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راشهرداریوظایفاحتسابیهاداره،1286سالدربلدیهقانونتصویبازپیش
عنوانبااداراتیشد،تاسیستهرانبلدیهکه1289سالازداد،میانجام

ظایفوایناساسبر.کردندمیوظیفهانجام(روشناییوتنظیف)و(محسبات)
شهرداریهایزیرمجموعهاولین«شهریخدمات»و«اداریومالی»معاونتدو

.اندبودهتهران
ستادیواحد38بهنزدیکومعاونت9دارایتهرانشهردارینیزحاضرحالدر
.میکنددنبالراخودهایماموریتوسازمانشرکت45بهنزدیکومنطقه22و



یبه، شهری که برای رشد و تعالی انسان و حیات ط)اسالمی–تهران ، شهری با اصالت و هویت ایرانی -1
(سامان می یابد

تهران، شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی-2

در برابر انواع آسیب ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانحشهری امن و مقاوم ، تهران-3

تهران، شهری سرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده-4

تهران، شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت-5

ادالنه تهران، شهری روان با رفاه عمومی و زیر ساخت های مناسب، همراه با تعدیل نابرابری ها و تأمین ع-6
کلیه حقوق شهروندی

ژوهشی و پ-تهران، کالنشهری با عملکردهای ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزیت امور فرهنگی-7
سیاسی در سطح کشور و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب غربی









پیش فرض ها 
ساختار بسیار بزرگ و به شدت وظیفه ای

زیادحجم نیروی انسانی بسیار 

کارشناسی و مدیریتیبخشی از بدنه نبود بینش و دانش سیستمی و فرایندی در بین 

عدم همراهی کامل بدنه مدیریتی 

اجرای ضعیف چندین پروژه مشابه پیش از این در سازمان و پایین بودن اعتماد سازمان به پروژه 

نبود استاندارد واحد و یکپارچه مدیریتی در کل سازمان در ستاد و مناطق

عدم احصا فرایندها در بسیاری از حوزه ها و نبود شناسنامه مشخص و استاندارد از فرایندها و به طبع عدم کنترل فرایندها

عدم مشارکت و همکاری و پشتیبانی کامل واحدهای ستادی سازمان با پروژه 



فرآیندهای موجود در شهرداری تهران بطور کلی دارای این خصوصیات  
:  هستند

بت  پیچیده و در برخی غیر شفاف و در بسیاری موارد احصا و ث
نشده

پویا و دائما در حال تغییر

بصورت نامنظمی گسترش یافته  

.  ددر هر سیستم و نهادی بصورت متفاوت محلی سازی شده ان



اولویت های بهبود فرایندها در شهرداری تهران

مطابقت فرآیندها با اهداف و استراتژی های سازمان  

ایجاد وحدت رویه  

یکپارچگی و تعامالت یك فرایند با فرآیندهای دیگر

احصا، ثبت، استاندارد سازی و کنترل فرآیندها

(ونیداخلی یا بیر)مطابقت فرآیندها با نیازها وانتظارات ذینفعان 

بهره وری فرآیندها

مهندسی مجدد فرآیندها



ی  
ی غیرمتمرکز  مشارکت

ات و ، بهتر از هرکس می توانند در شناخت مشکالت، محدودیت ها، امکانصاحبان فرایند. 3استراتژ
فرصت ها و نقاط ضعف و قوت فرآیندهای کاری خود اطالعات ارایه نمایند و ایده های 

.مناسب داشته باشند

وجود یل گر نقش تسهبه دلیل پیچیدگی، سختی و تخصصی بودن بهبود فرایندها نیاز به . 2
حضور روسای ادارات تشکیالت مناطق و مشاوران در جهت تسهیل بهبود فرایندها . دارد

.الزم و اثربخش خواهد بود

نظام به دلیل گستردگی کار، ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در بهبود فرایندها و هدایت. 1
ت گذار و نقش سیاسمند، کارا و اثربخش بهبود فرایندها اداره کل تشکیالت و بهبود روش ها 

.نظام بهبود فرایندها را بر عهده خواهد داشتهدایتگر 



تمام حوزه هادر بکارگیری و فعال سازی ادارات تشکیالت و بهبود روش ها : 1رویکرد 
تقویت یکپارچگی در فرایندهای بهبود یافته در مقیاس منطقه: مزایا

عیف  عدم تخصص گرایی، نبود وحدت رویه، دوباره کاری و اتالف هزینه و زمان، تض: معایب
حوزه سیاست گذاری و هدایت، 

تقسیم بندی ادارات تشکیالت و بهبود روشها به حوزه های تخصصی : 2رویکرد
، و زمانکاهش در دوباره کاری هزینه رویه، سهولت در ایجاد وحدت گرایی، تخصص : مزایا

ر مقیاس ایجاد تمرکز بیشتر، تقویت یکپارچگی دسیاست گذاری و هدایت، تقویت حوزه 
کالن

ضعف در یکپارچگی فرایندها در مقیاس منطقه: معایب
سیاست گذاری 

و هدایت

مداخله 
صاحبان 

فرایند

تسهیل گری
و توانمند 

سازی

ری رویکرد تسهیل گ-استراتژی غیرمتمرکز  مشارکتی



حین اجرای پروسه بهبود فرایندهافناوری اطالعات و ( آموزش)توانمندسازیبکارگیری دو بازوی 

.بهره گیری از توان علمی و تخصصی صاحبان اصلی فرایند و دانشگاهی 

.اقدامات مربوط به بهبود فرآیندها بر اساس یک نظام جامع و روش اجرایی واحد انجام می گیرد

:سیاست ها و الزامات

بکارگیری استراتژی غیرمتمرکز مشارکتی



اداره کل تشکیالت و بهبود روش ها

:مدل بهبود و روش اجرایی بهبود

معاونت برنامه ریزی،توسعه شهری و امور 

شورا

بهبود/TPIF00.docx
بهبود/TPIF00.docx
بهبود/TPIF01.docx
بهبود/TPIF04.docx
بهبود/TPIF02.docx
بهبود/TPIF03.docx
بهبود/TPIF05.docx


شناخت سازمان و طبقه بندی 

فرآیندها
ترسیم وضع مطلوبارزیابی وضع موجود

تعریف و اجرای پروژه های 

بهبود

فرآینداصالحاقداماتبرنامه

(بهبودهایپروژه)

اصالحهایبرنامهاجرای

شدهاصالحفرآیندهایاستقرار

عملکردکنترلوپایش

موجودوضعسازیمستند

موجودوضعگزارش

استخراجوفرآیندهابازنگری

موجودشکاف

شناختجهتمغزیطوفانجلسات

مطلوبوضع

تحلیلورادارنموادرازاستفاده

نمودنکمیباشکاف

مطلوبوموجودوضعهایشاخص

مستندسازی

مطلوبوضعگزارش

جهتفرآیندهاگذاریاولویت

بهبود

هربهاصلیفرآیندهایتخصیص

کمیسیون

زیرفرآیندهااستخراج

وضعارزیابیوهاسنجهتعریف

موجود

فرآیندهازیرمستندسازی

موجودوضعگزارش

وشهریخدماتمعاونتشناخت

زیستمحیط

باالدستیاسنادشناسایی

باالدستیاسنادتحلیل

سازجهتارکانشناسایی

خدماتشناسایی

حوزهاصلیفرآیندهایشناسایی

فرآیندهانقشهتهیه

فرآیندبلوغارزیابینظامتهیه



تسهیل گران راهبران گرانتسهیل 

مشاور کنترل پروژه و •
یکپارچگی سیستم

مشاور مالی•
مشاور شهرسازی•
مشاور فنی و عمران و •

حمل و نقل وترافیک
مشاور برنامه ریزی و •

منابع انسانی
مشاور خدمات امور •

شهری
مشاور فرهنگی و •

اجتماعی
مشاور حوزه دفتر شهردار•

-مشاورین علمی 
تخصصی

هامعاونت بهبود روش •
د ادارات تشکیالت و بهبو•

روش های مناطق

کمیسیون مالی•
کمیسیون شهرسازی•
کمیسیون فنی و عمران و•

حمل و نقل وترافیک
کمیسیون برنامه ریزی و•

منابع انسانی
کمیسیون خدمات امور •

شهری
کمیسیون فرهنگی و •

اجتماعی
کمیسیون حوزه دفتر  •

شهردار و نواحی

مالیحوزه •
شهرسازیحوزه•
عمرانیو فنی حوزه•
حمل و نقل  حوزه  •

وترافیک
ریزیبرنامه حوزه•
انسانیحوزه منابع •
شهریحوزه امور •
فرهنگی و  حوزه•

اجتماعی
دفتر شهردار و حوزه •

نواحی

معاونت مالی و اقتصاد •
شهری

معاونت شهرسازی و •
معماری

معاونت فنی و عمران•
معاونت حمل و نقل و •

ترافیک
معاونت برنامه ریزی، •

توسعه شهری و امور شورا
معاونت توسعه منابع •

انسانی
معاونت خدمات امور •

شهری
معاونت فرهنگی و •

اجتماعی
حوزه دفتر شهردار•

مجری فرایند صاحب فرآیند

اداره کل تشکیالت و بهبود کمیسیون های تخصصی
ادارات کل برنامه ریزی / روش ها

مناطق

حوزه های تخصصی 
مناطق

معاونت های تخصصی



کمیسیون های 
تخصصی

کمیسیون مالی

9منطقه 

3منطقه 

13منطقه 

6منطقه 

16منطقه 

کمیسیون شهرسازی

12منطقه 

5منطقه

8منطقه 

18منطقه 

20منطقه 

کمیسیون فنی عمران و 
حمل و نقل و ترافیک

1منطقه 

21منطقه 

19منطقه 

کمیسیون اجتماعی 
و فرهنگی

4منطقه 

14منطقه 

کمیسیون برنامه 
منابع انسانی/ ریزی

11منطقه 

7منطقه 

کمیسیون امور 
شهری و فضای سبز

15منطقه 

22منطقه 

کمیسیون حوزه 
شهردار و ناحیه

2منطقه 

17منطقه 

10منطقه 



ساعت مورد نیازتعداد مدرک تحصیلیفاز

شناخت و امکانسنجی: فاز صفر

تهیه روش اجرایی بهبود فرایندها و رویه های در 

شهرداری تهران

100(هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت)دکتری

350دانشجوی دکتری 

600دانشجوی کارشناسی ارشد

درشناسایی و طبقه بندی فرایندها :فازاول

حوزه های تخصصی

400(هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت)دکتری

1750دانشجوی دکتری

3000دانشجوی کارشناسی ارشد

هافرایندموجودوضعارزیابی:دومفاز

تخصصیهایحوزهیفرایندهازیرو

240(هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت)دکتری

1050دانشجوی دکتری

1800دانشجوی کارشناسی ارشد

320(هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت)دکتریمطلوبوضعیتترسیم:سومفاز

1400دانشجوی دکتری

2400دانشجوی کارشناسی ارشد

پروژهاجرایوتعریف:چهارمفاز

بهبودهای

400(هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت)دکتری

1750دانشجوی دکتری

3000دانشجوی کارشناسی ارشد

نفر ساعت18560اهنفرساعت کار مشاوره دانشگمجموع



تیم مشاور و 

مدیران 

اداره )پروژه
(کل تشکیالت

اعضای کمیسیون
صاحبان و مجریان 

فرایند



2467

2741634559
83 108

83

275 284

103



59

51

44

55

20

32

14

اداره کل خدمات شهری

سازمان بوستان اه و فضای سبز

سازمان مدرییت پسماند

سازمان زیباسازی 

ر ستاد محیط زیست و توسعه ی پایدا

22

11
8

19

1

مناطق راهنما 
(پایلوت)

مناطق 
پشتیبان



اداره کل خدمات شهری

سازمان بوستان اه و فضای سبز

سازمان مدرییت پسماند سازمان زیباسازی 

ر ستاد محیط زیست و توسعه ی پایدا

سازمان بهشت زرها و رته بارسازمان میادین یوه 

گانی ساماهن مدرییت شهری و نظارت هم

سازمان آتش نشانی



ماموریت

اهداف راهبردی

خدمات

فرآیندها

ذی نفعان

اهداف اجرایی

ساماندهی ، حفظ و بهینه سازی محیط شهری ارائه خدمات عمومی به شهروندان

کاهش آالینده 
ها و ارتقاء 
بهداشت 
محیطی

مدیریت  
پسماند

مدیریت  
رواناب ،  

مسیل ها و  
قنوات شهری

ساماندهی 
حیوانات مضر  

شهری

حفظ و توسعه 
بوستان ها ،  

باغات و فضای  
سبز

بهبود سیما و  
منظر شهری

دسترسی کاال
و خدمات  
مورد نیاز

مدیریت  
آرامستان ها ارتقاء ایمنی

حفظ و بهبود محیط 
زیست شهری

ساماندهی فضای سبز و  
نمای شهری مدیریت اقتصاد شهری

ارائه خدمات عمومی و 
ایمنی

سپاریبرون
خدمات 

محیط زیست

مبارزه با 
جانوران 

موذی

نظارت بر 
کیوسك های
مطبوعاتی

زنده گیری
سگ های 
بالصاحب

ساماندهی 
مشاغل و 

صنایع 
مزاحم

توسعه ی 
فضای سبز

نگهداری 
فضای سبز

بهبود 
سیمای 

شهر

جمع آوری 
پسماند 
خشك

نگهداری و 
الیروبی 

مسیل ها و 
قنوات

رفع سد  
معبر

جمع آوری 
پسماند تر

33323130292827 434241403938373635342625242322212019181716151413121110987654321

اداره خدمات شهری پسمانداداره  مدرییتفضای سبزاداره اداره  ساماندهی صناعی و مشاغل  زیباسازی اداره اداره محیط زیست



ماموریت

اهداف راهبردی

خدمات

فرآیندها

ذی نفعان

اهداف اجرایی

ساماندهی ، حفظ و بهینه سازی محیط شهری ارائه خدمات شهری

کاهش آالینده 
ها و ارتقاء 
بهداشت 
محیطی

مدیریت  
پسماند

مدیریت  
رواناب ،  

مسیل ها و  
قنوات شهری

ساماندهی 
حیوانات مضر  

شهری

حفظ و توسعه 
بوستان ها ،  

باغات و فضای  
سبز

بهبود سیما و  
منظر شهری

دسترسی کاال
و خدمات  
مورد نیاز

مدیریت  
آرامستان ها ارتقاء ایمنی

حفظ و بهبود محیط 
زیست شهری

یکپارچه سازی نظام 
توزیع

ارائه خدمات عمومی و 
ایمنی

سپاریبرون
خدمات 

محیط زیست

مبارزه با 
جانوران 

موذی

نظارت بر 
کیوسك های
مطبوعاتی

زنده گیری
سگ های 
بالصاحب

ساماندهی 
مشاغل و 

صنایع 
مزاحم

توسعه ی 
فضای سبز

نگهداری 
فضای سبز

بهبود 
سیمای 

شهر

جمع آوری 
پسماند 
خشك

نگهداری و 
الیروبی 

مسیل ها و 
قنوات

رفع سد  
معبر

جمع آوری 
پسماند تر

33323130292827 434241403938373635342625242322212019181716151413121110987654321

اداره خدمات شهری پسمانداداره  مدرییتفضای سبزاداره اداره  ساماندهی صناعی و مشاغل  زیباسازی اداره اداره محیط زیست

ساماندهی فضای سبز و  
نمای شهری





سپاسگزاریمشما  از توهج 


