بسمه تعالی

دستورالعمل اجراي نيازسنجی و برنامه ريزي آموزشی سال  8931مناطق 22گانه شهرداري تهران
با سالم و احترام
در راستاي تحقق راهبرد چهارم برنامه راهبردي توسعه منابع انساني شهرداري تهران" ،توسعه و توانمندسازي سرمايه هاي انساني
و افزايش سطح دانش و مهارت هاي آنان" ،دستورالعمل نيازسنجي آموزشي مناطق 22گانه شهرداري تهران در سال  8931به شرح
زير ابالغ مي شود .با عنايت به اينكه نيازهاي آموزشي كاركنان مي بايست منطبق بر اهداف و برنامه هاي سازمان بوده و براساس
فاصله ميان توانمندي فعلي كاركنان و توانمندي مورد انتظار از آنها در انجام امور محوله و در راستاي ماموريتها باشد ،خواهشمند
است مقرر فرماييد همكاران محترم در اداره آموزش ضمن هماهنگي كامل با اين اداره كل نسبت به تنظيم تقويم دوره هاي آموزشي
مورد نياز سال  8931طبق ضوابط ذيل اقدام نمايند.
 -8گروه هدف نيازسنجي آموزشي كاركنان ،شامل كارمندان ثابت ( قطعي -آزمايشي) و قراردادي ( شركت خدمات اداري
شهر -موسسه هاديان شهر) مي باشد.
تذكر :8كاركناني كه داراي قرارداد ساعتي يا حق الزحمه اي ،پاره وقت ،نيمه وقت  ،دستمزدي و  ...هستند خارج از گروه هدف
قرار دارند ( .درصورت لزوم از اين اداره كل استعالم شود)
 -2مقتضي است نيازهاي آموزشي به ترتيب اهميت در رسته هاي تخصصي و مهارتي ،پايه و عمومي دسته بندي شده و
براساس اولويت اجرا ،برنامه ريزي شود.
 -9در خصوص دور ه هاي تخصصي مي بايست مشاغل فراگيران با محتواي دوره ها متناسب باشد ،بنابراين فراگيران
غيرمرتبط از برنامه آموزشي دوره ها حذف خواهند شد.
 -4سرانه آموزشي هر فرد  44ساعت تعيين مي شود(.منظور از سرانه آموزشي نسبت ساعات آموزش برگزار شده به كل گروه
هدف مي باشد)
 -8-4اجراي دوره هاي آموزشي بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه حداكثر ساعات آموزشي براي هر فرد از  824ساعت
در طول سال تجاوز ننمايد .بديهي است افراد داراي 821ساعت آموزش در سال از دوره هاي بعدي حذف خواهند شد.
 -2-4به منظور دستيابي به عدالت آموزشي ،نيازسنجي و اجراي دوره ها به نحوي برنامه ريزي شود تا همكاراني كه در
سنوات گذشته از دوره هاي آموزشي كمتر بهره مند بوده اند به شرط ارتباط موضوعي دوره آموزشي باشغل مورد تصدي ،در
اولويت قرار داشته باشند.

 -5حداكثر تعداد فراگيران در دوره هاي آموزشي حضوري براي دوره هاي عمومي  44نفر و دوره هاي پايه و تخصصي 95
نفر است .در صورت افزايش تعداد فراگيران هر دوره مي بايست در قالب چندين گروه تعريف و اجرا شود.
 -6حداكثر غيبت موجه فراگيران در دوره هاي آموزشي معادل يك چهارم مدت دوره است .از اين رو فراگيراني كه بيش از اين
مدت غيبت نمايند از دوره حذف خواهند شد.ضروري است همكاران محترم ادارات آموزش بر حضور و غياب فراگيران
نظارت داشته و نسبت به ثبت دقيق آن اقدام نمايند.
 -7طي هماهنگي هاي بعمل آمده با مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران ،مقرر شده كليه دوره هاي آموزشي مرتبط
با حوزه روابط عمومي در مناطق توسط آن مركز بصورت متمركز برنامه ريزي و براي كارشناسان و مديران روابط عمومي
برگزار شود ،بنابراين از ايجاد دوره هاي مرتبط با حوزه مذكور در تقويم آموزشي سال جاري خودداري نماييد.
 -1در راستاي تاكيدات برنامه  5ساله سوم توسعه شهر تهران ( )8442-8931ماده پنجاه و شش ( )56بند  5با عنوان "رعايت
شاخص هاي مديريت سبز در كنترل مصرف انرژي ،فرهنگ سازي و آموزش كاركنان شهرداري در اين
خصوص" ،تعدادي دوره آموزشي بصورت تكليفي و پيشنهادي مطابق با فايل پيوست ارائه شده است .مقتضي است با عنايت
به ارتباط دوره هاي آموزشي با مشاغل موجود در منطقه علي الخصوص بانوان شاغل ،مسئولين فضاي سبز ،همكاران بخش
تاسيسات و پشتيباني ،هم كاران خدماتي ،مديران وكارشناسان حوزه محيط زيست ،ترتيبي اتخاذ گردد براساس نيازهاي
آموزشي منطقه در تقويم آموزشي لحاظ شود.
 -3در ارتباط با برنامه ريزي صورت گرفته در راستاي اجراي دوره هاي تكليفي مرتبط با حوزه «ارتقاء سالمت اداري و مقابله
با فساد» در مناطق 22گانه ،مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود دوره هاي ارسالي در تقويم آموزش سال جاري لحاظ شود.
تذكر :9آزمون دوره هاي مجازي در سال جاري بصورت مجازي و از طريق سامانه  LMSانجام خواهد شد.

