
  

  
  
  
  
  
  

  مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري و روستایی
  معاونت آموزشی

  
  
  
  

  آموزشیدستورالعمل تشخیص صالحیت مدرسان 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل اول ، کلیات

  هدف -
، این مدرسان اعم از کارکنان شهرداري ها و دهیاري ها و دستگاه هاي  و دهیاري هاانتخاب و ارزیابی مدرسان آموزشی شهرداري ها

  .باشند مرتبط و اساتید دانشگاهی می
  مسئوولیت -

  هاي کشورها و دهیاريهاي اجرایی و راهبري آموزش و توانمندسازي شهرداريکمیته
  شرح - 
ب و مشارکت استادان و کارشناسان در تدریس هاي آموزش و ایجاد بستري مناسب براي جلاستانداردسازي انتخاب مدرس دوره -

 هاي آموزشیدوره

 هاي آموزشیارتقاء اثربخشی دوره -

 )1کاربرگ شماره (ها و معیارهاي پیش بینی شده شناسایی متخصصان و مدرسان بر اساس شاخص -

  )2کاربرگ شماره (ها و معیارهاي پیش بینی شده ارزیابی متخصصان و مدرسان بر اساس شاخص -
  و فرآیندها  ضوابط - 

  اعالم فراخوان براي شناسایی مدرسان در موضوعات مختلف آموزشی -1
  تکمیل فرم مشخصات توسط مدرسان -2
  ارائه گواهی معتبر در خصوص هر یک از عوامل امتیاز آور  -
  بررسی و تأیید صحت تکمیل فرم مشخصات  -3
  )تکمیل چک لیست ارزیابی( ارزیابی مدرس  -4
-ها و معیارهاي چک لیست ارزیابی،در سطح خوب و باالتر ارزیابی شود، پرونده علمی تشکیل میکه با توجه به شاخصبراي مدرسی  -5

  .گیردشود  و در بانک اطالعات مدرسان قرار می
  

  فصل دوم ، تعاریف و اختصارات
  هاي کشور ها و دهیاريریزي شهري و روستایی سازمان شهرداريمرکز مطالعات برنامه :مرکز  – 1
ریزي هاي کشور که در مرکز مطالعات برنامهها و دهیاريکمیته راهبري آموزش و توانمندسازي سازمان شهرداري :کمیته راهبري  – 2

  .هاي کشور مستقر است ها و دهیاريسازمان شهرداري
عاونت امور عمرانی استانداري هاي کشور مدرها که ها و دهیاريکمیته اجرایی آموزش و توانمندسازي شهرداري:یکمیته اجرای – 3

  .باشدمستقر می
  :کند و متشکل از افراد زیر است این دبیرخانه زیر نظر کمیته اجرایی استان فعالیت می :دبیرخانه کمیته اجرایی  – 4
  دو نفر به انتخاب معاون امور عمرانی  
  نماینده شهرداري مرکز استان  
  هاي استان یک نفرنماینده از دیگر شهرداري 
  یک نفر متخصص آموزشی با نظر معاون امور عمرانی  



هیئتی است که از بین صاحبنظران علمی و تجربی ، به وسیله رئیس کمیته اجرایی استان پیشنهاد و با  :هیئت ممیزه استانی  – 5
تصمیم نسبت به صالحیت علمی مدرسان ، ارتقاء آنها به مراتب باالتر یا  تصویب کمیته به عنوان مرجع رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ

  .گردد ها انتخاب میبررسی رکود علمی آن
ها گواهی صالحیت تدریس و افرادي که پس از احراز شرایط علمی و اخالقی از طرف کمیته راهبري آموزش براي آن :مدرس  – 6

  .گردد مدرسی آموزشی صادر می
  .عبارت است از ابالغ کتبی صالحیت تدریس به مدرسان آموزشی  :گواهی  – 7
عبارت است از وجوه یا امتیازاتی که درچارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه به صورت غیر مستمر و با  :مزایا و فوق العاده ها  – 8

  .شود توجه به فعالیت آموزشی مدرسان آموزشی به آنها پرداخت می
گردد که مدرس براساس ضوابط و مقررات این آیین نامه در پنج سال متوالی شرایط الزم براي به وضعیتی اطالق می :رکود علمی  – 9

  .تمدید حکم آموزشی را نتواند کسب نماید 
  

 فصل سوم ، انتخاب مدرسان آموزشی 
  .نماید مدرسان آموزشی می هاي اجرایی در خصوص زمان و نحوه پذیرشمرکز هرساله اقدام به اطالع رسانی به کمیته – 1
  :داوطلبان مدرسی آموزشی باید داراي شرایط زیر باشند  – 2

Ø شرایط عمومی  
 اعتقاد عملی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -
 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -
 التزام به اصل والیت فقیه -
 برخورداري از حسن شهرت و رفتار و اخالق حرفه اي -
 صالحیت اخالقی با تایید حراست شهرداري مربوطه یا استانداري  -
Ø شرایط اختصاصی 
 دارا بودن مدرك تحصیلی مرتبط با رشته شغلی مربوطه  -
 دارا بودن سوابق فعالیت تجربی و علمی در رشته شغلی مربوطه  -
  در رشته شغلی مربوطه دارا بودن سوابق آموزشی و پژوهشی  -

داوطلبان پس از دریافت فرم هاي مربوطه از کمیته هاي اجرایی، در صورت واجد شرایط بودن باید در زمان مقرر نسبت به تکمیل فرم  – 3
  .ها و دیگر مستندات مورد نیاز به کمیته اجرایی اقدام نمایند ها و تحویل فرم

  . باشد می  2امتیاز مشخص شده در کاربرگ شماره  100تیاز از ام 70مالك اولیه پذیرش داوطلبان کسب  – 4
براي تأیید صالحیت علمی در اختیار مشخصات آنها پس از دریافت و بررسی مدارك داوطلبان توسط کمیته اجرایی واجدین شرایط  – 5

  :اعضاي هیئت ممیزه عبارتند از . گیرد هیئت ممیزه قرار می
 دو نفر صاحب نظر علمی در رشته شغلی مربوطه  -
 دونفر صاحب نظر تجربی در رشته شغلی مربوطه  -
 مسئول آموزش معاون امور عمرانی استانداري  -

  :وظایف این کمیته عبارت است از 
  .پژوهشی داوطلبان   - بررسی مدارك پرسنلی، سوابق آموزشی، تجربی و تخصصی  – 1
  اوطلبان و استخراج نتایج تکمیل چک لیست ارزیابی د – 2
 اعالم اسامی واجدان شرایط به کمیته اجرایی آموزش – 3
پس از کسب امتیازات الزم توسط هر داوطلب و تأیید علمی توسط هیئت ممیزي ، صالحیت داوطلب از حراست شهرداري یا  – 6

  .گردد وزش معرفی میاستانداري استعالم و درصورت تأیید نهایی، جهت صدورگواهی به کمیته راهبري آم
  .مراتب علمی مدرسان آموزشی عبارتند از عالی، بسیار خوب، خوب ، متوسط و ضعیف  – 7 



سال پس از صدور گواهی مدرسان تأیید صالحیت شده ، براي تمدید حکم ، مجددا ارزیابی و در صورت تأیید براي آنها گواهی صادر  5– 4
  .گردد می
  

  هاکمیته فصل چهارم ، وظایف مدرسان و
هاي هاي آموزشی مشخص شده در زمان و مکان اعالمی از سوي کمیتهعلمی موظف به تدریس در کالس -مدرسان آموزشی – 1

  .باشند اي و محلی میراهبري و اجرایی آموزش در سطح ملی ، منطقه
مدرسان به عهده رئیس کمیته اجرایی استان و انتخاب . توانند تدریس محول شده را به دیگري واگذار نمایند مدرسان آموزشی نمی – 2

  .درصورت لزوم رئیس کمیته راهبري خواهد بود 
ها مکلفند در ازاي انجام تکالیف محوله به مدرسان آموزشی ، از طریق استانداري یا شهرداري هاي مربوطه ها و شهردارياستانداري – 3

قانون مدیریت خدمات کشوري به مدرسان آموزشی )  68( ماده )  9( لعمل بند وجهی را تحت عنوان حق التدریس و با استناد به دستورا
  .پرداخت نمایند 

  .کمیته هاي اجرایی آموزش مکلفند در ازاي انجام تکالیف محوله به مدرسان آموزشی ، گواهی تدریس به آنان تحویل نمایند  – 4
ه آموزشی عملکرد مدرس آموزشی را ارزیابی نموده و نتایج را جمع آوري و دبیرخانه کمیته اجرایی آموزش مکلف است در پایان هر دور – 5

  .نگهداري نماید 
  : گردد حق التدریس ، حق التحقیق ، حق الترجمه و حق التألیف مدرسان آموزشی به شرح زیر محاسبه و پرداخت می – 6

  مبلغ هر ساعت حق التحقیق - 
  ضریب ریالی سال )  1392ریال براي سال  966(  ×ت مجموع امتیازات شغل ؛ شاغل و مدیری/  176 × 2

  حق التدریس - 
  ضریب ریالی سال )  1392ریال براي سال  966(  ×مجموع امتیازات شغل ؛ شاغل و مدیریت /  176 × 2

  حق الترجمه - 
  مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون خارجی به فارسی= ضریب ریالی سالیانه /  5

  مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون فارسی به خارجی= ضریب ریالی سالیانه /  3

  حق التألیف  - 
  مبلغ حق التألیف هر کلمه متون فارسی= ضریب ریالی سالیانه /  4
  مبلغ حق التألیف هر کلمه متون خارجی= ضریب ریالی سالیانه /  3

مدرسان آموزشی در حین انجام تکالیف محوله ، مجاز به استفاده از مرخصی اداري هستند و کمیته هاي اجرایی در این خصوص موظف  –7
  .باشد هاي مربوطه میبه انجام هماهنگی هاي الزم با دستگاه هاي

  
 توانمند سازي مدرسان ،فصل پنجم 

مرکز به منظور ارتقاي سطح کارآیی و اثر بخشی فعالیت ها و توانمندسازي مدرسان آموزشی در ایفاي هرچه بهتر تکالیف محوله  – 1
این آموزش ها در دو . گذارد ها طراحی و به مورد اجراء میهاي آموزشی الزم را جهت متناسب ساختن نگرش دانش و مهارت آنبرنامه

  .وزشی و تخصصی خواهد بود سطح افزایش مهارت هاي آم
سازي و افزایش عالوه بر آموزش هاي مذکور، مدرسان آموزشی موظفند براساس ضوابط و مقررات مربوط همواره نسبت به توانمندي – 2

  .هاي اموزشی تخصصی شرکت نمایند هاي خود با شرکت در دورهها و توانمنديمهارت
رزیابی و ارتقاء توانمندي هاي تخصصی مدرسان آموزشی را به صورت سالیانه جهت درج در کمیته اجرایی استان موظف است نتایج ا – 3

  .سوابق آنان در اختیار کمیته راهبري آموزش قرار دهد 
  .باشد کمیته اجرایی استان موظف به تشکیل بانک اطالعات مدرسان آموزشی در سطح استان می – 4
  .باشد نک اطالعات مدرسان آموزشی در سطح ملی میکمیته راهبري آموزش موظف به تشکیل با – 5
  
  



 ضمائم: فصل هفتم 
 
 
 

  راهنماي ارسال مدارك
  

  متقاضی گرامی
تخصصی ضمن خدمت ، بر اساس نیاز، مدارك و مستندات الزم را  -هاي آموزشی جهت بررسی صالحیت متقاضیان براي تدریس در دوره

  .مطابق این فرم ارسال نمایید
  

  مدارك الزم
ü اصل کاربرگ تکمیل شده  
ü تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی  
ü  هاي دولتیبراي مستخدمان دستگاه( ارائه سوابق اشتغال و تصویر آخرین حکم کارگزینی(  
ü  تصویر مدارك و سوابق تدریس از مراکز آموزشی  
ü طرح تحقیقاتی وتصویر تمامی مستندات آموزشی، پژوهشی و اجرایی، شامل تألیفات، ترجمه ،...  
ü   3×4ارائه یک قطعه عکس 

ü تصویر تمامی مدارك تحصیلی دانشگاهی 

ü تصویر مدارك مربوطه به عضویت هیئت علمی دانشگاه ها؛  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  مشخصات مدرسین -1کاربرگ شماره 
  مشخصات فردي مدرس )1

  : رشته تحصیلی   : نام خانوادگی    :نام 
  :تحصیلی گرایش   : جنسیت   : نام پدر 

  :زبان خارجی   : محل تولد   : تاریخ تولد 
  : تلفن همراه    :محل صدور   : کد ملی 

  : ملیت   : مذهب/ دین   : وضعیت تاهل
  :پست الکترونیکی  : مقطع تحصیلی 

  :     حیطه فعالیت
  :     وضعیت علمی

   
  

  سوابق آموزشی و  تدریس  )2
  توضیحات  :میزان ساعت   درس/دورهعنوان   مقطع تدریس  محل تدریس  ردیف

            
            
            
            
  

  سوابق تجربی و کاري )3
  توضیحات  تاریخ پایان  تاریخ شروع  حوزه فعالیت  سمت  نام سازمان  ردیف

              
              
              
  

  سوابق پژوهشی  )4
  توضیحات  تاریخ انتشار  ناشر  طرح پژوهشی/مقاله/نام کتاب  ردیف

          
          
          
  

  دروس مورد تدریس  )5
  نام درس  ردیف  نام درس  ردیف

        
        
        



  
  
  

  چک لیست ارزیابی مدرسین -2کاربرگ شماره 
  چک لیست ارزیابی

      امتیاز  معیارها  عوامل امتیاز آور  ردیف 
  امتیاز  وزن  5  4  3  2  1

    13  دکتري  فوق لیسانس  لیسانس  فوق دیپلم  دیپلم  تحصیالت  1
  

    12  سال 10بیش از   سال 10تا  7  سال 6تا  3  سال 3تا  1  سال 1کمتر از   مرتبطسابقه تدریس   2
  دوره10بیش از  دوره10تا7  دوره6تا3  دوره3تا1  دوره1  

    10  استاد  دانشیار  استادیار  مربی  مدرس  درجه علمی  3

سوابق کار و تجربی   4
    15  سال 10بیش از   سال 10تا  7  سال 6تا  3  سال 3تا  1  سال 1کمتر از   مرتبط

    15  کتاب 4بیش از   کتاب 4  کتاب 3  کتاب 2  کتاب 1  تعداد تألیف کتاب  5
  

    7  ترجمه4بیش از   ترجمه 4  ترجمه 3  ترجمه 2  ترجمه 1  تعداد ترجمه کتاب  6
  

تعداد مقاله علمی و   7
    7  مقاله 4بیش از   مقاله 4  مقاله 3  مقاله 2  مقاله 1  پژوهشی

    ترجمه 4بیش از   ترجمه 4  ترجمه 3  ترجمه 2  ترجمه 1  مقالهتعداد ترجمه   8
6    

طرح پژوهشی   9
    5  طرح 4بیش از   طرح 4  طرح 3  طرح 2  طرح1  مرتبط

    10  عالی  ارشد  خبره  مقدماتی  -  رتبه شغلی  10
  

    100  جمع
  
  

  نتیجه ارزشیابی مدرس
  ضعیف  متوسط  خوب  بسیار خوب  عالی

  امتیاز 50کمتر از   امتیاز 60تا  50  امتیاز 69الی  61  امتیاز 90الی  70  امتیاز 100الی  91
  
  نظر کارشناسی 

ــاي      ــازات، آقـ ــع امتیـ ــه و جمـ ــام گرفتـ ــاي انجـ ــی هـ ــه بررسـ ــه بـ ــا توجـ ــانم/بـ ــدریس دوره  .............................خـ ــراي تـ بـ
  £ .نمی باشد               £حائز صالحیت می باشد .............................................آموزشی

  
 تاریخ و امضاء:                                 نام و نام خانوادگی رئیس کمیته اجرایی 

 


