
 راهنوای دوره کارورزی در شهرداراى صلح

 هذف -1

دس ٞیشٚضیٕا )اص ایٗ  دتیشخا٘ٝ ضٟشداساٖ غّح إِّّی تیٗتا ٞذف استما واسوشد دٚسٜ واسٚسصی ضٟشداساٖ غّح )اص ایٗ پس، واسٚسصی(، 

ٖ  ضٛد . ایٗ دتیشخا٘ٝ دس تٙیاد فشٞٙگً غگّح ٞیشٚضگیٕا لگشاس داسد ٚ  گی       ، تشٌضاس ٔیپس دتیشخا٘ٝ( جگٛاٖ   وگاسٚسصی نٖ، واسٔٙگذا

پزیشفتگٝ  تشای ضشوت دس فعاِیت ٞای ٔشتگٛ  تگٝ غگّح دس دتیشخا٘گٝ ضگٟشداساٖ غگّح ٞیشٚضگیٕا         ٚسصضٟشٞای عضٛ، تٝ عٙٛاٖ واس

 .ضٛ٘ذ  ٔی

 تگا اٖ وٕگه وٙگذ   وگاسٚسص ٗ ضٟش تشای غّح، تگٝ  ینسصٚی اٚالعیات تٕثاساٖ اتٕی ٞیشٚضیٕا ٚ  وٝ تجشتٝ یادٌیشی دس ٔٛسدأیذ است 

٘تیجگٝ  وٕگه ٚ دس  دس ضٟش خٛد ای  خّع سالح ٞستٝ ٞا دس صٔیٙٝ ٚ تٝ فعاِیت تٟثٛد تخطٙذ یٔذیشیت ساصٔا٘ دسٞای خٛد سا  تٛا٘ایی

 .وٙٙذ تش تیٗ ضٟشٞای عضٛ سا لٛی استثا 

نغاص ضذٜ دس ٞطتٕیٗ وٙفشا٘س عٕٛٔی ضٟشداساٖ غّح  3102نٌٛست ) ٔػٛب  ضٟشداساٖ غّح تش٘أٝ عّٕیاتیتش اساس ایٗ تش٘أٝ 

 .ٔػٛب ضذٜ است 3102ت وٝ دس ٟٕ٘یٗ وٙفشا٘س ٔذیشیتی ضٟشداساٖ غّح دس ٘ٛأثش اسٞایی  چٙیٗ تخطی اص فعاِیت ٚ ٞٓ است

 

 :ظایف کارورزو-2

 :ضٟشداساٖ غّح ٔشتٛ  تٝٚظایف اداسی  -0

 ی عضٛضٟشٞاوشدٖ ا العات  سٚصتٝ ٚظایفی تا ٔٛضٛع  اِف(

 تا ضٟشٞای عضٛ ٚ ٕٞاٍٞٙی ٚظایف ٔشتٛ  تٝ استثا  ب(

 عضٛیت  دسخٛاستفشْ  تشسسی ا العات ٔٙذسج دسٚ ضٟشداساٖ غّح  تٝجذیذ  یجزب اعضاٚظایف ٔشتٛ  تٝ  ج(

 ٚ ...( شیاَ خثش٘أٝ ایٕیّی شیك سایت، فیس تٛو)ا العات اص  ٚظایف ٔشتٛ  تٝ ا٘تماَ د(

 ٚالعیات تٕثاساٖ اتٕی تٝ عٙٛاٖ ٔثاَ تشٌضاسی ٕ٘ایطٍاٜ پٛستش تٕثاساٖ اتٕی  ا٘تطاسٚظایف ٔشتٛ  تٝ  ح(



ایگٗ  تگذسیس  تگشای   ٔٙاسگة ٞگای   تحمیك دستاسٜ دا٘طٍاٜ، اصاویو٘ا -غّح ٞیشٚضیٕا  دٚسٜ ٔطاِعاتٚظایف ٔشتٛ  تٝ  ف(

 ٞای داس٘ذ ٚ ... ٞایی وٝ چٙیٗ دٚسٜ دسسی دا٘طٍاٜ  شحدست اٚسدٖ ٝ دسس، ت

 

 :ٔٛصٜ یادتٛد غّح ٞیشٚضیٕا اسی ٔشتٛ  تٝٚظایف اد -3

 ٞا  ٟٕٔاٖ اص سایش وطٛس ٚظایف ٔشتٛ  تٝ پزیشش اِف(

 ٞا ٚ ... ٘أٝ ٞا تٝ پشسص ب( ٚظایف ٔشتٛ  تٝ خالغٝ وشدٖ پاسخ

 

 دتیشخا٘ٝ تیٔذیشتٝ تطخیع سایش ٚظایف  -2

 

 :های تعطیلروزهای کاری و روز -3

 (طا٘ٛیٝ 2دسأثش تا  32 ، ٚنٌٛست 6 ٞای ٚ تاسیخ تعطیالت سسٕی اص دٚضٙثٝ تا جٕعٝ تٝ جض :روزهای کاری

 تعذ اص ظٟش  0:21غثح تا  2 :ساعات کاری

 ی تیٕاس ضٛد ٕٔىٗ است ٔذیشیت تعطیالت تیطتشی سا دس اختیاس اٚ لشاس دٞذ.واسٚسصاٌش 

 

 شرایط ثبت نام:-4

 ٞای صیش تاضٙذ: یىی اص ٌشٜٚ داٚ ّثاٖ تایذ جضء-0

 تاضذ اجشاییواسٔٙذ یىی اص ضٟشٞای عضٛ ساصٔاٖ وٝ تحت پٛضص یه ضٟش  اِف(

 ساٞثش تاضذیه ضٟش  ب(واسٔٙذ یىی اص ضٟشٞای عضٛ ساصٔاٖ وٝ تحت پٛضص



وٝ تا یه ضٟش ساٞثش یا یه ضٟش ساٞثش ٕٞىاسی داضتٝ تاضذ ٚ تحت  فعاَ دس صٔیٙٝ غّحتٝ یه ساصٔاٖ ٚاتستٝ فشدی  ث(

   پٛضص یه ضٟش ساٞثش تاضذ.

 چٙیٗ تایذ داسای ضشایط صیش تاضٙذ: داٚ ّثاٖ ٞٓ -3

 دتیشخا٘ٝ اجشاییا٘جاْ ٚظایف تٝ اضتیاق صیاد  اِف(

 یواسٚسصای پس اص اتٕاْ  ٞای خّع سالح ٞستٝ فعاِیت ٔطاسوت دس تٝاضتیاق صیاد  (ب

 ٔادسی داٚ ّة ٘یستّیسی صتاٖ ٌش صتاٖ اٍ٘ج( تسّط وافی تٝ صتاٖ اٍّ٘یسی تشای ا٘جاْ ٚظایف اضاسٜ ضذٜ، ا

 یٚ عمّ یداسای سالٔت جسٕ د(

اٌگش  ٘أگٝ دسیافگت وٙگذ.     اص ضگٟشداس ٔگٛسد ٘،گش، ٔعشفگی    سا داسد تایذ  )اضاسٜ ضذٜ دس تاال( ب -0اِف ٚ یا  -0ضشایط  یاٌش داٚ ّث -2

 وٙذ.دسیافت ٘أٝ  ٔعشفیوٙذ  اص ساصٔا٘ی وٝ دس نٖ فعاِیت ٔیتاضذ تایذ داضتٝ ج سا  -0 ضش داٚ ّة 

 

 ی:کارورزطول دوره -5

غٛست فگشدی  ٝ تعذاد افشادی وٝ دتیشخا٘ٝ ٔیتٛا٘ذ پزیشش وٙذ ت پزیشد، َٛ ٞش دٚسٜ واسٚسصی ٚ  َٛ ٔذتی وٝ دتیشخا٘ٝ واسٚسص ٔی

 .  ضٛد ٌیشی ٔی جذاٌا٘ٝ تػٕیٓدس ٞش ٔٛسد، ٚ 

 

 ثبت نام:-6

 ِیست صیش فشستادٜ ضٛد: یىی اص ٟ٘ادٞای ٔٛجٛد دس ٘اْ تایذ تٛسط ٔشتٛ  تٝ ثثت ٔىاتثات٘اْ ٚ وّیٝ  ثثت( 0

 وٙذ.   اِف استفادٜ ٔی -0 -0دس غٛستی وٝ فشد اص ضش   ضٟش اجشایی ضٟشداساٖ غّح اِف(

 وٙذ. استفادٜ ٔی ب -0 -0دس غٛستی وٝ فشد اص ضش   عضٛ ضٟشداساٖ غّحضٟش  ب(



 -0دس غٛستی وٝ فشد اص ضگش   یه ضٟش ساٞثش،  تحت پٛضص ضٟش عضٛ ضٟشداساٖ غّحیا  ضٟش اجشایی ضٟشداساٖ غّح ج(

 وٙذ. استفادٜ ٔی ج -0

ْ  تشای ثثت تا تاسیخ تعییٗ ضذٜضٛد ٚ نٖ ضٟش تایذ ٔذاسن داٚ ّة سا  فمط یه داٚ ّة پزیشفتٝ ٔیاص ٞش ضٟش،  (3 تگٝ دتیشخا٘گٝ    ٘گا

 .تفشستذ

 

 انتخاب و اعالم نتایج: -7

ٞگا   (، دس خػٛظ پزیشش یا سد دسخٛاسگت 6) ثك ضٕاسٜ داٚ ّة اص ضٟشٞا ٔعشفی ٚ ٘أٝ  دتیشخا٘ٝ تا تٛجٝ تٝ ٔذاسن فشستادٜ ضذٜ

 وٙذ.   ٌیشی ٔی تػٕیٓ

 

 :ناهه تبادل تفاهنکتبی و  تعهذناههفرستادى -8

 اِف یا ب تاضذ: -0 -0ٞای  اٌش داٚ ّة جض ٌشٜٚ -0

ٓ ی اص ٕٞشاٜ تا دٚ وپگ سا  ٘أٝ وتثی أضا ضذٜ تٛسط داٚ ّةتعٟذ ،یا ضٟش عضٛ اجشاییضٟش  اِف( ٝ ٖ تفگاٞ أضگا ضگذٜ    أگ

 فشستذ. تٛسط ضٟشداس تٝ دتیشخا٘ٝ ٔی

عضٛ تحت پٛضگص   یا ضٟش اجشاییتٝ ضٟش  یه ٘سخٝ سا ٚ ضٕیٕٝ وشدٜتاییذ  ی سا ٔثٙی تشٟٔش ٘أٝ تفاٞٓ دتیشخا٘ٝ تٝ ب(

 فشستذ. ٔی ضٟش ساٞثش

 تاضذ: ج -0 -0ٞای  اٌش داٚ ّة جض ٌشٜٚ -3

تعٟذ٘أٝ وتثی أضگا ضگذٜ تٛسگط داٚ ّگة سا     وٝ تحت پٛضص یه ضٟش ساٞثش لشاس داسد،  یا ضٟش عضٛ اجشاییضٟش  اِف(

چٙگیٗ ضگٟش عضگٛ تایگذ      ٞٓ فشستذ. تٛسط سئیس ساصٔاٖ ٔشتٛ ٝ، تٝ دتیشخا٘ٝ ٔی ٘أٝ أضا ضذٜ ٕٞشاٜ تا دٚ وپی اص تفاٞٓ

سا دس پطتیثا٘ی اص اٞذاف ساصٔاٖ ضٟشداساٖ  واسٚسصی فعاِیت ٞا وٝ دس نٖ تیاٖ ضٛد لػذ داسدتٝ دتیشخا٘ٝ تفشستذ ای  ٘أٝ

   تٝ تٙیاد فشًٞٙ غّح طاپٗ تاضذ. واسٚسص پیٛستٝٞای  ٌضاسش٘یض پیٍیش ی واسٚسصوٙذ ٚ تعذ اص اتٕاْ پیٍیشی  غّح



پٛضص ٘أٝ ٟٔشی سا ٔثٙی تش تاییذ ضٕیٕٝ وشدٜ ٚ یه ٘سخٝ سا تٝ ضٟش اجشایی یا ضٟش عضٛ تحت  ب( دتیشخا٘ٝ تٝ تفاٞٓ 

ٝ  دٞذ ٔی تحٛیُ ساصٔا٘ی تٝ سا أٝ ضٟش عضٛ، سپس ٘سخٝ دسیافت ضذٜ تفاٞٓ فشستذ. ضٟش ساٞثش ٔی ٛ  ٔتماضگی،  وگ  نٖ عضگ

  است.

 ٞا، تٝ  ٛس جذاٌا٘ٝ تعییٗ خٛاٞٙذ ضذ.   ٘أٝ ٚ تعٟذ٘أٝ وتثی ٚ ّٟٔت اسائٝ نٖ ی تفاٞٓٞا فشْ -2

 

 ویسا: درخواست-9

یگا عضگٛ یگا     اجشایگی ضگٟش   دتیشخا٘ٝ، خٛد ٔتماضی، ،تٝ دسیافت ٚیضا داضتٝ تاضذ ٘یاص دتیشخا٘ٝی واسٚسصتشای ضشوت دس  ٔتماضیاٌش 

 وٙٙذ تا دسیافت ٚیضا تضٕیٗ ضٛد.  تا ٞٓ ٕٞىاسی ٔی فعاَ غّح وٝ اضاسٜ ضذ،ساصٔاٖ 

 

   :ها هسینه -11

ایگٗ ٔخگاسج تطگٛس     .تش عٟذٜ خٛاٞذ ٌشفت، روش ضذٜ است 2تا  0 ٞای ٞایی سا وٝ دس ادأٝ دس ضٕاسٜ ٞضیٙٝ تٙیاد فشًٞٙ غّح طاپٗ،

ٞا اص جّٕٝ ٞضیٙٝ ٔشتٛ  تٝ  ٞضیٙٝتمیٝ  .ٔسافشتیٚ تیٕٝ  الأت تّیت ٞٛاپیٕا، دس ٔٛسدٍٔش  ضٛد ٔیتػٛست یٗ طاپٗ پشداخت ٔعَٕٛ 

 ( تش عٟذٜ واسٚسص است.  لثَٛ ٘ىٙذ الأتٚ  تّیتاٌش واسٚسص تٝ دالیُ ضخػی پیطٟٙاد دتیشخا٘ٝ سا تشای سفش ٚ الأت )

 

 ٔخاسج ٔشتٛ  تٝ سفت ٚ نٔذ تٝ ٞیشٚضیٕا-0

 إِّّی دس ٔٙطمٝ ضٟش عضٛ داٚ ّة ٚ ضٟش ٞیشٚضیٕا ه فشٚدٌاٜ اغّی تیٗٚنٔذاص ی ٞضیٙٝ سفت

 ٔخاسج سٚصا٘ٝ -3

 سٚصٞایی وٝ دس ٞیشٚضیٕا است( تعذاد یٗ طاپٗ تشای 0011حذٚد ٞش سٚص ) ضٛد ٞیشٚضیٕا دادٜ ٔیص٘ذٌی دس وٝ  ثك خشج سٚصا٘ٝ 

 :الأت_2

 وٙذ ٔی فشاٞٓ دس  ی دٚسٜ واسٚسصسا تشای  الأتدتیشخا٘ٝ 



   :ٔسافشتیتیٕٝ _0

 تٝ ضشح صیش پٛضص دٞذ:   یواسٚسصدسٔاٖ ٚ غیشٜ سا دس  َٛ  ٞایی چٖٛ ایٗ تیٕٝ تایذ ٞضیٙٝ

 طاپٗٔیّیٖٛ یٗ  دٜ ٔشي تػادفی: اِف(

 طاپٗدٜ ٔیّیٖٛ یٗ  ٔعِّٛیت تػادفی: ب(

 طاپٗدٜ ٔیّیٖٛ یٗ  ٔشي تٝ دِیُ تیٕاسی: (ج

 دٜ ٔیّیٖٛ یٗ طاپٗت( تیٕٝ ٔسؤِٚیت ٚ جثشاٖ خساست: 

 طاپٗ ٔیّیٖٛ یٗ سٝ دسٔاٖ نسیة دیذٌی: (ث

 طاپٗ ٔیّیٖٛ یٗ سٝ (دسٔاٖ تیٕاسی:ج

 طاپٗ ٔیّیٖٛ یٗ سٝ :تیٕٝ ٞضیٙٝ أذادٌش(چ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


