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مقدمه

هدف نظام آموزش ،به عنوان يكي از كاركردهاي مهم مديريت منابع انساني ،فراهم آوردن زمينه اي
است كه براساس آن توانايي هاي بالقوه افراد به فعل درآمده و استعدادهاي آنان شكوفا گردد .اين هدف از
طريق ايجاد فرصت هاي آموزشي جهت كاركنان تحقق مي يابد .آموزش كاركنان فرآيندي است كه انطباق
و سازگاري كاركنان را با محيط متحول سازماني و در نهايت انطباق بهتر سازمان را با محيط بيروني فراهم
مي آورد .در نتيجه كاركنان آموزش ديده نسبت به كاركناني كه از اين مزيت بهره مند نيستند ،به تغييرات
سازماني و همچنين تغييرات جامعه آگاهانه تر واكنش نشان ميدهند و از آن جا كه حيات و ادامه زندگي
سازمان تا حدود زيادي به دانش و مهارت كاركنان آن بستگي دارد ،افراد آموزش ديدهتر ،نقش مؤثرتري در
كارآمدي و بهره وري سازماني خواهند داشت .از طرف ديگر ،آموزش با افزايش ميزان اطالعات ،دانش،
مهارتها و قابليت هاي كاركنان ،آنان را براي ايفاي وظايف و قبول مسئوليت هاي جديد ،آماده تر و مجهزتر
ميكند .به طور كلي در سازماني كه به رشد كمي و كيفي دانش و مهارت كاركنان خود مي انديشد و
پيوسته فعاليت هاي آموزشي آن در جريان است ،افراد به طور مستمر توانايي هاي خود را افزايش مي دهند
و چگونه آموختن و به كار بستن اندوخته هاي خود را مي آموزند .مفهوم آموزش ضمن خدمت يا آموزش
كاركنان عبارت از كليه كوشش ها و فعاليت هايي مي باشد كه در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهي،
مهارتهاي فني و حرفهاي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان سازمان به عمل مي آيد تا آنها را به
نحو احسن آماده انجام وظايف و مسئوليتهاي خود كند .الزم به تذكر است كه آموزش يك وظيفه اساسي
در سازمانها و يك فرآيند مداوم و هميشگي است و موقت و تمام شدني نميباشد .كاركنان در هر سطحي
از سطوح سازمان ،اعم از مشاغل ساده يا مشاغل پيچيده ،و مدير يا زيردست محتاج آموزش و يادگيري و
كسب دانش و مهارتهاي جديد هستند و بايد همواره براي بهتر انجام دادن كار خود از هر نوع كه باشد،
روشها و اطالعات جديدي كسب نمايند و همچنين هر وقت شغل كاركنان تغيير پيدا كند ،الزم است
اطالعات و مهارتهاي جديدي براي ابقاي موفقيتآميز وظايف شغل مربوطه را فرا بگيرند.
شهرداري تبريز در راستاي توسعه مهارت ها ،گسترش دانش شغلي كاركنان ،متناسب با نياز هاي رو به
رشد و ظرفيت سازي منابع انساني ،با الهام از برنامههاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كل كشور با
تنظيم نظام نامه آموزشي و لحاظ نمودن الزامات نظام آموزشي در مديريت و برنامه ريزي آموزش و بهسازي
نيروي انساني ،نيازهاي توسعه اي آموزش را در سطح تمامي كاركنان مجموعه با توجه به اصول شمول،
استمرار و جامعيت آموزش به كار گرفته و از تمام ظرفيت ها در جهت انجام بهينه آن استفاده مينمايد.
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تعاریف و اصطالحات

منابع انسانی :تمام كاركنان شهرداري اعم از مديران و كارشناسان و  ...در هر سطحي از استخدام
(رسمي ،پيماني ،قراردادي و  )...را شامل ميشود.
آموزش :مجموعه فعاليت هاي هدفمند و طرح ريزي شده اي است كه با هدف افزايش كارايي فرد و
سازمان به طور مداوم و نظاممند تدارک و جهت بهبود و ارتقاي سطح دانش ،فنون ،مهارتها ،تجارب و
نگرشهاي مربوط به بهبود عملكرد شغلي حال و آينده كاركنان مي پردازد.
نظام آموزشی :مجموعه اي متعامل از ساختار ،اجزا و عناصر كه پيوسته ورودي هاي آموزشي (اهداف
آموزشي ،منابع انساني ،مالي ،مادي )....را از طريق فرآيندهاي آموزش (برنامه هاي آموزشي و درسي،
رويكردهاي مختلف آموزشي ،فناوري آموزشي و تكنيكهاي مختلف ارزشيابي و  )...به خروجيهاي آموزشي
(كاركنان برخوردار از دانش و مهارت شغلي و سازماني و نگرش مورد نياز) تبديل ميكند ،به گونهاي كه
امكان بروز پيامدهاي آموزشي (بهبود عملكرد فردي و سازماني) را فراهم نموده و موجب ارتقاي كيفيت
عملكرد منابع انساني شركت گردد.
آموزش ضمن خدمت :به آموزشهايي اطالق مي شود كه كاركنان در حين انجام فعاليتهاي شغلي
و در محل خدمت به اشكال گوناگون سپري ميكنند.
برنامههای آموزشی :عبارت است از اشكال مختلف آموزش با عناوين آموزشي نيازسنجي شده كه
بهمنظور افزايش كارايي فردي و اثربخشي سازماني كاركنان در قالب دوره ،سمينار و كارگاه آموزشي به
مورد اجرا گذارده مي شود.
دوره آموزشی :فاصله زماني معين و محدودي است كه طي آن محتواي آموزش با استفاده از امكانات
آموزشي به منظور ايجاد مهارت ،افزايش دانش و يا تغيير نگرش به فراگيران انتقال داده مي شود.
آموزش پودمانی :شكلي از آموزش هاي شغلي است كه تخصصهاي شغلي در قالب مهارتهاي
مستقل و جدا از هم به كارمندان آموزش داده مي شود و هريك از آموزشها ،مهارت و دانش خاصي را
ايجاد ميكند و در عين حال در كنار ساير دورههاي آموزشي منجر به ايجاد يك مهارت و يا دانش جديد و
جامع ميگردد.
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اهداف آموزش کارکنان شهرداری تبریز

 افزايش اثر بخشي و كارايي در ارائه خدمات از طريق توسعه بينش ،دانش و مهارت هاي متصديان
مشاغل
 ارتقاء سطح كيفي سرمايه انساني شهرداري تبريز از طريق افزايش سطح توانايي دانش و مهارت
كارمندان و مديران
 افزايش سطح باور و اعتقادات كاركنان و مديران نسبت به ارزش هاي اسالمي ،ملي و محلي
 توسعه آگاهي هاي عمومي كارمندان در ابعاد مختلف فرهنگي و اجتماعي
 توانمند سازي و توسعه مديران جهت ايفاي مؤثر نقش ها و وظايف مديريتي
 آماده سازي كارمندان از بعد دانش ،مهارت و شايستگيهاي شغلي براي ارتقاء به رده هاي شغلي
باالتر
 روز آمدسازي و ارتقاء سطح دانش ،مهارت و نگرش معنوي و بصيرتي كارمندان

3

الزامات آموزشی کارکنان

 طبق مواد  85و  85قانون خدمات كشوري ،شهرداري نيز مانند هر دستگاه اجرايي ،به منظور ارتقاءسطح كارآيي و اثربخشي ،نظام آموزش كارمندان را طراحي مينمايد كه همراه با متناسب ساختن
دانش ،مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر ،انگيزه هاي الزم را جهت مشاركت مستمر
كارمندان در فرايند آموزش تامين نموده و كاركنان از حداقل سرانه ساعت آموزشي براساس مقررات
مربوط در هر سال برخوردار گردند.
 مواد اين دستورالعمل برگرفته از نظام آموزش كاركنان شهرداريها و سازمانهاي تابعه سازمانشهرداريهاي و دهياريها كشور ميباشد.
 شركت تمامي كارمندان رسمي و پيماني (اعم از مديران و كاركنان) و همچنين كارمندان قراردادكارمعين در دوره هاي آموزشي براساس اين دستورالعمل و نياز واحد مربوطه الزامي است.
 بر اساس ماده  3آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون خدمات كشوري ،پيش بيني برنامه هاي آموزشيساالنه به ميزان حداقل  06ساعت براي مديران و  06ساعت براي كاركنان ضرورت دارد.
 با توجه به اينكه دورهها در راستاي اهداف سازماني ميباشند ،زمان برگزاري دورهها در وقت اداريبوده و كليه فراگيران در طول دوره به عنوان مأمور آموزشي از محل خدمت خود تلقي ميشوند.

4

فرایند آموزش کارکنان شهرداری تبریز

• نیازسنجی آموزشی :فرايند تعيين نوع و مقدار آموزشي است كه افراد در راستاي تحقق اهداف و
سياست هاي آموزشي سازمان بايد طي نمايند .به عبارت ديگر در اين فرايند بر اساس تجزيه و
تحليلهاي مختلف مشخص مي گردد چه كساني ،چه نوع آموزش ها را فراگيرند.
• تعیین اهداف برنامه آموزشی :بيانگر مجموعه اي از مهارت ها و دانش ها و نگرش هاي جديد
ميباشد كه كاركنان براي مسئوليتهاي حرفه اي خود به آنها نياز دارند .منظور اصلي از مطالعات
نيازسنجي ،دستيابي به هدف هاي دقيق و واقعي در فرآيند برنامه ريزي آموزشي است.
• تعیین محتوای مورد نیاز آموزشی :اصول انتخاب محتوا در آموزش ضمن خدمت ،تابع معيارهاي
علمي بوده و بر اساس نتايج تحقيقات حاصل از تجزيه و تحليل شغل و نيازسنجي مي باشد .محتوا و
مواد آموزشي در يك برنامه آموزشي تابع اهداف ويژه اي است كه براي دوره تدوين شده است.
• انتخاب روش آموزش :روش به كليه كوششهايي اطالق ميگردد كه در جهت ارتقاي سطح دانش و
آگاهي ،مهارت هاي فني و حرفه اي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يك سازمان
به عمل مي آيد و آنان را آماده انجام و پذيرش مسئوليت هاي شغلي خود مينمايد.
• اجرای برنامه آموزشی :فرايند به بوته عمل گذاشتن يك طرح با برنامه معين مي باشد .براي اجراي
دوره ها ،الگوهاي مختلفي ارائه ميگردد كه هدف آنها تدارک زمينه الزم براي توفيق بيشتر برنامه در
تحقق هدف هاي آموزشي به ويژه افزايش ميزان استقبال كاركنان از دوره هاست.
• ارزشیابی برنامه آموزشی :ارزشيابي ،يكي از مهمترين مراحل برنامه ريزي آموزشي است كه انجام
صحيح آن اطالعات مفيدي را درباره چگونگي طرح ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي در اختيار
ميگذارد و مبناي مفيدي جهت ارزيابي عملكرد آموزشي مراكز آموزش به دست مي دهد.
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ضوابط آموزشی شهرداری تبریز

-1كليه واحدهاي شهرداري موظفند مهارت هاي مورد نياز مشاغل اختصاصي خود را در قالب فرمهاي
نيازسنجي احصاء و آن را دراختيار معاونت برنامه ريزي و توسعه قرار دهند.
 -2نظارت بر كيفيت اجراي فرايند نظام آموزش كاركنان در شهرداري تبريز (فرايندهاي آموزشي،
محتوي آموزشي ،انتخاب و بكارگيري مدرسين ،آزمون و اثربخشي دورهها) با مديريت آموزش ،تشكيالت
و بهبود روشهاي معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت مي باشد.
 -3ارزشيابي برنامه هاي آموزشي ( ارزشيابي از فراگير ،ارزشيابي از مدرسين ،ارزشيابي مديريت اجرايي
واحدها ،بررسي اثربخشي برنامه هاي آموزشي و غيره) بر عهده مديريت آموزش مي باشد.
 -0حضور فراگيران در تمام فعاليت هاي آموزشي طبق برنامه اعالم شده الزامي است.
 -8غيبت بيش از يك دهم ساعات كل برنامه موجب محروميت از ادامه شركت در دوره خواهد بود.
 -0حداكثر مهلت اعتراض به نمره دوره هاي غير حضوري  18روز بعد از صدور گواهينامه مي باشد.
 -7مالک موفقيت در دوره كسب حد نصاب  %06از آزمون پايان دوره و  %56حضور فيزيكي در
دورههاي حضوري مي باشد.
 -5حداكثر مهلت پيگيري براي دريافت گواهينامه  0ماه پس از پايان دوره است و پس از آن به
درخواست ها ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5معاونت برنامه ريزي و توسعه در اول هر سال براي هريك از كاركنان و مديران شهرداري ،سالنامه
آموزشي را تهيه مينمايد و اطالعات آموزشي آنها را به طور مستمر مورد بازنگري و به روز كرده و در
اختيار تمامي واحدهاي شهرداري قرار ميدهد.
 -16مديريت آموزش ،كليه برنامه دورههاي آموزشي هر سال را در قالب يك نامه اداري تنظيم و در
اختيار باالترين مسئول واحد قرار ميدهد تا كاركنان آن واحد در موعد زماني مشخص شده در دورهها
شركت نمايند.
 -11انواع دوره هاي مورد لزوم تمامي واحدهاي شهرداري و مدت زمان آنها با تطبيق مجلدهاي دورهها
و پودمانهاي آموزشي سازمان دهياريها و شهرداريهاي وزارت كشور و بر اساس نيازهاي شهرداري
تبريز ،طراحي ميگردد.
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ساختار دورههای آموزشی کارکنان شهرداری تبریز

دوره هاي آموزشي كاركنان و مديران از نوع آموزشهاي كوتاه مدت بوده و با عنايت به زمان اجراء ،ماهيت
و محتواي آن ها به شرح زير طبقه بندي مي شود:
 آموزش توجيهي
 آموزش شغلي – تخصصي

 -آموزش هاي تصدي شغل بدو خدمت

 آموزش هاي ويژه كاركنان استخدام آزمايشي -آموزش هاي ارتقاي شغلي

 آموزش هاي ويژه تمديد قرار داد كارمعين -آموزش هاي كوتاه مدت خارج از كشور

 آموزش هاي فرهنگي و عمومي
 آموزش هاي مديران
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 آموزش توجیهی و تصدی شغل بدو خدمت :به آموزش هايي اطالق مي گردد كه با هدف آشناساختن كارمندان تازه استخدام شده با اهداف و وظايف دستگاههاي اجرايي محل خدمت آنها
انجام مي پذيرد ،نظير قوانين و مقررات استخدامي ،قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي ،كار تيمي
و حل مسأله و حقوق شهروندي .حداكثر مدت زمان انجام اين دوره ،شش ماه بعد از استخدام
ميباشد .صدور حكم كارگزيني كاركنان تازه استخدام شده منوط به گذراندن اين آموزشها
ميباشد .محتواي اين دوره عبارتست از  :آگاهي هاي عمومي در زمينه نظام جمهوري اسالمي
ايران ،قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تشكيالت شهرداري ،نظام اداري و اصول ،راهبرد ها و
اهداف حاكم بر آن ،قوانين و مقررات استخدامي ،آشنايي با قانون نظام هماهنگ پرداخت ،شهرداري
و شوراها ،آشنايي با برنامه هاي توسعه ،وظايف شهرداري ها ،اخالق كارگزاري و روابط انساني در
محيط كار .شركت در اين دوره براي براي تمامي كاركنان ،اعم از جديداالستخدام و جديدالورود و
شهرداران و مديران شهري الزامي بوده و به صورت حضوري يا غيرحضوري برگزار ميگردد .صدور
حكم رسمي يا پيماني كارگزيني و قرارداد افراد ،قبل از طي آموزش هاي توجيهي ممنوع است.
 آموزش شغلی  :آموزشهايي هستند كه كاركنان در مسير شغلي خود و در حين خدمت به منظورمتناسب ساختن دانش ،مهارت و توانايي خود با نيازهاي شغل مورد تصدي ،طي مي نمايند .زمان
برگزاري اين دوره در طول دوره اشتغال با توجه به رعايت حق تقدم شرايط احراز ميباشد.
آموزشهاي شغلي در دو دوره مشترک و اختصاصي برنامهريزي مي شوند .ايجاد و توسعه دانش و
توانمندي در شاغالن مشاغل مشترک اداري و روز آمد كردن اطالعات و توانايي هاي آنان با توجه
به تغييرات علمي و فن آوري در زمينه شغل مورد تصدي از اهداف دوره مشترک و ارتقاء سطح
معلومات و مهارت هاي شغلي كاركنان و متناسب ساختن اطالعات و توانائي هاي آنان با وظايف
پست مورد تصدي منطبق با پيشرفت هاي دانش و فناوري در زمينه مربوطه از اهداف دوره تخصصي
مي باشند.
آموزش هاي شغلي به پنج دسته تقسيم مي شوند:
 -1آموزش هاي تصدي شغل بدو خدمت :كه محتواي آن در باال اشاره گرديد.
 -2آموزش هاي ويژه كاركنان استخدام آزمايشي  :به آزمايش هايي اطالق مي شود كه به منظور
ايجاد دانش مهارت و نگرش شغلي كاركنان آزمايشي در طول دوران استخدام آزمايشي ارائه
مي گردد و طي اين آموزش ها براي تبديل وضع استخدام آزمايشي به رسمي قطعي ،الزامي
است .زمان برگزاري اين آموزشها ،حداكثر تا سه سال بعد از استخدام ميباشد .هدف از اين
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آموزشها ،ايجاد و توسعه دانش ،مهارت و نگرش شغلي ،شناخت تحليلي كاركنان از
مأموريتها و وظايف سازماني و شغلي به منظور جهت گيري راهبردي در رابطه با توسعه
عملكرد شغلي بوده و محتواي آن مهارت و دانش شغلي در هر واحد مربوطه است .برگزاري
اين دوره ،هم ميتواند حضوري و هم غيرحضوري باشد.
 -3آموزش هاي ارتقاي شغلي  :به آموزش هايي اطالق مي گردد كه توانايي هاي شغلي (دانش،
مهارت و نگرش) مورد نياز كاركنان رسمي ،پيماني و قرارداد معين را به منظور انجام صحيح
وظايف شغل و ارتقاي شغلي آنها ميسر ميكند .زمان برگزاري اين آزمون ،در طول خدمت
مستخدم براساس مسير شغلي كاركنان بوده و محتواي دوره بر اساس دانش  ،مهارت و نگرش
شغلي مورد نياز رتبه هاي شغلي مشخص ميشود كه ميتواند هم به صورت حضوري و هم
غيرحضوري انجام شود .هدف از اين دوره ،ايجاد و توسعه دانش ،مهارت و نگرش شغلي در
متصديان مشاغل عمومي و اختصاصي و روزآمد كردن تواناييهاي آنان با توجه به تغييرات
علمي و فناوري در زمينه شغل مورد تصدي در طول مسير شغلي كاركنان مي باشد .تمديد
قرارداد پيماني و قرارداد معين كار منوط به طي اين آموزشهاست و شركت در اين دوره
براي كاركنان رسمي و پيماني و قرارداد كارمعين براساس رتبه شغلي الزامي است.
 -0آموزش هاي تمديد قرارداد كار معين :به آموزش هايي اطالق مي گردد كه به منظور ايجاد
تواناييهاي شغلي (دانش ،مهارت و نگرش) مورد نياز براي كاركنان قرارداد كار معين طراحي
و اجراء مي گردد .تمديد قرار داد اين گونه كاركنان ،منوط به طي اين آموزش هاست .هدف
از اين دوره ،ايجاد دانش ،مهارت و نگرش شغلي در كاركنان قرارداد كارمعين ميباشد .زمان
برگزاري دوره در حين خدمت اين كاركنان بوده و ميتواند هم به صورت حضوري و هم
غيرحضوري باشد و شركت تمامي كاركنان قرارداد معين در آن الزامي است.
 -8آموزش هاي كوتاه مدت  :هدف ،نحوه نيازسنجي و ديگر اطالعات مربوط به آموزش هاي
كوتاه مدت خارج از كشور توسط كميته آموزش شهرداري تبريز و دستورالعمل سفرهاي
خارجي تعيين مي گردد.
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 آموزش مدیران :تمامي برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي كه به منظور افزايش بينش ،دانش،بهبود مهارتهاي فني ،انساني و تعالي معنوي و حرفهاي مديران در چارچوب نظام آموزش با
عنايت به سامانه و برنامه هاي اجرايي آموزش مديران طراحي و اجرا ميگردد .هدف از اين دوره،
ارتقاء و تعالي معنوي و توسعه مهارت هاي فني ،انساني و ادراكي مديران و متناسب ساختن
توانائي هاي آنان با پيشرفت دانش و فناوري در زمينه هاي برنامه ريزي ،سازماندهي ،نظارت،
هدايت ،ارزشيابي و نقش هاي مديريتي و آماده ساختن مديران حرفه اي و كاركنان براي پذيرش
مسئوليت هاي جديد ميباشد .محتواي آموزشي مديران ،دانش و معارف اسالمي ،دانش و
مهارتهاي عمومي مديران و دانش و مهارت هاي اختصاصي مديران بوده و محتواي دوره هاي
جديد در كميته آموزش تصويب و اجرايي مي شود .انجام اين آموزشها به صورت حضوري يا
غيرحضوري ميباشد .زمان برگزاري دوره ،بر اساس برنامه ريزي انجام شده براي مديران و در
طول خدمت بوده و شركت در دوره ،براي تمامي مديران جهت انتصاب و ارتقاء در پست هاي
مديريتي الزامي است.
 آموزش عمومی :افزايش توان عمومي كاركنان سازمان جهت سازگاري با محيط و شرايط جديددر حيطه آموزشهاي عمومي برنامه ريزي ميشود .ارتقاء مهارت هاي فني ،انساني و ادراكي مديران
و متناسب ساختن اطالعات و توانايي هاي آنان با پيشرفت هاي دانش و فناوري در زمينه هاي
برنامه ريزي ،سازماندهي ،هدايت و ارزشيابي از اهداف اين دوره است .آموزشهاي مهارتهاي
هفتگانه كامپيوتري نيز در اين رده قرار ميگيرند كه براي همه الزامي است.
 آموزش های فرهنگی :به آموزشهايي اطالق مي گردد كه به منظور رشد فضايل اخالقي ،معنوي،فرهنگپذيري سازماني و بهينهسازي روابط انساني كارمندان و مديران در نظام اداري ارائه ميگردد.
اين دورهها به فراخور نياز در طول دوره اشتغال انجام ميپذيرند.
آموزش هاي فرهنگي و عمومي به سه دسته زير تقسيم مي شود :
 -1فرهنگي و اجتماعي :هدف از اين آموزشها ،آگاهي دادن به كاركنان در زمينه هاي فرهنگ
اسالمي و سازماني به منظور رشد فضايل اخالقي فرهنگ و روابط سازماني و بهبود روابط انساني
در شهرداري تبريز ميباشد .الزامي يا اختياري بودن دوره بر حسب ماهيت ،عناوين سرفصلها و
محتواي دورهها تعيين مي گردد .زمان برگزاري آن در طول خدمت كاركنان بوده و روش آن
حضوري با غيرحضوري ميباشد.

11

 -2توانمندي هاي اداري :به آموزش هايي اطالق مي گردد كه به منظور افزايش دانش ،مهارت و
نگرش عمومي مرتبط با مأموريت و وظايف شهرداري ها يا توانمندي هاي فردي طراحي و اجراء
مي گردد .هدف از آن ،افزايش توانمندي اداري كاركنان در حوزه مأموريت و وظايف عمومي و
نيازهاي فردي و محيطي ميباشد .محتواي اين آموزش ها بر اساس نيازسنجي در سطح مأموريت
و وظايف عمومي ،نيازهاي فردي و محيطي به ويژه برنامه هاي استراتژيك طراحي مي گردد.
الزامي يا اختياري بودن دوره بر حسب ماهيت ،عناوين سرفصلها و محتواي دورهها تعيين
ميگردد .زمان برگزاري آن در طول خدمت كاركنان بوده و روش آن حضوري با غيرحضوري
ميباشد.
 -3عمومي فناوري اطالعات :به آموزش هايي اطالق مي گردد كه توانمندي هاي كاركنان را در حوزه
فناوري اطالعات در سطح عمومي ارتقاء مي دهد .و هدف آن ،ايجاد و ارتقاي دانش و مهارت هاي
عمومي فناوري اطالعات و ارتباطات در راستاي تحقق شهرداري الكترونيكي و استفاده موثر و
مديريت رايانه و نرم افزارهاي مربوط در نظام اداري ميباشد .محتواي اين آموزش ها بر اساس
مهارت هاي عمومي فناوري اطالعات و ارتباطات ،شهرداري الكترونيك ،برنامه هاي توسعه فناوري
اطالعات در شهرداري تبريز ،به كارگيري نرم افزارهاي جديد به عنوان ابزار كار و  ....طراحي
ميگردد .زمان برگزاري ،حين خدمت و در طول خدمت كاركنان حسب نوع آموزش بوده و شركت
در دوره براي تمامي كاركنان طي اين آموزشها الزامي است .نوع آموزش حضوري و عملي
ميباشد.
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گواهینامههای آموزشی

گواهينامههاي آموزشي به دو دسته زير تقسيم مي شوند :
 گواهينامه هاي نوع اول  :گواهينامه هايي كه در پايان هريك از دوره ها يا پودمان هاي آموزشيكوتاه مدت به شركت كنندگان اعطا مي گردد.
 گواهينامه هاي نوع دوم  :گواهينامه هايي كه دارندگان آن مي توانند از مزاياي استخدامي آن نظيردارندگان مدارک تحصيلي فوق ديپلم ،ليسانس ،فوق ليسانس و دكتري در شرايط احراز مشاغل
مربوطه در چارچوب رعايت كليه قوانين و مقررات مربوطه برخوردار گردند .كارمندان و مديران
ميتوانند حداكثر دو سطح از گواهينامه هاي نوع دوم را دريافت نمايند .دارندگان مدرک تحصيلي
معادل حداكثر مجاز به اخذ يك سطح از گواهينامه هاي نوع دوم مي باشند.
مرجع صدور و تأئيد گواهينامههاي آموزشي ،مديريت آموزش ،تشكيالت و بهبود روشها ميباشد.
شرايط اخذ گواهينامه هاي نوع دوم بر اساس نظام آموزش به شرح جدول زير مي باشد.
عنوان

مدرک تحصیلی

جمع

حدنصاب نوع

حداقل

حداکثر

طرح

امتیاز

آزمون

خدمت

گواهینامه

پایه

کل

دورههای آموزشی

زمان

ساعات

تحقیقی

ارزشیابی

جامع

برجسته

ساعات

(ساعت)

نوع دوم

آموزش

شغلی

عمومی

گذراندن

آموزشی

دوره های

قابل قبول

آموزشی

دریک سال

مهارتی

دیپلم

011

611

311

 6سال

151

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

تخصصی

فوق دیپلم (مدرک علمی با
ارزش استخدامی) یا
گواهینامه مهارتی

751

563

187

 5سال

151

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

لیسانس (مدرک علمی با
ارزش استخدامی) یا
گواهینامه تخصصی

651

488

162

 5سال

131

دارد

ندارد

دارد

ندارد

/مدیران

تخصصی -
پژوهشی
سطح یک

براي اخذ گواهينامه نوع دوم مهارتي ميزان حداقل  566ساعت آموزش ها صرفاً بايستي شغلي باشد.
گواهينامه هاي آموزشي نوع دوم (در تمامي سطوح) بر اساس نظام آموزش كارمندان دستگاههاي
اجرايي توسط مركز آموزش مديريت دولتي صادر مي شود و مواد مربوط به آن در بخشنامه آموزشي
سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور قابل دسترسي است.
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