


مسئولین تا نفس دارند بایدد بدا ایدن    
مردم خدمت کنند هما مسئولین باید 
در خدمت با مردم از یکدیگر سبقت 
بگیرند ویک نهضت خدمت با مدردم  

 مقام معظم رهبری    .              راه بیاندازند



 تحت را تشکیالتی ساختار حتی و انسانی نیروی سازماندهی اجرایی، فعالیتهای که هستند سازمان هر ارکان مهمترین از فرآیندها
 تعامل در یکدیگر با سیستمی نگرش در و بوده سازمان اساسی اهداف تحقق دنبال به فرآیندها دیگر عبارت به دهند،می قرار تاثیر
  گام اولین فرآیندها مستندسازی لذا کرد، مراجعه فرآیندها به باید ابتدا در اصالح یا تغییر هرگونه از قبل تردید بدون .باشندمی

 وضعیت از درستی درک سازمان کارکنان و مدیر فرآیندها مستندسازی بدون که نیست بودشکی خواهد سازمان بهبود برای
 خدمات کیفیت ارتقاء مشتریان، رضایت به رسیدن برای فرآیندها چگونگی از اطالع بدون و داشت نخواهند خود موقعیت و سازمان

  و نمایدمی مبدل نیافتنی دست هدفی به را اداری اتوماسیون و سازیبهینه و هاهزینه کاهش حتی و سازمان در جاری امور و
  و مجدد مهندسی .است نارضایتی و خدمات کیفیت کاهش آن نتیجه که شودمی تحمیل سازمان به غیرضروری و زیاد هایهزینه

  مشترک فصل فرآیندگرایی مبحث است بدیهی شد خواهد سازمان مدیریت اثربخشی و کارایی افزایش موجب فرآیندها مدلسازی
 ..... و رجوع ارباب تکریم طرح وریبهره سازمانی تعالی کیفیت، مدیریت سیستم قبیل از مدیریتی هایسیستم از بسیاری

  مدیریتی هایسیستم از بسیاری ساخت زیر که نمود ادعا توانمی گردد انجام خوبی به مهم این سازمانی در اگر و باشدمی
   شده سعی  کتابچه این تنظیمی های فرآیند در .است شده تأمین

  و استراتژیک اهداف ، سازمان نهایی هایخروجی و خدمات موجود مقررات و قوانین یا اساسنامه اساس بر سازمان وظایف شرح 
  سازمانها با تعامالت بررسی ، ذینفع طرفهای نیازمندیهای و توقعات ، سازمان اصلی واحدهای وظایف شرح ،  سازمان ماموریتهای

  بپردازیم آن شرح وبه کرده برررسی سازمان موجود ساختهای زیر ،  سازمان اختیار در منابع ، بیرونی
 

 مدیر عامل سازمان           
 رسول حاجی بیگی           

 سخن مدیر عامل 

 بسمه تعالی



   فلوچارتی  شناسناما دفترچا این تکمیل در 
 

 سعی برآن شده 

 
شناسدایی بایتدتی براسدا  گرفتده کده اید  کلیه فرآیندهای تحقق خددت  اجادا  ابتدا برای :  فرآیندها شناسایی 

تبددی  بده  فدی جیداا ( تشدتری)تدا ر خواسد  ا بداج   دو  تدی ذدریرر  توالی اقداتاتی کده ر  سدااتان ردو   

به تاهی  سدااتان و ای  فرآیندها ر  ترحله اول تی بایتتی ر  شناسایی .  تی گررر برجاته  یزی گررر ایشان 

کده ارد  ت دم ر  . تیشددهای خدت   سان که ر  ا تباط تتتقیم با ا باج   و  اس  تو ه ویدهه حام فعالی 

 . اولی  رستو  ای  شناسناته گنااجده شده اس 

 

 

 که . اا جکا  ت م اجتخاج فرآیندها بمنزله تأیید سااتان بر شناسایی رحیح و  اتی و کات  فرآیندهای آن اس 

ر اجتخاج و تصویب فرآیندها تنظیمی اا آ ای  میی راحب جظدران و ت ندسدان تادری  سدااتان اسدتشاره شدده 

 .جمورجد بطو یکه ذس ااتنظیم تدیران و کا شناسان سااتان جتب  به ا رای آن اتشاق جظر راشته وتایید 

 
شناسدناته کده سداختا  آن ر  قتدم   اهنمدای واید  های فرآیندها ر  شناسناته فرآیند تدون گرریده کلیه ویهگی

گدررر، تدی کلیه توضوعاتی اسد  کده بایدد بدرای یدی فرآیندد لحدا  شات   اس  ،چا تی استاجدا ر ا ائه گرریده 

شناسناته فرآیند برای تی تی فرآیندهای سااتان تتدتند گرریدده و کلیده توضدوعا  تندد آ ر  آن  بد  .  باشد

 .شده اس  
 



 هدف فرآیند
 

 تدوی  هدف توا ر ذی   ا تد جظر که ای  سااتان ر  . تی باشداولی   زء شناسناته فرآیند هدف فرآیند 

 . جموره اس راره و ر  شناسناته آن تدون قرا  

تنداطق چ ا گاجده ، تا باعث  ضدای  تی گیرر اس  که ر  ر ون فرآیند اجاا  فعالیت ایی تاحص  هدف اافرآیند 

 . شورسااتاجی یا برون سااتاجی سااتاج ا ، ا گان های رولتی وتشتری ر ون 

 

 ای ششاف و  وش بیان گررر تا سااتان با تطالعه آن بتواجد جقش فرآیند ر  تحقق هدف فرآیند باید بگوجه

 اهداف و تیزان  ضای  یا عد   ضای  ا باج   و  خور  ا تشاهده جماید

 در این شناسنامه فلوچارتی 
 

 ،،تقصدو وری ، تبدأ،خرو ی فرآیند ، جا ر فرآیند ، همکا  فرآیند ، توالی فرآیندها ، تعات  ، به راحب  

 .اا توا ری تیباشد که به آن ر       شد تعالی سااتان عمران اشا ه گرریده اس  



 فلو چارت درخواست های مردمی جهت استفاده از امکانات سازمان 

 نامه جهت رسیدگی ودستور به مدیر عامل

درخواست اهالی برای  
 استفاده امکانات

 (نامه وارده ) ورود و ثبت در دبیرخانه 

هماهنگی با مدیریت فنی و اجرایی 
 جهت بازدید از عملکرد واحد

 نامه اداری ودستور رسیدگی به درخواست
 از طرف شهردار، معاونت فنی ، مناطق چهارگانه  

هماهنگی با واحد ماشین آالت 
 سازمان

 اجرایی معاونت فنی و مدیر فنی واجرایی
مسئول واحدهای اجرای مربوطه جهت 

 رسیدگی و بازدید

هماهنگی با اکیب آزمایشگاه فنی 
 جهت نمونه برداری

 شرح گزارش بازدید مسئول واحد به مدیر عامل محترم  

 ارجاع نامه توسط قسمت دبیر خانه به واحد و مراحل پیگیری

ارائه گزارشات روزانه به دفتر فنی 
 وواحد و تحلیل اطالعات سازمان

 مسئول واحد جهت ثبت در سوابق و رسیدگی و برنامه ریزی توسط عوامل 

اجرا و اتمام عملیات و تحویل به 
 واحد مربوطه بعدی ویا بهر برداری 

دستور رسیدگی به مسئول های اجرایی 
 واحد های تحت نظر

شهرداری استعالم به مناطق جهت دریافت حق وحقوق 
 در صورت درخواست مستقیم اهالی به سازمان



 فلو چارت درخواست های مردمی جهت استفاده از فرآورده های بتنی تولیدی سازمان

 نامه جهت رسیدگی ودستور به مدیر عامل

درخواست اهالی  
برای استفاده از  

فرآورده های بتنی  
 تولیدی

 (نامه وارده ) ورود و ثبت در دبیرخانه 

به مسئول مربوطه واحد فرآورده  
های بتنی سازمان جهت تحویل 

 درخواست

 دفتر فنی جهت برآورد هزینه درخواست

 اجرایی معاون فنی و

به دفتر دار مدیر عامل جهت تنظیم 
 برگ خروج وکنترل و فبش واریزی

 شرح گزارش برآورد و دستوررسیدگی به مدیر عامل محترم  

امور مالی جهت پرداخت هزینه قطعات بتنی 
 تولیدی درخواستی

شرح گزارش برآورد  به  
 معاون فنی و عمرانی

 خروج



 فلو چارت فرآیند عملکردی ناظرین دفتر فنی بر عملکرد پیمانکاران جزء

معاون فنی  ابالغ ناظرین توسط. 1

 واجرایی ومدیر عامل محترم 

زمین وابالغ آن به پیمانکاران  تحویل. 2

 از طرف سر ناظر وناظر مقیم پروژه

پیمانکاران پس از  معرفی

عقد قرارداد توسط واحد 

 امور قراردادها

درخواست پیمانکار جهت بررسی . 12

 صورت وضعیت قطعی

بررسی صورت وضعیت قطعی توسط . 13

و سپس ابالغ آن به معاونت  ناظر پروژه

محترم فنی وعمرانی جهت بررسی واحد 

 رسیدگی و پیمان

درخواست کتبی پیمانکار جهت ابالغ . 14

 تحویل قطعی   

درخواست معرفی سرپرست کارگاه از . 3

برنامه  جانب پیمانکاران و ارائه

 mspزمانبندی طبق نرم افزار 

بررسی و نظارت بر روندپیشرفت کار . 4

 توسط ناظرین 

بررسی واصالح صورت وضایع . 6

وصورتمجالس انجام کار ودستورکارهای 

پروژه توسط ناظرین و  به مربوطه

 ارسال به امور مالی سازمان

صورت مجالس انجام کارو  ابالغ. 7

دستورکارها مربوطه  توسط ناظرین به 

 پیمانکاران

در صورت ) درخواست کتبی پیمانکار . 8

جهت ( توافق مابین کار فرما وپیمانکار 

درصد افزایش مبلغ قرارداد و ابالغ 25ابالغ 

آن توسط ناظرین در صورت صالحدید مدیر 

 عامل 

درخواست کتبی پیمانکار جهت . 10

ابالغ تحویل موقت ونامه ابالغی به 

پیمانکار طبق دعوتنامه از سوی 

موقت پروژه  کارفرما جهت تحویل

   توسط ناظرین وپیمانکاران 

رسیدگی به الیحه تاخیرات در صورت . 9

مجاز یا غیر مجاز بودن پروژه توسط 

 ناظرین

ابالغ تحویل موقت توسط ناظرین به . 11

 پیمانکاران

 مشخص کردن تاریخ دعوتنامه. 15

جهت حضور ناظرین وپیمانکاران جهت 

 تحویل قطعی 

ابالغ تحویل قطعی . 16

 پروژه توسط ناظرین

درخواست کتبی پیمانکار از مدیر . 5

عامل جهت رسیدگی به صورت وضایع 

 انجام کار وصورتمجالس



فلوجارت فرآیند عقد قراردادهای سازمان عمران  
قراردادهاامور        قسمت   

از واحد  اعالم نیاز و تامین اعتبار مربوط

 درخواست کننده

هماهنگی با مدیر عامل ومعاون اجرایی 

سازمانی جهت اخذ مجوز استعالم  بها از 

 پیمانکاران

 معاون مالی واداری به شرح ابالغ -2

 حراست سازمان به شرح ابالغ -3

اخذ استعالم بهاء از پیمانکاران توسط 

 واحد درخواست کننده

درصورتی که پیمانکار به عنوان 

برنده استعالم بها با حداقل قیمت 

اعالم گردد ودارای صالحیت کاری 

نیز باشد مراحل عقد قرارداد به 

 صورت فوق انجام میپذیرد

بازگشایی پاکت های مربوط به استعالم 

 4بهاء توسط  اعضای کمسیون ماده 

 معامالت متوسط، جزء ،عمده  
 به شرح ابالغ مدیر عامل سازمان -1

اخذ ضمانت بانکی یا فیش واریزی به 

حساب جاری سازمان عمران به میزان 

درصد مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت  10

 حسن انجام تعهدات پیمان

تنظیم شرایط خصوصی و تایید آن توسط 

 معاون فنی اجرایی سازمان

ابالغ قرارداد به سازمان های مربوطه و 

 قرارداد( مقیم وعالیه) معرفی ناظرین 

 قرارداد از طریق استعالم بها محدود 
 مراحل عقد قرارداد استعالم بها محدود

اخذ مدارک مربوط به صالحیت کاری 

 پیمانکار

نسخه به طوری  8تنظیم قرارداد به تعداد 

که تمامی صفحات توسط پیمانکار مهر و 
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قراردادهاقسمت امور فلوجارت فرآیند عقد قراردادهای سازمان عمران    

درخواست واحد مربوطه و تهیه تامین 

 اعتبار آن

تنظیم برآورد اولیه ، برگ پیشنهاد 

قیمت، شرایط خصوصی وتائید آن توسط 

 معاون اجرایی سازمان  

انتشار آگهی مناقصه ودرج آن در یکی 

 از جراید کثیرالنتشار

ارسال پاکت های پیمانکاران شرکت 

در مناقصه به حراست شهرداری 

 مرکزی ارومیه

تنظیم نمونه قرارداد که جزء مدارک 

 مناقصه می باشد 

اخذ ضمانت بانکی یا فیش واریزی به 

حساب جاری سازمان عمران به میزان 

درصد مبلغ قرارداد به عنوان  10

ضمانت حسن انجام تعهدات پیمان وارائه 

 قراردادرمربوطه به برنده مناقصه 

در صورتی که برنده مناقصه ضمانت 

نامه حسن انجام تعدات را به میزان 

درصد مبلغ قرارداد میباشد به امور 10

قراردادهای سازمان تحویل دهد ضمانت 

نامه های شرکت در مناقصه تمامی 

پیمانکاران پس از عقد قرارداد با برنده 

 .مناقصه آزاد میگردد

ابالغ قرارداد به سازمان های مربوطه و 

 قرارداد( مقیم وعالیه) معرفی ناظرین 

 قرارداد از طریق  برگزاری مناقصه 
 مراحل عقد قرارداد با برگزاری مناقصه

اخذ مدارک مربوط به صالحیت کاری 

 پیمانکار

نسخه به طوری  8تنظیم قرارداد به تعداد 

که تمامی صفحات توسط پیمانکار مهر و 

 امضاء گرددث 
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ارسال مدارک مورد نیاز طی نامه به 

شهردار محترم ارومیه جهت موافقت با 

آئین نامه  5برگزاری مناقصه برابر ماده 

 معامالتی شهرداری ارومیه 

توجیح پیمانکاران در نحوه ارائه 

دادن مدارک مناقصه برابر شرایط 

 آگهی مناقصه 

ارائه مدارک مورد نیاز به 

پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه 

پس از ارائه فیش واریزی در 

 خصوص دریافت مدارک
بازگشایی پاکت ها توسط کمسیون 

معامالت عمده شهرداری  5ماده 

 ارومیه

در صورت برنده شدن پیمانکاری 

که دارای صالحیت الزم باشد 

مراحل زیر جهت عقد قرارداد 

 صورت میپذیرد



قراردادهاقسمت امور فلوجارت فرآیند عقد قراردادهای سازمان عمران    

اعالم نیاز و تامین اعتبار مربوط از واحد 

 درخواست کننده

بررسی قیمت پیشنهادی پیمانکار 

 مربوطه

در صورت که مجوز الزم جهت عقد 

قرارداد با پیمانکارمربوطه از سوی 

 شهردارمحترم ارومیه ارائه گردد 

ارسال مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز 

 طی نامه ای به شهردار محترم ارومیه

اخذ ضمانت بانکی یا فیش واریزی به 

حساب جاری سازمان عمران به میزان 

درصد مبلغ قرارداد به عنوان  10

ضمانت حسن انجام تعهدات پیمان وارائه 

 قراردادرمربوطه به برنده مناقصه 

در صورتی که برنده مناقصه ضمانت 

نامه حسن انجام تعهدات را به میزان 

درصد مبلغ قرارداد میباشد به امور 10

قراردادهای سازمان تحویل دهد ضمانت 

نامه های شرکت در مناقصه تمامی 

پیمانکاران پس از عقد قرارداد با برنده 

 .مناقصه آزاد میگردد

ابالغ قرارداد به سازمان های مربوطه و 

 قرارداد( مقیم وعالیه) معرفی ناظرین 

 قرارداد از طریق شرایط ترک تشریفات مناقصه 
 مراحل عقد قرارداد با برگزاری مناقصه

اخذ مدارک مربوط به صالحیت کاری 

 پیمانکار

نسخه به طوری  8تنظیم قرارداد به تعداد 

که تمامی صفحات توسط پیمانکار مهر و 
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برگ مجوز ترک تشریفات 4تهیه 

مناقصه در صورت صرف وصالح بودن 

 قیمت پیشنهادی پیمانکار مربوطه

ثبت مجوز در دبیرخانه و دستور مدیر عامل 

 به واحد امور قراردادها جهت عقد قرارداد 



درخواست کاربه مدیر عامل در 

 قسمت امورات کارگری

درخواست کار به مدیر عامل در 

 قسمت فنی ومهندسی

دستور 

پیگیری 

ومراحل 

بکارگیری 

به واحد 

 امور اداری

 آزمایش طب کار

 تست مرفین

 استعالم سو پیشینه

کپی شناسنامه ، کارت ملی خود 

  وخانواده ،کارت پایان خدمت 

  3*4پوشه روغنی، عکس 

 کپی پرینت سوابق بیمه ای 

 کپی مدرک تحصیلی

افتتاح شماره حساب بانکی در 

 بانک شهر

عقد قرارداد 

درصورت 

بال مانع 

بودن 

مراحل جذب 

 نیرو 

بکارگیری 

ومعرفی به 

واحد های 

درخواست 

کننده سازمان 

 برای کار

 فلوچارت فرآیند جذب نیرو در قسمت امور اداری

فنی اجراییمعاون مصاحبه فنی و تخصصی   

در صورت موافقت و دستور به کار 

 گیری توسط  شهردار به مدیر عامل

 ورود درخواست و ثبت در دبیرخانه

 وثبت در دبیر خانه  ورود درخواست 

دستور پیگیری وارجاع درخواست با 

موافقت مدیر عامل و اعالم نیاز سازمان 

 به شهرداری مرکزی توسط امور اداری

ثبت در 

 دبیرخانه

گزینش حراست 

 سازمان



درخواست شخصی  
جهت عضویت در  
 پایگاه بسیج ادارات 

( پایگاه شهید چمران) 
به مسئول نیروی انسانی 

 سازمان عمران 

تایید و دستور  
 تکمیل مدارک

کپی شناسنامه ، کارت ملی 
قطعه عکس ،کپی مدرک 2

کارگزینی، تحصیلی، کپی حکم 
کپی مدارک حضور در جبهه 
درصورت وجود ، کپی کارت 

 پایان خدمت

 تکمیل فرم درخواست عضویت

 تکمیل فرم تعهد کارت شناسایی

وچینش مدارک تکمیل پرونده 
وفرمهای موجود پرونده بر اساس 

 برگ چینش

پر کردن برگ ثبت فعالیت برای 
 هر ماه

تایید مسئول 
نیروی انسانی 
پایگاه شهید 

 چمران سازمان

ارسال و ثبت 
مدارک 
تکمیلی 

درقسمت 
نیروی 

انسانی حوزه 
نیروی  9

انسانی شهید 
 باهنر

در سازمانبسیج نیروی فلوچارت فرآیند جذب   

تحقیق و بررسی سوابق 
شخصی و اداری 
 درخواست کننده 

تائید مسئول 
آموزش پایگاه 
 شهید چمران

تائید فرمانده 
 پایگاه


