
 337322-90-2شماره بخش نامه :                         کمیسیون وظایف و برنامه ریزی

     1-2صفحه مدیر پروژهشرح وظایف موضوع :  

 :مدیر پروژه

حقیقی ، دارای تجربه و تخصص الزم است که شرکت او را به مهندس مشاور و کارفرما معرفی  یمدیر پروژه شخص

 کرده تا اجرای موضوع پیمان را مدیریت نماید و مدیر پروژه پل ارتباطی دفتر مرکزی با عوامل کارگاهی می باشد   

 :      وظایف طبقه بندی و شرح

 مدیریت: .1

 وتصمیم گیری در  ای شرکتآن جهت ثبت در سوابق پروژه  گزارشاتمدیریت ریسک پروژه و مستند سازی  .1.1

 در خصوص عوامل ریسک پروژه توسط مدیر عامل

 با هماهنگی مدیر عامل  هژتامین وتخصیص منابع مالی پروارائه برنامه  .1.2
  اساسسازی و مشخص کردن عوامل مهم و حیاتی در اجرای پروژه بر  تهیه منشور پروژه به منظور شفاف و مطالعه .1.3

 با کارفرما شده منعقد قرارداد

 های تهیه شدهطبق برنامه C و E  ،P ارجاع کار به واحدهای مجری پروژه مانند .1.4

 سازی قیمتها و روشهای اجرای پروژه جهت هرچه بهتر انجام شدن پروژه و توجیه هیات عاملانجام تمهیدات الزم جهت بهینه  .1.5

  و اعمال آن در پروژه شرکت ظرات کارفرما و هیات عاملناخذ نقطه  .1.6

 اندازیراه و تحویل قسمتهای اجراء شده پروژه و انتقال به مرحله بعدی تا پایان کار .1.7

 برنامه ریزی:  . 2   

 ریزی و تعیین منابع الزم جهت انجام پروژهبرنامه واحد پروژه با همکاری وجزئی تهیه برنامه کلی. 2.1       

 ها و عملیات موضوع با فعالیت منعقده فیمابین شرکت و کارفرما و آگاهی از تعهدات طرفین و آشنایی کافیمطالعه دقیق پیمان . 2.2

 پیمان و برنامه زمانبندی اجرای عملیات

 بررسی و تأیید اسناد فنی و مالی پروژه. 2.3

 :تعیین منابع و عقد قرارداد  .3 

 اصلی پروژه و تجهیزات تامین ماشین آالت .3.1    

 تامین مصالح اصلی و اساسی. 3.2   

 مسئول کنترل پروژه -امور مالی-سرپرست فنی-معاون اجرائی -انتخاب پرسنل اصلی پروژه شامل سرپرست کارگاه .3.3   

 سیون وظایف و برنامه ریزی یمه های کممنطبق با بخش نا تامین و سازماندهی نفرات الزم برای اجراء پروژه و شرح وظایف نفرات  .3.4   

 شرکت          

 رسیدگی به استخدام نیروهای اجرایی الزم برای پروژه .3.5   
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 337322-90-1شماره بخش نامه :                         کمیسیون وظایف و برنامه ریزی

   2-2صفحه  مدیر پروژهموضوع : شرح وظایف  

  

 و طبقه بندی منابع تأمین های روز مصالح و دستمزدها و هزینه اجرای عملیات موضوع پیمانقیمتگاهی کافی از آ .3.6      

 

 پیگیری ، کنترل و نظارت:. 4    

 نظارت بر عقد قرارداد های اصلی و در سطح اول پروژه. 4.1      

 انبار –مالی  –دفتر فنی  -. نظارت دقیق بر عملکرد سرپرست کارگاه 4.2      

 . برگزاری جلسات مرتب ماهیانه با حضور مدیر پروژه ، سرپرست کارگاه ، معاون اجرائی ، سرپرست دفتر فنی 4.3      

 و امور مالی          

 سرپرست دفتر فنی و امور مال -معاون اجرائی -برگزاری جلسات مرتب ماهیانه با حضور مدیر پروژه سرپرست کارگاه.  4.4       

 پیگیری انجام کارها از نظر کمی و کیفی در واحدهای مختلف.  4.5      

 وضعیتهای پیمانکارانصورت  رسیدگی نهایی به  وضعیتهای ارسالی به کارفرما وپیگیری مکاتبات با کارفرما، صورت. 4.6      

 و تهیه گزارشات الزمه برای هیات عامل  پیگیری عملیات اجرایی، ساخت و خرید و .... 4.7      

 مدیریت کنترل پروژه و تطبیق برنامه زمانبندی پروژه با پیشرفت فیزیکی. 4.8      

 مدارک خریدها و سفارشات پروژه تأییدبررسی و. 4.9      

 

 گزارشات:. 5     

 پیگیری تهیه و ارائه به موقع صورت وضعیت ها ، تکمیل مدارک و گزارشات پیشرفت کار.  5.1

 به دفتر مدیر عامل با استناد به استاندارد های ارزش کسب شده گزارش مربوط به سود و زیان احتمالی پروژهارائه به موقع . 5.2    

 یریزبرنامه واحد های پروژه و اخذ تائید هیات عامل با همکاریبینی هزینهبودجه و پیش گزازش تهیه .5.3     

    

 ارزیابی و شناسایی: . 6     

 کارگاه و دفتر  مرکزی و ساختاردهی به آن تا رفع موانع و مشکالتناسی روابط . آسیب ش6 .1

 آسیب شناسی روابط کارگاه و مهندس مشاور و کارفرما و ساختاردهی به آن تا رفع موانع و مشکالت .6 .2

سنجش کمی و کیفی پروژه در برشهای زمانی ثابت و ارزیابی آن با پیش بینی های مدیریت شرکت در زمان شرکت در  .6 .3

 ناقصه و ارائه گزارشات در این خصوص م

 ارزیابی شدت ریسک پروژه در مقاطع زمانی ثابت و متغییر و سنجش آن با گزارش ریسک تهیه شده در ابتدای پروژه     .6 .4

 

 

 

 مدیر کمیسیون
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