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ماده  -1اهداف

 .1.1حاکمیت تفکر راهبردی در شهرداری مشهد
 .2.1استقرار نظام برنامهريزی در شهرداری مشهد
 .3.1هماهنگسازی و يکپارچهسازی نظاممند برنامههای بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت
 .4.1ايجاد همافزايی مبتنی بر تعامل عملکردی تمامی واحدهای شهرداری منطبق با برنامه
 .5.1برقراری تعامل میان نظام برنامهريزی ،نظام اجرايی و نظام کنترل و مديريت عملکرد
 .6.1هوشمندسازی شهرداری ،در مقابل تأثیرات محیط داخلی و خارجی و افزايش قدرت انطباق برای تحقق اهداف
برنامهريزی شده
ماده  -2دامنه کاربرد

دامنه کاربرد اين نظامنامه ،کلیه سطوح سازمانی ،اعم از ستاد ،مناطق  ،موسسات و شرکت های تابعه شهرداری مشهد
می باشد.

ماده  -3تعاریف و اختصارات

 .1.3شورایعالی :شورایعالی برنامهريزی و تعالی شهرداری مشهد
 .2.3معاونت برنامهریزی :معاونت برنامهريزی و توسعه شهرداری مشهد
 .3.3معاونت :معاونتهای تخصصی شهرداری مشهد
 .4.3واحد سازمانی :واحدهای سازمانی ،که به طور مستقیم تحت نظر شهردار و يا تحت نظر يکی از معاونان اداره
میشود؛ نظیر مديريتها ،مناطق ،سازمانها ،شرکتها و مؤسسات.
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 .5.3کمیسیون تلفیق :به کمیسیون تلفیق و هماهنگی برنامه ريزی و تعالی اطالق میشود ،که ذيل شورای عالی،
مسئولیت تلفیق برنامه سطوح مختلف را ،پیش از طرح در شورایعالی برعهده دارد.
 .6.3کمیسیون/کمیتههای برنامه ریزی :کمیسیون/کمیتههايی برنامهريزی و تعالی که ذيل شورای عالی ،در سطوح
مختلف ستاد ،مناطق و سازمانها تشکیل میشوند و ايجاد هماهنگی و تلفیق برنامههای واحدهای سازمانی ذيربط ،از
وظايف آنها به شمار میآيد.
 .7.3تفکر راهبردی :بیانگر طرحريزی بر مبنای يادگیری بوده و الزمۀ اقدام در محیطهايی با ويژگی تغییرپذيری است.
بهواسطه اين نوع تفکر ،تشخیص و تقويت فعالیتهايی که ارزشهای منحصر به فردی برای ذینفعان ايجاد
می کند ،مزيت رقابتی می آفريند ،اين کار از طريق فهم قواعد محیط (اقدام) و پاسخگويی خالقانه به آن انجام
میشود.
ماده  -4ساختار

ساختار نظام تصمیمگیری متشکل از شوراها و کمیتههايی است که متناسب با وظايف تعیین شده وظیفه تولید،
بررسی ،تأيید و تصويب بخشهای مختلف و يا کل برنامه را بر عهده دارند .ارکان اصلی سهگانه اين ساختار عبارتند از-1 :
شورای عالی -2 ،کمیسیون تلفیق -3 ،کمیسیون /کمیتههای برنامه ريزی و تعالی
نکته  :در صورت ضرورت  ،کمیتههای فرعی ذيل هر يک از معاونتها يا موسسات تابعه تشکیل می شود .


شورایعالی

ترکیب اعضا ،و وظايف شورایعالی به عنوان عالیترين مرجع تصمیمگیری و نظارت عالیه ،مطابق با ابالغیه شماره

 21/135978به تاريخ  1394/08/06می باشد :


کمیسیون تلفیق

ترکیب اعضا ،و وظايف کمیسیون تلفیق ،مطابق با ابالغیه شماره  21/135978به تاريخ  1394/08/06است.


کمیسیون  /کمیتههای برنامه ریزی و تعالی

اين کمیسیونها /کمیتهها به استناد ابالغیه شماره  21/135978به تاريخ  1394/08/06در سطوح ستاد ،مناطق ،سازمانها،
موسسات و شرکتهای تابعه تشکیل می شود
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 کمیته های تخصصی برنامه ريزی در سطح حوزه های ستادی و با حضور مناطق و سازمانها حسب موضوع تشکیل خواهدگرديد .

ماده  -5فرآیند برنامه ریزی در شهرداری مشهد

نظام جامع برنامهريزی در شهرداری مبتنی بر تفکر راهبردی است ،و برای سه سطح زمانی بلند مدت(راهبردی) ،میان
مدت(تاکتیکی) و کوتاه مدت (عملیاتی) ،تدوين میشود.
تبصره  -1معاونت برنامهريزی موظف است ،در ابتدا و پیش از جمعآوری اطالعات و انجام برنامهريزی ،نسبت به «تدوين
بیانیه عزم همگانی طراحی و استقرار نظام برنامهريزی در شهرداری مشهد» اقدام نمايد .تدوين اين بیانیه با هدف
فرهنگسازی ،جلب مشارکت تمامی منابع انسانی در جمع آوری و ارائه اطالعات مورد نیاز و ايجاد درکی مشترک از
استقرار نظام برنامهريزی در شهرداری تدوين میشود .بررسی و تحلیل مجموعه اسناد و تجربیات شهرداری در حوزه
برنامهريزی در اين مرحله انجام میپذيرد.
 -1-5برنامه بلند مدت
برنامه بلندمدت(راهبردی) ،برنامهای  12ساله ،با ارکان اصلی بیانیه مأموريت ،ارزشها ،بیانیه چشم انداز ،اهداف بلند
مدت ،شاخص های چشم انداز و راهبردها بوده ،که مديريت تدوين آن برعهده معاونت برنامهريزی است.
 -1-1-5مراحل برنامه بلند مدت
به منظور تدوين برنامه راهبردی(مشتمل بر مأموريت ،ارزشها ،چشم انداز ،اهداف بلند مدت و راهبردها) الزم است ،ابتدا
نسبت به تعیین ذینفعان ،ابعاد و شاخصهای محیطی ،توصیف و تحلیل محیط ،احصاء موضوعات استراتژيک ،اقدام و
سپس بر اساس يافتهها و نتايج حاصل از تحلیل ،ارکان اصلی برنامه تنظیم گردد.
 .1ذینفعان :مجموعه افراد حقیقی و حقوقی هستند ،که يا از عملکرد شهرداری تأثیر پذيرفته؛ يا بر عملکرد آن تأثیر
میگذارند .به منظور تنظیم برنامه راهبردی و تدوين اهداف بلند مدت بايد به انتظارات ذینفعان توجه شود.
فهرست ذینفعان ،پس از تصويب در کمیسیون تلفیق ،مبنای اقدامات بعدی مرتبط ،قرار میگیرد.
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برخی از ذینفعان شهرداری عبارتند از :شهروندان ،دستگاههای اجرايی ،شورای اسالمی شهر ،سازمان شهرداریها
و دهیاری های وزارت کشور ،ساير شهرداریها ،استانداری ،سرمايهگذاران خارجی و منابع انسانی شهرداری.
 .2ابعاد و شاخصهای محیطی :منظور از محیط ،محیط درون و بیرون شهرداری است که يا شهرداری به صورت
مستقیم بر آن کنترل نسبی دارد ،و يا تصمیمات و عملکرد شهرداری تحت تأثیر رفتار آن محیط قرار میگیرد .پس از
تعیین مرز محیط و تقسیم آن به محیط درونی و بیرونی ،میبايست ابعاد هر يک از محیطهای شناسايی شده ،که
مبین جنبههای مختلف تشکیل آن محیط هستند ،تعیین و سپس مالکها و معیارهايی با عنوان شاخص ،برای
سنجش و اندازهگیری ابعاد ،تعريف شود .بنابراين شاخصها نشانههای عینی شناسايی و اندازهگیری ابعاد محیطی به
شمار میآيند و تعیین شاخصهای محیطی بهگونهای بايد انجام پذيرد که تمامی ابعاد محیط که با مأموريتها و
عملکرد شهرداری در ارتباط است؛ پوشش داده شود.
 .3توصیف و تحلیل محیط

 .1.3توصیف وضع موجود :شاخصهای محیطی مبنای جمعآوری اطالعات بوده و بايد بر اساس آخرين آمار
رسمی ،وضعیت هر يک از شاخص ها تعیین و توصیف گردد .در اين مرحله صرفاً تبیین وضع موجود مورد نظر
است .بنابراين ارتباط میان دادهها و يا وضعیت هر بعد و شاخص نبايد تحلیل ،قضاوت و يا ارزيابی شود و از
گردآوری دادههای غیر مرتبط با موضوع ،غیرقابل استناد و کیفی محض می بايست پرهیز شود.
 .2.3تحلیل وضع موجود :شناسايی و توصیف ارتباط میان دادهها و نیز مقايسه اطالعات با شرايط مطلوب
برگرفته از اسناد فرادستی ،مبانی ،مأموريتها و يا ماهیت هر متغیر در اين مرحله انجام میپذيرد و اطالعات
حاصل از اين مرحله ،بیانگر نتیجه تحلیل و ارزيابی محیط درون و بیرون است؛ که به شیوههايی نظیر :ماتريس
ارزيابی عوامل درونی و بیرونی يا مدل اسپیس میتواند انجام شده و در نهايت اطالعات بايد در قالب پتانسیلها و
چالشها جمع بندی و ارائه شود .در ت حلیل محیط ،توجه به روند تغییرات هر شاخص و شناسايی علل آن
تغییرات ،تعیین شايستگیها ،دارايیها ،نیازمندیها ،خواستهها و نیز کشف روابط علت و معلولی و تعیین و
پیشبینی عوامل تأثیر گذار اصلی ضرورت دارد.
بديهی است توصیف و تحلیل محیط ،اقدامی مستمر است که در طول فرايند برنامهريزی و اجرای آن بايد انجام
پذيرد.
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 .4موضوعات اساسی استراتژیک

با توجه به نتیجه تحلیل محیط ،موضوعاتی که مبین مسائل ،موارد و مباحث اصلی شهرداری بوده و سازمان را
در زمان حال و يا آينده تحت تأثیر قرار میدهند؛ موضوعات اساسی استراتژيک به شمار میآيند .در برنامهريزی،
موضوعات اساسی استراتژيک ،مبنای تمامی اقدامات برنامهای هستند و بايد از موضوعات روزمره و عمومی ،متمايز
شوند .بنابراين راهبردها و راهکارهايی که در برابر موضوعات اساسی استراتژيک ،تدوين میشوند؛ زمینه دستیابی
سازمان به موفقیتها و يا حل چالشهای اساسی را فراهم میآورند.
-2-1-5اجزای اصلی برنامه بلند مدت

معاونت برنامهريزی موظف است به منظور تدوين برنامه بلند مدت ،ضمن اخذ مشارکت کمیسیونها/کمیتههای برنامه
ريزی و تعالی ،به انجام مطالعه ،جمعآوری اطالعات و تنظیم سند برنامهای مبتنی بر هر يک از اجزای برنامه به شرح ذيل
بپردازد.
-1بیانیه مأموریت :منظور از مأموريت ،فلسفه وجودی و علت بقای شهرداری است؛ و به سوال مشخص «ما چه
کارهايم؟ و برای چه به وجود آمده ايم؟» با تأکید بر وظايف اصلی ،خدمات ،خدمت گیرندگان ،بازار و محیط عمل و آنچه
شهرداری را از ساير سازمانهای مشابه متمايز میسازد؛ پاسخ میدهد.
در تنظیم اين بیانیه ،توجه به مبانی نظری ،مطالعات تطبیقی و اسناد فرادستی مانند قوانین ،آيیننامهها ،سیاستها،
مصوبات شورای اسالمی شهر و طرح جامع شهر مشهد ،الزامی است.
-2ارزشها :اصول اعتقادی پويا و اساسی شهرداری بوده و خطوط قرمز رفتاری برای مجموعه و منابع انسانی آن بهشمار
آمده و در تعیین چشمانداز ،اهداف و تدوين استراتژی و ساير اجزای برنامه ،مد نظر قرار میگیرند .ارزشها به اعتقادات
بنیادی يا حقايقی که سازمان به آنها توجه دارد و يا نسبت به آنها حساس است میپردازند ،و پايه تمام فعالیتها بوده
و بايد مبتنی بر فرهنگ ايرانی اسالمی ،اولويتهای سازمانی ،باورها ،روحیه جهادی و کارآفرينانه باشد.
ارزشها در دو دسته اصلی زير تنظیم میشوند:
ارزشهای عام؛ که معموالً به حقوق انسانی و باورها ذيل پارادايم محیطی حاکم ،به طور کلی اشاره میکنند.
ارزشهای خاص؛ که به طور ويژه با محوريت شهرداری تعريف میشوند.
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-3بیانیه چشم انداز :توصیفی زنده و الهام بخش از شهرداری برای آيندهای معین است ،که در قالب چند عبارت اساسی
بیان شده و جايگاه آرمانی شهرداری را به تصوير میکشد .بنابراين ،بیانیه چشم انداز پاسخ به پرسش«چه میخواهیم
باشیم؟» است .چشم انداز نقطه مطلوب برای حرکت از وضع موجود است و در تدوين آن موجز گويی ضرورت دارد .چرا
که چشم انداز سازمان ،می بايست در ذهن تمامی ذینفعان به صورت مشخص نقش بندد و انتظار میرود در پايان زمان
برنامهريزی ( افق  12سال) ،شهرداری به آن نقطه مطلوب دست يابد .بديهی است در تدوين چشم انداز ،توجه به
مجموعه اسناد باالدستی نظیر برنامه های توسعه شهر مشهد الزامی است.
-4اهداف بلندمدت :به منظور عملیاتی نمودن چشم انداز تدوين میشود و مبین مقاصد مشهودتر و قابل لمستری،
نسبت به چشم انداز در افق زمانی بلند مدت ( 12سال) میباشد .بنابراين ،اهداف بلندمدت بهگونهای بايد تدوين شوند،
که با پوشش تمام ابعاد چشم انداز ،مبین اين مهم باشند ،که شهرداری چگونه میتواند چشم اندازش را محقق نمايد.
برای تنظیم اهداف بلندمدت الزم است به نکات زير توجه شود:
 .1اهداف بلندمدت میبايست در راستای مأموريت و هماهنگ با چشمانداز و با در نظر گرفتن وضعیت موجود
شهرداری تنظیم شوند.
 .2در تنظیم اهداف بلندمدت می بايست شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب محاسبه شده و اهداف برای تکمیل
اين شکاف ،در افق  12ساله تعیین شوند.
 .3اهداف بلندمدت می بايست قابل دستیابی ،واقع بینانه و قابل اندازهگیری در دوره زمانی  12ساله باشند.
 .4اهداف بلندمدت می بايست ،حوزههای اساسی و نیز موضوعات اساسی استراتژيک را به صورت مشخص ،پوشش
دهند.
-5شاخصهای تحقق چشمانداز  :از آنجا که اهداف بلندمدت مبین تعريف عملیاتی چشم انداز هستند؛ برای سنجش
تحقق چشمانداز میتوان اهداف بلند مدت را مبنا قرار داد و شاخصهای سنجش هر يک از اهداف بلند مدت را تعیین
نمود .برای تعريف شاخصها توجه به نکات زير الزامی است:
 .1استخراج متغیرهای مورد توجه در چشم انداز ،مبتنی بر موضوعات اساسی استراتژيک.
 .2تعیین چگونگی سنجش تغییرات (فرمول مورد نظر و نحوه محاسبه).
 .3تعیین منبع دادههای ويژه برای سنجش هر شاخص.
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 .4تعیین متولی يا مسئولین ارزيابی.
-6راهبردها :طريقۀ دستیابی به اهداف بلند مدت و در نهايت تحقق چشم انداز هستند .راهبردها همه جانبه و
تلفیقی بوده و پتانسیل ها و نقاط قوت را با عوامل و تغییرات محیطی و نیز چالشها هماهنگ مینمايند .بنابراين،
مبنای تدوين راهبردها تحلیل محیط بوده و امکان تعیین زمینههای عملکردی برای دستیابی به اهداف را فراهم
می آورند .در تدوين راهبردها توجه به يکپارچگی راهبردی و نیز دستیابی به هم افزايی مورد تأکید است.
بدين ترتیب میبايست متناسب با اهداف بلندمدت ،راهبردهای ذيل هر هدف تنظیم شود .برای اطمینان از تدوين
راهبردهای مناسب ،الزم است وضعیت موجود محیط بر اساس ماتريسها و جداول تحلیل محیط تعیین شود.
بی ترديد امکان دارد يک راهبرد مسیر تحقق چند هدف باشد .همچنین راهبردها بايد بهگونهای تنظیم شوند که در
عین مشخص نمودن جهتگیری مورد نظر ،در رسیدن به اهداف و وضعیت آينده شهرداری ،مصداق يا شکل
مشخصی را مورد اشاره قرار ندهند .برای هر راهبرد میبايست ،اطالعات ذيل تکمیل شود:
 .1عنوان راهبرد.
 .2عنوان هدف /اهداف مرتبط و میزان يکپارچگی و شمول آن.

 .3حوزه زمانی اجرای راهبرد ،زمان شروع و زمان پايان.
 .4پیشنیازهای اجرای راهبرد و مفروضات و پیشفرضهای اجرا.
 .5ريسکهای (احتمالی) اجرای راهبرد.
 .6موانع (حتمی) اجرای راهبرد.
 .7تخمین واکنش احتمالی محیط .
 .8مالحظات و نظرات تکمیلی.
نمودار  : 1برنامه بلند مدت
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-2-5برنامه میان مدت
برنامه میان مدت(تاکتیکی) برنامهای چهار ساله ،با ارکان ذيل بوده و زمینه اجرای برنامه بلندمدت (راهبردی) را فراهم
میآورد .مديريت تدوين اين برنامه بر عهده معاونت برنامهريزی بوده و اين معاونت موظف است از طريق راهبری
کمیسیونها/کمیتههای برنامه ريزی و تعالی و نیز بهرهگیری از اطالعات پايش و ارزيابی عملکرد برنامهای (فاصله وضع
موجود تا تحقق اهداف بلند مدت و چشم انداز) و تحلیل منابع موجود و تخمین آنها اقدام نمايد.
برنامهريزی برای تدوين برنامه میان مدت بهگونه ای بايد صورت پذيرد که با استقرار هر دوره جديد انتخاب اعضای شورای
اسالمی شهر و شهردار ،حداکثر ظرف مدت شش ماه از شروع به کار آنها برنامه میان مدت جديد (بازه زمانی چهار ساله
بعدی) بنا به پیشنهاد شهرداری ،به تصويب شورای اسالمی شهر برسد .بديهی است در مدت شش ماه مذکور ،برنامه
مصوب شورای قبلی اجرا میشود.
 تبصره با توجه به تکلیف شورای اسالمی شهر مبنی بر رويکرد برنامه ريزی غلتان در تدوين برنامه میان مدت  ،برنامهريزی فرايندی مستمر بوده و در هر سال به برنامه عملیاتی يک سال اضافه می گردد .
 -1اهداف میان مدت (چهار ساله) :اهدافی هستند که متناظر با اهداف بلند مدت ،برای دورهای چهار ساله تعیین
میشوند و در واقع مبیّن نتايج نهايی فعالیتها و اقدامات برنامهريزی شده برای بازه زمانی چهار سال میباشند .از آنجا
که اهداف میان مدت ذيل اهداف بلندمدت نوشته میشوند؛ احتمال دارد يک هدف بلندمدت از چند هدف میانمدت
تشکیل شود .برای تنظیم اهداف میان مدت توجه به موارد زير الزامی است و بهتر است در دسته بندی اهداف میان
مدت بر اساس مأموريت های اصلی شهرداری انجام پذيرد.
 .1شکاف بین وضعیت موجود و اهداف بلندمدت را پر نمايد.
 .2نشان دهنده دستاوردهای موردانتظار در چارچوب زمانی چهار ساله باشند.
 .3به صورت کمّی بیان شوند.
 .4مبتنی بر تحلیل محیط و اطالعات ناظر بر پیشرفت برنامههای سطح پايین تر باشند.
 .5ريسکهای عدم تحقق چشم انداز و اهداف بلند مدت را کاهش دهند.
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-2شاخصهای تحقق اهداف میان مدت(چهار ساله) :بهمنظور ايجاد پیوستگی و يکپارچه سازی برنامه و کنترل تحقق
اهداف میانمدت ،بهتر است از شاخصهای تحقق اهداف بلندمدت استفاده شود؛ مگر در مواردی که امکان ترکیب
شاخصها در مرحله اندازهگیری وجود نداشته باشد .در اين میان ممکن است برخی از شاخصها به مجموعهای از
زيرشاخص تقسیم شود و يا متناسب با سطحی از برنامه ،از برخی از شاخصها استفاده نشود .در هر حال ،شاخصها بايد
پوشش دهنده تمامی اهداف میان مدت به صورت فردی و يا جمعی باشند.
-3سیاستهای تحقق اهداف در چارچوب راهبردهای مصوب :سیاستها سطح پايینتری از راهبردها بوده و راه
رسیدن به اهداف میانمدت را نشان میدهند .سیاستها بايد در راستای اجرای راهبردهای شهرداری باشند و از نظر
مفهومی نبايد با راهبردهای اتخاذ شده در برنامه راهبردی مغايرت داشته باشند .بنابراين توجه به يکپارچگی سیاستها
و هماهنگی آنها با راهبردها ضرورت دارد .بايد توجه داشت ،هرچند ممکن است متناظر با يک راهبرد ،چند سیاست
اتخاذ شود ،لیکن تدوين سیاستها همواره ضرورت نداشته و در بسیاری از موارد می توان از راهبردهای تنظیم شده به
عنوان سیاست برنامه میانمدت نیز میتوان استفاده کرد.
-4اقدامات اساسی برای تحقق اهداف در چارچوب سیاستها :به آن دسته از اقداماتی که نقش اساسی ،کلیدی و مهم
در تحقق اهداف سند داشته و در راستای راهبردها و سیاستهای تعیین شده باشند ،اقدامات اساسی میگويند.
اقدامات اساسی مبین طرح ها و فعالیت ها در شهرداری هستند که در ذيل هر برنامه و به منظور تحقق اهداف میان
مدت ،تعیین میشوند.
نتايج حاصل از اقدامات اساسی ،بايد به صورت تجمیعی در قالب اهداف میان مدت و نیز با برش های برنامهای برای
هر سال مشخص شود .در اين مرحله ،با رويکردی تقريباً از باال به پايین ،نگاشت اولیه هدفهای کوتاهمدت تهیه
میشود.
-5پیشبینی منابع  :به منظور اجرای بهینه اقدامات اساسی ،الزم است منابع مورد نیاز برای هر يک از اقدامات بر اساس
مدل توزيع بهینه ( بادر نظر گرفتن کلیه مولفه های مورد نظر جهت تحقق اهداف سازمانی ) پیشبینی گردد .
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نمودار شماره : 2برنامه میان مدت

-3-5برنامه کوتاهمدت و بودجه یک ساله
برنامه ساالنه ،در برگیرنده مجموعه خدمات و پروژه هايی که بر اساس برنامه میان مدت و در محدوده منابع پیشبینی
شده برای سال مورد نظر ،تنظیم میشود .مديريت تدوين اين برنامه برعهده معاونت برنامهريزی بوده و اين معاونت موظف
است از طريق راهبری کمیسیونها/کمیتههای تعالی و نیز بهرهگیری از اطالعات پايش و ارزيابی عملکرد برنامهای (فاصله
وضع موجود تا تحقق اهداف میانمدت ،بلند مدت و چشم انداز) گزارشهای عملکردی بودجه و تحلیل منابع موجود و
تخمین آنها اقدام نمايد.
 به منظور تحقق اهداف برنامه عملیاتی میان مدت در سطوح اجرايی ( مناطق – محالت )  ،بايستی ابتدا برش منطقه ای و محلیاز شاخص های برنامه عملیاتی جهت تعريف اهداف کمی خدمت و پروژه های ساالنه تهیه گردد سپس فرايند ذيل جهت تنظیم
برنامه ساالنه  ،طی گردد:

 .1تعیین عناوين خدمات ذيل هر فعالیت و پروژه های ذيل هر طرح منطبق با برنامه های میان مدت و بلند مدت.
 .2تعريف واحد ارائه و انجام هر خدمت و پروژه.
 .3تعیین قیمت تمام شده هر واحد خدمت و پروژه.
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 .4تعیین اعتبار مورد نیاز برای هر يک از خدمات و پروژهها در چارچوب برنامههای میان مدت و سهمهای تعیین شده.
 .5تعیین اعتبار مورد نیاز مجموع خدمات و پروژه ها (مجموع بودجه مورد نیاز برای شهرداری).
 .6برآورد میزان درآمد شهرداری برای سال آتی.
 .7تعیین اهداف ساالنه با توزيع منطقهای ،ناحیهای و محلهای ،با توجه به سهم درآمدی قابل تخصیص (اعتبار برآوردی)،
اهداف میان مدت ،میزان تحقق اهداف سالهای قبل و مقايسه اعتبار مورد نیاز با درآمدهای پیشبینی شده ،به شرح ذيل:
 .1.7در صورت تساوی درآمدها و اعتبارات پیشبینی شده ،مقادير کمی برش سال مورد نظر بر مبنای هدف میان
مدت مبنا قرار گرفته و با توجه به الزام جبران عقب ماندگیهای برنامهای ،اهداف سال مورد نظر (فعالیتها و طرحها)
تعیین میشوند.
 .2.7در صورت فزونی درآمدها از اعتبارات پیشبینی شده ،توسعه کیفی و سپس کمی فعالیتها و طرحهای برگرفته
از برنامه میان مدت ،مبنا قرار میگیرد.
 .8در صورت تنزل درآمدها از اعتبارات پیش بینی شده ،تعیین اهداف ساالنه به ترتیب زير اقدام میشود.
 .1.8شناسايی منابع درآمدی جديد.
 .2.8تغییر سهمهای درآمدی قابل تخصیص با مديريت ريسک تحقق اهداف در بازه زمانی میانمدت.
 .3.8تغییر مقادير کمی حاصل از برشهای ساالنه برنامه میانمدت با مديريت تحقق اهداف در بازه زمانی میانمدت.
 .4.8تغییر مقادير کمی و بازنگری در برنامه میان مدت.
 . 9تعريف نهايی خدمات و پروژهها.
 .10تعیین شاخصهای تحقق اهداف ساالنه.
 .11تنظیم کاربرگهای برنامهای مشتمل بر عنوان خدمت و پروژه ،فعالیتهای اصلی هر خدمت و پروژه ،زمان انجام هر
فعالیت اصلی ،نتايج مرحلهای ،شاخص سنجش هر خدمت و فعالیت و منابع مورد نیاز.
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نمودار  : 3برنامه ساالنه

ماده  : 6الزامات

-1در کلیه مراحل برنامه ريزی اعم از بلند مدت  ،میان مدت و ساالنه بعد از انجام آخرين گام فرايند بازخورد و بازبینی
طراحی و به اجرا در می آيد و نتايج آن در بهینه سازی واصالح برنامه میان مدت و ساالنه استفاده و اعمال خواهد شد .
-2پس از تنظیم برنامه ،در صورتیکه تحقق آن نیازمند به ايجاد تغییراتی در زيرساختهای شهرداری اعم از زيرساخت-
های قانونی ،فناورانه ،فرايندی ،ساختاری و  ...باشد؛ الزم است عناوين اين زيرساختها از قبیل :تهیه
پیشنويس لوايح و مصوبات ،اصالح ساختار تشکیالتی همراه با برنامه زمان تهیه آنها ،روش اجرا و ....مشخص شود تا در
حداقل زمان ممکن بر اساس برنامه پیشبینی شده ،آن زيرساختها فراهم و اجرا گردند.
-3به منظور استقرار نظام برنامهريزی به صورت کامل و دستیابی به چشمانداز ،معاونت برنامهريزی موظف است نسبت به
تهیه برنامه فرهنگسازی ،آموزش ،مستندسازی و اطالعرسانی نظام برنامهريزی ،برای تمامی منابع انسانی شهرداری و
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ساير ذینفعان آن اقدام نمايند .در اين راستا مقتضی است برنامه اجرايی مربوط (نظیر آموزش استانداردها ،استقرار نظام-
های پشتیبان ،برگزاری همايشها ،سادهسازی درک نظام برنامهای) ،تدوين تا پس از تصويب اجرا شود.
-4به منظور رص د و پايش هوشمند اجرای برنامه ،معاونت برنامهريزی موظف است تا پايان فرايند تدوين برنامه ،نظام رصد
و پايش برنامه جامع شهرداری را تنظیم و با تأمین زيرساخت های نرم و سخت مربوط ،نسبت به استقرار آن نظام اقدام
نمايد .اين نظام بهگونهای بايد طراحی شود تا اطالعات الزم برای سنجش میزان تحقق چشم انداز و اهداف (در قالب نتايج
و دستاوردها و متناسب با شاخصها) ،رصد اجرای برنامه ،تصمیم های مديريتی و  ....تولید نمايد و زمینه انجام اقدامات
اصالحی و نیز شناسايی به موقع تغییرات و ريسکها را فراهم آورد .معاونت برنامهريزی ،مکلف است گزارشهای مديريتی
ششماهه ،ساالنه و نیز تجمیعی مربوط به اجرای برنامه جامع و تحقق آن را ارائه دهد.
-5مسئولیت تدوين برنامه جامع شهرداری و مديريت فرايند تنظیم آن بر عهده معاونت برنامهريزی است که میبايست با
مشارکت تمامی واحدهای سازمانی انجام پذيرد .معاونت برنامهريزی موظف به تهیه جدول زمانی و ارائه اطالعات مربوط به
ارکان برنامهريزی و ابالغ استانداردها و چارچوبهای مورد نیاز است.
 -6واحدهای سازمانی موظفند در چارچوب نظامنامه ،برنامه زمانی و نیز استانداردهای اعالمی از طرف معاونت برنامهريزی
نسبت به تولید ،جمع آوری و تنظیم اطالعات مورد نیاز اقدام و پس از طرح موارد در کمیسیون/کمیته تعالی مربوطه و
کسب اطمینان از صحت اطالعات و تأيید گزارشها ،موارد را به معاونت برنامهريزی (دبیرخانه کمیسیون تلفیق) ارسال
دارند؛ در اين خصوص بسیج نیروها و منابع و پاسخگويی نسبت به اطالعات ارائه شده ،الزامی است.
ماده  : 7تمامی فرمها و مستندات استاندارد مورد نیاز ،توسط معاونت برنامهريزی ،تهیه و پس از تصويب در کمیسیون
تلفیق ،جهت اجرا ابالغ میشود.
ماده  -8اين نظام نامه در  8ماده در تاريخ  1394/12/6به تصويب شورای عالی برنامه ريزی و تعالی رسیده و از تاريخ
ابالغ برای شهرداری و مؤسسات وابسته ،الزم االجراء است.

