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 صنافواحد ا 

 برگه دعوتنامه جهت پرداخت عوارض صنفی در سطح شهر  222پخش تعداد  -

 واحد صنفی فاقد پرونده صنفی در واحد اصناف شهرداری پرند 02شناسایی  -

 واحد صنفی که اقدام به جمع آوری واحد صنفی خود نموده اند. 02شناسایی  -

 نموده اند.در سطح شهر واحد صنفی خود  جابجاییواحد صنفی که اقدام به  02شناسایی  -

 ضیان افتتاح واحد صنفیشهرداری پرند برای متقااصناف پرونده صنفی در واحد  04تشکیل  -

 واحد صنفی به معاونت محترم معماری و شهرسازی جهت بازدید از ملک و اعالم نظر 06معرفی  -

 واحد صنفی در سطح شهر 02بازدید از  -

 ریال بابات عوارض کسب پیشه  959/290/505وصول مبلغ  -

 امور پیمان ها 

 برگزاری مناقصه عمومی جدول گذاری شهر پرند -

 عمومی آتش نشانی شهر پرند برگزاری مناقصه -

 برگزاری مناقصه عمومی حفظ و نگهداری فضای سبز شهر پرند -

 عقد قرارداد حفظ و نگهداری فضای سبز شهر پرند -

 عقد قرارداد نگهداری و درمان معتادان -

 عقد قرارداد تجهیز ساختمان دادگستری شهر پرند -
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 برگزاری مناقصه عمومی آسفالت معابر شهر پرند -

 اقصه عمومی پیاده رو سازی شهر پرندبرگزاری من -

 عقد قرارداد جهت کفپوش معابر شهر پرند -

 برگزاری مناقصه عمومی خرید آب غیر شرب شهر پرند -

 عقد قرارداد های خرید آب غیر شرب شهر پرند -

 عقد قرارداد با استخر دلفین جهت خدمات رفاهی ورزشی -

 تن دهی عقد قراردادهای دکل مخابراتی سطح شهر جهت افزایش آن -

 قرارداد اجاره ایستگاه دوچرخه سواری -

 

 معاونت فنی و عمرانی 

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت در کوچه های خیابان گنو و دنای جنوبی و لکه گیری در فااز صافر و یاک و دو کاه      -

نا، مروازیاد و نارگ، ،   شامل بلوار چهارباغ، ورودی باغ ویالیی، بلوار یا هنر از ورودی شهر تا میدان آزادی، کوچه های می

میدان ایمان، میدان آسمان، خیابان های آسمان، کوهستان و باران، میدان بهشت، بلوار شهید مطهری تا میدان چماران،  

 خیابانهای نسترن و نیلوفر.

و نظارت در اجرای کفپوش و جدولگذاری نبش بلوار با هنر و همچناین نظاارت بار جاوی روسای       CNGبازدید از پروژه  -

 ث شده در بلوار با هنر  و هماهنگی های اجرایی و الزم.احدا

بازدید و عک، برداری از تمامی معضالت و مشکالت جداول و جوی ها و نهرهای شهر و همچنین درخواست نصب تعمیر  -

 پلهای شکسته و دریچه های شهری و نظارت بر اجرا و نصب دریچه ها.

 شمارش درختهای بلوار مطهری -

 آبیاری قطره ای در بلوارهای اصلی خیابان های فاز صفر، یک و دو برای آبیاری قطره ای  سطح شهر. برآورد هزینه برای -

 بررسی و آنالیز فازهای صفر، یک و دو جهت ساخت دو عدد زمین بازی چند منظوره برای رفاه ساکنین فازهای مربوطه. -

 نظارت بر حفاری های انجام شده در سطح شهر -

 باط خط لوله آب بین دو مخزن آب یاری قطره ای ورودی شهربرآورد هزینه برای ارت -

پیگیری و هماهنگی با مشاور تاسیسات برای تاکید نقشه های مواصالتی بین خطوط دو مخزن و آبیاری قطاره ای ساطح    -

 شهر.

 جلوگیری از حفاری های غیر مجاز -

 پیگیری جهت وصول مطالبات حفاری -

 شخصی و صدور مجوز حفاری پ، از حل مراحل اداری بازدید از درخواست های مردمی جهت حفاری -

 95برآورد اجرای آسفالت سال  -

جلسه باا   -اجرای آسفالت -بلوار خدیجه الکبری -ساختمان شهرداری-بازدید از پروژه های  عمرانی  ساخت زمین چمن -

 تجهیز مخازن و سیستم آبیارری قطرهای -مشاور پروژه

 پیگیری رفع نواقص جلسه در خصوص تحویل موقت پروژه ها و -



 ساختمان شهرداری   A,B,Cاجرای سقف بلوک های  -

 بازدید از درخواست های مردمی جهت حفاری شخصی و صدور مجوز حفاری پ، از حل مراحل اداری -

 بازدید از سطح شهر جهت رفع مشکالت عمرانی -

 بررسی صورت وضعیت قطعی شرکت راشاپویا -

 بررسی صورت وضعیت قطعی پارک بانوان -

 سی صورت وضعیت موقت ساختمان شهرداریبرر -

 برآورد تجهیز و تکمیل مخازن ورودی شهر -

 برگزاری مناقصات -

تجهیز  -جلسه با مشاور پروژه -اجرای آسفالت -بلوار خدیجه الکبری -بازدید از پروژه های  عمرانی  ساخت زمین چمن  -

 مخازن و سیستم آبیارری قطرهای

 و پیگیری رفع نواقصجلسه در خصوص تحویل موقت پروژه ها  -

 در طبقه اول  Aاجرای ستون های بلوک  -

  جلسه در فرمانداری جهت یکسان سازی رمپ های جانبازان و معلولین شهر -

 و انداختن دال بتنی  5اصالح جوی در ابتدای خیابان نیلوفر  -

 برسی کارکرد جوشکاری پیمانکاری پور سهراب  -

 پاسخگویی به درخواست های مردمی   -

 2اجرای پروژه چمن مصنوعی واقع در خیابان نقش جهان  نظارت بر -

 یک و دو  –شناسایی و ترمیم نظارت برای تعمیرات دریچه های فازهای صفر  -

 نصب و نظارت پل عابر پیاده جلوی آگاهی پرند  -

 شناسایی و عک، برداری از رمپ معلولین در فاز های صفر , یک و دو  -

 انم داستانگو در ساختمان شورا رنگ آمیزی و ساخت پنجره برای اتاق خ -

 برآورد اجرای سروی، بهداشتی پارک کوهسار  -

 برآورد اجرای سروی، بهداشتی پارک بانو  -

 برآورد تجهیز و بازسازی ساختمان پلی، راهور  -

 ممیزی فازهای صفر تا دو  -

 رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران  -

 صدور و تنظیم دستور کار صورتجلسات اجرایی  -

 بازدید از پروژه های عمرانی در حال اجرا  -

 شرکت در جلسات تحویل قطعی و موقت پروژه ها با نماینده دفتر فنی استان  -

 جلسه با شورای شهر در خصوص تحویل فازها و کارهای انجام گرفته در سه فاز اول   -

 جلسه با مشاورین در خصوص طراحی پارک -



 طبقه اول  Aاجرای ستون های بلوک  -

 تیر های سقف طبقه اول اجرای  -

 نظارت بر عملیات  خاکبرداری زمین چمن مصنوعی -

 نظارت بر عملیات تسطیح و زیر سازی زمین چمن مصنوعی -

 پیگری نتیجه تراکم زمین چمن مصنوعی از آزمایشگاه -

 تکمیل پرونده چمن مصنوعی -

 بررسی صورت وضعیت چمن مصنوعی  -

 اجرای قلوه ریزی بتن مگر چمن مصنوعی  -

 بتن زیر چمن مصنوعی اجرای  -

 اجرای جدول دور تا دور زمین چمن مصنوعی  -

 تسطیح و ریگالژ پیست اسکیت چمن مصنوعی  -

  25*02اجرای بتن کف زمین چمن به متراژ  -

 آسفالت کاری پیست زمین چمن  -

 اجرای فن، اطراف زمین چمن مصنوعی  -

 بررسی و نظارت بر صورت وضعیت پروژه چمن مصنوعی    -

 نظارت و مکاتبه با ارگان های مربوطه جهت حفاری های صورت گرفته شده در سطح شهر  -

 نظارت و ساخت دریچه در باغ ویالیی ها و بلوار شهدا ، جلوی مسجد امام حسن ، بلوار عالمه  -

و  نظارت در انجام عملیات تجهیز داخلی سروی، بهداشتی پارک بانو ) سرامیک دیوار و کف ، نصاب سانگ دستشاویی    -

 روشویی ، سیم کشی و نصب شیر آالت (

 تنظیم دستور کارهای اجرایی پروژه ها  -

 بازدید از پروژه های در دست اقدام  -

 جلسه با سازمان همیاری در خصوص مناقصات  -

 حفاری فونداسیونهای محل نصب پایه چراغهای و ستونها  -

 اجرای بتن اصلی جهت پر کردن فونداسیون ستونها و چراغها  -

 آهن گذاری و میلگرد بافی فونداسیونها اجرای  -

 نصب صفحه ستونها و تراز آنها + گروت گیری + بولت گذاری  -

 جوشکاری و اتصاالت + رنگ آمیزی ستونها و آهن آالت  -

 دیوار کشی شمالی و شرق به همراه سیمانکاری  -

  2ادامه آسفالت و لکه گیری خیابانهای فاز صفر تا  -

 اه و ناظران شهرداری و پیمانکارکرگیری آسفالت توسط آزمایشگ -

 صورتجلسه انجام کار شرکت قهرمان رود زرین  -

 عک، برداری از پروژه های آسفالت و دریچه های خراب و کامل شده سطح شهر  -

 سرکشی و مرتب سازی انبار دال در پارک کوهسار  -

 بررسی شکایت مردمی در خصوص پل خیابان شهید باهنر و تقاطع بلوار عالمه  -



 همکاری با آتش نشانی جهت شستشوی زیر پل تقاطع بلوار عالمه مطهری  -

برآورد هزینه ترمیم پل و جوی آب تقاطع بلوار عالمه طباطبایی و عالمه مطهری و ارسال آن جهات امضااا از مسایولین     -
 مربوطه 

 بررسی معضالت مخازن ورودی شهر جهت اجرای لوله کشی آبیاری قطره ای  -

 کیلومتر  2بررسی مسیر لوله های آبیاری قطره ای به طول  -

 نظارت بر اجرای ساختمان شهرداری پرند  -

 برآورد اجرای سروی، بهداشتی پارک بانو  -

 بازدید میدانی از چند گزارش خرابی توسط خدمات شهری  -

 بررسی بر آورد و نقشه های مخازن آبیاری قطره ای  -

 ، آتش نشانی و ساختمان های اداری در شرکت عمران پرند   پیگیری زمین جهت ساخت سرای محله  -

 ساختمان شهرداری پرند  Aمغزه گیری از ستون های بلوک  -

 بررسی نتایج شیت های آزمایشگاهی بتن از ساختمان شهرداری پرند  -

 انجام محاسبات مربوط به متراژ خیابان های سطح شهر جهت آسفالت و پیاده رو  -

 یک و دو برای در آوردن لکه های آسفالت و سنگ فرش معابر  –ن ها ، کوچه های فاز صفر بازدید معابر و خیابا -

 بازدید در سطح شهر جهت رویت حفاری های آبفا ، اداره گاز و مخابرات  -

 البرز جنوبی  –ستاره  –نظارت بر ساخت دریچه های فلزی خیابان آسمان   -

 بلوار باهنر )اجرای مخازن و نظارت ( در ضلع جنوبی 05و  662نظارت بر لوله گذاری سایز -

 یک و دو  –اجرای عملیات لکه گیری آسفالت سطح شهر در فاز های صفر   -

 اجرا و ساخت دریچه های فلزی در بلوار امام خمینی   -

 ترمیم آبگرفتگی و دال گذاری در خیابان البرز شمالی و جنوبی و بلوار شهدا و علم کوه   -

 لیه خاک از فضای سبز بلوار مطهری همکاری با فضای سبز در تخ  -

 پیگیری اجرای پارک نقش جهان  -

 متر مربع  6622خاک ریزی پیاده روها پارک نقش جهان به طور کامل با متراژ   -

 قبل از خاک نباتی  piping غالف گذاری لوله های   -

 حمل خاکهای اضافی به ورودی شهر جهت اجرای فضای سبز   -

 خاکریزی و تسطیح پیست تندرستی پارک نقش جهان   -

 متره و برآورد محیط پیرامونی مزار شهدای گمنام جهت اجرای سازهای چادری   -

کیلومتر جهت لوله کشی آبیاری قطره  2کند کاری ضلع جنوبی حد فاصل میدان بصیرت تا ورودی شهر به طول تقریبا   -

 ای 

 در ضلع جنوبی  662جاگذاری لوله   -

 در ضلع جنوبی بلوار باهنر  05گذاری لوله جا  -

 چهار باغ امام خمینی  –قدمگاه  –پیاده رو سازی توسط پیمانکار در خیابانهای نقش جهان   -

 

 معاونت فرهنگی و اجتماعی 

 امور فرهنگی و روابط عمومی 



 د در روز پنجشنبه هر هفته و تهیه عکس و خبر از این مراسمبرگزاری مراسم زیارت عاشورا در نمازخانه شهرداری پرن -1

 مختلف در سطح شهر و شهرستان مراسم ماهنگی  برگزاریشرکت در جلسه ه -2

 شرکت در جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان رباط کریم  -3

 شهرستان رباط کریمشرکت در جلسات مختلف برگزار شده از سوی فرمانداری  -4

 برگزاری مسابقه فرهنگی در قالب بسته های فرهنگی و توزیع آن در بین پرسنل شهرداری پرند -5

 هماهنگی در برگزاری و تهیه عکس و خبر از گفتگوی ریاست محترم شورای اسالمی شهر جدید پرند با رادیو تهران  -6

 ین پاک مکاتبه و پیگیری های مربوط به برگزاری همایش بزرگ روز زم -7

 برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از پارکبان، شهروند و فعال محیط زیستی برتر در روز زمین پاک -8

 تهیه عکس و خبر از این مراسم وآموزش بازیافت و تفکیک زباله برای شهروندان پرند با همت شهرداری  برگزاری کارگاه -9

 مشارکت شهرداری و تهیه عکس و خبر بامراسم بزرگداشت شهید مدافع حرم سروان بسیجی صادق شیبک برگزاری  -11

 دیدار با جانباز و ایثارگر پرندی در روز بزرگداشت جانبازان، تهیه عکس و نشر خاطرات ایشان در سایت شهرداری پرند   -11

  "با زمین مهربان باشیم "جشن زمین پاک با شعار،برگزاری همایش بزرگ  -12

 شهرداری و تهیه عکس و خبر از این مراسم گرامی داشت روز کارگر و سخنرانی شهردار در بین پرسنل -13

ین رداری و شورای اسالمی شهر و تهیه عکس و خبر از ابرگزاری اولین جلسه ساماندهی امور فرهنگی و اجتماعی شه -14

 مراسم

 در بین کارکنان شهردار از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی تهران توزیع بن خرید کتاب تهیه و -15

 پرسنل شهرداری پرندو توزیع بین  "این الرجبیون "تهیه و تنظیم بسته فرهنگی با عنوان  -16

 و تهیه عکس و خبر از این مراسم  ی مراسم بزرگداشت روز جانباز و دیدار با خانواده محترم شهدا و جانبازانبرگزار -17

 ردار با فرمانده سپاه پاسداران شهرستان رباط کریم به مناسبت روز پاسدادی -18

 یهنرمند پیشکسوت پرندردانی و عیادت مسئولین و مدیران شهری از اسماعیل سلطانیان قد -19

 و تهیه عکس و خبر از این مراسم رپایی مراسم تجلیل از کارکنان جانباز شهرداریب -21

 رنددید معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری پرند از نمایشگاه طراحی و نقاشی شهر پباز -21

 ن و بازدید از مراسم گالب گیریکاشا –اعزام کارکنان شهرداری پرند به سفر زیارتی قم  -22

هر جدید پرند و تهیه عکس و خبر از این تر امام جمعه شبرگزاری جلسه هماهنگی ستاد ارتحال امام خمینی )ره( در دف -23

 جلسه

تالش در جهت پیشبرد اهداف و کیفی سازی اخبار سایت اطالع رسانی شهرداری پرند و پیشرفت چشمگیر رتبه سایت  -24

 در سطح استان تهران

 بازدید از سطح شهر و تصویربرداری از وضعیت موجود فضای سبز شهری -25

 ا صرف و اعتیاد به مواد مخدر در محل فرمانداری شهرستان رباط کریمشرکت در جلسه مبارزه ب -26
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 ای زواره شهید و پرند صنعتی های شهرک در خانه تصفیه دو تهیه عکس و خبر از افتتاح -216
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 1395عمومی نفوس و مسکن سال  سرشماری تهیه عکس و خبر از آغاز -232

 خمینی امام و استقالل های پایانه در تاکسی جدید خطوط اندازی تهیه عکس و خبر از راه -233
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 یری و ارسال پیامک های مناسبتی به همشهریان و پرسنل شهرداریپیگ -244

 تهیه آرشیو عکس از کلیه مراسم ها و مناسبت های صورت گرفته در سطح شهر -245

 تهیه عکس و خبر از حوادث آتش نشانی شامل : -246

 ولث اسکای موبایل و طال پاساژ در سوزی آتش -

 اکوحشتن تصادف وقوع دلیل به ساوه قدیم جاده شدن مسدود -

 آتش سوزی در شهرک صنعتی پرند -

 باهنر بلوار در 216 سواری خودرو واژگونی -
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 وصال کابل برق و آتش سوزی در کوزات -

 

 امور سالمت 

 پیگیری و شرکت در جلسات مراکز بهداشت و سالمت  -1

 غلبه بر دیابت شعارهفته سالمت با مراسم برگزاری  -2

 مکاتبه و پیگیری های مر بوط به برگزاری مراسم هفته سالمت -3

 مت و تهیه عکس و خبر از این مراسمبرگزاری کارگاه اطالع رسانی دیابت و فشارخون همزمان با هفته سال -4

با مشارکت  سال شهرداری پرند 31کارمندان باالی ( BMIقند خون، فشار خون، قد و وزن )تست برگزاری غربالگری   -5

 شبکه بهداشت شهرستان رباط کریم و تهیه عکس و خبر از این مراسم

 اشت از طریق ارتباط با مرکز بهداشت و درمان شهرستان رباط کریمپیگیری امور مربوط به سالمت و بهد -6

 شرکت در جلسه مرکز بهداشت شهرستان رباط کریم با موضوع دیابت -7
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 پیگیری فعالیت خانه سالمت فاز صفر و یک پرند به همراه اطالع رسانی خدمات بهداشت و سالمت به شهروندان -8

 با شبکه بهداشت رباط کریممکاتبه و پیگیری های مر بوط به امور سالمت  -9

 هماهنگی امور مربوط به استقرار اتوبوس دیابت در شهر و برقراری امکانات مورد نیاز -11

 بازدید از عملکرد اتوبوس دیابت به همراه اعضاء شورای شهر و معاونت فرهنگی و اجتماعی -11

 اداره فرهنگ و رشاد اسالمی شهرستانایجاد ارتباط بین خانه سالمت پرند با فرهنگسرای پرند از طریق معرفی به  -12

 پیگیری نصب بنر و معرفی خدمات و امکانات خانه سالمت فاز صفر و یک  -13

 هماهنگی امور مربوط به حضور وزیر محترم بهداشت و درمان در شهر پرند -14

 انایجاد ارتباط با خانه سالمت پرند در خصوص برگزاری دوره های آموزشی و ارائه خدمات عمومی به شهروند -15

 شرکت در جلسه فصل تابستان سفیران سالمت با موضوع  -16

همکاری با شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم در رابطه با برگزاری سرشماری خانوارهای شهر و اطالع  -17

 رسانی به شهروندان

 

 امور بانوان 

 شرکت در دومین جلسه اتاق فکر امور بانوان و خانواده شهرستان رباط کریم -1

 جلسه هماهنگی جهت اجرای طرح های کمیته اشتغال و کارآفرینی با حضور اعضای کمیتهبرگزاری  -2

 فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج رباط کریم شرکت در جلسه شورای قشر)کارگروه بانوان( -3

 برگزاری جلسه هم اندیشی با زنان توانمند شهر پرند -4

وان شهرداری پرند و عضویت دراتاق فکر امور بانوان و خانواده تقدیر امور بانوان فرمانداری از فعالیت های مستمر امور بان -5

 شهرستان رباط کریم در کمیته اشتغال و کارآفرینی 

و ارسال الیحه به شورای اسالمی شهر جهت  17بازدید از منزل زنان بی سرپرست در خصوص مساعدت از طریق ماده  -6

 مساعدت مالی 

 ن سرپرست خانوار به فرمانداری شهرستان رباط کریمتکمیل و ارسال جدول اطالعات مربوط به زنا -7

 شرکت در دومین جلسه اتاق فکر امور بانوان و خانواده شهرستان رباط کریم    -8

 برگزاری جلسه هماهنگی جهت اجرای طرح های کمیته اشتغال و کارآفرینی با حضور اعضای کمیته -9

 مقاومت بسیج رباط کریمفرماندهی ناحیه  شرکت در جلسه شورای قشر)کارگروه بانوان( -11

 برگزاری جلسه هم اندیشی با زنان توانمند شهر پرند -11

شرکت در جلسه کارگروه بانوان و خانواده شهرستان رباط کریم و اعالم گزارش عملکرد شهرداری پرند در حوزه بانوان،  -12

 دریافت ابالغ برنامه های اجرایی امور بانوان در سال جاری

دارند و ارائه گزارش  17مرد سرپرست که نیاز به مساعدت مالی از محل ماده  2ست خانوار و زن سرپر 9بازدید از منزل   -13

 مکتوب به اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردمی شهرداری پرند



معرفی بانوی کارآفرین نمونه شهر پرند به عنوان بانوی کارآفرین برتر شهرستان رباط کریم در همایش استانی نقش زنان  -14

 اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار)نامبرده تنها بانوی معرفی شده از سوی شهرستان رباط کریم بود(در 

شرکت در جلسه مشترک با مسئول هیأت فرهنگی مذهبی مادر سادات )س(و رئیس کمیسیون بانوان و سالمت شورای  -15

برپایی نمایشگاه عید تا عید والیت که شهر جهت انجام هماهنگی های الزم برای برگزاری جشن عیدانه قربان تا غدیر و 

 شامل چندین غرفه خواهد بود.

انجام پیگیری برای ارسال الیحه درخواست هیأت فرهنگی مذهبی مادر سادات)س( به شورای اسالمی شهر به مبلغ  -16

 ریال111/411/21

دور کارت استفاده بانوان جمع آوری دو قطعه عکس بانوان اداره جهت ارسال اطالعات به اداره ورزش و جوانان جهت ص -17

 شاغل در ادارات از اماکن ورزشی 

 انجام اقدامات اولیه برای تشکیل کمیته تحکیم بنیان خانواده جهت تقسیم وظایف به منظور اجرای طرح تحلیل فیلم  -18

منظور  انجام اقدامات اولیه برای تشکیل کمیته اشتغال و کارآفرینی و مدیریت و برنامه ریزی جهت تقسیم وظایف به -19

 اجرای دوره آموزشی مهارت های کسب و کار و طرح بازارچه کسب و کار

 و اعالم همدردی با همسر محترم شهید عیسی رضایی تشییع پیکر اولین شهید مدافع حرم شهر پرندشرکت در مراسم   -21

 عضویت در هیأت مدیره موسسه خیریه همای طلوع پرند -21

اول زندگی مشترک هستند به فرمانداری جهت حضور در دوره های آموزشی سال  5معرفی بانوان شاغل در اداره که در  -22

 آئین همسر داری در فرمانداری رباط کریم

در شهرستان ری،با حضور معاون رئیس جمهور در امور  در همایش نقش زنان در اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدارشرکت  -23

 ان برترین زن کارآفرین شهرستان رباط کریم.بانوان و خانواده و معرفی بانوی کارآفرین پرندی به عنو

 برپایی نمایشگاه قربان تا غدیر در پارک فدک با مشارکت هیات فرهنگی مذهبی مادر سادات)س( -24

 بصیرت در پارک فدک 361برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس با مشارکت حوزه  -25

 19مهر ساعت  3برگزاری کارگاه آموزشی آسیب های ماهواره و فضای مجازی -26

 19مهر ساعت  4برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با اعتیاد  -27

 18الی  15:31مهر ساعت  5برگزاری جشنواره آش  -28

حضور در تیم هیأت بازدید سرکار خانم شارقی مدیر دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران از دستاوردهای بانوان  -29

 کارآفرین شهرستان رباط کریم

آموزشگاه و نمایشگاه نگارگری و  غرفه های صنایع دستی شامل: حاج کمالتاریخی فرهنگی  نسرایاولین بازدید از کاروا -31

نقش برجسته سفال، آموزشگاه و نمایشگاه سراجی سنتی،آموزشگاه و نمایشگاه گلیم بافی و ورنی بافی،آموزش قالیبافی و 

ل، تابلو های گل و حجم ، محصوالت رفوگری،تولید انواج مجسمه های خمیری، ویترای برجسته روی شیشه و سفا

در راستای اقتصاد مقاومتی و خانگی، فروشگاه و نمایشگاه مینا کاری و خاتم کاری،آموزش کیف و کفش چرم و پخت نان 

 با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار می باشد

 آفرین شهرستان رباط کریمشرکت در جلسه دیدار سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با بانوان کار -31



 نشست سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران با سمن های فعال شهرستان رباط کریم شرکت در جلسه  -32

شهرداری پرند به منظور پیگیری برنامه های هفته دفاع مقدس در  بسیج والیتشورای پایگاه شرکت در جلسه  -33

 ردوی بوستان بانوان نرگس ویژه بانوان شاغل در شهرداری اجرا شود.پایگاه.مصوب گردید به همین مناسبت ا

همکاری و مشارکت با فرمانداری در خصوص شرکت نمودن بانوان شاغل در شهرداری  در همایش ایران جوان برج میالد.  -34

 «نفر شرکت کردند. 19»

 داره ورزش و جوانان رباط کریمپیگیری صدور کارت استفاده از اماکن ورزشی توسط بانوان شاغل در اداره از ا -35

 برگزاری همایش ایران جوان در برج میالد و تقدیر از بانوی کارآفرین پرندی -36

 تجلیل از بانوی کارآفرین شهر پرند در همایش نقش زنان در اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار -37

 الم نیاز مشاغل خانگی دارند.پاسخگویی به بانوان مراجعه کننده به شهرداری و دریافت اطالعات بانوانی که اع -38

 امور ورزشی 

 پیگیری جهت برگزاری مسابقات تنیس روی میز جام رمضان -1

 پیگیری و تهیه مجوز استفاده همکاران از امکانات موجود در استخر آزادگان شهر رباط کریم به صورت نیم بها -2

 امکانات شهربازی پارک فدک پیگیری و تهیه و توزیع کارت بلیط های استفاده فرزندان پرسنل شهرداری از -3

 بررسی امکانات ورزشی سطح شهر و پیگیری جهت تعمیر و استفاده بهینه از این امکانات -4

 بررسی زمین های چمن مصنوعی و پیگیری رفع عیوب و تعمیر آن -5

 بررسی فنس و حصارکشی زمینهای ورزشی محصور و پیگیری مشکالت مربوطه جهت حفاظت و امنیت این زمین ها -6

برقراری ارتباط با مربیان ورزشی و پیگیری موارد مربوط به عقد قرارداد با آنها در غالب ارسال الیحه به شورای اسالمی  -7

 شهر 

 بررسی وضعیت کالسهای ورزش عمومی در سطح شهر و شرایط مربیان و ورزشکاران -8

 پیگیری تعمیر و بازسازی زمین های اسکیت و اخذ مجوز برگزاری کالس اسکیت -9

یری و انجام تبلیغات محیطی مربوط به فعالیت ورزشکاران در زمینه تیراندازی و استفاده رایگان پرسنل شهرداری از پیگ -11

 این امکانات

مکاتبه با معاونت فنی و شهرسازی جهت تعیین زمین های دارای کاربری ورزشی به منظور راه اندازی و استفاده  -11

 شهروندان در تعطیالت تابستان

 و برگزاری مسابقه تیراندازی در همه رده های سنی ویژه جام رمضان برای شهروندان و عالقه مندانبرنامه ریزی  -12

 بررسی امکانات ورزشی سطح شهر و پیگیری جهت تعمیر و استفاده بهینه از این امکانات -13

 بررسی زمین های چمن مصنوعی و پیگیری رفع عیوب و تعمیر آن -14

یگیری موارد مربوط به عقد قرارداد با آنها در غالب ارسال الیحه به شورای اسالمی برقراری ارتباط با مربیان ورزشی و پ -15

 شهر 

 بررسی وضعیت کالسهای ورزش عمومی در سطح شهر و شرایط مربیان و ورزشکاران -16

 شرکت در همایش پیاده روی جمعه یک مرداد و عضو ستاد اجرایی همایش -17



 ه قهرمانان در دانشگاه آزادحضور در مسابقات ووشو استانی و اهدای جوایز ب -18

 تماس با مدیریت اداره ورزش رباط جهت در اختیار گذاشتن سالن الغدیر برای همکاران -19

 مراجعه به بوستانهای سطح شهر جهت جانمایی استقرار فوتبالدستی حسب دستور معاونت -21

 بازدید ار وسایل بازی پارک فدک و رفع معایب -21

 وی میزثبت نام همکاران جهت مسابقات تنیس ر -22

 هماهنگی با مدیریت باشگاه آینده سازان و مربی آیروبیک جهت استفاده همکاران -23

 هماهنگی جهت نصب بنر قهرمانی تکواندو -24

 رایزنی با مدیریت باشگاه سروین جهت استفاده نیم بها برای همکاران خانم )ورزش های هوازی؛ آیروبیک( -25

 هماهنگی و نصب بنر قهرمانی مسابقات ووشو استانی -26

 گزارش و تنظیم نامه تیم والیبال نوجوانان شهرداری -27

 مراجعه به پارک بهشت و اندازه گیری دو زمین خالی جهت استفاده ورزشی -28

 مراجعه به اداره آموزش و پرورش رباط کریم جهت استفاده همکاران از امکانات مجموعه استخر شهیدان تقی زاده -29

 صورت نیم بهافراهم کردن کالسهای آموزش شنا برای همکاران ب -31

 رایزنی و نامه های اداری جهت ورزش صبحگاهی روزهای جمعه -31

 دریافت توپ های والیبال از مربیان جهت استفاده ورزش محالت -32

 بررسی نامه یکی از شهروندان جهت برگزاری مسابقات دوچرخه سواری حسب دستور معاونت -33

 داد ماهمراجعه به زمین چمن پارک فدک جهت رفع مشکالت و سانس بندی مر -34

 رایزنی و مراجعه به باشگاه کهکشان جهت دریافت سانس نیم بها بدنسازی برای همکاران -35

 ساخت, رنگ آمیزی و نصب در زمین چمن مصنوعی پارک فدک با مشارکت مربیان -36

 آماده سازی و در اختیار قرار دادن زمین چمن پارک فدک جهت برگزاری مراسم روز دختر به مدرسه -37

برای  17تا 15,31ورزش رباط و دریافت یک سانس رایگان سالن الغدیر, روزهای سه شنبه از ساعت مراجعه به اداره  -38

 همکاران

 نصب دو بنر شناسایی برای زمین چمن های مصنوعی پارک فدک و بانو -39

 حضور در کمیسیون ورزش شورا جهت مساعدت مالی به تیم کشتی پرند -41

 برای همکاران 16,31تا  15اران روزهای چهارشنبه از ساعت رایزنی و دریافت یک سانس رایگان سالن آینده س -41

 ثبت نام همکاران جهت کالسهای آموزشی شنا در مجموعه استخر شهیدان تقی زاده -42

 اعزام جوشکار برای ترمیم فنس های زمین چمن مصنوعی پارک فدک  -43

 هماهنگی با تأسیسات شهرداری جهت رفع عیب روشنایی زمین چمن فدک -44

 دانشگاه آزاد جهت پی گیری نامه استفاده از سالن ورزشی این دانشگاه برای کارکنان شهرداریمراجعه به  -45

 تعمیر و راه اندازی سیستم صوت پارک فدک برای اجرای مراسم ورزشی -46

 



 انبار و جمعدار اموال 

 انجام عملیات دریافت و تحویل کاال و ثبت عملیات مربوطه -

 فقره قبض صادره از انبار261ثبت  -

 فقره حواله صادره از انبار 358ثبت -

 ایجاد پرونده اموال برای اکثر کارکنان)با وجود مشکالت و نقایص موجود پیشرفت تقریبی در کار موجود میباشد( -

 ایجاد پرونده اموال منقول  -

 پیگیری جهت ثبت حق اشتراک آب ،برق ،گاز ،تلفن و تلفن همراه -

 ت گسترش فضای انباربرنامه ریزی واستفاده از فضاهای موجود جه -

 .تکمیل دفتر اموال که تا کنون پیشرفت خوبی داشته است -

 

 فناوری اطالعات 

 انعقاد قرارداد پشتیبانی یو پی اس و چکاپ فصلی دستگاه ها ی یو پی اس و باتری ها -

 مالی پژوهش رایانه هوشمند –انعقاد قرارداد پشتیبانی اتوماسیون اداری  -

 انعقاد قرارداد پشتیبانی شهرسازی شهرآرا و بایگانی اسناد سبا  -

 نوسازی ممیزی  خرید نرم افزار   انعقاد قرارداد -

 انعقاد قرارداد پشتیبانی آنتی ویروس کسپرسکی -

 انعقاد قرار پشتیبانی پالیز افزار  -

 نصب دستگاه حضور و غیاب حمل و نقل و برقراری لینک ارتباطی -

 غیاب شورای شهرو برقراری لینک ارتباطی نصب دستگاه حضور و -

 نصب دستگاه حضور و غیاب واحد خدمات شهری و برقراری لینک ارتباطی -

 برقراری اینترنت واحد  شورای شهر از مبدا ساختمان مرکزی  -

 برقراری اینترنت واحد حمل و نقل از مبدا ساختمان مرکزی -

 با استاندار ی تهران بمنظور ارسال و دریافت نامه و ارتباط با دفتر شهری  vpnبرقراری ارتباط  -

 مورد  81نرم افزار شهرسازی به تعداد  ایراد رفع وپشتیبانی، ارتقا  -

پشتیبانی، کاربری ،رفع ایرادات  نرم افزار حضور و غیاب پالیز افزار و ارسال گزارشات منظم روزانه به  -

 واحد اداری و دفتر شهردار

 سالیانه –ماهیانه  -هیه بکاپ نرم افزار شهرسازی به صورت روزانهت -

 windows7به   xpاز نسخه مرتبه(  وارتقاء نرم افزار موجود 13تعویض ورژن شهرسازی)  -

 تعویض ورژن مالی -

 تعویض ورژن حقوق ودستمزد -



 ازی وآفیس آخرین ورژن  بر روی سیستم های مورد نیاز شهرس–رویت-نصب نرم افزار های اتوکد -

 عمران

 نصب نرم افزار های فتوشاپ  آخرین ورژن  بر سیستم های فرهنگی اجتماعی -

 تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و نصب نرم افزار های سیستم های اداری -

 تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و نصب نرم افزار های سیستم های فرهنگی اجتماعی -

 سیستم های خدمات شهری تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و نصب نرم افزار های -

 تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و نصب نرم افزار های سیستم های حراست -

 تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و نصب نرم افزار های سیستم های شورای شهر -

 تعمیر و ارتقاء سخت افزاری و نصب نرم افزار های سیستم های آتش نشانی -

-بایگانی  -اداری-روابط عمومی -عمران -شهرسازی -ربررسی عیوب و رفع خطای پرینتر )دفتر شهردا -

 آتش نشانی(-مالی

روابط  -بایگانی-عمران -شهرسازی-بررسی عیوب و رفع خطای دستگاه های کپی  )دفتر شهردار -

 مالی(-اداری-عمومی

 فکس وپرینتر  -شارژ منظم کارتریج های رنگی وسیاه و سفید  دستگاه های کپی -

ین با ساختمان خدمات شهری به دلیل بارش باران و سولفاته شدن کابل وصل مجدد لینک ارتباط آنال -

 مورد4)تعویض کابل( به تعداد  poeمتصل به دستگاه 

 نود 11تلفن واحد روابط عمومی به تعداد  -برق -ایجاد وبرقراری اشتراک شبکه -

 نود 5کارگزینی به تعداد  -تلفن واحد اداری -برق -ایجاد وبرقراری اشتراک شبکه -

 نود 31ایجاد وبرقراری اشتراک تلفن وسانترال  ساختمان آتش نشانی به تعداد  -

تحقیق و بررسی نرم افزار های اتوماسیون اداری مورد استفاده شهرداری های کشور وبرگزاری جلسات  -
 دمو

 تحقیق و بررسی نرم افزار های مالی مورد استفاده شهرداری های کشور وبرگزاری جلسات دمو -

تباط با شرکت های تامین پهنای باند جهت اجاره دکل موجود به منظور کاهش هزینه های برقراری ار -
 اینترنت مصرفی

خدمات  -حمل و نقل -جهت انتقال دیتا فی مابین ساختمان های شهرداری  mplsدرخواست خطوط  -

 آتش نشانی به مخابرات -شهری

 137سامانه فاز یک جهت تماس با   BTS  درخواست و پیگیری رفع خرابی   -

  125و  137موبایل  خطوط   BTSدرخواست و پیگری اصالح   -

 بررسی و تدوین سایت شهرداری پرند تعریف فیلدها و اصالحات -

 اضافه کردن فیلد آمار بازدید بر روی سایت شهرداری پرند -



گانه و شهرستان ها( ومراکز استانی 22بازدید از سایت کلیه شهرداری های استان تهران)مناطق  -

کالنشهر های کشورجهت بررسی امکانات موجود و مقایسه با سایت شهرداری  جهت بهبود عملکرد 
 سایت

تعریف کاربران جدید،سطح دسترسی ها وگزارش عملکرد روزانه به واحد  137راه اندازی مجدد سامانه  -

 بازرسی

 

 معاونت خدمات شهری و فضای سبز 

 واحد فضای سبز  .1

 حسن امام و حسین امام مسجد پارک کشی علف -

 بصیرت میدان  جوش تنه و پاجوش حذف و کشی علف -

 شهر سطح های چمن تمامی زنی چمن -

 شهر سطح زنی حاشیه -

 جمهوری بلوار  جوش تنه و پاجوش حذف و زنی گل سر و کشی علف -

 استقالل میدان  کشی علف -

  آزادی میدان کشی علف -

 آپادانا و 2 و 6 جهان نقش خیابان کشی علف -

 خمینی امام باغ چهار بلوار نظافت و کشی علف -

 مطهری بلوار پاجوش و جوش تنه حذف و کشی علف -

 کوهسار بوستان جوش تنه و پاجوش حذف ، نظافت ، زنی تشتک ، کشی علف -

 فدک پارک زنی تشتک و کشی علف -

 شهر سطح های بوستان درختان سمپاشی -

 دپو تا مازاد نخاله حمل و مروارید جنگل برداری نخاله و کشی علف -

 شهر سطح های بوستان بهداشتی های سروی، کلیه اندازی راه و تجهیز -

  ستاره بلوار  جوش تنه و پاجوش حذف و برداری نخاله و کشی علف -

 بینالود بوستان  جوش تنه و پاجوش حذف و زنی تشتک و کشی علف -

 (ره)  خمینی امام میدان کشی علف -

  باغ چهار بلوار  جوش تنه و پاجوش حذف و زنی تشتک و نظافت -

 ( چلچله و  طاووس مجتمع)  غزال بوستان  آبیاری و جوش تنه و پاجوش حذف و زنی تشتک و نظافت -

 آزالیا بوستان  جوش تنه و پاجوش حذف و کشی علف ،  زنی تشتک و نظافت -

 روزانه صورت به شهر سبز فضای سطح در شده آوری جمع نخاله آوری جمع -



 شهر سبز فضای آبرسانی سیستم ترمیم و تعمیر -

 آب تانکر کمک به روزانه بصورت کاشت تازه گیاهان و درختان آبیاری -

 شهر ورودی های چمن روی بر پاش مه تانکر وسیله به شیمیایی کود پخش -

 جنوبی و شمالی شهدا بلوار کشی علف -

 جنوبی و شمالی طباطبایی عالمه بلوار کشی علف -

 شمالی باند باهنر بلوار کشی علف -

 سرو و کوهستان خیابان کشی علف -

 روزانه صورت به ها بوستان تمامی نظافت -

 بهداشتی های سروی، روزانه نظافت -

 95 سال آغاز از بانو التأسی، جدید بوستان آبیاری و کشی علف و نظافت و زنی تشتک -

 علف کشی پارک مسجد امام حسین و امام حسن -

 بصیرتعلف کشی و حذف پاجوش و تنه جوش فضای سبز میدان  -

 چمن زنی تمامی چمن های سطح شهر -

 حاشیه زنی سطح شهر -

 علف کشی و سر گل زنی و حذف پاجوش و تنه جوش فضای سبز  بلوار جمهوری -

 علف کشی  میدان استقالل -

 علف کشی میدان آزادی  -

 و آپادانا 2و  6علف کشی خیابان نقش جهان  -

 علف کشی و نظافت بلوار چهار باغ )امام خمینی( -

 حذف تنه جوش و پاجوش بلوار مطهری علف کشی و -

 علف کشی ، تشتک زنی ، نظافت ، حذف پاجوش و تنه جوش بوستان کوهسار -

 علف کشی و تشتک زنی پارک فدک -

 سمپاشی درختان بوستان های سطح شهر -

 علف کشی و نخاله برداری جنگل مروارید و حمل نخاله مازاد تا دپو -

 بهداشتی بوستان های سطح شهرتجهیز و راه اندازی کلیه سروی، های  -

 علف کشی و نخاله برداری و حذف پاجوش و تنه جوش  بلوار ستاره  -

 علف کشی و تشتک زنی و حذف پاجوش و تنه جوش  بوستان بینالود -

 علف کشی میدان امام خمینی )ره( -

 نظافت و تشتک زنی و حذف پاجوش و تنه جوش  بلوار چهار باغ بهشت -

 پاجوش و تنه جوش و آبیاری  مجتمع طاووسنظافت و تشتک زنی و حذف  -

 نظافت و تشتک زنی  ، علف کشی و حذف پاجوش و تنه جوش  بوستان آزالیا -



 جمع آوری نخاله جمع آوری شده در سطح فضای سبز شهر به صورت روزانه -

 تعمیر و ترمیم سیستم آبرسانی فضای سبز شهر -

 ه کمک تانکر آبآبیاری درختان و گیاهان تازه کاشت به صورت روزانه ب -

 نظافت و تشتک زنی و حذف پاجوش و تنه جوش و آبیاری  مجتمع فاخته -

 علف کشی بلوار شهدا شمالی و جنوبی -

 علف کشی بلوار عالمه طباطبایی شمالی و جنوبی -

 علف کشی بلوار باهنر  -

 علف کشی ، نظافت و آبیاری خیابان کوهستان و سرو -

 نظافت تمامی بوستان ها به صورت روزانه -

 نظافت و تشتک زنی و حذف پاجوش و تنه جوش و آبیاری  مجتمع چلچله -

 تشتک زنی و نظافت و علف کشی و آبیاری بوستان بانو  -

 نظافت و تشتک زنی و حذف پاجوش و تنه جوش و آبیاری  مجتمع پرستو -

 نظافت و تشتک زنی و حذف پاجوش و تنه جوش و آبیاری  مجتمع الله -

 ر توسط تانکر های آبرسانیآبیاری کلیه درختان سطح شه -

 احداث فضای سبز میدان سرو -

 احداث فضای سبز لچکی شمالی میدان امام خمینی ) ره ( -

 احداث فضای سبز لچکی غربی میدان آزادی -

 احداث فضای سبز لچکی شمالی میدان آزادی -

 احداث فضای سبز بلوار باهنر غربی -

 سجد امام حسن ) ع (علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری م -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری میدان بصیرت  -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری بلوار باهنر ورودی شهر -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری بلوار باهنر غربی -

 آبیاری لچکی ابتدائی عالمه طباطبائیعلف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و  -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری بلوار جمهوری حد فاصل میذان استقالل تا آزادی  -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری  مسجد امام حسین ) ع ( -

 الل و جلوی علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری میدان استق -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری میدان آزادی و لچکی های اطراف -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری بلوار چهار باغ امام خمینی ) ره ( -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری بلوار عالمه مطهری -

 ف تنه جوش و پا جوش و آبیاری بوستان فدکعلف کشی ، نظافت ، حذ -



 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری بوستان کوهسار -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری بوستان بینالود و نسیم سحر -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری بلوار ستاره -

 تنه جوش و پا جوش و آبیاری میدان امام خمینی ) ره ( علف کشی ، نظافت ، حذف -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری چهار باغ بهشت -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری مجتمع طاووس -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری مجتمع چلچله -

 نه جوش و پا جوش و آبیاری مجتمع پرستوعلف کشی ، نظافت ، حذف ت -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری مجتمع فاخته -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری مجتمع بوستان -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری مجتمع گلستان -

 ش و آبیاری مجتمع پرنیانعلف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جو -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری مجتمع شب بو -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری مجتمع ختمی -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری مجتمع سیمرغ -

 الله علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری مجتمع -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری بلوار شهدا شمالی و جنوبی -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری بلوار عالمه طباطبایی شمالی و جنوبی -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری بوستان بانو -

 جوش و آبیاری بوستان آزالیا علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری جنگل مروارید -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری جنگل اکالیپتوس -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش و آبیاری جنگل هشت ردیفه بلوار باهنر -

 چمن زنی تمام چمن های سطح شهر -

 حاشیه زنی سطح شهر -

 جمع آوری نخاله های فضای سبز سطح شهر به صورت روزانه -

 نظافت ، تجهیز و راه اندازی روزانه کلیه سروی، های بهداشتی بوستان ها -

 تعمیر ، ترمیم و راه اندازی سیستم آبرسانی فضای سبز -

 آبیاری کلیه درختان سطح شهر توسط تانکر های آبرسانی به صورت هفتگی -

 پاشی درختان نارون بلوار عالمه مطهری و عالمه طباطبائیسم  -

 سم پاشی درختان سرو بلوار جمهوری و میدان بصیرت -



 (6مریم  – 2نسترن  –رسیدگی به گزارشات مردمی ) بوستان گالیل  -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی مسجد امام حسن )ع( -

 تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی مسجد امام حسین )ع( علف کشی ، نظافت ، حذف -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی بوستان فدک -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی بوستان نرگ، -

 خیابان آسمان علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی خیابان باران -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی خیابان کوهستان -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی خیابان مهتاب -

 ه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی بوستان کوهسارعلف کشی ، نظافت ، حذف تن -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی بوستان تندرستی -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی جنگل اکالیپتوس -

 جنگل مرواریدعلف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی  -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی بوستان بینالوود و نسیم سحر -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی بلوار ستاره -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی چهار باغ بهشت -

 فت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی بلوار خورشیدعلف کشی ، نظا -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی خیابان ارکیده -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشتک زنی بوستان مریم -

 ک زنی بوستان ارکیدهعلف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری و تشت -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری میدان بصیرت -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری بلوار باهنر ورودی  شهر -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری بلوار باهنر غربی -

 آبیاری لچکی ابتدایی عالمه طباطبایی علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری بلوار جمهوری از میدان آزادی تا بوستان فدک -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری میدان استقالل -

 ای اطرافعلف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری میدان آزادی و لچکی ه -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری چهار باغ امام خمینی  )ره( -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری بلوار عالمه مطهری -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری میدان چمران -

 بلوار چمران علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری -



 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری بوستان نسترن -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری میدان نقش جهان -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری جنگل هشت ردیفه بلوار باهنر -

 اری میدان امام خمینی )ره(علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبی -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری مجتمع چلچله -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری مجتمع الله -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری بلوار شهدا شمالی و جنوبی -

 ، آبیاری بلوار عالمه طباطبایی شمالی و جنوبی علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری بوستان بانو -

 علف کشی ، نظافت ، حذف تنه جوش و پا جوش ، آبیاری بوستان آزالیا -

 چمن زنی تمام چمن های سطح شهر -

 حاشیه زنی سطح شهر -

 ت روزانهجمع آوری نخاله های فضای سبز سطح شهر به صور -

 نظافت ، تجهیز و راه اندازی روزانه کلیه سروی، های بهداشتی بوستان ها -

تعمیار ، تاارمیم و راه اناادازی سیساتم آبرسااانی فضااای ساابز در لچکای آگاااهی،بلوار مطهری،میاادان بصیرت،بوسااتان      -

 کوهسار،بوستان امام حسین و ...

 صورت هفتگیآبیاری کلیه درختان سطح شهر توسط تانکر های آبرسانی به  -

 سم پاشی درختان بلوار باهنر،ورودی شهر و پارک کوهسار -

 کوددهی بلوار باهنر با کود  امپیکا  -

 کات چمن های بلوار باهنر،بوستان فدک،بوستان کوهسار،بوستان امام حسن و حسین -

 طباطبایی جنوبی و ...لوله گذاری و لوله گذاری بلوار مطهری از میدان بصیرت تا تقاطع چهارباغ و بلوار عالمه  -

 کاشت و واکاری بلوار عالمه مطهری با گونه های زیتون تلخ،ابریشم مصری از میدان بصیرت تا تقاطع چهارباغ -

 خاکبرداری بلوار مطهری از میدان بصیرت تا تقاطع چهارباغ -

 میدان آزادی و استقالل و ... امام حسین، واکاری چمن بوستانهای امام حسن، -

 تر بلوار ستاره برای کاشت و واکاریآماده کردن بس -

 

  واحد تاسیسات و روشنایی شهر 

 رفع خاموشی های بوستانهای شهری -

 رفع خاموشی های میادین شهر  -

 تجهیز و راه اندازی سیستم برق و تاسیسات آب شیرین کن پارک فدک و مکانیزه شدن سیستم تانکر پمپ چاه -

 ی، شدن کلیه چراغ هاتعمیر و تکمیل روشنایی بوستان تندرستی و سرو -



 انجام کلیه امور تاسیساتی و برقی ساختمانهای شهرداری،خدمات شهری و شورای شهر -

 آذین بندی میادین و ساختمان های شهرداری به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان با ریسه های چراغی -

 رفع نقص خاموشی های خیابان گلعزار  -

 ساختمانهای شهرداری و شورای شهر سروی، کلیه کولرهای آبی و سیستم های برودتی -

 تهیه لیست خاموشی های شهر و نامه نگاری با اداره برق شهرستان رباط کریم جهت رفع خاموشی های معابر -

 تجهیز تابلو برق و راه اندازی تیرهای روشنایی بوستان گالیل -

 تجهیز و راه اندازی تیرهای روشنایی بوستان سرو -

 ت برقی بوستانها و میادین شهری بصورت مرتببازدید روزانه و هفتگی تاسیسا -

 گشت زنی شبانه به منظور لیست کردن خاموشی های سطح شهر و انعکاس به اداره برق در خصوص رفع خاموشی ها -

 تجهیز و راه اندازی تیرهای چراغ برق روشنایی بوستان بهشت -

 654رسیدگی به شکایات مردمی ارجاع شده از طریق سامانه  -

 روشنایی مزار شهدای گمنام به منظور برگزاری مراسم شبهای قدرتجهیز برق و  -

 تامین برق و سیستم صوتی جهت برپایی نماز عید سعید فطر -

 تامین روشنایی اطراف بوستان پردیسان -

 تعمیر و راه اندازی روشنایی برخی معابر خطرناک اصلی و فرعی -

 

 واحد امور شهر 

 های ساختمانی از سطح شهر جمع آوری نخاله -

 الیروبی کانالها و نهرهای شهری -

 نظافت سطح شهر، معابر،خیابانها و .... -

 های زباله سطح شهر شستشوی باک، -

 ها و بلوارهای اصلی شهر توسط جاروی مکانیزه نظافت و جاروی خیابان -

 های غیر مجاز بر روی دیوارهای سطح شهر پاک کردن نوشته -

 شستشوی جداول و کانالهای سطح شهر  -

 آوری سگهای ولگرد از سطح شهر به شیوه زنده گیری و عقیم سازی آنهاجمع  -

 

 عملکرد واحد ساماندهی مشاغل 

 و نظارت بر عملکرد آنهابازدید روزانه از کانک، های جمع آوری پسماند  -

نار  مصاوب و کیفیات    اوزان،در خصاوص رعایات   و ساتاره  میادین میوه و تره بار شاهد و ایمان از بازدید و سرکشی  -

 محصوالت

 معدوم سازی حیوانات موذی به شیوه طعمه گذاری -



 شهرداری ها در خصوص مشاغل  مزاحم 55ماده  22رسیدگی به شکایات مردمی در کمیسیون بند  -

 و مدارس    2-6-2پخش بروشور و آموزش مدیریت پسماند برای عموم مردم در فاز  -

 قانون شهرداریها 55ماده  22برگزاری جلسات کمیسیون بند  -

 

 عملکرد واحد گشت کنترل و نظارت ساختمانی 

 مجاز غیر سازهای و ساخت از ممانعت -

  مجاز غیر تجاری واحدهای ساخت خصوص در شهروندی حقوق به احترام با توام و قاطع برخورد -

 مسکونی مجوز دارای سازهای و ساخت در بنا اضافه احداث از جلوگیری -

 ساختمانی های نخاله آوری جمع به نسبت احترام با و الزم برخورد -

 کار پایان اخذ جهت ساختمانها از بازدید انجام -

 

 واحد زیباسازی 

 تعویض کلیه پرچم ها و آذین بندی مجدد شهر به مناسبت شروع سال جدید -

 ریال به مناسبت شروع سال جدید و طرح استقبال از بهار 222/222/222/5اجرای رنگ آمیزی جداول شهر با اعتبار   -

 مجموعه بازی پلی اتیلنی و کفپوش گرانولی برای بوستان محله ای کوکبنصب  -

 نصب کفپوش گرانولی برای بوستان محله ای تندرستی -

 آذین بندی شهر به مناسبت نیمه شعبان  -

 خرداد 65سیاه پوش نمودن شهر به مناسبت ساگرد ارتحال امام خمینی )ره( و قیام  -

 و غدیرآذین بندی شهر به مناسبت اعیاد قربان  -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سازمان حمل و نقل همگانی 

 ساماندهی پرسنل سازمان -1

 تغییر و جابجایی ساختمان سازمان به محل فعلی -2

 تهیه و نصب تابلو جهت سر درب سازمان -3

 تجهیز ساختمان سازمان به دوربین مداربسته و پارتیشن بندی -4

 ساماندهی خطوط و تعیین مسئولین  -5

 آقایان در اتوبوس هاجابجایی قسمت خانمها و  -6

 Parand pot.irراه اندازی سایت سازمان  -7

 جهت اطالع رسانی مناسب به مخاطبان سازمان 11112156794113راه اندازی سیستم پیامک سازمان با شماره  -8

 ارسال پیامک به منظور اطالع رسانی از برنامه های مختلف و مناسبت ها برای مخاطبان -9

 درج اخبار در سایت سازمان -11

 گیری برای درج اخبار سازمان در سایت شهرداریپی -11

 تهیه سیستم کامپیوتری برای واحد فناوری اطالعات -12

 برقراری شبکه داخلی و اینترنت سازمان -13

 راه اندازی کانال تلگرامی سازمان با هدف تسریع و تسهیل در امر اطالع رسانی به مخاطبان -14

 زمانبرای سا ITبررسی و تدوین برنامه راهبردی در زمینه  -15

 (Posراه اندازی سخت افزاری و نرم افزاری پرداخت آنالین سازمان ) -16

تهیه و تدوین کارنامه دفترچه ای برای رانندگان تاکسی و اتوبوس و جایگزین نمودن آن به جای کارنامه موقت برای ناوگان  -17

 تحت پوشش 

 هماهنگی در تأمین و اعزام اتوبوس ها جهت مراسم مختلف ملی و مذهبی -18

 گی مستمر جهت اعزام اتوبوس ها برای نماز جمعههماهن -19

 رسیدگی به شکایات مردمی به صورت مستمر -21

دستگاه سواری برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی در دوره  111تأمین و در اختیار گذاشتن بیش از  -21

 اول و دوم 

 )ره( استقرار کانکس واحد گشت و نترل نظارت سازمان در محل پایانه امام خمینی -22

 پیگیری روشنایی پایانه های سطح شهر -23

 رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی سطح شهر و پایانه ها -24

 پیگیری نصب سرعت گیر در نقاط حادثه خیز سطح شهر -25

 عدد چراغ چشمک زن راهنمایی در نقاط حادثه خیز سطح شهر 4نصب  -26

 ساماندهی و نظارت بر سرویس مدارس شهر پرند -27

 پیگیری جهت خط کشی معابر و خیابان های سطح شهرهماهنگی و  -28



 تهیه و نصب عالئم ترافیکی مورد نیاز شهر پرند -29

 هزار تاکسی فرسوده(91پیگیری و انجام تبدیل به احسن نمودن تاکسی های فرسوده )طرح  -31

 شده متحدالشکل شدن آرم و عالئم سازمان حمل و نقل بر روی تاکسی ها، اتوبوس ها و خودروهای ساماندهی -31

 ساماندهی خودروهای شخصی بر اساس ضوابط مربوطه به تعداد مورد نیاز -32

انجام تعمیرات اساسی و راه اندازی سیستم کنترل هوشمند چراغ هایی تقاطع بلوار جمهوری و چمران )چهار راه  -33

 فدک(

 ر فازهای جدیدبا توجه به افزایش جمعیت د 6و 5و 4ایجاد و راه اندازی ایستگاههای جدید تاکسی در فازهای  -34

 از سوی این سازمان و پیگیری تصویب آن در شورای محترم اسالمی شهر پرند 1395تهیه و تدوین بودجه سال  -35

و پیگیری تصویب آن در  1395تهیه و تدوین نرخ های پیشنهادی کرایه های ناوگان حمل و نقل برای سال  -36

 شورای محترم اسالمی شهر پرند

 ماهه اول سال 6جیهی با حضور رانندگان تاکسی و اتوبوس در برگزاری جلسات و کالس های تو -37

 برگزاری مستمر جلسات هیأت مدیره و شورای سازمان در طول سال -38

و پیگیری کلیه  1394انجام و ارسال اظهار نامه مالیاتی )سه ماهه اول و دوم( و انجام و ارسال عملکرد مالیاتی سال  -39

 امور مالیاتی 

 و به روز رسانی آنها 1394ه سال نوشتن دفاتر کل و روزنام -41

 پیگیری ویژه جهت برقراری بیمه پرسنل و اخذ کد کارگاهی -41

 بایگانی اسناد مالی و به روز رسانی آنها -42

 سند مالی در امور مالی سازمان 411ثبت تعداد  -43

 ربررسی فاکتورها و انجام امور کارپردازی اعم از تهیه درخواست خریدها و انجام صورتجلسات اتمام کا -44

 محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل با انجام حسابداری مالی و صدور سند حقوق و دستمزد -45

 و نرم افزار آن جهت پرداخت آنالین سازمان  Posپیگیری نصب دستگاه  -46

 1395پیگیری و انجام تفریق بودجه سال  -47
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