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مديريت شهرى و روستايى سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور

نظام جامع آموزش شهردارى ها و دهيارى هاى كشور
 سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور بعد از گذشت صد سال از 
تأسيس شهردارى، براى اولين بار در ايران در سال 1386 با استفاده 
ــاوران ذى صالح اقدام به تهيه «نظام جامع آموزش  از توان علمى مش
ــهردارى ها و دهيارى ها» نمود كه اين طرح با همكارى شهردارى   ش
چند استان كشور در مدت 16 ماه تهيه شد. يكى از اهداف تهيه اين 
نظام، تهيه يك برنامه ميان مدت براى آموزش مديران شهرى بود و در 
فرايند تهيه آن، عالوه بر مشاوران، از نظركارشناسان و مديران شهرى 

نيز استفاده شد.
به دليل فقدان شرح شغل جامع و مدرن براى شهرداران و كارشناسان 
شهردارى هاى كشور، معاونت آموزشى پژوهشكده، مديريت شهرى و 
روستايى سازمان با همكارى مشاور طرح، اقدام به تعريف شرح شغل 
ــامل شهردارى و  ــهردارى ها نمود كه ش براى 550 نفر از كاركنان ش

سازمان هاى وابسته به آن مى شد.
ــه تعريف توانمندى هاى الزم براى  ــاور طرح، اقدام ب در گام دوم، مش
اين مشاغل نمود و تمامى آنها از جمله سمت شهردار بررسى شد. در 
سومين مرحله، پودمان ها و دوره هاى آموزشى مورد نياز تعريف و در 
غالب 4000 دوره آموزشى همراه با سر فصل دروس، ساعات آموزشى 

و روش اجرا، به همراه 1200 پودمان تخصصى جديد، تهيه شد.
به دليل استفاده از توان علمى و تجربى شهردارى ها در تهيه اين طرح، 
ــهردارى ها به  حاصل كار اكنون به عنوان يكى از اركان اصلى آموزش ش
شمار مى رود. اين طرح پس از تهيه، به تصويب معاونت توسعه مديريت و 
سرمايه انسانى رياست جمهورى رسيد كه اين تأييد مى تواند نقش بسيار 
مهمى در ارتقاء شغلى شهردارى ها داشته باشد. اصوالً هر آموزشى كه در 

آن امور تشويقى و تنبيهى ديده نشود، موفق نخواهد بود.
ــام جامع آموزش،  ــورد بحث در اين نظ ــاى اصلى م ــى از محوره يك
شهرداران است. تمامى دوره هاى عمومى، مديريتى و تخصصى مورد 
ــهرداران از جمله آشنايى آنان با انواع طرح هاى توسعه شامل  نياز ش
طرح هادى، جامع، تفصيلى و حتى طرح هاى  راهبردى توسعه شهرى 

(CDS) نيز ديده شده و شهرداران به طور تخصصى با اين نوع طرح ها 
آشنا خواهند شد.

اجرايى كردن نظام جامع آموزش مديران شهرى
اگرچه اين نظام نامه به صورت كامل و جامع تهيه شده، اما با توجه به 
ــده تا اين نظام نامه طى چند سال به طور  ــعى ش جنبه پوياى علم، س
ــب نوين به آن اضافه  ــتمر مورد مطالعه مجدد قرار گيرد و مطال مس
ــال شده و وظيفه  ــتان ها ارس ــود. اين برنامه پس از تصويب به اس ش
اجرايى كردن آن برعهده دفاتر امور شهرى استاندارى هاى كشور قرار 
گرفت. به همين دليل اين نظام نامه به سرعت در شهردارى هاى كشور 

مورد استقبال قرار گرفته و در حال نهادينه شدن است.
ــازمان در سال جديد، با  ــكده مديريت شهرى و روستايى س پژوهش
همكارى شركت «آرنگ»، نظام جامع آموزش را با نرم افزار آن شركت 
ــتمى شدن  به نام «جام» تركيب نموده كه خود گام مؤثرى در سيس

آموزش در كشور خواهد بود.
روش هاى آموزش شهردارى ها

ــتايى با روش هاى گوناگون اقدام  ــكده مديريت شهرى و روس پژوهش
ــهردارى ها كرده كه تعدادى از اين روش ها به شرح زير  به آموزش ش

است :
1ـ آموزش چهره به چهره

2ـ آموزش مكاتبه اى
3ـ آموزش مجازى

4ـ ارسال بسته هاى آموزشى
5ـ سفرهاى آموزشى

آموزش هاى چهره به چهره بسيارى از دوره ها به صورت استانى برگزار 
ــطح  ــود و دوره هايى كه نياز به حضور ملى مديران دارد، در س مى ش
ــال 1387 بالغ بر  ــود. براى نمونه در س منطقه اى و ملى برگزار مى ش
ــهرى و روستايى كشور توسط استاندارى ها  80 هزار نفر از مديران ش
ــهردارى ها و دهيارى ها آموزش ديده اند كه خود يكى از  و سازمان ش

كم نظيرترين سال هاى آموزش در شهردارى ها بوده است.

برنامه آموزشى سال 1389 پژوهشكده مديريت شهرى
پژوهشكده مديريت شهرى و روستايى طى سال 1389 چندين برنامه مهم را دنبال خواهد كرد : 

1ـ تهيه محتواى علمى : از ميان 1200 دوره تخصصى تعريف شده براى شهردارى ها، اكثر آنها فاقد منابع آموزش است. به همين 
دليل پژوهشكده در نظر دارد هر ساله 200 عنوان كتاب آموزشى مورد نياز نظام جامع آموزشى را با استفاده از توان اساتيد مجرب 

دانشگاهى تهيه كرده و پس از چند سال اين محتوا براى تمام نظام نامه تكميل شود.
ــتفاده از روش هاى جديد آموزشى -آموزش هاى مجازى و  2ـ توسـعه آموزش هاى مجازى و مكاتبه اى : يكى ديگر از برنامه ها، اس

مكاتبه اى- است كه ضمن كاهش هزينه، تعداد فراگيران را نيز افزايش خواهد داد.


