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 هدف .1

با قوانین و شده، مطابقسپاریهای عمرانی برونمشخص کردن رویه نظارت فنی بر اجرای پروژهاجرایی شروهدف از تدوین این 

درسطح شهرداری منطقه  ISO 9001:2008های استاندارد سازمانی شهرداری شیراز و نیازمندیمقررات ملی، الزامات درون

 است.

 

 

 دامنه کاربرد .2

های شهرداری ها با تخصیص اعتبارات شهرداری منطقه ویا دیگر حوزهنی که اجرای آنهای عمرادامنه این فرآیند کلیه پروژه

 گیرد.شود را در بر میسپاری میوعمرانی، سازمان ترافیک و ...( درسطح شهرداری منطقه برون)معاونت فنی

 

 

 اصطالحات و تعاريف .3

 شود.نامیده می «منطقه»اجرایی به اختصار شهرداری منطقه که در این روش منطقه : -

 شود.نامیده می« اداره»اجرایی به اختصار اداره عمران شهرداری منطقه که در این روش : اداره -

طور مستقیم با عمرانی و مشخصات فنی، معماری و طراحی آن پروژه بههایی که اجرای یک پروژهحوزه حوزه تخصصی : -

اند از، معاونت ها عبارتترین این حوزهشوند. مهمنامیده می« حوزه تخصصی»ار اجرایی به اختصها ارتباط دارد و در این روشآن

 سبز.ها و فضایونقل و ترافیک شهرداری شیراز و سازمان پارکفنی و عمرانی شهرداری شیراز، سازمان حمل

قاد قرارداد، اجرای پروژه شدن در مناقصه و انعاز شرکت و برندهخصوصی که پسپیمانکار واجد شرایط بخش مجری پروژه : -

 شود.نامیده می« مجری پروژه»اجرایی به اختصار را برعهده دارد و در این روش

صورت دایم و شده ازسوی این اداره که بهناظر تعییناداره عمران شهرداری منطقه و کارشناس دستگاه نظارت مقیم : -

نه از آن بازدید کرده و بر اجرای پروژه ازسوی پیمانکار مجری پروژه صورت روزامستقیم درمحل اجرای پروژه حضورداشته ویا به

 شود.نامیده می« دستگاه نظارت مقیم»اجرایی به اختصار نظارت دارد، و در این روش

نیاز به حضور درمحل یا نظارت مستقیم بر مراحل وعمرانی شهرداری شیراز که بدونمعاونت فنی دستگاه نظارت عالیه : -

نیاز( برعملکرد دستگاه نظارت مقیم و پیمانکار های کارکرد موقت/ قطعی )درصورتوضعیتوبررسی صورتروژه، با کنترلپاجرای

 شود.نامیده می« دستگاه نظارت عالیه»اجرایی به اختصار مجری پروژه نظارت کرده و در این روش



 اجراییروش 

 عمرانی بر اجرای پروژه نظارت

 P-Z-3-0-02 کد مدرک:

 00 :شماره

 5از  3 شماره صفحه:
 

مت مصالح و تجهیزات( در زمان اعالم پیشنهادقیمت )درزمان ها )قیها و هزینهالتفاوت قیمتمنظور محاسبه مابهبه تعدیل : -

ها ازسوی کارفرما وضعیت، عملیاتی به نام تعدیل صورتپروژهتاروز تحویلنسبت به زمان اجرای پروژه و  (مناقصهبرگزاری 

 .شودنامیده می« تعدیل»اجرایی به اختصار که در این روشاست شدهدرنظر گرفته

سبز، فضایاحداث سازی، آسفالت کردن معابر، سازی، تونلکشی، پلهای خیابانمل پروژهاششهری ای عمرانهپروژه پروژه : -

اجرایی به اختصار شوند، و در این روش، که توسط پیمانکار اجرا میهای عابرپیاده و غیرهترافیکی، ساخت پلهای احداث طرح

 شوند.نامیده می« پروژه»

جهت نظارت بر  دستگاه نظارت مقیمموردنظر آشنایی داشته و از طرف  مجری پروژه ه کار پیمانکارشخصی است که بناظر :  -

 .استدهشتعیین  مجری پروژه عملکرد پیمانکار

 

 مسئوليتها .4

 اجرایی برعهده واحد عمران شهرداری منطقه است.مسؤولیت اجرای این روش

 اجرایی منطقه است.شهرداری منطقه، برعهده معاوناجرایی درسطح اجرای این روشمسؤولیت نظارت بر حسن -

مناطق زیرمجموعه اداره هماهنگی عمرانبرعهده اجرایی درسطح شهرداری شیراز، اجرای این روشبر حسنمسؤولیت نظارت -

 وعمرانی شهرداری شیراز است.معاونت فنی

 

 

 شرح فرآيند .5

 (.D-__-3-1-02« )بر اجرا()نظارت عمرانیریزی و اجرای پروژهفلوچارت فرآیند طرح»مطابق 

 

 

 سوابق .6

 مدارک زیرمجموعه : -6-1

 (.D-__-3-1-02« )08~01-بر اجرا(عمرانی )نظارتریزی و اجرای پروژهفلوچارت فرآیند طرح» -

 سوابق کیفیت : -6-2
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ف
دی

ر
 

 نوع سابقه مشخصات فرم / سابقه
 محل بایگانی مسؤول بایگانی

 مدت بایگانی
 کاغذی الکترونیکی کد عنوان )سال(

 √  F-Z-3-0-05 درخواست انجام آزمایش 1
 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پرونده پروژه

 ازسال پس3

 پایان پروژه

      F-Z-3-0-06 مجلس/دستورکار صورتفرم  2

3 
 ایموقت  لیدعوت نامه جلسه تحو

 معامالت متوسط یقطع
F-Z-3-0-07  √ 

 دفتردار

 واحد عمران

 -احد عمرانو

 پرونده پروژه

 ازسال پس3

 پایان پروژه

4 
 یموقت قطع لیدعوت نامه جلسه تحو

 معامالت عمده
F-Z-3-0-08      

5 
صورت مجلس تحویل موقت 

 معامالت عمده( یعمران های¬)پروژه
F-Z-3-0-09  √ 

 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پرونده پروژه

 ازسال پس3

 پایان پروژه

 √  F-Z-3-0-10 مورخ قطعی تحویل جلسم¬صورت 6
 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پرونده پروژه

 ازسال پس3

 پایان پروژه

7 
 مهیاعتبار ب دیفرم درخواست تمد

 قرارداد
F-Z-3-0-11  √ 

 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پرونده پروژه

 ازسال پس3

 پایان پروژه

8 
 مانکارانیعملکرد پ یابیارز ستیل

 یعمران های¬پروژه
F-Z-3-0-12  √ 

 دفتردار

 واحد عمران
 سال 2 واحد عمران

        

9 
 بندیلیست اولویت

 های عمرانی منطقهپروژه
F-Z-3-0-14 √  

 دفتردار

 واحد عمران
 سال 2 واحد عمران

10 
روسازی برنامه ریزی عملیات پیاده

 درسطح منطقه
F-Z-3-0-15 √  

 دفتردار

 واحد عمران
 سال 2 عمرانواحد 

11 
 آوری منصوباتدرخواست جمع

 درمحل اجرای پروژه
F-Z-3-0-16  √ 

 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پرونده پروژه

 ازسال پس3

 پایان پروژه

12 
 وضعیتفرم خالصه صورت

 وعمرانی()ارسالی به معاونت فنی
F-Z-3-0-17  √ 

 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پرونده پروژه

 ازال پسس3

 پایان پروژه

13 
 وضعیتفرم خالصه صورت

 )ارسالی به واحد امورمالی منطقه(
F-Z-3-0-18  √ 

 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پرونده پروژه

 ازسال پس3

 پایان پروژه

 √  F-Z-3-0-19 فرم گزارش کارشناسی واحد عمران 14
 دفتردار

 واحد عمران
 سال 3 واحد عمران

15 
های عمرانی درخواست رسیدگی به

 شهروندان منطقه
F-Z-3-0-20  √ 

 دفتردار

 واحد عمران
 سال 2 واحد عمران
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16 
پروژه   ییاجرا اتیگزارش کنترل عمل

 منطقه یشهردار
F-Z-3-0-21  √ 

 دفتردار

 واحد عمران
 سال 5 واحد عمران

17 
 یقطع ایصورت مجلس تحویل موقت 

 معامالت عمده( یعمران ی)پروژه ها
F-Z-3-0-22      

7.  

 مدارک مرتبط : -6-3

 (.W-__-1-2-02« )دستورالعمل انعقاد قرارداد» -

 (.P-__-3-1-01« )عمرانیاجرایی مطالعات و طراحی پروژهروش» -

 (.P-__-1-2-02« )اجرایی انجام معامالتروش» -

 (.P-__-1-2-04« )اجرایی بررسی و صدور اسناد مالیروش» -

 (.P-C-3-1-01« )گهداری ابنیه و تأسیساتاجرایی مدیریت نروش» -

 P-__-3-4-02« )اجرایی مدیریت ارائه خدمات شهریروش» -

 

 

 
 

 مراجع .7

 مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری. -

 


