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نشست تبیین سیاست های آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
1401تهراناستان 



«  تحوالت جمعیتی، کسب و کار، رشد اقتصادی و اشتغال»دوره آموزشی 
برگزار شد



دومین نشست تدوین طرح پیشنهادی برنامه هفتم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی استان تهران



اجرای سرشماری آزمایشی در پیشوا، پردیس و پرند



ریزیآموزش ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه 
استان تهران



جلسه بررسی مشکالت سالن ورزشی طالئیه رودهن



نشست هم اندیشی پدافند غیر عامل در سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان تهران



دومین جلسه آسیب شناسی حوزه آمار



وابستگی دولت به منابع عمومی در برنامه هفتم توسعه بایدکم شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در نشست تدوین طرح پیشنهادی برنامه هفتم توسعه اقتصادی، 

برای توسعه و پیشرفت استان تهران، در تدوین برنامه هفتم باید وابستگی : اجتماعی و فرهنگی استان تهران گفت
.دولت به منابع عمومی کاهش و اقتصاد مبتنی بر دانش بیان و حضور بخش خصوصی تقویت می شود

عدم وابستگی در برنامه هفتم به منابع عمومی، منوط به هدایت گری و آینده نگری : اظهار داشت« عالءالدین ازوجی»
است تا تمرکز زدایی نظام درآمد و هزینه به خوبی محقق شود و عالوه بر رشد و توسعه، شاهد « سازمان کار»مناسب 

.رعایت عدالت  در بیشتر شاخص ها خواهیم بود
ا و یا عضو کمیسیون هماهنگی، تلفیق و  نظارت بر برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه برنامه  موفق باید قابلیت اجر

آینده نگری و کالن نگری، دو موضوعی است که موجب رشد : اثربخشی در سطوح کالن را داشته باشد، اظهار داشت
.فراگیر خواهد شد

وی با اشاره به عدم برخورداری برخی شهرستانها و استانها نسبت به شاخص های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
در برنامه ریزی هفتم توسعه، باید طوری عمل شود که سایر استان ها، پیرامون و یا وابسته : پایتخت، خاطر نشان کرد

.به مرکز نشود و در عین استقالل، به شاخص های مطلوب دسترسی پیدا کنند
را دو بال توسعه و پیشرفت بیان کرد « تمرکز زدایی اقتصادی»و « هزینه–نظام درآمد »، استقرار «عالءالدین ازوجی»

در اقتصاد منطقه ای، منافع حاصل از صرفه جویی در تجمع امکانات را می توان به مناطق محروم اختصاص : و افزود
.می تواند زمینه ساز این موضو ع شود« منطقه–شهر »داد و اجرای طرح 

وی، هزینه کردِ صرفه جویی ناشی از تجمع نیروی انسانی، مراکز تخصصی و درآمد باالی عمومی و غیر عمومی استان 
پیشران توسعه، برخی بستر« اقتصاد دانش بیان»برخی موضوعات مثل : تهران را بستر ساز توسعه بیان کرد و گفت

.ساز و برخی نیز بحران ساز است که اینجا نقش برنامه ریزی اهمیت بیشتری پیدا می کند
ساله برای مردم، فعاالن اقتصادی و 5تدوین برنامه با افق : رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود

برنامه ریزان، بسیار مهم است و این سازمان، وضعیت موجود و مطلوب آینده را ترسیم خواهد تا با خط مشی ترسیم 
.شده به اهداف توسعه برسیم

در برنامه هفتم توسعه، عدم دخالت : عضو کمیسیون هماهنگی، تلفیق و  نظارت بر برنامه هفتم توسعه تاکید داشت
دولت در حوزه اجرا برای حمایت از بخش خصوصی و تقویت نقش دولت به عنوان تنظیم کننده و نظارت در سطوح 

.مختلف ملی، استانی و شهرستانی، مورد توجه است



بازدید هوایی از ظرفیت  های هالل احمر استان تهران

وادامدپایگاههایتوانمندیوهاظرفیتازآذرنهمتهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانرئیس
.کردبازدیدتهراناستاناحمرهاللنجات

مدیرکلمهریزدیحامدتهران،استاناحمرهاللجمعیتعاملمدیرفتحیشاهینکهبازدیدایندر
وریتمدیسازمانعمومیروابطوریاستحوزهرئیسلهراسبیکوروشوتهراناستانداریبحرانمدیریت

تاناساحمرهاللجمعیترسانیخدمتوضعیتبررسیضمنداشتند،حضورتهراناستانریزیبرنامه
یهفشافوآبادحسنوکریمرباطاحمرهاللهایپایگاهازهواییصورتبهموجود،هایکاستیوتهران
.شدبازدید



برگزار شد« آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت»دوره آموزشی 

اراید)شدهصالحیتتعیینآموزشیموسساتویژه«دولتکارکنانآموزشنظامباآشنایی»آموزشیدوره
.شدبرگزار(فعالیتمجوز
یآموزشدورهتهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازماننگریآیندهوتوسعههایپژوهشوآموزشمرکز

برایجاریآذرماههفتمراشدهصالحیتتعیینموسساتویژه«دولتکارکنانآموزشنظامباآشنایی»
.کردبرگزار(برخط)وبیناربصورتمجوزدارایموسساتآموزشیکادروعاملمدیران

.شدبرگزارروماسکایافزارنرمبستردرنفر74برایساعتششمدتبهآموزشیدروهاین



طرح نیمه تمام در شهرستان های غرب استان تهران4۲0عزم دولت برای تکمیل 

دهزنگویوگفتدرآذرماهنهمتهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانبودجهوبرنامههماهنگیمعاون
صویبتبهکهتهراناستانغربهایشهرستانتمامنیمههایطرح:گفتسیماپنجشبکهخبریبخشبا

.رسندمیاتمامبه140۳سالپایانتاکهشودمیمورد۲40بربالغرسیده،ریزیبرنامهشورای

وبهداشتآموزش،نقل،وحملازاعمزیرساختیهایحوزهدرهاطرحاین:افزود«سلیمانیاهللحشمت»
تومانمیلیارد470بربالغآناولیهاعتباراتواستجواناناموروفرهنگکشاورزی،روستایی،آبرسانیدرمان،

.شودمی
خانه،یهتصفساختبهارستانشهرستاندربیمارستان،ساختومتروایجاداسالمشهر،شهرستاندر:افزودوی
والبفاضشبکهایجادقدس،ومالردشهرستانهایدرفاضالب،تاسیساتتکمیلکریمرباطشهرستاندر

طرحنمهمتریعنوانبهآبرسانی،طرحو(ره)خمینیامامبیمارستانتکمیلشهریارشهرستاندرآبرسانی،
.دارندقراردراولویتکهروندمیشماربهعمرانیهای
سفرمصوباتمحلازتومانمیلیارد۲00اعتبارحداقلازتهراناستانهایشهرستانتمامی:شدیادآرووی

افتتاح140۳سالپایانتاعمرانیهاطرحاعتبار،اینتخصیصباکهشدندمندبهرهجمهوریمحترمریاست
.شدخواهد



اقتصاد تهران، ظرفیت  گمشده ای دارد که باید کشف شود: استاندار تهران

انداراست«فخاریعلیرضا»ریاستبهآذرماهدوازدهمتهران،استانتوسعهوبرنامه ریزیشورایجلسههفتمین
ستاندارامعاونینحضورباوتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازمانرییس«ازوجیعالءالدین»دبیریتهران،

.شدبرگزاراستاناجراییهایدستگاهکلمدیرانو
نایدرتهراناستاندار«فخاریعلیرضا»تهران،استانبرنامه ریزیومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه

ده ایگمشهایظرفیتاقتصادی،زیرساختحوزهدرتهران،استانویژهشرایطبهتوجهبا:داشتاظهارنشست
.شودگرفتهخدمتبهوکشفتوسعهبزرگدندهچرخعنوانبهنهفتهظرفیتاینبایدکهداردوجود

ازرشدنایولیشدهحاصلرشدمناطق،بسیاریدر:شدیادآوراستکیفیامریکتوسعهاینکهبهاشارهباوی
.شودبازنگریبایدکهنبودهبرخوردارایتوسعههایقابلیت

مسایل،استانتوسعهبرایهنوزوباشدمنطبقاستانآمایشیشرایطبابایدتوسعه ایهایطرح:کرداشارهوی
آنهابهنمسولیوخصوصیبخشنخبگان،نگاهتاشودتبدیلجریانیکبهبایدکهماندهباقیمهمیوبزرگ

.شودمعطوف
:افزودوبرشمرداستانتوسعهامردرمرجعنهادیعنوانبهرابرنامه ریزیومدیریتسازماننقشتهران،استاندار

اصلحنخبگانینظراتتجمیعازشهری،توسعهبرایآینده پژوهیوموضوعاتبهوجهیچندوهوشمندانهنگاه
.برداردمهمیهایگامحوزهایندرتواندمیمدیریتسازمانکهشودمی
میقعوبلندنگاهباوشودمیمحسوبمحروماستانیکدارد،کههاییجاذبهعلیرغمتهراناستان:گفتوی
وسعهتورشدشاهدنزدیکآیندهدرتوسعه،هفتمبرنامهاجرایباوکنیمجبرانراکمبودهاوهاکاستیباید

.باشیم
ضمنتهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانرییس«ازوجیعالءالدین»نشست،اینابتدایدر

ویرپیشاندازچشمتبیینبهگذشتهسنواتدراستانتوسعهوریزیبرنامهشورایعملکردازکلیگزارشارایه
.پرداختتهراناستانتوسعه

خیبرپیشران،ظرفیت ها،وموضوعاتبرخی:گفتتهراناستاندرتوسعههفتمبرنامهاهدافبهاشارهباوی
هماهنگی،کمیسیونعضوعنوانبهتهراناستانمدیریتسازمانوهستندتوسعهبسترسازنیزتعدادیوزابحران
.استپرداختهویژهصورتبهموضوعاتاینبهتوسعه،هفتمبرنامهبرنظارتو تلفیق
را«ادیاقتصزداییتمرکز»و«هزینه–درآمدنظام»استقرارتهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانرییس

هایسازمانوظایفوعملکرداهداف،اینبهدستبابیبرایهفتمبرنامهدرکهکردبیانپیشرفتوتوسعهبالدو
.استشدهمشخصشهرستانیواستانیکشوری،



تهراناستاندرآموزشیموسسه5مجوزصدوروتمدید

برگزارآذرماهدوازدهم1401سالدرآموزشیموسساتسنجیاعتبارکارگروهجلسههشتمین
.شد
تصالحیگواهینامهمجوزتمدیدوموسسهیکصالحیتگواهیمجوزصدورنشست،ایندر

..گرفتقراربررسیموردآموزشیموسسهچهار



است« مهارت»محصول بازار « اشتغال با کیفیت»
«مهارت»بازارمحصول«کیفیتبااشتغال»کهاینبهاشارهباتهراناستانبرنامه ریزیومدیریتسازمانرییس
وسیستماکقالبدربایدونیستبانکیتسهیالتصِرفارائهآفرینی،مهارتواشتغالمشکلحلراه:گفتاست،

.شودراهبرییکپارچه،ومنسجم
ینچهارمدرآذرماهسیزدهم«ازوجیعالءالدین»تهران،استانبرنامه ریزیومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه

گیریجهتوهاظرفیتتبیینضمنمسلح،نیروهایوظیفهکارکنانآموزیمهارتملیتخصصینشست
«رتغییبهروجهان»درهاصالحیتومهارتهاوظایف،اشتغال،بنیادیتحوالتبهوظیفهنظامدرپذیریاشتغال

.پرداخت
هایمؤلفهابمناسبیارتباطعالی،ومتوسطهپایه،تحصیالتازکشورموجودآموزشینظاممتاسفانه،:شدیادآوروی

عدموآموختگاندانشبیکاریافزایشهایحوزهدرمشکالتیوجودشاهداکنونکهنداردکاربازاروپذیریاشتغال
.هستیمرفاهووریبهرهحوزهدرجدیتغییری

دادتعرویهبیافزایشمهارتها،شکافمانندموضوعاتیوظیفهنظاموانسانیسرمایهمواجههنوعدر:دادادامهوی
یرانااقتصاددرکهشودمیمطرحفعالیت،وکارجذابیتکاهشوخدماتوکاالتقاضایکمبودآموختگان،دانش

کالنگذاریسیاستدرلذا.شودتدوینراستاایندرالزمگذاریسیاستتاگیردصورتایویژهتوجههاآنبهباید
اینوکندایفاکاربازاروضعیتبهبوددرموثرینقشتواندمی«پذیریاشتغال»کلیدیموضوعاشتغال،حوزه

.بودخواهددولتتوجهموردکشورتوسعههفتمبرنامهگیریجهتدرموضوع
هوظیفنظامدرآموزیمهارتمنطقیمدلیکارائهبهادامهدرتهراناستانبرنامه ریزیومدیریتسازمانرییس

ووریبهرهاقتصادی،هایبخشدرکاروکسبتوانمندیتقویتومناسبهایمهارتتوسعهشاملکهعمومی
،مهارتایجاداقتصادی،توسعهاصلیخروجیواستدستاوردیکاشتغال:کردتاکیدوپرداختبازاردررقابت

براییفهوظنظامدرمهارتینظامتقویتشده،انجامبرآوردهایبهتوجهبا.بودخواهدکاروکسبتوسعهوکارآفرینی
هایواحدازیبرخنیازحتیوسازدفراهمآناناشتغالبرایرازمینهتواندمیترپایینودیپلمفوقتحصیلیمقاطع

.شدخواهدمرتفعها،مهارتنوعاینبهاقتصادی
سختمهارتونرممهارتشناختی،مهارتوظیفه،نظامسربازانهایمهارتوکاربازارنیازهایبارابطهدر«ازوجی»
.گیردقرارمدنظربایدسربازانآموزیمهارتطرحاجرایدرکهبرشمردقشراینکاربازاردرموفقیتکلیدرا



هدف برنامه هفتم توسعه، پیشرفت و ثبات اقتصادی همگام با عدالت است

توسعهمهفتسالهپنجبرنامههدف:گفتتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازمانبودجهوبرنامههماهنگیمعاون
دانشحوزهتقویتوفراگیرتوسعهورشدعدالت،باهمگاماقتصادیثباتوپیشرفتفرهنگی،واجتماعیاقتصادی،

.استسرزمینآمایشاسنادپایهبربنیان
در:تداشاظهارتهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطباگووگفتدر«سلیمانیاهللحشمت»

چشمسند،استانیوملیسطوحدرسرزمینآمایشباالدستیاسنادبهتوسعههفتمبرنامهکلیهایسیاستتهیه
.استگرفتهصورتایویژهتوجهاسالمی،انقالبدومگامبیانیهوکشورساله۲0انداز
ای،عهتوسنظرمورداهدافبهدستیابیبرای«مردمیدولتتحولسند»بههفتم،برنامهدردیگرسویاز:افزودوی

بجای«یمحوربرنامه»آنرویکردوشدهویژهتوجهاستانیوملیفرابخشی،وبخشیداراولویتوکلیدیموضوعات
.است«محوریحکم»

وزه هایحتوسعه،پیشران هایبرتمرکزتهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانبودجهوبرنامههماهنگیمعاون
هفتمامهبرنویژگی هایازرااستان هاهزینه–درآمدنظاماصالحواختیارتفویضوتمرکززداییساز،بستروزابحران

افقدرایراناسالمیجمهوریساله یبیستچشم اندازسندبرنامهآخرینهفتم،برنامهآنجائیکهاز:افزودوبرشمرد
.کنیمحرکتاندازچشمسنداهدافبهدستیابیراستایدربایداست،1404

نامهبرموضوعاتاینبرایاستقراروشدهشناساییهفتمبرنامهبرایکلیدیموضوع1۲:داشتاظهار«سلیمانی»
الحاتاصبرتاکیدبا«تورمکنترلواقتصادیثبات»:شاملراموضوعاتاینوی.شودنوشتهعملیاتیوجامعای

با«وریهرهبارتقایرویکردبامحورعدالتاقتصادیرشد»کار،فضایبهبودوبانکینظاماصالحاتبودجه،ساختاری
هایطبقودیجیتالاقتصادمحور،دریااقتصادپتروشیمی،ومعدنیصنایعارزشزنجیرهمسکن،انرژی،برتاکید

رانیحکم»واجتماعیتامینوبازنشستگیهایصندوق،«غذاییامنیت»وترانزیتوتجارتوتولیدایمنطقه
.کردبیان«آبمصارفومنابعیکارچه



ارتقای نظام سالمت، آمایش سرزمین، کاهش آسیب های اجتماعی، : موضوع اولویت دار شامل15: وی یادآور شد
روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور، تقویت بنیه دفاعی، مصون سازی و ارتقای تاب آوری در مقابل 

تهدیدات، اصالح الگوی کشت و افزایش بهره وری پنج درصدی آب کشاورزی، اعتالی فرهنگ عمومی، فضای مجازی و 
-شبکه ملی اطالعات، ظرفیت سازی نیروی انسانی سازمانها، اصالح نظام اداری، فعال سازی مزیت های جغرافیایی

سیاسی و تبدیل جمهوری اسالمی به مرکز مبادالت کاال و خدمات، توسعه صنعت گردشگری و صنایع دستی، تقویت 
رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و تحول قضایی نیز مد نظر است که قرار است تمامی دستگاه ها در این 

.خصوص پیشنهادات خود را ارائه تا ضمن بررسی، موضوع به شورای هماهنگی تلفیق برنامه هفتم ارایه شود
در برنامه هفتم، بر کاهش وابستگی : ریزی استان تهران افزودمعاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه 

به منابع دولتی، تقویت بازار سرمایه داخلی، جذب سرمایه خارجی و منابع بانکی تاکید شده و برای استان ها نیز 
هزینه وظایف تعریف شده است و چنانچه هر یک از بخش های -تمرکز زدایی و تفویض اختیار و اصالح نظام درآمد

استان، موضوع مهم و دارای اولویتی دارد که در برنامه نیامده، می تواند به عنوان پیشنهاد به شورای هماهنگی تلفیق 
.برنامه هفتم ارایه دهد

به طور طبیعی، شرایط : مطرح است، اظهار داشت« منطقه-شهر»با اشاره به اینکه در تهران موضوع « سلیمانی»
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تهران بر روی شهرستان های همجوار تاثیر می گذارد و بررسیها و استان ها 

نشان می به نحوی، موتور محرک اقتصاد کشور محسوب می شود ولی در عین حال، شهرستان« شهر تهران»دهد که 
این درحالی است که جمعیت برخی شهرستان های استان . های این استان از محروم ترین مناطق کشور هستند

.تهران، معادل برخی از استان های کوچک کشور است
باید به شرایط ( بدون احتساب شهر تهران)در پایان برنامه هفتم توسعه، شرایط شهرستان های استان تهران : وی افزود

.اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان های متوسط کشور برسد
برنامه ریزان استان تهران : ریزی استان تهران تاکید کردمعاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه

درصد از درآمد کشور از استان تهران 5۲هزینه در این استان هستند، زیرا بیش از -خواهان اجرای کامل نظام درآمد 
درصد است که هم اکنون خواهان سهمی همانند استان۲وصول می شود ولی سهم استان از این منابع کمتر از  های 

نفت .درصد افزایش یابد10خیز از منابع هستیم تا در فرایند اجرای برنامه هفتم و تا پایان آن، این میزان به 



جراییادستگاههایکارکنانکلیهویژهخدمتبدوتوجیهیآموزشیدورهبرگزاری

یندومداردنظردرتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازماننگریآیندهوتوسعههایپژوهشوآموزشمرکز
دستگاههایکلیهبرای(حضوریغیر)آفالینصورتبه(ساعت۶4مدتبه)خدمتبدوتوجیهیآموزشیدوره

.کندبرگزاراستاناجرایی
زاربرگسالجاریماهبهمنودیدرکهدورهاینالزماطالعاتدریافتوحضوربرایاجراییهایدستگاهکارکنان

ریال1،500،000مبلغبهدرصد%70تخفیفباومراجعهhttps://idea.thmporg.irنشانیبهشود،می
.کنندنامثبتبهاقدام

کارشناسانبا750۳۳4۲۳و750۳۳415،750۳۳41۳هایتلفنشمارهبابیشتراطالعاتبرایتوانندمیمتقاضیان
.کنندحاصلتماسپژوهشوآموزشمرکز
سازیوتوانمندآموزشگروه



عه کشورلزوم بازطراحی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی در برنامه هفتم توس

پنجبرنامهتدوینبهاشارهباتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازمانانسانیسرمایهومدیریتتوسعهمعاون
دمتخاجراییهایدستگاهبرایسازمانیساختار:گفتفرهنگی،واجتماعیاقتصادی،توسعههفتمساله

.شوداجراوطراحیبازمتفاوت،رویکردبابایدرسان
رد:داشتاظهارتهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطباگووگفتدر«شیرینعلی»

موجودالزم،قانونیهایظرفیتوراهکارهاآنهارفعبرایکهداشتوجودهاییآسیبقبلی،توسعههایبرنامه
.است
یحکمراننظام»و«انسانیمنابعمدیریت»،«سازمانیساختار»رااستانادارینظامدرعمومیمسائلوی،

الحاصهایبرنامهویژهبههابرنامهواهدافتدویندریکساندیدگاه»:داشتاظهاروبرشمرد«استانمطلوب
ذشتهگتجاربازبرداریبهره»،«(تفاوتهامدیریتبهتوجهیبی)دولتاندازهسازیمنطقیوسازمانیساختار

اطالعاتوآمارازبرداریبهرهوگردآوری»،«قبلخطاهایواشتباهاتازپرهیزهدفبابرنامههرشروعدر
دستگاهتفعالیحجموانسانینیرویتناسبویژهبهادارینظاماصالحهایبرنامهتدوینبرایکافیودقیق
ساختارموضوعاتمهمتریناز،«سازمانیساختارطراحیدرعلمیمبانیبهتوجهضرورت»و«اجراییهای

.استسازمانی
ازمانسواستخدامیاداریسازمانسطحدرادارینظاماصالحهایبرنامهپشتیبانپژوهشیمرکزاستقراروی

راستایدراستانهرهایویژگیوادارینظامهایچالشتنوعبهتوجهباهااستانریزیبرنامهومدیریت
رایبسازمانیساختارباید:گفتوخواندضروریراسازمانیساختاربازطراحیونمودنمندضابطهوچابک

.شودطراحیبازمتفاوترویکردبارسانخدمتاجراییهایدستگاه



تهراناستانمنتخبشهرسهدرآزمایشیسرشماریانجام
نجاما(پیشواوپردیسپرند،)تهراناستانمنتخبشهرسهدرامسالماهدی،«مبناثبتی»آزمایشیسرشماری

شدخواهد
ومدیریتسازماناطالعاتوآمارمعاون«افشینمسعود»برنامهومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه

درسرشمارییکبار،سال10هرتاکنون1۳۳5سالازقانونمطابق:گفتخبرایناعالمباتهراناستانریزیبرنامه
1۳99سالاردیبهشت۲4مصوبهاساسبرواستتغییرحالدرحضوریمراجعهشیوهامااست،شدهاجراکشور
.شدخواهداجرامبناثبتیشیوه هایبه1405سالسرشماریوزیران،هیأت

وسامانه هادرکهآماریواحد هایاطالعاتازمردم،بهمکررمراجعاتجایبهمبنا،ثبتیشیوهدر:افزودوی
مراجعهلبدلیمردمبرایپاسخگوییبارکاهشها،هزینهکاهشومی شوداستفادهدارد،وجودکشورمعتبرپایانه های

هجملازآمارها،کیفیافزایشوآمار هاانتشارتولیدوزمانکاهشسرعت،فزایشآمارگیری،مامورانتوسطمکرر
.است«مبناثبتی»سرشماریمزایایی
ملیستادجلسهمصوباتاساسبر:شدیادآورتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازماناطالعاتوآمارمعاون

قویتتهدفباوذیربطاجراییدستگاههایهمکاریباکهاستشدهمکلفایرانآمارمرکزمبنا،ثبتیسرشماری
درراسرشماریآزمایشیبطور،1405سالسرشمارینیازموردهایزیرساختواداریهایدادهتکمیلوبهبود
.آورددراجرابهکشورنقاطبرخی

درآمد،اجرابهکشورمنتخبمنطقه5درآزمایشیبطورگذشتهسالدریادشدهسرشماریاینکه،بهاشارهباوی
شورکهایاستانازمنتخبشهرچنددرآزمایشیبطورسرشماریایناستقرارنیزجاریسالدر:کردنشانخاطر

.اندشدهانتخابسرشماریآزمایشبرایپیشواوپرندپردیس،شهرسهنیزتهراناستاندرودرآیداجرابه
همکاریوهماهنگیباوایرانآمارمرکزهدایتباتهراناستاندرسرشماریایناجرای:افزود«افشینمسعود»

وواپیشوکریمرباطپردیس،هایشهرستانفرمانداریتهران،استانبرنامهومدیریتسازمانتهران،استانداری
کاریهمهماستانپستشرکتآنکهضمن.شدخواهدانجامپیشواوپرندپردیس،هایشهرداریمشارکتهمچنین
.داردسرشماریایناجرایدرجدیمشارکتوتنگاتنگ

دارندفرصتماهدیام۳0تایکمازهستندساکنپیشواوپرندپردیس،شهرهایدرکهشهروندانی:شدیادآوروی
آدرسبهاحوالثبتسازماننشانیتغییرسایتبهمراجعهباخودکدپستیونشانیاعالمبرای

https://www.ncr.ir/changeAddress/پایگاهدرخانوارشاناعضایوخودمشخصاتثبتبهنسبت
.نماینداقدامایرانیاناطالعات

ثبتطریقازفقطسرشماریوشدنخواهدمنازلدرببهحضوریمراجعههیچسرشماریایندر:کردتاکیدوی
.بودخواهدیادشدهاینترنتیسامانهدرخانوارهااطالعات



۱40۱دوره آموزشی در آذر ماه ۱۲برگزاری 

دستگاههایکارکنانآموزشوسازیتوانمندهدفبانگریآیندهوتوسعههایپژوهشوآموزشمرکز
..کردبرگزارجاریسالماهآذردرحضوریغیروحضوریصورتبهراآموزشیدوره1۲اجرائی،

وهیدشبنیادویژهسازیشبکهدورهتهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
حضوریصورتبهنفر۳0حضوربامدیریتدراطالعاتیهایسیستمدورهونفر۳0حضورباایثارگرانامور

.شدبرگزار
دورهنفر،44برایاجتماعیرفاهوکارتعاون،کلادارهویژهمدیریتدراطالعاتفنآوریکاربرددورههمچنین،

حکمرانیابعاددورهنفر،۶9برایتهراناستانبهزیستیکلادارهویژهسازماندهیوریزیبرنامهمبانیواصول
بهرانتهاستاندامپزشکیویژهپذیریمسئولیتوپاسخگوئیدورهونفر۶1برایاسالمدرپاسخگوییوعلوی
.شدبرگزاروبیناریصورتبهنفر40تعداد
نفر،5۲برای(کارکنانروانیبهداشت)استرسمدیریتهایعنوانبا(عمومی)آفالینهایدورهاین،برعالوه

وپیشگیرینفر،۳7برایدولتومردمارتباطالکترونیکیسامانهباآشنایینفر،8۳برایکاریزندگیکیفیت
نفر،1۶برایپزشکیهایفوریتواولیههایکمکنفر،45برایقلبیهایبیماریسازخطرعواملکنترل

.شدبرگزارنیزنفر۲0برایکارمحیطبهداشت
رومیاسکامحیطدر(آنالین)وبیناریحضوری،بصورتاجراییدستگاههایکارکنانویژهآموزشیهایدوره

.شدبرگزاراختصاصیوعمومیبصورتآفالینو
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