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دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمانی دراستانداری آذربایجان 

 شرقی برگزار شد.

تربیت متخصصین حوزه  با هدف« مدیریت فرآیندهای سازمانی» دوره آموزشی

به همت معاونت   کسب وکار فرآیندی مبتنی بر دانش روز مدیریت فرایندهای

در استانداری آذربایجان  آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

شرقی برگزار شد. در این دوره آموزشی نمایندگان واحدهای استانداری و فرمانداری 

  ها شرکت کردند.

عریف، مدیریت فرایندهای کسب و کار روش سازمان یافته و نظام مند به منظور ت

طراحی، بازطراحی، ایجاد، مستند سازی، اندازه گیری، پایش و کنترل تمام 

فرایندهای کسب و کار مکانیزه، به منظور ایجاد ارزش بیشتر برای ذی نفعان و 

افزایش چابکی سازمان در دستیابی به اهداف است. مدیریت فرایندهای کسب و کار، 

ا اهداف و استراتژی های کسب و کار همسو سازمان را قادر می سازد تا فرایندها را ب

کرده که این امر زمینه افزایش بهره وری از طریق بهبود فعالیت ها، فرآیندها و در 

نهایت واحدهای سازمانی را در ارتباطات درون و برون سازمانی فراهم می آورد. 

شامل  «مدیریت فرآیندهای سازمانی»دوره آموزشی مهمترین سرفصلهای

باز  »، «تحلیل فرایند»، «مدلسازی فرآیند»، «کشف فرایند»، «فرآیند شناسایی:»

 و مدیریت تغییر بوده است.  BPMS«ارزیابی عملکرد فرایند » ،«طراحی فرآیند

 

 

  :معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی

های بنیان/ توسعه فناوریهای دانشضرورت تسریع در توسعه فعالیت

 .های دولت است نوین از اولویت

های معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی توسعه فناوری

: در همه اسناد اضاه کردهای مهم دولت عنوان کرد و نوین را از جمله اولویت

ای به این موضوع شده و هیچ ششم توسعه توجه ویژهباالدستی از جمله برنامه 

  .نقص قانونی در این زمینه نداریم

های اصلی رقابت های نوین از مولفه: توسعه فناوریافزودزاده حمیدرضا قاسم

و صادرات در دنیای کنونی است و این موضوع، حرف اول را در شکوفایی و 

 .کندل توسعه ایفا مییافته و در حاتوسعه اقتصادی کشورهای توسعه

: بر این اساس باید بیش از پیش به این موضوع توجه کرده و تصریح کردوی 

های مدرن و علمی حرکت از راهکارهای سنتی توسعه اقتصادی به سمت شیوه

 .کنیم

زاده در ادامه با تبیین نقش بخش خصوصی و دولت در مسیر توسعه قاسم

ر جامعه عنوان کرد: هم مسئوالن دولتی و بنیان دهای دانشفناورانه و فعالیت

هم بخش خصوصی باید آشنایی کامل نسبت به موضوعات این حوزه داشته و 

های یکدیگر، حرکت به سمت توسعه فعالیت با افزایش تعامل و ارتباطات با

 .دانش بنیان و فناورانه را سرعت ببخشند

ی اظهار داشت: معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرق

های دولتی و خصوصی در این هرگونه نقص و عدم آشنایی هر یک از بخش

تواند باعث عدم تعیین فرآیند صحیح در مسیر اهداف تعیین شده بخش، می

 .باشد
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های حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارائی»های آموزشی دوره

 .برگزار شد « ایحسابداری دولتی اعتبارات هزینه»و « ایسرمایه

و « ایهای سرمایهحسابداری دولتی اعتبارات تملک دارائی»های آموزشی دوره

به همت معاونت آموزش و پژوهش دفتر « ایحسابداری دولتی اعتبارات هزینه»

  .ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی برگزار شدرنامهب

های آموزشی با هدف ایجاد توانایی به کارگیری کلیه عملیات حسابداری این دوره

های مستقل درآمدهای اختصاصی و عملیات حسابداری مستقل عمومی و حساب

و عامالن ذیحسابی  های مستقل با حضور کارشناسان امور مالی و بودجهحساب

 .های استان در محل استانداری برگزار شدفرمانداری

حسابداری دولتی اعتبارات تملک »های دوره آموزشی ترین سرفصلاز مهم

توان به حساب مستقل وجوه سپرده، حساب مستقل می« ایهای سرمایهدارائی

حساب   گزارش و ردفات ها،فرم با آشنایی  ای،های سرمایهاعتبارات تملک دارائی

 .ای اشاره کردهای سرمایهمستقل سایر منابع اعتبارات تملک دارائی

های متداول حسابداری، کلیات موازین و استانداردهای حسابداری دولتی، روش

حساب مستقل و گروه حساب مستقل دولتی، مفاهیم وجوه مستقل، گروه حساب 

 از نیز هاپرداخت و هادریافت مستقل حساب گروه و ای مستقل بودجه

به شمار « ایحسابداری دولتی اعتبارات هزینه»آموزشی  دوره هایسرفصل

  .رودمی

 

 

 ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقیمدیرکل دفتر برنامه

  اعالم کرد:

  1398های پژوهشی استانداری آذربایجان شرقی در سال اولویت

ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی با تشریح مدیرکل دفتر برنامه

های پژوهشی استانداری اولویت، گفت: 1398های پژوهشی استانداری در سال اولویت

مراکز علمی و پژوهشی، اعضای محور شناسایی و تعیین شده اند و  47در آذربایجان شرقی 

نظران ؤسسات آموزش عالی، نخبگان، اندیشمندان و صاحبها و مهیأت علمی دانشگاه

های تحقیقاتی خود را در محورهای اعالم شده به های مختلف علمی در استان طرحرشته

  .کرده انداستانداری ارسال 

های محققان، نخبگان و اندیشمندان جزو گیری از ایدهبا بیان اینکه بهرهسیاوش یوسفی 

نداری است، افزود: هدف اصلی از پژوهش، ارائه نظرات کاربردی و  های راهبردی استاسیاست

های پیشنهادی به استانداری نیز باید با این بر مبنای تحلیل علمی است و طرحتوسعه ای 

 .رویکرد تهیه شوند

های پروپوزال :های تحقیقاتی پیشنهادی نیز گفتیوسفی در خصوص روند انتخاب طرح

بررسی و پس از انتخاب طرح و تأمین اعتبار الزم به مرحله عقد  پیشنهادی از طریق داوری،

های پیشنهادی باید دارای مدرک کارشناسی ارشد به گفته وی، مجریان طرح.رسدقرارداد می

های دولتی و باالتر و صاحب تجربه در زمینه طرح پیشنهادی بوده و کارمند شاغل دستگاه

های پژوهشی استانداری در کتری با موضوع اولویتهای دنامهیوسفی افزود: پایان.نباشند

میلیون ریال مورد حمایت قرار  100صورتی که واجد شرایط تشخیص داده شوند تا سقف 

 .گیرندمی
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  :ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقیمدیرکل دفتر برنامه

 تدوین و منتشر شد  "راهنمای مدیریت استانداری"کتاب 

ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی مدیرکل دفتر برنامه

خبر داد و گفت: مدیریت صحیح  "راهنمای مدیریت استانداری"از تدوین کتاب 

 منابع و دسترسی به اطالعات کامل و دقیق در ارتباط با مشاغل دولتی بویژه

ها محدودتر شده های سازماندر شرایطی که منابع عمومی برای تأمین هزینه

است، امری ضروری است که امیدواریم تدوین این کتاب در این راستا مفید 

  .باشد

سیاوش یوسفی با بیان اینکه این کتاب در جلسه شورای مدیران استانداری به 

ابهامات موجود در نظام اداری و ریاست استاندار رونمایی شد، افزود: با توجه به 

تنوع و تعدد قوانین و مقررات و همچنین سالیق اجرایی، گردآوری و تدوین 

ناپذیر های اداری در قالب یک مجموعه منسجم اجتنابشرح وظایف کارگروه

ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری با در نظر گرفتن این بود و دفتر برنامه

راهنمای مدیریت "تاندار محترم اقدام به تدوین کتاب ضرورت و با تأکید اس

 .کرد "استانداری

وی با بیان اینکه آگاهی از وظایف شغلی و انتظارات دولت از کارکنان از 

ترین نیازهای مستخدمان دولت بویژه مدیران است، گفت: تهیه شرح اصلی

وسعه های مهم فرآیندهای توظایف شغلی و شرایط احراز آن یکی از ورودی

 .منابع انسانی است

های توسعه بر بهبود کیفی مدیران و یوسفی همچنین با اشاره به تأکید برنامه

تعدیل ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی با رویکرد استفاده از نیروهای فنی و 

یابی به تخصصی، گفت: بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست

و قوانین باالدستی کشور نیز با توجه به این  توسعه، رفاه و عدالت ممکن نیست

موضوع، تحقق عدالت استخدامی، استقرار نظام هماهنگ و افزایش توان 

به گفته .اندهای دولتی را در دستور کار قرار دادهتخصصی و تحقیقاتی دستگاه

فصل شامل نمودارهای  6در  "راهنمای مدیریت استانداری"وی، کتاب 

ها، های مدیریتی و شوراها، کارگروهها، پستو ماموریتسازمانی، شرح وظایف 

های اداری تدوین و در دسترس کارکنان استانداری ها و کمیسیونکمیته

 .آذربایجان شرقی قرار گرفته است

 
 

 

  گزارش طرح های آموزش و پژوهشی دریاچه ارومیه
گزارش طرح های پژوهشی ستاد احیای دریاچه ارومیه در                     

 1398-1397سال 

 طرف قرارداد نام طرح ردیف
 مبلغ قرارداد

 )به ریال( 

1 

توسعه کشت و فرآوری 

محصوالت کشاورزی و گیاهان 

دارویی براساس اجرای پایلوت 

روستای  5الگوی مشارکتی در 

منتخب حوضه آبریز دریاچه 

 ارومیه 

 دانشگاه تبریز

)جناب آقای وحید 

مهدی نیا و 

همكاران مرکز 

 نوآوری(

000/000/640/1 

2 

سرمایه های معیشت محور و 

اجتماعی معیشت پایدار تحلیل 

های معیشتی فرهنگی گذرگاه

های روستایی خانواده

های عجب شیر، بناب شهرستان

 و شبستر 

 دانشگاه تبریز

)جناب آقای دکتر 

 توکل آقایاری هیر(

000/000/580/2 

3 

آموزش و توانمندسازی و ایجاد 

مشارکت روستاییان در تغییر 

الگوی کشت و بهینه سازی 

 مصرف آب در کشاورزی 

 ه تبریزدانشگا

)جناب آقای دکتر 

 مهدی ضرغامی(

000/000/780/1 

 

-1397گزارش طرح های پژوهشی ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال 

1398 

 طرف قرارداد نام طرح ردیف
 مبلغ قرارداد

 )به ریال( 

1 

برگزاری دوره های آموزشی در 

راستای فرهنگ سازی و آگاهی 

و بخشی و اطالع رسانی احیای 

  ارومیهدریاچه 

دانشگاه علوم 

پزشكی و خدمات 

بهداشتی و درمانی 

)جناب آقای -تبریز

دکتر بابایی و 

سرکار خانم دکتر 

دشمنگیر اعضای 

هیئت علمی 

 (دانشگاه

000/000/000/2 
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 ءمضامدیر کل دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری استانداری ازا

استانداری و دانشگاههای برجسته استان میان  های مشترک تفاهم نامه

 خبر داد 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری گفت : استانداری آذربایجان 

بوجود آمدن زمینه های  آموزشی وتوسعه فعالیت های پژوهشی ودر راستای شرقی 

تفاهم نامه همکاری  مناسب برای مشارکت استادان و دانشجویان در تولید علم،

های تبریز، شهید مدنی آذربایجان و آزاد اسالمی واحد دانشگاه  باعلمی و پژوهشی 

 تبریز منعقد نمود.

دفتر برنامه ریزی، که به همت  ها م نامهانعقاد این تفاهسیاوش یوسفی ادامه داد: 

صورت گرفته  یاد شده هایمعاونت پژوهشی دانشگاه ونوسازی و تحول اداری 

است،شامل همکاری و مشارکت در زمینه طرح های پژوهشی مشترک،برگزاری 

 وامکان  تبادل اطالعات علمی میزگردها و سمینارهای علمی مشترک، سخنرانی ها،

آنها،برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای مشترک و دیگر همکاری های  به دسترسی

 می شود.علمی و تخصصی 

 

 

 

 

 

 1398در سه ماهه دوم سال  های آموزشیدورهجدول گزارش 

 گروه هدف عنوان دوره ردیف

تعداد 

شرکت 

 کننده

 حضوری

 یا غیر حضوری 

1 

یادداشت ، نقد و جوابیه 

  نویسی در حوزه رسانه ها

 و مدیران

 کارشناسان

 روابط عمومی

27 
حضوری و ویدئو 

 کنفرانس

 // 211 کلیه کارکنان آداب و اسرار نماز 2

 حضوری 291 کلیه کارکنان امربه معروف و نهی از منكر 3

 آشنایی با حقوق ارباب رجوع 4

کارکنان 

فرمانداری 

 بناب

22 // 

5 
نهاد خانواده در ایران و سایر 

 کشورها

کارکنان و 

مدیران حوزه 

بانوان و امور 

 اجتماعی

44 
حضوری و ویدئو 

 کنفرانس

 مجازی 519 کلیه کارکنان کارآفرینی 6

7 
اصول تغذیه و رفتار خوراکی 

 سالم
 // 257 کلیه کارکنان

 مدیریت فرآیندهای سازمانی 8

مدیران و 

کارشناسان 

 فناوری 

 حضوری 95

9 
حسابداری دولتی اعتبارت 

 تملک درایی های سرمایه ای

کارشناسان 

مالی و 

عاملین 

 ذیحسابی

 حضوری 75

10 
حسابداری دولتی اعتبارات 

 هزینه ای

کارشناسان 

مالی و 
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