بسمه تعالی
اداره كل برنامه ريزي و آموزش شهرداري تهران  :از

با سالم و احترام
پيرو نامه شماره  814682/0229مورخ  29/92/8902معاونت محترم برنامه ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران در
خصوص ابالغ دستورالعمل اجرايي ماده  81نظام آموزش كاركنان شهرداري تهران  ،شرايط پذيرش گواهينامه هاي 874
ساعت دوره آموزشي ضمن خدمت به شرح ذيل جهت اجرا از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل اعالم مي گردد .لذا مديران
آموزش واحدها موظفند پس از بررسي و با در نظر گرفتن نكات ذيل و تكميل موارد طبق جدول زمان بندي به
شرح پيوست ،مدارك افراد واجد شرايط را به اداره كل برنامه ريزي و آموزش ارائه نمايند:
الف ) مدارك مورد نياز هنگام مراجعه مديران يا كارشناسان آموزش پس از ارسال نامه تاييديه به
اداره كل برنامه ريزي و آموزش:
-8اصل نامه ارسالي به اين اداره كل
 -2اصل گواهينامه هاي صادر شده توسط اداره كل تشكيالت سابق و اداره كل برنامه ريزي و آموزش (درخصوص
دوره هاي ثبت شده در سامانه ميزكار الكترونيكي ،مي بايست نسبت به درج آن در قسمت توضيحات(پيوست شماره )8
اقدام گردد).
 -9اصل فرم هاي تكميل شده پيوست شماره  8و  ، 2ممهور به مهر و امضاي معاون ذيربط (معاون محترم توسعه منابع
انساني مناطق _معاون محترم مالي واداري واحدهاي ستادي)
 -6تصوير حكم كارگزيني افراد واجد شرايط

ب)گواهينامه هايی كه مورد قبول اين اداره كل نمی باشند:
 -8دوره هاي آموزشي برون سازماني
 -2دوره هاي آموزشي كمتر از  1ساعت
 -9همايش ها ،سمينارها و گردهمايي ها
 -6دوره هاي تكراري
 -1دوره هاي آموزشي داوطلبانه ( بسيج و آتش نشاني )
 -4دوره هاي  ( ICDLبه استثناي دوره هاي نرم افزاري تخصصي ،كه با هماهنگي اين اداره كل برگزار گرديده است)

ج) نكاتی كه می بايست مورد توجه و اقدام مديران وكارشناسان آموزش قرار گيرد:
 -8در نامه تاييديه ارسالي به اين اداره كل  ،اسكن فايل نهايي پيوست شماره 8و  2و همچنين فايل اكسل تكميل
شده پيوست شماره ،2لحاظ گردد.
 -2اسكن گواهينامه هاي ارائه شده نيز در نامه ارسالي لحاظ گردد.
 -9فقط گواهينامه هايي كه توسط اين اداره كل مهر و امضا شده ،مورد تاييد مي باشند.
-6درج تاريخ گواهينامه ها در فرم پيوست شماره  8به ترتيب سال و ماه الزاميست.
 -1كارشناسان آموزش مي بايست فقط در زمان مقرر جهت ارائه مدارك و گواهينامه هاي پرسنل خود مراجعه نمايند.
 -4هرگونه پيگيري ويا اقدام فقط از طريق ادارات آموزش مربوطه صورت پذيرد.
 -7مدارك و گواهينامه ها فقط از مديران يا كارشناسان آموزش دريافت ميگردد.
-1كليه پرسنل هاديان شهر مشمول استفاده از مزاياي آموزشي نمي باشند.
 -0بديهي است بايد از ارسال گواهينامه هايي كه قبال براي استفاده از مزاياي  874ساعت ارائه شده ،خودداري گردد.
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