دستورالعمل اجرایی ماده  51نظام جامع آموزش کارکنان شهرداری تهران
ابالغی به شماره  455169مورخ 5945/60/15
زض ضاستبی اجطای هبزُ  15برطٌبهِ ضوبضُ  966504هَضخ ً1391/08/21ظبم جبهع آهَظش کبضکٌبى
ضْطزاضی تْطاى ؛ آى زستِ اظ کبضکٌبى ٍ کبضگطاى ثببت ضْطزاضی تْطاى کِ اظ تبضید  1389/03/01هَفك بِ
گصضاًسى  176سبعت زٍضُ آهَظضی ضوي ذسهت زض ضْطزاضی تْطاى ضسُ ببضٌس اظ یک هبُ حمَق ٍ هعایبی
تطَیمی ٍ یکسبل تعجیل زض اضتمبء گطٍُ ٍ ّوچٌیي کبضکٌبى لطاضزازی اظ یک هبُ حمَق هبٌب بطذَضزاض
هی گطزًس.
 -1هسئَلیي آهَظش ٍاحسّب هَظفٌس پس اظ بطضسی ٍ زض ًظط گطفتي ًکبت شیل ٍ تکویل جسٍل پیَست ،
اصل ٍ تصَیط گَاّیٌبهِ افطاز ٍاجس ضطایط ضا بب ًظط ببالتطیي همبم هسئَل بِ ازاضُ کل تطکیالت ٍ آهَظش
اضسبل ًوبیٌس :
 کلیِ گَاّیٌبهِ زٍضُ ّب ببیستی تَسط ازاضُ کل تطکیالت ٍ آهَظش صبزض ضسُ ٍ یب بِ تبئیس ضسیسُ ببضس. هبٌبی هحبسبِ گَاّیٌبهِ تبضید پبیبى زٍضُ هی ببضس ( ًِ تبضید صسٍض گَاّیٌبهِ ) حساکثط  120سبعت آهَظضی زضسبل پصیطفتِ هی ضَز. ایي اهتیبظ هستوط بَزُ ٍ کبضکٌبى ٍاجس ضطایط هی تَاًٌس ّط  4سبل یکببض اظ آى بْطهٌس گطزًس.کبضکٌبى لطاضزازی ٍاجس ضطایط زض صَضت تبسیل ٍضعیت هی تَاًٌس اظ یکسبل تعجیل زض گطٍُ بْطهٌس ضًَس.
 گَاّیٌبهِ ّبی سویٌبضّب ٍ ّوبیص ّبی صبزضُ ذبضج اظ ضْطزاضی هَضز لبَل ًوی ببضس ٍ جعء هحبسببتهٌظَض ًوی گطزز.
 -2ازاضُ کل تطکیالت ٍ آهَظش هَظف است هطاتب ضا پس اظ بطضسی ٍ تبئیس ًْبیی ٍ اذص ًظط هعبٍى
بطًبهِ ضیعی ٍ تَسعِ ضْطی بِ ازاضُ کل هٌببع اًسبًی ٍ ازاضُ کل اهَض هبلی اعالم ًوبیس.
 -3ازاضُ کل هٌببع اًسبًی ٍ ازاضُ کل اهَض هبلی هَظف است هطاتب ضا زض صسٍض حکن ٍ پطزاذت هعایبی
فَق اعوبل ًوبیس.
 -4ازاضُ کل بطًبهِ ٍ بَزجِ هَظف است اعتببضات الظم ضا زض بَزجِ ّبی سٌَاتی پیص بیٌی ًوبیس.

 -5سبظهبى ّب ٍ ضطکت ّبی هستمل هی تَاًٌس ًظبم جبهع آهَظش ضا بب ضعبیت لَاًیي ٍ همطضات هطبَطِ ٍ
پس اظ تصَیب ّیئت هسیطُ ٍ اظ هحل اعتببضات ذَز اجطا ًوبیٌس.
 -6پطسٌل ضسوی ضْطزاضی هبهَض زض ضطکت ّب ٍ سبظهبى ّبی ضْطزاضی تْطاى زض صَضت حبئع ضطایط
بَزى ٍ زضیبفت حمَق اظ اهَض هبلی ضْطزاضی تْطاى هی تَاًٌس اظ هعایبی فَق بْطهٌس گطزًس.
 -7هسئَلیت اجطای ایي زستَضالعول بب ببالتطیي همبم ٍاحس ّبی هطبَطِ هی ببضس.

