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بازنگري ضوابط و مقررات شهرسازي و ارائه اصالحات پيشنهادي جهت تصويب
تدوين و تنظيم لوايح پيشنهادي جهت اصالح ضوابط شهرسازي و يا هرگونه تغيير در ضوابط مربوطه جهت ارجاع به مراجع ذيصالح
تهيه و ابالغ بخشنامهها ،دستورالعمل ها و مصوبات و ابالغ به مناطق ومركز جهت اجراء
بررسی عملکرد و نظارت بر اجراي قوانين ومقررات ودستورالعمل ها و ضوابط مصوب جاري در ستاد و مناطق
نيازسنجی مباحث تخصصی براي آمــوزش پرسنـل جهت برگزاري كالس هاي مرتبط در حوزه شهرسازي و معماري
برگزاري همايش و سمينار هاي عمومی و تخصصی معاونت شهرسازي و معماري
مشاركت با مجامع علمی و تخصصی داخلی و خارجی در زمينه ارتقاء توان تخصصی حوزه شهرسازي و معماري
تدوين ،تاليف كتاب و نشريه و بروشور و لوح فشرده در خصوص مباحث علمی و تخصصی مورد نياز معاونت شهرسازي و معماري
ايجاد بانک اطالعات اسنادي و الکترونيکی از اسناد و نقشه هاي تهيه و تصويب شده ،ليست مشاورين ،قراردادها،كتب ،نشريات و مجالت حوزه معاونت شهرسازي و معماري
بهره گيري از شيوه هاي نوين جهانی و بروز رسانی و ارتقاء توان علمی معاونت شهرسازي و معماري از طريق شركت در سمينارها ،كنفرانس ها  ،نمايشگاه ها و دوره هاي تخصصی ملی و بين
المللی
نظارت بر تهيه كتب و نشريات تخصصی مورد نياز معاونت شهرسازي و معماري جهت ارتقاء اطالعات واسناد مركز ارشيو
همراهی و مشاركت در روند تهيه طرح هاي ساختاري -راهبردي ،تفصيلی ،موضوعی و موضعی و....
شركت در جلسات هماهنگی در خصوص ايجاد وحدت رويه در امور شهرسازي و تشکيل شوراي ويژه شهر سازي در مواقع لزوم
نظارت بر رسيدگی به شکايات شهرسازي و بررسی پرونده هاي خاص
نظارت بر حسن انجام كار و گردش امور واحدهاي شهرسازي مناطق
پيشنهاد و هماهنگی با معاون شهرسازي و معماري جهت تقسيم نيروي انسانی در حوزه شهرسازي و معماري متناسب با نياز ،توانايی و تخصص
بهره برداري از نظام نوين و سيستمی صحيح و مناسب و متکی به روشهاي منطقی جهت ايجاد وحدت رويه و اسـتفاده بهينـه از نيـروي انسـانی در سـتاد و منـاطق از جملـه سيسـتم جـامع
شهرسازي





راهبري پروژه هاي معاونت شهرسازي و معماري بر اساس گزارشات ارسالی حوزه ها و ارائه گزارش به معاون



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



پيشنهاد  ،تدوين و بروز رسانی فرايندهاي تحت سرپرستی و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها 

مديريت و نظارت مستمر سيستم يکپارچه شهرسازي
پيشنهاد و اصالح ساختار و فرآيندها در حوزه معاونت شهرسازي و معماري به معاون

