باید انسانها ،هم آممزش

داده شمزند هم

تزکیّه شزند ،تا این کمهه اماکو ایمن عام مه
بزرگ بشهی بتزاند مثم یمخ امانزاده مما ،
راه کمال را طو کند)2731/24/42( .
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گزار

اعما و عملکهد

مهکز مطا ات راهبهدی آمزش

 .2بهگزاری کارگاه آمزششو یژه اعضای اصلو شزرای همماهنيو ممدیهیت بحمهان

شارت کشزر تا آبان ماه 2711

مقدمه
مركز مطالعات راهبردي و آموزش ،به مثابه اتاق فكر «وزارت كشور» با كمك مديران و گروههاي علمي و همنيي ه همكياري مي ر
م سسات علم و پژوهش كشور؛ نسبت به اجراي نمودن برنامههاي زير اقدام نموده است:
ا ف .نشهیه های تحلیلو -ابهی مهکز
ردیف

عنزان

ر یکهد

1
2

ارتباط
توازن

3

تفكر بس ج

4
1
6

راه نو
دولت ،دانشگاه و جامعه
سالم فرماندار

نشريه خبري -تحل ل (ويژه ارتباط با مراكز استان )
نشريه تحل ل (ويژه توسعه پايدار و متوازن ميطقهاي)
نشريه خبري -تحل ل
(ويژه بس ج مركز مطالعات راهبردي و آموزش)
نشريه تحل ل  -راهبردي (ويژه تحل ل آمار راهبردي)
نشريه خبري -مديريت (ويژه ارتباط دانشگاهها با دولت)
نشريه كاربردي (ويژه فرمانداران محترم)

ت داد شمارههای
شده*

منتشه
111
88
11
6
7
12

* اطالعات بت شده تا هفته اول آذرماه  1331م باشد .و همني ه جهت مشاهده ايه عياويه م توان د به سايت مركيز بيه نشيان www.csst.ir
مراجعه نماي د.

ب.تفاه نامهها
مركز مطالعات راهبردي و آموزش ،به نماييدگ از وزارت كشور به ميظور فعالسازي شبكه روابط علمي  ،اقيدام بيه رايزني  ،برگيزاري
جلسات تخصص و در نهايت امضاء تفاهمنامه با دانشگاهها و پژوهشگاههاي مرجع كشور نموده اسيت كيه برخي از مهمتيريه آنهيا
عبارتيد از:
اول .دانشگاهها :عالمه طباطباي  ،ترب ت مدرس ،شه د بهشت  ،امام صادق (عل هالسالم) ،فردوس مشهد ،شه د چميران اهيواز ،اصيفهان،
كردستان ،محقق اردب ل  ،مازندران ،س ستان و بلوچستان ،لرستان ،بوعل س يا همدان ،ياسوج ،تبريز ،گ الن ،ش راز ،رازي كرمانشاه.
دوم.پژوهشگاهها :فرهيگ ،هير و معماري (جهاد دانشگاه ) ،مطالعات جهان ،علوم انتظام ناجا ،انجمه علم توسعه روستاي ايران.
ج .بهنامه اقتصاد مقا متو مهکز
 .2دریافت تجارب مزفق امتانها در حزشه اقتصاد مقا متو /به ميظور تأم ه اهداف راهبردي وزارت كشور در حوزه اقتصياد
مقاومت  ،دب رخانه اقتصاد مقاومت مركز نسبت به دريافت ،دستهبيدي و تحل ل تجارب استانها در حوزه بهبود فضياي كسيو و كيار و
مع شت اقدام نموده است .الزم به ذكر است كه تاكيون  3گزارش توص ف  -تحل ل از تجارب دريافت ،ته ه و ارايه گردييده اسيت كيه
ب ش از  11تجربه را شامل م شود.
 .4بهگزاری د رههای آمزششو اقتصاد مقا متو (مطزح  /)4 2ايه دورهها حسو مصوبات ابالغ دولت در دو سيط در
استانهاي كشور با مديريت معاونت آموزش ايه مركز ،برگزار شده است.
 .7اعهای طهح نظهمنجو اش امتانها در مزضزع تزم ه پایدار /به ميظور اسيتفاده از دييدگاه كارشياسيان اسيتان  ،طير
نظرسيج درخصوص اعتبار و رواي شاخصهاي توسعه پايدار توسط ايه مركز به اجرا در آمده است.
د.آثار علمو مهکز
 .2انتشار کتاب «راهنمای پزل در میامت» /ايه كتاب با ترجمه آقاي دكتر دلفروز از همكياران مركيز ته يه و در قاليو نشير
مشترك توسط مركز و دانشگاه س ستان و بلوچستان ميتشر شده است.
 .4انتشار کتاب «باشاریابو میامو مدیهیت رفتار رأی دهنده» /ايه كتياب توسيط دكتير رسيول يوسيف رامييدي و بيا
مقدمهاي از دكتر اصغر افتخاري نوشته شده و در قالو نشر مشترك توسط مركز و دانشگاه س ستان و بلوچستان ميتشر شده است.
.7انتشار کتاب نظ اعتماعو /ايه كتاب با ترجمه آقاي دكتر صارم از همكاران مركز ته ه و در قالو نشر مشترك توسط مركيز
و انتشارات جامعه شياسان ميتشر شده است.
.2انتشار کتاب «بهآ رد امنیت داالو  /»2711ايه كتاب در همكاري ب ه مركز مطالعيات راهبيردي و آميوزش و پژوهشيكده
مطالعات راهبردي بيا به درخواست معاونت محترم امي ت انتظام  ،ته ه و ميتشرشده است.

 .6درمنامه «آشنایو فهمانداران با ظایف محز ه» /ايه درسيامه مستيد به مطالو ارايه شيده در دوره آموزشي
خزرآباد ،ته ه و ارايه شده است و به شكل تجم ع و جامع ،اهم وظايف فرمانداران را پوشش م دهد.
هم .بهگزاری د رههای آمزششو
 .2بهگزاری د رههای آمزششو شغلو ،مدیهیتو عمزمو در متاد شارت کشزر /مركيز مطالعيات راهبيردي و آميوزش
وزارت كشور برگزاري  37دوره آموزش شغل  ،مديريت و عموم را در دستور كار دارد .ايه دورهها شامل  21دوره شيغل اختصاصي ،
 3دوره مشاغل عموم (شغل مشترك اداري)7 ،دوره مديريت و  6دوره عموم است.
 .4بهگزاری د ره های آمزششو یژه فهمانداران (ازرآباد ماری) /مركيز مطالعيات راهبيردي و آميوزش بيا همكياري
معاونت س اس ،كارگاه آموزش ويژه فرمانداران را در دو گروه در خزرآباد شهرستان سياري اسيتان مازنيدران برگيزار نميود .در اييه
كارگاه  421نفر از فرمانداران و  31نفر مديركل س اس استانداريهاي سراسر كشور حضور يافتيد.
 .7بهگزاری د ره های آمزششو یژه انتخابمات /بيا توجيه بيه اهم يت موايوخ انتخابيات و ايرورت ايجياد همياهيگ ،
نشستهاي آموزش الزم با همكاري معاونت س اس و ستاد انتخابات كشور ،تعريف ،تصويو و در در سراسر كشور برگزار گرديد.

امتانهای م ین شهه تههان /چهيارم ه دوره كارگياه آموزشي وييژه اعضياي اصيل شيوراي
هماهيگ مديريت بحران استان هاي معي ه شيهر تهيران (البيرز ،قيم ،مركيزي ،گلسيتان ،سيميان و
مازندران) برگزار شد .در ايه كارگياه آموزشي كيه معياون ه اميورعمران اسيتانهيا بيه نمايييدگ از
استانداران رياست ه ئت همراه را بر عهيده داشيتيد 111 ،نفير از اعضياي اصيل شيوراي همياهيگ
مديريت بحران و همني ه  21نفر از مديران كل دستگاههاي اجراي استانها حضور داشتيد.
 .1بهگزاری د ره آمزششو تخصصو آداب فنزن تشهیفات /بيراي نخسيت هبيار كارگياه
آموزش تخصص آداب و فيون تشريفات برگزار شد .ايه دوره آموزش  36سياعت بيوده و  11نفير از
مديران و كارشياسان وزارت كشور در آن حضور داشتهاند.
 .6باشنيهی اصالح د رههای آمزششو /معاونت آموزش مركز مطالعات راهبردي و آموزش بيا
همكاري كل ه معاونت ها و مراكز وزارت كشور ،طير بيازنگري در عيياويه و محتيواي دروس ايمه
خدمت را به انجام رسان د .در ايه مرحله نظرات كارشياس داخل ستاد ،دريافت ،تحل ل و اعمال شيده
است.
 .بهگزاری نشستها ،علسات همایشهای تخصصو
مركز مطالعات راهبردي به ميظور استفاده از نظر كارشياسان نشستهاي زير را برگزار نموده است:
.1نقش و كاركرد رسانههاي در ايجاد انسجام اجتماع و وحدت مل .2 .واكاوي داليل و تبعيات فسياد
اقتصادي در كشور. 3 .تحل ل مياسبات ايران و ترك ه در پرتو كودتياي اخ ير ترك يه.4 .تحل يل عواميل
كودتاي ترك ه.1 .مشاركت در هميايش بي هالمللي «زنيان و زنيدگ شيهري».6 .برگيزاري جلسيات
مقدمات سمپوزيوم همكاريهاي ايران و قفقاز.7 .كرس نظريهپردازي قوم تها كه در سال جياري 2
نشست داشته است.8 .كرس نظريهپردازي سمهها كه در سال جاري  2نشست داشته است.
ش .بهنامههای کالن مهکز
 .2تهیه پیشنزیس الیحه قانزن عامع انتخابات
با توجه به س استهاي كالن حوزه انتخابات ،كاست هاي موجود در قوان ه موجود ،تأك د مقيام معظيم
رهبري (مدظله العال ) بر ارورت رفع نواقص ،و دستور وزير محتيرم كشيور جهيت اقيدام بيراي تجم يع
قوان ه انتخابات و ته ه يك پ ش نويس اليحه جديد؛ مركز مطالعات راهبردي و آموزش بيا همكياري
معاونت محترم س اس و دفتر حقوق  ،اقدام به برگزاري جلسات كارشياس و ته ه پ شنيويس مزبيور
نمود كه مته پ شيهادي نهاي  ،خدمت وزير محترم كشور ارايه و سيپس بيه كم سي ون دوليت جهيت
بررس ارسال گرديد.
 .4عشنزاره پژ هش 2711
دب رخانه «جشيواره پژوهش وزارت كشور» با صدور حكم سركار خيانم دكترگيودرزي بيه عييوان دب ير
جشيواره از سوي رياست محترم مركز ،فعال ت خود را براي سال  1331آغاز نمود.
 .7بهگزاری نشست پایانو طهح «همیاران تزم ه ر متایو»
ايه طر با همكاري مركز مطالعات راهبردي و آموزش و معاونت هماهيگ امور اقتصادي ،طراحي و
اجرا شده است و در قالو آن وزارت كشور و دانشگاه شه د بهشت توانستيد همكاري خيوب علمي -
كاربردي را در مواوخ هم اران توسعه روستاي عمل ات نماييد .نشست پايان با حضور وزيير محتيرم
كشور برگزار شد.
 .2ف الماشی طهح تد ین تجارب امتانداران
در قالو ايه طر تاكيون چيديه جلسه تحل ل با آقايان «حاج عبدالوهاب و مهيدس وك ل » ،برگيزار
شده است .بر هم ه اساس ساير استانداران محترم در حيال رايزني جهيت برگيزاري جلسيات بعيدي
هستيد.
 .1بهگزاری نمایشياه کتاب
مركز مطالعات راهبردي و آموزش جهت اطالخ همكياران ،نمايشيگاه كتيابهياي خرييداري شيده از
نمايشگاه ب هالملل كتاب تهران ( )1331را در محل ستاد وزارت كشور برگزار نمود.
.6نسخه ا یه کتابخانه دیجیتال شارت کشزر
نسخه اول ه ايه كتابخانه توسط مركز مطالعات راهبردي و آموزش ته ه و مورد بهرهبيرداري آزمايشي
قرار گرفته است .ايه نسخه پس از تكم ل جهت بهرهبرداري عموم رونماي خواهد شد.
ح.علسات
 .1برگزاري  8جلسه شوراي أم ه با هدف بررس تحوالت كالن امي ت و س اس كشور
 .2برگزاري  3جلسه شوراي پژوهش كشور با هدف بررس و تصويو طر نامهها
 .3برگزاري  3جلسه شوراي حكمت ويژه دريافت نظرات مشورت صياحبان ميدارك دكتيري در سيتاد
وزارت كشور
 .4برگزاري  11جلسه از كم تههاي علم مربوط به گروههاي پژوهش مركز
 .1برگزاري  21جلسه شوراي مديران مركز با هدف هماهيگ درون سازمان و برنامهريزي راهبردي.

1

چند مال به دانشياهها مهتب راعع به مسائ عل
تحقیق پژ هش نزآ ری عنبش نمه افمزاری
ارتباط صن ت دانشياه اینها ایمن هممه تککیمد
کهد  ،بهای ااطه این امت کمه یمخ رکمن امنیمت
بلندمدت کشزر ملتتان عل امت)2711/۳6/۳2( .
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استان چهار محال و بختیاری
اقتصاد مقا متو؛ اقدا عم
معاونييت آمييوزش و پييژوهش اسييتانداري چهارمحييال و
بخت اري در راستاي تحقق شعار «اقتصاد مقياومت ؛ اقيدام
و عمل» ،با بكارگ ري و استفاده به ييه از زيرسياختهيا و
سامانه ارتباط نظ ر سامانه وييديو كيفيراس ،نسيبت بيه
برگزاري دوره هاي آموزش اقدام نموده به ايه طريق كيه
كل ه دورههاي آموزش به صيورت حضيوري بيراي كل يه
دفاتر استانداري و همزمان براي فرمانيداري و بخشيداري
شهرسيتانهيياي تابعييه ( 3شهرسيتان) برگييزار مي گييردد.
مزاياي ايه طر عبارتيد از.1 :صرفه جيوي چشيمگ ر در
هزييه و زميان؛ .2كياهش ريسيك سيفر بيراي كاركييان
فرمانداريها و بخشدارايهاي تابعه؛ .3استفاده حيداكثري
از زمان ،ميابع و امكانات؛ .4توزيع عادالنيه ،هوشيميدانه و
هدفميد ميابع؛ .1ك ف ت بخشي بيه دورههياي آموزشي ؛
.6ايجاد عدالت آموزش و بهرهميدي پرسيل همه حوزهها،
فرمانداري و بخشداريهاي تابعه از دورههاي برگزار شده؛
.7بيياالبردن سييرانه آموزشيي اسييتانداري ،فرمانييداري و
بخشداريهاي تابعه؛ .8راايتميدي حيداكثري همكياران.
با توجه به ايه كه ايه شي وه در اسيتانداري چهارمحيال و
بخت اري مورد تأي د اسات د ،مسئول ه محترم اسيتانداران و
فرمانداريهاي تابعه م باشد ،ام د است ايه ش وه در
ساير استانداريهاي كشور اجراي گردد.

مهتضایو :همزمان بما هفتمه پمژ هش اش 7۳
پژ هشمميه بهتممه امممتانممممنان تجلیمم

ط .گزار های راهبهدی تحلیلو مهکز
مركز مطالعات راهبردي و آموزش به ميظور كمك به تصم مسازان ،بالغ بر  231گزارش ته ه و ميتشر نموده اسيت
كه ساختار ايه گزارشها عبارتيد از:
ت داد
ردیف

عنزان

1

راهبرد

2

افق

3

نگاه

4

رصد

منتشه

ازاهدشمد /بيه گيزارش روابيط عميوم اسييتانداري
سميان رئ س مركيز برناميه رييزي ،نوسيازي و توسيعه
فياوري اطالعات استانداري سيميان و جانشي ه رئي س
ستاد بزرگداشت هفتيه پيژوهش اسيتان سيميان گفيت:
همزمان با هفته پژوهش از  31پژوهشيگر برتير اسيتان

1

سميان تجل ل خواهد شد .وي همني ه افيزود :دومي ه

خبر

دانشيامه
مديريت
س اس

جشيواره و نمايشگاه پژوهش و فياوري استان سميان از

6

ايه جشيواره را ارايه دسيتاوردهاي تحق قيات اسيتان و
شياخت توانميدي هاي پژوهش و ن ز تبيادل اطالعيات
م ان پژوهشگران و صاحبان صيايع اعالم نمود.

7

كتابيامه
مديريت
س اس

8

شمار

 14لغايت  17آذر ماه در پيارك عليم و فيياوري اسيتان
سميان (شاهرود) برگزار م گردد .وي هدف از برگزاري

با ما در

باشید

نشهیه ابهی «ارتباط» بهصزرت هفتيو تزمط مهکز
مطا ات راهبهدی آمزش

بهای تقزیت ارتباط بین

مهکز دفاته امتانو منتشه موشزد ،منتظه دریافت
اابار شما عهت درج در این نشهیه همچنین
پیشنهادات انتقادات ماشنده شما هستی .

RAHBORDI@MOI.IR

ر یکهد

شمارههای

گزارش هاي راهبيردي متيون كياربردي هسيتيد كيه بيه
وس له كارشياسيان و متخصصيان حيوزههياي مطالعيات
مراكز مطالعات و تحق قات در مورد مواوعات معي ه و
با اراييه راهكارهياي مشيخص ته يه شيده و در اخت يار
تصم مگ ران و مديران ذيربط قرار م گ رد
هدف آييده پژوهي شياسياي و درك ن روهيا و عواميل
م ر در تغ رات بي ياديه زنيدگ بيراي بيه دسيت دادن
تصويري از تغ رات كم و ك ف در آييده دور يا نزديك
است .آييده پژوه برخالف پ شگوي آيييده را وايع ت
قابل كيترل و قابل تغ ر م ب يد .در آييده پژوه  ،فرض
ايه است كه آييده حاصل تعاميل بيازيگران مختليف بيا
اهداف و مقاصد خاص است
يادداشت هاي راهبردي نت جه تحق قات داميهدار از سيوي
اسات د و صاحبيظران است كه زمانهياي طيوالن اي از
وقت خود را صرف بررس يك مواوخ خياص نميوده و
اكيون نتايج مطالعات و پژوهش هايشيان را بيه مجرييان
ارايه م دهيد .هدف يادداشت هاي راهبردي بررس ييك
مشكل ،يا طر يك ايده جديد؛ يا در پاسخ گويا به ييك
پرسش و دغدغه هاي اساس جامعه بيه شيكل كوتياه و
مختصر است
رصييد نييوع پييايش و ارزييياب از پديييدههييا ،سيياختارها
(سازمان ها -نهادها) ،رفتارهاي س اس و اجتماع است.
رصد به نوع به نظارت و ديده بيان جامعيه و س اسيت،
معطييوف بييه ارايييه راهكييار بييراي تصييم مگ رنييدگان و
مسئوالن دولت م پردازد
از سري محصوالت تحل ل  -راهبردي مركز م باشد كه
حاوي اهم موايوعات ميديريت و كياربردي در گسيتره
س است داخل است .خبر به ب ان موايوخ ،تحل يل آن و
ارايه راهكار به شكل بس ار خالصه م پردازد
از سري محصوالت تحل ل مركز م باشد كه به بررسي
مفاه م ،ابعاد و مباحث كاربردي مديريت س اس در دن يا
م پردازد كه براساس ارايه نظرات و ديدگاه هاي صياحو
نظران ايه حوزهم باشد
از سري محصوالت كاربردي مركز م باشد كه برآمده از
ترجمه متون علم و كاربردي تول د شده در كشيورهاي
مختلف م باشد كيه اييه گيزارش حاصيل ترجميه آ يار
ارزشميد در مديريت س اس است
نوع تحل ل همه جانبه و مبتي بر آمار مستدل در مورد
پديدارهاي اجتماع  ،س اس  ،فرهيگ  ،امي ت  ،اقتصادي
و بطور كل حوزه هاي راهبردي كشيور اسيت؛ همنيي ه
شمار مروري است بر قدرتمييدتريه ابزارهياي علمي در
حوزه تحل ل آمارهاي راهبردي
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 نشست تخصصو نقش اصناف در اقتصاد ملو
منطقه ای بهگزار شد /نشست تخصص نقش
اصياف در اقتصاد مل و ميطقهاي با حضور معاون
اقتصادي و كارشياسان اتاق اصياف ايران ،كارشياسان
استانداري تهران و معاون برنامه ريزي سازمان برنامه
و بودجه استان تهران برگزار شد .در ايه نشست آقاي
فق ه معاون اقتصادي ايه اتاق به تشري نقش و
سهم اتاق اصياف در اقتصاد ايران پرداختيد و ارورت
توجهبهاصياف رابرايتحقق اقتصادمقاومت تب هنمودند.
 علسات اعهایو ماشی تفاه نامه همکاری
بین شارت کشزر دانشياه یامزج شهید
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چمهان اهزاش /در هفته گذشته ط جلسات
جداگانهاي با حضور نماييدگان تاماالخت ار دانشگاهها
برنامه عمل ات اجراي سازي تفاهمنامه همكاري ب ه
وزارت كشور با دانشگاههاي ياسوج و شه د چمران
اهواز ،به همت دكتر مصطف اسماع ل (معاونت طر
و برنامه و مشاور عال مركز ) برگزار گرديد .دكتر
حاج دولو (معاون پژوهش دانشگاه شه د چمران
اهواز) و دكتر كاظم (عضو ه ئت علم دانشگاه
ياسوج) برنامههاي عمل ات و اقدامات راهبردي
مشخص را در جهت تقويت ايه همكاري ارائه و
تشري نمودند .الزم به ذكر است ،برنامه اقدام و عمل
مشخص در حوزههاي آموزش و پژوهش بحث و
بررس و توافق گرديد.
 بهگزاری علسه مشتهك با مهکز امزر اعتماعو
فههنيو /آقايان دكتر افتخاري و دكتر رستم وندي
با هدف بررس زم يه فعال سازي ه ات ها يانديشه
ورزي در زم يه امور فرهيگ و اجتماع كشور ،جلسه
مشترك نسبت به ته ه نقشه راه اقدام نمودند.
 شماره  72نشهیه تفکه بسیجو /شماره  34از
نشريه تفكر بس ج با توجه به هفته بزرگداشت هفته
بس ج اخصاص به «بس ج مستضعفان ،ويژگ ها و
رسالت آن» به قلم س د آقا كريم دارد .عالقميدان
م توانيد جهت مشاهده ايه نشريه به سايت مركز
مراجعه نماييد.
 شماره  72نشهیه تزاشن /شماره  31از نشريه
توازن اختصاص به «تحل ل فضاي ناموزون توسعه در
ايران» به قلم زهرا عربشاه و حب و جباري دارد.
عالقميدان م توانيد جهت مشاهده ايه نشريه به
سايت مركز مراجعه نماييد.
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* اطالعات بت شده تا هفته اول آذرماه  1331م باشد .و همني ه عالقميدان جهت مشاهده ايه عياويه م توانيد به
سايت مركز به نشان  www.csst.irمراجعه نماييد.
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