مدیـر حوزه شهـردار
 ) 1تنظيم برنامه مالقات بازديد  ،مراجعات ،مأموريت و سخنرانيهاي شهردار در ساعات مختلف کاري روزانه و نظارت بر نحوه
صحيح برنامه تنظيمی .
 ) 2تنظيم و ترتيب جلسات  ،شوراها و کميسيونهاي مختلف و تهيه و تنظيم صورتجلسات مربوطه .
 )3تهيه و تنظيم پيش نويس مکاتبات مستقيم شهردار با ساير واحدهاي زير مجموعه  ،سازمانهاي وابسته و ديگرنهادها و
موسسات شهري  ،استانی و کشوري.
 )4ارائه گزارش روزانه از اخبار و اتفاقات روزانه شهرداري به شهردار.
 )5نظارت بر تهيه و تأمين تشريفات و حفظ نظم و انضباط دفتر شهردار.
 )6دريافت و مرتب نمودن نامه هاي که می بايست توسط شهردار مالحظه  ،مطالعه ويا امضا شوند و عودت آنها پس از صدور
دستور به اداره دبيرخانه جهت توزيع به واحدهاي ذيربط.
 ) 7تنظيم برنامه هاي مالقات عمومی شهردار با شهروندان به صورت هفتگی ويا در مراسم و موقعيتهاي خاص زمانی .
 ) 8نظارت بر پاسخگويی به تماسهاي تلفنی و الکترونيکی بر قرار شده جهت ارتباط با شهردار و انتقال موارد براساس اهميت و
فوريت به شهردار جهت اخذ دستورات مقتضی.
 ) 9نظارت بر حسن انجام وظايف پرسنل زير مجموعه دفتر شهردار و ارائه خط مشی ها و تدابير اتخاذ شده در اين زمينه به آنان.
)10برنامه ريزي و هماهنگی با مديران زير مجموعه حوزه شهردار ،رسيده گی به مشکالت و تشکيل جلسات جهت مرتفع نمودن
آنها .
 )11نظارت بر پيشنهاد  ،تدوين و بروز رسانی فرآيندهاي تحت سر پرستی و همچنين تعريف و پايش شاخصهاي مرتبط با
فرايندها.
)12انجام ساير وظايفی که از سوي شهردار ارجاع ميگردد.
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مدیر روابط عمومی و امور بین الملل :
 ) 1اتخاذ تمهيدات الزم به منظور آگاه سازي اقشار مختلف شهروندان از پيشرفت برنامه ها و فعاليتهاي شهرداري در زمينه هاي
مختلف .
 )2انجام اقدامات الزم به منظور اخذ نظرات مردمی در مورد فعاليتهاي شهرداري و ارجاع موارد به مقامات مافوق از طريق انجام
نظر سنجی هاي ادواري .
 )3نظارت بر تدوين و انتشار نشريات داخلی شهرداري و پی گيري چاپ و توزيع به موقع آن .
 )4نظارت بر تهيه پاسخ نامه ها به موارد مطروحه در رسانه هاي گروهی  ،ملی و محلی در مورد شهرداري بر اساس سياستها و
نظرات شهرداري و شوراي شهر.
 ) 5انجام اقدامات الزم به منظور اخذ مستمر گزارشات فعاليتهاي حوزه هاي مختلف شهرداري  ،سازمانها و مناطق و نواحی زير
مجموعه شهرداري جهت درج مطالب و موارد فعاليت .
 )6اداره  ،هدايت و نظارت بر برپايی همايشها  ،سمينارها و مراسم مختلفی که از سوي شهرداري به صورت مستقيم و با هماهنگی
ساير نهادها و ارگانها بر پا می گردد .
 )7نظارت بر نحوه گردش و تبادل اطالعات مابين شهرداريهاي مناطق و شهرداري مرکزي .
 )8نظارت بر تهيه و نصب اعالميه هاي شهرداري در مراسم مختلف ملی  ،مذهبی ،محلی و درون سازمانی .
 )9ارائه گزارش از اقدامات انجام شده به مسئوالن مافوق .
 ) 10ايجاد ارتباط متقابل با ساير شهرداريها جهت انتقال تجارب ،اطالعات ،اخبار ،آمار و گزارشهاي مرتبط با وظايف مربوطه در
تدوين و انتشار نشريه.
 )11اجراي دقيق آئين نامه ها  ،بخشنامه ها  ،دستورالعملها و ضوابط مربوطه .
 )12هماهنگی و نظارت بر مديريت تشريفات در مراسم و جلسات شهرداري .
 )12همکاري جهت توليد برنامه هاي تلويزيونی مرتبط با مفاهيم مديريت شهري .
 )13برقراري ارتباط و ايجاد رابطه مفيد و پربار تخصصی و کارشناسی با سازمان هاي بين المللی به منظور ارتقاي جايگاه شهر
 )14پيشنهاد  ،تدوين و بروز رسانی فرايندهاي تحت سرپرستی و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها
 )15انجام ساير وظايفی که از سوي مقامات مافوق ارجاع ميگردد .
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مدیریت حراست :
 )1انجام سرکشی هاي مستمر و متعدد از واحدها و حوزه هاي مختلف شهرداري و نظارت بر حسن اجراي ضوابط حراستی و
حفاظتی شغلی در محل کار
 ) 2تهيه پيش نويس و تايپ مکاتبات محرمانه شهرداري با اشخاص حقيقی و حقوقی داخل و خارج از شهرداري و سازمانهاي
وابسته .
 )3تصدي پست دبيرکميته انضباطی متشکله در شهرداري و تهيه پيش نويس آراء صادره کميسيون .
 ) 4تشکيل بايگانی محرمانه و تصدي امور دفتر انديکاتور محرمانه شهرداري در ارتباط با مکاتبات با نهادها و ارگانهاي داخلی و
خارجی شهرداري بر حسب موارد ايجاد شده .
 )5ساماندهی مخبرين و اخذ مستمر اطالعات دريافتی و بررسی صحت و سقم اطالعات و گزارشات دريافتی .
 ) 6نظارت و کنترل ورود و خروج اربابان رجوع  ،مدارک و اسناد  ،اموال و مبالغ و وجوه در شهرداري وحوزه هاي تحت سرپرستی
و ساير سازمانها از لحاظ صحت و سالمت موارد حفاظتی و حراستی .
 ) 7ارائه گزارشات از تخلفات احتمالی حفاظتی و حراستی دريافت شده به مسئول مافوق جهت اخذتصميمات بعدي
)8آموزش مديران حراست در ستاد  ،مناطق و سازمانهاي وابسته .
 )9نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها ،دستورالعملها و بخشنامه ها توسط مسئولين .
 )10دريافت اخبار و گزارشات از حراست مناطق و سازمانها .
 )11عزل و نصب مسئولين حراست در مناطق و سازمانها ي شهرداري .
 )12ارائه خط و مشی و استراتژي براي پرسنل زير مجموعه و حراستهاي تابعه جهت هماهنگ نمودن فعاليتها و اقدامات حراستی
 )13پيشنهاد  ،تدوين و بروز رسانی فرايندهاي تحت سرپرستی و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها .
 )14نظارت و برنامه ريزي براي کليه ي نيروهاي حفاظتی و امنيتی اعم از نگهبانان و ...در هرچه بهتر نمودن وظايف محوله
 )15انجام ساير وظايفی که از سوي مقامات مافوق ارجاع ميگردد.

3

مدیریت امور بازرسی  ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات :
 ) 1ابالغ سياستها  ،مصوبات و صورتجلسات تنظيمی در مورد رويه ها  ،روشها و تدابير مأخوذه در زمينه هاي مختلف کاري  ،حوزه
ها و مديريتها و مناطق و نواحی زير مجموعه شهردار.
 )2تعيين برنامه بازرسی ادواري و مقطعی ازحوزه هاي مختلف زيرمجموعه توسط کارشناسان واحد و اخذ گزارشات مربوطه .
 ) 3اتخاذ تمهيدات الزم به منظور دريافت شکايات دريافتی از مردم  ،اربابان رجوع و يا اشخاص حقوقی و ارجاع به موارد به
کارشناسان واحد جهت انجام بررسيهاي الزم و اخذ گزارشات مربوطه .
 )4ارائه پيشنهادات اج رايی بمنظور کاهش و حذف مشکالت کاري و زمينه هاي تخطی ازوظايف درکليه حوزه هاي کاري زير
مجموعه .
 ) 5بررسی و ارزشيابی کاري حوزه ها و پرسنل ازلحاظ ميزان حسن انجام وظايف بر اساس روش مدون و تعيين پرسنل ومديران
شايسته جهت تشويق و قدردانی .
 )6ارائه گزاراشات تخلفات و نقصان احتمالی مکشوفه پرسنل به معاونين و مديران مستقيم و در صورت تکرار به مديريت
حراست جهت اقدامات قانونی الزم .
 ) 7نظارت بر تهيه مستندات مرتبط با تخلفات و نقصانهاي احتمالی و ارائه آنها به پيوست گزارشات ارسالی مربوط به مراجع
ذيربط.
 )8کوشش در مستور ماندن موارد مکشوفه تخلف و نقصان و عدم انتشار آن در ميان ساير پرسنل به منظور حفظ شأن و
منزلت شخصی پرسنل .
 ) 9نظارت بر تهيه گزارشات و اطالعات مورد نياز شهردار از نحوه عملکرد واحدهاي زير مجموعه شهرداري توسط کارشناسان
واحد و ارائه به موقع آن به شهردار.
 )10ارائه گزارش ادواري از عملکرد واحد به مقامات فوق .
 )11نظارت بر رعايت قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي صادره .
 )12انجام ساير وظايفی که از سوي مقامات مافوق ارجاع ميگردد .
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مدیریت امور حقوقی و قراردادها:
الف  :مديريت امور حقوقی :
 ) 1نظارت بر روند تنظيم لوايح و انجام دفاعيات از شکايات مطروحه له يا عليه شهرداري در مراجع قضايی ذيصالح توسط
کارشناسان حقوقی بر اساس قوانين و مصوبات حقوقی .
 )2نظارت بر حسن اجراي قوانين ومصوبات در قراردادها  ،معامالت  ،پيمانها و توافقنامه هاي مابين شهرداري و ساير اشخاص
حقيقی و حقوقی .
 )3بررسی و ارائه نظر در مورد کليه مصوبات و دستورالعمل هاي داخلی شهرداري از حيث عدم منافات با قوانين و مقررات
عمومی و قضايی و فقدان مشکالت حقوقی .
 )4نظارت بر عملکرد کارشناسان زير مجموعه و تقسيم وظايف و پرونده هاي ارجاعی بر حسب نوع پرونده  ،تخصص و
تبحر کارشناسان تحت نظارت .
 ) 5نظارت بر روند بررسی و جمع آوري اطالعات و مستندات و مدارک الزم مرتبط با پرونده هاي مطروحه شهرداري در
محاکم و مراجع قضايی از کليه واحدها و حوزه هاي مختلف شهرداري .
 ) 6بررسی و مطالعه مستمر و جمع آوري و مدون سازي مقررات مربوط به اهداف و وظايف شهرداري و انتشار آن در کليه
حوزه هاي ذيمدخل با همکاري واحدهاي ذيربط .
 )7ارائه آموزشهاي الزم حقوقی به کارشناسان حقوقی و پرسنل شهرداري در حوزه هاي مختلف زير مجموعه شهرداري با
همکاري واحدهاي ذيربط .
 )8نظارت بر روند انجام وظايف و فعاليتها در تمامی حوزه ها  ،مناطق و نواحی زير مجموعه شهرداري از لحاظ صحت و
سالمت قضايی و حقوقی و ارائه راهنمائيها و ارشادات الزم به مديران و پرسنل مربوطه.
 )9ارائه گزارش از عملکرد واحد به مسئوالن مافوق به صورت اداري و مقطعی .
 )10انجام بازرسيهاي مقطعی بر اساس درخواست مديران ارشد و يا اعضاء شوراي اسالمی شهر و تائيد شهردار محترم و رياست
اداره تابعه و ارائه گزارشات مربوطه به مراجع ذيمدخل از طريق سلسله مراتب مربوطه .
 )11نظارت و بررسی حقوقی بر انعقاد کليه ي قراردادهاي داخلی و خارجی مرتبط با شهرداري و اظهار نظر حقوقی در خصوص
رعايت يا عدم رعايت ضوابط و موازين قانونی و عنداللزوم وگزارش به مقام مافوق .
 )12رسيده گی به معضالت حقوقی شهرداري يا پرسنل وپيگيري يا اعالم نظر مشورتی ( درصورت نياز )در موارد ارجاعی .
 )13پاسخ به استعالمات مطروحه از سوي معاونين ،مديران ستاد  ،مناطق و سازمانهاي وابسته
 )14نظارت بر عملکرد کارشناسان حقوقی
 )15انجام ساير وظايفی که از سوي مقامات مافوق ارجاع ميگردد .
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مدیریت پیمان و رسیدگی فنی :
 ) 1تنظيم متن آگهی هاي مناقصه و مزايده شهرداري با رعايت آئين نامه مالی شهرداري و ساير قوانين موضوعه از سوي مراجع
قانونی ذيمدخل .
 ) 2نظارت بر روند طی مراحل قانونی معامالت عمده شهرداري در کسب مناقصه و مزايده محدود و يا عمومی بر اساس قوانين و
دستورالعمل هاي صادره از سوي مراجع قانونی .
 ) 3تنظيم پيش نويس قرارداد ها و توافقنامه هاي شهرداري با اشخاص حقيقی و حقوقی در زمينه هاي مختلف مرتبط با وظايف و
فعاليتهاي شهرداري .
 )4بررسی حقوقی کليه توافقنامه ها و قراردادهائی که اشخاص حقيقی و حقوقی بر اساس آن مايل به همکاري متقابل با
شهرداري می باشند و ارائه نقطه نظرات کارشناسی جهت تغييرات احتمالی در پيش نويسهاي ارائه شده .
 )5رسيدگی به اعتراضات و ارائه داليل توجيهی در برابر اعتراضات ايراد شده بر روند برگزاري مناقصات و مزايدات شهرداري از
سوي اشخا ص حقيقی و حقوقی شرکت کننده و سايرين و پی گيري رفع شبهات ايجاد شده تا حصول نتيجه قطعی .
 ) 6نظارت حقوقی بر روند اجراي صحيح قوانين مالی و معامالتی شهرداري و سا ير قوانين ذيربط در کميسيونهاي معامالت
شهرداري .
 )7ارائه گزارش از عملکرد و روند انجام وظايف به مسئول اداره .
 )8نظارت بر پيشنهاد  ،تدوين و بروز رسانی فرايندهاي تحت سرپرستی و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با
فرايندها .
 )9ارائه پيشنهاد درخصوص طرحها ولوايح ارائه شده به شوراي اسالمی شهروارائه پيشنهادات اصالحی ونيز بررسی جايگاه
قانونی مصوبات شوراودر صورت نياز اعتراض به مصوبات مذکور و گزارش به مقام مافوق .
)10شناسايی خالء هاي قانونی مربوط به امور شهرداري و ارائه راهکار قانونی براي رفع آنها .
)11نظارت برگردآوري قوانين و مقررات مربوط به شهرداري و ايجاد بانك اطالعات به روز قوانين و مقررات و اطالع رسانی به
واحدهاي ذيربط .
 )12انجام ساير وظايفی که از سوي مقامات مافوق ارجاع ميگردد.
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مدیریت اجرای احکام :
 )1مطالعه و بررسی رويکردها و روشهاي نوين مديريت به منظور بکارگيري و استقرار نظامها و سبك هاي مديريت
براي انجام کارآمد وظايف و بهبود روش ها
 )2اخذ گزارشات پس از جلسات دادگاه از کارشناسان حقوقی
 )3ارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و همکاري در تهيه و پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده
 )4ارجاع درخواستهاي انجام شده از ساير قسمتهاي شهرداري به مشاور جهت تهيه دادخواست
 )5طرح موضوعات اختالفی به شوراي مشورتی
 )6نظارت بر اوقات رسيدگی در دادگاهها
 )7نظارت بر لوايح تنظيمی توسط کارشناسان حقوقی و نيز مکاتبات انجام شده
 )8پيگيري اجراي احکام صادره در دعاوي)پرونده هاي مربوط به شهرداري و يا سازمانهاي تابعه(.
 )9بررسی و به کارگيري رويکردها و روشهاي نوين کاري براي انجام کارآمد وظايف و بهبود فعاليتها و عملکردها
 )10اقامه دعوي به طرفيت اشخاص اعم از حقوقی يا حقيقی .
 )11بررسی و اعالم نظر پرونده ها يا موارد ارجاعی حسب مورد .
 )12پاسخ به استعالمات داخلی و خارج از شهرداري و ارائه گزارشات مربوطه .
 )13پاسخ به استعالمات داخلی و قضايی توسط مولفين مربوطه .
 )14پاسخگويی به کليه دعاوي حقوقی و کيفري و تهيه لوايح مربوط .
 )15تهيه مستندات قانونی مورد نياز دواير مختلف شهرداري حسب موارد ارجاعی .
 )16دفاع از حقوق شهرداري در مقابل دعاوي حقيقی و حقوقی .
 )17ذخيره  ،بازيابی و اصالح اطالعات حقوقی دربانك اطالعاتی مربوطه(رايانه) .
 )18شرکت در جلسات دادرسی اعم از حقوقی و کيفري (درصورت نياز) .
 )19مشاوره در امور قراردادها حسب موارد ارجاعی با توجه به سوابق کاري .
 )20همکاري در جهت گردآوري مطالب از طريق بخشنامه ها ،کتب موجود ،
 )21صدور اخطاريه به مالك يا ذينفع .
 )22ابالغ صورت حساب .
 )23ابالغ مبلغ توافقات کميسيون هاي توافقی .
 )24پيگيري اجراي آراي کميسيون هاي ماده( 100بدوي و تجديد نظر).
 )25درخواست پيگيري قضايی براي پلمپ .
 )26جوشکاري يا تيغه چينی اماکن غير مجاز داراي رأي قطعی ماده صد .
 )27کنترل مجدد محل ها و اماکن داراي رأي اجرا شده .
 )28ابالغ آراي واصله از کميسيون هاي شهرداري .
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مدیریت امور گردشگری :
 )1طراحی و تدوين سياستها و راهبردهاي کالن شهرداري در امورگردشگري .
 )2تهيه و تدوين طرحهاي کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت مورد نياز مديريت امو گردشگري .
 )3برنامه ريزي در خصوص ارائه خدمات مناسب اطالع رسانی ،و تبليغاتی .
 )4برنامه ريزي جامع در جهت ارتقاء سطح امکانات و تجهيزات در مراکز رفاهی اقامتی موجود در شهرکاشان .
 )5برنامه ريزي به منظور فراهم آوردن زمينه مشارکتهاي اجتماعی و سرمايه گذاري بخش خصوصی در خصوص توسعه
گردشگري .
 )6ايجاد هماهنگی در زمينه فعاليتها و پروژه هاي مرتبط با امور گردشگري اعم از پروژههاي عمرانی ،فرهنگی ،اجتماعی ،فنی و
اقتصادي در شهر کاشان .
 )7انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .
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معاونت خدمات شهری و محیط زیست
 )1رهبري وهدايت امور خدمات شهري و فضاي سبز در قالب وظايف محوله در قانون شهرداريها.
 )2ايجاد هماهنگيهاي الزم مابين فعاليتهاي معاونت خدمات شهري با ديگر حوزه هاي شهرداري در راستاي افزايش کارائی
و اثر بخشی انجام وظايف و حذف و کاهش دوباره کاري.
 )3ب ررسی و تعيين خط مشی هاي کلی معاونت و نظارت بر اجراي دقيق سياستها و استراتژيهاي مدون توسط مناطق و
نواحی تابعه.
 )4نظارت بر حسن تعامل حوزه هاي مربوط با ساير نهادها و ارگانهاي دولتی و خصوصی ذيمدخل در ارائه وظايف محوله.
 )5نظارت بر حفظ و نگهداري و توسعه فضاهاي سبز شهري بر اساس معيارها  ،ضوابط و استانداردهاي موجود و شرايط
خاص اقليمی.
 )6نظارت بر نحوه اداره و امور مربوط به کشتارگاه صنعتی و تدوين سياستهاي مربوط در جهت ارتقاءو اداره موثرتر امور
مربوط به آن.
 )7نظارت بر نحوه اداره و امور مربوط به ميدانهاي ميوه وتره بار و اتخاذ تمهيدات الزم به منظور حسن انجام وظايف
شهرداري در اين حوزه.
 )8شرکت فعال در کميسيونها  ،جلسات و مقرراتهاي قانونی (بند  ، 20تبصره  14و )...به منظور اظهار نظر در مورد مسائل
مرتبط با معاونت و ساير اختيارات تفويض شده.
 )9ارزيابی و نظارت مستمر از مديريتها  ،واحدها و حوزه هاي تحت سرپرستی.
 )10تدوين ضوابط واگذاري رفت و روب و ساير خدمات شهري به پيمانکاران و نظارت بر حسن اجراي آنها
 )11نظارت بر گردش کار و تشکيل مرتب ستادهاي رفع سد معبر و برفروبی و پيشگيري از خطر سيل و امثالهم و پيگيري
اجراي مصوبات و تصميمات ستادهاي مذکور از طرف واحدهاي اجرايی شهر و مناطق شهرداري
 )12برنامه ريزي و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوري و معدوم نمودن حيوانات موذي و ولگر د و برقراري سيستم خاص
جمع آوري و امحاء زباله و نخاله هاي ساختمانی و سايرضايعات شهري
 )13پيگيري امور مربوط به تعطيل نمودن و انتقال کسبه و اسکان مشاغل مزاحم شهري به مناطق پيش بينی شده خاص (
موضوع بند  20ماده  55قانون شهرداريها ) با هماهنگی سازمان ميادين و ساماندهی مشاغل مزاحم .
 )14نظارت بر حسن انتظام امور انهار و مسيلهاي شهري و هماهنگی در جهت آماده سازي و استفاده بهينه از آنها .
 )15مطالعه و بررسی رويکردها و روشهاي نوين مديريت به منظور به کارگيري و استقرار نظامها و سبك هاي مديريت براي
انجام کارآمد وظايف و بهبود روش ها
 )16برنامه ريزي جهت ارائه بهينه و عادالنه خدمات شهري در سطح شهر
 )17همکاري در تهيه و بررسی و پيشنهاد بودجه  ،متمم و اصالح آن در حوزه تحت سرپرستی .
 )18سياست گذاري ،برنامه ريزي  ،هماهنگی و نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزش شهروندي در حوزه خدمات شهري .
 )19سياست گذاري ،برنامه ريزي  ،هماهنگی و نظارت بر اجراي برنامه هاي ارتقاي مشارکت  ،حمايت و همکاري شهروندان
در امور خدمات شهري .
9

 )20سياست گذاري ،برنامه ريزي  ،هماهنگی و نظارت بر اجراي برنامه هاي کاهش تصدي گري و افزايش مشارکت بخش
خصوصی در امور خدمات شهري .
 )21سياست گذاري ،برنامه ريزي ،هماهنگی و نظارت بر گسترش زير ساختها و فراهم آوردن وسايل و امکانات مورد نياز
براي رشد و توسعه خدمات شهري .
 )22سياستگذاري  ،برنامه ريزي ،هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهري .
 )23سياستگذاري و همکاري در زمينه نيازسنجی طرحهاي مطالعاتی و پژوهشی شهروندان در امور خدمات شهري .
 )24نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهاي وابسته مربوط از لحاظ نيل به اهداف پيش بينی شده در اساسنامه آنها
 )25نظارت بر حسن انجام امور و وظايف شهرداري ارتباط با بندهاي ذيل ماده  55قانون شهرداريها و صدور دستورات الزم
در هر يك از زمينه هاي مذکور نظارت بر فعاليتهاي زيباسازي شهري .
 )26نظارت بر گردش امور کميسيونهاي ذيربط در امور اجرايی شهر از قبيل کميسيون بند  21ماده  ، 55کميسيون ايمنی
اماکن عمومی و ستادهاي اجرائی خدمات شهري .
 )27سرپرستی و تحليل و اعمال نظر در طرح هاي مطالعات زيست در توسعه پايدار پيشنهادي از سوي گروه مطالعاتی
تحت سرپرستی .
)28انجام ساير وظايفی که در حيطه وظايف محوله و اختيارات تفويض شده ارجاع ميگردد .
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مدیریت امور مطالعات فنی و برنامه ریزی (خدمات شهری) :
 )1مطالعه و بررسی رويکردها و روشهاي نوين مديريت به منظور به کارگيري و استقرار نظامها و سبك هاي مديريت
براي انجام کارآمد وظايف و بهبود روش ها در معاونت خدمات شهري .
 )2ارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و اثر بخشی .
 )3برنامه ريزي براي ارزيابی عملکرد کارکنان و مجموعه هاي تحت سرپرستی  ،شناسايی نقاط ضعف و قوت
مجموعه ها و برنامه ريزي جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف .
 )4بازنگري و بروز رسانی حدود اختيارات و تفويض مسئوليت ها و تعيين روابط ميان کارکنان و واحدهاي مختلف
مجموعه تحت سرپرستی به نحوي که تقسيم کار به درستی صورت پذيرد و عدالت اداري اجرا شود .
 )5بررسی و اعالم نظر در رابطه با پيشنهادهاي مربوط حوزه تحت سرپرستی و برنامه ريزي جهت اجرايی شدن
هرچه سريعتر پيشنهادهاي مورد تاييد .
 )6بررسی و تحليل مشکالت و موارد پيش آمده با توجه به آمار و اطالعات واقعی و تصميم گيري بر اساس آن .
 )7برگزاري جلسات دوره اي براي بررسی مشکالت موجود در سيستم و يافتن راهکار براي حل مشکالت (.هماهنگی
با معاونت برنامه ريزي)
 )8برنامه ريزي جهت ارائه بهينه و عادالنه خدمات شهري در سطح شهر .
 )9برنامه ريزي براي نظارت در حسن انتظام امور جمع آوري،حمل ،پردازش و دفع بهينه پسماند در سطح شهر .
 )10تحليل  ،بررسی و پيشنهاد بودجه ،متمم و اصالح آن در حوزه تحت سرپرستی
 )11تدوين دستورالعمل و آيين نامه هاي الزم جهت بهينه نمودن امور خدمات رسانی به شهروندان و انجام وظايف
خدمات شهري (با هماهنگی معاونت برنامه ريزي) .
 )12برنامه ريزي  ،هماهنگی و نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزش شهروندي در حوزه خدمات شهري .
 )13برنامه ريزي  ،هماهنگی و نظارت بر اجراي برنامه هاي ارتقاي مشارکت  ،حمايت و همکاري شهروندان در امور
خدمات شهري .
 )14برنامه ريزي ،هماهنگی و نظارت بر گسترش زير ساختها و فراهم آوردن وسايل و امکانات مورد نياز براي رشد و
توسعه خدمات شهري .
 )15همکاري با معاونت برنامه ريزي در زمينه نيازسنجی طرحهاي مطالعاتی و پژوهشی شهروندان در امور خدمات
شهري
 )16هماهنگی در استقرار نظام جامع آماري و جمع بندي ويرايش اطالعات و استفاده از نتايج در برنامه ها و اقدامات
 )17برنامه ريزي در خصوص آموزش و فرهنگ سازي نحوه حفاظت از محيط زيست و نحوه بهره برداري صحيح از
منابع شهري در راستاي حفظ آب .
 )18انجام کليه فعاليتها مربوطه با اطالع و هماهنگی معاونت برنامه ريزي صورت پذيرد.
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مدیر تأسیسات و تجهیزات شهری :
 )1اجراي دقيق آيين نامه ها ،دستورالعمل ها ،بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 )2تهيه و طراحی نقشه ها ي تأسيساتی مورد نياز جهت پروژه هاي عمرانی و همچنين متره و برآورد تأسيسات بر اساس
فهرست بها با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه.
 )3نظارت مستمر از طرحها و پروژه هاي در حال اجرا به منظور شناسائی مسائل و مشکالت و ارائه راهکارهاي اصالحی
مناسب.
 )4اجراي استانداردهاي تأسيساتی در فعاليت هاي عمرانی مجموعه و مراکز تحت سرپرستی بر اساس مقررات سازمان نظام
مهندسی.
 )5تهيه و تدوين آئين نامه ها ،دستورالعمل ها ،استانداردها و شاخص هاي فنی و تأسيساتی جهت بهره برداري.
 )6نگهداري ،تعمير ،تجهيز سيستم هاي تأسيساتی و نظارت بر اجراي دقيق آنها.
 )7پيشنهاد و برآورد بودجه مورد نياز ساليانه جهت پروژه ها به مسؤول مافوق.
 )8شناسائی مؤسسات و شرکت هاي تأسيساتی و تالش درجهت بهره مندي از خدمات آنان.
 )9انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداري از ساختمان ها و تأسيسات ناحيه صنعتی از قبيل آب ،برق ،فاضالب،
آسانسور ،تهويه و شوفاژ و...
 )10هماهنگی با دستگاه نظارت عاليه در زمينه هاي تأسيسات اجرايی.
 )11تهيه صورت جلسات موارد تأسيساتی از قبيل برقی و مکانيکی در حال اجرا در کليه پروژه ها.
 )12هماهنگی با ادارات آب ،برق ،گاز ،مخابرات و مديريت زيباسازي و تأسيسات جهت برقراري انشعابات جديد در
پروژه هاي عمرانی.
 )13بررسی و اجرا در خصوص بهره وري و بهينه سازي انرژي در پروژه هاي عمرانی موجود و پروژه هاي در دست اجرا.
 )14تهيه و تدوين برنامه زمان بندي پروژه هاي عمرانی در بخش تأسيسات و کنترل و نظارت بر حسن اجراي آن.
 )15نظارت بر امر جابجايی منصوبات و انشعابات در شهرداري .
 ) 16تهيه گزارشات الزم جهت ارائه به مقام مافوق.
 )17انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
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مدیریت اجرایی و امور شهر :
 )1نظارت بر اداره امور خدمات شهري در مناطق و نواحی تابعه بر اساس قوانين ،دستور العملها و خط مشی هاي مصوب.
 )2نظا رت بر تهيه وتدوين آئين نامه هاي الزم در خصوص نواحی و پاکيزگی  ،کنترل و بازارهاي روز در جهت بهبود امور
خدمات شهري.
 )3انجام هماهنگيهاي الزم با ساير نهادها و ارگانهاي دخيل در امور مرتبط با وظايف محوله.
 )4تشکيل جلسات ادواري با مسئوالن خدمات شهري و کارشناسان مربوط در نواحی به منظور تبادل نظرات و شناسائی
روشهاي بهينه انجام کار.
 )5نظارت بر گردش امور کميسيونهاي ذيربط و امور اجرائی شهر از قبيل بند  20و ستاد اجرايی خدمات شهري و....
 )6ارزيابی و نظارت مستمر بر عملکرد خدمات شهري مناطق و نواحی تابعه بر اساس دستور العملها و شيوه هاي مدون.
 )7نظارت بر عملکرد امور حفاريها و کميسيون مربوطه .
 )8نظارت بر امور محيط زيست و ارائه راهکارهاي الزم در ارتقاء عملکرد مربوطه .
 )9نظارت بر عملکرد ستاد حوادث غير مترقبه در خدمات شهري .
 )10نظارت بر عملکرد کليه امور اجرايی اعم از تأ سيسات الکتريکی و مکانيکی ،رفت و روب و تنظيف ، ،ابنيه  ،آبياري
فضاي سبز  ،زيباسازي  ،تخلفات شهري  ،واحد امانی و بند  20خدمات شهري .
 )11نظارت بر عملکرد تنظيف و رفت وروب .
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مدیریت پسماند :
)1برنامه ريزي جهت ارتقاء فرهنگ عمومی نسبت به پسماند در جامعه .
 )2برنامه ريزي و نظارت بر جمع آوري پسماند صنعتی و عفونی .
 )3نظارت بر عملکرد باسکول خدمات شهري .
 )4برنامه ريزي و نظارت بر عملکرد و جمع آوري تفکيك از مبدأ .
 ) 5برنامه ريزي و پيشنهاد آموزش شهروندي براي پسماند هاي خشك و تر و تفکيك از مبدأ .
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معاونت برنامه ریزی و هماهنگی
 )1طراحی و تهيه برنامه هاي کلی شهرداري اعم از اداري ،مالی ،اجرايی ،خدماتی،عمرانی ،اقتصادي و غيره در قالب برنامه هاي
کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت
 )2نظارت بر تهيه و تدوين برنامه هاي بلند مدت ،ميان مدت و کوتاه مدت با مشارکت واحدهاي ذيربط
 )3اقدامات الزم جهت اصالح ساختار تشکيالتی شهرداري و واحدهاي تابعه
 )4اقدامات الزم جهت پويايی شهرداري و سازمانهاي وابسته و اصالح فرايندهاي موجوددر آن
 )5تهيه و نظارت مستمر بر اجراي بودجه ،متمم بودجه و اصالح بودجه ساليانه شهرداري وتطبيق با برنامه هاي مصوب و
سياست هاي شهرداري قبل از تقديم به مراجع تصويب کننده
 )6پيگيري امور مربوط به سيستمهاي اطالعاتی ،نرم افزاري و فن آوري هاي جديد و تمرکز و به روز نگهداشتن اطالعات مربوطه
و ارايه خدمات الزم در اين خصوص به کليه حوزههاي شهرداري
 )7بررسی و شناسايی دوره هاي آموزشی مورد نياز مديران و کارکنان شهرداري و نظارت بر اجراي آن در قالب برنامه هاي
آموزشی .
 )8انجام برنامه هاي پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقيقاتی و ايجاد پايگاه اطالعاتی مرتبط بابرنامه ريزي هاي شهري و شهرداري .
 )9برنامه ريزي به منظور برقراري ارتباطات اصولی با سازمانهاي تخصصی که درزمينه بهبود امور شهرفعاليت می نمايند .
 )10تخصيص و ابالغ و کنترل اعتبارات جاري و عمرانی با توجه به بودجه مصوب شهرداري .
 )11نظارت ،کنترل و ارزيابی عملکرد کليه واحدهاي شهرداري بر اساس برنامه ها،تنظيم وبودجه ابالغ شده و تخصيص پستهاي
سازمانی به منظور جذب نيروي انسانی .
 )12نظارت بر کليه امور مشارکتهاي مربوط به شهرداري و تدوين زمينه هاي الگوي مشارکت مردمی در امور شهر و شهرداري .
 )13انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .
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مدیریت تشکیالت  ،بهره وری و تحول اداری :
 )1نظارت بر تهيه چارت سازمانی و ايجاد يك سازمان تشکيالتی جديد و به روز .
 )2تهيه دستورالعملهاي آموزشی و کارآموزي کارکنان شاغل جهت آشنائی بيشتر با وظايف ،قوانين و ضوابط مورد عمل .
 )3تهيه وابالغ بخشنامه ها و دستورالعملهاي الزم جهت بهبود روش ها و گردش کار واحدهاي تابعه  ،ايجاد هماهنگی و وحدت
عمل وتعيين اولويتها ي بهبود روشها و فرآيند ها .
 )4ارايه خدمات مشورتی در زمينه بهبود سيستمها و روشهاي گردش کار به واحدهاي تابعه شهرداري و سازمانهاي وابسته و
تشکيل کميته هاي تخصصی هر واحد .
 )5نظارت و بررسی نحوه گردش کار هر يك از واحدهاي شهرداري به منظور جلوگيري از دوباره کاري و تجديد نظر در سيستم
و روشهاي انجام کار در جهت بهبود و بالندگی سازمان .
 )6تهيه و تنظيم نظام اداري مبنی بر تکريم ارباب رجوع براساس سيستم اطالع رسانی منسجم و پويا .
 )7انجام مطالعات و تحقيقات الزم در راستاي وظايف و ماموريت هاي شهرداري باهدف تامين رفاه و آسايش بيشتر براي
شهروندان متناسب با شرايط جغرافيايی و اجتماعی به مقامات مافوق .
 )8رسيدگی و نظارت بر اجراي طرحهاي طبقه بندي مشاغل کارمندي و کارگري .
 )9نظارت و برنامه ريزي بر فعاليتهاي اداره آموزش در خصوص نياز سنجی ،ارائه مدارک و همکاري با ساير نهادهاي آموزشی و. ..
بررسی مدلهاي تعالی سازمانی و پيشنهاد و برنامه ريزي جهت اجراي آنها در شهرداري
)10برنامه ريزي  ،تجزيه و تحليل  ،نظارت و کنترل در شناسايی و مستندسازي فرآيندها و روشهاي انجام کار و ارائه پيشنهاد در
جهت بهبود آنها
 )11برنامه ريزي جهت اجراي بهبود مستمر در واحد ها .
)12پيگيري آموزش و فرهنگ سازي در خصوص تفهيم سيستم هاي مديريتی نوين و ابزارهاي مربوط به آنها جهت اجراي بهبود
و تعالی در شهرداري .
 )13تهيه و بازنگري روش هاي اجرايی و دستورالعملهاي مربوط به اعمال تغيير در برخی از روشهاي انجام کار با هماهنگی حوزه
هاي متولی .
 )14شناسايی سيستم هاي مديريتی نوين و پيگيري جهت پياده سازي و اجرا در شهرداري .
 )15مستندسازي فرآيندها و روشهاي انجام کار و به روز نگهداشتن آنها در حوزه مربوط .
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 )16همکاري در جهت پياده سازي نظام آراستگی محيط کار و کاهش زمان انجام کار در شهرداري جهت باال بردن کيفيت انجام
کار .
 )17تنظيم و برنامه ريزي مميزي درون سازمانی و ابالغ آن به واحدهاي ذيربط .
 )18هدايت و نظارت در تدوين شاخص هاي سنجش اثربخش فرايندها و اندازه گيري آنها براساس داده هاي ورودي و خروجی
فرايندها به منظور کنترل کارايی و اثر بخشی آنها.
 )19کنترل و نظارت برانجام اقدامات اصالحی و پيشگيرانه در فرايندها توسط واحدها براساس شاخص هاي فرايندي به منظور
حصول اطمينان از انجام صحيح فرايندهاي سازمانی.
 )20اجراي فرايند ارزيابی يا خود ارزيابی واحدهاي سازمانی براساس مدل هاي تعالی پياده شده و معيارهاي ارزيابی موجود به
منظور تعيين نقاط ضعف ،قوت و اخذ امتياز رشد وتعالی سازمان.
 )21برنامه ريزي و ايجاد نظام انگيزشی در جهت پيشرفت سطح دانش کارکنان .
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مدیریت پژوهش و فناوری :
 )1برنامه ريزي ،هدايت ،سياستگذاري و تعيين محورهاي مطالعاتی و اقتصادي در مجموعه شهرداري .
 )2انجام مطالعات و تحقيقات الزم در راستاي وظايف وماموريتهاي شهرداري با هدف تامين رفاه و آسايش بيشتر و بهتر براي
شهروندان متناسب با شرايط جغرافيايی و اجتماعی به مقامات مافوق .
 )3انجام مطالعات و بررسی اثرات اقتصادي طرحها و پروژه هاي عمرانی در شهر .
 )4انجام طرحهاي ميدانی و پژوهشی در مسائل شهري .
 )5برنامه ريزي به منظور تعيين نحوه برقرار ي ارتباط و تعامل بين شهرداري با مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج کشور .
 )6انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .
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مدیریت برنامه و بودجه :
 ) 1نظارت بر تنظيم بودجه ساليانه شهرداري بر اساس اصول ،قواعد و ضوابط مدون و برنامه هاي مصوب با رعايت روشهاي بودجه
نويسی برنامه اي و عملياتی .
 )2اتخاذ تمهيدات الزم جهت مد نظر قرار دادن تأثيرات درآمد ها و هزينه هاي شهرداري براقتصاد محلی و ارائه تحليلهاي مالی
در اين رابطه به هنگام تدوين بودجه .
 )3نظارت بر استفاده از تکنيکهاي آماري در پيش بينی در آمد ها و هزينه هاي آتی شهرداري به هنگام تدوين بودجه .
 ) 4نظارت بر تنظيم اصالحيه بودجه بر اساس چگو نگی اجراي بودجه مصوب و تخمين وجود انحرافات احتمالی.
 )5نظارت بر کنترل اعتبارات و نحوه تخصيص منابع پروژه ها و برنامه هاي شهرداري و کسب نظارت قبل از خرج بودجه.
 )6نظارت بر تدوين بودجه مناطق و تلفيق آنها با بودجه شهرداري .
 )7ارائه گزارش از وظايف و عملکرد صورت پذيرفته به مسئول مافوق.
 )8انجام ساير وظايفی که از سوي مقامات مافوق ارجاع ميگردد.
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مدیریت هماهنگی آمار  ،اطالعات و مرکز اسناد :
 )1برنامه ريزي به منظور ايجاد بانك اطالعاتی آماري جامع ،به روز و کارآمد شهرداري وسازمانهاي وابسته .
 )2ايجاد نظام طبقه بندي ،تحليل و کنترل اطالعات و بررسی تطبيقی با برنامه هاي شهرداري .
 ) )3پشتيبانی اطالعاتی و آماري از حوزه هاي مختلف شهرداري از طريق ارائه گزارشهاي تحليلی از عملکرد حوزه هاي مختلف
 ) 4نظارت و برنامه ريزي در اجراي فرآيند احصاء آمار و اطالعات وتحليل شاخصها وگزارشهاي مربوطه در حوزه آمار .
 ) )5برنامه ريزي و نظارت بر عمليات کنترل پروژه در شهرداري .
 )6نظارت و برنامه ريزي بر اجراي سيستم  MISدر شهرداري .
 )7پيگيري فعاليت حوزه هاي ناظر در قراردادهاي شهرداري .
 )8بررسی و تعيين نيازهاي سيستمهاي اطالعاتی مجموعه و ارتقاء نرم افزارهاي ذيربط( کنترل پروژه –آمار) MIS-
 )9مطالعه  ،پژوهش و اجراي برنامه هاي هوشمند سازي شهري .
 )10تعامل با ساير سازمانهاي وابسته به شهرداري در خصوص پرونده هاي هوشمند سازي شهري (پرداخت الکترونيکی).
 )11مطالعه و پژوهش در خصوص احصاء درآمدهاي پايدار از طريق فناوري اطالعات .
 )12مطالعه و اجراي طرحهاي سرمايه گذاري در حوزه هوشمند سازي شهري و فناوري اطالعات .
 )13انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .
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مدیریت هماهنگی مناطق ،سازمانها و شورای اسالمی شهر:
سازمــــان ها :
)1تدوين شيوه نامه حدود اختيارات سازمانها و ارتباط آنها با حوزه هاي ستادي و مناطق شهرداري
 )2ايجاد هماهنگی بين سازمانهاو شرکتها و حوزه هاي شهرداري
)3تشکيل کميته هاي مشترک بين سازمانها
 )4شرکت در جلسات هيئت مديره سازمانها ،پيگيري تصويب بودجه ،تفريغ ،اصالح ،متمم بودجه ،بيالن مالی و ساير
صورتهاي مالی سازمانها و شرکتها و رفع مشکالت اعالمی از سوي سازمانها
 )5دريافت گزارشات الزم از سازمانها و شرکتها در خصوص عملکرد و برنامه هاي جاري و بلند مدت
)6نظارت بر روند اجراي مفاد اساسنامه در عملکرد و فعاليتهاي سازمان
)7نظارت بر مصوبات فرادستی مرتبط با وظائف و برنامه هاي سازمانها و شرکتها
)8تهيه و تنظيم ترکيب اعضاء هيئت مديره و شوراي سازمان و ابالغ از طرف شهردار
)9تالش در جهت استقالل مالی سازمانها
)10پيگيري در امر اجراي مصوبات هيئت مديره سازمان و شرکتها و شوراي سازمان
)11نظارت بر امر برگذاري جلسات مجمع و هيات مديره شرکتها
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منـــاطق :
)1تدوين شيوه نامه حدود و اختيارات مناطق و ارتباط آنها با حوزه هاي ستادي و سازمانها
)2هماهنگی با واحد کنترل پروژه و مديريت آمار جهت نظارت بر پيشرفت برنامه هاي مصوب به صورت ماهانه ،فصلی و
ساليانه
)3همکاري در جهت اجراي طرحهاي ارزيابی عملکرد مديران و کارکنان مناطق
)4نظارت بر توازن متناسب منابع و امکانات بين مناطق شهرداري
)5پيگيري اجراي سياستها و راهبردهاي تکليفی مناطق ابالغی از حوزه هاي ستاد
 )6پيگيري تشکيل جلسات شوراي معاونين مناطق و اخذ مشکالت استخراج شده و پيگيري رفع مشکالت اعالمی از سوي
مناطق،پيگيري انجام مصوبات شوراي معاونين ستاد در مناطق
 )7هماهنگی در همسويی برنامه ها،اهداف و عمليات مناطق با راهبردهاي کالن مديريت شهري
)8ايجاد هماهنگی بين مناطق به جهت انجام پروژه هاي مشترک
)9همکاري در تهيه بودجه ساليانه مناطق
)10پيگيري رفع هرگونه مشکل فيمابين مناطق و دستگاههاي اجرايی شهرستان
)11پيگيري مسائل و وظائف محوله طبق دستور مافوق
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معاونت فنی و عمرانی
 )1برنامه ريزي  ،هدايت و اداره امور طراحی  ،ساخت و ساز  ،راهسازي و نظارت بر اجراي پروژهاي عمرانی شهرداري و مناطق و نواحی
تابعه .
 )2تهيه و تدوين مقررات  ،آئين نامه و خط مشی هاي اجرايی در خصوص ساختمان،طراحی و نظارت بر پروژه هاي عمرانی درراستاي
افزايش اثر بخش و بهره وري فعاليتهاي مورد نظر .
 )3اتخاذ تمهيدات الزم در راستاي همسوسازي  ،هماهنگی و ايجاد وحدت رويه در اجراي پروژهاي عمرانی ميان کليه واحدهاي زير
مجموعه  ،مناطق و نواحی تابعه و ساير معاونتها و حوزه هاي شهرداري .
 )4نظارت بر انعقاد قراردادهاي مربوطه با مشاورين  ،پيمانکاران در چهار چوب ضوابط و مقررات موضوعه با همکاري واحدهاي
ذيمدخل .
 )5نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي منعقده شهرداري با پيمانکاران و مشاوران بر اساس مکانيزم هاي مدون ازطريق تائيد نهايی
صورت وضعيتهاي موقت و صورتجلسات موقت وقطعی پروژهاي موضوع قرارداد.
 )6نظارت بر تامين مصالح ،تجهيزات و امکانات نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز پروژهاي عمرانی شهرداري و مناطق و نواحی
تابعه .
 )7تدوين برنامه بلند مدت  ،ميان مدت و کوتاه مدت شهرداري در زمينه پروژه هاي عمرانی بر اساس شناخت صحيح و دقيق از نقاط
قوت  ،نقاط ضعف  ،فرصتها  ،تمهيدها و الويتهاي عمرانی شهر و شهرداري .
 )8اتخاذ تدابير الزم به منظور بسيج امکانات  ،منابع و نيروهاي تحت نظارت در ارائه خدمات فوريتی به هنگام بروز سوانح و حوادث
احتمالی .
 )9شرکت فعال در جلسات ،کميسيونها و مجامعی که به موجب قانون عضويت شاغل اين پست می بايست درآنهاشرکت نمايد.
 )10اخذ گزارشات ادواري منظم از عملکرد مديريتها و ادارات زير مجموعه و مناطق و نواحی تابعه و تجزيه و تحليل موارد جهت
شناسايی نقاط قوت و ضعف و موانع و کاستيهاي احتمالی.
 )11مشارکت در تنظيم بودجه عمرانی شهرداري با ساير واحدهاي ذيمدخل براساس برنامه هاي مدون و سياستهاي تنظيمی و
اولويتهاي عمرانی شهر و شهرداري و پيگيري جهت تائيد و تصويب بودجه هاي پيشنهادي در مراجع مربوطه .
 )12انجام ساير وظايفی که در حيطه وظايف محوله و اختيارات تفويض شده ارجاع ميگردد.
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مدیریت نظارت و اجرا :
 )1نظارت و کنترل برعمليات پيمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده وبررسی صورت وضعيتها .
 )2نظارت بر تهيه طرحهاي مربوط به امورفنی و ساختمانی و زيرسازي و برآورد هزينه هاي مربوطه .
 )3برنامه ريزي و ارائه طرحهاي مربوط به پروژه هاي ساختمانی .
 )4اجراي طرحهاي خيابان سازي و پياده سازي و مر مت و تعمير مستحدثات متعلق به شهرداري .
 )5برنامه ريزي و نظارت بر طراحی پروژه هاي عمرانی در قالب بودجه هاي مصوب .
 )6نظارت بر تهيه طرحهاي مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پياده روها .
 )7مطالعه و بررسی پيشنهادات مناطق در زمينه جمع آوري آبهاي سطحی و تاييد اولويتدار نمودن پروژه هاي آبهاي سطحی
 ) 8اقدام در تدوين برنامه زمانبندي پروژه ها و نظارت آنها براساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهاي زيربط
 )9برنامه ريزي به منظور تهيه و تدوين آيين نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازي
 )10انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق و برابر ضوابط و مقررات .
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مدیریت هماهنگی فنی و عمرانی مناطق :
 )1هماهنگ نمودن کليه امور اجرائی واحدهاي عمرانی مناطق تابعه شهرداري .
 )2مطالعه و بررسی زير ساخت هاي عمرانی در وضع موجود(تهيه شناسنامه).
)3ايجاد هماهنگی در واحدهاي شهرسازي مناطق با توجه به ضوابط و دستورالعملهاي موجود .
)4نظارت و کنترل بر روند تهيه طرحهاي راهبردي  ،طراحی شهري  ،شهرسازي و معماري در حوزه و مناطق .
)5برنامه ريزي الزم به منظور حفظ وحدت رويه در مناطق شهرداري و ساير سازمانهاي ذيربط .
 )6برنامه ريز ي و هماهنگی در کميسيونهاي تحويل موقت و تحويل قطعی پروژه ها و تعميرو نگهداري از پروژه هاي عمرانی.
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مدیریت امور فنی و خدمات مهندسی :
 )1نظارت و کنترل برعمليات پيمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعيتها .
 )2نظارت بر تهيه طرحهاي مربوط به امورفنی و ساختمانی و زيرسازي و برآورد هزينه هاي مربوطه .
 )3برنامه ريزي و ارائه طرحهاي مربوط به پروژه هاي ساختمانی .
 )4اجراي طرحهاي خيابان سازي و پياده سازي ،مر مت و تعمير مستحدثات متعلق به شهرداري .

 )5نظارت و کنترل بر روند تهيه طرحهاي راهبردي  ،طراحی شهري  ،شهرسازي و معماري در ستاد و مناطق .
 ) 6اقدام در تهيه و تنظيم شناسنامه و دستورالعمل براي کليه طرحهاي شهرسازي.
 )7تهيه طرحهاي مطالعاتی تفصيلی از طريق مهندسين مشاور ذي صالح با هماهنگی مراجع ذيربط
 )8برنامه ريزي به منظور تهيه و تدوين دستورالعملهاي مربوط به ضوابط و معيارهاي طراحی شهري و معماري .
 )9صدور بخشنامه و دستورالعملهاي مربوط به نحوه اجرائی دقيق طرح تفصيلی مصوب شهر به منظور وحدت رويه در کليه
مناطق شهرداري .
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مدیریت امور پیمان و رسیدگی فنی :
 )1نظارت و کنترل بر عمليات پيمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعيتها .
 )2نظارت و تهيه طرحهاي مربوط به امور فنی و ساختمانی و زير سازي و برآورد هزينه هاي مربوطه .

 )3برنامه ريزي و نظارت بر طراحی پروژه هاي عمرانی در قالب بودجه هاي مصوب .
 )4اقدام در تدوين برنامه زمانبندي پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهاي ذيربط .
 )5برنامه ريزي و هماهنگی در کميسيونهاي تحويل موقت و تحويل قطعی پروژه ها و تعمير و نگهداري از پروژه هاي عمرانی .
 )6نظارت بر نحوه عقد قراردادهاي پيمانکاران در حوزه ي عمران .
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معاونت مالی و اداری
)1

تشخيص و تعيين اهداف شهرداري در زمينه هاي مالی و اداري و تعيين خط مشی و سياستهاي اجرائی با اخذ

نظرات مافوق در چارچوب سياستها و هدفهاي کلی .
)2

ابالغ برنامه ها و سياستهاي مصوب در زمينه مالی و اداري به کليه واحدها جهت اجرا .

)3

نظارت و تعيين خط م شی واحد ذيربط در مورد اداره امور ساختمانها  ،تأ سي سات و ساير و سايل و ملزومات

شهرداري و صدور دستورالعمل هاي الزم به منظور استفاده بهتر و صحيح تر از کليه ساختمانها و تأسيسات و وسايل
و برنامه ريزي جهت کاهش استهالک و افزايش کارآئی آنها .
)4

بررسی و اتخاذ تصميم در مورد طرحها  ،تهيه و تدارک ملزومات و وسايل مورد نياز شهرداري با رعايت اصول

صرفه جوئی و صالح شهرداري و در چارچوب هدفهاي کلی .
)5

نظارت بر تهيه استتتانداردها و معيارهاي مختلف کار و ابالغ آنها به واحدها و کنترل آن به منظور حصتتول

اطمينان از اجراي صحيح آنها .
)6

نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله و اداره امور سازمانها.

)7

بررسی پيشنهادات و برنامه هاي تنظيم شده توسط واحدهاي تابعه و در صورت لزوم انجام اصالحات ضروري

با در نظر گرفتن سياستها و هدفهاي کلی شهرداري .
)8

انجام بازر سيهتتتتتتاي الزم ( اعم از مداوم و غيرمترقبه ) از واحدهاي تابعه و اخذ گزار شات کتبی به منظور

کنترل واحدهاي تحت سرپرستی .
)9

همکاري و هماهنگی و همفکري با ساير معاونان شهرداري در جهت پيشبرد اهداف و سياستهاي شهرداري

)10

نظارت و اتخاذ ت صميم در مورد برر سی و ح سابر سی ح سابهاي هزينه و درآمد شهرداري برا ساس مقررات و

قوانين مالی و جاري جهت حفظ حقوق و منابع مالی شهرداري .
)11

نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها ودستورالعمل ها و سيا ستهاي موضوعه و ساير قوانين و مقررات مربوط به

وظايف شهرداريها  ،قانون کار ،آئين نامه هاي استخدامی و ساير موارد مرتبط.
)12

بررستتی و مطالعه و اتخاذ تدابير الزم در بکارگيري نيروهاي جديد  ،انتصتتابات وجابجايی کارکنان به منظور

استفاده موثرتر از نيروهاي کارآمد در راستاي وظايف و مأموريتهاي سازمانی و در چارچوب ضوابط و مقررات ذيربط .
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رستتيدگی و کنترل فرآيند گردش کار در حوزه هاي تحت ستترپرستتتی و ارائه روشتتهاي بهينه انجام کار در

)13

راستاي افزايش بهره وري سازمانی ارتقاء و رضايت اربابان رجوع .
نظارت و مراقبت در کليه امور مالی  ،معامالتی و ح سابداري صورت پذيرفته شهرداري از نظر رعايت قوانين و

)14

مقررات مالی شهرداري و اطمينان از سالمت فرآيند انجام کار.
بررسی و شناسايی منابع جديد درآمدي و نظارت مستمر بر پيگيري و حصول منابع درآمدي مصوب شهرداري

)15

در چارچوب ضوابط مربوطه .
)16

نظارت بر حفظ و اداره دارا ئيهاي منقول و غير منقول متعلق به شهرداري و استفاده کار آمد از آنها در راستاي

تحقق وظايف و مأموريتهاي سازمانی .
شرکت در جل سات  ،کمي سيونها و مجامع قانونی و اظهار نظر در مورد م سائل مختلف مرتبط با وظايف حوزه

)17

اداري و مالی شهرداري در چارچوب مقررات موضوعه .
نظارت بر فرآيند تنظيم و ت صويب بودجه شهرداري بر ا ساس برنامه ها و فعاليتهاي مدون و م صوب و رعايت

)18

قوانين و مقررات موضوعه .
ايجاد هماهنگيهاي الزم بين واحدهاي تابعه و ارائه خط م شی ها و ا صول کلی برنامه هاي معاونت به واحدهاي

)19

تحت سرپرستی .
ايجاد وحدت رويه در حوزه هاي اداري و مالی مناطق تحت نظارت شتتهرداري و کنترل فرآيند اجراي وظايف

)20

واحد از حيث صحت و سالمت و قانونمندي آنها .
ارزيابی منظم و گزار شگيري ادواري از روند انجام وظايف واحدهاي تحت نظارت وانعکاس گزار شات به مقامات

)21
مافوق .
)22

انجام ساير وظايفی که در حيطه وظايف محوله و اختيارات تفويض شده ارجاع ميگردد.
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مدیریت خدمات اداری ،رفاهی و پشتیبانی
 )1نظارت بر اجراي دقيق آيين نامه ها و مقررات استخدامی ،قانون کار و تامين اجتماعی و نظاير آن
 )2نظارت بر اجراي مقررات مربوط به بيمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان
 )3نظارت بر حفظ و نگهداري نامه ها ،اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بايگانی با اولويت
مکانيزه کردن آنها.
 )4نظارت در تامين ارتباط اداري شهرداري با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقيقی از لحاظ مکاتبات و
مراجعات حسب دستور مافوق
 )5برنامه ريزي و نظارت در زمينه طرحهاي رفاهی براي کارکنان شهرداري
 )6برنامه ريزي و نظارت در زمينه طرحهاي رفاهی بيمه و درمانی مانند کلنيکهاي ويژه و . .
 )7نظارت در تامين احتياجات شهرداري از لحاظ وسايل و لوازم اداري و برآورد هزينه آنها با همکاري واحدها و در
نظر گرفتن اعتبارات مصوب
 )8بررسی مکاتبات و مراقبت درحسن انجام امور اداري و برنامه ريزي و اجراي امور مربوط به دبيرخانه و مکاتبات و
مراسالت
 )9نظارت بر امور ارزشيابی کارکنان و رسيدگی به شکايات و اعتراضات آن
 )10تهيه و تنظيم و نظارت بر طرحهاي ارزشيابی ساليانه براساس دستورالعملها و آيين نامه ها
 )11انجام ارزشيابی هاي مستمر به منظور اطمينان از اثر بخشی و کارايی پرسنل
 )12ارائه پيشنهادات اجرايی به منظور ارتقاء انگيزش پرسنل شهرداري و مناطق تابعه از طريق ارائه تسهيالت رفاهی و
پيگيري جهت تائيد  ،تصويب و اجراي آنها.
 )13ارائه گزارش ادواري و مقطعی از عملکرد به مسئول مافوق.
 )14نظارت بر انجام صحيح امور پرسنلی اعم از ارتقا گروه  ،شرايط احراز مشاغل  ،احکام کارگزينی
 )15نظارت بر اخذ نيازهاي آموزشی و ارتقا کيفی کارکنان امور اداري از طريق آموزش
 )16انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق
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مدیر امور مالی
 )1نظارت بر انجام مسئوليت هاي مورد نياز در خصوص صدور چك
 )2نظارت بر محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل
 )3نظارت بر پرداخت ديونات شهرداري
 )4کنترل و نظارت بر کار واحدهاي کارپردازي و انبارداري و درآمد و جمعدار
 )5کنترل و نظارت بر تهيه اسناد مالی
 )6مطالعه و نظارت قراردادهاي منعقده با پيمانکاران و پرداخت دستمزد پيمانکاران پس از تحويل صورت وضعيت
تاييد شده
 )7هدايت و نظارت بر امور کارپردازي  ،حسابداري و اموال و انبارهاي شهرداري بر اساس ضوابط و قوانين موضوعه و
مکانيزم مدون .
 )8نظارت بر تهيه و تأمين تجهيزات و ملزومات اداري در چارچوب ضوابط ذيربط و آئين نامه مالی شهرداريها.
 )9نظارت بر انجام تشريفات مناقصه و مزايده در معامالت شهرداري و رعايت آئين نامه مالی و معامالتی شهرداري.
 )10نظارت بر نگهداري حسابهاي درآمدي و هزينه ها و مميزي اسناد و رسيدگی به مدارک مالی و حسابداري
شهرداري و انطباق با مقررات مالی
 )11انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات مالی شهرداريها.
 )12نظارت و کنترل عمليات مالی موسسات و واحدهاي تابعه شهرداري و مراقبت در حين گردش امور مالی و
حسابداري آنها .
 )13نظارت بر ثبت و نگهداري حساب سپرده هاي قانونی  ،ضمانتنامه ها و قراردادها و تعهداتی و که متضمن موارد
مالی در شهرداريها هستند .
 )14نظارت بر انجام روشهاي مميزي اسناد و رسيدگی به مدارک مالی و حسابداري شهرداري و انطباق با مقررات
ذيربط.
 )15نظارت بر عملکرد مالی مناطق تابعه و کنترل رعايت ضوابط  ،مقررات و آئين نامه هاي موضوعه .
 )16نظارت بر جابجايی وجوه نقد و درآمد ها و هزينه ها از طريق امضاء جابجايی وجوه از حسابهاي درآمدي به
حسابهاي هزينه هاي شهرداريهاي مناطق.
 )17نظارت بر تدوين بودجه اصالحيه بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و همچنين پی گيري و تصويب درمراجع قانونی و
حسن اجراي آن .
 )18نظارت بر حسن اداره امور اموال و انبارهاي مختلف شهرداري و چگونگی نگهداري حسابها و دفاتر اموال
 )19ارزيابی مستمر و ارائه گزارش و آمار فعاليتها و وضعيت مالی مقاطع مختلف سال به مراجع ذيصالح .
 )20نظارت و مديريت نقدينگی و پيگيري حساب هاي سنواتی در شهرداري
 )21انجام ساير وظايفی که در چارچوب خط مشی مالی شهرداري محول ميگردد .
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مدیریت تشخیص و وصول درآمد
 )1برنامه ريزي و اقدام الزم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداري اعم از تعرفه وصولی
مرکز يا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق يا ساير واحدهاي تابعه تفويض گرديده و نگهداري حساب
اقالم مختلف تعرفه هاي مذکور
 )2برنامه ريزي به منظور مطالعه و پيشنهاد منابع جديد و بازنگري منابع درآمدي
 )3صدور دستورالعمل به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت موديان تعرفه هاي مصوب عوراض و ارايه روشهاي
تازه براي گردش امور وصول عوارض جاري شهروندان
 )4اتخاذ تدابير الزم به منظور مطالعه و تشخيص و استيفاي حقوق شهرداري و به حيطه وصول درآوردن بدهی
هاي معوقه موديان
 )5بررسی و اظهار نظر در خصوص پيشنهاد درآمدهاي عمومی و درآمدهاي نوسازي مناطق
 )6برنامه ريزي به منظور شناسايی نقاط ضعف عمليات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداري
 )7برنامه ريزي و هماهنگی الزم براي يکسان سازي رويه هاي وصول عوارض و درآمدها در شهرداري
 )8برنامه ريزي و نظارت بر جذب بموقع عوارض و درآمدهاي وصولی
 )9نظارت بر عملکرد کميسيونهاي شهرداري يا مرتبط با شهرداري براي جذب عوارض و درآمدهاي مرتبط با
مناطق
 )10برنامه ريزي ،هماهنگی و نظارت بر اداره امور مربوط به درآمد هاي عمومی و نوسازي شهرداري .
 )11بررسی و مطالعه و شناسائی منابع جديد درآمدي و تنظيم لوايح مربوط جهت ارسال،تائيد و تصويب موارد در
شوراي اسالمی شهر.
 )12ارائه الگوها و روشهاي کارآمد و مطلوب به منظور تسريع در امر وصول عوارض و درآمدهاي موضوعه
شهرداري.
 )13ارائه گزارشهاي ادواري منظم از ميزان وصولی کليه کدهاي درآمدي و اقدامات انجام شده به منظور تحقق
بودجه مصوب به مقامات مافوق.
 )14رسيدگی به اعتراض موديان و پيگيري شکايات وارده به منظور جلوگيري از تضييع حق شهروندان و کنترل
سالمت فرآيند اخذ عوارض شهرداري.
 )15انجام هماهنگيهاي الزم با مديريت مالی و ارائه آمار و اطالعات درآمدهاي وصولی جهت ثبت و ضبط
حسابهاي درآمدي و وصول اسناد دريافتی.
 )16شرکت در کليه جلسات ،مجالس و کميسيونهائی که بنا به دعوت ويا ضوابط معين متصدي اين پست موظف
به شرکت درآنها ميباشد.
 )17انجام ساير وظايفی که از سوي مقامات مافوق ارجاع ميگردد.
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مدیریت امالک و مستغالت
 )1انجام توافق در خصوص خريد ،فروش ،اجاره امالک و مستغالت مورد نياز طرحهاي توسعه شهري مرتبط با
مأموريت هاي قانونی شهرداري با لحاظ کليه حقوق مادي و معنوي امالک ياد شده در چارچوب قوانين و
مقررات موضوعه
 )2انجام هماهنگی با ساير مراجع مربوطه در شهرداري به منظور احقاق حقوق ملکی امالک و مستغالت متعلق
به شهرداري و رفع مشکالت قانونی و ثبتی امالک و مستغالت ياد شده در چارچوب قوانين و مقررات
موضوعه.
 )3هماهنگ نمودن مسئولين امالک مناطق به منظور اجراي دستورالعمل هاي ابالغی و غيره و تنظيم
قراردادهاي تملك
 )4مکاتبه بامعاونتها  ،سازمانها و مناطق در رابطه با امالک واقع در طرح
 )5پيگيري اخذ مصوبات الزم براي اجراي طرح ها با توجه به شرايط اخذ ضروريات و يا فوريت طرح
 )6بررسی قراردادهاي تنظيم شده توسط گروههاي تملك مناطق مختلف شهرداري
 )7پيگيري براي تحقق مفاد قراردادهاي منعقده بين شهرداري و اشخاص در خصوص امالک واقع در طرح هاي
شهرداري
 )8مکاتبه با مديريت امور مالی و مديريت درآمد در رابطه با تسويه حساب مالکين امالک واقع در مسير
 )9بازديد از امالک واقع در مسير و در صورت لزوم تهيه کروکی
 )10جمع بندي آمار مربوط به تملکهاي انجام شده و جبران خسارتهاي به عمل آمده از قبيل واگذاري معوض ،
امتياز و غيره با همکاري ديگر قسمتها از جمله امور مربوط به تملك
 )11جواب گويی به ارباب رجوع و پيگيري امور مربوطه
 )12انجام کارهاي ارجاعی از طرف شهردار
 )13نظارت بر رسيدگی به پرونده هاي امالک منطقه
 )14بررسی امالک واقع در طرح و تعيين الويت و ارجاع به شهر سازي و نقشه برداري اخذ صورت مجلس
تفکيکی
 )15ايجاد بانك اطالعاتی از زمين هاي شهرداري
 )16پيگيري پرونده هاي ارجاعی به نقشه برداري و امالک و حقوقی
 )17توافق با مالك در خصوص پرداخت بها يا معوض
 )18تنظيم توافقنامه جهت امالک تملکی واقع در طرح هاي دولتی و شهرداريها
 )19تنظيم اليحه و ارسال به شوراي اسالمی شهر جهت اخذ مجوز
 )20انجام مراحل قانونی جهت فروش انهار و شوارع متروکه و اراضی باقيمانده جهت ادغام به پالک مجاور
 )21نظارت بر اجراي امور مربوط به تحويل وتحول امالک واراضی شهرداري در چارچوب ضوابط  ،قوانين و
حدوداختيارات شهرداري و با همکاري ساير واحدهاي ذيمدخل و ادارات و نهادهاي مربوط.
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 )22نظارت بر تهيه وتنظيم توافقنامه هاي شهرداري با اشخاص حقيقی وحقوقی در رابطه با تحويل و تحول
امالک،اراضی و مستغالت شهرداري با همکاري مديريت امور حقوقی در شهرداري و مناطق تابعه در حد
اختيارات تفويضی و پيگيري جهت حسن اجراي توافقات انجام شده.
 )23نظارت بر اعمال برنامه هاي مصوب انجام تحصيل حريم آزاد سازي در مورد پروژه هاي عمرانی مورد نظر
شهرداري توسط شهرداري و مناطق تابعه در حد اختيارات تفويضی.
 )24همکاري با مديريت امور حقوقی جهت خلع يد معترضان به امالک و مستغالت شهرداري و پيگيري موارد
تعرض بهمراه اين مديريت تا حصول نتيجه نهائی و احقاق حقوق شهرداري .
 )25همکاري با اداره اموال وانبارها جهت ثبت وضبط امالک و مستغالت شهرداري و کنترل روند صحيح در
اختيارگيري و جدا سازي امالک شهرداري در قالب پيشبرد سياستها و اهداف شهرداري در شهرداري و
مناطق تابعه.
 )26نظارت بر نحوه قيمت گذاري امالک شهري مورد نياز در اختيار شهرداري در قالب تنظيم توافقنامه ها يا بيع
نامه ها و رعايت صرفه وصالح شهرداري و ضوابط و قوانين مربوطه در شهرداري و مناطق تابعه.
 )27نظارت بر نحوه تعامل شهرداري با ادارات و نهادهاي مرتبط با بحث امالک شهري و ارائه اطالعات  ،آمار و
اسناد مورد نياز طرفين در چارچوب ضوابط مدون.
 )28ارزيابی مستمر و ارائه گزارش از فعاليتهاي صورت پذيرفته واحد به مسئول مافوق.
 )29انجام ساير وظايفی که از سوي مقامات مافوق ارجاع ميگردد.
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مدیریت پیمان
 )1بررسی و اقدام الزم نسبت به تطبيق اسناد مناقصه با آخرين بخشنامه ها و دستور العمل ها
 )2بررسی و اقدام به منظور برگزاري مناقصه ها نسبت به انتخاب و دعوت پيمانکاران ذيصالح
 )3بررسی و اقدام الزم به منظور انعقاد قرارداد با پيمانکاران و انطباق مراحل عقد و مفاد قرارداد با موازين قانونی و
دستورالعمل ها ي ابالغی
 )4نظارت و برررسی به منظور اظهارنظر در مورد وضعيت کار پيمانکاران  ،صورت وضعيتهاي موقت و قطعی با توجه به
ضوابط و دستورالعمل ها
 )5بررسی و اظهار نظر به دعاوي و اختالفات پيمانکاران در زمينه هاي کارهاي ارجاعی به واحد رسيدگی
 )6بررسی و نظارت به مفاد قرارداد با پيمانکاران و در صورت لزوم فسخ قراردادبا همکاري امور حقوقی
 )7کنترل صورت وضعيتها و صورت مجالس پيمانکاران و انطباق آن با عمليات اجرايی
 )8شرکت در کميسيونهاي تحويل موقت و قطعی شرکت و تهيه حکم کمسيون
 )9اموردستور براي امور ارجاعی
 )10بررسی و پاراف مکاتبات و گزارش هاي تهيه شده به وسيله کارکنان واحد تحت سرپرستی
 )11نظارت و هدايت کارکنان واحد تحت سرپرستی.
 )12شرکت در جلسات و کمسيونها ي مختلف
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شرح وظایف معاونت شهرسازی و معماری
 )1به هنگام نمودن مستمر برنامه ها و طرحهاي مربوط به شهرسازي و معماري
 )2برنامه ريزي تيروي انسانی و ارتقاء انگيزش کارکنان جهت دستيابی به اهداف سازمانی مورد نظر
 )3برگزاري جلسات دوره اي براي بررسی مشکالت موجود در سيستم و يافتن راهکار براي حل مشکالت
 )4ارزيابی عملکرد کارکنان و مجموعه هاي تحت سرپرستی  ،شناسايی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ريزي
جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 )5انتصاب نيروي انسانی مجرب حوزه شهرسازي و معماري در ستاد مرکز و مناطق ؛ متناسب با نياز ،توانايی و
تخصص
 )6بازنگري و بروز رسانی حدود اختيارات و تفويض مسئوليت ها و تعيين روابط ميان کارکنان و واحدهاي مختلف
مجموعه تحت سرپرستی به نحوي که تقسيم کار به درستی صورت پذيرد و عدالت اداري اجرا شود
 )7نظارت بر روند تهيه بودجه و متمم و اصالح آن در حوزه شهرسازي و معماري
 )8بررسی و اعالم نظر در رابطه با پيشنهادهاي مربوط حوزه تحت سرپرستی
 )9بررسی و تحليل مشکالت و موارد پيش آمده با توجه به آمار و اطالعات واقعی و تصميم گيري بر اساس آن
 )10بررسی کليه پيشنهادهاي تغيير و اصالح طرحهاي اجرائی و تفصيلی واصله از مناطق يا ساير واحدها و سازمانهاي
وابسته و تابعه شهرداري
 )11نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهاي شهري
 )12نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرح هاي تفصيلی
مصوب و قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه
 )13نظارت و سياست گذاري در خصوص تامين سرانه و زيرساخت هاي شهري
 )14نظارت و سياست گذاري بر روند تهيه طرح هاي شهري از جمله طرح هاي ساختاري راهبردي ،تفصيلی ،موضوعی
و موضعی و....
 )15نظارت مستمر بر حسن اجراي نقشه هاي جامع و تفصيلی و ارائه پيشنهادات الزم در ارتباط با ايجاد تغييرات در
آن بطور اصولی و منطقی
 )16نظارت عالی بر بررسی و انتخاب مشاور ذيصالح جهت تهيه طرح هاي معماري و شهرسازي
 )17ايجاد هماهنگی و بستر سازي مناسب در حوزه هاي زير مجموعه به منظور ايجاد انسجام در کليه اطالعات توليدي
در وضع موجود
 )18نظارت بر پاسخ گويی سريع و تسهيل گردش کاري ارباب رجوع
 )19تدوين و ابالغ بخشنامه هاي جديد به سازمان ها و مناطق جهت اقدام و اجرا
 )20برگزاري جلسات کميته هاي فنی به منظور ايجاد وحدت رويه
 )21مشارکت با مجامع علمی و تخصصی در زمينه ارتقاء توان تخصصی حوزه شهرسازي و معماري
 )22بروز رسانی و ارتقاء توان علمی معاونت شهرسازي و معماري از طريق شرکت در سمينارها ،کنفرانس ها  ،نمايشگاه
ها و دوره هاي تخصصی
 )23استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رسانی اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به کميته مستند سازي
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 )24پيشنهاد  ،تدوين و بروز رسانی فرايندهاي تحت سرپرستی و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با
فرايندها
 )25برنامه ريزي ،سياست گذاري و نظارت بر فعاليت نيروهاي شهربان
 )26انجام ساير وظايفی که در حيطه وظايف محوله و اختيارات تفويض شده ارجاع می گردد
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مدیریت مطالعات و طراحی های شهری
 )1انجام اقدامات الزم در تدوين طرحهاي تفضيلی و جامع شهري بر اساس اصول و ضوابط شهرسازي و نيازهاي خاص
بومی ،محلی و مردمی شهروندان.
 )2نظارت بر حسن اجراي طرحهاي جامع و تفضيلی تدوين شده با هماهنگی و همکاري ساير واحدهاي ذيمدخل در
حوزه معاونت.
 )3شناسائی نيازهاي بومی و محلی و مردمی شهروندان و مد نظر قرار دادن شهرسازي مشارکتی در طراحيهاي
شهري.
 )4تدوين برنامه هاي استراتژيك جهت هدايت ساخت وساز و طراحی شهري به سوي الگوي شهر با توسعه پايدار.
 )5مد نظر قرار دادن اولويتها و شرايط اقليمی  ،فرهنگی و تاريخی شهر در طراحيهاي شهري و کوشش در حفظ
هويت فرهنگی و اسالمی شهر در تدوين طرحهاي جامع و تفضيلی و ساير طرحهاي شهري.
 )6ب ه روز رسانی اطالعات مورد نياز طراحی شهري از طريق تهيه عکسهاي ماهواره و هوائی از وضعيت مستحدثات
شهري و نقشه برداريهاي کارشناسی ادواري.
 )7شناسائی تهديدات بالقوه طبيعی و غير طبيعی شهر و جمع آوري اسناد و مدارک و اتخاذ تمهيدات الزم جهت
خنثی سازي هر چه مناسبتر اين تهديدات.
 )8انجام رايزنی ها با منابع علمی و تحقيقاتی مرتبط با موضوع شهرسازي و اخذ نظرات کارشناسان فن در زمينه تهيه
طرحهاي شهرسازي.
 )9ارائه گزارشات ادواري از عملکرد به مسئولين مافوق.
 )10انجام ساير وظايفی که از سوي مقامات مافوق ارجاع ميگردد.
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مدیریت هماهنگی امور شهرسازی
 )1برنامه ريزي به منظور تهيه و تدوين آيين نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازي و پيشنهاد
استانداردهاي مختلف در امور شهرسازي
 )2ايجاد هماهنگی در واحدهاي شهرسازي مناطق با توجه به ضوابط و دستورالعملهاي موجود
 )3نظارت و کنترل بر روند تهيه طرحهاي راهبردي ،طراحی شهري ،شهرسازي و معماري در حوزه و مناطق
 )4برنامه ريزي الزم به منظور حفظ وحدت رويه در مناطق شهرداري و ساير سازمانهاي ذيربط
 )5نظارت در ثبت ،نگهداري و طبقه بندي برنامه هاي ارجاعی به کميسيون ماده صد
 )6اقدام به صدور اجازه تفکيك و تغيير کاربري اراضی با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلی مصوب
 )7اقدام در تهيه و تدوين آيين نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازي و پيشنهاد استانداردهاي
مختلف در امور شهرسازي
 )8اقدام در تهيه و تنظيم شناسنامه و دستورالعمل براي کليه طرحهاي شهرسازي
 )9انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق
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مدیریت معماری وساختمان
 ) 1تدوين استراتژيها ،برنامه ها و ضوابط ساخت وساز ابنيه و مستحدثات در شهر بر اساس اصول و ضوابط معماري و مقررات
ملی ساختمان و ساير قوانين و ضوابط مربوطه .
 )2اتخاذ تمهيدات الزم جهت شناسائی الگوهاي متناسب ساخت وساز با رعايت ويژگيهاي محيطی وفرهنگی شهر و نظارت
بر تدوين اجراي صحيح موارد.
 ) 3ايجاد ارتباط ميان شهرداري وساير نهادهاي دولتی  ،عمومی و تشکلها ي متخصصان در ارتباط با موضوع ساخت وساز
در سطح شهر و همکاري و هماهنگی ميان نهادهاي مربوطه.
 )4ايجاد هماهنگی ميان مناطق مختلف در زمينه ساخت وساز و کنترل ونظارت احداث مستحدثات و ابنيه .
 ) 5اتخاذ تمهيدات الزم جهت مقاوم سازي سازه هاي شهري و ارتقاء فرهنگ ساخت وساز ميان افکار عمومی و دست
اندرکاران امر ساختمان و ابنيه .
)6کوشش در حفظ الگو هاي معماري سنتی ايرانی بخصوص ارتقا و بهبود روشهاي معماري خاص منطقه.
 ) 7نظارت بر عملکرد واحدهاي تابعه از طريق بررسی مداوم و اخذ گزارشات ادواري از عملکرد واحد هاي مربوطه.
 ) 8تدوين برنامه ها و سياستهاي مرتبط با آموزش دست اندر کاران ساخت وساز مستحدثات و ابنيه ونظارت بر اجراي
صحيح آنها با همکاري ساير واحد هاي ذيمدخل .
 )9ارائه گزارشات ادواري از عملکرد به مسئولين مافوق.
 )10انجام ساير وظايفی که از سوي مقامات مافوق ارجاع ميگردد.
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مدیریت نظارت بر طراحی های شهری
 )1کنترل و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (مصوبات شورايعالی شهرسازي و معماري ايران)،
قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري و عمران شهري که اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها
الزامی است.
 )2نظارت بر اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلی شهري توسط شهرداريها و ساير سازمانهاي ذيربط.
 )3نظارت بر فعاليتهاي شهرسازي و معماري بخش خصوصی از حيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي و معماري.
 )4نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ،مجموعه هاي شهري و جامع شهري ،طرحهاي ويژه،
طرحهاي عمران شهري در راستاي اهداف طرحهاي باال دست.
 )5نظارت بر حسن اجراي آيين نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسيسات در خارج محدوده قانونی و
حريم شهرها مصوب سال  1355و دستورالعمل مربوطه سال  1356توسط شورايعالی شهرسازي و معماري ايران.
 )6نظارت بر روند پاسخ به استعالمها در طول تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ،مجموعه هاي شهري و
جامع شهر ،طرحهاي ويژه و تفصيلی شهرها و غيره.
 )7نظارت بر برنامه ريزي و عمران اراضی در زمينه استفاده بهينه از زمين حسب قوانين ،ضوابط و مقررات موضوعه.
 )8نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمران شهرهاي جديد ،شهرکها و تفصيلی شهرها و ارائه آنها به
کميسيونهاي تخصصی مسکن و شهرسازي و شوراي برنامه ريزي استان و کميسيون ماده  5استانها به منظور
بررسی و تصويب و عنداللزوم ارسال آن به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي.
 )9مشارکت و همکاري نزديك با دستگاههاي برنامه ريزي و مديريت عالی.
 )10همکاري در بررسی و اظهار نظر نسبت به ضوابط ،مقررات و لوايح شهرسازي و معماري مرتبط با وظائف مديريت.
 )11ارشاد و راهنمايی دستگاههاي ذيربط در اجراي طرحهاي جامع و تفصيلی شهرها.
 )12همکاري در تنظيم قراردادها به منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ،مجموعه هاي شهري و جامع
شهر ،طرحهاي ويژه.
 )13شرکت در کميته ها ،کميسيون ها و شوراهايی که بر اساس قوانين و آئين نامه هاي مختلف و شرح وظايف تعيين
گرديده است.
 )14مطالعه و بررسی زمينه ها و عناوين طرحهاي مطالعاتی و تحقيقاتی در سطوح محلی ،منطقه اي و ملی به منظور:
پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرحهاي مطالعاتی و تحقيقاتی در سطح ملی.
پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملی.
 )15نظارت بر نحوه اجراي مصوبات کارگروهها.
 )16ارائه گزارشات دوره اي به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در خصوص آمار اراضی تغيير کاربري يافته.
 )17همکاري و مشارکت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله.
 )18ثبت وبررسی گزارشهاي ارسالی مهندسين ناظر به شهرداري و بازديد از پروژه هاي مورد گزارش
 )19بازديد هاي تخصصی سازه اي ومعماري وکنترل کيفی ساخت وسازهاي سطح شهر وشناسايی ساخت وسازهاي
مغاير ضوابط فنی وشهر سازي وانجام اقدامات پيشگيرانه الزم در اين خصوص.
 )20شناسايی وپيگيري تخلفات حرفه اي مهندسين ناظر ومجريان ذيصالح .
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 )21همکاري با کميته کنترل ونظارت واجرا سازمان نظام مهندسی ساختمان در قالب بازديد وشرکت در جلسات هسته
مرکزي .
 )22همکاري وحضور نماينده شهرداري در جلسات شواري انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان .
 )23همکاري وحضور نماينده شهرداري در جلسات وبازديدهاي کميته استانی ونظارت بر ايمنی کارگاههاي ساختمانی .
 )24جمع اوري وتحليل امار پروانه وپايانکارهاي صادره توسط مناطق.
 )25کنترل وتاييد نقشه ها وارائه شده از دفاتر طراحی .
 )26کنترل وتاييد نقشه هاي ارائه شده از شهرداري مناطق .
 )27کنترل نقشه ها ومعيارها ي مصوب .
 )28کنترل صالحيت مهندسين طراح .
 )29کنترل وپذيرش نقشه هاي ارائه شده .
 )30انعکاس مسائل ومشکالت ناشی از ضوابط .
 )31کنترل نقشه هاي نما سازي در قالب سيما هويت شهري کنترل نقشه هاي مرتبط ه بحث ايمنی وخدمات اتش
نشانی .
 )32کنترل نقشه ها واز لحاظ تاسيسات (مبحث . )19
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شرح وظايف معاونت حمل ونقل وترافيك
 )1پيگيري تداوم حرکت در جهت تحقق چشم انداز و ماموريت هاي حوزه معاونت با مالحظه اسناد فرادست ملی،
راهبردهاي کالن شهرداري و وظايف خارج از آن
 )2تهيه آمار و اطالعات و ايجاد بانك اطالعات حمل و نقل و ترافيك شهر با همکاري دستگاه هاي ذيربط و تدوين
فرآيندهاي استفاده از آنها
 )3ارائه پيشنهاد براي اصالح قوانين ،آئين نامه ،استاندارد و ضوابط به مراجع ذيربط
 )4انجام مطالعات مورد نياز حمل و نقل درون شهري و به هنگام سازي ادواري آنها و نظارت و تصويب مطالعات
موردي انجام شده
 )5ارائه پيشنهادات و پيگيري اقدامات اجرايی جهت افزايش سهولت و ايمنی تردد و جابجايی مسافر و کاال
 )6بررسی و ارائه طرح ،راهکار و پيشنهادات جامعه و هماهنگ در جهت بهبود زيرساخت ها ،ناوگان و تجهيزات و
افزايش سهم حمل و نقل همگانی به سهم مطلوب با همکاري مراجع ذيصالح
 )7سياست گذاري و تدوين راهبردهاي مورد نظر براي سازمان هاي ذي مدخل (تاکسيرانی  ،اتوبوسرانی  ،حمل و نقل
بار و مسافر و  )...و همچنين نظارت بر حسن عملکرد فنی و مالی حوزه هاي معاونت
 )8تدوين مطالعات و تعيين راهبردهاي توسعه سازمان هاي حمل و نقل هوشمند در بخش هاي مختلف حمل و نقل
عمومی و نيز مديريت و هدايت جريان ترافيك و اطالع رسانی به شهروندان
 )9تدوين مطالعات و تعيين راهبردهاي اجرايی در خصوص ايجاد محدوديت هاي ترافيکی و توسعه فرهنگ پياده روي
و ترويج دوچرخه سواري در شهر
 )10تهيه و ارائه خدمات مشاوره اي به شهرداري براي تدوين شرح خدمات ،انتخاب مشاور ،هدايت ،نظارت و تحويل
گيري مطالعه و تالش براي تصويب در مراجع مربوطه
 )11تدوين برنامه هاي آموزش عمومی تخصصی براي ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافيکی شهروندان
 )12تنظيم و تدبيق بودجه عمرانی معاونت و حوزه هاي وابسته جهت ارائه و تصويب در مراجع ذيربط
 )13شناسايی اثرات ترافيکی کاربري ها و مراکز عمده توليد و جذب سفر در شهر و تعامل الزم با نهادهاي ذيربط جهت
اتخاذ سياست هاي هماهنگ به منظور کاهش اثرات نامطلوب آنها
 )14مشارکت با اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمينه هاي اجرائی ،آموزشی و پژوهشی به منظور تعميم
و توسعه فعاليت هاي مورد نظر
 )15اقدام الزم در جهت ارتقاء سطح دانش و بينش فنی کارکنان و کارشناسان و ايجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی و
دانشگاهی
 )16شرکت فعال در سمينارهاي آموزشی پژوهشی و مطالعاتی
 )17تدوين سياست ها و خط مشی هاي اجرايی الزم در حيطه وظايف
 )18شناسايی و پيگيري تامين منابع درآمدي پايدار
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 )19تهيه طرح هاي اصالح هندسی و ساير طرح هاي مورد نياز حمل و نقل و ترافيك (درحيطه وظايف) و نظارت بر
عمليات اجرايی آنها
 )20اعمال مديريت و نظارت بر امور پارکينگ هاي حاشيه اي و درون شهري
 )21طراحی و ساماندهی پايانه هاي دورن شهري ،ايستگاه هاي تاکسی و اتوبوس در سطح شهر و نظارت بر عمليات
اجرايی آنها
 )22ايمن سازي معابر و تقاطع ها از طريق طرح هاي ايمن سازي و تابلو گذاري و همچنين نصب ،تعمير و نگهداري
تجهيزات ،تابلو ها و عالئم ترافيکی عمومی و افقی و اجراي خط کشی هاي طولی و عرضی
 )23مناسب سازي و همسطح سازي محل هاي تبادل بين پياده رو و سواره رو در معابر و تقاطع ها جهت عبور معلولين
و سالمندان
 )24ارائه و اجراي راهکارهاي مناسب جهت آرام سازي ترافيك محلی
 )25طراحی ،نصب و نگهداري تابلوهاي اطالعاتی راهنماي مسير آدرس دهی
 )26مکانيابی ،طراحی ،خريد تجهيزات و نصب انواع سامانه هاي چراغ راهنمايی
 )27بهره گيري از تجربيات سيستم هاي حمل و نقل هوشمند ساير شهرها جهت پايش ،مديريت و هدايت جريان
ترافيك در معابر و تقاطع ها و احداث و توسعه مرکز کنترل ترافيك شهر
 )28آماده سازي و اجراي پارک آموزش ترافيك و بهره گيري از تمامی امکانات و فن آوري هاي موجود جهت تحقق
برنامه هاي آموزش عمومی و تخصصی براي ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافيکی گروه هاي مختلف شهروندان
 )29رعايت سياستها ،استانداردها ،قوانين و مقررات براي حفظ محيط زيست و کاهش مصرف انرژي در کليه طرح ها و
راهکارهاي اجرائی
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مدیریت مطالعات و طراحی ها
 )1طراحی کليه موارد ترافيکی و اصالح هندسی معابر
 )2شناسايی نقاط حادثه خيز در شبکه معابر و ارائه راهکارهاي الزم به منظور کاهش تصادفات و حوادث
 )3بررسی استعالمات و درخواستهاي رسيده از مراجع مختلف در زمينه امور ايمنی ترافيك و ارائه طرحهاي اصالح
هندسی معابر
 )4انجام مطالعات و بررسيهاي کارشناسی الزم جهت اجراي اصالحات و طرحهاي ايمنی با هزينه هاي پائين و مدت
زمان کوتاه
 )5انجام بازرسيها و بازديدهاي ايمنی شبکه معابر شهري و جمع آوري اطالعات و ارائه پيشنهادات بهبود دهنده
 )6بررسی کارشناسی طرحهاي جانمايی عابرگذرها (همسطح و غير همسطح)و ارائه طرحهاي ايمنی ترافيك عابر
پياده
 )7ارائه پيشنهاد براي افزايش بهره وري و همکاري در پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده مربوطه
 )8بررسی و تصميم گيري و اعالم نظر در خصوص برنامه هاي تهيه شده توسط کارشناسان و تهيه گزارشات
مربوط
 )9بررسی و مديريت عرضه و تقاضاي سفر درون شهري
 )10پيگيري و انجام امکان سنجی استفاده از سيستم هاي حمل و نقل عمومی
 )11رسيدگی به معضالت ترافيکی با توجه به درخواست هاي مردمی
 )12سياست گذاري و اولويت بندي اجراي طرح هاي حمل و نقل و توسعه شبکه معابر
 )13مطالعه و بررسی رويکردها و روشهاي نوين مديريت به منظور بکارگيري و استقرار نظام ها و سبك هاي
مديريت براي انجام کارآمد وظايف و بهبود روش ها
 )14نظارت بر تهيه ضوابط ،دستورالعمل ها و استانداردهاي مورد نياز در زمينه حمل و نقل و برنامه ريزي حمل و
نقل
 )15همکاري در تهيه برنامه هاي کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت حمل و نقل و ترافيك
 )16ارائه پيشنهاد براي افزايش بهره وري و همکاري در پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده مربوطه
 )17بررسی  ،برنامه ريزي آمارگيري و ارائه گزارش در مورد معضالت ترافيکی با توجه به درخواست هاي مردمی
 )18بررسی برنامه هاي تنظيم شده توسط کارشناسان ذيربط و رفع اشکاالت احتمالی و نهايی نمودن برنامه ها
 )19تهيه ضوابط ،دستورالعمل ها و استانداردهاي موردنياز در زمينه حمل و نقل و برنامه ريزي حمل و نقل
 )20نظارت بر برنامه ريزي در خصوص يکپارچه سازي سيستم هاي حمل و نقل عمومی
 )21شرکت در جلسات مربوط به ارائه نتايج پروژه هاي مطالعاتی و تهيه صورتجلسات مربوط
 )22فرهنگ سازي و ارتقاء فرهنگ ترافيکی مردم از طريق کميته فرهنگ شهروندي با ارائه آموزش به شيوه هاي
مختلف تبليغی  ،نمايشی و  ...با همکاري کميته فرهنگ شهروندي
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 )23نظارت بر انجام تحقيقات در زمينه رنگهاي ترافيکی ،ماشين آالت خط کشی و آيتم هاي جديد و جايگزين
عالئم و تجهيزات ترافيکيو پروژه هاي تحقيقاتی ارائه شده توسط دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی
 )24نظارت بر تهيه مستندات مربوط به روند گردش کار پروژه هاي مطالعاتی به منظور استفاده در سيستم جامع
گردش کار پروژه ها
 )25استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رسانی و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به
کميته مستند سازي 
 )26پيشنهاد  ،تدوين و بروز رسانی فرايندهاي تحت سرپرستی و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با
فرايندها
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مدیریت ترافیک و حمل و نقل شهری
 )1بررسی پيرامون معضالت ترافيکی شهر و ارائه راهکار و انجام هماهنگيهاي الزم به منظور رفع آنها
 )2برنامه ريزي کلی در جهت ايجاد نظم ترافيکی مطلوب در شهر که منجر به کاهش اثرات منفی پديده ترافيك
شامل تراکم ،تاخير در حرکت و آلودگی محيط زيست  ،اتالف در وقت و  ...گردد
 )3پيگيري و دريافت سياست ها و برنامه هاي کالن حمل و نقل و ترافيك
 )4مطالعه و بررسی رويکردها و روشهاي نوين مديريت به منظور بکارگيري و استقرار نظام ها و سبك هاي مديريت
براي انجام کارآمد وظايف و بهبود روش ها
 )5نظارت بر اجراء طرح چراغها و زمانبندي و فاز بندي
 )6نظارت بر اجراي طرحهاي هدايت موقت ترافيکی پروژه هاي عمرانی
 )7نظارت بر انجام کليه امور مرتبط با سازمانها و شرکتهاي وابسته (اعم از سياست گذاريها و اجراي طرحهاي مربوط)
 )8نظارت بر انجام کليه فعاليتهاي ترافيکی شهر اعم از اجراي طرحهاي ايمنی ،هندسی ،تغيير کاربريها و هدايت
موقت ترافيکی
 )9نظارت بر تعميرات و بروز رساندن کليه چراغهاي راهنمايی و رانندگی
 )10نظارت بر شناسايی و ساماندهی تقاطع بحرانی و گره هاي ترافيکی تصادف خيز در حد استاندارد
 )11نظارت بر طرحهاي اجرا شده ترافيکی و ارائه گزارش در مورد کيفيت اجرا
 )12برنامه ريزي و هدايت براي استفاده از سيستم هاي هوشمند کنترل ترافيك شهري
 )13هماهنگی با اداره راهور در انجام امور مرتبط
 )14نظارت بر استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رسانی و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه
مستندات به کميته مستند سازي
 )15نظارت بر پيشنهاد  ،تدوين و بروز رسانی فرايندهاي تحت سرپرستی و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي
مرتبط با فرايندها

47

مدیریت نظارت و هماهنگی
 )1ابالغ دستورالعمل ها و سياست هاي کلی حوزه به واحدهاي ترافيك مناطق و سازمانها
 )2ارائه پيشنهاد براي افزايش بهره وري و همکاري در پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده مربوطه
 )3شرکت در جلسات بودجه به منظور تهيه بودجه ترافيکی مناطق و سازمانها
 )4شناسائی نيازهاي آموزشی کارشناسان ترافيك و تدوين و ابالغ برنامه آموزشی
 )5مطالعه و بررسی رويکردها و روشهاي نوين مديريت به منظور بکارگيري و استقرار نظام ها و سبك هاي مديريت
براي انجام کارآمد وظايف و بهبود روش ها
 )6نظارت بر روند تهيه برنامه اجراي پروژه هاي ترافيکی و ابالغ برنامه مذکور به واحدهاي ترافيك مناطق و سازمانها
 )7نظارت بر روند تهيه بودجه ترافيکی مطابق با سياست هاي کلی حوزه
 )8نظارت بر عملکرد کلی واحدهاي ترافيك مستقر در مناطق شهرداري و انطباق آن با برنامه هاي جامع حمل و نقل
و ترافيك شهر
 )9اقدام در جهت اجراي برنامه هاي آموزشی مسئوالن ترافيك شهرداريهاي مناطق
 )10ايجاد هماهنگی هاي الزم با واحدهاي ترافيك مناطق به منظور تدوين بودجه پيشنهادي ترافيکی
 )11برپائی جلسات هماهنگی امور مناطق و سازمانها
 )12برنامه ريزي دقيق براي اجراي پروژه هاي ترافيکی و ابالغ آن به واحدهاي ترافيك مناطق و سازمانها
 )13استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رسانی و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به
کميته مستند سازي
 )14پيشنهاد  ،تدوين و بروز رسانی فرايندهاي تحت سرپرستی و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با
فرايندها
 )15ارائه پيشنهاد براي افزايش بهره وري و همکاري در پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده مربوطه
 )16بررسی پيرامون معضالت ترافيکی شهر و ارائه راهکار و انجام هماهنگيهاي الزم به منظور رفع آنها
 )17نظارت بر اجراء طرح چراغها و زمانبندي و فاز بندي
 )18نظارت بر اجراي طرحهاي هدايت موقت ترافيکی پروژه هاي عمرانی
 )19نظارت بر انجام کليه فعاليتهاي ترافيکی شهر اعم از اجراي طرحهاي ايمنی ،هندسی ،تغيير کاربريها و هدايت
موقت ترافيکی
 )20نظارت بر تعميرات و بروز رساندن کليه چراغهاي راهنمايی و رانندگی
 )21نظارت بر شناسايی و ساماندهی تقاطع بحرانی و گره هاي ترافيکی تصادف خيز در حد استاندارد
 )22نظارت بر طرحهاي اجرا شده ترافيکی و ارائه گزارش در مورد کيفيت اجرا
 ، )23تدوين و بروز رسانی فرايندهاي تحت سرپرستی و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها
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مرکز پایش تصویری و کنترل ترافیک
 )1بررسی پيرامون معضالت ترافيکی شهر و ارائه راهکار و انجام هماهنگيهاي الزم به منظور رفع آنها
 )2برنامه ريزي کلی در جهت ايجاد نظم ترافيکی مطلوب در شهر که منجر به کاهش اثرات منفی پديده ترافيك
شامل تراکم ،تاخير در حرکت و آلودگی محيط زيست  ،اتالف در وقت و ...گردد
 )3پيگيري و دريافت سياست ها و برنامه هاي کالن حمل و نقل و ترافيك
 )4مطالعه و بررسی رويکردها و روشهاي نوين مديريت به منظور بکارگيري و استقرار نظام ها و سبك هاي مديريت
براي انجام کارآمد وظايف و بهبود روش ها
 )5نظارت بر اجراء طرح چراغها و زمانبندي و فاز بندي
 )6نظارت بر اجراي طرحهاي هدايت موقت ترافيکی پروژه هاي عمرانی
 )7نظارت بر انجام کليه امور مرتبط با سازمانها و شرکتهاي وابسته) اعم از سياست گذاريها و اجراي طرحهاي
مربوط(
 )8نظارت بر انجام کليه فعاليتهاي ترافيکی شهر اعم از اجراي طرحهاي ايمنی ،هندسی ،تغيير کاربريها و هدايت
موقت ترافيکی
 )9نظارت بر تعميرات و بروز رساندن کليه چراغهاي راهنمايی و رانندگی
 )10نظارت بر شناسايی و ساماندهی تقاطع بحرانی و گره هاي ترافيکی تصادف خيز در حد استاندارد
 )11نظارت بر طرحهاي اجرا شده ترافيکی و ارائه گزارش در مورد کيفيت اجرا
 )12برنامه ريزي و هدايت براي استفاده از سيستم هاي هوشمند کنترل ترافيك شهري
 )13هماهنگی با اداره راهور در انجام امور مرتبط
 )14راه اندازي و اجراي مرکز پايش تصويري
 )15نظارت بر عملکرد مرکز پايش تصويري
 )16همکاري و ارتباط با سازمان ها ،ادارات و نهاد هاي دولتی جهت تبادل اطالعات و نيازهاي مربوط به تصاوير دريافتی
 )17نظارت بر نگهدار ي و تعمير سيستم هاي پايش تصويري
 )18بروز رسانی دستگاه هاي مربوطه
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