
  گروه فنی و نظارت برطرحهاي عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع  نام سازمان یا اداره 
  )به هنگام نمودن( تعمیر و بازسازي اجراي عملیات عمرانی   عنوان خدمت

نشانی 
  جغرافیایی

 گروه فنی و نظارت بر - معاونت توسعه مدیریت و منابع – پرستار یابان خ–رشت 
   طرح هاي عمرانی

نشانی 
پست 

  الکترونیک
Fanie.group@yahoo.cam 

نشانی وب 
 www.gums.ac.ir  سایت

شماره 
تلفن ثابت 
  و گویا

3246488-0131  

نشانی 
پست 
  صوتی

  

آدرس و نحوه دسترسی 
مردم براي دریافت 

  خدمات

واحد ارائه 
کننده 
  خدمات

  گروه فنی و نظارت بر طرح هاي عمرانی

 ارتباط دستگاه ارائه دهنده
خدمت با سایر دستگاهها 
  درجهت انجام خدمت

   اداره ارشاد اسالمی- بانک-دفتر فنی استانداري

فهرست مدارك الزم 
  جهت دریافت خدمت

    کاررزومه   - اهینامه  صالحیت پیمانکارگو

فرمهاي مورد نیاز براي 
  انجام خدمت

   بر اساس نظام فنی و اجرایی کشورفهرست مناقصات عمرانی دانشگاه 

هزینه هاي مربوط به انجام 
خدمت و چگونگی 

ن توسط آپرداخت 
  خدمت گیرنده 

   هزینه درج آگهی روزنامه و سپرده شرکت در مناقصه-هزینه خرید اسناد

قوانین و مقررات مربوط 
  به ارائه خدمت

مقررات مالی و معامالتی دانشگاه و قوانین فنـی و اجرایـی دفتـر برنامـه ریـزي راهبـردي          
  وريریاست جمه

جهت  مدت زمان الزم
انجام خدمت توسط 

  دستگاه
  

   روز25 الی 20حدود  مطابق با آئین نامه و قوانین برگزاري مناقصات

  
  
  
  
  
  



  
  

شرح مختصر مراحل روش 
  ارائه خدمت

اجرایـی               مطابقـت آن بـا آئـین نامـه هـاي فنـی           اخذ پیشنهادات واحدهاي دانـشگاه و       
ته هاي ساختمان ، تأسیسات مکانیکی و برقی و اعالم نظر به مقامات ذیصالح بـه             شر

تعیین اسـناد مناقـصه و   -مبادله موافقت نامه –تامین اعتبار منظور اخذ تصمیم براي  
 اخــذ - انعقــاد قــرارداد– انجــام مناقــصه تعیــین پیمانکــار –جزئیــات اجرایــی کــار 

   عملیات اجرایی -زمانبندي
  احداث با طرح نیروهاي گروه فنی                          

   تعمیر و بازسازي–ب 
   نگهداشت –ج 
                      تخریب فضاهاي فرسوده-د

نمودار گردش کار و 
  زمانبندي اجراي هرمرحله

  )به هنگام نمودن(تعمیر و بازسازي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 ابالغ موافقتنامه

 نقشه برداري از موقعیت زمین

 طراحی توسط کارشناس معماري

ارسال جهت تائید به حوزه بهره بردار 

  تائید نقشه معماري و ارجاع جهت سایر مشخصات

 )سازه(کارشناس ساختمان  کارشناس تاسیسات مکانیکی کارشناس تاسیسات برقی

 ارائه نقشه و مشخصات پروژه

  شخصات توسط واحد پیمانبررسی نقشه و م

 )سازه(کارشناس ساختمان  کارشناس تاسیسات مکانیکی کارشناس تاسیسات برقی

  تائید نقشه و مشخصات

  فراخوان

  انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار

  انعقاد قرارداد 

  تحویل زمین و نظارت بر عملکرد پیمانکار

  بازنگري طرح

 بازنگري در نقشه و مشخصات


