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 : هدف -1

کنندگان و با استفاده از رویه صدور مجوزهای شهرسازی درپی درخواست مراجعه کردناجرایی، مشخصروشهدف از تدوین این 

 افزار سرا( و مطابق با قوانین و مقررات شهرسازی درسطح شهرداری منطقه است.سیستم یکپارچه شهرسازی )نرم

 دامنه کاربرد : -2

شدده کنندگان به منطقه ارائهها که ازسوی مراجعهبه استعالم، مجوز و پاسخهای پروانه، گواهیاجرایی کلیه درخواستدامنه این روش

 گیرد.شود را دربرمیها رسیدگی میافزار سرا به آناز نرمو درقالب شهرداری الکترونیک وبا استفاده

 ف و اصطالحات :تعاری -3

 شوند.ده مینامی« منطقه»اجرایی به اختصار شهرداری منطقه که در این روش منطقه : -

بر سیستم یکپارچه شهرسازی سابق( زیرمجموعه مدیریت شهرداری الکترونیک )مدیریت کنترل و نظارت مدیریت : -

 شود.نامیده می« مدیریت»اختصار اجرایی بهمعاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز، که در این روش

 شود.نامیده می« فنی تمعاون»اختصار اجرایی بهاین روشوشهرسازی شهرداری منطقه که در عاونت فنیم معاونت : -

دهنده خدمات در بخش عمومی، ازجمله، های اجرایی ارائهها و دستگاهشرکت : رسان شهریهای خدماتدستگاه -

برق و ...، که درطی فرآیند صدور وفاضالب شهری، شرکت مخابرات، شرکت گاز، شرکت توزیع نیرویهای آبشرکت

-گیرد، و در این روشها استعالم صورت میهای متقاضی، از آنی شهرسازی و برحسب مورد درخصوص درخواستمجوزها

 شوند.نامیده می« رسان شهریهای خدماتدستگاه»اجرایی به اختصار 

هرداری عنوان رابط شهرداری منطقه با مدیریت شکارشناس اداره شهرسازی شهرداری منطقه، که به : راهبر سیستم سرا -

مستقیم با مدیریت شهرداری الکترونیک را با ونظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی در منطقه و ارتباطالکترونیک، راهبری

 شود.نامیده می «راهبر سیستم سرا»اجرایی به اختصار همکاری راهبر مشاور سیستم برعهده دارد و در این روش

عنوان رابط شهرداری منطقه مشاور سیستم سرا )شرکت صفا رایانه(، که بهکارشناس شرکت  : راهبر مشاور سیستم سرا -

افزار بر سیستم یکپارچه شهرسازی در منطقه و رفع ایرادهای احتمالی نرمبا مشاور سیستم سرا، همکاری، راهبری و نظارت

 شود.نامیده می «اور سیستم سراراهبر مش»اجرایی به اختصار سرا با همکاری راهبر سیستم را برعهده دارد و در این روش
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 : ها و اختیاراتمسؤولیت -4

 اجرایی برعهده اداره شهرسازی شهرداری منطقه وبا همکاری اداره درآمد شهرداری منطقه است.مسؤولیت اجرای این روش -

 منطقه است.هرداری وشهرسازی شمعاون فنیبرعهده  اجرایی درسطح شهرداری منطقهمسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این روش -

مددیریت شدهرداری الکترونیدک، درسدطح شدهرداری شدیراز برعهدده  اجرایدیروشعالیه بدر حسدن اجدرای ایدن مسؤولیت نظارت -

 است. ومعماری شهرداری شیراززیرمجموعه معاونت شهرسازی

 : مراجع -5

 راهنمای سیستم یکپارچه شهرسازی )سرا(. کتابچه -

 ونده در سیستم سرا.کار پرکتابچه مراحل گردش -

 قوانین و مقررات شهرسازی و معماری. -

 آخرین ویرایش سالیانه. -مجموعه قوانین، مقررات و مصوبات مربوط به محاسبه عوارض شهرداری شیراز -

 ها.مجموعه قوانین و مقررات شهرداری -

 : شرح روش -6

 ثبت درخواست متقاضی : -6-1

 (.D-__-2-1-01« )ثبت درخواست() ی شهرسازیفرآیند صدور مجوزهافلوچارت »مطابق 

 گردش پرونده : -6-2

 (.D-__-2-1-01« )()گردش پرونده فرآیند صدور مجوزهای شهرسازیفلوچارت »مطابق 

 بازدید کارشناسی : -6-3

 (.D-__-2-1-01« )بازدید کارشناسی() فرآیند صدور مجوزهای شهرسازیفلوچارت »مطابق 

 ومعابر :عهبررسی ملک از نظرتوس -6-4

 (.D-__-2-1-01« )ومعابر(توسعه) فرآیند صدور مجوزهای شهرسازیفلوچارت »مطابق 
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 بررسی ضوابط شهرسازی ملک : -6-5

 (.D-__-2-1-01« )شهرسازی() فرآیند صدور مجوزهای شهرسازیفلوچارت »مطابق 

 ها :صدور پروانه -6-6

 (.D-__-2-1-01« )صدور پروانه() فرآیند صدور مجوزهای شهرسازیفلوچارت »مطابق 

 ها :صدور پاسخ استعالم -6-7

 (.D-__-2-1-01« )پاسخ به استعالم()صدور  فرآیند صدور مجوزهای شهرسازیفلوچارت »مطابق 

 ها و مجوزها :صدور گواهی -6-7

 (.D-__-2-1-01« )(ها و مجوزها)صدور گواهی فرآیند صدور مجوزهای شهرسازیفلوچارت »مطابق 

 : مستندات -7

 مدارک زیرمجموعه : -7-1

 (.D-__-2-1-01« )04~01-ثبت درخواست() فرآیند صدور مجوزهای شهرسازیفلوچارت » -

 (.D-__-2-1-01« )()گردش پرونده فرآیند صدور مجوزهای شهرسازیفلوچارت » -

 (.D-__-2-1-01« )02~01-بازدید کارشناسی() فرآیند صدور مجوزهای شهرسازیفلوچارت » -

 (.D-__-2-1-01« )04~01-ومعابر(توسعه) فرآیند صدور مجوزهای شهرسازیفلوچارت » -

 (.D-__-2-1-01« )06~01- )شهرسازی( فرآیند صدور مجوزهای شهرسازیفلوچارت » -

 (.D-__-2-1-01« )03~01-)صدور پروانه( فرآیند صدور مجوزهای شهرسازیفلوچارت » -

 (.D-__-2-1-01« )02~01-)صدور پاسخ استعالم( رسازیفرآیند صدور مجوزهای شهفلوچارت » -

 (.D-__-2-1-01« )03~01-ها و مجوزها()صدور گواهی فرآیند صدور مجوزهای شهرسازیفلوچارت » -

 : *سوابق کیفیت -7-2

ف
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 مدت بایگانی محل بایگانی مسؤول بایگانی نوع سابقه مشخصات فرم / سابقه
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 )سال( غذیکا الکترونیکی کد عنوان

 فرم درخواست صدور مجوزهای قانونی 1

** 

 √ 
مسؤول گیشه 

 الکترونیک

 پرونده فیزیکی و

 الکترونیکی ملک
 دائمی

 √  اظهارنامه اعالم بهاء و مشخصات ملک 2
مسؤول گیشه 

 الکترونیک

 پرونده فیزیکی و

 الکترونیکی ملک
 دائمی

 √  فرم خالصه صورتجلسه تفکیکی 3
مسؤول گیشه 

 یکالکترون

 پرونده فیزیکی و

 الکترونیکی ملک
 دائمی

 √  فرم اعالم تمدید نظارت ناظر 4
مسؤول گیشه 

 الکترونیک

 پرونده فیزیکی و

 الکترونیکی ملک
 دائمی

 √  لیست طرح مهاربندیچک 5
مسؤول گیشه 

 الکترونیک

 پرونده فیزیکی و

 الکترونیکی ملک
 دائمی

 √  دفترچه تعهد ساختمانی 6
 مسؤول گیشه

 الکترونیک

 پرونده فیزیکی و

 الکترونیکی ملک
 دائمی

افزار سرا * : کلیه سوابق کیفیت مرتبط با فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی درقالب سیستم یکپارچه شهرسازی در نرم

ا نیز هشوند، که این فرمصورت فیزیکی و دستی تکمیل میاند و تنها سوابق ذکرشده در جدول فوق بهتعریف و تدوین شده

 شوند.الکترونیکی ملک الصاق میوتکمیل، توسط کارشناسان و کارکنان مربوطه اسکن و به پروندهاز تهیهپس

باتوجه به طراحی کلیه سوابق کیفیت مربوط به این فرآیند، در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز، کدگذاری ** : 

 کند.الذکر تبعیت میوزه فوقاین سوابق کیفیت از رویه کدگذاری موردتایید ح

 مدارک مرتبط : -7-3

 (.P-A-5-0-01« )بر سیستم یکپارچه شهرسازیاجرایی مدیریت، راهبری و نظارتروش» -

 (.P-__-3-3-01« )اجرایی کنترل و رفع تخلفات ساختمانیروش» -

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

 (.P-__-2-2-01« )ارض و درآمدهااجرایی محاسبه عوروش» -

 (.P-__-2-2-02« )اجرایی دریافت و کنترل درآمدهاروش» -

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

 (.P-A-1-3-01« )توسعه معابر یراهبر اجراییروش» -

 (.P-A-1-1-01« )یلیطرح تفص یو بازنگر یزیرطرحاجرایی روش» -
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 (.P-A-1-4-01« )یمکان یو نظارت بر نقشه ها و داده ها یاهبرراجرایی روش» -

 (.P-A-1-2-01« )یاراض یو آماده ساز کیتفکاجرایی روش» -

 (.P-A-2-1-01« )ساختمان ینظارت بر اجرااجرایی روش» -

 (.P-A-2-3-01« )نینظارت بر امور مهندساجرایی روش» -

 (.P-A-2-2-01« )ساختمان یزینظارت بر طرح راجرایی روش» -

 (.P-A-2-4-01« )بنا تیفینظارت بر کاجرایی روش» -

 : تغییرات در سند -8

 خالصه تغییر مرجع / علت تغییر تاریخ تغییر

   

   

 

  


