
 

 اجراییروش

 یعمرانپروژهطراحی و  طالعاتم

 P-__-3-1-01 کد مدرک:

 00 ویرایش:شماره

 4از  1 شماره صفحه:
 

 00/00/0000 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 22/04/1932 تاریخ اولین صدور :

 

 : هدف -1

-مطابقهای عمرانی پروژهو برآورد  ، مترهمطالعات، طراحی هایفازکردن رویه اجرای مشخص اجراییروشهدف از تدوین این 

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

 دامنه کاربرد : -2

سازی، سازی، ترافیکی، پلمحوطهسبز، های فاضیشامل پروژهشهری عمرانهای ها و پروژهکلیه طرح رآیندفدامنه کاربرد این 

 گیرد.برمی را در منطقهشهرداری سطح در آسفالت معابر و غیره

 : تعاریف و اصطالحات -3

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

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

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

ترین این شوند. مهمیده مینام« حوزه تخصصی»اجرایی به اختصار ها ارتباط دارد و در این روشطورمستقیم با آن

ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، سازمان اند از، معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز، سازمان حملها عبارتحوزه

 سبز.ها و فضایپارک

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

 شود.نامیده می« مجری پروژه»اجرایی به اختصار روژه را برعهده دارد و در این روشاجرای پ

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

و بر اجرای پروژه ازسوی پیمانکار  صورت روزانه از آن بازدید کردهو مستقیم درمحل اجرای پروژه حضورداشته ویا به

 شود.نامیده می« دستگاه نظارت مقیم»اجرایی به اختصار مجری پروژه نظارت دارد، و در این روش

نیاز به حضور درمحل یا نظارت مستقیم بر معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز که بدون دستگاه نظارت عالیه : -

نیاز( بر عملکرد های کارکردموقت و کارکردقطعی )درصورتوضعیترسی صورتمراحل اجرای پروژه، با کنترل و بر



 

 اجراییروش

 یعمرانپروژهطراحی و  طالعاتم

 P-__-3-1-01 کد مدرک:

 00 ویرایش:شماره

 4از  2 شماره صفحه:
 

 00/00/0000 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 22/04/1932 تاریخ اولین صدور :

 

« دستگاه نظارت عالیه»اجرایی به اختصار دستگاه نظارت مقیم و پیمانکار مجری پروژه نظارت کرده و در این روش

 شود.نامیده می

احداث معابر،  کردن آسفالت سازی،تونل سازی،کشی، پلهای خیابانمل پروژهاششهری های عمرانپروژه پروژه : -

شوند، و در این ، که توسط پیمانکار اجرا میهای عابرپیاده و غیرهساخت پل ترافیکی،های احداث طرحسبز، فضای

 شوند.نامیده می« پروژه»اجرایی به اختصار روش

 : ها و اختیاراتمسؤولیت -4

 است. طقهمن هرداریشعمران  برعهده واحداجرایی مسؤولیت اجرای این روش -

 اجرایی منطقه است.برعهده معاون ه،اجرایی درسطح شهرداری منطقاجرای این روشبر حسنمسؤولیت نظارت -

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

 سبز و ... است.ها و فضایوعمرانی، سازمان ترافیک، سازمان پارکعاونت فنیعمرانی، ازجمله، مموضوع پروژه

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

 است. شهرداری شیراز وعمرانیفنیمعاونت 

 : مراجع -5

 ر و شهرداری.مجموعه قوانین و مقررات شه -

 : شرح روش -6

 (.D-__-3-1-01« )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. درصورتیمناطق ابالغ می عمرانی را تعیین و به کلیهطراحی پروژه

عمرانی را به اداره هماهنگی عمران است نتایج مطالعات و طراحی پروژهشده باالتر باشد، واحد عمران منطقه موظفتعریف

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



 

 اجراییروش

 یعمرانپروژهطراحی و  طالعاتم

 P-__-3-1-01 کد مدرک:

 00 ویرایش:شماره

 4از  9 شماره صفحه:
 

 00/00/0000 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 22/04/1932 تاریخ اولین صدور :

 

 : ستنداتم -7

 مدارک زیرمجموعه : -7-1

 (.D-__-3-1-01« )10~10-(مطالعات و طراحیاجرای پروژه عمرانی )ریزی و طرح فرآیند فلوچارت» -

 سوابق کیفیت : -7-2

ف
دی

ر
 

 نوع سابقه مشخصات فرم / سابقه
 محل بایگانی مسؤول بایگانی

 مدت بایگانی
 کاغذی یالکترونیک کد عنوان )سال(

 √  F-__-3-1-01 درخواست عملیات عمرانی 1
 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پرونده پروژه

 ازسال پس2

 پایان پروژه

 √  F-__-3-1-02 درخواست بررسی و تایید طرح عمرانی 2
 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پروژهپرونده مطالعات

 ازسال پس9

 پایان پروژه

 √  F-__-3-1-03 رهبرگ ریزمت 9
 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پروژهپرونده مطالعات

 ازسال پس2

 پایان پروژه

 √  F-__-3-1-04 فرم برآورد مالی پروژه 4
 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پروژهپرونده مطالعات

 ازسال پس2

 پایان پروژه

 √  F-__-3-1-05 فرم تایید برآورد اولیه 5
 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پروژهپرونده مطالعات

 ازسال پس9

 پایان پروژه

 √  F-__-3-1-06 فرم اعالم سهم مشارکت مردمی 6
 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پرونده پروژه

 ازسال پس2

 پایان پروژه

 √  F-__-3-1-07 ریزی طراحی و تکوینفرم طرح 7
 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پروژهپرونده مطالعات

 ازسال پس9

 پایان پروژه

8 
 های تصدیقها و خروجیفرم ورودی

 طراحی و تکوین
F-__-3-1-08  √ 

 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پروژهپرونده مطالعات

 ازسال پس9

 پایان پروژه

3 
 فرم درخواست تغییر در

 طراحی و تکوین
F-__-3-1-09  √ 

 دفتردار

 واحد عمران

 -حد عمرانوا

 پروژهپرونده مطالعات

 ازسال پس9

 پایان پروژه

10 
 گذاریصورتجلسه بازنگری و صحه

 طراحی و تکوین
F-__-3-1-10  √ 

 دفتردار

 واحد عمران

 -واحد عمران

 پروژهپرونده مطالعات

 ازسال پس9

 پایان پروژه

 

 : مدارک مرتبط -7-9



 

 اجراییروش

 یعمرانپروژهطراحی و  طالعاتم

 P-__-3-1-01 کد مدرک:

 00 ویرایش:شماره

 4از  4 شماره صفحه:
 

 00/00/0000 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 22/04/1932 تاریخ اولین صدور :

 

 (.P-0-3-0-01« )یهای مردمدریافت و پیگیری گزارشاجرایی روش» -

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

 (.P-P-2-2-01« )سالیانهتدوین بودجه راهبری اجرایی روش» -

 (.P-__-1-2-01« )اعتبار و کنترل مینتأاجرایی روش» -

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

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

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

 (.P-__-0-4-01« )مدیریت امالک و اراضی اجراییروش» -

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

 : تغییرات در سند -8

 الصه تغییرخ مرجع / علت تغییر تاریخ تغییر

   

   

 


