فرآیند مدیریت منابع و زیرساخت ها
نوع فرآیند

 اصلی

 پشتيبانی

نوع مدرک

 روش اجرایی

 دستورالعمل

عنوان مدرک

کنترل زیرساخت ها و تجهيزات

كد مدرک

PR/003/017

شماره ویرایش

10

تاریخ ویرایش

0930/01/10

تعداد صفحه

19

عنوان

تهيه كننده

تایيد كننده

تصویب كننده

نام ونام خانوادگي

علی اکبر خاکپور

محمدهادی سخن سنج

علی یوسف زاده

سمت

رئیس امور اداری

معاون مالی و اداری

شهردار منطقه

محل مهر
كنترل مدرک

دبيرخانه

تاریخ و امضا
فهرست تغييرات :
شماره ویرایش

تاریخ ویرایش

صفحات ویرایش شده

خالصه تغييرات داده شده

00

0931/01/10

-

-

00

0930/01/10

تمام صفحات

اصالح روش اجرایی  ،فلوچارت ها و فرم ها

کارشناس محترم کيفيت :
کلیه مدارک  ،مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت تحت کنترل دبیرخانه سیستم مدیریت کیفیت شهرداری مشهد می باشد هرگونه تهیه  ،ویرایش وتوزیع

مدارک یا تغییر با هماهنگی این دبیرخانه صورت بگیرد.

خيابان شهيد هاشمي نژاد – نبش كوچه شهيد واحدی

تلفن  8200 - 2228800 - 4نمابر 8200 – 2220822

Web Site :Zone3.Mashhad.ir
E-Mail : Zone3@Mashhad.ir

تاریخ .............................................. :

دستورالعمل

شماره ............................................ :

کنترل زیرساخت ها و تجهيزات
كد مدرك PR/003/017 :

شماره ويرايش 00 :

پیوست .......................................... :
صفحه 0 :
تاريخ ويرايش 0930/00/0 :

منطقه سه  ،منطقه ای مناسب برای گردشگری  ،مستعد برای سرمایه گذاری

خيابان شهيد هاشمي نژاد – نبش كوچه شهيد واحدی

تلفن  8200 - 2228800 - 4نمابر 8200 – 2220822

Web Site :Zone3.Mashhad.ir
E-Mail : Zone3@Mashhad.ir

باسمه تعالی
- 0هدف :
ارائه دستورالعملی جهت نگهداری و کنترل زیرساختها از لحاظ نگهداری  ،تعمیرات و کالیبراسیون
- 2دامنه كاربرد :
کلیه زیر ساخت ها شامل تاسیسات  ،ساختمانها  ،تجهیزات اداری و تجهیزات اندازه گیری و پایش موجود در سطح منطقه کاربرد دارد .

- 9مسئوليت ها :
مسئولیت اجرای این روش در حوزه کالیبراسیون بر عهده مسئول فرآیند استفاده کننده از تجهیزات مي باشد.
مسئولیت اجرای این روش در حوزه نگهداری و تعمیرات بر عهده مسئول تاسیسات با نظارت رئیس امور اداری مي باشد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرا بر عهده کارشناس کیفیت منطقه مي باشد.
- 4تعاریف و اصطالحات :
کلیه تعاریف و اصطالحات گویا بوده و نیاز به تعریف ندارد.

- 5مدارک ذیربط:
ثبت اطالعات تجهیزات اندازه گیری و پایش

FR/003/425

لیست زیر ساختها

FR/003/426

درخواست تعمیرات

FR/003/427

- 6روش اجرا:
مطابق فلوچارت های ذیل می باشد.

تاریخ .............................................. :

دستورالعمل

شماره ............................................ :

کنترل زیرساخت ها و تجهيزات
خيابان شهيد هاشمي نژاد – نبش كوچه شهيد واحدی

تلفن  8200 - 2228800 - 4نمابر 8200 – 2220822

پیوست .......................................... :
صفحه 1 :

Web Site :Zone3.Mashhad.ir
E-Mail : Zone3@Mashhad.ir

كد مدرك PR/003/017 :

تاريخ ويرايش 0930/00/0 :

شماره ويرايش 00 :

منطقه سه  ،منطقه ای مناسب برای گردشگری  ،مستعد برای سرمایه گذاری

باسمه تعالی
شرو

ري

امور ادار

شناسایي تجهیزات موجود در منطقه

A

تعمیرات

تجهیزات موجود در منطقه

نیاز به نگهداری دارند
یا تعمیرات

نگهداری
ري

امور ادار

شناسایي تامین کنندگان مورد تایید جهت نگهداری
تجهیزات

روش اجرای خرید

معاو مالی و ادار
عقد رارداد با تامین کنندگان

ري

امور ادار

هماهنگي با تامین کننده برای انجا امور نگهداری
طب رارداد

راردا نگهداری تجهیزات

پایا
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تلفن  8200 - 2228800 - 4نمابر 8200 – 2220822

Web Site :Zone3.Mashhad.ir
E-Mail : Zone3@Mashhad.ir

تاریخ .............................................. :

دستورالعمل

شماره ............................................ :

کنترل زیرساخت ها و تجهيزات
كد مدرك PR/003/017 :

شماره ويرايش 00 :

پیوست .......................................... :
صفحه 9 :
تاريخ ويرايش 0930/00/0 :

منطقه سه  ،منطقه ای مناسب برای گردشگری  ،مستعد برای سرمایه گذاری

باسمه تعالی
A

کاربر
درخواست تعمیر تجهیزات

معاو

فر درخواست تعمیرات

مالی و ادار

تعیین مجری تعمیرات و انجا ا دامات

پایا

نیاز به استفاده از تامین
کننده مي باشد

ز

معاو

مالی و ادار

درخواست خرید تعمیرات از تامین کننده مجاز

روش اجرای خرید

کارپرداز
انت ا

تامین کننده و عقد رارداد

کاربر و درخواست کنند تعميرات
تایید تعمیرات انجا شده

گزارش تعمیرات

تعمیرات مورد تایید
مي باشد

کاربر و درخواست کنند تعميرات
اعال به تامین کننده جهت انجا ا الحات مورد
نیاز

پایا
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