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 هدف .1

با های عمرانی مطابقکردن رویه اجرای فازهای مطالعات، طراحی، متره و برآورد پروژهمشخصاجرایی روشهدف از تدوین این 

 درسطح شهرداری منطقه است. ISO 9001:2008های استاندارد سازمانی شهرداری شیراز و نیازمندیالزامات درون

 

 

 دامنه کاربرد .2

سازی، سازی، ترافیکی، پلسبز، محوطههای فاضیشهری شامل پروژهرانهای عمها و پروژهدامنه کاربرد این فرآیند کلیه طرح

 گیرد.آسفالت معابر و غیره درسطح شهرداری منطقه را در برمی

 

 

 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 ه در این روشاداره عمران شهرداری منطقه ک : اداره -

-طورمستقیم با آنعمرانی و مشخصات فنی، معماری و طراحی آن پروژه بههایی که اجرای یک پروژهحوزه حوزه تخصصی : -

اند از، معاونت بارتها عترین این حوزهشوند. مهمنامیده می« حوزه تخصصی»اجرایی به اختصار ها ارتباط دارد و در این روش

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

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

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

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

ری پروژه صورت روزانه از آن بازدید کرده و بر اجرای پروژه ازسوی پیمانکار مجمستقیم 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 معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز که بدون دستگاه نظارت عالیه : -

نیاز( بر عملکرد دستگاه نظارت مقیم کردقطعی )درصورتهای کارکردموقت و کاروضعیتاجرای پروژه، با کنترل و بررسی صورت

 شود.نامیده می« دستگاه نظارت عالیه»اجرایی به اختصار و پیمانکار مجری پروژه نظارت کرده و در این روش
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سبز، فضایاحداث سازی، آسفالت کردن معابر، سازی، تونلکشی، پلهای خیابانمل پروژهاششهری های عمرانپروژه 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»

 

 

 مسئوليتها .4

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

 اجرایی منطقه است.اجرایی درسطح شهرداری منطقه، برعهده معاونوشاجرای این ربر حسنمسؤولیت نظارت -

با سازمانی، برعهده حوزه مرتبطعمرانی توسط مشاوران برونهایبر مطالعه، طراحی، متره و برآورد پروژهمسؤولیت نظارت -

 سبز و ... است.ضایها و فوعمرانی، سازمان ترافیک، سازمان پارکعمرانی، ازجمله، معاونت فنیموضوع پروژه

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

 وعمرانی شهرداری شیراز است.معاونت فنی

 

 

 شرح فرآيند .5

 (.D-Z-3-0-01« )ریزی و اجرای پروژه عمرانی )مطالعات و طراحی(فلوچارت فرآیند طرح»مطابق  -

گیری درخصوص نتایج مطالعات و وعمرانی، هرساله حداقل مبالغ برآورداولیه، جهت مطالعه، بررسی و تصمیممعاونت فنی

عمرانی از حداقل که مبلغ برآورد اولیه یک پروژهنماید. درصورتیعمرانی را تعیین و به کلیه مناطق ابالغ میطراحی پروژه

عمرانی را به اداره هماهنگی عمران است نتایج مطالعات و طراحی پروژهد عمران منطقه موظفشده باالتر باشد، واحتعریف

 مناطق ارسال نماید، تا موردبررسی قرارگرفته و نتایج بررسی به شهرداری منطقه اعالم شود.

 

 

 سوابق .6

 مدارک زیرمجموعه :

 (.D-Z-3-0-01« )06~01-حی(ریزی و اجرای پروژه عمرانی )مطالعات و طرافلوچارت فرآیند طرح» -

 سوابق کیفیت : 
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 نوع سابقه مشخصات فرم / سابقه
 محل بایگانی مسؤول بایگانی

 مدت بایگانی
 کاغذی الکترونیکی کد عنوان )سال(

 √  F-Z-3-0-01 درخواست عملیات عمرانی 1
 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پرونده پروژه

 ازسال پس2

 پایان پروژه

 √  F-Z-3-0-02 تایید برآورد اولیه 2
 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پروژهپرونده مطالعات

 ازسال پس3

 پایان پروژه

7.  

 مدارک مرتبط : 

 (.P-0-3-0-01« )های مردمیاجرایی دریافت و پیگیری گزارشروش» -

 (.P-P-2-1-01« )هاها و پروژهاجرایی مدیریت و راهبری تدوین برنامهروش» -

 (.P-P-2-2-01« )اجرایی راهبری تدوین بودجه سالیانهروش» -

 (.P-__-1-2-01« )اجرایی تأمین و کنترل اعتبارروش» -

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

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

 (.P-__-1-2-03« )اجرایی بررسی و صدور اسناد مالیروش» -

 (.P-__-0-4-01« )اجرایی مدیریت امالک و اراضیروش» -

 (.P-__-3-1-02« )عمرانیبر اجرای پروژهاجرایی نظارتروش» -

 

 
 

 مراجع .7

 مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری. -

 


