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 مقدمه 1-1
و  ياسازمان، در حوزه مطالعات توسعه يهامجموعه ریاز ز یکیبه عنوان  ينگرندهیتوسعه و آ يهامرکز آموزش و پژوهش تیریمد
 آموزش و پژوهش قرار دارد. در سالحول دو محور  ت،یریمد نیعمده ا يهاتیفعال ی. به طور کلدینمایم تیفعال يکاربرد يهاآموزش
و  دیدمتوقف نگر این حوزه یو پژوهش یآموزش يهاتیکرونا، فعال روسیاز انتشار و یها و مسائل ناشتیمحدود کلات،مش رغمیعل 1400

 .دیو اجراء گرد يزیربرنامه 1400 سال یمیتنظ میبر اساس تقو یو پژوهش یآموزش يهابرنامه هیکل
هاي سازمان اداري و استخدامی کشور و مرکز ها و برنامهها، خط مشیتوان به اجراي سیاستاز جمله وظایف آموزشی این مدیریت می

ظیم هاي اجرایی، تناصفهان، مطالعه، بررسی و احصاء نیازهاي آموزشی خاص استان با هماهنگی دستگاهآموزش مدیریت دولتی در استان 
هاي ها و فعالیتهاي صورت گرفته، نظارت بر حسن اجراي برنامههاي ابلاغی و نیازسنجیهاي آموزشی سالانه در چارچوب سیاستبرنامه

هاي اي، تربیت و آموزش مدرسان دورهارزیابی شایستگی هاي عمومی مدیران حرفههاي اجرائی در سطح استان، آموزشی مصوب دستگاه
کرد ها و عملفعالیت هاي کارکنان دولت و نظارت برآموزشی کارکنان دولت، اعتبارسنجی مراکز و موسسات خصوصی متقاضی آموزش

اي ریزي و اجرهاي اجرایی استان و نهایتا برنامهرکنان دستگاههاي آموزشی مصوب و مورد نیاز مدیران و کاریزي و اجراي دورهها، برنامهآن
 . ریزي استان اصفهان اشاره نمودهاي مورد نیاز مدیران و کارکنان سازمان مدیریت و برنامهآموزش

هاي وظایف گروه پژوهش این مدیریت شامل دبیري کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان، نظارت و راهبري فعالیت
، تهیه، تدوین و نشر ماهانه ریزي استانهاي پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه، نظارت و راهبري فعالیت1400در سال  پژوهشی استان

دبیري  باشد. علاوره بر آنمی استاننگاري پژوهی و آیندههاي مربوط به آیندهفعالیت و اندیشی استانمجله پیشرفت، دبیري کانون هم
 هانهاي اختصاصی اقتصاد مقاومتی استان اصفو پایش و نظارت بر پروژه جلسات ستاد راهبري و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اصفهان

 باشد.مینیز بر عهده این گروه 

 هاي شاخص انجام شده و نتایج حاصل از آنفعالیت - 1-2
 يهامرکز آموزش و پژوهشهاي انجام شده مدیریت گزارش فعالیتمدیریت،  مقدمه و نحوه فعالیت این با توجه با مطالب عنوان شده در

 ود.شنگري ارائه میهاي توسعه و آیندهي در دو بخش گروه آموزش و توانمندسازي نیروي انسانی و گروه پژوهشنگرندهیتوسعه و آ

 گروه آموزش و توانمندسازي نیروي انسانی- 
 قابل مشاهده است. 1جدول دسازي نیروي انسانی در نتوانمهاي شاخص گروه آموزش و اهم فعالیت
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 : اهم فعالیت هاي شاخص گروه آموزش و توانمندسازي نیروي انسانی)1( جدول

 نتایج حاصله فعالیت شاخص ردیف

1 

هاي ها و فعالیتنظارت بر حسن اجراي برنامه
 هاي اجرائی استان آموزشی دستگاه

 هاي اجرایی استانهاي آموزشی دستگاهدریافت تقویم و برنامه
 ها دستگاههاي آموزشی دریافت عملکرد و فعالیت

 هاي اجرائی استانعملکرد آموزشی دستگاهارزیابی 
هاي آموزشی و بررسی و تحلیل اطلاعات ارسالی از فعالیتتطبیق 
 هاي اجرایی استاندستگاه

هاي شرکت در جلسات هم اندیشی و مشاوره حوزه آموزش دستگاه
 اجرایی استان

2 
ها، ضوابط و نظارت بر اجراي آیین نامه

هاي مصوب سازمان اداري و دستورالعمل
 استخدامی کشور در حوزه آموزش.

سخگوئی مستمر و رعایت پا پیگیري،  ،هابه دستگاه رسانیاطلاع
هاي زشی حوزه کارکنان دولت در دستگاهها و مقررات آمودستورالعمل

 اجرائی.

3 

رد هاي آموزشی موریزي و اجراي دورهبرنامه
هاي اجرائی نیاز مدیران و کارکنان دستگاه

توجیهی بدو هاي آموزشی در قالب دوره استان
، فرهنگی و عمومی هاي شغلیوزشخدمت، آم

هاي آموزشی مدیران در سطوح سه گانه و دوره
 مدیریت.

 هاي اجرائی استان.خذ نیازها و تقویم آموزشی دستگاها
هاي اخذ شده به منظور اجراي تهیه تقویم آموزشی مدیریت بر اساس نیاز

 هاي آموزشی مطابق برنامه.دوره
ورد نیاز مدیران و کارکنان  هاي آموزشی مدورهساعت  1383اجراي 

ها با و آموزش مدیران و کارکنان دستگاهدر راستاي تحقق برنامه تربیت 
 نفر ساعت . 43022فراگیر و   3268شرکت 

4 
اعتبارسنجی موسسات و مراکز آموزش 

 متقاضی آموزش کارکنان دولتخصوصی 
مرکز و موسسه متقاضی آموزش کارکنان  4بررسی و تایید صلاحیت 

دولت در سطح استان به منظور ارائه خدمات آموزشی به کارکنان دستگاه 
 هاي اجرائی 

5 
و  هموسس 29ها و عملکرد فعالیتنظارت بر 

 مرکز آموزش خصوصی
آموزشی و همچنین نظارت  اتکز و موسساها و عملکرد  مردریافت برنامه

رل و عدم تخطی از قوانین، نظارت و کنت موردي و حضوري به منظور
 ها و مقررات آموزشی.چارچوب

6 
هاي اجراي فرآیند ارزیابی و توسعه شایستگی

هاي اجرائی اي دستگاهعمومی مدیران حرفه
 استان و سازمان از طریق کانون ارزیابی

ا ب اين حرفههاي عمومی مدیراعنوان کانون ارزیابی شایستگی 3ي اجرا
 هاي اجرائی استانرشناسان دستگاهنفر از مدیران و کا 75شرکت تعداد 

7 

تهیه و تنظیم عملکرد وگزارشات مورد نیاز 
سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و 

موزش مدیریت استخدامی کشور و مرکز آ
 دولتی در حوزه آموزش

مدیریت بروز نگهداري گزارش عملکرد آموزشی در سامانه مرکز آموزش 
 دولتی.

گزارشات عملکرد آموزش مدیران و کانون ارزیابی مدیران بصورت ماهیانه 
 و سالیانه به سازمان اداري و استخدامی کشور.

 ارسال گزارشات مورد درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور

8 
هاي آموزشی انجام امور فارغ التحصیلان دوره

 سابقمدت مرکز آموزش مدیریت دولتی بلند
جویان به دائم و پاسخ به تبدیل وضعیت گواهینامه موقت دانش

 ها و استعلامات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی درخواست

9 

رنامه تربیت و آموزش مدرسان اجراي ب
هاي آموزشی کارکنان دولت در اجراي دوره

 29/8/1397مورخ  464185بخشنامه شماره 
 سازمان اداري و استخدامی کشور

هاي آموزشی کارگاه آموزشی ویژه مدرسان دوره 3ریزي و اجراي نامهبر
و  صدور گواهینامه مدرسی براي آنان ،نفر 59کارکنان دولت با شرکت 

 ایجاد بانک اطلاعات مدرسان .
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 نتایج حاصله فعالیت شاخص ردیف

10 
یند آموزش مدیران و کارکنان اجراي فرآ

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي سازمان استان
همکاران سازمان مدیریت و  دوره آموزشی ویژه 9ریزي و اجراي برنامه
نفر ساعت  10952نفر و سرانه آموزش  609ریزي استان با شرکت برنامه

 بصورت حضوري، الکترونیکی و ویدئو کنفرانس.
 نفر شرکت کننده   19حضور با برگزاري دوره تربیت ارزیاب  11

 
 

 مشاهده نمود. )3(جدول توان در را می )1(جدول از  3هاي انجام شده در ردیف ریز اطلاعات فعالیت
 

 (ویژه مدیران و کارکنان دستگاه هاي اجرائی استان) 1400هاي آموزشی برگزار شده در طول سال : دوره)2(جدول 

 ساعت –نفر  تعداد شرکت کنندگان تعداد دوره عنوان دوره ردیف

 19950 285 11 توجیهی بدو خدمت 1

 5616 426 16 هاي آموزشی شغلیدوره 2

 6750 856 11 هاي فرهنگی و عمومیدوره 3

 10706 1701 51 هاي آموزشی مدیراندوره 4

 43022 3268 89 جمع 5

 نگريآینده هاي توسعهگروه پژوهش- 
نگري ســازمان، داراي پنج  آینده و توســعه هايپژوهش و آموزش ، در راســتاي تحقق اهداف مرکزنگريآینده هاي توســعهروه پژوهشگ

بارات عتا(هاي پژوهشی استان وظیفه اصلی هم چون دبیري کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان، نظارت و راهبري فعالیت
ـــهزینه شی ، تهیه، تدوین و نشر ماهانه مجله پیشرفت، دبیري کانون هم اندی)1400 قانون بودجه سـال 9) تبصـره اي مربوط به بند (هـ

ــتان نگاري هاي مربوط به آینده پژوهی و آیندهاســتان و فعالیت ــتاد ردبیري  ي مربوط بههافعالیت ،علاوه بر اینباشــد. میاس اهبري و س
هاي دبیرخانه در چهار محور برگزاري در سال گذشته فعالیت باشـد.می بر عهده این گروه نیز مدیریت اقتصـاد مقاومتی اسـتان اصـفهان

کپارچه پیشبرد نظام ی هاي اختصاصی اقتصاد مقاومتی ملی و استانی، مدیریت سامانهجلسات و پیگیري مصوبات، پایش و نظارت بر پروژه
 شود.بوده است که در ادامه تشریح می )اهزداییها و مانعتولید: پشتیبانیو پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا) و پیشبرد شعار سال (

 اي به غیر از فصل یک و شش،و دستورالعمل اجرایی یک درصد اعتبارات هزینه قانون بودجه 9) تبصره هـ( راستاي بند در 1400در سال 
ــیژهاي پطرح بعد از فراخوان ــی  وهش ــتان و بررس ــتگاه هاي اجرایی اس در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري تعداد  آنهااز دس

هاي اجرایی جهت اجرایی شدن قرار گرفته و مطابق جدول زیر به دستگاه استان یزيرشـوراي برنامه تصـویبطرح مورد تایید و هشـت 
 پرداخت گردید. 1400سال درصد پژوهشی هاي قبل از محل اعتبارات یکداراي دیون سالچهار طرح پژوهشی به همچنین  ابلاغ گردید.
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 1400 سال بودجه قانون 9 تبصره) هـ( بند عملکرد گزارش. 3جدول 

 دستگاه مجري عنوان طرح ردیف
 اعتبار مصوب

(میلیون 
 ریال)

1 
 يها و کارگاه ها شگاهیشده توسط آزما جادیا يها یها و ناخالص ندهیآلا ییشـناسا

 جهت کاهش آنها ییطلا و نقره و ارائه راهکارها يدیتول
اداره کل استاندارد 
 100,4 و تحقیقات صنعتی

2 
تعیین پتانســیل غبارخیزي پهنه هاي کانون بحرانی ســجزي (فاز اول) ســنجش و 
پایش فرســـایش بادي (فاز دوم) و تعیین کارآیی و اثربخشـــی روش هاي کنترل 

 فرسایش بادي و گرد و غبار (فاز سوم)

اداره کل منابع 
طبیعی و 
 آبخیزداري

600,2 

 500,2 استانداري اصفهان ي زاینده رودطراحی برنامه اقدام حل مساله 3
 96/452,1 استانداري اصفهان تدوین سند خدمات الکترونیکی استانداري اصفهان به ذینفعان 4

کنترل و کاهش میزان آلایندگی واحدهاي آجر، گچ و واحدهاي صـــنعتی آلاینده با  5
 سیستم غبارگیر و روشهاي نویناستفاده از 

اداره کل صنعت، 
 معدن و تجارت

900 

6 
رصـد و پایش آفلاتوکسین در شیر خام استحصالی از گاوداریها و مراکز جمع آوري 

 شیر استان به منظور کشف و رهگیري منابع آلودگی
اداره کل 
 دامپزشکی

000,2 

7 
دار توسعه و ایجاد اشتغال پای«ارزیابی و تحلیل عملکرد تسـهیلات اعطایی به طرح 

ستان در ا» در مناطق روسـتایی و عشـایري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
 اصفهان

اداره کل تعاون، 
کار و رفاه 
 اجتماعی

400,3 

بازنگري و روزآمدنمودن طرح جامع گردشـگري استان اصفهان (با رویکرد سرمایه  8
 گذاري)

اداره کل میراث 
صنایع فرهنگی، 

 دستی و گردشگري
000,4 

 ساخت و طراحی برند واحد گردشگري استان اصفهان (دیون) 9
اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگري
500,1 

10 
اثرات سطوح مختلف انرژي و پروتئین جیره غذایی بر عملکرد و صفات کیفی تخم 

 مرغ مرغان بومی اصلاح شده (دیون)
اداره کل جهاد 

 100 کشاورزي

11 
عملکرد صفات تولیدي و تولید مثلی بزهاي شیري پربازده در شرایط مختلف آب و 

 هوایی استان اصفهان (دیون)
اداره کل جهاد 

 100 کشاورزي

ــطوح مختلف انرژي و پروتئین بر توان تخمگذاري و قدرت  12 اثر جیره هاي حاوي س
 جوجه درآوري مرغان مادر بومی (دیون)

جهاد اداره کل 
 50 کشاورزي

 
ه، هاي همچون تهیه دستور جلسبرگزاري جلسـات و پیگیري مصوبات شامل فعالیتهاي محور اقتصـاد مقاومتی، شـامل عملکرد فعالیت

درخواسـت جلسـه، ارسـال دعوتنامه، برگزاري جلسه، تدوین و تنظیم صورتجلسه و مصوبات، ارسال صورتجلسه و بارگذاري آن در سایت 
ریاست استاندار  بار به 2ي و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان جلسـات ستاد راهبر 1400باشـد. در سـال پیگیري مصـوبات آن می سـتاد و

اطلاعات  مصوبه شده است. 16ه این تعداد دستور کار منجر به دسـتور کار در این جلسات بررسی شده است ک 21 تشـکیل شـده اسـت و
 قابل مشاهده است. 2شکل و مصوبات در اي تعداد جلسه، دستور کار مقایسه
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 سال کیتفک به یمقاومت اقتصاد تیریمد و يراهبر ستاد مصوبات و جلسات تعداد. 4جدول 

 تعداد مصوبات تعداد جلسات سال
1394 3 9 
1395 24 116 
1396 7 33 
1397 2 2 
1398 7 51 
1399 8 66 
1400 2 16 

 

  

اتتعداد مصوب
تعداد جلسات              
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تعداد مصوبات تعداد جلسات

 جلسات و مصوبات ستاد راهبري و مدیریت اقتصاد مقاومتی به تفکیک سال تعداد. تعداد 2شکل
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ي برش هاي ملی داراامر پروژههاي اختصاصی اقتصاد مقاومتی ملی و استانی به دبیرخانه واگذار شده است که در پایش و نظارت بر پروژه
 .گیري و پیگیري ارائه گزارش به وزراتخانه مربوطه صورت گرفته استکه گزارش استانی نظارت و بررسی آن برعهده دبیرخانه ستاد است

هیه جرایی، تهاي ادستگاهاز  شامل درخواست پروژه ،شودهاي اختصـاصـی اقتصـاد مقاومتی اسـتان انجام میهایی که براي پروژهفعالیت
اندهی ها به ستاد فرمها در ستاد راهبري و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ارسال پروژههاي پیشـنهادي، به تصویب رساندن پروژهلیسـت پروژه

پروژه پیشنهادي  60لیستی از  باشـد. در سـال گذشـتههاي اجرایی میبه دسـتگاه هااقتصـاد مقاومتی به منظور گرفتن تاییدیه و ابلاغ آن
 پروژه به ستاد فرماندهی ارسال شد. در نهایت 30در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی  ها تهیه شد که پس از بررسی کارشناسی و ارائهدسـتگاه

ارائه در  لکرد براينوبت گزارش عم 4آوري هاي استانی ابلاغ گردید. جمعپروژه به تأیید سـتاد فرماندهی رسـانده شـد و به دسـتگاه هفت
له از جمگزارش توجیهی و کارشــناســی یک  ها و تهیهها، ســرکشــی و بازدید از پروژهو مدیریت به منظور رفع موانع پروژه ســتاد راهبري

 باشد.ها میهاي دبیرخانه در تحقق پروژهفعالیت
و گزارش عملکرد  1400پروژه اختصاصی اقتصاد مقاومتی سال ارگذاري، بررسی و تأیید منشور هفت مدیریت سامانه نیپا شامل پیگیري ب

ستاد  صورتجلساتگردد. در این سامانه ثبت ها نیز ثبت میها، گزارش بازدید از آنباشد همچنین علاوه بر اطلاعات پروژهها میفصـلی آن
 راهبري و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اصفهان در این سامانه باید انجام شود.

نامه تفاهم پیگیري اجرايبود که  1400رهاي کاري دبیرخانه ستاد در سال از دیگر محوها) دایی(تولید، پشتیبانی، مانع زاپیشبرد شعار سال 
نامه به امضا رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور و استاندار اصفهان جهش تولید استان برعهده دبیرخانه ستاد قرار گرفت و این تفاهم

بینی تحقق اهداف پیشکه به منظور  در نظر گرفته شدپروژه دولتی  7وژه خصوصی و پر10نامه رسـانده شد. در این تفاهم1399در سـال 
ها، رصد روند ها و بررسی مشکلات آنعدد از پروژه 5ي خصـوصـی، سرکشی به پروژه 10نامه پیگیري تخصـیص وام به شـده در تفاهم

 1400در سال  هاي دبیرخانه سـتاد در سـال گذشته بود.فعالیتها جلسـات سـتاد از جمله ها و طرح مشـکلات پروژهعملکرد تمامی پروژه
 ها در این سال انجام گرفته است. اعتبار تعداد شش پروژه از پروژه هاي فوق ابلاغ شده و پیگیري و اجراي آن

هاي اجرایی صـنعت، معدن و تجارت بابت سه میلیون ریال به دسـتگاه 6600 مبلغ ،1399تفاهم نامه سـال  تخصـیص یافته مبلغکل از 
هاي فنی و اعتباري به دسـتگاه جهاد کشـاورزي نیز بابت سه پروژه در قالب کمک میلیون ریال 000,10پروژه بخش خصـوصـی و مبلغ 

 تخصیص یافته است. 1400بخش خصوصی در سال 
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 و پیشنهادات اصلاحی مربوط به آن نگريهاي توسعه و آیندهشهاي مرکز آموزش و پژوهترین چالشعمده – 1-3

 هاچالشالف) 
 عدم تدوین دستورالعمل اعتبارسنجی آموزش مجازي توسط سازمان اداري و استخدامی کشور •
 .عدم تطبیق تشکیلات سازمانی با وظایف ارجاعی به این مرکز •
 استقبال نامناسب از شرکت در دوره هاي آموزشی.ضعف اعتبارات آموزشی دستگاه هاي اجرائی و بدنبال آن  •
 تکراري بودن اکثریت دوره هاي آموزشی براي مدیران و کارکنان دستگاه هاي اجرائی و عدم طراحی دوره هاي جدید. •
 مبنی بر الزام به شرکت مدیران و کارکنان در دوره هاي آموزشی به منظور توانمندسازي شاغلان.نداشتن ضمانت اجرائی  •
 شعار سالمقاومتی و  گذاري مربوط به اقتصادابهام در فرایندهاي اجرائی و سیاست •
 تاخیر در ابلاغ دستورالعمل اجرایی پژوهشی و عدم جذب اعتبارات در موعد مقرر •
ــتانی  و پرداختی آنها دعدم الزام قانونی در اولویت قرار دادن پروژه •  رهاي مصــوب اقتصــاد مقاومتی در تخصــیص اعتبارات اس

 ها.ریزي شهرستانهاي برنامهشوراي برنامه ریزي استان و کمیته
 پیشنهادات :ب) 

هاي مجازي و اعتبارسنجی موسسات در زمینه پیگیري از سـازمان اداري و اسـتخدامی و تلاش جهت اسـتانداردسـازي آموزش •
 هاي مجازيآموزش

 آن اصلاح ساختار تشکیلاتی مرکز در انطباق با وظایف واگذار شده به •
 هاي آموزشی پیگیري از سازمان اداري و استخدامی در باز تعریف دوره •
 هاي اجرائی در حوزه آموزش و ارتقاءتعریف ضوابط و الزام به رعایت آنها توسط دستگاه •
هش جپیگیري از سـازمان برنامه و بودجه کشـور در تدوین فرایندهاي استاندارد و تدوین برنامه شفاف براي اقتصاد مقاومتی و  •

 هاتولید در استان
 برگزاري جلسات منظم و دوره اي کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري در راستاي اجراي وظایف محوله •
 ایجاد سازوکار و برنامه مدون سالانه جهت جذب اعتبارات پژوهشی •
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