شرح وظايف معاونت فني و اجرائي
ً .1ظاست بش اهش تذٍيي بشًاهِ ّاي فٌي ٍ اجشايي هٌطبق با سياستْاي ابالغي
ً .2ظاست بش تْيِ ٍ اطالعات هشبَط بِ پشٍطُ ّاي هالي دس دست اجشا اعن اص اعتباسات ٍ پيطشفت ّاي فيضيكي ٍ
پشداختْا بِ هٌظَس جوع بٌذي ٍ اسائِ گضاسش بِ هذيشيت
 .3اًجام ّواٌّگي با ٍاحذّاي تحت هذيشيت بِ هٌظَس بشآٍسدُ ًياصّاي تذاسكاتي طشحْا ٍ پشٍطُ ّاي هلي ٍ استاًي ٍ
اسائِ بِ ضشكت ّا دس جْت اتخار تصوين
ً .4ظاست بش تصوين قشاسداد با هٌْذسيي هطاٍس بِ هٌظَس تْيِ طشح ّاي بخص
 .5ضشكت دس كويسيًَْا ،كويتِ ّا ،ضَساّاي هشبَطِ حساب قَاًيي ٍ آئيي ًاهِ ّاي هَضَعِ
ً .6ظاست بش تْيِ ٍ تٌظين بشًاهِ ّاي هياى هذت ٍ كَتاُ هذت ٍاحذّاي تابعِ ٍ اسصيابي هيضاى تحقق بشًاهِ ّاي
هزكَس
ّ .7وكاسي ٍ ّواٌّگي با سايش دستگاُ ّاي ريشبط دس ساستاي ٍظايف هشتبط با بخص فٌي ٍ اجشايي
ً .8ظاست بش كليِ اهَس هشبَط بِ بخص فٌي ٍ اجشايي
ّ .9وكاسي ٍ هطاسكت با ضشكت هادس دس صهيٌِ اجشاي سايش اهَس هحَلِ
 .10اسائِ پيطٌْاد دس هَسد تعييي ٍ اًتخاب هطاٍساى ٍ پيواًكاساى دس چاسچَب قَاًيي ٍ هقشسات هشبَط
 .11اجشاي دستَسالعول ّاي اسائِ ضذُ اص طشف ضشكت هادس دس خصَظ ًحَُ ًگْذاسي ٍ اداسُ هستحذثات تا صهاى
هتصذي ساصهاى ّاي ريشبط
ً .12ظاست بش تحَيل هَقت ٍ قطعي پشٍطُ ّا
 .13بشسسي ٍ كٌتشل هستوش چگًَگي اجشاي هفاد قشاسداد ٍ هسائل هشتبط با اهَس فٌي ٍ اجشايي قشاسدادّا ٍ تَافقٌاهِ ّاي
دس دست اقذام
 .14اعوال ضَابط ٍ استاًذاسدّاي احذاث ٍ ايجاد تاسيسات دس ضْش بش اساس قَاًيي ٍ هقشسات هشبَط
 .15تْيِ اسٌاد هٌاقصِ ٍ هطابقت دادى آى با هَافقتٌاهِ ّا ،فْشست بْاء ٍ دستَسالعول ّا ٍ بشگضاسي هٌاقصِ ٍ تعييي
پيواًكاس
 .16بشگضاسي كويسيَى ّاي تحَيل هَقت ٍ قطعي ٍ تٌظين صَستجلسات آى بش اساس ضَابط ٍ دستَسالعولْا
 .17ضٌاسايي فشصت ّا ٍ سشهايِ گزاسي تْيِ طشح ّاي تَجْي الصم
ً .18ظاست ٍ حصَل اطويٌاى اص حسي اجشاي امور در سطح ادارات تحت سرپرستي

