
 : دکتر سیّد مهدی جوادی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی استانداری اردبیل

 این دفتر استکاری در اولویت  ،،در سال جاریکاربردی و حضوری آموزشی  یها برگزاری دوره

د مهدی جوادی، مدیر کل دکتر سیّ

دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول 

 در حاشیه استانداری اردبیل، اداری

 "آموزشی  ی برگزاری دوره ی

 ی ناهنجاری های اجتماعی و شیوه

ه کنکته   با اعالم این ،"مقابله با آن 

نفر  432مذکور با حضور ی دوره 

در  ازهمکاران عزیز، شرکت کننده

 15و  14های روز، 12:30ساعت 

با حضور دکتر  سال جاری ومرداد 

و عضو روانشناس  ،عیسی جعفری

یم ارائه ی مفاه ،از اهداف برگزاری این دوره :داشتندبرگزار گردید، اظهار ،ر اردبیل پیام نوهیات علمی دانشگاه 

 ی نظریهی ناهنجاری های اجتماعی در سطح خرد، کالن و منطقی، ارائه  ی مطالعه وکلیات ، مشخصات  ،

، ناهنجاری هااین  پیرامونناهنجاری های اجتماعی، تبیین روان شناختی  ی اندیشمندان مختلف درباره

بوده  فردی واجتماعی منبعث ازآنوآسیب های  ای ناهنجاری های اجتماعیهالگوهای روان کاوی و شاخصه 

 . تداوم خواهد یافتاین دوره ها آینده نیز  در و

 و استانداری درسال گذشته نوسازی و تحول اداری،برنامه ریزی  دفترضمن اشاره به عملکرد  ،دکتر جوادی

قصد داریم با برگزاری دوره های همانند  :بیان داشتند ،معاونت ومسئول دوره های آموزشی این دفتر تشکر از

نسبت به  ،های مقابله با آنو راه  آن برخانواده ها وجامعه آسیب های احتمالیو ناهنجاری های اجتماعی

  ساعت32 تاکنون، سال جاریازابتدای وی افزود: .گام هایی برداشته شوددراین راستا توانمندسازی همکاران 

  ازطریق این دفتر برگزار شده است. ،ساعت  65تخصصی ودرمجموع  ساعت 33دوره ی عمومی و

این دوره ،که به همت واحد آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی استانداری  برگزار گردید  :ایشان ابراز داشتند

 ی در نیمهدراین زمینه،،به امید خداوند متعال  سبب،وبه همین ،با استقبال گسترده ی همکاران مواجه بوده 

با حضور اساتید  ،زه های مختلفحودر  وکاربردی آموزشی برگزاری دوره های تخصصی  ،هم جاری دوم سال

 خواهیم داد. قرار این دفتراولویت کاری  را دردرسطح کشوری  دانشگاهیشناخته شده ی 



 


