بايد انسان ها ،هم آموزش داده شوند و هم تزكیهه
شوند ،تا اين كره خاكي و اين جامعه بزرگ بشري
بتوانند مثل يک خانواده سالم ،راه كمال را طي كند.
()3133/34/42
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 برگهههزاري دومهههین كارگهههاه آموزشهههي
سازمانهاي مهردم نههاد در ايهالم /دومیين
كارگاه آموزشي دو روزه توانمندسازي سیازمانهیاي
مییردم نهییاد ايییالم باحضییور دبيییران سییمنهییا و
سازمانهاي مردمنهاد اسیتان بیا موضیو رايزنیي و
ترويج (حمايت گري) گشايش يافت .میديركل دفتیر
امییور اجتمییاعي اسییتانداري ايییالم گفییت :ايیین دوره
آموزشي به مدت  1روز با حضور جمعیي از اسیتادان
كشوري در قالب هشت كالس برگزار گرديد.
 اسهههتاندار خراسهههان جنهههوبيو توسهههعه
آموزشههاي تخصصهي در شهوراها مهورد
توجه قرار گیرد /استاندار خراسان جنوبي در ديدار
مسئولين اجرايي ،بخشداران ،اعضاي شوراي شیهر و
دهياران شهرستان سربيشه سخن ميگفت بیا بيیان
اين مطلب ،افزود :دولیت يیازدهم توجیه جیدي بیه
شوراها  ،دهياريها و شهرداري ها داشته به گونیهاي
كه در سه سال اخير  1تا 9برابر هشت سیال قبیل از
دولت يازدهم به دهياريهیا و شیهرداريهیا كمی
شده است.

 برگهههزاري دوره آموزشهههي , spssويههه ه
شهرستان شاهرود ،دامغان ،میامي /با توجیه
به نيازسینیي بعمیل آمیده برگیزاري دوره آموزشیي
آشنايي با نرم افزار كامپيوتري  spssويژه میديران-
معاومين و كارشناسان اداري دسیتگاههیاي اجرايیي
شهرستان دامغان– شاهرود– ميامي استان سمنان با
حضور استاد سیركار خیانم حيیدري در سیالن مركیز
آموزش نيروي انساني شاهرود برگزار گرديد.

 برگزاري دوره توجیهي بهدو خهدمت بهراي

كاركنههان دولههت در اسههتان سههمنان /دوره
توجيهي بدو خدمت بیراي كاركنیان دولیت شیامل:
فرهنگ سازماني و ارتباطات مؤثر در سازمان مبتنیي
بر ارزشهاي اسالمي– كار تيمیي و حیل مسیأله–
آشیینايي بییا سییاختار نظییام اداري– قییانون مییديريت
خییدمات كشییوري– اخییال حرفییهاي مبتنییي بییر
آموزههاي اسالمي در نظام اداري در محل میديريت
مركزآموزش و پژوهشهیاي توسیعه و آينیدهنگیري
سازمان مديريت و برنامهريزي سمنان برگزار گرديد.
در ايیین مرحلییه تع یداد  24نفییر از كاركنییان شییاغل
دستگاههاي اجراي استان در دوره آموزش تیوجيهي
بدو خدمت كاركنان (به مدت  04ساعت) و روخواني
و روان خواني قیرآن كیريم (بیه میدت  12سیاعت)
شركت نموده اند.

با ما در

باشید

نشريه خبري «ارتباط» بهصورت هفتگي توسط مركز
مطالعات راهبردي و آموزش براي تقويت ارتباط بین
مركز و دفاتر استاني منتشر ميشود ،منتظر دريافت
اخبار شما جهت درج در اين نشريه و همچنین
پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستیم.

Info.ertebat3131@gmail.com

 امضاي تفاهمنامه بادانشگاه عالمهطباطبايي/
طي نشستي به تاريخ يكشنبه مورخ 2931/6/12
تفاهمنامه همكاري ميان وزارت كشور و دانشگاه
عالمهطباطبايي به امضاي آقايان دكتر افتخاري
(رييس محترم مركز) و دكتر سليمي (رييس محترم
دانشگاه) رسيد.
 پیگیري تفاهمنامه همكاري مركز با آموزش و
پرورش /كميته پشتيباني تفاهمنامه وزارت كشور و
آموزش و پرورش روز سهشنبه  2931/6/19در محل
وزارت آموزش و پرورش تشكيل جلسه داد .در اين
جلسه كه با حضور مديران دو طرف برگزار شد؛ در
باره اجراي مفادي از قانون شوراهاي آموزش و
پرورش و همچنين همكاري در جهت تسهيالت
رفاهي كاركنان دو وزارت خانه گفتگو و تصميمگيري
شد.
 برگزاري نشست تخصصي «بررسي نقش و
كاركرد رسانهها در ايجاد انسجام اجتماعي و
وحدت ملي با تأكید بر ارايه مدل مطلوب»/
اين نشست با سخنراني خانم نرجس براهويي در روز
سه شنبه مورخه  2931/6/19و با حضور كارشناسان
حوزههاي مختلف وزارت كشور برگزار گرديد.

 رصد تحوالت مرزي /در جلسهاي با حضور معاون
محترم پژوهشي مركز و با حضور تحليل گران سياسي
و اجتماعي غرب كشور اهم تحوالت مناطق مزبور
مورد بررسي قرار گرفت.
 جلسه مركز برنامهريزي ،نوسازي و توسعه
سمنان با رياست مركز /رييس و معاونان محترم
مركز برنامهريزي ،نوسازي و توسعه فناوري اطالعات
سمنان روز چهارشنبه مورخ  2931/6/12با دكتر
افتخاري مالقات و نسبت به طرح مسايل حوزه اقدام
نمودند .در اين جلسه راهكارهاي ضروري توسط
رييس محترم مركز ارايه شد.
 انتصاب /طي حكمي از سوي رياست مركز ،سركار
خانم فريبا گودرزي به عنوان مدير هماهنگي
«جشنواره پژوهش وزارت كشور در سال »2931
منصوب گرديد.
 جلسه مديران مركز /در تاريخ  2931/6/12جلسه
مديران مركز با هدف هماهنگي و پيگيري امور در
دفتر رياست محترم مركز برگزار شد.

