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  معاونت خدمات شهري
  شهرداري و سازمانها و واحدهاي تابعه امكان پذير نبوده و مستلزم اقدامات اجرايي يكسان و برنامه ريزي و پيگيري انجام خدمات شهري خاص كه به تنهايي در مناطق

همزمان بصورت متمركز و هماهنگ در سطح شهر است

 تدوين ضوابط واگذاري رفت و روب و ساير خدمات شهري به پيمانكاران و نظارت بر حسن اجراي آنها

  رفع سد معبر و برف روبي و پيشگيري از خطر سيل و امثالهم و پيگيري اجراي مصوبات و تصميمات ستادهاي مذكور نظارت بر گردش كار و تشكيل مرتب ستادهاي
از طرف واحدهاي اجرايي شهر و مناطق شهرداري

  برنامه ريزي و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوري و معدوم نمودن حيوانات موذي و ولگرد

 قانون شهرداريها) با  55ماده 20دن و انتقال كسبه و اسكان مشاغل مزاحم شهري به مناطق پيش بيني شده خاص(موضوع بندپيگيري امور مربوط به تعطيل نمو
هماهنگي سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل مزاحم

 برنامه ريزي در جهت تهيه آئين نامه و تشكيل مديريت بحران و پيشگيري و مقابله با حوادث شهري

  ادارات و سازمانهاي ذيربط در امور حوادث غيرمترقبههماهنگي با ساير

 برنامه ريزي و نظارت بر ايجاد و توسعه فضاي سبز

 نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهاي وابسته مربوطه از نظر نيل به اهداف پيش بيني شده در اساسنامه آنها

  كميسيون ايمني اماكن عمومي و ستادهاي اجرائي خدمات شهري55ماده 20از قبيل كميسيون بندنظارت بر گردش امور كميسيونهاي ذيربط در امور اجرايي شهر ،

  انتظام  مسيلهاي شهري و هماهنگي در جهت آماده سازي و استفاده بهينه از آنهانظارت بر حسن

  سبك هاي مديريت براي انجام كارآمد وظايف و بهبود روشهانوين مديريت به منظور به كارگيري و استقرار نظامها و مطالعه و بررسي رويكردها و روشهاي

 برنامه ريزي جهت ارائه بهينه و عادالنه خدمات شهري در سطح شهر

 برنامه ريزي جهت تامين آرامستان هاي مورد نياز

 همكاري در تهيه و بررسي و پيشنهاد بودجه، متمم و اصالح آن در حوزه تحت سرپرستي
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 هماهنگي و نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزش شهروندي در حوزه خدمات شهريزيسياست گذاري، برنامه ري ،

 سياست گذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر اجراي برنامه هاي ارتقاي مشاركت، حمايت و همكاري شهروندان در امور خدمات شهري

  كاهش تصدي گري و افزايش مشاركت بخش خصوصي در امور خدمات شهريسياست گذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر اجراي برنامه هاي

 نظارت بر گسترش زيرساخت ها و فراهم آوردن وسايل و امكانات مورد نياز براي رشد و توسعه خدمات شهري سياست گذاري ، برنامه ريزي، هماهنگي و

 سياست گذاري ، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر امور خدمات شهري

 ت گذاري و همكاري در زمينه نيازسنجي طرحهاي مطالعاتي و پژوهشي شهروندان در امور خدمات شهريسياس

 سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوري و حمل، پردازش و دفع بهينه پسماندهاي شهر

 ادات پذيرفته شدهارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و همكاري در پياده سازي پيشنه

 نظارت بر برخورد با متخلفين مرتبط با مسائل شهري(مسدودين معابر و خالفكاران در ساخت و ساز) و دريافت احكام قضايي

 نظارت بر برنامه هاي عملياتي تعريف شده توسط زيرمجموعه ها به منظور تحقق اهداف، برنامه ها و سياست هاي كالن تعيين شده

  انتظام امور ماديها و مسيلهاي شهر و هماهنگي در جهت آماده سازي و استفاده بهينه از آنهانظارت بر حسن

 و گردش امور سازمانهاي وابسته مربوط از لحاظ نيل به اهداف پيش بيني شده در اساسنامه آنها نظارت بر حسن انتظام

 قانون شهرداريها و صدور دستورات الزم در هر يك از زمينه هاي مذكور نظارت بر  55نظارت بر حسن انجام امور و وظايف شهرداري ارتباط با بندهاي ذيل ماده
فعاليتهاي زيباسازي شهري

 20نظارت بر گردش امور كميسيونهاي ذيربط در امور اجرايي شهر از قبيل كميسيون بند 
 انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق

  استخراج، مستندسازي، بروزرساني و اشتراك گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات

 پيشنهاد، تدوين و بروزرساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها  
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  مديريت هماهنگي و نظارت بر خدمات شهري

  روشهاي نوين مديريت به منظور به كارگيري و استقرار نظامها و سبك هاي مديريت براي انجام كارآمد وظايف و بهبود روشهامطالعه و بررسي رويكردها و

 در پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده ارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و همكاري

 نقاط ضعف مه ريزي جهت بهبود نقاط قوت و رفععف و قوت مجموعه ها و برناارزيابي عملكرد كاركنان و مجموعه هاي تحت سرپرستي، شناسايي نقاط ض

  مجموعه تحت سرپرستي به نحوي كه تقسيم كار به بازنگري و بروزرساني حدود اختيارات و تفويض مسئوليت ها و تعيين روابط ميان كاركنان و واحدهاي مختلف
درستي صورت پذيرد و عدالت اجرا شود

  نظر در رابطه با پيشنهادهاي مربوط حوزه تحت سرپرستي و برنامه ريزي جهت اجرايي شدن هرچه سريعتر پيشنهادهاي مورد تاييدبررسي و اعالم

 بررسي و تحليل مشكالت و موارد پيش آمده با توجه به آمار و اطالعات واقعي و تصميم گيري بر اساس آن

  سيستم و يافتن راهكار براي حل مشكالتبرگزاري جلسات دوره اي براي بررسي مشكالت موجود در

 برنامه ريزي به منظور آمادگي جهت مقابله با حوادث غيرمترقبه و نظارت بر اكيپ هاي مورد نظر در شهرداريهاي مناطق

 برنامه ريزي جهت ارائه بهينه و عادالنه خدمات شهري در سطح شهر

 برنامه ريزي جهت تامين آرامستان هاي مورد نياز

 اجرائي امات يزي و پيگيري انجام خدمات شهري خاص كه به تنهايي در مناطق شهرداري و ساير سازمانها و واحدهاي تابعه امكان پذير نبوده و مستلزم اقدبرنامه ر
يكسان و همزمان بصورت متمركز و هماهنگ در سطح شهر

 برنامه ريزي و نظارت بر ايجاد و توسعه فضاي سبز

  حسن انتظام امور جمع آوري، حمل، پردازش و دفع بهينه پسماند در سطح شهربرنامه ريزي و نظارت در

 ربط در شهرداري و ساير برنامه ريزي و هماهنگي امور مربوط به شناسايي، پاكسازي، اليروبي و نگهداري و حفظ كليه ماديها و مسيلهاي شهر با هماهنگي واحدهاي ذي
سازمانها و ارگان هاي اجرائي شهرداري

 تاثيرگذاري بر افراد و انگيزش ايشان به نحوي كه از روي ميل و اشتياق براي دستيابي به هدف هاي مجموعه تالش كنند
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 تحليل، بررسي و پيشنهاد بودجه، متمم و اصالح آن در حوزه تحت سرپرستي

 تدوين دستورالعمل و آيين نامه هاي حفظ و بازسازي ماديها و مسيلها

  الزم جهت بهينه كردن امور خدمات رساني به شهروندانتهيه و تدوين طرحهاي

 زمينه سازي  در جهت مشاركت فكري كاركنان در تعريف اهداف عملياتي ، برنامه ها و راهكارهاي اجرايي مجموعه تحت سرپرستي

 وظايف شهرداري در اين خصوص مشاركت در ستادهاي متشكله در زمينه ارائه خدمات رفاهي به مسافرين و توريست هاي شهر و پيگيري اجرائي

 نظارت بر انتخاب مشاوران و پيمانكاران متخصص و حرفه اي در امور خدمات شهري

 نظارت بر برخورد با متخلفين مسائل شهري(مسدودين معابر و خالفكاران در ساخت و ساز) و دريافت احكام قضايي

 ه منظور تحقق اهداف، برنامه ها و سياست هاي كالن تعيين شدهنظارت بر برنامه هاي عملياتي تعريف شده توسط زيرمجموعه ها ب

  از آنهانظارت بر حسن انتظام امور ماديها و مسيلهاي شهر و هماهنگي در جهت آماده سازي و استفاده بهينه

  آنهانظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهاي وابسته مربوط از لحاظ نيل به اهداف پيش بيني شده در اساسنامه

 قانون شهرداريها(مرتبط با خدمات شهري) و صدور دستورات الزم در هر يك از زمينه  55نظارت بر حسن انجام امور و وظايف شهرداري ارتباط با بندهاي ذيل ماده
هاي مذكور

 و امحاء پسماندها و ساير ضايعات شهري و تدوين ضوابط مربوط نظارت بر سيستم جمع آوري

  هاي زيباسازي شهرينظارت بر فعاليت

 كميسيون ايمني اماكن عمومي و ستادهاي اجرائي خدمات 55ماده  20نظارت بر گردش امور كميسيون هاي ذيربط در امور اجرايي شهر از قبيل كميسيون بند ،
شهري

 نظارت در حسن انتظام امور جمع آوري و معدوم نمودن حيوانات موذي و ولگرد

 كرد كار پيمانكاران و همچنين رسيدگي به صورت وضعيت عملكرد ايشان در مواقع ضروريبر نحوه عمل نظارت كمي و كيفي

 همكاري در تهيه و تنظيم پيش نويس بودجه معاونت خدمات شهري
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 استفاده از ظرفيت طرح هاي تفصيلي و بازنگري در توسعه و بهبود امكانات خدمات شهري در مناطق و افزايش اين ظرفيت ها

  استقرار نظام جامع آماري و جمع بندي ويرايش اطالعات و استفاده از نتايج در برنامه ها و اقداماتهماهنگي در

 استفاده از فن آوري و روشهاي جديد و افزايش اثربخشي روشهاي نظارت

 توسعه كيفي و كمي فضاهاي عمومي شهر

 حفاظت از محيط زيست شهري و كنترل و كاهش آلودگي هاي شهري

 امه ريزي محيط زيست شهري(استفاده از انرژي ناپايدار، پاركهاي طبيعي و...)مديريت و برن

 آموزش و فرهنگ سازي نحوه حفاظت از محيط زيست و نحوه بهره برداري صحيح از منابع شهري

 مطالعه و تحقيق جهت شناسايي محيط زيست شهري و روش هاي كاهش تاثيرات ناشي از فشارهاي وارده بر محيط زيست

 مه ريزي و تهيه فرمت هايي در جهت يكپارچه سازي، تسريع، قانونمندكردن موارد مرتبطبرنا

 تدوين ضوابط رفت و روب و ساير خدمات شهري به پيمانكاران و نظارت بر حسن اجراي آنها

 (...رفت و روب، جمع آوري زباله، رفع سدمعبر و)كنترل و نظارت بر قراردادهاي امور خدمات شهري

  نظارت بر استخراج، مستندسازي، بروزرساني و اشتراك گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات

 نظارت بر پيشنهاد، تدوين و بروزرساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها  
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  مديريت پيشگيري و رفع تخلفات شهري

 به كارگيري رويكردها و روشهاي نوين كاري براي انجام كارآمد وظايف و بهبود فعاليتها و عملكردها بررسي و

 ارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و همكاري در پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده

 انجام بررسيهاي كارشناس در خصوص طرحهاي شهرسازي و تفصيلي و موضعي ويژه

 تماعيريزي در مورد توسعه و توزيع عادالنه خدمات و امكانات شهري به منظور دسترسي عادالنه شهروندان به اين خدمات در راستاي تحقق عدالت اج بررسي و برنامه

 برقراري ارتباط با مشاورين انجام انجام پروژه هاي مطالعات شهري

 پيگيري انجام پروژه هاي مطالعاتي شهري مورد نياز شهرداري

  تدوين برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت ويژه فعاليتها و خدمات مراكز فرهنگي اجتماعي شهرداريتهيه و

 همكاري در ارائه پيشنهاد و برنامه ريزي در زمينه مسايل اساسي شهري در امر تهيه لوايح و سياست هاي شهرداري

 اريهمكاري در انجام پروژه هاي مطالعاتي شهري مورد نياز شهرد

 جانمايي دكه هاي سطح شهر

 55ماده 20و بند  55ماده 28، بند55ماده 24بند و مشاغل مزاحم ( نظارت بر ميادين سطح شهر و پلمپ واحدهاي غيرمجاز صنفي (
 نظارت بر بازارهاي سطح شهر و اصناف

 (كميسيون ماده صد)نظارت بر صورتجلسات رفع خالف

 20حضور در جلسات كميسيون بند

  در جهت ساماندهي تابلوهاي صنوفهمكاري

 همكاري در جهت جمع آوري متكديان

  و نواحينظارت بر رفع سدمعبر مناطق
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  و نواحينظارت بر ساخت و ساز غيرمجاز مناطق

  نظارت بر استخراج، مستندسازي، بروزرساني و اشتراك گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات

 دوين و بروزرساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندهانظارت بر پيشنهاد، ت  
 ،تعاملهماهنگيوهمكاريباكليهدستگاههاونهادهايذيربطدرزمينهساماندهيآسيبديدگاناجتماعي

 برنامهريزيوساماندهيآسيبديدگاناجتماعيازمنظرفوريتهاياجتماعي

 انجامسايرامورمحولهازسويمقاممافوقدرچارچوبوظايف  





















