شرح وظایف رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی


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



ارتقاء فرهنگ شهروندي و شهرنشيني و همچنين تقويت هويت فردي  ،خانوادگي  ،محله اي و منطقه اي  ،شهري  ،ملي و ديني



ارزيابي عملكرد كاركنان و مجموعه هاي تحت سرپرستي  ،شناسايي نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ريزي جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف



انجام مطالعات و بررسيهاي منجر به برنامه ريزي بلند مدت ،ميان مدت و كوتاه مدت



انجام مطالعات و بررسي الزم در خصوص توجيه اجتماعي و فرهنگي پروژه هاي شهرداري



بازنگري و بروز رساني حدود اختيارات و تفويض مسئوليت ها و تعيين روابط ميان كاركنان و واحدهاي مختلف مجموعه تحت سرپرستي



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



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



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



برنامه ريزي براي انجام نظامها و روشها و خط مشي هايي براي حل عدم تمركز امور



برنامه ريزي و نظارت در طرحهاي مناسب گردشگري در قالب نظام جامع گردشگري شهر براي ايجاد و ساماندهي فضاهاي مناسب گردشگري



برنامه ريزي ،انجام مطالعات و بررسي هاي الزم در زمينه هاي مختلف اجتماعي  ،فرهنگي و هنري در جهت ارائه طرحها و برنامه هاي مورد نياز براي توسعه فرهنگي باالخص اشاعه
فرهنگ شهرنشيني



برنامه ريزي و سياست گذاري در جهت ايجاد و اداره بهينه اماكن فرهنگي ،ورزشي ،مذهبي و آموزشي همچون فرهنگسرا ،كتابخانه ها ،خانه هاي فرهنگي ،سينما



برنامه ريزي و سياست گذاري در مورد فعاليتهاي مرتبط با توجه به برنامه هاي باالدستي و سياستهاي تعيين شده



برنامه ريزي و نظارت بر تهيه برنامه در رابطه با ايجاد و توسعه مراكز فرهنگي و هنري جديد متناسب با نيازهاي جامعه شهري



پيگيري اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرم هاي مربوط به تهيه مستندات الزم



تاثيرگذاري بر افراد و انگيزش ايشان به نحوي كه از روي ميل و اشتياق براي دستيابي به هدف هاي مجموعه تالش كنند



تحليل  ،بررسي و پيشنهاد بودجه ،متمم و اصالح آن در حوزه تحت سرپرستي



تالش در جهت ايجاد زندگي اجتماعي با نشاط و پويا و متعالي در شهر



تالش درجهت حفظ ونگهداري ازآثار و ابنيه تاريخي و فرهنگي و گردشگري با هماهنگي مديريت بافتهاي قديمي و ساماندهي حاشيه شهر



توانمندسازي و ترغيب جوانان و نوجوانان در عرصه مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي



توسعه روابط اجتماعي با مردم و تالش در جهت جذب و افزايش مشاركت آنها



تهيه الگوهاي برنامه ريزي و رفع اشكاالت مزبور



تهيه و تنظيم گزارشها و جداول مربوط به طرحها و فعاليتهاي سازمانها در چهارچوب برنامه و بودجه مربوط



جمع آوري اطالعات الزم در زمينه امور مربوط به برنامه ريزي كوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت



دريافت برگه هاي تكميل شده توسط مديران مسوول و مجريان دستگاه ذيربط و تلفيق آنها و ارسال جهت تصويب به مراجع ذيربط



رسيدگي به اجرا طرحها و فعاليتها به منظور ارزشيابي نتايج بدست آمده بر اساس هدفها و سياستهاي تعيين شده



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



مشاركت با واحدهاي ذيربط در جهت تهيه آمار و اطالعات واقعي ،ارزيابي عملكرد  ،بهبود روشها و تعالي سازماني ،اصالحات ساختاري  ،نيازسنجي آموزشي  ،ارزشيابي كاركنان تحت
سرپرستي و مميزي سيستم ،تعيين نيازهاي پژوهشي



مطالعه و بررسي رويكردها و روشهاي نوين مديريت به منظور بكارگيري و استقرار نظام ها و سبك هاي مديريت براي انجام كارآمد وظايف و بهبود روش ها



نظارت بر برنامه هاي عملياتي تعريف شده توسط زير مجموعه ها به منظور تحقق اهداف و سياستهاي كالن تعيين شده



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



نظارت در امور مربوط به مطالعه و تحقيق درباره خط مشي آينده در زمينه ايجاد تسهيالت و فراهم آوردن وسايل و امكانات رشد فرهنگي و اجتماعي شهر



همكاري در طراحي و بازنگري نظام ارزيابي عملكرد و جلب مشاركت سازمانهاي غير دولتي NGOدر راستاي اهداف و وظايف شهرداري



همكاري و حمايت از سازمانهاي غير دولتي NGOو جلب مشاركت آنها در راستاي اهداف و وظايف شهرداري



نظارت بر استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي



نظارت بر پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

شرح وظایف اداره توسعه مدیریت و منابع


اجراي دقيق آيين نامه ها ،دستورالعمل ها ،بخشنامه ها و ضوابط مربوطه



نظارت بر كليه امور اداري ،توسعه سرمايه انساني و مالي با توجه به ضوابط تعيين شده.



تهيه و تنظيم بودجه ،متمم بودجه ،اصالح و تفريغ بودجه و نظارت بر حسن اجراي آن



نظارت بر تشكيالت اداري ،شرح وظايف واحدهاي سازماني و شرح وظايف كاركنان بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل و ابالغ به واحدهاي مربوطه و نظارت بر حسن انجام آن



نظارت بر تطبيق وضعيت نيروي انساني با ساختار و تشكيالت سازماني مصوب و بكارگيري نيروهاي جديد از طريق اداره كل سرمايه انساني شهرداري.



نظارت الزم در خصوص انجام مراحل ترفيع ،ارتقا و انتصاب كاركنان طبق مقررات ،ضوابط و اختيارات تفويضي .



نيازسنجي و تالش در جهت توسعه ،تعالي و توانمند سازي سرمايه انساني .



كنترل و بررسي صورت وضعيت ها و اسناد مالي .



نظارت بر انجام معامله ها و نگهداري حساب هزينه و همچنين نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها .



تهيه و كنترل اعتبارهاي مصوب و پيش بيني اعتبارهاي آينده و كنترل جذب بودجه سال جاري .



نظارت بر تنظيم كليه اسناد معامله و قراردادها .



نظارت بر اجراي دقيق آيين نامه ها و دستورالعملهاي اداري و مالي .



نظارت و مديريت بر حفظ و نگهداري اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول .



نظارت بر انجام امور سيستم هاي مكانيزه در سازمان و نظارت بر قراردادهاي نرم افزاري و سخت افزاري سازمان



انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف.



استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي



پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها.





صدور دستورات الزم به منظور تامين وسائل و ملزومات مورد نياز شهرداري صدور دستورالعمل هاي مالي برابر مقررات مصوب جهت بكار گيري در شهرداري در سازمان
نظارت بر عمليات حسابرسي داخلي در سازمان



نظارت و بررسي بيالن عملكرد مالي و صورتحسابهاي سازمان








نظارت بر تامين وسائل و ملزومات مورد نياز شهرداري در سازمان

نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها و اجراي مفاد آنها در سازمان
نظارت بر وصول درآمدها و سعي در ازدياد درآمدها در سازمان
نظارت بر كليه هزينه ها و معامالت شهرداري و همچنين نظارت بر اعتبارات مصرف شده در سازمان
نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه راه حل هاي مناسب به منظور پيشبرد اهداف سازمان
حصول اطمينان از اجراي صحيح مقررات و آيين نامه هاي مربوط به سازمان ،اجراي صحيح عمليات مالي و بودجه مطابق با موازين قانوني
هدايت مسئولين و راهنمايي آنان در جهت تدوين يا اصالح مقررات ،آيين نامه ها و رفع نارسائيهاي موجود

















اقدام در كنترل و تطبيق كاالهاي خريداري شده با صورت وضعيت قبوض و حواله جات انبارها



ساده سازي و يكسان سازي رويه هاي وصول عوارض و درآمدهاي سازمان



بررسي ثبت مبالغ اعتبارات مصوب در دفاتر اعتبارات نقدي و همچنين بررسي سيستمي دفاتر روزانه كل ،معين و روزنامه



بررسي و ثبت درآمدها در كدهاي مربوطه



بررسي ترازنامه آزمايشي مانده گيري و بستن حساب جهت اصالح



بررسي و بكارگيري رويكردها و روش هاي نوين كاري براي انجام كارآمد وظايف و فعاليت ها و عملكردها



پيگيري و همكاري به منظور طراحي  ،اجرا و به هنگام سازي سيستم هاي مكانيزه و نرم افزاري وصول درآمد



پيگيري وصول عوارض سازمان هاي دولتي



پيگيري و همكاري به منظور طراحي و تشكيل بانك هاي اطالعاتي درآمدي مورد نياز



تهيه فهرست هاي الزم در مورد پرداخت هاي مختلف جهت ارائه به مقامات مافوق



دريافت و تفكيك حساب هاي درآمدي جهت مميزي



كمك در تهيه صورت هاي مغايرت هاي بانكي



همكاري به منظور مطالعه ،بررسي و شناخت منابع پايدار درآمدي و بازنگري در منابع درآمدي و تهيه و تدوين روش هاي وصولي آن و كنترل و نظارت بر آنها و شناسايي نقاط ضعف

كنترل بودجه و اعتبارات و موجودي نقدي و تامين پرداخت هاي قانوني و قراردادي و حقوق و مزايا و دستمزد مستند بر احكام صادره و رئيس سازمان و اجراي ساير مقررات مالي سازمان
كنترل كليه درآمدها ،هزينه ها ،دارايي ها و هرگونه عمليات مالي سازمان
نظارت بر حسابهاي نهايي ،ترازنامه و سود وزيان و بستن حسابها در پاياتن سال طبق مقررات و موازين قانوني
تسليم حساب عملكرد ساليانه و حساب سود و زيان و بيالن مالي آخر سال جهت طرح در شوراي سازمان
كنترل و ارزيابي عملكرد فعاليت پيمانكاران خدماتي ،بهداشتي ،ترابري وحمل ونقل و اتخاذ تصميمهاي مناسب
نظارت بر كليه هزينه ها و معامالت سازمان و نگهداري حساب هزينه و همچنين نظارت بر اعتبارات هزينه شده قسمتها
نظارت بر انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلي طبق مقررات مالي سازمان
تهيه برنامه عمليات مالي و هماهنگ ساختن وظايف در برنامه مذكور
تهيه گزارشهاي مالي و تفريغ بودجه و ترازنامه ساالنه سازمان و بررسي و تاييد آنها
اقدامات الزم به منظور نگهداري حسابها و هزينه و نظارت در مميزي و رسيدگي به ليستها و اسناد هزينه
بررسي عملكرد مالي سازمان ومراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها.
نظارت در حفظ و نگهداري كليه اموال و دارييها ي سازمان و نظارت بر نحوه عملكرد آنها
همكاري در تهيه و تنظيم بودجه ،متمم و اصالح بودجه ،با توجه به آئين مالي سازمان و دستورالعملهاي صادره و ارائه آن به مراجع ذيربط
اقدام در انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات بودجه جاري مصوبات طبق مقررات وآيين نامه ها و دستورالعملهاي مالي

عمليات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداري و ارائه راهكار براي رفع آن



همكاري در اتخاذ تدابير الزم به منظور مطالعه و تشخيص و استيفاي حقوق سازمان و به حيطه وصول در آوردن بدهي معوقه مؤديان



همكاري در تهيه وتدوين بودجه و درآمد پيشنهادي جهت تصويب در شوراي شهر ( بودجه مصوب و متمم )



همكاري در نظارت بر كليه امور واحد تحت سرپرستي و صدور دستورات و تصميمات الزم و كوشش در رفع نواقص



تالش در جهت به هنگام سازي سيستم هاي مكانيزه و نرم افزاري وصول درآمد



نظارت بر وصول درآمدهاي سازمان و اتخاذ تدابير الزم براي جذب و وصول كامل و به موقع آنها



برنامه ريزي براي ساده سازي و يكسان سازي رويه هاي وصول عوارض و درآمدهاي سازمان



همكاري در نظارت بر درآمد حاصل از اموال غير منقول و حاصل از فروش اموال و امالک سازمان با توجه به دستورالعمل هاي صادره



تهيه وتنظيم لوايح دفاعي درمورد آراء صادره از سوي ديوان عدالت درخصوص اعتراض موديان نسبت به عوارض



استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي



پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها.

شرح وظایف معاون امور اجتماعی


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



اهداء جوايز به مناسبت روزهاي مختلف مانند روز جانباز ،روز آزادگان و...



بررسي و نظارت بر توسعه  ،تكميل اماكن رفاهي با توجه به نيازها ،منابع و امكانات موجود شهرداري



برنامه ريزي و اجراي جشنهاي مختلف مانند تشويق تحصيلي فرزندان پرسنل شهرداري و برگزاري مراسم



برنامه ريزي و نظارت در زمينه طرحهاي رفاهي بيمه و درماني مانند كلينيك هاي ويژه و...



پرداخت وام كمك هزينه ازدواج فرزندان كاركنان



تعيين و پيشنهاد سياستها و خط مشي و تدوين دستورالعملهاي مربوط در امور رفاهي و اجتماعي



سياست گذاري و برنامه ريزي در خصوص مباحث فرهنگي اجتماعي مربوط كاركنان شهرداري



صدور دستورات الزم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها



مطالعه و بررسي رويكردها و روشهاي نوين مديريت به منظور بكارگيري و استقرار نظام ها و سبك هاي مديريت براي انجام كارآمد وظايف و بهبود روش ها



نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون و رفاه و ورزش كاركنان و تهيه و اجراي طرحهاي حمايتي و تشويقي مربوط



نظارت بر تقسيم و سهميه بندي مهمانسراها و زائرسراها و نحوه پذيرش متقاضي



نظارت بر حسن اجراي كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي



نظارت بر نحوه نگهداري خانه هاي سازمان و استيجاري بر اساس مقررات و مجوزهاي صادره



نظارت ،كنترل و برنامه ريزي در زمينه ارائه تسهيالت رفاهي بيمه اي مانند بيمه اتومبيل و عمر و حادثه و عمر و سرمايه گذاري و مسووليت جامع شهري به كاركنان و خانواده ايشان و
در مورد مسووليت جامع شهري به شهروندان



هماهنگي با مراكز مشاوره جهت استفاده كاركنان از خدمات مشاوره اي اين مراكز حسب نياز



نظارت بر استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي



نظارت بر پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

شرح وظایف اداره ترویج سالمت اجتماعی


جلب حمايت و مشاركت سازمان ها ،ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي منطقه براي پيشبرد اهداف آموزش و ارتقاي سالمت



همكاري و مشاركت با صدا و سيما و ساير رسانه هاي جمعي در طراحي و اجراي برنامه هاي آموزش سالمت عمومي



مشاركت در ايجاد و توسعه محيط هاي حامي سالمت (از جمله جوامع ايمن  ،مدارس مروج سالمت  ،بيمارستان هاي مروج سالمت) در منطقه



ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سالمت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سالمت منطقه .تامين و توزيع منابع مالي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سالمت



ترويج سبك زندگي سالم در منطقه با استفاده از رويكردهاي مناسب



برگزاري كالسها و كارگاههاي آموزشي



برگزاري تورهاي آموزشي تفريحي با محور سالمت



طرح خود گرداني باشگاه پيشگيري از چاقي



طرح برگزاري برنامه هاي مناسبتي تقويم سالمت



توسعه كانونهاي ده گانه سالمت محور



ارتقاي سطح سالمت شهروندان از طريق خانه هاي سالمت محالت



ارائه انواع مشاوره هاي روانشناسي  ،پزشكي  ،تغذيه و  ...به شهروندان



طرح انواع تستهاي سالمت محور (غربالگري قند خون – فشار خون – ويزيت و)....



برنامه هاي گردشگري و تورهاي آموزشي  ،تفريحي با محور سالمت



اجراي برنامه هاي مناسبتي بر اساس تقويم سالمت اداره كل سالمت



استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي



پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

شرح وظایف اداره مطالعات اجتماعی


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



انجام مطالعات و بررسي ها در زمينه هاي امور اجتماعي جهت برنامه ريزي هاي كوتاه مدت،ميان مدت و دراز مدت



برقراري ارتباط و تعامل گسترده با انديشمندان مجامع علمي و موسسات معتبر مطالعاتي و علمي داخلي و خارجي مرتبط



برنامه ريزي در خصوص انجام نيازسنجي پژوهشي و مطالعاتي درخصوص مسائل اجتماعي و شهري در شهرداري



برنامه ريزي  ،هدايت ،سياستگذاري و تبيين استراتژيهاي الزم در بخش پروژه هاي مطالعاتي و پژوهشي هاي اجتماعي و شهري



برنامه ريزي و نظارت بر كار و دستاوردهاي مطالعات اجتماعي و شهري شهرداري



تدوين برنامه هاي اجتماعي با توجه به مطالعات و بررسي هاي انجام شده و تعقيب آنها تا تصويب نهايي



مطالعه و بررسي رويكردها و روشهاي نوين مديريت به منظور بكارگيري و استقرار نظام ها و سبك هاي مديريت براي انجام كارآمد وظايف و بهبود روش ها



مطالعه و پيشنهاد و برنامه ريزي در زمينه مسايل اساسي اجتماعي



استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي



پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

شرح وظایف اداره امور جوانان و بانوان


بررسي ،مطالعه و تعيين راهكارها ،طرحها و برنامههاي اجرايي در راستاي اهداف و برنامههاي مصوب



ايجاد بانك اطالعاتي بانوان به منظور شناسايي فرهيختگان ،نخبگان و فعالين فرهنگي و اجتماعي بانوان و تعامل و ارتباط مستمر با آنان به منظور استفاده از توانمندسازي بانوان در امر
مديريت شهري



تهيه و تنظيم آمار و فعاليتهاي انجام شده در خصوص امور بانوان از واحدهاي سازماني شهرداري و تهيه و ارائه گزارش عملكرد امور بانوان شهرداري



برنامهريزي در جهت هدفمندكردن برنامههاي فرهنگي ،اجتماعي ،هنري دختران و زنان با محوريت خانواده و با هدف شكلگيري خانواده ايماني ،جامعه ايماني و زمينهسازي ظهور آرمان
بشريت



برنامهريزي جهت افزايش پايگاه هاي هميار خانواده در سطح محالت با هدف تسهيل در روند رفع مشكالت و معظالت محلي



طراحي ،پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامهها و فعاليتهاي فرهنگ ،اجتماعي ،هنري و ورزشي مربوط به بانوان شهرداري



برنامهريزي جهت افزايش مشاركت بانوان (شهروند-خانواده شهرداري) در فعاليتهاي فرهنگي ،اجتماعي ،هنري و ورزشي مربوط به بانوان شهرداري



برنامهريزي و ايجاد هماهنگي با واحد هاي مرتبط به منظور برپايي نمايشگاه و بازارچههاي مخصوص بانوان جهت عرضه محصوالت فرهنگي ،علمي ،هنري و توليدي زنان



بررسي ،مطالعه و شناسايي مسائل و مشكالت بانوان شاغل در شهرداري همچنين بانوان شهر كرج جهت برنامهريزي و ارائه راهكارهاي علمي ،عملي و كارآمد به منظور پيشگيري و
حل مسائل بانوان در چارچوب اختيارات سازمان



برنامهريزي و نظارت بر حسن اجراي مراكز مهارت آموزي  ،غرفههاي خود اشتغالي (فصلي – دائمي) و اشتغالزايي جوانان و زنان سرپرست خانوار در مناطق شهرداري با همكاري
واحدهاي ذيربط



برنامهريزي و انجام هماهنگيهاي الزم جهت افزايش مراكز مهارت آموزي  ،غرفههاي خود اشتغالي (فصلي – دائمي ) با هدف ايجاد بسترهاي شغلي مناسب ويژه جوانان و بانوان
سرپرست خانوار



ايجادتعامل بامناطق ،واحدها،نهادها و سازمان هاي مرتبط به منظور كمك در امور توانمندسازي بانوان ،خصوصا بانوان سرپرست خانوار با محوريت حرفه آموزي ،كارآفريني و اشتغال
زايي در جهت حل مسائل و مشكالت بانوان



برنامه ريزي و انجام هماهنگي يا واحدهاي ذيربط به منظور استفاده مطلوب از فضاهاي آموزش ،ورزشي ،تفريحي و هنري جهت بهينه سازي اوقات فراغت چوانان و بانوان شهروند،
شاغل و خانواده كاركنان شهرداري



برنامهريزي و انجام هماهنگي به منظور ارتقاي سطح دانش فرزندان بانوان سرپرست خانوار با برگزاري دورههاي آموزشي و ضعف تحصيلي



برنامهريزي و هماهنگي با واحدهاي ذيربط به منظور ارتقاي سطح سالمتي بانوان سرپرست خانوار در سطح مناطق



استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي



پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

شرح وظایف اداره امور ایثارگران


تهيه و تنظيم آمار و اطالعات و مشخصات ايثارگران و به هنگام نمودن آنها ،تجزيه و تحليل و ارائه گزارش به مراجع ذي ربط



نظ ارت و پيگيري بر اجراي مصوبات و بخشنامه هايي كه در راستاي امور ايثارگران تصويب و ابالغ گرديده است هماهنگي با تمامي دستگاه هاي متولي و مرتبط با امور ايثارگران نظير
بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير سازمان ها در جهت حل و فصل مسائل و مشكالت مربوط به ايثارگران



شناسايي ،جمع آوري  ،طبقه بندي و ثبت و حفاظت از آثار هشت سال دفاع مقدس به منظور ترويج و فرهنگ ايثار و شهادت و زنده نگه داشتن ياد و نام شهدا و ايثارگران



برقراري ارتباط مستمر با مركز حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و دستگاه هاي مرتبط با دفاع مقدس در جهت
تهيه و تنظيم دايره المعارف دفاع مقدس ،چاپ و توليد پوستر ،كتاب ،فيلم و غيره



تهيه و تنظيم پيشنهادات و دستورالعمل ها و روش هاي الزم به منظور حسن انجام امور ايثارگران



برنامه ريزي در جهت مطلوب تسهيالت اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي و رفاهي و خدمات مشاوره اي الزم به ايثارگران و خانواده هاي آنان



برنامه ريزي و اتخاذ تدابير الزم به منظور رعايت حقوق و شئون ايثارگران و برخورد مناسب با آنان در سطح وزارتخانه و جامعه ارائه پيشنهادها به مراجع ذي ربط جهت رفع نواقص
و خالهاي قانوني در جهت بهبود شرايط مادي و معنوي خانواده شهدا و ايثارگران



برآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نياز ايثارگران



برقراري ارتباط مستمر با ايثارگران به منظور شناخت نيازها و مشكالت ،براي برنامه ريزي جهت بهبود زندگي آنها



برگزاري يادواره شهدا و همايش ايثار و شهادت



برنامه ريزي و اجراي اردوهاي فرهنگي ،ورزشي و تفريحي براي فرزندان شاهد و ايثارگران



پيگيري و اخذ امتيازاتي كه به ايثارگران از طريق مراجع مختلف تعلق مي گيرد



شركت در مجامع ،سمينارها و كميسيون هاي مربوط به ايثارگران حسب مورد و ارائه پيشنهادات و نقطه نظرها و اجراي مصوبات



نظارت و پيگيري درخصوص رسيدگي به امور ايثارگران استان ها



استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي



پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها



استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي



پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

شرح وظایف معاونت فرهنگی  ،هنری و ورزشی


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



انجام اقدامات الزم جهت اداره بهينه اماكن فرهنگي  ،مذهبي و آموزشي در چارچوب وظايف و اختيارات شهرداري



برقراري ارتباط با ساير شهرهاي جهان و بهره برداري از عضويت شهرداري در سازمانهاي بين المللي در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي



برنامه ريزي به منظور اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري ويژه مناسبتها  ،مراسم  ،جشنواره ها و همايشهاي فرهنگي



تحليل و برنامه ريزي به منظور گسترش سرانه فضاهاي فرهنگي و هنري در سطح مناطق



تهيه و تدوين برنامه هاي فرهنگي براي كاركنان شهرداري



تهيه و تدوين طرحهاي مربوط به حفظ مرمت و احياء بناهاي ارزشمند تاريخي  ،فرهنگي و گردشگري ،مذهبي و تفريحي



مطالعه و بررسي رويكردها و روشهاي نوين مديريت به منظور بكارگيري و استقرار نظام ها و سبك هاي مديريت براي انجام كارآمد وظايف و بهبود روش ها



نظارت بر امور مربوط به انتشارات و تبليغات شهري و صدور مجوز براي انجام تبليغات در سطح شهر



نظارت بر امور مربوط به ستاد اقامه نماز شهرداري



نظارت بر تدوين و اجراي طرح جامع تبليغات براي فضاسازي فرهنگي و تبليغي



نظارت بر تهيه برنامه در رابطه با ايجاد و توسعه مراكز فرهنگي و هنري جديد متناسب با نيازهاي جامعه شهري



نظارت بر تهيه و تدوين برنامه هاي مختلف در جهت ترويج و ارتقاء فرهنگ شهروندي



همكاري با مراجع ذيربط در جهت برگزاري نمايشگاههاي فرهنگي و هنري



همكاري با مراجع ذيربط در جهت حمايت از هنرمندان



همكاري با مراجع ذيربط در جهت اجراي طرحهاي مربوط به حفظ مرمت و احياء بناهاي ارزشمند تاريخي  ،فرهنگي ،گردشگري ،مذهبي و تفريحي



همكاري با مراجع قانوني ذيربط در جهت تقويت هويت فردي ،خانوادگي ،محله اي ،منطقه اي و شهري و تقويت هويت ملي و ديني در شهروندان



همكاري در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه و گزارش مالي



ارائه طرحهاي جديد و نو در جهت توسعه امر ورزش قهرماني و همگاني و تفريح سالم و سالمت جامعه



برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي با حضور اساتيد و گروههاي فعال ورزشي تفريحي و مسئولين ذيربط جهت تبادل اطالعات



برنامه ريزي ،سازماندهي و نظارت بر كليه بخشهاي مختلف ورزشي تحت پوشش



برنامه ريزي و نظارت بر نحوه انجام مسابقات و همايشها و كالسهاي ورزشي



پيگيري تجهيز تاسيسات ورزشي به منظور راه اندازي و بهبود شرايط آنها



پيگيري تحقق طرحهاي مصوب ورزشي و تفريحي



تعيين استانداردها و مشخصات فني باشگاه هاي ورزشي و تاسيسات مربوط



محيط ،امكانات مورد نياز جهت بهره برداري و فعال كردن ورزش



شناسايي محيط ،امكانات مورد نياز جهت بهره برداري و فعال كردن ورزش



مطالعه و بررسي رويكردها و روشهاي نوين مديريت به منظور بكارگيري و استقرار نظام ها و سبك هاي مديريت براي انجام كارآمد وظايف و بهبود روش ها



نظارت بر امر تعيين استانداردها و مشخصات فني باشگاههاي ورزشي ،تفريحي و تاسيسات مربوط



نظارت بر فعاليتهاي باشگاه هاي ورزشي وابسته به شهرداري



نظارت بر گزينش ورزشكاران و مربيان ورزشي



هماهنگي با تربيت بدني ،فدراسيونهاي ورزشي و هيئت هاي ورزشي



همكاري در تهيه و تدوين برنامه هاي تفريحي و ورزشي جهت شادابي و نشاط شهروندان



همكاري در تهيه و تدوين طرحهاي موثر جهت بهبود امور ورزشي شهروندان



همكاري در نظارت و اجراي مسابقات ورزشي در بين شهروندان



انجام اقدامات الزم جهت اداره بهينه اماكن فرهنگي  ،مذهبي و آموزشي در چارچوب وظايف و اختيارات شهرداري



انجام امور دبيرخانه اي كمك به مراكز فرهنگي



برنامه ريزي جهت تجليل از برگزيدگان فرهنگي و هنري



برنامه ريزي جهت ديدارها و بازديدهاي فرهنگي



پيگيري و همكاري با مراجع ذيربط در جهت اجراي طرحهاي مربوط به حفظ مرمت و احياء بناهاي ارزشمند تاريخي  ،فرهنگي ،گردشگري و تفريحي



تهيه برنامه در رابطه با ايجاد و توسعه مراكز فرهنگي وهنري جديد متناسب با نيازهاي جامعه شهري



تهيه و تدوين برنامه هاي فرهنگي در جهت غني سازي اوقات فراغت شهروندان بويژه جوانان و بانوان



تهيه و تدوين برنامه هاي مختلف در جهت ترويج و ارتقاء فرهنگ شهروندي



نظارت بر تهيه برنامه كار ساليانه  ،طرح برگزاري نمايشگاه ها ،برنامه هاي فرهنگي



نظارت بر نصب و ساماندهي تابلوهاي سطح شهر



نظارت و پيگيري برتدوين و اجراي طرح جامع تبليغات براي فضاسازي فرهنگي و تبليغي



همكاري با مراجع ذيربط در جهت برگزاري نمايشگاههاي فرهنگي و هنري



همكاري با مراجع ذيربط در جهت حفظ و نگهداري از آثار و ابنيه فرهنگي و مذهبي



تدوين برنامه مسابقات ورزشي شهرداري براساس برنامه تنظيمي اداره كل تربيتبدني وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري



تشكيل و تداركات الزم جهت انتخاب تيمهاي ورزشي و شركت در مسابقات قهرماني شهرداريها و فدراسيون هاي ورزشي



اعزام تيمهاي ورزشي براي شركت در مسابقات منطقه اي  ،كشوري و بينالمللي داخل و خارج از كشور



تهيه و توزيع وسايل ورزشي موردنيازشهرداري



برگزاري كالسهاي مربيگري و داوري براي دانشجويان و كالسهاي ارتقاء مربيگري براي مربيان ورزشي شهرداري



نظارت بر تمرين تيمهاي ورزشي شهرداري



پيگيري در تأمين تجهيزات ورزشي مورد نيازشهرداري



تهيه و تدوين آييننامهها و بخشنامههاي موردنياز.



بسترسازي مناسب جهت ارتقاء ورزش قهرماني از طريق ورزش همگاني



پيش بيني و شناسايي توانمندهاي ورزش همگاني در شهر



تشخيص نواقص واشكاالت فني وبرنامه هاي مربوط جهت ارائه راه حل مناسب به مراجع ذيربط به منظور رفع آنهاوتهيه طرحهاي الزم



نظارت بر توسعه ورزش همگاني با نگرش خانواده محور



نظارت برتوسعه ورزش همگاني بانوان با رعايت موازين اخالقي



شناسايي ظرفيت هاي ورزش همگاني در سطح شهر



فراهم آوردن امكانات الزم براي اجراي برنامه هاي آموزشي ورزشي از طريق وسايل ارتباط جمعي



مطالعه و بررسي جهت برنامه ريزي كالسهاي آموزشي ورزشي همگاني



مطالعه و تحقيق در زمينه روشهاي پيشرفته علمي ورزشي و ارتقا سطح مهارت ورزشكاران عمومي



نظارت و ارزشيابي برنامه هاي ورزشي و نحوه اجراي برنامه هاي ورزش همگاني



همكاري با كارشناسان امور ورزشي در زمينه تاليف و انتشار كتب خاص آموزش ورزشكاران



همكاري در تهيه برنامه هاي ورزشي باشگاهها و ساير تاسيسات ورزشي تحت مديريت شهرداري



انجام امور پرورشي مرتبط با ورزشهاي همگاني



نظارت بر استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي



نظارت بر پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

شرح وظایف اداره امور قرآنی،مذهبی


ارتقاء آگاهيها ،خواستهها و توانمنديهاي شهروندان در راستاي زندگي سالم و حيات اجتماعي مطلوب با تأثير در ابعاد بينش و منش و رفتار جامعه و تأمين هويت اسالمي-ايراني



ارائه آموزشهاي شهروندي در موضوعات روابط و مناسبات اجتماعي ،حقوق و تكاليف شهروندي ،مهارتهاي زندگي ،نظم و انضباط اجتماعي ،بهداشتي و محيط زيست و...



تهيه برنامه اجراي جشنها و مراسم ملي و مناسبتهاي مذهبي تصويب شده در سطح شهر با رويكرد تقويت شعائر فرهنگي و امور تفريحي



پيگيري و همكاري با مراجع قانوني ذيربط در جهت تقويت هويت فردي  ،خانوادگي  ،محله اي و منطقه اي  ،شهري و تقويت هويت ملي و ديني در شهروندان



استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي



پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

شرح وظایف اداره امور اوقات فراغت و تفریحات سالم


نظارت بر تهيه و تدوين برنامه هاي فرهنگي در جهت غني سازي اوقات فراغت شهروندان بويژه جوانان و بانوان



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



برنامه ريزي جهت اجراي طرح هاي مدون و مصوب در زمينه امور گردشگري



برنامه ريزي جهت ايجاد تعادل و توازن در ارائه خدمات گردشگري به مردم



پيگيري و اجراي برنامه هاي گردشگري ويژه اقشار خاص مانند جانبازان  ،معلولين و بيماران خاص



همكاري در تدوين طرحها و برنامه هاي پيشنهادي متناسب با نيازهاي گردشگري شهر



شناسايي و حمايت از برنامه هاي ورزشي تفريحي خود جوش مردمي و خيرين



برنامه ريزي كالسهاي آموزشي واجراي مسابقات ورزشي وبرنامه هاي تفريحي جهت شادابي ونشاط كاركنان.



نظارت بر توسعه ايستگاههاي توريستي و ايستگاههاي ورزش همگاني



استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي



پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

شرح وظایف اداره نگهداری  ،تجهیز و توسعه اماکن ورزشی تفریحی


برنامه ريزي دقيق در خصوص حفظ ونگهداري اماكن ورزشي.



نظارت جدي وبه موقع بر امر نظافت سالنهاي تحت امر



نسبت به نيازهاي ضروري و تعميراتي سالن هاي تحت امر اقدام مي نمايد.



تـامين بموقع سـوخت و سيستم حرارتي و روشنايي  ،صوتي سالن هاي تحت امر.



اولويت قراردادن رعايت مسايل ايمني در كليه موارد در سالنهاي تحت امر.



فراهم آوردن امكانات الزم جهت توسعه ورزش همگاني وتشويق شهروندان به خصوص جوانان به ورزش.



برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از توانمندي ها  ،امكانات  ،نيروي انساني مجموعه ها  ،اماكن ورزشي وتفريحي



برنامه ريزي  ،سازماندهي  ،آموزش وتوسعه ورزش محالت ومساجد



پيگيري در تأمين تجهيزات ورزشي مورد نيازشهرداري



پيگيري تجهيز تاسيسات ورزشي به منظور راه اندازي و بهبود شرايط آنها



انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق



استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي



پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

