
 حوزه آموزش و پژوهش

 پژوهش

 آموزش

برگزاری کالس ها و دوره های آموزشی برای پرسنل و مدیران 

 

 فراخوان جهت جذب مدرس از کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه به
 منظور حضور در دوره های تربیت مدرس

 خوزستانو ابالغ آیین نامه شورای پژوهش استانداری تدوین 
 
  پژوهشبرنامه های هفته اجرای 

 
 اسناد و آموزش شورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدسکمیته تشکیل 

 
طرح پایش سالمت کارکنان 

 
پروژه مستندسازی تجارب مدیریت بحران در سیل اخیر 

 
 پروژه های پژوهشی در سامانه سماتثبت 

 
ارائه طرح حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور 

 



 تکالیف و الزامات قانونی
 دوره های آموزشی آموزش

دوره های کل 
 برگزار شده

شغلی    
 اختصاصی

الزامی   
وزارت 
 کشور

دوره های 
 عمومی

دوره های بهبود   
 مدیریت

25 15 3 5 2 

 تعداد کارکنان تعداد مدیران

188 1083 

 نفرساعت کارکنان نفرساعت مدیران

13000 90569 

 97اجرایی سال  تکلیف قانونی سرانه

 ساعت 69 ساعت60 آموزش مدیران   

 

 ساعت 83 ساعت40 آموزش کارکنان  

 

 97دوره های برگزار شده در سال 

 103569:  نفرساعت کل کارکنان 1271: کارکنان عضو در سامانه جام

 92/11/14و اصالحیه آن به تاریخ 90/1/30نظام نامه آموزش مورخ 

 (  توانمندسازی کارمندان)فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری 

 دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت 

 و بررسی و تایید و صدورگواهینامه ها

بخشنامه ها و دستوالعمل های ابالغی از سوی سازمان امور اداری و 
 .استخدامی و وزارت کشور که در طول سال ابالغ می شود  



 دوره های آموزشی
 آموزش

 (ساعت)دورهمدت  مخاطبین عنوان دوره

عمومی پدافند غیرعاملدوره   16 کارشناسان پدافندو مدیریت بحران 

 32 کارشناسان فرمانداری بهره وری سازمانی

 30 کارشناسان بازرسی توانمند سازی کارکنان دفاتر بازرسی

 24 کارشناسان بحران اصول و کلیات مدیریت بحران

 نیاز سنجی پژوهشی

کلیه کارشناسان ستاداستانداری  
 وفرمانداریهای تابعه

16 

 توسعه اجتماعی
30 

 نقش اتاقهای فکر در اصالح فرایندها

6 
شناخت راه ها و روش های نوین دستیابی به 

 اطالعات
10 

 10 کارشناسان رسمی آزمایشی آموزش های ویژه کارکنان استخدام آزمایشی

 کاربری ثبت نام الکترونیکی داوطلبان انتخابات

 فناوری اطالعات کارشناسان

8 

 سرممیزی سیستم مدیریت
16 

 20 راه اندازی سیستم های ویندوز سرور

 8 کارشناسان امور شهری وشوراها شهرداری100کمیسیون ماده 

   36 کارشناسان دفترفنی متره و تنظیم صورت وضعیت

   24 کارشناسان ارتباطات سازمانی



 دوره های آموزشی
 آموزش

 (ساعت)دوره مدت مخاطبین عنوان دوره

 (کنترل و ارزیابی استراتژیک)دوره بهبود مدیریت 
ویزه مدیران کل ستادی و معاونین مدیرکل  

 و فرمانداران
8 

 (پویایی سازمانی و فردی)دوره بهبود مدیریت 
ویزه مدیران کل ستادی و معاونین مدیرکل  

 و فرمانداران
6 

 40 ویزه فرمانداران  و معاونین فرماندار آشنایی با وظایف و اختیارات واحدهای تابعه وزارت کشور

 30 بخشداران و معاونین فرماندار دوره ویژه بخشداران و معاونین فرمانداری ها

 40 بخشدارانو کارشناسان  2و  1دوره آشنایی با وظایف واحدهای مختلف وزارت کشور 

 دوره کارافرینی
مشاوران و کارشناسان امور بانوان 

 فرمانداری ها
16 

 16 کارشناسان بازرسی  فرمانداریها دوره آشنایی با مقررات مالی شهرداریها

 دوره آموزشی وظایف اداری و دفتری مسئولین دفاتر
مسئولین واحدهای ستادی و فرمانداریهای  

 تابعه
16 



 .فرماندارانی که در تمام جلسات دوره های آموزشی حضور مستمر داشتند .جلسه از دوره های آموزشی حضور داشتند 3یا  2فرماندارانی که در

اسامی 
 فرمانداران

 محل خدمت

آشنایی با 
شرح و ظایف 

وزارت 
 (1)کشور

آشنایی با شرح 
وظایف وزارت 

 (2)کشور

دوره 
پویایی 
فردی و 
 سازمانی

کنترل و 
ارزیابی 

 استراتژیک

محمد نجاتی 
 پور

 * * * * باغملک

معصومه 
 خنفری

 * * * * کارون

گودرز   
 ترکی زاده

 * * * * اللی

 محل خدمت اسامی فرمانداران

آشنایی با 
شرح و ظایف 

وزارت 
 (1)کشور

آشنایی با شرح 
وظایف وزارت 

 (2)کشور

دوره پویایی 
فردی و 
 سازمانی

کنترل و ارزیابی 
 استراتژیک

 *   * * حمیدیه شاهین هاشمی

مرادعلی سعیدی 
 پور

 * *   * اندیکا

علی خدری  
 غریبوند

   * * * گتوند

   *   * آغاجاری محمد پاکدل

     * * امیدیه سیدمهران رفیعی

 * *     باوی منوچهر ورناصری

مجید حسینی  
 نژاد

     * * رامشیر

حسین پنبه دانه 
 پور

 *     * شوشتر

اردوان قنبری 
 بیرگانی

   * *   مسجدسلیمان

سید عابدین 
 طباطبائی

   *   * هفتگل



 محل خدمت اسامی فرمانداران

آشنایی با 
شرح و ظایف 

وزارت 
 (1)کشور

آشنایی با شرح 
وظایف وزارت 

 (2)کشور
  

دوره 
پویایی 
فردی و 
 سازمانی

کنترل و 
ارزیابی 

 استراتژیک

زین العابدین 
 موسوی

 - - - - آبادان  

مصطفی 
 سمالی

 - - - - ایذه

 - - - - دزفول محمد حیدری

موسی   
 ممبینی

 - - - - رامهرمز

 - - - - شادگان سعید حاجیان

 - - - - شوش عدنان غزی

 محل خدمت اسامی فرمانداران

آشنایی با 
شرح وظایف 

وزارت 
 (1)کشور

آشنایی با 
شرح وظایف 

وزارت 
 (2)کشور

دوره 
پویایی 
فردی و 
 سازمانی

کنترل و 
ارزیابی 

 استراتژیک

       * بهبهان محمد حری

       * خرمشهر کوروش مودت

 غالمعباس هزاریان
دشت 
 آزادگان

*       

       * ماهشهر محسن بیرانوند

 *   االنتصابجدید  هندیجان علی بویری

سید قاسم   
 موسوی

 *   جدیداالنتصاب هویزه

 فرماندارانی که فقط یک جلسه در دوره های آموزشی حضور داشتند فرماندارن غایب در تمام دوره های آموزشی



 تکالیف قانونی
 پژوهش

 اهداف

   قانون برنامه ششم توسعه 64بند ب ماده 
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 56دستورالعمل اجرایی ماده 
 94/4/24اصالحیه آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی مورخ 

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

 
 سیاست گذاری، تصویب و نظارت مستمر بر طرح های پژوهشی، جهت

تحقق اهداف و وظایف اصلی استانداری با تاکید برگسترش تحقیقات کیفی 
 و کاربردی

 
 اتخاذ تدابیر الزم جهت هدایت و حمایت از محققان و ترغیب ایشان برای

 کمک نمودن به حل مسایل استان
 
  برنامه ریزی جهت ارتقای فرهنگ تحقیق و پژوهش در فعالیت های

 استانداری و واحدهای تابعه
 
 ایجاد شبکه تحقیقات و نظام مند نمودن اعتبارات پژوهشی واحدهای

 مختلف استانداری با تاکید براجتناب از دوباره کاری و موازی کاری
 
  افزایش بهره وری منابع و تخصیص بهینه اعتبارات تحقیقاتی و افزایش نقش

 تحقیقات در تصمیم سازیها و تصمیم گیری های کالن 



 پژوهش

 اقدامات

تهیه، تدوین و ابالغ آیین نامه شورای پژوهش استانداری خوزستان 
اقتصادی   -عمرانی -امنیتی انتظامی -سیاسی اجتماعی: کمیته تخصصی در حوزه های  6)

 (برنامه ریزی تحول اداری و توسعه فناوری اطالعات -سرمایه گذاری

    انجام طرح مطالعاتی تاریخ شفاهی شهرستان باهمکاری فرمانداریهای استان
براساس مصوبه جلسه شورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای 

 .دفاع مقدس
 
 سال دفاع مقدس براساس  8پیشنهاد و ارائه پژوهش های کاربردی ازتجربیات

اسناد جمع آوری شده توسط دانشگاه شهید چمران و بنیاد حفظ آثار و نشر 
 .ارزشهای دفاع مقدس ازمحل اعتبارات یک درصد پژوهشی استان

برگزاری و اجرای  برنامه های هفته پژوهش و فناوری در کلیه شهرستان ها  . 
 

 تشکیل کمیته اسناد، آموزش و پژوهش ذیل شورای هماهنگی  بنیاد حفظ
 آثار و ارزشهای دفاع مقدس

 



 پژوهش
 اقدامات

تدوین طرح پایش سالمت کارکنان 
 
 

 
 ارائه طرح مستندسازی تجربیات سیل اخیر در زمینه مدیریت بحران با

 همکاری جهاد دانشگاهی
 
 

 
ثبت پروژه های پژوهشی در سامانه سمات 

 
 

 
 طرح شهید )ارائه طرح حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور

 (احمدی روشن

 توضیحات

هدف از اجرای طرح پایش سالمت کارکنان ارتقای سالمت جسمی، روانی و 
اجتماعی آنان است و این طرح براساس بسته خدمات پایه سالمت کارکنان 

دولت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و شامل دو محور پایش و 
 .سالمت میباشد

هدف از اجرای طرح مستندسازی سیل انتقال تجارب و استقرار نظام مدیریت 
دانش با هدف استفاده از درس آموخته های وقایع سیل در سطح استانی و ملی 

 میباشد

در این طرح دفتر برنامه ریزی و تحول اداری به منظور استفاده از ظرفیت اساتید 
:  و دانشجویان تخبه در حل مسایل مهم و ضروری پیشنهاداتی در دو موضوع
تهیه سند آمایش علم و فناوری استان و طرح پایش و توسعه شهرستان های  

 .استان به نخبگان ارائه نمود

دریافت دسترسی الزم برای کارشناس استانداری بعنوان نماینده کارگروه 
آموزش، پژوهش و فناوری و نوآوری استان جهت ثبت اطالعات پژوهشی استان 

 در سامانه سمات  



 با تشکر از تدابیر و حمایت های استاندار محترم  
 و  

همراهی و همکاری  معاونین، مدیران کل ستادی،  
 فرمانداران، بخشداران و کلیه کارکنان و کارشناسان

 دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری


