باسمه تعالی
فراخوان عمومی برگزاری دورههای آموزشی ویژه ستاد احیای دریاچه ارومیه( فراخوان شماره )3
استانداری آذربایجان شرقی در نظر دارد در راستای سیاستهای تشویقی آموزشی برای احیای دریاچه ارومیه ،برگزاری تعدادی از دورهها و
کارگاههای آموزشی خود را ـ ـ ـ ـ ویژه کارکنان دولت و  ...ـ ـ ـ به صورت فراخوان عمومی به مجریان ذیصالح واگذار نماید .از اینرو از عموم عالقمندان
دعوت میشود تا در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی حداکثر تا تاریخ 98/06/12درخواست خود را به همراه مستندات مربوطه به
نشانی :تبریزـ میدان دانشسراـ استانداری آذربایجانشرقی ـ دفتر برنامهریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری ارسال کنند .عالقمندان میتوانند
برای کسب اطالعات بیشتر با شمارههای  35291788و  35291787تماس حاصل فرمایند.
با تشکر -دفتر برنامهریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری

شرایط عمومی متقاضیان:

 دارا بودن تیمهای تخصصی ،سازمانکار ،رزومهکاری مرتبط با دورههای مذکور و تجربیات مرتبط با موضوع (ضرورت پیوست مستندات).
 دارا بودن گواهینامه صالحیت مراکز و موسسات آموزشی از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا داشتن مجوز قانونی جهت اجرای دوره
آموزشی در حیطه مورد تقاضا از مراجع قانونی مربوطه.
 تاییدیه عملکرد و حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی.
 ارائه مستندات مربوط به بانک اطالعات اساتید مجرب متناسب با حیطههای آموزشی مورد تقاضا.
شرایط اختصاصی متقاضیان:












اعالم سرفصل های متناسب با اهداف احیای دریاچه ارومیه.
توان مدیریت اجرایی (هماهنگی ،برنامهریزی و اجرای دوره های آموزشی).
توان تامین مکان و سایر امکانات مورد نیاز برگزاری دورههای آموزشی.
تهیه بسته آموزشی (پذیرایی از فراگیران ،پوشه ،دفترچه یادداشت و سایر موارد مورد نیاز).
اعالم اسامی افراد شرکت کننده در دورهها و نمرات آنها برای صدور گواهینامه (صدور گواهی برعهده استانداری است).
فیلمبرداری و مستندسازی دورههای آموزشی و ارائه مستندات به کارفرما.
تامین و پرداخت حقالتدریس اساتید با هماهنگی کارفرما.
خرید کتب و تکثیر جزوات آموزشی مورد نیاز.
انجام ارزشیابی و اثربخشی دورههای آموزشی در  4سطح کرک پاتریک و ارائه گزارش تحلیلی تدوین شده.
تامین اساتید خبره و مرتبط با محتوای دورههای آموزشی از بانک مدرسین «و در موارد خاص مد نظر سازمان با هماهنگی» با شرایط ذیل :
 oدارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی (در شرایط خاص دانشجوی دکتری).
 oمرتبط بودن مدرک تحصیلی و سوابق مدرس با دوره آموزشی مد نظر.
 oدارا بودن سوابق تدریس در دانشگاهها یا مراکز علمی معتبر و آموزشهای ضمن خدمت کارکنان در سازمانها.
 oدارا بودن مقاالت علمی و کتب تالیفی در زمینه دوره آموزشی مرتبط.
 oدارا بودن فن بیان و قدرت تفهیم مناسب به فراگیران.

مالحظات مهم
 oپیشنهادهای رسیده از طریق داوری؛ بررسی و پس از انتخاب و تأمین اعتبار الزم قرارداد منعقـد خواهد شد .نتـایج داوری نیز در
اولـین فرصـت از طریق دفتر برنامهریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری به اطالع متقاضـیان طـرح خواهـد رسـید.
 oدریافت درخواست و پیشنهاد برای استانداری تعهدی ایجاد نمیکنـد و داوران در رد یـا قبـول طـرح پیشـنهادی ،انجـام اصالحات
الزم ،تعیین هزینه اجرا و انتخاب ناظر مختار هستند.

جدول ( )1نمونه عناوین دوره های آموزشی حیطه مدیریتی

عنوان دوره

ردیف

مدت دوره به
ساعت

1

اطالع رساني ورسانه (مديريت بحران)

16

2

آسیب پذيری در سوانح طبیعي

16

3

آسیب پذيری در سوانح طبیعي (مديريت بحران)

16

4

آشنايي با نظريه های توسعه

16

5

آينده پژوهي (بازنگری)

16

6

بحرانهای آب و هوايي (مديريت بحران)

16

7

برنامه ريزی استراتژيك و آمايش سرزمین (بازنگری)

16

8

بهداشت روان در بحران های ناشي از مخاطرات طبیعي

16

9

توسعه پايدار

16

10

توسعه پايدار و امنیت داخلي

16

11

توسعه زيرساخت ها و امنیت پايدار

16

12

محیط زيست و فضای سبز (بازنگری)

24

13

توسعه فرهنگي و اجتماعي روستايي

12

14

توسعه متوازن منطقه ای

16

15

توسعه منطقه ای

16

16

مديرت جامع سوانح و باليا

16

17

هماهنگي در سطوح استاني (مديريت بحران)

16

18

هماهنگي در سطوح ملي (مديريت بحران)

16

جدول ( )2نمونه عناوین دوره های آموزشی حیطه شغلی  -اختصاصی

عنوان دوره

ردیف

مدت دوره به
ساعت

1

آسیب پذيری در سوانح طبیعي

16

2

اصول کلي و مفاهیم پايه مديريت مبتني بر جوامع محلي

12

3

اصول و کلیات اطالعرساني و آگاهسازی

12

4

اصول و کلیات مديريت بحران

16

5

اصول و کلیات مستندسازی

12

6

اصول و مفاهیم کلي هدايت و رهبری در مديريت

16

7

اطالعرساني و رسانه

12

8

آگاه سازی پیشرفته ()1

12

9

بحران های آب و هوايي

16

10

بهداشت روان در بحران های ناشي از مخاطرات طبیعي

16

11

تببین مفاهیم طرح جامع بازتواني در مخاطرات طبیعي

16

12

موضوعات جنسیتي در بحران

16

13

هماهنگي در سطح ملي ()1

24

14

هماهنگي سطوح استاني

16

15

مديريت بحران و تغییر اقلیم

20

16

مديريت بحران باليای جوی و طوفان

20

17

آشنايي با سیستم های پیش بیني وپیش آگاهي پديده گرد

24

وغبار و مقابله با بحران های محیط زيستي

