
تاریخ آخرین بازنگريشماره مدركعنوان مدركواحد مسئولردیف

1HSEفرآیند ایمنیPO-Q-4-HS-03/02930411
2HSEفرآیند بهداشتPO-Q-4-HS- 04/01930411
3HSEفرآیند محیط زیستPR-Q-7-HS- 05/01930411
4HSEمدیریت تغییرPR-I-4-ST-01/00920315
5HSEارتباطاتPR-I-4-ST-02/00 920203
6HSEکنترل عملیاتPR-I-4-ST-03/01 920431
7HSEشناسایی و ارزیابی ریسکPR-I-4-HS-09/00 920205
8HSEشناسایی و ارزیابی جنبه هاPR-I-4-HS-07/00 920205
9HSEمدیریت پسماندPR-I-4-QA-15/00 910816
10HSEواکنش در شرایط اضطراريWI-O-4-RA-01/05890817
11HSEیکپارچگی سرمایهPR-I-4-ST-04/00 920315
12IT(IT)فرآیند مدیریت اطالعات PO-Q-4-SP-32/02911014
PO-Q-4-SP-48/02920315 فرآیند آموزشآموزش13
PO-Q-4-ET-18/04930525 فرآیند مدیریت اجراي پروژه هاي گاز رسانیاجرا14
PO-Q-4-SP-46/02930505 فرآیند بهبود روابط کاراداري15
PO-Q-4-SP-47/02930505 فرآیند خدمات کارکناناداري16
PO-Q-4-SP-44/00930505 فرآیند برنامه ریزي و تامین نیرواداري17

لیست فرآیندها/روش ها و دستورالعمل ها در مدیریت یکپارچه



تاریخ آخرین بازنگريشماره مدركعنوان مدركواحد مسئولردیف

PO-Q-4-SP-45/02930505 فرآیندخدمات اجتماعی و رفاهیاداري18
PR-I-4-SP-09/02920505روش اجرایی تشویق کارکنان نمونهاداري19
WI-I-4-SP-01/00920505دستورالعمل جانشین پروري اداري20
PR-I-4-SP-11/01920505روش اجرایی تعدیل مدرك اداري21
WI-I-4-SP-16/01920430دستورالعمل تجلیل از مشارکتهاي عمومیاداري22
WI-I-4-SP-02/01910828دستورالعمل نحوه پرداخت اضافه کاري ماهیانه  اداري23

دستور عمل پرداخت حق الزحمه کار گروهها وکمتیه هاي اجرایی سازمان و اداري24
WI-I-4-SP-04/00920319فعالیت هاي فوق العاده

PR-I-4-SP-12/00920501روش اجرایی کارگروههاي زیر مجموعه کمته تحول اداري و کمتیه راهبردياداري25
WI-I-4-SP-16/01910622تجلیل ازمشارکتهاي عمومی علمی واجتماعی کارکناناداري26
PR-N-4-SP-01/01930401روش اجرایی مدیریت انرژياداري27
PO-Q-4-DM-30/02930605 فرآیند اندازه گیري و توزیع گازاندازه گیري و توزیع28
PR-E-8-ST-02/02930431شناسنامه فرآیند بازرسی فنیبازرسی فنی29
PO-Q-4-PC-12/01900815 فرآیند برنامه ریزي و کنترل پروژهبرنامه ریزي30
PO-Q-4-PC-21/01920501 فرآیند امکان سنجیبرنامه ریزي31
PO-Q-4-RA-15/01920217 فرآیند امداد رسانیبهره برداري32
PO-Q-4-RA-20/01920217 فرآیند اشتراك پذیريبهره برداري33
PO-Q-4-RA-16/01930412 فرآیند کنتور خوانی، صدور و توزیع قبوضبهره برداري34
PO-Q-4-RA-17/01920221 فرآیند وصول مطالباتبهره برداري35
PR-Q-7-RA-13/38907801خدمات پس از فروش (جمع آوري وجابه جایی و تعمیرات انشعاب و شبکه)بهره برداري36



تاریخ آخرین بازنگريشماره مدركعنوان مدركواحد مسئولردیف

PR-Q-7-RA-12/02890801خدمات پس از فروش (تغییرات سیستم لوله کشی داخلی)بهره برداري37
PO-Q-4-RA- 14/01920501 فرآیندرسیدگی به در خواست مشترکینبهره برداري38

دستورالعمل بهره برداري و گریسکاري شیرهاي شبکه ،خطوط تغذیه و بهره برداري39
WI-I-4-RA-01/0850620ایستگاهاي تقلیل فشار

PR- Q-7-RA-11/3890801بهره برداري (تعویض کنتور جزء وعمده رکالتور)بهره برداري40
WI-I-4-RA-03/00940310دستورالعمل اورهال سالیانه ایستگاههاي تقلیل فشاربهره برداري41
PR-Q-7-RA-08/04920228روش اجرایی بهره برداري( نصب انشعاب)بهره برداري42
PO-Q-4-SP-34/02930412 فرآیند پژوهشپژوهش43
PR-I-4-QA-11/01920217روش اجرایی مدیریت تکنولوژيپژوهش44
PO-Q-4-LA-31/00900330 فرآیند تحصیل ارضیحقوقی45
PO-Q-4-LA-01/00880823 فرآیند رسیدگی به دعاويحقوقی46
PO-Q-4-PR-13/00911008 فرآیند نظر سنجی و رسیدگی به شکایاتروابط عمومی47

دستورالعمل تعامل با پیمانکاران ، تامین کنندگان و مشترکین عمده و تجلیل از روابط عمومی48
WI-I-4-PR-01/00910809برترین ها

PR-I-4-SP-15/00910512مسؤلیت هاي اجتماعیروابط عمومی49
PO-Q-4-PR-02/00911008فرآیند مدیریت تعامالت اجتماعی ، فرهنگی و اطالع رسانیروابط عمومی50
PO-Q-4-ET-22/01911105 فرآیند مدیریت طراحی پروژه هاي گاز رسانیطراحی51
PO-Q-4-AG-24/00890928 فرآیند امور پیمان هاقراردادها52
PR-Q-7-AG-009/04930902انتخاب پیمانکاران درحد معامالت متوسط قراردادها53
WI-Q-7-AG-01/03890822دستورالعمل ارزیابی پیمانکارانقراردادها54



تاریخ آخرین بازنگريشماره مدركعنوان مدركواحد مسئولردیف

PO-Q-4-SP-23/01920217 فرآیند تامین و تدارك کاالکاال55
PO-Q-4-SP-28/01920215 فرآیند مدیریت موجودي هاکاال56
PR-Q-7-CA-01/01920505روش اجرایی نحوه برگشت اموال و کاالي مازاد و اسقاط       کاال57
PO-Q-4-SP-35/00891028 فرآیند بودجه و اعتبارات مالی58
PO-Q-4-SP-36/00891028فرآیند حسابداري طرح هاي عمرانیمالی59
PO-Q-4-SP-40/00891028 فرآیند حقوق و دستمزدمالی60
PO-Q-4-SP-37/00891028 فرآیند حسابداري فروشمالی61
PO-Q-4-SP-39/00891028 فرآیند دفترداري و حسابهاي نهاییمالی62
PO-Q-4-SP-38/00891028 فرآیند حسابداري بهاي تمام شدهمالی63
PO-Q-4-SP-41/00891028 فرآیند حسابداري اموالمالی64
PO-Q-4-SP-42/00891028 فرآیند مدیریت وجوه نقد/ پرداخت نقدمالی65
PO-Q-4-RA-33/01920505 فرآیند مدیریت مخابراتمخابرات66
PR-Q-7-RA-13/3890801روش اجرایی خدمات پس از فروش( تغییر یا تخریب انشعاب)بهره برداري68
PO-Q-4-QA-11-/00891004 فرآیند برنامه ریزي استراتژیکمدیریت یکپارچه69
PO-Q-4-QA-06/02930412 فرآیند ممیزيمدیریت یکپارچه70
PO- I -4-QA-09/02930412 فرآیند اقدام اصالحی و پیشگیرانهمدیریت یکپارچه71
PO-Q-4-QA-07-/00920505 فرآیند ارزیابی( تعالی )مدیریت یکپارچه72
PO-Q-4-QA-10-/01891004 فرآیند بازنگري مدیریتمدیریت یکپارچه73
PO-Q-4-QA-11-/00891006سند برنامه ریزي استراتژیکمدیریت یکپارچه74



تاریخ آخرین بازنگريشماره مدركعنوان مدركواحد مسئولردیف

QM-I-4-MD-01/06931804نظامنامه کیفیتمدیریت یکپارچه75
OP-I-5-MD-01/039205خط مشی کیفیتمدیریت یکپارچه76
PR-I-7-MV-04/05930601روش اجرایی بهینه کاويمدیریت یکپارچه77
PR-I-4-QA-08/01930412دستورالعمل بهبود مستمر مدیریت یکپارچه78
QO-Q-5-MD-001/01910630فرم کارت اهداف واحدهامدیریت یکپارچه79
PR-I-4-QA-01/03930412روش اجرایی کنترل مدارك و مستنداتمدیریت یکپارچه80
PR-I-4-SP-10/02930515روش اجرایی 5Sمدیریت یکپارچه81
PR-I-4-QA-12/01930412شناسایی ودستیابی به قوانینمدیریت یکپارچه82
OP-I-5-MD-01/03930630خط مشی 5Sمدیریت یکپارچه83

PO-Q-4-QA-10/00891004بازنگري مدیریتمدیریت یکپارچه
PR-I-8-QA-04/02930412کنترل محصول نا منطبقمدیریت یکپارچه84
WI-I-4-MD-01/00940316دستورالعمل نحوه تنظیم و تایید صورت وضعیت پروژه هاي گازرسانی به باقیمانده مدیریت عامل85
PO-Q-4-SP-29/02940203فرایند مدیریت حمل ونقلحمل ونقل86
PR-N-4-SP-01/01930401مدیریت انرژيمدیریت انرژي88
PR-N-4-SP-02/01930401شناسایی وارزیابی جنبه هاي بارز انرژي EFMEA و اقدامات کنترلیمدیریت انرژي89
90
91
92
93
94
95
96


