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 تشکیل شورای پژوهش، آموزش و انتشاراتدستور العمل 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
  

 
 

   العمل ها و شیوه نامه های آموزشی کارکنان شهرداری ها و دهیاری هارمجموعه دستو                     71

   1مقدمه

اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هااي   6ماده  14و  6، 4، 2به استناد بندهاي

زش و انتشاار  كشور و در راستاي انجام اين وظايف قانونی، اهتمام به امور پژوهش، آمو

هاي  علمی در زمينه هاي موضوعی مرتبط با وظايف سازمان، ماورد توجاه   آثار و يافته

هاا، ارتقااء و   هاا و دهيااري  قرار گرفته است تا تفکار  بکاارگيري داناش در شاهرداري    

هاي كااربردي از آثاار پژوهشاگران، نويساندگان،     گسترش يابد و ضمن توسعه آموزش

ريزي شهري و روستايی، حمايت شود. بر مديريت و برنامه كارشناسان و خبرگان حوزه

گيري شوراي پژوهش، آموزش و انتشارات سازمان، اين همين اساس و در راستاي شکل

دستورالعمل توسط مركز مطالعاات برناماه ريازي شاهري و روساتايی تهياه و تادوين        

 گرديده است.

 : تعاریف1ماده 

 هاي كشور سازمان : سازمان شهرداري ها و دهياري

 ريزي شهري و روستايیمركز: مركز مطالعات برنامه

 شورا: شوراي پژوهش، آموزش و انتشارات سازمان

 : اهداف شورا2ماده 

هااي الزم در اماور   ريزي و تصويب فرايندها و دساتورالعمل سياستگذاري، برنامه .1.2

 پژوهش، آموزش و انتشارت

هااي  كاردن آن در فعاليات  ارتقاي فرهنگ انجام مطالعاه و پاژوهش و نهاديناه     .2.2

 سازمان، شهرداري ها و دهياري ها

بسط نگرش علمی در تصميم گيريها و حركات باه سامت ماديريت دانشای در       .3.2

 شهرداري ها و دهياري ها

هاا در  هاي آموزشی و پژوهشی و انتشار يافتهايجاد وحدت رويه و توسعه فعاليت .4.2

 سازمان و استان ها

در ساازمان، شاهرداري هاا و دهيااري هااي       توانمندسازي نيروي انسانی شاغل .5.2

 كشور

 شورا اعضای : ترکیب 3ماده 

نفر عضو است كه با حکم رئيس  13شوراي پژوهش، آموزش و انتشارات سازمان داراي 

 باشد: شورا به مدت دو سال منصوب می شوند. تركيب اعضاي شورا به شرح ذيل می

                                                           
 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  30/04/1398مورخ  21235ابالغ  . 1
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 رئيس يا جانشين رئيس سازمان )رييس شورا( .1.3

 استانداران به انتخاب رئيس شورا يک از .2.3

 دو نفر از معاونين امور عمرانی استانداريها به انتخاب رئيس شورا .3.3

 يک نفر از شهرداران مراكز استان يا كالنشهر به انتخاب رئيس شورا .4.3

 يک نفر از دهياران به انتخاب رئيس شورا .5.3

 معاونين سازمان .6.3

ن حوزه ماديريت شاهري و   ها، صاحبنظران و خبرگاسه نفر از اساتيد دانشگاه  .7.3

 روستايی به پيشنهاد دبير و انتخاب رئيس شورا

 رئيس مركز )دبير شورا( .8.3

: دبير شورا می تواند با هماهنگی رئيس شورا حسب موضوع نمايندگانی را از 1تبصره 

 ها، مراكز علمی و تحقيقاتی دعوت نمايد.ساير نهادها، سازمان

 : وظایف و اختیارات4ماده 

 شورا  .4.1
 ها و چشم اندازهاي پژوهشی، آموزشای و انتشاار   گذاري و تعيين خط مشیسياست

 هايافته

 ريزي به منظور ارتقا و بهبود مستمر فرايندهاي پژوهش، آموزش و انتشاراتبرنامه 

 تعيين اولويت هاي پژوهشی، آموزشی و انتشارات در سطح ملی 

 ها وضوابط پژوهشی، آموزشی و انتشاراتتصويب دستورالعمل 

 هاي همکاري علمی و پژوهشی بين سازمان و  نامهگيري در خصوص تفاهمميمتص

 المللیها و مجامع علمی و پژوهشی ملی و بينمراكز، موسسات، دانشگاه

  تصميم گيري عضويت در نهادهاي علمی بين المللی 

 هااي ناوين در حاوزه پاژوهش، آماوزش و      ريزي براي بکاارگيري از فنااوري  برنامه

 انتشارات

 ايف دبير شوراوظ .4.2

 هماهنگی برگزاري جلسات شورا 

 تعيين دستور كار جلسات و ابالغ آن به اعضا 

 پيشنهاد دستور جلسات به رئيس شورا 

 تنظيم صورتجلسات و مصوبات شورا 

 اجراي مصوبات شورا 

: دستور جلسات همراه با ضمائم آن بايد حاداقل ياک هفتاه قبال از تشاکيل      1تبصره 

 ضاء برسد.جلسه به اطالع تمامی اع
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 : دبیرخانه شورا5ماده 

به منظور تسهيل و تسريع در روند اجراي تصميمات شاورا، دبيرخاناه شاورا در مركاز     

 تشکيل می گردد.

 جلسات : نحوه تشکیل 6ماده 

. جلسات شورا به صورت فصلی و جلسات فوق العاده به پيشنهاد دبير شورا و تايياد  6.1

  رئيس شورا، تشکيل خواهد شد.

 .يابد می رسميت اعضاء، كل نصف از بيش حضور با شورا جلسات .6.2

 : کارگروه های تخصصی   7ماده 

كارگروه هاي تخصصی شورا متشکل از مديران و كارشناسان سازمان و مركز به عناوان  

بازوي تخصصی شورا در مركز تشکيل خواهند شد تا نسبت به ارائه پيشانهادات حاوزه   

هاي الزم و اجرايی نمودن مصوبات شورا اقدام نمايند. ايان  ريزيتخصصی، انجام برنامه

 ها به شرح ذيل می باشد.كارگروه

 كارگروه پژوهش .1

 كارگروه آموزش و توانمندسازي .2

 كارگروه انتشارات .3

هاي فوق، توسط مركاز تهياه و پاس از    نامه مربوط به هر يک از كارگروه: نظام1تبصره

 تاييد شورا، اجرايی خواهد شد.

   :8ماده 

تبصره تدوين گرديده و تصميمات شورا در مورد كليه  3ماده و  8اين دستور العمل در 

.و اقاادامات پژوهشاای، آموزشاای و انتشااارات، الزم االجاارا خواهااد بااود     طاارح هااا 


