شرح وظایف رئیس سازمان مدیریت آرامستانها


برنامه ريزي و تعيين خط مشي در امور مربوط به گورستانهاي شهر



برنامه ريزي براي ايجاد و توسعه و يا نظارت بر احداث و توسعه گورستانهاي مورد نياز با هماهنگي مراجع ذيربط



بهره برداري و يا نظارت بر طرز استفاده از گورستانهاي احداث شده و انتظام امور گورستانهاي واقع در شهر



نظارت بر انجام ترتيبات الزم جهت حمل  ،تغسيل  ،تكفين ،تدفين و انجام مراسم و تشريفات مذهبي اموات مسلمين.



نظارت بر برقراري ارتباط و همكاري و مشورت با مراكز علمي و پزشكي و ساير سازمانها و اشخاص ذيربط



نظارت بر تملك اراضي و امالك مجاز پس از تحصيل مجوز قانوني جهت تامين نيازهاي سازمان در قالب قوانين مربوطه



اعالم نظر درخصوص استعالمهاي مراجع در ارتباط با اهداف سازمان



نظارت بر احداث ابنيه و تاسيسات مورد نياز گورستانهاي عمومي مسلمين از طريق اماني يا پيمانكاري



نظارت بر تدوين آئين نامه هاي مربوط به انتظام امور گورستانها و نظارت بر رعايت قوانين و مقررات و دستورالعملهاي صادره .



اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن با اعمال مديريت صحيح و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه .



همكاري در تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سازمان و اصالح و متمم و تفريغ بودجه ساالنه جهت طرح در مراجع ذيربط و پيگيري جهت تصويب .



انجام هرگونهمعامله و انعقادهرگونه قرارداد در رابطهباموضوععملياتسازمان با رعايت آئيننامه معامالت و سايرمقرراتسازمان .



تقسيم كار صحيح ب ين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميمات درباره كاركنان سازمان براساس مقررات موضوعه .



پيگيري و تنظيم لوايح دفاعي و ارائه آن به دعاوي و مراجع قانوني ذيربط و دفاع از حقوق حقّه سازمان در مراجع مذكور .



نظارت بر انعقاد قراردادهاي مختلف در سازمان و ارائه نظرات مشورتي با توجه به صرفه و صالح سازمان .



انجام امور مربوط به حراست اموال  ،ساختمانها  ،ماشين آالت و تأسيسات سازمان و امور مربوط به حفاظت پرسنلي طبق دستورالعملهاي ابالغي .



رسيدگي و بازديد از فعاليتهاي حوزههاي مختلف سازمان و كنترل عملكردها و نارسائيها .



رسيدگي و پيگيري شكايات اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي



نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشريفاتي نظير تهيه و نصب تابلو  ،پوستر  ،پرچم  ،پالكارد و آگهي درخصوص فعاليتهاي جاري سازمان .



طراحي و ترسيم برنامههاي كلي سازمان در بخشهايمختلف اداري  ،مالي  ،اجرائي  ،عمراني و غيره درقالب برنامههاي كوتاهمدت  ،ميانمدت و بلندمدت.



بررسي و شناسايي دوره هاي آموزشي مورد نياز مسئولين و كاركنان سازمان و نظارت بر اجراي آن در قالب برنامههاي آموزشي .



تعيين نيازهاي سختافزاري و نرم افزاري  ،پشتيباني و نگهداري سيستمهاي رايانهاي سازمان .



نظارت بر جمع آوري اطالعات و آمارهاي الزم جهت مبادله با مراكز ذيربط و ارائه آمار فعاليتهاي انجام شده و انتشار آن بصورت بولتن يا بروشور ماهيانه يا ساليانه براي اطالع عموم .



نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشريفاتي نظير تهيه و نصب تابلو،پوستر،پرچم ،پالكارد وآگهي




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.

شرح وظایف اداره توسعه مدیریت و منابع


اجراي دقيق آيين نامه ها ،دستورالعمل ها ،بخشنامه ها و ضوابط مربوطه



نظارت بر كليه امور اداري ،توسعه سرمايه انساني و مالي با توجه به ضوابط تعيين شده.



تهيه و تنظيم بودجه ،متمم بودجه ،اصالح و تفريغ بودجه و نظارت بر حسن اجراي آن



نظارت بر تشكيالت اداري ،شرح وظايف واحدهاي سازماني و شرح وظايف كاركنان بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل و ابالغ به واحدهاي مربوطه و نظارت بر حسن انجام آن



نظارت بر تطبيق وضعيت نيروي انساني با ساختار و تشكيالت سازماني مصوب و بكارگيري نيروهاي جديد از طريق اداره كل سرمايه انساني شهرداري.



نظارت الزم در خصوص انجام مراحل ترفيع ،ارتقا و انتصاب كاركنان طبق مقررات ،ضوابط و اختيارات تفويضي .



نيازسنجي و تالش در جهت توسعه ،تعالي و توانمند سازي سرمايه انساني .



كنترل و بررسي صورت وضعيت ها و اسناد مالي .



نظارت بر انجام معامله ها و نگهداري حساب هزينه و همچنين نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها .



تهيه و كنترل اعتبارهاي مصوب و پيش بيني اعتبارهاي آينده و كنترل جذب بودجه سال جاري .



نظارت بر تنظيم كليه اسناد معامله و قراردادها .



نظارت بر اجراي دقيق آيين نامه ها و دستورالعملهاي اداري و مالي .



نظارت و مديريت بر حفظ و نگهداري اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول .



نظارت بر انجام امور سيستم هاي مكانيزه در سازمان و نظارت بر قراردادهاي نرم افزاري و سخت افزاري سازمان



انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف.



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



پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها.





صدور دستورات الزم به منظور تامين وسائل و ملزومات مورد نياز شهرداري صدور دستورالعمل هاي مالي برابر مقررات مصوب جهت بكار گيري در شهرداري در سازمان
نظارت بر عمليات حسابرسي داخلي در سازمان



نظارت و بررسي بيالن عملكرد مالي و صورتحسابهاي سازمان








نظارت بر تامين وسائل و ملزومات مورد نياز شهرداري در سازمان

نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها و اجراي مفاد آنها در سازمان
نظارت بر وصول درآمدها و سعي در ازدياد درآمدها در سازمان
نظارت بر كليه هزينه ها و معامالت شهرداري و همچنين نظارت بر اعتبارات مصرف شده در سازمان
نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه راه حل هاي مناسب به منظور پيشبرد اهداف سازمان
حصول اطمينان از اجراي صحيح مقررات و آيين نامه هاي مربوط به سازمان ،اجراي صحيح عمليات مالي و بودجه مطابق با موازين قانوني
هدايت مسئولين و راهنمايي آنان در جهت تدوين يا اصالح مقررات ،آيين نامه ها و رفع نارسائيهاي موجود

















اقدام در كنترل و تطبيق كاالهاي خريداري شده با صورت وضعيت قبوض و حواله جات انبارها



ساده سازي و يكسان سازي رويه هاي وصول عوارض و درآمدهاي سازمان



بررسي ثبت مبالغ اعتبارات مصوب در دفاتر اعتبارات نقدي و همچنين بررسي سيستمي دفاتر روزانه كل ،معين و روزنامه



بررسي و ثبت درآمدها در كدهاي مربوطه



بررسي ترازنامه آزمايشي مانده گيري و بستن حساب جهت اصالح



بررسي و بكارگيري رويكردها و روش هاي نوين كاري براي انجام كارآمد وظايف و فعاليت ها و عملكردها



پيگيري و همكاري به منظور طراحي  ،اجرا و به هنگام سازي سيستم هاي مكانيزه و نرم افزاري وصول درآمد



پيگيري وصول عوارض سازمان هاي دولتي



پيگيري و همكاري به منظور طراحي و تشكيل بانك هاي اطالعاتي درآمدي مورد نياز



تهيه فهرست هاي الزم در مورد پرداخت هاي مختلف جهت ارائه به مقامات مافوق



دريافت و تفكيك حساب هاي درآمدي جهت مميزي



كمك در تهيه صورت هاي مغايرت هاي بانكي



همكاري به منظور مطالعه ،بررسي و شناخت منابع پايدار درآمدي و بازنگري در منابع درآمدي و تهيه و تدوين روش هاي وصولي آن و كنترل و نظارت بر آنها و شناسايي نقاط ضعف

كنترل بودجه و اعتبارات و موجودي نقدي و تامين پرداخت هاي قانوني و قراردادي و حقوق و مزايا و دستمزد مستند بر احكام صادره و رئيس سازمان و اجراي ساير مقررات مالي سازمان
كنترل كليه درآمدها ،هزينه ها ،دارايي ها و هرگونه عمليات مالي سازمان
نظارت بر حسابهاي نهايي ،ترازنامه و سود وزيان و بستن حسابها در پاياتن سال طبق مقررات و موازين قانوني
تسليم حساب عملكرد ساليانه و حساب سود و زيان و بيالن مالي آخر سال جهت طرح در شوراي سازمان
كنترل و ارزيابي عملكرد فعاليت پيمانكاران خدماتي ،بهداشتي ،ترابري وحمل ونقل و اتخاذ تصميمهاي مناسب
نظارت بر كليه هزينه ها و معامالت سازمان و نگهداري حساب هزينه و همچنين نظارت بر اعتبارات هزينه شده قسمتها
نظارت بر انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلي طبق مقررات مالي سازمان
تهيه برنامه عمليات مالي و هماهنگ ساختن وظايف در برنامه مذكور
تهيه گزارشهاي مالي و تفريغ بودجه و ترازنامه ساالنه سازمان و بررسي و تاييد آنها
اقدامات الزم به منظور نگهداري حسابها و هزينه و نظارت در مميزي و رسيدگي به ليستها و اسناد هزينه
بررسي عملكرد مالي سازمان ومراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها.
نظارت در حفظ و نگهداري كليه اموال و دارييها ي سازمان و نظارت بر نحوه عملكرد آنها
همكاري در تهيه و تنظيم بودجه ،متمم و اصالح بودجه ،با توجه به آئين مالي سازمان و دستورالعملهاي صادره و ارائه آن به مراجع ذيربط
اقدام در انجام تعهدات مالي در حد ود اعتبارات بودجه جاري مصوبات طبق مقررات وآيين نامه ها و دستورالعملهاي مالي

عمليات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداري و ارائه راهكار براي رفع آن



همكاري در اتخاذ تدابير الزم به منظور مطالعه و تشخيص و استيفاي حقوق سازمان و به حيطه وصول در آوردن بدهي معوقه مؤديان



همكاري در تهيه وتدوين بودجه و درآمد پيشنهادي جهت تصويب در شوراي شهر ( بودجه مصوب و متمم )



همكاري در نظارت بر كليه امور واحد تحت سرپرستي و صدور دستورات و تصميمات الزم و كوشش در رفع نواقص



تالش در جهت به هنگام سازي سيستم هاي مكانيزه و نرم افزاري وصول درآمد



نظارت بر وصول درآمدهاي سازمان و اتخاذ تدابير الزم براي جذب و وصول كامل و به موقع آنها



برنامه ريزي براي ساده سازي و يكسان سازي رويه هاي وصول عوارض و درآمدهاي سازمان



همكاري در نظارت بر درآمد حاصل از اموال غير منقول و حاصل از فروش اموال و امالك سازمان با توجه به دستورالعمل هاي صادره



تهيه وتنظيم لوايح دفاعي درمورد آراء صادره از سوي ديوان عدالت درخصوص اعتراض موديان نسبت به عوارض



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



پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها.

شرح وظایف معاونت فنی و اجرایی


نظارت بر نحوه احداث قبور ( ارتفاع – طول – عرض ) .



تعيين و آمادهسازي قطعات مناسب جهت دفن اموات .



اعالم برنامههايعمراني اعم از ديواركشي  ،جدولگذاري  ،زيباسازيمحوطه و ...به مديرعاملسازمان جهت پيشبيني در بودجهساالنه و نظارتبراجراي آن.



انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق و ساير وظايف مربوط به شغل .



اجراي طرح هاي مربوط به تكريم كاركنان و در نظر گرفتن نيازهاي مادي و به ويژه نيازهاي روحي آنها به عنوان سرمايه هاي انساني سازمان.



تعامل كامل با آرامستانهاي ساير شهرها و تبادل تجربيات و دانش  ،در حيطه وظايف سازماني.



تعامل كامل با اتحاديه آرامستانهاي كشور در راستاي ارتقاء روز افزون كيفيت خدمات و انجام وظايف محوله.




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.

شرح وظایف اداره متوفیات


تهيه آمار و اطالعات مربوط به متوفيات .



نظارت بر حسن انجام ترتيبات الزم جهت تدفين ( دفن و كفن اموات ) و برگزاري مراسم و تشريفات مذهبي اموات مسلمين با حضور مستمر در قطعاتيكه دفن در آنها انجام ميپذيرد.



گرفتن رديف و شماره قبور و ارائه آن به مسئولين آمار جهت ثبت در دفاتر و رايانه .



نظارت دقيق هنگام دفن امواتي كه قبالً قبر امانت خريداري نمودهاند و دفن اموات در قبور امانتي خريداري شده برابر سند واگذاري .



انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع ميشود و ساير وظايف مربوط به شغل .




استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراك گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي
پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها.

شرح وظایف اداره تاسیسات و توسعه فضای سبز


نظارت بر بررسي و تهيه طرح ها و قرادادها ،نقشه ها و مشخصات فني پروژه هاي احداث فضاي سبز



نظارت بر تهيه و بررسي طرحهاي تعمير و اصالح فضاي سبز آرامستانها



نظارت بر احداث ابنيه و تأسيسات ساير آرامستانها.



تدوين آئين نامه هاي مربوط به انتظام امور آرامستانها



ا اقدام در امر بهره برداري از تأسيسات ساختمان سازمان



نظارت عاليه بر انجام امور فني و نگهداري تأسيسات از قبيل آب و برق  ،فاضالب وتهويه مطبوع



نظارت بر حسن اجراي وظايف عوامل مربوطه و ارائه راهنمائيهاي الزم



كنترل اجراي صحيح مقررات ايمني و حفاظتي الزم



نظارت بر كار كارشناسان تأسيسات



نظارت عالي بر اجراي كليه امور مربوط به اجراي پروژه هاي تأسيساتي



نظارت بر زمانبندي عمليات اجرايي پروژه هاي تأسيساتي



نظارت عاليه بر برآورد كليه موارد و اجناس مورد لزوم جهت اجراي پروژه ها



تهيه گزارش از كليه امور انجام شده براي مقام مافوق و انجام ساير امور مربوطه برابر قوانين و مقررات و طبق دستور مافوق




استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراك گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي
پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها.

شرح وظایف اداره فنی و عمرانی


نظارت مستمر و موثر بر عملكرد پيمانكاران حمل اجساد  ،رفت وروب سطح سازمان  ،ساخت وساز قبور  ،اجراي پروژه هاي عمراني وامثالــهـم



احداث ابنيه و تأسيسات موردنياز آرامستانهاي عمومي مسلمين از طريق اماني ياپيمانكاري براساس مفاد اساسنامه.



نظارت بر احداث ابنيه و تأسيسات ساير آرامستانها



تملك اراضي و امالك مجاز پس از تحصيل مجوز قانوني جهت تأمين نيازهاي سازمان در قالب قوانين مربوطه.



اعالم نظر درخصوص استعالمهاي مراجع در ارتباط با موضوع سازمان.



نظارت بر نحوه احداث قبور (ارتفاع  -طول  -عرض )



تعيين و آماده سازي قطعات مناسب جهت دفن اموات



اعالم برنامه هاي عمراني اعم از ديوار كشي ،جدول گذاري ،زيبا سازي محوطه و...رئيس سازمان جهت پيش بيني در بودجه ساالنه



گرفتن رديف و شماره قبور و ارائه آن به مسئول آمار جهت ثبت در دفاتر و رايانه



حضور مستمر در قطعاتي كه دفن در آنها انجام ميپذيرد و نظارت بر امور مربوط به كفن ودفن اموات



نظارت دقيق هنگام دفن امواتي كه قبال قبر امانت خريداري نمودهاند و دفن اموات در قبور امانتي خريداري شده برابر سند واگذاري




استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراك گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي
پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها.

