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 :مدیران اجرایی

توسط واحدهای  عموماً؛ زیرا این کار باید با حضور و یا نظر شما صورت پذیرد حتماًعقد قرارداد شبکه کاری شما 

 در ذیل توجه فرمایید:، بهتر است که به دلایل این خواسته ردیپذیمزیرمجموعه بازرگانی صورت 

 را اعلام نماید: هاآنتوجه و یا  هاآنبه دلایلی که یک مدیر اجرایی شبکه حین عقد قرارداد باید 

 .قرارداد باشدکارهای ارجاع شده در پیوست  هیدییتأفرم خاصی جهت  حتماًدر هنگام عقد قرارداد  (1

 دستورالعمل اجرایی از کارفرما دریافت شود. الامکانیحت (2

 شبکه بهتر است که تهیه تجهیزات باکارفرما باشد. یهاپروژه در (3

مسئول کنترل پروژه، ناظر و مدیر شبکه برای کارفرما ارسال  دییتأگزارش پیشرفت پروژه با  هر هفته (4

 گردد.

 ساعت کاری شروع و اتمام کار روزانه در نظر گرفته شود. هاپروژهجهت انجام  حتماً (5

 و شماره شناسایی برای کارفرما ارسال گردد. هاآنپروژه همراه با سمت لیست پرسنل دخیل در  حتماً (6

 تدارک دیده شود. حتماًکه خارج از شهر یا استان است  یاهر پروژهمکان مستقر شدن نیروها برای  (7

لزوم  در صورتآماده باشند که  oncall صورتبهنیرو و گروهی جدا  حتماًفورس ماژور  یهاپروژهجهت  (8

 استفاده شود. هاآناز 

عدم انجام موارد فوق، شرکت پیمانکار و یا کارفرما به یکی از  در صورتو تجربیات،  شدهگفتهبا توجه به موارد 

 ذیل دچار خواهد گردید: یهاانیزضرر و 

 نارضایتی کارفرما (1

 پیمانکار یبر روسنگین  یبار مالفشار  (2

 پروژه موقعبهعدم انجام  (3

 پروژه توسط پیمانکار موقعبهعدم انجام  (4

 شکست پروژه (5

 نارضایتی پرسنل (6

 هانهیهز موقعبهعدم دریافت  (7

 هاپروژهدر  ینظمیب (8

 هزینه بیشتر از هزینه اجرا و انجام پروژه (9

 برخی دیگر از وظایف مدیران اجرایی:
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 مجرد است جهت انجام پروژه حاًیترجکه  یاشبکهنیروی  دییتأ (1

 م آن حدود یک ماه قبل از شروع پروژه به انبار یا واحد تدارکاتبرآورد کلی تجهیزات پروژه و اعلا (2

 پروژه کنترل ریمدبه  هاپروژهاعلام کتبی برنامه شروع و اتمام پروژه یا  (3

 قبل طبق دستورالعمل کاری کارفرما ماه کیبه نوع پروژه از  با توجهآموزش نیروهای شبکه  (4

 از قسمت کنترل پروژه شدهانجام یهاپروژهدرخواست گرفتن عکس از  (5

 کاهش هرگونه تنش و درگیری فیزیکی نیروها با برگزاری جلسات هفتگی یا ماهیانه (6

ر اثکتبی باشد، درغیراینصورت جدا از ترتیب  صورتبه هاآنکارفرما یا دستورات  یهادرخواستکلیه  (7

 خودداری شود. هاآنبه  دادن

 شود. گذاشتهو انجام پروژه  یک جلسه تمرینی و توجیهی با پرسنل قبل از شروع (8

عال ف هیباروحدر هنگام استخدام نیرو بعد از روانشناسی سنجش شده بهتر است گزینش از بین افرادی  (9

 و کوشا و مثبت نگر صورت گیرد.

 در لیست نیروها داشته باشید. هاپروژهجایگزین نیروها در  صورتبهنفر نیرو  3یا  2همیشه  (11

 نقاط ضعف و قوت پروژه قبلی بررسی گردد. قبل از شروع هر پروژه جدید (11

 پیگیری حقوق کارکنان (12

 :هاآناز وظایف مسئولین کنترل پروژه و برخی 

 شرح وظایف سرپرست گروه را که مدیریت تعیین کرده برای او بازگو کند. (1

 کند. یبردارعکسجهت مستندسازی  هاپروژهاز سرپرست بخواهد که از اوایل، اواسط و اواخر  (2

 ماندهیباقجداگانه در پروژه ثبت و به همراه لیست مصرفی و مقدار  صورتبه هر پروژهکالاهای  یهافرم (3

 است را در فایل همان پروژه ثبت نماید. انبارشدهکه عودت به 

 روز در هفته تنظیم کند. 5را برای  یبندزمانبرنامه  (4

دقیقه  31باید  گزارشات آن باشد.در  حتماًسرگروه نیز  دییتأگرفتن گزارشات روزانه از سرپرست که  (5

ا ت ردیقرار گ دییتأقبل از اتمام کار هرروز توسط سرگروه تکمیل سپس در اختیار ناظر کارفرما جهت 

عملکرد به دست سرپرست برسد و در انتها نیز مسئول کنترل پروژه با توجه به  دییتأجهت  ازآنپس

 د.نسبت به بایگانی آن اقدام نمای دییتأمستندات نسبت به ثبت و اعلام آن به مدیرکل اجرایی و پس از 

و ، مسئول کنترل پروژه موظف است نسبت به بررسی مشکلات مربوطه هاپروژهدر  ریتأخ در صورت (6

 واستن از سرپرست اقدام نماید.توضیح خ

 آماده شود و پروژه به چند فاز اجرایی تقسیم گردد. WBSجدول  حتماًحجم کار زیاد  یهاپروژهجهت  (7
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این عمل  هاپروژههرگونه استرس به سرپرست و نیروها جدا خودداری کنید، زیرا در اکثر  واردکردناز  (8

 .شودیمباعث فشار روحی زیاد به نیرو 

کتبی از طرف کارفرما صورت پذیرد، در غیراینصورت از  صورتبهبایستی  حتماًقبول پروژه جهت انجام  (9

 اعزام نیرو جدا خودداری گردد.

 :هاآنو برخی وظایف  هاگروهسرپرست 

 توجیهی و آموزشی جهت بازآموزی و ارتقا سطح دانش پرسنل با هماهنگی مدیریت یهادورهگذاشتن  (1

 ایجاد هرگونه فتنه و درگیری در بین پرسنلجلوگیری از  (2

 جهت انجام وظایف خود هاسرگروهتوجیه دقیق  (3

 قبل از شروع، وسط و در اواخر آن هاپروژهبازدید از تمامی  (4

 پرسنل فعالیت کند یپابهپا  حتماً هادر پروژهشود که  دیتأکبه سرگروه  (5

هی و تحویل د هاهیدییتأنماینده کارفرما جهت گرفتن  اتفاقبه هر پروژهسرپرست بهتر است در انتهای  (6

 پروژه به نماینده کارفرما اقدام کند

با جایگزین  حتماًنیرویی با سرپرست تماس گرفت و درخواست مرخصی اضطراری کرد  کهیدرصورت (7

 کردن نیرویی دیگر، آن را به مرخصی اعزام کنید

 دیآورعملجرای پروژه بازدید به ا در حالدر حین انجام پروژه از نیروهای  حتماً (8

 :هاآنسرگروه و برخی از وظایف 

 شودیمشبکه پسیو  یهاپروژهکه مربوط به  ییهاوهیشیادگیری کلیه استانداردها و  (1

 در دیوارهای گچی و بتنی از پیچ، واشر، رولپلاک استفاده شود حتماًدر داکت زنی  (2

اشاره گردید استفاده  هاآنکه در قبل هم به  میسیبدر جهت بستن پیچ از دریل های شارژی  حتماً (3

 شود

 پر باشد 4از دریل هیلتی استفاده گردد و نوع مته  حتماًبرای رایزر بین طبقات و دیوارها  (4

 سرگروه سعی کند با پرسنل دوست باشد تا یک سرگروه (5

 از هرگونه ارتباط نزدیک پرسنل اجرایی با اشخاص نماینده کارفرما یریجلوگ (6

 :هاآن فیوظانیروهای اجرایی و برخی از 

 نشود هاآنپرسنل اجرایی باید همیشه صبحانه بخورند تا باعث ضعف  (1

 از پرت شدن مواد جلوگیری کنند یریگاندازهبا تعیین صحیح  (2
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 توجه به لیبل گذاری (3

 ساعت استراحت کار نکنید 2ساعت کاری با احتساب  12بیشتر از  (4

 مسیرهای شوفاژ، آب، گاز و ... توجه کنیدهنگام نصب تجهیزات به  (5

 مشکلات: یهاحلراه

زیادی را در سطح کشور قبول کرده است بهتر است برای ارسال  یهاپروژهپیمانکار  کهیدرصورت (1

 تجهیزات یک وسیله نقلیه باربری برای شرکت خریداری گردد

همان محل را برای استخدام انتخاب شرکت قبل از قبول قرارداد سعی کند از دو ماه قبل نیروهای بومی  (2

 کند

 روز تعیین شود 45قرارداد اولیه به مدت  حاًیترجبا تمامی نیروها قرارداد بسته شود و  حتماً (3

 در استخدام نیروها استعلام گرفته شود حتماً (4

 جدا خودداری کنید گودروغاز گرفتن نیروی  (5

 در قراردادها شرح وظایف و ساعت کاری پرسنل قید گردد (6

 خودداری کنید هاپروژهتحصیل و دانشجو در انجام  در حالز قبول نیروهای کارورز، کارآموز و ا (7

 افتتاح شود عابر بانکبرای تمامی پرسنل حساب همراه با  (8

 ابزارآلات مخصوص به خود را داشته باشد. هر گروه (9


