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حوزه
ناحيه 2

نام و نام خانوادگی

شرح عملکرد برتر

مجيد شمس

به دليل داشتن پهنه وسيع و مميزي دقيد امالك تجاري هاي خيابان اميركبير و هوانيروز

غالمرضا تكبر

به دليل جديت در امور محوله و شركت در طرح جهادي

امير زاهد زادگان

به دليل جديت در كار و پی گيري كليه امور  137لکه گيري آسفالت و...
-1ساماندهی وضعيت ستاد راهبري محالت (مديريت محله )

آقای خسرو عزیززاده

-2پيگيري صورتجلسات مديريت محله
-1برنامه ريزي و اقدام جهت براي افزايش ساعت فعاليت پارك بانوان

فرزانه فيضي
اجتماعی و فرهنگی

-2انجام به موقع امور محوله
-3انجام اقدانات خالقانه براي افزايش تعداد بازديدكنندگان از پارك بانوان شامل :جذب مدارس دخترانه به پارك
-1طراحی و تهيه فرم مددكاري در مركز بانوان

خانم زهرا اميری

-2پيگيري مسرانه امور محوله
-1پيگيري به موقع امور ساختمان امام علی (ع)

آقای علي اصغر قره داغي

مالی و اقتصاد شهري

-2همکاري دلسوزانه در حفظ اموال ساختمان

آقای اصغرسوری

بدليل تالش و پشتکار و پاسخگويی مناسب و دقت نظر در كار –

سيد حسين موسوی منتهزی

بدليل سالمت كار و صداقت و مسئوليت پذيري و سخت كوشی در كار

فاطمه افتاب آذری

بدليل دقت و سالمت و سخت كوشی

مزگان اکبری

بدليل دقت و نظم و انظباط در كار و مسئوليت پذيري

محمد حسن اماني

به دليل ساماندهی تعاونی ها و جلوگيري ها

ناصر عالئي

جهت جلوگيري از مجتمع هاي داراي بدهی معوق

محمد سقائي نژاد

برنامه ريزي و تالش مضاعف جهت رفع مشکالت عمرانی و ترافيکی

برنامه ريزي و توسعه

مينا جباری

مشاركت فعال درتدوين برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران

شهري

عليرضا ابراهيم زاده

مديرتعالی در دريافت گواهينامه اهتمام به كيفيت از وزارت ارتباطات وهمکاري در ايجاد شناسنامه اطالعات پروژه هاي عمرانی در بستر GIS

ناحيه 4

رضا محمدپور
حمل و نقل و ترافيك

منابع سازمانی  ،داشتن روحيه خدمت و راندمان باال  ،انجام پروژه تحقيقاتی با قابليت اجرا در خصوص برنامه ريزي استراتژيك منطقه و

عادل شانكيان
خدمات شهري و

محيط زيست

ناحيه 1

ناحيه 3

پيشرفت در پروژهاي ترافيکی و پيگيري و تهيه برنامه اجرايی سال جاري حوزه و اسناد مناقصه
انجام وظايف محوله بنحو شايسته  ،تلفيق تجربه و علوم روز مديريتی در نظارت بر پروژه هاي ترافيکی  ،تالش در جهت حفظ و حراست از

حسام موالئي

سازمان حمل و نقل و ترافيك با استفاده از آخرين متدهاي علوم مديريتی
افزايش  6درصدي طرح پسماند از مبداء در سطح منطقه و اجراي طرح هاي نو در سطح منطقه

حمداله سعيدی

افزايش  6درصدي طرح پسماند از مبداء در سطح منطقه و اجراي طرح هاي نو در سطح منطقه

محمدرضا جدی ثاني

در خصوص استفاده از پساب آب درياچه شهداي خليج فارس جهت آبياري فاز غربی بوستان جنگلی چيتگر

هاشم نصيری

در خصوص استفاده از پساب آب درياچه شهداي خليج فارس جهت آبياري فاز غربی بوستان جنگلی چيتگر

سياوش قربانعلي پور

در خصوص استفاده از پساب آب درياچه شهداي خليج فارس جهت آبياري فاز غربی بوستان جنگلی چيتگر

محمد ویسي

نيروي خدماتی  -حضور مستمر در طول ايام هفته و ايام تعطيل  -پايين بودن اشل حقوقی  -ايجاد انگيزه بيشتر در امور محوله

مختار محمدخاني

نيروي خدماتی  -حضور مستمر در طول ايام هفته و ايام تعطيل  -پايين بودن اشل حقوقی  -ايجاد انگيزه بيشتر در امور محوله

سيدمحمد موسوی

نيروي خدماتی  -حضور مستمر در طول ايام هفته و ايام تعطيل  -پايين بودن اشل حقوقی  -ايجاد انگيزه بيشتر در امور محوله

فرشاد مختاری

حضور و كنترل مستمر در آماده باش بارندگی هاي اخير و امور خدمات شهري

سعيد کيا

پيگيري مستمر موضوعات ترافيکی و اجراي طرحهاي ترافيکی ناحيه بنحو احسن

زهرا امامي نميني

اجراي دقيق مميزي امالم سطح ناحيه

رویا روزبهاني

پيگيري مستمر و مسئوليت پذيري در انجام امور محوله  -تعامل مناسب با ستاد -طراحی فرمهاي برنامه ريزي آموزشی

توسعه منابع انسانی ميرنادر نبوی

پيگيري مستمر و مسئوليت پذيري در انجام امور محوله رفتار فرا نقشی و پيش قدم شدن به حل مشکالت مهم كاري همکاران باال با ساير
حوزه ها و تهيه گزارشات كيفی و اثر بخش و داشتن سرعت عمل باال توام با دقت و كيفيت در انجام امور محوله

اسماعيل کورایي

حضور مستمر در مراسمات بيت النور خانواده شهدا در ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل

نيروي نگهبانی

سياوش الوندی

جدييت در امور نگهبانی و هوشياري در وظايف و حفظ و حراست از اموال

نيروي خدماتی

عباس غالمي

حساسيت ويژه در امور بهداشتی و تعامل عالی با پرسنل اداره و شركت در كليه مراسمات و كارهاي اجرايی

