
 

 

 نویسیدانشفرم 

 F-Q-30 کد مدرک: 

 ویرایش:یک 

 صفحه:

 وزارت نيرو

 شركت مديريت منابع آب ايران

 شركت آب منطقه اي كرمانشاه

 :مشخصات ارائه دهنده دانش
 

         کارشناسی  -کارشناسی ارشد تحصیالت)رشته و مقطع تحصیلی(:      سهیل پاکزاد     -  اقبال خرمی نام و نام خانوادگی:
 مجری طرح پست فعلی:                        پست سازمانی:  )پست/پستهای اسبق(:               

 

 تعیین صالحیت پرسنل نظارت کارگاهی قبل از استقرار در پروژهعنوان دانش  : 

 

 : صورت مساله 

همواره استقرار نیروهای کیفی در دستگاه نظارت مقیم پروژه ها یکی از چالش های تاثیرگذار بر روند پیشرفت کیفی پروژه و تاثیر 

موقع مشکالت ،مشکالت حاشیه ای و... بوده است .متاسفانه به دلیل اینکه مباحث مالی بصورت مستقیم در این گذار بر حل به 

ه ها می نمایند و با توجه به بازار سعی بر استقرار نیروهای با حداقل دستمزد در پروژ "قضیه مطرح است و مشاورین معموال

نیروهای با حداقل حقوق نیز در دسترس مشاورین است . پرداختی به مشاور مطابق نامناسب کار و بیکاری های فزاینده همواره 

  اشل در سازمان برنامه و بودجه بوده و نمیتوان در آن دخل و تصرفی داشت.

 :شرح 

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه به عنوان اولین شرکت در سطح کشور به بررسی مشکل و تدبیر راهکار مناسب مبادرت نموده و 

 از دیرباز کمیسیون تعیین صالحیت پرسنل نظارت کارگاهی را در سطح پروژ های شرکت دائر نموده است.

و از مجریان و افراد با  به فنی بوده است "که در طی چند سال اخیر نیز موفق به ثبت آن بعنوان ایزو شده است.مصاحبه صرفا

ن(در اراستا کمک گرفته می شود. دانش فوق در سطح شرکت استخراج تجربه فنی و اجرایی وابسته )بدون اجر و با حواشی فراوا

شده است و در حال حاضر در همه پروژه ها جاری است.شایان ذکر است در هیچپ شرکتی به شکل فوق و بصورت کالسیک این 

               پذیرد.موضوع استقرار نیافته و در صورت عمل بصورت جزئی و به تجربه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه انجام می 

    /دستاوردها و مخاطبان:نتایج 

 .دانش فوق در سیستم ایزو به کد شماره ............. ثبت شده است

 :)امکان پیاده سازی در شرکت(زمان و مکان

 

          :پیشنهاد برای مطالعه بیشتر/ منابع و مراجع

 
 

 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                               


