برنامهریزی و اجرا شده است.

عناوین دورههای آموزشی اجرا شده

استانداری آذربایجان شرقی و دانشگاه تبریز حامیان برتر
پژوهش و فناوری کشور در سال  99معرفی شدند
استانداری آذربایجان شرقی و دانشگاه تبریز در بیست و یکمین جشنواره
تجلیل از پژوهش گران و فناوران برتر کشور به عنوان حامیان برتر پژوهش و

فناوری معرفی شدند .
در آئین اختتامیه این جشنواره که با حضور معاون اول رئیس جمهور ،وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد،
دکتر محمدرضا پورمحمدی ،استاندار آذربایجان شرقی و دکتر میررضا
مجیدی ،رئیس دانشگاه تبریز ،به همراه استانداران فارس و همدان و روسای
دانشگاه های شیراز و بوعلی سینا ،به دلیل همکاری و تعامل بهتر با مراکز
دانشگاهی و پژوهشی کشور و استان و حمایت از طرحهای دانشبنیان و اقتصاد

دانش محور ،به عنوان حامیان برتر پژوهش و فناوری در کشور معرفی شدند.
در این مراسم همچنین دکتر بختیار فیضیزاده ،استاد سیستم اطالعات
جغرافیایی دانشگاه تبریز ،مولف  164مقاله داخلی و بینالمللی و  23طرح
پژوهشی کاربردی و دارای سه دستاورد شاخص پژوهشی ،به عنوان پژوهشگر
برتر کشوری در گروه علوم انسانی برگزیده و مورد تجلیل قرار گرفت.
در این جشنواره  17پژوهشگر و  16فناور برتر کشور در سال  99و همچنین
 15برگزیده از میان افرادی که به هر نحوی در ارتباط بخش پژوهش و فناوری

با جامعه موثر بودهاند ،معرفی شدند.
در جشنواره امسال به دلیل محدودیتهای کرونایی ،از  5نفر منتخب حوزه
پژوهش و فناوری به صورت حضوری تجلیل شد و بقیه برگزیدگان نیز به
صورت ویدئوکنفرانس در آئین اختتامیه جشنواره حضور یافتند.
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عنوان دوره آموزشی

ساعت

نوع دوره

حقوق خانواده

4

عمومی

شبکه های اجتماعی ،سواد
رسانه ای و مسئولیت
پذیری اجتماعی

8

عمومی

تعداد
فراگیران

507
548

نفرساعت

2028
4384

مدیریت و ساماندهی
حاشیه نشینی(بررسی
الگوی کشورهای منتخب

24

شغلی(اختصاصی)

114

2736

آشنایی با قوانین و مقررات
استخدامی

16

شغلی(اختصاصی)

176

2816

پدافند غیرعامل

12

عمومی

535

6420

آمایش سرزمین (برنامه
ریزی فضایی) و تقسیمات
کشوری

20

شغلی(اختصاصی)

67

1340

(Arcgisپیشرفته)

30

شغلی(اختصاصی)

33

990

اصول حسابداری

24

شغلی(امشاغل
عمومی)

4

96

تجزیه و تحلیل صورت
های مالی

12

شغلی(اختصاصی)

20

240

بهسازی و نوسازی بافت
های فرسوده (بازنگری)

16

شغلی(اختصاصی)

14
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مدیر کل دفتر برنامهریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری:

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

انعقاد قرارداد اجرای دوره های آموزشی با دانشگاه تبریز
در راستای ارتقای دانش ،مهارت و توانمندیهای تخصصی و حرفهای مدیران
و کارشناسان استانداری ،فرمانداریها و بخشداریهای تابع و با توجه به
شرایط فعلی بحران بیماری کرونا و عدم امکان حضور فراگیران برای سپری
تعیین اولویتهای پژوهشی استانداری آذربایجان شرقی برای سال 1400

نمودن دوره های آموزشی دفتر برنامهریزی ،نوسازی و تحول ادرای استانداری

مدیر کل دفتر برنامهریزی  ،نوسازی و تحول اداری استانداری گفت :در راستای

از تمامی ظرفیت ها برای ارتقای دانش و مهارت و توانمندیهای کارکنان

اجرای مفاد دستور العمل اجرایی بند«ز» تبصره  9قانون بودجه  ،اولویتهای

استانداریها و فرمانداری های تابع ،استفاده نموده و برای این منظور اقدام به

پژوهشی استانداری آذربایجانشرقی مشخص و در انتظار تصویب کارگروه آموزش،

انعقاد قرارداد با دانشگاه تبریز و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی اساتید مجرب

پژوهش ،فناوری و نوآوری(آپفن) قراردارد.

این دانشگاه نموده است.

آقای یوسفی ،آسیبشناسی تاثیر بحران کرونا در روابط بین فردی اعضای خانواده و

وی افزود :با انعقاد این قرارداد آموزشی مقرر شده است  12400نفر ساعت

تغییر سبک زندگی ،ارزیابی آثار و پیامدهای زیستمحیطی طرحهای معدنی با تاکید

آموزش در قالب  16عنوان دوره آموزش شغلی (شغلی تخصصی و شغلی

بر معادن مس و طال در استان آذربایجانشرقی ،میزان تحقق طرح های توسعه

مشاغل عمومی) برای کارکنان و مدیران استانداری ،فرمانداریها و

شهری ،تدوین برنامه "زنجیره تامین و ارزش در صنایع غذایی استان" ،اشتغالزایی

بخشداریهای تابع برگزار شود .ایشان اضافه کرد این قرارداد آموزشی به استناد

در روستاهای هدف گردشگری و گردشگری پایدار شهری را اولویتهای پژوهشی

تفاهم نامه علمی و آموزشی منعقد شده با دانشگاه مذکور در حال اجرا است.

احصاء شده  1400استانداری عنوان کرد.
ایشان افزودند :برابر روند قانونی ،مقرر است عناوین مذکور به همراه فرمهای طرح-
های پژوهشی از طریق فراخوان به اعضاء هیئت علمی و محققین دانشگاهها و
موسسات عالی علمی اطالعرسانی شود.
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برنامه اجرای دورههای آموزشی سه ماهه چهارم :1399

تصویب اولویتهای پژوهشی استان در سال  99در دومین
جلسه کارگروه آپفن

عنوان دوره آموزشی

 20عنوان پژوهشی در موضوعات مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،زیست محیطی و فنآورانه در دومین جلسه كارگروه

تحلیل سازه(بازنگری)

نوع دوره
شغلی
اختصاصی

مدت
زمان

برگزاری

گروه های معماری و
36

شهرسازی  ،گروههای

1399/10/06

امور فنی و ساختمان ،

آموزش ،پژوهش و فنآوری استان مورد بررسی و تصویب قرار

كارشناسان و مدیران

گرفت.

آسیب شناسی

شغلی

اجتماعی

اختصاصی

برنامه ریزی منطقه

شغلی

ای (بازنگری)

اختصاصی

24

امور اجتماعی و
فرهنگی و امور امنیتی

1399/10/07

و انتظامی

در این جلسه که بصورت مجازی برگزار می شد ،دکتر قاسم زاده معاون

كارشناسان امور

توسعه مدیریت و منابع استانداری ،ضمن اشاره بر روشی که برای تعیین و

24

شوراها ،شهرداریها و
حوزه اقتصادی و

1399/10/07

عمرانی

انتخاب اولویت های پژوهشی انتخاب شده است و نیز توزیع نرمال امتیازها،

قوانین و مقررات
معامالت دولتی 2

بر ارائه آموزش های الزم برای اعضای کارگروه در رابطه با استانداردهای

(مقررات كیفری ناظر

علمی اینگونه امتیازدهی ها تاکید نمود .قاسمزاده در ادامه از دستگاههای

بر معامالت دولتی)

اجرایی که طرح پژوهشی مصوب و در حال اجرا دارند خواست به مصوبات

مدیریت ریسک
(مدیریت بحران)

کارگروه پایبند بوده و مجریان و زمان بندیهای تعیین شده توسط کارگروه

حل مسئله و تصمیم

را رعایت نمایند.

گیری

دکتر پرویز محمدزاده معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه

بنیان مدیریت امنیت
اطالعات (بما)

ریزی استان هم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته

برنامه ریزی و

در خصوص مصوبات جلسات قبلی کارگروه ،از امتیازدهی ،رتبهبندی و

مدیریت استراتژیک

استخراج  20اولویت جدید پژوهشی برای استان در سال  1399خبر داد.

آشنایی با قانون
تاسیس و صدور

در پایان جلسه رئیس جهاد دانشگاهی استان گزارشی از میزان پیشرفت
مجری طرح پژوهشی آمایش علم و فناوری آذربایجان شرقی ارائه

گروه هدف

تاریخ

پروانه فعالیت
سازمانهای مردم نهاد

نمود.

شغلی
مشاغل

6

عمومی
مدیریتی
حرفه ای

4

مشترک

كلیه مدیران
وكارشناسان حقوقی

كلیه مدیران میانی و
پایه

1399/11/04

1399/11/05

مدیریتی
حرفه ای

8

مدیران پایه

1399/11/09

پایه
مدیریتی
حرفه ای

8

مدیران پایه و میانی

1399/11/11

مشترک
مدیریتی
حرفه ای

8

مدیران میانی

1399/11/16

میانی

شغلی
اختصاصی

كارشناسان امور
8

اجتماعی و سازمانهای

1399/11/20

مردم نهاد

و كاركرد آن
آشنایی با قوانین و
مقررات اموال دولتی

مدیریتی
حرفه ای

6

مدیران پایه و میانی

1399/11/21

مشترک
مدیریتی

مدیریت اقتضایی

حرفه ای

4

مدیران میانی

1399/11/23

میانی

نشریه خبری دانش)نشریه داخلی معاونت آموزش و پژوهش دفتر

سیستم های تشخیص

برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری(

و پیشگیری از نفوذ

مدیر مسئول  :رحیم روائی

(بازنگری)

شورای رهبری :توحید راعی -لعیاپسته شیشوان-نسرین مصلحی

شغلی
اختصاصی

كارشناسان شبکه،
8

تحلیلگر سیستم و

1399/12/02

فرابری داده ها
كلیه پست های

شماره تماس 435291591-35291788: :

آشنایی با بورس

شغلی
اختصاصی

16

سازمانی حوزه
اقتصادی و سرمایه
گذاری

3

1399/12/05

