پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

شناسنامه فرآیند
تاریخ مستند سازی99/30/9 :

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي-

کد فرایندKHJ/030/203/1-1 :

مدیریت شهرسازی و معماری
 .1عنوان فرایند :تهیه طرح تفصیلي یک شهر
 .2متصدی فرایند :مدیریت شهرسازی و معماری(یا شهرداری ها)
 .0واحد های مرتبط در فرایند :مدیریت شهرسازی و معماری-کمیته فني – کمیسیون ماده 5
 .5مشتری های فرایند:

 .9ورودی های فرایند:

 )9خروجی های فرایند:

 )1ضوابط و مقررات و مصوبات شورایعالي
شهرسازی و معماری
 )2شرح خدمات قرارداد

گزارش(علي الخصوص گزارش ضوابط و مقررات) ،و نقشه(
علي الخصوص نقشه کاربری اراضی پیشنهادی)

شهروندان
شهرداری ها

 .6زمان مطلوب فرایند 1 :سال

 .7شرح مراحل انجام فرایند:
 .8فرمهای مورد استفاده در فرایند:
 .3مستندات قانونی اجرای فرایند:
 .11اجرای فرایند

 .13نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند

کل فرایند قابل انجام است ☐

دارای نرم افزار تخصصی است ☐

سطح انجام بهصورت غیرحضوری:

نام نرمافزارها :

انجام فرایند بهصورت کامال الکترونیکي و غیرحضوری ☐

قابللل انجللام 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 ☐

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
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 مراحل انجام فرایند
فرآیند تهیه طرح تفصیلي یک شهر

KHJ/030/203/1-1

ردیف

شرح فعالیت

مسئولیت

1

برگزاری مناقصه برای انتخاب مشاور جهت تهیه طرح تفصیلي شهر
{ قیمت پیشنهادی برای تهیه این طرحها از پیش مشخص استت کته در
آگهي مناقصه ذکر مي شود.
 انتخاب مشاور صرفا از طریق ارزیابي کیفي و به روش  QCBSانجام ميشود}.

دبیرخانه کمیسیون ماده  5یا
شهرداری ها(که در این صورت
شرح فعالیت مشمول ضوابط
حاکم بر دستگاه فوق مي باشد).

2

عقد قرارداد قبل از مناقصه بایستي تامین اعتبار ملتي یتا استتاني صتورت
گیرد .بر اساس:
{ -شرح خدمات تیپ 12
 قرارداد معمتو یکستال و شتامل تعهتدات مشتاور و کارفرمتا و برنامتهزمانبندی و  . . .مي باشد.
 طرح تفصیلي بر مبنای طترح جتامم مصتوب شتورایعالي شهرستازی ومعماری جهت برنامه ریزی افق  11سال آینده شهر مي باشد.
 طرح تفصیلي در مقیاس  1/2111مي باشتد و صترفاً محتدوده مصتوبطرح جامم شهر مي باشد .در حالي که طرح جامم در مقیتاس 1/11111
مي باشد.
 -پس از تهیه طرح جامم شهری ،طرح تفصیلي شهر باید تهیه شود}.

دبیرخانه کمیسیون ماده 5
شهرداری

9

دریافت مرحله اول شرح خدمات(شناخت وضم موجتود شتامل گتزارش و
نقشه) و بررسي و تطبیق گزارشها و نقشه ها با شرح ختدمات و مصتوبات
شورایعالي
{نقشه کاربری اراضي وضم موجود باید به تایید شهرداری رسیده باشد}

کارشناس مربوطه

مدت

مرحله

زمان

بعد

1/5
ماه

1/5
هفته
جهت
عقد
قراردا
د

1

-

بدون مشکل

6
8

5

مکاتبه با مشاور جهت اصالح

6

{ -در طي جلسته اراهته گتزارش توستط کارشتناس و توضتیح مشتاور در
خصوص موضوع یا طرح صورت مي گیرد}.
عدم تایید طرح :نیاز به اصالح
تایید طرح :دستور پرداخت به ذیحسابي

8

ابالغ دستور پرداخت  %51به ذیحسابي

3

دریافت  %51مرحله دوم(طرح تفصیلي پیشنهادی شامل نقشه های طترح
پیشنهادی مانند کاربری ،شتبکه معتابر ،تتراکم ستاختاني و  )...و گتزارش
ضوابط و مقررات و ارجاع جهت بررسي به کارشناس

مدیر شهرسازی و معماری

1

6

کمیسیون ماده 5

1
هفته

7

-

-

کمیسیون ماده 5

1

دبیرخانه کمیسیون ماده 5
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2

5و8
-

تدوین کننده

1

2
هفته

مکاتبه با مشاور جهت اصالح موارد مورد نظر

7
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ردیف

شرح فعالیت

مسئولیت

11

بررسي نقشه ها بر اساس قتوانین و مقتررات بتا خص طرحهتای مصتوب
فرادست با حضور و توضیحات مشاور
{ مواردی که از نظر دبیرخانه فاقد توجیه فني باشد و مغایرت با طرحهای
مصوب داشته باشند در کمیته فني و کمیسیون ماده  5مطرح مي شود}.

کارشناس مربوطه

11

مدت

مرحله

زمان

بعد

2
هفته

11

دعوت از شهرداری جهت حضوردر جلسات کارشناسي و اراهه مستندات در
رابطه با تغییراتي که مغایر با طرحهتای با دستت و دریافتت کلیته نقطته
نظرات شهرداری راجم به طرح تفصیلي

کارشناس مربوطه

1
هفته

12

12

تهیته گتتزارش از مغتتایرت بتتا طرحهتتای مصتتوب و کلیتته نقطتته نظتترات و
پیشنهادات شهرداری

مشاور تهیه طرح تفصیلي

2
هفته

19

19

دریافت گزارش و تشکیل جلسات کمیته فني و ثبت صورت جلسات
{ -در جلسات کمیته فني مشاور گزارشتي از وضتم موجتود متي دهتد و
کاربری ،سرانه ،تراکم و  ...را توضیح مي دهد .سپس مغتایرت و نیتز نظتر
شهرداری را مطرح مي کند و سپس اعضا در مورد مغایرات بحث و تصمیم
گیری مي کنند.
 در جلستتات کمیتتته فنتتي نماینتتدگان مشتتاور ،شتتهرداری ،اداره راه وشهرسازی شهر ،استانداری ،میراث فرهنگي ،جهتاد کشتاورزی و نماینتده
شرکت آب منطقه ای ،آب و فاضالب ،نظام مهندسي وشورای شهر حضور
دارند}.

دبیرخانه کمیسیون ماده 5

1
الي
 9ماه

11

11

تهیه خالصه گزارش جلسات کمیته فني شامل کلیه تصمیمات کارشناسي
حاصل از جلسات کمیته فني

مشاور تهیه طرح تفصیلي

1
هفته

15

15

دریافت گزارش خروجي نهایي کمیته فني و آماده سازی جهتت طترح در
کمیسیون ماده 5

دبیرخانه کمیسیون ماده 5

1
هفته

16

16

تشکیل جلسه کمیسیون متاده  5و اراهته طترح توستط مشتاور و تصتمیم
گیری در خصوص طرح و مغتایراتش و صتدور مصتوبه و ثبتت و امضتا در
صورتجلسه
{کمیسیون ماده  5در استانداری تشکیل مي شود و دبیرخانه آن در اداره
کل راه و شهرسازی استان قرار دارد .اعضای دارای حق رای آن عبارتند از:
معاون عمراني استتاندار(رهیس) ،متدیرکل راه و شهرستازی استتان(دبیر)،
شهردار ،مدیرکل میراث استان و رهیس جهادکشاورزی استان}

کمیسیون ماده 5

1

تصویب طرح :اعمال تغییرات در طرح توسط مشاور بر اساس مصوبات
17
18

تنظیم و تهیه صورتجلسه و ابالغ موارد اصالحي به مشاور

دبیرخانه کمیسیون ماده 5

13

دریافت طرح اصالح شده و آماده سازی جهت طرح مجتدد در کمیستیون
ماده (5در صورتي که برمبنای مصوبه کمیسیون طرح باید اصالح گردد).

دبیرخانه کمیسیون ماده 5

-

1

13

2
هفته

16
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17

21

نیاز به بررسي بیشتر :اصتالح مغتایرات توستط مشتاور و طترح مجتدد در
کمیسیون ماده 5
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مدت

مرحله

زمان

بعد

21

تنظیم و تهیه صورتجلسه و ابالغ موارد اصالحي به مشاور

دبیرخانه کمیسیون ماده 5

1

21

21

دریافت طرح اصالح شده و کلیه مدارک و مستندات طترح تفصتیلي در 5
نسخه گالینگور شده

دبیرخانه کمیسیون ماده 5

2
هفته

22

22

پیگیری امضا و تایید هر  5نسخه گالینگور شده

دبیرخانه کمیسیون ماده 5

2
هفته

29

29

تحویل مدارک و مستندات امضا شده به استانداری

دبیرخانه کمیسیون ماده 5

1
هفته

21

21

ابالغ طرح و مستندات توسط استاندار به شهردار

استاندار

1

پایان

ردیف

شرح فعالیت

تدوین کننده

مسئولیت
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