
 شرح وظایف سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات

رییس سازمان 

.

اجراي دقیق آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و ضوابط مربوطه.   ♦

هوشمندسازي نظامهاي بهبود کیفیت سازمان و فرآیندهاي عملیاتی.   ♦

مدیریت بهینه منابع سازمانی (انسانی، تجهیزاتی، مالی، اطالعاتی و بازرگانی) در جهت اهداف سازمان با قیمت و زمان مناسب.   ♦

فراهم سازي زمینه و امکانات مدیریت ایجاد سیستمهاي مورد نیاز شهرداري الکترونیک و استفاده از تکنولوژي اطالعات و ارتباطاتICT در آن.   ♦

هدایت نیازسنجی، امکانسنجی و تهیه طرحهاي فنی، مشارکت، نظارت و بازبینی طرحها در جهت اهداف و وظایف سازمان.   ♦

برنامهریزي در جهت جذب و توسعه منابع مالی و امور بازرگانی.   ♦

مطالعه و ارزیابی تجهیزات جدید کامپیوتري و استفاده از نتایج حاصل از پیشرفت تکنولوژي ها در جهت باال بردن سطح کارایی سازمان    ♦

♦  برنامهریزي جهت جایگزین کردن تکنولوژي جدید و بازنگري نرمافزارها و سختافزارهاي قدیمی در شهرداري. 

ایجاد و توسعه انواع شبکه هاي رایانه اي مورد نیاز شهرداري.   ♦

بسط و توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و خدمات الکترونیک در شهرداري.   ♦

برنامه ریزي و مدیریت کلیه امور رایانه اي (شبکه، سخت افزار، نرم افزار، اینترنت، امنیت داده، هوشمند سازي و ...) از مرحله نیاز سنجی و امکان سنجی تا راه   ♦

اندازي و پشتیبانی. 
ایجاد و تسهیل سیستم بهینه گردش و مدیریت اطالعات در کلیه سطوح شهرداري.   ♦

ارتقاي امنیت داده ها و اطالعات در شهرداري و بهره گیري از تکنولوژي ها و فناوري هاي نوین در این راستا   ♦

انجام سایر امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظایف.   ♦
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اداره مالی و اقتصادي 

اجراي دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.   ♦

نظارت بر کلیه امور مالی، اقتصادي و سرمایه گذاري با توجه به ضوابط تعیین شده و اختیارات تفویض شده.   ♦

بررسی و ارائه طرح هاي اقصادي متناسب ونیز منابع درآمدي پایدار با همکاري معاونت مالی و اقتصادي و سازمان سرمایه گذاري.   ♦

اقدام در جهت جذب سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاري.   ♦

تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، اصالح و تفریغ بودجه و نظارت بر حسن اجراي آن.   ♦

کنترل و بررسی صورت وضعیت ها و اسناد مالی.   ♦

نظارت بر انجام معامله ها و نگهداري حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها.   ♦

تهیه و کنترل اعتبارهاي مصوب و پیش بینی اعتبارهاي آینده و کنترل جذب بودجه سال جاري.   ♦

نظارت بر نظارت بر انتخاب پیمانکاران واجد صالحیت و نیز تهیه و تنظیم کلیه اسناد معامله و قراردادها.   ♦

نظارت و مدیریت بر حفظ و نگهداري اموال و دارایی هاي منقول و غیرمنقول.   ♦

نظارت بر تعیین نحوه انجام و ارجاع کار و برآورد قیمت کارشناسی براي انجام پروژه ها با رعایت ضوابط مربوطه.   ♦

بررسی و پیشنهاد منابع جدید درآمدي پایدار در حوزه کاري سازمان.   ♦

انجام سایر امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظایف.   ♦
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اداره برنامهریزي و توسعه سرمایه انسانی

.

اجراي دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.   ♦

تهیه برنامه هاي کوتاه، میان و بلند مدت در راستاي اهداف حوزه و نظارت بر حسن اجراي پروژه ها مطابق با برنامه زمانبندي آنها.   ♦

نیازسنجی و برنامه ریزي جهت انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش هاي الزم در راستاي وظایف و ماموریت حوزه با هماهنگی معاونت برنامه ریزي و توسعه   ♦

سرمایه انسانی.  
همکاري در تنظیم و پیشنهاد بودجه ساالنه، اصالح بودجه، متمم و تفریغ بودجه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات موردنیاز و نظارت بر اجراي آن.   ♦

نظارت بر پیاده سازي ساختار و تشکیالت سازمانی مصوب، تطبیق وضعیت نیروي انسانی با آن و نیازسنجی و بکارگیري نیروهاي جدید از طریق اداره کل   ♦

سرمایه انسانی شهرداري. 
اقدام در جهت توسعه، تعالی، توانمند سازي، ایمنی و بهداشت کارکنان، همچنین انجام مراحل ترفیع، ارتقاء و انتصاب کارکنان طبق مقررات و اختیارات   ♦

تفویضی. 
نظارت بر انضباط اداري کارکنان (ورود، خروج، مرخصی، ماموریت و ...) و اجراي طرح تکریم ارباب رجوع.   ♦

نظارت بر ارتباط اداري حوزه با اشخاص حقوقی یا حقیقی از لحاظ مکاتبات با رعایت مقررات مربوط به مکاتبات اداري و آیین نگارش    ♦

بررسی و تجدید نظر در سیستم ها و روش هاي انجام کار به منظور جلوگیري از دوباره کاري در جهت بهبود و بالندگی با هماهنگی معاونت برنامه ریزي و   ♦

توسعه سرمایه انسانی.  
جمع آوري آمار و اطالعات مورد نیاز جهت بررسی عملکرد سازمانی با هماهنگی حوزه هاي مرتبط.   ♦

انجام سایر امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظایف.   ♦
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معاونت نرم افزار و مهندسی اطالعات 

.

اجراي دقیق آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و ضوابط مربوطه.   ♦

مطالعه، بررسی و تهیه و تدوین متدولوژيها، روشها و استانداردهاي مهندسی نرمافزار و پرتال.   ♦

نظارت فنی بر پروژههاي نرم افزاري و مبتنی بر وب.   ♦

انجام آموزش هاي تخصصی نرمافزارهاي تهیه شده.   ♦

برنامه ریزي جهت ایجاد، نگهداري و سرپرستی پایگاه هاي داده سیستمهاي جامع اطالعاتی.   ♦

تعیین نیازهاي جاري و آتی حوزه هاي مختلف شهرداري در زمینه نرم افزار و پایگاه هاي اینترنتی و پرتال.   ♦

نیازسنجی، ارایه پیشنهاد و طرح در رابطه با نرمافزارهاي موردنیاز و بانک هاي اطالعاتی مناسب جهت سیستمهاي نرمافزاري    ♦

نظارت بر جمع آوري اطالعات، بررسی و تحلیل موردي و دوره اي وضعیت فناوري اطالعات و سیستم هاي رایانه اي شهرداري.   ♦

بررسی سیستمهاي موجود اعم از دستی و کامپیوتري و تهیه گزارشهاي توجیهی از وضع موجود سیستمها.    ♦

امکان سنجی، تجزیه و تحلیل، طراحی و برنامهنویسی، پیادهسازي، نصب، آزمایش، راهاندازي، نگهداري و آموزش و پشتیبانی و مدیریت کلیه سیستم هاي نرم   ♦

افزاري کامپیوتري شهرداري. 
به کارگیري آخرین روش هاي مناسب جهت حفاظت اطالعات، امنیت سیستم و امکان استفاده از وقایع نگار عملیات سیستم ها.   ♦

♦  تهیه، اصالح و ارتقاي نرمافزارها و پرتال ها. 

توسعه خدمات مبتنی بر وب و پایگاه هاي اینترنتی و به روز رسانی آن ها.   ♦

♦  توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمند شهرداري. 

مطالعه و شناخت بخش هاي مختلف شهرداري و طراحی و مدلسازي سیستم اطالعات مکانی مورد نیاز آن ها.   ♦

نظارت و کنترل بر عملکرد پیمانکاران.   ♦

شناسایی و پیشنهاد معماري سازمانی و اطالعاتی مناسب و بومی براي شهرداري الکترونیکی و بازبینی مستمر آن.   ♦
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  ♦
نظارت بر ایجاد و بهنگام سازي وب سایت نقشه پویاي شهر.   ♦

برنامه ریزي جهت توسعه فرهنگ کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی GIS در سطوح مختلف شهرداري بخصوص در زمینه خدمات الکترونیک هوشمند.   ♦

تعامل با سایر دستگاه ها، اداره ها و سازمان ها در راستاي توسعه خدمات الکترونیک و شهر هوشمند.   ♦

بررسی، نیاز سنجی، توسعه و یکپارچه سازي سامانه ها و خدمات الکترونیک شهرداري.   ♦

نظارت و بررسی و تحلیل نیازهاي جاري و آتی خدمات هوشمند شهرداري رشت و پیشنهاد راهکارهاي مناسب.   ♦

نظارت و طراحی و مدل سازي سیستم اطالعات مکانی مورد نیاز خدمات الکترونیکی و هوشمند.   ♦

تنظیم و ارایه گزارش هاي الزم و گزارش هاي ادواري به مقام مافوق.   ♦

انجام سایر امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظایف.   ♦
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 معاونت زیرساخت و شبکه

.

.

.
.

.

اجراي دقیق آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و ضوابط مربوطه.   ♦

نیازسنجی، امکان سنجی و ارایه طرح و پیشنهاد در خصوص بسترسازي فنی کلیه پروژه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات.   ♦

برنامه ریزي، نظارت و کنترل طراحی و ساخت مراکز داده (اعم از مراکز داده اصلی و پشتیبان) و اتاق سرورها.   ♦

همکاري در تعیین موقعیت مکانی نصب تجهیزات و موقعیت منطقی نصب بانک هاي اطالعاتی و سرویس ها    ♦

نظارت بر نگهداري مراکز داده و اتاق هاي سرور به لحاظ زیرساخت فیزیکی و تجهیزات فعال و لحاظ نمودن روش هاي نوین و پیشگیرانه در راستاي پایداري   ♦

مراکز داده و اتاق هاي سرور و امنیت آن. 
ارایه طرح افزایش دسترسی پذیري به اطالعات و حصول پایداري بیشتر و باال بردن سرعت و توزیع مناسب بار ترافیکی تجهیزات    ♦

نظارت بر رعایت استانداردها در مراکز داده و اتاق هاي سرور و تدوین دستورالعمل هاي مربوطه. نظارت بر راه اندازي سیستم مانیتورینگ سرورها و تجهیزات   ♦

هشدار دهنده و زیرساخت مراکز داده و اتاق سرورها و انجام مانیتورینگ. 
مدیریت دسترسی کاربران تحت شبکه و به کارگیري روش هاي مناسب براي ثبت وقایع مربوطه.    ♦

مدیریت دسترسی کاربران از راه دور با لحاظ نمودن امنیت و به کارگیري روش هاي مناسب براي ثبت وقایع مربوطه.   ♦

مدیریت  NTP،FTP،DHCP،DNS،Active Directory و سایر سرویس هاي شبکه.   ♦

فراهم آوردن بستر مناسب جهت ارایه خدمات شهرداري بر بستر اینترنت و دستیابی شهروندان به سیستم هاي کاربردي مجاز با حفظ امنیت الزم    ♦

نظارت بر بروز بودن نقشه هاي مرتبط با مراکزداده و اتاق سرورها و آمار تجهیزات مستقر در آن    ♦

به کارگیري روش نوین و مناسب در راستاي تهیه پشتیبان اطالعات و بازیابی اطالعات.   ♦

نصب و راهاندازي کلیه امور مربوط به بخش خدمات دسترسی به شبکه هاي گسترده و ارتباطات    ♦

فراهم آوردن زمینه ارتباط حوزه هاي مختلف شهرداري با شبکه هاي سایر دستگاه ها و اداره هاي سطح شهر و کشور.    ♦

فراهم آوردن امکان دستیابی شهروندان به اطالعات مجاز ارایه شده و سیستمهاي کاربردي مجاز جهت استفاده از خدمات موجود.    ♦



 شرح وظایف سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات

.

.

فراهم آوردن امکان ارتباط و استفاده از شبکه جهانی اینترنت براي حوزه هاي مختلف شهرداري.   ♦

نصب و پشتیبانی سیستم عامل هاي مدیریت شبکه و بروز رسانی آن.   ♦

به کارگیري آخرین روش هاي حفظ امنیت اطالعات، امنیت شبکه و سیستم ها با توجه به دانش روز.   ♦

 .DATA به کارگیري روش هاي مناسب جهت انتقال امن و جریان آزاد اطالعات از طریق شبکه اختصاصی و اینترنت  ♦

تعیین سطح دسترسی کاربران و ارایه گزارش هاي کامل از تاریخ و نحوه استفاده کاربران از امکانات و اطالعات شبکه.   ♦

طراحی و اجراي سیستم هاي بهبود سرویس هاي شبکه و همچنین اجراي روش هاي مؤثر کاهش ترافیک شبکه (سختافزاري و نرمافزاري).   ♦

مدیریت و پشتیبانی دستگاه ها و تجهیزات شبکه.   ♦

نصب و راه اندازي سرورها و زیر ساختار سختافزاري شبکه و تجهیزات ذخیره سازي اطالعات.   ♦

تنظیم و ارایه گزارش هاي الزم و گزارش هاي ادواري به مقام مافوق.   ♦

برنامه ریزي و نظارت بر تامین و نوسازي و همچنین تعمیرات ضروري سخت افزارهاي رایانه اي و تجهیزات جانبی    ♦

نیازسنجی و امکان سنجی در ارایه خدمات پشتیبانی و نگهداري سخت افزار هاي شهرداري.   ♦

نگهداري و پشتیبانی سیستم نظارت تصویري.   ♦

ارایه لیست مرجع خرید دستگاه ها و تجهیزات رایانه اي شهرداري و سازمان هاي تابعه    ♦

انجام سایر امور محوله از سوي مقام مافوق در چارچوب وظایف.   ♦














