
 پروژه مدير وظايف

 
اسناد مناقصه پيمان و نقشه هاي منضم به آن ، آشنايي كامل با  دقيق مطالعهشده ،  ارجاع پروژه كار Scope مطالعه و تهيه  -١

 و ها نقشه از و كافي اطالعات داشتن و قرارداد طرفين تعهدات از آگاهي و كارفرما و شركت فيمابين منعقده پيمان
 .عمليات اجراي زمانبندي برنامه و پيمان موضوع عمليات و فعاليتها نوع  با كافي آشنايي همچنين و پيمان به منضم مدارك

تهيه منشور پروژه كه موافقتنامه اي به منظور شفاف سازي و مشخص كردن عوامل مهم و حياتي در اجراي پروژه بر اساس  -٢
 .قرارداد با كارفرما مي باشد

 ) EPCدر كارهاي (شده تهيه هايبرنامه طبق  C و E ،  P مانند ارجاع كار به واحدهاي مجري پروژه -٣

 منتشره بهاء فهارس از آگاهي و پيمان موضوع عمليات اجراي هزينه و دستمزدها و مصالح روز قيمتهاي از كافي آگاهي -٤

 موضوع به مربوط كارهاي واحد بهاء آناليز منظور به الزم توانايي داشتن و كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان سوي از

 مورد در الزم وآگاهي عمراني پروژههاي مديريت و كارگاهي مديريت زمينه در كافي تجربه و تخصص داشتن و پيمان

 .خود مديريت حوزه كارهاي با مرتبط ريزي، برنامه و مديريت سازمان مهم هاي بخشنامه

 مسائل طرح در كالم وشيوايي متانت از برخورداري و كارگاه و پروژه هدايت براي الزم مديريتي توانمنديهاي داراي  -٥

 پروژه احتمالي زيانهاي كاهش براي توانمند و شركت منافع حفظ جهت در تالش و شركت حقوق از دفاع در و پروژه

 .شركت و

 مقررات و ضوابط و و .حسابداري سند صدور چگونگي در مدارك ساير و ها هزينه صورت از ازاستفاده كافي آگاهي  -٦

 تائيد مدارك خريدها و سفارشات پروژه شركت در اين خصوص و آيين نامه معامالت.

نفرات الزم براي  و استخدام تامين و سازماندهي كارگاه اداره سازماني چارت و كارگاه سازماندهي چگونگي پيشنهاد ارائه  -٧
 پروژه فرم حدود اختيارات نفرات كليديتهيه  و تهيه حيطه اختيارات واحدهاي مرتبط ،اجراء پروژه و شرح وظايف نفرات

 و الزم داليل ارائه همراه به كارگاه سرپرست عزل درخواست يا و كارگاه سرپرست يا كارگاه رئيس معرفي و پيشنهاد و
 و اجرايي عمليات سرعت و صحت تضمين منظور به كارگاه و پروژه در هماهنگي و نظم ايجاد زمينه در تالش و كافي
  .خود مديريت تحت كارگاه، به محوله وظايف بهينه انجام قابليت نمودن فراهم

 و حل در مشاركت و پيگيري انجام كارها از نظر كمي و كيفي در واحدهاي مختلف و كارگاه كار نحوه بر كلي نظارت  -٨
 گونه به و محوله وظايف چهارچوب در كارگاه سرپرستو نظارت بر  هدايت و راهنمايي و كارگاه كالن مسائل فصل

 كارگاه سرپرست اختيارات و وظايف به كارگاه در وي وظايف موقع به و مطلوب انجام از اطمينان ضمن حصول  كه اي

 اجرايي و فني معاون به گزارش ارائه و منظور .باشد شده رعايت و حفظ نيز كارگاه سرپرست شأن و نشود وارد اي لطمه

 كارگاه مسائل و مشكالت مورد در شركت

 .كارگاهي مسايل فصل و حل جهت حل راه و پيشنهاد ارائه  -٩

 و شركت منافع و پيمان چهارچوب در آنها نمايندگان و نظارت دستگاه مشاور و كارفرما با مطلوب و فعال ارتباط ايجاد  -١٠
 همچنين و شركت اجرايي معاون به ديدگاهها و نظر انتقال و پروژه و كار مورد در ايشان ديدگاههاي و نظرها دريافت

 به مناسب راهكارهاي ارائه و شركت منافع و پيمان چهارچوب در مذكور ديدگاههاي و نظرها تحقق جهت در تالش



 مشاور و كارفرما مقابل در شركت منافع و حقوق از دفاع و اجرايي عمليات در تسريع و پروژه مسائل فصل و حل منظور

 .آنها نمايندگان و

 مصوبه دريافت پيگيري و كار مستندسازي عمليات ويژه به كارگاهي، فعاليتهاي موقع به انجام بر مستمر نظارت  -١١

 تائيد كليه اسناد فني  .مشاور و كارفرما تأييدات و صورتجلسات

 اي بهگونه اجرايي معاون شركت به اي نوبه گزارشهاي ارائه و عمليات انجام نحوه از اطالعات و آمار دريافت عمليات  -١٢

 .باشد داشته كافي اطالعات و آمار كار، روند از شركت كه

 وپيگيري كارگاه در قانوني كسور پرداخت چگونگي بر نظارت همچنين و كارگاه بيمه ليست ارائه و تهيه بر نظارت  -١٣

 .شركت به مفاصاحساب ارائه و پروژه به مربوط دارايي مفاصاحساب دريافت خاص موارد در و بيمه مفاصاحساب دريافت

 خط و ديدگاهها اين تحقق پيگيري و كارگاه و پروژه براي شركت سوي از شده تعيين مشي خط و ديدگاهها دريافت  -١٤

 . آنها دقيق رعايت و ها مشي

 درجلسات فعال شركت و پروژه و شركت منافع و حقوق از دفاع منظور به مشاور و كارفرما با جلسات تشكيل پيگيري  -١٥

 صورتجلسات مفاد اجراي منظور به الزم پيگيري و در صورت لزوم شركت از نمايندهاي معيت در و هماهنگي با مذكور
 . شركت به پيگيريها از حاصل نتايج گزارش ارائه و مذكور

 مقتضي اقدامات انجام و ريزي برنامه و كارگاه كار از حاصل درآمدهاي با مقايسه و كارگاه هاي هزينه كنترل و نظارت  -١٦

سازي قيمتها و روشهاي انجام تمهيدات الزم جهت بهينه  .پروژه اجراي بابت از شركت سود و منافع حفظ و ايجاد منظور به
 اجراي پروژه جهت هرچه بهتر انجام شدن پروژه

 .شركت به آنها ارائه و كارگاه از ارسالي مدارك و اسناد و ها هزينه صورت تأييد -١٧

 هماهنگي و كمك با كارگاه مايحتاج و مصالح تدارك و تهيه انجام پروژهتعيين منابع الزم جهت  زمانبندي برنامه تنظيم   -١٨

 همچنين و شركت به ها برنامه اينگونه از نسخه يك ارائه و كارگاه در مذكور شده تهيه برنامه ياتأييد و كارگاه سرپرست

 از دفاع در مشاركت و كاركرد وضعيتهاي صورت موقع به تهيه پيگيري و كارگاه كرد هزينه و درآمد برنامه بر نظارت

  .كارفرما از شركت و پروژه مطالبات وصول پيگيري و كارگاه فني نماينده يا كارگاه سرپرست همراه به وضعيت صورت

 به مربوط گزارش موقع به ارائه ،ريزيهاي پروژه و اخذ تائيد هيات عامل با همكاري برنامهبيني هزينهتهيه بودجه و پيش   -١٩

 منافع حفظ منظور به كارگاه و شركت به موقع به و مناسب راهكارهاي و هشدارها اعالم و پروژه احتمالي زيان و سود

   .كارگاه و شركت

 خاص، درشرايط چنانچه :مهم نكته.شركت مديرعامل يا و شركت اجرايي معاون سوي از محوله وظايف و اقدامات انجام  -٢٠

 كار يا وظيفه انجام از قبل است موظف پروژه مدير بنمايد، اقدامي شركت مديرعامل مستقيم دستور براساس پروژه مدير

 .بود خواهد ضروري شركت مديران هماهنگي حفظ منظور به امر اين نمايد، مطلع را اجرايي معاون ، محوله

 اندازيتحويل قسمتهاي اجراء شده پروژه و انتقال به مرحله بعدي تا پايان كار راه -٢١


