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 کشور یها یاریها و ده یشهردار امورجزوه 

 کشور یها یاریها و ده یسازمان شهردار درتهیه شده  

 11 از 1 صفحه   

 

 

 دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطالعات
 مقدمه:

ها و دهياريهاي كشور، وظيفه به عنوان بخشي از ساختار سازمان شهرداري "دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطالعات"

و ارتباطات ري اطالعات آوتوسعه فن ريزي جهتبرنامه ها و طرح هاي تحول و اصالحات اداري،گيري و نظارت بر اجراي برنامهپي»اصلي
 «.  هاي كشور را برعهده داردو دهياري هانوسازي اداري شهرداري و همچنيندر نظام اداري و هوشمندسازي 

 تحول اداری و فناوری اطالعات در ساختار سازمان شهرداريها و دهياريهای كشور جايگاه دفتر نوسازی،
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 11 از 2 صفحه   

 

 

 کشور شهرداریهاي اداري نظام و مدیریت رد تحول و نوسازي راه نقشه .1

 "9141نظام مدیریتی و اداری شهرداری ها در افق چشم انداز "

 ردیف هامؤلفه اندازهدف چشم

  9 نقش تسهیل گر،کارآفرین و کوچک
  2 رویکرد استراتژیک اجرای و مبتنی بر تفکر ، طراحی

  3 نگرش ربرخورد باز ، نتیجه گرا و کل نگ
  1 محیطی تعامالت بر اساس حضور ، هم پیوندی و تعامل با شبکه های مرتبط داخلی ، منطقه ای و جهانی مدیریت و رهبری

  5 مدیران نقش مدیریت براساس نقش های نوین ، مقتضی شرایط و پیچیدگی امور و آمیخته با تفکر و تدبر
  6 مدیریت سبک فته از نظر دانشی و تجربیمدیریت براساس پارادایم و سرمشقی علمی ، حرفه ای ، توفیق آمیز و توسعه یا
  7 شایستگی نظام مدیریت موثر جذب و نگهداری شایسته ترین ها

  8 پاسخگویی نظام های کامل و شایسته مبتنی بر پاسخگویی مدیریتی
  1 گیری تصمیم شیوه درجات موثر و ممکن عدم تمرکز و توزیع قدرت و اختیار

 و مدیریت سبک کت جو و غیر خودمحور در مدیریتساختارها ، رفتارها و شیوه های مشار

  94 رهبری
  99 خدمات نظام و شیوه ای در مدیریت تامین و ارائه خدمات به صورتی هدفمند ، منعطف و توانمند ساز

 

 هاي تابعه:. معرفي حوزه2

 :حوزه منابع انساني. 2-1

 یانسان هیو سرما تیریدر توسعه مد هایو مشکالت شهردار ها یو شناخت نارسائ یمطالعه، بررس 

 هایشهردار یادار ینوساز ،یدر نظام ادار یتحول و اصالحات ادار یها ها و طرح برنامه یو نظارت بر اجرا یریگیپ 

 بهر اسهاس    یاسهتخدام  یوابسهته و صهدور مجوزهها    یهها و سهازمانها   یشههردار  ازیمورد ن یانسان یروین تیوضع یبررس

 ربطیذمراجع  یشده با هماهنگ ضیتفو اراتیاخت
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 شده ضیتفو اراتیبر اساس اخت یامتحانات و مسابقات استخدام نامه نیآئ یاجرا 

 یها ها و طرح و فوق العاده ایحقوق و مزا یمربوط به برقرار یها و مقررات و دستورالعمل نیقوان ینظارت بر حسن اجرا 

 هایدر شهردار یازیامت یها طرح ری، محققان و متخصصان و سا رانیمد یابیارز

 ها یشهردار نیوضع مستخدم لیو تبد ایدر خصوص حقوق مزا ها نامه نیآئ یریگیپ. 

 ها حوزه تشكيالت و بهبود روش. 2-2

 تیبا وضع التیوابسته به آن به منظور انطباق تشک یو سازمانها هایمصوب شهردار التیتشک یو نظارت بر اجرا یریگیپ 

 یانسان یروین

 یمصوب ابالغ یسازمان یوابسته، در سقف پستها یو سازمانها هایشهردار یالتیکو اصالحات تش راتییتغ دیو تائ یبررس 

 شده ضیتفو اراتیو در چارچوب اخت

 هایشهردار یادار ینوساز ،یدر نظام ادار یتحول و اصالحات ادار یها ها و طرح برنامه یو نظارت بر اجرا یریگیپ 

 یامور مربوطه در حوزه استاندار ریو سا یسازمان راتییو اظهار نظر در ارتباط با تغ یبررس. 

 کي.حوزه آمار و توسعه خدمات الكترون2-3

 ها یدر شهردار یاقالم آمار یو استانداردساز نییتب 

 شهر یاسالم یوابسته و شوراها یها سازمان ها، یشهردار یبرا یاشخاص حقوق یواستقرار شناسه مل یراهبر ،یطراح 

 ها یعات شهردارواستقرار نظام جامع آمار و اطال یطراح 

 مهدل   شهنهاد یارائه دهنده خهدمت بهه شههروندان و پ    یها و سازمان ها یشهردار انیموجود م یکیاحصاء تعامالت الکترون

 نیماب یمناسب تعامالت ف

 مربوطه یاستانداردها نیو تدو یکیخدمات قابل ارائه به روش الکترون ییشناسا 

 ها یشهردار اطالعات و ارتباطات در یطرح جامع فناور یطراح 

 کیالکترون یشهردار کپارچهی تیرینقشه راه و مد نیو تدو یطراح 

 ها یشهردار یکاربرد ینرم افزار یها ستمیس یاستانداردساز 

 مردم. یدسترس شیو افزا یپنجره واحد ارائه خدمات شهر اندازی و راه جادیبر ا تیریمد 

 و الزامات: ها چالش

 روستایی و شهری مدیریت هوشمندسازی حوزه در مدون و مشخص کلی یها عدم وجود چارچوب و ضوابط و سیاست 

 کشور در
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  شهر و روستای هوشمند»عدم وجود متولی مشخص در حوزه» 

 تای  هوشهمند و ضهرورت ارتقهای بلهو      روسه  و شههر  به مربوط مباحث با دهیاریها و شهرداریها آشنایی میزان بودن پایین

 الکترونیک شهرداریها و دهیاریها

 ت ناکافی مدیران ارشد شهرداریها و دهیاریها از مباحث هوشمندسازیحمای 

  ،نبود یک بانک اطالعاتی جامع مربوط به شهرداریها و دهیاریها و ضرورت ایجاد یک بانک اطالعاتی هوشمند، یکپارچه

 اطالعهات  بهادل ت جههت  سهازمانی  موردنیاز های جامع و بروز در حوزه مدیریت امور شهری و روستایی با ایجاد دسترسی

 امر متولی های سازمان و نهادها تمامی بین

     ضرورت بازنگری در بسیاری از قوانین و مقررات حوزه امور اداری و فناوری اطالعات جههت تمرکززدایهی و تسهریع و

 رآو الهزام  و الزم اجرایی ضمانت تامین و اداری های کاری و دهیاریها و حذف موازی ها تسهیلگری در امور شهرداری

 مصوب قوانین بودن

 حهوزه  در متولی مختلف های سازمان اجرایی و علمی خبرگان از متشکل فرابخشی تخصصی های ضرورت ایجاد کمیته 

 ها فعالیت تصمیمات، ها، سیاست به بخشی جامانس و یکپارچگی  هماهنگی، ایجاد جهت روستایی و شهری امور مدیریت

 اقدامات و

 صهورت  به مکاتبات شرط و قید بی و کامل حذف و رسانی دهای اداری و خدماتضرورت هوشمندسازی تمامی فرآین 

 .ها سازمان توسط موضوع این شدن اجرایی روند بر جدی نظارت و ها بازرسی انجام و فیزیکی
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 11 از 5 صفحه   

 

 

 حمل و نقل ریلي درون شهري و حومه دفتر
 وظایف : شرح

 و حومه یدرون شهر یلیقل رحمل و ن یو نظارت بر انجام مطالعات و طرح ها تیهدا .9

 مصوب یطرح ها یکشور و نظارت بر اجرا یها یقطار شهر ییاجرا یطرح ها یبررس .2

 یسازمان مله  یو با همکار  یجهان جیرا یکشور و استانداردها یها یشده قطار شهر نییتع یاستانداردها تینظارت بر رعا .3

 رانیاستانداد ا

 یارز یریالزم و جهذب وجهوه حسهاب ذخها     التیتسهه  نیتهام  قیا از طراز آنه تیو عندالزوم حما یبخش خصوص قیتشو .1

   یشهر یلیخدمات حمل و نق ر یطرح ها یدر اجرا یگذار هیسرما قیتوسعه مشارکت و تشو یبرا

 ینارهایها و مشارکت در کنفرانس ها و سهم  یدر شهردار یلیحوزه حمل و نقل ر ینشست ها و جلسات تخصص یبرگزار .5

 بط با آنمرت یو خارج یداخل

مهرتبط بها حمهل و     یالملل نیب یداخل و خارج کشور و مجامع و سازمان ها یقاتیارتباط با دانشگاهها و مراکز تحق یبرقرار .6

 و مقررات مربوطه نیقوان تیدفتر با رعا فیدر امور وظا یو اقتصاد یفن ،یبه منظور توسعه علم یلینقل ر

 صالحیجهت ارائه به مراجعه ذ ازیمورد ن یگزارش ها هیته کشور و یشهرها یلیر یسامانه ها تیوضع یابیارز .7

 و حومه یدرون شهر یلیکالن بخش حمل و نقل ر یها و برنامه ها استیس هیته .8

 یله یآن و اعالم نظهر درخصهوص حمهل و نقهل ر     یمجموعه  ریز یفن یها تهیو کم کیتراف یعالیشرکت در جلسات شورا .1

 ها. یدر شهردار کیتراف یعالیامصوبات شور یو نظارت بر  اجرا یدرون شهر

 کشور یدر شهرها یلیامور حمل و نقل ر تیفیسطح ک یبه منظور ارتقا ینظارت و هماهنگ ،یزیبرنامه ر .94

در داخل کشهور   یلیحمل و نقل ر عیصنا راتیتجه دیو ساخت و تول یمشاوره ا ،یمانکاریپ یها تیظرف تیو تقو تیحما .99

 ها. یجرم یو نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها

بههره   شیافزا یبرا یلیفعال در بخش حمل و نقل ر یروهاین یتخصص یآموزش یبرنامه ها نیو مشارکت در تدو یهمکار .92

 آنها  یدانش تخصص یو ارتقا یمنابع انسان یور

 یبنهد  تیه و حومه و اولو  یدرون شهر یلیصنعت حمل و نقل ر نهیدر زم یو آموزش یقاتیتحق نیموضوعات و عناو نییتع .93

 با دفاتر مرتبط. یقاتیو تحق یمطالعات یدرخصوص پروژه ها یحوزه و همکار نیها در اآن

 و مقررات نیبا رعایت قوان یو تعاون یخصوص یدر قالب شرکت ها یدولت ریغ یبه بخش ها ییامور اجرا یواگذار .91

 یشهر یلینرخ خدمات ارائه شده در بخش حمل و نقل ر یو شفاف ساز یاستگذاریس .95
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 11 از 6 صفحه   

 

 

بانهک   جهاد یو ا یدرون شههر  یلیحمل و نقل ر نهیبرنامه ها و ثبت اطالعات الزم در زم نیو تدو هیدازش، تهپر ،یگردآور .96

 یو شهر یاستان ،یاطالعات در سطوح مل

کهارا و در دسهترس در    یهمگان یلیخدمات حمل و نقل ر شیگسترش شبکه، توسعه ناوگان و افزا یدر راستا یزیبرنامه ر .97

 یو داخل یالملل نیاز تجارب موفق ب یریکشور ضمن بهره گ یشهرها

 و چالش هاي حوزه مترویي: مشكالت

 هیمطالعهات و سهرما   نهه یدرصهد هز  54دولت اجازه دارد تها   یلیحمل و  نقل ر یاز سامانه ها تیقانون حما 5بر اساس ماده  .9

براسهاس   ریه سهال اخ  نیچنهد  یط است که یدر حال نیا د،ینما نیرا تأم یدرون شهر یلیحمل و نقل ر یسامانه ها جادیا یگذار

بها بودجهه و    سهه یدار در مقا تیبه خطوط اولو افتهی صیو بودجه کشور اعتبار تخص رنامهمبادله شده با سازمان ب یموافقت نامه ها

 .شود یرا شامل م یاندکاریاحداث خطوط مبلغ بس یها نهیباهز سهیاعتبار درمقا نیبوده و ا زیها ناچ یاز شهردار یصیاعتبار تخص

عدم تامین اعتبارات مورد نیاز متروهای کشور متناسب با افزایش نرخ ارز با توجه به اینکه هزینهه سهاخت و راه انهدازی ههر      .2

 میلیون دالر می باشد. 54کیلومتر خط مترویی بالغ بر 

 نواتی کشور قطار شهری های کشور بصورت کامل با توجه به قانون بودجه س ییعدم تخصیص و  پرداخت یارانه بلیت مترو .3

مشکالت مربوط به انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری ها برای طرح های مترویی مربهوط بهه پهذیرش عاملیهت بهانکی       .1

بها   یقبله  یهها   یبهده  هیو مشکالت مربوط بهه تسهو   یبانک شهر توسط بانک مرکز رشیفروش اوراق مشارکت و عدم پذ یبرا

 مورد قبول بانکها قیبانکها و ارائه وثا

 هدف یبه هدو دنیرس یخطوط برا ازیمورد ن یید ناوگان متروکمبو .5

 ینه یچ یروهها یآمده که باعث عدم امکان حضهور ن  شیکرونا و فورس ماژور پ یماریب طیو شرا میمشکالت مربوط به تحر .6

 شده است ییدستگاه واگن مترو 395در انجام قرارداد  ریو تاخ رانیدر ا

 ت های بهره برداری مترو ناشی از بیماری کروناافزایش هزینه  ها و کاهش درامدهای شرک .7

و  یالملله  نیبه  ،یقهرارداد  ژهیه و طیاز شرا یبوجود آمده ناش راتی:تاخ نانسیمشکالت مربوط به تامین اعتبارات از محل  فا .8

 پروژه ها تیعامل رشیکشور درخصوص پذ یبانک یتهای/ محدودیداخل یتهایمحدود

قهانون   91و تبصره  98و تامین اعتبارات برای تامین واگن مترویی از محل تبصره  مشکالت مربوط به پذیرش عاملیت بانکی .1

 خصوصی. -بودجه کشور و کندی روند واگذاری طرح های مترویی به بخش خصوصی در قالب مشارکت عمومی 

ایط تحریم و نواقص مشکالت مربوط به عدم امکان تامین تجهیزات مترویی مطابق با استانداردهای بین المللی با توجه به شر .94

 تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز و کاهش ایمنی خطوط مترویی دردست بهره برداری
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 11 از 7 صفحه   

 

 

 معاونت توسعه منابع و پشتيباني

 
 :و بودجه يزیر دفتر برنامه فیشرح وظا

 ریهزی عملیهاتی و    بودجهه های مصوب باالدستی و نظارت بر اجرای  ساالنه سازمان با توجه به اسناد و برنامه  تهیه و تنظیم برنامه

 .ارزشیابی از عملکرد برنامه

 ههای   ها و برنامه منظور تهیه و تنظیم طرح ریزی به واحدهای سازمان به های کلی در امر برنامه مشی ابال  ضوابط، معیارها و خط

 موردنیاز بر اساس مقررات مربوط.

 سازمان وبودجه نظارت عالیه بر امر تعادل بخشی و حفظ توازن میان برنامه 

 هها بها توجهه بهه اههداف و       شده از طرف واحدهای سازمان و تهیه و تنظیم نهائی برنامهه  های ارائه وتحلیل برنامه بررسی و تجزیه

 های اساسی سازمان مأموریت

 های مفید و مناسب درجهت بهبود امورمربوط وپیشبرد اهداف سازمان برحسب مورد. ها و برنامه مطالعه،بررسی وارائه طرح 

 ساله. های پنج های مرتبط با حوزه مدیریت شهری و روستایی در برنامه شارکت در تهیه و تنظیم برنامهم 

 هها و   ریهزی شههرداری   ریزی و برنامهه  های حسابداری و مالی،درآمدی و بودجه های مرتبط با حوزه تهیه و تدوین دستورالعمل

 ها. ه آنهای وابسته ب های کشور و سازمانها، مؤسسات و شرکت دهیاری

 هها و حصهول اطمینهان از میهزان      ها و معیارهای ارزیابی برای فراهم آوردن موجبهات ارزیهابی عملکهرد برنامهه     تدوین شاخص

 های در دست اجرای سازمان. ها و برنامه پیشرفت طرح

 ههای مربهوط،    نارسهائی ها و همچنین مشکالت و  ها و برنامه های الزم از نحوه اجرا و میزان پیشرفت طرح تهیه و تنظیم گزارش

 برای آگاهی مراجع ذیربط.

 ها. ها و دهیاری های مرتبط با بودجه شهرداری ها و دستورالعمل نامه نویس لوایح، آئین بررسی، اظهارنظر و تهیه پیش 

 ها، احکام و سایر موارد مرتبط با سازمان برای درج در الیحه بودجه سنواتی . نویس برنامه تهیه و تنظیم پیش 

 مقررات مصوبکشورباتوجه به ضوابط و های سراسر ودهیاریها  های نحوه توزیع اعتبارات متمرکز شهرداری دستورالعمل تهیه 

 دفاتر تخصصي

 زیر مجموعه  

 دفتر برنامه ریزي و بودجه•

 دفتر امور اقتصادي و خدمات مالي•

 اداره کل اموراداري و پشتيباني•

 دفتر حقوقي و امور قراردادها•

 اداره کل امور مالي و ذیحسابي•



 
 استان 91در  یاسیانتصابات س یبرا یدرون سازمان یروهایو جذب ن ییسطح طرح شناسا نییآزمون تعدوره آموزشی قبول شدگان 

 کشور یها یاریها و ده یشهردار امورجزوه 

 کشور یها یاریها و ده یسازمان شهردار درتهیه شده  

 11 از 1 صفحه   

 

 

 های کشور. ها و دهیاری پاسخ به کلیه استعالمات مالی و درآمدی شهرداری 

 تبهاری و بودجهه مصهوب    وبودجه کشور باههدف تحقهق و تخصهیص منهابع اع     ایجاد ارتباط مستمر و هماهنگ با سازمان برنامه

هها و   های اجرایی ذیربط نظیهر سهازمان امهور مالیهاتی جههت تحقهق منهابع اعتبهاری شههرداری          سازمان و تعامل با سایر دستگاه

 های کشور. دهیاری

 مدت و بلندمدت سازمان مدت ، میان های کوتاه های مربوط به بودجه و برنامه تهیه، تنظیم و ابال  دستورالعمل 

 اساس قوانین ومقرراتهای موردنیاز بر وتنظیم بودجههای سراسر کشور درامر تهیه  ها و دهیاری رشاد شهرداریراهنمایی وا 

  ها با رعایت مقررات. ها و دهیاری تسهیم و توزیع اعتبارات و وجوه متمرکز بین شهرداری 

 های کشور ها و دهیاری تهیه و بررسی گزارش بودجه مصوب و تفریغ ساالنه شهرداری 

 ها ها و دهیاری ررسی راهکارهای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریب 

  ها با همکاری دفاتر ذیربط ها و دهیاری ساماندهی عوارض شهرداری 

   ههای تنظهیم و اجهرای بودجهه و      همکاری با مرکز مطالعات شهری و روستایی در خصوص مطالعه مستمر در امهر بهبهود روش

  ذکور استفاده از تجارب علمی در امور م

 های کشور. ها و دهیاری های حسابرسی شهرداری تهیه و ابال  دستورالعمل 

 ها بر اساس قوانین و مقررات، بررسی و تحلیل گزارشات حسابرسی  ها و دهیاری انجام امور حسابرسی عملکرد مالی شهرداری

 سمی ایرانو ایجاد ارتباط مستمر و هماهنگ با جامعه حسابداران ر  ها ها و دهیاری شهرداری

 های  ها و برنامه آوری و تلفیق برنامه، ارشاد و راهنمایی آنها در تهیه و تنظیم طرح منظور جمع هماهنگی با واحدهای سازمان به

 ریزی کشور ها در چهارچوب نظام برنامه مربوط و ارزیابی عملکرد برنامه

 هها و   ریزی بهرای اخهذ سیاسهت    گذاری در امر برنامه سیاستریزی و بودجه و سایر مراجع  ایجاد ارتباط مستمر با سازمان برنامه

 های کلی در این زمینه. خط و مشی

 انجام سایر امور محوله 

 ي:اداره کل امور ادار فیشرح وظا

 سهطح  بهودن  بهاال  در صهحیح  و مطلهوب  نظهام  برقهراری  و استخدامی مقررات و قوانین رعایت با سازمان موردنیاز کادر تأمین 

 استخدامی مقررات اجرای در کارایی

 ها، بازنشستگی  ها، انتقال و همچنین مرخصی م و صدور احکام استخدامی، انتصاب، مأموریتاستخدا به مربوط اقدامات انجام

 و ارتقاء گروه و ترفیعات با رعایت ضوابط



 
 استان 91در  یاسیانتصابات س یبرا یدرون سازمان یروهایو جذب ن ییسطح طرح شناسا نییآزمون تعدوره آموزشی قبول شدگان 

 کشور یها یاریها و ده یشهردار امورجزوه 

 کشور یها یاریها و ده یسازمان شهردار درتهیه شده  

 11 از 9 صفحه   

 

 

 اختیهارات  و ربهوط م ضهوابط  رعایهت  با کارکنان بازخرید و استعفا و ،انفصال ،اخراج خدمت به تعلیق،آمادگی احکام صدور 

 شده تفویض

 مقررات انضباطی کارکنان و کنترل حضوروغیاب آنان اجرای 

  مذکور آراء مورداجرای در الزم اقدام و سازمان کارکنان اداری تخلفات به رسیدگی هیاتهای از صادره آراء ابال 

 با هماهنگی دفتهر   رسیدگی جلسات در شرکت برای نماینده اعزام و سازمان کارکنان استخدامی دعاوی به مربوط امور انجام

 حقوقی و امور قراردادها

 سازمان کارکنان انتصاب به مربوط پیشنهادهای مورد در اقدام و بررسی 

 سازمان در مربوطه های دستورالعمل و جدید مشاغل ارزشیابی همچنین و مشاغل بندی طبقه طرح اجرای 

 مذکور های سیستم در کارکنان پرسنلی اطالعات سایر و استخدامی التحا ثبت به مربوط افزاری نرم های سیستم از استفاده 

   هها دربهاره مهوظفین و بازنشسهتگان و همچنهین صهدور احکهام بازنشسهتگان و مهوظفین           نامهه  اجرای قوانین و مقهررات و آیهین

 بگیران سازمان و تغییرات بعدی مستمری

 م و تغییرات در آنتهیه خالصه پرونده کارکنان و نگهداری آن و ثبت کلیه احکا 

       هها و اقهدامات الزم در چهارچوب قهوانین و      بررسی نیازهای واحدهای سهازمان در اسهتخدام نیهروی انسهانی و انجهام پیگیهری

 مقررات مربوطه

 تهیه اطالعات پرسنلی موردنیاز واحدهای سازمان و همچنین تهیه اطالعات و آمار مربوط به بازنشستگان و موظفین 

 منظور کارسنجی و برآوردنیروی انسانی موردنیاز با همکاری واحد ذیربط و چگهونگی تهأمین آن از    زم بههای ال انجام بررسی

 داخل دستگاه

 رسانی در این زمینه بندی آمار نیروی انسانی ، اطالعات اداری و مدیریتی سازمان و اطالع گردآوری و جمع 

 شده و نظهارت بهر عملکهرد آنهها بها       های تعیین ن با توجه به سهمیهریزی ،جذب و توزیع مشمولین وظیفه بین دفاتر سازما برنامه

 هماهنگی دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری

 اجرای آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیصالح قانونی در موضوعات استخدامی سازمان 

 زمانهای ارزشیابی کارکنان سا ها و دستورالعمل ها ،برنامه اجرای طرح 

 تعمیر ، نگهداری و توسعه تأسیسات و تجهیزات 

     رسیدگی مستمر به امور ساختمانی و بررسی و برآورد احتیاجات ساختمانی و تعمیرات موردنیاز و تهیهه و تنظهیم پیشهنهادهای

 الزم برای احداث و تعمیر و اقدام درتامین اعتبارات موردنیاز
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 کشور یها یاریها و ده یشهردار امورجزوه 

 کشور یها یاریها و ده یسازمان شهردار درتهیه شده  

 11 از 11 صفحه   

 

 

   ده از تأسیسهات و دسهتگاههای حرارتهی، برودتهی، اطفهاء حریهق روشهنایی،        مراقبت و رسیدگی در آماده نگهداشهتن و اسهتفا

 ارتباطی و آسانسور و انجام امور مربوطه به آنها

 مراقبت در حفظ و نگهداری و تعمیر وسایل فنی و تأسیسات سازمان و سایر اماکن مربوطه 

 تجهیزات موردنیاز بررسی و تأمین احتیاجات واحدهای مختلف از طریق خریداری تدارکات ،لوازم و 

 اداره امور رستوران ،تأسیسات و تجهیزات واحدهای سازمانی متبوع 

 تهیه و تنظیم و نگهداری حساب انبارها و اسناد خرید 

 اقدام در خصوص تأمین اعتبارات موردنیاز سالیانه در امور پشتیبانی 

 بر اساس مقررات . های مربوط به رفاه، تأمین مسکن و شرکت تعاونی نظارت بر حسن اجرای طرح 

 ها و تطبیق با قوانین و مقهررات ،اخهذ مجوزههای الزم از وزارت امهور خارجهه،      انجام امور اجرایی، اعم از بررسی درخواست 

 های خارجی کارکنان سازمان هیات نظارت بر سفرهای خارجی ،تهیه گذرنامه ،روادید و بلیط و سایر موارد مرتبط باماموریت

 المللی اعم از تشهریفات ،تهأمین محهل     های داخلی و بین ها و همایش مربوط به برگزاری جلسات و نشست انجام امور پشتیبانی

 برگزاری و اسکان ،غذا و پذیرایی و ..

 های انجام تشریفات مربوط بهه اسهتقبال و    اجرای اقدامات پشتیبانی مربوط به حضور هیاتهای خارجی میهمان سازمان در زمینه

 های رسمی ،تهیه هدایا و .... سازی محل نشست ،ضیافت بدرقه ،اسکان ،آماده

 انجام سایر امور محوله 

 ي:و خدمات مال يدفتر امور اقتصاد فیشرح وظا

 هها و   گهذاری و اسهتفاده از روشههای تهامین مهالی در شههرداری       ریهزی کهالن بمنظهور توسهعه سهرمایه      و برنامهه گهذاری   سیاست

 های کشور دهیاری

 گذار خارجی ریزی کالن بمنظور توسعه و جذب سرمایه گذاری و برنامه سیاست 

 هرداریهاریزی و نظارت بر تاسیس سازمان ها و شرکت های سرمایه گذاری در ش گذاری، برنامه سیاست 

 ها ودهیاریها وایجهاد بانهک اطالعهات سهرمایه گهذاری شههرداریها ودهیاریههای         گذاری شهرداری آوری اطالعات سرمایه جمع

 کشور

 ها و ایجاد ارتباط میان شهرداریها و سرمایه گذاران توانمند شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در شهرداری 

 یی کشورشناسایی سرمایه گذاران حوزه شهری و روستا 
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 کشور یها یاریها و ده یشهردار امورجزوه 

 کشور یها یاریها و ده یسازمان شهردار درتهیه شده  

 11 از 11 صفحه   

 

 

 ههای کشهور درجههت توسهعه فنهاوری اطالعهات و کهاهش         گذاری و تسههیالت شههرداری   طراحی و راه اندازی سامانه سرمایه

 مراجعات غیرضرور

  به مردم در پورتال سازمان ارائه برنامه و گزارش عملکرد جامع 

  آن تا زمان تسویه حساب اوراقانجام فرآیند صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسالمی شهرداریهای کشور و مدیریت 

 های کشور و نظارت کالن بر فرآیندهای آن. ها و دهیاری مدیریت و هماهنگی اعطای تسهیالت کم بهره به شهرداری 

 بررسی توجیه اقتصادی طرح های دریافت کننده تسهیالت با نگاه ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری 

 ها و دهیاریها و سایر مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی پیگیری دریافت اقساط پرداختی به شهرداری 

 سازی مالی در پرداخت تسهیالت به شهرداریها انجام حسابرسی سالیانه و شفاف 

 ریزی در خصوص اعطای تسهیالت به کارکنان سازمان. برنامه 

 روزرسهانی قهوانین    و دهیاریهها و بهه  هها   گذاری، تسهیالت مرتبط با شههرداری  های سرمایه تدوین قوانین و مقررات، دستورالعمل

 موجود

 گذاری منظور تسهیل در امر سرمایه گذار، نظارتی و قضایی به های اجرایی و مراجع قانون ایجاد هماهنگی بین دستگاه 

    در واحهدهای مربوطهه در     ههای تهأمین مهالی و مشهارکت     بکهارگیری انهواع روش   آموزش مطالب مرتبط با سهرمایه گهذاری و

 دهیاریها شهرداریها،

 قهانون شههرداری و اساسهنامه مصهوب از طریهق ارائهه        62شده در مهاده   بینی توانمندسازی سازمان برای ایفای مؤثر وظایف پیش

 شده: های تنظیم ها و هدایت برنامه طرح

 های کشور ها و دهیاری انجام وظایف ستادی در ارائه خدمات مالی به شهرداری 

  ههای مهرتبط بها امهور مهالی و تهدارکاتی        های مورد لزوم و سایر فعالیت ، ضبط و تنظیم پروندهثبت دفاتر اعتبارات و حسابداری

 سازمان

 هها در چهارچوب اعتبهارات مصهوب و قهوانین و مقهررات        های مربوط به امور مالی و تنظیم و کنتهرل حسهاب   انجام کلیه فعالیت

 موجود

 های مهرتبط طبهق    ان و انجام عملیات مالی، تنظیم و کنترل حسابشده در قانون وصول درآمدهای سازم بینی پیگیری موارد پیش

 ها و مقررات مالی و معامالتی نامه آئین
 های بانکی و انجهام کلیهه امهور     نامه ها و ضمانت ها، سپرده نگهداری حساب عملکرد بدهکاران ، بستانکاران ، پیمانکاران ، بانک

 ها وانتقال اینگونه حساب مربوط به نقل



 
 استان 91در  یاسیانتصابات س یبرا یدرون سازمان یروهایو جذب ن ییسطح طرح شناسا نییآزمون تعدوره آموزشی قبول شدگان 

 کشور یها یاریها و ده یشهردار امورجزوه 

 کشور یها یاریها و ده یسازمان شهردار درتهیه شده  

 11 از 12 صفحه   

 

 

 :دفتر حقوقي و امور قراردادها فیشرح وظا

 ها ها و دهیار پاسخگویی به استعالمات حقوقی مرتبط با وظایف سازمان در خصوص شهرداری 

   ،دفاع از حقوق سازمان و کارکنان در حدود مقررات در ارتباط با انجام وظائف محوطه از طرق قانونی از جمله طرح دعهوی

 رسیتهیه لوایح دفاعیه و شرکت در جلسات داد

      زا و اقهدام در   بررسی قوانین و مقررات موجود در زمینه مدیریت شهری و روستایی به منظهور شناسهایی نقهاط مهبهم و مشهکل

صهالح جههت طهی تشهریفات قهانونی بها        جهت رفع آنها از طریق تهیه پیشنهادهای اصالحی و ارسال گهزارش بهه مراجهع ذی   

 ربط همکاری دفاتر ذی

 ربط ها باهمکاری دفاترذی ها ودهیاری ها، لوایح ومقررات مربوط به وظایف سازمان شهرداری نویس طرح تهیه وتدوین پیش 

    بهرداری از انهها    گردآوری، تنقیح و تنظیم متون و منابع حقوقی، قوانین و مقررات موضوعه و فراهم آوردن زمینهه بهرای بههره

 ربط ها با همکاری دفاتر ذی ها و دهیاری توسط شهرداری

 ات قانونی معامالت سازمان از طریق برگزاری مناقصه، مزایده عمومی و ترك تشریفات آنها) پس از انجهام امهور   انجام تشریف

 توسط مراجع درخواست کننده( با درخواست واحد مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات قانونی

 فتر حقوقی و امور قراردادها( بر اساس قوانین و های سازمان )مرتبط با وظایف د ها و توافقنامه نامه تنظیم کلیه قراردادها و تفاهم

 مقررات و ابال  آن به واحد مربوطه و نظارت بر اجرای صحیح آن
 ها و جلسات حسب مورد انجام سایر امور محوله شرکت در شوراها، کمیسیون 
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 مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري و روستایي
 معرفي مرکز

پژوهشی  -ایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، از جمله مراکز علمی ریزی شهری و روست مرکز مطالعات برنامه

ریزی و مدیریت شهری کشور است. این مرکز  ویژه حوزه برنامه شده و تأثیرگذار در حوزه مطالعات شهری و روستایی، به شناخته

های  ها و دهیاری ریزی و مدیریت شهرداری امهاست، پشتوانه فکری و علمی مناسبی برای نظام برن از آغاز فعالیت اکنون توانسته

این مرکز در نیمه دوم  ها در حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور باشد. گیری ها و تصمیم کشور و سیاستگذاری

هبود ریزی شهری و در راستای ب توسط معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور در قالب گروه مطالعاتی برنامه 9368سال 

های این گروه برای دست اندرکاران به اثبات رسیده و  نظام مدیریت شهری تشکیل شد، اما پس از مدتی ضرورت استمرار فعالیت

با تغییر نام آن از گروه مطالعات به  9372های پژوهشی با تغییر مدیریت و جابجایی فیزیکی آغاز شد. در سال  دوره جدید فعالیت

 ای پژوهشی توسعه بیشتری یافت.ه مرکز مطالعات، فعالیت

های مربوط به انتشار کتاب و مجالت تخصصی) ماهنامه شهرداریها( و عرضه محصوالت  همچنین از این زمان فعالیت

ها و متخصصان و کارشناسان با مرکز مطالعات و ترویج  پژوهشی نیز آغاز گردید که موجب آشنایی هرچه بیشتر شهرداری

ها و دهیاری های کشور از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و انتشار  خذ مجوز انتشارات سازمان شهرداریهای پژوهشی شد. ا یافته

 ها بوده است. فصلنامه مدیریت شهری از جمله این فعالیت

، این مرکز از حوزه معاونت وقت هماهنگی امور 9389ها و دهیاری های کشور در سال  گیری سازمان شهرداری پس از شکل

های پژوهشی آن بیش از پیش  عنوان یک مرکز وابسته به آن، نقش و اهمیت فعالیت به این سازمان انتقال یافت و بهعمرانی 

های پژوهشی  با توجه به موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی و با دریافت مجوز قطعی گروه 9382احساس شد. در سال 

های شهری و روستایی تغییر نام یافت و  ، مرکز مطالعات به مرکز پژوهششهری، مدیریت شهری و مطالعات راهبردی ریزی برنامه

تشکیل پژوهشکده و گسترش آن  48/45/9386بر اساس موافقت وزیر کشور در مورخ  9386در راستای ارتقاء مرکز، در سال 

موزش سازمان شهرداری ها و با توجه به ضرورت ارتباط متقابل پژوهش و آموزش، دفتر آ 9388جهت اجرا ابال  گردید. در سال 

نیز معاونت اجتماعی فرهنگی در مرکز ایجاد شد و با اصالح ساختار و  9319دهیاری های کشور به این مرکز ملحق شد. در سال 

 ریزی شهری و روستایی تغییر نام داد. تثبیت جایگاه آن در ساختار سازمان دوباره به مرکز مطالعات برنامه

 ی گروه هایی در حوزه های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی اجتماعی به شرح زیر می باشد:در حال حاضر مرکز دارا

 حوزه معاونت پژوهشي: 

 ریزی و عمران گروه برنامه .1

 گروه محیط زیست و خدمات شهری و روستایی .2
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 گروه حمل ونقل و ترافیک .3

 گروه مدیریت و امور اقتصادی .4

 حوزه معاونت آموزشي:

 رحضوریگروه آموزش های مجازی و غی  .1

 گروه آموزش مدیریت شهری .2

 گروه آموزش مدیریت روستایی .3

 حوزه معاونت فرهنگي اجتماعي:

 گروه اجتماعی .1

 گروه فرهنگی .2

 :دیگر واحد ها

 اداری و مالی .1

 دبیرخانه  .2

 انتشارات .3

 کتابخانه و مرکز اسناد .4

 لروابط عمومی و امور بین المل .5

 ه هاهداف و برناما
 فرهنگ شهروندی و  توسعه وگسترش تحقیقات و مطالعات، ایجاد بسترهای الزم جهت تبادل اطالعات و اندیشه ها، ارتقاء

شهر نشینی، تبادل تجربیات شهرداری ها و دهیاری ها، فراهم کردن زمینه های رشد دانش شوراها، شهرداری ها، دهیاری 

تگاه های اجرایی ذیربط در تمامی زمینه ها به ویژه در زمینه مدیریت و ها و سایر موسسات و سازمانهای وابسته و دس

 برنامه ریزی شهری و روستایی.

 مراکز وابسته در سراسر  سایر و پشتیبانی علمی و تحقیقاتی از سازمان ها و مراکز مرتبط با مسائل شهری و روستایی

اه مدت و بلند مدت مورد نیاز سازمان و شهرداری ها کشور. برنامه ریزی، مدیریت اجرایی و ارزشیابی آموزش های کوت

 و دهیاری ها و همچنین اجرای پروژه های مطالعاتی، تحقیقاتی و فرهنگی.
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 11 از 15 صفحه   

 

 

 ،انتشار کتاب، نشریه، روزنامه و سایر محصوالت فرهنگی و اجتماعی در حوزه مدیریت شهری و  و ترجمه تالیف

ل: فیلمهای سینمایی، تلویزیون، ویدیوئی تصاویر متحرك، لوح روستایی. پشتیبانی از تولید محصوالت فرهنگی شام

 فشرده.

  تدوین برنامه های اجرایی کوتاه مدت و بلند مدت، آموزش منابع انسانی و شناسایی نیازهای آموزش مشاغل تخصصی

 مورد نیاز سازمان و شهرداری ها و دهیاری ها.

 ی مربوط به آموزش و پژوهش و فرهنگ در حوزه مدیریت محلی.انجام مطالعات به منظور دستیابی به آخرین دستاوردها 

 تحقیقاتی داخلی و بین المللی مرتبط با سازمان شهرداری  و آموزشی و علمی موسسات و ها انجمن مراکز، با ارتباط ایجاد

 .ها و دهیاری ها و سایرمراکز وابسته

  و سایر  ها دهیاری و ها شهرداری و  دهیاری های کشورپیش بینی و تدوین تقویم آموزش ساالنه سازمان شهرداری ها و

 .مراکز وابسته

 .تدوین، طراحی و اجرای دوره ها و پودمان های آموزشی تخصصی مورد نیاز سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 

 تخصصی، فرهنگی در حوزه مدیریت شهری و روستایی. علمی، های همایش و سمینارها برگزاری و طراحی 

 شناسنامه آموزشی کارکنان و منابع انسانی. تعریف و تدوین و طراحی 

 .طراحی و استقرار بانک های اطالعاتی و مدیریت اطالعات آموزشی،علمی و فرهنگی 

 محققان ونویسندگان و ادبا در حوزه مدیریت شهری و روستایی و دعوت از آنها جهت ارائه  و ومدرسان اساتید شناسایی

 و علمی.مطالب آموزشی، فرهنگی 

 .تربیت و پرورش مدرسان و مربیان تخصصی درحوزه مدیریت شهری و روستایی 

 آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی جهت تعمیق و گسترش فرهنگ و تحقیقات و  نوین رویکردهای بکارگیری و بررسی

 مطالعه در حوزه های مربوطه.

 ری هاو دهیاری ها.شهردا نیاز مورد فعالیتهای و ها برنامه اجرای و هماهنگی ایجاد 

 حهای آموزشی، فرهنگی و پژوهش بنیاد، کاربردی و توسعه ای در زمینه رشته های مرتبط طر هدایت و نظارت انجام

 .برای سازمان، شهرداری ها، دهیاری های کشور، سازمانهای وابسته و سایر نهادهای ذیربط
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 11 از 16 صفحه   

 

 

 ینه های شهری و روستایی به کلیه نهادها و اشخاص ارائه خدمات و تحقیقات کاربردی و بنیادی و توسعه ای در زم

 حقیقی و حقوقی.

 فرهنگی ، همایش ها، نشست ها و گردهمایی های علمی و فرهنگی و تحقیقاتی های نمایشگاه برگزاری. 

  طراحی و اجرای نظام های خبری و اطالع رسانی، برقراری ارتباط با مراکز علمی، داخلی و خارجی و انجام مبادالت

برقراری ارتباط بین شهرداری های کشور به منظور تبادل اطالعات، تجارب مربوط به روشهای اداری ، مالی،  -رهنگی ف

فنی ، خدماتی وسایر امور شهرداری ها و دهیاری ها و مراکز وابسته و سازمان و ایجاد شرایط الزم در جهت همکاری 

یل هزینه های عمرانی و خدماتی و جلوگیری ازاصراف و تبذیر شهرداری ها و دهیاری ها و مراکز وابسته با هدف تقل

 درامکانات شهرداری ها نظیر ایجاد بانک های اطالعاتی.

 سازمان، شهرداری ها و دهیاری ها و مراکز وابسته. نیاز مورد عمومی خدمات ارائه 

 گی و آموزش ارجاعی از سوی علمی به سازمان و انجام مطالعات وتحقیقات و امور فرهن ای مشاوره خدمات ارائه

 معاونت و دفاتر سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و موسسات وابسته.

 .طراحی، تدوین و تعریف شناسنامه آموزشی کارکنان و منابع انسانی 

 .طراحی و استقرار بانک های اطالعاتی و مدیریت اطالعات آموزشی، علمی و فرهنگی 

 خصصی در زمینه مدیریت شهری و روستایی وسازمان.تدوین و تالیف منابع و کتب علمی و ت 

 ئه شناسایی اساتید و مدرسان و محققان و نویسندگان و ادبا در حوزه نظام شهری و روستایی و دعوت از آنها جهت ارا

 فرهنگی و علمی.مطالب آموزشی، 

 فرهنگ و تحقیقات و  بررسی و به کارگیری رویکردهای نوین آموزشی، تحقیقاتی ، فرهنگی جهت تعمیق و گسترش

 باشند. یمرکز موثر م شبرداهدافیدر جهت پ  از انحاء یکه به نحو یامور ریمربوطه و انجام سا یمطالعات در حوزه ها

 فیوظا شرح

 مدیریت شهری  ٔ  نهیمطالعاتی درزم یها پژوهشی و نظارت و حمایت از پروژه یها تینیازسنجی و تعیین اولو ،یگذار استیس

 و روستایی با همکاری دفاتر ذیربط.

 و  ها یشهردار یا نهیمدیریت منابع درآمدی و هز ،ییدر خصوص مدیریت شهری و روستایی،  اقتصاد شهری و روستا مطالعه

 و ... با همکاری واحدهای سازمانی ذیربط. ها یاریو ده ها یدر شهردار یگذار هیسرما یها رصتو شناسایی ف یها یاریده
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 11 از 17 صفحه   

 

 

 مختلف مدیریت شهری و روستایی و ارائه الگوهای موفق. یها دستاوردهای علمی در حوزه بررسی 

 ییو روستا یمختلف شهر یها در حوزه یکاربرد یها در خصوص پژوهش مطالعه. 

 ها و تجارب موفق با  نوین در حوزه مختلف مدیریت شهری و روستایی و الگوبرداری از نمونه یها در خصوص روش مطالعه

 همکاری دفاتر ذیربط.

 مرتبط با  یها زمینه برای جلب مشارکت متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و نخبگان علمی و اجرایی در حوزه ایجاد

 مدیریت شهری و روستایی

 ها یشهری و روستایی استاندار یها و پژوهش ها یاریو ده ها یشهردار یها و نظارت بر پژوهش هدایت. 

 و استقرار نظام یکپارچه پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری و روستایی ساماندهی 

 ،سراسر کشور یها یعمرانی استاندار یها تصویب و ابال  مصوبات شوراهای پژوهشی معاونت بررسی 

 ساماندهی، حمایت و نظارت و ارائه راهکارهای الزم جهت توسعه و تقویت آموزش کارکنان سازمان،  ،یگذار استیس

 کشور ها یاریو ده ها یشهردار

 آموزش در حوزه مدیریت شهری و روستایی و تهیه  یکمی و کیفی و افزایش اثربخش یها برای ارتقاء شاخص یزیر برنامه

 ها. هدر این حوز یا محتوای آموزشی چندرسانه

 ها یاریو ده ها ینیروی انسانی در شهردار یو اثربخش ییمنظور ارتقاء کیفیت، کارا و نظارت آموزشی به  یزیر برنامه. 

 و  ها یمدت و بلندمدت به منظور ارتقاء دانش مدیران و کارکنان شهردار کوتاه یها جهت انجام آموزش یزیر برنامه

 ها یاریده

 آموزشی و علمی مرتبط با  یها ها و نشست جلسات و کارگاه ها،  کنفرانس ها، شیا، هماه و مشارکت در جشنواره برگزاری

 مدیریت شهری و روستایی با همکاری سایر دستگاهها.

 های کشور.  ها و دهیاری آموزش در شهرداری نوین های کارگیری روش ریزی و به برنامه 

 ها. ها و دهیاری استقرار و بروز رسانی نظام جامع آموزش کارکنان شهرداری 

 های فرهنگی و اجتماعی در حوزه مدیریت شهری و روستایی.  ریزی جهت ارتقاء شاخص برنامه سیاستگذاری و 

 مستمر مسائل اجتماعی، فرهنگی حوزه مدیریت شهری و روستایی در سطح ملی بررسی و شناسایی 

 های ذیربط های اجتماعی، فرهنگی کیفیت زندگی در شهرها و روستاهای کشور با همکاری دستگاه پایش شاخص 

 های  آسیبمنظور کاهش  پایش اجرای مصوبات شورای اجتماعی کشور در حوزه مدیریت شهری و روستایی به ریزی و برنامه

 اجتماعی



 
 استان 91در  یاسیانتصابات س یبرا یدرون سازمان یروهایو جذب ن ییسطح طرح شناسا نییآزمون تعدوره آموزشی قبول شدگان 

 کشور یها یاریها و ده یشهردار امورجزوه 

 کشور یها یاریها و ده یسازمان شهردار درتهیه شده  

 11 از 11 صفحه   

 

 

 ها در امور فرهنگی و اجتماعی و  ها و دهیاری المللی شهرداری گیری از ظرفیت ارتباطات بین های  الزم برای بهره ایجاد زمینه

 ارتقاء شاخص خواهرخواندگی بین شهرها و روستاهای مختلف ایران با سایر کشورها

 های شهروندی در حوزه مدیریت شهری و روستایی  آموزش سیاستگذاری برای ارتقاء فرهنگ شهروندی از طریق توسعه 

 ها ها و دهیاری های شهرداری استقرار نظام پیوست نگاری اجتماعی، فرهنگی )اتاف( در فعالیت 

 فرهنگی در حوزه مدیریت شهری   و پایش اجرای مصوبات شوراهای عالی و ستادهای ملی با محوریت اجتماعی، یزیر برنامه

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، شورای هماهنگی   ات،شورای عالی زک و روستایی)شورای عالی انقالب فرهنگی، 

 تبلیغات اسالمی و...(

 ها یها و واحدهای اجتماعی و فرهنگی شهردار مطالعه و بررسی ظرفیت ایجاد و نظارت بر عملکرد سازمان 

 ها یاریو ده ها یمطالعه و بررسی ظرفیت ایجاد و نظارت بر حوزه ورزشی شهردار 

 اطالعاتی آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی  یها برای ایجاد و توسعه بانک یزیر برنامه 

 تدوین و نشر کتب ،منابع آموزشی و دستاوردهای پژوهشی حوزه مدیریت شهری و روستایی 

 ها ها و ماهنامه تهیه محتوا، انتشار نشریات وابسته به سازمان اعم از فصلنامه 

  مطالعاتی،آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و انتشارات)فرایند انعقاد قرارداد و  یها ها و پروژه طرحپی گیری امور اداری، مالی

 و...( ازیمنابع مالی موردن

 منظور نشر کتب، نشریات وابسته مرتبط با سازمان با همکاری واحدهای ذیربط. و هماهنگی به یزیر برنامه 

  های اجتماعی مرتبط با حوزه مدیریت شهری و  خصوص کاهش آسیبهماهنگی و همکاری با سازمان امور اجتماعی در

 مراجع ذیربط یبا همکار ییروستا

 یها ها و برنامه در جهت ارائه طرح یو هنر یمختلف اجتماعی، فرهنگ یها نهیالزم در زم یها یانجام مطالعات و بررس 

 ابالغی مراجع ذیصالح یها یمش بر اساس قوانین، مقررات و خط یتوسعه فرهنگ یبرا ازیموردن

 ها یاریو ده ها یهمکاری در تهیه و تدوین استانداردهای الزم برای ایجاد فضاهای فرهنگی و اجتماعی توسط شهردار . 

 با  ییو روستا یشهر تیریمد ییاجرا یها نامه نییو آ نیمرتبط با قوان ییاجرا یها نامه وهیها و ش همکاری در تهیه دستورالعمل

 ین و مقررات.رعایت قوان

 .عضویت و ارتباط فعال با مراکز و مجامع علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور 

 انجام سایر امور محوله 


