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قائم مقام محترم شهردار
معاونین محترم شهردار

شهرداران محترم مناطق یازده گانه
رؤسای محترم سازمان ها

مدیران محترم حوزه های ستادی

با سالم و احترام
به استحضار می رساند در راستای بهبود فرایند ارزشیابی ساالنه، امتیاز اسناد توسعه ای در ارزشیابی 
کارکنان در سال ۱۴۰۰ بر اساس گزارش گروه مطالعات و پژوهش و اداره آموزش و توانمندسازی کارکنان 
مطابق با جدول ذیل در نظر گرفته خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید موارد زیر توسط رؤسای محترم 
ادارات برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی برای کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد موقت و قرارداد معین (در 
صورت دارا بودن مستندات مربوط)، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ به گروه مطالعات و پژوهش و اداره آموزش و 

توانمندسازی کارکنان تحویل گردد.
شرایط پذیرش مرجع بررسی، تأیید و ثبت عنوان ردیف
پیوست شماره ۱ گروه مطالعات و پژوهش مستندات تألیف یا ترجمه کتاب و مقاله ۱

پیوست شماره ۲ اداره آموزش و توانمندسازی کارکنان مستندات مجموعه آموزشی، تدریس 
درون سازمانی و تدریس برون سازمانی ۲

یادآوری ها:

      الف) فایل مشخصات کارکنان واجد بندهای ۱ و ۲ جدول فوق باید مطابق پیوست شماره ۳ 
تکمیل و همراه با مستندات مربوط به گروه مطالعات و پژوهش و اداره آموزش و توانمندسازی کارکنان 

ارایه گردد.
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با توجه به حجم مستندات و تعدد حوزه های شهرداری، بر اساس برنامه ریزی  ب)

صورت گرفته ضروری است این موارد به صورت هفتگی توسط رؤسای محترم 

ادارات برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی کنترل و به واحدهای مرجع مذکور از 

هم اکنون تحویل گردد.

آخرین مهلت دریافت مستندات توسط گروه مطالعات و پژوهش و اداره آموزش و  ج)

توانمندسازی کارکنان، ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ می باشد.(بدون تمدید)

  

داریوش ستایشگر
مدیرکل نوسازی و تحول اداری

رونوشت:
 جناب آقای امید گشتاسبی مدیر کل محترم برنامه و بودجه جهت استحضار

 سرکار خانم پروین صفری رییس محترم اداره ارزشیابی و توانمندسازی کارکنان جهت اطالع
 سرکار خانم مهشید عربی رییس محترم اداره ارزیابی عملکرد سازمانی جهت اطالع



 

 الف( شرایط پذیرش تألیف و ترجمه کتاب:

 مشاهده اصل کتاب الزامی است. .1

 کتاب باید در زمینه فعالیت های شهرداری باشد.تألیف و ترجمه  .2

 نامه های ارسالی از انتشاراتی ها مبنی بر تأیید چاپ کتاب مورد پذیرش نمی باشد. .3

 باشد. 1411تاریخ چاپ کتاب می بایست مربوط به دوره ارزشیابی  .4

 ب( شرایط پذیرش تألیف و ترجمه مقاله:

 های شهرداری باشد.باید در زمینه فعالیت  ترجمه مقاالتتألیف و  .1

 ترجمه مقاالت باید در نشریات علمی یا کتاب مرتبط مجموعه مقاالت به چاپ رسیده باشد. .2

از مراجع علمی مربوط )کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی و  گواهی پذیرش مقاالت .3

 مجالت علمی( پس از اعتبارسنجی از مراجع مربوطه مورد قبول می باشد.

 باشد. 1411و ترجمه مقاالت باید مربوط به دوره ارزشیابی تاریخ تألیف  .4

 



 

 :الف( شرایط پذیرش مجموعه آموزشی

 مجموعه آموزشی آموزشی باید در زمینه فعالیت های شهرداری باشد. .1

مدیر ارشد حوزه ارایه شود و بدون تأییدیه مذکور قابل مجموعه آموزشی باید همراه با نامه تأیید  .2

 پذیرش نمی باشد.

 باشد. 1011تاریخ تدوین مجموعه آموزشی مربوط به دوره ارزشیابی  .3

   

 ب( شرایط پذیرش تدریس درون سازمانی:

تدریس درون سازمانی صرفاً با گواهی و تأیید اداره آموزش و توانمند سازی کارکنان )همراه با ذکر  .1

طول مدت تدریس( مورد پذیرش می باشد و گواهی از سایر حوزه های شهرداری مورد قبول 

 نیست.

 آموزش ارایه شده باید در زمینه فعالیت های شهرداری باشد. .2

 باشد. 1011تاریخ آموزش ارایه شده مربوط به دوره ارزشیابی  .3

 

 ج( شرایط پذیرش تدریس برون سازمانی:

یا موسسات آموزش عالی الزامی است و مستنداتی نظیر برگه انتخاب واحد ارایه نامه از دانشگاه ها  .1

 مورد پذیرش نمی باشد.

ت یا عنوان واحدهای تدریس شده و سال یا ترم های تحصیلی مربوط در نامه ارایه شده اذکر ساع .2

 الزامی است.

 باشد. 1011گواهی تدریس باید مربوط به دوره ارزشیابی  .3

 

 های آموزشی گذرانده شده:د( شرایط پذیرش دوره 

 صرفاً دوره های آموزشی ثبت شده در شناسنامه آموزشی کارکنان مورد پذیرش می باشد.


