
 

  

  

  

  

 

 

 

 

  



 862از  46صفحه

 شماره:

 اريخ:ت
 یو عمران یفنمعاونت –ساختار تفصیلی شهرداری شیراز 

شماره پست 

 سازمانی
 عنوان پست سازمانی رديف

 متصديان پست های سازمانی -توضیحات

 نام و نام خانوادگی
وضعیت 

 استخدامی

مدرك 

 تحصیلی
 رشته تحصیلی

تاريخ 

 انتصاب

 

 

      یو عمران یمعاونت فن ـ ـ

      یو عمران یفن معاون  1  438

      متصدی دفتری و بایگانی  2  439

      و بایگانی دبیرخانه متصدی  3  441

       امورتحقیق و توسعه ـ ـ

      مسئول امورتحقیق و توسعه  1  441

      کارشناس عمران  2  442

      کارشناس تاسیسات  3  443

      کارشناس شهرسازی  4  444

      کارشناس کنترل پروژه  5  445

      و سازمان ها عمران مناطقیهماهنگاداره  ـ ـ

446  
و  مناطق عمران یهماهنگرییس اداره   1

 سازمان ها

     

       عمرانکارشناس   2  447



 862از  47صفحه

 شماره:

 اريخ:ت
 یو عمران یفنمعاونت –ساختار تفصیلی شهرداری شیراز 

شماره پست 

 سازمانی
 عنوان پست سازمانی رديف

 متصديان پست های سازمانی -توضیحات

 نام و نام خانوادگی
وضعیت 

 استخدامی

مدرك 

 تحصیلی
 رشته تحصیلی

تاريخ 

 انتصاب

 

 

      کارشناس عمران  3  448

      عمران کارشناس  4  449

      کارشناس ساختمان  5  451

      مکانیکی ساتیکارشناس تاس  6  451

      کارشناس تاسیسات برقی  7  452

      یفن کلاداره  ـ ـ

      کل فنی ریمد  1  453

      متصدی دفتری و بایگانی  2  454

      یکارشناس مطالعات فن  3  455

      یفن ویکارشناس آرش  4  456

      امور کنترل و رسیدگی ـ ـ

      مسئول امور کنترل و رسیدگی  1  457

      ها تیکارشناس کنترل صورت وضع  2  458

      کارشناس عمران  3  459



 862از  42صفحه

 شماره:

 اريخ:ت
 یو عمران یفنمعاونت –ساختار تفصیلی شهرداری شیراز 

شماره پست 

 سازمانی
 عنوان پست سازمانی رديف

 متصديان پست های سازمانی -توضیحات

 نام و نام خانوادگی
وضعیت 

 استخدامی

مدرك 

 تحصیلی
 رشته تحصیلی

تاريخ 

 انتصاب

 

 

      آبهای سطحیامور مطالعات  ـ ـ

      مسئول امور مطالعات آبهای سطحی  1  461

      کارشناس مطالعات آبهای سطحی  2  461

      اداره طراحی فنی ـ ـ

      رییس اداره طراحی فنی  1  462

      کارشناس عمران  2  463

      کارشناس عمران  3  464

      یکارشناس معمار  4  465

      خاک کیو مکان یفن شگاهیکارشناس آزما  5  466

      یبرق ساتیکارشناس تاس  6  467

      یکیمکان ساتیکارشناس تاس  7  468

      کیکارشناس تراف  8  469

      یعمران اداره کل ـ ـ

      کل عمرانی ریمد  1  471



 862از  49صفحه

 شماره:

 اريخ:ت
 یو عمران یفنمعاونت –ساختار تفصیلی شهرداری شیراز 

شماره پست 

 سازمانی
 عنوان پست سازمانی رديف

 متصديان پست های سازمانی -توضیحات

 نام و نام خانوادگی
وضعیت 

 استخدامی

مدرك 

 تحصیلی
 رشته تحصیلی

تاريخ 

 انتصاب

 

 

      معاون امور عمرانی  2  471

      متصدی دفتری و بایگانی  3  472

      اداره امور ساختمانی ـ ـ

      رییس اداره امور ساختمانی  1  473

       کارشناس عمران  2  474

       کارشناس عمران  3  475

      کارشناس عمران  4  476

      کارشناس عمران  5  477

      اداره تاسیسات ـ ـ

       ساتیتاسرییس اداره   1  478

       یبرق ساتیکارشناس تاس  2  479

       یبرق ساتیکارشناس تاس  3  481

       یکیمکان ساتیکارشناس تاس  4  481

      یکیمکان ساتیکارشناس تاس  5  482



 862از  51صفحه

 شماره:

 اريخ:ت
 یو عمران یفنمعاونت –ساختار تفصیلی شهرداری شیراز 

شماره پست 

 سازمانی
 عنوان پست سازمانی رديف

 متصديان پست های سازمانی -توضیحات

 نام و نام خانوادگی
وضعیت 

 استخدامی

مدرك 

 تحصیلی
 رشته تحصیلی

تاريخ 

 انتصاب

 

 

      آسفالت ی و ساز راهاداره  ـ ـ

      آسفالت  ی وراهسازرییس اداره   1  483

      یکارشناس نقشه بردار  2  484

       کارشناس عمران  3  485

       کارشناس عمران  4  486

       کارشناس عمران  5  487

      کارشناس آزمایشگاه  6  488

      یساز پلاداره  ـ ـ

      یساز پلرییس اداره   1  489

      کارشناس عمران  2  491

      کارشناس عمران  3  491

      کارشناس عمران  4  492

 ـ ـ
و  هیابن یو نگهدار ریتعم تیریمد

 ساتیتاس

     



 862از  51صفحه

 شماره:

 اريخ:ت
 یو عمران یفنمعاونت –ساختار تفصیلی شهرداری شیراز 

شماره پست 

 سازمانی
 عنوان پست سازمانی رديف

 متصديان پست های سازمانی -توضیحات

 نام و نام خانوادگی
وضعیت 

 استخدامی

مدرك 

 تحصیلی
 رشته تحصیلی

تاريخ 

 انتصاب

 

 

      ساتیو تاس هیابن یو نگهدار ریتعم ریمد  1  493

      متصدی دفتری و بایگانی  2  494

      کارشناس عمران    3  495

      کارشناس عمران    4  496

      یزیکارشناس برنامه ر  5  497

      کیکارشناس مکان  6  498

      کیمکان کارشناس  7  499

      برق  کارشناس   8  511

      برق  کارشناس   9  511

 



 862از  811صفحه

 شماره:

 اريخ:ت
 شرح وظايف شهرداری شیراز

 

 

 حوزه معاونت فنی و عمرانی

 معاون

 مربوطه وابطض و ها بخشنامه ها، دستورالعمل ها، نامه نییآ قیدق یاجرا. 

  شهر یآت و یفعل اجاتیاحت به توجه با ییاجرا و یفن یها طرح هیته منظور به یکل یها برنامه و یمش خط نییتعنظارت و. 

 یی.ربنایز و خاص یعمران یها طرح ای یشهردار یجار یها برنامه از اعم یعمران یها طرح به مربوط امور در یهماهنگ جادیا و نظارت 

 مدت دراز و مدت انیم مدت، کوتاه از اعم یعمران مصوب یها برنامه یاجرا حسن بر نظارت. 

 بهآنها  عملکرد از یادوار گزارش هیارا و دندار قرار یعمران و یفن معاونت حوزه نظارت طهیح در که یشهردار به وابسته یها سازمان و مناطقعمرانی  امور گردش حسن بر نظارت 

 . شهردار

 مذکور یها ونیسیکم در متخذه ماتیتصم و مصوبات یریگیپ و نظارت تحت حوزه خاص یها ونیسیکم ریسا و یمنیا و یفن یها ونیسیکم لیتشک در مراقبت. 

 بر یعمران یها تیفعال شبردیپ در مراقبت زین و یشهردار مناطق در یشهر یسازها و ساخت به مربوط امور یهماهنگ خصوص در ها دستورالعمل و ضوابط نیتدو بر نظارت 

 .شده یبند زمان یها برنامه اساس

  ها پروژه یها نقشه هیته و مطالعات انجام ی،زیر برنامهنظارت بر. 

  مناقصات  یو برگزار مانکارانیپ یتوانسنجنظارت بر. 

 فیوظا چارچوب در مافوق مقام یسو از محوله امور ریانجام سا. 

 

 

  



 862از  818صفحه

 شماره:

 اريخ:ت
 شرح وظايف شهرداری شیراز

 

 

 و سازمان ها عمران مناطق یهماهنگاداره 

  ضوابط مربوطه.اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و 

 ذی ربطهای  و سازمان ی مناطقینظارت بر حسن اجرای نظام فنی اجراو  تهیه و صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های فنی و اجرائی . 

 ذی ربطهای  ی کالن پروژه های عمرانی شهرداری های مناطق و سازمانیهماهنگی اجرا و برنامه ریزی . 

  آنهاارائه پیشنهادات الزم به ذی ربط و های  عمرانی مناطق و سازمان امورارزیابی کیفی . 

  فنی و عمرانی مناطق.  حوزهجمع آوری اطالعات مربوط به وضعیت معابر و ابنیه فنی شهر از طریق 

 مقامات مافوقرد مناطق به با برنامه های زمانبندی پیش بینی شده و گزارش عملک ذی ربطهای  و سازمان کنترل پیشرفت عملیات اجرائی مناطق . 

 از نظر مبانی قراردادی و کنترل دستور کارها و صورت مجلس های تنظیم شده. ذی ربط های  بررسی صورت وضعیت کارهای انجام شده، مناطق وسازمان 

 ذی ربطهای  شرکت در تحویل موقت و قطعی پروژه های عمرانی مناطق و سازمان . 

  شهرداری.ی عمرانی هاپیمانکاران و مشاوران همکار با حوزه  مستمر صالحیت و عملکرد تولیدکنندگان، توسعه نظام ارزیابیبازنگری و 

 ذی ربطهای  رسیدگی نهائی به دعاوی و اختالفات فی مابین مهندسین مشاور و پیمانکاران حقیقی و حقوقی با شهرداری های مناطق و سازمان . 

 به پیمانکاران و اشخاص حقیقی.  ییرابررسی و پیشنهاد قیمت عادالنه کارهای اج 

 یت و قدرت کارفرماییاحصاء و پیشنهاد وظایف قابل برون سپاری در حوزه ی عملکردی مناطق و نواحی با نگاه چابک سازی و کوچک سازی مجموعه در کنار افزایش ظرف. 

 وری های نوینابهره گیری از فن جهتقای دانش و آگاهی تخصصی همکاران ارت و در کنار ایجاد زمینه رشد و توسعه ی استفاده از فناوری های نوین ساختمانی. 

 فیوظا چارچوب در مافوق مقام یسو از محوله امور ریسا انجام. 

 

 

  



 862از  813صفحه

 شماره:

 اريخ:ت
 شرح وظايف شهرداری شیراز

 

 

 اداره کل فنی

 .اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه 

  های فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر تهیه طرحبرنامه های کلی به منظور و بررسی و تعیین خط مشی. 

 برآورد هزینه های مربوطه و های مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها  تهیه طرح همکاری در. 

 شهرداری های مناطق. واحدهای عمرانیبر عملکرد  عالی نظارت 

  و تشکیل کمیسیون فنی عمران شهرداری و مشاورین تایید صورت جلسات و صورت وضعیت پیمانکارانبررسی و . 

 هنگام پروژه ها در شهرداری ه جهت اجرای ب نظارت عالی. 

 و قرارداد منعقده.با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده  و مشاورین وکنترل بر عملیات پیمانکاران عالی نظارت 

 سازیرو های خیابان سازی و پیاده  بر اجرای طرحعالی ظارت ن. 

  نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب. 

 برای تحویل موقت و قطعی و تنظیم دعوتنامه پس از رفع نواقص و آماده شدن کار برای تحویل و مشاورین رسیدگی به درخواست های پیمانکاران. 

 اری در انتخاب مشاورین در حوزه طراحی و اجرا.نظارت عالی و همک 

 .انجام مهندسی ارزش بر روی پروژه های خاص 

 .بررسی و ارایه تکنولوژی های نوین در مباحث طراحی و اجرا 

 فیوظا چارچوب در مافوق مقام یسو از محوله امور ریسا انجام. 

 

  



 862از  814صفحه

 شماره:

 اريخ:ت
 شرح وظايف شهرداری شیراز

 

 

 اداره طراحی فنی 

  ،بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها 

 های فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر تهیه طرح. 

 برآورد هزینه های مربوطه و های مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها  طرح و کنترل تهیه همکاری در. 

 و قرارداد منعقده.با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و مشاورین  عملیات پیمانکارانکنترل بر  و عالی نظارت 

  .کنترل عملیات اجرایی و بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران مربوطه 

 فیوظا چارچوب در مافوق مقام یسو از محوله امور ریانجام سا. 

 

  



 862از  815صفحه

 شماره:

 اريخ:ت
 شرح وظايف شهرداری شیراز

 

 

 اداره کل عمرانی

  ،دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.اجرای دقیق آیین نامه ها 

 . نظارت بر اجرای طرح ها و پروفیل های اجرایی خیابان ها و انجام امور امانی و عمرانی 

 .نظارت بر بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی 

  های مصوب بودجه عمرانی شامل )احداث ابنیه و مستحدثات خدماتی و رفاهی شهر، خیابان سازی ها، تقاطع های غیر همسطح و پل مدیریت و برنامه ریزی جهت اجرای پروژه

 ینگ ها و ...(.ها، ساختمان های فرهنگی و تفریحی و ورزشی، روکش آسفالت و تعمیرات معابر فرعی و اصلی، پیاده رو سازی ها، جمع آوری آبهای سطحی، پارک

 ت بر انعقاد قرارداد پروژه های عمرانی و ابالغ به پیمانکاران.نظار 

 . نظارت و پیگیری ارزشیابی پیمانکاران 

 .نظارت بر حسن اجرای پروژه های پل سازی و راه سازی 

 .هماهنگ نمودن کلیه امور اجرایی واحدهای عمرانی مناطق تابعه شهرداری و نظارت بر عملکرد آنها 

 فیوظا چارچوب در مافوق مقام یسو از محوله امور ریانجام سا. 

  



 862از  816صفحه

 شماره:

 اريخ:ت
 شرح وظايف شهرداری شیراز

 

 

 اداره امور ساختمانی

 .اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه 

 .برنامه ریزی و ارایه طرح های مربوط به پروژه های ساختمانی 

 .نظارت بر عملیات ساختمان سازی سطح شهر 

 ربط جهت اجرا.در خصوص امور ساختمان سازی و ابالغ به کلیه مناطق و حوزه های ذی تهیه دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز 

 .بازدید و نظارت بر اجرای طرح ها بر اساس دستورالعمل های موجود 

 .کنترل عملیات اجرایی و بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران مربوطه 

 .پیگیری و کنترل نقشه ها و برنامه زمانبندی پروژه 

 فیوظا چارچوب در مافوق مقام یسو از محوله امور ریانجام سا. 

 

  



 862از  817صفحه

 شماره:

 اريخ:ت
 شرح وظايف شهرداری شیراز

 

 

 اداره تاسیسات

 .اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه 

 .)تهیه دستورالعمل های مربوط به تاسیسات پروژه ها و ابالغ به مجریان )مناطق و پیمانکاران 

  .بازدید و نظارت بر تاسیسات پروژه ها بر اساس دستورالعمل های موجود حین اجرا 

 .کنترل عملیات اجرایی و بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران مربوطه 

 .پیگیری و کنترل نقشه ها و برنامه زمانبندی پروژه 

 مشکالت. اعالم مشکالت و تعمیرات مورد نیاز تاسیسات پروژه ها به پیمانکاران جهت رفع 

 فیوظا چارچوب در مافوق مقام یسو از محوله امور ریانجام سا. 

  



 862از  812صفحه

 شماره:

 اريخ:ت
 شرح وظايف شهرداری شیراز

 

 

 اداره راه سازی و آسفالت

 .اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه 

 .بازدید و نظارت بر اجرای طرح ها بر اساس دستورالعمل های موجود 

  وضعیت پیمانکاران مربوطه.کنترل عملیات اجرایی و بررسی صورت 

 .پیگیری و کنترل نقشه ها و برنامه زمانبندی پروژه 

 .نظارت بر کلیه عملیات راه سازی و آسفالت مناطق و پیمانکاران 

 ربط جهت اجرا.تهیه دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز در خصوص راه سازی و آسفالت و ابالغ به کلیه مناطق و حوزه های ذی 

  کنترل بر کیفیت آسفالت سطح شهر.نظارت و 

 شهر و ارایه طرح در این زمینه. زایش سهم مصالح بازیافتی در تامین آسفالت مورد نیازتالش در جهت اف 

 فیوظا چارچوب در مافوق مقام یسو از محوله امور ریانجام سا. 

  



 862از  819صفحه

 شماره:

 اريخ:ت
 شرح وظايف شهرداری شیراز

 

 

 اداره پل سازی

 مربوطه. اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط 

 .بررسی، مطالعه و نیازسنجی پیرامون احداث پل در سطح شهر شیراز 

 .)نظارت بر احداث پل های مورد نیاز در سطح شهر بر اساس نیازسنجی صورت گرفته توسط مجریان )مناطق و پیمانکاران 

  مربوطه و ابالغ به مناطق.پل ها و ابنیه ای و بهسازی لرزهمقاوم سازی تهیه دستورالعمل 

  مناسب جهت رفع آنها. ارایه طرحو  ی هایشناسایی نارسااز پل ها ، انجام بازید مستمر 

 مربوطه بر اساس آسیب شناسی صورت گرفته.پل ها و ابنیه ای انجام مطالعات بهسازی لرزه 

  با هماهنگی مدیریت تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات. ارایه طرح تعمیر و نگهداری پل های شهر 

 و ایجاد بانک اطالعاتی مربوطه.شناسنامة فنی پل ها هیه ت 

 .بازدید و نظارت بر اجرای طرح ها بر اساس دستورالعمل های موجود 

 .کنترل عملیات اجرایی و بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران مربوطه 

 .پیگیری و کنترل نقشه ها و برنامه زمانبندی پروژه 

 فیوظا چارچوب در فوقما مقام یسو از محوله امور ریانجام سا. 

 

  



 862از  881صفحه

 شماره:

 اريخ:ت
 شرح وظايف شهرداری شیراز

 

 

 مدیریت تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات

 .اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه 

 .انجام تحقیقات و بررسی های علمی و فنی در زمینه های مختلف نگهداری ابنیه و تاسیسات 

  تعمیر و نگهداری پل ها و سایر ابنیه فنی و تاسیسات سطح شهری.تهیه و تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل 

 وژه های عمرانی.تهیه و تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل نحوه تشخیص عیوب، رفع نواقص، تعمیر و سرویس تجهیزات، وسایل و لوازم تاسیساتی ابنیه و پر 

 م بر اساس ضوابط فنی جهت انطباق با دستورالعمل های مربوط به نگهداری و تعمیرات.هماهنگی و نظارت عالیه بر ساخت و سازها به شکل ایمن و مقاو 

 بوطه.جمع آوری اطالعات مربوط به ابنیه و تاسیسات شهری از طریق بازدیدهای میدانی و حوزه های فنی و عمرانی مناطق و تهیه بانک اطالعاتی مر 

 حدثات متعلق به شهرداری.نظارت عالیه بر نگهداری، نوسازی، مرمت و تعمیر مست 

 .هماهنگی و نظارت بر امور ایمنی عملیات اجرایی و رعایت آیین نامه های ایمنی مرتبط با امور نگهداری و تعمیرات 

 نظارت بر حسن اجرای مقررات ملی ساختمان در سازه های فنی و تاسیسات الکتریکی و الکترونیکی در هنگام اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات. 

 .برنامه ریزی و نظارت بر انجام تعمیرات دستگاه های تاسیساتی شامل تهویه، شوفاژ، فن کوئل و سایر تاسیسات پروژه های عمرانی و شهری 

 .بازدید ادواری از ابنیه فنی و تاسیسات شهری، تشخیص تعمیرات مورد لزوم و برنامه ریزی و پیگیری جهت انجام تعمیرات 

 افزایش دوام و طول عمر آنها. جهتو ارایه راهکارهای اصالحی  ز طرح ها و پروژه های در حال اجرا به منظور شناسایی مسایل و مشکالتانجام بازدیدهای مستمر ا 

 .تهیه و تنظیم شناسنامه فنی ابنیه و تاسیسات تحت تملک شهرداری 

 .نظارت بر عملکرد عایق های صوتی و حرارتی در ساختمان ها و تاسیسات 

 دستورالعمل های تدوین شده به حوزه های مرتبط )مناطق، معاونت ها، سازمان ها و ...( جهت اجرا و نظارت عالیه بر حسن اجرای آنها. ابالغ کلیه 

 .انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف 

  




