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مشخصبت سىذ:
عىًان سىذ :دستًرالعمل تعییه مكبن استقرار ياحذَبي صىعتي

کذ سىـــذ:

/

PL-WI-

شمبرٌ چبپ1 :

صفحٍ  2از 4

َ -1ذف :
اجزاي همزرات ٍ ضَاثظ هزثَط ثِ هحل استمزار عزحْب ٍ جلَگيزي اس هشكالت آتي فؼبليت تَليذ.
-2خذمت گیروذگبن:
هتمبضيبى سزهبيِ گذاري در ثخش صٌؼت
-3خذمت دَىذگبن:
سبسهبى صٌؼت ،هؼذى ٍ تجبرت استبى كْگيلَيِ ٍ ثَيزاحوذ
ادارُ عزح ّب ٍ ثزًبهِ ريشي سبسهبى
سبيز كبرشٌبسبى ٍ هذيزاى دستگبّْبي اجزائي هزتجظ (ٍسارتخبًِ ّب ،هحيظ سيست ،هٌبثغ عجيؼي ،شْزداري ،هذيزيت اهَر اراضي  ،شزكت گابس
 ،يٌيبد هسكي ،راُ ٍ تزاثزي ٍ ( ).....ثستِ ثِ هَضَع عزح ٍ هحل پيشٌْبدي )
-4مذارک ي اطالعبت مًرد ویبز:
هذارن هزثَط ثِ هحل اجزاي عزح
سبيز هذارن هَرد ًيبس در دستگبّبي اجزائي هزتجظ(ثستِ ثِ هَضَع عزح ٍ هحل پيشٌْبدي )
-5فرم َبي مًرد استفبدٌ:
فزم هكبى يبثي ٍ ًمشِ يَ تي ام تْيِ شذُ تَسظ هتمبضي
 -6تشریح فرآیىذ َب :
 -1-6يريدي فرآیىذ :
شزح ًحَُ اًجبم ٍ تجْيشات هزثَعِ:
 درخَاست كتجي هتمبضي  ،تكويل فزم هكبى يبثي ٍ تْيِ ًمشِ يَ تي ام تَسظ ًمشِ ثزدار ثِ اًضاوبم كزٍكاي هكابى پيشاٌْبدي عازح ثاِسبسهبى صٌؼت ،هؼذى ٍ تجبرت استبى كْگيلَيِ ٍ ثَيزاحوذ
 ارجبع درخَاست ثز اسبس سلسلِ هزاتت اداري ثِ كبرشٌبس ادارُ عزح ّب ٍ ثزًبهِ ريشي ثزرسي هَضَع تَسظ كبرشٌبس هحل اجزاي عزح خبرج اس شْزن صٌؼتي ثبشذ :اًجبم استؼالهبت هزثَعِ اس هزاجغ هزتجظ پيش اس صذٍر جَاستبسيس (اس جولِ ادارات راُ ٍ شْز سبسي –ثجت اسٌبد -شزكت گبس –شزكت هلاي
ًفت-هيزاث فزٌّگي –شزكت هخبثزات-شزكت آة هٌغمِ اي – شزكت آة ٍ فبضالة شْزي ٍ رٍستبيي-شزكت خغَط لَلِ ًفت ٍ گابس-ادارُ
هٌبثغ عجيؼي – هذيزيت اهَر اراضي – ادارُ كل استبًذارد ٍ تحميمبت صٌؼتي – ثٌيبد هسكيّ -ويبري شْزداري ّب -ادارُ كل هحيظ سيسات-
هؼبًٍت غذا ٍ دارٍي داًشگبُ ػلَم پششكي (صٌبيغ غذايي ٍ ثْذاشتي ٍ دارٍيي) –ادارُ كل داهپششكي (صٌبيغ گَشت ٍ هزؽ ٍ تخن هازؽ) -ادارُ
كل غلِ ٍ خذهبت ثبسرگبًي( عزح ّبي ًيبسهٌذ ثِ آرد ٍ گٌذم )ٍ)...
 هحل اجزاي عزح داخل شْزن صٌؼتي ثبشذً( .يبس ثِ فزم هكبى يبثي ٍ تْيِ ًمشِ يَ تي ام ًيست)اًجبم استؼالهبت هزثَعِ اس هزاجغ هزتجظ پس اس صذٍر جَاستبسيس (اس جولِ شزكت شْزكْبي صٌؼتي – ادارُ كل هحايظ سيسات -هؼبًٍات
غذا ٍ دارٍي داًشگبُ ػلَم پششكي (صٌبيغ غذايي ٍ ثْذاشتي ٍ دارٍيي) –ادارُ كل داهپششكي (صٌبيغ گَشات ٍ تخان هازؽ) -ادارُ كال غلاِ ٍ
خذهبت ثبسرگبًي( عزح ّبي ًيبسهٌذ ثِ آرد ٍ گٌذم ) ،شزكت ثزق ٍ )...
 پيگيزي هتمبضي جْت اخذ پبسخ هَافك استؼالهبت اًجبم گزفتِ ٍ ارايِ ثِ سبسهبى صٌؼت ،هؼذى ٍ تجبرت استبى ثستِ ثاِ هَضاَع اساتؼالمفؼبليتْبي هزتجظ در دستگبّْبي اجزائي هزتجظ
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 -2-6کىترل فرآیىذ :
زیربىذ

تشریح فرآیىذ

چٍ کسي ؟

چٍ يقت ؟

1-2-6

درخَاست كتجي هتمبضي ثِ اًضوبم فزم هكبًيبثي ٍ كزٍكي هكبى پيشٌْبدي عزح ثِ سبسهبى صٌؼت هؼذى
ٍ تجبرت

هتمبضي

ثجت در دثيزخبًِ
سبسهبى

2-2-6

ارجبع درخَاست ثجت شذُ ثِ رئيس ادارُ عزح ّب ٍ ثزًبهِ ريشي

هسئَل دثيز خبًِ
سبسهبى

پس اس درخَاست
هتمبضي

3-2-6

ارجبع درخَاست ثجت شذُ ثِ كبرشٌبس هزثَعِ ادارُ عزح ّب ٍ ثزًبهِ ريشي

رئيس ادارُ عزح ّب
ٍ ثزًبهِ ريشي

پس اس ارجبع
هسئَل دثيزخبًِ

4-2-6

ثزرسي كبرشٌبسي اعالػبت ٍ هذارن  ،تغجيك ثب ضَاثظ ٍ همزرات ثز اسبس سلسلِ هزاتت اداري

كبرشٌبس ادارُ عزح
ّب ٍ ثزًبهِ ريشي

پس اس ارجبع
رئيس ادارُ

5-2-6

تْيِ پيش ًَيس استؼالهبت هَرد ًيبس ٍ ارجبع ثِ رئيس ادارُ عزح ّب ٍ ثزًبهِ ريشي

كبرشٌبس ادارُ عزح
ّب ٍ ثزًبهِ ريشي

پس اس ثزرسي
هذارن

6-2-6

ارجبع پيش ًَيس ثِ ريبست سبسهبى جْت تبييذ ًْبيي

رئيس ادارُ عزح ّب
ٍ ثزًبهِ ريشي

پس اس تبييذ
پيش ًَيس
تَسظ كبرشٌبس

7-2-6

ارجبع پيش ًَيس ثِ هبشيي ًَيسي جْت تٌظين ٍ ٍيزايش استؼالهبت هزثَعِ

ريبست سبسهبى

پس اس تبييذ
رئيس ادارُ عزح
ّب ثزًبهِ ريشي

8-2-6

ثجت ٍ صذٍر استؼالهبت هزثَعِ

دثيزخبًِ

پس اس تبييذ
ريبست سبسهبى

9-2-6

پيگيزي هتمبضي جْت اخذ پبسخ هَافك استؼالهبت اًجبم گزفتِ ٍ ارائِ ثِ سبسهبى صٌؼت ،هؼذى ٍ تجبرت
استبى ثستِ ثِ هَضَع استؼالم فؼبليتْبي هزتجظ در دستگبّْبي اجزائي هزتجظ

هتمبضي

پس اس ثجت ًبهِ

 -3-6خريجي فرآیىذ :
تؼييي تكليف هكبى استمزار جْت اجزاي عزح در هحل پيشٌْبدي هتمبضي.
 -7مسئًلیت َب :
 -1-3هسئَليت تْيِ ٍ ثزلزاري ٍ ًظبرت ثز حسي اجزاي ايي دستَرالؼول ثب ٍسارت صٌؼت ،هؼذى ٍ تجبرت هي ثبشذ.
 -2-3هسئَليت اجزاي ايي دستَرالؼول سبسهبى صٌؼت ،هؼذى ٍ تجبرت استبى كْگيلَيِ ٍ ثَيزاحوذ هي ثبشذ.
 -8مراجع)قًاویه ي مقررات) :
ٍسارت صٌؼت ،هؼذى ٍ تجبرت
دستگبّْبي اجزايي هزتجظ
دستَرالؼول ّبي اثالغي هزتجظ ثب هَضَع ٍ سبيز همزرات دستگبّبي اجزائي هزتجظ ثب هَضَع
 -9وًع فىبيري مًرد استفبدٌ در اجراي ريش:

سيستن اتَ هبسيَى اداري  ٍ paper lessشجكِ داخلي  ،تجْيشات سخت افشاري ٍ ًزم افاشاري سابسهبى صاٌؼت ،هؼاذى ٍ تجابرت اساتبى
ٍدستگبّْبي اجزائي هزتجظ
 -11مذت زمبن اوجبم کبر:
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-11ومًدار گردش کبر ): (Chart Process
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