کد مدرک:

روشاجرایی
مطالعات و طراحی پروژهعمرانی

P-__-3-1-01

شمارهویرایش:

00

شماره صفحه:

 1از 4

 -1هدف :
هدف از تدوین این روشاجرایی مشخصکردن رویه اجرای فازهای مطالعات ،طراحی ،متره و برآورد پروژههای عمرانی مطابق-
با الزامات درونسازمانی شهرداری شیراز و نیازمندیهای استاندارد  ISO 9001:2008درسطح شهرداری منطقه است.

 -2دامنه کاربرد :
دامنه کاربرد این فرآیند کلیه طرحها و پروژههای عمرانشهری شامل پروژههای فاضیسبز ،محوطهسازی ،ترافیکی ،پلسازی،
آسفالت معابر و غیره درسطح شهرداری منطقه را در برمیگیرد.

 -3تعاریف و اصطالحات :
 منطقه  :شهرداری منطقه که در این روشاجرایی به اختصار «منطقه» نامیده میشود. اداره  :اداره عمران شهرداری منطقه که در این روشاجرایی به اختصار «اداره» نامیده میشود. حوزه تخصصی  :حوزههایی که اجرای یک پروژهعمرانی و مشخصات فنی ،معماری و طراحی آن پروژه به-طورمستقیم با آنها ارتباط دارد و در این روشاجرایی به اختصار «حوزه تخصصی» نامیده میشوند .مهمترین این
حوزهها عبارتاند از ،معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز ،سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز ،سازمان
پارکها و فضایسبز.
 مجری پروژه  :پیمانکار واجد شرایط بخشخصوصی که پساز شرکت و برندهشدن در مناقصه و انعقاد قرارداد،اجرای پروژه را برعهده دارد و در این روشاجرایی به اختصار «مجری پروژه» نامیده میشود.
 دستگاه نظارت مقیم  :اداره عمران شهرداری منطقه و کارشناسناظر تعیینشده ازسوی این اداره که بهصورت دایمو مستقیم درمحل اجرای پروژه حضورداشته ویا بهصورت روزانه از آن بازدید کرده و بر اجرای پروژه ازسوی پیمانکار
مجری پروژه نظارت دارد ،و در این روشاجرایی به اختصار «دستگاه نظارت مقیم» نامیده میشود.
 دستگاه نظارت عالیه  :معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز که بدوننیاز به حضور درمحل یا نظارت مستقیم برمراحل اجرای پروژه ،با کنترل و بررسی صورتوضعیتهای کارکردموقت و کارکردقطعی (درصورتنیاز) بر عملکرد

تاریخ اولین صدور :

1932/04/22

مهر اعتبار :

تاریخ آخرین ویرایش :
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دستگاه نظارت مقیم و پیمانکار مجری پروژه نظارت کرده و در این روشاجرایی به اختصار «دستگاه نظارت عالیه»
نامیده میشود.
 پروژه  :پروژههای عمرانشهری شامل پروژههای خیابانکشی ،پلسازی ،تونلسازی ،آسفالت کردن معابر ،احداثفضایسبز ،احداث طرحهای ترافیکی ،ساخت پلهای عابرپیاده و غیره ،که توسط پیمانکار اجرا میشوند ،و در این
روشاجرایی به اختصار «پروژه» نامیده میشوند.

 -4مسؤولیتها و اختیارات :
 مسؤولیت اجرای این روشاجرایی برعهده واحد عمران شهرداری منطقه است. مسؤولیت نظارتبر حسناجرای این روشاجرایی درسطح شهرداری منطقه ،برعهده معاوناجرایی منطقه است. مسؤولیت نظارتبر مطالعه ،طراحی ،متره و برآورد پروژههایعمرانی توسط مشاوران برونسازمانی ،برعهده حوزه مرتبطباموضوع پروژهعمرانی ،ازجمله ،معاونت فنیوعمرانی ،سازمان ترافیک ،سازمان پارکها و فضایسبز و  ...است.
 مسؤولیت نظارتبر حسناجرای این روشاجرایی درسطح شهرداری شیراز ،برعهده اداره هماهنگی عمرانمناطق ،زیرمجموعهمعاونت فنیوعمرانی شهرداری شیراز است.

 -5مراجع :
 -مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری.

 -6شرح روش :
مطابق «فلوچارت فرآیند طرحریزی و اجرای پروژه عمرانی (مطالعات و طراحی)» (.)D-__-3-1-01
معاونت فنی وعمرانی ،هرساله حداقل مبالغ برآورداولیه ،جهت مطالعه ،بررسی و تصمیمگیری درخصوص نتایج مطالعات و
طراحی پروژهعمرانی را تعیین و به کلیه مناطق ابالغ مینماید .درصورتیکه مبلغ برآورد اولیه یک پروژهعمرانی از حداقل
تعریفشده باالتر باشد ،واحد عمران منطقه موظفاست نتایج مطالعات و طراحی پروژهعمرانی را به اداره هماهنگی عمران
مناطق ارسال نماید ،تا موردبررسی قرارگرفته و نتایج بررسی به شهرداری منطقه اعالم شود.

تاریخ اولین صدور :

1932/04/22

مهر اعتبار :

تاریخ آخرین ویرایش :

0000/00/00
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00
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 -7مستندات :
 -1-7مدارک زیرمجموعه :
« -فلوچارت فرآیند طرحریزی و اجرای پروژه عمرانی (مطالعات و طراحی).)D-__-3-1-01( »10~10-

 -2-7سوابق کیفیت :
مشخصات فرم  /سابقه

ردیف

نوع سابقه

عنوان

کد

1

درخواست عملیات عمرانی

F-__-3-1-01

√

2

درخواست بررسی و تایید طرح عمرانی

F-__-3-1-02

√

9

برگ ریزمتره

F-__-3-1-03

√

4

فرم برآورد مالی پروژه

F-__-3-1-04

√

5

فرم تایید برآورد اولیه

F-__-3-1-05

√

6

فرم اعالم سهم مشارکت مردمی

F-__-3-1-06

√

7

فرم طرحریزی طراحی و تکوین

F-__-3-1-07

√

F-__-3-1-08

√

F-__-3-1-09

√

F-__-3-1-10

√

8

3

10

فرم ورودیها و خروجیهای تصدیق
طراحی و تکوین
فرم درخواست تغییر در
طراحی و تکوین
صورتجلسه بازنگری و صحهگذاری
طراحی و تکوین

الکترونیکی کاغذی

مدت بایگانی

مسؤول بایگانی

محل بایگانی

دفتردار

واحد عمران-

2سال پساز

واحد عمران

پرونده پروژه

پایان پروژه

دفتردار

واحد عمران-

9سال پساز

واحد عمران

پرونده مطالعاتپروژه

پایان پروژه

دفتردار

واحد عمران-

2سال پساز

واحد عمران

پرونده مطالعاتپروژه

پایان پروژه

دفتردار

واحد عمران-

2سال پساز

واحد عمران

پرونده مطالعاتپروژه

پایان پروژه

دفتردار

واحد عمران-

9سال پساز

واحد عمران

پرونده مطالعاتپروژه

پایان پروژه

دفتردار

واحد عمران-

2سال پساز

واحد عمران

پرونده پروژه

پایان پروژه

دفتردار

واحد عمران-

9سال پساز

واحد عمران

پرونده مطالعاتپروژه

پایان پروژه

دفتردار

واحد عمران-

9سال پساز

واحد عمران

پرونده مطالعاتپروژه

پایان پروژه

(سال)

دفتردار

واحد عمران-

9سال پساز

واحد عمران

پرونده مطالعاتپروژه

پایان پروژه

دفتردار

واحد عمران-

9سال پساز

واحد عمران

پرونده مطالعاتپروژه

پایان پروژه

 -9-7مدارک مرتبط :

تاریخ اولین صدور :

1932/04/22

مهر اعتبار :

تاریخ آخرین ویرایش :

0000/00/00
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 «روشاجرایی دریافت و پیگیری گزارشهای مردمی» (.)P-0-3-0-01 «روشاجرایی مدیریت و راهبری تدوین برنامهها و پروژهها» (.)P-P-2-1-01 «روشاجرایی راهبری تدوین بودجه سالیانه» (.)P-P-2-2-01 «روشاجرایی تأمین و کنترل اعتبار» (.)P-__-1-2-01 «روشاجرایی انجام معامالت» (.)P-__-1-2-02 «دستورالعمل انعقاد قرارداد» (.)W-__-1-2-02 «روشاجرایی بررسی و صدور اسناد مالی» (.)P-__-1-2-03 «روشاجرایی مدیریت امالک و اراضی» (.)P-__-0-4-01« -روشاجرایی نظارتبر اجرای پروژهعمرانی» (.)P-__-3-1-02

 -8تغییرات در سند :
تاریخ تغییر

تاریخ اولین صدور :

مرجع  /علت تغییر

1932/04/22

مهر اعتبار :

خالصه تغییر

تاریخ آخرین ویرایش :

0000/00/00

