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 دفتر نوسازي و تحول اداري 
 
  1397شهرداري شیراز: سال  گروه تشکیالتاقدامات صورت گرفته در 

 
 هاسازي قالب اساسنامه شرکتیکسان 

، یک اساسنامه شهرهانکالپس از بررسی مستندات قانونی و سوابق موجود و نیز بررسی اساسنامه چندین شرکت وابسته به سایر 
 هاي شهرداري تهیه گردید.تیپ پیشنهادي جهت تدوین اساسنامه شرکت

 
  گردشگري هايفعالیتبررسی تخصصی، تدوین و اصالح اساسنامه پیشنهادي شرکت توسعه و ترویج 

 و زیارتی
، شهرهاکالن یرتطبیقی با سا پس از بررسی "هاي گردشگري و زیارتیشرکت توسعه و ترویج فعالیت"اساسنامه پیشنهادي  

ماعی و هنگی، اجتی مستندات و قوانین مربوطه و برگزاري جلسات متعدد کارشناسی با اداره کل حقوقی و سازمان فربررس
 جهت تصویب به شوراي اسالمی شهر ارائه گردید.ورزشی، تهیه و پس از چندین ویرایش 

 
 بررسی تخصصی و اصالح دستورالعمل مدیریت باغات گردشگري شهرداري  

        تورالعمل پیرو دستور کمیسیون گردشگري و زیارت شوراي اسالمی شهر، پس از برگزاري چندین جلسه کارشناسی، دس
اي اعض قطه نظراتنتهیه و پس از اخذ  "، خواجوي کرمانی و دلگشا)نماجهاننحوه مدیریت باغات گردشگري شهرداري ("

 ائه گردید.امبرده ارنکمیسیون گردشگري و زیارت شوراي اسالمی شهر در جلسه مربوطه و درج اصالحات، نهایی و به کمیسیون 
 
 بررسی تخصصی، تدوین و اصالح اساسنامه پیشنهادي شرکت خدمات موتوري 

ین مربوطه و برگزاري ی مستندات و قوانبررس، شهرهاکالن تطبیقی سایر پس از بررسی وتوريخدمات م شرکت اساسنامه
 به تصویب جهت ،ویرایش از چند پس و تهیه و تدوین شهري خدمات معاونت حقوقی، کل اداره با کارشناسی متعدد جلسات
 گردید. ارسال اسالمی شهر شوراي

 

  قطار شهري برداريبهرهبررسی تخصصی، تدوین و اصالح اساسنامه پیشنهادي شرکت 
               دستور کار ، موضوع ایجاد شرکت درقطار شهريبرداري پیرو دستور شهردار شهر شیراز در خصوص تقویت جایگاه بهره

مه شرکت سی، اساسناتشکیل چندین جلسه کارشناقرار گرفت که پس از بررسی وضع موجود، بررسی قوانین و مقررات مربوطه و 
 ي نهایی جهت ارائه به شوراي اسالمی شهر تنظیم گردید.مربوطه تهیه و پس از چند ویرایش، نسخه

 
 مقیاسبزرگهاي بررسی تخصصی، تدوین و اصالح اساسنامه پیشنهادي شرکت پارك 

فت ستور کار قرار گرد، موضوع ایجاد شرکت در "مقیاسگبزرهاي مدیریت پارك"پیرو دستور شهردار شهر شیراز در خصوص 
ربوطه مامه شرکت که پس از بررسی وضع موجود و بررسی قوانین و مقررات مربوطه و تشکیل چندین جلسه کارشناسی، اساسن

 نهایی مربوطه جهت ارائه به شوراي اسالمی شهر تنظیم گردید.ي نسخهتهیه و پس از چند ویرایش، 
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  وابسته به شهرداري هايسازمانمصوب  هاياساسنامهبررسی ابهامات   

ري بررسی وقی شهرداهاي وابسته به شهرداري با تشکیل جلسات کارشناسی با مجموعه حقابهامات موجود در اساسنامه سازمان
 ها استعالم گردید.ها و دهیاريمکتوب از سازمان شهرداري صورتبهو 
 
  و اصالح اساسنامه ستاد باغاتبررسی تخصصی، تدوین  

 "هرداريش در باغات تعاونی شرکت ایجاد" دشت در خصوصالاداره حوزه استحفاظی باغات قصر پیشنهادي اساسنامه
 کارشناسی قرار گرفت و پاسخ الزم به حوزه مربوطه ارائه گردید. یموردبررس

 
  مراتب کارشناسی و مدیریتی شهرداري شیراز يبندطبقهتهیه و اصالح دستورالعمل نظام 

یقی با سایر چنین مطالعه تطبکارشناسی و مدیریتی در شهرداري شیراز، پس از بررسی قوانین و مقررات و هم بنديرتبهنظام 
ه ین جلسد و طی چندهاي مشابه (شهرداري تهران، صنایع الکترونیک شیراز و دیوان محاسبات) تهیه و تدوین گردیدستگاه

 و ویرایش قرار گرفت. موردبررسیکارشناسی (کارشناسان مالی و سرمایه انسانی) 

 
 تهیه و اصالح دستورالعمل جابجایی پرسنل شهرداري 
 يساز یینهاح و پس از طرح در چندین جلسه کمیته راهبردي توسعه مدیریت، اصال دستورالعمل جابجایی پرسنل شهرداري 

 گردید.
 
 پرداختی کارکنان شهرداري مشمول نظام هماهنگ نسبت به قانون خدمات  تهیه الیحه تعیین تفاوت

 کشوري
ند چق مکاتبات نظر به وجود تفاوت پرداختی مشمولین قانون خدمات کشوري نسبت به مشمولین نظام هماهنگ و نیز سواب

، ربطذيئولین شهرداري در این خصوص، پس از بررسی مستندات و سوابق موجود و برگزاري چندین جلسه کارشناسی با مس
به  وشوري تهیه ري مشمول نظام هماهنگ نسبت به قانون خدمات کالیحه تعیین و پرداخت تفاوت پرداختی کارکنان شهردا

 معاونت مالی و اقتصادي جهت بررسی ارائه گردید.
 
  در شهرداري شوییپولپیشنهاد ساختار مناسب جهت مبارزه با 

ایف اختاري و شرح وظس، جایگاه شوییپولدر خصوص مبارزه با  شهرهاکالنپس از بررسی سوابق و مستندات و تجارب 
 در شهرداري تدوین و ارائه گردید. شوییپولپیشنهادي واحد مبارزه با 

 
 تهیه و تدوین شرح وظایف کارشناسان در چندین حوزه شهرداري 

ت و در ر قرار گرفبا توجه به عدم وجود شرح وظایف کارشناسی در ساختار مصوب، تهیه شرح وظایف کارشناسی در دستور کا
هاي مانناطق و سازریزي و توسعه سرمایه انسانی، مهاي فنی و عمرانی، برنامههمین راستا، شرح وظایف کارشناسی معاونت

 ، تدوین گردید.ریلی ونقلحملفرهنگی، اجتماعی و ورزشی و 
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 دشتالبررسی ساختار مناسب باغات قصر 

سناریوهاي  دشت، پس از بررسی قوانین و مقررات و تشکیل جلسات کارشناسی،الجهت تقویت حوزه مدیریتی باغات قصر
نطقه مي، ایجاد ادغام در سازمان سیما، منظر و فضاي سبز شهر ازجملهدشت (الپیشنهادي مختلف جهت مدیریت باغات قصر

 ارائه گردید. گیريیمتصمویژه، ایجاد سازمان جدید و ایجاد شرکت) تهیه و جهت 
 
  فرسوده يهابافتبررسی ساختار مناسب احیاء و نوسازي 

ندین جلسه چمقررات و تشکیل  هاي فرسوده، پس از بررسی قوانین وجهت تقویت حوزه مدیریتی احیاء و نوسازي بافت
یجاد داره کل، احفظ وضع موجود، ایجاد ا ازجملههاي فرسوده (کارشناسی سناریوهاي پیشنهادي مختلف جهت مدیریت بافت

 دید.ارائه گر گیريتصمیمهاي مشابه موجود) تهیه و جهت شرکت جداگانه، استفاده از ظرفیت سایر شرکت
 
 بررسی ایجاد شهرداري حریم 

پس از طرح  لی مطرح وهاي ساختاري فعهاد ایجاد واحد حفاظتی حریم در مناطق، با توجه به اسناد باالدستی و محدودیتپیشن
ي و معماري ون شهرسازدر کمیسیون شهرسازي و معماري شوراي اسالمی شهر، در قالب استفاده از ظرفیت نواحی تهیه و به معا

 ردید.مناطق در راستاي حفاظت از حرایم نیز اصالح و تدوین گ ارائه شد. در همین زمینه شرح وظایف نواحی
 

 مناطق در حریم واحد تشکیل 
 متعدد ساتجل مناطق، در حریم واحد تشکیل در خصوص شهر اسالمی شوراي معماري و شهرسازي کمیسیون درخواست پیرو

شهرسازي و  عاونتم به و تهیه مشمول نواحی جهت الزم وظایف شرح ،"بان حریم" نواحی ایجاد توافق با درنهایت و برگزار
مناطق به انضمام  هب حرایم از حفاظت جهت "بان حریم" نواحی ایجاد ابالغیه نویسیشپ همچنین گردید. ارسال معماري
 مربوطه جهت اجرا، تهیه گردید. جلساتصورت

 
 همکاري در تهیه استاندارد و بخشنامه فرایند صدور ابالغ مدیران 

مدیریتی در  وهاي مختلف سرپرستی مکتوب و شفاف در خصوص نحوه صدور ابالغ رده روندیکبا توجه به عدم وجود 
مه نویس بخشناهاي مدیران ارشد و میانی، پیششهرداري، پس از بررسی ساختار مصوب و استخراج عناوین و شماره پست

 نسانی ارائه گردید.و توسعه سرمایه ا ریزيبرنامهمربوطه تهیه و به معاونت 
 
 موجود در شهرداري هايکارگروهو  هاکمیتهاطالعات مربوط به  آوريجمع 

ر این خصوص، ریاست جمهوري د تطبیق با دستورالعمل نهاد منظوربههاي موجود در شهرداري و ها و کارگروهنظر به تعدد کمیته
در قالب  اد مربوطههاي مختلف شهرداري، پیشنههاي وضع موجود از حوزهها و کارگروهي کمیتهپس از گردآوري اطالعات کلیه

 قرار گرفت. جراا موردي ارپنج کمیته استاندارد تهیه و ارائه گردید که پس از تأیید شوراي راهبري توسعه مدیریت منابع شهرد
 
 تعیین تکلیف کمیته بهداشت و ایمنی کارکنان شهرداري 

بهداشت و  لیف کمیتههاي شهرداري و ابالغ پنج کمیته استاندارد، نشست تخصصی در خصوص تعیین تکبا توجه به ادغام کمیته
 برگزار و پیشنهادات مربوطه ارائه گردید. ربطذي مسئولینایمنی کارکنان با 
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  پیشنهادي شهرداري مشهد با شهرداري شیراز در خصوص تبادل اطالعات نامهتفاهمبررسی 

ي تهیه و الحی و پیشنهادپیشنهادي شهرداري مشهد با شهرداري شیراز و بررسی آن، نقطه نظرات اص نامهتفاهمپس از وصول 
 ارائه گردید.

 
 16هاي واحدهاي مختلف شهرداري در خصوص ماده و ارسال گزارش در مورد فعالیت بنديجمع 

 به مجلس شوراي اسالمی )وکارکسب(محیط 
ها، پس از مکاتبه داري) در کلیه شهروکارکسب(محیط  16پیرو مکاتبه مجلس شوراي اسالمی در خصوص چگونگی اجراي ماده 

ه ر این زمینهاي واحدهاي مختلف شهرداري دو مستندات در مورد فعالیت هاي مختلف شهرداري، کلیه اطالعاتبا حوزه
 و ارسال گردید. بنديجمع، آوريجمع

 
  خانهاصالح قانون شهرداري و ارسال به دبیر منظوربهمطالعه، بررسی و تهیه پیشنهادهاي اصالحی 

 شهرهاکالنمجمع شهرداران 
نون مربوطه نون شهرداري، قاپیرامون بررسی و پیشنهاد اصالح قا شهرهاالنکپس از وصول پیشنهاد دبیرخانه مجمع شهرداران 

 بررسی و پیشنهادهاي اصالحی مربوطه جهت دبیرخانه ارسال گردید.
 
 ارائه پیشنهاد در خصوص طرح جامع مدیریت شهري 

و  س از انجام بررسیپ، "طرح جامع مدیریت شهري"ایران در خصوص  شهرهايکالنپیرو مکاتبه دبیرخانه مجمع شهرداران 
 آوري اطالعات، نظرات کارشناسی مربوطه تهیه و ارسال گردید.جمع

 
 بررسی موضوع تشکیل مدیریت انشعابات و انرژي در شهرداري 

 ري، پس ازگیري مدیریت انشعابات و انرژي در مجموعه شهرداپیرو درخواست معاونت مالی و اقتصادي در خصوص شکل
 کارشناسی و بررسی اسناد، موارد، بررسی و نتیجه اعالم گردید.برگزاري چندین جلسه 

 
  درخواست اصالح ساختار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در خصوصبررسی و اظهارنظر 

ام و هاي الزم انجپیرو درخواست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در خصوص بازنگري ساختار سازمان مربوطه، بررسی
 .اعالم نظر گردید

 
  جابجایی ساختار آزمایشگاه فنی خاك در خصوصبررسی و اظهارنظر 

مربوطه  هاي الزم پاسخپیرو درخواست معاونت فنی و عمرانی در خصوص جابجایی ساختار آزمایشگاه فنی خاك، پس از بررسی
 تهیه و ارسال گردید.

 
  تغییر ساختار مدیریت کنترل ترافیک در خصوصبررسی و اظهارنظر 

هاي سیافیک، پس از بررو ترافیک در خصوص اعمال تغییرات ساختاري در مدیریت کنترل تر ونقلحملواست معاونت پیرو درخ
 الزم پاسخ مربوطه تهیه و ارسال گردید.
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 مالی  گذاري و معاونتهاي مشابه سازمان سرمایهبررسی و اظهارنظر در خصوص چگونگی ادغام حوزه

 و اقتصادي
هاي مشابه وضع حوزه سازمان و معاونت نامبرده در خصوص ادغام ربطذيطی برگزاري جلسات مشترك کارشناسی با مسئولین 

 .زم ارائه گردیدو ...)، پیشنهادهاي ال دارياجارهمدیریت بانک زمین، بازاریابی و فروش، واحد  ازجملهموجود (
 
  جلسه کمیسیون گردشگريگردشگري جهت  هايفعالیتتهیه اطالعات مربوط به 

ها و ه فعالیتپیرو درخواست رئیس کمیسیون گردشگري و زیارت شوراي اسالمی شهر، کلیه مستندات و اطالعات مربوط ب
 وظایف شهرداري در حوزه گردشگري آماده و ارائه گردید.

 
 عرف افرادمکاتبه با حوزههاي مختلف شهرداري جهت ساماندهی تابلوهاي م 

ار مصوب، آمار می پرسنل با ساختسازي کلیه تابلوها و اسایکپارچه منظوربهاي با معاونین شهرداري، مقرر شد طی برگزاري جلسه
 هاي شهرداري جهت بررسی و تطبیق، اخذ گردد.کلیه واحدها و حوزه

 
  و توسعه سرمایه انسانی مناطق ریزيبرنامهتهیه گزارش از ساختار و وظایف اداره 
این زمینه  ش تحلیلی درریزي و توسعه سرمایه انسانی مناطق با ساختار مصوب، گزاربررسی و تطبیق واحدهاي برنامه منظوربه

 تهیه و تدوین گردید.
 
 ارائه گزارش در خصوص واحدهاي ساختاري حقوقی و امالك در مناطق 

امالك در  واحدهاي ساختاري حقوقی و به درخواست شوراي راهبري توسعه مدیریت منابع شهرداري، گزارشی در خصوص
 مناطق جهت طرح در جلسه شوراي راهبري نامبرده، آماده و ارائه گردید.

 
 و ارسال مستندات مربوط به یگان حفاظت جهت طرح در جلسه مدیریت یگان حفاظت سازيآماده 

ه ساختاري ها در خصوص جایگاشهرداري مکاتبه با سازمان ازجملهکلیه مستندات و سوابق و مکاتبات مربوط به یگان حفاظت (
 یگان حفاظت) آماده و جهت طرح در جلسه مدیریت یگان حفاظت ارائه گردید.

 
  ریلی ونقلحملبررسی تخصصی و ارائه گزارش تحلیلی منابع انسانی سازمان 

ي ی نیروگزارش تحلیل ریلی در خصوص وضعیت نیروي انسانی سازمان، ونقلحملسازمان  مسئولینبا  برگزارشدهپیرو جلسه 
 انسانی سازمان نامبرده انجام و ارائه گردید.

 
  رهنگی، اماکن ورزشی و ارائه به نماینده سازمان ف سپاريبرونارائه سوابق و مستندات طرح مدیریت

 اجتماعی و ورزشی
رزشی اماکن و سپاريبرونیه سوابق و مستندات پیرامون طرح مدیریت پیرو درخواست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کل

 آماده و به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ارائه گردید.
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 شیراز شهرداري در عمومی منافع تعارض طرح به مربوط اطالعات و مستندات ارائه و آوريجمع 

 مصوبه معامالتی، و مالی نامهآئین ازجمله شیراز شهرداري در عمومی منافع تعارض طرح در راستاي الزم اطالعات و مستندات
 تخصصی جلسه در و آوريمعج...  و مدیران انتصاب نامهآئین معامالت، در دولت کارکنان مداخله منع خصوص در وزیران هیأت

 .گردید ارائه شهر اسالمی شوراي کمیته کارشناسی کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و امالك با
 
  شهرداري در ساختمان جدید هايحوزههمکاري جهت جانمایی بهینه 

ید، در ه ساختمان جداي با متولیان تکمیل پروژ، طی جلسهشدن استرو به تکمیل  ساختمان جدید شهرداري به اینکهبا توجه 
ضع طبیق با وتخصوص پس از  خصوص جانمایی و چینش پرسنل، نقشه ساختمان مذکور از مدیر پروژه اخذ و گزارشی در این

 مصوب و موجود پرسنل شهرداري تهیه و ارائه گردید.
 
  مرز مناطق بر اساس طرح  سازيپیاده در خصوصهمکاري با سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات

 منطقه بندي جدید
بر اساس  سازي مرز مناطقدهکلیه مستندات و اطالعات درخواستی سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) در خصوص پیا

 و ارائه گردید. آوريجمعجدید (ابالغی وزارت کشور)  منطقه بنديطرح 
 
 فناوري اطالعات و ارتباطات معاونت شهرسازي و معماري و سازمان اصالح مرزبندي مناطق با همکاري 

 کشور مصوبه وزارت بر اساس
 مرزبندي صالحا فناوري اطالعات و ارتباطات جهت سازمان و شهرسازي و معماري معاونت همکاري با کارشناسی ايجلسه 

 کشور برگزار و تعیین تکلیف گردید. وزارت مصوبه بر اساس مناطق،
 
 هایی که نیاز به پیوست فرهنگی و اجتماعی دارندبررسی تخصصی پروژه 

به پیوست  هایی که نیازتعیین پروژهطی برگزاري چندین جلسه با کارشناسان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، موضوع نحوه 
 و بررسی قرار گرفت. موردبحثفرهنگی دارند، 

 
 تطبیق فرآیندهاي استخراجی از پروژه ایزو با ساختار مصوب 

وطه، تطبیق مشاور مرب با توجه به عدم تطابق کافی فرآیندهاي ایزو با ساختار مصوب جدید شهرداري، طی جلسات کارشناسی با
 جام گردید.ساختاري الزم ان

 
 ،شهرهاکالن در ایجادشده هايشرکت به مربوط گزارش تهیه و بررسی مطالعه 

 ،دام نمایند) قوانینتوانند نسبت به تأسیس شرکت اقها میها (شهرداريضوابط تشکیالتی شهرداري 3ماده  13به استناد بند 
قرار و مطالعه  موردبررسیو  آوريپیگیري، جمع شهرهاکالن شهرداري به وابسته هايشرکت به مربوط مستندات و اطالعات

 گردید. ربرگزا شهرداري به وابسته هايشرکت گیريشکل نحوه خصوص در حسابرسی مدیرکل اي باو همچنین جلسه گرفت
 
 ،تهیه کتاب شایستگی اختصاصی مدیران و مسئولین شهرداري و بررسی مطالعه 

شهرداري در دستور  مسئولین و مدیران شایستگی اختصاصی تهیه مجلد ،ايحرفه مدیران عمومی شایستگی در راستاي بخشنامه
 بنديطبقه طرح ،هاشهرداري مشاغل آموزشی استانداردهاي (کتاب موردنیازکار قرار گرفت و پس از بررسی و مطالعه منابع 

 هايآموزش(تحصیالت،  موردنیازمربوطه، اطالعات  هايفرمو طراحی اینترنتی)  هايسایتتهران،  شهرداري کارمندي مشاغل



117 

 

      
 

 شهرداري، ادارات کل و مناطق درج گردید. در همین راستا طراحی هايمعاونتو شرح وظایف) کلیه  موردنیازتخصصی، تجارب 
 مربوط به کار چاپ و گرفتن کد شابک انجام شد. هايپیگیريو  جلد

 مدیران و مسئولین شهرداريتهیه کتاب شایستگی اختصاصی   و جلد طراحی

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 هاي شهرداريانسانی کلیه حوزه منابع تحلیلی گزارش ارائه و تخصصی بررسی 
صوب م ساختار با بیقیتط بررسی و تحلیل وضع موجود منابع انسانی و تطبیق با ساختار مصوب، جدول تفاوت منظوربه

دوین ت ربوطه تهیه وشهرداري و چندین جلسه کارشناسی، گزارش م ادارات کلها و ها، سازمانکلیه معاونت انسانی نیروي
 گردید.

 
  و ترافیک ونقلحملایجاد سازمان مدیریت و مهندسی شبکه 

 ضوابط( مربوطه اطالعات و اتترافیک، ضمن بررسی مستند و ونقلحمل شبکه مهندسی و مدیریت ایجاد سازمان منظوربه
و ترافیک،  ونقلحمل برگزاري جلسات متعدد کارشناسی با مجموعه و) سازمان اساسنامه احراز، شرایط تشکیالتی،

 نجام گردید.ا "سازمان"به  "ترافیک کل اداره"کشور جهت تبدیل  هايدهیاري و هاشهرداري سازمان ااي بمکاتبه
 
  و ترافیک در مناطق ونقلحملحوزه  هايفعالیتتوسعه 

 طق با عنوانو ترافیک شوراي اسالمی شهر در خصوص ایجاد واحدي در منا ونقلحملپیرو درخواست کمیسیون 
نت معاو نین مجموعه، جلسات متعدد کارشناسی با اعضاي شوراي اسالمی شهر، مشاورین و همچ"و ترافیک ونقلحمل"

عاونت به مناطق به م و ترافیک برگزار و سپس شرح وظایف کارشناسان مربوطه تهیه و تدوین و جهت ابالغ ونقلحمل
 ترافیک ابالغ گردید. ونقلحمل

 
 بررسی تخصصی شرکت سهامی خاص با مشارکت سازمانهاي فناوري اطالعات و ارتباطات 

 هاشهرداري
و از طرف  هااريشهردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات شرکت سهامی خاص که با مشارکت سازمان پیشنهادي اساسنامه

طالعات و سازمان فناوري ا کارشناسی قرار گرفت و پاسخ مربوطه به موردبررسیتهیه و ارائه گردیده بود،  شهرهاکالن
 ارتباطات شهرداري شیراز ارائه گردید.

 
 قانون تشکیالت و وظایف شوراي اسالمی شهر 80ماده  32نامه طرح اجرایی بند آیین 
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 و هااستان عالی شوراي يپیشنهاد شهر، اسالمی شوراي وظایف و تتشکیال قانون 80 ماده 32 بند اجرایی طرح نامهآیین
 .ارسال گردید اي به دبیرخانه مذکورقرار گرفت و پاسخ مربوطه تهیه و طی نامه موردبررسیشهر،  اسالمی شوراي

 
 بررسی اساسنامه شوراي عالی فنی شهرداري 

ه به پاسخ مربوط شوراي عالی فنی در شهرداري بررسی واساسنامه ارسالی از معاونت فنی و عمرانی در خصوص تشکیل 
 معاونت مذکور ارسال گردید.

 
 شیراز شهرداري در فارسی زبان ترویج و حفظ شوراي بررسی نحوه تشکیل 

 و حفظ گیري شورايشهر در خصوص شکل اسالمی شوراي ورزشی و اجتماعی فرهنگی، ارسالی از کمیسیون نامهآیین
 دید.ارسال گر قرار گرفت و نتیجه به کمیسیون مذکور موردبررسیشیراز  شهرداري در فارسی زبان ترویج

 
 هاي بهداشتی سطح شهرالیحه ساماندهی سرویس 

معاونت  توسط شدهتهیهشهر، الیحه  سطح بهداشتی هايسرویس پیرو درخواست شوراي اسالمی شهر مبنی بر ساماندهی
فت و قرار گر عهو مطال موردبررسیخدمات شهري طی چندین جلسه کارشناسی و با توجه قوانین و مقررات و مستندات، 

 نتیجه به حوزه مذکور ارسال گردید.
 
  هادستگاه سایر بودجه و هابرنامه بر شورا نظارت اجرایی پیشنهادي نامهآیینبررسی 

انتخاب شهرداران  وقانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراي اسالمی کشور  80ماده  32اجرایی بند  نامهآیین
 ارسال گردید. قرار گرفت و نتیجه به شوراي مذکور موردبررسی، هااستانپیشنهادي شوراي عالی 

 
  شهرداري به شهروندان ارائهقابلتهیه و تدوین لیست خدمات 

ردنظر هروندان، فرم موششهرداري به  ارائهقابلمی شهر شیراز مبنی بر تهیه لیست خدمات پیرو درخواست شوراي اسال
دد، ري و جلسات متعارسال گردید. پس از پیگی شدهخواستههاي شهرداري جهت تکمیل اطالعات تهیه و به کلیه حوزه

امالك  مور حقوقی وبرنامه، بودجه، اسازي، نتیجه به کمیسیون سازي و یکپارچهآوري و پس از خالصهلیست مربوطه جمع
 شورا ارسال گردید.

 
 گیري و وظایف شوراي ساماندهی تبلیغات شهرداريدستورالعمل نحوه شکل ارائه مستندات مربوط به 

 رح در جلسهجهت ط "گیري و وظایف شوراي ساماندهی تبلیغات شهردارينحوه شکل"مستندات مربوط به دستورالعمل 
 ه و ارائه گردید.کمیته راهبردي تهی

 
 بررسی خدمات مربوط به تأسیسات شهري، عمرانی و ساختمانی در شهرداري 

 و انیعمر تأسیسات شهري، تأسیسات ساختارهاي مصوب در راستاي خدمات مربوط به استخراج و تخصصی بررسی
 ارائه گردید. مربوطه گزارش انجام و ساختمانی

 
   موردنیازمکاتبه با اداره مطالعات بحران و ارسال مستندات ساختاري 

فرماندهی  داري و نیزپیرو درخواست اداره مطالعات بحران، ساختار و سایر مستندات قانونی پیرامون وظایف بحران شهر
 مربوطه تهیه و ارسال گردید. جلساتصورتحوادث در شهرداري و 

 العات بحران شهرداريارتقاي جایگاه ساختاري اداره مط 
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هرداري حوزه بحران در ش تقویت جایگاه منظوربهپس از وصول درخواست اداره مطالعات بحران و معاونت خدمات شهري 
 و هاشهرداري با سازمان اي در این زمینهو با توجه به فرابخشی بودن آن، پس از برگزاري چندین جلسه کارشناسی، مکاتبه

 مجوز مبنی بر ارتقاي جایگاه سازمانی، ارسال گردید. اخذ هاي کشور جهتدهیاري
 
 مربوطه هايابالغ منظوربه آب تعیین وظایف واحد مدیریت منابع 

 رگزاريب با . سپسدر مرحله اول مستندات مربوط به مدیریت منابع آب تهیه و جهت معاونت خدمات شهري ارسال گردید
 مدیریت و سبز فضاي با مرتبط آب؛ وظایف منابع گذاريسیاست شوراي اعضاي و شهري خدمات حوزه مسئولین با جلسه
مربوطه جهت اجرا  جلسهصورتتفکیک و  مناطق و سبز فضاي و منظر سیما، سازمان شهري، خدمات معاونت در آب منابع

 ارسال گردید. ربطذيهاي حوزه به
 
  قانون شهرداري 54هاي شهرداري از ماده تبعیت سازمان در خصوصارائه مستندات الزم 

 شهرداري هايازمانس تبعیت در خصوص قانونی مستندات و مکاتبات پس از برگزاري جلسه با نماینده مالی شهرداري، کلیه
 ارسال شد. و آوريجمع شهرداري قانون 54 ماده از

 
 شهرداري داريخزانه واحد ساختاري جایگاه 

اي با ، جلسههاشهرداريدر  داريخزانهکشور در خصوص تشکیل  هايدهیاريو  هاشهرداريبا توجه به ابالغیه سازمان 
 ید.مدیرکل و کارشناسان مالی جهت بررسی و تعیین جایگاه ساختاري و شرح وظایف مربوطه برگزار گرد

 
 ها جهت رفع ابهاماتها و دهیاريمکاتبه با سازمان شهرداري 

 شکیلت شرایط و ضوابط ها مبنی بر ارائه پیشنهادهاي الزم جهت اصالحها و دهیاريو درخواست سازمان شهرداريپیر
 مربوطه پیشنهادهاي و مربوطه و پس از مطالعه و بررسی مستندات موردنیاز، ابهامات هاياساسنامه و هاها، شرکتسازمان

 نامبرده ارسال گردید. سازمان به
 
 صدهاي ماده تجمیع کمیسیون 

ري، عاونت شهرسازي و معمام زیرمجموعهمتمرکز در  صورتبهماده صد  هايکمیسیونبا توجه به جایگاه ساختاري اداره 
معماري مورد  وبا حضور نماینده معاونت شهرسازي ) شهردار شیراز دستور حسب( صد ماده هايشیوه تجمیع کمیسیون

 برسی قرار گرفت.
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 هاگروه بهبود روش 
 

  تحول اداري در شهرداري شیرازهاي برنامهنظارت بر اجراي 
 يجمهور سالهیستانداز بمچش با همسو وو مقررات  نیقوان تیرعا به تعهد ضمن ،داردبه عهده  که یرسالت به بنا رازیش يشهردار
 و یفنهاي مهارت و شدان سطح ،یمذهب تیماه ی،اسالم اخالق تا است کرده متمرکز نیا بر را خود تالش تمام ،رانیا یاسالم

 و کارکنان تیرضاها آن یاثربخش و ندهاآیفر مستمر بهبود با و بخشد ارتقاء را کارکنان یروان و یجسم سالمت و یپژوهش
 هیکلختیار ا در و شده بنديیمها تقسحوزه يکار تیماه به توجه با يادار تحول يهابرنامهدر این راستا  .دینما جلب را نیمراجع
 باشد:یمدر این راستا به شرح ذیل  شدهانجاماست. اقدامات  قرارگرفته يشهردار يهاحوزه

 

  هاحوزهي تحول اداري و ابالغ به هابرنامهي مرتبط با هاشاخصتهیه، تدوین. 
 ها (در صورت نیاز)رکت در جلسات تحول اداري و تعالی سازمانی حوزهش. 
  1397تحول اداري سال  داخلی هايبرنامهتدوین. 

 
و در  شدهنیتدو، هاپروژهو  هامهبرنادر فرمت خاص و مطابق با  شدهانجاماقدامات  ماههششگزارش  هايفرمدر این راستا، 

ل اداري ه دفتر نوسازي و تحوبو به همراه مستندات مربوطه  لیتکم، بارکشش ماه ی صورتبهاختیار همکاران قرار گرفت که 
 .گرددیمارسال 

 
 شوراي راهبري توسعه مدیریت 
و  هاي کلی نظام اداري و نقشه راه، اصالح نظام اداريسیاست نمودن ییاجراي مناسب جهت کارها و سازطراحی  منظور به 

 مسائلا بهاي تخصصی مرتبط قوانین باالدستی و نیز ساماندهی کمیتهاجراي تکالیف و وظایف مقرر در  فراهم نمودنهمچنین 
ا این بمرتبط  اتبرخی از مصوبهاي تخصصی پنج گانه شکل گرفت. مدیریتی و اداري، شوراي راهبري توسعه مدیریت و کمیته

 شورا به شرح زیر می باشد:
 مشی نظام مدیریت کیفیت شهرداري شیراز. بررسی و تصویب خط -
 .سازي اطالعات مربوط به امور امالك شهرداريبندي جهت ساماندهی و یکپارچهي زماني برنامهتهیه  -
ر دطح دسترسی ي امالك شهرداري و تعیین سي دستورالعمل به منظور شناسایی، ایجاد بانک اطالعاتی، سامانهتهیه -

 .سامانه
زي و امعاونت شهرس ي سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات،ي مستندسازي الکترونیکی امالك با همکاري طرح پروژهتهیه -

 .معماري و اداره کل امالك و مستغالت
 .هاي مختلف شهرداريتهیه گزارش اقدام اصالحی شناسایی شده در حوزه -
 .مکانیزاسیون امالك شهرداري جهت اجراطرح  RFP(1( پروپوزال بررسی -
ري عیین شهرداتیک و ده و  مناطقي اي مختص باغات با اعمال تغییراتی در پهنهبررسی و تصویب موضوع تشکیل منطقه -

 .ي شش به عنوان متولی حفظ باغاتمنطقه
 .تعیین تکلیف مرزبندي جدید ابالغی مناطق شهرداري شیراز -
 .جایی کارکنان شهرداريبررسی و اصالح دستورالعمل جابه -
جایی نیروي انسانی مورد بر جابهو تصمیم  )زیستبهداشت، ایمنی و محیطHSE(2 )(ش نیروي انسانی مرتبط با بررسی گزار -

 .نیاز پس از شناسایی و آموزش
 .ي شهرداري شیرازهاي قبل، حین و بعد از بحران، ویژهي دستورالعمل بحران با هدف شناسایی فعالیتتهیه -
اري و در با تشخیص فنی دفتر نوسازي و تحول اد "کیل شرکت و یا مؤسسهتش"گیري در خصوص دستور جلسه تصمیم -

 .ي تخصصی و با توجه به ضوابط تشکیالتی در شهرداري شیرازصورت نیاز اخذ مشاوره
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 .شهرداري شیراز "هیأت بدوي تخلفات اداري"بررسی تشکیل  -
 
 هاي مدیریتیي ساختار و فناوريهاي مرتبط با کمیتهفعالیت 
منوعیت ي اجرایی قانون منامهي آیین، به استناد اصالحیه"شوراي حفظ و ترویج زبان فارسی"اندازي بررسی موضوع راه -

 .کارگیري اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانهبه
 " یطیمحشوراي نظارت بر محتواي تبلیغات "بررسی موضوع  -
 .به پیشنهادهاي کارکنان امتیازبازنگري موضوع اختصاصِ   -
 ي نظام پیشنهادها.به سامانه "مسأله سیستم حل "بررسی پیشنهاد اضافه شدن  -

 
 ي سالمت اداري و صیانت از حقوق شهرونديکمیتههاي مرتبط با فعالیت 
 .ي صدور و استفاده از اوراق بستانکاريبررسی موضوع بهبود شیوه -
 .بررسی حقوق مردم در دسترسی آزاد به اطالعات -
 .ها با موضوع سالمت اداريهاي تحول اداري مناطق و سازمانهماهنگی بین کمیتهبرقراري  -
 .ها با موضوع سالمت اداريهاي تحول اداري مناطق و سازمانبررسی عملکرد کمیته -
 .ي ارزیابی سنوات کارکنان پیمانی و رسمیشناسی شیوهآسیب -
 .در شهرداري یا حمایت از آنهاگیري هاي نوپا و امکان شکلمطالعه و تحقیق در خصوص شرکت -
 .با رویکرد تکمیل و اصالح "منافع طرح تعارض "بررسی تخصصی  -
 ...رسانی و اجراي قوانین و مقررات مربوط به سالمت اداري، تخلفات اداري و بررسی و پیگیري اطالع -
 .بررسی تجارب سایر کشورها در خصوص مبارزه با مفاسد اداري و سازمان یافته -

 
  مدیریت کیفیت سیستم 
فناوري  اي،سازمانه و استقرار سیستم مدیریت کیفیت استاندارد در ISO 9001:2015ي استاندارد اخذ گواهینامه -

یت حمل و نقل مدیر –مدیریت حمل و نقل مسافر  -ها آرامستان –رهنگی، اجتماعی و ورزشی ف -اطالعات و ارتباطات 
 .حمل و نقل ریلی –بار 

هاي ازمانی حوزهس تعالی و اداري تحول جلسات در مشارکت طریق از مختلف هايحوزه فرآیند بهبود و در اصالحهمکاري  -
 مختلف شهرداري.

 .کاري هايدر راستاي استانداردسازي روالپیگیري انعقاد تفاهم نامه همکاري با اداره استاندارد  -
ونیک (پوشه الکتر ISO DOC, ISO RECرسانی  هاي شهرداري و بروزرل و پیگیري اقدام اصالحی سازمانکنت -

 مستندات شهرداري شیراز).
داشت گهنهاي تابعه و ارتقاي نظام مدیریت فرآیندهاي شهرداري شیراز و سازمان"تهیه طرح توجیهی جهت واگذاري پروژه  -

ه معاونت مالی و حوزبه شرکت پیمانکار و مکاتبه با  " ISO 9001:2015 و بروز رسانی نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر
 .اقتصادي جهت انعقاد قرارداد جدید با شرکت

نجام ممیزان، ا لیست ممیزي، برگزاري جلسه توجیهی جهتتهیه و تدوین برنامه ممیزي، انتخاب تیم ممیزي، تهیه چک -
 .گانهممیزي فرآیند خدمات شهري مناطق و در نهایت ارسال گزارش ممیزي مذکور به مناطق یازده
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 شرح جدول زیر: ه بهو ارسال گزارش به حوزه مربوط شهرداري مختلف هايفرآیندهاي حوزه انطباق عدم موارد ناساییش 
 

 یازده ده نُه هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک شرح /منطقه
 6 10 4 5 6 3 5 4 10 10 10 هاتعداد عدم انطباق

 13 14 10 15 10 22 17 10 8 14 13 تعداد اقدامات اصالحی

 
 شیراز هاي بهبود در شهرداريتشکیل و آموزش تیم 

 هاي بهبود در شهرداريتدوین دستورالعمل تیم -
 .شهرداري هاي تخصصی ممیزي داخلی و فرآیندکاوي با حضور اعضاي تیم بهبودهاي آموزشی و نشستبرگزاري دوره -
 سال نتایج بههاي بهبود و ارتوسط تیم " يشهرموضوع خدمات "گانه با انجام ممیزي داخلی شهرداري مناطق یازده -

 .هاي مناطقشهرداري
ي حاصل تجربه ي اجراي فرآیند پیشگیري و رسیدگی به تخلفات شهري، پیروي کلیپ آموزشی نحوهي اولیهتدوین نسخه -

 .از ممیزي داخلی
 
 
  و بهبود فرآیندهااصالح 
 

  و بهبود فرآیندهاي حوزه مالیاصالح 
ن آري و بهبود هاي شهرداري جهت بازنگمالی با حضور معاونین مالی و اقتصادي مناطق و سازمانبررسی فرآیندهاي  -

 فرآیندها
 رسانی و ارتباط با شهرونداني خدمات فرهنگی و اطالعتدوین فرآیندهاي ارایه -
 داري و نیز مدیریت امالكتدوین فرآیندهاي اجاره -
نطباق و ممیزي (رفع عدم ا ارزیابی شاخص استانداردسازي فرایندهاي سازمانیهمکاري با اداره ارزیابی عملکرد سازمانی، در  -

رزیابی عملکرد ر راستاي ادهاي احتمالی و نیز نقاط بهبود، هاي پایلوت و تهیه لیستی از موارد عدم انطباقداخلی) در حوزه
 سازمانی حوزه هاي شهرداري

طالعات و امان فناوري افزار ویژوال پارادایم و ارسال آن به سازنرمتدوین فرایند خرید جزء و خروج کاال و خدمات در  -
 افزار سیستم یکپارچه رایورز و حساب رایانسازي در نرمارتباطات به منظور پیاده

 
 بهبود فرآیندهاي خدمات شهرسازي و استقرار میز خدمت 

کار و ني ساختمانی، پایااستعالم، پروانهع موجود فرآیندهاي خدمات شهرسازي (سازي و ترسیم نهایی وضطراحی، مدل -
زارش گبود در قالب پیشنهادهاي به ارائهانجام اصالحات و  ،بررسی تخصصی و تحلیل نهایی فرایندهاعدم خالف) و سپس 

 تحلیلی
مچنین یافته و ه هاي تخصصی با موضوع فرآیندهاي خدمات شهرسازي، فرآیندهاي اصالحی و بهبودتدوین و ارائه گزارش -

شهرسازي و  بندي، به کمیسیوني زمانها و پیشنهادها جهت اصالح فرآیند بر اساس برنامهگزارش تحلیلیِ شناسایی گلوگاه
ي مدیریت توسعه ي شهردار و امور شوراي اسالمی شهر و معاونتمعماري شوراي اسالمی شهر و همچنین اداره کل حوزه

 .ي استانو سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریز
ازمان س؛ از قبیل هاي اجرایی به منظور استقرار میز خدمتنشست تخصصی بررسی تعامالت شهرداري شیراز و سایر ارگان -

 هاي استان فارسي بانکمیراث فرهنگی، اداره اوقاف، اداره پست، اداره ثبت اسناد و کلیه
دهاي خدمات تأمین اجتماعی جهت اصالح فرایننشست تخصصی جهت برقراري ارتباط سیستمی بین شهرداري و سازمان  -

 شهرسازي
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ی از مراجعان جهت بررسی تخصصی و انجام نظرسنج) 137ي (سامانهیابی و ارتباطات مردمی همکاري با اداره اطالع -
 33رسانی کارکنان دفاتر ماده ي خدماتدر خصوص نحوه )33 ماده ( خدمات شهرسازيدفاتر 

ي راهکار و اصالح هارای رایند اداره کل نظارت بر ساختمان، جهت شناسایی مشکالت موجود،ي گردش کار و فبررسی اولیه -
 فرایند آن حوزه

 
 بهبود فرایند حفاري 

 Visioافزار منر ي شهرداري درو کلی به تفکیک هر منطقه یجزئیند کنونیِ حفاري آترسیم گردشکار فرتحلیل و  -
 .پیشنهادي فرایند حفاري ترسیم گردشکار -
 .یندآي عمران و حفاري معاونت خدمات شهري جهت اصالح این فرهاي تخصصی با حوزهبرگزاري نشست -
 .ي معاونت خدمات شهرينشست تخصصی بررسی و اصالح فرایندهاي عمران و حفاري حوزه -
 "سمت د و تفکیک منطقه، واح"گانه به تهیه گزارش جامع از پرسنل حوزه معاونت خدمات شهري مناطق یازده -

 .آن وتحلیلتجزیه(کارشناس، کارگر و راننده) و 
 سازي و تحلیلطراحی، مدل  امالك سامانه ارزیابی "فرآیندهاي وضع موجود". 
 سازي و تحلیلطراحی، مدل  يشهردار حسابخوشباشگاه مؤدیان "فرآیندهاي وضع موجود ". 

 
 شهرداريهاي مرتبط با نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهادهاي فعالیت 
 شهرداري. پیشنهادهاي یو بررس یرشپذ يسامانه يرفع نقص و ارتقا -
 .عملکرد کارکنان یابیجهت ارز یشنهادهانظام پ يهاشاخص ینتدو  -
 .یشنهادهانظام پ ینکارکنان و رابط يو توانمندساز یابیبه کاربر اداره ارزش یشنهادهانظام پ يآموزش استفاده از سامانه  -
 داشِو پا یزجوا ی،رساناطالع يپسماند (زمان و نحوه یریتخالق با موضوع مد هايیدها يو فراخوان جشنواره یطراح -

 .برتر) یشنهادهايپ
 .1397سال ماه در بهمن " یشنهادهانظام پ یمل يجشنواره یننهم در یدوستاره تعهد به تعال يینامهگواه"کسب  -
 .)1396. (مربوط به سال داوراننفر از  112و  پیشنهاددهندگاننفر از  212پرداخت پاداش به  -
 
 هاي مختلف شهرداريهاي اجرایی در حوزهتدوین دستورالعمل 
 ي ساختار و فناوري مدیریتبررسی تخصصی دستورالعمل پاداش و ارسال آن به کمیته -
 شهرداري کارکنان هاي غذاییراي جلسات و وعدهي پذیرایی سالم بنامهي ابالغبررسی و تنظیم دستورالعمل تغذیه و تهیه -
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 هاعملکرد گروه بهبود روش
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 یعملکرد سازمان ارزیابی گروه 
   

  1397در نوروز  شدهانجاماقدامات: 
 هاي ورزشینوروزي و سالنهاي ها، کمپهاي ارزیابی عملکرد نوروزي جهت ارزیابی مناطق، سازمانتهیه شاخص -
 .زدر ایام نورو هاي شهرداري شیرازگانه و سازمانارزیابی اقدامات مناطق یازده -

 
 سازي مدل جامع نظام ارزیابی عملکرد سازمانیطراحی، تدوین و پیاده 
 قرار مورداستفادهو تعالی سازمانی  شدهتعیین اهداف به دستیابی منظوربه سازمانی در شهرداري شیراز عملکرد فرآیند ارزیابی -

ر اساس بهاي مختلف ارزیابی عملکرد و مدل يهبامطالعبا استفاده از اسناد فرادستی و همچنین  شدهطراحیگیرد. مدل می
زمانی بوده ر تعالی سابهاي ارزیابی عملکرد مبتنی سازي شده است. این مدل برگرفته از مدلنیازهاي شهرداري شیراز بومی

 استقرار و"، " ینفعانذتایج رضایت ن"، " یسازماندروناستقرار نظام ارزیابی عملکرد "، "رشد یادگیري و "داراي پنج بعد  و
امنه است. د " یازيمتاهزار "باشد و یک مدل می " یاتیعملنتایج "و  " یریتیمدهاي ها و دستورالعملبرداري از نظامبهره

يِ شهرداران د بر عهدهباشد. مسؤولیت اجراي نظام ارزیابی عملکرشهرداري شیراز می هايسازمانکاربرد آن، مناطق و 
 .ها بوده و ناظر اجرايِ آن، دفتر نوسازي و تحول اداري استمناطق، رؤساي سازمان

 
 :اجراي آزمایشی مدل ارزیابی عملکرد سازمانی 
 شامل پایلوت يهوزدر پنج حآزمایشی  صورتبههاي شهرداري، مدل مذکور در راستاي ارزیابی عملکرد سازمانی حوزه -

 شد. سازيپیاده، اجرا و اتاطالعات و ارتباط فناوريمدیریت پسماند و  هايسازمانهاي مناطق شش، نه و یازده و شهرداري
 مانی.تصویب مدل ارزیابی عملکرد ساز منظوربه " عملکردکمیته مدیریت "برگزاري نشست تخصصی با  -
پایلوت  هايحوزه عنوانبهفناوري اطالعات و ارتباطات و مدیریت پسماند  هايسازمانتعیین مناطق شش، نه و یازده و  -

 جهت اجراي آزمایشی این مدل.
 پایلوت هايمدیران مناطق و رؤساي سازمانارائه و ابالغ مدل ارزیابی عملکرد سازمانی مصوب به  -
 هايسازمانهاي پایلوت (حوزه هاي تخصصی معرفی مدل و دستورالعمل ارزیابی عملکرد سازمانی بهبرگزاري نشست -

 رشناسیفناوري اطالعات و ارتباطات و مدیریت پسماند و مناطق شش، نُه و یازده) در سطوح مدیریتی و کا
، در "رکنان کارضایت شغلی "و  "منطقه در  شدهارائهشهروندان از خدمات  یسنج یترضا"هاي نامهتوزیع پرسش -

 SPSSافزار در نرم شدهيآورجمعهاي هاي پایلوت در راستاي فرآیند ارزیابی عملکرد سازمانی و ثبت دادهحوزه
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  رجاییجشنواره شهید حضور در 
ز آن ارس در سال قبل اهاي اجرایی استان في عملکرد دستگاهبررسی و مقایسه باهدف سالههمهي شهید رجایی، جشنواره -

ل ي استانی در ساگردد. در بیست و یکمین دوره این جشنوارههاي عمومی و اختصاصی، برگزار میو بر اساس شاخص
صت ، از میان ش"ملکرد عهاي ارزیابی ترین امتیاز رشد شاخصبیش"، شهرداري شیراز موفق به کسب مقام برتر در 1397

 باشد:یم پذیرد به شرح زیریمدستگاه اجرایی استان فارس گردید. اقداماتی که در راستاي حضور در این جشنواره صورت 
هید رجایی در جشنواره ش"عملکرد هاي ارزیابی ترین امتیاز رشد شاخصبیش"عنوان مقام برتر در تقدیر از شهرداري شیراز به

 1397ل استان فارس: سا
 
 استقرار سامانه جامع ارزیابی عملکرد سازمانی 

همچنین آرشیو  واطالعات  با توجه به لزوم الکترونیکی شدن فرآیند ارزیابی عملکرد سازمانی و نیاز به تسریع فرآیند دریافت
ان را ایجاد ذکور این امکسامانۀ جامع ارزیابی عملکرد سازمانی به جهت دستیابی این اهداف طراحی گردید. سامانه م، هاآن
. قراردادوتحلیل یهتجزد هاي ارزیابی عملکرد را متناسب با نیازهاي سازمان مورهاي مرتبط با شاخصکه بتوان داده کندیم

 باشد. یشنماقابل براي افراد ذینفع ت،به اطالعا شدهیفتعررسی که نتایج حاصل برحسب سطح دست ياگونهبه
 
 ي خدمات شهري در حوزه ي شهرداريگانهارزیابی میدانی از مناطق یازده 
هاي عابر لهاي بهداشتی، پها، فضاي سبز، سرویسها، بوستانبازدید و ارزیابی میدانی از سطح شهر شاملِ وضعیت آسفالت -

به  ت موجودو ارسال گزارش تصویري از مشکالت و معضال گانه شهر شیرازدر محدوده مناطق یازده ،پیاده و ...
 هاآناقدام در جهت کاهش یا رفع  منظوربهمربوطه  هايسازمانهاي مناطق و شهرداري

 هبررسی اقدامات اصالحی صورت پذیرفت منظوربه يگانهیازدهبازبینی از سطح مناطق  -
 137هاي امور سامانۀ هاي مورد شکایت شهروندان در سطح شهر، در قالب گزارشاز مکان بازدید میدانی -
به دفتر  شدهانجامصالحی گانه و نیز اقدامات اصورت گرفته در سطح مناطق یازده یابیارز تهیه و ارسال گزارش تصویري از -

 شهردار شیراز و معاونت خدمات شهري
 گانههطق یازدقدامات اصالحی در راستاي کاهش معضالت موجود در سطح مناموفق در بحث ا هايحوزهتقدیر از  -
هاي اخصطراحی ش ر،هاي تخصصی با موضوعات، بررسی نتایج ارزیابی میدانی در سطح شهبرگزاري جلسات و نشست -

 و کمبودهاي بررسی و کاهش مشکالت باهدفهاي مربوط به حوزه معاونت خدمات شهري، ارزیابی میدانی و نیز شاخص
 موجود در سطح شهر

 
  33ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات شهرسازي (دفاتر ماده طراحی مدل(  مدل اساس برBSC1  مدل)

 کارت امتیازي متوازن):
شیراز به که خدمات شهرسازي شهرداري  بوده) 33هدف از طراحی و تهیه این مدل، ارزیابی دفاتر خدمات شهرسازي (ماده  

 است. شدهسپرده هاآن

 زیر است: مدل ارزیابی دفاتر خدمات شهرسازي شامل چهار بعد به شرح 

ها، بازدید فرآیندهاي داخلی: فرآیندهاي در حال انجام در دفتر و شامل ورود اطالعات صحیح، پاسخ استعالمات و گواهی -
 شود.برداري میو نقشه

 اي.کارکنان و رعایت اخالق حرفهبعد یادگیري و رشد: شرایط احراز  -
 صحت سنجی محاسبات مالی و اسناد مالی. بعد مالی: -

                                                   
� Balanced scorecard 
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 افزاري موردنیاز دفاتر.افزاري و نرمو تأمین نیازهاي سخت رجوعارباببعد مشتریان: سنجش از طریقِ رضایت و تکریم  -
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	هدف از طراحی و تهیه این مدل، ارزیابی دفاتر خدمات شهرسازی (ماده 33) بوده که خدمات شهرسازی شهرداری شیراز به آنها سپردهشده است.
	مدل ارزیابی دفاتر خدمات شهرسازی شامل چهار بُعد به شرح زیر است:
	- فرآیندهای داخلی: فرآیندهای در حال انجام در دفتر و شامل ورود اطلاعات صحیح، پاسخ استعلامات و گواهیها، بازدید و نقشهبرداری میشود.
	- فرآیندهای داخلی: فرآیندهای در حال انجام در دفتر و شامل ورود اطلاعات صحیح، پاسخ استعلامات و گواهیها، بازدید و نقشهبرداری میشود.
	- فرآیندهای داخلی: فرآیندهای در حال انجام در دفتر و شامل ورود اطلاعات صحیح، پاسخ استعلامات و گواهیها، بازدید و نقشهبرداری میشود.
	- بُعد یادگیری و رشد: شرایط احراز کارکنان و رعایت اخلاق حرفهای.
	- بُعد مالی: صحت سنجی محاسبات مالی و اسناد مالی.
	- بُعد مشتریان: سنجش از طریقِ رضایت و تکریم اربابرجوع و تأمین نیازهای سختافزاری و نرمافزاری موردنیاز دفاتر.
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