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نام پروژه

(سهامي خاص

اوجام خذمات مطايرٌاي ي وظارت كارگاَي در طرح كك سازي ي پااليص قطران زروذ

كارفرما

ضركت تُيٍ ي تًليذ مًاد معذوي ايران
از سال  – 7887خاتمٍ يافتٍ

زمان انجام كار

بروامٍريسي ي كىترل پريشٌ
 -7تُيٍ بروامٍ زماوبىذي عمليات مُىذسي ي اجرايي
 -2تُيٍ جذايل ماَاوٍ عمليات اجرايي ي مُىذسي
 -8كىترل ميسان عمليات اجرايي (پيطرفت كار)
 -4ارائٍ گسارضات پيطرفت ي مطكالت بػًرت ماَاوٍ بٍ كارفرما

شــرح مختصري از پروژه انجام شده

 -5اعالم اخطار ي ارائٍ راَكار بٍ پيماوكاران جُت جلًگيري از تأخير پريشٌ
مُىذسي
 -7بررسي وقطٍَاي اجرايي طراحي بٍ لحاظ امكان اجرا ي ارائٍ راَكار رفع مطكالت
 -2كىترل مطخػات تجُيسات ي مػالح با وقطٍَا ي اطالعات طراحي
 -8وظارت بر عمليات حمل تجُيسات ي مػالح
 -4وظارت بر عمليات وػب تجُيسات ي احذاث ابىيٍ ي تطبيق با اطالعات طراحي
 -5وظارت بر عمليات راٌاوذازي ياحذَا ي تجُيسات
 -6حضًر فعال در جلسات َماَىگي با كارفرما ي پيماوكاران ي ساير عًامل پريشٌ جُت رسيذگي
كارگاَي بٍ مسائل ي مًاوع عمليات اجرايي
 -7بررسي كارگاَي ي ارائٍ گسارش مقذماتي در خػًظ كمبًد يا وقايع احتمالي وقطٍَا يا دستًر
كارَا كٍ مًجب تأخير در عمليات اجرايي ميگردوذ ي ارائٍ راَكار مىاسب
 -8ارزيابي پيماوكاران اجرايي بٍ لحاظ كميت ي كيفيت تجُيسات
 -9ارزيابي پيماوكاران اجرايي بٍ لحاظ كميت ي كيفيت پرسىل
 -71بررسي احجام ي كيفيت كارَاي اوجام ضذٌ ي تأييذ غًرت مجالس مربًطٍ
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 -77بررسي غًرت يضعيت ديرٌاي پيماوكاران ي اعالم آن بٍ كارفرما
 -72بررسي گسارضات تأخيرات پيماوكار ي اعالم وتيجٍ مبىي بر مجاز يا غير مجاز بًدن آوُا
ايمىي
 -7بررسي دستًرالعملَاي ايمىي كارگاَي
 -2وظارت بر استفادٌ پرسىل از تجُيسات ايمىي ي حفاظت ضخػي
 -8وظارت بر استفادٌ ايمه از ماضيهآالت ي مػالح
 -4وظارت بر رفت ي آمذ يسايل وقليٍ ي ماضيهآالت
 -5وظارت بر رعايت ضرايط ايمىي تخليٍ مًاد ي تجُيسات
 -6اعالم مًارد عذم رعايت ايمىي بٍ پيماوكاران ي كارفرما ي تًقف عمليات تا زمان رفع مطكل ايمىي
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