پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي
شناسنامه فرآیند
تاریخ مستند سازی31/19/25 :

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي-

کد فرایندKHJ/030/407/1-1 :

مدیریت مسکن
 .1عنوان فرایند :پاسخگویي به شکایات در حوزه مسکن
 .2متصدی فرایند :مدیریت مسکن
 .3واحد های مرتبط در فرایند :مدیریت مسکن
 .4ورودی های فرایند:

 .5خروجی های فرایند:

 .6مشتری های فرایند:

نامه شکایت

نامه پاسخ به شکایت

شهروندان

 .7زمان مطلوب فرایند 2 :هفته
 .8فرمهای مورد استفاده در فرایند:
 .3مستندات قانونی اجرای فرایند:
 .11نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند
دارای نرم افزار تخصصی است ☐

 .11اجرای فرایند
کل فرایند قابل انجام است ☐

سطح انجام بهصورت غیرحضوری:

قابللا انمللام بهصللورت غیرحضللوری توسللط در سطح اطالعرساني الکترونیکي ☐
تکمیل فرمهای مورد عمل بهصورت الکترونیکي ☐
شهروند :بله ☐ خیر ☐

بخشي از فرایند قابل انجام است ☐
قابل انجام نیست ☐

انجام فرایند بهصورت کامال الکترونیکي و غیرحضوری ☐

نام نرمافزارها :

قابل انجام از طریق پیشخوان ☐

مدیر سازمان

تدوین کننده
محمد هادی خراشادیزاده
1931/11/...

مهدی جعفری
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
دادخدا آهني
1931/11/11

پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

 مراحا انمام فرایند
فرآیند پاسخگویي به شکایات در حوزه مسکن

KHJ/030/407/1-1

مدت

مرحله

زمان

بعد

2

ردیف

شرح فعالیت

مسئولیت

1

دریافت شکایت از طرف اشخاص حقیقي یا حقووقي یوا قوا م مقوام وزیور و
ارجاع به ر یس اداره بررسي طرحهای مسکن

مدیر مسکن اداره کل

1

2

ارجاع شکایت به کارشناس مربوطه

ر یس اداره بررسي طرحهای
مسکن

1

9

9

بررسي صحت و سقم شکایت و اظهارات بر اساس اسناد و مدارک

کارشناس مسکن

 1الي 7

1

اگر شکایت وارد نباشد :رد شکایت و اعالم به مرجع شکایت
اگر تخلف حاد باشد :تشکیل کمیته فني

1

اگر تخلف مربوط به مشخصات فني پروژه باشد :انجام بازدید میداني

نمودار ساده

پایان
-

-

ساختمان در حال ساخت باشد :اطالع به شهرداری

6
7
5

5

اعالم تخلف به شهرداری مربوطه
{اگر ساختمان در حال ساخت باشد و پایان کار نگرفته باشد به شوهرداری
مربوط مي شود}.

6

تشکیل کمیته فني جهت رسیدگي به موارد حاد تخلف

7

بازدید میداني از مورد تخلف و تهیه گزارش و ارا ه به کمیته فني

8

تهیه گزارش تخلف و ارجاع به مرجع مربوطه
{بسته به موضوع ،تخلوف بوه دادگسوتری ،سوازمان ناوام مهندسوي ،اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان ،فرمانداری شهرسوتان گوزارش داده موي
شود و به تعاوني ،مجری یا پیمانکار و مهندس ناظر اطالع و اخطار داده مي
شود}

کارشناس مسکن

1

پایان

کمیته فني

1

7

کارشناس مسکن

9

8

کارشناس مسکن یا کمیته
فني

2

3

تخلف مربوط بوه اضوافه بنوا یوا ت ییور کواربری باشود :گوزارش تخلوف بوه
دادگستری
تخلف مربوط به تعاوني یا هیات مدیره تعاوني مربوطه باشد :گزارش تخلوف
به اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان

3

-

-

11

تخلف ساختماني :گزارش تخلف به سازمان ناام مهندسي استان
11

پیگیری شکایت از مرجع ذیربط و ارسال رونوشت نتیجه به متقاضي

تدوین کننده

کارشناس مسکن

مدیر سازمان
محمد هادی خراشادیزاده
1931/11/...

مهدی جعفری
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

7

پایان

کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
دادخدا آهني
1931/11/11

