شرح وظایف اداره حوزه شهردار


به كارگيري ابزار و روشهاي مهارتي براي انجام كارآمد وظايف و بهبود فعاليتها و عملكردها .



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



نظارت بر نحوه دريافت نامه ها  ،پرونده ها و ساير اسناد و مدارك و ساير مكاتبات واصله و ثبت خالصه مشخصات و جريان آنها در رايانه يا دفاتر مربوط و انجام اقدامات الزم در زمينه
نگهداري و بايگاني كردن پرونده ها  ،اوراق  ،نامه ها  ،گزارشات و ساير اسناد و مدارك واحد مربوط  .



انجام اقدامات مربوط در زمينه برقراري ارتباط تلفني مقام مربوط .



تنظيم ليست برنامه هاي مالقات مقامات داخلي و خارجي با مقام مربوط و همچنين راهنمايي مراجعين و ترتيب مالقات آ نها  .



نظارت بر نحوه راهنمايي مراجعين و در صورت لزوم فراهم آوردن وسايل و يا انجام درخواستهاي متقاضيان و مراجعه كنندگان كه تقاضاي آنان بدون مالقات با مقام ذيربط امكان
پذيرست .



ابالغ دستورات شهردار به اشخاص (حقيقي و حقوقي)و موسسات و دستگاههاي ذيربط و همچنين واحدهاي سازماني شهرداري و سازمانهاي وابسته و تابعه شهرداري و پيگيري آنها طبق
دستور و برحسب خط مشي تعيين شده و در صورت لزوم پيگيري آنها .



تنظيم و ارائه پرونده ها و گزارشات الزم در زمينه فعاليت هاي حوزه مربوط و خالصه نمودن گزارشات واصله و ارائه آن به شهردار .



تنظيم اوقات جلسات  ،يادداشت و يادآوري تاريخ تشكيل سمينارها  ،كنفرانسها  ،همايشها و آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط و گزارش مطالب ضروري و مهم روزانه براي اطالع
و مطالعه قبلي شهردار و مطلع ساختن مقامات يا فرد شركت كننده در جلسه .



تهيه برخي نامه ها و متن نمابر جهت مخابره  .



تنظيم و ارائه پرونده ها و گزارشات و نشرياتي كه شهردار بايد مالحظه و يا امضاء نمايد و اعاده آنها از طريق امور اداري به مراجع ذيربط



ارائه پيشنهادات اصالحي براي كاهش ميزان شكايات .



برقراري تماس با وزارتخانه ها  ،مؤسسات و ارگانهاي دولتي و سفارتخانه ها



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 برقراري ارتباط با شهر هاي خواهر خوانده و خارجي جهت سرمايه گذاري مشترك و يا جذب سرمايه هاي خارجي



نظارت بر چگونگي اجراي قوانين و مقررات و بررسي شكايات كاركنان و رسيدگي به تخلفات اداري



نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشريفاتي و اطالع رساني



نظارت بر دريافت شبانه روزي انتقادات  ،شكايات و مشكالت مربوط به مجموعه شهرداري



نظارت بر رسيدگي به مسائل حقوقي و قانوني شهرداري (در حد اختيار تفويض شده از سوي شهردار)



نظارت بر سياست گذاري و كاربرد شيوه ه ا و برنامه هاي مناسب براي انعكاس اهداف ،سياستها ،فعاليتها ،برنامه ها و مواضع شهرداري(در حد اختيار تفويض شده از سوي شهردار) 



نظارت در برقراري ارتباطات و تماسهاي تلفني و مخابراتي ،دورنويس با واحدها و ساير مراجع حقيقي و حقوقي ذيربط توسط متصديان امور 



نظارت بر استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراك 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 

