بسمه تعالی
از  :حوزه معاونت مالی و اداري
احتراماً؛
با عنايت به اينكه مقرر گرديده است پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري تهران با استقرار سيستم جامع
منابع انساني به صورت الكترونيكي و از طريق سيستم هاي پرسنلي و حقوق و دستمزد صورت پذيرد ،لذا

دستورالعمل اجرايي مربوطه براي اجراي آزمايشي به مدت سه ماه از تاريخ  1/10/1391ابالغ مي گردد .بديهي
است با توجه به نتايج به دست آمده و تكميل الزامات مورد نظر از ابتداي سال آتي دستورالعمل نهائي ابالغ خواهد

گرديد.

خواهشمند است دستور فرمايند مسئولين مربوطه ( منابع انساني  ،حسابداري و فن آوري اطالعات ) را نسبت به
اجراي دقيق دستورالعمل ،توجيه و بر حسن اجراي آن كه بعهده باالترين مقام مسئول هر واحد مي باشد ،نظارت

الزم معمول گردد.

1با توجه به اينكه گواهي كاركرد ماهانه پرسنل از طريق فرم هاي منظور شده در سيستم تردد شامل كاركردماهانه ،تعيين فوق العاده اضافه كار ساعتي ،فوق العاده ايام تعطيل و فوق العاده شب كاري صورت خواهد پذيرفت،
واحدهاي سازماني نسبت به تكميل چارت اجرايي در سيستم تردد و تخصيص پرسنل به آن در حداقل زمان ممكن

اقدام نموده و پرسنل محترم نيز صرفاً نسبت به استفاده كامل از سيستم تردد به جاي روشهاي دستي اقدام نمايند.

2مديران محترم واحدها با اتخاذ تدابير الزم و همكاري واحدهاي آموزش و فن آوري اطالعات نسبت بهآموزش پرسنل و مسئولين در رده روساي ادارات ،معاونين و  ...اهتمام جدي بعمل آورده و نسبت به فرهنگ سازي
براي استفاده از نرم افزار مربوطه اقدامات الزم را معمول نمايند .بديهي است در فرهنگ سازي به اين موضوع توجه
نموده كه مكانيزه نمودن اقدامات پرداخت حقوق و مزايا و مزاياي غيرمستمر صرفاً امري در حوزه فناوري اطالعات

بوده و هرگونه شائبه تغيير در تعيين و پرداختهاي مزاياي غيرمستمر مورد نظر نمي باشد.

3نحوه محاسبه ،فرمول ها براي پرداخت مزاياي غيرمستمر و سرانه تعيين شده جهت فوق العاده اضافه كار ،ايامتعطيل ،شب كاري پرسنل و موارد استثنايي حسب موافقت هاي قبلي براي واحدهاي سازماني ،مشاغل خاص،
متصديان وظائف خاص در حوزه هاي ماموريتي ويژه ،كماكان بر اساس بخشنامه هاي قبلي به اعتبار خود باقي بوده

و مالك عمل مي باشد.

4نحوه تعيين ،نظارت و اعمال فعاليتهاي حسابداري و ذيحسابي و ساير گردش فعاليتها در حوزه اداره كل منابعانساني و ادار ه كل امور مالي و اموال و شركت خدمات اداري شهر و موسسه هاديان شهر با تطبيق شكلي در حوزه
فناوري اطالعات صورت پذيرفته و روالهاي سابق كماكان مجري مي باشند.

5مديران محترم واحدها با استفاده از خدمات يك نفر از پرسنل بعنوان مسئول امور تردد كه آشنا به فناورياطالعات در سيستم جامع منابع انساني (سيستم تردد  -حقوق ودستمزد ) باشد اقدام و درصورت بروز مشكل با

ارسال  CTSبه سازمان فن آوري اطالعات و ارتباطات نسبت به رفع آن اقدام و براساس جدول زماني ذيل نتايج را
براي واحدهاي مالي مرتبط ارسال نمايند:

)5-1يكم تا ششم هر ماه زمان تائيد كاركرد پرسنل توسط خود كاركنان
)5-2هفتم تا هشتم هرماه زمان تائيد روساي ادارات واحدها ( مديراني مياني)
)5-3نهم تا دهم زمان تائيد معاونين يا ساير عناوين مشابه در هر واحد زماني
)5-4يازدهم تا  51هر ماه انجام فعاليت در واحدهاي حقوق و دستمزد ( كنترل مسئولين حقوق و دستمزد  ،نظارت

ذيحسابان ،انجام فعاليت هاي حسابداري براي كسورات و پرداخت ها و)...

)5-5شانزدهم هر ماه ارسال نتايج براي پرداخت حقوق و مزايا به اداره كل امور مالي و اموال  ،شركت خدمات

اداري شهر و مؤسسه هاديان شهر.

6ساير موارد الزم جهت انجام تكميل فرآيند و گردش الكترونيكي اطالعات  ،فرآيندهاي مالي و اداري حسبمورد از طرف اداره كل منابع انساني  ،اداره كل امور مالي و اموال و سازمان فن آوري اطالعات و ارتباطات پس از
بررسي در كميته فني و راهبري براي اجرا به واحدهاي مربوطه ابالغ خواهد گرديد.

امضا كننده  :قائم مقام معاونت مالی و اداري شهرداري تهران  -ناصر امانی -

