
 

 

 

 شرح وظایف:

 

 ثرق ، آة: لجیل از هرکسی تبسیسبت ٍ سبختوبًْب از ًگْذاری ثِ هرثَط هٌْذسی ٍ فٌی اهَر اًجبم ، 

 َّارسبًْب ٍ  کَئل في هطجَع، تَْیِ آسبًٌسَر، فبضالة، ، گبز تلفي،

 ِتبسیسبت ثِ هرثَط ٍسبیل ٍ لطؼبت ًَسبزی ّبی طرح تْی 

 تبسیسبت ثِ هرثَط لطؼبت ًَسبزی 

 ِهرکسی تبسیسبت تؼویر ٍ تَسؼِ چگًَگی ثِ هرثَط ّسیٌِ ثرآٍرد ٍ ثرًبهِ تٌظین ٍ تْی 

 تبسیسبت ٍ ثرق زهیٌِ در فٌی ٍ ػلوی ّبی ثررسی ٍ تحمیمبت اًجبم 

 ِضجکِ یب ضؼیف فطبر هرکسی دستگبّْبی ٍ تبسیسبت ضذُ توبم لیوت ثرآٍرد ٍ طرح تْیِ ٍ هحبسج 

 ًیرٍ تَلیذ هرکسی 

 تبسیسبتی ٍسبیل تؼویر ٍ ّب سبختوبى کطی لَلِ ثر ًظبرت ٍ سرپرستی 

 هرکسی تبسیسبت ٍ ثسرگ سبًترالْبی لیوت ثرآٍرد ٍ هحبسجبت ثر ًظبرت ٍ رسیذگی 

 تبسیسبتی ٍسبیل اًتمبل ٍ ًصت ٍ یذکی لطؼبت تْیِ ثر ًظبرت 

 تبسیسبت ًگْذاری ٍ ثرداری ثْرُ ٍ آزهبیص ٍ ًصت زهیٌِ در ّب تکٌسیي ٍ ّب کبرداى راٌّوبیی ٍ آهَزش 

 فٌی ّبی کویسیَى در ضرکت 

 هرثَطِ فؼبلیتْبی ّوبٌّگی ٍ کٌترل ٍ پیوبًکبر ضرکتْبی کبر ثر ًظبرت 

 هطخصبت ٍتؼییي ثیوبرستبى سبختوبًی تؼویرات ثب راثطِ در داًطگبُ فٌی دفتر کبرضٌبسبى ثب ّوکبری 

 فٌی دستَرالؼولْبی ٍ

 ِثب کبرکٌبى هبّیبًِ هطبرکت طرح ٍ کبر اضبفِ سبػت هحبسجِ ٍ پرسٌل هبّیبًِ کطیک ثرًبهِ تْی 

 ریرثط ٍاحذّبی ّوبٌّگی

 ًیرٍ تبهیي ٍ جبیگسیٌی ٍ کبرکٌبى هرخصی صَرت در پرسٌل ثیي کبر تمسین کبرکٌبى، سبلیبًِ ارزضیبثی 

 ٍاحذ در

 کبرکٌبى ثرخَرد ًحَُ ٍ ػولکرد ثر ًظبرت 

 هرثَطِ سرپرست از الزم دستَرالؼول ٍ هطی خط کست 

 کیفیت ٍ خذهبت ارائِ ثب هرتجط هطکالت تؼییي هٌظَر ثِ ًظبرت تحت ٍاحذ در هَجَد ٍضؼیت ثررسی 

 آى
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 ِاستبًذاردّب اجرای جْت در ریسی ثرًبه 

 ِضٌبخت ٍ استبًذاردّب ، اداری همررات ثِ جذیذالَرٍد کبرکٌبى سبزی آگبُ ٍ آهَزش جْت ریسی ثرًبه 

 ٍاحذ ثِ ًسجت کبهل

 هرثَطِ ٍاحذ هطکالت حل جْت در کبرکٌبى هطبرکت جلت ٍ گرٍّی جلسبت تطکیل 

 ٍاحذّب سبیر ٍ هرثَطِ ٍاحذ کبرکٌبى ثیي تفبّن حسي ثرلراری 

 جْت پیطٌْبد ٍ ٍاحذ هطکالت ٍ هرثَطِ ٍاحذ کبرکٌبى ًیبزّبی ارائِ ٍ هذیراى جلسبت در ضرکت 

 ٍضؼیت ثْجَد

 حَادث، غیرهترلجِ، ٍلبیغ درخَاستْب، ضبهل) ریرثط هسئَلیي ثِ هرثَطِ ٍاحذ اهَر کلیِ گسارش ٍ ثجت 

 (... ٍ ًمبیص کوجَدّب،

 هبفَق همبم طجك هحَلِ اهَر سبیر اًجبم 
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