
 سرپرستار وظايف شرح 

 

 پرظتبري، كبركٌبى ادارُ كِ اظت پرظتبري تَاًجخؽي ٍ درهبًي ثْذاؼتي، آهَزؼي هركس ظرپرظتبر

 ٍ درهبًي ثْذاؼتي، ) هركس ظرپرظتبر ٍظبيف.دارد ػْذُ ثر را ٍاحذ يك پرظتبري خذهبت ارائِ ٍ تجْيسات

 ٍ پرظتبري فرآيٌذ ثر هجتٌي هذدجَ حمَق هٌؽَر رػبيت ثر تكيِ ثب ٍ هذيريت اصَل ثراظبض ( تَاًجخؽي

 :اظت زير ؼرح ثِ هرالجتي اظتبًذاردّبي

 :ريسي ثرًبهِ ٍ اطالػبت آٍري جوغ- الف

 هرالجت كيفيت ٍ خذهبت ارائِ ثب هرتجط هؽكالت تؼييي هٌظَر ثِ ًظبرت تحت ٍاحذ در هَجَد ٍضؼيت ثررظي -1 

 ظبزهبى كلي اّذاف راظتبي در هرثَطِ ٍاحذ جْت هؽي خط تؼييي -2

 هرالجتي اظتبًذاردّبي اجراي جْت در ريسي ثرًبهِ  -3

 هختلف ّبي ؼيفت در ًظبرت تحت كبركٌبى كبر ثرًبهِ تٌظين  -4

 ( كبر تمعين ) ًظبرت تحت كبركٌبى ٍظبيف تؼييي -5

 ثيوبر ثبليي ثر ؼيفت ّر در هذدجَ / ثيوبر ّر ٍضؼيت از كبهل گسارغ ارائِ ٍ ثجت جْت ريسي ثرًبهِ -6

 ؼٌبخت ٍ هرالجتي اظتبًذاردّبي اداري، همررات ثِ جذيذالَرٍد كبركٌبى ظبزي آگبُ ت جِ ريسي ثرًبهِ  -7

 هركس ّبي لعوت ظبير ثب آؼٌبيي ٍ تجْيسات ٍ ٍظبيل فيسيكي، هحيط ًظر از ٍاحذ ثِ ًعجت كبهل

 ظرپرظتي تحت كبدر تَظط ؼذُ ارائِ خذهبت كيفيت ارتمبء جْت ريسي ثرًبهِ -8

 (… ٍ تَاًجخؽي ٍ خَد از هرالجت ) … ٍ خبًَادُ ثيوبراى، / هذدجَيبى ثِ آهَزغ جْت ريسي ثرًبهِ  -9

 آى تبهيي جْت پيگيري ٍ هصرفي لَازم ٍ هَجَد تجْيسات اهكبًبت، ًظر از هرثَطِ ٍاحذ ًيبزّبي ثيٌي پيػ  -11

 كبري ؼيفت ّر در هرثَطِ ٍاحذ تجْيسات تحَل ٍ تحَيل جْت ريسي ثرًبهِ -11

 ؼيفت ّر در ثخػ در اظتفبدُ هَرد تجْيسات ػولكرد كٌترل جْت ريسي ثرًبهِ -12
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 :ظبزهبًذّي :ة

 كبركٌبى،) هرثَطِ ٍاحذ هؽكالت حل جْت در كبركٌبى هؽبركت جلت ٍ گرٍّي جلعبت تؽكيل  -13

 (… ٍ ثيوبراى / هذدجَيبى

 ؼغلي رضبيت افسايػ جْت اًگيسُ ايجبد ٍ كبركٌبى ًيبزّبي ثِ تَجِ -14

 ٍاحذّب ظبير ٍ هرثَطِ ٍاحذ كبركٌبى ثيي تفبّن حعي ثرلراري-15

 اٍرشاًط هَالغ در پرظتبري ّبي هرالجت اًجبم  -16

 ٍاحذّب ظبير ٍ پرظتبري كبدر ثيي ّوكبري ٍ ّوبٌّگي ايجبد  -17

 ٍضؼيت ثْجَد جْت ثيوبراى / هذدجَيبى كبركٌبى، ًيبزّبي ارائِ ٍ هذيراى جلعبت در ؼركت  -18

 الزم گسارغ ارائِ ٍ ثيوبراى ٍيسيت ٌّگبم ثِ پسؼك ثب ّوراّي -19

 غير ٍلبيغ ّب، درخَاظت : ؼبهل ) رثط ري هعئَليي ثِ هرثَطِ ٍاحذّبي اهَر كليِ گسارغ ٍ جتث -21

 (… ٍ ًيبزّب ًمبيص، ٍ كوجَدّب حَادث، هترلجِ

 كبركٌبى … ٍ آهَزي ثبز خذهت، ضوي آهَزغ ّبي ثرًبهِ در ّوكبري ٍ هؽبركت -21

 هرثَطِ ٍاحذ در كبرآهَزاى ظبير ٍ پرظتبري داًؽجَيبى آهَزغ در ّوكبري ٍ هؽبركت  -22

 پرظتبري كبرثردي تحميمبت ٍ ّب پصٍّػ در ّوكبري ٍ هؽبركت -23

 پرظتبراى اي حرفِ هْبرت ٍ داًػ ظطح افسايػ جْت داخلي ّبي كٌفراًط ثرپبيي -24
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 ارزؼيبثي ٍ ّذايت كٌترل :رّجري ٍ ّذايت- ج

 ظرپرظتي تحت پرظٌل غيبة ٍ حضَر كٌترل  -25

 ظرپرظتي تحت پرظٌل جْت كبركٌبى ارزؼيبثي فرم تكويل -26

 هٌذي رضبيت ثررظي : طريك از ظرپرظتي تحت كبدر تَظط ؼذُ ارائِ خذهبت هعتور ارزؼيبثي -27

 ( … ٍ ليعت چك هؽبّذُ، ) هٌبظت اثسار ثب ّوكبراى ثيوبراى، هذدجَيبى،

 ثب پسؼكي اهَر اًطجبق ٍ كبركٌبى اخاللي ٍ ؼغلي رفتبر هؼيبرّبي رػبيت ثر هعتور ارزؼيبثي ٍ ًظبرت -28

 همذض ؼرع هَازيي

 داًؽجَيبى ٍ خبًَادُ هذدجَيبى، كبركٌبى، ثِ ؼذُ دادُ ّبي آهَزغ ثخؽي اثر ارزؼيبثي -29

 آى اجراي ًظبرت ٍ پسؼك دظتَرات اجراي ٍ ثجت گيري پي ٍ كٌترل-31

 هرثَطِ ظرپرظت صالحذيذ ثِ ثٌب ثيوبرظتبى ّبي كويتِ ثب ّوكبري ٍ هؽبركت -31

 پرظتبري ّبي تؼرفِ اجراي حعي ثر ًظبرت -32

 ّب ػفًَت از پيؽگيري هٌظَر ثِ ضرٍري الذهبت ثر هعتور ًظبرت  -33

 ثبزرظي ّبي گرٍُ ٍ هبفَق هعئَليي ثبزديذ ٌّگبم گسارغ ارائِ ٍ ّوراّي ٍ ّوكبري  -34

 .هرثَطِ ٍاحذ در پرظتبري خذهبت كليِ اجراي حعي ثر ًظبرت  -35

 


