كدQMS-RP-47 :

صدير پرياوٍ ساختماوی ي اصالحیٍ

معاونت برنامه ریسی و توسعه

شمارٌ بازوگري0-1 :

مدیریت آموزش ،تشکیالت و بهبود روشها

َدف فرآيىد :

صذٍس پشٍاًِ ساختواًی ٍ اصالحیِ

متًلی فرآيىد :

هعاًٍت شْشساصی ٍ هعواسی هٌطمِ
مديريتی

وًع فرآيىد :

پشتیباوی

اصلی

مىابع مًرد ویاز

اطالعاتی:

ضَابط شْشساصی ٍ هعواسی هصَب شَسای شْشٍ-صاست وشَس ٍ هابمی هشاجع لاًًَی

فیسيكی :

ٍسیلِ ایاب ٍ رّاب-اتاق واس-هیض ٍ صٌذلی-پشیٌتش-هاشیي حساب-سایش لَاصم اداسی-هتش-سخت افضاس ٍ ًشم افضاس

اوساوی :

ًمشِ بشداس -واسشٌاس شْشساصی ٍ ساختواًی-دسآهذ ٍ ًَساصی -صذٍس-اهالن-حمَلی

ساير :

ایٌتشًت-شبىِ داخلی شْشداسی

يريدي
عىًان يريدي (َا)
1

خريجی َا
عىًان خريجی (َا)

از فرآيىد (َا)
1

دسخَاست صذٍس پشٍاًِ ٍ اصالحیِ
شاخصَاي كمی  /معیارَاي كیفی

1

تعذاد پاسخ بِ استعالم ّا * 111

بٍ فرآيىد (َا)

صذٍس هجَص پشٍاًِ ٍ اصالحیِ
حد مطلًب

ديرٌ تىايب پايش ي اودازٌ گیري

%91

هاّاًِ

تعذاد دسخَاست استعالم
2

صهاى

 7سٍص واسی هٌَط بِ ًذاشتي تخلفات ساختواًی

هاّاًِ

3

دسصَست واهل بَدى هذاسن هشاحل  1تا  6ظشف  48ساعت

%91

هاّاًِ

مستىدات اجراي پشتیبان(دستًرالعمل/آيیه وامٍ ي )...
1

ضَابت شْشساصی ٍ هعواسی هصَب شَسای شْش

4

طشح تفصیلی ٍ جاهع

2

ابالغیِ ّای حَصُ هعاًٍت شْشساصی ٍ هعواسی

5

هصَبات وویسیَى هاُ پٌج

3

ضَابط طشح ّای تفصیلی شْش اَّاص ()%11

شْشًٍذ گشاهی
هعاًٍت بشًاهِ سیضی ٍ تَسعِ شْشداسی اَّاص اص طشیك
شواسُ تلفي1611-3334887 :
پست الىتشًٍیهplanning@ahvaz.ir :
آهادُ دسیافت ًظشات ،پیشٌْادات ٍ اًتمادات شوا دس سابطِ باا فرایند صددر ررراهدس خدمانیمه ر
اصالحیس ٍ هحوه اجرای آن د منمطق هی باشذ.

فو م

صدر ررراهس خمانیمه ر اصالحیس
ششٍ
1

هشاجعِ بِ ٍاحذ صذٍس ٍ اخز ًَبت واسشٌاسی
2
باصدیذ ٍ تٌظین گضاس
3
اظْاس ًظش ٍاحذ شْشساصی
4

5

حمَلی ٍ اهالن

ٍاحذ صذٍس اخز
استعالم ّای هشبَطِ

وویسیَى هادُ صذ

6

پ

اسجا تَسط هس َ ساختواًی دس
صَست ًیاص

ًَساصی

دسآهذ

ه اسبات

اص اسا ِ پاسخ استعالم ّا صذٍس فشم تْیِ ًمشِ تَسط شْشساصی دس ّواى سٍص
7
هشاجعِ بِ دفاتش هٌْذسی جْت تْیِ ًمشِ ٍ گَاّی اه ا فشم تعْذ ًظاست دس
دفاتش بت اسٌاد
8

ت َیل ًمشِ ّای تْیِ شذُ بِ ٍاحذ شْشساصی هٌطمِ جْت وٌتش ٍ تطبیك با
ضَابط شْشساصی ظشف هذت ساعت
9
هشاجعِ بِ ٍاحذ صذٍس جْت اخز استعالم ّای بیوِ ،آت

ًشاًی ٍ  ...دس ّواى سٍص

10
هشاجعِ بِ هس َ ساختواًی ٍ اسجا دسصَست ًیاص بِ ٍاحذّای صیش دس ّواى سٍص

حمَلی ٍ اهالن

وویسیَى هادُ صذ

ٍاحذ ه اسبات جْت اًجام
ه اسبات دسّواى سٍص

12
اسا ِ فی

ًَساصی جْت صذٍس
فی دس ّواى سٍص

دسآهذ جْت صذٍس
فی دسّواى سٍص

باًه
13

پشداختی بِ دسآهذ ٍ ًَساصی جْت تاییذ ٍصَ عَاس
14

ٍاحذ صذٍس جْت تشىیل پشًٍذُ ٍ ت َیل هذاسن ٍ اخز سسیذ
15
پ

اص سٍص هشاجعِ بِ ٍاحذ صذٍس جْت دسیافت پشٍاًِ ساخت
پايان

صٌذٍق دسصَست تماضای
هشتشی جْت تمسیط

