
 بررسی طرح ھای عمرانی و پیشنھادات واحدھای دانشگاه برای توسعھ و عمران و تھیھ طرح و نقشھ و كارشناسی

و اعالم نظر بھ مقامات ذیصالح جھت اخذ تصمیم 

 انجام نظارت بر ساخت و ساز فعالیت ھای ساختمانی كلیھ واحدھای دانشگاه

 تھیھ و تنظیم برآورد ھزینھ و اسناد مناقصھ پروژه ھا قبل از اجرا

 برگزاری و تشكیل جلسات مناقصھ و واگذاری پروژه ھا بھ پیمانكاران واجد شرایط

 تھیھ پیش نویس قراردادھای پروژه ھای عمرانی

 اھی الزم جھت پرداخت و صدور گو...) مابھ التفاوت و - تعدیل- كاركرد( رسیدگی بھ صورت وضعیت پیمانكاران

موقت یا قطعی بھ ایشان 

اندرم- بھداشت-نظارت بررسی و تایید اسناد پروژه ھای امانی كھ توسط كلیھ واحدھای دانشگاه اعم از آموزش-

.یرد انجام می گ... غذا و دارو و

ه ھا، خوابگاه ھا ، پیگیری و نظارت بر اجرای پروژه ھای تعمیراتی شامل تعمیرات اساسی بیمارستان ھا ، دانشكد

...و مراكز بھداشت شھری و روستایی ، اورژانس ھا وی بھداشتخانھ ھا

 تشكیل كمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه ھای عمرانی

 نظارت بر عملكرد و راھبری تاسیسات دانشگاه و حوزه تابعھ

 ارایھ گزارش پیشرفت فیزیكی و مشكالت پروژه ھا بھ مراجع ذیربط

تامین اعتبار پروژه ھای عمرانی و تھیھ پیش نویس موافقت نامھ پروژه ھای عمرانیپیگیری

 فراخوان مشاوران و پیمانکاران

 برگزاری مناقصات مشاوران و پیمانکاران

 انتخاب پیمانکاران و مشاوران پروژه ھای عمرانی

 برآورد اولیھ پروژه ھای عمرانی

 تعیین ناظرین پروژه ھا

ضعیتھای موقت و قطعی وتعدیلھای مربوطھ بررسی صورت و

توسعھتھای محترم حوزه معاونت تعامل با مدیری

 پیگیری و پیشنھاد اعتبار مورد نیاز جھت احداث ویا تکمیل پروژه ھا

 پیشرفت فیزیکی -جذب ریالی(شرکت در جلسات شورای فنی استان و کمیتھ برنامھ ریزی وارائھ گزارش عملکرد

وزارت بھداشت، ،در قالب فرم -فرمانداری-استانداری-توسعھمعاونت محترم -ست محترم دانشگاهبھ ریا) پروژه ھا

...و یا

 واحدھای تابعھ دانشگاه در سطح ... نظارت بر قراردادھای تعمیر و نگھداری سیستم تاسیسات برقی و مکانیکی و

استان 

 نظارت بر عملکردمشاوران و ناظرین ذیربط

 مدیران و سمینارھا و دوره ھاشرکت در جلسات



نظارت بر انطباق فضای فیزیکی مراکز خصوصی با آیین نامھ تاسیس مراکز خصوصی

  بررسی نقشھ بیمارستان ھا


