
  ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری اردبیل:سیّد مهدی جوادی، مدیر کل دفتر برنامهدکتر

این  کارکنان استانداری ، "مهارت های زندگی"حله ی نخست دوره ی آموزشی مربا پایان یافتن  

اساتید متخصص دانشگاهی همراه با موضوعات جدید  دیگربا دعوت از و گستره ی بیشتر دوره با

 .تداوم می یابد

برگزاری نمایشگاه  هفته ی پژوهش، در گذشته ازنهایی شدن طرح های پژوهشی سال جاری استان ، 

 سال در ،استان دربرتر پژوهشی های نیز صاحبان طرح  و برتر وهش گرانژپ تجلیل از ،پژوهشی آثار

 .برنامه های این هفته خواهد بود از گذشته ،

 مشاوراستاندار درامور دکترسیّد مهدی جوادی، 

ریزی، نوسازی  مدیر کل دفتر برنامه دانشگاه ها و

 حاشیه ابتدا و در ،و تحول اداری استانداری اردبیل

کارکنان "مهارت های زندگی "دوره ی آموزشیی 

مقابله با  نقش خانواده دربه محوریت  استانداری

  گفت: آسیب های اجتماعی

ه دور نشست هایسلسله  با برگزاری این جلسه از

 سرعین، نمین و نیر، فرمانداری های اردبیل، کارکنان استانداری و"مهارت های زندگی "ی آموزشی

 در همکاران عزیز واستانداری منابع  که به همت معاونت توسعه مدیریت و این دورهمرحله ی نخست 

به سبب ضرورت امر،این  ؛به پایان می رسد ولکن پژوهش این دفتر صورت می گیرد، واحد آموزش و

موضوعات جدید ص دانشگاهی دیگر همراه با اساتید متخص با دعوت از و با گستره ی بیشتردوره ها 

 مجموعه های دولتی دیگر به ویژه آموزش و اجرای این دوره ها دربی گمان، و تداوم می یابد دیگر

علوم  روان شناسی و مشاوره، گروه های علمی از حداکثری ستفادها ، شهرستان های استان پرورش و

عملی  راهکارهای ارایه ابعاد موضوع و پرداخت به دیگر ،مراکز آموزشی استان دانشگاه ها و تربیتی

 اعتیاد و به ویژه طالق، استان بله با آسیب های اجتماعی موجود درمدت جهت مقا بلند کوتاه مدت و

 سال جاری است. در دفتر برنامه های این از ،آموزش مهارت های زندگی  خشونت و

 ایامفرارسیدن با تبریک  سخنان خود، از بخش دیگر در ،ی استاناموردانشگاه ها در استاندار مشاور

انتخاب نهایی شدن با اشاره به  پژوهش گران استان، به دانشجویان وهفته ی پژوهش  دانشجو و روز



 استان به به امرپژوهش درپیش  از توجه بیش نیزتاکید بر و سال جاری استان درطرح های پژوهشی 

 شیآثارپژوه برگزاری نمایشگاه استان، ی همه جانبه توسعه ی بهینه و عنوان یک امرمهم زیربنایی در

 از،ا ر سال گذشته استان در برتر پژوهشی درهای نیز صاحبان طرح  وبرگزیده  وهش گرانژ،تجلیل ازپ

 عنوان کرد.برنامه های هفته ی پژوهش 

 

 

 


