شرح وظایف اداره مطالعات زیربنایی و توسعه شهری





















نظارت بر تعيين و رسيدگي به مغايرت طرح هاي مصوب



استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک 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 

نظارت بر بررسي و به كارگيري رويكردها و روشهاي نوين كاري براي انجام كارآمد وظايف و بهبود فعاليتها و عملكردها
نظارت بر ارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و همكاري در پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده
انجام بررسيهاي كارشناسي در خصوص طرحهاي شهرسازي و تفصيلي و موضعي ويژه مربوط به حريم
بررسي و برنامه ريزي در مورد توسعه و توزيع عادالنه خدمات و امكانات شهري به منظور دسترسي عادالنه شهروندان به اين خدمات در راستاي تحقق عدالت اجتماعي
نظارت بر برقراري ارتباط با مشاورين انجام پروژه هاي مطالعات شهري
نظارت بر پيشنهاد انجام پروژه هاي مطالعاتي شهري مورد نياز شهرداري
نظارت بر همكاري در ارائه پيشنهاد و برنامه ريزي در زمينه مسايل اساسي شهري در امر تهيه سياستهاي شهرداري
نظارت بر همكاري در ارائه پيشنهاد و برنامه ريزي در زمينه مسايل اساسي شهري در امر تهيه لوايح و سياستهاي شهرداري (سند توسعه شهري)
همكاري در انجام پروژه هاي مطالعاتي شهري مورد نياز شهرداري
نظارت بر انعقاد قرارداد و نظارت بر طرح هاي توسعه شهري
نظارت بر بازديد از محلهاي مورد تقاضا جهت جانمايي پهنه هاي مورد درخواست
نظارت بر بررسي طرح هاي پيشنهادي مشاورين كليه مناطق حريم شهر
نظارت بر بررسي عملكرد پهنه ها و ارائه پيشنهادهاي الزم جهت استفاده بهينه از آنها
نظارت بر كنترل طرحهاي تهيه شده با طرح باالدستي از جهت انطباق با قوانين و مقررات
نظارت بر ابالغ مصوبات كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي
نظارت بر ابالغ نامه هاي مرتبط با حريم شهري
نظارت بر ارسال و جمع آوري بخشنامه هاي صادره از مبادي ذي ربط
نظارت بر برگزاري و شركت در جلسات كارشناسي و گروه هاي تخصصي
نظارت بر پاسخگويي به استعالمات شهرداريهاي مناطق در خصوص موضوعات مرتبط و نظارت بر پاسخگويي به استعالمهاي جرائم ساخت و ساز در حريم شهر

