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باسالم و احترام
نظر به ضرورت تبعيت جايگاههاي سازماني از ساختار و سازمان مصوب و عدم وجاهت استفاده از عناوين غير
مصوب و در راستاي ساماندهي و اجرايي نمودن ضوابط سازماني ابالغي به حوزه معاونت هاي شهرداري تهران،
توزيع بهينه وظايف و مسنوليت ها و تنوع بخشي در خدمات و شيوه ارائه آن و با تاكيد بر اجراي برنامه تحول در
نظام مديريت اجرايي و ايجاد شهرداري الكترونيك با هدف ارتقاي كيفيت ،توسعه توانمندي ها و افزايش بهره
وري نيروي انساني ،مالي و فيزيكي شهرداري تهران ،موارد ذيل به عنوان اهم رويكردها و فعاليت هاي شهرداري
تهران در چارچوب متناسب سازي ساختارهاي سازماني با توجه به ماموريت هاي تعيين شده در كليه واحدهاي تابعه
شهرداري تهران اعم از معاونت ها ،واحدهاي ستادي ،مناطق ،سازمان ها و شركت ها ابالغ مي گردد:

1-تمامي كاركنان شاغل در شهرداري تهران اعم از رسمي ،قراردادي خدمات اداري شهر و هاديان شهر در

اتوماسيون اداري ميبايست تنها داراي يك عنوان كاربري باشند.

2-از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل ايجاد عناوين اتوماسيون براي كليه كاركنان شهرداري تهران تنها براساس ساختار

مصوب ابالغي بوده و استفاده از عناوين سازماني غير مصوب تحت هر عنوان مجاز نخواهد بود.

3ايجاد هرگونه دسترسي و عنوان اتوماسيوني براي كاركنان شركتي (به جز كاركنان خدمات اداري شهر وهاديان شهر) ممنوع مي باشد .درمورد نيروهاي داراي قرارداد مستقيم با سازمان هاي مستقل و شركت ها ايجاد
دسترسي و عنوان اتوماسيون با عنوان پست مصوب مجاز مي باشد.

4-هرگونه انتصاب افراد در پست هاي سازماني با رعايت شرايط احراز مندرج در طرح طبقه بندي و ارزشيابي

مشاغل كارمندي شهرداري تهران صورت پذيرد.

5عناوين مورد استفاده در تابلوهاي اداري ،اطالع رساني و راهنمايي ارباب رجوع ،مي بايست منطبق بر عناوينساختار مصوب باشد .تغييرات الزم حداكثر ظرف يك ماه از ابالغ اين دستورالعمل با هماهنگي ستاد تكريم و جلب
رضايت ارباب رجوع انجام گيرد.

6براي اصالح و ساماندهي عناوين اتوماسيوني ايجاد شده قبل از ابالغ اين دستورالعمل ،ظرف حداكثر سه ماهبررسي هاي الزم توسط ادارات كل برنامه ريزي و توسعه شهري معاونت هاي تخصصي (ادارات تشكيالت و بهبود
روش ها )ومعاونين برنامه ريزي و توسعه شهري مناطق (ادارات تشكيالت و بهبود روش ها) صورت گرفته و

اطالعات مرتبط با عناوين غيررسمي و پيشنهادات اصالحي به اداره كل تشكيالت و بهبود روش ها ارسال گردد.
7-با هماهنگي سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات و اداره كل تشكيالت و بهبود روش ها ،ترتيبي اتخاذ گردد كه

تا انتهاي سال  ، 1334ايجاد هرگونه عنوان اتوماسيوني غير مصوب ممكن نباشد.

8-اداره كل تشكيالت و بهبود روش ها در مقاطع سه ماهه ،نسبت به ارائه گزارش از روند اجراي مفاد دستورالعمل

به اينجانب اقدام نمايد.

حسن اجراي موارد فوق در مناطق بر عهده معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري با هماهنگي حوزه منابع انساني

منطقه ،در ستاد بر عهده ادارات كل برنامه ريزي و توسعه شهري و در سازمان ها وشركت ها بر عهده باالترين مقام

مسئول مي باشد.

