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امكانات و مشكالت جذب، آموزش و سازماندهي نيروي انساني متخصص  ر   -5-5-3

هاي عمراني شهر، به منظو  تجهيز شصهررا ي و سصاير  يزي و اجراي طرحزمينه برنامه

 هاي مربوطسازمان

آيد. براساس قوانين موجود، اين طرح جامع شهر، سند هدايت و كنترل توسعه آتي آن به شمار مي

ز تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري از طريق وزارت كشور براي اجرا به شههرداري سند پس ا

شود و در نتيجه شهرداري مجري نهايي مصوبات شهوراي عهالي شهرسهازي و معمهاري اسهت. ابالغ مي

هها و پيشهنهادها هاي روشن و دقيق است و اين راه حلراه حل ارائه هاي جامع تالش برهرچند در طرح

شهوند، امها بهدون ح هور نيهروي متنصهب مناسهب و كهاني در بدنهه هاي تفصيلي تدقيق مهيحدر طر

 ريزي و اجرايي شهرداري عمالً امكان اجراي آنها مقدور ننواهد بود.برنامه

بينهي ها دو راه حل مهوازي پهي به همين دليل در قراردادهاي منعقد شده براي تسهيل اجراي طرح

رج در قرارداد پس از تصويب طرح و در صورت ابالغ كارنرمها مهنهدس شده است. براساس موارد مند

مشاور ملزم به ايجاد دنتر محلي با استفاده از كاركنان مجرب و متنصب كاني جهت نظارت بهر نحهوه 

والن آن بهه سه اجراي طرح است. در اين دوره مهندس مشاور بايد نهايت همكاري را بها شههرداري و م

والن شهرداري بتوانند اجراي پيشنهادهاي طرح  ر پايان دوره پنج ساله اول مسعمل آورد به نحوي كه د

 را برعهده گيرند.

ههاي مسه ول عمهران نين طي دوره تهيه طرح، مهندس مشاور بايد با شهرداري و ساير سازمانچهم 

ههاي الزم، بهه آمهوزش كهادر ننهي شهر ارتباط و همكاري نزديك داشته باشهد و مهمن انجهام بررسهي

هاي پيشنهادي بپردازد به نحوي كه در آينده، شهرداري و ها و برنامههرداري به منظور آشنايي با طرحش
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ريهزي و اجهراي ههاي برنامههالمقدور خود نسهبت بهه ادامهه نعاليهتبتوانند حتي ذيربطهاي ساير سازمان

 هاي عمراني اقدام كنند.طرح

هاي پيشهنهادي ه شهرداري در پياده كردن طرحاي بتواند كمك عمدهمي مذكورهاي انجام روش 

ربط بتوانند بودجه و نيروي انسهاني مهورد يهاي ذبه شمار آيد، مشروط برآنكه شهرداري و ساير سازمان

 نياز اجراي آنها را تأمين كنند.

هها قهادر بهه تهأمين و مياني شهرداري كوچكتجربيات موجود حاكي از آن است كه در شهرهاي  

د نياز در اين زمينه نيستند و تهوان حفهم متنصصهاني را كهه بهدين طريهق تربيهت و آمهاده امكانات مور

هاي نعلي استندام پرسنل مورد با توجه به روش -نين شهرداري معموالً چشوند، در خود ندارند. هممي

 تواند نسبت به استندام نيروي متنصب مورد نيهاز اقهدام كنهد. مقهررات نعلهي اسهتندامي ونمي -نياز

بهه وجهود آمهدن چنهين   تهوان يكهي از علهل عمهدههها را مهيتعيين حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري

هها در شههرهاي كوچهك اصهوالً ست. از سوي ديگر به واسطه محدود بودن طيف نعاليتنمشكالتي دا

شهود و معمهوالً پهس از كسهب معلومهات الزم بهه شههرهاي چنين  متنصصاني كمتهر جهذب شههر مهي

گونهه انهراد بها مشهكل شوند تا شهرداري نيز در جذب ايهنآورند. اين امر موجب ميروي ميتر بزرگ

 تر اقدام كند.مواجه شود مگر به نحوي از طريق شهرهاي بزرگ

دههد زيهرا يكهي از جذب نيروهاي متنصب بومي امكان ماندگاري آنها را به شدت انهزاي  مهي 

تهر بها مزايهاي بيشهتر اسهت. شهايان راي مشاغل مناسبتر جست و جو بعلل مهاجرت به شهرهاي بزرگ

ذكر است كه هرچند امكان جذب نيروهاي متنصب بومي همهواره ميسهر نيسهت امها امكهان آمهوزش 

 آيد.ثر در بهبود توان نني و علمي شهرداري به شمار ميؤنيروهاي مستعد يكي از راهكارهاي م



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 6831، مجموع پرسنل اين سهازمان در سهال نقروه درجزياساس اطالعات برگرنته از شهرداري  بر 

نفهر بهه صهورت  68نفهر قهراردادي و  65نفر پرسنل رسهمي،  83كه از اين ميان نفر بوده است  45 جمعاً

نفهر داراي مهدر   83سهواد، نفهر بهي 8باشند. از مجموع پرسهنل شههرداري شركتي مشغول به كار مي

بررسي ومعيت  باشند.نفر ليسانس مي 5ر نوق ديپلم و نف 6نفر ديپلم،  3تحصيلي پنجم، دو نفر سيكل و 

وريهك بهه  پرسنلي نشانگر آن است كه انراد اكثراً به صورت تجربي و بهدون وجهود سهوابق علمهي و ت

تجربيات قبلهي بسهيار  ل نني و اجرايي هرچند وجودسائردازند؛ به خصوص در مورد مپ انجام وظيفه مي

ذيري را بهه وجهود پهناوريهك  گهاه مشهكالت جبهران اما به علت نقدان مبهاني نظهري  تارزش است  با

 آورد.مي

ارت سازماني شهرداري ناقد معاونت شهرسازي اسهت و كليهه اقهدامات شههري از طريهق چاز نظر  

ههاي شود كه مرورت دارد پرسنل شهاغل در ايهن قسهمت تحهت آمهوزشانجام مي ننيخدمات حوزه 

در زمهان حامهر بها وجهود تهالش .يكي با مهندس مشاور به عمل آورنهدو همكاري نزد الزم قرارگيرند

نيروهاي موجود، نقهدان نيهروي متنصهب مهورد نيهاز در شههرداري موجهب كنهدي پيشهرنت مناسهب 

 گردد.شود، و گاه نيز به ايجاد نارمايتي ساكنان شهر منجر ميعمراني مي -كارهاي نني

آوري اطالعات و تواند نق  مهمي در كاه  مدت جمعاري ميوجود اطالعات بهنگام در شهرد 

شهود تها بااسهتفاده از امكانهات استفاده بهتر از اطالعات موجود داشته باشد. در اين جههت پيشهنهاد مهي

انزاري ممكن نسبت به تهيه بانك اطالعاتي از ومع موجود شههر و تغييهرات بعهدي انزاري و سنتنرم

اين قبيل اطالعات در زمان حامر به صورت مكانيزه در اختيار مهندس مشاور آن اقدام گردد. برخي از 

آوري و يكپارچه كردن آنهها نيهاز هاي مس ول در شهر قراردارد كه جمعو يا برخي از ادارات و سازمان
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تهوان انتظهار دهد و با تأمين پرسنل كمتهر، بهازده بهاالتري را مهيبه تعدد پرسنل متنصب را كاه  مي

 داشت.

 گونه كه ذكر شد استندام نيروهاي جوان و متنصب در حد مهندسان معمار، شهرساز و جزهمان 

رسد شهرداري بتواند اكنون با آموزش نيروههاي اينها در زمان حامر در شهر وجود ندارد اما به نظر مي

نهات مرحلهه بهرداري از امكابههرهتر با مهندس مشاور و همچنين ديكموجود از طريق برقراري رابطه نز

ثر در توسعه و عمران ؤهاي جامع و به كارگماردن برخي از پرسنل مسوم مندرج در شرح خدمات طرح

شهر در دنتر محلي مهندس مشاور در دوره مذكور و اسهتفاده از امكانهات تشهويقي مناسهب، از پرسهنل 

هاي ننهي و مهرتبط بها موجود نيز تا حدامكان بهره مناسب ببرد. همچنين  در استندام پرسنل براي بن 

ديهپلم و حتهي بهاالتر را المقدور دارندگان مدار  تحصيلي ديهپلم، نهوقتوسعه و عمران شهر بايد حتي

  حداقل  خودداري ورزيد. ديپلمتر از ايينپمدنظر قرارداد و از استندام پرسنل با مدر  

توانهد سازمان نيهز مهي استفاده از امكانات آموزشي وزارت كشور و نيروهاي آموزش ديده در اين

موثر واقع شود مشروط برآنكه تغييراتي نيز در نحوه محاسبه حقوق و مزايا و ماننهد اينهها منظهور گهردد. 

گذرانند، با گهرنتن هاي آخر تحصيالت عالي را ميتواند از ميان كساني كه سالهمچنين  شهرداري مي

يد شوراي شهر يا أيهاي تحصيلي آنها را با تنهتعهد خدمت نيروهايي را به استندام درآورد و برخي هزي

 رداخت كند.پهاي مس ول در اين زمينه ساير سازمان

ههاي توسهعه شههري در تجربيات به دست آمده توسط مهندسان مشهاور شهرسهازي در تهيهه طهرح

 دهد كه بهترين روش براي برآورده شدن نياز مذكور با توجه بهه شهرايط حهاكمهاي اخير نشان ميدهه

به  هاي شهرهاي كوچك، آموزش در حين تهيه طرحشهرداري ژهها به ويبر نيروي انساني در شهرداري

ها نيز اين امر تا حهدودي گويي به استعالمپاسخمعاونت شهرسازي شهرداري است. همچنين  در جريان 
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است كه توسهط  باشد. بهترين راهكار ارايه شده تا كنون براي حل اين مع ل پيشنهاديقابل حصول مي

گروه شهرسازي جامعه مهندسان مشاور ايران به وزارت مسكن و شهرسازي شده است. در اين پيشهنهاد 

روند اجهراي طهرح جهامع يها تفصهيلي در شههر نظهارت  بايست برتأكيد گرديده كه مشاور شهرساز مي

مس ول اين پيشنهاد مورد توسط مقامات  دوره طرح اين نظارت برقرار باشد.مستمر داشته باشد و تا پايان 

گيهري اسهت. نظهارت مهذكور عهالوه بهر استقبال قرارگرنته و در دسهت بررسهي كارشناسهي و تصهميم

گير در شهر، خالء نعلي عدم ح ور مشاور را نيز در شهر برطرف نموده آموزش الزم به اع اء تصميم

ث مقطعهي و يها شهرايط حهاد هاي كوتاه مهدت وارزيابي ها و همچنينتر طرحكامل رچهو در اجراي ه

 سازد.شده امطراري در شهر و تغييرات احتمالي در برنامه را مهيا مي

 


