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    1 مقدمه

اساسنامه سازمان مبنی بر ايجاد  5قانون شهرداري و ماده  62به استناد ماده 

ي وابسته به هماهنگی، پشتيبانی مالی، فنی و آموزشی از شهرداري ها و سازمان ها

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 

ش هاي مختلف آموزشی از قبيل آموزش هاي ريزي شهري و روستايی، اجراي رو

حضوري، آموزش هاي مکاتبه اي، آموزش هاي مجازي و... را برنامه ريزي و در دست 

 اجرا دارد. 

چارچوب هاي منظور تعيين  بهبا توجه به ضرورت توسعه آموزش هاي مکاتبه اي و 

اري هاي هاي آموزش مکاتبه اي كاركنان شهرداري ها و دهياجراي مطلوب برنامه

به شرح آموزش هاي مکاتبه اي شهرداري ها و دهياري هاي كشور  دستورالعملكشور، 

 زير ابالغ می شود. 

 : تعاریف 1ماده

 منظور سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور می باشد .سازمان : 

ريزي شهري و روستايی سازمان شهرداري ها و منظور مركز مطالعات برنامه مركز :

 .باشدهاي كشور میدهياري 

كارگروه آموزش و توانمند سازي شهرداري ها و دهياري هاي  كارگروه آموزش :

 .مركز مطالعات  سازمان مستقر است كشور كه در

كميته اجرايی آموزش و توانمندسازي شهرداري ها و دهياري هاي  كميته اجرايی: 

 باشد.تقر میكه در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداري هاي كشور مس

مندي است كه بر اساس آموزش مکاتبه اي روش آموزشی نظام : آموزش مكاتبه اي 

جدايی جغرافيايی استاد و فراگير استوار است و روابط آموزشی بين اساتيد و فراگيران 

 . گيردبر پايه استفاده از كتاب و وسايل كمک آموزشی شکل می

 :  اهداف آموزش های مکاتبه ای 2ماده

 موزش طيف وسيعی از فراگيران ؛آ -

 برآورده كردن نياز هاي آموزشی فراگيرانی كه امکان حضور در كالس را ندارند ؛ -

 صرفه جويی در هزينه هاي آموزشی. -

 :  فرآیند اجرایی آموزش های مکاتبه ای3ماده 
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 محتوي دوره  -3-1

اتر امور توسط مركز به صورت ساالنه به دفهاي آموزشی منابع و محتواي دوره –

 شهري و شوراها و دفاتر امور روستايی و شوراها معرفی می گردد . 

 منابع آموزشی به صورت يک مجموعه شامل چند محتواي آموزشی است. –

  فراگيران يا مخاطبان دوره -3-2

هاي آموزشی مکاتبه اي ، كاركنان شهرداري ها و دهياري ها در كليه فراگيران دوره -

 سطوح می باشند.

هاي آموزشی مرتبط با شغل يا رشته تحصيلی شركت تواند در دورههر فرد تنها می –

 نمايد )كاركنان شهرداري ها (.

 اطالع رسانی برگزاري دوره  -3-3

پس از اعالم مركز و ارسال مستندات دوره ها ، دفاتر امور شهري و روستايی اقدام به 

و تشريح جزئيات دوره هاي  اطالع رسانی به شهرداري هاو دهياري هاي استان

غيرحضوري خواهند نمود . سرفصل ها و منابع دوره ها به نحو مقتضی)مکتوب يا 

 الکترونيکی( به شهرداري هاو دهياري هاي استان معرفی می گردد.

 فرآيند برگزاري آزمون دوره -3-4

ري ها و دفاتر امور شهري و روستايی اقدام به ثبت نام فراگيران دوره در سطح شهردا –

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  –

 سوال براي هر درس توسط دفاتر امور شهري و روستايی تهيه و تکثير گردد . 20

 اي طراحی شود.ارگزينهسئواالت به صورت چه –

از  70مالک پذيرش و صدور گواهينامه آموزشی در هرعنوان كسب نمره حداقل  –

 باشد.امتياز می 100

زمان و مکان آزمون از يک ماه قبل توسط دفاتر امور شهري و روستايی به فراگيران  –

 اعالم گردد.

منظور معرفی ناظر اعالم زمان اجرا حداقل دو هفته قبل از آزمون به مركز مطالعات ب –

 گردد.

گردد ، درصورت آزمون ترجيحا به صورت متمركز و در مركز استان برگزار می –

 تواند به صورت غير متمركز    )بخش و شهرستان( نيزبرگزار گردد.ضرورت می

، گواهينامه پذيرفته شدگان  بايد صادر و پس ونحداكثر يک ماه پس از برگزاري آزم –

 ر اختيارآنها قرار گيرد.از تأييد، د

 در صورت فراهم بودن زمينه الزم آزمون بصورت مجازي برگزار گردد. –
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 جلسات توجيهی و رفع اشكال -3-5
هاي علمی فراگيران در دوره ها، جلسات رفع اشکال به منظور پاسخ دادن به پرسش-

 از طريق دفاتر امور شهري و روستايی برگزار شود . 

ه منظور آشنايی با نحوه برگزاري دوره جلسه توجيهی توسط دفاتر در ابتداي دوره ب-

گردد و در انتهاي دوره نيز شهري و شوراها و دفاتر امور روستايی و شوراها برگزار می

 گردد.براي رفع اشکاالت علمی فراگيران جلسه توجيهی براي آنها برگزار می

)توسط كارشناس يا مدير جلسات رفع اشکال می تواند به روش حضوري يا تلفنی -

 تخصصی محتوي(  برگزار گردد. 

 زمانبندي اجراي دوره  -3-6

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
 ها :  ارزشیابی و اثر بخشی دور4ماده

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

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.

احل اجرايی برگزاري شامل مر هاي آموزش مکاتبه اي،گزارش عملکرد اجراي دوره -

 ،تعداد شركت كنندگان در هر گروه، نمونه سئواالت و كليد سئواالت هر گروه ،دوره

به ، نتايج نظر سنجی به عمل آمده از شركت كنندگان در دوره و مستندات دوره

 ارسال گردد.مركز صورت مکتوب و صحافی شده بايد بعد از پايان دوره به 

ط مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايی صورت نظارت عاليه بر آزمون توس -

 می گيرد.

از نفرات برتر آزمون در سطح استان توسط معاون هماهنگی امورعمرانی استانداري  -

 تقدير به عمل آيد.

پس از ارسال گزارش عملکرد استان ها  استان هاي برتر توسط مركز انتخاب و مورد  -

 تقدير قرار خواهند گرفت .

ت برتر استانی بر حسب بيشترين امتياز كسب شده براي شركت در المپياد نفرا -

 علمی 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 توسط  -

 دد.مركز به دفاتر امور شهري و شوراها اعالم می گر

 


