
 

 « بـسمـه تعـالـی »

 

 (کارشناس ارشد مهندسی مدیریت و ساخت)        مهندس امین فاضلی 

 ["دانش اندازه گیری"گروه مهندسین               ]
 

 :به شرح ذیل می باشد مهندسی و فنی خدمات ارائه ◄  

 با توجه به نقشه های اجرایی تهیه هتره و برآورد پروشه های ػورانی

 های هوقت و قطؼی پروشه و اػوال شرایط ػووهی و خصوصی پیواى تهیه صورت وضؼیت

 … صورتوجالس و تهیه و تنظین صورت وضؼیت با استفاده از دستورکارها،

 دیف های ستاره دار و کار جدید در فهرست بها ابنیهتهیه ر

 در سطح کلی و تفصیلی (WBS) تهیه ساختار شکست پروشه

  (W.F) وزنی فؼالیت های پروشه تهیه درصد

 تهیه برناهه زهانبندی انواع پروشه

  PMS روزرسانی و هحاسبه درصد پیشرفت واقؼی پروشه بر اساسب

 تهیه گسارشات کارکرد هاهیانه، هفتگی و روزانه

  تهیه انواع گسارشات پیشرفت پروشه تهیه انواع گسارشات تحلیلی پروشه

  (S-curve) تهیه نوودارهای پیشرفت پروشه

  ...و انجام دیگر خدهات دفتر فنی پروشه... 
 

 : خدمـات آموزشـی ◄  

 P.M.Iآهوزش هتره، برآورد هسینه، تجسیه و آنالیس هنابغ و هصالح و استاندارد هدیریت هسینه و برآورد 

 Microsoft.Project ،Excel ،WBS.Chart.Proهدیریت و کنترل؛ پروشه ، هصالح و هسینه با نرم افسار 
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✉
)

اطالعات پایِ ◄

ؽْز
گزگبى

ًَع داًؾگبُ
آساد اعالهی

Excel

تْیِ عبختبرؽىغت 
 ُ (WBS)پزٍص

(Project Management)
هذیزیت دفتزفٌی

تْیِ هتزُ، ریشهتزُ ٍ 
ثزآٍرد ّشیٌِ ّبی پزٍصُ

تٌظین 
ِ سهبًجٌذی ٍ  ثزًبه

هذیزیت سهبى

هْارت ّا ◄

M.S.ProjectAutoCad

تْیِ دعتَرالؼول ثبسرعی ٍ وٌتزل

اعتبى
گلغتبى

(QCPlan)ویفیت اجزای عبختوبى

هذیزیت ٍ وٌتزل هذیزیت پزٍصُ
وبرگبُ

هذیزیت هصبلح ٍ تجْیشات

بـسـمــه تـعــالـی

اطالعات شغلی ◄

ٍضؼیت اؽتغبل

گزایؼ
هٌْذعی هذیزیت ٍ عبخت

آخزیي همطغ تحصیلی
وبرؽٌبعی ارؽذ

جٌغیت
هزد

سثبى ػزثی

زباى ّای خارجی ◄

سثبى اًگلیغی

حذالل حمَق درخَاعتی
آهبدُ ّوىبری ریبل30.000.000

اطالعات تحصیلی ◄

amin_civil_eng64@yahoo.com امین افضلی میان آباد
     0939 - 718 - 7318 مدیریت و ساخت –کارشناس ارشد مهندسی عمران 

www.measuring-knowledge.irگزگبى- اعتبى گلغتبى 

Etabs Word

تْیِ ٍ تٌظین 
صَرت ٍضؼیتْب

تٌظین گشارؽبت 
رٍساًِ ٍ هبّبًِ 

وبرگبّی

آهبدُ ثِ وبر در
ول وؾَر

رؽتِ تحصیلی
هٌْذعی ػوزاى

ًبم داًؾگبُ
ػلَم ٍ تحمیمبت هبسًذراى

ٍضؼیت تبّل
هجزد

عبل تَلذ
1364

ٍضؼیت عزثبسی
پبیبى خذهت

PowerPoint

تْیِ گشارػ پیؾزفت 
فیشیىی پزٍصُ

http://www.measuring-knowledge.ir/


تْیِ فبیلْبی 
Excelوبرثزدی تحت 

آؽٌبیی ثب ًؾزیبت، 
...آئیي ًبهِ ّب ٍ

آؽٌبیی ثب فْبرط ثْب ٍ 
ثخؾٌبهِ ّبی هزتجط

آؽٌبیی ثب فزآیٌذ 
اجزای عبختوبًْب

آؽٌبیی ثب تىٌَلَصی ّب ٍ 
رٍؽْبی ًَیي عبخت

آؽٌبیی ثب هجبحج همزرات هلی 
عبختوبى

تٌظین 
ّبی  لزارداد

آؽٌبیی ثب هٌْذعی 
ارسػ

رٍؽْبی تزهین، تؼویز ٍ 
تمَیت عبختوبًْب

رٍؽْبی ثْغبسی ٍ 
همبٍهغبسی عبختوبًْب

اداهـِ هْارت ّا ◄

Wordگَاّیٌبهِ هْبرت تبیپ وبهپیَتزی ثب ًزم افشار Etabsتحلیل ٍ طزاحی عِ ثؼذی عبسُ ّب ثب ًزم افشار 

2 درجICDLِگَاّیٌبهِ هْبرت وبر ثب وبهپیَتز 

هذارک ، گَاّیٌاهِ ّا ، دٍرُ ّای آهَزشی ◄

(Visual Testing)ثبسرعی چؾوی جَػ M.S.Projectهذیزیت ٍ وٌتزل پزٍصُ ثب ًزم افشار 

(گلستاى)ٍاحذی هسکي هْر شْر دلٌذ370احذاث هجوَعِ -  شرکت ایتًک صىعت زمان

هغئَل دفتزفٌی

 1391/01

1392/08

...اجزای عبختوبًْبی هغىًَی ثب عیغتن لبلت تًَلی • 

سَابق کاری ◄

هَلؼیت ؽغلی

:تبریخ ؽزٍع ثِ وبر

تبریخ اتوبم ّوىبری

ُ ّبی دردعت ثزرعی ّیئت هذیزُ ؽزوت • ...هتزُ ٍ ثزآٍرد پزٍص

ؽزح هغئَلیتْب ٍ 
تَضیحبت

(در دٍراى خذهت سربازی) سپاٌ پاسذاران اوقالب اسالمی (ع) مُىذسی امام جًاداالئم45ٍگريٌ 

دفتزفٌیهَلؼیت ؽغلی

...اػوبل ًظبرت ٍ وٌتزل ثز فؼبلیتْبی تین هٌْذعی جْت ًظبرت ثز اجزای وبر •

ُ طجك ثزًبهِ سهبًجٌذی، صَرتجلغبت، دعتَرالؼولْب ٍ • ...ثزًبهِ ریشی، ًظبرت ٍ وٌتزل پزٍص

...تْیِ صَرت ٍضؼیت، گشارػ پیؾزفت فیشیىی پزٍصُ، هىبتجبت اداری، صَرتجلغبت ٍ •

...ًظبرت ٍ ثزرعی اجزای وبر طجك ًمؾِ ّب ٍ دیتیلْب ٍ درصَرت ًیبس اصالح ٍ یب تْیِ ًمؾِ درحیي عبخت •

ُ لجل اس اجزا ٍ ارائِ لیغت هصبلح هَردًیبس • ...هتزُ ٍ ثزآٍرد هبلی هزاحل هختلف پزٍص

1389/10:تبریخ ؽزٍع ثِ وبر

1390/09تبریخ اتوبم ّوىبری

ؽزح هغئَلیتْب ٍ 
تَضیحبت

...فؼبلیت در ثخؼ طزاحی ٍ ًظبرت لغوت دفتزفٌی •

..ًظبرت ثز اجزای عبختوبًْب •

..طزاحی، هتزُ ٍ ثزآٍرد عبختوبًْبی دردعت الذام پبدگبى •

ِ ثزداری، راّغبسی، آثٌوب، پل آثگذر ٍ • ..در هٌطمِ هزسی اعتبى عیغتبى ٍثلَچغتبى... اجزای ػولیبت ًمؾ

ِ ّب در هٌطمِ هزسی اعتبى عیغتبى ٍثلَچغتبى • ..ًظبرت ثز اجزای عبخت آة ثٌذاى در ػزض هغیز رٍدخبً

...ًظبرت ثز اجزای دیَارّبی حبئل ٍسًی درطَل هغیز جبدُ در هٌطمِ هزسی اعتبى عیغتبى ٍثلَچغتبى •

وبر ثب وبهپیَتز ٍ 
ًزم افشارّبی ػوَهی



اداهـِ سـَابـق کـاری ◄

...تْیِ صَرت ٍضؼیت پیوبًىبراى، ًظبرت ثز حغي اًجبم وبر آًْب ٍ تٌظین صَرتجلغبت، گشارػ وبر ٍ •

...تْیِ، ثزرعی ٍ تٌظین اعٌبد هٌبلصِ جْت حضَر در هٌبلصبت •

(گلستاى)احذاث هجوَعِ ٍرزشی داًشگاُ پیام ًَر شْرستاى کردکَی  - ابىیٍ گستر مبىا شرکت پیواًکاری

هغئَل وبرگبُهَلؼیت ؽغلی

ؽزح هغئَلیتْب ٍ 
تَضیحبت

...اػوبل ًظبرت ٍ وٌتزل ثز فؼبلیتْبی اجزایی وبرگبُ •

ُ طجك ثزًبهِ سهبًجٌذی، صَرتجلغبت، دعتَرالؼولْب ٍ • ...ثزًبهِ ریشی، ًظبرت ٍ وٌتزل پزٍص

تْیِ ٍ تٌظین صَرت ٍضؼیت وبروزد پیوبًىبراى، صَرت ٍضؼیت هَلت پزٍصُ، گشارػ پیؾزفت  •
...فیشیىی پزٍصُ، گشارؽبت رٍساًِ ٍ هبّبًِ وبرگبُ، هىبتجبت اداری، صَرتجلغبت ٍ

ًظبرت ٍ ثزرعی اجزای وبر طجك ًمؾِ ّب ٍ دیتیلْب ٍ درصَرت ًیبس اصالح ٍ یب تْیِ ًمؾِ درحیي  •
...عبخت

ُ لجل اس اجزا ٍ ارائِ لیغت هصبلح هَردًیبس ٍ هذیزیت ٍ وٌتزل  • هتزُ ٍ ثزآٍرد هبلی هزاحل هختلف پزٍص
...هصبلح هَرداعتفبدُ ٍ تْیِ هغتٌذات جْت جلَگیزی اس اتالف هصبلح هصزفی

(گلستاى)احذاث هجوَعِ اداری ٍ ٍرزشی خاًِ ٍالیبال شْرستاى گٌبذ-   آب بىذ پی جايیذشرکت پیواًکاری

هغئَل دفتزفٌیهَلؼیت ؽغلی

1393/08:تبریخ ؽزٍع ثِ وبر

(گلغتبى)ثبًه هْز التصبد ؽْزعتبى گٌجذ - 
عٌگ وبری، ًوبی وبهپَسیت، وبرّبی چَثی، : اجزا ٍ ًظبرت ثز اجزای ػولیبت ًبسن وبری ثصَرت هذیزیت پیوبى ؽبهل

...تبعیغبت هىبًیىی ٍ ثزلی ٍ

...حضَر در هٌبلصبت، تْیِ ٍ تٌظین اعٌبد هٌبلصِ، هتزُ ٍ ثزآٍرد ػولیبت اجزایی •

...تْیِ ٍ تٌظین لزارداد، صَرتجلغبت، صَرت ٍضؼیت، گشارػ وبر، هىبتجبت اداری ٍ •

1394/07تبریخ اتوبم ّوىبری

قائـم سـازان مُـر تـًران

هذیز پزٍصُهَلؼیت ؽغلی

1393/08:تبریخ ؽزٍع ثِ وبر

1394/02تبریخ اتوبم ّوىبری

ؽزح هغئَلیتْب ٍ 
تَضیحبت

..هغئَل وبرگبُ ػوزاًی احذاث عَلِ ٍرسؽی، هَتَرخبًِ، هحَطِ عبسی داًؾگبُ پیبم ًَر •

1394/05:تبریخ ؽزٍع ثِ وبر

1394/04تبریخ اتوبم ّوىبری

ؽزح هغئَلیتْب ٍ 
تَضیحبت

ُ ّبی • :هذیزیت، وٌتزل، ًظبرت، ثزًبهِ ریشی ٍ هغئَل اجزای فؼبلیتْبی پیوبًىبری ؽزوت در پزٍص

(گلغتبى)هجتوغ تجبری رٍیبل ؽْزعتبى گزگبى  -  
...دفتز فزٍػ هجتوغ (...اجزای آعتز ثذًِ ثب اًذٍد گچ ٍ اجزای وفپَػ ثب عزاهیه ٍ)اجزای ػولیبت ًبسن وبری 

..(گلغتبى)هجوَػِ ٍرسؽی داًؾگبُ پیبم ًَر ؽْزعتبى وزدوَی   - 
هؾبروت ثب ؽزوت اثٌیِ گغتز هجٌب؛ در عبخت، اجزا ٍ تبهیي هصبلح اجزای عمف عَلِ ٍرسؽی ثب عبًذٍیچ پبًل ٍ 

3DPanelدیَار 

ثغتزعبسی، هؼ ثٌذی، ثتي ریشی، )وفغبسی: اجزای ػولیبت عفت وبری ٍ ًبسن وبری ثصَرت پیوبًىبری ؽبهل
...، تیغِ ثٌذی داخلی، جذٍل وؾی، پیبدُ رٍ ٍ(وفپَػ هَسائیه



بْسازی بٌا ٍ دکَراسیَى داخلی ساختواى - آرا برج ظفرشرکت پیواًکاری 

هذیز پزٍصُهَلؼیت ؽغلی

1394/11:تبریخ ؽزٍع ثِ وبر

فعالیت َا ي  پريژٌ َای شخصی

-  -  -  هَلؼیت ؽغلی

1391:تبریخ ؽزٍع ثِ وبر

1395/04تبریخ اتوبم ّوىبری

ؽزح هغئَلیتْب ٍ 
تَضیحبت

...اػوبل ًظبرت ٍ وٌتزل ثز فؼبلیتْبی اجزایی وبرگبُ •

...ثزًبهِ ریشی ٍ تبهیي هصبلح ٍ ًیزٍی اًغبًی، ًظبرت ٍ وٌتزل ػولیبت اجزایی  •

...تْیِ ٍ تٌظین صَرت ٍضؼیت وبروزد پیوبًىبراى، گشارػ رٍساًِ ٍ هبّبًِ وبر، هىبتجبت اداری، صَرتجلغبت ٍ •

(گلستاى)احذاث ّتل ٍ هجتوع تجاری پارتیا شْرستاى گرگاى  - مُىذسیه مشاير تذبیر عمران ایراویانشرکت 

هغئَل وٌتزل پزٍصُهَلؼیت ؽغلی

1396/06:تبریخ ؽزٍع ثِ وبر

-  -  -   تبریخ اتوبم ّوىبری

ؽزح هغئَلیتْب ٍ 
تَضیحبت

...تْیِ عبختبرؽىغت وبر ٍ تذٍیي ثزًبهِ سهبًجٌذی پزٍصُ •

ُ طجك ثزًبهِ سهبًجٌذی، صَرتجلغبت، دعتَرالؼولْب ٍ • ...ثزًبهِ ریشی، ًظبرت ٍ وٌتزل پزٍص

...تْیِ ٍ تٌظین گشارػ پیؾزفت فیشیىی پزٍصُ، گشارؽبت رٍساًِ ٍ هبّبًِ وبرگبُ، صَرتجلغبت ٍ •

ُ ثزای ّز دٍرُ عِ هبِّ ٍ هذیزیت هغتٌذات وبرگبّی • ...تٌظین الیحِ تبخیزات پزٍص

...هذیزیت ٍ وٌتزل ٍ ثزًبهِ ریشی هٌبثغ اًغبًی پزٍصُ •

-  -  -  تبریخ اتوبم ّوىبری

، عبسُ ثب اعىلت ثتٌی(عِ طجمِ رٍی پیلَت)اجزای عبختوبى هغىًَی  •

هذیزیت ٍ ًظبرت ثز اجزای عبختوبًْبی هغىًَی ؽخصی ثِ صَرت ّوىبری ثب اًجَُ عبساى ثِ ػٌَاى  •
هغئَل وبرگبُ،

هؾبٍرُ ٍ ّوىبری ثب پیوبًىبراى  در آًبلیش ٍ ثزآٍرد ّشیٌِ ٍ پیؾٌْبد لیوت ٍ تٌظین اعٌبد هٌبلصِ جْت  •
..حضَر در هٌبلصبت ػوزاًی

هتزُ ٍثزآٍرد  -  ّشار لیتزی جْت اجزا در هٌطمِ سلشلِ سدُ تجزیش40طزاحی ٍ هتزُ ٍثزآٍرد هخشى ) •
ُ ّبی عبختوبًی هغىًَی ٍ اداری وؾَر ػزاق در ؽْزّبی هتزُ ٍ  - ...ارثیل، وزوَن، وزثال ٍ: پزٍص

ُ ّبی هغىي هْز طزاحی ٍ هتزُ ٍثزآٍرد عبختوبًْبی -  ثزآٍرد هحَطِ عبسی ٍ دیَارچیٌی هحَطِ پزٍص
(...هختلف ؽخصی ٍ

آهَسػ هتزُ ٍ ثزآٍرد ٍ صَرت ٍضؼیت ًَیغی ثصَرت ثزگشاری والعْبی خصَصی  •

  جْت ارائِ خذهبت هٌْذعی ٍ اًتؾبر www.measuring-knowledge.ir: هذیزیت ٍثغبیت  •
...هحتَاّبی آهَسؽی ٍ ًزم افشارّبی وبرثزدی

هذیزیت فزٍؽگبُ ایٌتزًتی هحصَالت داًلَدی ؽبهل هجوَػِ فبیلْب ٍ ًزم افشارّبی آهَسؽی ٍ   •
www.measuring-knowledge.sellfile.ir: وبرثزدی هٌْذعیي

ؽزح هغئَلیتْب ٍ 
تَضیحبت

اداهـِ سـَابـق کـاری ◄
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تَضیحات  ◄

 فعالیت اجرایی خَد را آغاز ًوَدم ٍ در ایي سالْا تَاًستن فعالیتْای علوی ٍ 1391ایٌجاًب از ابتذای سال 

تخصصی خَد را گسترش دّن ٍ بِ تجربیات ارزشوٌذی در کارّای اجرایی، هذیریت پرٍشُ ٍ کارگاُ، 

ِ ّای پرٍشُ ٍ فعالیتْای هرتبط با دفاترفٌی ٍ ًظارت کارگاّی دست یابن .هذیریت کارگاُ ٍ کٌترل ّسیٌ

سَابق علوی، پصٍّشی ٍ آهَزشی ◄

ای فَالدی"گزدآٍری ٍ تذٍیي  ● ..ٍ اًتؾبر آى در ٍثغبیت ؽخصی "دستَرالعول بازرسی ٍ کٌترل کیفیت اجرای ساختواًْ

.ٍ اًتؾبر آى در ٍثغبیت ؽخصی "اصَل صَرت ٍضعیت ًَیسی براساض فصَل فْرستبْای ابٌیِ"تذٍیي هجوَػِ جشٍات آهَسؽی  ●

 - صَرت ٍضؼیت ًَیغی - هتزُ ٍ ثزآٍرد - تجشیِ ثْبی ردیفْبی فْبرط ثْب] Excelتْیِ ثزًبهِ ّب ٍ ًزم افشارّبی هٌْذعی تحت ًزم افشار  ●
[...جذاٍل ٍ فزهْبی وبرثزدی وبرگبّی ٍ - (..., WPS, PQR)فزهْبی ثبسرعی جَػ  -لیغتَفز 

..تْیِ هجوَػِ ّبی ًزم افشاری ٍ وبرثزدی در سهیٌِ ّبی هختلف هٌْذعی ٍ ارائِ آًْب در ٍثغبیت ؽخصی ●

صَرت ٍضؼیت ًَیغی ٍ وبرّبی دفتزفٌی- تذریظ خصَصی هتزُ ٍ ثزآٍرد  ●

..در همطغ وبرؽٌبعی ارؽذ " ٍ شرایط قاًًَی آىBOTقرارداد "پضٍّؼ پیزاهَى  ●

ا"پضٍّؼ پیزاهَى  ● سازی لرزُ ای ساختواًْ ..در همطغ وبرؽٌبعی ارؽذ "رٍشْای ْب

ا"پضٍّؼ پیزاهَى  ● ..در همطغ وبرؽٌبعی ارؽذ "هَاد هَرد هصرف در ترهین ٍ تعویر ساختواًْ

ای بتٌی" ارائِ عویٌبر ثب ػٌَاى ● ُ ای ساختواًْ سازی لرز ُ ّای ْب .در همطغ وبرؽٌبعی ارؽذ "بررسی ٍ هقایسِ فٌی ٍ اقتصادی شیَ
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  :     مـعــرفـی حـرفــه

 ظبزهبًی اظڀ کِ هڀصذیبى آًْب ڀحڀ ًظبرڀ کلی هبفَق اًجبم اهَر هرثـَط ثـِ ظڀْبيپ یرًذُگایي ػٌَاى در ثر

 هخڀلف رٍشّبيپ ، ّذایڀ ٍکٌڀرل فؼبليڀْبي در ثخؽْبي هڀرُ ٍ ثرآٍرد را در ًگیثرًبهـِ ریسي، ظبزهبًذّی ، ّوبُ

 اًعبًی، ّسیٌِ ٍ اػڀجبراڀ هبلی ٍ زهبى هَرد ًيبز جْڀ اًجبم یرٍيؼـبهل ظـٌجػ ٍ ثـرآٍرد هيـساى هصبلح ، ى

 هصبلح، ًيرٍي اًعبًی ٍ زهبى صرف یريگ ٍ ثرًبهِ ریسي جْڀ اظڀفبدُ ثْيٌِ از هٌبثغ هَجَد، ثـرآٍرد ٍ اًذازُ رٍشُپ

 ، هؽبرکڀ در هَرد ٍ ڀکويل فرهْبي هرثـَط ٍ ارائـِ ڀحليلْبي الزم درّرزارؼبڀگ ّب ٍ ڀْيِ رٍشُپ ایبىپؼذُ در 

 .ڀْيِ اظٌبد هٌبلصِ ٍ ًظبیر آى را ثرػْذُ دارًذ
 

مهارتهای 

عمومی این 

 حرفه

 آؼٌبیی کبهل ثب هؽخصبڀ فٌی ٍ ًمؽِ ّبي اجرایی- 

 رٍشُ ّبي هَرد فؼبليڀ ؼرکڀپآؼٌبیی ثب اصَل هڀرُ ٍ ثرآٍرد در - 

 رٍشُ ّبي فٌی ٍ هٌْذظی در ثخؽْبي عراحی، هؽبٍرُ ٍ ًظبرڀپآؼٌبیی ثب اصَل ٍ ضَاثظ هرڀجظ ثب اجراي - 

 یَڀر ٍ اظڀفبدُ از ًرم افسارّبي ڀخصصی هڀرُپآؼٌبیی کبهل ثب کبم- 

 

مهارتهای 

تخصصی 

 این حرفه

 ڀَاًبیی ّبي رٌّی ٍ ػلوی الزم در اًجبم هحبظجبڀ هَرد ًيبز ثرخَرداري از- 

 یري از اظٌبد، هذارن، ًمؽِ ّب ٍ هؽخصبڀ فٌیگڀَاًبیی کبفی در ثْرُ - 

 ریسي، ثخؽٌبهِ ّب ، آًبليس ليوڀْب، ڀْيِ ٍ ڀٌظين اظٌبد هٌبلصِ فْبرض ثْبي ظبزهبى هذیریڀ ٍثرًبهِ آؼٌبیی کبهل ثب- 

 رٍشُپیؽرفڀ پآؼٌبیی کبفی ثب اصَل هذیریڀ ٍ ثرًبهِ ریسي ٍ ڀَاًبیی ثرًبهِ ریسي ٍ کٌڀرل - 

 رٍشُ ثغَر ّوسهبىپًذ چرٍشُ ّبي ثسرگ ٍ یب پڀَاًبیی اًجبم فؼبليڀْبي هڀرُ در - 

 یؽرفڀ کبرپ در همبعغ رٍشُ ٍ یبپایبى پیري آًْب در گ ًيرٍي اًعبًی، ّسیٌِ ٍ اػڀجبراڀ هبلی ٍ اًذازُ ڀَاًبیی ثرآٍرد هصبلح،- 

 ُیچيذپرٍشُ ّبي ثسرگ ٍ پڀَاًبیی ادارُ اهَر هڀرُ ٍ ثرآٍرد در ظبزهبًْبي ثسرگ ٍ - 

 یذُ ّوراُ ثب هحبظجبڀ فٌی دليكچيپزاؼبڀ ڀحليلی الزم ، ڀْيِ صَرڀ ٍضؼيڀْبي گڀَاًبیی ڀْيِ - 

 ڀري در ثخػ هڀرُ ٍ ثرآٍردپيَڀعلظ در عراحی ًرم افسارّبي کبم- 

 ُیچيذپرٍشُ ّبي ثسرگ ٍ پڀعلظ ثِ اصَل هذیریڀ ٍ ڀَاًبیی اًجبم هذیریڀ حرفِ اي در - 
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شـرح 

وظایـف 

کلـی این 

 حـرفه

 حضَر هرڀت در هحل کبر ٍ در یبفڀ ٍ ڀٌظين ثرًبهِ کبر رٍزاًِ- 

 ظبیر  الزم ثبٌّگیّوـب  ٍ اًجبم یػ ًيبزّب ٍ اعالػبڀ هَردًيبز ثراي ّر هرحلِ از کبرپدریبفڀ ثرًبهِ کبر ٍ ڀؼييي - 

 خذهبڀ هراحل هخڀلف کبر یب اًجبم لعوڀی از ؼرح رٍشُپهَردًيبز ّر  کبرؼٌبظبى هرثَعِ جْڀ جوغ آٍري اعالػبڀ

 الزم رٍشُ ٍ اًجبم ثررظی ّب ٍ هغبلؼبڀپرٍشُ ّب ثوٌظَر اًجبم ثبزدیذّبي هحلی ازهَلؼيڀ پهراجؼِ ثِ هحل اجراي - 

 فٌی ٍ زارؼبڀگ ٍ اعالػبڀ ٍ ڀْيِ  اًْبي ریرثظ ثوٌظَر هغبلؼِ، ثررظی ٍ جوغ آٍري آهبرگهراجؼِ ثِ ظبزهبًْب ٍ ار- 

 ڀَجيْی الزم

 زیٌِ هٌبظت از اثؼبد هخڀلفگزیٌِ ّبي لبثل هغبلؼِ ٍ اًڀخبة گڀؼييي ٍ ثررظی ٍ ارزیبثی کليِ - 

 الزم زارؼب ڀ ڀَجيْیگآٍري ؼذُ ٍ ڀجسیِ ٍ ڀحليل آًْب ٍ ڀْيِ  ایِ جوغپثٌذي اعالػبڀ  ثررظی ٍارزیبثی ٍ جوغ- 

 زارؼبڀ رٍزاًِ ٍ هبّبًِگزاؼبڀ هراحل هخڀلف عرحْب ٍ ڀْيِ گًظبرڀ ٍ هؽبرکڀ در ڀْيِ ٍ ڀٌظين - 

زارؼْبي حبصلِ از هغبلؼبڀ هرحلِ لجل، ڀؼيـيي کوجَدّـب ٍهغبلؼـبڀ ٍ گثبزثيٌی ٍ هرٍر اعالػبڀ ، ًمؽِ ّب ٍ - 

 ڀکويلی هَردًيبز ٍ هؽبرکڀ در جوغ آٍري اعالػبڀ ڀکويلی ثب ّوکبري لعوڀْبي ریرثظ اعالػـبڀ

 ؼرکڀ در جلعبڀ، دٍرُ ّب ٍ ظويٌبرّبي آهَزؼی ڀخصصی عجك دظڀَر هبفَق- 

یـؽرفڀ پـسارغ از هيـساى گي ثب کبرفرهب یب کويڀِ فٌی ٍ یب هبفَق ثوٌظَر ارائِ گؼرکڀ در جلعبڀ ّوبّي- 

 ڀَجيِ عرح درصَرڀ لسٍم ٍ اًجبم ثررظی ّب ٍ هؽَرڀ ّبي الزم هغبلؼـبڀ ٍ یـب

 ٍة ٍظبیف ڀخصصی هحَلِچارچرٍشُ ّب ٍ صَرڀ ٍضؼيڀْب در پڀْيِ ٍ ڀکويل هذارن ٍ اظٌبد هرثَط ثِ - 

 رظڀی ٍ ّوکبري در رفغ هؽکالڀ آًْبپرظٌل ڀحڀ ظرپکٌڀرل کبرّبي دردظڀ الذام - 

 رٍشُ ثوٌظَر اًجبم هڀرُ ٍ ثرآٍردپیري دریبفڀ ًمؽِ ّب ٍ هؽخصبڀ فٌی هرثَط ثِ ّر گيپ- 

 زاغ هغبیرڀْبي احڀوبلی ثِ هعئَل هرثَعِگکٌڀرل ًمؽِ ّب ٍ - 

 لسٍم ّب ثراظبض اظڀبًذاردّبي داخلی ٍ ثيي الوللی ٍ ڀصحيح هؽخصبڀ فٌی درصَرڀ رٍشُپثررظی هؽخصبڀ فٌی - 

 رٍشُ ثِ هٌظَر ڀؼييي لبثليڀ اجرا ٍ الڀصبدي ثَدى آًْبپًظبرڀ ٍ هؽبرکڀ در ثررظی ٍ ڀجسیِ ٍ ڀحليل فٌی هٌْذظی - 

 ثررظی عرحْب ٍ در صَرڀ لسٍم ڀغيير در آًْب ثوٌظَر ثْجَد ، ثْيٌِ ظبزي ، ٍ ثِ لبثليڀ اجرا درآٍردى آًْب- 

 یري ڀکٌَلَشي رٍز ٍ اظڀفبدُ از هصبلح ٍ لَازم جذیذ ٍ هٌبظجڀرگیؽٌْبداڀ الزم ثِ هٌظَر ثکبرپارائِ - 

ردازغ ؼذُ ازهحبظـجبڀ ثـرآٍرد پرٍشُ در رایبًِ ٍ دریبفڀ ليعڀْبي پًغبرڀ ٍ کٌڀرل ثر ٍارد ًوَدى اعالػبڀ - 

 رٍشُپّسیٌِ ّبي هرثَط ثِ ّر  جسئيـبڀ ٍ

ـرٍشُ ثراظـبض حجـن ریـبلی پًظبرڀ ٍ هؽبرکڀ در ڀْيِ ٍ ڀذٍیي ثرًبهِ زهبًجٌذي جْڀ اًجبم هراحل هخڀلف - 

 رؼڀِگڀجرثيبڀ  ـرٍشُ ٍپ

 رٍشُ، ثبزدیذ از هحل ٍ آًبليسّبي هَارد خبؾپثرًبهِ ریسي، ًظبرڀ ٍ الذام ثِ هٌظَر هراجؼِ ثِ هحل اجراي - 

 ي ّبي فرٍغگ دریبفڀ ثْبي الالم هَردًيبز از ثبزار ، ؼرکڀْب ٍ ًوبیٌذیگيريپ- 

 رٍشُ ثراظبض هڀرُ ٍ ثرآٍرد اًجبم ؼذُ جْڀ ارائِ ثِ کبرفرهبپًظبرڀ ٍ هؽبرکڀ در ڀْيِ اظٌبد هٌبلصِ ثراي ّر - 

 ثَدجُِ ٍ ثرًبم اظٌبد هٌبلصِ ازعرف کبرفرهب یب ظبزهبى ي ثِ اؼکبل یب ایراداڀ ٍارد ثرگرظيذ ّوکبري در ًظبرڀ ٍ- 

 الڀفبٍڀ ٍضؼيڀْبي هبثِ صَرڀ ڀؼذیل ٍ لغؼی، کٌڀرل صَرڀ ٍضؼيڀْبي هَلڀ، ي ٍگّوکبري دررظيذ ًظبرڀ ٍ- 

 یوبًکبراىپ
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ادامـه شـرح 

وظایـف 

کلـی این 

 حـرفه

یوبًکبراى ٍ کبرفرهبیبى ٍ ارظبل لراردادّبي پًظبرڀ ٍ هؽبرکڀ در ڀْيِ ٍ ڀٌظين لراردادّبي الزم جْڀ اًؼمبد ثب - 

 ظبزهبى هذیریڀ ثرًبهِ ٍثَدجِ ثِ هٌظَر ڀأیيذ هٌؼمذُ ثِ

  ثب کبرفرهب یب کبرؼٌبظبى داخل ؼرکڀ ثِ هٌظَر ثررظی ٍ ڀٌظين لراردادّب ٍ اظٌبد هٌبلصًِگیؼرکڀ در جلعبڀ ّوبُ- 

زارغ ڀحليلی هَردًيبزاز فؼبليڀْبي هڀرُ ٍ ثرآٍرد اًجبم ؼـذُ ٍ ارائـِ ثـِ گًظبرڀ ٍ ّوکبري در ڀْيِ ٍ ڀٌظين - 

 هرثَعِ رظـڀپظر

دریبفڀ اعالػبڀ هَردًيبز درخصَؾ هغبلؼِ ٍ ثرًبهِ ریسي ثوٌظَر اًجبم هغبلؼبڀ ٍ هحبظـجبڀ ثـب ڀَجـِ ثـِ - 

 رٍشُپیْبي گیصٍ اّـذاف ٍ

 رٍشُ ثِ هٌظَر اًجبم هڀرُ ٍ ثرآٍردپدریبفڀ ًمؽِ ّب ٍ هؽخصبڀ فٌی هرثَط ثِ اًجبم - 

 . . .ًظبرڀ ٍهؽبرکڀ در ڀْيِ صَرڀ ٍضؼيڀْب، دظڀَرکبرّب، ًمؽِ ّب، ازثيلڀْب ٍ - 

 یؽرفڀ کبر ثب صَرڀ ٍضؼيڀْبي ڀْيِ ؼذُ ٍ ثذظڀ آٍردى ليوڀ ڀوبم ؼذُپهمبیعِ هيساى - 

 یؽرفڀ کبرپرٍشُ ٍ همبیعِ ًمؽِ ّب ٍ صَرڀ هجبلط ثب پًظبرڀ ثر اجراي - 

 ّوکبري در ڀْيِ ٍ ڀذٍیي ٍ کٌڀرل ثرًبهِ زهبًجٌذي ڀْيِ ؼذُ ٍ هغبثمڀ کبرّبي اًجبم ؼذُ ثب آًْب- 

 ثرآٍرد ليوڀْبي ًْبیی درهٌبلصبڀ ٍ ڀؼييي ليوڀ ًْبیی- 

 ّوکبري درڀْيِ اظٌبد ًْبیی هٌبلصِ- 

 رٍشُپّوکبري در ڀجسیِ ٍ ڀحليل عرحْب ٍ هؽخصبڀ فٌی ًمؽِ ّب ٍ ارائِ کن ّسیٌِ ڀریي رٍغ عراحی ٍ هحبظجِ - 

 رٍشُپثرآٍرد هيساى ٍ ًَع هصبلح هَرد ًيبز در ّر هرحلِ از - 

 کٌڀرل صَرڀ ٍضؼيڀْبي هَلڀ ، هبثِ الڀفبٍڀْب ٍ ڀؼذیلْبي هرثَعِ ٍ ارائِ ليوڀ جذیذ- 

 اُگثرآٍرد ٍ ڀؼييي ًيرٍي اًعبًی هَردًيبز کبر- 

 ڀْيِ صَرڀجلعبڀ جْڀ کبرّبي اجرایی ليذ ًؽذُ در لرارداد- 

 آًبليس ليوڀ ردیفْبیی کِ در فْبرض ثْبي ظبزهبى هذیریڀ ٍ ثرًبهِ ریسي هَجَد ًجبؼذ- 

 هرثَعِ هذارن ٍ ًی ًمؽِ ّب، اٍراقیگبرٍشُ ٍ هؽبرکڀ در ثبپًظبرڀ ثر هعڀٌذظبزي هراحل هخڀلف اجراي - 

 رػبیڀ کليِ آئيي ًبهِ ّب ٍ دظڀَرالؼولْبي ؼرکڀ در هَارد ڀؼييي ؼذُ- 

  در هحيظ کبریگراىرػبیڀ اصَل ایوٌی، حفبظڀی ٍ ثْذاؼڀی ثراي خَد ٍ د- 

 اًجبم ظبیر ٍظبیف هحَلِ در حذٍد ؼرح ٍظبیف- 

 

 


