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پیشگفتار
مركز مطالعات برنامهريزي شهري و روستايی سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
به منظور افزايش كارآيی ،سطح دانش و مهارت ،توسعه آگاهیها ،بهبود وظايف
مديريتی كاركنان شهرداريها ،دهياريها و شوراهاي اسالمی شهر و روستا و در
راستاي شرح وظايف خود جهت اجراي هر چه بهتر اهداف آموزشی ،اقدام به تهيه و
ابالغ دستورالعملها و شيوهنامه هاي آموزشی مینمايد .اين دستورالعملها و شيوه
نامهها در راستاي ساماندهی و گسترش آموزشهاي كاربردي ،افزايش اثربخشی و
بهرهوري آموزش ،بهرهگيري روشهاي نوين آموزش ،ايجاد انگيزه و هويت بخشی به
كاركنان شهرداريها و دهياريهاي كشور با رويکرد ارتقاء سطح و بهبود كيفی منابع
انسانی شهرداريها و دهياريهاي كشور تهيه و تدوين و به استانداريها ابالغ
میشوند.
بديهی است ،تحقق كامل چشم اندازها و نيل به اهداف و رويکرد فوق در بستر
مشاركت فعال و همه جانبه همه دست اندركاران حوزه آموزش شهري و روستايی در
كشور تحقق پذير خواهد بود .اميد است در سايه عنايات الهی با هم افزايی انديشهها و
توجه به دستورالعملها و شيوهنامههاي اين كتاب در آينده پيش رو ،بيش از پيش
موجبات توسعه منابع انسانی شهرداريها و دهياريهاي كشور فراهم شود.
اسمعیل زیارتی نصر آبادی

رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی
اسفند ماه 1398
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به نام خدا
مقدمه

1

سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ،معاونتهاي هماهنگی امور عمرانی
استانداري ،شهرداريها و دهياريهاي كشور در انجام امور آموزشی و پژوهشی مرتبط
با حوزه كاري خود ،مفاد اين مرامنامه را مد نظر داشته و خود را ملزم به رعايت آن
میدانند:
اخالق عمومی:
-

به كارگيري تمامی توان و نيرو در جلب رضايت و خشنودي خداوند با ارايه هر چه
بهتر و بيشتر خدمات
در نظر داشتن مصالح ملی و سرلوحه قرار دادن پيشبرد و توسعه كشور در كليه
فعاليتها
داشتن روحيه همکاري و مشاركت
رعايت اصل رازداري ،وفاي به عهد و مسئوليتپذيري
مهرورزي ،برخورد صميمانه ،احترام آميز و نقدپذيري
رعايت نظم و انضباط و ايجاد محيطی آرام و سالم جهت انجام هر چه مطلوبتر
امور
تواضع و فروتنی ،صبر و شکيبايی ،وقار و متانت و صداقت در رفتار و گفتار
كوشش در راستاي ارتقاي مستمر دانش و تخصص علمی و شغلی كاركنان
شهرداريها و دهياريها

اخالق آموزشی:
 تالش براي اجراي برنامههاي آموزشی هوشمندانه و شايسته براي كاركنانشهرداريها و دهياريها
 توجه به نوآوري و خالقيت ،بهرهگيري از تکنولوژي هاي نوين آموزش و استفادهاثر بخش از فنآوري نوين
 سياستگذاري ،مديريت و راهبري مناسب برنامههاي آموزشی شهرداريها ودهياريهاي كشور
 نيازسنجی و اثر بخشی منظم برنامههاي آموزشی ايجاد فضاي رقابتی و سالم در اجراي برنامه هاي آموزشی .1ابالغ  63710مورخ  1398/12/21سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
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التزام به قوانين ،دستورالعملها و شيوهنامههاي آموزشی
پايبندي به برنامه آموزشی و نظام جامع آموزش
رعايت عدالت و انصاف در ارزيابیهاي آموزشی
رعايت عدالت آموزشی براي كاركنان در كليه سطوح اداري
توجه به توسعه منابع انسانی شهرداريها و دهياريها و توسعه دانش حرفهاي و
مهارتی كاركنان
اطالعرسانی مناسب برنامهها ،كارگاهها و رخدادهاي آموزشی
بهرهگيري از اساتيد و مدرسان نخبه ،توانمند و با تجربه

اخالق پژوهشی:
 نيازسنجی مستمر و تعيين اولويت هاي پژوهشی ايجاد فضاي رقابتی جهت انجام كارهاي پژوهشی از طريق اعالم فراخوان عمومی توجه به نوآوري و خالقيت در امور پژوهشی توجه به مسائل و چالشهاي روز مديريت شهري و روستايی توجه به اصل اصيل بودن و كاربردي بودن پژوهشها و مطالعات رعايت حقوق مالکيت فکري و معنوي پژوهشها اهتمام در صيانت از يافتههاي پروژههاي محرمانه اهتمام در بهرهگيري از ظرفيت مشاوران حقيقی و حقوقی و شركتهايدانشبنيان و نخبگان جوان علمی
 تعامل و ارتباط دوسويه و موثر با مراكز علمی ،پژوهشی و تحقيقاتی جديت و دقت علمی در انجام و نظارت بر پژوهشها در چارچوب شرح خدمات ارزيابی منصفانه پژوهشها ،طرحها و پايانامهها به اشتراک گذاشتن يافتههاي علمی و پژوهشی در سطح كشور كاربست نتايج تحقيقات و پژوهشهاي انجام شده اخالق اجتماعی: حفظ منزلت و جايگاه حرفهاي و تعامالت اجتماعی اهتمام و تعهد به توسعه فرهنگی جامعه به خصوص كاركنان شهرداريها ودهياريها
 احترام به هنجارهاي اجتماعی و توسعه اخالق شهروندي توسعه آموزشهاي شهروندي با بهرهگيري از ظرفيتها و فرصتهاي در اختيار -توسعه اخالق و تعامالت اجتماعی در برخورد با مردم
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اخالق سازمانی:
-

مشاركت و مسئوليت پذيري و حداكثر توان در راستاي تحقق اهداف سازمانی
ترجيح منافع سازمانی بر منافع شخصی
صيانت از اموال و منابع در دسترس
اهتمام به رشد فرهنگ سازمانی
احترام به همکاران و حفظ شان و منزلت آنها
التزام به ارزشها و اهداف ،برنامهها و قوانين سازمان
رعايت نظم و انضباط كاري و حضور به موقع در محل خدمت
توجه به بهره وري و اثر بخشی امور
تالش در جهت ارتقاء سطح دانش فردي و تعامل حرفهاي با همکاران
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12

مقدمه
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1

برگزاري همايشهاي علمی و نمايشگاه هاي تخصصی به عنوان جزيی از فرايند
مديريت دانش در عرصهي مديريت شهري و روستايی به منظور برقراري و تقويت
ارتباط ميان اعضاي علمی اين حوزه و مديريت محلی ،تبادل انديشه و تجربه و ارائه
يافته ها و دستاورد هاي جديد ،امري ضروري است .مركز مطالعات برنامه ريزي شهري
و روستايی به استناد ماده  3آيين نامه ضوابط و استانداردهاي ساماندهی همايش هاي
دستگاه هاي اجرايی سازمان امور اداري و استخدامی و به منظور ارتقاء بهره وري
همايش ها ،جلوگيري از صرف هزينه هاي غيرضرور ،منطبق كردن عناوين ،موضوعات
و مباحث همايشها با مأموريتها ،سياستها و وظايف اصلی سازمان ،شهرداريها و
دهياريهاي كشور ،ضوابط مربوط به ساماندهی برگزاري ،مشاركت و حمايت از همايش-
ها و نمايشگاهها اقدام به تهيه «نظام نامه همايشها و نمايشگاههاي مديريت شهري و
روستايی» نموده است.
ماده:1اهداف

 1-1ارتقاء سطح كيفی و اثربخشی همايش هاي علمی و نمايشگاههاي تخصصی حوزه
مديريت شهري و روستايی
 2-1ساماندهی و نظاممند نمودن همايشها با رويکرد تقويت مديريت دانش در
مديريت شهري و روستايی كشور
 3-1آشنايی با آخرين دستاوردهاي علمی و اجرايی در حوزه مديريتهاي محلی و
تبادل تجربيات
ماده: 2تعاریف

 1-2سازمان :سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور
 2-2مركز :مركز مطالعات برنامهريزي شهري و روستايی
 3-2كارگروه سازمان :كارگروه آموزش و توانمندسازي سازمان
 4-2كميته استان :كميته اجرايی آموزش و توانمندسازي استان
 5-2همايش :هرگونه كنفرانس ،كنگره ،سمپوزيم ،سمينار و نظاير آن كه در داخل
كشور برگزار شده و شركت كننده میتواند به منظور بهرهمندي از آخرين يافتههاي
علمی و تبادل نظر با صاحبنظران ،با توجه به شرايط اين نظام نامه در آن شركت
نمايد.

 .1ابالغ  18700مورخ  1398/04/17سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
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 6-2همايش محلی :همايش علمی است كه با شركت صاحبنظران يک واحد
جغرافيايی خاص برگزار می شود و معموالً مسائل آن واحد (شهر،شهرستان و )...را
مورد بررسی قرار می دهد.
 7-2همايش منطقه اي :همايش علمی است كه با شركت صاحبنظران يک منطقه
جغرافيايی خاص برگزار می شود و معموالً مسائل آن منطقه را مورد بررسی قرار می
دهد.
 8-2همايش ملی :همايشی است كه با شركت صاحبنظران از سراسر كشور و به زبان
فارسی برگزار می گردد.
 9-2همايش بين المللی :همايشی است كه با مشاركت يک يا چند سازمان يا انجمن
تخصصی خارجی در ايران برگزار گردد و داراي هدف و موضوع بين المللی باشد.
همچنين بخشی از سخنرانی ها و مقاله هاي علمی توسط شركت كنندگان خارجی
ارائه شود.
 10-2نمايشگاه :نمايشگاه عبارت است از فضاي مناسب كه در آن عرضه كنندگان و
بازديد كنندگان می توانند با فعاليت هاي سازمان يافته و هماهنگ به مبادله كاالها،
خدمات و اطالعات بپردازند ،نمايشگاه محل تالقی عرضه كنندگان و بازديدكنندگان
است ،نمايشگاه محل ارائه تفکر جديد است ،محل مبادله اطالعات و محل ارائه
ابتکارات ،اختراعات و ابداعات است.
 11-2شركت كننده :منظور از شركت كنندگان در اين نظام نامه ،افراد حقيقی و
حقوقی وابسته به سازمان ،شهرداريها ،سازمانهاي وابسته به شهرداري و دهياري است
كه متقاضی شركت در همايشها و نمايشگاههاي داخلی باشد.
ماده  :3اعضاء و وظایف کارگروه :

الف)اعضاء کارگروه سازمان
اعضاي كارگروه سازمان متشکل از اعضاي كارگروه آموزش و توانمند سازي سازمان
است و بنابر ضرورت و موضوع همايش از معاونت ها و دفاتر تخصصی سازمان نيز
دعوت خواهد شد.
ب)وظایف کارگروه سازمان

 -1بررسی و اعالم نظر پيرامون همايش ها و نمايشگاه هاي پيشنهادي؛
 -2تعيين سهميه افراد شركت كننده و استانها در همايش ها و نمايشگاه ها؛
 -3بررسی نحوه مشاركت مالی و معنوي سازمان و شهرداري ها در همايش ها و
نمايشگاه ها؛
 -4تصويب و ابالغ همايش ها و نمايشگاه هاي كارگروه به استانها؛
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 -5انتخاب و اعزام ناظر يا ناظران جهت نظارت بر حسن اجراي همايش و نمايشگاه ها؛
 -6ساير مسائل مربوطه حسب نظر اعضاي كارگروه؛
تبصره : 1تصميم در خصوص برگزاري برخی همايشها و نمايشگاه ها كه به دليل
محدوديت زمان امکان برگزاري جلسه كارگروه مقدور نيست به مركز مطالعات برنامه
ريزي شهري و روستايی واگذار می شود.
تبصره  : 2تاييد نهايی برگزاري و شركت در نمايشگاههاي تخصصی ملی از سوي
شوراي معاونين سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور صورت می پذيرد.
ج-اعضای کمیته استان

 اعضاي كميته استان مشتمل بر اعضاي كميته اجرايی و توانمند سازي استان بهرياست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداري می باشد.
د) وظایف کمیته استان

 -1بررسی و اعالم نظر همايش ها و نمايشگاه هاي پيشنهادي شهرداري ها و
دهياري ها ي استان و شركت هاي پيشنهاد دهنده همايش ها و نمايشگاه ها؛
 -2بررسی نحوه مشاركت مالی و معنوي در همايش و نمايشگاه ها؛
 -3تصويب و اعالم همايش ها و نمايشگاه ها به كارگروه سازمان؛
 -4بررسی مشخصات افراد شركت كننده در همايش و نمايشگاه ها و اعالم به
كارگروه سازمان؛
 -5بررسی ساير مسائل مربوطه.
ماده :4ضوابط برگزاری  /مشارکت

شرايط همايش ها و نمايشگاه ها جهت برگزاري يا مشاركت به شرح ذيل ميباشد:
 -1استفاده از خدمات بخش خصوصی براي برگزاري همايش توسط سازمان و
شهرداريها و دهياريهاي كشور ،بايستی براساس فراخوان و مذاكره ،با توجه به اعتبار و
سوابق كاري آنها صورت گيرد.
 -2همايش ها و نمايشگاه ها بايد در راستاي حل بخشی از نيازهاي مديريت شهري و
روستايی و يا ارائه دستاوردهاي نوين در جهت توسعه شهري و روستايی باشد.
 -3برگزاركنندگان از مراكز و موسسات آموزشی و پژوهشی و يا نهادهاي دولتی و
عمومی و خصوصی بوده كه به طور مستقل و يا مشترک در حوزه تخصصی خود،
نسبت به برگزاري همايش اقدام نمايند.
 -4برگز ار كننده همايش و نمايشگاه می بايست مجوز رسمی برگزاري را از مراجع
ذي صالح داشته باشد.
 -5برگزار كننده همايش و نمايشگاه می بايست ساختار علمی و اجرايی متناسب با
موضوع داشته باشد.
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 -6محورها و اهداف همايش میبايست بر اساس مسايل و نيازهاي روز مديريت
شهري و روستايی باشد.
 -7شركت افراد حقيقی و حقوقی وابسته به شهرداري ها ودهياري ها در تمامی
همايش ها و نمايشگاه ها بايستی در حوزه شرح وظايف و ماموريت آنها بوده و داراي
توجيه كافی باشد.
 -8گزارش حضور در همايش و نمايشگاه میبايست به دستگاه اعزام كننده ارايه
شده و گزارش نهايی همايش به استان و مركز ارسال گردد.
 -9مرجع تصميم گيري در خصوص افراد اعزامی كميته استان در سطح استان و
كارگروه سازمان در سطح ملی می باشد.
ماده  :5مرجع صدور مجوز

 -1مرجع صدور مجوز برگزاري  /مشاركت سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
در همايشها و نمايشگاههاي ملی و منطقه اي ،كارگروه سازمان خواهد بود.
 -2مرجع صدور مجوز برگزاري/مشاركت شهرداريها و دهياريها در همايش ها و
نمايشگاه هاي محلی كميته استان میباشد.
تبصره  :1با توجه به تفويض اختيار صورت گرفته به كارگروه آموزش و توانمندسازي در
سطح كالنشهرها ،مرجع صدور مجوز برگزاري يا مشاركت در همايش ها و نمايشگاه ها
در سطح كالنشهرها برعهده كميته مذكور در شهرداري بوده و اين كميته موظف به
هماهنگی با مركز می باشد.
تبصره  :2درخواست برگزاري يا مشاركت در همايش ها و نمايشگاه ها توسط شهرداريها
و دهياريها بايد حداقل يک ماه قبل از برگزاري توسط كميته استان به مركز ارسال
گردد.
تبصره  :3حضور در همايش ها و نمايشگاه هاي بينالمللی كه در خارج از كشور برگزار
می گردد ،مشمول آيين نامه سفرهاي هاي خارجی و ساير ضوابط ابالغی وزارت
كشورخواهد بود كه متعاقباً اعالم خواهد شد.
تبصره :4همايش ها و نمايشگاه هايی كه از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي
كشور حمايت و تاييد می شوند به استان ها اطالع رسانی خواهد شد.
تبصره  :5با توجه به اينکه بعضی از همايش ها و نمايشگاه ها توسط مراكز دولتی مورد
حمايت قرار می گيرند از اينرو به منظور بررسی و و حدت رويه الزم است از كارگروه
سازمان استعالم الزم صورت گيرد.
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ماده  :6ارزیابی و نظارت

 نظارت بر حسن اجراي همايش و نمايشگاه ها بر عهده كارگروه سازمان می باشد. به منظور سنجش كيفيت برگزاري همايش و نمايشگاه ها ارزيابی در قالب فرمهاي نظر خواهی از شركت كنندگان انجام می شود و نتايج پايش نهايی پس از تاييد
كميته استان به كارگروه سازمان ارسال خواهد شد.
ماده  :7صدور گواهی نامه آموزشی
 گواهی نامه هاي آموزشی می بايست در چارچوب ضوابط و مقررات دستور العملهاي آموزشی شهرداري ها و دهياري ها صادر شود.
 صدور گواهی نامه هاي آموزشی در سطح محلی منوط به تصميمات كارگروهاستان و در سطح ملی و منطقه اي منوط به تصميمات كارگروه سازمان است.
ماده  :8مسئوليت حسن اجراي مفاد اين نظام نامه برعهده مركز مطالعات برنامه
ريزي شهري و روستايی در سطح ملی و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداري در

سطح استان می باشد.
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مقدمه

مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها
1

اين شيوهنامه به منظور ساماندهی ،تسهيل و انتظامبخشی هزينهكرد اعتبارات آموزشی
شهرداري ها موضوع بخشنامه بودجه شهرداري ها تهيه و تا زمان ابالغيه آتی ،مالک
عمل در نحوه هزينهكرد اين اعتبارات خواهد بود.
ماده  -1طبق بخشنامه بودجه شهرداري ها هر ساله سهمی از اعتبارات شهرداري هاا
بر اساس سياستهاي ابالغی سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به امر آموزش و
پژوهش تخصيص میيابد و شهرداري می تواند اعتبارات مذكور را پس از طی ترتيباات
قانونی از طريق است انداري هزينه نمايد .از اين رو با توجه به تعدد شهرداري ها و پايين
بودن سهم اعتبارات موصوف براي هر شهرداري ،سازماندهی ،مديريت ،اجارا و نظاارت
بر نحوه هزينه كرد اعتبارات مصوب بر عهده استانداري (دفتر اماور شاهري و شاوراها)
میباشد.
تبصره :حداقل دوسوم اعتبارات آموزش و پژوهش شاهرداري هاا مای بايسات در امار
آموزش كاركنان شهرداري ها ،سازمان ها و موسسات وابسته هزينه شود.
ماده  -2شهرداري مکلف است وفق بودجه مصوب خود ،ساهم مرباوط باه اعتباارات
آموزش و پژوهش را بر اساس سازوكارهاي تعيين شده از سوي استانداري هزينه نمايد.
ماده  -3استانداري به منظور هزينهكارد مطلاوب اعتباارات آماوزش شاهرداري هاا
میبايست اقدامات ذيل را معمول نمايد:
 .1بررسی و اولويت بندي نيازهاي آموزشی شهرداري هاي استان
 .2تاييد نيازهاي آموزشی احصاء شاده در كميتاه اجرايای آماوزش و توانمندساازي
استان
 .3ارسال مصوبات كميته اجرايی استان به مركز مطالعات برنامه ريزي شاهري جهات
طرح و تصويب در كميته راهبري آموزش و توانمندسازي
 .4استعالم بهاي خدمات آموزشی مورد نياز شاهرداري هاا باا رعايات صارفهوصاالح
شهرداري ها از حداقل  3مجري ذيصالح
 .5بررسی استعالمات واصله يا انتخاب مجري يا مجريان ذي صاالح از طرياق كميتاه
اجرايی آموزش و توانمندسازي استان
 .6انعقاد تفاهم نامه فی مابين معاونت هماهنگی امور عمرانای باا مجاري ياا مجرياان
ذيصالح منتخب

 .1ابالغ  56583مورخ  1397/11/09سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
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 .7ابالغ سرفصلهاي آموزشی ،هزينه دوره هاا ،نحاوه و فرآيناد ثباتناام و چگاونگی
پرداخت هزينه به حساب مجري يا مجريان طرف تفاهمنامه با توافق طرفين
 .8تعيين و اعالم شماره حساب اختصاصی مجري يا مجريان برگازاري دوره آموزشای
مستند به تفاهم نامه و ساپس مکاتباه از ساوي معاونات همااهنگی اماور عمرانای باا
شهرداري ها جهت واريز وجه آماوزش باه حسااب ماذكور باراي آماوزش ماديران و
كاركنان شهرداري ها
 .9تعيين زمان و مکان برگزاري دورههاي آموزشی با توافق طرفين و ابالغ به مجاري
يا مجريان و شهرداري هاي استان
 .10حضور نماينده كميته اجرايی آموزش و توانمندسازي استان در دورههاي آموزشای
شهرداري ها و انجام ارزيابی كمای و كيفای دورههاا باا اخاذ نظار فراگياران و ارائاه و
جمعبندي به كميته مربوطه
تبصره :1امک ان انعقاد تفاهم نامه يا قرارداد مستقل براي شهرداري هاي مراكز استان(به
استثناء كالن شهرها) پس از تاييد كميته اجرايی آموزش و صرفاً با مجريان انتخاب
شده كميته اجرايی آموزش وجود خواهد داشت.
تبصره :2كالن شهرهاي مشهد ،اصفهان ،شيراز ،تبريز،كرج ،قم و اهواز حسب تفاويض
اختيااار صااورت گرفتااه باار اساااس ابالغيااه شاامار 25939مااورخ1397/05/30پااس از
نيازسنجی آموزشی و اولويت بندي آنها نسبت به طارح و تايياد آن در كميتاه اجرايای
آموزش آن شهرداري اقدام می نمايند .برنامه آموزشی شهرداري هاي كالن شهرها پس
از تصويب در كميته راهبري آموزش و توانمند سازي سازمان شاهرداري هاا و دهيااري
هاي كشور قابليت اجرايی خواهد داشت .شهرداري كالنشهرها نسبت به اجرايی نماودن
برنامه آموزشی مصوب در چارچوب آيين نامه مالی شهرداري ها اقدام می نمايند.
ماده  -4كميته اجرايی آموزش و توانمندسازي استان موظف است در برنامه آموزش
شهرداري هاا عاالوه بار آماوزشهااي حضاوري ،اجاراي سافرهاي آموزشای داخلای،
آموزشهاي مکاتبه اي و الکترونيک و مانند آن را در چارچوب ضوابط ابالغی پيشبينی
نمايد.
ماده  -5اعتبارات موضوع اين شيوهنامه صارفاً مای بايسات باراي اجاراي دورههااي
آموزشی و پژوهشهاي مورد نياز شهرداري ها هزينه شود و هزيناهكارد آن در اماوري
همچون ساخت يا تجهيز مراكز آموزشی و مانند آن ممنوع میباشد.
ماده  -6دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداريها و شهرداري هااي كاالن شاهرها
میبايست يک نسخه از تفاهم ناماه آموزشای را منضام باه گازارش نحاوه هزيناهكارد
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اعتبارات موضوع اين شيوه نامه وفق جدول زير تکميل و حداكثر تا پايان سال مالی باه
مركز مطالعات برنامهريزي شهري و روستايی ارسال نمايند.

شهرداري

ميزان اعتبار
پيشبينی شده
در بودجه
مصوب (هزار
ريال)

اعتبارات
آموزشی
هزينه شده
(هزار ريال)

سهم بخشهاي آموزش (هزار ريال)
آموزش
حضوري

آموزش غير
حضوري

سفر
آموزشی

مالحظات

ماده  -7عالوه بر اعتبارات موضاوع بخشانامه بودجاه شاهرداري هاا ،اساتانداريهاا
میتوانند از ساير محل هاي اعتباري كه منع قاانونی نداشاته باشاد باا تأيياد معاونات
هماهنگی امور عمرانی استانداري براي آموزش شهرداري ها هزينه نمايند.
ماده  -8استانداري و شهرداري موظف است تمهيدات و تضامين الزم جهات حسان
انجام تعهدات طرف قرارداد ،در تفاهم نامه فی مابين پيش بينی نمايد.
ماده  -9مسئوليت نظارت بر نحوه هزينهكرد اعتبارات آموزشی در ساطح اساتان بار
عهده معاونت همااهنگی اماور عمرانای اساتانداري و در ساطح ملای مركاز مطالعاات
برنامهريزي شهري و روستايی سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور میباشد.
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شیوهنامه نحوه هزینهکرد اعتبارات آموزشی دهیاریهای کشور
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1

اين شيوه نامه به منظور ساماندهی ،تسهيل و انتظامبخشی هزينهكارد بهيناه اعتباارات
آموزشی دهياريها ،موضوع بخشنامه بودجه دهياريها تهيه و تاا زماان ابالغياه آتای،
مالک عمل در نحوه هزينهكرد اين اعتبارات خواهد بود.
ماده  -1طبق بخشنامه بودجه دهياري ها هر ساله سهمی از اعتبارات دهيااريهاا بار
اساس سياست هاي ابالغی سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به امار آماوزش و
پژوهش تخصيص میيابد و دهياري می تواند اعتبارات مذكور را پاس از طای ترتيباات
قانونی از طريق استانداري هزينه نمايد .از اين رو با توجه به تعدد دهياريهاا و پاايين
بودن سهم اعتبارات موصوف براي هر دهياري ،سازماندهی ،مديريت ،اجرا و نظارت بار
نحوه هزينه كرد اعتبارات مصوب بر عهده استانداري (دفتار اماور روساتايی و شاوراها)
میباشد.
تبصره :حداقل دوسوم اعتبارات آموزش و پژوهش دهياريها میبايست در امر آموزش

دهياريها هزينه شود.
ماده  -2دهياري مکلف است وفق بودجه مصاوب خاود ،ساهم مرباوط باه اعتباارات
آموزش و پژوهش را بر اساس سازوكارهاي تعيين شده از سوي استانداري هزينه نمايد.
ماده  -3استانداري باه منظاور هزيناه كارد مطلاوب اعتباارات آماوزش دهيااريهاا

میبايست اقدامات ذيل را معمول نمايد:
 .1بررسی نيازهاي آموزشی دهياريهااي اساتان و تصاويب آن در كميتاه اجرايای
آموزش و توانمندسازي استان
 .2استعالم بهاي خدمات آموزشی مورد نياز دهيااري هاا باا رعايات صارفهوصاالح
دهياريها از حداقل  3مجري ذيصالح
 .3بررسی استعالمات واصله يا انتخاب مجري يا مجريان ذي صاالح از طرياق كميتاه
اجرايی آموزش و توانمندسازي استان
 .4انعقاد تفاهم نامه فی مابين معاونت هماهنگی امور عمرانای باا مجاري ياا مجرياان
ذيصالح منتخب
 .5ابالغ سرفصلهاي آموزشی ،هزينه دوره هاا ،نحاوه و فرآيناد ثباتناام و چگاونگی
پرداخت هزينه به حساب مجري يا مجريان طرف تفااهمناماه باا توافاق طارفين باه
دهياري هاي تابعه استان

 .1ابالغ  56581مورخ  1397/11/09سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
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 .6تعيين شماره حساب اختصاصی مستند به تفااهم ناماه و ساپس مکاتباه از ساوي
معاونت هماهنگی امور عمرانی با فرمانداري ها و بخشاداري هاا جهات وارياز وجاه
آموزش به حساب مذكور براي آموزش كاركنان دهياري ها
 .7تعيين زمان و مکان برگزاري دوره هاي آموزشی با توافق طرفين به تفکيک استان،
شهرستان يا بخش و ابالغ به مجري يا مجريان و دهياريهاي استان
 .8حضور نماينده كميته اجرايی آموزش و توانمندسازي استان در دورههاي آموزشای
دهياريها و انجام ارزيابی كمای و كيفای دوره هاا باا اخاذ نظار فراگياران و ارائاه و
جمعبندي به كميته مربوطه
 .9صدور گواهی شركت در دورههاي آموزشی
تبصره :استانداريها میتوانند از ظرفيت علمی نخبگان ،دانشگاهيان ،كارآفرينان برتر و
سازمانهاي مردم نهاد داراي صالحيت و مرتبط با امور روستا در زمينه آموزش
دهياريها استفاده نمايند.
ماده  -4كميته اجرايی آموزش و توانمندسازي استان موظف است در برنامه آماوزش
دهياريها عالوه بر آموزشهاي حضوري ،اجراي سفرهاي آموزشی داخلی ،آموزشهاي
مکاتبهاي و الکترونيک و مانند آن را در چارچوب ضوابط ابالغی پيشبينی نمايد.
ماده  -5اعتبارات موضوع اين شيوهناماه صارفاً مایبايسات صارف اجاراي دورههااي
آموزشی و پژوهش هاي مورد نياز دهياريها شود و هزينهكارد آن در اماوري همچاون
ساخت يا تجهيز مراكز آموزشی و مانند آن ممنوع میباشد.
ماده  -6دفاتر امور روساتايی و شاوراهاي اساتانداريهاا مایبايسات ياک نساخه از
تفاهم نامه آموزشی دهياري هاي استان را منضم به گزارش نحوه هزيناهكارد اعتباارات
موضوع اين شيوه نامه را وفق جدول زير حداكثر تا پايان سال مالی به مركاز مطالعاات
برنامهريزي شهري و روستايی ارسال نمايند.

شهرستان

بخش

دهياري

حضوري

آموزش

حضوري

آموزش غير

سفر آموزشی

مالحظات

ميزان اعتبار
پيشبينی شده
در بودجه
مصوب (هزار
ريال)

اعتبارات
آموزشی
هزينه شده
(هزار ريال)

سهم بخشهاي آموزش
(هزار ريال)
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ماده  -7عالوه بر اعتبارات موضوع بخشنامه بودجه دهياريها ،استانداريها میتوانناد
از ساير محل هاي اعتباري كه منع قانونی نداشته باشد با تأييد معاونت هماهنگی اماور
عمرانی استانداري براي آموزش دهياريها هزينه نمايند.
ماده  -8استانداري موظف است تمهيدات و تضامين الزم جهت حسن انجام تعهادات
طرف قرارداد ،در تفاهم نامه فی مابين پيش بينی نمايد.
ماده  -9نظارت بر نحوه هزينه كرد اعتبارات آموزشی در سطح استان برعهده معاونات
هماهنگی امور عمرانی استانداري و در سطح ملی ،مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و
روستايی سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور میباشد.
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دستورالعمل آموزش های مکاتبه ای شهرداری ها و دهیاری های کشور
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مقدمه

مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها
1

به استناد ماده  62قانون شهرداري و ماده  5اساسنامه سازمان مبنی بر ايجاد
هماهنگی ،پشتيبانی مالی ،فنی و آموزشی از شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به
آنها ،آموزش شهرداري ها و دهياري ها جزء وظايف ذاتی سازمان شهرداري ها و
دهياري هاي كشور است .به منظور تحقق اين ماموريت و در راستاي ارتقاء سطح
دانش شغلی و علمی كاركنان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ،مركز مطالعات برنامه
ريزي شهري و روستايی ،اجراي روش هاي مختلف آموزشی از قبيل آموزش هاي
حضوري ،آموزش هاي مکاتبه اي ،آموزش هاي مجازي و ...را برنامه ريزي و در دست
اجرا دارد.
با توجه به ضرورت توسعه آموزش هاي مکاتبه اي و به منظور تعيين چارچوب هاي
اجراي مطلوب برنامههاي آموزش مکاتبه اي كاركنان شهرداري ها و دهياري هاي
كشور ،دستورالعمل آموزش هاي مکاتبه اي شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شرح
زير ابالغ می شود.
ماده :1تعاریف

سازمان  :منظور سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور می باشد .
مركز  :منظور مركز مطالعات برنامهريزي شهري و روستايی سازمان شهرداري ها و
دهياري هاي كشور میباشد.
كارگروه آموزش  :كارگروه آموزش و توانمند سازي شهرداري ها و دهياري هاي
كشور كه در مركز مطالعات سازمان مستقر است.
كميته اجرايی :كميته اجرايی آموزش و توانمندسازي شهرداري ها و دهياري هاي
كه در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداري هاي كشور مستقر میباشد.
آموزش مكاتبه اي  :آموزش مکاتبه اي روش آموزشی نظاممندي است كه بر اساس
جدايی جغرافيايی استاد و فراگير استوار است و روابط آموزشی بين اساتيد و فراگيران
بر پايه استفاده از كتاب و وسايل كمک آموزشی شکل میگيرد.
ماده :2اهداف آموزش های مکاتبه ای

 آموزش طيف وسيعی از فراگيران ؛ برآورده كردن نياز هاي آموزشی فراگيرانی كه امکان حضور در كالس را ندارند ؛ صرفه جويی در هزينه هاي آموزشی.ماده  :3فرآیند اجرایی آموزش های مکاتبه ای

 -1-3محتوي دوره

 .1ابالغ  19281مورخ  1398/04/19سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها

27

– منابع و محتواي دورههاي آموزشی توسط مركز به صورت ساالنه به دفاتر امور
شهري و شوراها و دفاتر امور روستايی و شوراها معرفی می گردد .
– منابع آموزشی به صورت يک مجموعه شامل چند محتواي آموزشی است.
 -2-3فراگيران يا مخاطبان دوره
 فراگيران دوره هاي آموزشی مکاتبه اي  ،كاركنان شهرداري ها و دهياري ها در كليهسطوح می باشند.
– هر فرد تنها میتواند در دورههاي آموزشی مرتبط با شغل يا رشته تحصيلی شركت
نمايد (كاركنان شهرداري ها ).
 -3-3اطالع رسانی برگزاري دوره
پس از اعالم مركز و ارسال مستندات دوره ها  ،دفاتر امور شهري و روستايی اقدام به
اطالع رسانی به شهرداري هاو دهياري هاي استان و تشريح جزئيات دوره هاي
غيرحضوري خواهند نمود  .سرفصل ها و منابع دوره ها به نحو مقتضی(مکتوب يا
الکترونيکی) به شهرداري هاو دهياري هاي استان معرفی می گردد.
 -4-3فرآيند برگزاري آزمون دوره
– دفاتر امور شهري و روستايی اقدام به ثبت نام فراگيران دوره در سطح شهرداري ها و
دهياري هاي استان بمنظور انجام فرآيند هاي اجرايی برگزاري آزمون مکاتبه اي می
نمايند.
– سئواالت آزمون پايان دوره براي هر مجموعه آموزشی در قالب دفترچه سواالت با
 20سوال براي هر درس توسط دفاتر امور شهري و روستايی تهيه و تکثير گردد .
– سئواالت به صورت چهارگزينهاي طراحی شود.
– مالک پذيرش و صدور گواهينامه آموزشی در هرعنوان كسب نمره حداقل  70از
 100امتياز میباشد.
– زمان و مکان آزمون از يک ماه قبل توسط دفاتر امور شهري و روستايی به فراگيران
اعالم گردد.
– زمان اجرا حداقل دو هفته قبل از آزمون به مركز مطالعات بمنظور معرفی ناظر اعالم
گردد.
– آزمون ترجيحا به صورت متمركز و در مركز استان برگزار میگردد  ،درصورت
ضرورت میتواند به صورت غير متمركز (بخش و شهرستان) نيزبرگزار گردد.
– حداكثر يک ماه پس از برگزاري آزمون ،گواهينامه پذيرفته شدگان بايد صادر و پس
از تأييد ،در اختيارآنها قرار گيرد.
– در صورت فراهم بودن زمينه الزم آزمون بصورت مجازي برگزار گردد.
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-5-3جلسات توجيهی و رفع اشكال
به منظور پاسخ دادن به پرسشهاي علمی فراگيران در دوره ها ،جلسات رفع اشکالاز طريق دفاتر امور شهري و روستايی برگزار شود .
در ابتداي دوره به منظور آشنايی با نحوه برگزاري دوره جلسه توجيهی توسط دفاترشهري و شوراها و دفاتر امور روستايی و شوراها برگزار میگردد و در انتهاي دوره نيز
براي رفع اشکاالت علمی فراگيران جلسه توجيهی براي آنها برگزار میگردد.
جلسات رفع اشکال می تواند به روش حضوري يا تلفنی (توسط كارشناس يا مديرتخصصی محتوي) برگزار گردد.
 -6-3زمانبندي اجراي دوره
– زمانبندي برگزاري دوره هاي مکاتبه اي هر ساله توسط مركز به دفاتر امور شهري و

شوراها و دفاتر امور روستايی و شوراهاي اعالم می گردد.
ماده :4ارزشیابی و اثر بخشی دورها

-

در پايان آزم ون می بايست از فراگيران در مورد نحوه اجراي دوره ،نحوه برگزاري

آزمون  ،اساتيد و امکانات كمک آموزشی و محتواي علمی دوره ارزيابی الزم توسط
دفاتر امور شهري و شوراها و دفاتر امور روستايی و شوراها صورت پذيرد.
 گزارش عملکرد اجراي دورههاي آموزش مکاتبه اي ،شامل مراحل اجرايی برگزاريدوره ،تعداد شركت كنندگان در هر گروه ،نمونه سئواالت و كليد سئواالت هر گروه،
نتايج نظر سنجی به عمل آمده از شركت كنندگان در دوره و مستندات دوره ،به
صورت مکتوب و صحافی شده بايد بعد از پايان دوره به مركز ارسال گردد.
 نظارت عاليه بر آزمون توسط مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی صورتمی گيرد.
 از نفرات برتر آزمون در سطح استان توسط معاون هماهنگی امورعمرانی استانداريتقدير به عمل آيد.
 پس از ارسال گزارش عملکرد استان ها استان هاي برتر توسط مركز انتخاب و موردتقدير قرار خواهند گرفت .
 نفرا ت برتر استانی بر حسب بيشترين امتياز كسب شده براي شركت در المپيادعلمی آموزشی كاركنان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به مركز معرفی می گردند.
 سهميه هر استان براي شركت در المپياد علمی آموزشی كاركنان شهرداري ها توسطمركز به دفاتر امور شهري و شوراها اعالم می گردد.
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دستورالعمل برگزاری المپیاد علمی  -تخصصی شهرداران کشور
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مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها
1

به استناد مااده  62قاانون شاهرداري و مااده  5اساسانامه ساازمان مبنای بار ايجااد
هماهنگی ،پشتيبانی مالی ،فنی و آموزشی از شهرداري ها و سازمان هااي وابساته باه
آنها ،آموزش شهرداري ها و دهياري ها جازء وظاايف ذاتای ساازمان شاهرداري هاا و
دهياري هاي كشور است .به منظور تحقق اين ماموريات و در راساتاي سانجش تاوان
علمی شهرداران كشور و ارتقاء آن ،مركز مطالعاات برناماه ريازي شاهري و روساتايی،
اجراي روش هاي مختلف آموزشی از قبيل آموزش هاي حضوري ،آموزش هاي مکاتبه
اي ،آموزش ه اي مجازي و ...را برنامه ريزي و در دست اجرا دارد .با توجاه باه اهميات
آموزش شهرداران كشور دستورالعمل برگزاري المپيااد علمای ا تخصصای شاهرداران
كشور به شرح زير ابالغ می شود.
ماده :1تعاریف

 سازمان :منظور سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور می باشد.
 مركز :منظور مركز مطالعات برنامهريزي شهري و روستايی سازمان شهرداري ها و
دهياري هاي كشور میباشد.
 استانداري ها :منظور معاونت هاي هماهنگی امور عمرانی استانداري ها می باشد.
 كارگروه آموزش :كارگروه آموزش و توانمند سازي شهرداري ها و دهياري هااي
كشور كه در مركز مطالعات سازمان مستقر است.
 كميته اجرايی :كميته اجرايی آموزش و توانمندساازي شاهرداري هاا و دهيااري
هاي كه در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداري هاي كشور مستقر میباشد.
 آموزش مكاتبه اي :روش آموزشای نظااممنادي اسات كاه بار اسااس جادايی
جغرافيايی استاد و فراگير استوار است و روابط آموزشی بين اساتيد و فراگيران بر پاياه
استفاده از كتاب و وسايل كمک آموزشی شکل میگيرد.
ماده  -2اهداف

المپياد شهرداران در دو مرحله :
الف -استانی به صورت آموزش مکاتبه اي براي شهرداران
ب :ملی به صورت المپياد از ميان برگزيدگان آماوزش هااي مکاتباه اي اساتانی و باا
اهداف زير برگزار میگردد.
 -1بسط و گسترش توانائیهاي علمی و شغلی شهرداران
 -2تقويت ديدگاه و اعتبار علمی نسبت به نظام مديريت شهري
 .1ابالغ  30326مورخ  1398/06/16سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
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 -3شناسايی شهرداران داراي قابليتهاي علمی
 -4ايجاد زمينه رقابت علمی بين شهرداران
 -5تشويق و ترغيب شهرداران درجهت مديريت مبتنی بر روشهاي علمی روز دنيا
ماده  -3محتوای آموزشی و مرجع برگزاری

المپياد شهرداران در دومرحله مقدماتی (توسط استانداري ها) و ملای (توساط مركاز)
برگزار می گردد .منابع مورد استفاده طبق شرح وظاايف شاهرداري هاا توساط مركاز
انتخاب و اعالم می گردد.
ماده  -4شرکت کنندگان

 -1المپياد ويژه شهرداران سراسر كشور میباشد.
 -2شهرداريهايی كه داراي سرپرست مایباشاند ،سرپرسات شاهرداري مایتواناد در
آموزش مکاتبه اي و المپياد شركت نمايد.
 -3در پايان آموزش هاي مکاتبه اي شهرداران و بر طبق سهميه اي اعالمی مركز براي
استان ،شهردارانی كه به ترتيب بيشترين امتياز راكسب نموده اناد در المپيااد شاركت
می نمايند.
ماده  -5برنامه ریزی اجرا

الف) در استان :كميته اجرايی آموزش و توانمند ساازي شاهرداري هاا و دهياريهااي
استان با نظارت مركز مسئول برنامه ريزي ،نظارت ،اجرا و ارزياابی دوره هااي آماوزش
مکاتبه اي شهرداران استان می باشد.
ب ) در سطح ملی :كار گروه آموزش مستقر در مركز مسئول برناماه ريازي ،نظاارت،
اجرا و ارزيابی المپياد علمی آموزشی شهرداران می باشد.
ماده  -6وظایف برگزار کنندگان

الف :در استان :استانداريها نسبت به ايجاد هماهنگیهاي الزم باراي برگازاري دوره
هاي آموزش مکاتبه اي شهرداران اقدام و وظايف زير را برعهده دارد:
 -1دقت در صحت اجراي تمام مفاد دستورالعملهاي مرتبط از سوي مركز
 -2اطالع رسانی مناسب به شهرداران استان باراي ترغياب باه شاركت در دوره هااي
آموزش مکاتبه اي شهرداران
 -3اطالعرسانی مناسب به روزنامهها و شبکه استانی صدا و سيما
 -4اجراي صحيح و مطلوب دوره هاي آموزش مکاتبه اي شهرداران
 -5اعالم نتايج آموزش هاي مکاتبه اي شهرداران استان و ارسال صورتجلسات و اعالم
نفرات برتر به مركز حداكثر يک هفته بعد از برگزاري المپياد
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ب ) در سطح ملی :مركز مسئول برگزاري المپياد می باشد و وظايف زيار را برعهاده
دارد:
 -1بررسی و تأييد سرفصل علمی المپياد و ضرايب مربوطه و نحوه ارزشيابی
 -2نظارت بر نحوه برگزاري آموزش هاي مکاتبه اي شهرداران در استان ها
 -3برنامهريزي و اجراي مناسب و گسترده المپياد در سطح ملی
ماده  -7ارزشیابی و امتیازات

 براي شهرداران شركت كننده در هر دو مرحله استانی و ملی  ،كساب حاداقل 70
درصد نمره آزمون مالک عمل صدور گواهينامه خواهد بود.
 تعداد شهرداران معرفی شده براي شركت در المپياد توسط مركز به استانداري هاا
اعالم خواهد شد.
 در پايان آموزش هاي مکاتبه اي شاهرداران در ساطح اساتان باه نفارات برترلاوح
تقديري به امضاء استاندار و تشويقات اداري اختصاص می يابد.
 پس از برگزاري المپياد علمی آموزشی شهرداران كشور در سطح ملای باه نفارات
برتر به رسم يادبودعالوه بر لوح تقدير به امضاء وزير كشور و تنديس ،به نحاو مقتضای
تقدير بعمل خواهد آمد و در ليست شهرداران برتر كشور از نظار علمای قارار خواهناد
گرفت.
اين دستورالعمل در قالب  7ماده اباالغ و درصاورت نيااز توساط مرجاع اباالغ كنناده
بازنگري خواهد شد.
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دستورالعمل ارزیابی و اثر بخشی آموزش در شهرداری ها و دهیاری ها
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34
1

مقدمه :

ارزيابی آموزشی و سنجش اثربخشی برناماه هااي آموزشای آخارين مرحلاه از چرخاه
آموزش كاركنان است كه نقش كليدي در كنترل كيفيات چرخاه آماوزش ،باا فاراهم
كردن بازخوردها در خصوص اثربخشی محتاوي و روش هااي آماوزش ،ميازان تحقاق
اهداف تعيين شده و اينکه آيا نيازهاي شناسايی شده سطوح سازمانی ،شغلی و فاردي
محقق شده اند را ايفا می نمايد .بر همين اساس به منظور همسان سازي و يکپارچگی
در سنجش اثربخشی برنامه هاي آموزشی دستورالعمل ارزيابی و اثر بخشی آماوزش در
شهرداري ها و دهياري هاي كشور طراحی و تدوين شده است.
ماده  ) 1تعاریف :

اثربخشی آموزشی :فوايد و منافع ملموس و ناملموس حاصل از يک برنامه آموزشی
براي فراگيران و دستگاه اجرايی.
سنجش اثربخشی آموزشی :فرآيند اندازه گيري نتايج آموزشی كه فواياد و مناافع
ملموس و ناملموس آموزش را شامل می شود ،برنامه هاي آموزش را در ساطح هااي
ارزيابی( واكنش ،يادگيري ،رفتار ،نتايج) را شامل مای شاود .در واقاع سانجش تااثير
دانش كسب شده بر بهبود مهارت و عملکرد كاركنان آموزش ديده می باشد.
برنامه آموزشی :به يک دوره آموزشی مصاوب در چهاارچوب نظاام جاامع آماوزش
كاركنان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اطالق مای شاود كاه باراي كاركناان ياا
مديران شهرداري ها و دهياري ها در يک برنامه زمان بندي مشخص با اهداف تعيين
شده ،طراحی و اجرا می شود.
ارزيابی :صحه گذاري بر تحقق اهداف آموزشی و اجراي صحيح ،مطابق با برنامه فرايند
آموزش.
ماده  ) 2اهداف :

 ارزيابی و اثر بخشی دوره هاي آموزشی و حصول اطمينان از تحقق اهداف سازمانیبا برنامه هاي از پيش تعيين شده؛
 فراهم نمودن بازخوردهاي الزم و بهنگام در مورد يک برنامه آموزشی براي كاركنانو مديران جهت قضاوت درباره برنامه آموزشی و برنامه ريزي براي بهبود آن؛
 تهيه آمار و اطالعات كمی و كيفی در مورد برناماه هااي آموزشای باراي ارائاه باهمراجع نظارتی؛

 .1ابالغ  45248مورخ  1398/09/03سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
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 تصميم گيري براي تداوم يا عدم تداوم يک برنامه آموزشی از طريق نتايج حاصله ازفرايند سنجش اثر بخشی آموزشی.
ماده )3دامنه کاربرد :كليه آموزش هاي تخصصی -عمومی كوتاه مدت برگزار شده
طبق نظام جامع آموزش كاركنان شهرداري ها و دهياري ها.
ماده  )4درجات ارزیابی واثربخشی:

براساس امتياز به دست آمده در هريک از مراحل ارزيابی آموزشی:
الف) ارزيابی سطح واكنش
ب) ارزيابی سطح يادگيري
ج) ارزيابی سطح رفتار
د) ارزيابی سطح نتايج
جدول )1سطوح چهارگانه ارزیابی
انواع سطوح

نتایج هرسطح

ابزار گرد آوری اطالعات و سنجش

سطح اول
سطح دوم
سطح سوم
سطح چهارم

واکنش
یادگیری
رفتار
نتایج

نظر خواهی و پرسشنامه
استفاده از پیش آزمون و پس آزمون برای سنجش یادگیری
بررسی تغییرات در کار و رفتار از راه ذی نفعان آموزش
بررسی اسناد ،مدارك و اثرات در کل سازمان

جدول شماره  )2میانگین امتیاز و سطح ارزیابی
ميانگين امتياز

سطح ارزيابی

91 - 100

عالی

76 - 90

بسيارخوب

61 - 75

خوب

51 - 60

متوسط

0 - 50

ضعيف

طيف پرسشنامه ها:
پرسشنامه ها براساس يکی از طيف هاي آماري زير طراحی می گردند.
جدول شماره )3طیف ارزیابی و طراحی پرسشنامه
عنوان گزينه

5

4

3

2

1

سطح

عالی

خوب

متوسط

ضعيف

خيلی ضعيف
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 -1-4ارزیابی سطح واکنش:

منظور از واكنش ميزان عکس العملی است كه فراگيران به تمامی عوامل مؤثر در
اجراي يک دوره آموزشی از خود نشان می دهند ،به عبارتی نظر فراگيران را در مورد
برنامه آموزشی اندازه گيري می كند.
هدف:
هدف از ارزيابی اين سطح ،بررسی ميزان رضايت فراگيران نسبت به دوره آموزشی
است ،در واقع نشان دهنده آن است كه آموزش گيرندگان تا چه اندازه نسبت به دوره
آموزشی عالقه مندند و از آن استفاده برده اند .اين سطح از ارزيابی ،متداول ترين نوع
ارزيابی در سازمان ها می باشد .ارزيابی واكنش داراي اين ارزش است كه می تواند
بازخورد فوري براي عملکرد مدرس دوره ،برنامه آموزشی ،محتواي دوره و امکانات
اجرايی را فراهم سازد.
تجهيزات:


ابزار مورد استفاده :پرسشنامه



طيف پرسشنامه :ليکرت ( 5گزينه اي)



شاخص هاي ارزيابی :محتواي دوره ،مدرس و امکانات اجرايی



زمان ارائه فرم :پس از پايان دوره

شرح فعاليت:
اين فرم بايد بالفاصله بعد از اتماام دوره در محايط برگازاري دوره هااي آموزشای باه
فراگيران ارائه شود و يا می توان در حين اجراي دوره ها ( البتاه باه جاز سامينارهاي
كوتاه مدت ) نيز از فرم حاضر جهت ارزيابی ميزان رضايت آنها استفاده كرد و از نتاايج
آن در جهت بهبود روند برگزاري دوره هاي آموزشی ياا انتخااب مؤسساات معتبار در
آينده استفاده نمود.
شاخص هاي مختلفی در اين سطح بايد مورد آزمون قرار بگيرد؛ به عناوان مثاال باياد
ميزان رضايت فراگيران از مدرس دوره يا مؤسسه برگازار كنناده دوره هااي آموزشای،
امکانات اجرايی دوره (محل برگزاري دوره هاا ،نحاوه پاذيرايی و  ،) ...برناماه درسای و
محتواي مطالب درسی و غيره مورد بررسی قرار گيرد.
در اين سطح پس از اتمام دوره آموزشی ،مسئول دوره فرم (ارزياابی دوره آموزشای در
سطح واكنش) را در اختيار كاربران قرار می دهد و فراگيران پس از تکميال فارم آن را
به مسئول دوره تحويل داده و وظيفه تجزيه و تحليل و تهيه نمودارها و ارزياابی ساطح
واكنش به عهده مسئول ارزيابی دورهها می باشد.
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مراحل انجام فعالیتها:
جدول شماره )4مراحل انجام ارزیابی سطح واکنش

ردیف

شرح اقدامات

1

آماده سازی پرسشنامه های ارزیابی براساس نوع دوره برگزار
شده

2

توزیع پرسشنامه ها پس از پایان دوره آموزشی میان فراگیران

3
4
5

جمع آوری پرسشنامه های تکمیل شده ارزیابی توسط مسئول
دوره
ثبت داده های حاصل از تکمیل پرسشنامه ها و تجزیه و
تحلیل پرسشنامه ها در نرم افزار آموزش
جمع بندی ارزیابی دوره براساس درجات ارزیابی

نحوه
اجراء
کتبی /
مجازی
کتبی /
مجازی
کتبی/
مجازی
کتبی /
مجازی
کتبی /
مجازی

ناظر
مسئول
دوره
مسئول
دوره
مسئول
دوره
مسئول
ارزیابی
مسئول
ارزیابی

توضيحات:
 .1متناسب با نوع دوره (نوع برگزاري دوره (كالسی ،سمينار و  ،) ...نوع آموزش دوره
( عمومی ،تخصصی و  ) ...پرسشنامه مورد نظر براي اين سطح انتخاب می گردد.
 .2در پرسشنامه ه ا ،سئواالت مربوط به اين سطح در قالب شاخص هاي تعريف شده
ارائه شده است كه پاسخ ها در قالب طيف ليکارت (از ضاعيف تاا عاالی) تادوين
گرديده است .فرا گيران بايد با انتخاب گزينه دلخواه ،نظر خود را ابراز نمايند.
 .3در انتهاي پرسشنامه هاي ارزياابی ساطح واكانش ،محلای بارا ي درج نظارات و
پيشنهادهاي فراگيران در قالب متن باز ارائه شده است كه گروه آموزشی باياد از
اين قسمت در برنامه ريزي هاي آينده خود استفاده نمايد.
 .4در تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه هاا باياد شااخص هااي آمااري (مياناه،
واريانس ،ضريب تغييرات و درصد وزنی ) نيز محاسبه گردند.
 .5چنانچه در ارزيابی پايان دوره ،شركت كنندگان در دوره از محتواي دوره آموزشی
رضايت نداشته باشاند ،مراتاب باه اطاالع متقاضايان برگازاري دوره آموزشای و
سرپرستان /مديران مربوطه رسيده و نسبت به تعيين علل عدم رضايت و در نظار
گرفتن آنها در تصميم گيري هاي آتی در مورد برگزاري ايان دوره ،اقادامات الزم
صورت می پذيرد.
 .6مسئول واحد آموزش با توجه به ارزيابی مؤسسات آموزشی و مدرسان دوره و روند
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ارزيابی هاي صورت گرفته و با در نظر گرفتن شرايط ،نسبت به دعوت از مادرس
در دوره هاي آموزشی بعدي يا نحوه ادامه همکاري با مؤسسه آموزشای مربوطاه
تصميم گيري می كند.
 -2-4ارزیابی سطح یادگیری

يادگيري عبارت است ازتعيين ميزان فراگيري ،مهارتها ،تکنيک ها و حقاايقی اسات
كه طی دوره آموزشی به شركت كنندگان آموخته شده و براي آنان روشن گرديده است
و می توان از طريق آموزش هاي قبل و بعد از شركت در دوره آموزشی به ميزان آن پی
برد.
هدف:
هدف از ارزيابی اين سطح ،تعيين سطح ارتقاي دانش فراگيران شركت كنناده در دوره
هاي آموزشی می باشد .در واقع نشان دهنده آن است كاه آماوزش گيرنادگان تاا چاه
اندازه در ميزان فراگيري مهارتها و تکنيکهايی كه طی دوره آموزشی به آنها آموخته
شده مسلط گرديده اند ،می توان از طريق آزمون هاي قبال و بعاد از شاركت در دوره
آموزش به ميزان آن پی برد.
تجهيزات:
 ابزار مورد استفاده :پرسشنامه ،آزمون :روش پيش آزمون و پس آزمون
 طيف پرسشنامه :ليکرت (  5گزينه اي )
 شاخص هاي ارزيابی :امتياز پيش آزمون و پس آزمون
 زمان ارائه فرم :پيش از شروع دوره ،پس از پايان دوره
شرح فعاليت:
مسئول دوره با همکاري مستقيم مدرس دوره آموزشی ،اقدام به طراحی سئواالت پيش
آزمون و پس آزمون می نمايند .مسئول دوره قبل از شروع اولين جلسه دوره اقادام باه
توزيع سئواالت به فراگيران نموده و در همان جلسه نيز سئواالت تکميل شده را جماع
آوري و نهايتاً پس از تکميل فرم در پايان دوره آن را به مسئول ارزيابی ارائه می نمايد.
توزيع و جمع آوري سئواالت در پايان دوره انجام می گيارد .مسائوليت تحليال نتاايج
پيش آزمون و آزمون نهايی به عهده مسئول ارزيابی دوره ها می باشد.
بدين منظور ،پرشسنامه مرتبط كه شامل سئواالت مشخص در خصوص دوره می باشد،
طراحی گرديده است .در اين سطح پس از اتمام دوره آموزشی ،مسئول دوره پرسشنامه
دوم را در اختيار كاربران قرار می دهد و فراگيران پس از تکميل فرم آن را به مسائول
دوره عودت داده و وظيفه تجزيه و تحليل و تهيه نمودارها و ارزيابی سطح  3باه عهاده
مسئول ارزيابی دوره ها می باشد.
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مراحل انجام فعالیتها:
جدول شماره )5مراحل انجام ارزیابی سطح یادگیری

ردیف

شرح اقدامات

1

تدوین سئواالت پیش آزمون و پس آزمون

2
3

آماده سازی پرسشنامه ها و توزیع و جمع
آوری سئواالت قبل از شروع اولین جلسه
توزیع سئواالت در آخرین جلسه پایان
دوره و جمع آوری ودرج در نرم افزار
آموزش

4

ثبت نمرات در نرم افزار آموزش

5

جمع بندی ارزیابی سطح یادگیری دوره
براساس درجات ارزیابی

نحوه
اجراء
کتبی /
مجازی
کتبی /
مجازی
کتبی /
مجازی
کتبی /
مجازی
کتبی /
مجازی

ناظر
مسئول دوره /
مدرس دوره
مسئول دوره
مسئول ارزیابی
مسئول ارزیابی
مسئول ارزیابی

اسناد
مرتبط
پرسشنامه
مرتبط
پرسشنامه
مرتبط
پرسشنامه
مرتبط
پرسشنامه
مرتبط
پرسشنامه
مرتبط

توضيحات:
 .1مسئول دوره با همکاري مستقيم مدرس دوره آموزشی ،اقدام به طراحی سئواالت
پيش آزمون و پس آزمون به شرح زير می نمايند:
الف) مطالعه و بررسی اهداف دوره و طراحای 10تاا  20سائوال از مطالاب دوره باه
ترتيب از آسان به مشکل توسط مدرس دوره؛
ب) سئواالت طراحی شده بايد به گونه اي باشد كه جامعيت مطالاب دوره را شاامل
گردد؛
ج) درجه دشواري سئواالت به گونه اي از آسان به مشکل باوده و از طارح سائواالت
خارج از محتوا پرهيز شود؛
د) در حد امکان سئواالت به صورت تستی طرح گردد؛
 .2مسئول دوره قبل از شروع اولين جلسه دوره اقدام به توزيع سئواالت به فراگيران
نموده و در همان جلسه نيز سئواالت تکميل شده را جمع آوري و نهايتااً پاس از
تکميل فرم در پايان دوره آن را به مسئول ارزيابی ارائه می نمايد .توزياع و جماع
آوري سواالت در آخرين جلسه پايان دوره انجام می گيرد.
تجزيه و تحليل آماري نرخ يادگيري:
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براساس فرمول زير و نمرات آزمون هاي پيش آزماون و پاس آزماون ،نارخ ياادگيري
(درصد پيشرفت) افراد در دوره محاسبه می گردد.
ميزان نرخ يادگيري=
( * 100امتياز پس آزمون) ( /امتياز پيش آزمون – امتياز پس آزمون)

Post test _ Pre test
100  X
Post test
 -3-4ارزیابی سطح رفتار:

منظور از رفتار چگونگی و ميزان تغييراتی است كه در رفتار شاركت كننادگان در اثار
شركت در دوره آموزشی حاصل می شود و آن را می توان با اداماه ارزياابی در محايط
واقعی كار روشن ساخت.
هدف:
هدف از ارزيابی اين سطح ،تعيين ارزيابی سطح انتقال رفتار فراگيران شركت كننده در
دوره می باشد .منظور چگونگی و ميزان تغييراتی است كه در فراگيران بر اثار شاركت
در دوره آموزش حاصل گرديده است كه آن را می تاوان باا اداماه ارزياابی در محايط
واقعی كار ،روشن ساخت.
تجهيزات:
 ابزار مورد استفاده :پرسشنامه (مدير يا سرپرست مستقيم فراگير ،فراگير )
 طيف پرسشنامه :ليکرت (  5گزينه اي )
 شاخص هاي ارزيابی :اهداف رفتاري دوره
 زمان ارائه فرم 3 :تا  6ماه پس از پايان دوره
شرح فعاليت:
در ا ين سطح مسئول دوره (با مشورت مدرس) اقدام به تکميل فرم پرسشنامه ارزياابی
رفتار براي دوره مورد نظر نموده و پس از تعيين اهداف ،انتظاارات و تغييار رفتارهااي
شغلی مورد نظر فرم مربوطه را  3تا  6ماه پس از پايان دوره (متناسب با نوع دوره) باه
واحدهاي ذيربط و به سرپرست مستقيم فراگيران ارسال می نمايناد .پاس از بازگشات
فرم ها ،مسئول ارزيابی و نياز سنجی به جمع بندي فرم ها اقدام خواهد كارد و نتيجاه
نهايی اين سطح به صورت عدد واحد مشخص مایگاردد .مسائوليت تجزياه و تحليال
نتايج گزارش هاي ارزيابی به عهده مسئول ارزيابی دوره هاي آموزشی می باشد.
با توجه به طبقه بندي بلوم در حوزه هاي سه گانة شناختی ،عاطفی و روانای حركتای،
نرم افزار در سه حيطه دانش ،مهارت و نگرش و با ارائه پرسشانامه اساتاندارد شااخص
هاي عملکردي و شاخص هاي دانشی ،نگرشی و مهارتی ( بهصورت مجزا و با توجه باه
ماهيت دوره ) سطح عملکرد آموزش گيرنده در محيط كار را از ديادگاه فراگيار و نياز
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مديريت مربوطه را سنجيده و نتيجه را ارائه می دهد.
مراحل انجام فعاليت ها:
جدول شماره )6مراحل انجام ارزیابی سطح رفتار

شرح اقدامات

ردیف

نحوه
اجراء

1

تدوین اهداف رفتاری دوره

کتبی

2

آماده سازی پرسشنامه ها و توزیع آنها بین  3تا  6ماه پس
از پایان دوره بین فراگیران و مدیران مربوطه

3

جمع آوری پرسشنامه ها و درج در نرم افزار آموزش

4

ثبت ارزیابی ها در نرم افزار آموزش
جمع بندی ارزیابی سطح رفتار دوره براساس درجات
ارزیابی

کتبی /
مجازی
کتبی /
مجازی
مجازی
کتبی /
مجازی

5

ناظر
مسئول دوره /
مدرس دوره
مسئول ارزیابی
مسئول ارزیابی
مسئول ارزیابی
مسئول ارزیابی

توضيحات:
مسئول دوره با همکاري مدرس دوره آموزشی ،به طراحی پرسشنامه سطح رفتار
(با سئواالتی كه اهداف رفتاري دوره ها می باشند) ،اقدام می نمايد.
 -4-4ارزیابی سطح نتایج

منظو ر از نتايج ميزان تحقق اهدافی است كه به طور مستقيم به سازمان ارتباط دارد و
در آن شواهدي از نتايج از قبيل كاهش هزينه ،دوباره كاري ،افزايش كيفيت آموزش
هاي مورد انتظار بررسی می شود.
ماده  )5فرایند سنجش اثر بخشی برنامه های آموزشی

استانداري ها و شهرداري كالن شهرها می بايست براساس برنامه هاي آموزشی مصوب
ساليانه ،مطابق شاخص هاي زير برنامه سنجش اثر بخشی آموزشی شهرداري ها و
دهياري ها را تهيه و اجرا كنند:
 -1ساعت يا مدت زمان برنامه آموزشی؛
 -2ارتباط بين برنامه آموزش با استراتژي ها و اهداف سازمانی؛
 -3كاربردي و تخصصی بودن برنامه آموزشی بر اساس نياز شغلی؛
 -4نسبت هزينه برنامه آموزشی به نتايج حاصله؛
 -5تعداد شركت كنندگان در برنامه آموزشی.
 -5-1سنجش نحوه انتخاب حداقل تعداد برنامه هاي آموزشی براي سنجش در سطوح
مختلف اثر بخشی آموزشی بر اساس معيارهاي فوق به شرح زير است:
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واكنش فراگيران در تمامی برنامه هاي آموزشی می بايست مورد سنجش
قرار گيرد.
 يادگيري فراگيران در تمامی برنامه هاي آموزشی می بايست مورد سنجش قرارگيرد.
 تغيير رفتار فراگيران پس از اجراي برنامه آموزشی كه براي آنها اهداف رفتاري وكاربردي تعريف شده است در محيط كار كارمندان و مديران می بايست مورد
سنجش قرار گيرد .در هر صورت تعداد برنامه هاي ارزيابی شده در اين سطح
نبايد كمتر از  25درصد كل برنامه هاي آموزشی مصوب ساليانه باشد.
ماده  )6گزارش های ارزیابی:

 استانداري ها و شهرداري كالنشهرها می بايست در هر سطح از سنجش اثر بخشیبرنامه هاي آموزشی ا ز تحليل هاي آماري و استنباطی مانند مياانگين ،انحاراف
معيار ،خطاي استاندارد و غيره استفاده كنند.
 استانداري ها و شهرداري كالنشهرها می بايست پس از انجام اثر بخشی برنامه هايآموزشی ،گزارش مربوط به آن را تهيه و پس از تاييد كميتاه اجرايای باه مركاز
مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی ارساال نمايناد .گازارش سانجش اثار
بخشی بايستی شامل :نتايج ارزيابی در ساطوح چهاار گاناه باراي برناماه هااي
آموزشی ارزيابی شده به انضمام تحليل هاي آماري مربوطه باشد.
 استانداري ها و شهرداري كالنشهرها می بايست گزارشات اثر بخشی آماوزش هااياستان را تا اسفند ماه هر سال به مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روساتايی
ارسال نمايند.
 مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی ساالنه گزارش هااي ارساال شاده رامورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار می دهد.
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جدول شماره )7نمونه فرم ارزیابی دوره آموزشی در سطح واکنش
كد دوره:
تاريخ شروع:
مركز آموزش:

عنوان دوره:
تاريخ پايان:
مدرس دوره:

محتوي دوره

6

مرتبط بودن مطالب دوره با اهداف و وظايف
سازمانی

مدرس دوره

7

مناسب بودن مدت زمان آموزش

8

تطابق سرفصل تعييين شده با محتواي ارائه شده

1

قدرت بيان مدرس

2

توانايی مدرس در اداره كالس

3

تخصص و تسلط مدرس به محتوا

4

رعايت ساختار منطقی و منظم در ارائه مطالب

5

استفاده از روش هاي نوين آموزش در ارائه مطالب

6

قدرت مدرس در پاسخ گويی به سئواالت

7

توانايی مدرس در ايجاد انگيزه و مشاركت دادن
فراگيران

8

حضور به موقع مدرس در كالس و رعايت زمان
كالس

امكانات اجرايی

1

نحوه اطالع رسانی اجراي دوره

2

مناسب بودن فضا و مکان آموزشی

3

مناسب بودن تجهيزات و امکانات سمعی بصري

4

ميزان نظم در شروع و خاتمه دوره

5

نحوه پذيرايی و اداره امور

6

نحوه برخورد مديريت و كاركنان آموزش

نظرات و پيشنهادها:

تهيه كننده:
تاريخ و امضاء:

تأييد كننده:
تاريخ و امضاء:

وزن

5

مرتبط بودن مطالب دوره با رشته شغلی و شرح
وظايف

عالی

4

مناسب بودن زمانبندي جلسات براي ارائه مطالب

بسيار خوب

3

كاربردي بودن مطالب ارائه شده

خوب

2

متوسط

1

تازگی و جديد بودن محتواي ارائه شده
كيفيت و محتواي منابع و ارتباط آن با مطالب ارائه
شده

ضعيف

عنوان سئوال

كد كالس:
مدت:
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جدول شماره )8پرسشنامه ارزیابی در سطح رفتار

كد دوره:
تاريخ شروع:
مركز آموزش:

عنوان دوره:
تاريخ پايان:
مدرس دوره:

عمومی

5

به چه ميزان دوره با نيازهاي سازمان
انطباق داشته است؟

1
2
3

اهداف رفتاري دوره

4
5
6
7
8
9
10
11
12

نظرات و پيشنهادها:

خوب
عالی

4

به چه ميزان دوره با نيازهاي واحد انطباق
داشته است؟

بسيار

3

به چه ميزان دوره با نيازهاي شغلی فرد
انطباق داشتهاست؟

خوب

2

به چه ميزان دوره با شرح ظايف شغلی
انطباق داشتهاست ؟

متوسط

1

بهچه ميزان دوره در افزايشكيفيت كار فرد
موثر بودهاست؟

ضعيف

عنوان سئوال

كد كالس:
مدت:
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شیوه نامه سفرهای آموزشی داخلی شهرداری ها و دهیاری های کشور
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1

مقدمه :

نظر به اهميت استفاده از تجارب شهرداري ها و دهياري هاي موفق در زمينه مديريت
شهري و روستايی ضروري است با انجام سفرهاي آموزشی به شهرها و روستاهاي داراي
ظرفيت هاي علمی و فناوري از قابليت هاي آنها در جهت توانمند سازي ساير
شهرداري ها و دهياري ها براي انجام بهتر وظايف خود بهره برد .در اين راستا
مهمترين رويکرد مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی سازمان شهرداري ها و
دهياري هاي كشور ارائه آموزش هاي مورد نياز به فراگيران در محيط عمل و از طريق
انجام بازديد هاي ميدانی كاركنان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از فعاليت ها و
پروژه هاي شهرداري ها و دهياري هايی كه در بکارگيري روش هاي جديد در حوزه
مديريت شهري و روستايی توفيقاتی يافته اند ،می باشد .در اين راستا " شيوه نامه
سفرهاي آموزشی داخلی شهرداري ها و دهياري هاي كشور" تدوين شده است.
ماده  ) 1تعریف :

 سفر آموزشی :سفر گروهی از مديران و كاركنان شهرداري ها و دهياري هاا اساتكه تحت نظر مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی مطاابق ايان شايوه ناماه
صورت می گيرد.
 سفرهاي هاي آموزشی شامل شركت در نمايشگاهها و بازديد هاي تخصصی و علمی ،كنفرانس ها ،نشست ها ،بازديد از تجارب و دساتاوردهاي برجساته و عملکارد هااي
موفق شهرداري ها و دهياري هاي كشور است.
 تلفيق سفرهاي فوق با برگزاري كارگاه آموزشی مرتبط با موضوع سافر از الزامااتسفر و مورد تاكيد است.
ماده  ) 2اهداف :

الف ) هدف اصلی :
ارتقاء سطح دانش علمی ،عملی و مهارتی مديران و كاركنان شاهرداري هاا و دهيااري
هاي كشور .

 .1ابالغ 36863مورخ  1398/07/30سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
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ب ) اهداف فرعی :
 – 1آشنايی با جديدترين نوآوري هاي اجرايی و علمی به ويژه كاربرد فان آوري هااي
نوين در زمينه برنامه ريزي و مديريت شهري و روستايی .
 – 2افزايش سطح تعامل  ،ارائه و تب ادل تجربيات جديد فی مابين هر يک از شهرداري
ها و دهياري ها در زمينه شيوه هاي نوين برنامه ريزي و مديريت شهري و روستايی .
ماده  )3شرایط عمومی برگزاری سفر :

 – 1برگزاري سفر هاي آموزشی تدارک برنامه ها به نحوي باشد كه منجر باه تقويات و
گسترش اطالعاات علمای و اجرايای شاركت كننادگان در زميناه ماديريت شاهري و
روستايی گردد .
 – 2در برنامه ريزي و اجراي سفر هاي آموزشی ضمن جذابيت و تنوع مشاركت فعاالنه
شركت كنندگان مورد توجه قرار گيرد.
 – 3سفرهاي آموزشی بايد متناسب با نياز هاي علمی و اجرايی كاركنان شهرداري هاا
و دهياري ها صورت پذيرد.
 – 4زمان برگزاري سفرها متناسب با فصول كاري و اقليمای انتخااب و از اخاتالل در
نظم كاري شهرداري ها و دهياري ها جلوگيري شود.
ماده  )4نحوه انتخاب شرکت کنندگان :

برگزيدگان براي شركت در سفر هاي آموزشی از بين كاركنان شهرداري ها و دهياري
هاي كشور انتخاب می گردند كه داراي شرايط زير باشند:
 – 1كاركنان شهرداراي ها و دهياري هاايی كاه در برناماه هاا و دوره هااي آموزشای
حضور فعال دارند.
 -2كاركنان شهرداري ها و دهياري هاي برتر آزمون هاي مکاتبه اي (غيرحضاوري)(با
اولويت)
ماده  ) 5محورها و شاخص های سفر:

محورهاي تعيين شده براي اي ن سفرها بايد بر اساس وظايف شهرداري ها و دهياري ها
و فعاليت هاي اصلی و ذاتی آنها انتخاب شوند .مهمترين موضوعات تعريف شاده باراي
اين سفرها می تواند از موارد ذيل باشد:
الف ) شهرداري ها :
 – 1بازديد از پروژه هاي مرتبط با پسماند و تبادل تجربه در زمينه مديريت پسماندها .
 – 2بازديد از پروژه هاي مرتبط با فضاي سبز و روش هاي نوين آبيااري فضااي سابز
شهري و تبادل تجربه در اين خصوص.
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 – 3تبادل تجربه و دانش در زمينه مديريت بحران (سازوكارهاي مقابلاه باا ساوانح و
باليا  ،نقش مديريت شهري در مديريت و كنترل بحران  ،نحوه مديريت اماور ايمنای و
آتش نشانی و . )...
 – 4بازديد از پروژه هاي اجرائی مديريت مبلمان و زيبا سازي و منظر شهري و تباادل
تجربه در اين زمينه.
– 5انواع سيستم هاي حمل و نقل و سيستم هاي هوشمند بکار رفته در آنها .
 – 6تبادل تجربه و دانش با محوريت بازآفرينی شهري ( ساماندهی اسکان غير رسمی،
بافت هاي فرسوده و بافت هاي تاريخی) و بازديد از پروژه هاي موفق.
 – 7تبادل تجربه در زمينه گردشگري شهري و بازدياد از پاروژه هااي موفاق در ايان
زمينه.
 – 8بازديد از شهرهاي خالق ،وهوشمند و انتقال تجارب در شهر هاي نمونه كشور.
 – 9استفاده از روش هاي مناسب سازي محيط شهري و تبادل دانش و تجربه.
 – 10بازديد از پروژه هاي جديد توقفگاههاي شهري.
 – 11بازديد از مراكز كنترل ترافيک و كنترل كيفيت هوا و ساير امور مربوط به حمال
و نقل و زير ساخت هاي آن.
 – 12بازديد از انواع پايانه هاي مسافر بري بين شهري.
 - 13بازديد از پروژه هاي عمرانی سطح شهر و تبادل دانش و تجربه.
 -14بازديد از شهرهاي با رويکرد توسعه اقتصادي و درآمد پايدار
 -15تبادل تجربه در زمينه شيوه هاي جلب مشاركت مردم.
ب ) دهياري ها :
 – 1انتقال تجربه دهياري هاي موفق در زمينه هاي اقتصادي ( توليد -اشتغال ،توليد
وثروت آفرينی روستايی و ايجاد درآمد پايدار).
 -2تبادل تجربه در زمينه شيوه هاي جلب مشاركت مردم و بهره گيري از خرد جمعی
براي توسعه.
 -3بررسی و شناسايی شيوه هاي مديريت پسماند در مناطق روستايی.
 -4تبادل دانش و تجربه با روستا هاي موفق در حوزه گردشگري.
 -5بررسی و شناساي ی شيوه هاي صحيح مديريت بحران و نگهداري از ماشاين آالت و
نيز راهبري پايگاههاي آتش نشانی.
 -6تبادل دانش با روستاهاي موفق در حوزه اجراي پروژ ه هاي عمرانی.
 -7تبادل دانش و تجربه با استان هاي داراي تعاونی فعال دهياري ها.
ج -تجارب و محورهاي آموزشی پيشنهادي استانها:
استانداري ها و شهرداري هاي كالنشهرها می بايسات تجاارب موفاق در زميناه هااي
مختلف مديريت شهري و روستايی را هر ساله بمنظور استفاده ديگر استان هاا از آنهاا
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در قالب سفر هاي آموزشی به مركز مطالعات برنامه ريزي شاهري و روساتايی معرفای
نمايند .
اعالم به موقع تجارب موفق در انتخاب شهرها و روستاهاي مورد بازديد از سوي دفااتر
امور شهري و روستايی و شهرداري هاي كالنشهرها باه مركاز مطالعاات برناماه ريازي
شهري و روستايی صورت پذيرد.
ماده  ) 6نحوه اجرا :

به منظور تحقق اهداف سفرهاي آموزشی دفااتر اماور شاهري وشاوراها و دفااتر اماور
روستايی و شور اها می بايست براي ساماندهی اين امر اقدامات ذيل را انجام دهند .الزم
به ذكر است شهرداري هاي كالنشهرها می توانناد نسابت باه برناماه ريازي و اجاراي
سفرهاي آموزشی طی فرايندهاي ذكر شده در ايان دساتورالعمل باا همااهنگی مركاز
مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی اقدام نمايند.
الف) اقدامات قبل از سفر:
 – 1نيازسنجی و تعيين اهداف سفر آموزشی از نگاه كاركنان شهرداري هاا و دهيااري
ها.
 – 2شناسايی امکانات و ظرفيت استان هاي داراي قابليت هاي الزم در راستاي اهداف
تعيين شده .
 – 3هماهنگی با استان هاي هدف بمنظور بررسی تفصيلی امکانات و ظرفيت هاي آنها
در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف سفر آموزشی و انتخاب بهترين گزينه .
 – 4اخذ خالصه اي از فرآيند و نتايج اقدامات انجام شده در پروژه هاي مورد بازديد از
استان مقصد و مکتوب نمودن و تهيه بسته كامل آموزشی از اطالعات كسب شده براي
شركت كنندگان .
 – 5تهيه برنامه و نقشه تفصيلی سفر .
تبصره :
 استانداري ها/شهرداري هاي كالنشهرها براي اخذ مجوز برگزاري سفر بايد درخواستكتبی حاوي اطالعات زير را يک ماه قبل از برگزاري سافر باه مركاز مطالعاات برناماه
ريزي شهري و روستايی ارسال نمايند :
 -1نوع سفر – 2مبدا و مقصد  – 3تاريخ رفت و برگشت  – 4مسير حركت  – 5محل
اقامت  – 6نوع وسيله نقليه  – 7نام ناظر دوره  – 8منابع ماالی  – 9برناماه روزاناه
 – 10تعداد شركت كنندگان  -11علت انتخاب شركت كنندگان .
*تکميل فرم شماره  1پيوست اين دساتورالعمل قبال از سافر و ارساال آن باه مركاز
ضروري است.

50

مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها

ب ) اقدامات حين سفر :
جهت تامين حداكثر بازدهی و سالمت سفر اتخاذ تدابير زير در حين سفر الزامای مای
باشد:
 )1ايمنی سفر :
استانداري ها /شهرداري هاي كالنشهرها موظف به رعايت نکات ايمنای ذيال در سافر
هاي آموزشی می باشند:
الف – استفاده از وسيله نقليه داراي برگه معاينه فنی و بيمه نامه هماراه باا راننادگان
صالحيت دار مسير هاي بين شهري ( استعالم از پليس راهنمايی و رانندگی استان).
ب – استفاده از دو راننده براي مسير هاي طوالنی ( بيش از  500كيلومتر ) .
ج – همراه داشتن وسايل و تجهيزات كمک هاي اوليه .
د – بيمه كليه شركت كنندگان در طول برگزاري سفر .
ه – جلوگيري از حضور سرنشين اضافه بر ظرفيت در وسيله نقليه .
و – توجه به بهداشت عمومی (غذا  ،خوراكی ها ،مکان ها و .) ....
تبصره:
در مواردي كه سفر با هواپيما  ،قطار يا كشتی انجام می شود ،بررسی موارد ايمنی سفر
بر عهده دفاتر امور شهري و روستايی /شهرداري هاي كالنشهرهاي استان می باشد.
 ) 2نظارت بر سفر:
استانداري ها /شهرداري هاي كالنشهرها حسب مورد با انتخاب كارشاناس نااظر سافر
موظف به رعايت موارد ذيل جهت ارتقاء حداكثر بازدهی علمی و آموزشی سفر در طول
برگزاري آن می باشند :
الف -كارشناس ناظر سفر مسئوليت ك امل برگزاري  ،نظارت و اجراي دقيق برنامه سفر
را  ،كه در درخواست اخد مجوز سفر از مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روساتايی
ارائه شده است ،برعهده خواهد داشت  ،تنها در صورت بروز حوادث پيش بينی نشده و
بنا به مصالح ،كارشناس ناظر سفر می تواند با هماهنگی استانداري ها /شهرداري هااي
كالنشهرها در برنامه سفر تغييراتی ايجاد كند.
ب  -در طول برگزاري سفر  ،شركت كنندگان نمی توانند بدون اجازه كتبی كارشاناس
ناظر سفر  ،گروه را ترک نمايند.
ج – تدارک برنامه هاي آموزشای ( شاامل فايلم  ،جازوات و بروشاورهاي آموزشای و
توضيحات شفاهی و )....در طول سفر براي شركت كنندگان در راستاي اهداف سفر.
د – حضور مجري پروژه در هنگام بازديد پروژه ها و مسئولين بهره بردار از پروژه و ياا
فناوري هاي مورد استفاده براي ارائه توضيحات تفصيلی الزامی می باشد.
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ه – فيلمبرداري از سفر و مستند سازي سفر و ارائه آن به ساير شهرداري ها و دهياري
هاي استان و مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی جهت استفاده تجارب ساير
شهرداري ها و دهياري هاي كشور.
ي -در صورت لزوم نماينده مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی بعنوان نااظر
عالی در سفر هاي آموزشی حضور خواهد يافت.
ج ) اقدامات بعد از سفر :
 -1تهيه گزارش صوتی و تصويري و مکتوب از سفر به هماراه تجزياه و تحليال هااي
آماري ارزيابی هاي بعمل آمده توسط شركت كنندگان از سفر و ارساال مساتندات باه
مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی.
 - 2ارائه پيشنهادات حاصل از نتايج بازديد حسب مورد .
 -3مستند سازي و ثبت نتايج در آرشيو اداري .
-4صدور گواهی نامه آموزشی براي شركت كنند گان در سفر(صدور گواهی نامه منوط
به ارائه گزارش از سوي دفاتر امور شهري و روستايی /شاهرداري هااي كالنشاهرها و
تاييد گزارش سفر از سوي مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی می باشد).
* تکميل فرم شماره  2پيوست اين دستور العمل بعد از سافر و ارساال آن باه مركاز
ضروري است.
ماده )7اين شيوه نامه در قالب  7ماده و  2تبصره تهيه و تدوين شده است و
مسئوليت حسن اجراي مفاد اين شيوه نامه از تاريخ ابالغ برعهده مركز مطالعات
برنامه ريزي شهري و روستايی ،معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداري و شهردار
كالنشهر می باشد.
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فرم شماره  - 1سفر آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور
( قبل از سفر )

استان مبدا
استان مقصد
تاریخ رفت و برگشت
تعداد شركت كنندگان
سمت شركت كنندگان
محورهای اصلی سفر
دالیل و ضرورتهای انتخاب استان
مقصد(شهر ها یا روستاها)
جزئیات هماهنگی با استان مبدا سفر
جزئیات تفصیلی سفر(برنامه زمانبندی)
عنوان كارگاههای آموزشی در حین سفر
وسیله نقلیه رفت و برگشت
محل اسکان
وضعیت بیمه شركت كنندگان
نام و نام خانوادگی و شماره تماس ناظر
سفر
نکته :گزارش این فرم می بایست به صورت تفصیلی تهیه شود.
نام و نام خانوادگی مدیر کل دفتر امور شهری  /روستایی/شهرداری کالنشهر
امضا
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فرم شماره  - 2سفر آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور
( بعد از سفر )

استان مبدا
استان مقصد
تاريخ رفت و برگشت
تهيه فيلم و عكس از سفر
انجام ارزيابی دوره از شركت كنندگان(ارسال
نمونه فرم ارزيابی)
تجزيه و تحليل آماري نتايج ارزيابی(ارسال
مستندات و نتايج )
اخذ گزارش سفر از شركت كنندگان(ارسال
نمونه موردي)
ارسال گزارش تفصيلی سفر(مكتوب و
تصويري) به مركز مطالعات
نکته :گزارش این فرم می بایست به صورت تفصیلی تهیه شود.
نام و نام خانوادگی مدیر کل دفتر امور شهری  /روستایی/شهرداری کالنشهر

امضا
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دستورالعمل آزمونها و صدور گواهینامه های مهارت
سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور
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مقدمه:1

با عنايت به توافقنامه منعقده بين سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و معاونت
آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش (وزارت) در سال  1392مبنی بر همکاري در
ارائه رشته مهارتی شهرداريها و دهياريها در سطح كشور ،بدين وسيله دستورالعمل
كميته آزمونها و نحوه صدور گواهينامه هاي مهارتی مربوط به سازمان فوق به شرح
ذيل تعيين میگردد.
مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی سازمان شهرداريها و دهياريهاهاي كشور
متولی تدوين استانداردهاي مهارتی رشته هاي تحت پوشش حوزه خود می باشد .لذا
به منظور برنامه ريزي ،هماهنگی ،برگزاري و نظارت بر برگزاري آزمونهاي مهارت
استاندارد مهارتی شهرداريها و دهياريها ،بر اساس مواد  13و  14و تبصره آن در
مصوبات هيئت وزيران به شماره هاي /27763ت444/ه ،مورخ  1371/9/28و
/13558ت14144ه  ،مورخ  1374/11/10كميته اي به نام كميته آزمون ها و صدور
گواهينامه هاي مهارت تشکيل میشود.
-2اعضاء کمیته آزمونها متشکل از :

 -2-1رئيس مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی سازمان شهرداريها و
دهياري هاي كشور به عنوان رئيس كميته.
 -2-2معاون آموزشی مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی سازمان
شهرداريها و دهياري هاي كشور به عنوان عضو كميته
 -2-3رئيس گروه آموزش مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی سازمان
شهرداريها و دهياري هاي كشور به عنوان عضو كميته
 -2-4معاون نظارت و ارزشيابی دفتر كاردانش به عنوان عضو كميته
 -2-5نماينده دفتر تخصصی معا ونت شهرداري ها و دهياري هاي سازمان شهرداري ها
و دهياري هاي كشور در موضوع آزمون مهارت
تذكر : 1جلسات كميته آزمون ها با حداقل  4نفر و با حضور نمايندگان هر دو دستگاه
رسميت میيابد و مصوبات آن با حداقل  4راي مثبت قابليت اجرا خواهد داشت.
تذكر : 2دبيرخانه كميته آزمون ها در مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی
سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور قرار دارد.
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-3وظایف کمیته آزمونها عبارتند از:

 -3-1تهيه بانک سواالت و تعيين طراح سئواالت آزمونهاي بخش نظري و عملی براي
هر استاندارد مهارت مربوط به سازمان شهرداريها و دهياريها .
 -3-2تعيين محل برگزاري آزمون مهارت.
 -3-3انتخاب و اعزام ناظران آزمونها جهت نظارت بر حسن اجراي آزمونهاي مهارت.
 -3-4تهيه برنامه هاي برگزاري آزمونهاي مهارت و تعيين زمان اعالم نتيجه قطعی
آنها.
تبصره  :در مواردي كه هنرجويان روزانه شاخه كار دانش در واحد آموزشی مشغول به
تحصيل هستند برنامه برگزاري آزمون هاي مهارت بايد منطبق بر سال تحصيلی و
برنامه هاي اجرايی آموزش و پرورش باشد.
 -3-5نظارت بر نحوه صدور گواهينامه هاي مهارت هنرجويان.
 -3-6تدوين شيوه ارزشيابی دروس مهارت (بصورت كتبی ،شفاهی ،عملی يا مشترک).
 -3-7تعيين تکليف وضعيت افرادي كه حداقل نمره قبولی را در آزمون مهارتی اخذ
نکرده اند.
 -3-8صدور ابالغ مسئول برگزاري آزمونهاي پايان مهارت.
 -3-9تعيين آزمونگران بخش عملی و مصححين بخش كتبی در هر واحد آموزشی و
صدور ابالغ براي آنها در هر سال تحصيلی .
 -3-10بررسی ساير مسائل مربوطه.
 -3-11پورتال كردن فرآيند ثبت نام ،آزمون و صدور گواهينامه هاي مهارت و تاييديه
آنها.
-4ارزشیابی :

 -4-1نصاب نمره قبولی در بخش هاي نظري و عملی در استاندارد مهارت مربوط به
سازمان به ترتيب نمره  10و  14میباشد.
 -4-2سئواالت آزمون كتبی و آزمون عملی بر مبناي نمره  20می باشد و از تمامی
محتواي آموزشی استاندارد مهارت طراحی شود.
 -4-3پس از برگزاري آزمون پايان دوره ،فردي قبول شناخته میشود كه نصاب نمره
قبولی در هر يک از بخشهاي نظري و عملی را كسب نمايد .براي هر فردي كه نصاب
نمره قبولی از هر دو بخش را كسب نمايد ،گواهينامه استاندارد مهارت مربوط توسط
مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی سازمان شهرداري ها و دهياري هاي
كشور صادر و در اختيار آنان قرار می گيرد.
-4-4افرادي كه موفق به كسب نصاب قبولی در هر يک از بخشها يا هر دو بخش
استاندارد مهارت مربوط نشوند ،حسب مقررات آموزش و پرورش می بايد در آزمون
هاي مجدد پايان دوره همان بخش يا هر دو بخش شركت نمايد.
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 -4-5اوراق امتحانی مربوط به آزمونهاي بخش نظري (كتبی) حداقل بمدت يکسال
بايد در محل برگزاري آزمون نگهداري شود.
 -4-6نمره آزمون بخش عملی قابل تجديد نظر نمیباشد و نمره اعالم شده اوليه به
عنوان نمره قطعی آن نوبت لحاظ می شود.
 -4-7آزمون پايانی بخش عملی بر مبناي  20نمره و از تمامی محتواي آموزشی بخش
عملی استاندارد مهارت مربوط توسط آزمونگر موضوع بند  3-9بعمل میآيد.
 -4-8نمرات ماخوذه در بخش نظري و عملی در فهرست نمرات آزمون ثبت شده و
توسط آزمونگر و كميته آزمون هاي پايان مهارت بايد تاييد می شود.
 -4-9ليست نمرات آزمون مهارت در سه نسخه تهيه و پس از تاييد نهايی توسط
آموزش و پرورش بايد به دبيرخانه كميته آزمون ارسال شود.
 -4-10در مورد دانش آموزان شاخه كاردانش ،دبير كميته آزمون هاي مهارت موظف
است بعد از تاييد ليست آزمون توسط رئيس كميته  ،يک نسخه از آنها را به هنرستان
كاردانش منطقه مربوطه ارسال تا بر اساس آن نمرات اعالم نتيجه شود و نيز يک نسخه
به اداره كل آموزش و پرورش مربوطه ارسال و نسخه ديگر در مركز مطالعات برنامه
ريزي شهري و روستايی سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشوربه طور دائم
نگهداري نمايد.
 -4-11گواهينامه مهارت توسط مسئول آزمون پايانی مهارت تکميل شود و پس از
تاييد مقدماتی  ،جهت تاييد نهايی به دبيرخانه كميته آزمون ارسال می گردد.
 -4-12هنرستان روزانه ارائه كننده رشته مهارتی مربوط به شهرداريها و دهياريها
گواهينامه هاي دانش آموزان خود را از طريق اداره مربوط در آموزش و پرورش
(موضوع تبصره بند  )4-3دريافت مینمايد..
-5سایر موارد:

 -5-1هنرستانهاي وابسته به سازمان بايد بر اساس اساسنامه واحد هاي وابسته مصوب
شوراي عالی آموزش و پرورش فعاليت نمايد.
 -5-2مدير هنرستان كاردانش ارائه كننده رشته مهارتی مربوط موظف است مشخصات
آن دانش آموزان را حداكثر يک ماه قبل از اتمام آموزش استاندارد مهارت به دفتر امور
شهري و روستايی استان مربوط ارسال نمايد.
 -5-3در هر نوبت امتحانی صورت جلسه برگزاري آزمون برابر مقررات در سه نسخه
تنظيم و يک نسخه به مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی سازمان شهرداري
ها و دهياري هاي كشور و نسخه ديگر در واحد آموزش مهارت مربوطه و نسخه سوم به
دفتر امور شهري و روستائی استانداري استان مربوطه ارسال شود.
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 -5-4مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی سازمان شهرداري ها و دهياري
هاي كشور مرجع صدور استعالمات و گواهی تاييد مهارت شهرداريها و دهياريها می
باشد.
 -5-5دبيرخانه كميته می بايست ترتيبی اتخاذ نمايد تا سوابق همه گواهينامه ها را
ضبط نمايد.
 -5-6حداكثر مدت اعتبار گواهينامه مهارت شهرداريها و دهياريها  ،جهت ارائه به
هنرستانهاي كاردانش از زمان برگزاري آزمون تا دو سال پس از صدور گواهينامه
مهارت می باشد.
 -5-7نمونه گواهينامه مهارت ،فرم درخواست تاييديه گواهينامه مهارت و فرم تاييديه
گواهينامه مهارت و ليست نمرات دانش آموزان (برگ ويژه آزمون) به ضميمه است.
 -5-8ادامه تحصيل در رشته هاي مهارتی مربوط به سازمان شهرداريها و دهياريها براي
افراد بزرگسال صرفاً در هنرستانهاي دولتی بزرگسال و يا به صورت داوطلب آزاد ميسر
خواهد بود.
 -5-9دستور العمل فوق از تاريخ  1397/07/1قابل اجرا می باشد.
 -5-10از تاريخ  1397/06/31گواهی نامه هاي مهارتی كه توسط سازمان آتش نشانی
و خدمات ايمنی شهرداري تهران صادر شود فاقد اعتبار می باشد.

مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها

59

60

مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها

مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها

61

62

مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها

دستورالعمل آموزش کارکنان دهیاری های کشور

مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها

مقدمه
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1

مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی سازمان شاهرداري هاا و دهيااري هااي
كشور به منظور افزايش كارآيی ،سطح داناش و مهاارت  ،توساعه آگااهی هاا  ،بهباود
وظايف مديريتی و در راستاي شرح وظايف خود جهات اجاراي هار چاه بهتار اهاداف
آموزشی ،دستورالعمل اجراي برنامه هاي آموزشی كاركنان دهياري ها را به شرح ذيال
ابالغ می نمايد .اين دستورالعمل مبتنی بر نيازسنجی آموزشی بوده و با تاكيد بر بهاره
وري بهينه آموزش و افزايش كمی و كيفی برنامه هاا ،گساترش دامناه ،فراگيار باودن
آموزش در همه سطوح تهيه شده است ،انتظار می رود با تالش ماديران و كارشناساان
محترم دفاتر امور روستايی است انداري ها ،گام موثري در جهت ارتقااء ساطح آگااهی و
توانمندي كاركنان دهياري هاي كشور برداشته شود.
ماده )1انتخاب دوره های آموزشی

 -1-1دوره هاي آموزشی انتخااب شاده از ساوي اساتان هاا مای بايسات بار اسااس
استانداردها و دوره هاي آموزشی مشاغل دهياري ها انتخاب گردند؛
 -2-1دفاتر امور ر وستايی و امور شوراهاي استانداري ها می توانند عالوه بر دوره هااي
فوق و بر اساس نيازهاي آموزشی خاص استان ،طبق چارچوب فرم (ب) پيوسات دوره
ها و سرفصل هاي جديد پيشنهاد و به مركز مطالعات برنامه ريزي شاهري و روساتايی
ارسال نمايند .دوره هاي مذكور پس از تايياد از ساوي مركاز مطالعاات برناماه ريازي
شهري و روستايی قابل اجرا می باشد؛
 -3-1حضور اعضاي شوراهاي اسالمی روستا در كنار كاركناان دهيااري هاا در برخای
دوره هاي آموزشی خاص و متناسب با "طرح آموزش همگام شوراهاي اسالمی روستا و
دهياري ها" صورت گرفته و واجد اولويت است.
 -4-1رعايت نسبت آموزش هاي عمومی و تخصصی (آموزش هاي عمومی  20درصد و
تخصصی  80درصد).؛
 -5-1رعايت سرانه آموزش حداقل  24ساعت آموزشی براي كاركناان دهيااري هاا در
طول سال بر اساس روش زير:
 نحوه محاسبه نفر – ساعت آموزش :مجموع حاصل ضرب ميزان ساعت هر ياکاز دوره ها در تعداد شركت كنندگان دوره.
 نحوه محاسبه سرانه آموزش كاركنان دهياري ها :مجموع نفر -ساعت دوره هاايآموزشی كاركنان دهياري ها بر تعداد كل كاركنان.

 .1ابالغ  18698مورخ  1398/04/17سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
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 -6-1تمركز بر آموزش هاي شغلی با رويکرد مهارتی و كاربردي؛
 -7-1تمركز بر كيفيت و اثر بخش بودن دوره هاي آموزشی به جاي كميت؛
 -8-1توجه به مقتضيات محلی و خاص هر اساتان باراي تعرياف و تعياين دوره هااي
آموزشی؛
 -9-1اهتمام در بهره وري و حداكثري از دوره هاي آموزشی پيشنهادي با رويکرد اثار
بخشی و كارايی آنها؛
 -10-1هدفمندي در طراحی برنامه ها و سفرهاي آموزشی.
ماده  )2ارزیابی و نیازسنجی

 -1-2عناوين دوره هاي انتخابی توسط استان ها می بايست بر اساس نيااز كاركناان
دهياري هاي استان بر طبق نياز سنجی آموزشی بعمل آمده از آنها باشد.
 -2-2با توجه به تنوع فراگيران دوره هاي آموزشی به لحاظ سطح تحصيالت و تجرباه
كاري  ،الزم است دوره هاي آموزشی متناسب با نيااز مخاطباان طبقاه بنادي ،ساطح
بندي و اجرا شود.
 -3-2دوره هاي آموزشی بصورت حضوري ،مکاتبه اي و مجازي و ياا تركيبای برگازار
گردد؛
 -4-2حتی المقدور دوره هاي آموزشی به صورت غير متمركز و در سطح شهرساتان و
دهستان برگزار گردد؛
 -5-2طراحی دوره هاي مشترک و استفاده از ظرفيت ساير سازمان ها و ادارات دولتی
در سطح استان؛
 -6-2دفاتر امور روستايی و شوراهاي استانداري هاا بار اسااس اهاداف و راهبردهااي
آموزشی و در راستاي نيازسنجی مبتنای بار تحليال هااي ساازمانی ،شايساتگی هاا و
استانداردهاي شغلی و بررسی شناسنامه و بانک اطالعات آموزشی كاركنان دهياري ها،
دوره هاي آموزشی ساالنه مورد نياز را باا همکااري فرماناداري هاا و بخشاداري هاا
شناسايی نمايند؛
 -7-2دفاتر امور روستايی استانداري ها نيازهاي آموزشی هر بخش را طبق (فرم الاف)
پيوست با همکاري بخشداري مربوطه احصاء نموده و سپس نيازسانجی آموزشای كال
دهياري هاي استان را پس از تجزيه و تحليل در قالب همان فارم جمعبنادي و جهات
بررسی و تاييد كارگروه آموزش و توانمندسازي به مركز مطالعات برنامه ريزي شاهري
و روستايی ارسال نمايند؛
 -8-2دوره هاي شناسايی شده بايد براي نيازسنجی فاردي باه كاركناان دهيااري هاا
ارسال گردد؛
 -9-2پس از شناسايی نياز واقعی ساالنه كاركنان دهياري ها و اولويت بندي دوره هاي
آموزشی ،دوره هاي مذكور در كميته اجرايی آموزش استان طرح و در قالاب فارم (ب)
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پيوست پس از بررسی و تاييد به مركز مطالعات برناماه ريازي شاهري باراي تصاويب
ارسال شود.
 -10-2به منظور ترغيب و ايجاد انگيزش كاركنان دهياري ها براي شركت در دوره ها
وكارگاه هاي آموزشی ،با رعايت ضوابط و مقررات شيوه نامه حقوق و مزاياي دهياري ها
و تعيين سقف مشخص ،به ازاء ساعات آموزشی در طی سال پااداش آموزشای در نظار
گرفته شود.
ماده  )3محتوای آموزشی

با توجه به اينکه انتخااب محتاواي آموزشای در دوره هااي آموزشای از اهميات قابال
توجهی برخوردار است توجه به نکات ذيل در تهيه محتواهاي آموزشای حاائز اهميات
است.
 -1-3محتواي دوره آموزشی حضوري و غير حضوري قبل از برگازاري دوره در اختياار
فراگيران قرار گيرد؛
 -2-3محتواي آموزشی متناسب با نيازهاي آموزشی فردي و سازمانی كاركنان دهياري
ها باشد؛
 -3-3محتواي آموزشی با اهداف آموزشای تعياين شاده در دوره آموزشای همخاوانی
داشته باشد؛
 -4-3محتواي آموزشی با مسائل روزمره كاركنان دهياري ها ارتباط داشته باشاد .باه
اين معنا كه با مثالها و نمونه ها و مصداقهاي عينی همراه باشد تا ميازان فهام و درک
فراگيران را در آن زمينه افزايش دهد.
ماده  )4منابع مالی و نحوه هزينه كرد اعتبارات آموزشی
 -1-4اعتبار برنامه هاي آموزشی غير متمركز كاركنان دهياري هاا از محال بخشانامه
بودجه ساليانه دهياري ها كه از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ابالغ
می شود تامين می گردد؛
 -2-4ساير فرايند هاي تامين و نحوه هزينه كرد اعتبارات آموزرشی طباق شايوهناماه
نحوه هزينه كارد اعتباارات آموزشای دهيااريهااي كشاور باه شاماره  56581ماورخ
 1397/11/09می باشد.
 -3-4نظارت بر نحوه هزينه كرد اعتبارات آموزشی در ساطح اساتان برعهاده معاونات
هماهنگی امور عمرانی استانداري و در سطح ملی ،مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و
روستايی سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور میباشد.

66

مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها

 -4-4دفاتر امور روستايی و شوراهاي استانداري ها می بايست گازارش ماالی و نحاوه
هزينه كرد اعتبارات آموزشی را طبق فرم(ج) پيوست جهت بررسی تا پايان سال ماالی
به مركز مطالعات برنامهريزي شهري و روستايی ارسال نمايند؛
 -5-4هزينه كرد اعتبارات آموزشی صرفاً جهت اجاراي كارگااه هااي آموزشای ،تهياه
محتواها و سفرهاي آموزشی می باشد .سهم اعتباري كارگاه ها(حضوري و مکاتباه اي)
 70درصد ،محتواي آموزشی  15درصد و سفرهاي آموزشی  15درصد از كل اعتباارات
تخصيصی می باشد؛
 -6-4عالوه بر اعتبارات مشخص از محل بخش ششم بخشنامه بودجه ساليانه دهياري
هاي كشور ،استانداري ها می توانند از ساير محل هاي اعتباري كه منع قانونی نداشاته
باشد با تاييد معاونت امور عمرانی استانداري تامين اعتبار نماوده و در حاوزه آماوزش
هزينه نمايند.
ماده  –5مکان و زمان برگزاری دوره ها

 -1-5با توجه به اهميت آموزش فراگيركاركنان دهياري ها و جلوگيري از هزينه هااي
اضافی و اتالف وقت  ،در صاورت امکاان دوره هاا و كارگااه هااي آموزشای در مراكاز
شهرستان ،بخش و دهستان برگزار گردد؛
 -2-5به منظور جلوگيري از وقفه در انجام وظايف اداري محوله به كاركنان دهياري ها
در دوره ها و كارگاه هاي آموزشی بايستی دوره هاي آموزشی در ساعات خارج از وقات
اداري و در فصولی كه كاركنان دهياري ها از تراكم كاري كمتاري برخوردارناد برگازار
گردد؛
 -3-5دوره هاي آموزشی چند روزه بايستی در قالب چند دوره آموزشی يک روزه و در
زمان هاي مختلف برگزار گردد؛
 -4-5حداكثر سقف شركت كننده در كالس آموزشی  32نفر می باشد ،در مواردي كه
شركت كنندگان بيشتر از سقف مذكور باشاند باه ازاء هار  32نفار باياد ياک كاالس
آموزشی در نظر گرفته شود؛
ماده  )6انتخاب مجری برگزاری دوره ها

 -1-6مجري دوره ها می بايست بر اساس تصويب نامه هيات محترم وزيران به شاماره
200 /1834مورخ  1390/1/30داراي صالحيت الزم براي برگزاري دوره هاي آموزشی
كوتاه مدت باشد؛
 -2-6پس از انجام فرايندهاي قانونی انتخاب مجري يا مجريان آموزش ،انتخاب نهاايی
مجري می بايست مورد تاييد كميته اجرايی آموزش استانداري قرار گيرد؛
 -3-6مجري موظف است بر اساس دوره هاي آموزشی ارائه شده از ساوي دفااتر اماور
روستايی و شوراهاي استانداري ها اقدام به تهيه تقويم آموزشی به صورت كامل نماياد.
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( شامل عنوان دوره ها – تعداد فراگيران  -تاريخ برگزاري – مکان برگازاري – ميازان
ساعت آموزش – سرفصل هاي درسی – محتوا و منابع آموزشی – اساتيد دوره و )...؛
ماده  )7مدرسین دوره ها

اساتيد دوره ها حتی االمکان می بايست شرايط ذيل را دارا باشند:
 -1-7اعضاء هيات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی؛
 -2-7مربيانی كه در زمينه هاي مختلف براي تدريس به كاركنان دستگاههاي اجرايای
تربيت می شوند؛
 -3-7كارشناسان خبره و مجرب دستگاههاي اجرايی كه صالحيت عمومی تادريس را
داشته باشند ( با سابقه مفيد كاري در زمينه مربوطه)؛
 -4-7استاد كاران فنای و حرفاه اي در زميناه اصاول و مباانی علمای و كااربردي در
مشاغل مختلف؛
 -5-7براي تدريس موضوعات نظري ترجيحاً از اسااتيد دانشاگاهی حاداقل باا مرتباه
علمی استاديار به باال استفاده شود؛
 -6-7ترجيحا انتخاب مدرسين از ميان مدرسين مجرب بومی صورت پذيرد.
ماده  ) 8عملکرد آموزشی

 -1-8به منظور نظارت بر دوره هاي آموزشی يک ماه قبل از برگزاري هر دوره آموزشی
دفاتر امور روستايی و شوراهاي استانداري ها بايد زماان و مکاان برگازاري دوره را باه
اطالع معاونت آموزشی مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی برسانند؛
 -2-8دفاتر امور و روستايی و شوراهاي استانداري ها می بايست بعاد از اجاراي دوره
هاي آموزشی ،عملکرد آموزشی را بطور جامع و كامل بصورت مجلد به مركز مطالعات
برنامه ريزي شهري و روستايی ارسال نمايند .گزارش عملکرد ارسالی بايد شامل موارد
زير باشد:
 ارزيابی پس از اجراي دوره ها از شركت كنندگان در دوره ها؛ گزار ش مکتوب به هماراه مساتندات صاوتی و تصاويري از دوره هاا وكارگاههاايآموزشی؛
 اطالعات آموزشی دوره ها شامل عناوين دوره ها ،تعداد شركت كنندگان ،مکاان وزمان برگزاري دوره ها ،مجريان دوره ها ،اساتيد دوره ها و همچنين رزومه اساتيد؛
 محتواهاي آموزشی هركارگاه به صورت جداگانه كه در كارگاه تدريس شده است. -3-8دفاتر امور روستايی استانداري ها باياد هار شاش مااه يکباار گازارش عملکارد
آموزشی خود را ضمن ارسال طبق فرم (الف) پيوست به مركز مطالعاات برناماه ريازي
شهري و روستايی ،می بايست اطالعات مذكور را در ساامانه باناک اطالعاات آموزشای
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واقع در سايت سازمان شهرداري هاا و دهيااري هااي كشاور باه آدرس imo.org.ir
بارگذاري نمايند.
ماده  )9گواهینامه های آموزشی

 -1-9پس از برگزاري دوره هاي آموزشی  ،دفااتر اماور روساتايی اساتانداري هاا مای
بايست گواهينامه هاي آموزشی پذيرفته شادگان در دوره هاا را پاس از مهار و امضااء
باالترين مقام مجري برگزار كننده دوره هاي آموزشی و مدير كل دفتر امور و روستايی
به تاييد يا امضاء معاون امور عمرانی استانداري برسانند؛
 -2-9تصوير گواهينامه ها بايد طبق فرم (د) پيوست دستورالعمل باشد؛
 -3-9فرم (د) پيوست براي افرادي كه فقط در يک دوره شركت نموده اند و فرم (ها)
پيوست براي افرادي كه بيش از يک دوره شركت نموده اند می باشد؛
 -4-9حضور فراگيران در حداقل  %80ساعات آموزشی اجبااري باوده و در غيار ايان
صورت می بايستی از دوره حذف گردند؛
 -5-9كسب حداقل  %60از نمره آزماون پاياان دوره ماالک صادور گواهيناماه باراي
فراگيران می باشد و از صدور گواهينامه هاي آموزشی براي كساانی كاه حاداقل نماره
الزم را كسب ننموده اند بايد خودداري شود.
 -6-9شماره مجوز برگزاري دوره هاي آموزشی شماره ابالغی تاييد دوره هاي آموزشی
ساالنه استانداري می باشد كه از سوي مركز مطالعات برنامه ريزي شاهري و روساتايی
ابالغ و در گواهينامه هاي آموزشی فراگيران درج می شود.

مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها

69

70

مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها

مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها

دستورالعمل تشکیل شورای پژوهش ،آموزش و انتشارات

71

72

مقدمه
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1

به استناد بندهاي 6 ،4 ،2و  14ماده  6اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هااي
كشور و در راستاي انجام اين وظايف قانونی ،اهتمام به امور پژوهش ،آموزش و انتشاار
آثار و يافته هاي علمی در زمينه هاي موضوعی مرتبط با وظايف سازمان ،ماورد توجاه
قرار گرفته است تا تفکار بکاارگيري داناش در شاهرداريهاا و دهيااريهاا ،ارتقااء و
گسترش يابد و ضمن توسعه آموزشهاي كااربردي از آثاار پژوهشاگران ،نويساندگان،
كارشناسان و خبرگان حوزه مديريت و برنامهريزي شهري و روستايی ،حمايت شود .بر
همين اساس و در راستاي شکلگيري شوراي پژوهش ،آموزش و انتشارات سازمان ،اين
دستورالعمل توسط مركز مطالعاات برناماه ريازي شاهري و روساتايی تهياه و تادوين
گرديده است.
ماده  :1تعاریف

سازمان  :سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
مركز :مركز مطالعات برنامهريزي شهري و روستايی
شورا :شوراي پژوهش ،آموزش و انتشارات سازمان
ماده  :2اهداف شورا

 .1.2سياستگذاري ،برنامهريزي و تصويب فرايندها و دساتورالعملهااي الزم در اماور
پژوهش ،آموزش و انتشارت
 .2.2ارتقاي فرهنگ انجام مطالعاه و پاژوهش و نهاديناه كاردن آن در فعالياتهااي
سازمان ،شهرداري ها و دهياري ها
 .3.2بسط نگرش علمی در تصميم گيريها و حركات باه سامت ماديريت دانشای در
شهرداري ها و دهياري ها
 .4.2ايجاد وحدت رويه و توسعه فعاليتهاي آموزشی و پژوهشی و انتشار يافتههاا در
سازمان و استان ها
 .5.2توانمندسازي نيروي انسانی شاغل در ساازمان ،شاهرداري هاا و دهيااري هااي
كشور
ماده  : 3ترکیب اعضای شورا

شوراي پژوهش ،آموزش و انتشارات سازمان داراي  13نفر عضو است كه با حکم رئيس
شورا به مدت دو سال منصوب می شوند .تركيب اعضاي شورا به شرح ذيل میباشد:
 .1.3رئيس يا جانشين رئيس سازمان (رييس شورا)
 .2.3يک از استانداران به انتخاب رئيس شورا
 .1ابالغ  21235مورخ  1398/04/30سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
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 .3.3دو نفر از معاونين امور عمرانی استانداريها به انتخاب رئيس شورا
 .4.3يک نفر از شهرداران مراكز استان يا كالنشهر به انتخاب رئيس شورا
 .5.3يک نفر از دهياران به انتخاب رئيس شورا
 .6.3معاونين سازمان
 .7.3سه نفر از اساتيد دانشگاهها ،صاحبنظران و خبرگان حوزه ماديريت شاهري و
روستايی به پيشنهاد دبير و انتخاب رئيس شورا
 .8.3رئيس مركز (دبير شورا)
تبصره  :1دبير شورا می تواند با هماهنگی رئيس شورا حسب موضوع نمايندگانی را از
ساير نهادها ،سازمانها ،مراكز علمی و تحقيقاتی دعوت نمايد.
ماده  :4وظایف و اختیارات

 .4.1شورا
 سياستگذاري و تعيين خط مشیها و چشم اندازهاي پژوهشی ،آموزشای و انتشاار
يافتهها
 برنامه ريزي به منظور ارتقا و بهبود مستمر فرايندهاي پژوهش ،آموزش و انتشارات
 تعيين اولويت هاي پژوهشی ،آموزشی و انتشارات در سطح ملی
 تصويب دستورالعملها وضوابط پژوهشی ،آموزشی و انتشارات
 تصميمگيري در خصوص تفاهمنامه هاي همکاري علمی و پژوهشی بين سازمان و
مراكز ،موسسات ،دانشگاهها و مجامع علمی و پژوهشی ملی و بينالمللی
 تصميم گيري عضويت در نهادهاي علمی بين المللی
 برنامهريزي براي بکاارگيري از فنااوريهااي ناوين در حاوزه پاژوهش ،آماوزش و
انتشارات
 .4.2وظايف دبير شورا
 هماهنگی برگزاري جلسات شورا
 تعيين دستور كار جلسات و ابالغ آن به اعضا
 پيشنهاد دستور جلسات به رئيس شورا
 تنظيم صورتجلسات و مصوبات شورا
 اجراي مصوبات شورا
تبصره  : 1دستور جلسات همراه با ضمائم آن بايد حاداقل ياک هفتاه قبال از تشاکيل
جلسه به اطالع تمامی اعضاء برسد.
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ماده  :5دبیرخانه شورا

به منظور تسهيل و تسريع در روند اجراي تصميمات شاورا ،دبيرخاناه شاورا در مركاز
تشکيل می گردد.
ماده  : 6نحوه تشکیل جلسات

 .6.1جلسات شورا به صورت فصلی و جلسات فوق العاده به پيشنهاد دبير شورا و تايياد
رئيس شورا ،تشکيل خواهد شد.
 .6.2جلسات شورا با حضور بيش از نصف كل اعضاء ،رسميت می يابد.
ماده  : 7کارگروه های تخصصی

كارگروه هاي تخصصی شورا متشکل از مديران و كارشناسان سازمان و مركز به عناوان
بازوي تخصصی شورا در مركز تشکيل خواهند شد تا نسبت به ارائه پيشانهادات حاوزه
تخصصی ،انجام برنامهريزي هاي الزم و اجرايی نمودن مصوبات شورا اقدام نمايند .ايان
كارگروهها به شرح ذيل می باشد.
.1كارگروه پژوهش
 .2كارگروه آموزش و توانمندسازي
.3كارگروه انتشارات
تبصره :1نظامنامه مربوط به هر يک از كارگروههاي فوق ،توسط مركاز تهياه و پاس از
تاييد شورا ،اجرايی خواهد شد.
ماده :8

اين دستور العمل در  8ماده و  3تبصره تدوين گرديده و تصميمات شورا در مورد كليه

طاارح هااا و اقاادامات پژوهشاای ،آموزشاای و انتشااارات ،الزم االجاارا خواهااد بااود.

