
 مذیرکل دفتربروامً ریسی،وُسازی َتحُل اداری استاوذاری اردبیل،دربازدیذ ازشٍرستان ویر:

َبٍري مىذی ازتخصص ٌای  ایه تُجً بً چٍري ٌای برجستً ی داوشگاٌی َپژٌَش گران بُمی شٍرستان ویر

ایه شٍرستان می تُاوذ باشذ یٌمً جاوبً  ی ازگام ٌای مٍم درتُسعً عسیسان ،  

هذیراى  یکَ بَ ُوراُ،ببزدیذدرایي 

تْسعَ  تهعبًّکل دفبتر حْزٍ ی 

استبًذاری اردبیل  ع هذیریت ّهٌبب

ّدرراش آى هعبّى تْسعَ هذیریت 

 دفتر ،هذیرکل ّهٌببع اًسبًی ًّیس

 دفترهذیریت  اداری هبلی ّ

استبًذاری   في آّری اطالعبت ّ

کبرضٌبسبى  جوعی از ّ اردبیل

 42دردر اهْر هختلف استبًذاری 

 ، غْرت گرفت هرداد هبٍ 

 بب تطکراز،ذ هِذی جْادیدکترسّی

بخطذاراى  هعبّى، فرهبًذار،

بب اضبرٍ  ّکبرکٌبى ایي فرهبًذاری ،

کبرهٌذاى  ّجْد تٌِب یک تي ازبَ 

ٍ اًتقبل کبرکٌبى ز،عذم اجب ضص پست سبزهبًیبب ّجْد ، بخطذاری کْرائین ایي فرهبًذاری دردارای پست رسوی 

را ازهِن تریي برًبهَ ُبی کویتَ ُب ّکبرگرٍّ ُبی ضِرستبى ّاستبى بخص ُبی اداری  هحرّم بَ دیگرازهٌبطق 

ازایي  اًسبًی استبًذاری بعذ ی کویتَ سرهبیَی براسبش هػْبَ عٌْاى کرد ّگفت: استبًذاری در هربْطَ

بَ هرکساستبى  هگردرهْارد خبظ،، هجوْعَ ُبی فرهبًذاری ُب ّبخطذاری ُبی تببعَ اًتقبل از ی دیگراجبزٍ

 ی افسّد:گرچَ ُوکبراى هسئْل درایي ضِرستبى خْاستبرارتقبء رتبَ هذیرکل دفتربرًبهَ ریسی ضذ. دادٍ ًخْاُذ

بَ سبب ّجْد چٌذیي پست سبزهبًی خبلی درحبل ُستٌذ ّلکي ًببیذ تردیذ داضت کَ ایي ضِرستبى فرهبًذاری 

 اّلْیت ُبی خبظ قرارگیرد.ی اغلی هی ببیست درپرکردى ایي پست ُب  ،ایي فرهبًذاری حبضردر 

استفبدٍ سبعت دّرٍ ُبی آهْزضی عوْهی ّاختػبغی درسبل جذیذ، 08جْادی بب اضبرٍ بَ برگساری دکتر 

داًطگبُی ّاجرای دّرٍ ُبی آهْزضی هرتبط بب ًیبزُبی استبًی را ازبرًبهَ  ازاسبتیذ هتخػع ّضٌبسٌبهَ دار

ّتْجَ بیص ازپیص ُوکبراى بَ ایي دّرٍ ُبرا  درسبل جبری عٌْاى کرددرایي بخص ُبی اغلی ایي دفتر 

 خْاستبرضذ.

 یذُّص دفتربرًبهَ ریسی درایي ببزدبَ حضْر هعبّى آهْزش ّپژدکترجْادی،دربخص پژُّص ُن،بب اضبرٍ 

ُبی تبریخی ُبی ببستبى ضٌبختی ّ تبریخی پیراهْى هحْطَبررسی "طرح پژُّطیاجرای  درضِرستبى ًّیس،

بب  ی غخرٍ ای اببرر"ای ّیٌذ کلخْراى، دژ یب پٌبُگبٍ ًظبهی گلستبى، دژ بْیٌی یْغْى ّ دُکذٍی غخرٍ"دُکذٍ

دارای ،ًیری ضکبری دکترچِرٍ ی ضٌبختَ ضذٍ ای ازخْد ضِرستبى ًیر درببستبى ضٌبسی یعٌی ًظبرت ّهطبرکت 

ضِرستبى ًیر ،79ایي دفتر ازسبل ازسْی ،دکترای ببستبى ضٌبسی ّعضُْیبت علوی داًطگبٍ تربیت هذرش تِراى

زتْسعَ استبى را ازهراکسهِن گردضگری استبى عٌْاى کرد ّخْاستبر اختػبظ اعتببرات ّیژٍ بَ ایي بخص ا

ْهی ضِرستبى بداًطگبُی ّپژُّص گراى ی ّی ُوچٌیي،تْجَ بَ چِرٍ ُبی برجستَ . درخْد ضِرستبى ًیرضذ

ی گبم ُبی هِن درتْسعَ ُوَ جبًبَ ربِلْلی ّ... را ازدکتر غبدقی ،دکت ّثْقی،دکترضکبری،خبًن ُوچْى دکتر

 ضِرستبى ًیر عٌْاى کرد.


