شرح وظایف اداره کل امور شهرسازی



دبير كميسيون فني و ايمني در حوزه معاونت شهرسازي و معماري و اتخاذ تصميم درخصوص پرونده هاي مربوطه



بررسي كليه پرونده هاي و نامه هاي رسيده از تمامي مناطق تابعه و سايرسازمانها و ارگانهاي استان



بررسي پرونده هاي باالي  0555مترمربع جهت صدور پروانه ساختماني



پاسخ استعالم مناطق تابعه در ابهام به ضوابط



بررسي نامه هاي ارسالي از اداره ثبت و اسناد و امالك



بررسي پرونده هايي كه مالکين آنها درخواست توافق با شهرداري را دارند در زمينه هاي مختلف از جمله مغايرت تراكم ،نقشه هاي پيشنهادي ،نحوه تأمين پاركينگ



بررسي درخواستهاي ارباب رجوع به نحوي كه به ستاد مركزي مراجعه مي نمايند.



بررسي و پيشنهاد و ابالغ بخش نامه ها در راستاي حل موارد مزبور به شهرسازي



پاسخ به كليه استعالمها و درخواستهاي مديريتي و معاونين و مديران عامل و مديران ستادي



بررسي اظهارنظر در خصوص پرونده هاي مطروحه در كميسيون تطبيق و توافقات



بررسي و تنظيم لوايح ارسالي به شوراي اسالمي شهر كه مرتبط به شهرسازي مي باشد



بررسي و اقدام پرونده هايي كه در گستره ويژه قراردارند



بررسي و به كارگيري رويکردها و روشهاي نوين براي انجام كارآمدي وظايف و بهبود فعاليتها و عملکرد



ارائه پيشنهاد و برنامه ريزي در زمينه مسائل اساسي شهري در امر تهيه سياستهاي شهرداري



انجام بررسيهاي كارشناسي در خصوص طرحهاي شهرسازي و تفصيلي و موضعي ويژه



نظارت بر فعاليت حوزه معاونين شهرسازي و معماري مناطق در راستاي ايجاد وحدت رويه اعمال ضوابط شهرسازي و امور محوله



بررسي مغايرت هاي طرحهاي تفصيلي شهر و تهيه و تنظيم لوايح و پيشنهادات بمنظور طرح در كميسيون ماده 0



رقراري ارتباط با مشاورين طرف قرارداد در خصوص قراردادهاي طرحهاي موضوعي و موضعي



برنامه ريزي در مورد توسعه و احياي معماري ايراني -اسالمي و اجراي ضوابط سيما و منظر شهري



بررسي و پيگيري مسائل حقوقي و مالي قراردادهاي مربوط به حوزه اداره كل امور شهرسازي



شركت در جلسات مشترك با مشاورين مناطق و حوزه معاونت شهرسازي جهت طرحهاي مرتبط با امور شهرسازي



نظارت و بررسي طرحها و پروژه هاي تهيه شده توسط مشاورين و بررسي و ارائه راهکارها وپيشنهادات درخصوص ضوابط ومقررات و مغايرتهاي طرحهاي تفصيلي و جامع شهر



پيگيري جهت راه اندازي دفاتر خدمات الکترونيک و پس از آن نظارت بر انجام كار اين دسته دفاتر



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 

