پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

معاونت .....

شناسنامه فرآیند
تاریخ مستندسازی93/10/ 21

کد فرایند MPD/17/101/1-1

معاونت مسکن و ساختمان

 .1عنوان فرایند :تعیین حدود صالحیت حرفهای دارندگان مدارک حرفهای مرتبط با مهندسی ساختمان

 .2متصدی فرایند :دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای
 .3واحدهای مرتبط در فرایند:
 .4ورودیهای فرایند:
 )1درخواست متقاضی از طریق

 .6مشتریهای فرایند:

 .5خروجیهای فرایند:

 )1مهندسان

نامه تعیین صالحیت متقاضی

اداره کل

 .7زمان مطلوب فرایند :دو ماه

 .8شرح مراحل انجام فرایند( :نمودار جریان یا شرح فرایند پیوست شود)
 .9فرم های مورداستفاده در فرایند( :نام فرمها ذکرشده و نمونه فرمها پیوست شود)
)1
 .10مستندات قانونی اجرای فرایند( :شماره و تاریخ مستند قانونی ذکرشده و مستند آن پیوست شود)


تبصره  2ماده  7قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان

 .11نوع فنآوری مورداستفاده در اجرای فرایند
دارای نرمافزار تخصصی است ☐

 .12اجرای فرایند

سطح انجام بهصورت غیرحضوری:

قابل انجام بهصورت غیرحضوری توسط در سطح اطالعرسانی الکترونیکی ☐
تکمیل برگههای مورد عمل بهصورت الکترونیکی ☐
شهروند :بله ☐ خیر ☐
انجام فرایند بهصورت کامالً الکترونیکی و غیرحضوری ☐
نام نرمافزارها :

کل فرایند قابل انجام است ☐

بخشی از فرایند قابل انجام است ☐

قابل انجام نیست ☐

قابل انجام از طریق پیشخوان ☐

تدوین کننده

مدیر سازمان

کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی

نام و نام خانوادگی
مهندس تممی

نام و نام خانوادگی
دکتر حامد مظاهریان

نام و نام خانوادگی
حسین لطفی
1393/.../...

1393/.../...

1393/.../...

پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

معاونت .....

 مراحل انجام فرایند
MPD/17/101/1-1
ردیف

شرح فعالیت

مسئولیت

1

مدت

مرحله

زمان

بعد

دریافت فرم تقاضا و ثبت سیستم نمودن آن توسط دبیرخانه (فرم تقاضا
توسط متقاضی در اداره کل استان تکمیلشده و مدارک شامل ریزنمرات
و دانشنامه مقاطع تحصیلی ضمیمه میگردد)

دبیرخانه استان

1

2

2

ارجاع درخواست به مدیرکل استان

مدیرکل استان

4

3

3

ارجاع درخواست به کارشناس استان مربوطه

مدیرکل استان

7

4

موارد بررسی:
 -1دانشگاه محل تحصیل مورد تأیید وزارت علوم باشد.
 -2مقطع تحصیلی فارغالتحصیلی (بهجز در رشته شهرسازی
برنامهریزی شهری ) مقطع کارشناسی باشد.

4

کارشناس استان

2
1

5

5

توقف فرآیند همراه با ذکر دلیل در سیستم

کارشناس استان

6

عدم تطبیق درخواست با کلیات ارائهشده

کارشناس استان

7

توقف فرآیند همراه با ذکر دلیل در سیستم

کارشناس استان

1

8

تطبیق درخواست با بخشنامههای کمیسیون هم ارزی رشتهها

کارشناس استان

3

9

در صورت تطبیق با بخشنامه نامه جوابیه آماده میشود.

کارشناس استان

3

7

10

ارسال به مدیرکل استان

مدیرکل استان

2

16

11

درصورتیکه رشته با بخشنامهها تطبیق نداشت ،ارسال به وزارت راه و
شهرسازی

دبیرخانه

1

9

12

ارجاع نامه به مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای

مدیرکل

2

10

13

ارجاع نامه به کارشناس کمیسیون مربوطه

کارشناس

7

11

14

مطرحشدن موضوع در کمیسیون هم ارزی رشتهها

کارشناس

30

12

15

نامه جوابیه برای فرد آماده میشود

کارشناس

7

16

16

پایان

3

نمودار ساده

16
6
16

راهنمای نمودار
مرحله فرایند
مراجعه به
فرایند دیگر
پایان
فعالیت موازی

تدوین کننده

مدیر سازمان

کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی

نام و نام خانوادگی
مهندس تممی

نام و نام خانوادگی
دکتر حامد مظاهریان

نام و نام خانوادگی
حسین لطفی
1393/.../...

1393/.../...

1393/.../...

