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١ 

 

  مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی  ۳-۴-۱
 بازديد از ارايض مورد نياز جهت احداث  ساختFنهاي مورد نیاز  دانشگاه  وتهيه گزارش براي مقام مافوق  •
 تهيه و ارائه اطالعات مقدماY مورد نياز عمليات ساختWF از قبيل رشايط جغرافياR ، فرهنگي ، اجتFعي ، اقتصادي ، فيزيN و جوي  •
R انواع ابنيه اعم از آموزيش ، اداري ، رفاهي ، خدماY و... با رعايت حد نصاب ساختFنها از نظر مرتاژ و تهيه يا نظارت بر تهيه نقشه هاي اجرا •

...  
 فراهم kودن مقدمات اجراR عمليات ساختWF و طرحها پس از تائيد و انجام مطالعات الزم به منظور دعوت از پيFنكاران  •
 رچوب ضوابط مربوطه انتخاب پيFنكاران به ترتيب اولويت در چا •
 نظارت بر اجراي عمليات ساختWF و طرحها و برريس مقادير كار و صورت وضعيتهاي ارائه شده از طرف پيFنكاران  •
 تهيه فهرست مصالح مورد نياز ساختFنها و نوع و مقدار و ارائه آن قبل از رشوع كار اجراR به قسمت تداركات جهت تامw به موقع مصالح  •
 فراهم kودن امكانات كار و وسائل  و ابزار مورد نياز كارگاهها  •
 برآورد هزينه هاي عمليات ساختWF به منظور پيش بيني و تامw اعتبار الزم  •
 نظارت بر كار پرسنل تحت رسپرستي  •
 نظارت بر انجام تعم|ات و نگهداري كليه ساختFنها و تاسيسات دانشگاه •
  كارهاي عمراW دانشگاه تهيه و ارائه گزارش پيرشفت •

  
  نظارت بر طرحهای عمرانی   گروه ١-٤-٣-١
همکاری و هFهنگی در برنامه ريزي براي تامw فضــاهاي كالبدي دانشــگاه ، به منظور توســعه و گســرتش فضــاهاي فیزیکی در قالب تهیه و  •

  تدوین طرح جامع دانشگاه و ....
  انعقاد قرارداد با رشكت هاي مشاوره و پيFنكاری براي طرحهاي عمراWهمکاری و هFهنگی برای برگزاري مناقصه ها و  •
  نظارت براجراي طرح هاي عمراW دانشگاه با بکارگیری مهندسین مشاورحقیقی یا حقوقی ذیصالح و یا از طریق کارشناسان گروه •
  رشایط عمومی پیFنرسیدگی به صورت وضعيت های قراردادهای منعقد شده در خصوص طرحهاي عمراW در چهارچوب  •
  اجراي طرحهاي اماW مورد نياز دانشگاه ( بر حسب رضورت ) •
  همکاری برای جمع آوري اطالعات الزم براي تنظيم بودجه طرحهاي عمراW د انشگاه •
  هارسی آنتهيه نقشه طرحهاي عمراW دانشگاه با بکارگیری مهندسین مشاور حقیقی یا حقوقی ذیصالح یا از طریق کارشناسان گروه و بر  •
  همکاری و هFهنگی برای برنامه ريزي و اجراي طرح فضاي سبز دانشگاه در چهار چوب طرح جامع دانشگاه   •
تهیه فهرســت مصــالح مورد نیاز ســاختFن ها و نوع و مقدار آن قبل از رشوع کار تعمیراتی برای واحد تدارکات جهت تامین به موقع مصالح (  •

  بر حسب رضورت )
  مراW و پيشنهادات واحدهاي دانشگاه براي توسعه و عمران با توجه به اولويتها، امكانات و اعتبارات مصوب برريس طرحهاي ع •
  برآورد تقریبی هزینه عملیات ساختFنی �نظور پیش بینی و تامین اعتبار الزم از منابع مالی مورد نیاز  •
  بررسی و اظها نظر در خصوص پیشنهادهای طرحهای عمرانی در دانشگاه •
  تهيه گزارش و ارزيا� منظم پيرشفت فيزيN طرحها و پروژه هاي عمراW و ساير امور مربوط براساس برنامه هاي زمانبندي شده  •
  همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختFنها و اموال  •
  همکاری درتهيه شناسنامه كليه ساختFنها و فضاها اعم از رسپوشيده و روباز •
  و اعالم نظر کارشناسی جهت برطرف kودن مشکالت ساختFنها ارائه راه حل •
  نگهداری از پیشینه کارهای عمرانی، قراردادها، ترجمه مدارک و نقشه های ساختFنی و دستورالعمل های فنی کلیه ساختFنها •
  ایجاد هFهنگی بین گروههای فنی ( در خصوص طرحهای عمرانی ) واحدهای تابعه دانشگاه •
  هیه و تدوین راهکارهای الزم برای مقابله با خسارات مربوط به حوادث پیش بینی نشده با واحدهای ذیربطهمکاری در ت •
  همکاری در تهیه پیشنهاد برای توسعه فضاهای فیزیکی دانشگاه •
  انجام امور مربوط به مرته و برآورد ساختFن در طرحهای عمرانی دانشگاه ( بر حسب رضورت ) •



٢ 

 

  نظر کارشناسی جهت برطرف kودن مشکالت ساختFنهاارائه راه حل و اعالم  •
  تهیه برنامه زمان بندی اجرای پروژه ها برای طرحهای عمرانی ( بر حسب رضورت ) •
  رسیدگی به اختالفات پیFنکاران و مهندسین مشاوردر چهارچوب ضوابط •
  ی دانشگاهایجاد زمینه رشد و توسعه استفاده از فناوری های نوین ساختFنی در طرحهای عمران •
  احصاء و پیشنهاد وظایف قابل برون سپاری  با نگاه چابک سازی  مجموعه در کنار افزایش ظرفیت و قدرت کارفرمایی •
  مشارکت موثر در ارتقای دانش و آگاهی تخصصی همکاران و نهادینه سازی بهره گیری از فن آوری های نوین •
 همکاری در تعیین اولویت های طرح های عمرانی •

  
  اداره تعمیرات و نگهداری  ١-٤-٣-٢
  همکاری و هFهنگی برای برگزاري مناقصه ها و انعقاد قرارداد با رشكت هاي مشاوره و پيFنكاری براي عملیات تعمیراتی  •
  نظارت بر اجراي عملیات تعمیراتی دانشگاه با بکارگیری مهندسین مشاورحقیقی یا حقوقی ذیصالح و یا از طریق کارشناسان گروه •
  رسیدگی به صورت وضعيت های قرارداد های منعقد شده در خصوص عملیات تعمیراتی دانشگاه در چهارچوب رشایط عمومی پیFن •
  اجراي طرحهاي اماW و مورد نياز دانشگاه(بر حسب رضورت)  •
  همکاری برای جمع آوري اطالعات الزم براي تنظيم بودجه کارهای تعمیراتی •
تعمیراتی دانشگاه با بکارگیری مهندسین مشاور حقیقی یا حقوقی ذیصالح یا از طریق کارشناسان گروه و بررسی و تایید تهيه نقشه های کارهای  •

  آنها
  همکاری و هFهنگی برای برنامه ريزي و اجراي طرح های فضاي سبز دانشگاه در چهار چوب طرح جامع دانشگاه •
  دار آن قبل از رشوع کار تعمیراتی برای واحد تدارکات جهت تامین به موقع مصالح تهیه فهرست مصالح مورد نیاز ساختFن ها و نوع و مق •
  برآورد تقریبی هزینه عملیات ساختFنی �نظور پیش بینی و تامین اعتبار الزم از منابع مالی مورد نیاز  •
  نظارت بر انجام تعمیرات و نگهداری کلیه ساختFن ها و تاسیسات •
  پيشنهادهاي تعم|اY و تغي|ات فني در ساختFنها و تاسيسات  برريس و اظهار نظر در خصوص •
  گزارش پیرشفت عملیات تعمیراتی و بررسی علل تأخیر در اجرای پروژه ها  •
  همكاري با واحد حراست در زمينه حفاظت از ساختFنها ، اموال و تاسيسات •
  ع آنها بررسی مشکالت تأسیساتی و تعمیراتی ساختFنها و برنامه ریزی برای رف •
  همکاری در انعقاد قرارداد با پیFنکاران تاسیساتی برای رسویس و نگهداری سیستم های تاسیساتی دانشگاه  و نظارت بر اجرای آنها •
  همکاری در تهيه شناسنامه ساختFن برای كليه ساختFنها و فضاها اعم از رسپوشيده و روباز •
• k نها و تعمیرات مربوطهارائه راه حل و اعالم نظر کارشناسی جهت برطرفFودن مشکالت ساخت  
  بسته  ت واتاسيساکلیه ساختماني های نقشه ه ها و ستگادفني ي لعملهاراستوارك و دترجمه مداردادها، قر، تياپيشينه تعميراري از نگهد •
  ايجاد هFهنگي بw گروههاي فني ( در خصوص تاسيسات و نگهداري ) واحدهاي تابعه دانشگاه •
  یه و تدوین راهکارهای الزم برای مقابله با خسارات مربوط به حوادث پیش بینی نشده با واحدهای ذیربطهمکاری در ته •
  ن آدن سالم بون از طمينااي انشگاه برات داتجهيزت و يد مستمر تأسيسازدبارسویس و تنظيم برنامه  •
  تتأسيسا ازيا قسمتي م و يا تعويض تماو ترميم و تعمير ، توسعهاي برزم الد تهيه پيشنها •
  انجام امور مربوط به مرته و برآورد ساختFن اعم از ابنیه و تاسیسات در کارهای تعمیراتی •
  تهیه برنامه زمان بندی اجرای پروژه ها برای کارهای تعمیراتی •
  ایجاد زمینه رشد و توسعه استفاده از فناوری های نوین ساختFنی در کارهای تعمیراتی •
  برون سپاری با نگاه چابک سازی مجموعه در کنار افزایش ظرفیت و قدرت کارفرمایی احصاء و پیشنهاد وظایف قابل •
  مشارکت موثر در ارتقای دانش و آگاهی تخصصی همکاران و نهادینه سازی بهره گیری از فن آوری های نوین •
  همکاری در تعیین اولویت های کارهای تعمیراتی •

 


