
 

 سید مرتضی میرپور

 تشریح تجربه استقرار آموزش الکترونیک در شهرداری تهران



 
 تولید محتوای آموزشی الکترونیکی 

 . اقدام به تهیه محتوای آموزشی الکترونیکی کرده است 1396اداره کل برنامه ریزی و آموزش شهرداری تهران از سال •

عنوان دوره آموزشی الکترونیکی با محتوای   100در حال حاضر در بانک محتوای آموزشی شهرداری تهران حدود •

 .  و فناوری های روز آموزشی وجود دارداز تدریس اساتید خبره به روز با بهره مندی 

به دوره های تخصصی حوزه های فعالیت شهرداری تهران اختصاص   بانک محتوای آموزشی درصد از این   60بیش از •

 دارد و مابقی دوره های عمومی شامل دینی تربیتی، 

  
 



 برگزاری دوره های آموزشی مجازی بصورت آفالین

 تعداد دوره سال
تعداد کارکنان  
 آموزش دیده

مدت دوره های  
 شده برگزار

نفرساعت  
 آموزشی

1396 19 1026 284 12024 

1397 143 7698 2354 125240 

1398 
 269372 3018 21767 192 غیرمتمرکز

 1184952 92 77345 6 متمرکز

 567118 8442 37243 542 غیرمتمرکز 1399

 345592 52 37472 6 متمرکز

 .مربوط به شش ماه اول سال است 99آمار سال * 



 
 برگزاری دوره های آموزشی مجازی به صورت آنالین

جهت تسهیل برگزاری دوره های آموزشی آنالین اقدام به خرید الیسنس  1398سازمان فناوری شهرداری تهران در سال 

نمود و همزمان با شیوع ویروس کرونا برگزاری دوره های آموزشی آنالین در شهرداری   Adobe Connectنرم افزار 

 .  تهران از طریق مرورگر وب و اپلیکیشن موبایل میسر شد

 

  
تعداد کارکنان   تعداد دوره سال

 آموزش دیده
مدت دوره های  

 شده برگزار
 نفرساعت آموزشی

1398 2 46 20 460 

1399 166 5299 2932 84192 

 .مربوط به شش ماه اول سال است 99آمار سال * 



 
 سامانه آزمون ساز

  آزمون، پیش سطح چهار در را فراگیران ارزیابی برگزاری امکان تهران شهرداری مجازی آموزشهای مدیریت سامانه

    .دارد پایانی آزمون و دوره میان آزمون ای، جلسه تمرینات

 ای گزینه چند آزمون در .باشد ای پروژه یا و تشریحی چندگزینه ای، صورت به تواند می آموزشی دوره هر پایانی آزمون

 هر برای ها گزینه و سواالت تصادفی انتخاب با شود، می گرفته درنظر آفالین مجازی آموزشی های دوره برای غالبا که

   .می رساند حداقل به را ها آزمون در تقلب امکان فراگیر

  خود های تحلیل و برداشت براساس فراگیر که ای گونه به  است تحلیلی و تشریحی بصورت آنالین های دوره های آزمون

  .نماید بارگذاری سامانه در را خود شده انجام پروژه مستندات یا و دهد پاسخ سواالت به  شده ارائه محتوای از

  



 
 نمونه آزمون تستی



 
 نمونه آزمون تشریحی



 
 بهره گیری از ظرفیت موسسات آموزشی 

  آموزشی موسسات امکانات و تجهیزات از تهران شهرداری کارکنان برای عمومی آموزشی های دوره از برخی برگزاری

 همایش سه از بیش 1399 سال در و نفر 2000 از بیش برای عمومی دوره دو 1398 سال در که صورت بدین  .شد گیری بهره

   .شده برگزار تهران شهرداری پرسنل برای آموزشی بسته و
  

 سامانه مدیریت فرآیند آموزش

  آموزش فرآیند مدیریت سامانه در حضوری و آفالین آنالین، آموزشی های دوره در فراگیران فعالیت اطالعات کلیه

   .شود می ثبت متمرکز صورت به تهران شهرداری
  


