مدیر پروژه

هیأت راهبردی پروژه

امور اداری و حراست
دفتر پروژه

مدیر برنامه ریزی،هماهنگی
طرح و کنترل پروژه

واحد برنامه ریزی و
هماهنگی طرح

واحد مستند سازی

مدیر اجرا و برنامه ریزی

واحد کنترل پروژه

دستگاه نظارت

بررسی نقشه ها و ارائه
راهکار های الزم در خصوص
نواقص احتمالی نقشه ها

پیمانکاران

تدوین برنامه زمانی کلی
طرح

کنترل و آماده سازی گزارش
های مستند سازی

تهیه گزارش
پیشرفت کار کلی پروژه

برنامه ریزی چگونگی اجرای
زیرپروژه ها

تهیه فیلم و عکس مستند
پروژه

کنترل و بهنگام کردن برنامه
زمانبندی زیرپروژه ها

نظارت بر کیفیت و کمیت کار

هماهنگی و کنترل نقشه ها و
مدارک فنی زیر پروژه ها

فایل بندی و تدوین فیلم و
عکس مستند پروژه

کنترل و ارائه گزارش
پیشرفت کار هفتگی و
ماهانه پیمانکاران

بررسی برنامه زمانبندی و
ارائه گزارش پیشرفت کار

دکوراسیون داخلی

کنترل آزمایشات و نتایج
مربوطه و اظهارنظر در این
خصوص

تأسیسات زیر بنائی

کنترل و آماده سازی اسناد
مناقصه

بررسی و کنترل تعهدات
قراردادی پیمانکاران و
مشاورین

رسیدگی به صورت حساب
مشاورین

مدیر فنی

کنترل و جمع بندی
تأخیرات ماهانه پیمانکاران

نظارت و کنترل مصالح
ورودی به کارگاه

اسکلت فلزی

ابنیه و تأسیسات

واحد HSE

واحد برنامه ریزی
کارگاهی

دفتر فنی

QA/QC

تدوین و ابالغ نظام نامه ایمنی
پروژه

تدوین و ابالغ برنامه زمانی
کلی
اجرائی – کارگاهی پروژه

بررسی و کنترل نقشه و
مشخصات فنی پروژه قبل از
اجرا

بررسی و انطباق استانداردها
با عملیات اجرائی پروژه

کنترل ایمنی نیروی
انسانی،ماشن آالت و تجهیزات
پروژه

کنترل و انطباق برنامه زمانی
اجرائی-کارگاهی با برنامه
زمانی کلی طرح

تهیه نقشه های اجرایی
تکمیلی حین اجرا

حصول اطمینان از رعایت
روش ها و ضوابط مربوط به
کنترل کیفیت

کنترل و انطباق برنامه زمانی
اجرائی – کارگاهی زیر پروژه
ها با برنامه زمانی آن

بازنگری نقشه و مشخصات
فنی و رفع ابهامات در
صورت لزوم

تهیه فرمت ها،بررسی و
کنترل مدارک فنی پروژه

تشکیل جلسات منظم
کارگاهی جهت رفع مشکالت
و تهدیدات اجرائی پروژه

تعیین شناسه هماهنگ برای
نقشه ها و مشخصات فنی

بررسی و کنترل آزمایشات
مورد نیاز

کنترل ایمنی وسایل و سازه
های حفاظتی پروژه

کنترل ایمنی بهداشت
محیط کار

تهیه برآورد،اسناد مناقصه و
ارسال گزارش برای کارفرما

تشکیل هیأت راهبردی
مصالح پروژه

رسیدگی به صورت وضعیت
پیمانکاران

کنترل کامل برعملکرد دفاتر
فنی پیمانکاران پروژه و
ایجاد هماهنگی بین آنها

بازرسی فنی پروژه

نظارت بر رعایت دستورالعمل
حفاظت فنی و ایمنی و
بهداشتی

برنامه ریزی و تشکیل
جلسات فنی و کارگاهی

رسیدگی به تأخیرات
پیمانکاران

اظهار نظر در خصوص تحویل
موقت و قطعی

محوطه سازی

