
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان

 مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 0011سال آموزش خالصه عملکرد واحد **

  تهیه گزارش تحلیلی بر آموزش دستگاههای اجرایی استان

   :استان خوزستان ییاجرا یآموزش دستگاهها ندیفرا یبر روند اجرا ی:نظارت دوره ابخش اول  

  :مدل  با اس  تان ییاجرا یآموزش دس  تگاهها ندینظارت بر عملکرد فرا یلیگزارش تحل هی  تهبخش دوم

 یاستان

 0011تقدیر ازدستگاههای رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی اعالم نتایج به دستگاههای اجرایی و 

  حضوری و غیر حضوری برگزاری واجرای دوره های آموزشی 

  دستگاههای اجرایی استان رمندان مدیران و کااجرای دوره های آموزشی ویژه 

 غیر حضوری  های طراحی و تولید محتوا دوره های آموزشی غیر حضوری و برگزاری آزمون 

  ویژه دستگاههای اجرایی استان شغلی تخصصی همکاری در برگزاری دوره های 

  اشی نکارکنان بصورت آنالین با توجه به شرایط ویژه آزمون های غیر حضوری راه اندازی و نصب نرم افزار ویژه برگزاری

  از ویروس کرونا

 حقوق های دوره  و شهروندی  منشورحقوق های دوره عنوان با جمهوری ریاست  ابالغی  های دوره عناوین برگزاری 

  اداری نظام در شهروندی

 کتب تهیه   

 0911 سال اجرایی دستگاههای آموزشی عملکرد ارزیابی کتابچه تهیه  

 الکترونیکی بصورت 0011 سال آموزشی تقویم تهیه  

  مدرسان: 

  دعوت از مدرسان با تجربه و تشکیل  بانک اطالعات اساتید 

  در سطح استان نفر 10به تعداد  دوره تربیت مدرس و تایید صالحیت تدریس مدرسان 2برگزاری 

 مدیران  و شایستگی  کانون ارزیابی 

  نفر مدیر میانی  01نفر مدیر پایه و  5نفر متقاضی ارزیابی مدیریتی، که از این تعداد   29 کانون ارزیابی جهت 2تشکیل

نفر مستعد توسعه و یک نفر نیز در این ارزیابی  0موفق به دریافت گواهی نامه ارزیابی و شایستگی مدیران گردیده اند و 

 فاقد شرایط و مردود اعالم گردید است . 

  ( 0931)موضوع بخشنامه سال  بخش خصوصی  زشیموسسات آمو اعتبار سنجی 

 بخش خصوصی در زمینه آموزش کارکنان  دستگاههای اجرایی به شرح زیر  آموزشی  بررسی و اعتبار سنجی موسسات 

 0011تمدید اعتبار موسسات آموزشی در سال  0011اعتبار سنجی موسسات  در سال 

 موسسه 0 موسسه 1

 خدمات اداری و عمومی .پیش دبستانی و اموزش ابتدایی .امور اب ) دوره میباشند . اجرایحیطه هایی که دارای مجوز

و نیرو.اموزش خدمات پرستاری و مامایی . فناوری اطالعات .ترویج و اموزش کشاورزی .امور اداری مالی و خدمات 

 عمومی و اداری .امور تخصصی اموزشی و پژوهشی (



 

 )شامل دوره های انالین .حضوری و افالین (0011 سال جدول خالصه عملکرد اجرای دوره های آموزشی 

 

 

 

 

 

 0011در سال بخش پژوهش خالصه عملکرد 

 طرح 01 تصویب و الحاق قانون 55 بند موضوع پژوهشی درصد یک اعتبارات با مرتبط قانونی تکالیف پیگیری •

  اجرایی دستگاههای توسط اجرا برای پژوهشی

  ای هزینه بودجه دارای اجرایی های دستگاه پژوهشی  بندی رتبه و ارزیابی پژوهشی، های طرح انجام بر نظارت •

 استانی

 اناست توسعه و ریزی برنامه شورای ذیل نوآوری و فناوری پژوهش، آموزش، کارگروه دبیرخانه به مربوط امور پیگیری •

 کارگروه جلسه 5 برگزاری و خوزستان

 استان نوآوری و فناوری پژوهش، هفته برگزاری اجرایی دبیر و دبیرخانه به مربوط امور پیگیری •

 نفر ساعت اموزش  عداد نفرات ت تعداد دوره  نوع دوره  ردیف 

 55001 1155 050 بهبود مدیریت 1

 29105 0150 92 توانمندی عمومی 2

 21951 0902 90 شغلی 3

 1521 095 0 توجیهی 4

 001095 00211 290 جمع


