شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور
عنوان سند:
روش اجرایي مطالعه و ساخت آزادراه
کد سند:
PR23-00
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شماره نسخه1:

به نام خدا
صفحه  1از 17

وضعيت کنترل

روش اجرای ساخت آزادراه
شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور

كد سند :

PR23-00

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
نخست ،تدوينروش هاي اجرايي آغاز گرديده و اميد آن مي رود در مدت كوتاهي ،با افزودن اليه هاي
تكميلي ،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 فرايند"ساخت و توسعه
آزادراه " تهيه شده به عنوان مرجعي براي انجام درست فرايند مذكور 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

كارگروه بهبود فرايندها و تدوين روش هاي اجرايي
تابستان39

شماره اصالحيه00 :

صفحه2

از

17

روش اجرای ساخت آزادراه
شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور

كد سند :

PR23-00

 -1هدف:
تكميل شبكه حمل و نقل بر اساس برنامه هاي كالن توسعه كشور در زمينه ساخت و توسعه آزادراه ها
-2دامنه کاربرد:
مطالعه ،طراحي و ساخت و توسعه آزادراه ها
-9مسئوليت :
مسئوليت اجراي اين روش اجرايي به عهده معاونت ساخت و توسعه آزاد راه ها مي باشد.
-1تعاریف :
-1-1مهندسين مشاور :شركت مهندسين مشاور ذي صالح كه بر اساس ضوابط نظام فنيي و اجراييي بيراي
طراحي و يا نظارت يك محور آزاد راهي انتخاب مي گردد.
-2-1مجری طرح  :مسئول اجرايي طرح كه وظيفه هماهنگي و پيگيري امور احداث آزادراه تيا مرحهيه بهيره
برداري را به عهده دارد كه اين مسئوليت از طرف معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها به او محول شده است.
-9-1سرمایه گذار  :شركت يا موسسه اي كه تامين مالي تمام و يا قسيمتي از هيينيه احيداث آزاد راه را بير
اساس مفاد قرارداد مشاركت بر عهده مي گيرد.
-4-4پيمانكار  :شركت پيمانكاري ذي صالح كه بر اساس ضوابط نظام فنيي و اجراييي بيراي احيداث آزاد راه
انتخاب مي گردد.
-5تهيه کنندگان :
 آقای محمد نوری اميری ،معاون توسعه مدیریت و منابع-

آقای حسن احمدی نوری ،معاون ساخت و توسعه آزادراه ها

-

آقای سهراب اميریان مدیر کل منابع انساني ،پشتيباني و رفاه
آقای محمد جورابچي مدیر کل دفتر مشارکت و توسعه آزادراهها
آقای فرشيد شعاع ،مدیر کنترل پروژه آزادراه ها
آقای داود بانان خجسته ،سرپرست گروه اقتصادی و فني آزادراه ها
آقای سيد سجادحسيني ،کارشناس دفتر مشارکت و توسعه آزادراه ها
آقای ناصر بصيری ،مجری ازاد راه خرم اباد – پل زال – اندیمشک
آقای داود رهبراني ،کارشناس اداره کل منابع انساني ،پشتيباني و رفاه
خانم مهسا فخاری ،کارشناس گروه تشكيالت  ،بهبود فرایندها و آموزش
مازیار جهادی ،مشاور(فرآیند بهبود پارسيان )

شماره اصالحيه00 :

صفحه3
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روش اجرای ساخت آزادراه
كد سند :

شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور

( روش اجرايي -فهو ارت
 ( -انتخاب مشاور

PR23-00

دريافت رونوشت م وبه مطالعات فاز صفر آزاد راه
از معاونت اقت اد حمل و نقل
معاونت ساخت و توسعه

تاييد تامين اعتبار طرح در قال
ردي مطالعاتي

ردي

اجرايي يا

ذيحساب طرح هاي عمراني و امور مالي طرح
مشاركتي

درخواست انتخاب مشاور براي مطالعات و تعيين
روش انتخاب مشاور به واحد پيمان رسيدگي هاي
فني
دفتر پيمان و رسيدگي هاي فني

تهيه ليست كوتاه مشاوران و ارسال آن به مشاور
دفتر پيمان و رسيدگي هاي فني

دريافت مدار

فني از مشاوران

دفتر پيمان ورسيدگي هاي فني
هيات انتخاب مشاور
 معاونت آزاد راه امور مالي و مشاركت ها پيمان و رسيدگي هاي فني 4بررسي هاي فني و ت وي طرح -م ري طرح

بررسي مدار

فني مشاوران ليست كوتاه و صدور
امتياز فني
صورت هسه ارزيابي فني
هيات انتخاب مشاور

ارزيابي نهايي و تعيين مشاور ذي الح
صورت هسه ارزيابي
نهايي
هيات انتخاب مشاور

ابال به مشاور

معاونت ساخت و توسعه

تهيه و تنظي قرارداد مشاوره
دفتر پيمان و رسيدگي فني و مشاور منتخ

شماره اصالحيه00 :

صفحه4

از

17

روش اجرای ساخت آزادراه
كد سند :

شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور

PR23-00

اعالم زمانبندي مطالعات بر اساس شرح
خد م ا ت
مشاور منتخ

تاييد زمانبندي مطالعات
دفتر پيمان و رسيدگي هاي فني

ابال قرارداد به مشاور

معاونت ساخت و توسعه آزاد راهها

شماره اصالحيه00 :

صفحه5

از

17

روش اجرای ساخت آزادراه
كد سند :

شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور

 ( -انتخاب سرمايه گ ار:

ت وي

مطالعات مرحهه دوم پرو ه

فراخون سرمايه گ ار

دفتر امور پيمان و رسيدگي هاي فني آزادراهها

كميسيون بررسي
 امور مالي و مشاركت هاا دفتر پيمان و رسيدگي فني -معاون ساخت و توسعه آزادراه

روش ارزيابي  :سواب عمهكرد طي  4سال گ شته –
مييان سرمايه گ اري قبهي و سواب آن -گردش مالي
شركت طي  4سال گ شته – ماليات تاييد شده
پرداختي طي سال گ شته -ماشين آ ت متعه به
آن شركت

خير
انتخاب سرمايه گ ار جديد

پايان

PR23-00

سرمايه گ ار صالحيت و توانايي ان ام كار را دارد

ارا ه اطالعات و مطالعات به سرمايه گ ار

اطالعات شامل  :مطالعات ان ام
شده قبهي و م وب موجود در
اختيار كارفرما

دفتر بررسي هاي فني و ت وي طرح هاي آزاد راه

برآورد هيينه  ،سال بازگشت  ،جداول
هيينه درآمد ،برآورد ،نر بازگشت
سرمايه

دريافت گيارش درآمد – هيينه ان ام شده توسط
سرمايه گ ار

بررسي گيارش درآمد – هيينه سرمايه گ ار
كميسيون بررسي

خير
اصالح گيارش درآمد-
هيينه

ت وي گيارش درآمد -هيينه

سرمايه گ ار

كميسيون بررسي
بهي
مبادله تفاه نامه اوليه
كميسيون بررسي

اخ م وز زيست محيطي
معاونت ساخت و توسعه
آزادراهها

اخ م وبه كميسيون ماده
معاونت اقت اد حمل ونقل

شماره اصالحيه00 :

صفحه6
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روش اجرای ساخت آزادراه
كد سند :

شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور

PR23-00

درخواست صدور م وز انعقاد قرارداد مشاركت از هيات
دولت
معاونت آزاد راهها

انعقاد قرارداد مشاركت
معاونت ساخت و توسعه آزادراهها

بت شركت سرمايه گ ار
سرمايه گ ار

تهيه پي

نو ي

مطاب شرايط امور مالي و
مشاركت ها

قرارداد مشاركت

كميسيون بررسي و سرمايه گ ار

بهه

خير
مطاب روش اجرايي انتخاب پيمانكار آزادراه

ابال شرو كار

آيا سرمايه گ ار  ،پيمانكار است
معاونت ساخت و توسعه آزادراهها

مبادله قرارداد مشاركت
معاونت آزادراههاو سرمايه گ ار

مبادله قرارداد پيمانكاري
معاونت آزادراههاو سرمايه گ ار

پايان

شماره اصالحيه00 :

صفحه7

از
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روش اجرای ساخت آزادراه
كد سند :

شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور

 ( -ساخت آزاد راه:

PR23-00

شرو

يادداشت :
شرو فرآيند پ از تهيه
فاز مطالعات و شناسايي
سرمايه گ اران و تمايل
سرمايه گ ار جهت اجراي
ساخت مطاب با فرآيند
جدول مي باشد

تعيين ردي بودجه از معاونت راهبردي
رياست جمهوري به مدير عامل
معاونت ساخت آزاد راه

اخ ردي

اعتباري مندر در قانون بودجه
مدير عامل

ابال به معاونت ساخت آزاد راه
مدير عامل

يادداشت :
 كهيه فرآيند مطاب باروش اجرايي م كور نوشته
شده
 مرحهه تهيه تفاه نامهمشاركت با سرمايه گ ار مي
توانددر ابتدا و شرو فرآيند
ب ا شد .

تهيه تفاه نامه مشاركت با سرمايه گ ار
مطاب با قوانين ج ب سرمايه گ ار
دفتر امور پيمان و رسيدگي
خير
آيا سرمايه گ ار پيمانكار هست
بهه
انتخاب مشاور

انتخاب پيمانكار

تهيه مستندات زم توسط معاونت آزادراه
پيمان رسيدگي
B

تشكيل هيات سه نفره شامل اع ا هيات مديره (مدير عامل  ،ع و هيات مديره و
ذيحسابي طرح هاي عمراني)

فرم صورت هسه

م ري طرح  /واحد پيمان رسيدگي (جهت اخ تاييديه معاونت آزاد راه)

بهه

بهه

خير
آيا نق

آيااطالعات پيمانكار طرح مورد تاييد است

دارد

پايان
ارسال مدار براي هيات مديره با ح ور
نفر از اع ا و مدير عامل جهت تاييد
مبه پيمان

خير

امور پيمان

A

شماره اصالحيه00 :

صفحه8

از
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روش اجرای ساخت آزادراه
كد سند :

شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور

PR23-00

A

زم جهت ارسال
تكميل فرم ها و مدار
به معاونت راهبردي
مدير عامل

برگياري جهسه جهت صدور م وز تر
تشريفات مناق ه
معاونت راهبردي رياست جمهوري

B

تعيين قيمت پرو ه و ابال به جهت انعقاد
قرارداد با پيمانكار

افتتاح حساب مشتري با سرمايه گ ار

معاونت راهبردي رياست جمهوري

معاونت ساخت آزاد راه/سرمايه گ ار

انعقاد قرارداد اجرايي
پيمان رسيدگي

ابال قرارداد پيمانكار
معاونت ساخت آزاد راه /مدير عامل

صورت هسه تحويل زمين به پيمانكار
معاونت ساخت آزاد راه

تهيه برنامه زمانبندي جام

ت هيي كارگاه

پيمانكار

پيمانكار

اجراي فرآيند تمهك اراضي با اولويت مسير
م ياي پرو ه
واحد ارزيابي و تعيين خسارات

تعري

جبهه هاي كاري

اجراي فرآيند اجراي مطاب با برنامه ان ام
شده و نظارت مشاور

معاونت ساخت و توسعه آزاد راه

پيمانكار

ات ال به فرآيند پيمان جهت تحول قطعي

پايان

شماره اصالحيه00 :

صفحه9

از
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روش اجرای ساخت آزادراه
كد سند :

شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور

( 4-مطالعات مرحهه اول آزادراه ها:

PR23-00

ابال مطالعات مرحهه اول به مشاور منتخ
معاونت ساخت و توسعه آزادراهها

ارسال مدار

و م وبه فاز صفر به مشاور

معاونت ساخت و توسعه آزادراهها

بررسي مطالعات و كريدور مسير فاز صفر
مشاور طرح

نظرات اصالحي مورد تاييد است

ارا ه نظرات اصالحي

دفتر بررسي هاي فني

مشاور طرح

بهه

مشاور كريدور پيشنهاد جديدي دارد
مشاور طرح

خير

تاييد نظرات اصالحي
دفتر بررسي هاي فني و ت وي
طرح

ارسال گيارش مطالعات مرحهه اول معاونت آزاد راهها
مشاور طرح

مطابقت و بررسي گيارش بر اساس مفاد شرح خدمات و
زمانبندي طرح
دفتر بررسي هاي فني و ت وي

عودت گيارش جهت تكميل بر
اساس طرح خدمات به مشاور
معاونت آزاد راهها

شماره اصالحيه00 :

طرح ها

خير
مدار

بر اساس شرح خدمات مورد تاييد است
دفتر بررسي هاي فني

صفحه01

از

17

روش اجرای ساخت آزادراه
شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور

كد سند :

PR23-00

بررسي گيارش و كريدورها و بازديد محهي و اظهار
نظر كارشناسي كارشناسان
دفتر بررسي هاي فني و ت وي

طرح ها

كميسيون بررسي:
 1مدير دفتر بررسي هاي فني 2كارشناسان دفتر بررسي هاي فني 3م ري طرح 4نماينده استاني 5نماينده مشاور 6-كارشناسان طرح

تشكيل كميسيون بررسي فني مطالعات
دفتر بررسي هاي فني و ت وي

تهيه و ارسال صورت هسه كميسيون فني و ارسال
براي مشاور براي اصالح  ،تكميل مطالعات

خير

طرح ها

گيارش مطالعات مورد تاييد است
گروه بررسي

معاونت ساخت و توسعه

ت وي و ابال صورت هسه مرحهه اول مطالعات و
دستور تاييد مدار مطالعات تا مرحهه اول
گروه بررسي

ارسال م وبه مرحهه اول مطالعات
معاونت ساخت و توسعه

ابال مطالعات مرحهه دوم به مشاور
معاونت ساخت و توسعه

پايان مطالعات مرحهه اول

شماره اصالحيه00 :

صفحه00
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روش اجرای ساخت آزادراه
كد سند :

شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور

PR23-00

ابال مطالعهت مرحهه دوم به مشاور طرح

 ( مطالعات مرحهه دوم آزادراه

معاونت ساخت و توسعه آزادراهها

تهيه نقشه برداري بر اساس كريدور م وب

مشاور نقشه بردار

تهيه پالن و پرو نيل طولي مقدماتي
مشاور

خير

آيا پالن مورد تاييد ميباشد

عودت پالن و پرونيل مقدماتي جهت اصالح
دفتر بررسي هاي فني و ت وي

طرح
كميسيون بررسي

بهه

درخواست مطالعات و تكنيك

تهيه گيارش و نقشه هاي مرحهه دوم بر اساس طرح خدمات

مشاور

مشاور

دريافت مدار

مشاور

مطالعات و مطابقت آن با شرح خدمات

دفتر بررسي هاي فني و ت وي

عودت به مشاور جهت تكميل مطالعات بر اساس
شرح خدمات

ارسال در خواست هاي مربو به استعالمات
مورد نياز

طرخها

خير
آيا مدار

كامل است

دفتر بررسي فني و ت وي

طرحها

معاونت آزاد راه
بهه

تشكيل كميسيون بررسي فني مطالعات مرحهه دوم
دفتر بررسي هاي فني و ت وي

طرحها

A

شماره اصالحيه00 :

صفحه02
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روش اجرای ساخت آزادراه
كد سند :

شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور
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A

آيا مدار

كامل است

دفتر بررسي فني و ت وي طرحها

تشكيل كميسيون بررسي فني مطالعات مرحهه دوم
دفتر بررسي هاي فني و ت وي طرحها

تهيه و ارسال صورت هسه كميسيون فني و
ارسال براي مشاور جهت اصالح و تكميل

گيارش و مطالعات مورد تاييد است
گروه بررسي

معاونت آزادراه

تهيه اسناد مناق ه (فاز سه )
مشاور طرح

شماره اصالحيه00 :

صفحه03
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روش اجرای ساخت آزادراه
كد سند :

شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور

فاز صفر پل /تونل/
عوارضي و ...

PR23-00

ارا ه گيارش فاز صفر پل/تونل/عوارضي/و ...
مشاور طرح

خير

بررسي اوليه گيارش فو به لحا تكميل بودن مدار
دفتر بررسي هاي فني

بهه

تشكيل جهسه كميسيون بررسي فني مطالعات
دفتر بررسي هاي فني و ت وي طرحها

ابال صورت هسه ت ميمات كميسيون به
مشاور طرح جهت تكميل مطالعات بر اساس
شرح خدمات

خير
مطالعات بر اساس شرح خدمات مورد تاييد است
كميسيون بررسي

معاونت آزادراهها

بهه

ت وي گيارش فاز صفر
معاونت ساخت و توسعه آزادراهها

پايان

شماره اصالحيه00 :

صفحه04
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روش اجرای ساخت آزادراه
كد سند :

شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور
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تهيه و ارا ه گيارش فاز يك بر اساس مطالعات توجيهي و شرح
خد م ا ت

فازيك و
دو

مشاور طرح

خير
بررسي اوليه گيارش فاز يك به لحا تكميل بودن مدار
دفتر بررسي هاي فني

بهه

تشكيل جهسه كميسيون بررسي فني مطالعات
دفتر بررسي فني و ت وي طرحها

ابال صورت هسه ت ميمات كميسيون
به مشاور طرح جهت تكميل مطالعات
براساس شرح خدمات

خير
مطالعات بر اساس شرح خدمات مورد تاييد است
كميسيون بررسي

معاونت آزاد راهها
بهه

صدور م وبه مطالعات فاز يك
معاونت آزاد راهها

A

شماره اصالحيه00 :

صفحه05
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روش اجرای ساخت آزادراه
كد سند :

شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور
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A

تهيه و ارا ه گيارش فاز دو بر اساس گيينه منتخ
مطالعات فاز يك و شرح خدمات

خير
بررسي اوليه گيارش مطالعات فاز به لحا تكميل بودن مدار
دفتر بررسي هاي فني

بهه
تشكيل جهسه كميسيون بررسي فني مطالعات
دفتر بررسي هاي فني و ت وي طرحها

ابال صورت هسه ت ميمات
كميسيون به مشاورطرح
جهت تكميل مطالعات

خير

مطالعات بر اساس شرح و مطالعات فاز يك مورد تاييد است
كميسيون بررسي

معاونت آزادراهها

بهه

صدور م وبه مطالعات فاز
معاونت آزادراه ها

پايان

شماره اصالحيه00 :

صفحه06
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روش اجرای ساخت آزادراه
شرکت ساخت و توسعه زیر بنا های حمل و نقل کشور

كد سند :
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 -7مراجع
-

قانون برنامه و بودجه كشور
قانون برنامه پن توسعه و قوانين بودجه سنواتي
قانون احداث پرو ه هاي عمراني بخ راه و ترابري ازطري مشاركت بانكها و ساير مناب پولي و ميالي
كشور
مقررات و شرايط عمومي پيمان
بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صيادره از طيرف معاونيت برناميه ريييي و نظيارت راهبيردي رياسيت
جمهوري و وزارت متبو
استانداردها و آيين نامه هاي فني و مهندسي

 -8مدارك و مستندات مرتبط
روش اجرايي اقدامات اصالحي و پيشگيرانه
 -9پيوست ها

شماره اصالحيه00 :

صفحه07
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