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مقدمه:


سازمان موظف است به منظور ارتقا سطح کارآیی و اثربخشی دستگاه های اجرایی و نظام آموزش
کارمندان دستگاهها را به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش  ،مهارت ونگرش
کارمندان با شغل مورد نظر ،انگیزه های الزم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرایند آموزش تامین
نماید از این رو آموزش همواره به عنوان وسیله ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد مد نظر بوده
است و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی هر سازمان را تشکیل می دهد بدین جهت به منظور تجهیز
نیروی انسانی سازمان و بهره گیری هر چه موثرتر از نیروی انسانی بی شک آموزش یکی از موثرترین و
مهم ترین تدابیر و عوامل برای بهبود و پیشبرد سازمان بشمار می رود ،در این راستا برون سپاری یکی از
روشهای موثر در زمینه آموزش کارمندان است  ،برون سپاری آموزشی که به عنوان یک روش واگذاری
مطرح است ،مانند هر روش دیگری دارای شرایط تعریف شده ای است که اجرای صحیح آن ،مزایایی چون

کاهش هزینه اجرا،کاهش بودجه مورد نیاز و افزایش سرعت دستیابی به برنامه پیش بینی شده است ،از
جمله اهداف اجرای دستورالعمل عبارتند از:
 )3تسهیل فرایند برگزاری دوره های آموزشی در سطح مناطق و سازمانها
 )0بهره گیری از توان و پتانسیل موجود در سطح مناطق و سازمان ها جهت برگزاری دوره
ها،کارگاهها و سمینارهای آموزشی
 )1رفع نیازهای آموزشی کارکنان مناطق و سازمانها
 )4افزایش توان سیاست گذاری اداره آموزش ،اداره کل منابع انسانی
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تعاریف و اصطالحات :
 نياز سنجی آموزش:فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات بر اساس دستورالعملهایی اداره آموزش،اداره کل
منابع انسانی شهرداری
 راهبرد آموزش:خط مشی آموزش عبارتست از الگوها ،خط مشی ها و فعالیت های علمی آموزش که از طریق
اجرای آن اهداف و سیاستهای آموزش محقق می شود.
 سياست های آموزش:عبارتست از جهت گیری کلی شهرداری قم در حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی
 آموزش و توانمند سازی منابع انسانی :تمامی برنامه ها و فعالیت های آموزشی است در چارچوب دستور العمل نظام آموزش در راستای
افزایش و بهبود سطح شایستگی و توانمندسازی کارمندان به منظور ارتقاء بهره وری و کارآمدی
موسسه طراحی و اجرا می شود.
 برون سپاری فعاليتهای آموزشی:محول نمودن یک یا چند فعالیت خاص آموزشی با نظارت اداره کل منابع انسانی به اشخاص حقیقی
و حقوقی یک مجموعه خارج از شهرداری بر اساس قوانین و مقررات شهرداری.
 مراکز آموزشی ذی صالح :عبارت است از مراکزی که صالحیت فنی و اجرایی آنان جهت برگزاری دوره های آموزشی،کارگاهها
و همایشهای آموزشی به تایید اداره آموزش،اداره کل منابع انسانی شهرداری رسیده باشد.
-

واحدهای تابعه :

عبارتست از شهرداری مناطق و سازمان های تابعه و مراکز وابسته به شهرداری قم
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ماده -1بررسی،تعیین اهداف و استراتژی های آموزش وتوانمند سازی کارمندان برعهده اداره کل
منابع انسانی می باشد .
ماده -2بررسی و تأیید نهایی نیاز های آموزشی واحدهای تابعه که بر اساس تحلیل سازمان  ،شغل و
فرد صورت گرفته برعهده اداره کل منابع انسانی می باشد .
ماده  -3محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره های آموزشی براساس استانداردهای مصوب می بایست به
تایید اداره آموزش  ،اداره کل منابع انسانی شهرداری برسد.

ماده -4واحدهای تابعه موظف هستند خط مشیء های آموزشی خود را بر اساس سیاستهای آموزشی
اداره آموزش،اداره کل توسعه منابع انسانی شهرداری تعریف ،تدوین،تصویب و اجرا نمایند.
ماده -5واحدهای تابعه موظف هستند براساس اهداف و راهبرهای کمیته آموزش و بر اساس تقویم
آموزشی مصوب اداره کل منابع انسانی نیازهای آموزشی سازمانی ،شغلی و فردی کارمندان را شناسایی و
برای مرتفع نمودن آنها اقدام به برگزاری دوره ها و پودمانهای متناسب آموزشی نموده و به منظور ارتقاء
سطح دانش و تخصص زمینه توانمند سازی کارکنان را فراهم نماید.
ماده -6برنامه آموزشی می بایست در سه بازه زمانی بلند مدت ،میان مدت ،کوتاه مدت طراحی گردد
،برنامه آموزشی در مقاطع مذکور پس از تصویب اداره کل منابع انسانی شهرداری جهت اجرا به مناطق و
سازمانها ابالغ شود.
ماده -7شهرداری مناطق و سازمانها موظفند با رعایت سرانه آموزشی خود  ،بودجه آموزشی مورد
نیاز را به طور ساالنه در بودجه سنواتی پیش بینی و پس از تصویب هزینه نمایند.
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ماده -8دوره ها باید در برنامه آموزش ساالنه مناطق تابعه پیش بینی و به تایید ،اداره کل منابع انسانی
شهرداری رسیده باشد .
ماده -9کلیه دوره های آموزشی که با هدف افزایش مهارت و توانمندسازی کارکنان برگزار می شود
به عنوان شرط نظام ارتقاء و انتصاب شغلی محسوب خواهد شد .
ماده -11واحدهای تابعه موظفند در پرونده آموزشی(سیستم جام) ،اطالعات آموزشی هر یک از افراد
را به طور مستمر مورد بازنگری و به روز نماید.
ماده -11تعیین زمان برگزاری دوره های آموزشی به عهده امور اداری واحدهای تابعه با هماهنگی
مدیر ارشد آن مجموعه می باشد.
ماده -12امور اداری مناطق و سازمانهای تابعه پس از پایان دوره لیست شرکت کنندگان در دوره را به
همراه تاییدیه شهردار منطقه یا مدیر عامل سازمان جهت صدور گواهی نامه به اداره آموزش،اداره کل
توسعه منابع انسانی ارسال می نمایند.
ماده -13کلیه واحدهای تابعه موظف به برگزاری دوره های آموزشی بر اساس تقویم آموزشی و
نیازسنجی مصوب اداره کل منابع انسانی شهرداری هستند.
تبصره :واحدهای تابعه برای اجرای دوره های آموزشی خارج از تقویم آموزشی مصوب ،می بایست
عنوان دوره را به همراه سرفصل ها جهت طرح و تصویب در کمیته آموزش به اداره آموزش ،اداره کل
منابع انسانی ارسال نمایند.
ماده -14واحدها و مناطق تابعه در صورتی می توانند نسبت به برگزاری دوره آموزشی اقدام نمایند
که مسئولیت آن دوره آموزشی را از نظر فضا و امکانات و هماهنگی با استاد را برعهده گیرند.
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ماده -15کلیه دوره های آموزشی گذرانده شده باید مرتبط با شغل مورد تصدی باشد و در غیر
اینصورت دوره های گذرانده شده در ارائه گواهینامه نوع دوم منظور نمی گردد و عالوه بر آن در
مجموع ساعات گذارنده شده جهت پاداش آموزشی لحاظ نمی گردد.
ماده -16همایش ها ،سمینارها وگردهمایی های بین المللی ،ملی یا استانی در حوزه آموزش کارکنان
که در موارد خاص به منظورتبیین وتشریح مسائل فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی برگزار می گردد برای
احتساب امتیازگواهینامه نوع دوم محاسبه می گردد .وظیفه اجرا ،نظارت و ارزشیابی همایش های مذکور
به عهده اداره کل منابع انسانی شهرداری مرکز می باشد.
تبصره :همچنین واحدهای تابعه می توانند بر اساس تقویم آموزشی مورد تایید اداره کل منابع انسانی
شهرداری نسبت به برگزاری همایش های آموزشی به صورت مستقل یا با همکاری سایر واحدهای تابعه
اقدام نماید.
ماده -17واحدهای تابعه موظفند پیش از اعزام کارکنان به دوره های آموزش خارج از شهر نسبت
به اخذ مجوز الزم از طرف اداره آموزش  ،اداره کل منابع انسانی اقدام نمایند.
ماده -18به منظور سهولت اطالع رسانی و اجرای مطلوب دوره های آموزشی  ،هریک از واحدهای
تابعه شهرداری موظفند یک نفر را به عنوان کارشناس آموزش تعیین و به اداره کل منابع انسانی معرفی
نمایند.
ماده -19فرایند بررسی وصدور گواهینامه های دوره های آموزشی بر عهده اداره آموزش،اداره کل
منابع انسانی شهرداری می باشد.
ماده -21صدور گواهینامه نوع دوم و تطبیق شرایط اخذ گواهینامه با پرونده آموزشی کارمندان بر
عهده اداره آموزش ،اداره کل منابع انسانی شهرداری قم می باشد.
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ماده-21واحدهای تابعه ملزم به ارائه گزارشات دوره ای از عملکرد دوره های آموزشی برگزار شده
به اداره کل منابع انسانی شهرداری قم می باشند.
ماده -22نظارت بر کیفیت عملکرد و اجرای فرایند آموزش برعهده اداره آموزش ،اداره کل منابع انسانی
شهرداری می باشد.و کلیه مناطق و سازمانهای وابسته اقدامات مورد نیاز جهت پایش دوره ای برنامه های
آموزش را در اختیار اداره کل توسعه منابع انسانی قرار دهند.
ماده -23اداره کل منابع انسانی موظف است نسبت به طراحی فرم ها و چارچوب های الزم جهت
نیازسنجی به برنامه ریزی و ارزشیابی دوره های آموزشی اقدام و فرم های مصوب را جهت اجرای
صحیح برنامه های آموزشی به واحدهای تابعه ابالغ نماید.
ماده -24اداره کل منابع انسانی موظف است اسامی مراکز ذیصالح را جهت برگزاری دوره
ها،کارگاهها و همایشهای آموزشی به واحدهای تابعه ابالغ نمایند.
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رد نیاز
شروع

رابطین
دریافت و ثبت درخواست متقاضیان
بررسی اولیه درخواست ها

گروه
آموزش
بله
خیر

خیر

()1

کمیته آموزش

بله

گروه آموزش
)1ثبت گواهینامه های تایید شده در
شناسنامه پاداش آموزشی (سیستم جام)
)2تهیه نامه و لیست اسامی افراد واجد
شرایط
)3عودت گواهینامه های فیزیکی و
استرداد رسیدها از رابطین آموزشی

معاونت برنامه ریزی و توسعه
تایید و امضا و نامه اسامی پاداش
گیرندگان

معاونت اداری و مالی
صدور دستور پرداخت پاداش مطابق
تبصره بودجه 29
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شماره صفحه :صفحه  1از 9

فرم تحویل گواهینامه

متقاضی

مشخصات

کد ملی :

نام و نام خانوادگی:

کد پرسنلی:

محل کار:

مدرك تحصيلی

شماره تماس (همراه):

کد:
شماره بازنگری 01 :
تاریخ بازنگری 1129/09/01 :
APD.TI.F.TABSARE220001.V01

عنوان پست سازمانی:
نوع قرارداد:

گروه آموزش

اين قسمت توسط متقاضی تكميل میشود

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدت

نمره

تاریخ دوره آموزشی(مندرج در
گواهینامه) و شماره گواهینامه

نوع دوره
عمومی
تخصصی

تایید

رد

مشخصات گواهينامه های آموزشی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

تاييديه گروه آموزش

باسمه تعالی
کميته محترم آموزش

با سالم،
با توجه به بررسی های صورت پذیرفته  ،گواهینامه های فوق به استناد دستورالعمل اجرایی تبصره 22بودجه سال  1392مورد تایید گروه آموزش میباشد.
رئیس گروه آموزش

فرم درخواست بهره مندی از تشویق
آموزشی
باسمه تعالی

شماره صفحه :صفحه  9از 9
کد:
شماره بازنگری 01 :
تاریخ بازنگری 1129/09/01 :
APD.TI.F.TABSARE220001.V01

تاریخ:

معاونت محترم برنامه ريزی و توسعه

باسالم،
احتراماً؛ با استحضار می رساند گواهینامه های فوق به استناد دستورالعمل اجرایی تبصره 22بودجه مورد تایید می باشد خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات
مقتضی را در خصوص بهره مندی تشویق آموزشی مبذول فرمایند.
تصويب کميته آموزش

نام اعضا ء

حسن صبوری
رئیس کمیته

حبیب اله خداپرست
مشاور شهردار

آقای نیکجو
مشاور شهردار

امضاء
نام اعضا ء
امضاء
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آقای

شماره صفحه :صفحه  1از 9
کد:
شماره بازنگری 01 :
تاریخ بازنگری 1129/09/01 :

فرم رسید

APD.TI.F.RESID.002.V01

/متقاضی محترم

آقای/

خانم

...........................

اصل

گواهینامه

های

دوره

های

آموزشی

به

تعداد

..................................ومجموع .............ساعت در تاریخ ............................به گروه آموزش تحویل و با شماره
 .....................ثبت گردید .ضم ن اعالم مراتب تقدیر و تشکر از این اقدام که مبین عالقه شما به پیشرفت و موفقیت
شهرداری کالنشهر قم میباشد ،به اطالع می رساند گواهینامه های فوق در اسرع وقت مورد بررسی قرار گرفته و
نتیجه متعاقباً اعالم خواهد شد.
با آرزوی موفقيت

گروه آموزش

فرم درخواست بهره مندی از تشویق
آموزشی
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شماره صفحه :صفحه  9از 9
کد:
شماره بازنگری 01 :
تاریخ بازنگری 1129/09/01 :
APD.TI.F.TABSARE220001.V01

فرم درخواست بهره مندی از تشویق
آموزشی
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شماره صفحه :صفحه  9از 9
کد:
شماره بازنگری 01 :
تاریخ بازنگری 1129/09/01 :
APD.TI.F.TABSARE220001.V01

فرم درخواست بهره مندی از تشویق
آموزشی

شماره صفحه :صفحه  9از 9
کد:
شماره بازنگری 01 :
تاریخ بازنگری 1129/09/01 :
APD.TI.F.TABSARE220001.V01

جناب آقای مهندس پوریافر
معاون محترم اداری و مالی
سالم علیکم :

با عنایت به بررسیهای انجام شده در خصوص اسناد و
مدارک ارائه شده به کمیته آموزش از سوی متقاضیان دریافت
پاداش آموزشی مطابق تبصره  22بودجه سال  ، 2932با توجه
جلسه
در
آموزش
کمیته
تاییدیه
اخذ
به
مورخ(....................صورتجلسه پیوست )  ،خواهشمند
است دستور فرمایید نسبت به پرداخت یک ماه حقوق و مزایای
مستمر –ذیل حکم کارکزینی – افراد واجد شرایط (مطابق
اقدام مقتضی معمول فرمایند.
لیست اسامی پیوست )
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