
 333333-09-3شمارٌ بخش وامٍ :                         کمیسیًن يظایف ي بروامٍ ریسی
 

     1-3صفحٍ سرپرست کارگاٌشرح يظایف مًضًع : 
 

 رئیس کارگاٌ:

 ٍکبرفرهب سرپرست کبرگبُ ضخصی حقیقی، دارای تجرثِ ٍ تخصص الزم است کِ ضرکت اٍ را ثِ هٌْذس هطبٍر  

 هؼرفی کردُ تب اجرای هَضَع پیوبى را در کبرگبُ سرپرستی کٌذ.

 :      يظایف طبقٍ بىذی ي شرح

 مذیریت: .1

 هذیریت پیبدُ سبزی اسکَح ّبی هذیر پرٍشُ. .1.1

 هذیریت هٌْذسی ارزش کست ضذُ. .1.2

 اجرای فرآیٌذّبی هذیریت ریسک ثب ّوکبری هذیر پرٍشُ. .1.3

 هذیریت ػَاهل ًب هسبػذ ٍ تٌص ّبی دٍرُ ای، ثب ثکبرگیری داًص هذیریت ثحراى.  .1.4

 تَسؼِ سیوبی ًرم افساری کبرگبُ ثب تبکیذ ثر اصل ًَضتي ٍ هستٌذ سبزی. .1.5

 هذیریت تجویغ ٍ یکپبرچگی سیستن کبرگبُ ثب پیص گیری از ػَاهل حبضیِ سبز. .1.6

 بروامٍ ریسی:    

 تَجِ ثِ ثب پرٍشُ ... ٍ فٌی ٍ اجرایی اهَر تذارکبت، ثِ هرثَط فرػی ّبی اصلی ٍ ثرًبهِ ًظبرت ثر اجرای کٌترل ٍ .1.7

 زهبًجٌذی کلی. ثرًبهِ

     ثَدجِ. پیص ثیٌی هجٌی ثرثب هذیریت ثرآٍرد هقبدیر کبر ٍ ًیبزّبی هبلی پرٍشُ  ،ثرًبهِ ریسی هبّیبًِ ّسیٌِ ّب .1.8

 

 :تؼییه مىابغ ي ػقذ قرارداد .2

 تکویل کبدر  پرسٌلی ٍ پیوبًکبری کبرگبُ هطبثق ثب چبرت سبزهبًی هصَة.گسیٌص، استخذام ٍ  .2.1

ٍ  تؼییي هٌبثغ خریذ هصبلح ٍ تأهیي ًیبزّبی هبضیي آالت ٍ تجْیسات هَرد ًیبز کبرگبُ ثِ صَرت فبز ثٌذی ضذُ .2.2

 ثب ّوبٌّگی هذیریت پرٍشُ.

 ػقذ قراردادّبی کبرگبّی ثر اسبس سطَح اختیبرات قراردادی هصَة. .2.3

 

 پیگیری، کىترل ي وظارت: .3

 آًْب.اًِ رٍزٍ کٌترل هستقین ٍ هستور فؼبلیتْبی  ٍاحذّبی کبرگبّیًظبرت ثر کلیِ  .3.1

 کبرگبُ. پیوبًکبراى اجرایی( ثر ػولکرد ٍ فٌی  هذیریت هستقین ٍ غیر هستقین )از طریق هؼبًٍت ّبی .3.2
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   3-3صفحٍ  مًضًع : شرح يظایف سرپرست کارگاٌ

 

 ریرثط. ٍاحذّبی هسئَلیي گسارضبت رٍزاًِ از استفبدُ ثب  ریس پرٍشُ ّبی ثرًبهِ کٌترل اجرای .3.3

 ّب. ٍضؼیت ٍ ارسبل هبّیبًِ صَرت پیگیری در تْیِ، تٌظین .3.4

 اًجبم هکبتجبت الزم ثب ػَاهل پرٍشُ. .3.5

 پرٍشُ. ٍ پیوبًکبراى ٍاحذّبی کبرگبّی ثرگساری جلسبت ّفتگی ثب هسئَلیي .3.6

 تسْیل فرآیٌذّبی اجرایی کبرگبُ. .3.7

 صرفِ جَیی ٍ جلَگیری از ایجبد ّسیٌِ ّب ٍ کٌترل ًظبم اقتصبدی کبرگبُ. .3.8

 سبیت. در کبال هصرف اًجبرش ٍ تأهیي، چگًَگی ثر ًظبرت .3.9

 . ایوٌی ّوبٌّگ ثب هسئَلیي هرثَطِ. رسیذگی ثِ اهَر حراستی ٍ 3.10      

 . ایجبد ّوبٌّگی ثیي گرٍّْبی اجرائی فؼبل در ججِْ ّبی کبری از ًظر تأهیي هٌبثغ ٍ اهَر ایوٌی ٍ ثْذاضت ٍ آهَزش. 3.11     

 . ًظبرت ثر ًحَُ استفبدُ ٍ ًگْذاری تجْیسات ٍ اقالم تحَیلی ثِ پیوبًکبراى پرٍشُ .3.12     

 ًظبرت ثر رػبیت اصَل ایوٌی ٍثْذاضت در کبرگبُ.   . کٌترل 3.13ٍ     

        

 گسارشات: .4

 پرٍشُ. کٌترل ٍ ریسی ٍاحذ ثرًبهِ تَسط ضذُ تْیِ هبّیبًِ ٍ ّفتگی ، رٍزاًِ گسارضبت تبییذ ٍ ثررسی .4.1

دفتر هرکسی  ثِ ، )اجرایی، فٌی، هبلی، اًجبر ٍ ...(ای ًَثِ ت طجقِ ثٌذی ضذُتْیِ ٍ ارسبل گسارضبپیگیری در  .4.2

  اهَر اجرایی. تأخیراتثب درج دالیل ٍ تَجیْبت  ٍ ّبی تؼییي ضذُ ضرکت در قبلت فرهت

   

 ارزیابی ي شىاسایی: .5

 آسیت ضٌبسی ٍ تؼریف خَاستِ ّبی کبرگبُ ثب سبختبردّی هٌظن تب رفغ هسبئل. .5.1

 ػولکرد/هحذٍدُ کبر.سٌجص تالش ّبی پرٍشُ ثب ترکیجی از هؼیبرّبی ثبثت هَفقیت زهبى، ّسیٌِ ٍ کیفیت/ .5.2

 

 

 

 

 

 سیَى یهذیر کو      
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