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 دفتر نوسازي و تحول اداري 
 
 اداره ارزیابی عملکرد سازمانی 
 برگزاري هفتمین دوره جشنواره مهر خدمت 

شنواره مهر شوراي اسالمی شهر شیراز، هفتمین دوره ج 24/7/91ش/الف مورخ /29748در راستاي اجراي مصوبه شماره 
اسالمی شهر شیراز تقدیر  برگزیده شهرداري و شوراي ناننفر از کارک 370برگزار و طی آن از بیش از  98 ماهبهمندر خدمت 

 به عمل آمد.
پاداش  و ري جشنوارهگیري در خصوص نحوه برگزاخدمت جهت هماهنگی و تصمیمبرگزاري جلسات ستاد جشنواره مهر  -

 برگزیدگان 
م گزاري مراسسازي ملزومات برو فراهم برگزاري جلسات کمیته اجرایی جشنواره جهت اجراي مصوبات ستاد جشنواره -

 جشنواره
اقتصادي جهت  اونت مالی وسرمایه انسانی و معاداره کل  ،المللبرگزاري جلسات هماهنگی با اداره کل ارتباطات و امور بین -

زاري و زرو سالن برگبرگزاري مراسم جشنواره (تدوین فهرست برگزیدگان جشنواره، انعقاد قرارداد رمقدمات سازي فراهم
، تهیه کلیپ برداريفیلمپذیرایی، هماهنگی با قاري و مجري، تجهیزات صوتی و تصویري، پوشش تصویري مراسم و 

 جشنواره، ساخت تندیس و المان جشنواره) نامهدعوتچاپ پوستر و تقدیرنامه و  جشنواره،
اطات و امور از طریق اداره کل ارتب نامهدعوت و پیگیري طراحی و تهیه المان جشنواره، تندیس، لوگو، پوستر، تقدیرنامه -

 المللبین
ر، مدیران ارشد شرکت در جشنواره جهت برگزیدگان جشنواره، اعضاي شوراي اسالمی شه نامهدعوتتهیه و توزیع  -

 شهرداري 
 برگزیده جشنواره نانتهیه پاورپوینت معرفی کارک -
 98 ماهبهمن 17برگزاري مراسم هفتمین دوره جشنواره مهر خدمت در تاریخ  -

 
  شیرازابالغ دستورالعمل جامع ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداري 

یید در کمیته عرفی و تأمدر راستاي استقرار نظام ارزیابی عملکرد، دستورالعمل جامع ارزیابی عملکرد شهرداري شیراز پس از 
 هاي شهرداري ابالغ شد.حوزه تمامیبهبا امضاي شهردار شیراز جهت اجرا  98 مردادماهمدیریت عملکرد، در 

 
 د سازمانی شهرداري شیرازاستقرار دستورالعمل جامع ارزیابی عملکر 

ت معرفی و تشریح ، جلسا98 آذرماهدر راستاي استقرار دستورالعمل جامع ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداري شیراز، از شهریور تا 
 این دستورالعمل در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی برگزار شد.

 شوراي معاونینمعرفی و تشریح دستورالعمل جامع ارزیابی عملکرد سازمانی در  -
 معرفی و تشریح دستورالعمل جامع ارزیابی عملکرد سازمانی در نشست شهرداران مناطق -
 هامعرفی و تشریح دستورالعمل جامع ارزیابی عملکرد سازمانی در نشست رؤساي سازمان -
ک از یی در هر انجلسات آموزشی و توجیهی در سطح مدیران و کارشناسان مناطق با حضور اداره ارزیابی عملکرد سازم -

 گانه برگزار گردید.مناطق یازده
 هاجلسه آموزشی و توجیهی جهت نمایندگان ارزیابی عملکرد سازمان -
 جلسه آموزشی و توجیهی جهت نمایندگان ارزیابی عملکرد مناطق -
 بررسی دستورالعمل طی دو جلسه با مدیران حوزه شهردار -
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 1397ره ارزیابی سال هاي شهرداري شیراز؛ دوارزیابی عملکرد حوزه 

هاي شهرداري و ر حوزهدر راستاي استقرار دستورالعمل جامع ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداري شیراز، جهت ایجاد آمادگی د
امه عملکردي طی جلسات اجرا شد و نتایج کلی و نمونه کارن 1397هاي سال گزارش به شهردار محترم، این دستورالعمل با داده

 گردید. هارائریزي و توسعه سرمایه انسانی شهردار و معاون برنامه مقامقائمردار شیراز، جداگانه به شه
 
 1398هاي شهرداري شیراز؛ دوره ارزیابی سال ارزیابی عملکرد حوزه 
ق و عملکرد مناط جلسه حضوري اجراي محور استقرار ارزیابی عملکرد درون واحدي با نمایندگان ارزیابی 46برگزاري  -

 هاسازمان
 هابرگزاري جلسات بازآموزي و توجیهی جهت نمایندگان ارزیابی عملکرد مناطق و سازمان -
 المللنفعان با اداره کل ارتباطات و امور بینهاي محور رضایت ذيبرگزاري جلسات هماهنگی سنجش شاخص -
 تیحور نتایج عملیاهاي مبرگزاري جلسات هماهنگی با دفتر برنامه و بودجه جهت دریافت امتیاز شاخص -
 هاي دستورالعملهاي مرجع امتیاز شاخصهاي مورد ارزیابی در خصوص حوزهرسانی به حوزهاطالع -
 هابه حوزه 98اجراي ارزیابی عملکرد سال  بنديزماناعالم برنامه  -

 
 1399اول سال  ماههششهاي شهرداري شیراز؛ دوره ارزیابی ارزیابی عملکرد حوزه 

ذیرد، هماهنگی پکرد صورت هاي مورد ارزیابی بایستی پیش از شروع دوره ارزیابی عملکه توافق عملکردي با حوزهبا توجه به این
 98 اسفندماهر د 1399اول سال  ماههششها جهت دوره رسانی جهت دریافت اهداف و انتظارات عملکردي حوزهو اطالع

 ها اعالم گردید.به حوزهمرتبط  بنديزمانصورت پذیرفت و برنامه 
 
 هاي کشور ارزیابی عملکرد شهرداري شیراز در راستاي اجراي نظامنامه ارزیابی عملکرد شهرداري

 ها) و دهیاري هاشهرداري(ابالغی سازمان 
بر  1397سال ی ره ارزیابهاي کشور، جهت ارزیابی عملکرد شهرداري شیراز در دوپیرو ابالغ نظامنامه ارزیابی عملکرد شهرداري

 هاي این نظامنامه، اقدامات زیر صورت پذیرفت:اساس شاخص
 يشهردار يهابه حوزه نظامنامه يهاابالغ شاخص -
 اطالعات و مستندات يآورجهت جمع يشهردار يهاحوزه یندگاننمابا  یهیتوج یتخصص يهانشست يبرگزار -
 يارسال آن به استاندار جشنواره و یابیارز يهامستندات در خصوص شاخص آوريجمع -
 
 اجراي کانون ارزیابی مدیران 

رورش، تیک جهت پهاي جشنواره شهید رجایی، با هدف ایجاد روش سیستماهاي تحول اداري و شاخصدر راستاي اجراي برنامه
 رفت:ذیصورت پ انتخاب و انتصاب مدیران شایسته در شهرداري شیراز، جهت اجراي کانون ارزیابی مدیران اقدامات زیر

 آوري مستندات قانونی و نیازسنجی پروژهانجام مطالعات اولیه، جمع -
 تأییدشدههاي داراي صالحیت فراخوان عمومی جهت تدوین مستندات انتخاب مجري از میان شرکت -
 تدوین شرح خدمات پروژه -
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  هاروشگروه بهبود 
 

 تحول اداري در شهرداري شیرازهاي نظارت بر اجراي برنامه 
 

 ها.و ابالغ به حوزه 98سال  يتحول ادار يهامرتبط با برنامه يهاشاخص ینتدو یه،ته 
 یازها (در صورت نحوزه یسازمان یو تعال يدر جلسات تحول ادار شرکت.( 
 هاها و پروژههدر فرمت خاص و مطابق با برنام شدهانجامماهه اقدامات گزارش شش هايفرم 
 
  93 /5/3مورخ  11852/93/206ابالغ ریاست محترم جمهور به شماره ( یریتمدشوراي راهبري توسعه( 
و  يه، اصالح نظام ادارو نقشه را ينظام ادار یکل هايیاستنمودن س ییمناسب جهت اجرا سازوکارهاي یطراح منظوربه

با مسائل  مرتبط یتخصص هايیتهکم یسامانده یزو ن یباالدست ینمقرر در قوان یفو وظا یفتکال يفراهم نمودن اجرا ینهمچن
مدیریتی، کمیته  هاياوريو فن(کمیته ساختار  گانهپنج یتخصص هايیتهو کم یریتتوسعه مد يراهبر يشورا ي،و ادار یریتیمد

ه مدیریت ردم، کمیتمتوسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي، کمیته سرمایه انسانی، کمیته سالمت اداري و صیانت از حقوق 
 :باشدمی یرشورا به شرح ز یناز مصوبات مرتبط با ا یرفت. برخشکل گعملکرد) 

 آن یصجهت رفع مشکالت و نقا گیريتصمیمو  يشهرساز هاياستعالمسامانه  یبررس -
 هاسازمانعملکرد مناطق و  یابیدستورالعمل ارز یینها بررسی -
  يشهردار یساختار سازمان يبازنگر هايسیاست تدوین -
 يساختار واحد حفار و فرآیندو اصالح  بررسی -
 )PMISپروژه ( یریتموارد مرتبط با سامانه اطالعات مد بررسی -
 هاآرامستان مدیریت سازمان نانبه کارک یشغل یژهو یطشرا بررسی -
 هاسازماناساسنامه  بررسی -
 منطقه باغات  یجاددر خصوص ا بررسی -
 يمعمار و ياز سازمان عمران به معاونت شهرساز یرودر خصوص انتقال ن بررسی -
 سازمان مستقل یجادا سبز و يمنظر و فضا یما،از سازمان س يسازیباواحد ز یکتفک در خصوص بررسی -
 يعاونت شهرسازمبه  يمعمار و يعمران، شهرساز هايتخصصاز سازمان عمران با  یرون 100در خصوص انتقال  بررسی -

 يو معمار
 سبز يحوزه فضا موردنیاز یروهاين و انتقال يسبز شهر يمنظر و فضا یما،اساسنامه سازمان س نویسپیش یبررس  -

 
 ي سالمت اداري و صیانت از حقوق شهرونديکمیتهمرتبط با  هايفعالیت 
 يحقوق شهروند نامهو تصویب يسالمت ادار هايشاخص يدر خصوص اجرا يشهردار هايمجموعهعملکرد  یابیارز -
 اجرا آن يبرا یگیريو پ يشهردار هايحوزه یهبه کل يتحول ادار هايبرنامهو ابالغ  تدوین -
 طرح در جلسات يفساد برا هايگلوگاه احصا -
 
  سیستم مدیریت کیفیت 
  یازمانس یو تعال يمشارکت در جلسات تحول ادار یقمختلف از طر يهاحوزه فرآینددر اصالح و بهبود  يهمکار -
 .يکار هايفرآیند ياستانداردساز يبا اداره استاندارد در راستا يهمکار نامهتفاهمانعقاد  پیگیري -
مستندات  یک(پوشه الکترون ISO DOC, ISO REC یرسان و بروز يشهردار يهاسازمان یاقدام اصالح یگیريو پ کنترل -

 ).یرازش يشهردار
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 يبرگزار یزي،مم یستلچک یهته یزي،مم یم، انتخاب تيشهردار زیرمجموعه يهاسازمان یزيبرنامه مم ینو تدو تهیه -
 درنهایت و و اقتصادي یمال معاونت ی،عمران یشگاه،آزما ،ریزيبرنامه هايفرآیند یزيانجام مم یزان،جهت مم یهیجلسه توج

 مربوطه. يهاسازمانمذکور به  یزيارسال گزارش مم
 پسماند یریتدر سازمان مد یخانگ و خشکدفن پسماند تر  هايفرآیند ممیزي -
 در سطح شهر يو تحت تملک شهردار یخصوص هايپارکینگ یریتمد ممیزي -
 يتحت نظارت شهردار یرازسطح شهر ش هايپارك استانداردسازي ممیزي -
 هه حوزه مربوطبو ارسال گزارش  یزيمم فرآینددر  يمختلف شهردار يهاحوزه هايفرآیندموارد عدم انطباق  شناسایی -
 
 شیراز شهرداريهاي بهبود در تشکیل و آموزش تیم 

 يبهبود در شهردار هايیمدستورالعمل ت ینتدو -
وسط ردم و... تاز حقوق م یانتطرح ص یزيمم ي،با موضوع خدمات شهر گانهیازدهمناطق  يشهردار یداخل یزيمم انجام -

 مناطق. هاييبه شهردار یجبهبود و ارسال نتا هايیمت
 
  هافرآیندو بهبود اصالح 

 هاي حوزه مالیفرآیندو بهبود اصالح  -الف 
 هانآو بهبود  يرجهت بازنگ يشهردار يهامناطق و سازمان يو اقتصاد یمال ینبا حضور معاون یمال هايفرآیند یبررس -
 امالك مناطق  یریتمد هايفرآیند ینو تدو بررسی -
اطالعات و  ين فناوربه سازما و ارسال آن Visual Paradigmافزار جزء و خروج کاال و خدمات در نرم یدخر فرآیند تدوین -

 یانو حساب را یورزرا یکپارچه یستمافزار سدر نرم سازيیادهپ منظوربهارتباطات 
 .“امالك یابیسامانه ارز” وضع موجود هايفرآیند یلو تحل سازيمدل طراحی، -
 .“يحساب شهردارخوش یانباشگاه مؤد”وضع موجود  هايفرآیند یلو تحل سازيمدل طراحی، -

 
 هاي خدمات شهريفرآیندبهبود  -ب 
 حفاري فرآیند 

از  یزيانجام مم ،هاحفاريت موجود یمستندات از مشکالت وضع یهته یراز،سطح شهر ش هايحفارياز  یدانیم یدبازد -
 دم انطباق عو ارسال به مناطق جهت رفع موارد  یزيگزارش مم یهته ،گانهیازدهمناطق  يحفار يواحدها

  يو ارسال به معاونت خدمات شهر هاحفاريموجود  یراداتاز ا یگزارش کل تهیه -
 يحفار فرآیندجهت اصالح  يمعاونت خدمات شهر يعمران و حفار يبا حوزه یتخصص يهانشست برگزاري -
  يحفار فرآیندبر  تردقیقجهت نظارت  يحفار یاتنظارت بر عمل لیستچک اصالح -
 و ابالغ به مناطق هاحفاري یابیدستورالعمل نظارت و ارز تهیه -
 
 هاپارك در يباز یزاتتجه سازياستاندارد فرآیند 

 بازدید میدانی از تجهیزات بازي سطح شهر شیراز -
 هاپاركدر تهیه مستندات از مشکالت وضعت موجود وسایل و تجهیزات بازي   -
 ارسال گزارش ممیزي به مناطق جهت رفع موارد عدم انطباق -

 
 137 فرآیند -ج 

  Visual Paradigm افزارنرمدر  137 فرآیند مستندسازي -
 مذکور فرآیندجهت اصالح  المللبینتخصصی با کارشناسان اداره کل ارتباطات و امور  هاينشستبرگزاري  -
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 هاي وضع موجود داخل شهرداريفرآیندتهیه  -د 
هرسازي و دفتر شکنترل و نظارت بر سیستم یکپارچه  هايحوزهو تخصصی بین  کارشناسیجلسه  256طی برگزاري  -

خدمات  دي پروژه جمع سپارينبنفر ساعت کار گروهی و مدام، برنامه زمان1277 نوسازي و تحول اداري و
(که از  Visual Paradigm افزارنرمشناسایی و با استفاده از حوزه شهرسازي  فرآیندو زیر  فرآیند 45شهرسازي، 

 .) مستند گردیدباشدمی BPMN2مبتنی بر استاندارد  فرآیندهاجدیدترین ابزارهاي مستندسازي و اصالح 
 
  هاي وضع موجودفرآیندلیست 
  یاصل يهافرآیند )1(

 صدور استعالم فرآیند -
 اخذ پروانه فرآیند -
 صدور گواهی عدم خالف فرآیند -
 کاریانپاصدور  فرآیند -

 یندهافرآ یرز )2(
 يجار-موقت هايدرخواست یفتکل یینتع -
 ثبت درخواست -
 کنترل برو کف فرآیند -
 سبز يفضا فرآیند -
 ارسال به گردش پرونده اعتبارسنجی -
 کد دهی فرآیند -
 ماده صد یونکمس فرآیند -
 گردش پرونده فرآیند -
 بردارينقشهو  یدبازد فرآیند -
 خالف یینتع یلتحل فرآیند -
 کنترل محاسبات درآمد فرآیند -
 يمنطقه بند یمتق يخطا یبررس فرآیند -
 يمحاسبه عوارض نوساز فرآیند -
 کنترل ضابطه فرآیند -
 ابطال درخواست فرآیند -
 یموافقت اصول فرآیند -
 بنا یفیتک فرآیند کنترل -
 يو معمار يشهرساز یونکمس فرآیند -
 خطیتک فرآیند نقشه -
 صدور استعالم فرآیند -
  یساتتاس یاو  يمعمار یهانجام اصالح فرآیند -
 هادرخواست یگیريدر حرائم و پ يکاربر یینتع فرآیند -
 یلیطرح تفص یهته فرآیند -
  یصدور موافقت اصول فرآیند -
 یانکارجهت صدور پا نشانیآتش فرآیند -
 جهت صدور پروانه نشانیآتش فرآیند -
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 جهت عدم خالف نشانیآتش فرآیند -
 و چکر یساتدفترچه تاس ییدو تا یهته فرآیند -
 سازه یدفترچه محاسبات ییدو تا یهته فرآیند -
 سازه نگهبان موقت فرآیند -
 عوارض یشصدور ف فرآیند -
 سازيمقاوم فرآیند -
 امالك یزيمم فرآیند -
 یو فرم اول دفترچه محاسبات یهکسر سهم فرآیند -
 يآجر هايساختمانناظر  ینمهندس گیريگزارش فرآیند -
 یو بتن يفلز هايساختمانناظر  ینمهندس گیريگزارش فرآیند -
 اخذ مهر سبز فرآیند -
 امور شهر فرآیند -
 صدور پروانه یرانمد ییدتا فرآیند -
 پروانه یلتحل فرآیند -
 نام مالک ییرتغ فرآیند -
 و صدور پروانه يکاربر ییرستاد باغات تغ فرآیند -
 / عدم خالف یانکارستاد باغات صدور پا فرآیند -
 صدور پروانه فرآیند -
 یانکارسبز پا يفضا فرآیند -
 کنترل نقشه فرآیند -
 صدور پروانه يشهرساز یشهگ فرآیند -
 ساختگاه یکژئوتکن مطالعات -
 امالك یریتمد فرآیند -

 
   داخل شهرداري بهبودیافتههاي فرآیندتهیه 

 هايحوزه ینب یتخصص و یجلسه کارشناس 65 يبرگزار یط هاآنهاي بهبودیافته و اجراي فرآیندمجدد  سازيمدلبهبود و 
 )فرآیند 7( يو تحول ادار يو دفتر نوساز يشهرساز یکپارچه یستمکنترل و نظارت بر س

 صدور استعالم آپارتمانی مسکونی فرآیند -
 پایان کار هايساختمانو  غیرمسکونیم آپارتمانی الصدور استع فرآیند -
 پیشگیري از تخلفات ساختمانی فرآیند -
 بردارينقشهبازدید و  فرآیند -
 صدور پروانه و موافقت اصولی فرآیند -
 ارائه نقشه–صدور پروانه  فرآیند -
 صدور پایانکار و گواهی عدم خالف فرآیند -
 

  در فاز اول پروژه آپارتمان مسکونی شدهانجامبهبودهاي 
 شروط) یع(تجم هافرآینددر  هاکنترلکاهش  -
 مشخص) يتمرکز اجرا در واحد یا هافعالیت یع(تجم هافعالیتتعداد  کاهش -
  یتاحراز مالک حذف -
  بردارينقشهو  یکارشناس حذف -
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 حذف مراجعه شهروند -
  بردارينقشهو  یثبت درخواست و کارشناس ینههز حذف -
 هادرخواستمراحل ثبت  سازيشفاف -
 یشترجهت کنترل ب فرآیند هايگامکردن  دارزمان -
 

 جهت استقرار استاندارد  ریزيبرنامهISO 45001 در شهرداري شیراز 
 یلوتپا صورتبه یکمنطقه  يجلسات متعدد در شهردار يبرگزار -
 بهبود  یماز فعاالن ت سازيپیاده هايتیم تشکیل -
  یکدر منطقه  یردرگ هايحوزه سازيپیادهجهت انجام و  ریزيبرنامه -
 یکمنطقه  يدر شهردار هاریسک ییمرتبط و شناسا نانکارک آموزش -

  
 هاي مختلف شهرداريهاي اجرایی در حوزهتدوین دستورالعمل 
 مدیریت هايفناوريي ساختار و بررسی تخصصی دستورالعمل پاداش و ارسال آن به کمیته -
 هرداريش نانکارک هاي غذاییدهپذیرایی سالم براي جلسات و وع ينامهابالغي بررسی و تنظیم دستورالعمل تغذیه و تهیه -
 و عمرانی بررسی و تنظیم دستورالعمل مواجهه با بارندگی و ارسال آن به معاونت فنی -
 و ارسال آن به مدیرکل حوزه شهردار تنظیم دستورالعمل روش اجرایی کمیته لوایح بررسی و -

 
 مرتبط با نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهادهاي شهرداري هايفعالیت 

 شهرداري پیشنهادهاي یو بررس یرشپذ يسامانه يرفع نقص و ارتقا -
 نظام پیشنهادهاپیگیري قرارداد پشتیبانی و توسعه سامانه  -
 ناني کارکییدیه پیشنهادهاأبه کاربر امور اداري جهت صدور ت یشنهادهانظام پ يآموزش استفاده از سامانه -
 سازمانی مسائلشهرداري جهت دریافت  هايحوزهمکاتبه با تمامی  -
 محور مسئلهو اجراي نظام پیشنهادهاي  بندياولویتسازمانی و  مسائلبررسی  -
 یشنهادهاپ یو بررس یرشپذو بازنگري دستورالعمل نظام  نویسپیشتهیه  -
 .)1397(مربوط به سال  داوراننفر از  97و  پیشنهاددهندگاننفر از  232پیگیري پرداخت پاداش به  -
 تخصصی هايکارگروهپیشنهاد توسط  714یید أپیشنهاد رسیده و ت 2473بررسی  -
 98در سال  اجراشدهپیشنهاد  57بررسی و ثبت  -

 
 تشکیالت گروه 

 
 اصالح ساختار سازمانی شهرداري شیراز 

 تغییر جایگاه ساختاري اداره ورزش و تفریحات سالم –الف 
اختار و سالم، س تیحااداره ورزش و تفر يساختار یگاهجا ییردر خصوص تغ یو ورزش یاجتماع ی،درخواست معاون فرهنگپیرو 

 ياشور يعضاو ا یو ورزش یاجتماع ی،با کارشناسان سازمان فرهنگ یجلسه کارشناس ینچند یواحد مذکور ط یفشرح وظا
 یران به زسازم یِشو ورز يهنر ی،معاونت فرهنگ یرمجموعهاز ز مسال یحاتو مقرر شد اداره ورزش و تفر یشهر بررس یاسالم

 یابد.سازمان انتقال  یسرئ یمنظر مستق
 

 ونقلحملایجاد سازمان مدیریت و مهندسی شبکه  –ب 
و  یهته یسجلسه کارشنا نیچند یو دستور شهردار محترم اساسنامه سازمان مذکور ط یکو تراف ونقلحملدرخواست معاون  یروپ

 .یدارسال گرد یکو تراف ونقلحملبه معاونت  ییدجهت تا
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 جایی ساختار آزمایشگاه فنی خاكجابه –ج 
الزم  هايیررسخاك، پس از ب یفن یشگاهختار آزماسا ییجادر خصوص جابه يشهردار یو عمران یدرخواست معاون فن یروپ

 .یدو ارسال گرد یهپاسخ مربوطه ته
 

 در مناطق یکواحد تراف یفساختار و شرح وظاتهیه و تدوین  –د 
ه و با توجه ب يطق شهرداردر منا یکو تراف ونقلحملواحد  اندازيراهدر خصوص  یرازشهر ش یاسالم ينامه شورا یروپ

کارشناس  انتقال شنهادیو پ یهکارشناس مربوطه ته یفشرح وظا ید،ساختار جد یجادبر ا یمبن یالتیضوابط تشک هايمحدودیت
مربوطه پاسخ  هايیگیريپبه مکاتبات و  ین. همچنیدگرد ارائه یکمک یرويا دو نی یکنظر شهردار منطقه و استفاده از  یربه ز

 داده شد.
 

 شوییپولمبارزه با و  يدارمتناظر با واحد خزانه يساختارها بررسی –ه 
با مجموعه  یور، جلسات کارشناسوزارت کش ياز سو هاشهرداريدر  شوییپولو مبارزه با  يدارخزانه يهاابالغ دستورالعمل یروپ

د مذکور ساختار موار و یگاهکشور در خصوص جا هايیاريو ده هاشهرداريبرگزار و سپس با سازمان  يو اقتصاد یمعاونت مال
 .یدمکاتبه گرد

 
 بحران یفرمانده يساختار مناسب برا بررسی و مطالعه -و 

 هايیاريو ده هاريشهردابا سازمان  ینو همچن یدگرد ینو تدو یهبحران ته یستاد فرمانده یشنهاديپ یفو شرح وظا ساختار
 .گردیداداره مطالعات بحران به اداره کل مکاتبه انجام  يکشور در خصوص ارتقا

 
 یشنهادياساسنامه پ ینسبز و تدو ياز فضا یباسازيموضوع ز يجداساز یحهال نویسیشپ تهیه –ز 

 مربوطه
در  يهرشسبز  يضافمنظر و  یما،از سازمان س یباسازيز یکبر تفک یمکاتبات صورت گرفته و دستور شهردار محترم مبن پیرو

 رائهاشهر  یالماس يو به شورا یهمربوطه ته یحهو ال یبررس یجلسات متعدد کارشناس یسازمان مستقل، موضوع ط یکقالب 
 رائهاو  یهته ی،خصصتو  یجلسات کارشناس يپس از برگزار یزجداگانه ن اندو سازم یشنهاديپ هاياساسنامه ینهمچن یدگرد

 گردید.
 

 اداره شهر دوستدار کودك یلتشک بررسی –ح 
به  وردنظرمموضوع  ،يو معمار يمکاتبه معاونت شهرساز یزشهر و ن یاسالم يشورا یو اجتماع یفرهنگ یسیونکم یشنهادپ پیرو

 يو معمار يزه معاونت شهرساکار براه ارائهنامبرده و  یسیونبه کم نامهپاسخو ضمن ارسال  یهمراه دستورالعمل مربوطه بررس
 قرار گرفت. گريبازن دستور کارموضوع در  ي،شهردار

 
 يهادکل ی،اجتماع دیدگانیبآس ی(اداره سامانده يساختار حوزه معاونت خدمات شهر بازنگري –ط 

 )یسطح هايآب و يحفار ی،مخابرات
با  یمکاتبات ینچنهم و یموارد مذکور بررس ي،ساختار معاونت خدمات شهر ییربر درخواست تغ یدستور شهردار محترم مبن پیرو

 .باشدیم یدر دست بررس یجمربوطه انجام گرفت و نتا يهاحوزه
 

 بار ونقلحمل یریتبه سازمان مد يمسافربر هايیانهپا یریتمد جابجایی – ي
بار، موضوع  ونقلحمل یریتدمسافر و انتقال آن به سازمان م ونقلحملاز سازمان  هایانهپا يدرخواست جداساز یافتاز در پس

 ساختار قرار گرفت. يو در دستور کار بازنگر یبررس یجلسات متعدد کارشناس يپس از برگزار
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 شهر یاسالم يشورا يهامرکز پژوهش یشنهاديساختار پ تهیه –ك 
 یکارشناس ات متعددجلس یها، ساختار مذکور طساختار مرکز پژوهش ینو تدو یهبر ته یشهر مبن یاسالم يدرخواست شورا پیرو

 .یدگرد ارائهمربوطه  یجو نتا یهته
 

 یو ورزش یاجتماع ی،ساختار سازمان فرهنگ بررسی –ل 
و  یتماعاج ی،هنگساختار فر یتوضع ینو آخر یگاهشهر درخصوص جا یاسالم يشورا یو اجتماع یفرهنگ یسیونمکاتبه کم پیرو

 .یدردگنامه ارسال  یو ط یهالزم، گزارش مربوطه ته هايبررسیپس از انجام  ي،در مجموعه شهردار یورزش
 

 یو عمران ینبه معاونت ف يشهردار يحوزه معاونت خدمات شهر يامور عمران و حفار ییجاجابه -م 
 يشهردار

 یشناسکار ات متعددجلس یموضوع مربوطه ط ي،بر انتقال واحد حفار یمکاتبات صورت گرفته و دستور شهردار محترم مبن پیرو
 .یدگرد یهشهردار محترم ته ينامه جهت اقدامات الزم با امضا نویسیشو پ یبررس

 
 يدر شهردار یمحرا یریتساختار مد بررسی –ن 
در دستور  بانیمرح ینواح ياندازو راه یموضوع بررس یم،شهر درخصوص ساختار حفاظت حرا یمحترم اسالم يدستور شورا پیرو

 .گردیدکار قرار گرفت و مکاتبات الزم انجام 
 

 یساختار اداره بازرس بررسی –س 
ستور کار دوضوع در م یدر ساختار آن اداره کل، ساختار مذکور ضمن بررس يبر بازنگر یمبن یدرخواست اداره کل بازرس پیرو

 قرار گرفت. يبازنگر
 

 شهر یاسالم يشورا یفساختار و شرح وظا تدوین –ع 
د با لسات متعدج يو برگزار یزنیپس از را ،شهر یاسالممحترم  يمدون شورا یفتوجه به عدم وجود ساختار و شرح وظا با

 ارائهو  آماده یش،یراو ینپس از چند یشنهاديپ یفساختار و شرح وظا ،شهر یاسالم يمحترم برنامه و بودجه شورا یسیونکم
 .یدگرد

 
 ساختار يبازنگر هايیاستس نویسیشپ ینتدو 

 .یدگرد ارائهو  هیته یریتتوسعه مد يراهبرد يدر شورا یبطرح و تصو منظوربهساختار  يبازنگر هايیاستس نویسپیش
 
 و اعالم نظر به  یالتیو ضوابط تشک يوابسته به شهردار يهاسازمان یپاساسنامه ت يالگو یبررس

 هایاريو ده هاشهرداريسازمان 
رفت و گقرار  موردبررسیها سازمان یلتشک یطو شرا يشهردار یالتیضوابط تشک ها،یاريو ده هاشهردارينامه سازمان  پیرو

 .گردیدبه سازمان نامبرده ارسال  ینقطه نظرات اصالح
 
 هاشرکتقالب اساسنامه  سازيیکسان 

 یپ، اساسنامه تشهرهانکال یرشرکت وابسته به سا یناساسنامه چند یبررس یزو سوابق موجود و ن یمستندات قانون یاز بررس پس
 .یدگرد یهته يشهردار يهااساسنامه شرکت ینجهت تدو یشنهاديپ
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 یارتیو ز يشرکت گردشگر یشنهادياصالح اساسنامه پ 
ه ب یبهت تصوج درنهایتشهر اصالح و  یاسالم يو شورا يبا مجموعه شهردار یجلسه کارشناس ینچند یمذکور ط اساسنامه

 .یدرا ارسال گردشو
 
 يشرکت خدمات موتور یشنهادياصالح اساسنامه پ 

ه ب یبهت تصوج درنهایتشهر اصالح و  یاسالم يو شورا يبا مجموعه شهردار یجلسه کارشناس ینچند یمذکور ط اساسنامه
 .یدشورا ارسال گرد

 
 يقطار شهر يبردارشرکت بهره یشنهادياصالح اساسنامه پ 

ه ب یبهت تصوج درنهایتشهر اصالح و  یاسالم يو شورا يبا مجموعه شهردار یجلسه کارشناس ینچند یمذکور ط اساسنامه
 .یدشورا ارسال گرد

 
 مقیاسبزرگ يهاشرکت پارك یشنهادياصالح اساسنامه پ 

ه ب یبهت تصوج درنهایتشهر اصالح و  یاسالم يو شورا يبا مجموعه شهردار یجلسه کارشناس ینچند یمذکور ط اساسنامه
 .یدشورا ارسال گرد

 
 شهر راز مطابق با اساسنامه آن يشرکت جهان نما یو اهداف فعل یتفعال یبررس 

و  یرهمد تیأه يعضااسهامداران،  یف،اهداف، وظا یبر بررس یمبن یانسان یهو توسعه سرما یزيردرخواست معاون برنامه پیرو
 .یدگرد ارائهو  یهمربوطه ته یلیشهر راز، گزارش تحل يشرکت جهان نما یانسان یروين
 
 دار آن استسهام یرازش يکه شهردار هاییشرکت یتوضع یبررس 

 ي،خارج از شهردار يهاکتسهام در شر یزانو م یگاهجا یینبر تع یمبن یانسان یهو توسعه سرما یزيردرخواست معاون برنامه پیرو
 .یرفتصورت پذ یو اداره کل حقوق يو اقتصاد یبا معاون مال يامکاتبه

 
 یرهمد یأتدر ه يشهردار یرانمد یتجهت عضو یاسالم يمحترم مجلس شورا یندگانمکاتبه با نما 

 هاسازمان
محترم  گانیندها، با نماسازمان یرهمد یأتدر ه يشهردار یرانمد یتعضو یتو مکاتبات مربوط به ممنوع شدهمطرحمباحث  پیرو

 .یدگرد ينگارموضوع و حل مشکل نامه یگیريپ منظوربه یاسالم يفارس در مجلس شورا
 
 یرازش يشهردار ینو مسئول یرانمد یاختصاص هايیستگیشا  

ت ربوطه جهگزارش م یراز،ش يشهردار ینو مسئول یرانمد یاختصاص هايیستگیپروژه و کتاب شا یلو تکم یحاز تصح پس
ازمان ساطالعات  يو فناور يتحول ادار ي،نسخه از کتاب به دفتر نوساز یک ینو همچن یهته یریتتوسعه مد يطرح در شورا

 .یدارسال گرد شهرهاکالن یانسان یهو توسعه سرما ریزيبرنامه ینمعاون ینو همچن هایاريدهو  هاشهرداري
 
 هاسازمان یرانمد یاختصاص هايیستگیشا ینتدو 

هرداري بندي مشاغل کارمندي شها، طرح طبقهو مطالعات الزم (کتاب استانداردهاي آموزشی مشاغل شهرداري یاز بررس پس
ها، انآرامست یریتمد یمنی،ا و خدمات نشانیآتش( يهاسازمان یرانمد یاختصاص هايیستگی)، شاینترنتیا هايیتتهران، سا

 ي،بز شهرس يمنظر و فضا یما،س ی،مردم يهاو مشارکت گذاريهیسرما ورزي،کشا يهاو فرآورده يمشاغل شهر یسامانده
 .یدردگ ینبار) تدو ونقلحمل یریتاطالعات و ارتباطات و مد يپسماند، فناور یریتمد ي،شهر يفضاها ینیعمران و بازآفر
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 یبهداشت هايیسسرو یو سامانده یریتدستورالعمل مد یبررس 
 جلسات متعدد یط يتوسط معاونت خدمات شهر شدهارائه یبهداشت هايیسسرو یو سامانده یریتمد یشنهاديپ دستورالعمل

 .یدو اعالم نظر گرد یبررس یکارشناس
 
 حوادث یابیارز یتهدستورالعمل کم 

ات جلس یع طحوادث، موضو یابیارز یتهکم یشنهاديدستورالعمل پ یبر بررس یها مبناستان یعال يدرخواست شورا پیرو
 .یدو اعالم نظر گرد یبررس یکارشناس

 
 سمت شهردار ياحراز تصد یطشرا ییاجرا نامهیینآ نویسیشپ یهته 

قطه نر گرفت و قرا موردبررسیسمت شهردار  ياحراز تصد یطشرا ییاجرا نامهیینآ نویسیشمشهد، پ يمکاتبه شهردار پیرو
 .گردیدنامه ارسال  یط ینظرات کارشناس

 
 هاآنها و مؤسسات وابسته به سازمان ،هاشهرداري نانکارک یاستخدام یحهال یررسب 

ه جلس ینچند یوع طمذکور، موض یشنهاديپ یحهال یبر بررس یمبن شهرهاکالنمجمع شهرداران  یرخانهدرخواست دب پیرو
 .یدو اعالم نظر گرد یبررس یکارشناس

 
 شهر یاسالم يتعارض منافع در شورا یتهکم یلتشک یبررس 

به  یناسلسه کارشج ینچند یط یجو سپس نتا یمذکور، موارد بررس یتهکم یلبر تشک یشهر مبن یاسالم يدرخواست شورا پیرو
 .یدگرد ارائهشهر  یاسالم يشورا

 
 یلیر ونقلحملسازمان  یمنابع انسان یلیگزارش تحل ارائهو  یتخصص یبررس 

وطه مرب یلیزارش تحلسازمان، گ یانسان یروين یتدرخصوص وضع یلیر ونقلحملسازمان  ینبا مسؤول برگزارشدهجلسه  پیرو
 .یدگرد ارائهو  یهته
 
 مختلف يواحدها یازحسب ن یمنابع انسان وتحلیلتجزیه 

 یط یجانجام و نتا يرمختلف شهردا يهااز حوزه یافتیدر هايدرخواستبر اساس  يشهردار یروهاين یو بررس یلتحل تجزیه،
 .یدگرد ارائهمختلف  هايگزارش

 
  يساختار شهردار يخدمات مشاور بازنگرشرح  
 یصالحاو نقطه نظرات  یشرح خدمات مشاور مربوطه بررس یراز،ش يساختار شهردار يموضوع بازنگر سپاريبرونتوجه به  با

 شد. ییو نها یگیريمراحل عقد قرارداد پ ین. همچنیدگرد ارائه
 
 ساختار يبازنگر هايیاستس 

 طرح و منظوربهساختار  يبازنگر هايیاستس یشنهاديپ نویسیشپ یراز،ش يساختار شهردار يضرورت موضوع بازنگر حسب
 .یدگرد ارائه یجلسه کارشناس ینچند یط یریتتوسعه مد يراهبرد يدر شورا یبتصو

 
 يپرسنل شهردار ییجادستورالعمل جابه ارائهو  ینتدو 

الزم  هايیررسبپرسنل، پس از  ییجاواحد جهت جابه یهنظر به عدم وجود رو یریت،توسعه مد يراهبر يجلسات شورا پیرو
 .یدگرد ارائهو  یرایشو یه،ته يپرسنل شهردار ییجادستورالعمل جابه نویسیشپ
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 محله يدستورالعمل سرا 
قطه نظرات و ن یبوطه بررسدستورالعمل مر یراز،شهر ش یاسالم يشورا هايپژوهشمحله از مرکز  يارجاع دستورالعمل سرا پیرو

 .یدارسال گرد ی،اصالح
 
 یرازشهر ش یاسالم يشهر هوشمند شورا یسیونکم یفوظا 

 ردید.گ ارائهتهیه و شهر  یاسالم يکارشناسان شورا باشرح وظایف کمیسیون مذکور طی جلسات متعدد کارشناسی 
 
 يپرسنل شهردار یو ضمانت حقوق یدستورالعمل گواه 

) ینسانا یهتوسط اداره کل سرما شدهتهیه( يپرسنل شهردار یو ضمانت حقوق یدستورالعمل گواه ی،کارشناس متعددجلسات  طی
 . یدگرد ارائه یو نقطه نظرات کارشناس یبررس

 
 دستورالعمل پاداش 

 .دیدگرارسال  یانسان یهبه اداره کل سرما یل،و تکم یرایشو جهت و یهدستورالعمل پاداش ته نویسپیش
 
 یانسان یهاداره کل سرما هايبرنامه بندياولویت 

اره کل کارشناسان اد و ینجلسه مشترك با مسئول يپس از برگزار ی،انسان یهو توسعه سرما ریزيبرنامهدستور معاون  حسب
منابع  شناسیآسیب( يهردارش یمنابع انسان یپروژه مدل تعال ،موردنیاز هايبرنامه بندياولویتدر خصوص  یانسان یهسرما
 ییارش نهاگز ی،انسان یهرمااداره کل س موردنیاز هايبرنامهپس از استخراج رئوس  و مطالعه قرار گرفت و موردبررسی) یانسان

 .یدگرد ارائهآماده و در جلسه مشترك مربوطه 
 
 ینهمراکز هز یستنطباق لا 

 .یدگرد هارائه انجام و درخواست دفتر برنامه و بودج یبا ساختار مصوب ط يشهردار هايحوزه ینهمراکز هز يساختار تطبیق
 
 يمناطق شهردار يزبندمر 

و  هاشهرداريازمان مناطق طبق مستندات و اطالعات مصوب از س يمرزبند روزرسانیبهجهت  یمتعدد کارشناس جلسات
 .یدکشور انجام گرد هايدهیاري

 
 یانسان یهو توسعه سرما ریزيبرنامهمعاونت  ینرابط یستل 

جهت طرح  ازیرش ي... در شهردار وبودجه  ی،عملکرد سازمان یابیآمار، ارز هايحوزه ینمربوط به رابط یستل آوريجمعو  پیگیري
 .یدگرد ارائه ینهزم یندر جلسات مربوطه در ا

 
 صدور پاسخ به مکاتبات 
 يدمات شهرخحوزه معاونت  يامور عمران و حفار ییجاشهر درخصوص جابه یاسالم يمکاتبات و پاسخ به شوراصدور  -

 يشهردار یو عمران یبه معاونت فن يشهردار
 کشور هايدهیاريو  هاشهرداريبه اداره کل تحت نظر شهردار به سازمان  يحوزه گردشگر ينامه ارتقا صدور -
در  هاشهرداريازمان س یهو صدور پاسخ به جواب هادهیاريو  هاشهرداريبه سازمان  ياساسنامه شرکت گردشگر ارسال -

 يشرکت گردشگر یجادخصوص ا
  يدر شهردار یثارگرانساختار ا یجادحوزه شهردار درخصوص ا یرکلمد نامهپاسخصدور  -
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و  یونت فرهنگمعا یجادا یحهشهر درخصوص ال یاسالم يشورا يو گردشگر یفرهنگ یسیونکم سیرئ نامهپاسخ صدور -
 يدر مناطق شهردار یاجتماع

 اسب بحرانساختار من ارائهدرخصوص  يو خدمات شهر زیستمحیطسالمت،  یسیونکم سیرئ نامهپاسخ صدور -
 سبز  يو فضا یباسازيز يهاسازمان يشهر درخصوص جداساز یاسالم يپاسخ به مصوبه شورا صدور -
واحد  اندازيراهبر  یهر مبنش يشورا یهابالغ مربوط به یججهت استعالم نتا یکو تراف ونقلحملمعاون  نامهپاسخ صدور -

 در مناطق  ونقلحمل
 يو توسعه خدمات شهردار ياداره هوشمندساز یجادسازمان فاوا درخصوص ا نامهپاسخ صدور -
 

 


