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 شگفتار یپ

در حال حاضر    های عمرانی شهرداری تهران می باشد.یکی از مهمترین معضالتی که از گذشته شهر تهران با آن مواجه بوده، کيفيت پروژه

های عمرانی، صرفا نگاهی نظارتی و توجه به کنترل کيفيت نهایی محصول می باشد و جنبه های دیگر مدیریت کيفيت  نگاه به کيفيت طرح

ت با توجه به موارد یاد شده، دغدغه مدیریباشد.  های عمرانی میی کيفيت طرحهای مفقودهریزی کيفيت و تضمين کيفيت، حلقهمانند برنامه

 یهای عمرانی شهری تهران موضوع سند شمارهفعلی شهرداری تهران رفع این معضل بوده و بر این اساس سند راهنمای مدیریت کيفيت طرح

های عمرانی شهر تهران  نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با هدف فراهم ساختن بستر مناسب، به منظور افزایش کيفيت طرح  1-8-650

 ها در زمان اجرای طرح، تهيه شده است. ند کردن و ایجاد رویکرد فرآیندی در مدیریت کيفيت طرحمو به منظور روش

دستورالعمل حاضر پس از حدود سه سال کار کارشناسی و دریافت نظرات بسياری از نخبگان این حوزه تهيه گردیده و اميد است استفاده از 

های عمرانی شهری تهران و رفع معضالت موجود در این حوزه  در مدیریت کيفيت طرحاین دستورالعمل گامی مهم در ایجاد تحوالت اساسی  

 باشد. 

ضوابط و معيارهای فنی  در پایان به نوبه خود از شرکت مهندسين مشاور راهياب بهينه، مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی، دفتر تدوین

و همه عزیزانی که در تدوین، بررسی و تایيد این دستورالعمل، شورای فنی   ، اعضای کميته خبرگیسازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

 نمایم.اند تشکر و قدردانی میشهرداری تهران را همراهی نموده
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  طرح مدیریت کیفیتنظام راهنمای سند 

 تهران  شهری عمرانی های

 1- 8- 650شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 1صفحه: 

 

 

 

 مقدمه 
با   یرویاروی  یجدید برا  ی شاهد ظهور رویکردها  ر ياخ  یهاسالدر    ،یاسالم   ران یکشور ا  تختیتهران به عنوان پا  یمدیریت شهردار

تهران با فاصله گرفتن از مدیریت   ی نظر شهردار  ر یز  یهامجموعه جدید،    یبوده است؛ در رویکردها   یشهر  دهيچيپ   مسائل مشکالت و  

؛ بر دهندیمقرار   شتريبه اهداف را مورد توجه ب  ليو ن  یراهبرد  یهایریزشده و عموماً برنامه  تربه سمت مدیریت نو نزدیک   یسنت 

 نیتدو  کردها،یرو  نیا  نیاز مهمتر  یکی.  نهدیم  ی عملکردها و کارآیی و اثربخشی آن رو به فزون  قياساس ارزیابی و سنجش دق  نیا

  یکردهاینظام، رو نیدر اشهر تهران است.  ییو اجرا یو حاکم در امور فن  عتهران، به عنوان نظام جام یشهردار ییو اجرا ینظام فن

  یتا نگهدار  یدآوریپد  یاز مرحله   یعمران  یهاعمر طرح   یها در دوره آن   فینقش نهادها و وظا  ،یاصل  یندهایساختارها، فرآ  ،یاصل

و به   دهيشهر تهران رس   یاسالم  یشورا  بیوبه تص  1392در سال    1- 1- 1نظام با شماره سند    نیا  ی. سند راهبردشودیم  نييتع

  ابالغ شده است. رمجموعهیز ییاجرا یهادستگاه

  یعمران  یهاطرحدر    تيفيک  یارتقا  ی الزم برا  یساز و کارها  جاد یتهران و به منظور ا  ی شهردار  ییو اجرا  ینظام فن  ليتکم  یراستا  در

سند به   نیشده است. ا  هيته  "تهران   یشهر  یعمران  یهاطرح  تيفيک  تیرینظام مدراهنمای  "تهران، سند حاضر با عنوان    یشهر

 شودیم  ف ی( تعر1-1- 1تهران )سند    یشهردار  ییو اجرا  ینظام فن  یمجموعه سند راهبرد  ریز  یسندها  نیتریديکلاز    یکیعنوان  

  یعمران یهاطرحدر   تيف يک  تیری، استقرار نظام جامع مد1- 1- 1سند   (4آن مطابق بند )ن( ماده )  یاساس  یکردهایکه از جمله رو

و   یدآوریمد نظر قرار دادن الزامات دوران پد  با تهران در دوره اجرا،    یشهر  یعمران  یهاطرح  یفياهداف ک  نيتأماست و به دنبال  

سند راهبردی نظام فنی   4این سند بر اساس الزامات مندرج در پيوست   است. ی دوره بهره بردار یمتصور برا یازهاين زيو ن یطراح

، به 1- 1- 1( سند 4( و در راستای تحقق بند )الف( تبصره یکم ماده واحده و بند )ن( ماده )1-1- 1و اجرایی شهرداری تهران )سند 

 .های عمرانی شهری تهران تهيه شده استنظام مدیریت کيفيت طرحراهنمای عنوان سند 

تهران   شهرداری  ساله پنج   هایتهران همزمان با برنامه   یشهر  ی عمران  هایطرح  تي فيک  تیرینظام مدراهنمای  سند    سازی  هنگام به

  یفن  یدر سند مذکور به عهده شورا  رييهرگونه تغ  بیاست تصو  یهی. بدردگيیانجام م  یفن  ی شورا  بیبا تصو  ای)حسب ضرورت(  

 .باشدیم

  نی. بر اباشدیم استوار  یسه سطح یهرم هینشان داده شده است که بر پا  ریدر شکل ز کيرو به صورت شمات شيسند پ   ساختار

 سند در نظر گرفته شده است. نیتدو انیبخش مجزا در جر کیاز سطوح هرم مذکور در قالب  کیاساس، هر 

 

 
 های عمرانی شهری تهران طرح مدیریت کیفیتراهنمای سند : ساختار 1شکل 

این مواد مشتمل  تهران ارائه شده است.    ی شهر  یعمران  یهاطرحنامه مدیریت کيفيت  ، نظام  هرم  رأس سند به عنوان    7الی    1مواد  

حاکم بر  ها، الزامات و استانداردهای    های طرحطبقه بندی  ،  ی اساسیرویکردهاریف،  اتعمفاهيم و  کاربرد،    قلمرو و حدود  ،اهداف  بر

 واد . مشودیمعمرانی تبيين    یهاطرحاست و در بستر آن، عناصر مدیریت کيفيت  تهران    یشهر  یعمران  یهاطرحمدیریت کيفيت  

مدیریت کيفيت است که در  هاییو ارکان، وظایف و مسئوليت هادستورالعمل و  هاهیروهرم شامل ی انيبه عنوان سطح م سند 9و  8

به    یابيبا هدف دست  هاو ارکان، وظایف و مسئوليت  هادستورالعملو    هاهیرو   نیشده است. ا  نیتهران تدو  یشهرعمرانی    یهاطرح

 افته یتوسعه    هاطرحو تقسيم بندی فنی و قراردادی آن    تهران  یشهر  یعمران   یهاطرح ی  و منطبق با طبقه بندنامه  اهداف نظام  



  طرح مدیریت کیفیتنظام راهنمای سند 

 تهران  شهری عمرانی های

 1- 8- 650شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 2صفحه: 

 

 

 

اختصاص   پيوست های سند  ، جداول وهافرم هرم را هدف قرار داده است و به ارائه    نیریسطح زاین سند    سومبخش تکميلی و    است.

 دارد. 

عمرانی    یهاطرحاميد است انتشار این سند، منجر به روشمند کردن و اصالح ساز و کارهای مورد نياز برای ارتقای کيفيت تمام شده  

  ی شهروندان تهران را به همراه داشتهو معنو  یماد  یزندگ  يفيتک  یو ارتقا  ترمناسبی  گذار  تداوم خدمتد و  شهری تهران گرد

 . باشد



  طرح مدیریت کیفیتنظام راهنمای سند 

 تهران  شهری عمرانی های

 1- 8- 650شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 3صفحه: 

 

 

 

 های عمرانی شهری تهران طرحمدیریت کیفیت  نامه نظام  -1 بخش

قوانين، مقررات  های عمرانی شهری تهران، با مد نظر قرار دادن  طرح  نظام مدیریت کيفيت راهنمای  سند  دراین بخش، اصول اساسی 

رعایت اصول تعریف    .های عمرانی شهری تهران تدوین شده استطرح  مدیریت کيفيتمند نمودن  و الزامات مرتبط به منظور نظام

های عمرانی  ها و اهداف راهبردی مجموعه شهرداری تهران، در کليه طرحماموریت نيتأمسازی و اجرای آن در راستای شده و پياده

الزامی م های عمرانی شهری تهران  طرح  مدیریت کيفيتمند نمودن نحوه  قدمی تحولی در راستای نظام  سنداین  .  باشدیشهری 

 . خواهد بود 

 اهداف 

 . باشدیم لیتهران به شرح ذ یشهر یعمران یهاطرح تيف يک تیرینظام مد راهنمای اهداف سند

 ت يف يک تیریقرار نظام مدتدر دوره عمر طرح با اس  یشهر یعمران یهاطرح مورد انتظار  تيفيحصول به ک -1

 تهران   یشهر یعمران یهاطرح تيفيارتقاء سطح ک -2

  ینهادها  فیها و وظانقش   نييتهران و تع  یشهردار  یعمران  یهاطرحمتحدالشکل در    تيف يک   تیریو استقرار نظام مد  یطراح -3

 طرحدست اندرکار 

 کاربرد  و حدود قلمرو 

  ی ، مشارکتEPC  ،عاملیسه   یهاطرح تهران اعم از    یشهر  یعمران  یهاطرح   تيف يک  تیریمنحصراً به منظور مد  سند  نیمقررات ا

 یمختلف شهر  یعمران   هایطرحدر    تيف يک  تیریمد  هایدستورالعمل  ریسا  نیجهت تدو   یباالدست  یو ... کاربرد دارد و به عنوان سند

 . کندمی مشخص  را هادستورالعمل  نیا یو چارچوب کل هااستيو س  ردگيیم قرارتهران مورد استفاده 

 خواهد بود.  یعمران یهاطرح در تمام ابعاد و جوانب  تيفيرو، ارتقا ک شيپ سندآثار مورد انتظار استفاده از  

 است:  ریعمر طرح به قرار ز یشامل سه دوره اصل یعمران یهاطرح تيف يک تیریقلمرو نظام مد (الف

 ( تيفيک یزری)بخش برنامه  یمفهوم یو طراح  سنجیامکان ،یازسنجيشامل مطالعات ن یدآوریدوره پد -1

 ( تيفيک یز ی)بخش برنامه ر یليتفص یو طراح  هیپا یشامل طراح یدوره طراح -2

 اجرا( تي فيو کنترل ک تيفيک ني)بخش تضم یطرح عمران یدوره اجرا -3

 .درگيیقلمرو قرار م نیدر ا زينگهداشت ن اتي: عملحيتوض 

 است: ریشامل مقررات و ضوابط ز یعمران یهاطرح دوره عمر  یتهران برا  یشهر یعمران یهاطرح تيف يک تیری( نظام مدب

 ( مهيب ن،يتضام ،یخصوص طیشرا ،یعموم طیقراردادها )موافقتنامه، شرا -1

 و اجرا  یطراح یهادورهو انتخاب عوامل در  یابیارز ت،يصالح صيمقررات تشخ -2

 ییو اجرا ی فن یهاو دستورالعمل  ارهايمشخصات و مع ،یضوابط فن -3

 ت ي فيک تیریپروژه مرتبط با نظام مد تیریضوابط مد -4



  طرح مدیریت کیفیتنظام راهنمای سند 

 تهران  شهری عمرانی های

 1- 8- 650شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 4صفحه: 

 

 

 

 مفاهیم و تعاریف  

ساله توسعه و قوانين بودجه  پنج  هایبرنامه  طرح جامع، طرح تفصيلی و مبنای  بر  طرحی است که :1شهری  طرح عمرانی 

های  اعتبار دارد. منظور از طرح  تأمين  شهر تهران قابليت  های ساالنهبودجه   در   آن  بودجه  و  تعریف شده  شهر تهران   ساالنه

 های عمرانی در تعریف عمومی آن است.عمرانی همان پروژه 

(  طرح )پروژه ی و اجرا هيته تيمسئول ،ییدستگاه اجرا ی از سو یندگ یکه به نما یقياست حق یشخص :2طرح )پروژه(  مجری 

 ارات ياز اخت  یبخش  ایطرح عبارت است از تمام    ی مجر  فی. وظاشودیمو مقررات عهده دار    نيرا در چارچوب قوان  ی عمران  یها

 . یعمران یهاطرح  ی و اعمال نظارت بر اجرا لهحوا  ل،يانجام تعهد، تسج ص،يتشخ یهاتيمسئولو 

 از بخشی یا تمام انجام ،هاآن  از یک هر که است (پروژهای طرح )اجر در سهيم عوامل از یامجموعه  :3طرح )پروژه( سازمان 

شده   نييتع  یهاهدف تحقق    ی و برا قرارداد، در مندرج یا و شده بينی پيش خدمات شرح  چارچوب در  را، عمليات چند یا یک

ارائه خدمات  ی. سازمان پروژه، چگونگکنندیم تيفعال م،يمستق ريغ  ای ميپروژه، به طور مستق رینظر مد ر یبر عهده دارند و ز

 .دهدیماو را نشان  اراتيپروژه و اخت ریمد ازيامکانات مورد ن  ریو سا یانسان یروين

را به    یدی جد تيکل ،یوابستگ  نیبه هم وابسته که به علت ا  یهاوهيشو    هاهیرو،  هاروشاز اجزا،    یامجموعه   :4سامانه یا نظام 

 . دینمایم  تيفعال یو در جهت تحقق هدف خاص  کندیم یرويپ  یو از نظم و سازمان مخصوص  آوردیمدست 

 موجبزمانی کيفيت پروژه )خدمت(  .  الزامات پروژه )خدمت( است  با  ذاتی  یهایژگیو  سری   یک   تطابق  درجه  :5کيفيت  

 داشته مطابقت است، شده تعيين برایش  که مشخصاتی  باکه آن پروژه یا خدمت    شودیم بهره برداران یا کارفرما رضایت

د و یا به صورت کمی و در قالب  شو برده  کار به عالی یا خوب ضعيف، قبيل از  صفت  یک با  همراه است ممکن  د. کيفيتباش 

 اعداد و ارقام نشان داده شود. 

 نظام  را کيفيت مدیریت اجرای  برای  نياز مورد منابع و فرایندها ،هادستورالعمل ،هاتيمسئول سازمانی ساختار :6نظام کيفيت  

 نياز مورد کيفيتی اهداف جوابگوی تواندمی  که است فراگير و گسترده حدی به کيفيتمدیریت   نظامد.  گوین  می کيفيت

 تر عيوس  این. گرددیم طراحی سازمان آن مدیریتی نيازهای تأمين منظور به  نخست وهله در سازمان یک کيفيت نظامد. باش 

 
 های عمرانی شهری تهراندستورالعمل پذیرش و تصویب طرح 4مطابق ماده  1
 110302و  110301بند  – 5صفحه  –واژه نامه نظام فنی و اجرایی کشور  2
 110403بند  –  6صفحه  –واژه نامه نظام فنی و اجرایی کشور  3
 110501بند  – 8صفحه  –واژه نامه نظام فنی و اجرایی کشور  4
 110901بند  – 11صفحه  –واژه نامه نظام فنی و اجرایی کشور  5
 110902بند  – 12صفحه  –و اجرایی کشور  واژه نامه نظام فنی 6
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 قراردادی مقاصد برای.  دهدیم قرار بررسی  مورد را کيفيت نظام از بخشی فقط که است خاص مشتری یک یهاخواسته از

 .گردد واقع اثبات مورد کيفيت نظام از معينی اجزای اجرای که باشد الزم است ممکن کيفی اجباری یهایابیارز یا

 کيفيتمدیریت   یهانامهنظام  ن است.سازما یکدر    کيفيت مدیریت سيستم کننده مشخص  سند  :1کيفيت  مدیریتنظام نامه   

 متناسب معين سازمان یک پيچيدگی  و کوچکی  و بزرگی  با تا باشند  داشته فرق هم با شکل و جزئيات شرح نظر از توانندیم

 دد.گر

 ی بر خط مش  یعموماً مبتن   تيف يمورد نظر است. اهداف ک  تيف يتحقق ک  یکه برا  یاتيمقاصد و عمل  ۀمجموع  :2کيفيت  هدف 

 .گرددیمدر سازمان مشخص  ربطیانواع کارها و سطوح ذ  یسازمان است و عموماً برا تيف يک

  اعالم  باال رده مدیریت وسيله به رسماً که کيفيت با رابطه در سازمان یک کلی گيری جهت و مقاصد  :3کيفيت  مشی خط 

 فراهم کيفيت اهداف تعيين برای را چارچوبی و است سازگار سازمان کلی  مشی خط با عموماً فيتي ک مشی خط د.باش شده

 د. باش کيفيت مشی خط تعيين برای مبنایی تواندیم  کيفيت مدیریت اصول. آوردیم

آن    مشخص  جینتا  جادیا  یسو  مشخص به   تي فيو ک  نهیپروژه در چارچوب زمان، هز  تیو هدا  یزیربرنامه  :4پروژهمدیریت 

  دارد تا با   یو سع  رديگیاجرا را در بر م  تیاجرا و هدا  نظارت بر  ،ی سازمانده  ،یزیربرنامه  یهاتيپروژه فعال  تیریاست. مد
 دهد.  لیدر موعد درست خود تحو یقبل شدهتوافق   نهیبا هز  امشخص و مورد انتظار ر جیدرست از منابع، نتا استفاده

مخصوص    ی هاروشکه با کمک ابزارها و    یو اقدامات  یورود  یتعداد  افتیاست که با در  یمفهوم  ند،یفرآپروژه:    یندهایفرآ 

پد  یمشخص  یهایخروج،  شودیمانجام   براآوردیم  دیرا  پروژه،    ی اجرا  ی .  فرآیندها  یامجموعه هر  صورت   یاز    مختلف 

یک نتيجه مشخص است. این فرآیندها توسط   به حصول    ی الزم االجرا برا  یهاتيفعال  مجموعه   شامل  فرآیند  یک.  گيردمی

 :شوندیممدیریت پروژه در قالب یکی از پنج گروه ذیل انجام  ی. فرآیندهاشودیممجریان پروژه انجام 

 شروع پروژه.  ی الزم االجرا برا یهاتيفعالآغازین: تشخيص، تدوین و ارائه مراحل و  - 

 کامل تعهدات. یکسب نتایج موفقيت آميز و ایفا ی : تبيين و تعيين اهداف و انتخاب راهکار بهينه برایبرنامه ریز - 

 اجرائی: مجموعه عمليات هماهنگی بين ارکان اجرائی پروژه مطابق برنامه.  - 

 کسب اطمينان از دستيابی به اهداف پروژه.  یهاتيفعالرلی: مجموعه کنت - 

 مطابقت مراحل اجرا شده و اهداف از پيش تعيين شده پروژه. یهاتيفعالاختتامی:  - 

، اهداف و هاتيمسئولاز سازمان طرح )پروژه( است که مشخص کننده    ییهاتيفعال  یشامل تمام  :5پروژه   کيفيت  مدیریت 

تأم  تي فيک  یهااستيس  اجرا    ییازهاين  نيبه منظور  بدان منظور  از طر  تيفيک  تیری. مدشودیماست که پروژه    قیپروژه 

 
 311090بند  – 12صفحه  –واژه نامه نظام فنی و اجرایی کشور  1
 411090بند  – 12صفحه  –واژه نامه نظام فنی و اجرایی کشور  2
 110912بند  – 14صفحه  –واژه نامه نظام فنی و اجرایی کشور  3
 120402و  120401بند  – 27صفحه  –واژه نامه نظام فنی و اجرایی کشور  4
 802021بند  – 33صفحه  –نامه نظام فنی و اجرایی کشور  واژه 5
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( ییاجرا یندی)گروه فرآ  تيفيک  ني(، تضمیزیبرنامه ر  یندی)گروه فرآ  تيفيک  یزی شامل برنامه ر  یاصل  ندیسه فرآ  یريگ يپ 

 .شودیم یساز ادهي( پ یکنترل یندی)گروه فرآ تي فيو کنترل ک 

  یو به کار گرفتن اجزا  یتي في ک  یهاخواستهاهداف و    یگذار  هیپا  یکه برا  ییهاتيفعال  :1کيفيت پروژه ریزی فرآیند برنامه 

 ی پروژه، سند  تيفيپروژه است. طرح ک  تيفيطرح ک  ت،يفيک  یزیبرنامه ر  ی. خروجگرددیم  نیپروژه تدو  ک یدر    تيفينظام ک

پروژه    کی در چه هنگام در مورد    و   یچه شخص  لهيو منابع مرتبط با آن به وس   ییکدام روش اجرا  کندیماست که مشخص  

 به کار رود. دیبا

پروژه  فرآیند تضمين  ا  ت ي فيک  تیریاز مد  یبخش  :2کيفيت  بر  الزامات  نانياطم  جادیپروژه است که  برآورده شدن   ا یو    از 

 پروژه تمرکز دارد.  تيفيمربوط به ک یهاخواسته

مربوط به    یهاخواسته  ا یپروژه است که بر برآورده کردن الزامات و    تي فيک  تیریاز مد  ی بخش :3کيفيت پروژه  فرآیند کنترل 

پروژه    یهایشدن  لیتحو  یبرا  یمشخص  تي فيو اصالح ک   دیيو تأ  نانيکه به منظور اطم  ییهات يفعالپروژه تمرکز دارد.    تيف يک

 .شودیمرا شامل  شودیمانجام 

، سازوکارها  هاچارچوب،  هابرنامه ،  هااستيس مجموعه اصول، راهبردها،    تهران:   یشهر  ی عمران  یهاپروژه  تي فيک  تیرینظام مد 

با تدارک    یعمران  یهاپروژه تهران در حوزه    یهمکار شهردار  ای  یمتول  یهماهنگ است که از طریق آن، نهادها  یو فرآیندهای

به مخاطبان   تيفي و کنترل ک  تي فيک  نيتضم  یهابرنامه  شیو پا   یباني پشت  ه،يبه ته  یرانمتناسب با آن پروژه عم  ت يفيبرنامه ک

  یهاپروژه  یمتناسب با طبقه بند  تي فيک  تیریمد  یهاتيمسئولو    هاه یرو. در این نظام انواع  ندینمایمو ذینفعان مبادرت  

 ی که در این ارتباط بر عهده شهردار  یفيلمکمل و یا سایر تکا  یها ستيلو چک    هافرم   ز يشده و ن  نييتب  یشهر  ی عمران

 .شودیمگذارده شده، مشخص 

ماده  در  تيفي ک تیریمجموعه واژگان و اصطالحات پرکاربرد در حوزه مد  ت،يف يک  تیریمد ميتوسعه استفاده از مفاه  یدر راستا

 سند ارائه شده است. نیا 7

 رویکردهای اساسی 

رویکرد این سند به بخش های مختلف مدیریت کيفيت، رویکرد پروژه محور می باشد. بدینگونه که برای هر پروژه به صورت مجزا  

مدیریت کيفيت تعریف می گردد و نيازی به تشکيل یک واحد مجزا برای اجزای مدیریت کيفيت تيم های خاصی برای بخش های  

 در مجموعه های ستادی شهرداری تهران نمی باشد. 

 عمرانی شهری تهران عبارت است از:  یهاطرح تيف يک تیریمدهای اساسی نظام رویکرد

 نامه ریزی طرح در دوره طراحیتاکيد بر استفاده از ضوابط و معيارهای فنی و اجرایی در بر -1

پيمانکار  و  بردار بهره  کارفرما، انتظارات  و نيازها  بندی آن،، طبقهطرحاساس ماهيت  بر  عمرانی طرح  هر  تعيين سطح کيفيت -2

 .طرح و همچنين انتظارات عملکردی 

 کارفرمایان و ذینفعان پروژه  یاقهيسلتاکيد بر اولویت الزامات و ضوابط فنی بر نظرات  -3

 یهایشدنپروژه و افزایش احتمال کيفيت تحویل    یهایشدنتحویل   پروژه در کنار کيفيت  یهات يفعالانجام   کيفيت توجه به -4

 کارها.  کيفيت پروژه با افزایش 

 شده.  صرفه جویی محتمل یهانهیهز و کيفيت هزینه ایجاد تعادل بين با طرحانتخاب نقطه بهينه برای کيفيت  -5

 
 110910بند  – 14صفحه  –واژه نامه نظام فنی و اجرایی کشور  1
 111104بند  – 17صفحه  –واژه نامه نظام فنی و اجرایی کشور  2
 100111بند  – 15صفحه  –فنی و اجرایی کشور واژه نامه نظام  3
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 زمان پروژه 

مطلوب و جلوگيری از  توجه به اهداف اصلی مدیریت کيفيت در راستای کاهش و به حداقل رساندن احتمال بروز نتایج نا -6

 کيفيت. های مضاف بر آن و عدم ایجاد رویکرد بازرسی در مدیریت ها و صرف هزینهدوباره کاری

 توجه به بهبود دائمی به عنوان یکی از الزامات مدیریت کيفيت.  -7

 کند: توليد می تحویل شدنی نوع  دو  پروژه هر -8

 پروژه نهایی سازنده هایتخصصی: بخش هایتحویل شدنی -

 ها(گزارش و  هابرنامه است )مانند الزم  تخصصی  هایتحویل شدنی توليد تضمين برای  مدیریتی: آنچه هایتحویل شدنی -

 عمرانی.  یهاپروژهتوجه به کيفيت هر دو نوع تحویل شدنی در 

در نظر گرفتن مدیریت کيفيت پروژه بر بستر مدیریت ریسک و با تاکيد بر مدیریت ایمنی و محيط زیست و ایجاد رابطه   -9

 تعاملی بين عواملی نظير ریسک، ایمنی و محيط زیست با عوامل فنی پروژه. 

 ی عمرانی هاطرحی بندطبقه 

 شوند. میتقسيم  4تا   1از کلی  گروه چهاربه  2بر مبنای جدول  هزینه، زمان و ریسک طرح بر اساس  سندهای عمرانی در این طرح

 یاساس کارفرما موظف است نسبت به طبقه بند  نیاست. بر ا  طرحنوع    نييتع  یعمران  یهاطرح  تيفي ک  تیریگام در مد  نياول 

 . دیکه در ادامه آمده است، اقدام نما ییارهايبر اساس مع طرح

 نیبر ا  شودیانجام م  یعمران  طرح  سکیر  ای  تيانجام آن و اهم  نهی، هزطرحزمان انجام    اريها بر اساس سه معطرح  یطبقه بند 

 .گرددیم ميدو، سه و چهار تقس ک،یبه چهار گروه  یعمران یهاطرح یاساس طبقه بند

بندی    اول شاخص هزینه  ی هاطرحبه منظور طبقه  شود و در  تعيين می  1  جدول  مطابق )1CTI(زمان  - عمرانی در مرحله 

 گردد.مشخص می 2 جدول  اساس بر( 2PCRIمرحله دوم شاخص نهایی طبقه بندی )

 

 ( CTIزمان )-شاخص هزینه: 1جدول 

برابر نصاب   10از  کمتر 

  متوسطمعامالت 

 شهرداری تهران 

(4 ) 

برابر   100تا  10بين 

نصاب معامالت متوسط 

 شهرداری تهران 

(3 ) 

برابر   300تا  100 بين

 نصاب معامالت متوسط

 شهرداری تهران 

(2 ) 

نصاب   برابر 300بيشتر از 

  متوسطمعامالت 

 تهران شهرداری 

(1 ) 

 سال  1زمان زیر 

(4 ) 
4 3 2 1 

 سال  2و   1زمان بين 

(3 ) 
4 3 2 1 

 سال  3و   2زمان بين 

(2 ) 
3 3 2 1 

 سال  3زمان بيشتر از  

(1 ) 
3 2 1 1 

 

 
1Cost and Time Index 
2Project Classification Rating Index 

 هزینه پروژه 
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شاخص  
CTI 

 (*PCRIعمرانی شهری تهران ) یهاطرح طبقه بندی پیشنهادی : 2جدول 

 
 پروژه با ریسک کم 

(4) 

پروژه با ریسک  

 متوسط 

(3) 

پروژه با ریسک  

 زیاد

(2) 

یسک  رپروژه با 

 خيلی زیاد 

(1) 

 3 گروه 3 گروه 4 گروه 4گروه  ( 4با )  برابر CTIشاخص 

 2 گروه 2 گروه 3 گروه 3 گروه ( 3برابر با ) CTIشاخص 

 1 گروه 2 گروه 2 گروه  ( 2برابر با ) CTIشاخص 

 1 گروه 1 گروه   ( 1برابر با ) CTIشاخص 

آن مطالعات    جیلحاظ گردد و نتا سکیدر مطالعات ر  دیبا  رد،يمالک عمل قرار گ  تواندیم  یکه در طبقه بند  یعوامل  ریسا:  1تبصره  

 استفاده شود. یطبقه بند نیدر ا

 سند انجام شود.  نیا کی وستيبر اساس پ  ستباییم طرح سک یانجام نشود، سنجش ر سک یکه مطالعات ر یدر صورت  :2 تبصره

 یهاطرح   نيداشته باشند. همچن  یمتوسط  ایکم    سک یر  توانندی، نم1زمان معادل با  - نهیبا شاخص هز  ی شهر  یعمران  یهاطرح 

 کم داشته باشند.  سکیر توانندی، نم2زمان معادل با - نهیبا شاخص هز  یشهر یعمران

 شود.تعریف می( یامنطقه فرا)گ بزر  یهاطرح به عنوان   2و  1 یهاگروه  یشهر یعمران یهاطرح 

 شود.یم فی( تعریامنطقهکوچک ) یهاطرح به عنوان  4واقع در گروه  یشهر یعمران یهاطرح 

و هم از نوع   ایفرامنطقهتوان هم از نوع یشود که میم ف یمتوسط تعر یهاطرح به عنوان   3گروه  ایهای عمرانی منطقه طرح 

 باشد.  یامنطقه

 سند ارائه شده است.  نیا کی وستيجدول، در پ  نیاستفاده از ا یتهران و چگونگ  یشهر یعمران یهاطرح هایسکیر جدول

 مفاهیم مدیریت کیفیت 

های  فعاليت"  آن را  توانمیهای دانش مدیریت پروژه است و ترین حوزهترین و کليدیهای عمرانی یکی از مهمطرحمدیریت کيفيت  

تعریف کرد. استانداردها و الزامات متعددی در   "پروژه از منظر کيفيتهماهنگ برای برنامه ریزی، ساماندهی، هدایت و کنترل یک  

 ی، تدوین گردیده است.ی مدیریت کيفيت وجود دارد و این سند با الگوبرداری از استانداردهای پذیرفته شده جهانحوزه

باشد و بازه آن شامل تمام دوره عمر  ریزی کيفيت، تضمين کيفيت و کنترل کيفيت میمدیریت کيفيت شامل سه بخش اصلی برنامه

نگاه این سند به بخش های مختلف مدیریت کيفيت، نگاه   برداری و برچيدن( است.های پدیدآوری، طراحی، اجرا، بهرهپروژه )دوره

تيم های خاصی برای بخش های مدیریت کيفيت تعریف می گردد و  برای هر پروژه به صورت مجزا   عبارتیپروژه محور می باشد. به  

 نيازی به تشکيل یک واحد مجزا برای اجزای مدیریت کيفيت در مجموعه ی ستادی شهرداری تهران نمی باشد.

 یعمران هایپروژه  تيفيک ی زریبرنامه 

های آغازین پروژه از دوره پدیدآوری تا قبل از اجرای پروژه عمرانی در حوزه کيفيت پروژه به مجموعه اقدامات و فعاليت -1-1-6

ی کيفيت، تعيين مشخصات فنی طرح، گردد. این اقدامات در حالت کلی شامل انجام مطالعات در حوزهاطالق می

 پروژه ریسک 
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به تفصيل   8باشد که این موارد در ماده  های کيفيت می، ارائه برنامه بهبود مستمر و تهيه بازبينهتهيه طرح کيفيت

 . توضيح داده شده است

ای که مشاور به گونه  .شودها انجام میها و خروجیهای عمرانی بر اساس ورودی، ابزارها و روشریزی کيفيت پروژهبرنامه -2-1-6

نياز های موردها، اقدام به مطالعات و تحليلالزم از کارفرما، به کمک برخی از ابزارها و روش  یهایورودپس از دریافت  

دهد. پس  نماید و نتایج بدست آمده را در اسناد ارجاع کار و اسناد ارزیابی کيفی پيمانکار قرار میدر حوزه کيفيت می

-روع عمليات اجرایی، پيمانکار بر اساس موارد تهيه شده توسط مشاور، اقدام به تهيه خروجیاز ارجاع کار و قبل از ش 

 نماید. ریزی کيفيت میهای برنامه

 ی عمران هایپروژه  تي فيک نيتضم 

  یزیبرنامه ر   ندیفرآ  یهایاز خروج  ندیفرآ  نیاست. ا  تيف يک  تیریاز حوزه مد  ندیفرآ  نیآخر  ت،يفيک  نيتضم  ندیفرآ -1-2-6

 ت ي فيکه پروژه با ک  آوردمی  وجودبه   یرا به صورت نسب  نانياطم   ن یا  ،ییو با استفاده از ابزارها  تيف يو کنترل ک  تيف يک

 مطلوب اجرا شده است.

ها فاوت اساسی تضمين کيفيت و کنترل کيفيت در این است که کنترل کيفيت به بررسی و کنترل تحویل شدنیت -2-2-6

ها و کارهای پروژه پرداخته و این اطمينان را ایجاد بررسی و کنترل تمامی فعاليتپردازد ولی تضمين کيفيت به  می

 شود.های پروژه در راستای حصول به کيفيت مورد انتظار پروژه، انجام میکند که تمامی اقدامات و فعاليتمی

 تيم ای که  شود. به گونهام می ها انجها و خروجیها، ابزارها و روشورودی  بر اساسهای عمرانی  تضمين کيفيت پروژه -3-2-6

بازبينهتضمين کيفيت پس از دریافت ورودی های کيفيت و های الزم مانند طرح کيفيت و برنامه بهبود مستمر و 

نماید. های موجود میهایی اقدام به تحليل دادهکنترل کيفيت، به کمک ابزارها و روش  یهایخروجهمچنين نتایج و  

وان خروجی تضمين کيفيت در قالب دستورالعمل و درخواست تغييرات، گزارش نيازهای  ها به عننتيجه این تحليل

های کيفيت، در اختيار آموزشی، بروزرسانی طرح کيفيت و برنامه بهبود مستمر و همچنين تدقيق و اصالح بازبينه

قدامات الزم را در خصوص تضمين کيفيت، ا  تيمگيرد و کارفرما پس از بررسی موارد تهيه شده توسط  کارفرما قرار می

 دهد.بررسی و ابالغ موارد مذکور به همه ارکان پروژه انجام می 

 ی عمران هایپروژه  تيف يکنترل ک 

آن   -1-3-6 در  که  است  کيفيت  مدیریت  مهم  فرآیند  سه  از  یکی  کيفيت  کنترل  از   تيمفرآیند  استفاده  با  کيفيت  کنترل 

 طرح  بررسی و کنترل تطابق  نمودارهای هفتگانه کنترل کيفيت اقدام بهریزی کيفيت و ابزارها و  های برنامهخروجی
نماید و موارد مغایر با طرح کيفيت را برجسته نموده و به اطالع ارکان پروژه  های پروژه میکيفيت با تحویل شدنی

 رساند.می

 : باشدبه شرح ذیل می کنترل کيفيت ابزارهای هفتگانه -2-3-6

 . دهداین نمودار نحوه ارتباط عوامل مختلف را که با مشکالت یا اثرات بالقوه ارتباط دارند شرح می  نمودارهای علت و معلول: -1

برای مشخص کردن اینکه یک فرآیند با ثبات بوده یا اینکه یک عملکرد قابل پيش بينی است از این    نمودارهای کنترلی: -2

استفاده می تعيين مینمودارها  الزامات قراردادی  از  پایين است که  باال و  دارای حدود  نمودارها  این  )منحنی شود.  شود. 

 بندی خاک(دانه 
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های  های بهبود در تک تک این مراحل استفاده کرد. )فلوچارتنشان داد و از فرصت  توان مراحل رادر فلوچارتها می  فلوچارت: -3

 دستورالعمل حاضر(

ترین علت مشکالت به وجود آمده و مقایسه در یک محدوده، از هيستوگرام استفاده برای شناسایی متداول  هيستوگرام: -4

 های سال(يک بودجه مالی دریافتی به ماهشود. جنس داده عمدتاً از نوع فراوانی و تعداد است. )تفکمی

دهد چه  یک نوع خاص از هيستوگرام است که بر اساس فراوانی اتفاقات مرتب شده است. این نمودار نشان می نمودار پارتو: -5

 شوند. تعداد نقص بر اساس طبقه یا نوع علت شناسایی شده توليد می

بدون حدود نمایش داده شده است و تاریخچه و الگوی انحراف را نشان    نمودار روند شبيه یک نمودار کنترل  نمودار روند: -6

 ميزان پيشرفت فيزیکی پروژه در زمان(  S-curveدهد. )مانند منحنی می

ساعت   –دهد. )منحنی ميزان پيشرفت  این نمودارها در کنترل کيفيت رابطه بين دو متفير را نشان می  نمودار پراکندگی: -7

 کار در روز(

 ی عمران هایپروژه تي فيک تیریپرکاربرد در حوزه مد اصطالحات 

با مدیریت کيفيت، در این بخش به اصطالحات پرکاربرد در این حوزه پرداخته  با توجه به جدید بودن مفاهيم و تعاریف مرتبط 

 نامه استانداردسازی و کيفيت گزینش شده است. شود که از واژهمی

 برآورده شدن یک الزام و / یا یک خواسته. :انطباق -1

الزامات و / یا خواسته  :بهبود کيفيت -2 های مربوط به  بخشی از مدیریت کيفيت که بر افزایش توانایی برای برآورده کردن 

 کيفيت تمرکز دارد. 

الزامات  :بهبود مستمر -3 برآورده کردن  توانایی  افزایش  به منظور  یا خواسته  فعاليتی که   / به ص و  انجام  ها  پی  پی در  ورت 

 .گيردمی

تایيد انطباق توسط شخص ثالث در ارتباط با یک نهاد ارزیابی انطباق که حاکی از اثبات رسمی صالحيت    :صالحيت  دیيتأ -4

 .باشدآن نهاد برای انجام وظایف ارزیابی انطباق مشخص شده، می

ها که برای تحقق  گيری یا ترکيبی از آن مرجع یا وسایل کمکی اندازهابزار، نرم افزار، استانداردها، مواد    : گيریتجهيزات اندازه -5

 .گيری الزم هستندفرآیند اندازه

 . اندهای مشخص شده، برآورده شدهدر مورد این که الزامات و / یا خواسته  تایيد از طریق فراهم آوردن شواهد عينی  :تصدیق -6

 . کنددروندادها را به بروندادها تبدیل می های مرتبط با هم یا متعامل کهمجموعه فعاليت :فرآیند -7

 .ماحصل یک فرآیند: محصول -8

فرآیندی نظام یافته، مستقل و مدون برای بدست آوردن سوابق، بيانيه های مبتنی بر واقعيت، یا سایر اطالعات   :مميزی -9

 . وندش ها به صورت عينی جهت تعيين ميزانی که الزامات مشخص شده برآورده میمرتبط و ارزیابی آن

 .در رابطه با کاربرد موردنظر یا کاربرد مشخص شده شدن یک الزام و / یا یک خواستهنبرآورده   :نقص -10

برداری شده و عيناً مشخصات مندرج بر روی نمونه  نمونه ای که همزمان با نمونه اصلی با شرایط یکسان نمونه   :نمونه شاهد -11

پس از پلمپ یا ممهور نمودن به مسئول واحد نمونه برداری شده،  اصلی به صورت غيرقابل تغيير بر روی آن نوشته شده و

 . شودمی تحویل داده

 .نمایدنهاد مرجعی که تایيد صالحيت می :صالحيت دیيتأنهاد  -12

 . آزمایشگاه تایيد صالحيت شده ای که بر اساس قانون به عنوان مرجع شناخته شده باشد :آزمایشگاه مرجع -13

 . یک یا چند مطلب در حدود مقررات جارییادآوری کردن رسمی  :اخطار -14

اثبات اینکه الزامات مشخص شده در رابطه با یک محصول، فرآیند، سيستم، شخص یا نهاد برآورده شده    :ارزیابی انطباق -15

 .است
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ه  فعاليتی است که برای ایجاد شرایط جهت استفاده معمول و مکرر با در نظر گرفتن مشکالت بالفعل و بالقو  :استانداردسازی -16

 .گيردبا هدف دستيابی به درجه بهينه ای از نظم در موضوع موردنظر انجام می

 ارائه شده است. ج پيوست 5نمودار کلی مدیریت کيفيت در شکل 

 یعمران هایپروژه  تی فی ک تی ریمد  یالزامات و استانداردها 

 عبارتند از:های عمرانی شهری تهران  الزامات و استانداردهای مدیریت کيفيت در پروژه

ها و اسناد باالدستی  این الزامات توسط قانون شهرداری  الزامات ناشی از قوانين، مقررات و اسناد باالدستی شهرداری تهران:  -1

شهرداری تهران اعمال شده و باید توسط واحدهای ستادی یا منطقه مورد احداث پروژه، اجرا شود. رعایت این الزامات برای  

کنند  صل شود که طراحان و پيمانکاران از مصالح با کيفيت باال و نيروی انسانی متناسب استفاده میآن است که اطمينان حا

که ممکن است هزینه اوليه باالتری داشته باشد، ليکن اطمينان از طرح و اجرای پایدار پروژه عمرانی را برای دوره عمر  

برداری، موقعيت، شرایط خاک، زمين لرزه،  پروژه نظير شرایط بهره های  طوالنی آن پروژه و با در نظر آوردن تمامی ویژگی

( و زیر  1-1-1باد و... تضمين نماید. تمامی موارد کيفی مندرج در سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران )

 .باشدیمآن از جمله این الزامات  یهابخش 

بردار:  -2 بهره  کيفيت  و    الزامات  تعيين  به  الزامات،  منظر کيفيت  این  از  آن  پذیرش  و سطح  عملکردی  معيارهای  مدیریت 

 های عمرانی در تعامل است.پردازد. الزم به ذکر است که این الزامات با مدیریت ایمنی و مدیریت زیست محيطی پروژهمی

الزامات کيفی    الزامات خاص مجری طرح )پروژه(: -3 ب  ترقيدقوقتی سازمان طرح )پروژه( خود دارای  هره برداران  نسبت به 

 .گذاردی ماحترام  ترسخت، سازمان انجام دهنده به استانداردهای هاستپروژه

زمانی که الزامات عمومی کيفيت برای تضمين و کنترل مورد نياز کافی   مشخصات استانداردهای سيستم مدیریت کيفيت: -4

الزم به ذکر    .کندی م  ارائهرا    9000ایزو    نباشد، تيم پروژه، استانداردهای سيستم مدیریت کيفيت را به عنوان مثال سری

به این معنی نيست که سيستم مورد استفاده توسط سازمان   لزوماًاست که فقدان یک برنامه یا سيستم مدیریت کيفيت ایزو  

  انجام دهنده بی اثر است. به همين ترتيب، داشتن یک سيستم مدیریت کيفيت یا برنامه مدیریت کيفيت سازگار با ایزو، به 

دنبال   را  کيفيت  با  سازگار  پروژه  یک  دهنده  انجام  سازمان  که  نيست  معنی  از    .کندیماین  گيری  بهره  حال  عين  در 

در دستيابی   تواندی ممرتبط نظير موارد به قرار زیر    یاستانداردهاو نيز به کار گرفتن سایر    9000استانداردهای سری ایزو  

 عمرانی کمک شایانی نماید، نظير:  یهاپروژه برداری طراحی و اجرا و بهره به اهداف کيفيت

✓ ISO/IEC 17025های آزمایش و کاليبراسيون : الزامات عمومی برای صالحيت آزمایشگاه 

✓ ISO 10006هاهای مدیریت کيفيت: راهنمایی برای مدیریت کيفيت در پروژه: سيستم 

✓ ISO 14001های مدیریت زیست محيطی : سيستم 

✓ OHSAS 18001یاحرفههای مدیریت ایمنی و بهداشت : سيستم 

های عمرانی و معيارهای پذیرش آن را  ها و استانداردها، محصول پروژهاین کد  کدها و استانداردهای خاص پروژه عمرانی:  -5

 .کندمشخص می
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 رویه ها و دستورالعمل ها  -2 بخش

 ی عمران  هایپروژه یاجرا تی فی ک ت یریمد هایو دستورالعمل   هاهیرو 

 تهران  یشهر یعمران هایپروژه تيفيک ی زیربرنامه هایو دستورالعمل هاه یرو 

ریزی از دوره  شود. این برنامهریزی انجام میریزی پروژه است و هم زمان با سایر فرآیندهای برنامهریزی کيفيت بخشی از برنامهبرنامه

یابد. هر سه بخش کارفرما، مشاور و پيمانکار در عمرانی ادامه میگردد و تا قبل از شروع عمليات اجرایی پروژه  پدیدآوری آغاز می

 باشند. ریزی کيفيت سهيم میتهيه و تکميل مستندات برنامه

ای که مشاور پس از به گونه  .شودها انجام میها و خروجیهای عمرانی بر اساس ورودی، ابزارها و روشریزی کيفيت پروژهبرنامه

نياز در حوزه کيفيت  های مورد ها، اقدام به مطالعات و تحليلاز کارفرما، به کمک برخی از ابزارها و روش  الزم  یهایوروددریافت  

دهد. پس از ارجاع کار و قبل از شروع نماید و نتایج بدست آمده را در اسناد ارجاع کار و اسناد ارزیابی کيفی پيمانکار قرار میمی

 نماید. ریزی کيفيت میهای برنامهموارد تهيه شده توسط مشاور، اقدام به تهيه خروجیعمليات اجرایی، پيمانکار بر اساس 

شکل  در باشد کهها میها و خروجیها، ابزارها و روشمربوط به سه حوزه ورودی های عمرانی شهری تهرانریزی کيفيت پروژهبرنامه

 است. شده   داده نمایش (2)

 
 ت یفیک  یزیربرنامه  یهایخروجها و ، ابزار و روشهای ورود: 2شکل 

 ریزی کيفيت برنامه  یهایورود -1-1-8

ریزی کيفيت پروژه است و الزم است قبل از ارجاع کار به پيمانکار توسط مشاور طراح  اسناد زیر از جمله ورودی برنامه -1-1-1-8

 دهد:نظارت قرار میتهيه گردد و پس از تصویب، کارفرما آن را در اختيار دستگاه 

به کاال یا خدمات واقع در سطح یک ساختار کلی شکست کار که به تنهایی قابل تحویل باشد،   های اصلی:تحویل شدنی -1

 گردد.اطالق می

کار: -2 شکست  کلی  استشبکه  یساختار  ساختار  گرافيکی  صورت  به  درختی  یا  منظور    ای  به  تفک  یبندميتقسکه   کيو 

 شود. ، استفاده میمانياز موضوع پ  کيتفک  ای یل وقابل تحو یهاتيفعال

 .های خاص استها و مهلتشامل اهداف پروژه، وظایف، هزینه محدوده پروژه: -3

 شود.کارهای انجام شده استفاده می دیيتأمشخصات فنی و کيفی پروژه که در  :ها و معيارهای ارزیابی و پذیرششاخص -4

پروژه  :3تبصره   توجيهی(  )مطالعات  پدیدآوری  از زمان شروع دوره  است  پروژه  کارفرما موظف  نام  با  اطالعاتی  بانک  های عمرانی 

. دسترسی به های توليد شده را با همراهی مشاوران مربوطه در این بانک ثبت نمایدتشکيل داده و کليه اطالعات، مطالعات و نقشه 
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های توليد شده )به جز موارد امنيتی به تشخيص نهادهای ذیربط( باید برای تمامی این بانک و سوابق اطالعات، مطالعات و نقشه

 مجموعه شهرداری تهران و عموم مردم، ميسر باشد.نهادهای زیر

بت گردد و هر اطالعات جدیدی که در زمان اجرا توليد  ریزی کيفيت پروژه نيز باید در بانک اطالعاتی پروژه ثاسناد برنامه :4تبصره 

بينی شده در قرارداد یا در صورت عدم پيشبينی زمان در قرارداد، حداکثر دو هفته پس از تصویب گردد باید مطابق زمان پيشمی

فيت بارگذاری شده باید کارفرما توسط دستگاه نظارت در بانک اطالعاتی پروژه بارگذاری گردد. همچنين تمامی اسناد مدیریت کي

در اختيار پيمانکار قرار داده شده و تا انتهای پروژه توسط پيمانکار نگهداری شود و در زمان تحویل همراه سایر اسناد به هيات تحویل  

 موقت و قطعی ارائه گردد. 

اصلی و نيز هزینه   یهایشدنهای شروع و پایان تحویل  بندی کلی پروژه شامل زمان تقریبی انجام و زمانبرنامه زمان -2-1-1-8

های  ریزی کيفيت و هزینهبندی اقدامات مربوط به برنامهتقریبی انجام باید توسط کارفرما مشخص گردد. در این برنامه زمان

 بایست به صورت مستقل لحاظ گردد. ریزی کيفيت میمرتبط با برنامه 

ریزی کيفيت در نظر گرفته رالعمل باید در برنامهدستو  1های شناسایی شده در پيوست  نتایج مطالعات ریسک یا ریسک -3-1-1-8

 شود.

مشخصات فنی و کيفی شامل و نه محدود به موارد زیر است و این اسناد باید در اسناد ارزیابی کيفی و اسناد ارجاع کار   -4-1-1-8

 به پيمانکار ارائه شود: 

 انتظارها و نيازهای کارفرما  -1

 بردار انتظارها و نيازهای بهره -2

 هاانداردها و دستورالعمل ها، استآئين نامه -3

 ها و معيارهای ارزیابی و پذیرش شاخص -4

 های کيفيت( ی کيفيت )چک ليستهابازبينه -5

 فاکتورهای محيطی  -6

ها باید توسط کارفرما های کيفيت را در انتهای طراحی تفصيلی تهيه نماید و این بازبينهمشاور طراح موظف است بازبينه  -5-1-1-8

 ، قرار گيرد و پس از آن در اسناد ارجاع کار قرار گيرد. دیيتأدر اختيار دستگاه نظارت جهت بررسی، اعالم نظر و  

هرگونه شرایط محيطی حاکم بر پروژه از قبيل شرایط ایمنی، امنيتی،  8- 1- 1- 4منظور از فاکتورهای محيطی در بند   -6-1-1-8

می قوانين حاکم  و  مقررات  و  اجتماعی  و  فرهنگی  میزیست محيطی،  که  و باشد  بگذارد  تأثير  پروژه  کيفيت  در  تواند 

 بایست توسط کارفرما و مشاور طراح مشخص گردد. می

 ت ي فيک یزیربرنامه  یهاابزار و روش -2-1-8

برداری، سطح  طلبد. با توجه به نيازهای شهرداری تهران و مسائل بهرهاز کيفيت در پروژه هزینه خاصی میهر سطح   -1-2-1-8

باید در برنامه بردار پروژه مشخص  ای با حضور کارفرما، مشاور طراح و بهرهریزی کيفيت توسط برگزاری جلسهکيفيت 

 شود.ی کيفيت پوشش داده میریز از برنامه 1ی کيفيت گردد. این مورد در مطالعات هزینه

ریزی  گيرد. مطالعات اشاره شده جز برنامهی کيفيت در چارچوب مطالعات توجيهی طرح عمرانی انجام میمطالعات هزینه :5تبصره 

 و تصویب شده در طرح توجيهی است.  دیي تأشود. منظور از سطح کيفيت، مشخصات کيفی گزینه فنی کيفيت پروژه محسوب می

های کيفيت و مقایسه  هزینه پروژه شامل توجيه تجاری هر یک از فعاليت - ریزی برای کيفيت باید تحليل فایدهامهدر برن -2-2-1-8

 هزینه هر مرحله از کيفيت با فواید مورد انتظارش انجام پذیرد.

تواند از فواید نمودارهای کنترلی استفاده کند. این نمودارها تعيين  ریزی کيفيت میکارفرما به عنوان واحد متولی برنامه -3-2-1-8

گردد و  کنند که آیا یک عملکرد قابل پيش بينی است یا خير. بر اساس الزامات قرارداد حدود باال و پایين مشخص میمی

 
 باشد.هزینه هر سطح از کيفيت موردنظر در پروژه میهزینه کيفيت،  باشد و به عبارتی منظور ازهزینه کيفيت در این بخش متفاوت از هزینه مدیریت کيفيت می 1
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 توان در نظارت بر انواع متغيرهای خروجی استفاده نمود. می

توان از آن بهره جست. در  های عمرانی شهری تهران میابزار مفيدی است که در برنامه ریزی کيفيت پروژهالگوبرداری   -4-2-1-8

های ممتاز های قابل قياس بين المللی و پروژهریزی شده پروژه، با پروژهبرداری، مقایسه راهکارهای واقعی یا برنامهالگو

 پذیرد. های بهبود و ارائه مبنایی برای سنجش عملکرد صورت میدهکشوری جهت شناسایی راهکارهای برتر و توليد ای

برنامه -5-2-1-8 فرآیند  در  که  است  مواردی  از  آزمایش  میبرنامه  صورت  پروژه  کيفيت  بهریزی  نوع،    پذیرد،  تعداد،  که  نحوی 

 گردد.ی کيفيت مشخص میها و اثرات آنها بر هزینهبندی و چگونگی انجام آزمایشزمان

ریزی کيفيت پروژه و با یکی از ابزارهای آماری بخشی از جامعه آماری پروژه به عنوان جامعه شود در برنامه توصيه می -6-2-1-8

 آماری نمونه جهت بازرسی مشخص گردد. 

 باشد. های عمرانی مسئول اجرای دقيق این سند میریزی کيفيت پروژهکارفرما به عنوان متولی برنامه -7-2-1-8

 ت يفيک یزیربرنامه یهایخروج -3-1-8

 ریزی کيفيت شامل موارد زیر است:خروجی برنامه -1-3-1-8

 طرح کيفيت پروژه -1

 برنامه بهبود مستمرکيفيت  -2

 های کيفيت )چک ليست( بازبينه -3

انعقاد قرارداد و  طرح کيفيت پروژه مهمترین خروجی برنامه  -2-3-1-8 ریزی کيفيت پروژه است و پيمانکار موظف است پس از 

پيش از تحویل زمين، در قالب یک دستورالعمل موسوم به طرح کيفيت پروژه بر اساس الزامات کارفرما و الزامات ذینفعان  

 دستگاه نظارت و تصویب کارفرما برساند. دیيتأشناسایی شده، تهيه و به 

های دیگر باشد، ولی منحصر به پروژه مورد مطالعه است و نباید شامل اطالعات مشابه در پروژه  تواندیمطرح کيفيت پروژه    :6تبصره  

 مشابه از یک طرح کيفيت استفاده کرد. یهاپروژه برای 

ید این الزامات را در  ها را در اختيار پيمانکار قرار دهد و پيمانکار باکارفرما موظف است الزامات خود برای کيفيت پروژه -3-3-1-8

 طرح کيفيت منظور نماید.

 طرح کيفيت پروژه باید حداقل شامل موارد زیر باشد: -4-3-1-8

 شرح پروژه -1

 بيان انتظارات از پروژه و کيفيت  -2

 های کيفيت سازمان طرحمشخص نمودن سياست -3

 نحوه اعمال استاندارد ایزو در پروژه  -4

 ا و معيارهای سرمایه گذاری ههای کيفی نظير سياستبيان سایر معيارها و سياست -5

 مشخص نمودن نحوه ارزیابی الزامات کيفی  -6

 معيارهای پذیرش الزامات کيفی  -7

 بيان اقدامات الزامی تحویل  -8

 مشخص نمودن منابع مورد نياز پروژه  -9

 های کيفی برای انجام پروژه ها و مسئوليتبيان نقش  -10

 استانداردهای الزامی برای اعمال در پروژه.  -11

 نمودن رویه کنترل اسناد مشخص  -12

 مشخص نمودن رویه کنترل تغييرات -13

 مشخص نمودن نيازها و الزامات آموزشی -14

 بيان ابزارهای مورد استفاده -15

ریزی کيفيت برای پروژه باید ارائه شود در  ای از طرح کيفيت پروژه که شامل حداقل اطالعات که در زمان برنامهنمونه   -5-3-1-8
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 بخش تکميلی این سند آورده شده است. 

  مستمر  دنيبهبود بخش  وهيبرنامه ش   نیا  باشد.برنامه بهبود مستمر کيفيت دومين خروجی مهم برنامه ریزی کيفيت می -6-3-1-8

 .دهدیپروژه خواهد شد را نشان م تيموفق شیباعث افزا تیپروژه که در نها کيفيت

بهبود   -7-3-1-8 برنامه  به  موسوم  گزارش  یک  قالب  در  زمين،  تحویل  از  پيش  و  قرارداد  انعقاد  از  پس  است  موظف  پيمانکار 

دستگاه نظارت و تصویب کارفرما   دیي تأهای شناسایی شده، تهيه و به  مستمرکيفيت پروژه بر اساس شرایط پروژه و ریسک

 برساند.

 امل موارد زیر باشد:برنامه بهبود مستمرکيفيت پروژه باید حداقل ش   -8-3-1-8
 سازی پيوسته بهبودهای گزارش دهی و نظارت و فرآیندهای الزم برای پيادهمشخص کردن رویه -1

 مشخص نمودن رویه مواجه با نواقص احتمالی -2

 های موجود ارائه راهکار جهت پوشش یا مواجهه با ریسک -3

 شناسایی شده یهاسک یر های ارکان پروژه در پوشش یا مواجهه بامشخص نمودن وظایف و مسئوليت -4

 ارائه راهکار عملی و اجرایی جهت بهبود مستمر کيفيت پروژه -5

-1- 8بند    تيفيک  ی زیبرنامه ر  یهایورود)اشاره شده در بخش    تيفيک  هاینه يموظف است در خصوص بازب  مانکاريپ   -9-3-1-8

سوم   یرا به صورت دفترچه مجلد به عنوان خروج  هانه يبازبآن    یو در صورت عدم اظهار نظر، تمام   دی( اعالم نظر نما- 1-5

 . دپروژه قرار ده یدر بانک اطالعات تيفيک ی زیبرنامه ر

 در بخش تکميلی این سند ارائه خواهد شد. فرم ها و پيوست های الزم :7تبصره 

معاونت   توسط  های عمرانیبندی پروژهبر اساس طبقه  می بایستهای عمرانی  های همسان کنترل کيفيت برای پروژه بازبينه  : 8تبصره  

 . گردد تهيه  های عمرانی شهریهای درگير در پروژهفنی و عمرانی شهرداری تهران با همکاری سایر معاونت

ند و کوتاه در مناقصات شهرداری تهران باید به عنوان یکی از  های بلارزیابی فنی و کيفی پيمانکاران و تهيه ليست  -10-3-1-8

های اطالعاتی شهرداری تهران  ریزی کيفيت پروژه در نظر گرفته شده و اطالعات مربوط به آن در بانک های برنامهفعاليت

 ذخيره گردد. 

 .این سند ارائه شده است )ج(عمرانی شهری تهران در پيوست  یهاپروژهریزی کيفيت فرآیند جامع برنامه

 تهران  یشهر یعمران یهاپروژه  تي فيک نيتضم یهادستورالعملها و ه یرو 

های فرآیند برنامه ریزی کيفيت و کنترل کيفيت آخرین فرآیند از حوزه مدیریت کيفيت، تضمين کيفيت است. این فرآیند از خروجی

آورد که پروژه با کيفيت وجود می ابزارهایی نظير مميزی کيفيت و تحليل فرآیند، این اطمينان را به صورت نصبی بهو با استفاده از  

 مطلوب اجرا شده است.

شکل  در باشد که ها میها و خروجیها، ابزارها و روشمربوط به سه حوزه ورودی های عمرانی شهری تهرانتضمين کيفيت پروژه

 است. شده   داده نمایش (3)

 
 تی فیک نیتضم یهایخروجها و ، ابزار و روش های ورود: 3شکل 
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 ت يفيک نيتضم یهایورود -1-2-8

 تضمين کيفيت شامل موارد زیر است: یهایورود  -1-1-2-8

 طرح کيفيت پروژه تهيه شده توسط پيمانکار -1

 برنامه بهبود مستمر کيفيت تهيه شده توسط پيمانکار -2

 های کيفيت مشخص شده توسط کارفرماشاخص -3

 های کنترلی در سنجش کيفيت اسناد ارزیابی -4

 قرارداد و اسناد آن  -5

 بهبود برای هاییراه دیگر سوی از باشد و کنترل تحت کيفيت ریزی برنامه با تطابق کارها باید  کيفيت  تضمين  فرآیند در  -2-1-2-8

 کيفيت مد نظر قرار گيرد.  مستمر

  هایگزارش  باید تمام   کيفيت  تضمين  تيم.  کندمی  استفاده  کيفيت  کنترل  تيم  شده  توليد  یهاداده   از  کيفيت  تضمين  تيم  -3-1-2-8

 مداوم  بررسی  با  تيم  این.  نماید  استخراج  را  کيفی  الزامات  با  مغایر  و  ناقص  موارد  و  کند  بررسی  را  کيفيت  کنترل  تيم

 تضمين  کيفی،  الزامات   با  کيفيت  ریزی برنامه  بخش   در  شده  مشخص  پذیرش  معيارهای  تطابق   و  شده  توليد  یهاگزارش

 .است شده انجام  کيفيت مطلوب تأمين جهت در هافعاليت تمام که نمایدمی

نيروی انسانی و ...(    نيتأممصالح، برنامه    نيتأمبندی، برآورد تفصيلی، برنامه  اسناد مربوط به مدیریت پروژه )برنامه زمان   -4-1-2-8

 تضمين کيفيت قرار گيرد. تيمهای فرآیند برنامه ریزی کيفيت در اختيار باید به همراه کليه خروجی

 های تضمين کيفيت ابزار و روش -2-2-8

 باید   انسانی  نيروهای  شده  داده   آموزش  یهامهارت  و  هایستگی شا  پروژه،  کارهای  کيفيت  تأمين  اطمينان ازمنظور    به -1-2-2-8

  را  هاآموزش  و  هایستگ یشا  این  برای  شده  مشخص  معيارهای  که نيروهایی  تنها  و  تضمين کيفيت، کنترل گردد  تيمتوسط  

 . باشند فعاليت به مجاز باشند داشته

ای در پروژه دارد،  کيفيت به این نتيجه برسد که نيروی انسانی پروژه نياز به کسب صالحيت حرفهتضمين    تيمچنانچه   -2-2-2-8

 ای و نتایج آن را به کارفرما اعالم نماید.های کسب صالحيت حرفهباید مشخصات دوره

بایست نياز میای  تضمين کيفيت مبنی بر نياز ارکان پروژه به کسب صالحيت حرفه  تيمکارفرما پس از دریافت نتایج   -3-2-2-8

مذکور را به تمام ارکان موردنظر پروژه ابالغ نماید و پيگيری الزم را تا برطرف شدن آن نياز انجام دهد. بدیهی است هزینه 

 باشد.برعهده هریک از ارکان موردنظر پروژه می یاحرفهالزم برای کسب صالحيت 

های ذینفعان پروژه و الزامات قانونی و منظر تطابق با خواستههای اجرایی پروژه را از  تضمين کيفيت باید فعاليت  تيم -4-2-2-8

 های احتمالی را به کارفرما گزارش نماید.مقررات، پایش و مغایرت

اصلی  تطابق  گيریاندازه  و   پایش  تجهيزات،   کاليبراسيون  های دستورالعمل -5-2-2-8 در    انتظار  مورد   مشخصات   با   تحویل شدنی 

 تگاه نظارت برسددس  دیيتأریزی کيفيت باید به برنامه

گيری نظارت نماید و   اندازه   و  پایش   تضمين کيفيت باید به صورت تصادفی بر فرآیند انجام کاليبراسيون تجهيزات  تيم -6-2-2-8

 نتایج آن را در بانک اطالعاتی پروژه ثبت نماید.

اتمام پروژه تا انتهای تضمين کيفيت باید در فواصل زمانی مشخص در طی زمان اجرای پروژه و همچنين بعد از زمان    تيم -7-2-2-8

 گيریو اندازه  پایش نهایت در  و  داخلی های مميزی پروژه،  از  ذینفعان مندیرضایت های گيریاندازه  و دوره تضمين، پایش

 را انجام دهد.  داخلی هایفرآیند

  نحوه   ارتقاء  ها،روش  ارزیابی  و  پایش  این  از  هدف.  دهد  قرار  پایش  مورد  مستمر  صورت  پروژه را به  باید  کيفيت  تضمين  تيم -8-2-2-8
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   .است کار انجام

 است.  1PDCA فرآیند پایش و بهبود مستمر کيفيت، این  برای شده پيشنهاد : متدولوژی9تبصره 

با استفاده از تحليل فرآیند در تضمين کيفيت، مراحل عنوان شده در برنامه بهبود مستمر، جهت شناسایی بهبودهای   -9-2-2-8

های فاقد ارزش  های تجربه شده و فعاليتگردد. همچنين این تحليل، مشکالت تجربه شده، محدودیتمورد نياز انجام می

 سازد و امکان بهبود آن را فراهم می نمایدافزوده را شناسایی می

ای مشکالت احتمالی و شناسایی مشکالت احتمالی و تعيين علل آن و ارائه  تحليل فرآیندی، شامل تحليل علل ریشه -10-2-2-8

،  2یا استفاده از دیاگرام استخوان ماهی  Ishikawaنظير تکنيک  ییهاکيتکنباشد. این تحليل با گيرانه میامات پيشاقد

 شود.انجام می

انجام شود.  های کيفيت در فرآیند تضمين کيفيت میبازرسی -11-2-2-8 تصادفی  به صورت  یا  منظم   یهایبازرس تواند منظم 

 عبارتند از:

 بازرسی هفتگی  -1

 دو هفته یکبار بازرسی  -2

 بازرسی ماهانه -3

 بازرسی سه ماه یکبار  -4

تواند به صورت چشمی یا با ابزار دقيق شود و میبازرسی کيفيت جهت اجرای صحيح فرآیندهای مدیریت کيفيت در پروژه انجام می

 یا از طریق آزمایش صورت پذیرد.

مشاور باید در زمان ارائه پيشنهاد   شودیمما ارجاع داده  خارج از مجموعه کارفر  ميتدر مواردی که تضمين کيفيت به    : 10تبصره  

از   برآوردی  باشد. هيچ گونه    یهانهیهزقيمت در فرآیند خرید خدمات مشاور،  آزمایش طی فرآیند تضمين کيفيت داشته  انجام 

 پرداخت نخواهد شد. ميتفرآیند تضمين کيفيت به مشاور متولی این  یهاش یآزماانجام  یهانهیهزای بابت پرداخت جداگانه

 اصولی که در انجام بازرسی کيفيت باید مد نظر قرار گيرد عبارتند از: -12-2-2-8

 کار به خدمات  یا فرایندها، محصوالت مورد در یا و آن از اجزایی یا  کيفيت سيستم یک مورد در نوعاً کيفيت بازرسی -1

 کيفيتبازرسی فرایند، کيفيتبازرسی سيستم کيفيت، مميزی غالباً را هایبازرس  این .گرددینم محدود اینها به ولی ،رودیم

 .نامندیم خدمات نيز کيفيتبازرسی و تحویل شدنی اصلی

 با نباید راازرسی  ب.  کندارزیابی می را اصالحی اقدام یا و بهبود برای نياز که است آن کيفيت بازرسی مقاصد از یکی -2

 اشتباه ، رديگی م انجام پذیرش تحویل شدنی اصلی یا و فرایند کنترل منظور به که بازرسی یا کيفيت بازبينی هایفعاليت

 .کرد

 .داد انجام سازمانی برون یا سازمانی درون مقاصد برای توانیم را کيفيتبازرسی -3

 ت يف يک نيتضم یهایخروج -3-2-8

، کيفيت تحویل شدنی اصلی و کيفيت کارهای پروژه. به طبع  رديگیمای کيفيت به دو نحو مورد بررسی قرار  در هر پروژه -1-3-2-8

 کيفيت  و کيفيت کنترل فرآیند  طی تحویل شدنی اصلی هر دو جنبه کيفيت باید مورد نظارت و کنترل قرار گيرد. کيفيت

 شود. می انجام کيفيت تضمين فرآیند طی کارها آن از حاصل کارها و نتایج

 تضمين کيفيت باید توسط کارفرما یا مشاور کارفرما صورت پذیرد. ميتهای پشتيبانی از فعاليت -2-3-2-8

در صورتی که به هر دليلی در اسناد پروژه و برنامه مدیریت پروژه )شامل طرح کيفيت پروژه و برنامه بهبود فرآیند( تغيير   -3-3-2-8

 تضمين کيفيت و تصویب کارفرما برسد. ميت دیيتأضرورت پيدا کند، این تغيير باید به 

های تغيير( باید در بانک اطالعاتی پروژه ثبت و نگهداری گردد.  تضمين کيفيت )نظير درخواست  ميتهای  تمامی خروجی -4-3-2-8

 
1 Plan-Do-Check-Act 
2 Fishbone Diagram 
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تواند توسط هيئت تحویل )موقت( در زمان تشکيل جلسه، بررسی شود و در  های تغيير جز مواردی است که میدرخواست

 یل گزارشی از این نتایج به پيوست کليه اطالعات ارائه گردد. زمان تحو

 سند ارائه شده است. نیا ( ج) وستيتهران در پ  ی شهر یعمران یهاپروژه تيف يک نيتضم ندیفرآ

 تهران  یشهر یعمران یپروژه ها تيف يکنترل ک یها و دستورالعمل ها هیرو 

کنترل کيفيت با کنترل   ميتعمرانی است. در این فرآیند،    یهاپروژهفرآیند کنترل کيفيت یکی از سه فرآیند اساسی مدیریت کيفيت  

تضمين    ميتاصلی، موارد مغایر با طرح کيفيت را شناسایی و نواقص احتمالی را برجسته نموده و به اطالع    یهایشدنو ارزیابی تحویل  

 . است ریزی کيفيتدستيابی به سطح کيفيت تعيين شده در برنامههدف از »کنترل کيفيت« رساند. کيفيت می

 .استشده  داده نمایش (4شکل ) در باشد کهها میها و خروجیها، ابزارها و روشکنترل کيفيت مربوط به سه حوزه ورودی 

 
 های کنترل کيفيت ها و خروجی، ابزار و روشهایورود: 4شکل  

 های کنترل کيفيت ورودی -1-3-8

های کاری کنترل کيفيت و تجهيز کارگاه ریزی کيفيت باید پيش از شروع فرآیندکليه اطالعات پروژه در خصوص برنامه -1- 8-3-1

کنترل کيفيت قرار گيرد. این اطالعات باید حداقل   ميتبرنامه ریزی کيفيت در اختيار  ميت)ورود مصالح به کارگاه( توسط 

 های پروژه باشد.های کيفيت و بازبينهشامل طرح کيفيت، شاخص

برداری و انجام بازرسی و مشاهدات چشمی و نيز اندازه گيری با ابزار جز  های انجام شده از قبيل آزمایش، نمونه برداشت -2- 8-3-1

های فرآیند کنترل کيفيت است و بعد از شروع فرآیند توليد خواهند شد. کليه این اطالعات باید بر اساس ترتيب  ورودی

 . زمانی و به صورت طبقه بندی شده در بانک اطالعاتی پروژه ثبت شود

شده خواهد بود. نسخه   لیموقت جز مدارک تحو لیپروژه و در زمان تحو یاطالعات در انتها نیاز ا یکيکترونال ینسخه  :11تبصره 

 .گرددی مارائه  یقطع لیتحو  اتيبه ه نيو با اضافه شدن اطالعات دوره تضم یقطع لیدر زمان تحو یینها

 های کنترل کيفيت ابزار و روش -2-3-8

تعيين شده در برنامه ریزی    کيفيت  سطح  در  حداقل  هایشدنتحویل    اطمينان از اینکهفرآیند کنترل کيفيت به منظور   -1-2-3-8

  . سنجدمی  طرح کيفيت  با  را  های اصلیتحویل شدنی  کيفيت  مطابقت  این فرآیند  .شودیمگرفته    دارند، در نظر  قرار  کيفيت

 تواند با استفاده از نمودار و شکل نمایشی از اطالعات صورت پذیرد.سنجش و ارزیابی می

کنترل کيفيت بسته به نوع اطالعات و کنترل صورت گرفته مشخص خواهد کرد که از کداميک از ابزار و نمودارهای    ميت -2-2-3-8

ترلی، فلوچارت، هيستوگرام، نمودار پارتو،  هفتگانه متداول در حوزه کنترل کيفيت شامل نمودار علت و معلول، نمودار کن

 نمودار روند و نمودار پراکندگی، جهت کنترل و نمایش اطالعات استفاده گردد.

سه عاملی مشاور و دستگاه نظارت است. دستگاه نظارت باید بر اساس طرح کيفيت    یهاپروژهکنترل کيفيت در    ميت -3-2-3-8
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 ها را بررسی نماید. رهای حين اجرا و تحویل شدنیابالغ شده توسط کارفرما مطابقت کيفيت مصالح، کا

کنترل کيفيت در بانک   ميتهای تغيير و گزارش دالیل تغيير در پروژه به همراه دستور کار مربوط باید توسط درخواست -4-2-3-8

 اطالعاتی پروژه ثبت گردد. 

 های کنترل کيفيت خروجی -3-3-8

 یهایخروج عمرانی شهری طبق مفاد این سند پياده سازی و نتایج و    یهاپروژهفرآیند کنترل کيفيت باید در تمامی   -1-3-3-8

 آن در بانک اطالعاتی پروژه ثبت گردد. 

فرآیند کنترل کيفيت در دوره اجرای پروژه و به نوعی در زمان احداث پروژه عمرانی، باید در سه حوزه کلی پياده سازی  -2-3-3-8

 ریزی برای کنترل باید شامل این سه حوزه باشد.گونه برنامه گردد و هر 

 کنترل کيفيت مصالح .أ

های مربوط  های اشاره شده در قرارداد و بازبينهعمرانی شهری تهران باید بر اساس آزمایش  یهاپروژهکيفيت مصالح مورد استفاده در  

 سنجيده شود.

 کنترل حين ساخت  .ب

تضمين   ميتهای مربوطه به  کنترل کيفيت بررسی شود و نتایج این بررسی در گزارش  ميت  کليه کارها در زمان ساخت باید توسط

 کيفيت منعکس گردد. مواردی که باید بررسی شود شامل روش اجرا، تجهيزات مورد نياز و صالحيت نيروی انسانی است.

 کنترل تحویل شدنی در زمان پایان هر بسته کاری .ج

های مخرب و غير  شامل آزمایش  تواندیم از محل پروژه که    ییهایبررس کنترل کيفيت باید با انجام    ميتدر پایان هر بسته کاری  

های مربوط به  ها در گزارشمخرب باشد از حصول کيفيت مورد انتظار از تحویل شدنی اطمينان حاصل نماید. نتایج این آزمایش

 ضم به صورت جلسه تحویل موقت خواهد شد.کنترل کيفيت منعکس و نيز من

 های زمانی خود ثبت نماید.و نتایج آنها را در گزارش  هایبررس کنترل کيفيت باید تمامی  ميت -3-3-3-8

ه و نيز همکاری برای  مقایسه کيفيت با استانداردهای از پيش تعيين شد وگيری کيفيت  اندازه  کنترل کيفيت وظيفه  ميت -4-3-3-8

 را بر عهده دارد.  استانداردها انحراف از جهت کاهش  مؤثراقدامی  انجام

گيرد بستگی  انجام یا عدم انجام آزمایش به سطح کيفيتی که برای پروژه تعریف شده و گروهی که پروژه در آن قرار می  -5-3-3-8

 شود.برنامه ریزی کيفيت مشخص می ميتدارد و توسط 

 ارائه شده است. این سند  )ج( در پيوست عمرانی شهری تهران  یهاپروژهفرآیند کنترل کيفيت 

 های با اهميت باال( یک و دو )پروژه  یهاگروه یهاپروژه یهادستورالعملو  هاه یرو 

 برنامه ریزی کيفيت  -1-4-8

چنانچه طرح عمرانی شهری پس از طبقه بندی صورت گرفته در انتهای مطالعات طراحی پایه در گروه یک و دو قرار   -1-1-4-8

د، شهرداری تهران موظف است تهيه مطالعات ریسک را در زمان ارجاع کار به مشاور در شرح خدمات مطالعات طراحی گير

 تفصيلی منظور نماید.

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با همکاری    می بایست توسط  های آن معيارهای انجام مطالعات ریسک و شاخص   :21تبصره  

تهران معاونتسایر   شهرداری  اعالم    های  و  و  شودتهيه  معيارها  تهيه  زمان  تا  عمرانی    یهاشاخص.  و  فنی  معاونت  توسط  مذکور 

 ریزی در انجام مطالعات ریسک مالک عمل قرار گيرد.سازمان مدیریت و برنامه 659بایست نشریه شهرداری تهران، می

از    ن طراحی باید تحليل هزینه کيفيت را انجام دهد و سطح بهينههای گروه یک و دو مشاور طراح در زمابرای پروژه -2-1-4-8

گيری چند معياره کيفيت را انتخاب نماید. این تحليل باید شامل بررسی چند گزینه مختلف کيفی و ارائه معيارهای تصميم
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 و در نهایت انتخاب گزینه بهينه باشد.

پروژه از ذینفعان عمده پروژه باشد، خروجی مطالعات به    یریرپذيتأثمطالعات مشاور طراح باید شامل تاثيرات ذینفعان و   -3-1-4-8

عنوان مطالعات ذینفعان باید در اختيار کارفرما قرار داده شود و کارفرما باید این مطالعات را در اسناد ارجاع کار گنجانده  

 و در اختيار پيمانکار قرار دهد. 

پروژه مقدم بر    یفن و معيارهای  ، ضوابط  وابط و معيارهای فنیو ض   پروژه  نفعانیذهای  بين خواسته  مغایرتدر صورت    :31تبصره  

 .دیمنظور نما این ضوابط و معيارها را پروژه تي فيموظف است در طرح ک مانکاريو پ  باشدمیپروژه  نفعانینظرات ذ

 یداری ناپا  ليخاص پروژه از قب  طیشرااقدامات و راهکارهای عملی در خصوص مواجهه و مقابله با  طراح موظف است    مشاور -4-1-4-8

 ستیمخاطرات زمسائل و    ،و رانش پروژه  زشیر  ب،یاز تخر  یخطرات ناش   ی، مشکالت ترافيکی،عوامل جو  ریآب و هوا و سا

مخاطرات و   یتمام و مردم یدر سبک زندگ اختالل ی و و اجتماع یفرهنگ یمسائل و هنجارها ،رعامليپدافند غی، طيمح

موظف است   مانکاريپ  و  رديدر نظر بگ یليتفص  یرا در مطالعات طراح اندازد یمکه سالمت شهروندان را به خطر  یداتیتهد

 .دینما  را مطابق با مطالعات انجام شده، تهيه پروژه تي فيطرح ک

  یی الزم جهت شناسا یها شیآزما ،پروژه یاطالعات فن وظف است در صورت وجود نقص یا عدم کفایت درمشاور طراح م -5-1-4-8

 .دینما ح ی را تشر احتمالی  مواجهه با مخاطرات یو راهکارها  کرده ینيب  شيپ  مطالعات خودرا در پروژه  یمخاطرات احتمال

، مشاور طراح  باشد  یدیخاص و جد  ی تکنولوژگروه یک و دو، چنانچه جهت اجرای پروژه نياز به استفاده از    یهاپروژهدر   -6-1-4-8

تهيه کرده و در اختيار کارفرما قرار دهد و   را در  ی آن تکنولوژ  یالملل  نيب  یارهايو مع  یضوابط فن  یموظف است تمام

 ت، يفيموظف است در سند موسوم به طرح ک   مانکار ي. پ قرار دهداسناد ارجاع کار    کارفرما باید این ضوابط و معيارها را در 

 دستگاه نظارت برساند. دیيتأو به  دینما  انيب ليرا به تفص دیجد ی تکنولوژ یساز ادهياستانداردها و روش پ  یتمام

های  ها و فرمبازبينهمشاور طراح باید در دوره طراحی پروژه تمهيدات الزم به منظور کنترل کيفيت پروژه، از قبيل تهيه    -7-1-4-8

مربوطه را انجام دهد و اسناد و مدارک آن را در اختيار کارفرما قرار دهد. تمهيدات انجام شده توسط مشاور طراح باید 

 توسط کارفرما در اسناد ارجاع کار به پيمانکار قرار داده شود. 

داشته باشد و در صورت اعمال فشار بر مشاور از پروژه    نانهيواقع ب  یو زمان بند  یزیمشاور طراح موظف است برنامه ر  -8-1-4-8

 . باشدیماز آن به عهده کارفرما  یپروژه ناش   تيفيکاهش ک تيپروژه، مسئول نفعانیذ ریسا ایتوسط کارفرما 

  حيکنترل، تصح  یو خبرگ  یکارشناس   تهيکم  ليرا با تشک  های گروه یک و دو پروژه  یليتفص  یمطالعات طراحباید  کارفرما   -9-1-4-8

 تهران برخورد گردد.  یشهردار ییو اجرا ینظام فن 5-8- 115و با مشاور طراح مطابق سند  دینما دیيتأو 

های گروه یک و دو، بانک اطالعاتی با نام پروژه تشکيل کارفرما موظف است از زمان شروع مطالعات پدیدآوری پروژه -10-1-4-8

کليه اطالعات، مطالعات    اندموظفاحی تفصيلی  داده و مشاور مربوط به هر بخش از مطالعات پدیدآوری، طراحی پایه و طر

های توليد شده را در این بانک اطالعاتی ثبت نماید و در اختيار کارفرما قرار دهد. مسئوليت کليه ثبت اطالعات  و نقشه 

 در بانک اطالعاتی با مشاور خواهد بود و در انتهای کار این بانک تحویل کارفرما خواهد شد.

گذار بر پروژه توسط مشاور طراح تهيه و قبل از ارجاع کار به پيمانکار، جهت درج در اسناد ارجاع ليست الزامات تاثير -11-1-4-8

 گردد.کار تحویل کارفرما می

به مشاوران و پيمانکاران را بازنگری کرده و تمامی اسناد   ارجاع کار  اسناد  بایدکارفرما  های گروه یک و دو،  در پروژه  -12-1-4-8

 احتمالی آن را برطرف نماید. یهاضعفرل نماید و مربوط به کيفيت پروژه را کنت

با    ستیبایمپروژه گردد، کارفرما    تيفيدر پروژه که منجر به کاهش ک  ی و ارز  یالیدر صورت وجود تورم و مسائل ر  -13-1-4-8

 . دیپروژه نما یفي ک طیاقدام به کنترل شرا ،(یارز ای یالی عقد قرارداد )ر حيانتخاب روش صح کمک مشاور طراح و

ریزی کيفيت گردد باید در خصوص متدولوژی انجام برنامهمشاوری که در فرآیند خرید خدمات مشاور انتخاب می  -14-1-4-8

پروژه عالوه بر دارابودن مدارک تخصص در حيطه موضوع پروژه، اسناد مثبته مانند استانداردهای معتبر بين المللی در  

 حوزه مدیریت کيفيت را ارائه نماید. 

پس از عقد قرارداد و پيش از شروع عمليات  روز    14در فاصله  گردد  پيمانکاری که در فرآیند ارجاع کار مشخص می  -15-1-4-8
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این سند به   8- 1- 3تجهيز کارگاه باید طرح کيفيت پروژه و برنامه بهبود مستمر کيفيت پروژه را مطابق با مشخصات بند 

 دستگاه نظارت ارائه نماید.

روز بررسی نماید و اظهارنظر خود را مبنی   10ت اطالعات دریافتی از پيمانکار را ظرف مدت  دستگاه نظارت موظف اس   -16-1-4-8

، موارد مذکور باید توسط مشاور در اختيار کارفرما قرار گيرد و کارفرما موظف دیيتأآن اعالم کند. در صورت    دیيتأبر رد یا  

 ب آن اظهارنظر نماید. است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت اطالعات، درخصوص رد یا تصوی

نظر خود را در مورد طرح کيفيت پروژه و برنامه   8-4- 1- 16در صورتيکه مشاور و کارفرما در زمان تعيين شده در بند    :41تبصره  

پيگيری مجدد جهت اعالم نظر مشاور را انجام دهد. چنانچه پس   یانامهبهبود مستمر کيفيت اعالم نکند، پيمانکار موظف است طی  

روز از پيگيری مجدد پيمانکار مبنی بر اعالم نظر مشاور و کارفرما، پاسخی از طرف مشاور ارسال نگردد، طرح و برنامه مذکور  10از 

 ده عمليات اجرایی پروژه را شروع کند. و پيمانکار موظف است با فرض صحت کليات برنامه و طرح ارائه ش   شودیمتصویب شده تلقی  

 ت يفيک نيتضم -2-4-8

گروه یک و دو مشاوری به غير از مشاوری که   یهاپروژهکارفرما برای انجام خدمات تضمين کيفيت در    شودیمتوصيه   -1-2-4-8

 استخدام نماید.  دهدیمخدمات کنترل کيفيت را انجام 

تخصصی  ميتمات تضمين کيفيت، صالحيت افراد کليدی در صورت عدم استفاده کارفرما از مشاور مجزا برای انجام خد  -2-2-4-8

 کارفرما برسد.  دیيتأتضمين کيفيت در دستگاه نظارت باید به  

کنترل پایش و  را    مانکاريآالت پ   نيماش   و  زات يتجه،  منابع  یپروژه تمام  ی موظف است قبل از اجرا  تيفيک  ن يتضم  ميت  -3-2-4-8

را ارائه و به اطالع کارفرما برساند.    ازيموردن  ی راهکارها  و ماشين آالت،   زات يتجه  ،منابع  تیو در صورت عدم کفا  دینما

 .دیآمده اقدام نما شيالزم تا رفع مشکل پ  یريگيکارفرما موظف است نسبت به پ 

  ت يفيو طرح ک  دیپروژه را کنترل نما  یمنابع و مصالح مصرف  نيتأمو    هيته  یبندموظف است زمان  تيفيک  نيتضم  ميت  -4-2-4-8

 . دینما یريو از توقف پروژه جلوگ دیبروز نما یبندزمان نیپروژه را بر اساس ا

نسبت به کنترل   باید  تيفيک  نيتضم  ميت  باشد،  یدیخاص و جد  ی تکنولوژچنانچه جهت اجرای پروژه نياز به استفاده از    -5-2-4-8

  مل کا نان يمجرب در پروژه اطم ميو استفاده از ت یانسان یروين اقدام نموده و از طرح یالملل نيب یارهايو مع یضوابط فن

 . دیحاصل نما

خطرات    ی، مشکالت ترافيکی،عوامل جو  ریآب و هوا و سا  یداری ناپا  لياز قبخاص در پروژه    طیدر صورت وجود شرا  -6-2-4-8

  ی فرهنگ یمسائل و هنجارها ،رعامليپدافند غی،  طيمح ستیمخاطرات زمسائل و  ،و رانش پروژه زشیر ب،یاز تخر یناش 

اقدامات و راهکارهای عملی جهت مواجهه موظف است    تضمين کيفيت  ميتزلزله و ...    ل،يس  رينظ  هیعوامل قهر  ی،و اجتماع

 با موارد مذکور ارائه نماید و طرح کيفيت پروژه را بروز نماید. 

  یتوقف اجرا  دیپروژه متوجه شود که سالمت شهروندان به خطر افتاده، با  یدر زمان اجرا  تيفيک  نيتضم  ميتچنانچه    -7-2-4-8

تا ارائه راهکار    ییاجرا  ات يو کارفرما موظف است اقدامات الزم را در خصوص توقف عمل  دیپروژه را از کارفرما درخواست نما

 .انجام دهد ،یو رفع کامل خطرات جان

در پروژه را به کارفرما ارائه دهد و کارفرما موظف است موارد ارائه   ازيموردن یمنیموارد ا یتمام باید تيفيک نيتضم ميت  -8-2-4-8

 .دیرا به تمام ارکان پروژه ابالغ نما تيفيک نيتضم ميتشده توسط 

و  گزارش دهدرا به کارفرما   یموارد عدم هماهنگ دی با تيف يک ن يتضم ميتارکان پروژه،  نيب یدر صورت بروز ناهماهنگ  -9-2-4-8

 .دیآمده اقدام نما شيپ  یهایناهماهنگکارفرما موظف است نسبت به رفع 

تضمين کيفيت مسئوليت مدیریت اسناد کيفيت و ثبت اسناد و اطالعات در بانک اطالعاتی پروژه را بر عهده   ميت  -10-2-4-8

 دارد. 

 نماید. تضمين کيفيت باید تمامی تغييرات را با اسناد مکفی در بانک اطالعاتی پروژه ثبت ميت  -11-2-4-8
کليه موارد بررسی شده   گزارش  پيش بينی شده در قرارداد مشاور،  یهازمانتضمين کيفيت در پایان هر ماه یا    ميت  -12-2-4-8
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 ، گزارش تغييرات درخواست شده و نحوه انجام تغيير و کليه اطالعات توليد شده را به کارفرما ارائه نماید. ميتدر این 

گزارشی از موارد مغایر با طرح کيفيت پيمانکار را به صورت موردی در هر بازه زمانی تضمين کيفيت موظف است    ميت  -13-2-4-8

 که مورد بررسی قرار گرفته است به کارفرما ارائه نماید.

کند یک آزمایش را مجدد انجام  تضمين کيفيت باید از ميان تعداد مشخصی آزمایش که کارفرما مشخص می  ميت  -14-2-4-8

 های کنترل کيفيت مقایسه نماید.مایش دهد و نتایج آن را با نتایج آز

در مواردی که نتایج آزمایش مجدد در مقایسه با نتایج آزمایش اوليه حاکی از عدول از ضوابط و معيارهای کيفی   -15-2-4-8

پروژه باشد و همچنين نتيجه آزمایش نشان دهد در فرآیند کنترل کيفيت قصوری از طرف پيمانکار باعث وجود این عدول 

با کار معيوب برابر ضوابط قرارداد و مقررات در  بوده است هزین پيمانکار کسر خواهد شد و  از حساب  انجام آزمایش  ه 

 خصوص اصالح یا برچيدن کار برخورد خواهد شد.

هایی از پروژه و فرآیند پایش و تضمين کيفيت، بازرسی  ميتتواند از طریق  گروه یک و دو کارفرما می  یهاپروژهدر    -16-2-4-8

 باشد. کنترل آن داشته 

تضمين کيفيت در پروژه باید بر اساس اطالعات توليد شده در فرآیند کنترل کيفيت این اطالعات را تحليل کند   ميت  -17-2-4-8

 - 2- 2- 2- 8الزم برای ارکان پروژه را مطابق بند    یهاآموزشدر صورت نياز، برنامه عملی    هال يتحلو با استفاده از نتایج  

 های مورد نياز برای بهبود کيفيت پروژه را تهيه نماید.دستورالعملتهيه نماید و یا 

 تي فيباک یجهت اجرا  یو دانش کاف  تياز توان، ظرف  مانکاريمحرز گردد که پ   تيفيک  نيتضم  ميت یبرا  که يدر صورت  -18-2-4-8

 شنهادينظارت بر اجرا پ   یبرا  یتررانهيسختگ  طیمراتب را به کارفرما اطالع دهد و شرا  ستیبایم  ست،يپروژه برخوردار ن

 دهد.

انجام   مانکاريدر خصوص برخورد با پ   را  اقدامات الزم  مانکاريپ  تیگزارش عدم کفا  افتیموظف است پس از در  کارفرما  -19-2-4-8

 دهد.

نماید. در غير این صورت  تضمين کيفيت خواسته و آن را تصویب می  ميتهای یاد شده را از  کارفرما تهيه دستورالعمل  :51تبصره  

 کارفرما موظف به تهيه آن خواهد بود. 

معاونت فنی و عمرانی شهرداری    باید توسط  عمرانی شهری تهران  یهاپروژهشرح خدمات تضمين کيفيت این گروه از    -20-2-4-8

تضمين کيفيت با هماهنگی نظارت عاليه پروژه خدمات مربوط    ميت. تا زمان تهيه شرح خدمات مذکور،  تهيه شود  تهران

را انجام خواهد   96/1157563به کنترل کيفيت موضوع بند ه ضميمه شرح خدمات نظارت عاليه مصوب بخشنامه شماره 

 داد. 

 کنترل کيفيت  -3-4-8

عمرانی شهرداری  معاونت فنی و  باید توسط    عمرانی شهری تهران   یهاپروژهشرح خدمات کنترل کيفيت این گروه از    -1-3-4-8

موضوع بند ه   تيف يخدمات مربوط به کنترل ک   تيف يک  کنترل  م يت. تا زمان تهيه شرح خدمات مذکور،  تهيه شود  تهران

 . داد خواهد انجام 96/1157563 مصوب بخشنامه شماره کارگاهیشرح خدمات نظارت  مهيضم

معاونت فنی و عمرانی  باید توسط    مشاوران و پيمانکاران همکار شهرداری تهران  یاحرفهدستورالعمل تعيين صالحيت    -2-3-4-8

 . تهيه گرددشهرداری تهران 

مشاوران و پيمانکاران همکار شهرداری تهران توسط کارفرما، مشاور  یاحرفهپس از تهيه دستورالعمل تعيين صالحيت   -3-3-4-8

 ی انجام کار کنترل کيفيت کسب نماید. موردنظر کارفرما را برا یاحرفهکنترل کيفيت باید صالحيت  

مشاوران و پيمانکاران همکار شهرداری تهران، مشاور کنترل  یاحرفهتا زمان تهيه و ابالغ دستورالعمل تعيين صالحيت   -4-3-4-8

  ISO 9000های  کيفيت باید گواهی استانداردهای کيفی در خصوص ارائه گزارش و مدیریت کيفيت سازمانی نظير گواهی



  طرح مدیریت کیفیتنظام راهنمای سند 

 تهران  شهری عمرانی های

 1- 8- 650شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 23صفحه: 

 

 

 

 را برای انجام کار کنترل کيفيت ارائه نماید.

 متوسط(  تيبا اهم یهاگروه سه )پروژه یهاپروژه یهادستورالعملو  هاه یرو 

 ت يفيک ی زیبرنامه ر -1-5-8

 گروه یک و دو هستند. یهاپروژههای گروه سه نسبتاً کوچک و با ریسک کمتر از پروژه -1-1-5-8

اسنادی که قبل از ارائه طرح کيفيت پيمانکار و برنامه بهبود مستمر کيفيت پيمانکار توسط کارفرما در اختيار وی قرار    -2-1-5-8

 حداقل باید شامل موراد زیر باشد: شودیمداده 

 فهرست استانداردهای کيفی مورد نياز -1

 سطح کيفيت مشخص شده پروژه -2

 فهرست ذینفعان -3

 هگزارش شناخت و محدوده دقيق پروژ -4

 پروژه )در صورت وجود(  یهاسکیر -5

 تحویل پيمانکار داده شده است. ترشيپ این اسناد عالوه بر اسناد و مدارک قرارداد است که 

 تضمين کيفيت  -2-5-8

از ترکيب عوامل مشاور طراح )در صورت جاری بودن قرارداد(، دستگاه نظارت و دو  هاپروژهتضمين کيفيت در این  ميت  -1-2-5-8

شود. مسئوليت تضمين کيفيت پروژه  یا سه نفر از کارشناسان کارفرما با مدیریت یکی از کارشناسان کارفرما تشکيل می

 باشد. برعهده کارفرما می

 ميتمرتبط با پروژه از کارفرما برای تشکيل جلسات رسمی    های فنیحضور حداقل دو نفر از کارشناسان منتخب حوزه  -2-2-5-8

 تضمين کيفيت الزامی است. 

تضمين کيفيت و بر اساس برنامه    ميتهای گروه سه بسته به شرایط موجود در اجرای پروژه و به تشخيص  در پروژه   -3-2-5-8

حداقل دو هفته یکبار و ماهی یکبار انجام خواهد  های موردی، یا  ، بازرسی1الزاميست  هاآن بازرسی حاوی مواردی که کنترل  

 داد. 

تضمين کيفيت برای انجام    ميتهای فنی مرتبط با پروژه از کارفرما در  حضور حداقل یک نفر از کارشناسان منتخب حوزه  -4-2-5-8

 گروه سه الزامی است.  یهاپروژهبازرسی در 

طراح )در صورت جاری بودن قرارداد( یا کارشناسان تضمين کيفيت همواره یکی از کارشناسان منتخب مشاور    ميتدبير    -5-2-5-8

نظارت خواهد بود. گزارش  نتایج  های بازرسیمنتخب دستگاه  اساس  بر  های صورت گرفته و موارد مغایر مشاهده شده 

با امضای کارفرما برای تمام ارکان پروژه ارسال   یهابازهتضمين کيفيت در    ميتکنترل کيفيت توسط   زمانی یک ماهه 

 هد گردید.خوا

معرفی خواهد    2- 2- 2- 8تضمين کيفيت بر اساس بند    ميتهای مورد نياز توسط  در صورت نياز برای انجام آموزش، دوره   -6-2-5-8

 شد. 

های آموزش  نيتأمتواند در جهت  هزینه( می- های موجود )زمانیتضمين کيفيت بسته به شرایط پروژه و محدودیت  ميت :61تبصره  

 مورد نياز اقدام نماید. 

تضمين کيفيت، نياز به انجام آزمایش مجدد وجود داشته باشد، این   ميتدر مواردی که به تشخيص کارفرما و با نظر    :71تبصره   

 تضمين کيفيت خواهد بود.  ميتشد. و پذیرش آن به استناد گزارش توجيهی  آزمایش انجام خواهد

 
1 Check point 



  طرح مدیریت کیفیتنظام راهنمای سند 

 تهران  شهری عمرانی های

 1- 8- 650شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 24صفحه: 

 

 

 

 . در صورتی که نتيجه آزمایش دال بر صحت انجام کار پيمانکار باشد هزینه انجام آزمایش با کارفرما خواهد بود  -7-2-5-8

 کنترل کيفيت  -3-5-8

از    -1-3-5-8 این گروه  تهران    یهاپروژهشرح خدمات کنترل کيفيت  توسط  عمرانی شهری  بایست  معاونت فنی و عمرانی  می 

موضوع    تيف يخدمات مربوط به کنترل ک  تيف يک   کنترل  ميت. تا زمان تهيه شرح خدمات مذکور،  تهيه گرددشهرداری تهران  

 . داد خواهد را انجام 96/1157563مصوب بخشنامه شماره  کارگاهیشرح خدمات نظارت  مهيبند ه ضم

کنترل کيفيت باید از طریق عوامل ناظر در محل از کارهای اجرایی فيلم و عکس تهيه و در زمان تحویل پروژه و    ميت  -2-3-5-8

کنترل کيفيت موظف است تمام اطالعات، اسناد و    ميتهای پيشرفت ماهانه پروژه ارائه نماید. همچنين  در خالل گزارش

 مدارک پروژه را در بانک اطالعاتی پروژه ثبت نماید. 

با نظارت مستمر، کيفيت تمامی مصالح وارده به کارگاه را    ميت  -3-3-5-8 باید  با مطابقت کارهای    دیيتأکنترل کيفيت  نماید و 

 کند. دیيتأو استانداردها و دستورکارهای ارائه شده به پيمانکار تحویل شدنی پروژه را  هانقشه اجرایی با 

کنترل کيفيت عالوه   ميتکه امکان پوشيده شدن کار انجام شده پيمانکار در ادامه کار پروژه وجود دارد،    ییهامحل در    -4-3-5-8

ای با عنوان انطباق کيفيت، بایست طی صورت جلسهبر تهيه فيلم و عکس از روند اجرا و مشخصات ظاهری نهایی می

تحویل موقت و قطعی را در انتهای عمليات اجرایی به   تحویل شدنی را از پيمانکار تحویل گرفته و مستندات الزم برای

 هيات تحویل فراهم آورد. 

 های با اهميت کم(گروه چهار )پروژه یهاپروژه یهادستورالعملو  هاه یرو 

 ریزی کيفيت برنامه  -1-6-8

 گرفت.مدیریت پروژه کارفرما تهيه و در اختيار پيمانکار قرار خواهد  ميتليست ذینفعان پروژه توسط   -1- 8-6-1

 شود.گردد و در اسناد ارجاع کار قرار داده میسطح کيفيت پروژه توسط کارفرما مشخص می  -2-1-6-8

پروژه  -3- 8-6-1 از  گروه  این  در  کيفيت  ریزی  قرارداد  برنامه  اطالعات  قبيل  از  پروژه  پذیرش  معيارهای  شامل  حداقل  باید  ها 

 ژه باشد.های کيفی پرو)مشخصات فنی، زمان و هزینه پروژه و روش اجرا( و شاخص

بازبينه  -4- 8-6-1 باید  برای  کارفرما  کنترلی  اساس   یهابخش های  بر  پيمانکار  و  دهد  قرار  پيمانکار  اختيار  در  را  پروژه  مختلف 

 ریزی کيفيت نماید.اطالعات دریافتی از کارفرما اقدام به برنامه

باشد و بسته به نوع  در این گروه میریزی کيفيت های برنامهعمرانی، حداقل یهاپروژه موارد اشاره شده در این گروه از   -5- 8-6-1

 تر استفاده نماید.تواند از ضوابط و معيارهای سختگيرانهو شرایط پروژه، کارفرما می

 تضمين کيفيت  -2-6-8

تواند از عوامل و نيروهای خود برای انجام خدمات تضمين کيفيت استفاده نماید و ها میکارفرما در این گروه از پروژه  -1- 8-6-2

 ارجاع کار ندارد. الزامی به  

های کنترل کيفيت نيست و در صورت ضرورت به  تضمين کيفيت مجاز به تکرار آزمایش  ميتها  در این گروه از پروژه   -2- 8-6-2

 از باالترین مقام کارفرما الزامی است. انجام تکرار آزمایش کسب مجوز 

تضمين کيفيت( نياز به انجام آزمایش مجدد باشد، این آزمایش   ميتدر مواردی که به تشخيص باالترین مقام کارفرما )  : 81تبصره  

 تضمين کيفيت خواهد بود.  ميتانجام خواهد پذیرفت و پذیرش آن به استناد گزارش توجيهی 

های خاص اجرایی دارند تواند در صورت مشاهده مواردی که نياز به آموزش و ارائه دستورالعمل تضمين کيفيت می ميت  -3- 8-6-2



  طرح مدیریت کیفیتنظام راهنمای سند 

 تهران  شهری عمرانی های

 1- 8- 650شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 25صفحه: 

 

 

 

 هایی این موارد را بر طرف نماید. ری کارگاهاز طریق برگزا

 در صورتی که نتيجه آزمایش دال بر صحت انجام کار پيمانکار باشد هزینه انجام آزمایش با کارفرما خواهد بود.   -4- 8-6-2

 کنترل کيفيت  -8-6-3

پروژه  -1- 8-6-3 از  این گروه  تهران  شرح خدمات کنترل کيفيت  توسط  های عمرانی شهری  بایست  معاونت فنی و عمرانی  می 

موضوع    تيف يخدمات مربوط به کنترل ک  تيف يک   کنترل  ميت. تا زمان تهيه شرح خدمات مذکور،  تهيه گرددشهرداری تهران  

 . داد خواهد انجام 96/1157563 مصوب بخشنامه شماره کارگاهیشرح خدمات نظارت  مهيبند ه ضم

محل از کارهای اجرایی فيلم و عکس تهيه و در زمان تحویل پروژه و  کنترل کيفيت باید از طریق عوامل ناظر در    ميت  -2- 8-6-3

 های پيشرفت ماهانه پروژه ارائه نماید و در بانک اطالعاتی پروژه ثبت نماید.در خالل گزارش

الزامی است. فيلم و عکس    اندشدهها و کارهایی که حساسيت خاص دارند یا توسط کارفرما مشخص  فيلم برداری از محل   -3- 8-6-3

 های مختلف اجرا را در بر داشته باشد. ید واضح بوده و جنبهبا

نماید و در غير این صورت موظف   دیيتأهای ارائه شده به پيمانکار را  کنترل کيفيت باید کفایت مستندات و نقشه  ميت  -4- 8-6-3

 باشد. های یادشده میبه پيگيری الزم جهت رفع نواقص مستندات و نقشه 

نماید، با مطابقت کارهای اجرایی   دیيتأارت مستمر، کيفيت تمامی مصالح وارده به کارگاه را  کنترل کيفيت باید با نظ  ميت  -5- 8-6-3

 کند.  دیيتأو استانداردها و دستورکارهای ارائه شده به پيمانکار، تحویل شدنی را  هانقشه با 

کنترل   ميتد دارد،  های دیگر پروژه وجوهایی که امکان پوشيده شدن کار انجام شده پيمانکار توسط قسمتدر محل  -6- 8-6-3

ای با عنوان انطباق  طی صورت جلسه  ستیبایمکيفيت عالوه بر تهيه فيلم و عکس از روند اجرا و مشخصات ظاهری نهایی  

انتهای عمليات   کيفيت، تحویل شدنی را از پيمانکار تحویل گرفته و مستندات الزم برای تحویل موقت و قطعی را در 

 اجرایی به هيات تحویل فراهم آورد. 

ای پيمانکاران درجه دوم  ای و نيز سالمت ارائه شده برهای فنی و حرفه کنترل کيفيت باید از طریق بررسی گواهی   ميت  -7- 8-6-3

 نماید. دیيتأو نظارت بر روش کار آن پيمانکاران، صالحيت ایشان را برای فعاليت در پروژه 

کنترل کيفيت باید در پایان هر گزارش، نحوه تحقق برنامه کيفيت، برنامه زمان بندی تفصيلی کار به همراه پيشرفت   ميت  -8- 8-6-3

 ر پایان آن ماه را ارائه نماید.ای و واقعی پروژه دفيزیکی و ریالی برنامه

نيروی انسانی، ماشين آالت و تجهيزات مورد استفاده در اجرای کارهای موضوع   نيتأمکنترل کيفيت باید بر نحوه  ميت  -9- 8-6-3

 پيمان نظارت داشته باشد.

 مشخصات مصالح قبل از استفاده در پروژه را داشته باشد. دیيتأریزی به منظور کنترل کيفيت باید برنامه ميت  -8-6-3-10

کنترل کيفيت باید مستمراً بر روش اجرای پيمانکار نظارت نماید و در صورت لزوم دستورالعمل و راهنمایی در   ميت  -8-6-3-11

 جهت اصالح الزم را ارائه نماید.

آن قبل و بعد از انجام همراه با مدارک الزم )اوراق  در صورت مکتوب شدن این دستورالعمل و یا راهنمایی، باید آثار    :91تبصره  

 فيلم و عکس( در بانک اطالعاتی پروژه ثبت گردد.  –آزمایشگاهی 

های الزم در محل حضور داشته و عالوه بر ثبت کنترل کيفيت باید در زمان انجام نمونه برداری و کليه آزمایش  ميت  -8-6-3-12

 نماید. دیيتأام نمونه برداری و روش انجام آزمایش را حضور در محل، نمونه برداری و آزمایش، روش انج

کنترل کيفيت باید نحوه انبارداری و نگهداری از کارهای اجرا شده پيمانکار را بررسی و پایش مستمر کرده و    ميت  -8-6-3-13

 نماید.  دیيتأ

کنترل کيفيت در بانک    ميتتمامی اطالعات و تغييرات بوجود آمده به همراه دستورکارهای موردنياز پروژه باید توسط    -8-6-3-14

 اطالعاتی پروژه ثبت گردد. 
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 طرح و ساخت یهاپروژهانواع  یهادستورالعملو  هاه یرو 

  به،  پيمان  یک  با،  ضوابط مقررو    کارفرما  هایخواسته  چارچوب   در  طرح  اجرای و    طراحی  مسئوليت،  های طرح وساختپروژه  در

  از  هامسئوليتو    ها ریسک  برخی  انتقالو    ،زمان  کردن  کوتاه   به  نياز  ،اجرا  شور  این  عمده  هاییژگیو  شود. ازمی   اگذارو  پيمانکار

. در نظام فنی و اجرایی کشور، ارجاع کار به  1است  پيمان  مبلغو    طرح  تکميل  تاریخ   به   دادن   قطعيتو    پيمانکار  به  اجرایی  دستگاه

باید قبل از ارجاع کار، مطالعات طراحی پایه توسط مهندس   حتماًو  باشدینمروش طرح و ساخت بر اساس مطالعات مفهومی مجاز 

و ساخت بر   . به همين سياق ارجاع کار به روش طرح2مشاور ذیصالح انجام شده و به تصویب دستگاه اجرایی ذیربط رسيده باشد 

باید قبل از ارجاع کار، طراحی   حتماًباشد و  از مطالعات پدیدآوری )مطالعات توجيهی و طراحی مفهومی( مجاز نمی  ییهابخش اساس  

 پایه توسط مهندس مشاور ذیصالح انجام شده و به تصویب دستگاه اجرایی ذیربط رسيده باشد.

رارداد طرح و ساخت، تمام اقدامات برنامه ریزی کيفيت باید توسط پيمانکار  با توجه به انجام طراحی تفصيلی پروژه توسط طرف ق

 طرح و ساخت در زمان مطالعات تفصيلی انجام گردد. 

 EPC، کليد در دست،  DB  ،EPC  ،EPCFهای طرح و ساخت اعم از صنعتی یا غير صنعتی که با اسامی متفاوتی چون  پروژه

TURN KEY باشند.شود، نيز مشمول ضوابط این سند و به طور خاص این بند از سند میو مانند آن خوانده می 

 برنامه ریزی کيفيت  -1-7-8

گيری از خدمات مشاور خارج از  شود با بهرهگروه یک و دو که به روش طرح و ساخت واگذار می  یهاپروژهکارفرما در   -1-1-7-8

ریزی کيفيت پيمانکار طرح و ساخت، نظارت مستقيم خواهد داشت و کليه  مهمجموعه کارفرما )مشاور کارفرما( بر روند برنا

شود. پيمانکار طرح و  های توليد شده توسط پيمانکار طرح و ساخت از سوی مشاور کارفرما بررسی میاطالعات و برنامه

ریزی کيفيت منتشر شده توسط های مربوط به برنامهها و آئين نامهساخت موظف به بکارگيری کليه نشریات، دستورالعمل 

 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران است.

را در اسناد ارجاع کار قرار دهد. و پيمانکار طرح و ساخت   1- 1- 8کارفرما موظف است تمامی اطالعات اشاره شده در بند    -2-1-7-8

 صویب کارفرما برساند.به تأیيد مشاور کارفرما و ت 3- 1- 8ریزی کيفيت را مطابق بند برنامه یهایخروجباید تمام 

تواند در انجام خدمات مشاوره  شود، کارفرما میهای گروه سه و چهار که به روش طرح و ساخت واگذار میدر پروژه  -3-1-7-8

 ریزی کيفيت از کارشناسان خود یا مشاوران ذیصالح استفاده نماید.موردنياز جهت کنترل برنامه

ریزی کيفيت خود خواهد بود.  موظف به ارائه گزارش مستندی از فرآیند برنامههای طرح و ساخت، پيمانکار  در پروژه  -4-1-7-8

کيفيت خواهد    یهاشاخصهای کيفيت و  این گزارش مستند حداقل شامل طرح کيفيت و برنامه بهبود مستمر، بازبينه

 بود. 

کيفی مشخص شده در قرارداد  گزارش برنامه ریزی کيفيت پيمانکار طرح و ساخت، قرارداد و مشخصات    دیيتأکارفرما در    -5-1-7-8

 را مالک عمل قرار خواهد داد. 

ریزی کيفيت، در بحث تأمين مالی پروژه به دليل حساسيت و تفاوت سطح بررسی آن در مقایسه با سایر موارد برنامه  -6-1-7-8

های  هبایست در دستورالعملی مجزا با موضوع دستورالعمل مدیریت کيفيت تأمين مالی پروژموضوع این سند نبوده و می

 ، توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران تدوین گردد. عمرانی شهری تهران

 تضمين کيفيت  -2-7-8

پيمانکار طرح و ساخت موظف به اعمال کليه ضوابط و مقررات این سند در خصوص تضمين کيفيت است و باید این  -1-2-7-8

 
 .کشور یزیو برنامه ر تیریسازمان مد 1384گفتار ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت منتشر شده در تابستان پيش 1
 . کشور یزیو برنامه ر تیریسازمان مد 20/02/1395مورخ  501445/95بخش نامه شماره  2مطابق بند  2
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 اطمينان را به کارفرما بدهد که پروژه از کيفيت مطلوب برخوردار خواهد بود. 

گيری از خدمات مشاور خارج از  شود با بهرهگروه یک و دو که به روش طرح و ساخت واگذار می  یهاپروژهکارفرما در    -2-2-7-8

 دهد.را انجام می مجموعه کارفرما )مشاور کارفرما( خدمات مربوط به تضمين کيفيت پروژه

کارفرما به طور مستقيم عاملی برای تضمين شود،  گروه سه و چهار که به روش طرح و ساخت واگذار می  یهاپروژه در    -3-2-7-8

ای یا موردی از نحوه اجرای ضوابط تضمين کيفيت در پروژه بازدید تواند به طور برنامهکيفيت در پروژه نخواهد داشت و می

 عمل نماید. 5- 2- 5- 8نماید و در صورت مشاهده موارد مغایر با کيفيت مورد نياز، مطابق بند 

 کنترل کيفيت  -3-7-8

تضمين کيفيت،    ميتشود، مشاور کارفرما به عنوان  های گروه یک و دو که به روش طرح و ساخت واگذار میدر پروژه  -1-3-7-8

وظيفه نظارت بر کنترل کيفيت و فرآیندهای انجام آن در پروژه طرح و ساخت را نيز بر عهده خواهد داشت و در صورت  

 عمل نماید. 13- 2- 4- 8 مشاهده موارد مغایر با کيفيت مورد نياز، مطابق بند

شود، کارفرما به طور مستقيم عاملی برای کنترل  های گروه سه و چهار که به روش طرح و ساخت واگذار میدر پروژه  -2-3-7-8

ای یا موردی بازدیدی از نحوه اجرای ضوابط  به طور برنامه  تواندیم های طرح و ساخت نخواهد داشت و  کيفيت در پروژه

 عوامل خود در پروژه داشته باشد.کنترل کيفيت توسط 

 مشارکتی یهاپروژه یهادستورالعملو  هاه یرو 

 ب جذ.  کندی نم  کفایت  رکشو  زنيا  ردمو  جتماعیو ا  دی قتصاا  تتأسيساو    ها ساختمان  ،یربناهاز  ساخت  ای بر  عمومی  جهدبو  معموالً

  یگيرربکا. کند انجبررا  د کمبو یناز ا قسمتی تواندیم عمومی یفعاليتهاو   برنامههادر  اریسرمایهگذ ای بر خصوصی بخش سرمایه

  ئهو ارا  عمومی  تمستحدثا  داریبرهبهرو    ساخترا در    وریهبهرو    کيفيت  ءتقاار  فرصتاو    مدیریت  با  اههمر  خصوصی  بخش  سرمایه

  ی هارهکارا  باید  عمومی  تخدما  ئهارا   ای بر  خصوصی  بخشو    عمومی  بخش   کترمشادر    توفيق  ایبر  .آوردیم  هم افر  عمومینيز  تخدما

 .1دد گر همافر ،مناسب  اردادی قر یهاچهارچوب ی گيرربکاو  تنظيم طریقاز  زمال

 ز متياا عمومی بخشدر آن نوعی مشارکت است که  ،شودیم هناميد نيز ز«متيا ا اریگذ»وا که خصوصی - عمومی  کترمشا از رمنظو

 . کندیم  اریگذوا  خصوصی  بخش  به  مالی  تأمين  با  اههمر( را  داریبرهبهر  ونبد  یا  با)  طمربو  تمستحدثا  ساختو    عمومی  تخدما  ئهارا

  بخش  توسط  عمومی  بخش  هایفعاليتو    هاطرح   داریبرهبهر   زنيا  رتصودر    و  ساخت  ،حیاطر  ،مالی  از این نوع قراردادها، تأمين  فهد

 .ستا خصوصی بخش   به عمومی فعاليت یا حطر مدیریت لنتقاا ،یگرد رتعبا بهو  خصوصی

شود و طرف  های مشارکتی تمامی وظایف کارفرما )در تعریف عام( در حوزه مدیریت کيفيت به طرف مشارکت منتقل میدر پروژه

 گردد.های مشارکتی بيان میباشد. در ادامه اهم موارد مربوط به مدیریت کيفيت در پروژهکيفيت پروژه می نيتأممشارکت مسئول 

 برنامه ریزی کيفيت  -1-8-8

ها و نشریات شهرداری  بدون توجه به گروه پروژه طرف مشارکت متعهد به بکارگيری کليه دستورالعمل  هاه پروژدر این    -1-1-8-8

گذار گيرد. شرکت سرمایهتهران در خصوص کيفيت و مدیریت کيفيت است. این دستورالعمل نيز جزئی از این اسناد قرار می 

 ( خواهد بود. 1- 8ریزی کيفيت )بند نامههای بند مربوط به بربندمتعهد به در نظرگيری مفاد زیر

از تاریخ قطعيت در دوره پيشبرد و پيش از آغاز تجهيز کارگاه در دوره احداث، گزارشی حداقل   -2-1-8-8 طرف مشارکت پس 

 پذیر ارسال خواهد کرد:شامل موراد زیر را برای سرمایه

 طرح کيفيت پروژه -1

 برنامه بهبود مستمر  -2

 
 خصوصی. –با موضوع چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی  کشور یزیو برنامه ر تیریسازمان مد 26/12/1393مورخ  172804/93بخش نامه شماره گفتار پيش 1
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 های کيفيت بازبينه -3

 های کيفی پروژه شاخص -4

 تضمين کيفيت  -2-8-8

اجرایی و نظارتی خود بوده و باید تمامی ضوابط مندرج در    ميتتضمين کيفيت در    ميتطرف مشارکت متعهد به تشکيل    -1-2-8-8

 ميتهای تضمين کيفيت در پروژه مشارکتی را مد نظر قرار دهد.  این دستورالعمل را در خصوص پياده سازی سياست

بوده و در پایان   8ماده    4روژه مورد اشاره در تبصره  تضمين کيفيت طرف مشارکت، موظف به تکميل بانک اطالعاتی پ 

 پذیر قرار دهد. ی انتقال پروژه باید این بانک اطالعاتی را در اختيار سرمایهعمليات اجرایی و در دوره 

سرمایه  -2-2-8-8 که  مواردی  بهرهدر  پروژه،  احداث  نظارت،  طراحی،  از  اطمينان  منظور  به  اقدامات طرف پذیر  سایر  و  برداری 

تضمين کيفيت طرف مشارکت، موظف به همکاری با این    ميتنماید،  مشارکت، مشاور فنی برای پایش کيفيت استخدام  

 مشاور فنی است. 

  های مشاور فنی به صورت موازی واین همکاری به منزله انتقال وظایف به مشاور فنی اشاره شده نبوده و این فعاليت  : 20  تبصره

 موردی انجام خواهد شد.

تضمين کيفيت را تصریح خواهد کرد. چنانچه نحوه   ميتپذیر در قرارداد، نحوه دسترسی مشاور فنی به اطالعات سرمایه  -3-2-8-8

دسترسی در قرارداد تصریح نشده باشد، چگونگی دسترسی و سطح دسترسی مشاور فنی به مرکز مدارک فنی و اسناد 

 گردد. طرفين تعریف میپروژه در طول پروژه توسط 

 کنترل کيفيت  -3-8-8

ای از اقدامات انجام داده در هر دوره را در مرکز مدارک  کنترل کيفيت طرف مشارکت موظف است گزارش ماهانه   ميت  - 8-8-3-1

 شته باشند. پذیر و عوامل فنی و اجرایی آن به اطالعات یادشده دسترسی داای که سرمایه فنی و اسناد پروژه بارگذاری نماید، به گونه

 عمليات نگهداشت یهادستورالعملو  هاه یرو 

 برنامه ریزی کيفيت  -1-9-8

های عمرانی توجه کافی به انتخاب پيمانکاران تخصصی تعمير و باید در ارجاع امور مربوط به تعمير و نگهداری پروژه  -1-1-9-8

 نگهداری به عمل آید.

سال گذشته یک پروژه مشابه   5باید در  حتماًگروه یک و دو از عمليات تعمير و نگهداری پيمانکار منتخب  یهاپروژه در  : 21تبصره 

 انجام داده باشد.

 ریزی کيفيت برای عمليات نگهداشت است. های برنامههای کيفی پروژه، حداقلمعيارهای پذیرش و شاخص  -2-1-9-8

باید توسط کارفرما فراهم شده و سابقه دسترسی به بانک اطالعاتی مربوط به پروژه برای پيما  -3-1-9-8 نکار تعمير و نگهداری 

تمامی  پيمانکار قرار گيرد. پيمانکار نيز موظف است  انجام عمليات نگهداشت پيشين، قبل از شروع عمليات در اختيار 

مشخصات،    دیيتأهای چون ساخت به روز شده(، اوراق آزمایشگاهی مربوط به  ها چون ساخت )نقشهتغييرات در نقشه 

برداری به روز شده و کليه صورت جلسات پروژه تعمير و نگهداری را جهت حفظ سابقه در بانک اطالعاتی دستورالعمل بهره 

 مربوط به پروژه ثبت نماید.

های گروه یک و دو از عمليات نگهداشت الزامی است و در  در پروژه  ISO9001ارائه گواهينامه مدیریت کيفيت نظير    -4-1-9-8
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 ع کار باید اسناد مربوط به آن ارائه گردد. زمان ارجا

 تضمين کيفيت  -2-9-8

تواند از عوامل و نيروهای خود برای انجام خدمات تضمين کيفيت در عمليات نگهداشت استفاده نماید و  کارفرما می  -1-2-9-8

الزامی به خرید خدمات مشاور برای ارجاع کار تضمين کيفيت وجود ندارد. بسته به پيچيدگی و حساسيت موضوع کارفرما 

 يفيت استفاده نماید. تواند از مشاور خارج از مجموعه برای تضمين کمی

 های کنترل کيفيت نيست.تضمين کيفيت مجاز به تکرار آزمایش ميتدر عمليات نگهداشت شهرداری تهران    -2-2-9-8

هایی که نياز به انجام  کنترل کيفيت باید در بخش  ميتتضمين کيفيت با تحليل و آناليز گزارش دستگاه نظارت و    ميت  -3-2-9-8

تضمين کيفيت نياز  ميتاسب با موضوع را معرفی کند. در صورتيکه با تشخيص های آموزشی متنآموزش وجود دارد دوره 

تضمين کيفيت    ميتها توسط  به تدوین دستورالعمل اجرایی باشد بسته به موضوع دستورالعمل اجرایی، این دستورالعمل

 تهيه خواهد شد.

 کنترل کيفيت  -3-9-8

گيرد پيمانکار باید تمامی شرایط الزم جهت انجام عمليات را  های که عمليات نگهداشت در شب صورت میدر پروژه  -1-3-9-8

 آماده کند. 

کنترل کيفيت باید از تمامی مراحل مهم عمليات نگهداشت فيلم و عکس تهيه نموده در بانک اطالعاتی پروژه ثبت   ميت  -2-3-9-8

 د تا از کارهای حساس مدارک کافی موجود باشد.باید به نحوی تهيه شو هالميفنمایند. 

قبل شروع پروژه    در مدارک برنامه ریزی کيفيت، الزامی است  2- 3- 9- 8در صورت عدم اشاره به کارهای حساس موضوع    -3-3-9-8

 کنترل کيفيت و پيمانکار برسد. ميتاین موارد توسط کارفرما به اطالع 

عمليات انجام شده پيش بينی شده باشد محل دقيق انجام    دیيتأ  در صورتی که در برنامه ریزی کيفيت آزمایشی برای  -4-3-9-8

 کنترل کيفيت مشخص خواهد شد. ميتآزمایش توسط 

کنترل کيفيت باید تمامی مصالح استفاده شده در عمليات نگهداشت را بررسی نماید و موارد زیر در خصوص مصالح    ميت  -5-3-9-8

 برسد: ميتاین  دیيتأبه 

 نحوه انتقال به کارگاه -1

 کيفيت مصالح مصرفی در عمليات نگهداشت  -2

 داری مصالح شرایط نگهداشت و انبار -3

 هاتی و مسئول فی ارکان، وظا 

 یت پروژه ارکان مدیریت کیف 

های مشارکت کننده در آن به عمرانی، ضروری است که ساختار پروژه و نهاد  یهاپروژهبرای دستيابی به اهداف مدیریت کيفيت  

نگاه این سند به بخش های    خوبی تشریح شوند. نقش و مسئوليت نهادها باید بر مبنای اهداف سازمان طرح و پروژه تعریف شود.

عبارتی برای هر پروژه به صورت مجزا تيم های خاصی برای بخش های  مختلف مدیریت   کيفيت، نگاه پروژه محور می باشد. به 

مدیریت کيفيت تعریف می گردد و نيازی به تشکيل یک واحد مجزا برای اجزای مدیریت کيفيت در مجموعه ی ستادی شهرداری 

ای بخش های مدیریت کيفيت با سایر بخش های شهرداری تهران،  جهت جلوگيری از تداخل وظایف و مسئوليت ه  تهران نمی باشد.

 کارفرما می بایست در زمان انعقاد قرارداد وظایف هر بخش را با کمترین تداخل تدوین نماید.

 های عمرانی شهری تهران عبارتند از:ارکان مدیریت کيفيت پروژه
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 مانکار يپ  ایو انجام خدمات موضوع قرارداد را به مهندس مشاور  کندیماست که قرارداد را امضا  یحقوق یت يشخص کارفرما: -1

کميته یا هيات مدیره پروژه:  مجاز کارفرما، در حکم کارفرما هستند.  ندگانیو نما یقانون ناني. جانشدینمایمواگذار  ییاجرا

 کند. ارشد به پروژه کمک می یهاییراهنمابا ارائه 

ارائه خدمات فن  یانجام مطالعات، طراح  یاست که برا  یقيحق   ای  یشخص حقوق  ور:مشا -2 کار، در   ی و نظارت بر اجرا  یو 

 .شودیمشده در اسناد و مدارک قرارداد به کار گرفته  نييتع اراتيچارچوب اخت

را بر اساس اسناد   مانيموضوع پ   یاست و اجرا  مانيامضا کننده پ   گرید  یاست که سو  یحقوق  ای  یقيشخص حق  پيمانکار: -3

 .باشندی م مانکاريدر حکم پ  مانکار،يپ  یقانون یهاني جانشو  ندگانیبه عهده گرفته است. نما مان،يو مدارک پ 

 های پروژه تعریف نماید. های زیر را با توجه به شرایط و ویژگیشود کارفرما به کمک مشاور برای هر پروژه نقشتوصيه می

 پروژهحاکميت   .أ

 کند حامی پروژه: مجاز به اجرای این پروژه است و مشکالت و اختالفات فراتر از اختيار مدیر پروژه را حل می .1

 کند. ارشد به پروژه کمک می یهاییراهنماکميته یا هيات مدیره پروژه: با ارائه  .2

 سازمان پروژه .ب

 وژه پاسخگو است.و برای اتمام پر کندیمپروژه را هدایت  یهاتيفعالمدیر پروژه:  .1

 . کندیمپروژه پشتيبانی  یهاتيفعالتيم مدیریت پروژه: از مدیر پروژه در مدیریت و هدایت  .2

 .دهدی مپروژه را انجام  یهاتيفعالتيم پروژه:  .3

 سایر نهادهای پروژه  .ج

 . دکن ی مبهره بردار یا نماینده آن: با مشخص کردن الزامات پروژه و پذیرش نتایج پروژه، به پروژه کمک  .1

 . کنندیمکنندگان: با تأمين منابع پروژه، به پروژه کمک  نيتأم .2

متنوعی از جمله نظارت، استاندارد سازی، آموزش مدیریت پروژه، برنامه   یهاتيفعالدفتر مدیریت پروژه: ممکن است   .3

 ریزی پروژه و نظارت بر پروژه را انجام دهد. 

 کیفیت پروژههای ارکان برنامه ریزی وظایف و مسئولیت  

 ریزی کيفيت پروژه مشتمل بر کارفرما، مشاور و پيمانکار عبارت است از: اهم وظایف ارکان برنامه

 اهم وظایف کارفرما -1-2-9

 بندی آغازین از اطالعات پروژه و تشکيل بانک اطالعاتی پروژهجمع -1

 تصویب فرآیند ارزیابی کيفی و فهرست کوتاه مشاوران و پيمانکاران پروژه  -2

 تصویب فرآیند ارزیابی فنی مشاوران و پيمانکاران پروژه -3

 تصویب الزامات تاثيرگذار بر پروژه  -4

 بردار تشکيل و هدایت جلسات تعيين سطح کيفيت پروژه با مشارکت مشاور و بهره -5

ود در مدیریت  انتخاب و عقد قرارداد با مشاوران و پيمانکاران پروژه با در نظر گرفتن صالحيت این عوامل برای ایفای نقش خ -6

 کيفيت پروژه 

 تصویب برنامه بهبود مستمر کيفيت پروژه  -7

 تصویب طرح کيفيت پروژه  -8

 های کنترل کيفيت تصویب بازبينه -9

 اهم وظایف مشاور -2-2-9

 انجام مطالعات ریسک پروژه بر اساس معيارهای تعيين شده )در صورت لزوم(  -1
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مختلف و انتخاب   یهانهیگزبرای پروژه با بررسی تهيه گزارش تحليل هزینه کيفيت و مشخص نمودن حالت بهينه کيفيت  -2

 گزینه بهينه 

 ذینفعان از آن  یریرپذيتأثمطالعات ذینفعان پروژه شامل تاثيرات ذینفعان بر پروژه و  -3

 های قبلی تهيه شده توسط مشاور طراح های پروژه با توجه به بازبينهو تصویب بازبينه دیيتأبررسی،  -4

 ستمر کيفيت تهيه شده برنامه بهبود م دیيتأبررسی و  -5

 طرح کيفيت پروژه دیيتأبررسی و  -6

 تکميل بانک اطالعاتی پروژه تا انتهای قرارداد  -7

 تهيه فهرست الزامات تاثيرگذار بر پروژه  -8

 اهم وظایف پيمانکار -3-2-9

 تهيه برنامه بهبود کيفيت پروژه -1

 تهيه طرح کيفيت پروژه -2

 های نهایی کيفيت تهيه بازبينه -3

 ارکان تضمین کیفیت پروژه  یهات یمسئولوظایف و  

کارفرما متولی تشکيل تيم تضوین کيفيت می باشد و مسئوليت تصميمات تيم تضمين کيفيت در پروژه به عهده کارفرما می باشد. 

تصميمات و نظراتش بازخواست نماید و آن  نسبت به بر اساس بندهای قراردادی، تيم تضمين کيفيت را همچنين کارفرما می تواند 

اهم وظایف ارکان تضمين کيفيت پروژه مشتمل بر کارفرما،  ت و نظرات را مورد ارزیابی قرار دهد. بر اساس بندهای قراردای  تصميما

 مشاور و پيمانکار عبارتند از:

 اهم وظایف کارفرما -1-3-9

 تضمين کيفيت  ميتارائه اسناد مربوط به برنامه ریزی کيفيت به  -1

 های الزمه در خالل فرآیندکليه تایيدتضمين کيفيت و ابالغ احکام و  ميتتشکيل  -2

 تضمين کيفيت بسته به گروه پروژه  ميتمعرفی نماینده جهت حضور در  -3

 تضمين کيفيت در بانک اطالعاتی پروژه  ميتنظارت مدیریتی بر ثبت اطالعات  -4

 تضمين کيفيت  ميتهای پشتيبانی راهبردی از فعاليت  -5

 های کيفيت بر تغييرات احتمالی یا تکرار آزمایش تضمين کيفيت مبنی  ميتبررسی و تصویب درخواست  -6

 تضمين کيفيت خارج است  ميتهای آموزشی در مواردی که از اختيار تهيه دستورالعمل و تدارک دوره  -7

 تضمين کيفيت(  ميتاهم وظایف مشاور ) -2-3-9

 ارائه موارد قابل اصالح در طرح کيفيت و برنامه بهبود مستمر پروژه -1

 بهبود مستمر ارائه شده توسط پيمانکار طرح کيفيت و برنامه دیيتأ -2

 های کيفی صورت گرفتهبررسی کامل فرآیندهای کنترل -3

 ارائه گزارش از موارد مغایر با طرح کيفيت پروژه  -4

 و استانداردهای اجرا در صورت نياز  هاروش درخواست تغييرات احتمالی در  -5

 ها در صورت نيازدرخواست تکرار آزمایش -6

 بينی آموزشپيشالعمل و تهيه دستور -7
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 اهم وظایف پيمانکار -3-3-9

 مربوط به تضمين پروژه  یهاتيفعالاجرای کليه  -1

 ها توليد شده در فرآیند تضمين کيفيت استفاده از دستورالعمل  -2

 تضمين کيفيت  ميتهای مورد درخواست شرکت در دوره -3

 تضمين کيفيت  ميتهای مورد درخواست نامه مهارتارائه گواهی -4

 ارکان کنترل کیفیت پروژه  یهات یمسئولوظایف، اختیارات و  

اهم وظایف ارکان کنترل کيفيت پروژه مشتمل بر کارفرما، مشاور، پيمانکار، آزمایشگاه و مرکز مطالعات ژئوتکنيک و مقاومت مصالح  

 عبارتند از:

 کارفرمااهم وظایف  -1-4-9

 ابالغ کليه احکام نهادهای درگير در امر کنترل کيفيت  -1

 های پيمانکار به دستگاه نظارت وضعيتابالغ اعمال پاداش و جرائم در صورت -2

 ابالغ دستورکارهای جدید  -3

 های پروژهابالغ تصویب کيفی فعاليت -4

 کنترل کيفيت(  ميتاهم وظایف مشاور ) -2-4-9

 نيازهای اجرایی در صورت  بررسی و اصالح نقشه -1

 های اجرایی پروژهگيری فعاليتپایش و اندازه -2

 های مورد نياز کنترل و ارزیابیدرخواست انجام آزمایش -3

 های مورد نياز فرآیند کيفيت به نهاد آزمایشگاهارجاع آزمایش -4

 دریافت نتایج آزمایش از آزمایشگاه و تحليل آن  -5

 صورت گرفته  یهاش یآزماتنظيم و ابالغ اخطار بر اساس نتایج  -6

 تضمين کيفيت  ميتارسال اسناد کنترل کيفيت به  -7

 های انجام شده محاسبه پاداش و جرائم پيمانکار بر اساس نتایج آزمایش  -8

 تنظيم و ابالغ کليه اخطارهای کارگاهی در مواردی که نياز به انجام آزمایش وجود ندارد  -9

 تضمين کيفيت  ميتکارهای جدید بر اساس گزارش موارد مغایر با کيفيت تهيه دستور -10

 های پروژه کيفی فعاليت دیيتأ -11

 اهم وظایف پيمانکار -3-4-9

 تهيه طرح جانمایی تجهيز کارگاه -1

 های ابالغی از منظر کامل بودن، سازگاری و قابليت اجرابررسی نقشه -2

 ابل اصالح در صورت مشاهده بررسی اوليه کليه احکام و دستورکارهای ابالغی و موارد ق -3

 های اجرایی بر اساس اسناد کيفی و اجرایی پروژهانجام کليه فعاليت -4

 اهم وظایف آزمایشگاه و مرکز مطالعات ژئوتکنيک و مقاومت مصالح  -4-4-9

 دریافت درخواست آزمایش از طرف دستگاه نظارت  -1

 های کيفيت بر اساس اسناد کيفی پروژه انجام آزمایش -2
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 شایستگی ارکان پروژه  

های مرتبط با شغل که دارنده ها و توانمندیها، خصوصيات شخصيتی، عالیق، تجربهمجموعه دانش، مهارت عبارت است از  شایستگی  

کنند که می  ارائهها الگویی را  در سطحی باالتر از حد متوسط به ایفای مسئوليت بپردازد. در واقع شایستگی  سازدیمها را قادر  آن

 .ی فرد با عملکرد برتر در شغل محوله استنشان دهنده

 شود کارفرما در ارزیابی شایستگی کارکنان پروژه موارد زیر را مدنظر قرار دهند:پيشنهاد می

 و سایر نشریات مرتبط در حوزه راهسازی( 101فنی الزم در حوزه تخصصی )مانند آشنایی با نشریه داشتن دانش نظری و  -1

های عمرانی )مانند  طرح  در بهبود کيفيت  مؤثر داشتن تجربه کافی و سابقه کار الزم در حوزه کيفيت و سابقه انجام اقدامات   -2

 های عمرانی( سال در نظارت یا مدیریت اجرای طرح 5سابقه حدود 

نکته -3 شخصيتی  آزمون  داشتن  انجام  )مانند  خالق  و  دقيق  آزمون    MBTIسنج،  شناسایی    BELBINیا  خصوص  در 

 های اجرایی افراد موردنياز(فاکتورهای شخصيتی یا نقش

 های فوق )مانند ارائه رزومه(ارائه مستندات الزم مبنی بر داشتن توانایایی -4

 گيرد.شایستگی ارکان پروژه در دو بخش زیر صورت میدر حوزه مدیریت کيفيت بررسی و کنترل 

 کنترل کيفيت ميتتضمين کيفيت و  ميتشایستگی عوامل  -1-5-9

-4- 8کنترل کيفيت را بر اساس بند   ميتتضمين کيفيت و  ميتکارفرما موظف است به منظور اطمينان از کيفيت پروژه، شایستگی 

 این سند کنترل نماید.  3- 4- 8و  2

 کارکنان کليدی پروژه شایستگی  -2-5-9

ها  تضمين کيفيت باید شایستگی کارکنان کليدی پروژه را بر اساس موارد فوق بررسی نموده و در صورت لزوم آموزش  ميت -1-2-5-9

 ای را به کارفرما پيشنهاد نماید. های الزم برای کسب شایستگی و صالحيت حرفهو دوره

های الزم را جهت اطمينان از شایستگی موردنياز ها و آموزشهای الزم برای برگزاری دورهکارفرما موظف است پيگيری  -2-2-5-9

 کارکنان کليدی پروژه، انجام دهد. 

می بایست توسط   های عمرانی شهری تهراندستورالعمل تعيين شایستگی عوامل و مشاوران مدیریت کيفيت در طرح  -3-2-5-9

 . تهيه گرددمعاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران 
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 :أ پیوست

 پروژه و روش محاسبه شاخص ریسک هاییسک رجدول 
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 و روش محاسبه شاخص ریسکهای پروژه جدول ریسک - أ  پیوست

 
بندی   استفاده   یهاپروژهدر صورت عدم وجود مطالعات ریسک جهت طبقه  شاخص ریسک  تعيين  زیر جهت  از جداول  عمرانی، 

 گردد.می

برای    P-Iو شاخص  مورد توسط مشاور انتخاب گردد    30بایست از ليست کلی ارائه شده به تناسب هر پروژه  در این راستا ابتدا می

از حاصلضرب امتياز    P-Iکارفرما محاسبه گردد. شاخص    دیيتأانتخابی، توسط مشاور، کارفرما و کميته کارشناسی مورد    یهاسکیر

 آید.احتمال وقوع ریسک در امتياز تأثير وقوع ریسک بر کيفيت پروژه بدست می
 آن بر کیفیت پروژه ر یتأثامتیاز مربوط به احتمال وقوع ریسک و : 3جدول 

 مقياس 
امتياز مربوط به احتمال  

 وقوع ریسک 

وقوع   ريتأث امتياز مربوط به 

 ریسک بر کيفيت 

 1 0.5 خيلی کم 

 2 1 کم 

 3 2 متوسط 

 4 4 زیاد

 5 8 خيلی زیاد 

 
 (P-Iمحاسبه شاخص ریسک ): 4جدول 

 پروژه یهاسکیرشرح  ردیف 
امتياز احتمال 

 وقوع ریسک 

وقوع  ريتأثامتياز 

ریسک بر کيفيت  

 پروژه

 P-Iشاخص 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

   پروژه یهاسکیرمورد از مهمترین  10از بين  P-Iميانگين شاخص 

 

که عدد شاخص باالتری دارند، مبنای محاسبه    هاسک یرمورد از مهمترین    10پروژه،    یهاسک یرمورد از    30برای    P-Iپس و شاخص  

 گيرد. قرار می 5ده ریسک اشاره شده مالک تعيين ریسک کل پروژه مطابق جدول  P-Iگيرد و ميانگين عدد شاخص قرار می

      

 

 

 

 



  طرح مدیریت کیفیتنظام راهنمای سند 

 تهران  شهری عمرانی های

 1- 8- 650شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 36صفحه: 

 

 

 

 محاسبه سطح ریسک : 5جدول 

 نرخ ریسک  رنگ سطح ریسک 

 20باالتر از  قرمز خيلی زیاد 

 20تا  8بين  نارنجی زیاد

 8تا  4بين  زرد متوسط 

 4کمتر از  سبز  کم 

 

  صرفاً عمرانی شهری بيان گردیده است. موارد ذکر شده در جدول زیر   یهاپروژه پيشنهادی برای    هاییسک رتعدادی از    6در جدول  

 باشد. کامل نمی قطعاًعمرانی است و  یهاپروژه از موارد ریسک در  ییهانمونه 

ستاره دار   هاییسکربه معنای اهميت بسيار باالی ریسک مورد نظر است. در صورت وجود  6موارد ستاره دار در جدول  :22تبصره 

ستاره دار مالک عمل برای سطح ریسک کل پروژه قرار    هاییسک رصورت گرفته، این    هاییابیارزدر    20باالتر از    P-Iبا شاخص  

د. باش می گيرند و روش ميانگين گيری فاقد اعتبارمی



  طرح مدیریت کیفیتنظام راهنمای سند 

 تهران  شهری عمرانی های

 1- 8- 650شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 37صفحه: 

 

 

 

 ی عمرانی شهری تهرانهاپروژه های متداول در یسک رنمونه  : 6جدول 

 پروژه یهاسک یرشرح  منشاء ریسک  ردیف

 وقوع ریسک بر کيفيت پروژه ريتأثامتياز  امتياز احتمال وقوع ریسک

 P-Iشاخص 
خيلی  

کم 

(0.5) 

کم 

(1) 

متوسط  

(2) 

زیاد 

(4) 

خيلی  

 (8زیاد )

خيلی  

 (1کم )

کم 

(2) 

متوسط  

(3) 

زیاد 

(4) 

خيلی  

 (5زیاد )

1 

 فنی و طراحی 

                       عدم کفایت یا نقص اطالعات فنی برای طراحی. 

2 
خاص اجرایی ناشی از تکنولوژی   یهایدگ يچيپ وجود  

 جدید در طراحی
                      

3 

عدم کفایت، پایين بودن دقت، نامناسـب بـودن و  

پـایين بـودن قابليـت اطمينان طراحی شامل 

 نقشهها  مشخصات فنی و

                      

4 
و انتخاب مشاور و پيمانکار   ارجاع کارضعف در اسناد 

 يف ضع
                      

5 

 اقتصادی و سياسی 

کاهش کيفيت پروژه به دليل تورم و مسائل ریالی و  

 ارزی
                      

                       انجام کارهای مقطوع و بدون تعدیل 6

                       نفوذ ذینفعان در تغيير شرایط پروژه  7

8 

 مدیریتی و برنامه ریزی 

                       امکان بروز ناهماهنگی بين اجزا درگير در پروژه 

                       برنامهریزی و زمان بندی غير واقع بينانه 9

                       بروز وقفه زمانی به دليل عدم دسترسی به منابع  10

11 
 اجرایی

                       غير مجرب بودن تيم پروژه 

                       ضعف در توان، ظرفيت و دانش پيمانکاران   12



  طرح مدیریت کیفیتنظام راهنمای سند 

 تهران  شهری عمرانی های

 1- 8- 650شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 38صفحه: 

 

 

 

 پروژه یهاسک یرشرح  منشاء ریسک  ردیف

 وقوع ریسک بر کيفيت پروژه ريتأثامتياز  امتياز احتمال وقوع ریسک

 P-Iشاخص 
خيلی  

کم 

(0.5) 

کم 

(1) 

متوسط  

(2) 

زیاد 

(4) 

خيلی  

 (8زیاد )

خيلی  

 (1کم )

کم 

(2) 

متوسط  

(3) 

زیاد 

(4) 

خيلی  

 (5زیاد )

                       ایجاد مسائل و مشکالت ترافيکی در سطح شهر  13

14 
تجربه انجام موارد  جدید بودن پروژه و نبود سابقه و 

 مشابه
                      

15 

 تجهيزاتی

محدودیت دسترسی به نيروی انسانی متخصص و  

 دارای صالحيت 
                      

16 
محدودیت دسترسی به منابع، تکنولوژی و تجهيزات  

 مناسب 
                      

                       پایين بودن کيفيت ماشين آالت و تجهيزات منطقه 17

18 

 عوامل محيطی

                       ناپایداری آب و هوا و سایر عوامل جوی 

19 
وجود خطرات ناشی از تخریب پروژه، ریزش، رانش و  *

 ... 
                      

                       بروز عوامل قهریه نظير سيل، زلزله و ... * 20

21 

زیست محيطی و پدافند  

 غير عامل 

زیست محيطی و امکان بروز خسارات   یهاتیمحدود

 زیست محيطی 
                      

22 
امکان بروز مخاطرات جانی و ایجاد تهدید برای  *

 سالمت شهروندان 
                      

                       لحاظ پدافند غيرعامل وجود شرایط خاص به 23

                       بروز مشکالت و مسائل فرهنگی و هنجارهای اجتماعی فرهنگی و اجتماعی  24



  طرح مدیریت کیفیتنظام راهنمای سند 

 تهران  شهری عمرانی های

 1- 8- 650شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 39صفحه: 

 

 

 

 پروژه یهاسک یرشرح  منشاء ریسک  ردیف

 وقوع ریسک بر کيفيت پروژه ريتأثامتياز  امتياز احتمال وقوع ریسک

 P-Iشاخص 
خيلی  

کم 

(0.5) 

کم 

(1) 

متوسط  

(2) 

زیاد 

(4) 

خيلی  

 (8زیاد )

خيلی  

 (1کم )

کم 

(2) 

متوسط  

(3) 

زیاد 

(4) 

خيلی  

 (5زیاد )

25 
ایجاد شرایط نامناسب برای ساکنين منطقه و بروز 

 اختالالت در سبک زندگی مردم منطقه 
                      



  طرح مدیریت کیفیتنظام راهنمای سند 

 تهران  شهری عمرانی های

 1- 8- 650شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 40صفحه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب:پیوست 

( BPMN)  یندیفرآ یهامدل   میترس یراهنما



  طرح مدیریت کیفیتنظام راهنمای سند 

 تهران  شهری عمرانی های

 1- 8- 650شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 41صفحه: 

 

 

 

 ( BPMN) یند یفرآ یهامدل  میترس یراهنما - ب   پیوست

 

 کاربرد  شکل عنوان

 بدون نوع 
 

 زیرفرآیندها شده باشد. هموارهنیندی که نحوه شروع آن تعریف آنمایش آغاز فر

 .شوندبا این نوع رویداد آغاز می

 رویداد ميانی 

 

 دهد. رویداد خاصی را نشان می

 ساده
 

ده  يپایان رس یند در آنجا بدون هيچ نوع خاصی بهآنمایش رویدادی که جریان فر

 . یابندمی یندها با این نوع رویداد پایان آاست. همواره زیر فر

 بدون نوع 

 

 .نشده استنمایش یک وظيفه یا فعاليت عمومی یا تعریف

 تصميم 
 

و فقط یکی  شود. )فقطگيری منتهی مینمایش وظيفه یا فعاليتی که به تصميم 

 .(از مسيرهای خروجی از آن فعال خواهد شد

 انحصاری
 

آمده از  دستبه نمایش تفکيک یا ترکيب مسير انحصاری در فرآیند بسته به داده

  شدهحاصلواسطه داده مسيرها به فعاليت قبل کاربرد دارد. )فقط و فقط یکی از 

 .(شد از فعاليت قبل فعال خواهد

 موازی 
 

همه مسيرها . )نمایش تفکيک یا ترکيب مسير موازی در فرآیند کاربرد دارد

 .( فعال خواهد شد آمده از فعاليت قبلدستواسطه اطالعات بهبه

 استخر

 

از انجام مراحلی   کنندگان در فرآیند که با یک رویداد آغاز و پس نمایش شرکت 

 .پذیردمی یک رویداد پایان با ... ها و ها، دروازهاز فعاليت

  هاتوالی فعاليت 
استخر   ها و رویدادهای فرآیند در یکها، دروازهتوالی ميان فعاليت نمایش برای 

 .کاربرد دارد

 . نمایش جریان ارتباطی ميان دو استخر کاربرد داردبرای   ها گردش داده



  طرح مدیریت کیفیتنظام راهنمای سند 

 تهران  شهری عمرانی های

 1- 8- 650شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 42صفحه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج:پیوست 

 یعمران یهاطرح مدیریت کیفیتگردش کار  ینمودارها



 های طرح  نظام مدیریت کیفیت راهنمای  سند  

 تهران  شهری  عمرانی 

 1- 8- 650  شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 43صفحه:  

 
 

 

 

 تیفیک  ت یری مد ندیفرآ ینمودارها  - ج  پیوست 

 
 

 در پروژه های عمرانی شهری تهران  نمودار کلی مدیریت کيفيت : 5شکل    
 



 های طرح  نظام مدیریت کیفیت راهنمای  سند  

 تهران  شهری  عمرانی 

 1- 8- 650  شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 44صفحه:  
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3می باشد در صورت عدم وجود م ری یا مدیر طرح در پروژه، مسئولیت ان ام فعالیت های مربوطه بر عهده ی واحدهای متولی آن فعالیت در بدنه کارفرما       
 

 عمرانی شهری تهرانفرآیند برنامه ریزی کيفيت در پروژه های  :6شکل 
 



 های طرح  نظام مدیریت کیفیت راهنمای  سند  

 تهران  شهری  عمرانی 

 1- 8- 650  شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 45صفحه:  
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 در پروژه های عمرانی شهری تهران تضمين کيفيت فرآیند  :7شکل 



 های طرح  نظام مدیریت کیفیت راهنمای  سند  

 تهران  شهری  عمرانی 

 1- 8- 650  شماره: سند  

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران 

 46صفحه:  
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 در پروژه های عمرانی شهری تهرانکيفيت کنترل فرآیند  :8شکل 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 شنهاداتيپ  و نظرات

 

 ی گرام خواننده

 

العمل کرده و  ن دستوررشناسان برجسته، مبادرت به تهيه آدفتر نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با استفاده از نظر کا

این اثر نيازمند بهبود و ارتقای    دیتردیب، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان،  آن را برای استفاده

 کيفی است. 

 

های  را در تکميل مقررات و دستورالعملد، ما  از این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهای خو

 نظام فنی و اجرای یاری رسانند.

 

 کنيم. پيشاپيش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می

 559پالک  - آباد روبروی پارک بهجت  - خيابان حافظ شمالی  - تهران  :مکاتبه یبرا ینشان

 معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ساختمان 

 1597614413         : یکدپست 
 

Email: Technical-council@Tehran.ir 
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