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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 بهداشتی درمانی تهران

  ):Target(هدف -
هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح نحوه استفاده از وسائط نقلیه موجود در واحد نقلیه جهت ایاب 

کارکنان دانشگاه و روش اجرایی انجام امور مربوط به تعمیرات خوردوهاي در اختیار مدیران که به ذهاب 
  .صورت اتفاقی یا اساسی دچار نقص می شوند

  
  ): Scope(دامنه کاربرد  -2

تعمیر ، )داخل شهر و برون شهري(ماموریت کارکنان دانشگاه  رفت و آمد و این روش اجرایی در برگیرنده
  ) پردیس پور سینا(و ) پردیس همت(در اختیار مدیران ستاد مرکزي دانشگاه  وسائط نقلیهجزئی / اساسی

  
  )Definition (تعاریف  -3

  .امور مربوط به نقل و انتقال و ایاب ذهاب افراد و اموال میباشددار انجام  واحدي است که عهده :نقلیه 
  .بر طرف کردن نقص یا عیب مربوط به خودرو که نیاز به تعوبض یا تعمییر اساسی دارد:تعمیرات اساسی
بر طرف کردن نقص یا عیب مربوط به خودرو که به وسیله تعمیر گاههاي مجاز صورت  :تعمیرات اتفاقی

  .می گیرد
 
  )Reference( :اجع و مدارك مرتبطمر -4

  :براي تدوین این روش اجرایی مدارك ذیل به عنوان مبناء مورد استفاده قرار می گیرد
 قانون ماموریتهاي اداري ارسال درخواست کتبی واحد درخواست کننده به معاونت توسعه  -
هران و مجوز سازمان طرح بخشنامه معاون توسعه وزارت بهداشت به معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی ت  -

 ترافیک جهت اخذ طرح ترافیک
تحویل و تحول خودرو به مدیران ستاد دانشگاه ارسال درخواست کتبی به معاونت توسعه با هماهنگی اداره   -

 ) مسئول نقلیه(خدمات 
 تعمیر)/ واحد نقلیه(قانون تعمیر جزئی خودرو طی درخواست کتبی فرد استفاده کننده به اداره خدمات  -

 ) واحد نقلیه(کلی خودرو طی برنامه زمانبندي شده ساالنه اداره خدمات 
 پرداخت هزینه سوخت به خودرو هاي اداره از طریق کارپردازي به صورت ماهانه -
 اسقاط خودرو هاي دولتی در صورت لزوم بر اساس بخشنامه دولتی -

 
  ورودي فرآیند  -5

  درخواست خودرو از واحدها
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 بهداشتی درمانی تهران

  
  ): Method(روش کار  - 6

  : فعالیتهاي واحد نقلیه به هفت بخش تقسیم میشود
  ایاب و ذهاب پرسنل و ماموریتها )الف 
  نحوه اخذ مجوز طرح ترافیک و توزیع بین واحدها )ب

  نحوه تحویل و تحول خودرو به مدیران )ج 
  .میباشد)اساسی(و کلی ) اضطراري(که شامل  تعمیرات جزیی(تعمیرات وسائط نقلیه  )ح
  ویس وتعمییر خودروهاي تحویل شدهنحوه سر) چ
  نحوه پرداخت هزینه سوخت خودروها )د
 فلوچارت اسقاط خودرو )ه
  
  :ایاب و ذهاب ) الف

  . ایاب و ذهاب کارکنان شامل ماموریتها و سرویسهاي رفت وآمد درشروع وپایان وقت اداري می باشد
  .هري ، خارج از استان می باشدماموریتهاي پرسنل به  سه صورت داخل شهر ، برون ش: ماموریتها.1

  :ماموریتهاي داخل شهر  .1-1
در طول شیفت اداري ،در صورت نیاز پرسنل به وسائط نقلیه جهت امور اداري، با درخواست مسئول واحد  

سپس درخواست به رئیس اداره خدمات ارجاع و ایشان طی . گردد بصورت کتبی ارسال میمدیریت به 
لیه هماهنگی الزم بعمل آورده و پس از تایید متقاضی را به نقلیه هدایت با واحد نق) فاهیش(تماس تلفنی

در صورت عدم وجود اتومبیل مربوط به دانشگاه با آژانس طرف قرارداد بصورت تلفنی تماس گرفته .مینماید
شود، پس از اطمینان از اعزام ارسال به متقاضی اعالم خواهد شد تا در وقت مقرر به محل حضور وسیله  می

  .نقلیه مراجعه نماید
  :ماموریتهاي خارج از شهر یا داخل استان  .1-2

مدیریت نظارت و توسعه در این صورت هم درخواست کتبی متقاضی پس از تایید مدیر واحد مربوطه به  
ارجاع و پس از دستور الزم توسط مدیر عمومی به رئیس اداره خدمات جهت هماهنگی الزم با  امورعمومی

  . عزام ماشین انجام می گرددمسئول نقلیه جهت ا
  : ماموریت خارج از استان  .1-3
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 بهداشتی درمانی تهران

از تایید مدیر واحد به معاونت توسعه ارجاع و پس از تایید به مدیریت نظارت و  سمعاونت توسعه پدرخواست 
الزم بذکر است معموالَ ماموریتهاي خارج از .توسعه امور عمومی و از آنجا به اداره خدمات و نقلیه ارجاع خواهد شد

  .به جز موارد اضطراري که تلفنی با اداره خدمات هماهنگ می گردد. ستان یک الی دو روز قبل درخواست میگرددا
ماموریتهاي داخل شهري نیاز به تایید مدیریت نظارت و توسعه امورعمومی ندارد ولیکن : 1یادآوري 

  .ورعمومی می رسداز شهر به تایید مدیریت نظارت و توسعه ام جماموریتهاي داخل استان و خار
  :سرویسهاي رفت و آمد کارکنان . 2

جهت ایاب وذهاب کارکنان در این خصوص به تعداد مورد نیاز اتوبوس و مینی بوس، بصورت اجاره اي 
  .جهت رفت و آمد کارکنان از مسیرهاي تعیین شده  و راس ساعت هاي مقرر در نظر گرفته شده است 

یکی دیگر از فعالیتهاي واحد نقلیه میباشد ،بدین صورت : ی کارکنان فعالیتهاي فرهنگی زیارت: 2یادآوري 
مدیریت نظارت و که کارکنان پس از هماهنگی و گرفتن مجوز از معاونت توسعه و تایید درخواست به 

ارجاع و با همانگی اداره خدمات با نقلیه مرکزي با توجه به تعداد افراد ، مینی بوس یا  توسعه امورعمومی
  جهت نقل وانتقال در نظر گرفته میشوداتوبوس 
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 بهداشتی درمانی تهران

 :نحوه اخذ مجوز طرح ترافیک و توزیع بین واحدها ) ب
تهیه بخشنامه اي از معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزي  - 1

 منابع دانشگاه مبنی بر اختصاص سهمیه دانشگاه جهت اخذ مجوز طرح ترافیک 
  ارجاع بخشنامه از معاون توسعه دانشگاه به مدیر نظارت و توسعه امور عمومی -  2
  ارجاع بخشنامه از مدیر نظارت توسعه امور عمومی به اداره خدمات -  3
تقسیم و تخصیص سهمیه دانشگاه بین هر یک از واحدهاي ستادي توسط اداره خدمات با هماهنگی مدیریت  -  4

حد نقلیه با توجه به مجوز وزارتخانه و بر اساس آمار موجود از خودروهاو در خواستها نظارت و توسعه امور عمومی وا
 ارسالی از واحدها

تهیه بخشنامه با امضاي معاونت محترم توسعه دانشگاه توسط اداره خدمات و ارسال به مدیران واحدها مبنی بر  - 5
دارك خودروها یی که تیاز به آرم طرح ترافیک اعالم تعداد مجوز اختصاص یافته به هر واحد ودرخواست ارسال م

 دارند در مهلت مقرر
  ارسال مدارك خودروها توسط واحدها به مدیر نظارت و توسعه امور عمومی و ارجاع آن به اداره خدمات -  6
  جمع آوري اطالعات ارسالی واحدها توسط اداره خدمات  -  7
اون توسعه به وزارتخانه جهت معرفی نماینده دانشگاه به همراه ارسال معرفی نامه از اداره خدمات با امضاي مع - 8

  مدارك جمع آوري شده واحدهاو معرفی نماینده دانشگاه به کارشناس وزارتخانه جهت پیگیري بعدي 
  ثبت مشخصات خودروها توسط کارشناس وزارت متبوع در سایت سازمان طرح ترافیک  -  9

هماهنگی نماینده دانشگاه (از آماده شدن مجوزها جهت تحویل دادن آنها هماهنگی وزارتخانه با دانشگاه پس - 10
 ) با کارشناس مربوطه

 به وزارتخانه جهت اخذ مجوزهاي صادر شده) اداره خدمات(مراجعه نماینده دانشگاه  - 11
فر نماینده ارسال بخشنامه به واحدها با امضاي مدیرمحترم نظارت و توسعه امور عمومی مبنی بر معرفی یک ن - 12

  جهت تحویل گرفتن مجوزها
مراجعه نماینده واحدهاي تابعه با در دست داشتن معرفی نامه با امضاي مدیر واحد به اداره خدمات و تحویل  - 13

 گرفتن مجوزهاي اخذ شده
  :مدارك الزم

اصل و  -3اصل و تصویر گواهی عدم خالف خودرو ها   – 2اصل و تصویر مفاصا حساب عوارض شهرداري  – 1
  تصویر شناسنامه مالکیت خودروها  -4تصویر معاینه فنی اخذ شده 

  :شرایط
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 بهداشتی درمانی تهران

جهت تردد خودروهاي دولتی در محدوده طرح ترافیک ،به منظور استفاده در ستادمرکزي ، مرکز آموزش درمانی ، 
  بیمارستانها و واحدهاي تابعه بر اساس تشخیص رئیس یا مدیر هر واحد 

  
  :خودرو به مدیران نحوه تحویل و تحول  )ج
 .درخواست کتبی مدیران به معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابع ارائه می دهد – 1
  .مجوز کتبی از معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابع صادر می گردد – 2
  .تحویل خودرو بر اساس صورت جلسه تنظمیی به ذینفع با هماهنگی اداره اموال صورت می گیرد – 3
تحول خودرو از مدیر به مدیر دیگر بر اساس صورت جلسه تنظمیی خودرو از مدیر سابق توسط مسئول نقلیه  – 4

  .تحویل گرفته شده و براساس مجوز معاونت توسعه تحویل مدیر جدید خواهد شد
  :مدارك الزم

  در خواست کتبی و موافقت معاونت توسعه – 1
  :شرایط

  .از تعمیرگاه مسئول نقلیه و راننده خودرو جهت تحویل مراجعه می نمایدهنگام تحویل خودرو :  1یادآوري 
درخواست کتبی صورت می  یو ط هتحویل و تحول خودرو بین رانندگان با هماهنگی مسئول امور نقلی: 2یادآوري 
  .پذیرد
  .می باشد)اساسی(و کلی ) اضطراري(که شامل تعمیرات جزیی(تعمیرات وسائط نقلیه  )ح

/ موظف به بازدیدهاي روزانه  هطی درخواست کتبی تحویل یکی از مدیران می باشد و هر رانند هر اتومبیل
تعمیرات اضطراري  مشده در فر تعمیرات انجام تنیاز تعمیرات جزیی اتومبیل خود و ثب تهفتگی و درصور

  .اتفاقی می باشد/ 
موارد نقص مشاهده شده را طی پس از بازدیدهاي متعارف در صورت نیاز به تعمیر اساسی ، رانندگان 

  . می دهند عگزارش کتبی به مسئول نقلیه جهت انجام اقدامات مورد نیاز اطال
درصورتیکه گزارش کتبی راننده مربوطه، به مسئول نقلیه دانشگاه مبنی بر سرویس یا رفع نقص در  -1

از  سینه تقریبی مشخص و پهزهریک از قسمتهاي موتور یا بدنه ارائه گردد در صورت تایید مسئول نقلیه 
و اتومبیل  به کار پرداز مربوطه ارجاع خواهد شد یامور مال/ تایید مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی 

  .مربوطه جهت انجام سرویس یا تعمیر راهی تعمیرگاه میشود
ا تهیه مینماید و در صورت نیاز به تهیه لوازم مسئول نقلیه درخواست کتبی نموده و کارپرداز دانشگاه لوازم ر

  .پس از تعویض لوازم ، لوازم داغی تحویل انبار میگردد.در اختیار انبار دانشگاه قرار میگیرد
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  فلوچارت سرویس و تعمیر خودرو هاي تحویل شده)چ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

                                                                                                                        
  
  
  
 بله  

 پایان

 شروع

  انندههفتگی خودرو توسط ر/ بازدید رزانه 

آیا خودرو نیاز به 
 تعمیرات دارد؟ 

آیا خودرو نیاز 
به تعمیرات 
 اساسی دارد؟ 

تعمیر جرئی توسط راننده 
و ثبت تعمیرات انجام شده 

در فرم اضطراري و 
 تحویل به مسئول نقلیه 

 پایان

  هتهیه گزارش کتبی از موارد ناقص و تحویل به مسئول نقلی

  تایید مسئول نقلیه و بر آورد هزینه

 ارسال در خواست تعمیر به مدیریت نظارت و تویعه امور عمومی و امور
  مالی جهت تایید

A 

 خیر

 خیر

 بله
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A 

  یید مدیریت نظارت و امور مالی و ارجاع به کارپردازتا

  انتقال اتومبیل جهت انجام سرویس دهی و تعمیرات به تعمیرگاه توسط نقلیه

آیا خودرو نیاز به 
قطعات یدکی 

 دارد؟ 

خرید قطعات یدکی  بله
و تحویل آن به انبار 

 توسط کارپرداز 

دریافت قطعه 
ه از خریداري شد

 انبار توسط نقلیه 

تعویض قطعه مورد 
نظر و تحویل داغی آن 

 به انبار
 تحویل خودرو از تعمیرگاه و پرداخت دستمزد

 خیر

 پایان
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  :نحوه پرداخت هزینه سوخت خودروها ) د
 در فرم مربوطه توسط مسئول نقلیه ) اولیه و ثانویه(ثبت کیلومتر خودروها  -  1
  10+ تهیه فهرست خودروها و ارسال مشخصات خودروها جهت اخذ پرینت سوخت به مراکز پلیس -  2
هاي مربوطه به همراه سایر  و ثبت میزان سوخت گیري خودروها در فرم10+ ت از مراکز پلیساخذ پرینت سوخ – 3

  اطالعات
  ها و جمع هزینه excelمحاسبه میزان هزینه سوخت گیري براساس کیلومتر و کارت سوخت در جداول  – 4
  توسط کارشناسان مربوطههاي تکمیل شده به همراه مدارك مربوطه به امور مالی و کنترل نهایی  ارسال فرم -  5
  .اخذ وجه سوخت و پرداخت به افرادیکه مشمول دریافت وجه شده اند -  6
 
 

  :مدارك الزم
منهور شده باشد  10+پرینت وضعیت سوخت گیري خودروها بر اساس کارت سوخت که به عهده مراکز پلیس  – 1
  .جدول ثبت کیلومتر و ثانویه که توسط مسئول نقلیه تهیه می گردد -2
  
  

  :شرایط
به آن دسته از مدیران و روساي اداراتی که مجوز پرداخت هزینه سوخت به آنها قبالً از معاونت مدیریت و برنامه 

  .ریزي منابع اخذ شده باشد
  

جهت کنترل درصد سوخت خودروهاي دانشگاه پس از نوشتن قبض بنزین توسط راننده طی در :  1یادآوري 
  .ه و تائید توسط کارپرداز مبلغ پرداخت می گردد خواست کتبی به مسئول امور نقلی
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  فلوچارت اسقاط خودرو)ه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شروع

  امه از مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی به مدیریت امو مالی در خصوص اخذ فهرستارسال ن
  خودروهاي آماده اسقاط به همراه اسناد مالکیت خودرو

 ارسال بخشنامه با امضاء مدیریت امور مالی به واحدهاي تابعه جهت معرفی خودروهاي اسقاطی

توسط امور مالی به مدیریت )داراي سند مالکیت و فاقد سند مالکیت(ارسال فهرست خودروهاي آماده اسقاط به تفکیک 
 نظارت و توسعه امور عموي

ت امور مالی توسط اداره خدماتبررسی فهرست ارسالی از مدیری  
 

آیا کلیه 
خودروهاداراي سند 
 مالکیت می باشند

تهیه نامه از طرف مدیریت نظارت و 
توسعه امور عمومی با امضاي معاون 

توسعه دانشگاه به شرکت سازنده 
خودرو جهت اخذ سند مالکیت 

ارسال اسناد از شرکت سازنده خودرو به 
)اره خدماتاد(دانشگاه   

 خیر

 بله

وزارت دارائی با مجوز هیئت امنا دستور اسقاط ( در خواست مجوز از هیئت امناءدانشگاه جهت اسقاط خودرو ها  
)خودروها را صادر می کند  

ارسال نامه از مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی به وزارت دارایی جهت اخذ مجوز الزم براي تحویل خودروها به 
 مراکز اسقاط

A 
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A 

جمع  هماهنگی نماینده مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی و نماینده شرکت اسقاط کننده خودرو جهت
  آوري اتومبیل ها توسط جر ثقیل از پارکینگ دانشگاه و انتقال به مرکز اسقاط

  

طی نامه اي از مدیریت نظرت و توسعه امور عمومی به شرکت اسقاط کننده شماره حسابی اعالم گردد تا 
  وجه مورد نظر در قبال توزین هر خودرو به حساب دانشگاه واریز گردد

  

شرکت اسقاط کننده فیش واریزي، گواهی توزین و گواهی اسقاط را به مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی ارسال 
  دمی کن

اداره ( طی نامه اي از طرف مدیر نظارت و توسعه امور عمومی گواهی اسقاط خودروها به مدیریت امور مالی 
  ارسال می گردد) خدمات

  

به وزارت دارایی جهت کسر از سرجمع آمار خودروهاي )اداره اموال( گواهی اسقاط خودروها توسط مدیریت امر مالی
شگاه ارسال می گردددان  

 

  ارسال مجوز دارایی به مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی دانشگاه
 

  13ثبت مشخصات خودروها در سایت ستاد تبصره 

  به معاونت توسعه13معرفی شرکت اسقاط کننده خودرو از طرف ستاد تبصره 

اخذ گواهی عدم خالف و پرداخت عوارض براي هریک از خودروهاي آماده اسقاط توسط اداره خدمات 
  .انجام می گردد

 پایان
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  :خروجی فرآیند  -7
با توجه به اقدامات انجام شده نتایج حاصل از این فرآیند تحت عنوان خروجی ها که به سایر واحدها ویا 

 :تباط پیدا می کند عبارتند ازفرآیندها ار
  صورتجلسه تحویل و تحول اتومبیل 

  فرم درخواست تعمیرات نقلیه دانشگاه علوم پزشکی
  برگ درخواست لوازم اتومبیل از انبار نقلیه 

  به شماره  فرم درخواست خودرو داخل شهر و درون استان  درخواست رانندگان
  شناسنامه خودرو  

  ماموریت استانیدرخواست خودرو جهت انجام 
  گزارش ماهیانه سوخت

  درخواست الستیک خودرو
  
  : واحدها ریسا با ارتباط - 8
  

 با متناسب یاصالح اقدامات و آمده بعمل يزیمم میت با الزم يها يهمکار یداخل يها يزیمم نیح در -
 تیریمد ندهینما به و ثبت) NC( انطباق عدم فرم در جینتا و انجام ها انطباق عدم آورنده بوجود لیدال
 . شودیم اعالم

 ها يریگ اندازه و شیپا به مربوط سوابق ندها،یفرآ يریگ اندازه يبرا شده نییتع يها شاخص به توجه با- -
 . گردد یم ارسال تیریمد ندهینما يبرا و درج شده نییتع يها زمان در

 می داده اطالع اداري ناتوماسیو/تلفنی کامپیوتر، واحد به کامپیوتري سیستم در اشکال بروز صورت در -
  .شود

 درخواست فرم طی موضوع واحد در استفاده مورد تجهیزات ویا تلفن خرابی ازقبیل بروزمشکالتی صورت در -
  .گردد اقدام تکنسین اعزام جهت گرفته، صورت هماهنگی تأسیسات واحد با تلفنی/تعمیرات

 مطابق مربوطه هاي ارزیابی و ایشان عملکرد بر نظارت گردد استفاده پیمانکار از فرآیندها انجام در چنانچه -
 .گرفت خواهد صورت کنندگانتامین ارزیابی دستورالعمل و سپاري برون اجرایی روش

  
  
  

  : سوابق و پیوست ها  –٩
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کلیه سوابق ایجاد شده ناشی از اجراي این فرآیند که در قالب مکاتبات ،گزارش ها ،فرم هاي مختلف 
  :ل عناوین جدول زیر می باشدمی گردند شام تهیه و تکمیل

  مدت نگهداري  کد سابقه  عنوان فرم  ردیف
  جاري

  نحوه دستیابی  محل نگهداري

بر اساس شماره   زونکن  سال 10    صورتجلسه تحویل و تحول اتومبیل   1
  خودرو و تاریخ

بر اساس شماره   زونکن  سال 2    برگه درخواست تعمیرات خودرو به نقلیه  2
  خودرو و تاریخ

سیستم   سال 1    ماموریت رانندگانفرم   3
  چارگون

بر اساس نام 
  خانوادگی راننده

فرم درخواست خودرو داخل شهر و درون   4
  استان به

سیستم   سال 1  
  چارگون

بر اساس نام 
  خانوادگی راننده

تا زمان     فرم شناسنامه خودرو به  5
اسقاط 
  خودرو

بر اساس شماره   زونکن
  خودرو و تاریخ

درو جهت انجام ماموریت برگ درخواست خو  6
  استانی

سیستم   سال 1  
  چارگون

بر اساس نام 
  خانوادگی راننده

بر اساس شماره   زونکن  سال 2    فرم گزارش ماهیانه سوخت   7
  خودرو و تاریخ

بر اساس شماره خودرو و  زونکن  سال 1    فرم بازدید دوره اي و کنترل کیفی خودرو  8
 تاریخ

رافیک به متوسط زمان تحویل آرم طرح ت  9
متقاضی از زمان درخواست تا تحویل آرم  

  طرح ترافیک

  
  سال 1

بر اساس شماره خودرو و  زونکن
 تاریخ

بر اساس شماره خودرو و  زونکن  سال 3    متوسط زمان تحویل خودرو به متقاضیان   10
 تاریخ

متوسط زمان تعیین تکلیف خودروهاي   11
  فرسوده

 بر اساس شماره خودرو و زونکن  سال 3  
 تاریخ

هفته 1 فرمهاي نظر سنجی ایاب و ذهاب   12 ماهه 6  ماهه 6    
 

  
  
  
  
  
  :شاخص فرایند . -9
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میزان/معیار عنوان شاخص ردیف دوره اندازه  
 گیري

دوره گزارش 
 دهی

 مالحظات

%80 میزان رضایت مندي کارکنان از خدمات ایاب وذهاب 1 ماهه 6  ماهه 6    

ک به متقاضی از متوسط زمان تحویل آرم طرح ترافی 2
ماه 4 زمان درخواست تا تحویل آرم  طرح ترافیک  

ساله 1 ساله 1    

هفته 2  متوسط زمان تحویل خودرو به متقاضیان 3 ساله 1  ساله 1    

ماهه 3 متوسط زمان تعیین تکلیف خودروهاي فرسوده 4 ساله 1  ساله 1    

 متوسط زمان انجام تعمیرات 5
 

هفته 1  
ساله 1 ساله 1    


