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 -1مقدمه

توانمندسازی سرمايه های انسانی شهرداری مشهد مقدس در راستای سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر ارتقااء ساط
دانش ،تخصص و مهارت های سرمايه انسانی و همچنین سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر توانمند سازی نیاروی کاار
جهت رشد بهرهوری؛ از راهبرد های اصلی برای ايفای نقش آموزش جهت تعامل مناسب با محیط سراسر تغییر اسات؛ و از
اين رو جايگاه و اهمیت آموزش در بقاء ،توسعه و شکوفايی سازمانی غیر قابل انکار است.
از سوی ديگر پیشرفت و رشد شگرف و روز افزون شهرداری مشهد مقدس در طی سال های اخیر در حیطه های راهبردها،
ساختار ،فن آوری ،سرمايه انسانی ،فرهنگ و با توجه به نیازمندی ها و اقتضائات جديد ،ضرورت هم ترازی و يکپارچگی نیز
ايجاب می کند که آموزش روزآمد و کارآمد برنامه ريزی گردد.
در همین راستا به جهت انسجام بخشی ،وحدت رويه و هماهنگسازی فعالیتهای مرتبط با توساعۀ مهاارتهاا ،گساترش
دانش و تغییر و ارتقاء بینش و نگرش سرمايه انسانی خدوم شهرداری مشهد ،اين نظامنامه متشکل از فرآيند های آموزشی
استاندارد ،نیازسنجی های جامع ،برنامه ريزی های منعطف ،اجرای با کیفیت آموزش و ارزشیابی های چند جانبه ،متناسب
با نیازها و ظرفیتهای متعالی سرمايههای انسانی و با توجه به اصول مبنايی همچاون مسائله محاوری ،شامول ،انتخااب،
مشارکت افزايی و استمرار مورد بازنگری قرار گرفته است و تحوالت عمده ای نیز در اين نظام نامه روی داده است :
تحول در تشخیص نیازهای آموزشی صرفا مبتنی بر شغل به نیازسنجی شغلی ،فردی و سازمانی
تحول در روش های آموزشی از رويکردهای صرفا آکادمیک به رويکردهای نوين و اثربخش
تحول از رويکرد غیرفعال به رويکرد فعال يادگیری و مبتنی بر بازده
تحول در نظام انگیزشی و تشويقی از رويکرد کمیت گرای بیرونی به بهره ور درونی
 -2بیانیه آموزش

شهرداری مشهد ،بر اين باور است که میتواند مبتنی بر فرآيند های استاندارد آموزشی و با بهرهگیری از ظرفیتها ،قوتها
و تجربیات مراکز علمی و تخصصی ،در راستای ارتقاء توانمندی سرمايه های انسانی و به منظاور تساهیل در دساتیابی باه
سازمان روزآمد ،کارآمد و سرآمد انجام وظیفه نمايد.
 -3اهداف
 -1-3اهداف

 .1شکوفايی و بالندگی سرمايه های انسانی در راستای ايفای مؤثر نقش ها و وظايف
 .2روزآمد سازی و ارتقاء سط دانش ،مهارت و نگرش سرمايه های انسانی جهت افزايش اثربخشی و کارايی
 .3ارتقا چابکی و پويايی سازمان و سرمايه های انسانی در محیط سراسر در حال تغییر
 -2-3راهبردها

 .1ايجاد تناسب میان برنامه ها و فرصت های آموزشی با نیازهای شغلی ،فردی و مسائل و اولويت های سازمانی
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 .2بهرهگیری از روش های متنوع و کارآمد ،متناسب با نیازها و محتوای آموزشی دوره ها
 .3بهرهگیری از منابع و ظرفیت های درون و برون سازمانی جهت ارائه خدمات آموزشی و بر حسب سنجش تواناايی
و سوابق مجريان
 -4تعاریف و اصطالحات

-1-4سرمایه هاي انسانی :شامل کلیه کارشناسان ،روسای ادارات ،معاونین ،مديران و معااونین شاهردار کاه دارای
رابطه استخدامی (رسمی ،رسمی آزمايشی ،موقت ،کار معین ،کارگری و شرکتی تامین نیرو) می باشند.
-2-4آموزش :مجموعه فعالیتهای برنامهريزی شده در چارچوب نظام نامه آموزش سرمايه انسانی شهرداری ،که باا
هدف توانمندسازی و ارتقاء کیفیت و سط دانش ،ايجاد و ارتقاء توانايیها و ساط مهاارتهاای حرفاهای ،تقويات و
تعالی اعتقادی و اخالقی ،بهبود بهرهوری و کارآمدی سرمايه انسانی شهرداری اجراء میگردد.
-3-4نظامنامه آموزش :سندی است درون سازمانی که الزامات آموزشی برای سرمايه انساانی شاهرداری را تشاري
می نمايد.
 -4-4دوره هاي آموزشی بلند مدت :منظور مقاطع تحصیلی با رشته و گرايش های مشخص در مراکاز آموزشای
مورد تايید است که مدارک آن توساط دفتار تحاول و نوساازی ساازمانی جهات بررسای در شارايط احاراز شاغلی و
استخدامی ارائه می شود.
 -5-4دوره هاي آموزشی کوتاه مدت :منظور آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت درون سازمانی است که پس
از کسب مجوزات از سازمان های باالدستی به منظاور افازايش داناش ،ايجااد مهاارت و ياا تغییار نگارش بار اسااس
نیازسنجی های آموزشی برگزاری می گردد.
-6-4استانداردهاي آموزشی :استانداردها ،معیارها و الزامات تعیاین شاده در جهات اجرايای نماودن هار ياک از
فرآيندهای آموزش؛ به نحوی که کیفیت و وضعیت مطلوب آموزش را میسر مینمايد.
-7-4آموزشهاي عمومی :آموزشهايی که فارغ از رسته شغلی ،میبايست باه فراخاور نیازهاای عماومی سارمايه
انسانی متناسب با اولويت های شهرداری در تمامی سطوح گذرانده شود.
-8-4آموزشهاي تخصصی :آموزشهايی که متناسب با نیازهای تخصصی شغلی ،به سرمايه انسانی ارائه میشود.
-9-4تقویم آموزشی :شامل برنامه زمان بندی اجرايی ساالنه دوره های آموزشی عمومی و تخصصی سارمايه هاای
انسانی شهرداری است.
-10-4شایستگی :عبارت است از کلیه دانش ها ،مهارت ها و رفتارهای مورد نیاز يک فرد کاه بارای انجاام صاحی
وظايف خود ،به آن نیازمند است.
-11-4مدل شایستگی  :به مجموعه ای از شايستگی ها که دربردارنده رفتارهای کلیدی ماورد نیااز بارای عملکارد
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سط عالی در شغل يا سمت خاص می باشد ،اطالق می گردد.
-12-4ابزارهاي سنجش شایستگی  :ابزارها و تمارينی نوشتاری و تعاملی است که با هدف سنجش قابلیات هاا و
شايستگی ها طراحی و به کار گرفته می شوند .از جمله اين ابزارها میتوان به بازیهای گروهی ،مصاحبه ،آزمونهاای
روانشناختی ،بحثهای گروهی ،ايفای نقش و  ....اشاره کرد.
-13-4ارزیابان شایستگی :افراد ماهر و باتجربه برون سازمانی هستند که دورههای آموزشی و کارآموزی ارزيابی را
طی کرده باشند و دارای شايستگیهای الزم برای ارزيابی شايستگیهای ارزيابی شوندگان باشند.
-14-4گزارش بازخورد فردي :گزارش تحلیلی جامعی است که بر اساس نتايج حاصال از سانجش شايساتگی هاا،
برای هريک از ارزيابی شوندگان در هر يک از شايستگیهای محوری تهیه می شود که در آن وضعیت عملکرد فارد و
نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود ايشان تشري گرديده و در مقايسه با جامعه هدف ارائه میگردد.
-15-4برنامه توسعه فردي  :يک برنامه جامع توسعه توانمندی ها در جهت ارتقاء شايستگی های محوری حاصل از
گزارش بازخورد فردی و مشارکت ارزيابی شونده است که در آن برنامه های آموزشی ،تمارين مورد لزوم ،فرصت هاا و
فعالیتهای کلیدی جهت توسعه شايستگی ها ارائه میشود.
-16-4گواهینامه هاي نوع اول :گواهینامه هايی که در پايان هر يک از دوره ها يا پودمان های آموزشی کوتاه مدت
به سرمايه های انسانی شرکت کننده اعطاء می گردد.
- 17-4گواهینامه هاي نوع دوم :شامل گواهینامه هاای مهاارتی ،گواهیناماه تخصصای و گواهیناماه تخصصای –
پژوهشی سط يک است.که دارندگان آن می توانند از مزايای استخدامی ،نظیر دارندگان مدارک تحصیلی فوق ديپلم،
کارشناسی و کارشناسی ارشد در شرايط احراز مشاغل مربوطه در چارچوب رعايت تمامی دستورالعمل های مارتبط و
منوط به تايید کمیسیون آموزش ،برخوردار گردند.
 -5دامنه کاربرد

سرمايه های انسانی شهرداری در تمام سطوح شغلی ،با توجه به تنوع ناوع رابطاه اساتخدامی (رسامی ،رسامی آزمايشای،
موقت ،کار معین ،کارگری ،شرکتی تامین نیرو) حسب مورد مشمول مفاد اين نظام نامه می باشند.
تبصره  :1کلیه واحد های تابعه اعم از ستاد ،مناطق ،سازمان ها ،موسسات و شرکت های وابسته ملزم به تابعیات از برناماه
ريزی و طرح های آموزشی ستاد می باشند و می بايست از هرگونه اقدام در حوزه آموزش قبل از هماهنگی و تايیاد دفتار
خودداری نمايند.
تبصره  :2سرمايه های انسانی دارای قراردادهای شرکتی تامین نیرو که مورد تايید اداره کال مناابع انساانی مای باشاند،
مشمول برنامه های آموزشی می باشند و همچنین قابل ذکر است مدارک آموزشی صادره در حوزه آموزش های کوتاه مدت
جهت سرمايه انسانی شرکتی تامین نیرو مرکز صارفا از طرياق مرکاز آماوزش مجاری صاادر گردياده و هیچگوناه تعهاد
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استخدامی برای شهرداری ايجاد نمی کند.
تبصره  :3کلیه مجموعه های شهرداری دارای قراداد با پیمانکاران ،که پیمانکار با تامین نیروی انساانی باه ارائاه خادمات
مستقیم به شهروندان می پردازد (از جمله اتوبوسرانان ،پارکبان ها ،حفاظت فیزيکی و  ،)...ملزم به پیش بینی بند آماوزش
در قراردادها بوده و بايستی نسبت به اخذ تايیديه از دفتر نوسازی و تحول سازمانی جهت عناوين دوره های آموزشی اقدام
کرده و همچنین گزارشات اجرای دوره های آموزشی را به تايید دفتر برسانند .قابل ذکر است نتايج اجرايی آموزش بايستی
در ارزيابی عملکرد پیمانکاران منظور گردد.
 -6مسئولیت ها و اختیارات

 -1-6کمیسیون آموزش:
ترکیب اعضای کمیسیون:
 .1معاون برنامه ريزی و توسعه سرمايه انسانی– ريیس
 .2معاون مالی و پشتیبانی – عضو
 .3مدير کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی – عضو (در نظام نامه اختصاراً دفتر نامیده می شود).
 .4مدير کل منابع انسانی – عضو
 .5ريیس گروه آموزش و توانمندسازی – دبیر (در نظام نامه اختصارا گروه نامیده می شود).
تبصره :کمیسیون به تناسب موضوع افراد ذيصالح را به جلسات کمیسیون دعوت می نمايد.
ابالغ اعضای کمیسیون توسط شهردار صادر می گردد.
وظايف کمیسیون:


بررسی و تايید استاندارد های آموزشی



بررسی و تايید نهايی تقويم های آموزشی بر مبنای سیاست ها و خط مشی های نظام آموزشی



تايید نهايی ماتريس شايستگی کانون ارزيابی و توسعه



بررسی و تايید نهايی پرونده های آموزشی سرمايه های انسانی جهت اخذ گواهینامه های نوع دوم



بررسی و تايید اعتبار سفرهای آموزشی خارجی و همايش های بین المللی



بررسی گزارشات عملکردی آموزش

-2-6کمیسیون هاي برنامه ریزي و تعالی ستاد:
اعضای اين کمیسیونها منطبق بر سااختار برناماه ريازی و تعاالی ابالغای شاماره شاماره ثبتای 97/21/ 84536 :ماور
 1397/05/08بوده و در سطوح ستادی است.
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وظايف کمیسیون:


همکاری در تدوين و به روزآوری استانداردهای آموزشی مشاغل



پیشنهاد تقويم های آموزشی ساالنه در حوزه تخصصی مربوطه و ارائه آن به دفتر



پیشنهاد مدرس و سرفصل های محتوايی موردنیاز بر اساس هريک از دوره های آموزشی



ارائه پیشنهاد جهت اعزام سرمايه های انسانی به همايش ها ،کنفرانس ها و سمینارهای تخصصی



پیگیری تکمیل فرم های ارزشیابی آموزشی در سط رفتار و نتايج



تايید برگزاری کلیه همايش ها ،سمینارها و کنگره های آموزشی توسط شهرداری

 -7انواع دوره هاي آموزشی

 -1-7دوره هاي آموزشی کوتاه مدت (بار اسااس نظاام آماوزش کارمنادان دساتگاه هاای اجرايای بخشانامه شاماره
 200/1834مور  90/1/30معاونت توسعه مديريت وسرمايه انسانی رياست جمهوری)
 -1-1-7آموزش خط مشی ها و رويه های سازمان (آموزش توجیهی بدو خدمت)
 -2-1-7آموزش های شغلی – تخصصی
 -1-2-1-7آموزش های تصدی شغل
 -2-2-1-7آموزش های ويژه سرمايه انسانی استخدام آزمايشی
 -3-2-1-7آموزش های ارتقاء شغلی
 -4-2-1-7آموزش های تمديد قرارداد کارمعین
 -5-2-1-7آموزش های کوتاه مدت خارج از کشور
 -3-1-7آموزش های فرهنگی و عمومی
 1-3-1-7آموزش های فرهنگی و اجتماعی
 2-3-1-7آموزش های توانمندی های اداری
 3-3-1-7آموزش های عمومی فناوری اطالعات
 -4-1-7آموزش های مديران
 1-4-1-7تعالی معنوی مديران
 2-4-1-7تعالی حرفه ای مديران
 -2-7دوره هاي آموزشی بلند مدت
احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط سرمايه انسانی نسبت به مدرک تحصیلی ارائه شده در بدو
استخدام ،تنها برای يک مقطع تحصیلی ،با رعايت شروط ذيل امکان پذير است.
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الف) رشته و مقطع تحصیلی باالتر در شرايط احراز شغل مورد تصدی کارکنان پیش بینی شده باشد.
ب) سرمايه انسانی قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع تحصیلی پیش بینی شده در شرايط احراز شغل و نیاز
شهرداری به سط باالتر تحصیلی و موافقت با دانشگاه مورد نظر ،تصويب کمیسیون آموزش را با ادامه تحصیل خود اخذ
نموده باشند.
الزم به ذکر است اعمال مدرک تحصیلی مقطع مورد نظر به عنوان آخرين مدرک تحصیلی منوط به تصويب شورای اداری
استخدامی شهرداری می باشد .همچنین ثبت و تايید هرگونه مدرک تحصیلی خارج از شرايط ذکر شده فاقد ارزش حکمی
خواهد بود.
تبصره  :کلیه ضوابط و مقررات آموزشی مربوط به ايثارگران از قانون جامع ايثارگران تبعیت می نمايد.
توضی تفصیلی در دستورالعمل اجرای آموزش به کد  IN-054-303بیان شده است.
 -8شرح روش

فرآيند آموزش در برگیرنده مجموعهای از فعالیات هاای باه هام پیوساته اسات کاه مطاابق باا ضاوابط اساناد باالدساتی
و اساتانداردها ،احصاا نیازهاای آموزشای ،برناماه ريازی ،اجارا و پشااتیبانی آماوزش باا توجاه بااه شایوه هاای آموزشای،
بهره منادی از مجرياان و مدرساان ذيصاالح آموزشای و نظاارت و ارزياابی بار دوره هاای آموزشای جهات دساتیابی باه
اهداف سازمانی ،مادنظر قارار مای گیارد .مجموعاه ايان فرآينادها منطباق باا اساتاندارد ايازو  ،10015در قالاب نظاام
نامااه آمااوزش و دسااتورالعمل هااای آن تشااري ماایگردنااد .فرآينااد آمااوزش مشااتمل باار  4مرحلااه مسااتمر نیازساانجی
آموزشی ،طراحای و برناماه ريازی آموزشای ،اجارای آماوزش و ارزياابی اثربخشای آماوزش ،مطاابق شاماتیک ذيال مای
باشد:

 -1نیازسنجی
آموزشی

 -2طراحی و

پایش ،بهبود و

 -4ارزیابی

برنامهریزي آموزشی

اصالح فرآیند

اثربخشی آموزش

 -3اجراي

 -1-8نیازسنجی آموزشی

آموزش

گروه بايستی نیازهای آموزشی سرمايه انسانی شهرداری را با جزئیات مورد لزوم بر اساس متدهای علمی شناسايی کرده تاا
مبنای عمل تدوين تقويم های آموزشی ساالنه قرارگیرد.
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به جهت نیازسنجی آموزشی سرمايه های انسانی شهرداری ،تجزيه و تحلیل مشاغل صورت میگیرد .در ايان زمیناه گاروه
تشکیالت و برنامه ريزی منابع انسانی پس از تهیه ساختار تشکیالتی و تجزيه و تحلیل پست های سازمانی ،شارح وظاايف
اصلی هريک از مشاغل را تعريف کرده و بر اساس آن کلیه شايستگی های مورد نیاز برای انجام هر وظیفه کلی را از قبیال
دانش ها ،مهارت ها و توانايی ها را با همکاری گروه تعیین می نمايد؛ سپس گروه ،استانداردهای آموزشای را باا توجاه باه
نتايج فرآيند قبل ،در قالب فرم های استاندارد تدوين می نمايد.
تبصره :1در موارد خاص بنا به نیازهای ضروری ،هر حوزه تخصصی می تواند دوره های موردی مبتنای بار مساائل خااص
سازمانی را پیشنهاد نمايد که در صورت تايید دفتر ،برگزار می شود.
توضی تفصیلی در دستورالعمل نیازسنجی آموزشی به کد  IN-054-301بیان شده است.
 -2-8طراحی و برنامه ریزي آموزشی
دومین مرحله از فرآيند آموزش ،طراحی و تدوين برنامه های آموزشی منطبق با نیازسنجی های آموزشی می باشد.
در اين مرحله با توجه به اهداف و راهبردهای آموزشی ،روش ها و برنامه های آموزشی با توجه به شرايط ذيل طراحی مای
گردد:
 -1-2-8تعیین محدودیت هاي برگزاري دوره :مواردی که برای فرآيند آموزش محادوديت هاايی را ايجااد مایکناد،
شناسايی میگردد.
 -2-2-8طراحی دوره هاي آموزشی و تهیه تقویم آموزشی ساالنه :گروه در سه ماهه چهارم هار ساال بار مبناای
نیازسنجیهای آموزشی ساالنه از حوزه های تخصصی ،با ضمن درنظر گرفتن استانداردهای آموزشای مشااغل و شارايط و
مسائل سازمانی ،دوره های آموزشی تقويم را احصا و با مشخصه هايی همچون روشها و ابزارهای آموزشای ،سرفصالهاای
آموزشی ،شرايط شرکت کنندگان و ،...دوره های آموزشی را طراحی ،اولويت بندی و تفکیک می نماياد و تقاويم آموزشای
نهايی را پس از تايید کمیسیون آموزش و اخذ مجوز از سازمان شهرداريها ودهیاريهای کشور ،باه مجموعاه هاا اباالغ مای
نمايد.
 -3-2-8تشخیص صالحیت مجریان آموزشی:
برای ارائه خدمات آموزش های ضمن خدمت توسط مدرسان و مجريان درون يا برون سازمانی در ابتدا کلیاه مساتندات و
اطالعات الزم از طريق فرم های تعیین شده دريافت و هريک بر اساس آن ارزيابی و انتخاب می شاوند و مطاابق باا نتاايج
ارزيابی اثربخشی ،عملکردشان مورد ارزشیابی قرار مای گیارد .در صاورتی کاه عملکارد سانجش شاده پاايین تار از حاد
موردانتظار باشد در میزان و ادامه همکاریهای آموزشی تجديد نظر میگردد.
توضی تفصیلی در دستورالعمل تشخیص صالحیت مدرسان و مجريان آموزشی به کد  IN-054-305بیان شده است.
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روش هاي آموزشی پیش بینی شده شامل عناوین زیر می باشد:

انتخاب روش آموزشی بر حسب ساختار دورههای آموزشی ،محتوای آموزشی و دستورالعملهای مرتبط و با در نظر گرفتن
رويکردهای اصلی آموزش از جمله مسئله محوری ،فعال بودن فراگیر ،تبادل تجارب و بهره گیری از فناوریهای نوين انجام
می گردد.
 .1روش کالسی
 .2کانون ارزيابی و توسعه
 .3روش کوچینگ – مربی گری
 .4روش همآموزی (بحث گروهی)
 .5روش آموزش مجازی
 .6روش استاد–شاگردی
 .7روش کارگاهی
 .8روش شبیه سازی
 .9روش نمايشی و تئاتر آموزشی
 .10روش بازديد
 .11روش مسابقه مبتنی بر ايده و پیشنهاد
 .12شرکت در همايش ،سمینار ،کنگره و کنفرانس
 .13روش تلفیقی
توضی تفصیلی در دستورالعمل های طراحی و برنامه ريزی آموزشی به کد  IN-054-302و کانون ارزيابی و توسعه به کاد
 IN-054-307بیان شده است.
 -3-8اجراي آموزش
سومین مرحله از فرآيند آموزش ،اجرای عملی برنامه ها و فعالیت هاای آموزشای بار اسااس محتاوا و سااختار دوره هاای
آموزشی مطابق با دستورالعمل اجرای آموزش می باشد.
گروه پیش از شروع برگزاری دوره های آموزشی ،کلیه اطالعات الزم جهت معرفی هريک از دورههای آموزشی را به صورت
مجزا از طريق سامانه آموزشی در دسترس فراگیران قرار داده و اطالع رسانی الزم را از طريق ساامانه آموزشای ياا ارساال
پیامک به انجام می رساند و ساالنه شیوه نامه ثبت نام در دوره های آموزشی از جمله سقف ساعتهای آموزشی ،بازه هاای
زمانی ثبت نام ،شیوه ثبت نام سیستمی ،میزان جريمه غیبت غیر موجه و  ...را معین و اطالع رسانی مینمايد.
به جهت برگزاری هريک از دوره های آموزشی هماهنگی های الزم با مراکز مجری صورت پذيرفته و فرآينادهای حضاور و
غیاب ،توزيع و جمعآوری فرمهای ارزيابی اثربخشی ،برگزاری آزمون ها و  ...انجام می گردد .پس از برگزاری دوره نیز ثبت
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امتیازات ،صدور و ثبت گواهینامه الکترونیکی و رسیدگی به اعتراضات انجام می گردد.
گروه بايستی به جهت ارتقا کیفی برنامه ريزیهای آموزشی ،نسبت به جمع آوری اطالعات مدرسان ،تهیه بانک مدرسین و
ارزيابی و ثبت عملکرد ايشان اقدام نمايد و کلیه بازخوردهای اجرايی از فراگیران و مدرسین را مستند و در تصامیمگیاری
های تغییر و بهبود شرايط اجرايی مدنظر قراردهد.
تبصره  : 1بنا به تشخیص دفتر ،مبلغ شرکت در دوره ها و آزمون های که در سط آموزش های ضمن خدمت برگزار مای
گردد بنا بر صرفه و صالح شهرداری مشمول اخذ هزينه از سرمايه های انسانی می گردد.
تبصره  :2اعزام سرمايه انسانی به همايش ها ،سمینارها ،کنگره های داخل و خارج از استان ،منوط به داشتن مجوز صدور
گواهی آموزش ارتقاء شغلی کارکنان دولت ،اعالم نیاز حوزه تخصصی تا سقف مجاز ساالنه ،تايید اعزام توسط دفتر و تايیاد
فرم گزارش شرکت در همايش می باشد .همچنین اعزام همکااران دارای مقالاه در صاورت دارا باودن شارايط ماذکور در
اولويت تايید می باشند.
تبصره  :3ضوابط اجرايی آيیننامه حمايات و برگازاری هماايش ،کنفارانس ،سامینار علمای و تخصصای مصاوبه شاماره
/4/95/7544ش ،مور  1395/04/31شورای اسالمی شهر مشهد مقدس نیز مشمول ضوابط نظام نامه حاضر می باشد.
توضی تفصیلی در دستورالعملهای اجرای آموزش با کد  ، IN-054-303دورههای آموزشی مجازی با کاد  IN-054-308و
تشخیص صالحیت مدرسان و مجريان آموزشی با کد IN-054-305بیان شده است.
 -1-3-8امتیازات انگیزشی آموزشی
سرمايه های انسانی که آموزش های ضمن خدمت را با هريک از روش های آموزشی منطبق با ضوابط و شرايط اعالمی طی
نمايند ،امتیازهايی به شرح ذيل به آن ها اعطا می گردد .اين امتیازات صرفاً کارکرد تشويقی داشته و اعطا يا عادم اعطاای
آن از اختیارات دفتر است.
اين امتیازات ،با توجه به ضوابط و مقررات اعالمی ،شامل اعطای يک ماه حقوق و فوق العاده شغل به ازای هار 176سااعت
آموزش مصوب ،اعمال يک سال تعجیل در ارتقاء گروه به ازای هر 176ساعت آموزش مصوب ،اعمال اضاافه کاار آموزشای،
اعطای گواهینامه های نوع دوم ،اعطای گواهی تدريس برای مدرسین شاغل در شهرداری به شارط درخواسات گواهیناماه
تدريس دوره و تائید دوره های آموزشی برای کارانه ،تايید دوره های آموزشی جهت ارزشیابی پايان سال و تمدياد قارارداد
می باشد.
تبصره  :4به جهت تايید کلیه امتیازات انگیزشی آموزشی ،سرمايه های انسانی بايستی عالوه بر گذراندن حاداقل سااعات
آموزشی موردنیاز ،حداقل امتیازهای اعالمی در ارزشیابی سط رفتار را نیز کسب نمايند.
توضی تفصیلی در دستورالعمل اجرای آموزش به کد  IN-054-303بیان شده است.

نظام نامه آموزش و توانمندسازی سرمایه های انسانی

شماره صفحه 13 :از14
کد مستندQM-054-301 :
شماره ويرايش03 :
تاريخ ويرايش97/08/01 :

 -4-8ارزشیابی نتایج آموزش
چهارمین مرحله از فرآيند آموزش ،میزان تحقق اهداف يادگیری برنامه آموزشی و تأثیر آموخته های فراگیر در نحوه ارائه و
انجام کار را مشخص می نمايد.
دوره های آموزشی در سطوح ذيل مورد ارزيابی قرار می گیرد:
الف) ارزیابی سطح واکنش :میزان عکس العمل فراگیران به تمامی عوامل مؤثر بر اجرای يک دوره آموزشی کاه از خاود
نشان می دهند ،توسط گروه بوسیله فرم های مربوطه مورد ارزيابی قرار می گیرد.
ب) ارزیابی سطح یادگیري :میزان فراگیری دانش ،مهارتها ،تکنیک ها و حقايق آموخته شده سارمايه انساانی ،قبال و
بعد از شرکت در دوره آموزشی از طريق آزمون توسط مدرسان ،مشخص می گردد.
ج) ارزیابی سطح رفتاراز دید فراگیر و سرپرست  :میزان تغییارات رفتاار شارکت کننادگان بار اثار شارکت در دوره
آموزشی بر مبنای نظر فراگیر و سرپرست مستقیم فراگیر ارزيابی می گردد.
د) ارزیابی سطح نتایج :میزان تحقق اهدافی است که به طور مستقیم به سازمان ارتباط دارد و بوسیله اظهار نظر مديران
قابل ارزيابی می باشد.
توضی تفصیلی در دستورالعمل ارزيابی اثربخشی آموزشی به کد  IN-054-304بیان شده است.
 -5-8پایش ،بهبود و اصالح فرآیند
به منظور حصول اطمینان از طی شدن صحی و اثاربخش هرياک از مراحال و فرآيناد هاای آماوزش؛ گاروه بايساتی باا
مستندسازی نتايج ارزيابی اثربخشی ،بازخوردهای پس از پايان دوره از فراگیران و مدرسان ،رضايت سنجی فصلی عملکارد
گروه ،شکايات و انتقادات و پیشنهادات ارسالی ،گزارشات نظارت بر اجرای دوره های آموزشی و ،...نسبت به اصالح يا بهبود
رويه های آموزشی ،روش های آموزشی ،مدرسان منتخب ،مجريان آموزشی و  ...با تايید دفتر اقدام نمايد.
 -9گواهی نامه ها و آزمون جامع

در صورتی که سرمايه های انسانی موفق به گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت گردند ،گواهینامه نوع اول باه صاورت
الکترونیکی برای ايشان ثبت می گردد و در صورتی که مجموع آموزش های مصوب طی شده توساط سارمايه انساانی ،باه
میزان ساعات مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه های نوع دوم (گواهینامه های مهارتی ،گواهینامه های تخصصی و گواهیناماه
تخصصی – پژوهشی سط يک) باشد ،گروه می تواند مطابق با دستورالعمل مربوطه گواهی نامههای مذکور را فقاط بارای
يک مرتبه اعطا نمايد.
توضی تفصیلی در دستورالعمل اجرای آموزش به کد  IN-054-303بیان شده است.
 -10تغییرات نظامنامه

هرگونه اصالحات و تغییر در بند  8نظام نامه آموزشی ،منوط به تصويب کمیسیون آموزش می باشد.

نظام نامه آموزش و توانمندسازی سرمایه های انسانی

شماره صفحه 14 :از14
کد مستندQM-054-301 :
شماره ويرايش03 :
تاريخ ويرايش97/08/01 :

 -11پیوست ها
 .1دستور العمل نیازسنجی آموزشی IN-054-301 -
 .2دستور العمل طراحی و برنامه ريزی آموزشی IN-054-302-
 .3دستور العمل اجرای آموزش IN-054-303 -
 .4دستور العمل ارزيابی اثربخشی آموزش IN-054-304 -
 .5دستور العمل تشخیص صالحیت مدرسان و مجريان آموزشی IN-054-305 -

.6

دستورالعمل کانون ارزيابی و توسعه – IN-054-307

.7

دستورالعمل دورههای آموزشی مجازی– IN-054-308
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