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عملکرد واحد برنامه ریزی و بودجه معاونت برنامه ریزی
  تهیــه و تنظیــم تفریــغ بودجــه ســال ۹۴ شــهرداری ارومیــه پــس از اخــذ ترازمالــی اســفند 
ــراز  ــه تاریــخ ۹۴/۱۲/۲۹ و تطبیــق و تلفیــق ت ۹۴ و صــورت وضعیــت صنــدوق شــهرداری ب

مالــی اســفند ۹۴ مناطــق ۴ گانــه شــهرداری
   انجــام کلیــه مکاتبــات در خصــوص بودجــه ، اصالحیــه ، تفریــغ و ... شــهرداری بــا ســازمان 

هــا و مناطــق ، شــورای شــهر و...
ــه شــورای  ــه وســازمان هــای تابعــه و ارســال ب   کنتــرل تفریــغ بودجــه ۹۴ مناطــق  ۴ گان

اســالمی شــهر جهــت بررســی و تصویــب
ــه  ــال آن ب ــه و ارس ــای تابع ــازمان ه ــق و س ــه از مناط ــم بودج ــه و متم ــری اصالحی   پیگی

ــب  ــت تصوی ــورای اســالمی جه ش
ــق  ــا و مناط ــازمان ه ــه س ــورا ب ــب ش ــد از تصوی ــه بع ــه بودج ــغ  و اصالحی ــالغ تفری   اب

شــهرداری
  تهیه و تنظیم اصالحیه بودجه سال ۹۵ شهرداری ارومیه ) جاری و  عمرانی (

  بروز رسانی و بومی سازی نرم افزار بودجه سال ۹۶ شهرداری، مناطق و سازمانهای تابعه
  ارائــه نــرم افــزار بودجــه شــهرداری، ســازمان هــای تابعــه جهــت تدویــن و تنظیــم بودجــه 

ســال ۹۶ و بررســی آن
  برگزاری کارگاه آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار بودجه

  بازدید،راهنـمایی و رفــع 
اشکاالت موجود در تنظیـم 
بودجه مناطق و سازمانهای 

تابعه شهرداری
 تنظیم و ارسال بخشنـامه 
بودجه سال ۹۶ به منـاطق 
و سازمان های شهرداری با 
هماهنگی شهردار محتـرم، 

شورای محترم اسالمی 
شهر و قائم مقام محترم 

شهرداری
و  نویــس  پیــش  تهیــه   

معاونت برنامه ریزی

201



تابعــه هــای  ســازمان  و  مناطــق  کلیــه  بــه  ارســال  و   ۹۶ ســال  بودجــه  فرمــت 
  تهیــه و تنظیــم بودجــه ســال ۹۶ شــهرداری بعــد از دریافــت بخشــنامه بودجــه ســال ۹۶ 

شــهرداری هــای کل کشــور 
  شــرکت در جلســات بررســی بودجــه پیشــنهادی ســال ۹۶ کلیــه ســازمان هــا و مناطــق ۴ 

گانــه
  بررســی بودجــه پیشــنهادی کلیــه ســازمان هــا و مناطــق وارســال آن بــه شــورای اســالمی 

شــهر جهــت تصویــب
  شرکت در جلسات بررسی بودجه ۹۶ سازمان ها و مناطق ۴ گانه در شورای اسالمی شهر

  ابالغ کلیه بودجه های تصویب شده به مناطق و سازمان ها جهت اجرا در سال ۹۶ 
ــا انجــام خدمــات پــس از کنتــرل اعتبــار مربوطــه در    صــدور برگــه درخواســت خریــد و ی

بودجــه ســال ۹۵ 
ــه ) اســناد صــادره ( حســابداری در سیســتم بودجــه و  ــد و هزین ــام درآم ــه ارق ــت کلی   ثب

ــارات  اعتب
  کنترل مداوم و مستمر اعتبارات 

  اجرای بودجه مصوب سال ۹۵ شهرداری برابر آئین نامه مالی ودستورالعمل های بودجه
ــامانه  ــه در س ــای تابع ــازمان ه ــه س ــق و کلی ــهرداری، مناط ــه ۹۴ ش ــغ بودج ــت تفری   ثب

ــور ــای کش ــاری ه ــا و دهی ــهرداری ه ــه ش ــه بودج یکپارچ
  ثبــت اصالحیــه بودجــه ۹۵ شــهرداری، مناطــق و کلیــه ســازمان هــای تابعــه در ســامانه      

یکپارچــه بودجــه شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور
ــامانه  ــه در س ــای تابع ــازمان ه ــه س ــق و کلی ــهرداری، مناط ــوب ۹۶ ش ــه مص ــت بودج   ثب

ــور ــای کش ــاری ه ــا و دهی ــهرداری ه ــه ش ــه بودج یکپارچ

   بودجه مصوب مناطق شهرداری ارومیه در سال 96
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   بودجه مصوب سازمان های شهرداری ارومیه در سال 96 )ارقام به هزار ریال(

   عملکرد مدیریت تحقیقات و پژوهش شهرداری
ــهری و  ــکالت ش ــائل و مش ــش مس ــهرها و افزای ــزون ش ــد روزاف ــه رش ــه ب ــا توج ــروزه ب ام
بالطبــع پیچیــده تــر شــدن وظایــف شــهرداری هــا، بهــره گیــری مناســب از ظرفیــت هــا و 
توانایــی هــای علمــی در شــهرداری روز بــه روز بیشــتر احســاس مــی شــود. در دنیــای کنونــی 
بــدون شــک نقــش پژوهــش وتحقیــق در توســعه پایــدار امــری برجســته وانــکار ناپذیــر اســت 
و آن را مــی تــوان نیــروی محرکــه توســعه در تمــام زمینــه هــا دانســت بــه طوریکــه زیربنــای 
ــن ضــرورت و در  ــه ای ــه ب ــا توج ــش اســت. ب ــات و پژوه ــع، تحقیق ــعه ای درجوام ــر توس ه
راســتای فراهــم نمــودن بســتر مناســب بــرای فعالیــت هــا و پژوهــش هــا و کاهــش مســائل 
و مشــکالت شــهر و بــه منظــور حمایــت از فعالیــت هــای پژوهشــی در جهــت ارتقــاء ســطح 
ــی و  ــز علم ــا مراک ــاط مســتمر ب ــاد ارتب ــهرداری، ایج ــات ش ــا و خدم ــت ه ــت فعالی و کیفی
تحقیقاتــی و بویــژه مراکــز دانشــگاهی در زمینــه مســائل مختلــف مرتبــط بــا مدیریت شــهری 
ضــروری اســت. در ایــن رابطــه معاونــت برنامــه ریــزی شــهرداری ارومیــه اقــدام بــه تشــکیل 
مدیریــت تحقیقــات و پژوهــش هــای شــهرداری نمــوده و بــا نیــاز ســنجی پژوهشــی از کلیــه 
واحدهــای تابعــه شــهرداری  و  بــا حمایــت از پژوهــش هــا و پایــان نامــه هــای کاربــردی در 

راســتای بــرآورده کــردن نیازهــای مذکــور، اقــدام مــی نمایــد. 
   اهداف

ــام  ــگاهی در انج ــی و دانش ــز علم ــگران و مراک ــی پژوهش ــوان تخصص ــتفاده از ت ــف( اس ال
ــهری و  ــت ش ــائل مدیری ــا مس ــط ب ــاوره ای مرتب ــات مش ــردی وخدم ــای کارب ــش ه پژوه
ضــرورت برقــراری ارتبــاط مســتمر و نظامنــد شــهرداری بــا متولیــان حــوزه علمــی وپژوهشــی 

ب( انجام پژوهش های علمی و کاربردی در شهرداری 
ــای  ــروژه ه ــه پ ــل آن ب ــهرداری وتبدی ــی ش ــای علم ــدی نیازه ــت بن ــایی و اولوی ج( شناس

ــی  ــی و تحقیقات پژوهش
   دست یابی به راهکارهای نوین حل مسائل شهری 

- انجــام طــرح هــای بنیادیــن واساســی شــهری وتحقیقــات مربــوط بــه محورهــای اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی شــهر ارومیــه بــا توجــه بــه شــرایط بدیــع بــودن، کارآمــدی، ضــرورت 

تطابــق بــا شــیوه هــای علمــی وارائــه نتایــج آن در قالــب طــرح بــه شــهرداری 
ــه  ــات، تهی ــردازش آمارواطالع ــردآوری وپ ــای کارشناســی و علمی،گ ــش ه ــزاری همای - برگ

ــی وتألیفــات حــول موضوعــات مختلــف شــهری  ــک هــای اطالعات بان
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- ارتقــای کمــی وکیفــی تحقیقــات در شــهرداری ارومیــه در موضوعــات مرتبــط بــا مدیریــت 
ی  شهر

- حمایت از پژوهشگران وگروه های پژوهشی کارآمد در زمینه مدیریت شهری 
ــت  ــا و مدیری ــا، مناطــق، ســازمان ه ــت ه ــه معاون ــاز ســنجی پژوهشــی در ســطح کلی - نی

ــای شــهرداری  ه
- اولویت بندی تحقیقات و پژوهش های کاربردی مسأله محور شهر ارومیه 

- اســتفاده از نتایــج پــروژه هــای کاربــردی و طرحهــای پژوهشــی مرتبــط بــا مشــکالت شــهر 
ارومیــه و بررســی نتایــج حاصــل از آنهــا 

   اهم اقدامات انجام یافته
تشکیل کمیته اجرائی تحقیقات و پژوهش

بــه منظــور بررســی، اولویــت بنــدی، تأییــد عنــوان  نیازهــا و پیشــنهادهای پژوهشــی ونظــارت 
بــر انجــام کلیــه مراحــل طــرح هــاي  پژوهشــي،  پایــان نامــه و رســاله هــا و تصویــب نهایــی 

انجــام آنهــا کمیتــه اجرائــی تحقیقــات و پژوهــش شــهرداری تشــکیل گردیــد.
تدوین آیین نامه پژوهش و تحقیقات شهرداری ارومیه 

ــی و  ــای پژوهش ــرح ه ــل  ط ــتور العم ــوان دس ــا عن ــت ب ــامل ۲ پیوس ــه ش ــن نام ــن آیی ای
دســتورالعمل حمایــت از پایــان نامــه/ رســاله هــای دانشــجویی بــه عنــوان نقشــه راه تدویــن  
ــرار و اصالحــات الزم انجــام  ــورد بررســی ق ــن جلســه م ــه در چندی و توســط اعضــای کمیت

ــد.  ــه حضــور شــهردار محتــرم ایفــاد گردی ــی ب ــد و جهــت تصویــب نهای گردی
تصویب آیین نامه پژوهش و تحقیقات شهرداری ارومیه

ــورد  ــن م ــه پیشــنهادی ، در شــورای معاونی ــن نام ــرم آیی ــر اســاس دســتور شــهردار محت ب
ــی رســید. ــب نهای ــه تصوی ــرار گرفــت و ب بررســی ق

نیاز سنجی پژوهشی از کلیه واحدهای تابعه شهرداری
نیــاز ســنجی پژوهشــی از کلیــه واحدهــای تابعــه شــهرداری بــه منظــور انجــام آنهــا درقالــب 
ــای پژوهشــی  ــت ه ــت. و بصــورت اولوی ــاله صــورت گرف ــه/ رس ــان نام طــرح پژوهشــی، پای

ســال ۹۵ شــهرداری ارومیــه درقالــب ۷۸ محــور جمــع بنــدی گردیــد.
تدوین و بررسی قرارداد انجام طرحهای پژوهشی

ــای پژوهشــی و  ــت ه ــاز  جهــت انجــام فعالی ــورد نی ــای م ــرم ه ــه ف ــن و بررســی کلی تدوی
ــات الزم ــام اصالح انج

تدوین و بررسی قالب گزارش نهایی طرح پژوهشی
    اهم فعالیت های انجام گرفته در کمیته استاندارد و بهبود کیفیت شهرداری

ــت  ــهرداری جه ــای ش ــان واحده ــا کارشناس ــی ب ــی و توجیه ــات کارشناس ــزاری جلس برگ
ــا  ــل آنه ــورد عم ــای م ــازی فراینده مستندس

ــای  ــه واحده ــا و کلی ــازمان ه ــق ،س ــا ،مناط ــت ه ــهرداری، معاون ــای ش ــایی فراینده شناس
تابعــه 

تهیه مدارک مورد نیاز در خصوص فرایندهای شناسایی شده در مرحله اول 
ارجــاع کلیــه مســتندات شناســایی شــده بــه واحدهــا جهــت اصالحــات احتمالــی و تصویــب 

نهایــی مســتندات
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    سایر اقدامات
برند سازی شهر ارومیه

توجــه بــه انتخــاب برنــد ارومیــه بــه عنــوان » شــهر ســبز هوشــمند« و همچنیــن معیارهــای 
خــاص ایــن نــوع شــهرها کــه دربردارنــده نشــانه هــای شــهرهای پــاک و اســتفاده از انــرژی 
هــای تجدیــد پذیــر در ســبز بــودن شــهر و اســتفاده از تکنولــوژی هــای نویــن و الکترونیک در 
هوشــمند بــودن شــهر اســت چندیــن طــرح بــا توجــه بــه عوامــل ذیــل پیشــنهاد و در نهایــت 

طــرح زیــر انتخــاب گردیــد.
ــای  ــت ه ــای معاون ــیون ه ــات کمیس ــرکت در جلس ــمند ش ــبز هوش ــهر س ــی ش ــد نهای برن

ــور ــهرهای کش ــعه کالن ش ــزی و توس ــه ری برنام
    خالصه روندکاری کارگروه برنامه تعالی سازمان های شهرداری ارومیه

گام اول :بیان رسالت و مأموریت سازمانی
گام دوم : تدوین چشم انداز

گام سوم : تدوین اهداف
گام چهارم: تدوین شاخص ها

تعییــن و بررســی شــاخص هــای ســازمان بــا تشــکیل جلســات فشــرده کارشناســی)تخصصی( 
ــز  ــزی مرک ــه ری ــت برنام ــان معاون ــا باحضورکارشناس ــازمان ه ــران س ــان و مدی ــا کارشناس ب
تحقیــق و توســعه درجهــت توافــق و تصویــب شــاخص هــای مــورد نظــر در راســتای رســیدن 

بــه اهــداف تعالــی ســازمانی طــی مراحلــی انجــام گردیــد.
-تعریــف عناویــن شــاخص هــا بــرای هــر ســازمان براســاس ماموریــت و رســالت کاری هــر 
ــوع  ــه ن ــه ب ــا توج ــذا ب ــی ل ــای فرع ــی و شــاخص ه ــای اصل ــب شــاخص ه ــازمان در قال س
شــاخص یــک شناســنامه تدویــن و اهــداف، سیاســت ، فرمــول و متغیرهــای آن شــاخص بــا 

واحــد مــورد نظــر گنجانــده شــد.
-اخــذ مقادیــر عــددی هــر متغیــر بــرای ســال مبنــا )۹۴(، محاســبه میــزان شــاخص در ســال 

مبنــا  و قــرار دادن آن بعنــوان اســتاندارد مــورد عمــل بــرای آن شــاخص 
-برگــزاری جلســات هــدف گــذاری بــا حضــور مدیرعامــل و کارشناســان ســازمان و 
ــاله  ــج س ــذاری پن ــدف گ ــازمانی و ه ــی س ــاخصهای تعال ــن ش ــروه تدوی ــان کارگ کارشناس

)۹۵،۹۶،۹۷،۹۸،۹۹( بــرای هــر شــاخص .
ــاظ  ــاخص ازلح ــف ش ــه تعری ــه ب ــا توج ــاخص ب ــش هرش ــش و کاه ــودار افزای ــیم نم -ترس
ماهیــت شــاخص )مثبــت یــا منفــی( و تعریــف برنامــه هــای کاربــردی بــرای بهبــود عملکــرد 

ــان ،ناظــر و واحــد اجــرا کننــده  ــا احتســاب زمــان شــروع و پای هرشــاخص ب
ــرای   ــه ب ــهرداری ارومی ــای ش ــازمان ه ــی س ــه تعال ــی برنام ــد نهای ــام و تائی ــد از اتم -بع
۱۰سازمان)ســازمان خدمــات موتــوری ، ســازمان اتوبوســرانی ، آتشنشــانی و خدمــات 
ایمنی،پارکــه ا و فضــای ســبز،میادین میــوه و تــره بــار و ســاماندهی مشــاغل شهری،ســازمان 
ــه هــای مســافربری ، ســازمان آرامســتان و  تاکســیرانی ، ســازمان زیباســازی ،ســازمان پایان
ســازمان حمــل و نقــل و ترافیــک( بــه صــورت مجلــد و صحافــی شــده آمــاده و طــی مراســمی 
ــران  ــه مدی ــزی ب ــه ری ــاون برنام ــرم و مع ــهردار محت ــط ش ــن توس ــورای اداری معاونی در ش
ــرای ســازمان هــای  عامــل ســازمانها جهــت اجــرا تحویــل گردیــد. و تدویــن شــاخص هــا ب

ــی و ورزشــی و بهســازی   ــران ،فرهنگ ــت پســماند ،عم ــاوری اطالعات،مدیری ــار و فن آم
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و نوســازی و واحدهــای اداری و مالی،حقوقــی ،روابــط عمومــی و مناطــق و فرهنــگ ســراها  
ــی تکمیــل  ــاز نهای ــی ســازمانی مــی باشــد و ف در دســتور کار کارگــروه شــاخص هــای تعال

اطالعــات خــود را ســپری مــی نمایــد.
ــورد  ــخص م ــی مش ــای زمان ــاخص در بازه ه ــک ش ــای ی ــت ارتق ــی جه ــاز نهای ــذا در ف -ل

ــود. ــی می ش ــازمان ارزیاب ــت س ــزان موفقی ــرد و می ــرار می گی ــی ق ارزیاب
نتیجــه  اقدامــات  فــوق الذکــر  خــروج ســازمان از مدیــر محــور بــودن و تبدیــل آن بــه یــک 

ســازمان برنامــه محــور مــی باشــد.
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اهم اقدامات سازمان آمار و فناوری اطالعات شهرداری ارومیه در سال 95
   ۱. راه انــدازی و توســعه خدمــات تحــت وب و پرداخــت هــای نویــن شــهرداری 

الکترونیــک ارومیــه
۱,۱-توسعه و پشتیبانی خدمات تحت وب اداری و شهروندی به تعداد ۴۴ خدمت 

ــن  ــت نوی ــهرداری )پرداخ ــی ش ــت الکترونیک ــات پرداخ ــتیبانی خدم ــدازی و پش ۱,۲-راه ان
ــه(  ــهرداری ارومی ش

۱,۳-برون سپاری عوارض خودرو به دفاتر پیشخوان )۴۰ دفتر پیشخوان(
۱,۴-برون سپاری عوارض نوسازی به دفاتر پیشخوان )۱۰ دفتر پیشخوان(

e-shahr.ir ۱,۵-راه اندازی سامانه نقشه شهر هوشمند ارومیه
۱,۶-توسعه و پشتیبانی وب سایت های واحد های تابع شهرداری 

   ۲.راه انــدازی و پشــتیبانی سیســتم هــا و نــرم افزارهــای تخصصــی شــهرداری 
الکترونیــک ارومیــه

۲,۱-توســعه و پشــتیبانی سیســتم هــای اداری- مالــی کلیــه واحدهــای هــای تابعه شــهرداری 
رومیه ا

ــات اداری  ــذ از مکاتب ــذف کاغ ــه و ح ــت وب یکپارچ ــیون اداری تح ــدازی اتوماس ۲,۲-راه ان
ــه شــهرداری ارومی

۲,۳-توسعه و پشتیبانی سیستم یکپارچه شهرسازی و خدمات تحت وب آن
ــرم افزارهــای تخصصــی کلیــه واحدهــای تابعــه  ۲,۴-تحلیل،تدویــن، تامیــن و  پشــتیبانی ن
ــه تعــداد ۳۴ سیســتم )مدیریــت بحــران، فضــای ســبز، ۱۳۷، حقوقــی  شــهرداری ارومیــه ب

و ...(
۲,۵-تشــکیل ســاختار تیــم توســعه نــرم افــزار، تقســیم وظایــف برنامــه نویســی بــر اســاس 

مهــارت هــا و عالیــق
ــر  ــی ب ــزاری مبتن ــرم اف ــای ن ــم ه ــا و تی ــروژه ه ــت پ ــتم مدیری ــدازی سیس ۲,۶-راه ان

مایکروســافت در شــبکه داخلــی ســازمان
۲,۷-آموزش نیروهای جدید تیم برنامه نویسان جهت آشنایی با متدهای جدید

۲,۸-تولیــد نــرم افــزار نظارتــی بــرای مرکــز داده جهــت نظــارت بــر پشــتیبان گیــری داده 
هــای واحــد هــای شــهرداری

۲,۹-توسعه قابلیت های نرم افزار مدیریت قبوض شهرداری ارومیه
۲,۱۰-تولیــد نســخه جدیــد نــرم افــزار قرعــه کشــی جوایــز بــه همــراه جمــع آوری و تبدیــل 

بیــش از ۱۰۰ هــزار رکــورد
۲,۱۱-توسعه نرم افزار تلفا

سازمان آمار و فناوری اطالعات
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۲,۱۲-نگهداری و رفع اشکال نرم افزارهای تخصصی واحد های شهرداری ارومیه
ــا و  ــزار ه ــرم اف ــهرداری از ن ــاز ش ــورد نی ــای م ــرویس ه ــت س ــی و تس ــل فن ۲,۱۳-تحلی

ــت و ....( ــای پرداخ ــران، درگاه ه ــازی، همفک ــود )شهرس ــای موج ــرویس ه س
۲,۱۴-بررسی وضع موجود و نیازهای جدید سازمان ها و واحدهای تابعه شهرداری
   ۳.راه اندازی و توسعه زیرساخت های اصلی شهرداری الکترونیک ارومیه

ــه  ــازمانهای تابع ــق و س ــی LAN در مناط ــای محل ــبکه ه ــتیبانی ش ــدازی و  پش ۳,۱.راه ان
ــهرداری ش

ــاط مناطــق و  ــت ارتب ــازمانی WAN جه ــن س ــای بی ــدازی و پشــتیبانی شــبکه ه ۳,۲.راه ان
ــه شــهرداری ســازمانهای تابع

۳,۳.توسعه و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری کلیه واحدهای تابعه شهرداری
۳,۴.توسعه و پشتیبانی اینترنت کلیه واحدهای تابعه شهرداری 
۳,۵.نصب و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزارهای امنیت شبکه

۳,۶.توسعه و پشتیبانی مرکز  داده شهرداری
۳,۷.راه اندازی فازدوم VOIP در کلیه واحدهای تابعه شهرداری

۳,۸.ســاماندهی پرونــده هــای بایگانــی شــهرداری مناطــق ۲، ۴، ۵ و نظــارت بــر پــروژه ممیزی 
ــا  ــه ممیــزی شــهرداری و تشــکیل کارگــروه مربوطــه ب ــن شــیوه نام ــه )تدوی مناطــق ۵ گان

حضــور نماینــدگان مناطــق و ..(
۳,۹.مطالعه و انجام اقدامات اولیه مرتبط با تأسیس ساختمان مرکز داده 

   4.جمع آوري و ثبت آمار و عملکرد واحدهاي تابعه شهرداري
۴,۱.تدویــن ســالنامه آمــاری شــهر ارومیــه بــرای اولیــن بــار در بیــن بــزرگ شــهرهای کشــور 

و انتشــار بــه کلیــه شــهرداری هــا کشــور
۴,۲.ارائه گزارشات آمار و مقایسه ای چهار ساله واحدهای تابعه شهرداری

۴,۳.ارائه آمار عملکردی واحدهای تابعه شهرداری ارومیه
۴,۴.تدوین شاخص های شهرداری مرتبط با شهر هوشمند ارومیه

۴,۵.مطالعه سیستم مکانیزه جمع آوری داده آماری کلیه واحدهای تابعه شهرداری 
۴,۶.مطالعه سیستم مدیریت هوش تجاری )BI( جهت ارائه گزارشات مدیریتی

    5.برگزاری دوره های آموزشی حوزه فناوری اطاعات
۵,۱.آموزش آسیب های فضای مجازی در مدارس

۵,۲.برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای کلیــه کارکنــان حــوزه IT شــهرداری ارومیــه جهــت 
ارتقــا ســطح دانــش IT کارکنــان و پــرورش نیــروی انســانی متخصــص

   6.مطالعه آماده سازی زیرساخت های اصلی شهر الکترونیک
ــاده ســازی  ــا رویکــرد پی ــی ســطح شــهر ارومیــه ب ۶,۱.مطالعــه تجمیــع دکل هــای مخابرات

یکــی از بســترهای شــهر الکترونیــک
ــن بســتر  ــدف تامی ــا ه ــی )FTTx( ب ــهر الکترونیک ــوری ش ــازی فیبرن ــاده س ــه پی ۶,۲.مطالع

ــازل شــهروندان ــه من ــات شــهری ب ــی خدم ــاط الکترونیک ــی ارتب اصل
۶,۳.پیــاده ســازی زیرســاخت الزم بــرای راه انــدازی سیســتم هوشــمند اشــتراک دوچرخــه و 
تدویــن آییــن نامــه و فعــال ســازی پیــش ثبــت نــام اینترنتــی شــهروندان از طریــق ســایت 

شــهرداری ارومیــه و انتقــال آن بــه معاونــت محتــرم حمــل و نقــل و ترافیــک
۶،۴- مطالعات احداث ساختمان مرکزی داده 
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   توسعه و پشتیبانی سیستم های اتوماسیون اداری و مالی 

   توسعه و پشتیبانی سیستم یکپارچه شهرسازی و خدمات تحت وب

   توسعه و پشتیبانی خدمات تحت وب اداری

   توسعه و پشتیبانی خدمات تحت وب شهروندی
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    لیست خدمات الکترونیکی کلیه واحد های تابع شهرداری     
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  راه اندازی و پشتیبانی خدمات پرداخت الکترونیکی شهرداری )پرداخت نوین شهرداری ارومیه(
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    سامانه صدور فیش عوارض خودرو و پرداخت آنالین

ــش از 1،170  ــا بی ــه e-shahr.ir ب ــمند ارومی ــهر هوش ــه ش ــامانه نقش ــدازی س     راه ان
ــده ــت ش ــات ثب اطالع
دارای ۱4 زیر الیه شامل

 ۱.اماکن حقوقی
۲.اماکن مذهبی

۳.بناهای تاریخی
۴.خدمات بانکی 

۵.سازمان های دولتی
۶.شهرداری ها و سازمان های تابعه

۷.مراکز آموزشی
۸.مراکز تجاری

۹.مراکز سوخت رسانی
۱۰.مراکز ورزشی

۱۱.مراکز پزشکی و درمانی 
۱۲.مراکز تفریحی

۱۳.رستوران و غذاخوری
۱۴.هتل و مراکز اقامتی
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    توسعه و پشتیبانی نرم افزار های تخصصی کلیه واحد ها به تعداد 34 سیستم 
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ــروژه  ــر پ ــی شــهرداری مناطــق 2، 4، 5 و نظــارت ب ــده هــای بایگان    ســاماندهی پرون
ــه ممیــزی مناطــق 5 گان

   توسعه و پشتیبانی شبکه های LAN واحدهای تابعه شهرداری

   راه انــدازی و پشــتیبانی شــبکه هــای بیــن ســازمانی WAN جهــت ارتبــاط مناطــق و 
ســازمانهای تابعــه شــهرداری

هدف از راه اندازی
ــای  ــرویس ه ــتفاده از س ــیون اداری،اس ــرای اتوماس ــب واج ــذاری منابع،نص ــتراک گ ــه اش ب
voipوتلفــن هــای تصویــری تحــت شــبکه، اســتفاده از ســرویس هــای انتقــال دیتــا، ســرعت 

قابــل اطمینــان، پهنــای بانــد بــاال، امنیــت منحصــر بــه فــرد
مزایا

ــف ســیگنال  ــاال، تضعی ــت ب ــر، ظرفی ــه کمت ــی، هزین ــات در مســیرهای طوالن ــال اطالع انتق
ــل  ــرعت قاب ــال، س ــات دیجیت ــال اطالع ــرای انتق ــب ب ــن، مناس ــرق پایی ــرف ب ــر، مص کمت

بعـد از ساماندهی  
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ــرد ــه ف ــت منحصــر ب ــاال، امنی ــد ب ــای بان ــان، پهن اطمین

   توسعه مرکز داده شهرداری ارومیه و صرفه جویی در هزینه های سخت افزاری و نرم 
افزاری و نیز ایجاد بانک های اطالعاتی جامع شهرداری

DataCenter اهم مزایای پیاده سازی مرکز داده
یکپارچه سازي در محیط و مدیریت فضاي فیزیکي

ایجاد امنیت فیزیکي و الکترونیکي باال
مقابله با افزونگي و تکرار اطالعات و اعمال سیاست هاي ذخیره و بازاریابي اطالعات

باالبردن سرعت پردازش و انتقال اطالعات
سهولت در توسعه و بکارگیري فناوري هاي جدید با حفظ یکپارچگي
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پرسنل کمتر و متخصص تر جهت ارائه خدمات پیشتباني
امکان اعمال سیاست هاي مدیریتي سریع و به موقع

   اهم اقدامات انجام شده در دیتاسنتر
۱.راه اندازی ۲۴ سرور ، 

،NAS ۲.راه اندازی ۱ دستگاه دیتا استوریج
۳.راه اندازی ۸ عدد روتر،

۴.راه اندازی ۲ دستگاه فایروال،
۵.راه اندازی ۲ دستگاه میکروتیک و کابل کشی های مربوطه

۶.هوشــمند ســازی دیتــا ســنتر )راه انــدازی سنســور دمــا- رطوبــت_ دود_ سنســور حرکتــی، 
ــنایی  آژیر، روش

ــه  ــا کلی ــراه ب ــال SMS هم ــتگاه ارس ــرق UPS، دس ــه ب ــع تغذی ــوش، منب ــب دیوارپ ۷.نص
ــینه ارت و ... ــوز، ش ــرق، فی ــل تابلوب ــرق از قبی ــزات ب تجهی

۸. راه اندازی فیبر نوری پشتیبان core دوم
۹. راه اندازی برق سه فاز

۱۰. راه اندازی KVA ۱۰۰ UPS با استاندارهای بین المللی

218



   توسعه و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری شهرداری
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   توسعه و پشتیبانی اینترنت واحدهای تابعه شهرداری
  )ADSL(ــت  پرســرعت  توســعه ســایت واحدهــای تابعــه شــهرداری و ایجــاد خطــوط اینترن
درتمامــی ادارات تابعــه و تمدیــد قــرارداد آنــان در صــورت اتمــام قــرارداد و پشــتیبانی آنــان.

    

   توسعه و پشتیبانی وب سایت
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VOIP راه اندازی و پشتیبانی   

   مزایای راه اندازی VOIP  در شهرداری
1.نصب و پیکربندی ساده تر نسبت به سیستم های تلفنی سنتی

2.کاهش هزینه های تلفنی
3.عدم نیاز به سیم کشی مجزا و استفاده از شبکه کامپیوتری موجود

4.بدون قفل بودن و رایگان بودن نرم افزار سیستم تلفنی ویپ
5.توسعه آسان و افزایش ظرفیت

6.خدمات بهتر به مشتری و بهره وری بیشتر
7.استفاده آسان از تلفن های تحت شبکه

8.کنترل و نظارت بهتر از طریق گزارش گیری پیشرفته
9.حفظ شماره داخلی در صورت جابه جایی

   واحدهایی که در آن VOIP راه اندازی شده اند

۱.سازمان آمار و فناوری اطالعات
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۲.شهرداری مرکزی
۳.شهرداری منطقه ۱
۴.شهرداری منطقه ۲
۵.شهرداری منطقه ۳
۶.شهرداری منطقه ۴
۷.شهرداری منطقه ۵

۸.اداره امالک و مستغالت
۹.سازمان آرامستان ها

۱۰.سازمان میادین میوه و تره بار
۱۱.سازمان عمران

۱۲.سازمان مدیریت پسماند
۱۳.شورای شهر

۱۴.سازمان زیباسازی
۱۵.سازمان فضای سبز 

۱۶.اداره درآمدهای عمومی
۱۷.سازمان آتش نشانی

۱۸.سازمان بهسازی و نوسازی
۱۹.سازمان پایانه های مسافربری

۲۰.سازمان خدمات موتوری
۲۱.معاونت فنی و عمرانی

   تدوین سالنامه آماری شهر ارومیه برای اولین بار در شهرداری ارومیه
ــه و گــردآوري اطالعــات، از ارکان  ــا هــدف تهی ــه ب ــاري کالنشــهر ارومی انتشــار ســالنامه آم
اصلــی رشــد و تــداوم یــک ســازمان مي باشــد کــه تــداوم آن مــی توانــد مــا را بــه  »مدیریــت 
ــات« دو  ــت« و »اطالع ــد.  »مدیری ــک نمای ــه نزدی ــهر ارومی ــات«  در ش ــر اطالع ــي ب مبتن
نیــاز اساســی یــک ســازمان مــی باشــد کــه بــر همیــن اســاس ســالنامه آمــاری ســال ۱۳۹۴ 
کالنشــهر ارومیــه را بــا اهــداف سیاســت گــذاري، برنامه ریــزي و تصمیم گیــري بــراي ســازمان 
ــق و  ــي، دقی ــات کاف ــار و اطالع ــتن آم ــت داش ــدون در دس ــت ب ــده و در حقیق ــن ش تدوی
ــي  ــه وضعیت ــا را ب ــا م ــه تنه ــته، ن ــرایط گذش ــز ش ــود و نی ــرایط وضــع موج ــگام از ش به هن

ــود. ــز محســوب مي ش ــده نی ــراي آین ــدي ب ــه تهدی ــد، بلک ــک نمي کن ــده آل نزدی ای

   سازمان آمار و فناوری اطالعات با  راه اندازی 
۱.بیش از ۴۴خدمت الکترونیکی شهروندی و اداری

۲.بیش از ۳۴نرم افزار تخصصی
۳.راه اندازی دیتا سنتر شهرداری 

۴.راه اندازی VOIP در ۲۱ واحد شهرداری
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۵.راه اندازی و تجهیز بیش از ۳۵ واحد شهرداری به شبکه یکپارچه شهرداری
۶.شروع راه اندازی و تجهیز اتوماسیون اداری تحت وب یکپارچه شهرداری

۷.راه اندازی و تجهیز بیش از ۲۷ واحد شهرداری به فیبر نوری
ــام اول در  ــب مق ــه کس ــق ب ــانی و موف ــالع رس ــایت اط ــش از ۴۴ وب س ــدازی بی ۸.راه ان

ــران  ــنواره وب ای جش
۹.راه اندازی و تجهیز کلیه واحد های تابع شهرداری به سیستم های کامپیوتری

۱۰.راه انــدازی نقشــه الکترونیکــی شــهر هوشــمند ارومیــه بــا ثبــت بیــش از ۱۱۷۷ مــورد از 
اماکــن گردشــگری، تفریحــی، آموزشــی، درمانــی و ...

۱۱.راه اندازی سیستم تحت وب یکپارچه شهرسازی در مناطق ۵ گانه و اداره امالک
۱۲.راه اندازی و تجهیز بیش از ۳۵ واحد شهرداری به اتوماسیون اداری و مالی

۱۳.راه اندازی سیستم اشتراک هوشمند دوچرخه برای اولین بار در کشور 
۱۴.تجهیز بیش از ۴۰ واحد شهرداری به اینترنت پرسرعت

۱۵.تجهیز بیش از ۴۰ واحد شهرداری به سیستم کنترل ورود وخروج الکترونیکی
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معرفی
ایــن مدیریــت بعنــوان یکــی از مجموعــه هــای تابعــه معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه منابــع 
انســانی  شــهرداری ارومیــه بــا هــدف ارتقــاء ســطح مهــارت هــای شــغلی و فراهــم نمــودن 
ــغل و  ــا ش ــب ب ــی متناس ــات تخصص ــه اطالع ــان ب ــی کارکن ــرای دسترس ــب ب ــتر مناس بس
ــت رســمی خــود را  ــی و اداری فعالی ــس از ســپری نمــودن مراحــل قانون ــی پ پســت خدمت
ــان  ــتانداری در آب ــور شــهری اس ــر ام ــت مصــوب دفت ــای ضمــن خدم ــزاری دوره ه ــا برگ ب
مــاه ســال  ۱۳۹۲  آغــاز نمــوده اســت. در ســال ۱۳۹۵ بخــش مدیریــت تشــکیالت و بهبــود 
روشــها نیــز همــگام بــا ســایر شــهرداری هــای کالنشــهرهای کشــور فعالیــت خــود را رســما 

آغــاز کــرد.
   اهداف و شرح وظایف آموزشی مدیریت

*ایجــاد بســتر مناســب بــرای فعالیــت همــه جانبــه در گســترش و اعتــالی ســطح مهــارت 
ــت  ــهروندان از کیفی ــت ش ــطح رضای ــردن س ــاال ب ــه و ب ــهرداری ارومی ــان ش ــای کارکن ه

ــه شــده. ــات ارای خدم
ــردی در  ــای کارب ــوزش ه ــت آم ــات و منزل ــی خدم ــی و کیف ــای کم ــاخص ه ــای ش *ارتق
شــهرداری ارومیــه بــا اســتفاده از اســاتید مجــرب در ســطح مراکــز علمــی و دســتگاه هــای 

ــه شــهرداری ــا تجرب ــره و ب ــان خب ــن کارکن ــی اســتان و همچنی اجرای
*فراهــم ســازی زیربنــای مناســب بــه منظــور افزایــش تــوان کارکنــان دوره هــای نظــری در 

مســایل کاربــردی
*زمینه سازی جهت انتقال تجارب نوین .

*ارتقای سطح مهارت های شغلی کارکنان.
*فراهــم نمــودن زمینــه مناســب بــرای دسترســی کارکنــان عالقمنــد بــه ســطوح مختلــف 

آمــوزش هــا
ــن  ــای ضم ــوزش ه ــعه آم ــت توس ــود در جه ــای موج ــت ه ــات و قابلی ــتفاده از امکان *اس

ــغلی . ــای ش ــا نیازه ــی ب ــه منطق ــت مواجه ــت جه خدم
لــذا چشــم انــداز مرکــز بکارگیــری مؤثرتریــن شــیوه بــرای تربیــت نیــروی انســانی کارآمــد و 

اثــر بخــش بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف متعالــی شــهرداری ارومیــه اســت.
  گروه تشکیالت

بازدیــد ادواری از دوائــر شــهرداری و نظــارت بــر تهیــه چــارت هــای تشــکیالتی پیشــنهادی 
جدیــد

انجام اصالحات واجرای سازمان تفصیلی نیروی انسانی شهرداری ارومیه

مدیریت آموزش تشکیالت و بهبود روش ها

224



نظارت بر تهیه وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز پست های سازمانی مصوب
   گروه بهبود روش ها

- نظارت بر بهبود روشها در قالب سیستم مدیریت کیفیت.
ــر تهیــه دســتورالعمل هــا و روش هــای اجرایــی الزم جهــت بهبــود روش هــا و  - نظــارت ب

گــردش کار واحدهــای تابعــه و ایجــاد هماهنگــی و وحــدت عمــل.
ــاس  ــر اس ــوع ب ــاب رج ــدی ارب ــت من ــا و رضای ــی از فرآینده ــت آگاه ــات الزم جه -- اقدام

ــا. ــانی منســجم و پوی سیســتم اطــالع رس
    جــدول توزیــع فراوانــی دوره هــای برگــزار شــده  توســط مرکــز آمــوزش ضمــن 

خدمــت شــهرداری ارومیــه در ســال 95 بــه تفکیــک نــوع دوره

    نمــودار میلــه ای مربــوط بــه دوره هــای برگــزار شــده  توســط شــهرداری ارومیــه در 
ســال 1395 بــه تفکیــک نــوع دوره
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ــوط  ــی مرب ــر ۶۷ دوره اســت بیشــترین فراوان کل دوره هــای برگــزار شــده در ســال ۹۵ براب
بــه دوره هــای خدمــات شــهری اســت کــه برابــر ۱۵ دوره معــادل ۲۲/۴ درصــد کل دوره هــا 

هســتند . 

ــای  ــده در دوره ه ــرکت کنن ــکاران ش ــی  هم ــع فراوان ــودار توزی ــدول و نم    ج
ــوع دوره ــک ن ــه تفکی ــال 95 ب ــه در س ــهرداری ارومی ش
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2،231

839

2،695
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780
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    جــدول و نمــودار مربــوط بــه نحــوه اجــرای دوره هــای برگــزار شــده توســط مرکــز 
آمــوزش ضمــن خدمت در ســال95

   ارزشیابی )اثرسنجی( دوره ها
ــا و اســتانداردهای آموزشــی موجــود ، اثربخشــی دوره هــای آموزشــی   ــه ه ــن نام ــر آیی براب
ــرد  و طــی آن  ــران انجــام مــی گی ــق نظــر ســنجی از فراگی ــان هــر دوره از طری بعــد از پای
ــف  ــب طی ــران در قال ــی از فراگی ــات اجرای ــدرس،و امکان ــوا، م ــاره محت ــنامه ای در ب پرسش
لیکــرت )پنــج نمــره ای( بــه شــرکت کننــدگان ارایــه مــی شــود آنالیــز آمــاری پرسشــنامه 
هــای مذکــور نشــان از رضایــت منــدی و اثربخشــی بــاالی دوره هــای اجــرا شــده دارد .جدول 
ــدی  ــا ۱۳۹۵رون ــت منــدی از دوره هــا طــی ســالهای ۱۳۹۳ت ــل نشــان مــی دهــد رضای ذی
ــرت  ــف لیک ــاس طی ــر اس ــد ب ــر ش ــه ذک ــت. همچنانک ــته اس ــد داش ــه رش ــودی و رو ب صع
حداقــل نمــرات ۱ و حداکثــر نمــرات برابــر ۵ مــی باشــد بــه نحویــی کــه هــر چــه میانگیــن 
بــه عــدد ۵ نزدیکتــر باشــد رضایتمنــدی باالتــر فراگیــران را نشــان مــی دهــد .مشــاهده مــی 
شــود کــه میانگیــن نمــرات بدســت آمــده بــرای ســال ۱۳۹۵ برابــر ۴/۲۳ بدســت آمــده اســت 

ــر اســت. کــه از میانگیــن ســالهای ۱۳۹۳ و۱۳۹۴ باالت

42/24 درصد

57/76 درصد
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ــرکت  ــدی ش ــت من ــطح رضای ــه س ــوط ب ــره ای مرب ــودار دای ــن نم     در پایی
کننــدگان در دوره هــا در ســال ۱۳95 مــی آیــد. برابــر ایــن نمــودار 94 درصــد 
فراگیــران از دوره هــای برگــزار شــده توســط مرکــز اظهــار رضایــت کــرده انــد.

   سایر فعالیت های مدیریت آموزش، تشکیالت و بهبود روشها در سال 95
- برگــزاری کارگاه آموزشــی اقتصــاد شــهری و و رونمایــی از کتــاب اقتصــاد شــهری و آمارنامــه 

شــهر ارومیــه بــا حضور مســئوالن شــهرداری و شــهرداران اســتان.
- برگزاری منظم جلسه بررسی ساختار تشکیالتی شهرداری جهت اصالح ساختار

- برگزاری آیین افتتاحیه صیانت از حقوق شهروندی
- میزبانی گزینش آزمون استخدامی شهرداری های استان

ــهرداری  ــهای ش ــود روش ــکیالت و بهب ــئولین تش ــا مس ــی ب ــم اندیش ــه ه ــزاری جلس - برگ
ــهد. ــهر مش کالنش

94 درصد

6 درصد
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ــر،  - برگــزاری کالس هــای شــهروندی در حــوزه فرهنــگ ســرا ، نقاشــی کــودکان ،کامپیوت
خیاطــی و ...

- چاپ و صدور تعداد ۱،۶۵۱ عدد گواهینامه 
- همــکاری در صــدور گواهــی هــای اســتانی بــرای دوره هــای ســازمان آتــش نشــانی هــای 
کل اســتان و صدورگواهینامــه بــرای ۶،۲۱۲ نفــر در دوره مربــوط بــه ســال هــای ۱۳۹۱ تــا 

۱۳۹۵ و تفکیــک و توزیــع  گواهینامــه هــا بیــن همــکاران 
- صدور تعداد ۳۴ برگ  تعجیل در گروه  مربوط به همکاران رسمی و پیمانی 

- صــدور تعــداد ۴۸ بــرگ گواهــی جهــت اخــذ فــوق العــاده ویــژه ) مزایــای آموزشــی بــرای 
کارکنــان رســمی و پیمانــی( 
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معرفی
ماموریــت مراکــز آموزشــی علمــی کاربــردی وابســته بــه موسســه آمــوزش علمــی کاربــردی 
ــای  ــه نیروه ــور ب ــی وزارت کش ــاز تخصص ــع نی ــور رف ــتایی به منظ ــهری و روس ــت ش مدیری
کارآمــد، توانمنــد و متخصــص درزمینــه مأموریت هــای خــود و نیــل بــه اهــداف منــدرج در 
نقشــه جامــع علمــی کشــور و در اجــرای اساســنامه دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی مصــوب 
ــردی  ــای علمــی – کارب ــه آموزش ه ــی، آیین نام ــوزش عال ۱۳۷۱/۷/۱۸ شــورای گســترش آم
ــداف،  ــون اه ــی، قان ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــه۷۴/۱۱/۱۷ ش ــه ۳۶۹ مورخ ــوب جلس مص
وظایــف و تشــکیالت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری )مصــوب ۸۳/۵/۱۸(و آیین نامــه نظــام 
آمــوزش مهــارت و فنــاوری مصــوب ۹۰/۸/۱ هیــات وزیــران ، موسســه آمــوزش عالــی علمــی 
کاربــردی مدیریــت شــهری و روســتایی وابســته بــه وزارت کشــور بــر اســاس مجــوز شــماره 
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــوزش عال ــترش آم ــورای گس ــورخ ۹۱/۳/۷ ش ۲/۲۲/۵۲۲۵۵ م
فنــاوری، تأســیس و طبــق مفــاد ایــن اســاس نامه ، قوانیــن، ضوابــط و مقــررات مربــوط اداره 
می شــود. کــه بــا توجــه بــه مــوارد مذکــور و رســالت کلــی دانشــگاه علمــی کاربــردی مرکــز 
آمــوزش علمــی کاربــردی شــهرداری ارومیــه در بهمــن مــاه ســال ۹۰ بــا اهــداف زیــر شــروع 

بــه کار کــرد .
    اهداف

-ارتقاء و انتقال دانش کار در مباحث مربوط به مدیریت شهری.
-ایجــاد مهــارت هــای شــغلی بــه منظــور افزایــش بهــره وری کارکنــان شــهرداری و ســازمان 

هــای وابســته.
-شناســایی و ارتقــای معلومــات و تجــارب شــاغلین حرفــه هــا و مشــاغل گوناگــون کــه حــوزه 

-فعالیــت آن هــا مرتبــط بــا شــهرداری مــی باشــد.
-ایجاد هماهنگی بین مهارت و دانش کار.

هــم اکنــون ایــن مرکــز بــا داشــتن حــدود۳۰۰ نفــر دانشــجو و قریــب بــه ۸۰ نفــر مــدرس 
اقــدام بــه تربیــت دانشــجو در ۴رشــته کاردانــی و ۲ رشــته کارشناســی مــی نمایــد. الزم بــه 
ذکــر اســت در طــول فعالیــت ۵ ســاله مرکــز تعــداد ۳۳۰ نفــر از دانشــجویان پــس از طــی 

مراحــل درســی موفــق بــه فــارغ التحصیلــی و اخــذ مــدرک شــده انــد.
مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی شــهرداری ارومیــه دارای ۹ کالس درســی ۱ واحــد ســایت 
کامپیوتــری مجهــز و یــک آتلیــه مــی باشــد تــالش هــا و اقدامــات الزم جهــت اســتفاده از 
امکانــات و تجهیــزات ســایر بخــش هــای شــهرداری ارومیــه ) بــه منظــور ارائــه آمــوزش هــای 
کاربــردی بــه دانشــجویان باتوجــه بــه رســالت دانشــگاه علمــی کاربــردی ( انجــام داده اســت.

براســاس ابالغیــه وزارت محتــرم کشــور بــه اســتانداری هــای سراســر کشــور مراکــز آمــوزش 
علمــی کاربــردی وابســته بــه موسســه آمــوزش عالــی علمــی کاربــردی مدیریــت شــهری و 
ــان  ــدت کارکن ــاه م ــای آموزشــی کوت ــزاری دوره ه ــتایی وزارت کشــور مســئولیت برگ روس

مرکز آموزش  علمی - کاربردی  شهرداری ارومیه
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دولــت در نهــاد هــای وابســته بــه اســتانداری را بــر عهــده گرفتنــد کــه ایــن مرکــز در ایــن 
راســتا بــا هماهنگــی دفتــر امــور شــهری و شــوراهای اســتانداری آذربایجــان غربــی در طــول 
ســال ۹۵ اقــدام بــه برگــزاری ۶ دوره آموزشــی کوتــاه مــدت بــرای کارکنــان شــهرداری هــای 
اســتان نمــود کــه بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی مناســب و اســتفاده از اســاتید مجــرب ایــن دوره 

هــا بــا اســتقبال خوبــی مواجــه شــد.
 

آمار فارغ التحصیالن مرکز در هر نیمسال 90-94

67

33

173

38

90-91 91-92 92-93 93-94

آمار دانشجویان فعال در هر نیمسال 90-95

5۱ 66
۱۱5

۲۱۳

۳6۲ ۳79 ۳74 ۳8۳ ۳59 ۳۳4

بهمن 90 مهر 9۱ بهمن 9۱ مهر 9۲ بهمن 9۲ مهر 9۳ بهمن 9۳ مهر 94 بهمن 94 مهر 95
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ــه در  ــهرداری ارومی ــردی ش ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــدگان دانش ــه ش ــداد پذیرفت    تع
ــی 95-96 ــال تحصیل س

234



    تعــداد دانشــجویان در حــال تحصیــل دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی شــهرداری 
ارومیــه در ســال تحصیلــی 95-96

    تعدادفــارغ التحصیــالن در حــال تحصیــل دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 
شــهرداری ارومیــه در ســال تحصیلــی 95-96
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    تعداد رشته ها در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه علمی کاربردی

ــی  ــع علم ــگاه جام ــده در دانش ــزار ش ــدت برگ ــاه م ــی کوت ــای آموزش     دوره ه
ــه ــهرداری ارومی ــردی ش کارب
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