
 

 

 

فؼالیت حزفِ ای در سهیٌِ ساخت ٍ ساس ٍیضگی ّا ٍ خػَغیات هتٌَػی را در تز هی گیزد. یک هذیز پزٍصُ ٍ ساخت فزآیٌذ ساخت ٍ ساس را 

 را اس آغاس تا پایاى هَرد ًظارت قزار هی دّذ.  ػالٍُ تز ایٌکِ راُ اًذاسی هی کٌذ، کلیِ فزآیٌذ ّا

 مختصری از تاریخچه این حرفه  

حزفِ هذیزیت پزٍصُ تخطی اس تاریخ ٍ گذضتِ ها را تقزیثا اس اتتذای توذى تطزیت تطکیل هی دّذ . هذیزیت هٌاتغ در دستزط تزای دستیاتی 

حزفِ در هطاغل هختلفی تِ کار هی رٍد. اغطالح هذیز پزٍصُ تِ تاسگی هَرد  تِ تْتزیي ًتیجِ ٍ خزٍجی، ّذف ًْایی یک هذیز پزٍصُ است. ایي

 استفادُ قزار گزفتِ است اها هفَْم کلی ایي ضغل اس گذضتِ ّای ٍجَد داضتِ است.

 حرفه مذیریت پروژه و ساخت چیست؟

ٍ جٌثِ ّای هختلف کار داضت. در حالی کِ افزاد اس آغاس تا پایاى ساخت ّز ًَع ساسُ، ًیاس است کِ تَجِ ٍیضُ ٍ جذاگاًِ ای تِ ٍیضگی ّا 

هتخػع تسیاری در تخص ّای هختلف استخذام هی ضًَذ، یک هذیز پزٍصُ ّوِ جَاًة ٍ تخص ّا  را هَرد ًظارت قزار هی دّذ تا ساسُ هَرد 

 شرگ ٍ یا تاخیز ّذایت کٌذ .ًظز ساختِ ضَد. یک هذیز پزٍصُ تالش هی کٌذ تا کلیِ فزآیٌذ ّای ساخت ٍ ساس را تذٍى ٍقَع هطکالت ت

 خصوصیات یک مذیر پروژه خوب در یک کارگاه ساختمانی چیست؟



 

ٍ تؼضی دیگز اس خػَغیات تِ طَر ٍیضُ ای فقط در هذیزاى پزٍصُ ٍ  تزخی اس خػَغیات تیي هذیزاى پزٍصُ در ّوِ ضاخِ ّا هطتزک است

 ساخت ٍجَد دارد:

  ِجَاًة ٍ خػَغیات کار آضٌایی داضتِ تاضذ تا اطویٌاى حاغل ضَد کِ ّوِ جَاًة یک هذیز پزٍصُ ٍ ساخت خَب تایذ تا ّو

 خاظ کار تذٍى ّیچ گًَِ ًقػی اًجام هی ضَد.

  یک هذیز پزٍصُ ٍ ساخت خَب تایذ تتَاًذ هٌاتغ اًساًی را هذیزیت کٌذ چزا کِ هوکي است ًیزٍّای هتخػع ضاغل در ّز تخص

 تاضٌذ.ایذُ ّا ٍ دیذگاُ ّای هتفاٍتی داضتِ 

 ًَِدرتوام تخص ّا ر کارگاُ ساختواًی سثة سز در گوی ّزج ٍ هزج ّایی را کِ د یک هذیز پزٍصُ ٍ ساخت هَفق تایذ تذاًذ چگ 

 هی ضَد، کٌتزل کٌذ.

ذی هَقؼیت کاری خَب ٍ تا در آه ٍقت گیز تاضذ، تا ایي حال ایي ضغل یک خستِ کٌٌذُ ٍ گاّی حزفِ هذیزیت پزٍصُ ٍ ساخت هوکي است

    درآهذ ایي ضغل تا کسة تجزتِ تیطتز افشایص در تالش ّستٌذ راّی تزای ٍرٍد تِ ایي حزفِ پیذا کٌٌذ. ایذُ آل است کِ تسیاری اس هزدم

ء هطاغل سادُ ای است کِ ًیاس تِ هی یاتذ. تا ایي کِ ایي ضغل هوکي است توام اًزصی ضوا را تگیزد ٍلی تاس ّن هذیزیت پزٍصُ ٍ ساخت جش

 تٌْا هْارت ّایی کِ تزای ایي ضغل ًیاس است  هذیزیت ٍ داضتي ضخػیتی قَی ٍ هحکن است. ًذارد.خالقیت 

ذیزیت پزٍصُ ٍ ساخت ّوَارُ در حال افشایص است ٍ در آیٌذُ ای ًشدیک ضاّذ ایي خَاّین تَد کِ تخطی اس تاسار ٍ غٌؼت َتیت ضغل ههحث

 هی دّذ.ساخت ٍ ساس را ضکل 

 


