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فرآیند نظارت بر فضای سبز
نوع فرآیند

اصلی

 پشتيبانی

نوع مدرک

 روش اجرایی

 دستورالعمل

عنوان مدرک

کنترل و نظارت بر امور فضای سبز

كد مدرک

PR/003/016

شماره ویرایش

10

تاریخ ویرایش

0930/01/10

تعداد صفحه

10

عنوان

تهيه كننده

تایيد كننده

تصویب كننده

نام ونام خانوادگي

احمد قربانزاده

حمیدرضا کافی نیا

علی یوسف زاده

سمت

رئیس اداره فضای سبز

معاون اجرائی

شهردار منطقه

محل مهر
كنترل مدرک

دبيرخانه

تاریخ و امضا
فهرست تغييرات :
شماره ویرایش

تاریخ ویرایش

صفحات ویرایش شده

خالصه تغييرات داده شده

00

0930/01/10

-

تهیه و تدوین روش اجرائی و اصالح فلوچارت

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

روش اجرایی

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

کنترل و نظارت بر امور فضای سبز
كد مدرك PR/003/016 :

شماره ويرايش 00 :

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

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

باسمه تعالی
 .0هدف :
تشريح فرايندهاي احداث  ،توسعه  ،نگهداري يا بازپيرايي فضاي سبز سطح منطقه وفعاليتهاي خاص مرتبط با فضاي سبز مي باشد
 .2دامنه كاربرد :
اين روش جهت كليه فضاهاي سبز موجود در سطح منطقه كاربرد دارد .
 .9مسئوليت ها :
مسئوليت اجراي اين روش بر عهده ناظرين مقيم هر ناحيه مي باشد
مسئويت نظارت بر حسن اجرا بر عهده مسئول فضاي سبز منطقه مي باشد
 .4تعاریف و اصطالحات :
باز پيرايي فضاي سبز عبارتست از هر گونه تغيير در وضع موجود فضاي سبز
 .5مستندات مرتبط :
 PI-003-401شناسنامه نظارت بر پروژه هاي عمراني  ،ترافيکي  ،خدمات شهري و فضاي سبز
 FR-003-311كميسيون ماده -00تقاضاي مجوز قطع يا انتقال درخت
 FR-003-316جدول ضرائب ابنيه
 FR-003-317جدول ضرائب فضاي سبز
 FR-003-318صورتجلسه
 FR-003-319فرم بازديد روزانه
 FR-003-320فرم برنامه آبياري با تانکر
 FR-003-321صورتجلسه تحويل تحول پيمان-جمع بندي
 FR-003-322فرم تعيين جرائم
 FR-003-323صورتجلسه تغيير متره
 FR-003-324فرم 0خالصه گزارش صورت وضعيت
 FR-003-326فرم درخواست گونه هاي گياهي
 FR-003-327فرم ميزان سموم مصرفي
 FR-003-328كميسيون ماده -00خسارت به درختان
 FR-003-330فرم درخواست گل
 FR-003-332خالصه گزارش بررسي صورت وضعيت ماهيانه
 FR-003-333گزارش عملکرد ماهيانه پيمانکاران فضاي سبز
 .6روش اجرا:
مطابق فلوچارت زیر می باشد
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باسمه تعالی
الف) کنترل و نظارت بر امورفضای سبز
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شرو

م ول فضای سبز من
فرم درخواست

درخواست انت ا تامين كننده اجرايي از
امورقراردادها
امور رارداد ا

نامه معرفي و ابال

انت ا تامين كننده اجرايي و معرفي به فضاي سبز
شهردار من
 فرم درخواست -روش اجرايي كنترل و ارزيابي تامين كنندگان

م ول فضای سبز من

تعيين دستگاه نظارت و نمايندگان كارفرما و ابال
به پيمانکار اجرايي

خير

آيا نياز به انت ا دستگاه
نظارت مي باشد

درخواست انت ا تامين كننده جهت نظارت

بلي
امور رارداد ا
انت ا و معرفي دستگاه نظارت

 -نامه و معرفي و ابال قرارداد

/ري

شهردار من

ادار مربو

نامه ابال

ابال حکم نظارت و ارائه به واحد مربو ه

نمایند کارفرما  /م ول فضای سبز
تحويل بسته به پيمانکار توسط اكي نظارت ،
نماينده كارفرما و نقشه بردار )درصورت لزوم(

تامي کنند
صورتجلسه تجهيز كارگاه

تجهيز كارگاه در مدت مقرر )تعيين نيروي انساني ،
مصالح  ،ادوات  ،ماشين آ ت  ،دفتركار و ( ...

تامي کنند
فرم گزارش كار روزانه

شرو بکار مطاب برنامه زمانبندي

A

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

روش اجرایی

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

کنترل و نظارت بر امور فضای سبز
كد مدرك PR/003/016 :

شماره ويرايش 00 :

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

منطقه سه  ،منطقه ای مناسب برای گردشگری  ،مستعد برای سرمایه گذاری
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باسمه تعالی
الف) کنترل و نظارت بر فضای سبز
A

دست ا نظارت

فرم گزارش كار روزانه

نظارت بر اجراي پروژه وتاييد گزارش اجرايي

خير

آيا موارد نق در كار
مشاهده مي شود

بلي
دست ا نظارت
گزارش موارد نامنطب ي نامه و ارائه ي
به نماينده تامين كننده

بلي

نامه كتبي

نس ه

آيا موارد در مدت مقرر
بر ر شده است

خير
دست ا نظارت
اخطاريه

صدور اخطار و ابال به نماينده تامين كننده ي
سه مرحله

تامي کنند
صورت وضعيت

تهيه صورت وضعيت بر اسا پيشرفت فيزيکي و
مالي پروژه و ارسال جهت تاييد

دست ا نظارت و نمایند تامي کنند
بررسي و تاييد صورت وضعيت و ارسال به شهردار
منطقه و نماينده تامين كننده

B

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

روش اجرایی

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

کنترل و نظارت بر امور فضای سبز
كد مدرك PR/003/016 :
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باسمه تعالی
الف) کنترل و نظارت بر امورفضای سبز
B

شهردار من

صورت وضعيت

بررسي و تاييد صورت وضعيت
تامي کنند
تهيه صورت وضعيت تحويل موقت پي از اتمام
پروژهو بر يدن كارگاه
تامي کنند

صورت وضعيت موقت

نامه كتبي

درخواست تحويل موقت پروژه

دست ا نظارت و نمایند کارفرما
بررسي و تحويل موقت پروژه

دست ا نظارت و نمایند کارفرما

خير

اعالم به تامين كننده جهت اصال موارد

آيا تحويل موقت مورد
تاييد است

بلي
تامي کنند
نگهداري پروژه در زمان تحويل موقت و رفع
نواق احتمالي كر شده در صورتجلسه تحويل
موقت و در حين نگهداري

تامي کنند
رفع نواق

احتمالي و درخواست تحويل دائم

پایا
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