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 آوری در برابر سوانح برگزار شد دوره آموزشی تاب

های تخصصی مدیریت آوری در برابر سوانح ویژه اعضای کارگروهدوره آموزشی تاب

ها و فرمانداریهای اجرایی استان و کارکنان استانداری و بحران دستگاه

  .های تابعه به مدت دو روز برگزار شدبخشداری

ریزی، در این دوره آموزشی که به همت معاونت آموزش و پژوهش اداره کل برنامه

نوسازی و تحول اداری استانداری و با مشارکت اداره کل مدیریت بحران استانداری 

های تابعه و ها و بخشدارینفر از کارکنان استانداری، فرمانداری 700برگزار شد، 

 های اجرایی استان به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس شرکت کردند.دستگاه

ها آوری در سوانح و بحرانهای مربوط به تابهدف از برگزاری این دوره، ارایه آموزش

و ارتقای توانمندی کارکنان و عموم جامعه برای بازگشت به شرایط عادی پس از 

 ران استوقوع سوانح و بح

 

های های فرهنگی ـــ اجتماعی سازمانتوانمندسازی کانون»های آموزشی دوره

 « نهاد خانواده در ایران و سایر کشورها »و «  مردم نهاد زنان و خانواده

های آموزشی مذکور با حضور کارشناسان و مدیران حوزه امور بانوان و خانواده دوره

های تابع با هدف تاثیر ها و بخشداریاستانداری، فرمانداریو اداره کل امور اجتماعی 

گذاری در مشی و سبک زندگی در اخالق جامعه با تدریس سرکار خانم گالبی ) 

عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تبریز ( و جناب آقای دکتر رسول زاده )عضو 

گزار ساعت بر 16محترم هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(   به مدت 

 گردید.

 ابالغ شد 1398فراخوان  اولویت های پژوهشی استانداری در سال 

( 64اجرای بند ب ماده )در شرقی شورای پژوهش استانداری آذربایجان       

ای ( از اعتبارات هزینه%1) درصدتوسعه مبنی بر اختصاص یکقانون برنامه ششم 

پژوهشی و توسعه فناوری، های اجرایی به امور یافته به دستگاهتخصیص

 .کردمحور تعیین و به مراکز تحقیقاتی ابالغ  47های پژوهشی را در اولویت

 عناوین محورهای پژوهشی بدین شرح است:

 سقف  اعتبار  عناوین ردیف

 واحدهای نیاز مورد وارداتی اولیه مواد نوع و میزان بررسی 1

 میدانی های بررسی و مطالعه طریق از تولیدی
 میلیون ریال 500

 راکد و فعال نیمه تولیدی واحدهای مشکالت بررسی 2

 صنعتی هایشهرک و نواحی اولویت با صنعتی
میلیون ریال 200  

میلیون ریال 200 اکوتوریسم یا گردی بوم 3  

میلیون ریال 200  فرهنگی و اجتماعی آگاهی در مجازی فضای نقش 4  

میلیون ریال 200  زبانی و قومی مطالبات از زدایی حساسیت 5  

6 
 و سرقت استان، در ارز و کاال قاچاق بروز و ظهور های ظرفیت

».. 
میلیون ریال 150   

میلیون ریال 150  گردشگری هدف روستاهای در زایی اشتغال 7  

میلیون ریال 150  معکوس مهاجرت 8  

میلیون ریال 150  (فراتحلیل) هاورزشگاه در خشونت رفع راهکارهای 9  

10 
 مردم های سازمان از استفاده سوء های محمل و بسترها

 نهاد
میلیون ریال 150   

میلیون ریال 100  اشتغال پژوهشی آینده 11  

12 
 برای نهاد مردم سازمانهای در مردم مشارکت جذب روشهای

 استان مسائل حل
میلیون ریال 100   

میلیون ریال 100  نشینی حاشیه 13  

میلیون ریال 100  باروری سالمند 14  

15 
 اولیه مواد تامین برای توانمند صادرکنندگان شناسایی

 حاصل ارز تهاتر جهت تولیدی واحدهای نیاز مورد وارداتی

 اولیه مواد تامین با صادرات از

میلیون ریال 100   

میلیون ریال 100  مجرمانه تغییرالگوی و پدید نو جرائم 16  

میلیون ریال 100  شهرستانی سطح در اجتماعی نشاط 17  

 ادامه در صفحه بعدی

 

 ادا
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 توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی: معاون 

 های ارتباطی ای از فن و هنر است/ لزوم آموزش مهارتروابط عمومی آمیخته

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه روابط عمومی 

شتر باید درک ها برای اثرگذاری بیای از فن و هنر است، گفت: روابط عمومیآمیخته

  .های خود داشته باشندصحیحی از ماهیت، اهداف و رسالت

زاده در دیدار با کارشناسان روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی حمیدرضا قاسم

به مناسبت روز جهانی ارتباطات، خاطرنشان کرد: روابط عمومی، دانش ارتباط با جامعه 

های ارتباطی و مدیریت جریان باید از مهارتو افکار عمومی است و فعاالن این حوزه 

 مند باشند.اطالعات بهره

های ارتباطی مورد غفلت قرار گرفته است، افزود: وی با بیان اینکه بحث آموزش مهارت

 های این حوزه است.آموزی از ضرورتهای مهارتهای آموزشی و دورهبرگزاری کرسی

ها در تعامل بین سازمان و روابط عمومی زاده همچنین با اشاره به نقش دوسویهقاسم

ترین جامعه، اظهار داشت: افکارسنجی و برآورد مطالبات و نیازهای شهروندان از مهم

 ها قرار گیرد.کارهایی است که در هر سازمانی باید مورد توجه روابط عمومی

 معاون استاندار آذربایجان شرقی در این دیدار با اهدای لوح سپاس از خدمات و

 های کارشناسان روابط عمومی استانداری قدردانی کرد.تالش

  

 

 

 سقف  اعتبار  عناوین ردیف

میلیون ریال 100  طراحی شهری و معلوالن 18  

میلیون ریال 100  جوانان و اعتیاد 19  

میلیون ریال 100  آینده پژوهی فناوری اطالعات و ارتباطات در استان 20  

میلیون ریال 100  سالمند همسری 21  

میلیون ریال 100  جراحی زیبایی 22  

میلیون ریال 100  قربانیان خشونت )حمایت و ...( 23  

علل پایین بودن شاخص های توسعه ی اقتصادی استان در  24

 مقایسه با استانهای همتراز
میلیون ریال 100   

 میلیون ریال 100  رسانه و خشونت...  25

 میلیون ریال 100  وضعیت فناوری اطالعات استانآسیب شناسی  26

 میلیون ریال 100  آسیب شناسی دولت الکترونیک 27

 میلیون ریال 100  کودک همسری 28

 میلیون ریال 100  تغذیه نامتعارف   29

 میلیون ریال 100  اعتیاد به فضای مجازی 30

 میلیون ریال 100  نوجوانان و جوانان و مصرف دخانیات 31

 میلیون ریال 100  روابط نامتعارف 32

 میلیون ریال 100  میزان تحقق طرح های توسعه شهری 33

 میلیون ریال 100  زنان و اعتیاد 34

 میلیون ریال 100  بلوغ زودرس 35

 میلیون ریال 100  اعتیاد در محیط های کاری 36

 میلیون ریال 100  فضای مجازی 37

 میلیون ریال 100  طالق عاطفی 38

 میلیون ریال 100  خصوصی سازی 39

 میلیون ریال 100  کمپ های ترک اعتیاد و عملکرد آنها 40

 میلیون ریال 100  فرودستان شهری 41

 میلیون ریال 100  سال گذشته(  20الی  10فراتحلیل مطالعات قومی استان ) 42

 میلیون ریال 100  راهکارهای کاهش مصرف مواد مخدر 43

 میلیون ریال 100  تحرکیکم 44

 میلیون ریال 100  های زنانهمسائل مربوط به سالن های ورزشی و آرایشگاه 45

 میلیون ریال 100  اعتیاد به مشروبات الکلی 46

 میلیون ریال 100  گردشگری پایدار شهری 47
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گزارش جلسات شورای پژوهش و کمیته های تخصصی و  

 جلسات کارگروه پژوهش ، فناوری و نوآوری استان )آپفن(

  97شورای پژوهش استانداری و کمیته های تخصصی از آذرجلسات 

 و وضعیت مصوبات

تعداد  تاریخ جلسه ردیف

 مصوبه

تحقق 

 یافته

تحقق 

 نیافته

  * مصوبه 8 )شورا( 14/11/97 1

  * مصوبه 4 )شورا( 26/12/97 2

  * مصوبه 1 )شورا( 07/03/98 3

  * مصوبه 5 )کمیته( 28/01/98 4

  * مصوبه 1 )کمیته( 31/01/98 5

  * مصوبه 2 )کمیته( 15/02/98 6

  * مصوبه1 )کمیته(29/02/98 7

  * مصوبه 6 )کمیته( 19/03/98 8
 

)آپفن(و جلسات کارگروه پژوهش ، فناوری و نوآوری استان 

 وضعیت مصوبات

 تحقق یافته تعداد مصوبه تاریخ جلسه ردیف
تحقق 

 نیافته

  * مصوبه 5 19/09/97 1

  * مصوبه 2 09/10/97 2

  * مصوبه 10 24/10/97 3

  * مصوبه1 21/03/98 4

  * مصوبه 5 31/02/98 5

  * مصوبه 6 21/03/98 6

 

 

 

 

 

 1398در سه ماهه اول سال  های آموزشیدورهجدول گزارش 

 گروه هدف عنوان دوره ردیف

تعداد 

شرکت 

 کننده

حضوری یا 

غیر 

 حضوری

1 
 )جهان( 1احزاب سیاسی 

 

 و مدیران

 کارشناسان

 سیاسی

64 
حضوری و 

 ویدئو کنفرانس

2 
 تاب آوری در سوانح

 
 // 760 کلیه کارکنان

3 
 مردم ساالری اسالمی

 
کارکنان  

 فرمانداری بناب
 حضوری 22

4 

توانمندسازی کانون های 

 و اجتماعی –فرهنگی 

 نهاد مردم های سازمان

 ایران در خانواده و زنان

کارشناسان 

امور بانوان  و 

امور اجتماعی 

استانداری و 

 فرمانداریها

 حضوری 36

جویی در زمان و هزینه های مجازی جهت مدیریت و صرفهآموزش

 .تقویت می شوند

ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی از تقویت مدیر کل برنامه 

ها در آموزش های مجازی جهت مدیریت و صرفه جویی در زمان و هزینه

استانداری خبر داد و افزود: استانداری آذربایجان شرقی از زمان راه اندازی سامانه 

مجازی و از  جام به عنوان بستر فنی الزم اغلب دوره های عمومی را به صورت

 طریق ویدئوکنفرانس برگزار کرده است.

های های استفاده از آموزشها، مزایا و ضرورتسیاوش یوسفی اهداف، ویژگی

های کارگیری این روش عنوان کرده و اضافه کرد: وجود ویژگیمجازی را دلیل به

 های خاص این نوع آموزش است.  منحصر به فرد دلیل جذابیت
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