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  مقدمه

مدیریتی و  هاي جدید هاي اخیر شاهد تحوالت وسیعی در انتخاب بهترین شیوه اداره امور شهري در چارچوب  در دهه
مندي مردم، در سطوح مختلف  آن با میزان رضایت ارتباط مستقیم دلیل به ،نظام اداري در هر کشورایم.  حکمرانی بوده

برخورداري از یک نظام اداري منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و  از این رو، است،از اهمیت و اعـــــتبار خاصی برخوردار  ،اجتماع
همواره نوسازي و تحول در که طوري  به یافته برخوردار است. جوامع در حال توسعه و توسعهاي براي  از اهمیت ویژهپاسخگو 
هاي مختلف اقتصادي،  ها در این کشورها بوده است. در همین بین در میان بخش هاي دولت ترین برنامه از مهم اداره امور

ر است، چرا که عموم مردم به طرق مختلف اي برخوردا اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بخش مدیریت شهري از اهمیت ویژه
تواند در میزان رضایت  باشند و به همین نسبت کارایی و عدم کارایی آن، می همواره به نحوي با این بخش مرتبط می

  شهروندان تأثیرگذار باشد. 

ها و  نامه هاي بعدي و آیین و اصالحیه 1334اکنون بر اساس قانون شهرداري مصوب سال  امور شهري در ایران هم
قانون مذکور وظیفه تهیه و تنظیم نحوه اداره امور  58هاي مرتبط با آن در حال اجرا است. بر اساس ماده  دستورالعمل

ها به وزارت کشور از طریق تصویب در هیئت محترم وزیران واگذار شده است. از زمان تصویب این قانون  شهرداري
نامه مربوط به سال  و به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است که آخرین آیین هاي متعددي در این رابطه تهیه نامه آیین

اند از عدم  توان وارد دانست عبارت هاي گذشته می شده طی سال هاي تهیه نامه باشد. از جمله مشکالتی که به آیین می 1381
ها، نظام  نگاه متمرکز در اداره امور شهردارينامه و موکول نمودن بسیاري از موارد به قوانین و مقررات دیگر،  جامعیت آیین

ها، تبعیت از رویکردهاي مدیریتی سنتی و قدیمی،  پرداخت ناکارآمد با ارتباط حداقلی میان عملکرد و پرداخت در شهرداري
اختن به نامه و نپرد اشاعه راهبرد فرایند محوري بجاي نتیجه محوري، عدم تبعیت از نگاه و رویکردي سیستمی در تهیه آیین

هاي اداري و  ها نظیر حقوق مردم، حقوق و تکالیف کارکنان، مدیریت عملکرد، فناوري تمام جوانب اداره امور شهرداري
  اطالعاتی

کارکنان در که در آن منافع  یافته توسعهرسیدن به یک نظام کارآمد و ه منظور فائق آمدن به مشکالت مذکور و بدین سبب ب
که عوامل موثر در بروز  حلی راهبجز تغییر و تحول در نظام اداري نیست.  حلی ، راهگردد امعه تأمینشهروندان و جتمامی کنار 

گردد. ساختاري که دربرگیرنده اري در مدیریت شهري ادنظام و موجب اصالح ساختار بدهد اداري را کاهش  هاي ناهنجاري
و سالمت آن ایجاد  اموردر نظام اداره  و بنیادین غییراتی اساسیین طریق تاتا بتواند از  باشد میو یکپارچه  یافته نظامتالشی 

   .و اهداف توسعه افزایش دهد حظه در سطح محلیرا براي رسیدن به پیشرفت قابل مال ه امورو توان ادار
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ها و  داريبود که سازمان شهرپویا و جدید   تحرّکی  شروع  براي  اولویت ترین هاي مهم و ضروري تمامی این موارد از دغدغه
ها را  هاي کشور را به عنوان متولی امور مدیریت شهري در کشور، بر آن داشت تا حل مشکل نظام اداري شهرداري دهیاري

نظر گرفتن مقتضیات  با در وگیري از تجارب روز دنیا و مطالعات تطبیقی  در دستور کار خود قرار دهد. از این روي با بهره
مدیریت امور شهري در  ها و با توجه به ماموریتهاي جدیدي که در حوزه تصادي شهرداريفرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اق

قوانین و مقررات مختلف طی سالهاي اخیر به شهرداریها واگذار شده است و نیز بر اساس نقشه راه نوسازي و تحول در 
ابالغ گردیده است تا پیش نویس  مدیریت و نظام اداري شهرداریهاي کشور که توسط وزیر محترم کشور به این سازمان

  آیین نامه اداري و استخدامی شهرداریها را تهیه و تدوین نماید.

نامه آیین مبانی تدوین  

 يرهبري کلی نظام اداري ابالغی مقام معظم ها استیساستقرار نظام اداري شایسته در چارچوب مدیریت نوین با توجه به 
مورد هدف واقع شده است. این  ها يشهرداردهاي اصلی تحول در بخش نظام اداري ی)، به عنوان یکی از راهبرالعال (مدظله

ي زیر تهیه ها مؤلفهبا تاکید بر  انداز چشمدر افق   اداري  نظام  و خصوصیات ها یژگیوبا رویکردي جامع به موضوع  نامه نییآ
  شده است.

   نقش -1
 و گر مداخله، بزرگ شهرداري از را آن که يا گونه به و حدي تا شهرداري فعالیت موضوع و مقیاس تعیین و تغییر

  .نماید تبدیل کوچک و کارآفرین، گر تسهیل شهرداري به کارفرما

  مدیریت رویکرد -2
 متضمن رویکردي به)، استراتژیک غیر( مدت کوتاهانداز  چشم و درونی عوامل به تمرکز از مدیریت رویکرد در دگرگونی
 يزیر ، طرحتفکر بر استوار و قانون محدوده در ها تیفعال دادن جهت براي نیاديب تصمیمات اخذ جهت افتهی نظام تالش

  امور استراتژیک اجراي و

  امور اداره در سیستمی نگرش -3
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 بین پیوند و روابط اهمیت و وجود درك آن، تغییرات و پیرامونی محیط به توجه آن در که مدیریت در روشی حاکمیت
 از رهایی و امور هیکل مالحظه و توجه، انتظار مورد نتایج حصول وها  هدف تحقق ستايرا در اقدام و يزیر ، برنامهاجزاء

   نظر مورد هاي ستاده و نتایج به دستیابی در مراقب و پیگیر حال همه در و ییگرا بخشی و يجزءنگر

  محیطی تعامالت -4
 قدرت به متکی و جهانی و ملی لی،داخ يها شبکه امکانات از يبردار بهره و پیوند، توجه درك، با امور جریان رهبري

  سازمانی اقتدار و قدرت بر ياتکا بر عالوه غیررسمی، و انسانی روابط دانش، اطالعات،

  مدیران يها نقش -5
 ها یدگیچیپ شرایط، تراز مدیران، مختلف سطوح نیاز مورد يها تیقابل وها  مهارت کارکردها، ،ها نقش تنظیم و تشخیص

 وها  برنامه اجراي از فراتر ییها نقش ایفاي براي مدیران کار عملی و يا شهیاند ابعاد توسعه و امور اداره يها تیحساس و
  گر هدایت و خالق کارآفرین، راهبرانی به تبدیل و باالتر سطوح دستورهاي

  دانشی مدیریتی -6
 ی،رعلمیغ آزمایانه وقذ و گرایانه سنت يها روش و کردهایرو ازبه دور  که مدیریت از سرمشقی و پارادایم اجرا و تهیه

  .بپردازد امور اثربخش و عالمانه اداره به کارآمد و موفق الگوهاي از یادگیري و تجربه، دانش بر متکی

  شایستگی نظام -7
 و اهتمام توجه، مورد مدیریت يها عرصه در را انسانی يها هیسرما نیتر ستهیشا حفظ و حضور که رویکردي انتخاب

 شهرداري« به را» شهروندان براي زندگی حداقل تضمین و اشتغال محل شهرداري« هقاعد و تصور و دهد قرار عمل
  .نماید اصالح »توانمند متعهدان و فکري سرآمدان گذاري خدمت محل

  پاسخگوئی -8
 در جوابگوئی( پاسخگوئی سیاسی رویکرد که يا گونه به پاسخگوئی ساختار و نظام مناسب استقرار و شایسته طراحی

 و مردم به مدیران مستقیم پاسخگوئی( پاسخگوئی مدیریتی رویکرد با) مردم منتخب سیاسی مقامات و نهادها برابر
  .گردد تکمیل و همراه) سازمانشان وها  آن کار از انتظار مورد نتایج و اهداف قبال در و شهروندان

  امور اداره در يریگ میتصم شیوه -9
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 کرده تعریف ها يشهردار امور اداره در را تمرکز عدم و تمرکز از مطلوبی و بهینه حد که يا نقشه و طرح اجراي و تهیه
 صورت عمالً امور، مؤثر اداره يها ضرورت با متناسب اختیار و قدرت يها گاهیپا ییجابجا که يا گونه به بخشد تحقق و

  .پذیرد

  رهبري و مدیریت سبک - 10
 در را همگان همراهی و همکاري، همفکري از برخورداري و جلب موجبات که روشهائی و الگوها، اصول به دستیابی

  .آورد فراهم مشارکت عصر با متناسب امور، اداره

   خدمات - 11
 و تأمین و ناهدفمندي، ناکارآمدي چون اوصافی با را خدمات که يا گونه به مدیریت يریگ جهت و شیوه نظام، تغییر
 .نماید تبدیل »انعطاف« و »هدفمندي«، »توانمندسازي« چون ییها یژگیو به، خدمات بوروکراتیک توزیع
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  تعاریف -فصل اول 

که  ییها تیمأمورشخصیت حقوقی است که داراي استقالل اداري و مالی بوده و براي انجام وظایف و : شهرداري - 1ماده 
در محدوده و حریم شهرها با  ،یا می شود در حوزه امور شهري به آن واگذار شده هبر اساس قوانین و مقررات مربوط

ایجاد   شرکتو وابسته  ، موسسهوابسته سازمان، همحل، ه، ناحیمنطقهمختلف شامل ستاد، سازمانی کت مردم در اشکال مشار
  می شود.

شود و  یا می جادشدهیا نامه نییآر اساس ضوابط این واحد سازمانی مشخصی است که ب :وابسته سازمان موسسه یا - 2ماده 
و شهرداري به دالیلی عالوه بر  باشد میشهرداري و اموري را که بر عهده  با داشتن استقالل حقوقی، بخشی از وظایف

حوزه مذکور  يگر يتصد، کنترل و نظارت آن امور ضروري است براي مدت معین به يزیر برنامه، يگذار استیسهدایت، 
  .انجام می دهد مبادرت ورزد،

شهرداري که هاي  براي انجام قسمتی از تصدي امهن نییآر اساس ضوابط این ب که: بنگاه اقتصادي است شرکت - 3ماده 
%) سرمایه و سهام آن 50، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (گردد یممحسوب  شهرداريجزء وظایف بر اساس قوانین و مقررات 

 جادشدهیا فردي یا شراکتی صورت به ها يشهردارگذاري  . هر شرکت تجاري که از طریق سرمایهاست شهرداريمتعلق به 
محسوب شرکت  ،باشد ها يشهردارمتعلق به بی واسطه  مجزا یا مشترك ها آن%) سهام 50ام که بیش از پنجاه درصد (ماد
می نماید و اساسنامه آن با پیشنهاد شرکت با اصول بازرگانی اداره شده و بر اساس ضوابط قانون تجارت فعالیت  .شود یم

شرکت ها در  گونهانعقاد قرارداد شهرداري با اینرسد.  کشور می تشهرداري و تصویب شوراي اسالمی شهر به تایید وزار
  چارچوب آیین نامه مالی و معامالتی شهرداري خواهد بود.

وظایف و مسئولیت هاي شهرداري  بخشی از که به منظور انجام واحد سازمانی مشخصی است :شهرداري منطقه - 4ماده 
، ایجاد است شده ینیب شیپو مطالعات شهري  ها برنامهکه در  ینمع يزهاو با مر یژهو ايهبا کارکردشهر  کی از قسمتی در

و کنترل ، به موضوع و کارکرد خاص يشهر يها نیزماز  ینیمع یزاناختصاص مبه منظور  يمنطقه بند. شده یا می شود
توسعه شهر  يالزم برا اتسیتأسو  امکانات نیتأمایجاد یا ، ها ساختمان يو ارتفاع در بنا یناستفاده از زمنظارت در نحوه 

برق  یرويآب، فاضالب و ن یرهو ذخ نیتأم، ونقل حملمانند  یخدمات عموم ینالزم ب یهماهنگ یجادا، زانیر برنامه براي
  .شود یمانجام  شهر
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که به منظور انجام بخشی از وظایف و مسئولیت هاي منطقه  واحد سازمانی مشخصی است :ناحیه شهرداري - 5ماده 
 محدوده داراي و همگن می باشند اجتماعی بافت داراي که است خدماتی و مسکونی هاي ساختمان مجموعه شهرداري در

  ، ایجاد شده یا می شود.است معین

واجد بر اساس سرشماري رسمی  داراي حداقل یک میلیون نفر جمعیت کهسکونتی  يا مجموعه: شهر کالن -6ماده 
و همزمان در جایگاه نخست کنترل  استا ملی از موقعیتی مرکزي برخوردار ی يا منطقهسیاسی که در مقیاس  -اقتصادي 
متعدد  يها شهركو  ها حومهبا  شهر کالن. ترکیب بیش از یک مرکز داردپیرامونی خود قرار  منطقه یا سیاسی اقتصادي

  .دهد یمرا تشکیل  يرشه کالنمیلیون نفر یا بیشتر، یک ناحیه  پنجدر یک ناحیه وسیع با جمعیتی در حدود  اطراف آن

آن دسته از وظایفی است که شهرداري متصدي اموري غیر از سیاستگذاري، برنامه ریزي، : گريوظایف تصدی - 7ماده 
  می باشد. خود اي در حوزه هاي مختلف وظیفه کنترل و نظارت

 يها تیلئومسجام وظایف و ان ه منظورب شهرداريپست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی  - 8ماده 
  .شود در نظر گرفته می مستخدمبینی و براي تصدي یک  مشخص پیش

در یک  دار تیصالحضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام  اساس بر: فردي است که مستخدم -9ماده 
  شود. به خدمت پذیرفته می شهرداري

  است. جمهور سییرتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی  معاونت ،نامه نییآن در ای معاونت: منظور از معاونت -10ماده 

و  ها شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداري نامه، نییآدر این  ي توسعهشورا: منظور از توسعه يشورا -11ماده 
  است. ي کشورها  ياریده

  ي کشور استها ياریدهو  ها يردارشهسازمان  نامه، نییآسازمان: منظور از سازمان در این  -12ماده 
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  راهبردها و فناوري انجام وظایف -فصل دوم 

 دییتأو صنفی  يا حرفه يها تشکلنهادها و ، وصیخص ،از طریق بخش تعاونی شهرداري يگر يتصدوظایف  –13ماده 
  :شود یمهاي ذیل انجام  و با استفاده از شیوه وزارت کشورصالحیت شده و با نظارت و حمایت 

  .و صنفی يا حرفه يها تشکلو  نهادها ،یخصوص ،خرید خدمات از بخش تعاونی -1

واگذاري امکانات و تجهیزات  ،از طریق اجارهو صنفی  يا حرفه يها تشکلنهادها و  ،خصوصی ،مشارکت با بخش تعاونی -2
  .و منابع فیزیکی

با پرداخت تمام و صنفی  يا حرفه يها شکلتنهادها و  ،خصوصی ،به بخش تعاونی شهرداريواگذاري مدیریت واحدهاي  -3
  .و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات

و شرکت موضوع مواد دو و سه این آیین نامه با  انجام بخشی از وظایف تصدیگري توسط موسسه یا سازمان وابسته -4
   تایید سازمان

نهادها و  ،خصوصی ،تعاونی بخشتوسط  شهرداريحمایت و نظارت  ،زیربنایی با مدیریتعمرانی و امور  -14ماده 
توسط سازمان  دییتأتصویب شوراي اسالمی شهر و با  ءو در موارد استثنا شود یمانجام  و صنفی يا حرفه يها تشکل

  .می گیردانجام  شهرداري

گیري  جلوگیري از تمرکز تصمیمو وري و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده)  به منظور افزایش بهره -15ماده 
که توسط سازمان تهیه و  دستورالعملی اساس بر ،و اعطاء اختیارات الزم به مدیران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستی خود

  آورد.  عمل بهرا  زیراقدامات  است موظف شهرداري ،رسد می ي توسعهشورا دییتأبه 

و  ها تیفعالو محل جغرافیایی ارائه  تیفیباکب ، متناسشهرداريخدمات و محصوالت  ،ها تیفعالشده  تعیین قیمت تمام -الف
  با تصویب شوراي اسالمی شهر به تفکیک هر واحد مجري خدمات

بینی سازوکارهاي نظارتی براي کنترل  و استانداردهاي کیفی خدمات و پیش بخش جهینت ،هدفمند يها شاخصتعیین  -ب
  .شده ارائهکمیت و کیفیت خدمات 
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شده و تعیین تعهدات  خدمات و قیمت تمام ها، تیفعالحجم  اساس بر مجريیران واحدهاي با مد نامه تفاهمانعقاد  -ج
  طرفین.

 يها نامه تفاهمکه در قالب  ییها تیمسئولمتناسب با الزم نیروي انسانی   ، مالی ويا بودجهاداري، اعطاء اختیارات  -د
  واگذار شده است. واحد مجري در شهرداريعملکردي به 

هاي بعدي آن  و اصالحیه 1346تیرماه  12ها مصوب  با رعایت آیین نامه مالی شهرداري توانند یم ها يارشهرد -16ماده 
حجم  ،فعالیت مشخص اساس بر تایید صالحیت شده و مؤسسات غیردولتی ها شرکتمناقصه و با عقد قرارداد با  قیطر از

  خود را تأمین نمایند. ازین موردشی از خدمات شفاف و مشخص بخ طور به ،قیمت هر واحد کار و قیمت کل ،کار معین

، تمام و یا قسمتی از وظایف و نامه نییآدر این  شده ینیب شیپاحکام  اساس برغیردولتی که  يها بخش کارکنان -17ماده 
اشند، ب می دار عهدهمعین خواهد شد را  ،هو سایر امور قابل واگذاري که حسب قوانین و مقررات مربوط شهرداريتصدي امور 

 کارکنانولیتی در قبال این ئگونه تعهد و یا مس هیچ شهرداري. گردند یمتلقی  یردولتیغکارکنان تحت پوشش کارفرماي 
اجتماعی و سایر قوانین و مقررات  نیتأم وتحت پوشش خود مطابق قانون کار  کارکنانبا  اند موظف انیکارفرما. ندارد

 صورت در اند موظف ها يشهردارصالح خواهند بود.  خگوي مقامات و یا مراجع ذيمربوطه رفتار نمایند و در این رابطه پاس
نامه دریافت شده تعهدات  از محل ضمانت کارکناندر احقاق حقوق  بر اساس احکام مراجع قانونی ذیربط انتخلف کارفرمای

  را پرداخت نمایند. آنان

اي  ، براي انجام خدمات مشاورهند مجاز ،یت ارائه خدمات خودارتقاء مستمر در کیفیت و کم منظور به ها يشهردار -18ماده 
و ساختارهاي  ها تیمأموربازنگري و پاالیش وظایف و  ،نوین مدیریتی يها نظامنظیر استقرار  ،هاي توسعه مدیریت در زمینه

تأیید صالحیت  یاشخاص حقیقی و حقوقهاي نوین اداري با  آوري هاي انسانی و فن توسعه و مدیریت سرمایه ،تشکیالتی
ربط عقد قرارداد  ، با رعایت مقررات ذيبر اساس دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شوراي توسعه می رسدشده 
  نماید.

اندیشه و خالقیت  ،مندي از فکر و بهره ییکاراایجاد انگیزه و افزایش  منظور به اند مکلف ها يشهردار - 19ماده 
ها را فراهم  گیري دریافت پیشنهادها و اثرگذاري آن در تصمیم آنان،ناسب براي جلب مشارکت م سازوکارخود  مستخدمین
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ي شورا دییتأبه خواهد بود که با پیشنهاد سازمان  دستورالعملی اساس برد. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش نآور
  رسد. می توسعه

واگذار  خصوصی و تعاونیبه بخش  ها آنم یا بخشی از وظایف که تما شهرداريرسمی و یا ثابت  مستخدمینبا  - 20ماده 
  ذیل عمل خواهد شد. يها روشبه یکی از  گردد یم

  ها يشهردارسایر یا  شهرداريانتقال به سایر واحدهاي همان  -الف

  .ت خدمتبازخرید سنوا -ب

  سال. موافقت با مرخصی بدون حقوق براي مدت سه تا پنج -ج

به تغییر  مستخدمینباشد. در صورت تمایل  می واگذارشده يها تیفعاللتی که مجري وظایف و انتقال به بخش غیردو -د
  .گردد یمتأمین  شهرداري توسط هربط با حفظ سوابق مربوط جایی تغییر صندوق ذي صندوق بازنشستگی هزینه جابه

بخش  مربوطه توسط کارمندحقوق و مزایاي با پرداخت انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور  -هـ
   )خصوصی و تعاونیغیردولتی(

 یردولتیغ بخشربط به  ذي شهرداريوظایف برداري بخشی از  بهره شهرداريدر مواردي که با حفظ مالکیت  -1 تبصره
 دییتأ بهسازمان  شنهادیپ بااین ماده  دستورالعملاست. مربوط به بخش غیردولتی مجاز  مستخدمینواگذار گردد، مأموریت 

  .رسد یم ي توسعهاشور

اعالم کند.  شهرداري  فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به گانه پنجتواند سه طریق از طرق  می مستخدم -2 تبصره
  اجرا نماید.را انتخاب و  ها روشیکی از  مستخدماز سوي  شده نییتعبه اولویت  توجه با  مربوطه مکلف است شهرداري

 ها يشهردار يها تیمأموردر حوزه وظایف و  تقویت و حمایت از بخش غیردولتی ظورمن به است موظف سازمان -21ماده 
مالی، رفع موانع اداري و خرید خدمات از بخش  يها کمک، ایجاد تسهیالت و یده سازماناقدامات الزم براي آموزش، 

  آورند. عمل هب، رسد یم شوراي توسعه دییتأکه با پیشنهاد سازمان به  دستورالعملی اساس برغیردولتی 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 49از  12
 

حقوق مردم -فصل سوم   

سوگندي  بر اساسو  يا حرفهمردم هستند و باید با رعایت موازین اخالق  گزاران خدمت، مستخدمین شهرداري - 22ماده 

حداکثر  يریکارگ بهبا ند وظایف خود را کن اخالقی و اداري که امضاء می منشور نیهمچن و ندینما یم اداکه در بدو ورود 

  انجام دهند. ها آنهاي قانونی  در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته ارتدانش و مه

ي شورا بیتصو بهبا پیشنهاد سازمان  مستخدمینو تعهدات  سوگندنامه، متن اخالقی و ادارياصول و مفاد منشور  -تبصره

  رسد. می توسعه

و از طریق وسایل ارتباط  ایندآشنا نم ها آنخود در تعامل با  مردم را با حقوق و تکالیف اند مکلف ها يشهردار - 23ماده 

و اطالعات الزم را به نحو مطلوب و  هندسطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء د یرسان اطالعو ابزارهاي نوین جمعی 

  بگذارند.مردم  اریاخت درمناسب 

 اند موظف ها يشهردارز حقوق یکسان برخوردارند، مساوي ا طیشرا در شهرداريمردم در استفاده از خدمات  -24ماده 

در بودجه ساالنه گزارشی از بهاء  و نموده شفافرا مستند و  ها آنکیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات  ،مراحل، زمان

  .اننداز طرق مختلف به اطالع مردم برس تهیه ومصوب و عملکرد  شده تمامخدمات شهرداري به تفکیک بهاء  شده تمام

را در  مستخدمینبه منظور تأمین حقوق مردم، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد  اند مکلف ها يشهردار - 25ماده 

و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ غیر مستمر  هاي العاده فوقمندي از  ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهاي استخدامی و بهره

ا به رمستخدمین این موضوع ، ضوابط اداري و استخدامی مربوط به ها نامه وهیش، ها دستورالعملکلیه در  . سازمانایندنم

  .خواهد نمود عنوان یک عامل مؤثر منظور
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ساختار سازمانی - فصل چهارم   

مربوط در  يها یژگیوخود را متناسب با  ساختار سازمانی، طراحی و تنظیم یده سازمان اند مکلف ها يشهردار –26ماده 
انجام  زیربا رعایت موارد  اندرس می معاونتو به تصویب  دینما یمکه سازمان تهیه  ییها شاخصلگوها، ضوابط و چهارچوب ا

  دهند:

با رعایت راهبردهاي مذکور در فصل دوم  و 66به تفکیک هر طبقه موضوع تبصره دو ماده  سازمانی يها پستسقف  -الف
  رسد.  می تمعاونتأیید  به سازمانبا پیشنهاد  نامه نییآاین 

و احکام  ها استیسمتناسب با  ساله پنجبرنامه  یکسازمانی مصوب حداکثر پس از  يها پستو سقف  ساختار سازمانی -ب
   .برنامه جدید مورد بازنگري و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت

راي اسالمی شهر پس از ، با اطالع شو26 مادهتشکیالت تفصیلی خود را با رعایت مفاد  اند مکلف ها يشهردار - 27ماده 
د. سازمان موظف است حداکثر کننخه از آن را به سازمان ارسال تهیه و یک نستایید شوراي اداري و استخدامی ذیربط 

 مذکور را اعالم نماید يها شاخصظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و 
  پس از اصالح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نماید. است ربط موظف ذي شهرداري و

کارگیري افراد و  سازمانی خواهند بود و هرگونه به يها پست، متصدي یکی از مستخدمین شهردارياز  کی هر - 28ماده 
  . پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب ممنوع است

 ها شهرداري صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب ها يشهرداردر هرگونه واحد و پست سازمانی ایجاد  - 29ماده 
  .باشد یم ها رعایت این ماده در بررسی ساختار سازمانی شهرداريسازمان مکلف به  است،مجاز 

پس از تصویب این آیین  سال کیدر چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت  اند موظف ها شهرداريکلیه  - 30ماده 
  ند.کنح ساختار سازمانی خود اقدام به پیشنهاد اصالنسبت نامه 
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 فناوري اطالعات و خدمات اداري -فصل پنجم 

اقدامات زیر را  و تحقق شهرداري الکترونیک،بهبود کیفیت خدمات به مردم  هدف با اند موظف ها يشهردار -31 ماده
 :انجام دهند

بندي انجام آن و مدارکی که متقاضی  ئه خدمات همراه با زمانشیوه ارا خصوص در خط برالکترونیکی و  یرسان اطالع -الف
 د.کنباید ارائه 

 هاي الکترونیکی جهت انجام خدمات از طریق ابزارها و رسانه ازین موردهاي استاندارد  ارائه فرم -ب

هاي ملی و  گاهو در شهرداري، از طریق درگاه خط برصورت الکترونیکی و   ارائه کلیه خدمات ممکن به شهروندان به -ج
 براي دریافت خدمت شهرداريمحلی و سایر ابزارهاي الکترونیکی به منظور حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به 

مجزا بر روي جایگاه  صورت بهفهرست خدمات الکترونیکی و الکترونیکی نشده خود را  اند موظف ها يشهردار- 1تبصره 
 دهند. قرار اینترنتی خود،

دو سال پس از و بند (ج) تا  یکسال پس از تصویب آیین نامهبراي اجراي بندهاي (الف) و (ب) تا  انحداکثر زم - 2تبصره 
  باشد. می تصویب آیین نامه

 است. ییاجرا يها دستگاهمنوط به کسب استعالم یا اخذ مجوز از سایر  ها آندر مورد خدماتی که ارائه  - 32ماده 
و کد هند ی و در شبکه بین دستگاهی انجام دالزم را به صورت الکترونیک استعالمات و مجوزهاي اند موظف ها يشهردار

 د.شوها مبادله  تولید و بین دستگاه شهرداريپیگیري یکتا توسط 

رتال شهرداري فراهم شود که براي متقاضی خدمت امکان رویت تمامی ن خدمات باید به صورتی از طریق پارائه ای-تبصره
 عیت آن در جایگاه اینترنتی شهرداري میسر باشد.وض نیآخر ومراحل انجام کار 

 زیرد که حداقل اطالعات و خدمات نبه نحوي اقدام کن شهردارينسبت به توسعه پرتال  اند موظف ها يشهردار - 33ماده 
 باشد. یدسترس قابل براي مردم شده از طریق پرتال يبند دستهبه صورت موضوعی و 
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معرفی اجمالی تاریخ، ،استخدام يها یآگه،شهر، گزارش برنامه و بودجه شهر الف) اطالعات عمومی شهر: شامل نقشه
 است. ، شهرستان و استانجوار همعمومی، معرفی شهرهاي  ونقل حملشهر، اطالعات مربوط به  يها سنتفرهنگ و 

محصوالت تولیدي  صنعت: شامل حداقل اطالعات مربوط به مراکز صنعتی و صنایع، مراکز تجاري و بازرگانی،  و  ب) تجارت
، تقویم ها دهیمزاو  ها مناقصهاستخدام،  يها یآگهشهر،  يگذار هیسرما يها فرصتو خدماتی، بانکداري و بیمه، معرفی 

 است. در دست اجرا و غیره يها طرحو  ها پروژهوضعیت 

ی، مدارس، مراکز آموزش و مراکز علوم دین ها حوزهو مراکز آموزش عالی،  ها دانشگاهشامل : هنر وج) آموزش و فرهنگ 
سمینارها  ، اطالعاتکتابخانه الکترونیکی،و مراکز دیدنی ها موزهفناوري، آثار باستانی و تاریخی،  ي، پارك هايا حرفهفنی و 

 است. و غیره ها شیهماو 

دامداري  طبیعی، هواشناسی، اطالعات کشاورزي و يها مکانو  ها جاذبه،جغرافیاي شهرشامل : ستیز طیمحد) کشاورزي و 
 است. و غیره

 است. و آمبوالنس و غیره اورژانس پزشکان، مطب ،ها داروخانه ،ها درمانگاهو  ها مارستانیبشامل ه) بهداشت و درمان: 

 است. انتظامی و غیره خدمات ،ازدواج و طالق دفاتر ،دفاتر ثبت اسناد رسمی شامل و) امور قضایی و قوانین:

 خدمات سایر) ي

ترتیبی  اند موظف سازمانامور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با همکاري وزارت  - 34ماده 
هاي قانونی، به صورت کسر وجه  بر اساس تعرفه شهرداري يها حساباتخاذ کنند که انجام عملیات پرداخت الکترونیکی به 

هاي مختلف از جمله جایگاه اینترنتی  از کانال ريشهرداخدمت و واریز به حساب درآمدي  کننده درخواستاز کارت بانکی 
کلیه  براي نامه یکسال پس از تصویب این آیینبرخط، حداکثر تا  صورت بهفروش،  يها انهیپا، شبکه شتاب و شهرداري
 شود. فراهم شهرداريخدمات 
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 يها گاهیپاوجود در تمامی ها و اطالعات م به منظور ساماندهی، هدایت و اتصال داده اند مکلف ها يشهردار -35ماده 
شماره  نامه بیتصوافراد و همچنین شناسه ملی اشخاص حقوقی موضوع  یپست کداطالعاتی مرتبط با مردم، شماره ملی و 

 هاي اطالعاتی مرتبط درج نماید. را در تمام پایگاههیات وزیران  29/1/1388ه. مورخ  39271/ت 16169

صادره قبلی فاقد شماره  يها پروانهو  ها نامهیگواه مدارك، ،تی که مستندات قانونیدر صور اند مکلف ها يشهردار -1 تبصره
 نمایند. روز بهپایگاه اطالعاتی خود را  ،ها آندر  یپست کددرج شماره ملی و  ضمن باشند یم یپست کدملی و 

خدمات دولتی و بخش عمومی آن دسته از خدماتی که قابل واگذاري به دفاتر پیشخوان  اند مکلف ها يشهردار -36 ماده
 به این دفاتر واگذار نمایند.سازمان با  نامه تفاهمرا پس از انعقاد  باشند یمغیردولتی 

خدمات را در  دهنده ارائهبه دفاتر پیشخوان و آدرس دفاتر  واگذارشدهخدمات  فهرست اند موظف ها يشهردار -1 تبصره
 جایگاه اینترنتی دستگاه قرار دهند.

 دهنده ارائهبه دفاتر پیشخوان و آدرس دفاتر  واگذارشدهخدمات  فهرست اند مکلف ها يفرماندارو  ها يستاندارا -2تبصره 
 استان یا شهرستان خود را در پرتال استانی و شهرستانی درج کنند. يها يشهردارخدمات مرتبط با 

 شهرداريیند انجام کار در دفاتر را براي نظارت الکترونیکی بر فرا امکان ،کانون دفاتر پیشخوان موظف است -3 تبصره
 مطمئن و با تعریف سطوح دسترسی فراهم نماید. يا شبکهخدمت در بستر  واگذارکننده

ي راهبر شوراي فصلاین  احکام و مدیریت بر اجراي شهرهاالکترونیک در  شهرداريجهت راهبري و توسعه  -37ماده 
 شود: تشکیل می زیراختیارات  یف واالکترونیک با ترکیب اعضاء و وظ شهرداري

 ترکیب اعضاء: -الف

 رییس کمیسیون تخصصی)( سازمانمعاون عمران و توسعه شهر و روستاي وزارت کشور و رییس  §
 جمهور سییررییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  §
 جمهور سییرو نظارت راهبردي  يزیر برنامهمعاونت  ربط يذرییس امور  §
 رییس سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات §
 رییس سازمان نقشه برداري کشور §
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 ثبت اسناد و امالك کشور سازمان ربط يذمعاون  §
 بانک مرکزي ربط يذمدیرکل  §
 رییس کانون پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی  §
 به انتخاب رییس شهرها کالن از شهرداراننفر  یک §
 انتخاب رییس با پیشنهاد دبیر وهاي کشور  نین هماهنگی امور عمرانی استانداريیک نفر از معاو §
 انتخاب رییس با پیشنهاد دبیر و دو نفر صاحبنظر در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات §
 سازمان (دبیر کمیسیون) ربط يذمدیرکل  §

 وظایف و اختیارات: -ب

 کشور مدیریت و راهبري کالن حوزه شهرداري الکترونیک در  §
 ها يشهردارالکترونیک  شهرداريمربوط به حوزه هاي  ها و برنامه نظارت و ارزیابی بر فعالیت §
 در اجراي تکالیف این فصل ها يشهردارهماهنگی میان کلیه  §
و نظارت بر تخصیص و  ها يشهردارپیگیري تصویب و تخصیص اعتبارات حوزه شهرداري الکترونیکی به  §

 هزینه کرد
 بردي ملی و ارائه به مراجع قانونیتدوین اسناد راه §
 به بخش خصوصی ها يشهردارراهبري و مدیریت بر واگذاري خدمات الکترونیکی  §
تخصصی و  يها انجمنهاي بالقوه و بالفعل بخش خصوصی، برداري از ظرفیتراهکارهاي بهره ینیب شیپ §

 مراکز آموزشی، علمی و دانشگاهی
 فعاالن حوزه شهرداري الکترونیکی طراحی و تصویب سازوکارهاي توانمندسازي §
پیش رو و اتخاذ تصمیم در خصوص شیوه  يها يشهرداربررسی تجارب برتر در حوزه فناوري اطالعات در  §

 ها يشهردارآمده به سایر  دست بهتعمیم تجربیات 

است در اولین  موظف شوراي مذکور. است در سازمان شوراي راهبري شهرداري الکترونیکدبیرخانه محل استقرار  -تبصره
فاصله زمانی تشکیل و نحوه اداره جلسات اشاره شده باشد را  ،جلسه، دستورالعمل داخلی خود را که طی آن شرح وظایف

 تصویب نماید.

در سه سطح  شهرداريدر راستاي آموزش کارکنان  سازمانکه  يا برنامهبر اساس  اند موظف ها يشهردار - 38ماده 
ماه  6و حداکثر پس از  کند یم الکترونیک تدوین شهرداريارمندان در حوزه فناوري اطالعات و مدیران، کارشناسان فنی و ک
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ریزي و حضور نیروي انسانی خود در قالب نظام آموزش  گردد نسبت به برنامه نامه، ابالغ می از تاریخ تصویب این آیین
 اقدام نماید. شهرداريکارکنان 

الکترونیک و توسعه خدمات برخط توسط  شهرداريفاده مردم از خدمات سازي در است به منظور فرهنگ - 39ماده 
زیر سازي و آموزش مشتمل بر اقدامات  موظف به تهیه و نظارت بر اجراي یک برنامه عملیاتی فرهنگ سازمان، شهرداري

 :است

طبوعات و سایر از طریق صدا و سیما، م ها آنسازي و آموزش در سطح ملی تهیه و اشاعه  هاي فرهنگ برنامه -الف
 هاي مجازي صورت پذیرد. رسانه

راهبري و مدیریت کالن توسعه فرهنگی و آموزش به عهده سازمان و عملیات اجرایی توسط بخش خصوصی انجام  -ب
 گیرد. می

سازي و  هاي بومی فرهنگ مجاز به تهیه برنامه ها ياستاندارخاص هر استان،  يها يازمندینو  بافرهنگمتناسب  -1تبصره 
 باشند. الکترونیک می شهرداريآموزش مردم در سطوح شهرها به منظور پذیرش شهروندان در استفاده از خدمات 

نامه مکلف به حمایت، هدایت  این آیین 37شوراي راهبري موضوع ماده هاي کشور پس از هماهنگی با  استانداري -2تبصره 
که در چارچوب توسعه  باشند یمهاي بخش خصوصی  ن و شرکتو نظارت در اجراي هر اقدام نوآورانه و خالقانه شهروندا

دهد و باعث  شهروندان را پوشش می وکار کسبهاي  الکترونیک عالوه بر خدمات دولتی، سایر خدمات محیط شهرداري
 . شود یمالکترونیک  شهرداريانگیزه بیشتر مردم در استفاده از خدمات 

در  شده ینیب شیپدر کشور عالوه بر اعتبارات  الکترونیک شهرداريتوسعه نامه و  به منظور اجراي این آیین -40ماده 
سازمان و یشنهاد پ باکه  گردد یم ینیب شیپ نواتین بودجه سیانواز محل اعتبارات خاص و متمرکز ق شهرداريبودجه سنواتی 

 .یابد ص مییتخص ها يشهرداربه  37شوراي راهبري موضوع ماده  دییتأ

اطالعات کشور را مورد  موظف هستند در انجام تکالیف محوله، سند راهبردي امنیت تبادل ها يدارشهرتمامی  -41ماده 
 .دهند قرارتوجه 
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را به  فصلاین احکام در راستاي عملیاتی نمودن  ها يشهردار شده انجامموظف است گزارش اقدامات  سازمان - 42ماده 
 آن را مالك عمل قرار دهد. ها يشهردارو در ارزیابی ساالنه اید مارسال ن ربط يذوزارت کشور و سایر مراجع دولت،  ئتیه

در حوزه واگذاري خدمات به دفاتر  شهرداري، برترین شهرداريموظف است هرساله برترین پرتال  سازمان -43ماده 
 خواهد شد، که بدین منظور برگزار يا جشنوارهالکترونیک را در  شهرداريدر حوزه  شهرداريپیشخوان و همچنین برترین 

 معرفی نماید.

وري نیروي  افزایش بهره باهدفانجام کار خود را  يها روشفرآیندهاي موردعمل و  اند موظف ها يشهردار - 44ماده 
 بر، سالمت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و  ، کیفیت هزینه ،دقت ،نظیر سرعت ها تیفعالانسانی و کارآمدي 

را مورد بازبینی و اصالح  ها روشمورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این  تهیه و به  دستورالعمل سازمان اساس
  قرار دهند.

که با پیشنهاد  ییها شاخص اساس بر، صحت امور و رضایت مردم از خدمات ها تیفعالوري و کارآمدي  میزان بهره -تبصره
گیري قرار  مورد اندازه ربط يذي ها ياستاندارسازمان با همکاري رسد، سالیانه توسط  می ي توسعهسازمان به تأیید شورا

  شود. لحاظ می ها آنو نتایج آن در ارزیابی عملکرد  ردیگ یم

و فضاهاي اداري و جلوگیري  ها ساختمانبرداري مناسب از  جویی و بهره صرفه منظور به اند موظف ها يشهردار -45ماده 
ضوابط و  اساس برو فراهم آوردن موجبات ایمنی و سالمت شغلی کارمندان  يروررضیغهاي  و هزینه از تشریفات زائد 
  ، اقدام نمایند.گردد یمکارگیري فضاها، تجهیزات و ملزومات اداري که توسط سازمان تهیه و ابالغ  استانداردهاي به

د استفاده خود با مور يها ساختمانتطبیق ، ضمن سال کحداکثر ظرف مدت ی اند موظف ها يشهردارکلیه  -تبصره
  تعیین تکلیف نمایند. ربط يذو فضاهاي مازاد را حسب مورد بر اساس قوانین و مقررات  ادشدهیاستانداردهاي 
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  ورود به خدمت و استخدام -فصل ششم 

 اساس برهستند،  ها يشهردارورود به خدمت و احراز صالحیت استخدامی افرادي که داوطلب استخدام در  - 46ماده 
  باشد. مصوب، مجوزهاي صادره و رعایت عدالت استخدامی می تشکیالت

  است:شرح زیر  به ،ها يشهردارشرایط عمومی ورود به خدمت در  -47 ماده
  تمام سال پنج و سی حداکثر و تمام سال بیست سن حداقل داشتن-الف
  ایران تابعیت داشتن-ب
  مردان براي قانونی تیمعاف ای ضرورت دوره خدمت انجام-ج
  وموادمخدر دخانیات به اعتیاد عدم-د
  مؤثر جزایی سابقۀمحکومیت نداشتن-ه
 که بود خواهد دستورالعملی اساس بر شوند، می استخدام که کاري انجام برايیی توانا وی روان و جسمانی سالمت داشتن-و
  .رسد یم ي توسعهشورا تصویب سازمان به پیشنهاد به
  ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در شده شناخته انادی ازی کی ای اسالم مبین دین اعتقادبه-ز
  التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -ح 

  استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد - 1تبصره 

دیت حداکثر سن موضوع بند الف این ماده آیند مشمول محدو به استخدام شهرداري در می اًکسانی که مجدد -2تبصره 

  ها از حداکثر سن مقرر تجاوز ننماید.  پس از کسر مدت خدمت در شهرداري ها آننخواهند بود؛ مشروط بر اینکه سن 

  رعایت قوانین و مقررات گزینش الزامی است. - 3 تبصره

  ود.استخدام ایثارگران بر اساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد ب - 4 تبصره

 مستخدمینتمامی مستخدمین در بدو ورود ملزم به گذراندن دوره آموزشی توجیهی در چارچوب نظام آموزش  - 5تبصره 

  باشند. میها  شهرداري
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هاي  هاي سازمانی بر اساس سنجش دانش، توانایی، مهارت، نگرش و ویژگی استخدام براي تصدي پست -48ماده 

آزمون استخدامی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به  شخصیتی داوطلبین، از طریق نشر آگهی و

  رسید.  خواهد معاونتتأیید 

  باشد: هاي زیر می استخدام در شهرداري، به شکل -49ماده 

شود و  استخدام پیمانی: به موجب قراردادي خواهد بود که بین مستخدم و شهرداري به مدت یک تا سه سال منعقد می -الف

  آمده، قابل تمدید است. عمل بههاي  در صورت احراز شرایط الزم توسط مستخدم در ارزیابی

پس از طی مراحل مربوط و احراز شرایط الزم توسط مستخدم و قبولی خواهد بود که حکمی استخدام رسمی: به موجب  -ب

  .انجام خواهد شد  رسد، در آزمون استخدامی در مشاغل تخصصی که با پیشنهاد سازمان به تایید معاونت می

  خواهد بود. ساله کیمدت  به وبه صورت پیمانی  مشاغلاستخدام در بدو ورود به خدمت براي تمامی  -1تبصره

سال از استخدام پیمانی آنان در  10مستخدمین پیمانی شاغل در مشاغل تخصصی پس از طی مدت حداقل  -2تبصره

رج در بند ب این ماده در سقف مجوزهاي دو دارا بودن شرایط منشهرداري می توانند در صورت موافقت شهرداري 

  استخدامی شهرداري به استخدام رسمی درآیند.

 شنهادیپ باراهبردهاي ذیل  اساس برکه  بود خواهددستورالعملی  اساس بر پیمانی تمدید قرارداد استخدام -50ماده 

  سد.می ر ي توسعهسازمان به تصویب شورا

  ز کارآمدي و کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکردحصول اطمینان ا-الف

  و نوآوري خالقیت ،کاردانی، عالقه به کار -ب

  روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم و انضباط اداري-ج

  رجوع اربابجلب رضایت مردم و -د

  الزم يا بودجهوجود اعتبارات -ه
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دستورالعمل تمدید قرارداد موضوع این ماده، مستخدمینی که به دلیل عدم احراز شرایط الزم، بر اساس  -1تبصره 

  شود. شود، به خدمت آنان خاتمه داده خواهد شد و با آنان مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل می نمی دیتمد قراردادشان

  سن مستخدمین در انتهاي مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال تجاوز کند. - 2تبصره 

قانون مدیریت خدمات  5هاي اجرایی موضوع ماده  مستخدمین بازنشسته و بازخرید شده دستگاه کارگیري به -51 ماده

شوند، ممنوع  منصوب می نامه نییآاین  69افرادي که به سمت مقامات موضوع ماده  ءها به استثنا کشوري در شهرداري

  است.

الکترونیکی که توسط سازمان بدین منظور بایست از طریق سامانه  مستخدمین پس از طی مراحل استخدام می -52ماده 

اي تحت عنوان شماره مستخدم دریافت نمایند. احکام استخدامی مستخدمین بدون شماره مذکور  شماره ،شود طراحی می

  فاقد اعتبار است.

تمدید  ها آننامه، قرارداد  این آیین 50 مادهکه بر اساس دستورالعمل  یکسان و  شهرداري مستعفیمستخدمین  -53ماده 

  شوند. ها بکار گرفته  نامه در سایر شهرداري این آیین 48دستورالعمل ماده  اساس برتوانند  شود، تنها می نمی

در مدت انفصال، اجازه استخدام و یا  گردند یمکسانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل  -54ماده 

توانند در  پس از طی مدت محکومیت تا پایان مدت قراردادشان می را نخواهند داشت و ها يشهردارهرگونه اشتغال در 

  توانند ادامه خدمت نمایند. نامه می این آیین 48شهرداري مربوطه و پس از آن با رعایت دستورالعمل ماده 

وسط تپس از تهیه  ،سال براي هر استانپنج ساله به تفکیک هر  دورهها براي یک  استخدامی شهرداري هیسهم - 55ماده 

هر شهرداري توسط شوراي اداري و استخدامی  هیسهمابالغی،  هیسهمرسد. در سقف  سازمان به تأیید معاونت می

 ،جاري به عملکرد کل بودجه بودجهتعداد نیروهاي خارج از خدمت شده، نسبت عملکرد  اساس برهاي استان،  شهرداري

هاي  ها و پست اي نوین اداري و اطالعاتی، تغییر در حجم فعالیته ها، استفاده از فناوري فعالیت سپاري بروناعمال سیاست 

  براي یک دوره پنج ساله تعیین و به شهرداري ابالغ خواهد شد. يتصد بال
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ها، در محدوده دوره  نیروي انسانی در هر سال، در استان و شهرداري يریکارگ بههاي استخدامی براي  سهمیه -1تبصره 

  .تنها براي سال بعد قابل انتقال است ،مادهزمانی پنج ساله موضوع این 

هاي استخدامی  براي دوره پنج ساله با رعایت سقف سهمیه شهرها کالنهاي  هاي استخدامی شهرداري سهمیه -2تبصره 

  ها توسط سازمان اعالم خواهد شد. مصوب شهرداري

هاي  تسهیالت تشویقی قهرمانان رتبه نامه نییآ 2 مادهو  بنیاد ملی نخبگان دییتأشرایط نخبگی به  حائزافراد  -56ماده 

در صورت دارا بودن سایر شرایط استخدام بر اساس دستورالعملی که با پیشنهاد  رانیوز ئتیه 1376اول تا سوم مصوب 

  از اولویت استخدامی برخوردار خواهند بود. رسد یم ي توسعهشورا دییتأسازمان به 

ارمندان پیمانی، رسمی، قراردادي یا عناوین مشابه  دستگاههاي اجرایی انتخاب در صورتی که شهردار از بین ک - 57ماده 

گردد. چنانچه شهردار از کارمندان دستگاههاي اجرایی  شود، پس از خاتمه دوره خدمت به دستگاه محل اولیه خود باز می

  امی ندارند.ها پس از دوره خدمت در قبال وي هیچگونه تعهد استخد نباشد، وزارت کشور و شهرداري 

این آیین نامه و شرایط زیر بدون نشر آگهی از  47تواند شهرداران پایان خدمت یافته را با رعایت ماده  شهرداري می -تبصره

  طریق مصاحبه تخصصی و اخذ مجوز استخدامی از سازمان بصورت پیمانی استخدام نماید.

  یکسال سپري شده باشد.از تاریخ پایان خدمت یا صدور حکم قطعی برائت کمتر از  – 1

  قانون مدیریت خدمات کشوري باشد. 5هاي اجرایی مشمول ماده  فاقد هرگونه ارتباط یا تعهد استخدامی با دستگاه – 2

   باشد.خدمت وي به علت استعفا یا اتمام دوره قانونی خدمت  – 3

  در سمت شهردار باشد. وزارت کشور داراي سابقه خدمت مورد پذیرش حداقل یک دوره قانونی(چهار سال) – 4

  هاي تحصیلی بر اساس مقررات ذیربط باشد. حداقل داراي مدرك تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته – 5
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موضوع  هاي اجرایی مستخدمین شهرداري حداکثر براي سه سال در یک نوبت یا چند نوبت به دستگاه تیمأمور - 58ماده 

گیرنده و  مأمورها مشروط به موافقت شهرداري و دستگاه  استثناء شهرداري به قانون مدیریت خدمات کشوري 5ماده 

  .باشد یمپرداخت حقوق و مزایا از طرف دستگاه متقاضی و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه مجاز 

قانون مدیریت خدمات کشوري و  71موضوع ماده  ،مستخدمین شهرداري براي تصدي پست مقامات تیمأمور -1تبصره 

  است.زمانی موضوع این ماده مجاز   بدون در نظر گرفتن محدودیت ،هاي اجرایی همتراز آن در دستگاه يها سمت

 مأمور صورت بههاي موضوع این ماده از مستخدمین متخصص شهرداري  بدون محدودیت تواند یمسازمان  -2تبصره 

  استفاده نماید.

قانون مدیریت خدمات کشوري به استثناء  5رایی موضوع ماده هاي اج انتقال مستخدمین شهرداري به دستگاه -3تبصره 

  است.ها ممنوع  شهرداري

و براي مستخدمین رسمی توسط شهرداري تعیین  ها آنمحل خدمت براي مستخدمین پیمانی در قرارداد -59ماده 

  شود. می

قانون مدیریت  5وضوع ماده هاي اجرایی م شهرداري مجاز به تعیین محل خدمت مستخدمین شهرداري در دستگاه -تبصره

  خدمات کشوري نخواهد بود.

با  ربط يذها با موافقت دستگاه متبوع کارمند و شهرداري  هاي اجرایی به شهرداري کارمندان از دستگاه تیمأمور-60ماده 

مجاز  طبا تایید شوراي اداري و استخدامی ذیرب هرعایت شرایط احراز پست مورد تصدي و سایر ضوابط و مقررات مربوط

  است.

 مبدأبا موافقت شهرداري  ها استانمراکز  ءبه استثنا ها يشهردارو انتقال مستخدمین شهرداري به سایر  تیمأمور -61ماده 

و پرداخت حقوق و مزایا از طرف  نامه نییآو مقصد و رعایت شرایط احراز پست مورد تصدي و سایر ضوابط و مقررات این 

  است.مجاز  اداري و استخدامی ذیربط مقصد با تایید شورايشهرداري 
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در موارد خاص منوط به تایید شوراي  ها استانمراکز  يها يشهردارو انتقال مستخدمین شهرداري به  تیمأمور -تبصره

  توسعه است.

و انتقال مستخدمین شهرداري به پیشنهاد سازمان ظرف مدت  تیمأموردستورالعمل مربوط به ضوابط و مقررات  - 62ماده 

  ماه به تصویب شورا خواهد رسید.شش 

و پرداخت هرگونه  استدر شهرداري ممنوع  ،نیروي انسانی خارج از ضوابط این فصل يریکارگ بههرگونه  - 63ماده 

  شود. در اموال عمومی محسوب می یرقانونیغشوند، تصرف  می يریکارگ بهوجهی به افرادي که بدون رعایت موارد مذکور 

، ساختار تشکیالتی و مجوزهاي استخدامی الزم را داريمجوز ایجاد شهر ارائهاست همزمان با سازمان موظف  -64ماده 

  نماید. ابالغبه استانداري ذیربط براي اجرا 
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  حقوق و مزایا - فصل هفتم 

و سایر عوامل مندرج در این  فردي و شغلیارزشیابی عوامل  اساس بر يشهردار نیمستخدمنظام جبران خدمت  - 65ماده 

  شود. باشد. میزان حقوق و مزایاي مستخدمین از ضرب امتیاز عوامل مذکور در ضریب ریالی ساالنه تعیین می می فصل

نظیر نرخ تورم ساالنه و سطح درآمدهاي پایدار  ییها شاخصضریب ریالی موضوع این ماده هر سال با توجه به  -تبصره

  د.خواهد رسی رانیوز ئتیهشهر با پیشنهاد سازمان به تصویب 

، مقررات و یجسمان کوشش،و دقت و تمرکز حواس يفکر کوششعواملی شامل  اساس برمشاغل شهرداري  - 66ماده 

 ، پاسخگویی،يریگ میتصمو  مسئلهها، ایمنی و بهداشت و ارگونومی، استقالل و آزادي عمل، حل  و سیستم ها روش
. حداقل شود یم و امتیاز آن تعیین گرفته قرارزشیابی مورد ار عوامل، ریساو  استرس ،مسئولیت خاص، خطرات ناشی از کار

  .باشد یم امتیاز 30000 آنامتیاز و حداکثر  3000 شهرداريمشاغل  يبرا ازیامت

 با يشهرداربر مبناي طبقه  کهی بیضر درارزشیابی شغل  امتیاز امتیاز حق شغل در هر شهرداري از ضرب -1 تبصره

  .شود یم تعیین ،رسد یم عهي توسپیشنهاد سازمان به تصویب شورا

اقلیمی، گردشگري، صنعتی و ي ها یژگیوشهري، میزان درآمد شهر،  تیجمع رینظ عواملی اساس برشهرداري  -2تبصره 

  خواهد شد. يبند طبقه رسد یممعاونت  دییتأکه به پیشنهاد سازمان به  سایر عوامل بر اساس دستورالعملی

ابتکار و  نظیر مت در رتبه مقدماتی قرار خواهند گرفت و با توجه به عواملیمستخدمین در بدو ورود به خد -3 تبصره

 برو حداقل مدت تجربه مرتبط  رجوع اربابمیزان جلب رضایت  ،، انجام خدمات برجستهها مهارت شیافزا زانیمخالقیت، 

 بهخواهند یافت.  ارتقاء یعالهاي باالتر پایه، ارشد، خبره و  به رتبه رسد یم ي توسعهبه تصویب شورا که یضوابط اساس

خبره و عالی به مشاغل  يها رتبه. خواهد شد افزوده %25و  %20 ،%15 ،%10 مذکور يها رتبههر شغل به ترتیب در  ازیامت

  .ابدی یم اختصاص کارشناسی و باالتر
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یف، شرایط احراز از به همراه اهم شرح وظا يشهردار مشاغلعناوین ها شامل  بندي مشاغل شهرداري طرح طبقه -4تبصره 

  رسد. می ي توسعهتحصیلی، تجربی و رشته تحصیلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورا مدرك حیث

عنوان  به يازیامت ها مهارتعواملی شامل تحصیالت، تجربیات و  اساس بر يشهردار نیمستخدماز  کی هربه  - 67ماده 

دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد  اساس برافراد  یابیارزش وهیشگیرد.  تعلق می امتیاز 18000تا  2000 ازحق شاغل 

  رسد. می ي توسعهشوراسازمان به تصویب 

  این ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج درصد امتیاز حق شغل وي تجاوز نخواهد کرد. امتیاز حداکثر -تبصره

طبقه  اساس بر، نمایند تیفعال ریزاري به شرح شهرد و سرپرستی که در یکی از سطوح مدیریتی به مستخدمینی - 68ماده 

  گیرد. امتیاز تعلق می 15000تا  2500این فصل، امتیازي به عنوان حق مسئولیت از  66ماده  2هر شهرداري موضوع تبصره 

  شهردار - سطح یک
  قائم مقام شهردار -سطح دو

  معاون شهردار -سهسطح 
  شرکت / مدیرعاملوابسته موسسهعامل / مدیر سازمان رعاملیمدرییس مرکز /  -چهارسطح 
  / مدیر منطقه مدیرکل -پنجمسطح 
  / معاون مدیرعامل سازمان، موسسه وابسته و شرکت / معاون مدیرکلمدیر -ششمسطح 
  رییس اداره / رییس گروه / معاون مدیري منطقه / رییس اداره ناحیه - هفتمسطح 
  زمان، موسسه وابسته و شرکترییس اداره سا مسئول / رییس اداره منطقه -هشتمسطح 
امتیاز حق مسئولیت هر یک از سطوح مدیریتی در هر طبقه شهرداري با پیشنهاد سازمان به  تعیین دستورالعمل -تبصره

برابر در نظر گرفته خواهد شد؛ با یکدیگر همتراز  ها آنامتیاز حق مسئولیت  که . سطوح مدیریتیرسد یم ي توسعهشورا دییتأ

  .رسد یم ي توسعهشورا دییتأسایر سطوح مدیریتی همتراز با پیشنهاد سازمان به  نباشند. تعیی می
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 ریزامتیاز شغل و حق مسئولیت آنان به شرح  مجموع و شوند یمبه عنوان مقام شهري شناخته  لیذ يها سمت - 69ماده 

  :گردد یم نییتع

  امتیاز 90000 -شهردار پایتخت –الف

  امتیاز 80000 - یون نفر جمعیتمیل یک باالي شهرداران شهرهاي –ب

  امتیاز 65000 - هزار نفر جمعیت 200بیش از  و شهرداران شهرهاي ها استانمراکز  شهرداران شهرهاي –ج

  امتیاز 55000 -هزار نفر 200هزار نفر تا  100بین  شهرداران شهرهاي با جمعیت –د

پس از  ندکن یم ندرج در این ماده انجام وظیفهم يها سمتسال در  2مقامات مذکور در این ماده که حداقل  -1تبصره 

مستمر آنان در  العاده فوقچنانچه حقوق ثابت و  ،تري در شهرداري منصوب شوند به سمت پایین که یصورتتصدي مقام در 

% تفاوت 80تا  التفاوت مابه کمتر باشد به میزان در پست قبلی آنانمستمر  العاده فوق% حقوق ثابت و 80از  دیجد پست

 گردد یم مستهلک )ها العاده و فوق شاغل ،امل شغلعوهاي بعدي ( این تفاوت تطبیق با افزایش د.دریافت خواهند کر تطبیق

  عمل خواهد بود. مالك زین در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه التفاوت مابه و این

. در پایان است مرکز آمار ایران يسرشمار رسمیهاي  شهر گزارش قانونی شهري در حریم جمعیت تعیین مالك -2 تبصره

  خواهد شد. یروزرسان بهاین فصل  66ماده  2در کشور طبقات شهرداري موضوع تبصره  یرسم يسرشمارهر 

زیر به مستخدمین تعلق ي ها العاده فوقهاي خاص مشاغل و شاغلین،  ویژگی اساس بر، مذکور عالوه بر امتیازات -70ماده 
  گیرد. می

 زا و منفجره با اشعه و مواد شیمیایی، مواد سمی، آتش کار رینظ غیرمتعارف هاي ار و کار در محیطک سختی العاده فوق -1
 گردد. امتیاز پرداخت می 4000تا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 49از  29
 

امتیاز تعلق  1500ایثارگري متناسب با درصد جانبازي، مدت اسارت، مدت خدمت داوطلبانه در جبهه تا  العاده فوق -2

 گیرد. می

 :ردیگ یمزیر تعلق  به ترتیب امتیاز 800حداکثر تا  تیدولي ها نشانبه دارندگان  -3

  امتیاز 800 دارندگان نشان عالی -الف 
  امتیاز 650 )1( درجهعمومی  و یتخصصنشان  دارندگان -ب  

  امتیاز 2500 )2( درجهدارندگان نشان تخصصی و عمومی  -ج 

  امتیاز 400 )3( درجهدارندگان نشان تخصصی و عمومی  -د 

امتیاز  800 تا حداکثر ،مستخدم بیش از یک نشان دولتی داشته باشد جمع امتیازات با رعایت سقف که یصورتدر 

  .بالمانع است

آب و هواي محل خدمت  يبند درجهبدي آب و هوا با توجه به  العاده و هوا از فوق آب بدمستخدمین شاغل در مناطق  -4

در شهرهاي  %3قرار دارند، 1در درجه  که ییرهاشهو حق مسئولیت در  % امتیاز حق شغل، حق شاغل2 ترتیببه 

فهرست  .شوند یم مند بهره 4در شهرهاي مندرج در درجه  %5و  3در شهرهاي مندرج در درجه  %4، 2مندرج در درجه 

 تایه 14/1/74ه مورخ  515/ت 20272شماره  نامه بیتصواساس  بر مذکورگانه  4و هوا در درجات  آب بدشهرهاي 

 .باشد یمحات بعدي آن و اصال رانیوز 

شماره  نامه بیتصوکه نام آن در فهرست مناطق مرزي درج شده است موضوع  به مستخدمین شاغل در شهرهایی -5
شغل، حق شاغل و   امتیاز حق% 10و اصالحات بعدي آن به میزان  رانیوز تایه 14/1/74ه مورخ  515/ت 20272

 .شود یم پرداخت يمرزمناطق  العاده فوقحق مسئولیت 

زندگی درج شده است موضوع  محرومیت از تسهیالت نام آن در فهرست که ییشهرهابه مستخدمین شاغل در  -6

 ،%5 ،%4 ،%3 ،%2 به میزان و اصالحات بعدي آن رانیوز ئتیه 14/1/74ه مورخ  515/ت 20272شماره  نامه بیتصو
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 9ین در شهرهاي مشمول در درجات شاغلشغل، حق شاغل و حق مسئولیت به   % امتیاز حق10% و 9 ،8% ،7% ،6%

 خواهد شد.  پرداخت ریزگانه به شرح جدول 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

2%  3%  4%  5%  6%  7%  8%  9%  10%  

  

داراي  که نامه نییآ نیابگیر مشمول  مندي و اوالد به مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه عائله نهیهز کمک -7
 از مزایاي که ياوالد . حداکثر سن براياست ازیامت 200 اي هر فرزند معادلو بر امتیاز 800 معادل باشند همسر می

سال تمام و نداشتن شوهر براي  25 مذکور شاغل بودن فرزند ریغ زینکنند به شرط ادامه تحصیل و  این بند استفاده می

و یا  ندهمسر فاقد که هنام آیین بگیر مشمول این خواهد بود. مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه اناثاوالد 

 متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایاي باشد و یا خود به تنهایی می کلی همسر آنان معلول و یا از کارافتاده

کلی به تشخیص مراجع  شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده می مند مندي موضوع این بند بهره عائله نهیهز کمک

 باشند. مزبور نمی یزمان تیمحدودربط مشمول  ذي پزشکی

هاي  العاده حقوق و فوق 30/1معادل  تیمأمورروزانه داخل کشور به ازاي هر روز  تیمأمورالعاده  فوق نیتأمبه منظور  -8

 .رسد یمپیشنهاد سازمان به تصویب شورا  با کشورروزانه خارج از  تیمأمور العاده فوق. شود یممستمر پرداخت 

تعلق  کار اضافهالعاده  مبلغی تحت عنوان فوق، شوند یم ري موظف به انجام کاريکه خارج از وقت ادا به مستخدمینی -9
% درصد حق شغل، 50 نباید از از مستخدمین کی هرکار به  مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه گیرد. می

 :شود یم نییتع ریزه طبق ضابط کار اضافههاي مستمر وي تجاوز نماید. مبلغ  العاده حق شاغل و حق مسئولیت و فوق
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 توان بنا به درخواست شهرداري، مستخدمین موظف به انجام خدمات خارج از ساعات اداري گردند، می که یصورتدر  - 10

 التدریس، حق الترجمه و حق التالیف به میزان مبالغ زیر پرداخت نمود. حق ،التحقیق حق،  مبالغی تحت عنوان 

   :)الف

  
  ) ب

  
  

  
   )ج

  

  
باشند،  می مجبور به انجام وظیفه مستمر وبه صورت تمام وقت  رمتعارفیغي ها نوبت در که ینیممستخدبه  - 11

 رمتعارفیغي ها زمان .ردیگ یم % حق شغل و حق شاغل تعلق35 تا يکاراي تحت عنوان فوق العاده نوبت  العاده فوق

 :از اند عبارتفوق 

  تا صبح)شب  -عصر تا شب-صبح تا عصر( چرخشیسه نوبتی منظم  – 1

  شب تا صبح)-صبح تا عصر( منظمچرخشی  دو نوبتی – 2
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  شب تا صبح)-عصر تاشب( منظمدو نوبتی  – 3

  صبح تا عصر)-شب تا صبح( منظمدو نوبتی – 4

  عصر تا شب)( دائم ینوبت کی– 5

  شب تا صبح)( دائم ینوبت کی– 6

  فوق به صورت متناوب يها حالتترکیب دو یا چند حالت از – 7

 العاده فوق باشند یم تمام وقت و مستمر مجبور به انجام وظیفه صورت به رسمی تعطیل که در روزهاي ینیبه مستخدم - 12
 .شود یمماهانه پرداخت  صورت به امتیاز 1000 تا کاري تعطیل العاده فوقاي تحت عنوان 

ازدواج و  نهیهز کمکعیدي، ،حق مسکن ،مهدکودك، سلف سرویس، وآمد رفتسرویس  نظیر در ازاي خدمات مختلفی - 13

 :شود یمپرداخت به صورت ماهانه رفاهی  العاده فوقفوت و سایر موارد مبالغ زیر به عنوان 

  گیرد. امتیاز تعلق می 1500ساعت در روز است  8حداقل  ها آنکه ساعت کاري  کارکنانی غذا براي نهیهز کمک–الف 

 .ردیگ یم تعلق ازیامت 1000سال هستند  6داراي فرزند زیر  که اناث کارکنان براي مهدکودك نهیهز کمک–ب 

سازمانی استفاده  ساعت در هفته مشروط به اینکه از سرویس 44کارکنان شاغل به مدت  براي وذهاب ابیا نهیهز کمک–ج 

  .ردیگ یمامتیاز تعلق  1500نکنند معادل 

  .شود یم نییتع ازیامت 18000تا  داکثرح نکندسازمانی استفاده ي ها خانهامتیاز حق مسکن مشروط بر اینکه مستخدم از  -د 

  .ردیگ یمامتیاز تعلق  5000پایان سال معادل  عیدي امتیاز –ه 

. شود یمبه مستخدم و فرزندان مستخدم پرداخت  بار کی ازدواج در مورد ازدواج دائم و فقط براي نهیهز کمک–و 
 این پدر و مادر قابل پرداخت است. میزان ند،هزینه فوت براي مستخدم و افراد تحت تکفل آنان شامل همسر، فرز کمک

 امتیاز است. 6500براي هر کدام معادل  هزینه کمک
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عملکرد  ها و ارزیابی برنامه قانونی و اجراي موفقیت در تحقق تکالیف شهرداري متناسب با میزان به مستخدمین - 14

گردند به  می بندي رتبه خوب و عالی توسط سازمان با تصویب شورا در چهار سطح عادي، متوسط، که ساالنه شهرداري

در مقاطع سه ماهه به عنوان  حق شغل، شاغل و مسئولیت)( حقوق امتیازات %40و  %30 ،%20 ،%10ترتیب تا 

ها، کیفیت انجام کار با  هزینه ، کاهشيشهردار عملکردوي در  يرگذاریتأث میزان کارایی و عملکرد به ازاي العاده فوق

 گردد کند پرداخت می می تعیین وي که اشخاصی نظر شهردار یا

توسعه  ،گذاري از طریق جلب سرمایه که ییها يشهرداردر موارد خاص با تشخیص سازمان وتایید معاونت در  - 15
هاي جامع و  اي به جاري، میزان انطباق با طرح ، بهبود نسبت اعتبارات عمرانی و توسعهيشهر داریپا درآمدهاي

 نظر در هاي مستمر العاده % امتیاز حقوق ثابت و فوق35اي تا سقف  ویژه العاده قفو و سایر عوامل شهري تفصیلی

 .شود یمگرفته 

مشارکت و  العاده اثربخشی به میزان هاي مستمر به عنوان فوق العاده حقوق و فوق %25تواند تا میزان  می شهرداري - 16

شهرداري و انجام  پیشنهادي موثر براي هاي ها و طرح تالش و تعهد در تحقق اهداف شهرداري، خالقیت و ارائه ایده

  شرایط مربوط پرداخت نماید. داراي خدمات برجسته به کارکنان

به  امتیاز 1000شوند مبلغی معادل  می که مستند به قانون تشکیل هایی مدیره ئتیهها و  به جلسات شوراها و کمیته - 17
 شود. الجلسه پرداخت می ازاي هر جلسه به عنوان حق

  گردند  می هاي مستمر تلقی العاده این ماده فوق 3و  2و  1مذکور در بندهاي  هاي العاده وقف–1 تبصره

  رسد. پیشنهاد سازمان به تصویب شورا میبه دستورالعمل این ماده  -2 تبصره

در هر سال با پیشنهاد سازمان به  نامه نییآ و مزایاي مستمر شاغلین مشمول این حقوق حداکثرحداقل و  - 71ماده 

  رسد. می رانیوز ئتیه تصویب
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که در زمان بازنشسته  قانونی يها پرداخت ءکلیه مبالغ پرداختی خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنا -72ماده 

  شود یملغو  نامه نییآ این با اجراي گردد یمشدن و از کارافتادگی پرداخت 

که به موجب قوانین و  هاي مستمر هر یک از مستخدمین العاده فوق، حقوق و نامه نییآ این با اجراي که یصورتدر  -تبصره

دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق  تفاوت تطبیق ،قبلی دریافتی میزان تا یابد کاهش نمودند یم دریافت مقررات قبلی

نیز  وظیفه یا تگیاین تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشس .گردد یم مستهلک يها شیافزاحقوقی، با  ضمن درج در حکم

  .گردد یممنظور 

 هاي مستمر و غیر مستمر در فیش العاده فوقاعم از حقوق و  نامه نییآ این کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین -73ماده 

  مستخدمین درج خواهد شد. حقوقی

شهرداري ها به قانون مدیریت خدمات کشوري به استثناء  5افرادي که از دستگاههاي اجرایی موضوع ماده  -74ماده 

صورت مامور به سمت شهردار تصدي می کنند در صورتیکه مبلغ حقوق و فوق العاده هاي آنان از مجموع حقوق و فوق 

العاده هایی که در دستگاه محل خدمت اولیه مستحق دریافت آن بوده اند کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت 

  ین تفاوت ضمن درج در حکم حقوقی با افزایشات بعدي مستهلک می گردد.ا ،تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد
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  توانمندسازي  -  هشتمفصل 

را  شهرداري مستخدمین، نظام آموزش شهرداريارتقاء سطح کارایی و اثربخشی  منظور بهسازمان موظف است  - 75ماده 
هاي الزم را  ، انگیزهنظر موردکارمندان با شغل  مهارت و نگرش ،طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش يا گونه به

اي بین ارتقاء کارمندان و مدیران و  جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوي که رابطه
  آموزش برقرار گردد.

هاي آموزشی  ، برنامهريشهردا مستخدمینو نظام آموزش  نامه نییآبا رعایت مقررات این  اند مکلف ها يشهردار -76ماده 
  .برسانند نموده و به تایید شوراي اداري و استخدامی ذیربط تدوین سال کیقبل از آغاز هر سال براي خود را  مستخدمین

آموزشی و پژوهشی خود را به  يها تیفعالها و  و ارزشیابی دوره اجرا ،د کلیه مراحل طراحینتوان می ها يشهردار -تبصره
به تأیید سازمان رسیده باشد،  ها آنوزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صالحیت فنی و تخصصی مؤسسات و مراکز آم

  واگذار نماید.

دولت قرار  اریاخت درالمللی  خارجی یا از طرف مؤسسات بین يها دولتکلیه بورسهاي آموزشی که از سوي  - 77ماده 
  . گردد یمتوزیع  ها يشهردارایط دوره و شر يها یژگیوگیرد از طریق سازمان، متناسب با  می

هاي آموزشی که منجر به اخذ مدرك  براي طی دوره نامه نییآاز زمان تصویب این  شهردارياعزام کارمندان  - 78ماده 
مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی  شهرداريگردد در داخل و خارج از کشور با هزینه  دانشگاهی و یا معادل آن می

  است.ممنوع 
  باشند. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می -هتبصر

شغلی خود اقدام نمایند.  يها ییتواناو  ها مهارتهمواره نسبت به توانمندسازي و افزایش  اند موظفکارمندان  -79ماده 
ابالغ  خود را که توسط سازمان تهیه و مستخدمینسنجی مداوم  ها و الگوهاي الزم براي افزایش توان و توان شیوه شهرداري

  شود به مورد اجراءخواهد گذارد. می

  رسد.  می ي توسعهشورااین فصل به پیشنهاد سازمان به تصویب  ییاجرا دستورالعمل -80ماده 
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انتصاب و ارتقاء شغلی - نهمفصل   

کرد با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی الزم و پس از احراز شایستگی و عمل مستخدمینانتصاب و ارتقاء شغلی  - 81ماده 
  .ردیگ یمموفق در مشاغل قبلی آنان صورت 

اقدامات زیر را انجام  است موظف شهرداري ،استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران منظور به -82ماده 
  :دهد

یر ارتقاء شرایط تخصصی الزم را تعیین نموده تا افراد از مس ،اي مدیریت حرفه يها پستدر انتخاب و انتصاب افراد به  -الف
شغلی به مراتب باالتر ارتقاء یابند. در مواردي که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات 

اي از افراد  مدیریت حرفه يها سمتتواند براي حداکثر پانزده درصد  می شهرداري. ردیپذ یمانتخاب صورت  ،تخصصی الزم
از سایر  ها شهرداريخارج از  ،مدیریتی مراتب سلسلهبدون رعایت  ،شاغل نسبت به شغل شایسته با رعایت تخصص و تجربه

  استفاده نمایند. هاي اجرایی دستگاه

بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء  نامه نییآاین  69 مادهمدیریت سیاسی مذکور در  يها پستعزل و نصب متصدیان  -ب
  باشد. شغلی از اختیارات مقامات باالتر می

باشد و تمدید آن بالمانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت  می ساله چهاراي  مدیریت حرفه يها پستدوره خدمت در  - ج 
  . باشد یم ریپذ امکانرسد  می رانیوز ئتیهکه با پیشنهاد سازمان به تصویب  يا نامه نییآ اساس برمذکور 

این  69 مادهمذکور در  سیاسیمقامات مدیریت شهري عاونین م يها پست، یکی از ها يشهرداردر هر یک از  -1 تبصره
است که با پیشنهاد سازمان به تصویب  يا نامه نییآ اساس برو عزل و نصب متصدي آن  گردد یمثابت تلقی  نامه نییآ

  رسد. می شوراي توسعه

در فضاي رقابتی براي کلیه به امتیازات مربوطه  توجه باامکان ارتقاء مسیر شغلی را  است موظف شهرداري - 2تبصره 
  فراهم نماید. مستخدمین

  .گردند یماي تلقی  مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه نامه نییآاین  69مدیران مذکور در ماده  - 3تبصره 
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مدیریت  يها پستهاي انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز  حفظ سرمایه منظور بهسازمان مکلف است  -83ماده 
  ربط اقدام نماید. ایجاد بانک اطالعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذينسبت به 

مدیران متناسب با  شهرداران و مؤثري را براي آموزش ییاجراهاي  ها و سامانه سازمان موظف است برنامه -84ماده 
  باشد. ربط می هاي ذي طی دورهموردانتظار تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به  يها نقشوظایف و 

ارتقاء مسیر  نحوه و يا حرفهمدیریت  يها پستاین فصل و شرایط تخصصی و عمومی  ییاجرادستورالعمل  - 85ماده 
  رسد. می معاونت دییتأ شغلی با پیشنهاد سازمان به
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 مدیریت عملکرد - فصل دهم 

تهیه برنامه پنج ساله توسعه شهري و  ضمنساله توسعه  هاي پنج سازمان حداکثر شش ماه پس از تصویب برنامه -86ماده 
سراسر کشور در چارچوب برنامه مصوب توسعه شهري  يها يشهردارخواهد رساند.  رانیوز ئتیهبه تصویب  آن راروستایی 

 يتنظیم و پس از تصویب در شورا ساله پنجهاي خاص شهر برنامه  و روستایی براي شهر خود با در نظر گرفتن ویژگی
 نیتر مهمارائه خواهند نمود. بطوریکه برنامه مصوب شهر یکی از  ربط يذاز آن را به استانداري  يا نسخه ،سالمی شهرا

  آمد.منابع ارزیابی عملکرد شهرداري بشمار خواهد 

رسد، با  می ي توسعهتصویب شورا دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به  اساس برشهرداري مکلف است  -87ماده 
هاي سنجش و ارزیابی  برنامه ،مدیریت و کارمندان ،قرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازماناست

نتایج حاصل  ،اي و منظم نوبه يها گزارشو ضمن تهیه  بگذارد وري را در واحدهاي خود به مورد اجراء عملکرد و میزان بهره
  را به سازمان گزارش نمایند.

و هر  ایدپیگیري و نظارت نم ها يشهرداروظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه سازمان م -88ماده 
احکام این  اجرااختصاصی و عمومی و نحوه  يها شاخصدر ابعاد  ها آنسال گزارشی از عملکرد شهرداري و ارزشیابی 

  رسد، تهیه و به وزیر کشور ارائه نماید.  می تصویب شورا  را براساس دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به نامه نییآ

پس از  ،دریافتی از شهرداري يها گزارشالمللی و  بین يها شاخصسازمان موظف است هر ساله براساس  - 89ماده 
ابالغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهاي جهان در حوزه مدیریت شهري  انداز چشمانطباق با 

  هاي توسعه استفاده نماید. و گزارش الزم را به وزیر کشور ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهاي برنامهتعیین 

برتر بر اساس نتایج حاصل از اجراي نظام مدیریت عملکرد با حضور  يها يشهردارهر سال در روز شهردار، از  -90ماده 
  د.خواهد آم عمل بهو وزیر کشور تقدیر  جمهور سییر
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  مستخدمینحقوق و تکالیف  - یازدهمفصل 

حق مرخصی با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط را دارند. حداکثر کاري سالی سی روز  مستخدمین شهرداري –91 ماده
  سال قابل ذخیره شدن است.  هر در مستخدمیناز مرخصی  یک سوم

تا پایان مدت قرارداد حداکثر  شهرداريبا موافقت  خود قراردادتوانند در طول مدت  می مستخدمین شهرداري -1تبصره 
 توانند یمو در مجموع مستخدمین در طول مدت خدمت خود در شهرداري  از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند کاري

  حداکثر چهار سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

حداکثر به مدت شش سال از  ،تیمأمورتا پایان  توانند یم ،برد یمبسر  تیمأموردر  ها آنمستخدمینی که همسر  -2تبصره 
  مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

حداکثر از چهار ماه مرخصی استعالجی در  توانند یمطبق گواهی و تأیید پزشک معتمد  مستخدمین شهرداري -3تبصره 
آموزش پزشکی از محدودیت زمانی  درمان و ،العالج به تشخیص وزارت بهداشت صعب يها يماریب. نمایندسال استفاده 

  گردد. بینی می این فصل پیش نامه نییآو مقررات مربوط در  استمذکور مستثنی 

مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعالجی تابع همان مقررات مستخدمین  -4تبصره 
  هستند.

باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار  هفته می شش روز ساعت درچهل و چهار  مستخدمین شهرداريساعات کار  -92ماده 
  .گردد تعیین می رانیوز ئتیهبا پیشنهاد سازمان و تصویب  شهرداري

پیشنهاد اي و فصلی ساعات کار خود را با  تواند در موارد خاص با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه می شهرداري -تبصره
  و رعایت سقف ساعات کار به ترتیب دیگري تنظیم نماید. سازمانموافقت و  ربط يذاستاندار 

ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهبود کیفیت زندگی کاري مستخدمین و در  اند مکلف ها يشهردار - 93ماده 
  آورد. عمل بهبهداشتی و ایمنی اقدامات الزم را 
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از در شرایط مشابه زات و انتصاب به مشاغل سازمانی امتیا ،استفاده از تسهیالت مورد در مستخدمین شهرداري - 94ماده 
 مستخدمینحقوق  ،و مقررات مربوط و عدالت استخدامی اصولبا رعایت  است مکلف شهرداريو  رندحقوق یکسان برخوردا

  مدنظر قرار دهد. نامه نییآموارد مذکور در این  خود را در

 هستند ییقضامورد حمایت  ،هاي قانونی در برابر شاکیان یتولسئدر انجام وظایف و م ها يشهردارمستخدمین  –95ماده 
با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا  ها آنبراي دفاع از انجام وظایف  مستخدمینبه تقاضاي  اند مکلف ها يشهردار و

  نماید. ییقضاحمایت  مستخدمینگرفتن وکیل از 

 ،وظایف خود را با دقت يا حرفهاداري و اخالق نشور اخالقی، با رعایت مکه  اند موظف ها يشهردارمستخدمین  –96ماده 
انجام دهند و در  شهرداريانصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی  ،رویی گشاده ،امانت ،صداقت ،سرعت

ن و مقررات ممنوع از قوانیاعتنایی به امور مراجعین و تخلف  یکسان پاسخگو باشند. هرگونه بی طور بهمقابل عموم مراجعین 
ربط و  ذي شهرداريو کوتاهی در انجام وظایف به  ها آنبا  مستخدمینتواند در برابر برخورد نامناسب  می رجوع ارباب است و

  یا به مراجع قانونی شکایت نماید.

هدیه و  ،شاورهاستفاده از هرگونه امتیاز، تسهیالت، حق ماست. از مقام اداري ممنوع  سوءاستفادهاخذ رشوه و  -97ماده 
در تمام سطوح از افراد  ها يشهردارمستخدمین موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداري و وظایف مرتبط با شغل توسط 

  .شود یمحقیقی و حقوقی تخلف محسوب 

مستمر توسط بازرسان  يها یبازرساز طریق انجام  شهردارانعالوه بر نظارت مستقیم است  موظف سازمان -1تبصره 
مستند به گزارش حداقل  مستخدمیناین ماده نظارت مستقیم نماید. چنانچه تخلف هر یک از  اجراتمد و متخصص در مع

بدون در نظر گفتن هرگونه تخفیف  ربط يذرسیدگی به تخلفات اداري  ئتیه ،برسد شهردار یک بازرس معتمد به تأیید
  .در نظر خواهد گرفتمتخلف یا افراد براي فرد ا ر هدر قوانین و مقررات مربوط شده ینیب شیپحداکثر مجازات 

را جهت رسیدگی و صدور حکم  مستخدمینپرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به  است موظف شهرداري - 2تبصره 
  ارجاع نمایند. ییقضابه مراجع  ییقضا
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را جهت ممنوعیت عقد  هرداريمستخدمین شسازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به  -3تبصره 
  اعالم نماید. ها يشهردارقرارداد به کلیه 

خود در انجام وظایف  مستخدمینو حفظ روابط سالم  کنترل،نظارت مسئول ،مدیران و سرپرستان بالفصل - 98ماده 
ت خود موجب ضرر و مزبور با اقداما مستخدمینباشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که  محوله می

گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد،  شهرداري زیان 
 جرائم(حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا مستخدمینخاطی با مدیران و سرپرستان  مستخدمینعالوه بر برخورد با 

  با آنان رفتار خواهد شد. همربوط مطابق قوانین ،اند نمودهاهمال 

به انجام وظایف مربوط بپردازند و  92 مادهموضوع  شده نییتعدر ساعات  اند موظف ها يشهردارمستخدمین کلیه  -99ماده 
اعالم نیاز  اساس بر ،که در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد یصورت در

یا اضافه کاري برابر مقررات مربوط  الزحمه حقمکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال  يشهردار
  خواهند بود.

در  باشد. در موارد ضروري ممنوع می ها يشهردارمستخدمین تصدي بیش از یک پست سازمانی براي کلیه  -100ماده 
در مورد سایر مستخدمین شهرداري با تشخیص شهردار شوراي اسالمی شهر و با تشخیص خصوص انتصاب شهردار 

تصدي موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا براي حداکثر چهار  ربط يذ
  باشد. ماه مجاز می

عنوان اعضاء با مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر) در موارد خاص به ( متخصصبازنشستگان  يریکارگ به - 101ماده 
حداکثر به تعداد هاي حقوقی  اي غیرمستمر، تدریس و مشاوره ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ، کمیسیونها تهیکم

این که مجموع ساعت  مشروط بربراي مشاور شهردار در تشکیالت تفصیلی مصوب  شده ینیب شیپبالتصدي  يها پست
الزحمه این افراد  حق .است بالمانع ،موظف تجاوز نکند مستخدمینري ساعت ادایک سوم از  شهرداريدر  ها آناشتغال 

  .گردد یمشاغل مشابه تعیین و پرداخت  مستخدمینمتناسب با ساعات کار هفتگی معادل 
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احکام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور  ،در حدود قوانین و مقررات اند مکلف ها يشهردارمستخدمین  -102ماده 
 اند مکلفحکم یا امر مقام مافوق را برخالف قوانین و مقررات اداري تشخیص دهند،  مستخدمیننمایند، اگر اداري اطاعت 

 اجرامقام مافوق کتباً  ،کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطالع دهند. در صورتی که بعد از این اطالع
 مستخدمینولیتی متوجه ئادره خواهند بود و از این حیث مسدستور ص اجرامکلف به  مستخدمیندستور خود را تأیید کرد، 

  باشد. با مقام دستوردهنده می مسئولیتو  شدنخواهد 

 - طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداري  ها آنو تعیین مجازات  مستخدمین شهرداريرسیدگی به تخلفات  - 103ماده 
  باشد. می – 1372 مصوب
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  تماعیتأمین اج -دوازدهمفصل 

از لحاظ برخورداري از مزایاي تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی،  ها يشهردارکلیه کارمندان  - 104ماده 
  هستند.مشمول قانون تأمین اجتماعی  نامه نییآفوت، بیکاري، درمان با رعایت این 

اعی مشمول مقررات یکی دیگر از سازمان تأمین اجتم يجا بهتوانند در صورت تمایل  کارمندان می - 105 ماده
حداکثر به میزان سهم  مذکوربراي خدمات  شهردارياي قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی  بیمه يها صندوق

. این قبیل کارمندان از گردد یمالتفاوت توسط کارمندان پرداخت  باشد و مابه کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می
باشند. تغییر صندوق  اند می وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده لحاظ بازنشستگی،

  است ریپذ امکاندر طول مدت قرارداد فقط یک بار 

  رسد. می معاونتبا پیشنهاد سازمان به تصویب  ها صندوقنحوه تغییر  ییاجرا نامه نییآ -تبصره 

  کارمند خود را بازنشسته نماید: مکلف است،از شرایط زیر  با داشتن یکی شهرداري -106ماده 

  سال تمام باشد. 45سال و سن زنان  50سن مردان  که یصورتدر الف) حداقل سی سال سابقه خدمت 

  سن براي زنانو پنج سال  پنجاهو براي مردان ب) شصت سال سن 

بر اساس قوانین و مقررات آور و جانبازان و معلوالن  براي متصدیان مشاغل سخت و زیانماده این شرایط مذکور در  -تبصره
  مربوط به خود خواهد بود.

که بر باشد  براي بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می نامه نییآمنظور از سابقه خدمت در این  - 107ماده 
  .گردد یماجتماعی به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه تلقی  نیتأماساس قانون 

حقوق  نامه نییآمبناي محاسبه کسور بازنشستگی براي محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این  - 108ماده 
  باشد.  می نامه نییآهاي مستمر این  العاده ثابت به اضافه فوق
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هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و  ازاشوند به  که بازنشسته می نامه نییآبه کارمندان مشمول این  -109ماده 
قسمت از سابقه  آن. پرداخت خواهد شد شده رهیذخهاي  به اضافه وجوه مربوط به مرخصی سال یس حداکثر تااي مستمر مزای

کسر  گردد یم وجوهاند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این  آن وجوه بازخریدي دریافت نموده ازاخدمت کارمند که در 
  شود. می

ت به ازاي هر سال سابقه یک ماه آخرین حقوق و مزایاي مستمر به اضافه وجوه به شهرداران در پایان دوره خدم -1تبصره
  پرداخت خواهد شد. شده رهیذخهاي  مربوط به مرخصی

ها پاداش پایان خدمت مستخدم به همراه وجوه مربوط به  در صورت انتقال مستخدم شهرداري به سایر شهرداري -2تبصره
  اء به حساب شهرداري مقصد واریز خواهد شد. مرخصی هاي ذخیره شده توسط شهرداري مبد

به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق  نامه نییآکارمندانی که تا قبل از تصویب این  -110ماده 
  باشند. در این فصل تابع صندوق خود می شده ینیب شیپباشند، با رعایت احکام  می دیگريبازنشستگی 
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   ها يشهردار عه مدیریت و سرمایه انسانیشوراي توس - سیزدهمفصل 

، ساختار هدر ابعاد، نقش و انداز کشور يها يشهردارنظام اداري مدیریت و تحول در  نوسازي ومنظور  به  -111ماده 
انجام کار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ کرامت مردم  يها روش ،مدیریت منابع انسانی ،استخدامی يها نظامتشکیالتی و 

 بخش جهینت ،اثربخش ،ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعیض یل به نظام اداري و مدیریتی کارا، بهرهو ن
  . گردد یمبا ترکیب و اختیارات زیر تشکیل  ها يشهردارتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی ساالر، شوراي  و مردم

  ترکیب شورا:

  وان عضو رییس شورامعاون وزیر کشور و رییس سازمان به عن •

 نفر از معاونین سازمان به انتخاب رییس شورا یک •

  تایید رییس شورا ویک نفر از شهرداران با پیشنهاد دبیر  •

  با پیشنهاد دبیر و تایید رییس شورافناوري اطالعات و امور شهري  ،اداري يها حوزهدر  نظر صاحبنفر  دو •

  نماینده معاونت به عنوان عضو •

  به عنوان دبیر در سازمان ربط يذمدیر کل تخصصی  •

  اختیارات شورا:

  شغلی. يها رشتهبررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف  -1

  به طبقات جداول حقوق.  ها آنشغلی و نحوه تخصیص  يها رشتهبررسی و تصویب شرایط احراز  -2

  گیرد. شورا قرار می در صالحیت نامه نییآهایی که به موجب این  و رویه ها دستورالعملبررسی و تصویب  -3

  . نامه نییآمفاد این  اجرادر  ها يشهردارو پاسخگویی به استعالمات و ابهامات اداري و استخدامی  اظهارنظرهماهنگی در  -4

  . نامه نییآهاي واحد اداري و استخدامی در چهارچوب مقررات این  ایجاد رویه -5
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براي کسب نظر مشورتی ارجاع  نامه نییآر ارتباط با تعهدات این د وزراسایر مواردي که از طرف رئیس سازمان و یا  -6
  شود. می

 شود: هاي استان با ترکیب زیر تشکیل می ، شوراي اداري و استخدامی شهرداريها ياستاندار در -112ده ما

v  استانداري (رئیس شورا) یعمران امورمعاون 

v  شورا)مدیرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري (عضو و دبیر 

v  تا یک میلیون  نفر هزار 200از میان شهرهاي با جمعیت  حاًیترجیک نفر از شهرداران شهرهاي استان
 نفر به انتخاب رئیس شورا (عضو شورا)

v  دییتأدر حوزه اداري و استخدامی با رتبه خبره یا عالی به پیشنهاد رییس شورا و  نظر صاحبیک نفر 
 ر (عضو شورا)کشو يها ياریدهو  ها يشهردارسازمان 

v هاي کشور (عضو شورا) ها و دهیاري نماینده سازمان شهرداري  
براي اداي توضیحات  تواند یم شود یمشهرداري که مسائل مربوط به شهرداري مورد تصدي وي در شورا مطرح  - تبصره

 الزم با نظر دبیر شورا در جلسه شرکت نماید.

 شود: ي و استخدامی شهرداري با ترکیب زیر تشکیل میشوراي ادار شهر، کالنهاي  در شهرداري -113ماده 

v (رئیس شورا) شهردار یا در غیاب ایشان معاون اداري و مالی یا عناوین مشابه 

v  عضو و دبیر شورا)( شهرداريمدیر منابع انسانی 

v (عضو شورا) یک نفر از معاونین شهرداري به انتخاب شهردار 

v  عضو شورا)( ربط يذنماینده استانداري 

v هاي کشور (عضو شورا) ها و دهیاري ینده سازمان شهردارينما 

هاي استان و شوراي اداري و استخدامی شهرداري (موضوع مواد  وظایف شوراي اداري و استخدامی شهرداري -114ماده 

  : باشد یم) به شرح زیر نامه نییآاین  113و  112

  هاي وابسته  نها و سازما مشاغل در شهرداري يبند طبقهنظارت بر اجراي طرح  §
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 برمشاغل  يبند طبقهاجراي طرح  خصوص درواصله  کلیه پیشنهادهاي مورد دربررسی و اتخاذ تصمیم  §

  مالك عمل.  يها مصوبه اساس

  هاي وابسته ها و سازمان نظارت بر چگونگی اجراي آئین نامه اداري و استخدامی شهرداري §

  هاي کشور ها و دهیاري رينظارت بر اجراي تشکیالت ابالغی از سوي سازمان شهردا §

و تبدیل وضعیت نیروي انسانی بر اساس مجوزهاي صادره از سوي  يریکارگ بهنظارت بر فرآیند جذب و  §

  هاي کشور  ها و دهیاري سازمان شهرداري

  هاي وابسته  ها و سازمان و انتقال کارکنان شهرداري تیمأموربررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص  §

  نان متقاضی احراز رتبه ارشد در طرح مسیر ارتقاء شغلی و اعطاي آنهاي کارک بررسی پرونده §

هاي کارکنان متقاضی احراز رتبه خبره و عالی در طرح مسیر ارتقاء شغلی و ارائه آن به  بررسی پرونده §

  هاي کشور براي اتخاذ تصمیم  ها و دهیاري سازمان شهرداري

   ربط يذاي صادره از سوي مراجع ه و دستورالعمل ها نامه نیآئنظارت بر اجراي صحیح  §

 اساس برهاي وابسته  ها و سازمان بررسی و اظهارنظر درباره ساختار تشکیالتی پیشنهادي شهرداري §

  هاي کشور ها و دهیاري ضوابط ابالغی سازمان شهرداري

شود. جلسات تشکیل  شده يزیر برنامهمنظم و  صورت بهبایست با حضور اکثریت اعضاء  می ادشدهیشوراهاي  -تبصره

  شوراها با حضور تمامی اعضاء رسمیت خواهد یافت.

مستمر مورد ارزیابی قرار داده  صورت به؛ شیوه عملکرد شوراها را ادشدهیسازمان با بررسی مصوبات شوراهاي - 115ماده 

تشخیص دهد ظرف  ها آنو در صورتی که آن مصوبات را مغایر با قوانین و مقررات و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات 

روز نسبت به لغو مصوبه با اعالم موارد قانونی اقدام خواهد نمود. درغیراینصورت پس از مهلت مقرر مصوبات  14مدت 

؛ شوراي توسعه مدیریت و سرمایه ادشدهی. همچنین در صورت بروز تخلف از سوي شوراهاي استمذکور الزم االجراء 
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لغو و موارد را براي بررسی به شوراي همتراز  هختیارات شوراها را در موضوع مربوطهاي کشور ا ها و دهیاري انسانی شهرداري

  نماید. ممیزه مرکزي مستقر در این سازمان واگذار می ئتیهیا 
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  مقرراتسایر –چهاردهمفصل 

  .هستند نامه نییآمشمول مقررات این به استثناء شهرداري تهران  سراسر کشور يها يشهردارکلیه  -116ماده 

  شهرداري تهران می تواند با تایید وزارت کشور و تصویب هیات وزیران مشمول مفاد این آیین نامه شود. -بصرهت

را در موارد الزم در اختیار سازمان قرار دهند و  هکلیه اطالعات و اسناد و مدارك مربوط اند موظف ها يشهردار -117ماده 
الزم االجراء  ها يشهردارمربوط براي کلیه  يها نامه نیآئو  نامه نییآ این سازمان در چهارچوب مفاد این يها دستورالعمل

  است.

 استثناء به( سال کیحداکثر ظرف مدت  نامه نییآمفاد این  اجرامربوط به  يها دستورالعملها و  آئین نامه -118ماده 
 نامه نییآدر  شده ینیب شیپمراجع  دییتأبه تصویب و براي آن زمان دیگري مشخص شده است)  نامه نییآمواردي که در این 

  خواهد رسید.

بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با با مفاد این آیین نامه ها  شیوه تطبیق مستخدمین فعلی شهرداري - 119ماده 
  پیشنهاد سازمان به تایید معاونت می رسد.

  .گردد یملغو  نامه نییآاالجراءشدن این  از تاریخ الزم نامه نییآکلیه مقررات عام و خاص مغایر با این  -120ماده 

  رسید. رانیوز تایهبه تصویب                  در جلسه مورخ  تبصره 64و   ماده 120 فوق مشتمل بر نامه نییآ 
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