کد مدرك :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )ثبت درخواست(01 -

شروع

D-__-2-1-01

متقاضی

دفتر پیشخوان

راهبر مشاور سیستم سرا

مدیریت شهرداری الکترونیک

اداره تولید و بهنگام رسانی نقشه

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی(

)نماینده مشاور سرا در شهرداری الکترونیک(

)معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز(

)مدیریت شهرداری الکترونیک شهرداری شیراز(

مراجعه به دفاتر پیشخوان معرفی شده
ازسوی شهرداری شیراز و طرح درخواست
ارائه فرم ثبت درخواست به متقاضی
تکمیل فرم درخواست و ارائه به متصدی
دفتر پیشخوان به همراه مدارك موردنیاز
دریافت و اسکن کلیه مدارك متقاضی
باتوجه به آرشیو مدارك موجود ملک

بلی

آیا کدنوسازی ملک
موضوع درخواست ،در نرم افزار سرا
تعریف شده است؟
خیر
ارسال پیام به منطقه جهت تعیین واختصاص
کد نوسازی به ملک و اعالم به متقاضی

بررسی پرونده ملک فاقد کد نوسازی و
نقشه های موجود ملک در آرشیو و پرونده

آیا تعیین و اختصاص
کدنوسازی ملک ،مستلزم تهیه نقشه
 UTMملک است؟
بلی
اعالم لزوم تهیه نقشه به متقاضی با ذکر
مشخصات و ویژگی های نقشه موردنیاز

C

A

B

خیر

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )ثبت درخواست(02 -

کد مدرك :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

D-__-2-1-01

متقاضی

دفتر پیشخوان

نماینده شهرداری الکترونیک

راهبر ارشد سیستم سرا

اداره تولید و بهنگام رسانی نقشه

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی(

)نماینده مشاور سرا در شهرداری الکترونیک(

)مدیریت شهرداری الکترونیک شهرداری شیراز(

)مدیریت شهرداری الکترونیک شهرداری شیراز(

C

آیا نقشه موردنیاز
از ادارات ثبت اسناد و امالك /اوقاف
قابل تهیه است؟

خیر

بلی
مراجعه به اداره ثبت اسناد و امالك /اوقاف
وتهیه نقشه تفکیکی پالك بصورتUTM

مراجعه به شرکت های نقشه بردار بیرونی/
طرف همکاری منطقه و تهیه نقشه ملک

مراجعه به واحد شهرسازی منطقه و ارائه
نقشه فیزیکی و فایل آن به راهبرارشد سرا
بررسی اطالعات و مختصات نقشه و ارسال
نقشه فیزیکی به واحد اسکن جهت اسکن

B
خیر

آیا الزم است دیگر
مدارك موجود در پرونده فیزیکی
ملک اسکن شود؟
بلی
ارسال مدارك اسکن نشده ملک در پرونده
فیزیکی به واحد اسکن جهت تکمیل آرشیو

D

اسکن نقشه فیزیکی ملک و دیگر مدارك
ارسالی و درج در آرشیو الکترونیکی ملک

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )ثبت درخواست(03 -

کد مدرك :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

D-__-2-1-01

متقاضی

دفتر پیشخوان

نماینده شهرداری الکترونیک

راهبر ارشد سیستم سرا

اداره تولید و بهنگام رسانی نقشه

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی(

)نماینده مشاور سرا در شهرداری الکترونیک(

)مدیریت شهرداری الکترونیک شهرداری شیراز(

)مدیریت شهرداری الکترونیک شهرداری شیراز(

D
تعیی کد نوسازی ملک و اختصاص آن
به ملک توسط راهبر ارشد سرا در من قه

ارسال فایل  UTMو اسک نقشه دید به
مدیریت شهرداری الکترونیک ازطریق سرا

فرآیند راهبری سیستم
یکپارچه شهرسازی
اعالم لینک شدن نقشه به کدنوسازی ملک
ازطریق سیستم  B.T. Netبه راهبر من قه

A
ارسال کد نوسازی ملک به دفتر پیشخوان
مبداءدرخواست هت ادامه ثبت درخواست
اعالم کدنوسازی تعیی شده برای ملک به
دفتر پیشخوان و پیگیری ثبت درخواست
ثبت درخواست متقاضی و ارسال برای
نماینده مشاورسرا در شهرداری الکترونیک
کنترل نوع درخواست ،وضعیت ملک و
مدارك پیوست ارسالی از دفتر پیشخوان

G
خیر

آیا درخواست ثبت
شده در دفتر پیشخوان ،کامل و
موردتایید است؟
بلی

F

E

کد مدرك :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )ثبت درخواست(04 -

D-__-2-1-01

متقاضی

دفتر پیشخوان

نماینده شهرداری الکترونیک

گیشه

مدیریت شهرداری الکترونیک

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی(

)نماینده مشاور سرا در شهرداری منطقه(

)متصدی گیشه شهرداری الکترونیک منطقه(

)معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز(

E
ارجاع درخواست به دفتر پیشخوان مبداء با
ذکر نقص و ایرادات جهت تکمیل درخواست
رفع نواقص و ایرادات اعالم شده از شهرداری
الکترونیک و ارجاع درخواست ثبت شده

G

F
تایید درخواست و ارجاع به کارتابل
متصدی گیشه مرتبط با نوع درخواست

فرآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )گردش پرونده(

پایان

کد مدرك :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )گردش پرونده(01 -
نماینده شهرداری الکترونیک

گیشه

کارشناس ناظر بازدید

کارشناس بازدید

)نماینده مشاور سرا در شهرداری منطقه(

)متصدی گیشه شهرداری الکترونیک منطقه(

)اداره فنی و شهرسازی شهرداری منطقه(

)پیمانکار بازدید طرفقرارداد شهرداری منطقه(

شروع

فرآیند صدور مجوزهای

شهرسازی )ثبت درخواست(
تکمیل همهفیلدهای صفحه اطالعات پرونده
در نرم افزار مطابق آرشیو الکترونیک ملک

بررسی سوابق ملک و نوع و تاریخ آخرین
مجوزهای اخذشده برای ملک

مطالعه دستورالعمل ضوابط نیاز /عدم نیاز به
بازدید کارشناسی توسط متصدی گیشه

بلی

آیا باتوجه به سوابق
ملک ،انجام بازدید کارشناسی از
ملک ضرورت دارد؟
خیر

فرآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )توسعه و معابر(

پایان

باتوجه به نوع ملک
)کوتاه /بلند مرتبه( انجام کارشناسی
برعهده کیست؟

پیمانکار
طر ف
ق ر ا رد اد

کارشناس منطقه
ارجاع درخواست به کارتابل کارشناس
ساختمان های بلندمرتبه جهت کارشناسی

فرآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )بازدیدکارشناسی(

پایان

فرآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )بازدیدکارشناسی(

پایان

D-__-2-1-01

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )بازدید کارشناسی(01 -
گیشه

کارشناس بازدید

متقاضی

کارشناس ناظر بازدید

)متصدی گیشه شهرداری الکترونیک منطقه(

)پیمانکار بازدید طرفقرارداد شهرداری منطقه(

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)اداره فنی و شهرسازی شهرداری منطقه(

شروع

فرآیند صدور مجوزهای

شهرسازی )گردش پرونده(

محاسبه هزینه بازدید کارشناسی ملک
برمبنای حدود متراژ ملک

اعالم هزینه کارشناسی و شماره حساب
مشترك منطقه و پیمانکار به مالک
مراجعه به بانک ،پرداخت هزینه بازدید اعالم
شده ازسوی متصدی گیشه و دریافت فیش

مراجعه به متصدی گیشه و تحویل فیش
پرداخت هزینه کارشناسی به متصدی
تعیین نوبت بازدید کارشناسی ملک
ازسوی کارشناسان پیمانکار طرف قرارداد

پرینت فرم گزارش بازدید ساختمان حاوی
اطالعات مجاز ملک و ارائه به کارشناس
تماس تلفنی /ارسال پیامک به مالک و اعالم
روز و ساعت بازدید جهت حضور در ملک

مطالعه پرونده ملک و کنترل سوابق ملک
برروی نقشه هوایی در نرمافزار سرا

A

کد مدرك :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

D-__-2-1-01

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )بازدید کارشناسی(02 -
گیشه

کارشناس بازدید

متقاضی

کارشناس ناظر بازدید

)متصدی گیشه شهرداری الکترونیک منطقه(

)پیمانکار بازدید طرفقرارداد شهرداری منطقه(

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)اداره فنی و شهرسازی شهرداری منطقه(

A
بازدید کارشناسی از ملک وثبت اطالعات
وضعیت موجود ملک در فرم گزارش بازدید

ثبت اطالعات بازدید در پرونده ملک توسط
کارشناس و ارسال به کارتابل متصدی گیشه

بلی

آیا اطالعات بازدید،
بطور کامل ،صحیح و باتوافق مالک
ثبت شده است؟
خیر

ارجاع پرونده به کارتابل کارشناس بازدید
منطقه جهت بررسی و بازدید مجدد ملک
انجام بازدید به همراه کارشناس اول،
برداشت ملک و تکمیل فرم گزارش بازدید

آیا نتایج بازدید
ناظرمنطقه ،اصالح گزارش بازدید اول
را الزم می داند؟
بلی
صدور دستور کتبی ازسوی ناظرمنطقه به
کارشناس بازدیدجهت اصالح گزارش بازدید
اصالح گزارش بازدید در پرونده ملک توسط
کارشناس و ارسال به کارتابل متصدی گیشه

پایان

فرآیند صدور مجوزهای

شهرسازی )توسعه و معابر(

تایید کتبی گزارش بازدید اول ازسوی ناظر
منطقه و ارائه به کارشناس بازدید

خیر

کد مدرك :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

D-__-2-1-01

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )توسعه و معابر(01 -

کد مدرک :
شمار ویرایش :
شمار صفحه :

D-__-2-1-01

کارشناس بازدید

گیشه شهرداری الکترونیک

واحد امالک

متقاضی

مدیریت امالک

)پیمانکار بازدید طرفقرارداد شهرداری منطقه(

)ادار نیوشهرهقطنم یرادرهش یزاسازی شهرداری منطقه(

)شهرداری منطقه(

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)معاونت اداری و مالی شهرداری شیراز(

شروع

رآیند صدور مجوزهای

شهرهقطنم یرادرهش یزاسازی )بازدیدکارشناهقطنم یرادرهش یزاسی(
انتخاب شمار درخواهقطنم یرادرهش یزاست و تعیین جانمایی
ملک در نقسه نر ا ار هقطنم یرادرهش یزاسرا براهقطنم یرادرهش یزاساس آدرس

تعیین و بررهقطنم یرادرهش یزاسی محل ملک روی نقشه
طرح تفصیلی قدیمی و جدید

تعیین ضابطه ،کاربری و عرض معبر ملک
جهت تعیین مقداردرمسیر ملک

خیر

آیا ملک موضوع
پروند دارای موردمسیر و
تعریض معبر اهقطنم یرادرهش یزاست؟
بلی

آیا درخواهقطنم یرادرهش یزاست مالک
مربوط به صدور پروانه هقطنم یرادرهش یزاساخت
برای ملک اهقطنم یرادرهش یزاست؟
خیر

بلی

آیا مساحت مورد
مسیر که باید تملک شود بیش از
200مترمربع اهقطنم یرادرهش یزاست؟

بلی

خیر

رآیند مدیریت امالک و
اراضی )تملک ج ئی(
رآیند مدیریت امالک و
اراضی )تملک کالن(

B

A

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )توسعه و معابر(02 -

کد مدرک :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

D-__-2-1-01

کارشناس بازدید

گیشه شهرداری الکترونیک

واحد امالک

متقاضی

سازمانهای خدماترسان

)پیمانکار بازدید طرفقرارداد شهرداری منطقه(

)اداره نیوشهرسازی شهرداری منطقه(

)شهرداری منطقه(

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)سازمان قطارشهری /شرکت برق /اداره اوقاف(

A

B

خیر

آیا تعریض معبر
مربوط به ملک موضوع درخواست
بیشاز 12متر است؟
بلی
تایید یلد حق مشر یت برای ملک
موضوع درخواست در رم بروکف

آیا ملک موضوع
پرونده نزدیک ایستگاه قطارشهری
قرارگر ته است؟

خیر

بلی
تهیه نامه استعالم از سازمان قطارشهری
جهت تعیین تکلیف ملک و ارائه به مالک
مراجعه به سازمان قطارشهری ،ارائه نامه
استعالم و پیگیری دریا ت پاسخ نامه
خیر

آیا ملک موضوع
درخواست ،مشمول پرداخت
سه خدمات است؟

تعیین تکلیف ملک موضوع نامه برحسب
نوع درخواست متقاضی از شهرداری

بلی
تهیه نامه استعالم سال نصب کنتور از
شرکت توزیع نیروی برق و ارائه به مالک
مراجعه به شرکت توزیع نیروی برق ،ارائه
نامه استعالم و پیگیری دریا ت پاسخ

D

C

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )توسعه و معابر(03 -

کد مدرک :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

D-__-2-1-01

کارشناس بازدید

گیشه شهرداری الکترونیک

واحد امالک

متقاضی

سازمانهای خدماترسان

)پیمانکار بازدید طرفقرارداد شهرداری منطقه(

)اداره نیوشهرسازی شهرداری منطقه(

)شهرداری منطقه(

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)سازمان قطارشهری /شرکت برق /اداره اوقاف(

C

بلی

آیا ملک موضوع
درخواست ،دارای سند و پروانه
ساخت است؟

تعیین تکلیف ملک موضوع نامه برحسب
نوع درخواست متقاضی از شهرداری

خیر
تهیه نامه استعالم وضعیت وقفی بودن یا
نبودن ملک ازاداره اوقاف و ارائه به مالک

D

مراجعه به اداره کل اوقاف و امورخیریه ،ارائه
نامه استعالم و پیگیری دریا ت پاسخ
تعیین تکلیف ملک موضوع نامه برحسب
نوع درخواست متقاضی از شهرداری

تکمیل یلد سهم خدمات )مشمول یا
غیرمشمول( جهت وصول در اداره درآمد

محاسبه مساحت موردمسیر ملک و
مساحت باقیمانده پس از کسر موردمسیر

خیر

آیا در گزارش بازدید
مساحت وضع موجود ازسندملک
خیلی بیشتر است؟
بلی

تهیه نامه رسیدگی به اضا ه مساحت ملک
و ارسال به مدیریت امالک شهرداری

E

رآیند روش
امالک و اراضی

کد مدرک :
شماره ويرايش :
شماره صفحه :

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )توسعه و معابر(04 -

D-__-2-1-01

گیشه استعالمات

گیشه شهرداری الکترونیک

واحد امالک

اداره درآمد

سازمانهای خدماترسان

)اداره ن و شهرسازی شهرداری منطقه(

)اداره ن وشهرسازی شهرداری منطقه(

)شهرداری منطقه(

)اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه(

)سازمان قطارشهری /شرکت برق /اداره اوقاف(

E

بل

آيا درخواست مالک
مربوط به ساخت و ساز در ملک
موردنظر است؟
خیر

تکمیل یلد ابعاد باقیمانده ملک پس از
اعمال موردمسیر يا بدون نیاز به موردمسیر

تکمیل یلدهای طول عقب نشین و عرض
گذراصالح در رم بروکف وذخیره اطالعات

اداره
درآمد

آيا درخواست ،جزء
موارديست که بايد به سرعت پاسخ
داده شود؟
اداره شهرسازی

ارجاع به گیشه مربوط به استعالم هاي
که به سرعت پاسخ داده م شوند

رآيند صدور مجوزهای
شهرسازی )شهرسازی(

پايان
تکمیل یلد ابعاد باقیمانده ملک پس از
اعمال موردمسیر يا بدون نیاز به موردمسیر

رآيند محاسبه
عوارض و درآمدها

پايان

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )شهرسازی(01 -
گیشه شهرداری الکترونیک
)اداره ن وشهرسازی شهرداری منطقه(

شروع

متقاض
)مالک یا وکیل قانون وی(

اداره درآمد

واحد امالک

سازمانهای خدماترسان

)اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه(

)شهرداری منطقه(

)سازمان قطارشهری /شرکت برق /اداره اوقاف(

رآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )توسعه معابر(
محاسبه مساحت مفید پالک جهت ساخت
و ساز و تعداد واحدهای مجاز به ساخت

محاسبه مساحت بالکن مجاز و کسر آن از
مساحت برای پیشگیری از بدهکاری نهای

ارجاع پرونده ملک و مالک به اداره درآمد
منطقه جهت پرداخت عوارض
مراجعه مالک به اداره درآمد و پیگیری
محاسبه و پرداخت عوارض ساختمان ملک

رآیند محاسبه
عوارض و درآمدها
رآیند محاسبه
عوارض و درآمدها
ارجاع پرونده درخواست متقاض به گیشه
مبداء پس از پرداخت اولیه عوارض ملک
ثبت اطالعات مالک ،کاربری ،ضابطه ،تعداد
واحد ،مساحت و یش عوارض درموا قتنامه

پرینت دو نسخه موا قتنامه از سیستم و
ارائه به مالک جهت امضاء و اثرانگشت

A

کد مدرک :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

D-__-2-1-01

کد مدرك :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )شهرسازی(02 -

D-__-2-1-01

گیشه شهرداری الکترونیک

متقاضی

محاسب/طراح سازه/طراح تأسیسات

دبیرخانه /واحد اسکن

معاون فنی

)اداره فنیوشهرسازی شهرداری منطقه(

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)مهندس طراح/محاسب عضوسازماننظاممهندسی(

)معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه(

)معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه(

A
امضاء و اثرانگشت موافقت نامه ازسوی مالک
یا وکیل قانونی وی و ارجاع به متصدی گیشه
ارجاع موافقتنامه امضاءشده ازسوی مالک
به معاون فنی منطقه جهت امضاء
امضای موافقت نامه ازسوی معاون فنی
منطقه و ارجاع به دبیرخانه جهت زدن مهر
زدن مهر برجسته روی هر دونسخه
موافقنامه و ارائه یک نسخه به مالک

اسکن نسخه دوم موافقتنامه در واحد اسکن
و بایگانی در پرونده فیزیکی و الکترونیکی
مراجعه به وبسایت  esupشهرداری شیراز و
انتخاب طراح معماری ،سازه و تأسیسات
تایید کسرسهمیه طراحی توسط مهندسین
طراح و محاسب در سایت  esupشهرداری
ارائه کلیه اطالعات و مدارك موردنیاز به
مهندسین طراح و محاسب ازسوی مالک
طراحی و تهیه نقشه های معماری ،سازه و
تأسیسات ملک ازسوی مهندسین طراح
ارائه نقشه های معماری ،سازه و تأسیسات
طراحی شده به متصدی گیشه
کنترل و بررسی سابقه درخواست و اطالعات
موافقت نامه ازسوی متصدی گیشه

B

پایان

د مدینف دانسا لرتنک هرك :
م ینف دانسا لرتنک هر وی ایش :
م ینف دانسا لرتنک هر صفحه :

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )شهرسازی(03 -
گیشه
)اداینف دانسا لرتنک هر

داینف دانسا لرتنک هر الک ونیک
و

ز

داینف دانسا لرتنک هر م طقه(

مقض
)م لک ی و یل ق نون و (

اداینف دانسا لرتنک هر
)مدی یت

ا
ونظ ینف دانسا لرتنک هرتب

د

خمن

اداینف دانسا لرتنک هر

ب زبین )(Checker
داینف دانسا لرتنک هر

ی از(

)ه یک از

زان

داینف دانسا لرتنک هر م طقه(

)مدی یت

ا
ونظ ینف دانسا لرتنک هرتب

D-__-2-1-01

د

خمن

داینف دانسا لرتنک هر

B

خی

آی ملک ،داینف دانسا لرتنک هرا
بیش از 2000م م بع مس حت ی 6
قف م ب د؟
بل
اینف دانسا لرتنک هرج ع نقشه ملک و دینف دانسا لرتنک هرخوا ت م لک به
و نظ ینف دانسا لرتنک هرت خ م ن
مدی یت
ز و معم ینف دانسا لرتنک هر و
م اجعه به مع ونت
پیگی اخذ ت ییدیه د چه مح ب ت

آی د نظ ینف دانسا لرتنک هرتب
خ من
ط حینف دانسا لرتنک هریز

اینف دانسا لرتنک هرج ع نقشه ه معم ینف دانسا لرتنک هر ملک
به یک از ب زبین)(Checkerه م طقه
اعالم ای ادات نقشه معم ینف دانسا لرتنک هر و اصالح ت
موینف دانسا لرتنک هردنی ز به م لک ج ت اصالح نقشه

اینف دانسا لرتنک هرائه ب گ او د چه مح ب ت م و
امض ء د به م لک ج ت م اجعه به م طقه

اعالم اصالح ت موینف دانسا لرتنک هردنی ز و ای ادات نقشه
ه معم ینف دانسا لرتنک هر به م د ین ط اح و مح ب
اصالح نقشه مط بق نظ ب زبین )(Checker
م طقه و اینف دانسا لرتنک هرائه نقشه ه اصالح به م لک

C

اینف دانسا لرتنک هرائه نقشه ه اصالح د مط بق نظ ات
اصالح اعالم د به ب زبین ج ت ب ینف دانسا لرتنک هر

خی

آی مس حت ملک
موضوع دینف دانسا لرتنک هرخوا ت پ وانه بیش از
600م م بع ا ت؟
بل
اینف دانسا لرتنک هرج ع نقشه به نم ی د میسیون معم ینف دانسا لرتنک هر
ز و معم ینف دانسا لرتنک هر دینف دانسا لرتنک هر م طقه
مع ونت

E

D

ی از(

کد مدرك :
م ر وی ایش :
م ر صفحه :

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )شهرسازی(04 -
گیشه

دار الکت ونیک
د ا ر من ط ق ه(

)ادار فنیو

متق ضی
)م لک ی وکیل ق نونی و (

رئیس ادار
)مع ونت فنی و

ب بین )(Checker
د ا ر من ط ق ه (

)ه یک ا

ان

دار منطقه(

ب

D-__-2-1-01

بین )) (Checkerکمیسیون معم ر (
ختم ن

)مدی یتکنت لونظ رتب

ی ا(

دا ر

D
نقشه ه ب ا ارائه به ب بین
آم د
کمیسیون معم ر طی حضور در منطقه

ب ر ی نقشه ه معم ر ا و ب بین
کمیسیون معم ر مع ونت در محل منطقه

آی نقشه معم ر
و معم ر
ملک ا نظ
مورد ت یید ا ت؟

ارائه نقشه اصالحی به نم یند کمیسیون
معم ر در منطقه ج ت ب بینی مجدد

خی
اعالم ای ادات نقشه معم ر و اصالح ت
موردنی به م لک ج ت اصالح نقشه

اصالح نقشه مط بق نظ ب بین )(Checker
منطقه و ارائه مجدد نقشه ج ت ب ر ی

E
امض نقشه ه ا و ب بین کمیسیون
معم ر و ارائه به نم یند کمیسیون در منطقه
امض نقشه ا و ب بین منطقه و ارج ع
منطقه ج ت ت یید
به رئیس ادار
اختص ص م ر آلبوم به نقشه ا و
نم یند کمیسیون معم ر و ارائه به م لک
م اجعه به متصد گیشه ر یدگیکنند به
درخوا ت و اعالم م ر آلبوم دری فتی
درجاطالع تم لک،نقشه ،م ر آلبوم،واحد،
پ رکینگ و ط اح ن در ف م ت یید نقشه

F

بلی

کد مدرك :
م ر وی ایش :
م ر صفحه :

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )شهرسازی(05 -
گیشه

دار الکت ونیک
د ا ر من ط ق ه(

)ادار فنیو

متق ضی
)م لک ی وکیل ق نونی و (

رئیس ادار
)مع ونت فنی و

ادار درآمد
د ا ر من ط ق ه (

)ادار درآمد و نو

دار منطقه(

ب

D-__-2-1-01

بین )) (Checkerکمیسیون معم ر (

)مدی یتکنت لونظ رتب

ختم ن

دا ر

ی ا(

F
ارج ع ف م ت یید نقشه ت یه د به ک رت بل
نم یند کمیسیون معم ر در منطقه
دری فت و کنت ل ف م ت یید نقشه و مط بقت
اطالع ت آن ب نقشه ت یید د ا و ب بین

دن م ب جسته رو نقشه ه ا و
نم یند کمیسیون معم ر و ارائه به م لک
منطقه ب
م اجعه به رئیس ادار
درد ت دا تن نقشه ه م د
امض ء ک دن نقشه ه معم ر ملک به
عنوان ب بین دوم و ارائه به م لک
م اجعه به نم یند کمیسیون معم ر در
منطقه و ارائه نقشه ه ت یید د به و
ارائه یک نسخه ا نقشه ه مصوب به م لک
و یک نسخه به گیشه ر یدگی کنند
م اجعه به متصد گیشه ر یدگی کنند به
درخوا ت پس ا تصویب نقشه معم ر
ب یگ نی یک نسخه ا نقشه ه مصوب در
دار منطقه
کمیسیون معم ر

C
ارائه ب گ اول دفت چه مح ب تی ت یید د
و معم ر به گیشه
در مع ونت
اعالم ا تعالم ه موردنی به م لک ج ت
پیگی دری فت و ارائه پ خ ا تعالم

G

پین

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )شهرسازی(06 -
متقاض

گیشه شهرداری الکترونیک
)اداره ن وشهرسازی شهرداری منطقه(

)مالک یا وکیل قانون وی(

دبیرخانه /واحد اسکن

اداره درآمد

بازبین )) (Checkerکمیسیون معماری(

)اداره شهرسازی شهرداری منطقه(

)اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه(

)مدیریتکنترلونظارتبرساختمان شهرداریشیراز(

G
مراجعه به دستگاههای خدماترسان شهری
و ادارات دولت و دریا ت پاسخ استعالم

ارائه پاسخ استعالم های دریا ت از ادارات و
دستگاههایاجرای مرتبط به متصدی گیشه
ارسال نامه های پاسخ استعالم به دبیرخانه
جهت قرارگیری در پرونده الکترونیک
اسکن مدارك ارسال از گیشه الکترونیک و
درج در پرونده الکترونیک پالك مربوطه
بررس تکمیل استعالم های الزم و ارجاع
پرونده به ادارهدرآمد پساز تکمیلاستعالمها

رآیند محاسبه
عوارض و درآمدها
رآیند دریا ت
و کنترل درآمدها
انجام تاییدات درآمدی و ارجاع پرونده به
گیشه رسیدگ کننده به درخواست
عال شدن آیکن پروانه در سیستم جهت
صدور پروانه موضوع درخواست

رآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )توسعه معابر(

پایان

کد مدرك :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

D-__-2-1-01

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )صدور پروانه(01 -

کد مدرك :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

D-__-2-1-01

دفتر پیشخوان

گیشه صدور پروانه

اداره درآمد

کارشناس بازدید

معاون فنی /رئیس اداره شهرسازی

)دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی(

)اداره فنیوشهرسازی شهرداری منطقه(

)اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه(

)پیمانکار بازدید طرفقرارداد شهرداری منطقه(

)معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه(

شروع

فرآیند صدور مجوزهای

C

شهرسازی )ثبت درخواست(

فرآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )گردش پرونده(
فرآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )کارشناسی(
فرآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )توسعه و معابر(
فرآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )شهرسازی(
فرآیند محاسبه
عوارض و درآمدها
فرآیند دریافت و
کنترل درآمدها

D

صدور پیش نویس پروانه و ارجاع به معاون
فنی منطقه یا رئیس شهرسازی جهت تایید
بررسی پیش نویس پروانه با مراجعه به
سوابق گردش پرونده و بایگانی اطالعات

آیا پیش نویس
تهیه شده پروانه ،بدون ایراد و قابل
تایید است؟
بلی
تایید نسخه پیش نویس پروانه ساختمانی و
ارجاع به کاربر گیشه

A

B

خیر

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )صدور پروانه(02 -

کد مدرك :
شمار ویرایش :
شمار صفحه :

D-__-2-1-01

متقاضی

گیشه شهرداری الکترونیک

دبیرخانه /واحد اسکن

متقاضی

مدیر منطقه /معاون فنی

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)ادار فنیوشهرسازی شهرداری منطقه(

)ادار شهرسازی شهرداری منطقه(

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه(

B
ارجاع پروند و پیش نویس به کاربر گیشه
پروانه ساختمانی جهت رفع ایرادات
بررسی اشتباهات و ایرادات اعالم شد در
پیش نویس پروانه ازسوی کاربر گیشه

بلی

آیا کاربرگیشه پروانه،
دسترسی الزم جهت اصالح ایرادات
پیش نویس را دارد؟
خیر
ارجاع پروند به کارتابل مسؤول مرحله
مرتبط با ایراد اعالم شد در پیش نویس

C
اصالح اشتباهات قابل دسترسی ازسوی
کاربرگیشه و ارجاع مجدد به معاون فنی

D

A
صدور دو نسخه اصلی از پروانه ساختمانی
و ارائه به متقاضی جهت اخذ امضای تایید
مراجعه به معاون فنی /مدیر منطقه و ارائه
دونسخه اصلی پروانه جهت امضاء

E

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )صدور پروانه(03 -

کد مدرك :
ش اره ویرایش :
ش اره صفحه :

D-__-2-1-01

اداره ن ار بر اجرای سا ت ان

گیشه شهرداری الکترونیک

دبیر انه /واحد اسکن

متقاضی

معاون فنی /رئیس اداره شهرسازی

)مدیریتکنترلون ار برسا ت ان شهرداریشیراز(

)اداره فنیوشهرسازی شهرداری منطقه(

)اداره شهرسازی شهرداری منطقه(

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه(

E
امضای هر دو نسخه پروانه سا ت انی و
ارجاع به دبیر انه جهت زدن مهربرجسته
ارائه دونسخه امضاءشده پروانه سا ت انی
به دبیر انه جهت زدن مهر برجسته
زدن مهر برجسته روی هردونسخه پروانه و
ارائه نسخه اصلی به مالک با احراز هویت
دریافت پروانه سا ت انی و اجرای ع لیا
احداث ،توسعه یا تع یر بنا

فرآیند ن ار بر
اجرای سا ت ان

پایان

اسکن نسخه دوم پروانه در واحد اسکن و
بایگانی درپرونده فیزیکی /الکترونیکی ملک

پایان

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )صدور پاسخ استعالمها(01 -

کد مدرك :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

D-__-2-1-01

دفتر پیشخوان

گیشه صدور پروانه

اداره درآمد

کارشناس بازدید

معاون فنی /رئیس اداره شهرسازی

)دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی(

)اداره فنیوشهرسازی شهرداری منطقه(

)اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه(

)پیمانکار بازدید طرفقرارداد شهرداری منطقه(

)معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه(

شروع

فرآیند صدور مجوزهای

شهرسازی )ثبت درخواست(

فرآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )گردش پرونده(
فرآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )کارشناسی(
فرآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )توسعه و معابر(
فرآیند محاسبه
عوارض و درآمدها
فرآیند دریافت و
کنترل درآمدها
بررسی کلی اطالعات در نامه آماده شده
برای پاسخ به استعالم ازسوی کاربرگیشه

آیا اطالعات
درج شده در نامه پاسخ به استعالم،
صحیح است؟

بلی

خیر

آیا کاربرگیشه،
دسترسیالزم جهت اصالح اطالعات
پاسخ استعالم را دارد؟
خیر
ارجاع پرونده به کارتابل مسؤول مرحله
مرتبط با ایراد اعالم شده در پیش نویس

A

خیر

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )صدور پاسخ استعالمها(02 -

کد مدرك :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

D-__-2-1-01

دفتر پیشخوان

گیشه صدور پروانه

دبیرخانه /واحد اسکن

متقاضی

معاون فنی /رئیس اداره شهرسازی

)دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی(

)اداره فنیوشهرسازی شهرداری منطقه(

)اداره شهرسازی شهرداری منطقه(

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه(

A
اصالح اطالعات ملک و پرینت دونسخه نامه
پاسخ به استعالم و ارائه به مالک
مراجعه به معاون فنی /رئیس اداره
شهرسازی و ارائه نامه پاسخ استعالم
امضای دونسخه نامه پاسخ استعالم و ارائه به
مالک جهت مراجعه به دبیرخانه
ارائه دونسخه امضاءشده پروانه ساختمانی
به دبیرخانه جهت زدن مهر برجسته
زدن مهر برجسته روی هردونسخه نامه
پاسخ استعالم و ارائه یک نسخه به مالک
دریافت نامه پاسخ استعالم و ارائه به مرجع
متقاضی استعالم از شهرداری
اسکن نسخه دوم نامه پاسخ استعالم و
بایگانی درپرونده فیزیکی /الکترونیکی ملک

پایان

پایان

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )صدور گواهیها و مجوزها(01 -

کد مدرك :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

D-__-2-1-01

دفتر پیشخوان

گیشه صدور پروانه

اداره درآمد

کارشناس بازدید

معاون فنی /رئیس اداره شهرسازی

)دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی(

)اداره فنیوشهرسازی شهرداری منطقه(

)اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه(

)پیمانکار بازدید طرفقرارداد شهرداری منطقه(

)معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه(

شروع

فرآیند صدور مجوزهای

C

شهرسازی )ثبت درخواست(

فرآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )گردش پرونده(
فرآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )کارشناسی(
فرآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )توسعه و معابر(
فرآیند صدور مجوزهای
شهرسازی )شهرسازی(
فرآیند محاسبه
عوارض و درآمدها
فرآیند دریافت و
کنترل درآمدها

D

صدور دونسخه پیش نویس گوهی /مجوز و
ارجاع به معاون فنی /رئیس شهرسازی
بررسی پیش نویس پروانه با مراجعه به
سوابق گردش پرونده و بایگانی اطالعات

آیا اطالعات مندرج
درنسخه پیش نویس گواهی /مجوز
موردتایید است؟
بلی
تایید نسخه پیش نویس گواهی /مجوز
و ارجاع به کاربر گیشه جهت صدور

A

B

بلی

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )صدور گواهیها و مجوزها(02 -

کد مدرك :
شمار ویرایش :
شمار صفحه :

D-__-2-1-01

دفتر پیشخوان

گیشه شهرداری الکترونیک

دبیرخانه /واحد اسکن

متقاضی

مدیر منطقه /معاون فنی

)دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی(

)ادار فنیوشهرسازی شهرداری منطقه(

)ادار شهرسازی شهرداری منطقه(

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه(

B
ارجاع پروند و پیش نویس به کاربر گیشه
مرتبط جهت اصالح اشتباهات گواهی/مجوز
بررسی اشتباهات و ایرادات اعالم شد در
پیشنویس گواهی /مجوز ازسوی کاربرگیشه

بلی

آیا کاربرگیشه،
دسترسی الزم جهت اصالح ایرادات
پیش نویس را دارد؟
خیر
ارجاع پروند به کارتابل مسؤول مرحله
مرتبط با ایراد اعالم شد در پیش نویس

C
اصالح اشتباهات قابل دسترسی ازسوی
کاربرگیشه و ارجاع مجدد به معاون فنی

D

A
صدور دو نسخه اصلی گواهی /مجوز و
ارائه به متقاضی جهت اخذ امضای تایید
مراجعه به معاون فنی /مدیر منطقه و ارائه
دونسخه اصلی گواهی /مجوز جهت امضاء

E

فلوچارت فرآیند صدور مجوزهای شهرسازی )صدور گواهیها و مجوزها(03 -

کد مدرك :
شماره ویرایش :
شماره صفحه :

D-__-2-1-01

دفتر پیشخوان

گیشه شهرداری الکترونیک

دبیرخانه /واحد اسکن

متقاضی

معاون فنی /رئیس اداره شهرسازی

)دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی(

)اداره فنیوشهرسازی شهرداری منطقه(

)اداره شهرسازی شهرداری منطقه(

)مالک یا وکیل قانونی وی(

)معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه(

E
امضای هر دو نسخه گواهی /مجوز و
ارجاع به دبیرخانه جهت زدن مهربرجسته
ارائه دونسخه امضاءشده گواهی /مجوز
به دبیرخانه جهت زدن مهر برجسته
زدن مهر برجسته روی هردونسخه گواهی/
مجوز و ارائه نسخه اصلی به مالک
دریافت گواهی /مجوز و استفاده از آن
اسکن نسخه دوم گواهی /مجوز و
بایگانی درپرونده فیزیکی /الکترونیکی ملک

پایان

پایان

