پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

معاونت .....

شناسنامهفرآیند
تاریخمستندسازی39/11/11:

کدفرایندMPD/013/119/1-1:

حملونقلکشور
شرکتساختوتوسعهزیربناهای 

 .1عنوانفرایند :مدیریتپروژه 
راهها
 .1متصدیفرایند :معاونتساختوتوسعه 
راهها-دفترامورپیمانورسیدگی
 .9واحدهایمرتبطدرفرایند:معاونتساختوتوسعه 
یهایفرایند:
 .4ورود 

یهایفرایند:
 .6مشتر 

یهایفرایند:
 .5خروج 

اعالمبرندهمناقصهازدفترامورپیمانو اطالعاتومستنداتپروژه،گزارشکنترلکیفیت،گزارش
رسیدگی

پیمانکاران،مشاوران

صورتوضعیت

پیشرفتفیزیکی،تأیید


 .7زمانمطلوبفرایند:

 .8شرحمراحلانجامفرایند:صفحهبعد
فرمهایمورداستفادهدرفرایند:
 .3
 .11مستنداتقانونیاجرایفرایند:
فنآوریمورداستفادهدراجرایفرایند
 .11نوع 

 .11اجرایفرایند

سطح انجام بهصورت غیرحضوری:
نرمافزارتخصصیاست☐
دارای 
قابلانجامبهصورتغیرحضوریتوسطط در سطح اطالعرسانی الکترونیکی ☐

تکمیل برگههای مورد عمل بهصورت الکترونیکی ☐
شهروند:بله☐خیر☐
انجام فرایند بهصورت کامالً الکترونیکی و غیرحضوری ☐
نامنرمافزارها:

قابل انجام از طریق پیشخوان ☐


کل فرایند قابل انجام است ☐
بخشی از فرایند قابل انجام است ☐
قابل انجام نیست ☐

ینکننده
تدو 

مدیرسازمان

دکتر علی نورزاد -معاون وزیر و مدیر عامل
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
کشور

کمیتهفنیپروژهمدیریتارتباطشهروندی
مهندس حسین لطفی
1131/11/11

پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

معاونت .....

مراحلانجامفرایند


فرایندمدیریتپروژه

ردیف

MPD/013/119/1-1

مسئولیت

شرحفعالیت

1

اعالم برنده مناقصه

1

تهیه ساختار شکست کار و تعیین اوزان (کمیته کنترل پروژه شامل افرراد
زیر میباشد :پیمانکار ،مشاور ،اداره کل پیمان و رسیدگی ،دفترر منطقره،
نماینده کنترل پروژه

کمیته مدیریت پروژه

1

دریافت منشور پروژه تهیهشده توسط مشاور -منشور پروژه شرامل مروارد
زیر میباشد :ساختار اجرایی پروژه ،مدیریت ریسک ،مدیریت بحران ،منابع
الزم پروژه ،برنامه زمانبندی ،تهیره برنامره زمرانبنردی سرطح flow ،1
 ،cashطرحهای کیفیت ،برنامههای خرید ،برنامههای صرورتوضرعیت برر
برنامه زمانبندی

کمیته مدیریت پروژه


مدت

مرحله

زمان

بعد

دفتر امور پیمان و رسیدگی

تأیید

1
1

4

8

مدیر پروژه

5

بررسی منشور پروژه

6

اعالم نقصهای منشور پروژه به مشاور جهت اصالح

7

7

دریافت منشور پروژه اصالحشده از مشاور

5

8

تأیید پیشپرداخت (بعد از تأیید منشور پروژه و پیشپرداخت فرایند
ساخت آغاز میشود)

3

دریافت گزارش پیشرفت فیزیکی ارا از مشاور

عدمتأیید

تأیید

6

مدیر پروژه و کارشناس کنترل
پروژه

15 ،3

کارشناس کنترل پروژه

11

11
11

دریافت گزارش تحلیل تأخیر و برنامه جبرانی ارا از مشاور

11

بررسرری گررزارش تحلیررل تررأخیر و تأیید
برنامه جبرانی ارا
عدمتأیید

کارشناس کنترل پروژه

11

بهروزآوری نرمافزار ارا

کارشناس کنترل پروژه

14

14

ارائه نظر در خصوص سقف و کف قابل پرداخت به عوامل پروژه در ماه

کارشناس کنترل پروژه

13

15

دریافت گزارش کنترل کیفیت ارا از مشاور

16

11
11
11
11

16

تأیید

کارشناس کنترل پروژه

عدمتأیید



11

بررسی گزارش پیشرفت فیزیکی ارا

بررسی گزارش کنترل کیفیت ارا

کارشناس کنترل پروژه

عدمتأیید

نمودارساده

18
17




17

اعالم اصالحات موردنیاز گزارش کنترل کیفیت به مشاور

کارشناس کنترل پروژه

15



18

بهروزآوری گزارش در نرمافزار ارا

کارشناس کنترل پروژه

13



13

دریافررررت درخواسررررت تأییررررد وجود دارد
صورتوضعیت از مشاور
وجود ندارد

11

تأیید صورتوضعیت

ینکننده
تدو 

11،11
15 ،3
مدیر پروژه و کارشناس کنترل
پروژه

مدیرسازمان

دکتر علی نورزاد -معاون وزیر و مدیر عامل
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
کشور

11




کمیتهفنیپروژهمدیریتارتباطشهروندی
مهندس حسین لطفی
1131/11/11

معاونت .....


فرایندمدیریتپروژه

ردیف

11

پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

MPD/013/119/1-1

مسئولیت

شرحفعالیت

جمعآوری اطالعات ،مستندات و  ...پروژه


مدت

مرحله

زمان

بعد

کارشناس کنترل پروژه

نمودارساده

پایان



ینکننده
تدو 

مدیرسازمان

دکتر علی نورزاد -معاون وزیر و مدیر عامل
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
کشور













کمیتهفنیپروژهمدیریتارتباطشهروندی
مهندس حسین لطفی
1131/11/11

