
نژاد محمد ،معاون توسعه ی مدیریت  یعثوب  -*

 و منابع انسانی استانداری اردبیل :

،زمینه های بیش ازاین ،داردراین معاونت درنظ

تحکیم خانواده های همکاران ازطریق اجرای 

عمومی وتخصصی حتی با دوره های آموزشی 

ایجاد امکانات ،ونیزاعضای خانواده ها  حضور

 .فراهم سازد برای خانواده های همکاران رفاهی

سیّد مهدی جوادی ،مدیرکل دفتربرنامه کترد -*

 ی وتحوّل اداری استانداری اردبیل:ریزی،نوساز

می  ،دوره های آموزشی ویژه ی مدیریت خانواده

 مورد توجه قرار تخصصی ترو این بایست بیش از

 باعث ست که می تواند چرا که این دوره ها ، گیرد

 .گردد خانواده ها وتثبیت  تحکیم

کارکنان استانداری و معاون یکی ازاساتید حوزه ودانشگاه کشوری،با حضور   هفته ی جاری وکه در  دراین نشست آموزشی،

محترم توسعه مدیریت و منابع و با تالش دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری و نیزهمکاری دفتر امور بانوان 

شنودی خ ،ضمن ابرازنژاد محمد ،معاون توسعه ی مدیریت و منابع انسانی استانداری اردبیل یعثوب و خانواده برگزار گردید، 

توانمندسازی کارکنان، بر اساس جهت برگزاری دوره های آموزشی  با بیان این که،آموزشیورگرم همکاران دراین دوره ازحض

این معاونت درنظردارد، بیش ازاین،زمینه های تحکیم خانواده های همکاران و طور منظم برگزار می شوده ب و تقویم آموزشی

ازطریق اجرای دوره های آموزشی عمومی وتخصصی حتی با حضوراعضای خانواده ها ونیزایجاد امکانات رفاهی برای خانواده 

موزشی ویژه خانواده مشارکت شایسته است مدرسین متخصص  از بانوان هم در دوره های آهای همکاران فراهم سازد،افزود: 

داشته باشند، عدم استقبال جدی بانوان و خانواده های آنان در شرکت در چنین دوره ها و کارگاه های آموزشی را از مظاهر 

احتمالی این امر عنوان کردند. ایشان گفتند: امیداست با برنامه ریزی های دقیق و هماهنگی های الزم میان مجموعه های 

ن امر، بتوانیم درآینده شاهد افزایش نشاط بیشتردر خانواده ها و کاهش آسیب های اجتماعی از جمله طالق دخیل در ای

 باشیم. 

با  ،درحاشیه ی این نشست  نیز دکترسیّد مهدی جوادی ،مدیرکل  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری

خانواده در آموزه های  دینی، مذهبی و فرهنگی و معارف اسالمی و نیز اشاره به جایگاه خانواده در دین اسالم و توجه به 



وجود پتانسیل های الزم در این زمینه در استان، تاکید کردند: توجه به مسائل دینی و اجرای دوره های آموزشی با حضور 

ظارت بر طرح های پژوهشی مشاورین خانواده ها و متخصصین امر و حضور مدرسین زن در دوره های آموزشی و نیز اجرا و ن

وبه همین سبب،دوره های آموزشی ویژه ی مربوط به خانواده، از ضرورت های علمی، تحقیقی و آموزشی دراستان است. 

مدیریت خانواده، می بایست بیش از این تخصصی ترو مورد توجه قرار گیرد ، چرا که این دوره ها ست که می تواند باعث 

 گردد. تحکیم وتثبیت  خانواده ها

واستاد مدعو حوزه ودانشگاه انسانی استانداری ضمن قدردانی از همکاران و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وی 

ه مدیریت خانواد یتبا محور دوره های آموزشیبرگزاری تردید  بی ":داشتند  بیانجهت حضور در کارگاه آموزشی، کشوری 

خانواده دراستان می بایست بیش  از  متولیان امورد و تحکیم خانواده ها می شوعث باکیفی  نظر چه از کمی و نظر ازچه 

 برنامه های اجرایی خویش قراردهند. تصمم گیری ها و در را این امر ،این

ایان سخنان خود بیان کردند که دفتر برنامه ریزی در تالش است دوره ها و کارگاه های آموزشی با در پ ،دکتر جوادی

 اجرا نماید.بیش ازپیش وبا کیفیتی باالتر محوریت خانواده را 

 


