شرح وظایف معاونت مالی و اقتصادی و ادارت تابعه
نام معاونت  :معاون مالی و اقتصادی
شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .
 .1نظارت بر كليه امور اداری و مالی ،خدماتی ،تداركاتی و پرسنلی منطقه
 .2تنظيم بودجه ساليانه منطقه و پيش بينی اعتبارات و ملزومات مورد نياز با همكاری مديريت امور مالی شهرداری
مركزی
 .3نظارت بر حفظ و نگهداری اموال شهرداری منطقه و اتخاذ تدابير الزم در اين خصوص با همكاری اداره اموال
شهرداری مركزی
 .4تاييد اسناد هزينه و امور مربوطه به حسابداری منطقه بر اساس دستورالعملهای صادره
 .5نظارت بر مميزی امالك واقع در محدوده منطقه و تهيه شناسنامه برای هر ملك در اجرای مقررات قانون نوسازی
و عمران شهری با هماهنگی مديريت درآمد شهرداری مركزی
 .6نظارت بر وصول درآمد نوسازی و ساير درآمدها برابر مقررات مربوطه و اختيارات تفويض شده و پيگيری امور
مربوط به وصول درآمدها .
 .7انجام معامالت منطقه در حدود اختيارات مصوب با رعايت صرفه و صالح شهرداری و مقررات و دستورالعملهای
مربوطه و نظارت بر واحد قراردادهای منطقه
 .8حفظ ارتباط بين واحدهای تابعه منطقه با مديريتهای مختلف شهرداری و موسسات و ادارات و يا اشخاص حقيقی از
لحاظ مكاتبات اداری .
 .9رسيدگی به تقاضای استخدامی كاركنان و پيشنهاد ترفيع و ارتقاء گروه و انتصاب كاركنان به مديريت كارگزينی و
تاييد مرخصی كاركنان طبق مقررات و ضوابط و اختيارات تفويضی و ارزشيابی پرسنل
 .11عضويت در كيمسيون معوض و گروه كارشناسان .
 .11نماينده شورای اسالمی شهر در كميسيونهای معامالت و تحويل .
 .21انجام ساير امور مشابه و دستوراتی كه از طرف مافوق و در حدود وظايف ارجاع می

گردد .

مسئول اموراداری
عنوان پست  /رده سازمانی  :مسئول امور اداری
شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .
 .1نظارت بر حضور و غياب و مرخصی كليه پرسنل .

 .2نظارت بر امور ماشين نويسی ،بايگانی و دبير خانه ،تلفنخانه ،پيشخدمتها ،سرايداران و نظافتكاران و كليه پرسنل
خدماتی .
 .3رابط بين پرسنل و مديريت منطقه .
 .4پيگيری اجرای بخشنامه های داخلی .
 .5رسيدگی به مسائل رفاهی پرسنل .
 .6نظارت و سرپرستی ترابری منطقه اعم از خودروهای شهرداری و آژانسها.
 .7تهيه ليستهای اضافه كاری پرسنل و ارسال به حسابداری .
 .8تهيه گزارش و ارائه آمار به سازمانها و معاونتهای مربوطه .
 .9تهيه پيش نويس بخشی از مكاتبات پرسنل با بانكها ،مراكز تفريحی و رفاهی و … و توبيخ ها و تشويق نامه های
اداری .
 .11انجام ساير اموری كه از طرف مافوق ارجاع می شود .
متصدی دبیرخانه
عنوان پست  /رده سازمانی  :متصدی دبيرخانه
شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .
 .1ثبت خالصه مشخصات نامه های داخلی مانند موضوع و شماره آنها در دفاتر انديكاتور .
 .2ثبت خالصه مشخصات نامه های خارجی وارده در دفاتر انديكاتور .
 .3ثبت خالصه مشخصات نامه های صادره از شهرداری به خارج .
 .4تفكيك و توزيع آنها برای ارجاع به واحد اقدام كننده و پيگيری آنها .
 .5پاسخگويی به مراجعين و راهنمايی آنها در زمينه مسير پرونده آنها .
 .6تهيه گزارش و ارائه آمارهای الزم به مافوق .
 .7نظارت بر حسن اجرای امور دفتری و چگونگی ورود و خروج مكاتبات حوزه محل خدمت .
 .8انجام امور شماره و نامه نويسی مربوط به مناقصات عمران .
 .9انجام ساير اموری كه از طرف مافوق ارجاع می شود .
متصدی بایگانی
عنوان پست  /رده سازمانی  :متصدی بايگانی

شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .
 .1جمع آوری و ثبت نامه های اداری در دفتر انديكاتور بر اساس عنوان نامه و كد آن .
 .2طبقه بندی كردن نامه ها پس از ثبت در دفتر انديكاتور .
 .3بايگانی نامه ها بر حسب كدبندی صورت گرفته .
 .4حفظ و نگهداری نامه ها ،اوراق ،اسناد ،مدارك و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بايگانی و تهيه
فهرست بر اساس روش تعيين شده .
 .5پيوست كردن سوابق مربوط به نامه ها يا ديگر موارد ،مطابق دستور به پرونده های مربوطه .
 .6وارد كردن شماره های پرونده ها در كامپيوتر .
 .7نظارت بر ارسال و اعاده پرونده ها به ادارات و دواير تقاضا كننده و نظارت بر ارائه پرونده به مقامات صالحيت دار
 .8اقدام در جهت برگ شماری و ممهور كردن اوراق پرونده های متشكله .
 .9قرار دادن مدارك داخل پوشه های مخصوص و ثبت شماره پرونده بر روی پرونده مربوطه .
 .11تحويل پرونده به مشتريان و دريافت رسيد از آنها .
 .11تحويل پرونده های مختومه به بايگانی راكد با اجازه مقام مافوق .
 .12انجام ساير اموری كه از طرف مافوق ارائه می شود .
متصدی ماشین نویسی
عنوان پست  /رده سازمانی  :متصدی ماشين نويسی
شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .
 .1ماشين كردن نامه ها و يادداشتهای اداری از روی پيش نويسهای خطی .
 .2ماشين كردن بخشنامه ها ،گزارشات و كليه مكاتبات ارجاع شده جهت تايپ .
 .3مقايسه مطالب ماشين شده با نسخه اصلی و تصحيح آنها در صورت لزوم .
 .4طرح ريزی فرمهای مورد نياز مراجعين و ساير مكاتبات اداری شهرداری با ساير ارگانها .
 .5انجام ساير اموری كه از طرف مافوق ارجاع می شود.
متصدی خدمات پرسنلی
عنوان پست  /رده سازمانی  :متصدی خدمات پرسنلی
شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .

 .1انجام امور مربوطه خدمات درون ساختمان شهرداری منطقه ( درون سازمان )
 .2انجام امور نظافت و پاكيزگی محيط شهرداری منطقه
 .3انجام امور فضای سبز درون ساختمان شهرداری منطقه
 .4سرويس دهی به پرسنل
 .5ارسال نامه ها از واحد های مختلف شهرداری به يكديگر
 .6انجام امور نظم و انتظامات درون سازمان
 .7انجام اموری كه از طرف مافوق ارجاع می شود.
مسئول نوسازی
عنوان پست  /رده سازمانی  :مسئول نوسازی
شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .
 .1جستجو در بايگانی فرمهای مميزی امالك .
 .2ايجاد در كامپيوتر با مشخصات كامل .
 .3مشخص كردن پرونده با كد كامپيوتری جديد .
 .4بررسی گزارش مامورين بازديد كه متراژ ساختمان و نوع ساختمان را گزارش می كنند .
 .5بررسی ساختمان در كامپيوتر .
 .6ايجاد ساختمان برای زمين هايی كه دارای پروانه بوده و احداث شده اند .
 .7بررسی پرونده ها از لحاظ پرداخت عوارض نوسازی قبل از سال  1371و عوارض بعد از سال  1371تا سال جاری .
 .8وارد كردن شماره پرونده در سيستم كامپيوتری و حساب عوارض معوقه تا تاريخ .1371
 .9وارد كردن عوارض معوقه و دادن مفاصاحساب در سيستم كامپيوتر اصلی ()MAIN
 .11گرفتن فيش عوارض نوسازی و تحويل به ارباب رجوع .
 .11پاسخ به استعالم دفتر خانه ها و صدور مفاصاحساب برای دفتر خانه پس از پرداخت فيش نوسازی توسط ارباب
رجوع و پاراف استعالم های بانك و پايان ساختمان و صدور پروانه توسط قسمت نوسازی .
 .12وارد كردن ته برگ قبوض عوارض نوسازی كه توسط بانك به حسابداری عودت داده می شود .
 .13دسته بندی كردن قبوض و جمع مبالغ آن و وارد كردن در شيفريه مخصوص در كامپيوتر .

 .14تحويل شيفريه ها به قسمت حسابداری برای ايجاد سند .
 .15مميزی بلوكهايی كه هنوز مميزی نشده اند و يا اخيرا به محدوده اضافه شده است .
 .16كد گذاری كليه نقشه های تفكيكی و پياده كردن آنها به روی نقشه های . GIS
 .17انجام ساير اموری كه از طرف مافوق ارجاع می شود .
مسئول کسب وپیشه
عنوان پست  /رده سازمانی  :مسئول كسب و پيشه
شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .
 .1مميزی واحدهای كسب و پيشه در محدوده منطقه .
 .2تشكيل پرونده برای كليه واحد های كسبی موجود در محدوده منطقه .
 .3بررسی پرونده كسبی از لحاظ نوع و درجه بندی وارد كردن اطالعات پيشه وران در كامپيوتر .
 .4محاسبه عوارض كسب و پيشه بر اساس اطالعات كامپيوتر .
 .5صدور فيشهای عوارض كسب و پيشه و پيگيری جهت وصول آن و رفع اختالف و هماهنگی اصناف مختلف .
 .6پاسخگويی به استعالمات اتحاديه های صنفی پس از كنترل شهرسازی .
 .7وارد كردن مفاصاحساب براساس دريافت فيش .
 .8دسته بندی كردن قبوض و وارد كردن در شيفرهای مخصوص در كامپيوتر .
 .9تحويل شيفرها به قسمت حسابداری جهت سند زدن در امور مالی .
 .11مميزی واحد های كسبی فاقد سابقه و دفاتر كار و نظارت بر امور كسبه .
 .11رسيدگی به كليه امور مربوط به پروانه كسب و بازرسی و نظارت بر اصناف .
 .12انجام ساير امور محوله از طرف مافوق

مسئول آزادسازی
عنوان پست  /رده سازمانی  :مسئول آزادسازی و امالك
شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .
 .1تشكيل پرونده ملك در مسير طرح آزاد سازی (شامل مدارك مالكيت) نقشه ديجيتالی محل ،سوابق و مدارك الزم .
 .2تشكيل پرونده امالكی كه دارای كاربری خدمات شهری مورد نياز شهرداری هستند و پيگيری توافق با مالكين در

جهت آزاد سازی .
 .3پيگيری جهت بازديد و تهيه فرم ارزيابی جهت تكميل پرونده (به اتفاق مامور بازديد كارشناسی شهرسازی) .
 .4تهيه دعوتنامه جهت شركت در كميسيون معوض و ارسال دعوتنامه برای افراد .
 .5ترتيب تشكيل كميسيون معوض (آماده كردن پرونده ها).
 .6تنظيم و تهيه فرمهای صورتجلسات كميسيون معوض و فرم توافقنامه و فرمهای اطالعات ملك و فرم تحويل ملك.
 .7معرفی به دفتر خانه جهت انتقال سند (ميزان در مسير) و يا تنظيم فرم اقرار نامه محضری ( جهت واگذاری حق كسب
و پيشه ).
 .8صدور فرمهای مكاتبات با اداره های آب ،برق ،گاز و تلفن جهت افراد .
 .9شركت در تخريب و تحويل ميزان در مسير (آزاد سازی مسير).
 .11پيگيری پرونده هايی كه تخلف ساختمانی دارند (هماهنگی با مسئول ماده صد جهت سير مراحل كميسيون ماده صد).
 .11پيگيری امور ماده  8شامل دادن ابالغ و اخطاريه ها و معرفی كارشناس دادگستری ،ارسال پرونده به دادگستری،
واريز وجه ارزيابی توسط هيئت كارشناسان رسمی دادگستری تبريز به حساب سپرده دادگستری يا حساب سپرده اداره
ثبت اسناد و امالك ،دريافت حكم تخريب و يا تحويل ملك.
 .12پيگيری به موقع از طريق دفتر خانه جهت انتقال اسناد و يا دريافت اقرارنامه های محضری .
 .13پيگيری جهت دادن پروانه به افرادی كه امتياز دريافت می دارند( .ارتباط با شهرسازی).
 .14پيگيری كار جهت افرادی كه نمرات ريالی دريافت دارند (هماهنگی با امور مالی منطقه) .
 .15تهيه و تنظيم آمار ماهيانه ميزان عرضه و اعيانی آزاد سازی (فرمهای مربوطه) جهت ارسال به شهرداری مركز
(مديريت آزاد سازی امالك ).
 .16ثبت اراضی و امالك شهرداری و بطور كلی جمع آوری اطالعات ملك در مسير (در آينده از طريق رايانه و سيستم
كامپيوتری ).
 .17بايگانی پرونده های مربوط به طرحهای عمرانی (نظم دادن پرونده های در مسير طرحهای عمرانی ).
 .18تهيه آمار و اطالعات بصورت مدون با واحد روابط عمومی در مورد ميزان عرضه و … و مبلغ پرداختی از امالك
آزادسازی شده .
 .19انجام مكاتبات اداری با سازمانها و ارگانهای مربوط مثل اداره ثبت اسناد و امالك ،مسكن و شهرسازی ،شهرداری
مركز ،شهرسازی و...

 .21نگهداری دقيق (ثبت پرونده ها ) پرونده هايی كه توافق صورت گرفته (توافق نامه ها ) در جای امن و مطمئعن.
 .21ارسال سوابق توافق و اسناد انتقال مالكيت (مدارك مالكيت ) به مديريت آزاد سازی و امالك شهرداری منطقه (پس
از پايان كار ).
 .22پيگيری از طريق اداره ثبت اسناد و امالك تبريز جهت موارديكه نياز به اجرای ماده  45قانون شهرداری می باشد
(تهيه صورتجلسه اجرای ماده  45به اتفاق كارشناسان اداره ثبت ).
 .23انتقال اسناد به شهرداری (توسط نماينده امالك شهرداری ) از طريق دفتر خانه اسناد رسمی تبريز.
 .24تعيين بر و باقيمانده امالك به اتفاق كارشناسان شهرسازی (نقشه برداران ) و با كارشناسان شهرسازی منطقه .
 .25انجام ساير اموری كه از طرف مافوق ارجاع می

شود.

مسئول مالی
عنوان پست  /رده سازمانی  :مسئول مالی
شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .
 .1انجام عمليات مربوطه به ذيحسابی شهرداری منطقه .
 .2نظارت بر انجام مسئوليتهای مورد نياز در خصوص صدور چك.
 .3نظارت بر محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل .
 .4نظارت بر پرداخت ديونات شهرداری .
 .5كنترل و نظارت بر كار واحد های كار پردازی ،انبار داری ،درآمد و جمعدار.
 .6كنترل و نظارت بر تهيه اسناد مالی .
 .7مطالعه و نظارت قراردادهای منعقده با پيمانكاران و پرداخت دستمزد پيمانكاران پس از تحويل صورت وضعيت تاييد
شده .
 .8تنظيم سيستم بودجه .
 .9تنظيم اصالح بودجه.
 .11تنظيم بودجه.
 .11مديريت نقدينگی.
 .12پيگيری حسابهای سنواتی.

 .13انجام ساير امور محوله از طرف مافوق .

متصدی حسابداری
عنوان پست  /رده سازمانی  :متصدی حسابداری
شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .
 .1انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری و تهيه ليستهای پاداش .
 .2انجام امور مربوط به اعتبارات و بودجه آتی و تهيه اعتبارات برای پروژه های عمرانی (تهيه و تنظيم بودجه ،متمم
بودجه و اصالح بودجه های عمرانی ).
 .3انجام امور پرداخت نقدی جهت حواله های خريد و صدور چك .
 .4انجام امور ثبت اسناد و كنترل آنها و تنظيم و تهيه ترازنامه ها .
 .5رسيدگی به مدارك و ضمائم و اسناد اخذ صدور مجوزات الزم .
 .6تنظيم و تهيه اسناد و دفاتر مالی و قانونی .
 .7انجام امور مغايرتهای بانكی و حسابهای جاری شهرداری .
 .8ثبت اسناد و حسابداری و سندهای مالی .
 .9انجام اموری كه از مافوق ارجاع می شود .
متصدی کارپردازی
عنوان پست  /رده سازمانی  :متصدی كارپردازی
شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .
 .1انجام امور مربوط به خريد ملزومات اداری مورد نياز و تحويل به انبار .
 .2انجام امور مربوطه به هزينه های جاری جزئی شهرداری .
 .3پيش بينی احتياجات شهرداری از نظر وسايل مورد نياز و برآورد هزينه های آن .
 .4نظارت برانجام تشريفات مناقصه و مزايده در معامالت .
 .5تهيه صدور آگهی ها و تنظيم اسناد هزينه ای الزم خريداری شده .
 .6پرداخت هزينه بنرين كليه خودروها و موتور سيكلت ها ،بررسی نسبت به كيلومتر
 .7پرداخت هزينه های جاری متعلقه (پاداش آخر سال ،ليست تحويل لباس ،بن غير نقدی ) و غيره ...

 .8تهيه استعالم و بررسی و تحقيق نسبت به درخواستهای ناقص (گل و گياه ) و غيره ..
 .9انجام اموری كه از طرف مافوق ارجاع می شود( .امور مربوط به افتتاحيه پروژه ها و جلسات شهرداران و معاونين
(اجرايی ،عمرانی،شهرسازی) شورای شهر)
متصدی درآمد
عنوان پست  /رده سازمانی  :متصدی درآمد
شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .
 .1انجام امور دريافت وجوه نقدی و يا اسناد دريافتی بعد از محاسبات واحد شهر سازی و تائيد معاونت شهرسازی .
 .2انجام امور ثبت فيشهای واريز بانكها .
 .3نگهداری اسناد مالی و فيشهای پرداختی شهروندان .
 .4اجرای قوانين و مقررات موضوع عوارض ( زير بنا و  ) .....در محدوده منطقه .
 .5كنترل پرونده ها از نظر ارقام قوانين ،جرائم ،محاسبات .
 .6انجام امور مربوط به اعتراضات متعرضين و مغايرتهای بانكی و اسناد .
 .7انجام امور مربوطه به چكهای شهروندان .
 .8انجام امور مربوط به آمار در آمد و گزارش به مديريت در پايان هر ماه .
 .11مكاتبه با سازمانهای وابسته .
 .11انجام اموری كه از مافوق ارجاع می شود .
متصدی انبارها
عنوان پست  /رده سازمانی  :متصدی انبارها
شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .
 .1ايجاد سيستم كاردكس و كدينگ انبار.
 .2نظارت بر ورود و خروج كاالهای مورد نياز.
 .3تنظيم فرم كامپيوتری رسيد انبار.
 .4وارد كردن اطالعات انبار در سيستم كامپيوتری.
 .5نظارت بر چيدمان اقالم و دسته بندی آنها.
 .6انبارگردانی ساليانه.

 .7انجام اموری كه از مافوق ارجاع می شود.

مسئول اجرائیات ماده صد
عنوان پست  /رده سازمانی  :مسئول اجرائيات ماده صد
شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .
 .1دريافت گزارش وضعيت بنا از واحدهای مربوطه.
 .2همكاری در تهيه گزارش وضعيت بنا و مشخص نمودن وجود اختالف.
 .3رابطه بين كميسيون ماده صد و منطقه.
 .4مسئول ابالغ آراء صادره به متخلفين
 .5اخذ نيابت قضائی از دادگستری ،ابالغ از طريق كالنتری ،تفهيم آراء صادره در كالنتری  ،38هماهنگی با مامور
انتظامی و اجرای حكم در صورت لزوم با كا رشناسان شهرسازی
 .6پيگيری اخذ گزارش كارشناس شهرسازی ،محاسبات ،تهيه فرم ارسال به كميسيون و طی مراحل مربوط و اخذ امناء
واحدهای مختلف
 .7ابالغ اخطار  11روزه و اخذ اليحه دفاعيه مالكين ومستاجرين ،ارسا ل پرونده پس از سپری شدن  11روز اخطار يا
ارسال دفاعيه توسط مالك (مستاجر)
 .8پيگيری از طريق واحدهای مخلتف جهت پاسخ قرار(سوال) كميسيون از شهرداری و هماهنگی با واحدهای مختلف و
تهيه پاسخ و ارسال مجدد به كميسيون
 .9پيگيری و هماهنگی با واحد حقوقی منطقه درخصوص آراء صادره از طريق ديوان عدالت اداری و دادگستری
 .11هماهنگی جهت بازديد اعضاء كميسيون ماده صد از ساختمان كه نياز به بازديد اعضاء كميسيون دارد
 .11ابالغ اخطار  11روزه رای بدوی ،رای قطعی ،رونوشت نمايندگی دادستانی ،اخطار ريالی و اخطار جهت پيگيری
پرونده های دادگستری ،باهماهنگی مامور انتظامی
 .12محاسبه آراء جريمه و ابالغ مبالغ مربوط به ما لكين
 .13اخذ نيابت قضائی در خصوص آراء تعديل و تبديل و تخريب
 .14انجام ساير امور محوله از طرف مافوق .
مسئول انفورماتیک

عنوان پست  /رده سازمانی  :مسئول انفورماتيك
شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .
 .1نصب برنامه های نرم افزاری در خصوص موارد مطروحه.
 .2نظارت بر امور كامپيوتر.
 .3تغييرات جزئی سخت افزار ی و پيگيری سرويس كامپيوتر در صورت لزوم .
 .4آموزش پرسنل بر اساس نياز شرح وظايف كار مربوطه .
 .5تهيه پيش نويس در رابطه با اموری كه به كامپيوتر مربوط می شود و پيگيری مكاتبات واصله پيرامون موضوع
 .6رابطه منطقه و سازمان خدمات كامپيوتر
 .7مديريت و پشتيبانی از شبكه های كامپيوتری كه شامل شبكه محلی ( )LANو شبكه خارجی بی سيم ( WIRE
 )LESSمی باشد
 .8بررسی واحد ها جهت خريد سيستم های كامپيوتری ،ارتقاء سيستم ،شبكه سازی كامپيوتری هر واحد به سبب
تشخيص نياز
 .9جستجوی اطالعات مورد نياز بخشهای مختلف از سايتهای اينترنتی جهت به روز بودن واحد ها از آخرين اطالعات.
 .11انجام ساير اموری كه از طرف مافوق ارجاع می گردد
مسئول کنترل اسناد و مدارک
عنوان پست  /رده سازمانی  :مسئول كنترل اسناد و مدارك
شرح وظايف پست سازمانی مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد .
 .1توزيع اسناد معتبر بين واحدها و اخذ رسيد و جمع آوری و ابطال نسخ نا معتبر .
 .2نظارت بر حسن اجرای مستندات در كليه بخشهای مرتبط و موثر بر سيستم كيفيت در شهرداری .
 .3 -3دريافت درخواست بازنگری مستندات از واحدهای مختلف ،بررسی و تغيير درخواست شده و تائيد مقدماتی آن و در
صورت نداشتن عدم تطابق با ساير مستندات نظام كيفيت .
 .4تهيه برنامه های زمانبندی مميزی داخلی واحدها و اعالم آن .
 .5تشكيل كميته مميزی داخلی در موعد مقرر و انجام مميزی داخلی .
 .6ثبت موارد عدم تطابق مشاهده شده در واحدها در مميزی داخلی و اعالم به واحد مربوطه.
 .7پيگيری رفع موارد عدم تطابق مشاهده شده در مميزی داخلی تا رفع كامل.

 .8اطالع كامل از شرح وظايف قسمتهاو معاونت ها.
 .9همكاری با واحد آموزش مركز جهت نياز سنجی آموزش پرسنل.
 .11هماهنگی جهت انجام و اجرای آموزشهای دوره ای پرسنل.
 .11برطرف سازی نياز به ارباب رجوعان شهرداری و توجيه مراحل كاری آنها.
 .12گزارش دهی به نماينده مديريت در رابطه با عملكرد واحدها.
 .13انجام اموری كه از مافوق ارجاع می گردد.

