شرح وظایف مصوب معاونت آموزش و مشارکت های مردمی
در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
مورد تائید سازمان اداری و استخدامی کشور
دیماه 8931
 -1مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان
 .1تهیه برنامه آموزشی در زمینه محیط زیست با همکاری و هماهنگی وزارتخانه ها ،سازمان ها و
نهادهای آموزشی دولتی و غیردولتی نظیر وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری،
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان تبلیغات اسالمی ،رسانه ملی و  ...؛
 .2تهیه "برنامه درسی ملی محیط زیست" با رویکرد تلفیق مس ایل محیط زیستی و توسعه در نظام
آموزش رسمی کشور برای تمامی سطوح و مقاطع مختلف تحصیلی (پیش دبستانی ،دبستان ،متوسطه
نظری ،فنی و حرفه ای ،کار و دانش و  )...با همکاری وزارت آموزش و پرورش؛
 .3تشکیل هسته های مشورتی با دانشگاه ها ،مراکز علمی و انجمن ها برای توجه ،پردازش و نفوذپذیری
مسایل محیط زیستی در سطوح و اقشار مختلف جامعه؛
 .4برنامه ریزی در خصوص تهیه و تولید منابع آموزشی (نوشتاری ،شنیداری و دیداری) برای گروه های
مخاطب اجتماعی بر اساس نیازهای آموزش مخاطبان اجتماعی و انتقال پیام های آموزشی با شیوه
های نوین و اثرگذار در سطح جامعه؛
 .5برنامه ریزی آموزشی برای اجرای دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز مخاطبان اثرگذار اجتماعی
نظیر مراکز تولیدی ،خدماتی ،صنعتی ،نظام های مهندسی (کشاورزی ،ساختمان و  )...مشاوران،
پیمانکاران ،آزمایشگاه های معتمد ،کانون وکال و  ....با مراکز معتبر و ذیصالح؛ (بدون ارائه مدرک)
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 .6تدوین دستور العمل ها ،اهداف و راهبردهای آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان بر اساس اهداف و
راهبردهای کالن آموزش ابالغی و اسناد باال دستی (نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی و )...
بر مبنای مصوبات کمیته ی سرمایه انسانی سازمان و شورای راهبردی توسعه منابع انسانی؛
 .7طراحی و برنامه ریزی آموزشی کارکنان از طریق نیازسنجی و طراحی آموزش ها و تدوین برنامه های
آموزش سازمان (راهبردی ،پنج ساله و یك ساله) و اخذ مجوزهای الزم
 .8مدیریت ،راهبری و اجرای برنامه های تدوین شده آموزش تحت نظارت کمیته سرمایه انسانی سازمان؛
 .9ارزشیابی برنامه های آموزشی و انعکاس آن به مراجع ذیصالح؛
 .11تهیه دستورالعمل ها و ضوابط آموزشی مورد نیاز سازمان در خصوص آموزش ضمن خدمت کارکنان
براساس اسناد باالدستی؛
 .11تهیه محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره های آموزشی به صورت چاپی و الکترونیکی (آموزش
مجازی) بر اساس سرفصل های آموزشی مصوب به منظور آموزش کارکنان؛
 .12استقرار و راهبری سامانه مدیریت جامع آموزش کارکنان سازمان؛
 .13برنامه ریزی به منظور آموزش های مورد نیاز کارکنان براساس اسناد باال دستی و بخشنامه های
مراجع ذیربط از جمله تربیت مدیران و مدرس ین مورد نیاز سازمان از میان ظرفیت و استعدادهای
کارشناسان مجرب سازمان؛
 .14ایجاد و راهبری سیستم مدیریت دانش محیط زیست در کشور و بروز رسانی مستمر آن؛
 .15برقراری ارتباط علمی ،آموزشی و همکاری های مشترک با مراکز و مؤسسات آموزشی محیط زیست
داخل و خارج کشور؛
 .16تهیه و گردآوری منابع و بانکهای اطالعاتی در زمینه علوم وابسته به محیط زیست با هدف ایجاد
کتابخانه دیجیتالی؛
 .17بسترسازی برای دسترسی ،بهره برداری و تحلیل از اطالع ات دانش محیط زیستی برای سطوح مختلف
جامعه؛
 .18ارتقای فناوریهای الکترونیك در زمینه توزیع و انتشار دانش و اطالعات محیط زیستی؛
 .19تهیه و تدوین اهداف کالن و راهبردی آموزش و توانمند سازی محیط بانان و کارکنان یگان حفاظت
محیط زیست و کارشناسان مربوط بر اساس ضوابط و دستورالعمل ها و ایجاد سامانه اطالعات آماری و
مدیریت آموزش محیط بان؛
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 .21طراحی دروس آموزشی و تربیت ماموران اجرایی محیط زیست یگان حفاظت محیط زیست (اصلی و
عمومی) و تربیت مدرسین و مربیان مورد نیاز سازمان از میان ظرفیت های موجود سازمانی؛
 .21برگزاری دوره آموزشی ضابط داد گستری زیر نظر مقامات قضایی به منظور آماده کردن یگان حفاظت
سازمان برای به عهده گرفتن وظایف ضابط دادگستری هنگام مواجهه با متخلفان در امور شکار و صید
و نحوه کشف و توقیف جرایم؛
 .22برگزاری دوره های آموزشی مربوط به آشنایی با ضوابط و مقررات سازمان ،ضوابط و فنون مربوط به
استفاده از اسلحه سازمانی و ارایه دوره های آموز شی خاص با همکاری و تحت نظارت واحدهای نظامی
ذیصالح در مناطق چهارگانه؛
 .23طراحی و برگزاری دوره آموزشی حین خدمت بصورت تئوری و عملی ،دوره آموزشی عملیات صحرایی
به منظور ورزیدگی و آمادگی بدنی ماموران اجرایی محیط زیست در ارتباط با وظایف اجرایی آنها؛
 .24نیازسنجی ،طراحی و نظام مند نمودن آموزشها و تدوین برنامه راهبردی آموزش ضمن خدمت
کارکنان یگان و محیط بانان براس اس اهداف و راهبردهای کالن آموزشی سازمان؛
 .25تدوین فرآیندهای آموزشی و اجرای دوره های آموزشی تخصصی سرپرستی واحدهای شهرستانی و
مناطق تحت مدیریت سازمان و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست ادارات کل حفاظت محیط
زیست استان های کشور؛
 .26تهیه و تنظیم دوره های الزم برای آشنایی ماموران اجرایی محیط زیست کشور با وضعیت طبیعی و
مقابله با تخریب و آلودگی محیط زیست سایر کشورها و افزایش آگاهی آنها به مدیریت منابع سازمان؛
 .27تهیه دستورالعمل ها و استانداردهای مورد نیاز جهت ارزیابی صالحیت های فردی متقاضیان استخدام
حرفه محیط بانی ،ایمنی و بهداشت محیط کار محیط بانی و انجام معاینات سالمت (جسمی و روانی)
و تشکیل پرونده سالمت برای محیط بانان.

 -2دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیت اجتماعی
 .1سیاستگذاری و تدوین برنامه های آموزش غیر رسمی محیط زیست با همکاری دستگاه ها و نهادهای
مربوطه ،ادارات کل استانی و دفاتر ستادی سازمان به منظور اجرای دقیق قوانین و مقررات حفاظت از
محیط زیست در سطح کشور.
 .2بستر سازی برای اجرای طرح ها و پروژه های آموزشی مربوط به حفاظت از محیط زیست و گسترش
فرهنگ و اخالق زیست محیطی در بین آحاد جامعه
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 .3آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست با مشارکت مردم ،سازمان های مردم نهاد ،فعاالن و
عالقه مندان محیط زیس تی با بهره مندی از تلفیق دانش بومی و شیوه های نوین علمی وتجربیات
جهانی
 .4تهیه و تولید منابع آموزشی برای گروه های مخاطب اجتماعی براساس نیازهای آموزش مخاطبان
اجتماعی و انتقال پیام های آموزشی با شیوه های نوین و اثرگذار در سطح جامعه
 .5ترویج فرهنگ عمومی حفاظت از مناطق تحت حفاظت سازمان از طریق آموزش جوامع محلی با
رویکرد حفاظت مشارکتی
 .6مطالعات وتحقیقات اجتماعی محیط زیست برای دستیابی به شیوه های نوین و موثر آموزش های
همگانی محیط زیست با توجه به تجربیات ملی و بین المللی
 .7برنامه ریزی برای جلب مشارکت های مردمی و مسئولیت های اجتماعی محیط زیست در ابعاد
مختلف؛
 .8انجام برنامه ریزی الزم درراستای نهادینه نمودن مسئولیت اجتماعی در سه سطح کالن (مسئولیت
پذیری اجتماعی ساختاری) ،میانه (شرکت ها و گروه ها) و خرد (کنشگران و عامه مردم)؛
 .9شناسایی ظرفیت های جوامع بومی -محلی ،سازمان های مردم نهاد ،فعاالن و عالقه مندان محیط
زیستی و آموزش و توانمند سازی آنان در راستای مدیریت پایدار و احیای مناطق و زیستگاه های
تخریب شده یا آسیب دیده؛
 .11ساماندهی امور مربوط به سازمان های مردم نهاد و شبکه های ملی -استانی با هدف تعامل،
پاسخگویی و حل مسائل و دغدغه های محیط زیستی؛
 .11شناسایی ،مطالعه و معرفی تجربیات موفق مدیریت مشارکت بین المللی و داخلی در راستای حفاظت
از محیط زیست کشور با رویکرد مدیریت دانش؛
 .12حمایت از رویکردهای نوین در قبال بهبود سطح منطق رفتاری و ایجاد حساسیت در قبال چالش های
محیط زیستی در سطح جامعه و ارتقای سطح مطالبه گری جامعه به ویژه در خصوص روشنفکری
محیط زیست؛
 .13تدوین و نظارت بر اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به مشارکت مردمی و مسئولیت
اجتماعی در امر حفاظت از محیط زیست در سطح ملی و بین المللی؛
 .14افکار سنجی برای ت عیین مسائل محیط زیستی اولویت دار جامعه و برنامه ریزی مطابق با نیازسنجی
انجام شده و ایجاد بستر مناسب برای انجام اقدامات ضروری ،هدفمند و موثر؛
 .15تهیه و تدوین شاخص های اثربخشی و تعیین میزان تاثیر اجتماعی برنامه های آموزشی -مشارکتی
اجرا شده.

4

 -3مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست
 .1برآورد ارزش اقتصادی زیست بوم ها و منابع محیط زیستی (آب ،خاک ،هوا ،تنوع زیستی) ،همچنین
بررسی و تعیین روشهای ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطی و برآورد هزینه های خسارات
وارده به محیط زیست ناشی از طرحهای توسعه  ،عوامل آالینده و بالیای طبیعی (سیل ،زلزله و
خشکسالی ،تغییر اقلیم) و عوامل برون مرزی؛
 .2تهیه نظام دارائیهای عناصر محیط زیستی و پیشنهاد جایگاه آن در سر فصل های حساب های ملی.
(تهیه حساب های اقماری محیط زیست) و محاسبه دار ائی های محیط زیست و تعیین نسبت آنها با
تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص منطقه ای ()GNP, GDP؛
 .3بررسی و تعیین روش یا روش های قیمت گذاری عناصر اصلی محیط زیست برای برآورد دقیق ارزش
های منابع محیط زیستی و خسارات وارده به محیط زیست؛
 .4تهیه برنامه ها و معیارهای رویکردهای نوین اقتصادی در پایداری منابع (اقتصاد سبز ،اقتصاد چرخشی
و  )...با تاکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی؛
 .5تدوین دستورالعمل ها و برنامه های توسعه مشاغل سبز و سبزسازی مشاغل ،نظارت و بروز نگهداشتن
آنها با بهره گیری از مشارکت عمومی؛
 .6انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و تدوین برنامه های اجرایی در زمینه کاربرد ابزارهای اقتصادی در
حفاظت از محیط زیست؛
 .7تهیه بانك اطالعات پژوهشی و اقتصاد محیط زیست در راستای ترویج و به اشتراک گذاری اطالعات و
یافته های بدست آمده در اقتصاد محیط زیست برای کمك به حفظ محیط زیست؛
 .8تعیین اولویت های امور پژوهشی فناوری های حوزه محیط زیست با توجه به ضرورت ها و نیازهای
ملی ،منطقه ای و بین المللی؛
 .9بررسی و تصویب طرحها و پروژه های حوزه فناوری های محیط زیستی در سطح ملی (ستادی و
استانی)؛
 .11تهیه و تصویب شرح خدمات تیپ طرح ها و پروژه های فناوری های حوزه محیط زیست؛
 .11شناسایی و معرفی فناوری های نوین حوزه محیط زیست در جهت حفاظت محیط زیست؛
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 .12حمایت معنوی از تجاری سازی طرح ها و محصوالت سازگار با محیط زیست؛
 .13تعیین ضوابط و تهیه دستورالعمل کارآمد و بروز طرح ها ،اختراعات و محصوالت سازگار با محیط
زیست؛
 .14تدوین شاخص های پایداری در بخش های مختلف اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی و گردآوری
آ مار و اطالعات مرتبط با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط و لحاظ نمودن شاخص های
پایداری در تدوین برنامه های کوتاه ،میان و بلند مدت؛
 .15ترویج الگوهای توسعه پایدار تولید و مصرف در بخش های مختلف کشور ،با همکاری نهادهای ذیربط،
ادارات کل حفاظت محیط زیست و دفاتر ستادی؛
 .16انجام امور دبیرخانه ای کمیته ملی توسعه پایدار.
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