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به نام خدا
مقدمه
شناسايي و مستندسازي روش هاي انجام كار اقدامي مبنايي براي پياده سازي نظام بهبود در عملكرد
فرايندهاي هر سازمان است .مهمترين راه رسيدن به شاخص ها و استانداردها ابتدا جهت گيري صحيح و
سپس انتخاب و به كارگيري روش هاي اصولي براي انجام كارهاي درست در فرايندي مستمر و رو به بهبود
است كه در اين ميان بهره گيري از ظرفيت هاي ارزشمند منابع انساني مستعد درون سازمان فرصتي مغتنم به
شمار مي رود.
با تحوالت روز افزون در انجام كارها به ويژه روش هاي نوآورانه اي كه به كمك تكنولوژي هاي فناوري
اطالعات هر روز خلق و ارايه مي گردند ،به روز رساني روش هاي اجرايي ،امري اجتناب ناپذير است؛ لذا
به حول قوه الهي و با مشاركت كليه همكاران فهيم شركت بر اساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده ،در گام
اول ،مستندسازي و بهبود فرايندها و روش هاي اجرايي آغاز گرديده و اميد آن مي رود در مدت كوتاهي،
نقشه فرايندهاي شركت به صورت يكپارچه تدوين و پس از انجام بهبودهاي اوليه در سامانه اتوماسيون
اداري شركت استقرار يابد.
روش اجرايي حاضر كه با تشريك مساعي و هم انديشي همكاران محترم مرتبط با فرايندهاي ساخت و
توسعه راهها در خصوص فرايند" ساخت و توسعه راه " تهيه شده به عنوان مرجعي براي انجام درست
ساخت و توسعه راه مورد استفاده قرار مي گيرد .اين روش اجرايي گرچه با تالش و پي گيري بسياري
تدوين شده ليكن نيازمند بهبود به ويژه در مهم ترين شاخص ها شامل كيفيت خدمت ،زمان و هزينه صرف
شده است كه با آموزش و افزايش سطح دانش و مهارت همكاران بهبود آن مورد انتظار خواهد بود
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-1هدف:
مديريت و نظارت بر ساخت راه
-2دامنه کاربرد:
ساخت و توسعه زير بناهاي راه
-3مسئوليت :
مسئوليت اصلي این روش اجرایي به عهده معاونت ساخت و توسعه راهها مي باشد.
-4تعاریف :
-1-4مهندسين مشاور :شركت مهندسين مشاور ذيصالح كه بر اساس ضوواب نظواف ينو و ايرايو بوراي
طراح و يا نظارت يك محور راه انتخاب گرديده است.
-2-4مجری طرح  :مسئول ايراي طرح كه وظيفه هماهنگ و پيگيوري اموور احوداا راه توا مرحهوه بهوره
برداري را كه از طرف معاونت ساخت و توسعه راهها به عهده دارد.
-3-4پيمانكار  :شركت پيمانكاري ذيصالح كه بر اساس ضواب نظواف ينو و ايرايو بوراي احوداا رزاد راه
انتخاب گرديده است.
-5تهيه کنندگان :
-

-

رقاي عه اكبر محمدي  ،مدير كل ساخت و توسعه راههاي منطقه شمال كشور
رقاي سعيد ييض  ،مدير واحد رمار و اعتبارات معاونت ساخت و توسعه
رقاي سرهنگيان  ،كارشناس اداره كل ساخت و توسعه راههاي منطقه شمال كشور
رقاي شائق  ،كارشناس اداره كل ساخت و توسعه راههاي منطقه شمال كشور
رقاي داوود رهبران ،كارشناس اداره كل منابع انسان ،رموزش و تحول اداري و دبيرخانه تعال سازمان
خانم مهسا يخاري ،گروه تشكيالت  ،بهبود يرايندها و رموزش

 -مازيار يهادي  ،مشاور(يرريند بهبود پارسيان )
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(1-6ساخت راه
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ابال و مبادله پيمان توس اداره كل
امور پيمانها و رسيدگ ين

تحويل زمين به پيمانكار

قس اول پي

پرداخت پيمانكار %18

ت هي كارگاه

قس دوف پي

پرداخت پيمانكار %6/5

شرو عمهيات ايراي

قس سوف پي

پرداخت پيمانكار %5/5

كنترل برنامه زمانبندي به ورت هفتگ
و ماهانه

برگ اري بازديدهاي دوره اي منظم

تشكيل كارگروه وي ه براي ريع موانع
پرو ه و معار با هماهنگ مقامات و
مسئولين عال
پ از
 5س ال
پايان عمهيات ايراي
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پرداخت
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ارسال درخواست پيمانكار از مهندسين مشاور
مبن بر دريايت قس  ....پي پرداخت

بررس و تاييد مهندسين مشاور

اداره كل منطقه

معاونت و ساخت و توسعه راهها

اداره كل امور پيمانها و رسيدگ ين

تهيه و ارسال نامه به ذيحساب مبن بر
پرداخت قس  .....پي پرداخت به پيمانكار
در قبال ضمانت نامه معتبر و اخ سفته
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(3-6يرريند تحويل زمين كارگاه
درخواست پيمانكار پ

از مبادله پيمان

بررس و تاييد مشاور

اداره كل منطقه

اداره كل امور پيمانها و رسيدگ ين

تهيه حكم و ابال ماموريت تحويل زمين با دو
امضا مدير كل امور پيمانها و رسيدگ ين و
معاون مربوطه

برگ اري يهسه تحويل زمين كارگاه و تنظيم
ورت هسه مربوطه و ارسال رن به اداره كل امور
پيمانها و رسيدگ ين

تهيه نامه از سوي مدير كل امور پيمانها و
رسيدگ ين براي معاونت و ارسال ورتحساب
تحويل زمين براي تصوي

تصوي
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ورت هسه تحويل زمين كارگاه از سوي
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