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

شناسنامه فرآیند
كد مدرك PI/003/402 :

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

تاريخ ويرايش 0930/01/0 :

شماره ويرايش 10 :

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

باسمه تعالي
نام فرآیند :نظارت بر پروژه های عمرانی  ،ترافیکی ،
خدمات شهری و فضای سبز

نوع فرآیند:

پشتیبانی  اصلی

هدف/مقصود فرآیند :اجرای پروژه های عمرانی  ،ترافیکی  ،خدمات شهری و فضای سبز طبق قرارداد

دامنه کاربرد فرآیند :کلیه پروژه های عمرانی ،فضای سبز،
ترافیکی و خدمات شهری سطح منطقه

مستندات مرتبط :روش های اجرایی نظارت بر پروژه های عمرانی ،ترافیکی ،فضای سبز و خدمات شهری

منابع  :تجهیزات زیر ساخت ها و نیروی انسانی

سوابق مرتبط :دفترچه پیمان – قرارداد – شرح خدمات – فرم های مرتبط

متولی فرآیند :ادارات فنی عمران ،خدمات شهری ،فضای سبز و ترافیک

نام ناظر فرآیند :شهردار منطقه

مسئول تغییر و به روز آوری :رئیس هر یک از ادارات مرتبط

ورودی فرآیند:
ردیف

خروجی های فرآیند:
ورودی

ردیف

از

خروجی

1
2

کاال

انبار

پیمانکار  +دفترچه پیمان

خرید

1
2

صورت وضعیت پیمانکاران

3

بودجه مصوب (هرطرح)

مالی

3

گزارش عدم انطباقهای پروژه

4

قرارداد و شرح خدمات پیوست آن

امور قرارداد ها

4

به

پروژه تکمیل شده

دستگاه بهره بردار (فنی عمران،خدمات شهری ،فضای سبز و ترافیک)
مالی
پیمانکاران

تعاریف و اصطالحات :مطابق با روش اجرایی عنوان شده است
شاخص های پایش و اندازه گیری:
ردیف

شاخص پایش و اندازه گیری

معیار پذیرش

مسئول پایش و اندازه گیری

دوره پایش و اندازه گیری

نوع گزارش

1

درصد پیشرفت فیزیکی پروژه

حداکثر انحراف %22

رئیس ادارات مرتبط

شش ماهه

گزارش کتبی و MSP

2
3
4
فعالیتهای اصلی:
نام و نام خانوادگی تهیه کننده فرم:
امضاء و تاریخ:

طهماسبی
رئیس خدمات شهری

قربانزاده
رئیس فضای سبز

یزدیانی
رئیس فنی و عمران

خيابان شهيد هاشمي نژاد – نبش كوچه شهيد واحدی

تلفن  8200 - 2228800 - 4نمابر 8200 – 2220822

حسن زاده رحمانی

نام و نام خانوادگی تایید کننده:

حمل ونقل و ترافیک

امضاء و تاریخ:

کافی نیا
معاون اجرایی

نام و نام خانوادگی تصویب کننده:
امضاء و تاریخ:

یوسف زاده
شهردار منطقه
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