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جلسه بررسی مخاطرات زلزله در استان تهران



دیدار فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران با رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی



بازدید رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور



دوره آموزشی تعیین صالحیت مدرسان ویژه موسسات آموزشی و 
۱۴۰۱دستگاه های اجرایی در بهمن ماه 

بروخودذاتیوظائفراستایدرسازماننگریآیندهوتوسعههایپژوهشوآموزشمرکز
کشور،استخدامیواداریامورسازمان1397/08/29مورخ464185شمارهبخشنامهاساس
بهاراستاناجراییهایدستگاهوآموزشیموسساتویژهمدرسانصالحیتتعییندورهدومین
لغایت1401/11/04تاریخاز(هاشنبهسهوهایکشنبه)فردروزهایدرساعت32مدت

-زیرجدولمطابق«روماسکای»افزارنرمبستردر17:00الی13:00ساعتاز1401/11/30
مییاحتمالسواالتوبیشتراطالعاتکسبجهتاستاناجرائیهایدستگاه.نمایدمیبرگزار
تماسآموزشمرکزکارشناسانبا75033423و75033415تلفنهایشمارهطریقازتوانند
.کنندحاصل

ایدستگاههوآموزشیموسساتویژهمدرسانصالحیتتعیینآموزشیدورهدومین
.شودمیبرگزار1401ماهبهمندراجرایی



کارگروه اعتبار سنجی موسسات آموزشی تشکیل جلسه داد

و«یکوهسفیدمحمودیحسین»ریاستبهماهبهمنچهارمسنجیاعتبارکارگروهجلسهدهمین
.دشبرگزارنگریآیندهوتوسعههایپژوهشوآموزشمرکزدرکارگروهاعضایسایرحضوربا

حیطههایارتقاءوصدورتمدید،حوزههایدرآموزشیموسساتهایپروندهجلسه،ایندر
.گرفتقرارتاییدوبررسیموردآموزشی
وآموزشیخدماتکیفیتارتقاءراستایدرآموزشیموسساتسنجیاعتباراست،ذکرشایان
آموزشیموسساتبهدولتوظایفازبخشیواگذاریبرمبنیاساسیقانون44اصلتحقق

استخدامیواداریسازمان1396/9/18مورخ1558505شمارهبخشنامهاساسبرخصوصی
.پذیردمیصورتهااستانریزیبرنامهومدیریتسازمانتوسطکشور



افتتاح طرح های عمرانی متعدد در استان تهران : استاندار تهران خبر داد
همزمان با دهه فجر

ایمیزهبرپاییلزومبرفجر،دههدرمتعددعمرانیهایطرحافتتاحاعالمضمنتهراناستاندار
.کردتاکیداجراییدستگاههایتوسطبهمن22یوماهللراهپیماییمسیردرخدمت

منضتهراناستانتوسعهوبرنامهریزیشورایجلسهنهمیندرتهراناستاندارفخاریعلیرضا
ناستاسطحدرمتعددیپروژههایفجر،دههایاماهللباهمزمان:گفتفجردههایاماهللتبریک
.رسدمیبهرهبرداریبهتهران
دههایاماهللمراسمدرمردمپرشورحضورباکهداردخاصیویژگیهایامسالفجردهه:افزودوی
.شدخواهدخنثیدشمنبرنامهریزیهایفجر،
درتهراناستاناجراییهایدستگاهمدیرانتوسطخدمتمیزهایتااستالزم:شدیادآوروی

وائلمسبتوانندمدیرانبامستقیمارتباطایجادبامردمتاشودبرپابهمن22یوماهللراهپیمایی
.بگذارندمیاندرراخودمشکالت
فرایند:گفتصنعتیهایلکهساماندهیاشارهباتهراناستانتوسعهوبرنامهریزیشورایرییس
.ودبخواهدانجاماقتصادیواجتماعیمطالعاتانجامازپستهراناستانصنعتیلکه38تثبیت

ارائههبنشستایندرنیزتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازمانرئیسازوجیعالءالدین
ازموضوعاین:افزودوکرداشاره«مبنادارایی»روستاییتوسعهاجراییسندازموردینمونه

معرفیوکشفهدفباورامینشهرستاندرآنموردیمطالعهکهاستتوسعهششمبرنامهتکالیف
قالبدرمطالعهایننتایجوشدخواهدانجامتهراناستانروستاهایدرکاروکسبرستههای

.کندمیپیداتعمیمتهراناستانکلبهروستایی،مزیتبخشیوروستاییاشتغالزاییطرح
ایناهدافازارزشزنجیرهتقویتونسبیمزیتقابلیت،بررسیمحوری،نتیجه:شدیادآوروی

عمومینهادهایاعتباراتازدولت،هدایتوحمایتبرعالوهاجرا،مرحلهدرکهبودخواهدمطالعه
.شدخواهداستفادهنیزبانکیتسهیالتودولتیغیر



دوره آموزشی برای توانمند سازی کارکنان دولت۱۴برگزاری 

یددر(آفالین)ووبیناریصورتبهدولتکارکنانسازیتوانمندجهتدرآموزشیدورهچهارده
وکارکنانمدیرانبراینگریوآیندهتوسعههایوپژوهشآموزشمرکزتوسط1401ماه

.شدبرگزاراجرائیدستگاههای
:استزیرشرحبههادورهاین

:وبیناریآموزشیهایدوره
نفر30تعدادبهاجتماعیرفاهوکارتعاون،کلادارهویژه(ساعت6)سازماندهی

نفر38تعدادبهتهراناستانبهزیستیکلادارهویژه(ساعت8)فردیبینارتباطاتوبدنزبان
نفر46تعدادبهتهراناستانبهزیستیکلادارهویژه(ساعت12)نگریکلوسیستمیتفکر
نفر29تعدادبهاسالمیتبلیغاتسازمانویژه(ساعت4)اسالمیمجازاتقانونباآشنایی-4
نفر39تعدادبهمالیاتیامورسازمانویژه(ساعت8)سرپرستیمدیریتواصول-5
37تعدادبهایجادهنقلوحملوراهداریکلادارهویژه(ساعت6)ارزشمهندسیومدیریت-6
نفر
بهنقلوحملوراهداریکلادارهویژه(ساعت8)کشوریخدماتمدیریتقانونباآشنایی-7

نفر45تعدادایجاده
بهسازیخصوصیسازمانویژه(ساعت6)مدتبه(کارکنانروانیبهداشت)استرسمدیریت-8

نفر21تعداد
بهسازیخصوصیسازمانویژه(ساعت6)مافوقمدیرانباکارفنونوهاروشباآشنایی-9

نفر25تعداد
:آفالینآموزشیهایدوره



بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از بیمارستان
شهید مفتح ورامین

تانبیمارسازتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازمانرییسفجر،مبارکدههمناسبتبه
.گرفتقراردرمانیمرکزاینساختروندجریاندرنزدیکازوبازدیدورامینمفتحشهید

مدارسدرکالسهزار5همزمانافتتاحمراسموجمهوررییسبادیدارازپس«ازوجیعالءالدین»
ایناختسحالدربیمارستانازوسفرورامینبهشد،برگزارریشهرستانمیزیانیبهکهکشور

.کردبازدیدشهرستان
ساختمانیاسکلتپیشرفتپروژه،مشاوروپیمانکاربیمارستان،مدیربامشترکنشستدروی

ردممالزم،اعتباراتتامینباکهنمودامیدواریاظهاروکردتوصیفخوببسیاررابیمارستان
.شوندمندبهرهدرمانیمرکزاینخدماتاززودیبهاطرافشهرهایوورامین
یمارستان،برییسهایپیگیریازتشکرضمنتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازمانرییس

صیصتخبرایراکارپیشرفتگزارشوپیگیریراساختروندمداوم،صورتبهتاخواستویاز
.کندارائهسازماناینبهالزماعتبارات
550نونکتاواستریالمیلیاردهزارسهبربالغیادشدهبیمارستانساختهزینهاست،گفتنی
ایبربعدیاعتباراتوشدهدادهتخصیصکشوربودجهوبرنامهسازمانسویازریالمیلیارد
.شدخواهدافزودهنیزطرحتکمیل



آسیب شناسی توسعه منابع انسانی دستگاه های اجرایی استان تهران

توسعهندستدوینوانسانیمنابعتوسعهشناسیآسیبپژوهشیطرحنهاییگزارشارائهنشست
سازماندروبینارصورتبهماهبهمندوازدهمتهران،استاناجراییدستگاههایانسانیمنابع

.شدبرگزارتهراناستانریزیبرنامهومدیریت
تهرانتاناسریزیبرنامهومدیریتسازمانانسانیسرمایهومدیریتتوسعهمعاون«شیرینعلی»
برنامهابعمومیبخشانسانیمنابعتوسعههایبرنامههمترازیضرورتبهاشارهبانشستایندر

تخدمنقشمؤثرایفایودولتوظایفانجام:افزودراه،نقشهیکتدوینضرورتوتوسعههای
خشبدرانسانیمنابعجملهازادارینظاممختلفابعاددرسازیظرفیتمندنیازدولت،گزاری
.استدولتی
قالبدرایراندرانسانیمنابعتوسعه:افزودایران،درانسانیمنابعتوسعهالگویتشریحدروی

تیدولمدیریتکهاستگذاشتهشدهاجرابهوتدوینگذشتههایدههدراداریتحولهایبرنامه
.دهدمیتشکیلراایراندراداریاصالحفکریزیربناینوین
"انسانیسرمایهمدیریتبرنامه"ذیلانسانیمنابعتوسعههایبرنامهبرخی:شدیادآوروی

ایناما،استانسانیمنابعتوسعهبرناظرفوقفرعیهایبرنامهازبرخیهرچنداست،گنجاندهشده
بانیمباالدستی،اسنادهایگیریجهتباتوسعههایبرنامهحد،چهتاکهاستقابلطرحسئوال
بانیمبامقایسهدرکهاستبرخوردارالزمجامعیتازوداشتهانطباقمحیطیتغییراتونظری،
.استنبودهبرخوردارالزمجامعیتازبرنامهاینانسانی،منابعتوسعهنظری



بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ستاد فرماندهی انتظامی
غرب استان تهران

بازدیدضمنماه،بهمن16تهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانرئیس«ازوجیعالءالدین»
اینامیانتظفرمانده«ظهیریکیوانسردار»باتهران،استانغربویژهانتظامیفرماندهیستاداز

.کردگووگفتودیدارستاد
تظامیانفرماندهدیدارایندرتهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه

وپرداختتهراناستانغربانتظامیحوزهمشکالتومسائلبیانبهتهراناستانغربویژه
.شدخصوصایندرالزماعتباراتتخصیصوحمایتخواستار
ورکنانکاوقفهبیزحماتازتقدیرضمننیزتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازمانرئیس

رصادرامربوطهمقرراتوقوانینچارچوبدرالزمدستوراتتهران،استاندرانتظامیفرماندهان
.کرد
«لهراسبیکوروش»وبودجهوبرنامههماهنگیمعاون«سلیمانیاهللحشمت»بازدید،ایندر

.اشتنددحضورنیزتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطوریاستحوزهرئیس



نقش علم داده و هوش مصنوعی در سیاست گذاری و »دوره آموزشی 
«حکمرانی منطقه ای

رتصوبه«منطقهایحکمرانیوسیاستگذاریدرمصنوعیهوشودادهعلمنقش»آموزشیدوره
برگزارجاریماهبهمن24تهران،استاناجراییهایدستگاهکلمدیرانبرایوبیناروحضوری

.شودمی
پژوهشهایوآموزشمرکزتهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه

یاجرایدستگاههایمدیرانآموزشوتوانمندسازیراستایدرسازماناینآیندهنگریوتوسعه
هوشودادهعلمنقش"عنوانباآموزشیدورهیکاجرایوبرنامهریزیبهاقدامتهران،استان

.استنموده"منطقهایحکمرانیوسیاستگذاریدرمصنوعی
صورتبهیشهیدبهشتدانشگاهکامپیوترعلومگروهتماماستاد«پرندکورش»تدریسبادورهاین

هاتاناسسایرمدیرانبرایوبیناریوتهراناستاناجراییهایدستگاهکلمدیرانبرایحضوری
.میشودبرگزار12تا10ساعتازماهبهمن24دوشنبهروزدر

ازدیزیاحجمازمفیددانشواطالعاتاستخراجبهتواندمیحکمرانیدردادهعلماست،گفتنی
ازستفادهاودادهبرمبتنیتصمیمگیریبرایعمومیبخشتصمیمگیریبهبودمنظوربهدادهها،

بهینهمانجابهمیتواندمصنوعیهوشطرفیاز.کندکمکبینیکننده،پیشبرترتحلیلهای
.نمایدکمکهادولتاصلیوظایف



نقش علم داده و هوش مصنوعی در »برگزاری دوره آموزشی 
«سیاستگذاری و حکمرانی منطقه ای

«جیازوعالءالدین»ابتدادرتهران،استانریزیبرنامهومدیریتسازمانعمومیروابطگزارشبه
ی،آموزشدورهایندر:داشتاظهارسخنانیدرتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازمانرئیس
سازمانوکشوراستخدامیواداریسازمانکشور،بودجهوبرنامهسازمانکارشناسانومدیران
جراییاهایدستگاهکارشناسانومدیرانووبینارصورتبههااستانریزیبرنامهومدیریتهای

.اندکردهشرکتدورهایندرحضوریصورتبهنیزتهراناستان
یکم،وبیستقرنسمتبهنوزدهمقرنازگذرحالدرجهاندرهاسرمایهاهمیت:افزودوی

.استکردهحرکتناملموسسرمایهسمتبهطبیعیسرمایهازوبودهتغییردرحال
درگیریتصمیموسازیتصمصمدرمهمینقشمنظری،دانشکناردر«هاداده»:شدیادآوروی

«دادهعلم»بهکهاندکردهپیشرفتجاییتااخیردههدودرودارندایمنطقهوملیسطح
لمعدرتااندشدهتبدیلمصنوعیهوشبهوعجینفناوریباهادادهاینواستگرفتهشهرت

.کندپیداخاصیجایگاهونقشمدیریت،
نوعیمصهوشبانزدیکیارتباطامروزدنیایتحوالت:گفتآموزشیدورهایندر«پرندکوروش»

نیزنیاددروداشته«دادهعلم»ازاستفادهوپردازشدرمهمیبسیارنقشنیزانسانینیرویودارد
.استشدهحوزهایندرفراوانیهایگذاریسرمایه

ردمواطالعاتیهایسیستمواطالعاتفناوریازاستفادهگسترشبادادهعلم:داشتاظهاروی
عاتاطالداده،هایپایگاهوعظیممنابعازاستخراجوکاوشباواستگرفتهقرارهاسازمانتوجه

.آیدمیبدستریزیبرنامهبرایشدهپنهانگرانبهای



هزار نفر از اتباع خارجی به صورت غیررسمی در تهران حضور ۴۰۰
دارند

درکهچالشیمهمترین:گفتتهران،استانبرنامهریزیومدیریتسازمانبودجهوبرنامههماهنگیمعاون
.استمهاجرتموضوعهستیم،مواجهآنباتهراناستان

ردتهراناستانبرنامهریزیومدیریتسازمانبودجهوبرنامههماهنگیمعاون«سلیمانیحشمتاله»
:فتگاستاناینبودجهدربارهتهراناستاندرمهاجرتوضعیتبهاشارهباایلناخبرنگارباگفتوگو
اینبیشترومیکنندمهاجرتتهراناستانبهنفرهزار250متوسططوربهساالنهتقریبامتاسفانه

اناستغربجنوبوجنوباینکهواسطهبهومیشوندمستقرتهراناستانشهرستانهایدرجمعیتها
تقرمسمناطقایندرجمعیتاینداردصنعتیفضاهایواسطهبهبیشتریجمعیتیگشایشتهران

.میشوند
داریمتهراناستانبهمهاجرتمدلسهما:دادادامهتهراناستانبهمهاجرتمدلهایبهاشارهباوی

ازمهاجرتمهاجرت،مدلدومین.استتهراناستانبهاستانهاسایرازمهاجرتمهاجرت،مدلاولین
دهشتمامهزینهبودنباالواسطهبهاخیرسالهایدرکهاستتهراناطرافشهرستانهایبهتهرانشهر

دوقریبات.استاتباعمهاجرتنیزمهاجرتنوعسومین.استگرفتهشدتاتفاقاینتهرانشهردرزندگی
.دارندحضورتهراندرغیررسمیصورتبهاتباعهزار400بهنزدیکومهاجررسمیاتباعنفرمیلیون
تراکمرینبیشتاینکهبیانباتهراناستانبرنامهریزیومدیریتسازمانبودجهوبرنامههماهنگیمعاون

ستانشهر6درنیزمهاجرجمعیتبیشتر:کردتصریحاست،بهارستانشهرستاندرکشورجمعیتی
رداینمیشوند،ساکنشهریارومالردقدس،رباطکریم،اسالمشهر،تهراناستانغربجنوبوجنوب
هزاریعنی.استتهراناستانکلمساحتدرصد13.6مجموعدرمناطقاینمساحتکلکهاستحالی

.استمربعکیلومتر841وهزار13نیزتهراناستانمساحتکلکهحالیدراستمربعکیلومتر888و



پایش زمانی و مکانی تغییرات پوشش زمین در ایران

جندهسنهایدادهنتایجازگیریبهرهباایراندرزمینپوششتغییراتمکانیوزمانیپایش
.شدتشریح«2سنتینل»ماهواره

ریزینامهبرومدیریتسازمانمکانیاطالعاتونقشهگروهرئیس«غیبیمحمد»توسطپایشاین
2021و2017سالهایدرزمینپوششوضعیتوتغییراتآن،نتایجوشدهتهیهتهراناستان

.کندمینمایانرامیالدی
کاراینارائهنشستدرتهراناستانریزیبرنامهومدیریتسازمانرئیس«ازوجیعالءالدین»

هاییبآسموجبتهران،استانویژهبهکشوردراراضیکاربریتغییرات:داشتاظهارتحقیقاتی
.استداشتههمراهبهرامحیطیزیستهایبحرانوشدهسرزمینیآمایشبهجدی
توسعه:افزودگیرد،صورتسرزمینآمایشسنداساسبربایدتغییراتهرگونهاینکهبهاشارهباوی

بیعی،طبالیایبروززماندرکند،میاشغالرامراتعوبایراراضیکههاحاشیهگسترشوشهرها
هتوجموضوعاینبههاسیاستگذاریدربایدکهشودمیناپذیریجبرانهایخساراتموجب
.شود
یتفصیلطرحوروستاهاهادیطرحدربایدمهمپایشایناطالعاتوهادادهکهکردتاکیدوی

.گرددزمینیزیرمنابعوزمینتخریبمانعتاگیردقرارتوجهموردشهرها
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