
 

 

 97 آموزش و پژوهش در سالجدول برنامه های معاونت 
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قابلیتهای  تقویت -

در مهارت دانش و 

 کارکنان

ارتقای سطح علمی  -

 سازمان

 

 1-های تخصصی، عمومی و بهبود ریزی و اجرای آموزش برنامه

 چارچوب دوره های مصوب ابالغی برای کارمندان : مدیریت در

 -  برای  ماهه اول 6 در نفر ساعت آموزش 15380برگزاری

 کارکنان

 -  برای  ماهه دوم 6 در نفر ساعت آموزش 15380برگزاری

 کارکنان

 -  برای مدیران ماهه اول 6 در نفر ساعت آموزش 3240برگزاری 

 -  برای مدیران ماهه دوم 6 در نفر ساعت آموزش 3240برگزاری 

 2-  تهیه کتب، درسنامه ها و کلیه نیازهای آموزشی کارمندان با

 توجه به ماموریتها و وظایف سازمانی

 3- فقره شناسنامه آموزشی کارکنان  1040روزرسانی  به

 استانداری و واحدهای تابع

 مستمر در طول سال-

 مستمر در طول سال-

توانمند سازی  -

احراز کارکنان برای 

شرایط تخصصی و 

 مدیریتی

توانمند سازی بانوان  -

 مدیر و فعال سیاسی

 1- توسعه آموزش های نظری و کاربردی 

 2-  های آموزشی تخصصی برای مدیران )کلیه برگزاری کارگاه

 سطوح(

 3-  برگزاری کارگاه توانمندسازی بانوان با همکاری اداره کل

 بانوان

 4-   افزایی و ارتقای تاب توانکارگاه آموزشی طرح برگزاری

 ها(کارگاه در شهرستان 5اجتماعی زنان )

 مستمر در طول سال-

دانش و  بروزرسانی

و نیروی انسانی  اییتوان

هماهنگ و همسو نمودن 

 کارکنان با سازمان

 1- های بررسی شیوهاحصاء مستمر نیازهای آموزشی کارکنان و

  روزارتقای سطح علمی نیروها و دستیابی به دانش 

 2- بررسی و حل مشکالت و نیازهای آموزشی کارکنان در قالب

 جلسات کمیته سرمایه انسانی

 مستمر در طول سال-

هدایت و راهبری 

های کاربردی در پژوهش

 استانداری

 1-  تدوین نظام نامه پژوهشی جهت تمرکز در تصمیم گیری در

خصوص هزینه کرد اعتبارات پژوهشی استانداری و تشکیل 

 شورای پژوهش استانداری  

 2-یهامندی از نظرات فرمانداربا بهره ی پژوهشیهاتعیین اولویت 

 استانداری  واحدهایو 

 3- و  ی در شورای پژوهشپژوهشطرح و تصویب پیشنهادات

آموزش، پژوهش ،  به کارگروه طرح های تایید شده انعکاس

 تصویب  فناوری و نوآوری جهت

 4-عقد قرارداد و اجرای طرح های تحقیقاتی 

 5-  ،کاربست نتایج طرحها در حل مشکالت و مسائل استانداری

 فرمانداری و بخشداریهای تابع

 مستمر در طول سال-

 

 مستمر در طول سال-

 

برای تحقق  یزمینه ساز

سیاستهای کالن دولت در 

پژوهش و فناوری در  

 توسعه راستای نیل به

  پایدار

 1-  کارگروه آموزش، پژوهش، وظیفه اصلی  7پیگیری و رصد

  فناوری و نوآوری استان

 2- و  روزرسانی بانک پژوهشمندی از سامانه سمات جهت بهبهره

 جرائیکنترل فعالیتهای پژوهشی و فناورانه دستگاههای ا

 

 1397برنامه آموزشی استانداری آذربایجان شرقی در شش ماهه سال 
مدت  نوع دوره عنوان دوره آموزشی دیفر

 زمان 

تاریخ  نوع آموزش  گروه هدف

 برگزاری

 تعداد)نفر(

کارکنان حائز  70 عمومی توجیهی بدو خدمت 1

 شرایط

آزمون غیر  حضوری،

 حضوری
18/02/97 200 

 مدیران)مدیران  4 مدیریتی حكمرانی علوی وپاسخگویی دراسالمابعاد  2

 (وارشد ومیانی پایه

 150 13/03/97 غیر حضوری

کارکنان دبیرخانه  30 مشاغل عمومی بایگانی وفن اسناد،مدارك مدیریت 3

 و مرکز اسناد

 25/03/97 حضوری

07/04/97 

10 

کارشناسان   یكروزه اختصاصی کارگاه آموزشی سنجش بهره وری 4

 حائز شرایط

 10 20/04/97 حضوری

کارشناسان  16 اختصاصی خبر،خبر رسانی و تحلیل خبر 5

 روابط عمومی

 25/04/97 حضوی

30/04/97 

30 

اعضای شورای  16 اختصاصی آداب دیپلماتیک 6

 اداری

 200 تیرماه حضوری

کارشناسان و مدیران  10 عمومی مردم ساالری اسالمی 7

استانداری و 

 فرمانداری تبریز

 31/04/97 مجازی

09/05/97 

280 

کارکنان کمتر از  40 اختصاصی  2و  1شرح وظایف واحدهای تابعه وزارت کشور  8

 سال سنوات20
 02/05/97 حضوری

 

160 

کارشناسان  16 اختصاصی کشور ساختار، ماموریت ها و رسالت های شورای امنیت ملی 9

 امنیتی

 03/05/97 حضوری

04/05/97 

42 

کارشناسان  8 اختصاصی خطر جریان های تكفیری در اسالم و ایران 10

 امنیتی

 42 03/05/97 حضوری

کارشناسان و مدیران  12 مدیریتی امنیت و حفاظت اطالعات 11

 سیاسی و امنیتی
 42 03/05/97 حضوری

و کارشناسان  10 عمومی مردم ساالری اسالمی 12

مدیران 

 فرمانداریها

مرداد و  حضوری

 شهریور

400 

کارکنان حائز  10 عمومی طالعاتی به ادستیاب نوین راههاوروشهای شناخت 13

 شرایط

 16/05/97 مجازی

11/06/97 

600 

کارشناسان  24  راهكارهای سرمایه گذاری 14

 اقتصادی

 51 29/05/97 حضوری

 500 06/06/97 حضوری کلیه کارکنان  24 عمومی آشنایی با حقوق ارباب رجوع 15

و  مدیریتی د دو نوبت آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 16

 عمومی

 180 21/06/97 مجازی مدیران پایه 12

 

 
 

 

 مزیت های سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقینگاهی به 

 

  

 عرصه جغرافیای طبیعی .1

  

  ابریشم و چهارراه تجارتی شرق و غرب و آسیای میانهبرخورداری از موقعیت ویژه جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر جاده 

 (همسایه بودن با کشورهای خارجی )جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان و ترکیه از طریق بازرگان 

 برخورداری از منابع طبیعی، اقلیم مستعد و خاك حاصلخیز کشاورزی 

 ی در داخل حوضه های آبریز استانجاری بودن رودخانه های دائمی و پر آب ارس، قزل اوزن و آجی چا 

  

 عرصه فعالیت های تولیدی .2

  

یكی از قطب های صنعتی کشور، به لحاظ تمرکز صنایع سنگین تولیدکننده ماشین آالت و تجهیزات صنایع داروئی، غذایی 

 ...نساجی و

 برخورداری از مواد اولیه برای توسعه صنایع تبدیلی 

  متنوع و یكی از مراکز بزرگ مس دنیابرخورداری از ذخایر معدنی غنی و 

 وجود صنایع باالدست از جمله مجتمع عظیم پتروشیمی تبریز و فوالد 

 گذاری خارجی در تبریزوجود شهرك اختصاصی سرمایه 

 وجود شهرك ها و نواحی صنعتی در نقاط مختلف استان 

 نیروی کار ارزان قیمت در بخش های مختلف اقتصادی 

 ن، نظیر آب، برق، گاز ومنابع انرژی مصرفی ارزا ... 

  

 عرصه زیرساخت ها .3

  

 وجود دو نیروگاه برق حرارتی و گازی در استان و شبكه های وسیع توزیع و انتقال برق

 های انتقال نفت و گاز طبیعیوجود پاالیشگاه مجتمع پتروشیمی تبریز و شبكه 

 المللی تبریزفرودگاه بینآهن و برخورداری از شبكه های وسیع حمل و نقل جاده ای، راه 

 وجود بازارچه های مرزی مشترك با کشورهای آذربایجان و ارمنستان 

  وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مؤسسات تحقیقاتی صنعتی، تأمین کننده نیروی انسانی ماهر و متخصص در

 استان

 ت افزاری الزم برای توسعه تكنولوژی اطالعاتاجرای برنامه اتوماسیون اداری و ایجاد ساختار فیزیكی و سخ (I CT) 

  

 عرصه خدمات و بازرگانی .4

  

 گذاری در استان و استفاده از سیستم پنجره واحد در این مرکز برای ارئه خدمات سریع به وجود مرکز خدمات سرمایه

 گذارانسرمایه

 ر این مرکز برای ارئه خدمات سریع به تولیدکنندگانوجود مرکز خدمات صادرات در استان و استفاده از سیستم پنجره واحد د 

 وجود منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس در حاشیه مرزی شمال استان 

 المللی بازرگانی و صنعتی تبریزوجود نمایشگاه بین 

 برخورداری از شبكه وسیع مؤسسات مالی، پولی و اعتباری 

  وجود تشكل های دولتی و خصوصی در حوزه خدمات بازرگانی و اقتصادی نظیر: اتاق بازرگانی و صنایع معادن، خانه صنعت و

 معدن، 

 انجمن مدیران صنایع، اتاق تعاون، انجمن قطعه سازان و ... 

 وجود پنج مرکز گمرك در داخل محدوده و نوار مرزی شمال استان 

  و سردخانه های مناسببرخورداری از سیلوها، انبارها 

 دسترسی آسان به زمین سرمایه گذاری و واگذاری سهل عرصه های ملی جهت فعالیت های اقتصادی 

 یكی از قطب ها و مراکز تجارتی در شمال غرب کشور به لحاظ موقعیت خاص و قدمت دیرینه در امر داد و ستد و تجارت 

  

 عرصه صنعت گردشگری  .5

  

 جنگلهای ارسباران طبیعت منحصر به فرد و وجود

 وجود جاذبه های طبیعی بسیار زیبا در حاشیه رودخانه ارس 

 همجواری با کشورهای آذربایجان و ارمنستان و وجود مرز زمینی بین ایران و کشورهای یاد شده 

 وجود جاذبه های تاریخی، آثار متعدد قبل از اسالم تا دوران قاجاریه 

 تهران  آسیای شرقی )جاده ابریشم( و همچنین قرار گرفتن در مسیر ارتباطی اروپا  قرار گرفتن در مسیر اروپا 

 برخورداری از تاریخ بسیار کهن 

  ستاره در تبریز 4ستاره و سه هتل  5برخورداری از امكانات و تأسیسات زیربنایی نظیر وجود دو هتل 

 های زیبای آنبرخورداری از رشته کوه سهند و دامنه 

 ی خاص تاریخی و طبیعی نظیر روستاهای شگفت انگیز کندوان و اشتبینهاوجود جاذبه 
  

 
 
 
 

 تحول اداریبرنامه ریزی، نوسازی و  دفترفصلنامه خبری معاونت آموزش و پژوهش 

 تولید علم و تحقیقات، حیات

 آینده کشور است.

ری آرذبایجان شرقی   استاندا

 ماه(  خرداد)97 بهار، 7، شماره سومسال 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 :  در سه ماهه اول سال جاری« توجیهی بدو خدمت»برگزاری دوره های 

سمی، پیمانی ردر سه ماه نخست سالجاری دوره های توجیهی بدو خدمت برای کارکنان         

 از مورخه  برابر برنامه ریزی صورت گرفته دوره های مذکور و آزمایشی برگزار شد . 

 نفر برگزار گردید.  100نفر از کارکنان در دو گروه  216با شرکت و  10/03/97تا  18/02/97

 به شیوه الکترونیکی برگزار می شود: ساعت 12عمومی با مدت زمان کمتر از های دوره

با توجه به امکانات موجود در سامانه جام و در راستای بهره مندی کلیه کارکنان از امکانات 

ساعت به شیوه مجازی در سامانه  12آموزشی؛ مطابق سال قبل دوره های عمومی با کمتر از 

 جام برگزار خواهد شد.

             VPNبا توجه به محدودیت پهنای باند و جهت جلوگیری از اختالالت قطعی شبکه 

. در شش ماهه اول سال  در چندین نوبت برگزار خواهد شد گروهبندی و آزمون های مذکور

 طالعاتی به ادستیاب نوین روشهای راههاو شناخت ،مردم ساالری اسالمی» جاری دوره های

هایی که برگزاری آنها به شیوه از جمله دوره «مدیریت خدمات کشوری آشنایی با قانونو 

 الکترونیکی پیش بینی شده است. 

ساعت نیز به دو شیوه حضوری و مجازی  12دوره های عمومی با مدت زمان بیشتر از  ضمناً

 برگزار می شود . بدین صورت که کالسها حضوری و آزمونها مجازی اجرا خواهد شد. 

 در نیمه دوم تیر ماه سالجاری کارگاه سنجش بهره وری کارگروه منطقه دوبرگزاری 

 

در اجرای ماده پنج قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر استقرار چرخه مدیریت بهره 

وری متعاقب برگزاری اولین کارگاه سنجش بهره وری در اسفند ماه سال گذشته در وزارت 

تیر ماه سالجاری در استانداری نیمه دوم ی آن کشور 2کشور ، دومین کارگاه منطقه 

این کار گاه با حضور نمایندگان استانداری های  . آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد

          آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و کردستان و جمعی از کارشناسان استانداری

 آذربایجان شرقی برگزار می شود. 

 برای کارکنان مرکز اسناد «  مدیریت اسناد ، مدارک و فن بایگانی» برگزاری دوره آموزشی 

مدیریت » با توجه به راه اندازی مرکز اسناد در استانداری آذربایجان شرقی دوره آموزشی 

نفر از  33با شرکت  07/04/97تا  25/03/97از تاریخ « اسناد ، مدارک و فن بایگانی

  کارشناسان استانداری برگزار می شود .

عالوه بر برگزاری دوره های آموزشی ، تنظیم برنامه در این راستا برای کارشناسان مذکور 

برپایی و از دستگاههای اجرایی دارای تجربه ایجاد مراکز اسناد و اطالعات های بازدید 

در برنامه های آموزشی معاونت آموزش و پژوهش مرکز برنامه ریزی، کارگاههای تخصصی 

 ی استانداری است.نوسازی و تحول ادار

 2و  1برگزاری دوره های آموزشی شرح وظایف واحدهای تابعه وزارت کشور 

نظر به اهمیت آشنایی شاغلین در استانداری ها  با اهداف ، ماموریتها و شرح وظایف وزارت 

و  1کشور و واحدهای تابعه  ، دوره های آموزشی شرح وظایف واحدهای تابعه وزارت کشور 

رکنان زیر بیست سال سنوات استانداری  و فرمانداری پس از تصویب در جلسه با شرکت کا 2

کمیته توسعه مدیریت استانداری  با هدف ارتقاء سطح دانش ، مهارت و نگرش شغلی کارکنان 

 با توجه به تغییرات اداری  ، علمی و فناوری در حال برگزاری است.

دولت   -2یف تفصیلی وزارت کشور و شرح وظا -1منابع آموزشی این دوه ها عبارتند از 

 شرح وظایف و واحدهای استانداری تدوین شده توسط مدیران -3 الکترونیک

این دوره های آموزشی طبق زمانبندی صورت گرفته در حال انجام است و در نیمه دوم آذرماه 

 پایان خواهد یافت.

 

 یبیبیب )دانش(پژوهش

 «شرقی شورای پژوهش استانداری آذربایجان »تدوین آیین نامه

شورای »به استناد سیاست های کالن ابالغی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور وسیاست های کالن مقام عالی وزارت، آیین نامه 

در معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری استانداری با اهداف «پژوهش استانداری آذربایجان شرقی 

 و وظایف ذیل تدوین می شود : 

 اهداف : -1ماده 

 زمینه سازی جهت ارتقای کیفی انجام وظایف استانداری و بسط نگرش علمی وسیستمی اجرای آنها.

های پژوهشی، جهت تحقق اهداف و وظایف اصلی استانداری با تاکید برگسترش سیاست گذاری، تصویب و نظارت مستمر بر طرح

 تحقیقاتی کیفی و کاربردی.

 دایت وحمایت از محققان و ترغیب ایشان برای کمک نمودن به حل مسائل استان.اتخاذ تدابیر الزم جهت ه

 برنامه ریزی جهت ارتقای فرهنگ تحقیق، پژوهش در فعالیت های استانداری و واحدهای تابعه.

 وظایف واختیارات: -2ماده 

 تعیین سیاستهای کالن، اهداف و خط مشی های پژوهشی استانداری و واحدهای تابعه.

 ی،تصویب و ابالغ اولویتهای پژوهشی استانداری.بررس

 تصویب نهایی پروژه های پژوهشی پس از بررسی اولیه در کمیته های کارشناسی و تایید درگروه های علمی

 بررسی و تصویب کلیه اولویت های پژوهشی استانداری و واحدهای تابعه.

 حق تصنیف در موارد مرتبط در قانون خدمات کشوری. تشخیص و احراز موارد مربوط به حق تالیف، ترجمه حق تحقیق و

 سیاستگذاری و نظام مند کردن نحوه عملکرد دفاتر در خصوص پژوهش و فناوری در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های ابالغی

سیاستگذاری ها، رنامه ریزی اهتمام در کاربردی نمودن نتایج طرح های مطالعاتی با مشارکت دفاتر ذیربط و استفاده از نتایج آن در 

 ها، و طراحی پروژه های اجرائی استانداری و واحدهای تابعه

 

 

 صورت گرفت:  1397از ابتدای سال 

 آذربایجان شرقیاسناد در استانداری  راه اندازی مرکز

و  بازیابی ذخیره، گردآوری،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هدف از ایجاد مرکز اسناد را دکتر جهانگیری 

 که است نکته این به دستگاه ساختن مطمئن ،مذکور اسناد سازمانی عنوان کرده و افزود: مدیریت و تجربیات اطالعات اشاعه

 .شوند می مدیریت کارآمد و اقتصادی ای شیوه سند( به عمر چرخه مراحل در شده) ثبت اطالعات

 که است امر این از مراقبت  اسناد، مدیریت امور انجام منابع استانداری اضافه کرد: در واقعمعاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 

 اسناد این خواه شوند مدیریت دارند، وجود دولتی دستگاههای در که ای دوره در اقتصادی صرفه با و موثر طرزی به دولتی اسناد

 .باشند الکترونیکی اسناد صورت به یا و ..تصویری صوتی،  سنتی : نوشتاری، شکل در

 دستگاههای با همکاری و راهنماها تهیه را اسناد مدیران هدف نخستین ایشان 

 اطالعات و اسناد مدیریت های اجرایبرنامه و تکمیل و طراحی منظور به دولتی 

  کنند می دریافت یا و ایجاد روزمره طور به آنها که دانست که اسنادی مورد در 

 .دارند کار و سر با آن گوناگون انحاء به و
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 تحول اداریبرنامه ریزی، نوسازی و  دفترفصلنامه خبری معاونت آموزش و پژوهش 

 : امام علی علیه السالم فرمودند

 ؛لعِلمُ کَنزٌ عَظیمٌ الیَفنیا
 

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام 

 .نمی شود

 

ری آرذبایجان شرقی               استاندا

 ماه(  خرداد)97 بهار، 7، شماره سومسال 

 
 نشریه  خبری دانش

 معاونت آموزش و پژوهش مرکز برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

 مدیر مسئول: رحیم روائی

 پسته شیشوان  مدیر اجرائی : لعیا

  35291788ارتباط با ما : 
 


