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حوزه

شرح عملکرد برتر

نام و نام خانوادگی

آقای جواد شیرین نسب حضور در مراسم ارتحال امام (ره ) با تمام تالش ،داوطلب شدن برای انجام کارهای فراتر از وظایف شغلی
اجتماعی و فرهنگی

آقای علیرضا جهان دیده

-1رعایت کامل نظم اداری و انجام کامل تعهدات کاری
-2انجام بموقع امور و وظایف محوله

آقای محمدرضا لطیفی حضور در مراسم ارتحال امام (ره ) با تمام تالش
آقای مهدی فروزش حضور در مراسم ارتحال امام (ره ) با تمام تالش
اداره امالک و مستغالت

جمشید حاتمی زنوزی

تالش در انجام امور محوله و احساس مسئولیت در کارها

ناحیه 2

آقای مسعود محمدی

جدیت در کار و خدمات رسانی

آقای علی زارعی
ناحیه 1

آقای مهدی زارعی
خانم معصومه محجوب

حمل و نقل و ترافیک

خانم الهام دلیریان
آقای مصطفی رضائیان

کمک موثر در کسب موقعیت مطلوب ناحیه در سامانه سامن و پاسخگویی به ناظر امور مناطق در سامانه سامن
کمک موثر در کسب موقعیت مطلوب ناحیه در سامانه سامن و پاسخگویی به ناظر امور مناطق در سامانه سامن
کمک موثر در کسب موقعیت مطلوب ناحیه در سامانه سامن و پاسخگویی به ناظر امور مناطق در سامانه سامن
پیگیری شایسته در امور محوله  ،نظم و انضباط کاری با توجه به حجم کاری باال و تعداد باالی ارباب رجوع ،صرفه جویی
در استفاده از ملزومات اداری
پشتكار و مسئولیت پذیری در کارها  ،وجدان کاری  ،رعایت ادب و احترام در برخورد با همكاران

آقای حمیدرضا آهکچی انجام وظایف شغلی و امور محوله با کیفیتی برتر از سایر همكاران و فراتر از وایف محوله کاری
معاونت امورشهری و محیط
زیست

آقای آرشیا کاکاوند

انجام وظایف شغلی و امور محوله با کیفیتی برتر از سایر همكاران و فراتر از وایف محوله کاری

آقای محمدرضا کریمی انجام وظایف شغلی و امور محوله با کیفیتی برتر از سایر همكاران و فراتر از وایف محوله کاری
خانم آنیتا خنجری

انجام وظایف شغلی و امور محوله با کیفیتی برتر از سایر همكاران و فراتر از وایف محوله کاری

شهرسازی و معماری

آقای مهدی ایوبی

انجام کامل تعهدات کاری ،اشنایی با قوانین و مقررات عمومی مرتبط با شغل

بحران

آقای مهدی عمرانی

پیشگیری شایسته در امور محوله ،نظم و انضباط کاری ،کوشش در پیشبرد اهداف سازمانی و اخالق نیكو

آقای علیرضا رسول

مسئولیت پذیری و کارگروهی باال و تالش مضاعف پیگیر پرداخت بیمه پیمانكاران

آقای محمود آمره
مالی و اقتصادشهری
آقای حسن مقدمی
خانم مریم تندکار

مسئولیت پذیری و کارگروهی باال و تالش مضاعف نسبت به تهیه آمار مانده مطالبات سال  1396و بروز رسانی آن

معاونت برنامه ریزی و توسعه

خانم مینا جباری

شهری
خدمات عمومی

آقای قاسم مرادی

یگان حفاظت
برنامه ریزی شهری

جانمایی از سایت سامانه طرح تفصیلی
مسئولیت پذیری و کارگروهی باال و تالش مضاعف نسبت به پاسخگویی ارباب رجوع و ایجاد نظم و انظباط در امور دفتری

آقای موسی کاظمی

ناحیه 3

مسئولیت پذیری و کارگروهی باال و تالش مضاعف نسبت به رسیدگی به درخواستهای تخصیص کد شناسایی ،ایجاد و اصالح

مشارکت فعال درتدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران
پیگیری شایسته در امور محوله  ،نظم و انضباط کاری  ،کوشش در پیشبرد اهداف سازمانی  ،اخالق نیكو و تشریک مساعی.
انعطاف پذیری در انجام کارها و وظایف شغل ،کمک به همكاران و مشارکت موثر در پیشبرد امور هنگام انجام کارهای فوری

خانم فاطمه حاجیلویی

پیگیری شایسته در امور محوله  ،نظم و انضباط کاری  ،کوشش در پیشبرد اهداف اسالمی

خانم مریم مرادی
آقای میثم کاهانی

پیگیری شایسته در امور محوله  ،نظم و انضباط کاری  ،کوشش در پیشبرد اهداف اسالمی
صرفه جویی در استفاده از ملزومات اداری ،امكانات در اختیار ،مصرف انرژی

خانم مینا جباری

مشارکت فعال در تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران

آقای موسی کاظمی

پیشگیری شایسته در امور محوله ،نظم و انضباط کاری ،کوشش در پیشبرد اهداف سازمانی و اخالق نیكو

