
 337322-90-4شماره بخش نامه :                         کمیسیون وظایف و برنامه ریزی

 
     1-2صفحه دفتر فنی پروژهشرح وظایف موضوع : 

 :دفتر فنی پروژه

افقات انجام شده بین کارفرما و دستگاه با توجه به این که کلیه کارهای انجام شده در کارگاه در قالب پیمان و تو

نظارت صورت می پذیرد و ارائه و تنظیم مستندات کارهای انجام پذیرفته در پروژه جهت وصول مطالبات 

 که بخش ، بخش مهمی از مراحل اجرای یک پروژه می باشد لذا این وظیفه بر عهده دفتر فنی پروژه می باشد

  : زاهم وظائف آن عبارت خواهد بود ا

 :      وظایف طبقه بندی و شرح

 مدیریت: .1

 کارهای پیش بینی شده  مقادیر و تطابق آن با فهرست استخراج فهرست مقادیر کارهای انجام شده .1.1

 تنظیم صورتجلسات کارهای انجام شده و تغییر یافتهتهیه و  .1.2

آنالیز بها و روش اجرای کارهای جدید ابالغ شده خارج از  ،تهیه مستندات اعم از دستورکار .1.3

 پیمان

 تهیه و تنظیم صورت وضعیت ها به صورت ماهانه .1.4

 یا ما به التفاوت مصالح لتهیه و تنظیم صورت وضعیت تعدی .1.5

 صورت تحویل مقطعی قسمتهایی از پروژه تنظیم اسناد مربوطه جهت تحویل موقت بخشهای مربوطهدر .1.6

 ه در مراحل مختلف کاریژپرو ASBUILTتهیه نقشه های  .1.7

کارفرما و عدم تطابق با استخراج موارد مربوط به تناقضات حین اجرای کار و تأخیرات پرداختی  .1.8

 بخشنامه ها و مستندات قانونی جهت ارجاع به مدیریت پروژه

 

 برنامه ریزی:  . 2    

ژه به واحد اجراء در قالب مستندات پرو مطالعه و ارائه مدارک ، نقشه ها ، دستورالعمل های اجراء و.2.1

 زمانبندی برنامه

 تهیه وارسال گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهانه پروژه و درج مستندات مورد نیاز.2.2

 ارائه گزارشات مربوط به تأخیرات مجاز وغیر مجاز پروژه.2.3

 تطابق کمی پروژه در حالت واقعی با برنامه پیش بینی شده.2.4

 :منابع و عقد قراردادتعیین  .3  

تهیه و تدوین قرار داد ها با پیمانکاران جزء ، تأمین کنندگان مصالح  و... در چهارچوب سطح تعریف .3.1
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 و تحت نظارت سرپرست کارگاه   شده
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   2-2صفحه  فنی پروژهدفتر موضوع : شرح وظایف  
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 تهیه و تدوین مدارک مورد نیاز واحد اجراءاز قبیل لیستوفر ، مشخصات فنی ، اطالعات مربوط به کدهای .3.2

بر  و سایر مدارک مورد نیاز  order,permitمختصاتی پروژه و پنچ مارکها ، دستورالعمل های کیفی ، 

 اساس مشخصات پروژ

 . آرشیو فنی پروژه3.3

 

 :پیگیری، کنترل و نظارت. 4   

 . رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران جزء و کنترل مقادیر و حجم عملیات اجرائی انجام شده4.1    

 . پیگیری دستور کارها ، صورتمجالس و سایر مدارک پروژه و اخذ تأییدیه های مربوطه4.2    

 . پیگیری ارائه مستندات مربوط به گزارشات روزانه و مدارک برنامه زمانبندی و اخذ تأییدیه های آن4.3    

   . ارائه مشاوره فنی در خصوص دستورالعمل های اجرائی به واحد اجراء جهت اجرای صحیح و باال بردن 4.4    

 سطح کیفی پروژه          

 

 گزارشات:. 5    

 استخراج پیشرفت فیریکی روزانه ، هفتگی و ماهانه. 5.1      

 . تهیه و تحویل گزارشات مورد نیاز کارفرما ، دستگاه نظارت و مدیران دخیل در پروژه5.2       

       

 ارزیابی و شناسایی:. 6     

  متناقض مطالعه اسناد فنی اعم از نقشه و فهرست مقادیر پیمان و استخراج کمبودها و موارد. 6.1       

 پروژه ضریب وزنی تأثیر گذار در اقتصاد سنجی عملیات اجرائی در قالب آیتم های موثر با. شناسایی و ارزش 6.2     

 . بروز رسانی اطالعات فنی مختص پروژه 6.3     

 . امکان سنجی تغییر روشهای اجرائی موثر بر کیفیت ، کمیت و زمان پروژه6.4     

 

 مدیر کمیسیون                                                                                                                      
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