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 : هدف -1 

سازمانی به کلیه واحدهای صف و ستاد جهت مشخص کردن رویه ارائه خدمات پشتیبانی دروناجرایی روشهدف از تدوین این 

سازمانی شهرداری با قوانین و مقررات درونتأمین شرایط مناسب در محیط کار درراستای عملکرد هرچه بهتر سایر فرآیندها، مطابق

 شیراز، درسطح شهرداری منطقه است.

 دامنه کاربرد : -2

کار، تعمیرات و های خدماتی، تأسیساتی، نقلیه و فناوری شامل، پذیرایی، نظافت و آراستگی محیطنه این فرآیند کلیه فعالیتدام

کشی و ونقل، اسبابای، خدمات موتوری سبک و حملنگهداری تأسیسات ساختمان منطقه، حفظ و نگهداری تجهیزات رایانه

 گیرد.سازمانی درسطح شهرداری منطقه را دربرمیتکثیر و جابجایی مکاتبات درونکار، پیگیری امور پرینت و جابجایی محل

 ف و اصطالحات :تعاری -3

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

 شود.نامیده می« تمعاون»اختصار اجرایی بهومالی شهرداری شیراز که در این روشعاونت اداریم معاونت : -

 شود.نامیده می« اموراداری»اختصار اجرایی بهاداره اموراداری شهرداری منطقه، که در این روشاموراداری :  -

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

 نیاز باشد و بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.کلیه اقالمی که جهت ارائه خدمات مورد  اموال : -

که جهت  شهرداری منطقه حسابرس و انباردارمدیریت امورمالی،  نمایندههیأتی متشکل از  هیأت انبارگردانی : -

 شود.می نامیده  «هیأت انبارگردانی»اجرایی به اختصار ای یا سالیانه تشکیل شده و در این روشدوره انبارگردانی

 شود.مینامیده« مدیریت»اختصار اجرایی بهشیراز که در این روشوتأسیسات شهرداریمدیریت زیباسازی : مدیریت -

ساختمانی مثل تأسیسات شوفاژخانه، تابلوهای برق،  تأسیساتهای ستادی و کلیه ساختمان: سازمانی درونتأسیسات  -

فاضالب، شبکه داخلی برق، شبکه تلفن داخلی، سیستم سرمایش و  کشی و شیرآالت، سیستمآسانسورها، سیستم لوله

 شوند.نامیده می« سازمانیزیرساخت تأسیساتی درون»اجرایی به اختصار گرمایش و غیره، که در این روش
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« مسؤول کامپیوتر»اجرایی به اختصار کارشناس مسؤول کامپیوتر شهرداری منطقه، که در این روش : مسؤول کامپیوتر -

 شود.نامیده می

« سازمان فاوا»اختصار اجرایی بهوارتباطات )فاوا( شهرداری شیراز که در این روشسازمان فناوری اطالعات : سازمان فاوا -

 شود.مینامیده

 : ها و اختیاراتمسؤولیت -4

 اموراداری شهرداری منطقه است. های خدماتی، نقلیه و رایانه، برعهده ادارهاجرایی درخصوص فعالیتمسؤولیت اجرای این روش -

های تأسیساتی، برعهده واحد تأسیسات منطقه، زیرمجموعه معاونت اجرایی اجرایی درخصوص فعالیتمسؤولیت اجرای این روش -

 شهرداری منطقه است.

 منطقه است. ومالی شهرداریمعاون اداریبرعهده منطقه، درسطح شهرداری اجراییاجرای این روشبر حسنمسؤولیت نظارت -

 برعهدههای خدماتی و نقلیه، درخصوص فعالیت ،شیرازاجرایی درسطح شهرداریاجرای این روشعالیه بر حسنمسؤولیت نظارت -

 است. ومالی شهرداری شیرازاداریمعاونت  انسانی زیر مجموعهومنابعمدیریت اداری

-های رایانه، شبکه و زیرساختدرخصوص فعالیت ،شیرازشهرداریاجرایی درسطح اجرای این روشعالیه بر حسنمسؤولیت نظارت -

 است. ریزی شهرداری شیراز و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( شهرداری شیرازمعاونت برنامه برعهدههای فناوری، 

ی تأسیساتی ساختمان هادرخصوص فعالیت ،شیرازاجرایی درسطح شهرداریاجرای این روشعالیه بر حسنمسؤولیت نظارت -

 است. شهری شهرداری شیرازاجرایی و خدماتمعاونت مدیریت زیباسازی و تأسیسات زیرمجموعه  برعهدهمنطقه، 

 

 : مراجع -5

 ندارد.

 : شرح روش -6

 خدمات موتوری سبک : -6-1
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ودروهای دستورالعمل نحوه بکارگیری خ»( و W-__-1-1-06« )دستورالعمل ارائه خدمات موتوری سبک»مطابق 

 (W-__-1-1-09« )استیجاری

 خدمات پذیرایی : -6-2

 (.W-__-1-1-07« )دستورالعمل ارائه خدمات پذیرایی»مطابق 

 سازی :خدمات نظافت و پاک -6-3

 (.D-__-1-1-02« )سازی(فلوچارت فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی )نظافت و پاک»مطابق 

 (.W-__-1-1-08)« دستورالعمل بهداشت کارکنان خدماتی»مطابق 

 نگهداری و انبارش کاال و اموال : -6-4

 (.D-__-1-1-02« )فلوچارت فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی )انبارش کاال/اموال(»مطابق 

، برروی برچسب اموالاز درج روی پسصادر شده و اموال اموال باشد، کد ء شده جزکه کاالی درخواستدرصورتی : 1تبصره 

 شود.افزار انجام میخروجی نرم کننده نیز در فرماز درخواست یاموالدریافت کاالی شود. اخذ تاییدیه ق میالصا کاالی اموالی

 .شودتکمیل می)(  «فرم تحویل و تحول اموال» ،درصورت تغییر کاربر اموال و تحویل اموال به کاربر جدید : 2تبصره 

با  ت انبارگردانی(أجودی عینی در انبار )پس از شمارش توسط هیمقدار مو ،ساله )سال مالی(های یکدر دوره : 3تبصره 

جهت و ت انبارگردانی شناسایی أتوسط هی هریک از اقالمها یا مازاد و کسری هشدافزار تطابق دادهنرم موجودی کاال در لیست

توسط انباردار نیز د نباششده ت()ضایعا استفادهکاالهایی که غیرقابلهمچنین شود. می گزارش اداره انبارهاتکلیف به تعیین

 .شوندتکلیف گزارش میتعیین منظوربه

 گزارششود و کلیه اموال سازمان با لیست تحویلی اموال به کاربران مطابقت داده می ،سالههای یکدر دوره : 4تبصره 

 .شودتکلیف عیینت شود تاومالی ارائه میداریامعاون  هریک از اموال، توسط انباردار بهکسری یا مازاد 

 سازمانی :های تأسیساتی درونحفظ و نگهداری زیرساخت -6-5

 -1:  پذیردسیسات به دو صورت انجام میأدر واحد تسازمانی منطقه درون یسیساتأتهای زیرساختسرویس و نگهداری 

 .ایدوره -2؛ و یاتفاق
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 بازدیدهای اتفاقی : -6-5-1

از تماس تلفنی یا درخواست کتبی آالت و پسها، تأسیسات و ماشینستگاهی خرابی هریک از دپبازدیدهایی که در

 شود.شود و درصورت محرزشدن خرابی، تعمیرات موردنیاز انجام میواحد متقاضی، توسط واحد تأسیسات انجام می

 (.D-__-1-1-02« )سازمانی(فلوچارت فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی )تعمیر تأسیسات درون»مطابق 

 ای :بازدیدهای دوره -6-5-2

های های زمانی مشخص توسط کارکنان واحد تأسیسات از زیرساختصورت منظم و در بازهبازدیدهایی که به

-شود و بهها و تجهیزات تکمیل میای برای کلیه زیرساختهای بازدید دورهعمل آمده و نتایج آن در فرمتأسیساتی به

 شوند.عنوان سوابق بایگانی می

های مربوطه ثبت لیستها در چکشود و سوابق آنصورت ماهیانه چک و بازدید میهای تأسیساتی بهه زیرساختکلی

 شود.می

 (.D-__-1-1-02« )سازمانی(فلوچارت فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی )نگهداری تأسیسات درون»مطابق 

 ای :های فناوری و رایانهحفظ و نگهداری زیرساخت -6-6

:  پذیردبه دو صورت انجام می رایانهدر واحد شهرداری منطقه  ایها و تجهیزات فناوری و رایانهزیرساختنگهداری سرویس و 

 .ایدوره -2؛ و یاتفاق -1

 بازدیدهای اتفاقی : -6-6-1

 از تماس تلفنی یا درخواست کتبی واحدها و تجهیزات فناوری و پسی خرابی هریک از زیرساختپبازدیدهایی که در

شود و درصورت محرزشدن خرابی، مسؤول کامپیوتر نسبت به تعمیر  متقاضی، توسط مسؤول کامپیوتر انجام می

 کند.تجهیزات مربوطه اقدام می

 (.D-__-1-1-02« )فلوچارت فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی )تعمیر تجهیزات فناوری(»مطابق 

 ای :بازدیدهای دوره -6-6-2

های زمانی مشخص توسط کارشناس مسؤول کامپیوتر از تجهیزات فناوری و منظم و در بازهصورت بازدیدهایی که به

 شود.شده از سازمان فاوا ثبت میای ارائههای بازدید دورهعمل آمده و نتایج آن در فرمها بهرایانه
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 .(D-__-1-1-02« )فلوچارت فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی )نگهداری تجهیزات فناوری(»مطابق 

 : مدارک مرتبط -7

 مدارک زیرمجموعه : -7-1

 (.D-__-1-1-02« )02~01-سازی(فلوچارت فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی )نظافت و پاک» -

 (.D-__-1-1-02« )02~01-فلوچارت فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی )انبارش کاال/اموال(» -

 (.D-__-1-1-02« )03~01-سازمانی(درون فلوچارت فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی )تعمیر تأسیسات» -

 (.D-__-1-1-02« )03~01-سازمانی(فلوچارت فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی )نگهداری تأسیسات درون» -

 (.D-__-1-1-02« )03~01-فلوچارت فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی )تعمیر تجهیزات فناوری(» -

 (.D-__-1-1-02« )02~01-داری تجهیزات فناوری(فلوچارت فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی )نگه» -

 (.W-__-1-1-06« )دستورالعمل ارائه خدمات موتوری سبک» -

 (.W-__-1-1-07« )دستورالعمل ارائه خدمات پذیرایی» -

 (.W-__-1-1-08« )دستورالعمل بهداشت کارکنان خدماتی» -

 (.W-__-1-1-09« )دستورالعمل نحوه بکارگیری خودروهای استیجاری» -

 سوابق کیفیت : -7-2
ف

دی
ر

 

 نوع سابقه مشخصات فرم / سابقه
 محل بایگانی مسؤول بایگانی

 مدت بایگانی
 کاغذی الکترونیکی کد عنوان )سال(

1 
و  زاتیتجه ها،¬رساختیز ستیل

 ساتیتأس
F-Z-5-1-31 √  دائمی واحد تأسیسات مسؤول تأسیسات 

2 
 ها،فهرست اطالعات زیرساخت

 تأسیساتتجهیزات و 
F-Z-5-1-32 √  دائمی واحد تأسیسات مسؤول تأسیسات 

 دائمی واحد تأسیسات مسؤول تأسیسات √  F-Z-5-1-33 هاشناسنامه فنی دستگاه 3

4 
 هایبرنامه نگهداری زیرساخت

 ساختمان منطقه
F-Z-5-1-34 √  دائمی واحد تأسیسات مسؤول تأسیسات 
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 سال 2 واحد تأسیسات مسؤول تأسیسات √  F-Z-5-1-35 فرم درخواست/گزارش تعمیرات 5

 سال 2 واحد تأسیسات مسؤول تأسیسات √  F-Z-5-1-36 های تعمیراتلیست پیگیری درخواست 6

 سال 1 واحد تأسیسات مسؤول تأسیسات √  F-Z-5-1-37 لیست پیگیری امور تأسیساتی 7

 سال 2 واحد تأسیسات تمسؤول تأسیسا √  F-Z-5-1-38 ساتیتأس ای¬دوره سیسرو ستلی¬چک 8

9 
 اینتایج بازدید دوره

 تأسیسات داخلی منطقه
F-Z-5-1-39  √ سال 2 واحد تأسیسات مسؤول تأسیسات 

 سال 1 واحد تأسیسات مسؤول تأسیسات √  F-Z-5-1-40 شدهفنی اجناس خریدهتاییدیه سالمت 10

 سال 3 حد تأسیساتوا مسؤول تأسیسات √  F-Z-5-1-41 واحد تأسیسات 2فرم شماره  11

 دائمی انبار مرکزی منطقه انباردار √  F-Z-5-1-54 لیست گیرندگان و محل استقرار اموال 12

 انبار مرکزی منطقه انباردار √  F-Z-5-1-55 مجوز خروج اموال از منطقه 13
از برگشت سال پس 1

 کاال به منطقه

14 
لیست ورود و خروج کاالهای اموالی از 

 منطقه
F-Z-5-1-56 √  دائمی انبار مرکزی منطقه انباردار 

 سال 1 انبار مرکزی منطقه انباردار √  F-Z-5-1-57 فرم رسید موقت و کنترل کیفیت کاال 15

 سال 1 انبار مرکزی منطقه انباردار √  F-Z-5-1-58 فرم رسید انبار 16

 سال 1 مرکزی منطقهانبار  انباردار √  F-Z-5-1-59 مستقیم کاالی ورودیفرم رسید مصرف 17

 دائمی انبار مرکزی منطقه انباردار  √ F-Z-5-1-60 کاردکس انبار 18

 سال 1 انبار مرکزی منطقه انباردار √  F-Z-5-1-61 فرم حواله انبار 19

 انباردار √  F-Z-5-1-62 گزارش انبارگردانی پایان سال 20
 -انبار مرکزی منطقه

 اداره اموال و انبارها
 سال 5

21 
 لیست نظافت ماهیانهکچ

 شهرداری منطقه
F-Z-5-1-63  √ سال 1 آبدارخانه مسؤول آبدرخانه 
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22 
لیست موجودی لوازم تنظیف در 

 آبدارخانه
F-Z-5-1-64 √  دائمی آبدارخانه مسؤول آبدرخانه 

 سال 1 آبدارخانه مسؤول آبدرخانه √  F-Z-5-1-65 برگ اخطار بهداشتی 23

 منطقه لیست تجهیزات فناوری 24

ای در مناطق شهرداری کیفیت مربوط به تعمیرات و نگهداری تجهیزات فناوری و رایانه

 کند.الذکر تبعیت میاجرایی کنترل مدارک و مستندات در سازمان فوقشیراز، از روش

 رسید تحویل تجهیزات فناوری به کاربر 25

 شناسنامه تجهیزات فناوری 26

27 
 زرسانیرونگهداری و بهبرنامه 

 تجهیزات فناوری

28 
 لیست تعمیرات و نگهداریچک

 تجهیزات فناوری

 

 مدارک مرتبط : -7-3

 (.P-__-0-1-01« )اجرایی کنترل اسناد و مدارکروش» -

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

 (.P-__-1-1-01« )اجرایی مدیریت منابع انسانیروش» -

 (.P-__-1-2-01« )نجام معامالتاجرایی اروش» -

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

 : تغییرات در سند -8

 خالصه تغییر مرجع / علت تغییر تاریخ تغییر
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