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 لیت های وظیفوی: ئوومس 
تطبیااق اهااداپ و پرو اارام هااای  جهاات  و کااود هااای ساااختمانی ستندرد هااانظارت بر تطبیق  آمریتپالن کاری طرح و تنظیم   .1

ظر داشت اهداپ و پرو اارام هااای اداره و وظااایپ  مااده و تخنیکاای با نتدوین ستندرد های ملی و کود های ساختمانی    تریاس
 .بخش مربوطه

طرح و تطبیق مقررات تخنیکی توسااط  کود های ساختمانی جهتنظارت از کاربرد ستندرد های ملی برنامه رسی و برکنترول   .2
در ادارات بااه منظااور بلنااد بااردن کیفیاات کاااری در کود های ساااختمانی  های ملی  ادارات دولتی جهت تطبیق یک سان ستندرد  

 امور مربوطه.
، ارزیااابی مطابقااتتوسط ادارات تطبیقاای دولتاای در امااور مربااوط بااه   کود های ساختمانی  نظارت از کاربرد ستندرد های ملی .3

 دن کیفیت تولیدات و محصوالت.کیفیت پروسه های تولیدی و تجارتی جهت بلند برمراقبت از مارکیت و کنترول  
بااه منظااور بلنااد بااردن کیفیاات نتااایج حصول اطمینان از تطابق پروژه ها و فعالیت های ساختمانی با کود هااای ساااختمانی ملاای  .4

 تطبیقی پروژه های ساختمانی.
لتی که مسااولیت ارایه رهنمود ها، سفارشات و برنامه های آموزشی به ادارات دولتی و غیر دورسی از چگونگی  نظارت و بر .5

های ساختمانی را  هده دار هستند جهت ترویج و استفاده از سااتندرد هااای ملاای در بخااش هااای   تطبیق ستندرد های ملی و کود
 مختلپ.

یات، پیشاانهادات، و مشااکالت در پیونااد بااه تطبیااق سااتندرد هااای ملاای و کااود هااای جمع آوری نظرنظارت از پروسه و برنامه  .6
 ای پیشنهادی به اداره ملی ستندرد.با راه حل ه  و تخنیکی ساختمانی و تهیه  زارش های تحلیلی

و کااود هااای ساااختمانی و ارایااه  ی اادم ر ایاات سااتندرد هااا و بررسی  زارش های کارشناسااان مربااوط در خصااو   مطالعه .7
و خالپ ستندرد های  به منظور جلو  یری از فعالیت های خود سرانه  های تحلیلی برای مسولین تفتیش و تعقیب  دلی   زارش

 .در مارکیت ملی
بااا انعکاااس نظریااات و  هااای تاادوین سااتندرد هااای ملاای و کااود هااای ساااختمانی  همکاری با کمیتهاتخاذ تدابیر  ملی به منظور   .8

یکی که از پروسه نظارت بر تطبیق ستندرد های ملی و کود های ساختمانی در ادارات و پیشنهادات  زارش های تحلیلی و تخن
 نهاد های دولتی و خصوصی حاصل  ردیده است به منظور اصالح و رفع کمبودات در ستندرد های تدوین شده.

ای وظایپ مطابق معیار به منظور اجر آنهاموثر اطمینان از استخدام، رشد و آموزش   حصولمدیریت کارکنان تحت اثر جهت   .9
 .های مورد نیاز اداره

 سپرده میشود. ادارهاجرای سایر وظایپ مرتبط به وظیفه که از طرپ مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداپ  .10
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