
تهيه نقشه و مشخصات فني مورد نياز پروژه هاي عمرانيكلي  فرآيند

مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني 
دانشگاه علوم پزشكي ايران

واحد طراحي

بررسي اخذ تايديه محل از 
معاونت درمان

آيا پروژه عمراني نياز 
به مشاور دارد؟

بله

مكاتبه با معاونت 
درمان براي بازديد و 

تايديه محل

خير

طراحي توسط 
كارشناسان دفتر 

فني
خير

آيا نقشه  وضع موجود 
جهت بررسي موجود مي 

باشد؟

طراحي نقشه اوليه معماري

ارائه طرح به معاونت درمان جهت 
بررسي و اخذ تايديه

معماري  2تهيه نقشه هاي فاز 
هزاس و كيناكم،قرب،

جمع اوري كليه نقشه هاي تاييد 
شده توسط سرپرست گروه 

طراحي

ارسال به گروه پيمان و رسيدگي جهت  براورد 
و تهيه اسناد مناقصه

بازديد و برداشت 
نقشه از محل توسط 

شركت ذيصالح

خير

استعالم جهت انتخاب 
مشاور

طراحي نقشه اوليه

بله

آيا نقشه هاي ارائه شده 
نياز به اصالح دارد؟

ويرايش و اخذ 
تايديه از مديريت 

فني

بله

ارائه طرح به 
معاونت درمان 

جهت بررسي و اخذ 
تايديه

تهيه نقشه هاي فاز 
معماري  2

 و كيناكم،قرب،
سازه

بررسي و تاييد 
نقشه هاي ارائه 

شده توسط 
كارشناسان 
مديريت فني

خير

آيا نقشه هاي ارائه شده 
نياز به اصالح دارد؟

بله

جمع اوري كليه 
نقشه هاي تاييد 

شده توسط 
سرپرست گروه 

طراحي

خير

ارسال به گروه پيمان و رسيدگي جهت  
براورد و تهيه اسناد مناقصه

درخواست واحد 
هاي تابعه زير نظر 
دانشگاه ايران

بله

ده
الف



توسط دفتر فني فرآيندتهيه نقشه و مشخصات فني مورد نياز پروژه هاي عمراني

مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني 
دانشگاه علوم پزشكي ايران

واحد طراحي

بررسي اخذ تايديه محل از 
معاونت درمان

مكاتبه با معاونت درمان 
براي بازديد و تايديه 

محل

خير

طراحي توسط 
كارشناسان دفتر فني

توسعه فضاي 
جديد برروي سازه 

موجود
احداث بناي جديد

آيا نقشه  وضع موجود 
جهت بررسي موجود مي 

باشد؟

بررسي استحكام بناي موجود 
جهت توسعه، توسط شركت 

ذيصالح

ارائه طرح جايگزين

طراحي نقشه اوليه معماري

کفايت داردکفايت ندارد

ارائه طرح به معاونت درمان جهت 
بررسي و اخذ تايديه

معماري  2تهيه نقشه هاي فاز 
هزاس و كيناكم،قرب،

جمع اوري كليه نقشه هاي تاييد 
شده توسط سرپرست گروه 

طراحي

ارسال به گروه پيمان و رسيدگي جهت  براورد 
و تهيه اسناد مناقصه

بازديد و برداشت نقشه از 
محل توسط شركت 

ذيصالح
خير

درخواست واحد 
هاي تابعه زير نظر 
دانشگاه ايران

بله

بله

الف


