
  اداره كل  ثبت احوال هرمزگان آموزش كاركنان اجراييكميته 

، معاونت توسعه مديريت و سرمايه  20/1/85مورخ  6326/1803ج  بخش نامه شماره /2برابر بند 

انساني مديريت و برنامه ريزي كشور، برنامه چهار ساله آموزش در كميته راهبري مورد تصويب قرار 

استان هرمزگان با توجه به اهداف كميسيون تحول اداري و در راستاي گرفت و اداره كل ثبت احوال 

وظايف ذاتي سازماني و همچنين به منظور ساماندهي به امر پژوهش در سطح اداره كل، در مهرماه 

نمود و با برگزاري دوره  "آموزش و پژوهش"اقدام به ايجاد كميته تخصصي تحت عنوان   1385سال 

به عنوان نمايندگي آموزش در استان تحت نظارت مركز آموزش و  هاي مصوب فعاليت خود را

  .پژوهش سازمان ثبت احوال آغاز نمود

كه به برنامه ريزي و . كميته مذكور شامل مديران و كارشناسان حوزه ستادي اداره كل مي باشد

هاي تصميم گيري در خصوص نحوه اجراي آموزشها و همچنين پذيرش، بررسي، اجرا و ارزيابي طرح 

  .پژوهشي و تحقيقي مي پردازد

هدف اصلي كميته پژوهش اداره كل ثبت احوال هرمزگان، برنامه ريزي، سياستگذاري و جهت دهي 

به پژوهش هاي مرتبط با ثبت احوال و ارتقاي كمي و كيفي اين پژوهشها در سطح اداره كل ثبت 

  .احوال هرمزگان مي باشد

چنين نهادينه كردن پژوهش به عنوان راهكار اصولي، ارائه كميته آموزش، پژوهش و برنامه ريزي هم

مشاوره هاي كارشناسانه براي تصميم گيري پيرامون استراتژي ها، اهداف و برنامه هاي سازمان ثبت 

  . احوال و اداره كل را هدف گذاري كرده است

هاي آموزشي با توجه به اهميت امر آموزش كاركنان، كميته آموزش و پژوهش در جهت بررسي طرح 

  .و روند اجراي آموزش ها و ارتقاء  سطح كيفي آن و ارزيابي طرح هاي آموزشي نيز گام بر مي دارد

  



  ساختار تشكيالتي كميته آموزش، پژوهش و برنامه ريزي استان

  پست و سمت در كميته  نام و نام خانوادگي  رديف

  برنامه ريزيرئيس كميته آموزش و پژوهش و  -مديركل  فرزاد افشاري نژاد  1

   كارشناس آموزش و پژوهش  مرضيه دهقاني  2

  عضو كميته -معاون امور اسناد هويتي   راشد رشيدي  3

  عضو كميته -رئيس اداره حقوقي  ماندانا مسكاني  4

  عضو كميته - رئيس امور اداري  گيتا بردبار   5

  عضو كميته - معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداري  داريوش جداوي  6

  

كه در ادامه بدانها مي . فعاليت اين كميته در دو بخش مجزا بوده و اهداف ويژه اي را دنبال مي كند

  :پردازيم

        پودمان هاي آموزشيپودمان هاي آموزشيپودمان هاي آموزشيپودمان هاي آموزشي: : : : الفالفالفالف

اصول و ويژگيهاي پودمان ها . در انگليسي است "ماژول" Modular واژه پودمان معادل لغت  

. ز براي انجام يك فعاليت شغلي استمجموعه اي از معلومات و مهارت هاي مورد نيا -1: شامل

  .بنابراين معلومات و مهارت هايي است كه كامالً مرتبط با شغل نباشد در آن ارائه نمي گردد

  .فعاليت هاي مفيد هر شغل كامالً  تفكيك گرديده و به صورت دقيق تجزيه و تحليل مي گردند - 2

شده، از ديگر آموزش ها مستقل و مجزا  هر يك از پودمان ها و يا معلومات و مهارت هاي ارائه - 3

  .بوده و هر فرد مي تواند در راستاي نيازهاي فردي خود آنها را طي نمايد



و توسط آموزش قابل رفع . بالواقع نياز آموزشي كمبودي است كه از طريق يادگيري جبران مي شود

وضع موجود و وضع مطلوب به طور كلي نياز آموزشي كاركنان عبارتست از فاصله يا شكاف بين . باشد

  در زمينه عملكرد و ساير الزامات شغلي آنان 

 

        ::::اهداف كلي اجراي پودمان هاي آموزشياهداف كلي اجراي پودمان هاي آموزشياهداف كلي اجراي پودمان هاي آموزشياهداف كلي اجراي پودمان هاي آموزشي

 باال بردن سطح دانش و آگاهي عمومي و مهارت هاي فردي �

 افزايش آگاهي هاي شغلي و تخصصي �

 به روز كردن و يكنواخت نمودن آگاهي هاي شغلي �

بحث و تبادل نظر گروهي و استفاده متقابل همكاران فراهم نمودن زمينه هاي مناسب براي  �

 از تجربيات يكديگر

 پيشرفت در مسير تحقيق دولت الكترونيك �

 ارائه خدمات صحيح، سريع و مطلوب به آحاد مردم در ميهن اسالمي �

 

در نمايندگي آموزش استان هرمزگان از ابتداي شروع به كار سعي گرديده اهداف فوق به بهترين نحو 

در سالهاي اخير دوره . ي گردد و به رشد و ارتقاي سطح اطالعات شغلي كاركنان كمك نمايدعمليات

هاي مختص به كاركنان دفاتر پيشخوان نيز به جهت آموزش كافي و الزم پرسنل اين دفاتر برگزار 

  .گرديده است

ي آموزشبا توجه به اهميت امر آموزش كاركنان، كميته آموزش و پژوهش در جهت بررسي طرح هاي 

  .سطح كيفي آن و ارزيابي طرح هاي آموزشي نيز گام بر مي دارد و روند اجراي آموزش ها و ارتقاء

  



 اداره كل ثبت احوال استان هرمزگان آموزشي  عملكرد

 

 

 

 

        ::::در ثبت احوالدر ثبت احوالدر ثبت احوالدر ثبت احوال    پژوهشپژوهشپژوهشپژوهش

هدف اصلي كميته پژوهش اداره كل ثبت احوال هرمزگان، برنامه ريزي و جهت دهي به پژوهش      

هاي مرتبط با ثبت احوال و ارتقاي كمي و كيفي اين پژوهش ها و همچنين كاربردي و اثرگذار بودن 

رات آنها در سطح اداره كل ثبت احوال هرمزگان و همچنين ايجاد رغبت در همكاران جهت انجام امو

  .پژوهشي مي باشد

كميته آموزش، پژوهش و برنامه ريزي همچنين نهادينه كردن پژوهش به عنوان راهكار اصولي، ارائه 

مشاوره هاي كارشناسانه براي تصميم گيري پيرامون استراتژي ها، اهداف و برنامه هاي سازمان ثبت 

يت ها، در خصوص اقدامات ذيل به دنبال آغاز فعال.  احوال و اداره كل را هدف گذاري كرده است

  . جلساتي برگزار گرديده است

  بررسي آيين نامه كميته آموزش و پژوهش - 1

  تهيه فرم پيشنهادي طرح پژوهش - 2

تعداد دوره  ساعت نفرساعت سرانه آموزشي

 برگزار شده

 سال دوره هاي

١٠� 

 1392 درون سازماني ٢٩ ٣٢٢ ١٢��٢

 برون سازماني ١٢ ١٧٧ ��٣

 دفاتر پيشخوان ٩ ١�٠ ���٣

٧٠ 

 1393 درون سازماني ١٨ ٢�٧ ٧��٩

 برون سازماني ٢١ ٣�٧ ١١�١

 دفاترپيشخوان � ٩٢ �٨٧

٧٨ 

 1394 درون سازماني ١٧ �٣٣ �٨١٣

 برون سازماني �٣ ��٢ ٣��٨

 دفاتر پيشخوان ٢ �٠ ١٨�٠

٧٨ 

 1395 درون سازماني ٣٣ �٩٧ ١٢٣٧٧

 برون سازماني ١٩ ١�٢ �٣٧

 دفاتر پيشخوان ٣ ٣٢ ١٣٩٨



  اعالم فراخوان عمومي جهت دريافت طرح هاي پيشنهادي مرتبط با ثبت احوال - 3

پژوهشي و اعالم جهت   بررسي و نقد پيشنهاد طرح پژوهشي و اطالع به كميته و تصويب طرح - 4

  اجرا

  ساماندهي و نظارت بر فعاليت هاي پژوهشي در سطح شهرستان هاي استان - 5

  آموزشي -برگزاري جلسات تخصصي -6

  هدايت و نظارت بر طرح هاي پژوهشي در حال اجرا توسط همكاران محقق و ارزيابي آنها   - 7

  تهيه فرم ارزيابي تحقيق - 8

  اعضا كميته جهت شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط با تحقيق و پژوهشبرنامه ريزي و معرفي  - 9

شناسايي و تعيين اولويت هاي پژوهشي ساالنه و اطالع رساني به دانشگاه ها و موسسات  -10

  پژوهشي

  پيگيري و هدايت اعضا كميته و ساير كارشناسان استان جهت شركت در همايش هفته پژوهش -11

  گاه هفته پژوهش و فناوري، استقرار غرفه دستاوردهاي پژوهشحضور مستمر در نمايش -12

  تعيين اساتيد براي دوره هاي آموزشي-13

  برگزاري همايش هفته پژوهش و برپايي و يا شركت در نمايشگاه -14
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