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 شغل یدرباره
 پروژه تیریو مد یزیبرنامه رکارشناس  عنوان پست سازمانی
 ADMN-PM-02 کد شغل
 گروه برنامه ریزی و مدیریت پروژه -سطح سه  جایگاه واحد سازمانی
 و مدیریت پروژهگروه برنامه ریزی  سرپرست پست باالدست
 - زیردستان
 وظایف،

 هامسئولیت
 و اختیارات

 همکاری و نظارت در تعریف ساختار شکست کارها و فعالیتهای طرح 
 بندی کلی و جزئی طرح در فازهای مختلف اجرای آنریزی و زمانبرنامه 
 هاهای گروهکنترل، پیگیری و نظارت بر پیشرفت فیزیکی و زمانی فعالیت 
  های مدیریتی و پیشرفت طرحنظارت در تهیه گزارشهمکاری و 
 تعیین و تهیه مستندات سیستمی و مدیریتی مورد نیاز در مدیریت طرح 
 های مورد نیازسازمانی و ارائه گزارشمشارکت در جلسات برون 
 همکاری و نظارت در تأمین و تخصیص منابع مالی و غیرمالی 
 اران و مشاورانکنترل و نظارت بر عملکرد و پیشرفت پیمانک 
 گروه برنامه ریزی و مدیریت پروژه انجام دیگر وظایف محوله توسط مدیریت طرح و سرپرست 

 تهران و قزوین محل خدمت
 شرایط احراز شغل  

 صنایع یا مدیریت ارشد کارشناسیکارشناسی یا   تحصیالت / مدارک
 Microsoft Officeتسلط کامل بر مجموعه   هامهارت

  نرمآشنایی با( افزارهای تخصصی مدیریت پروژهMicrosoft Project ،Primavera)...، 
 های عمرانی و تحقیقاتیآشنایی با ساختار پروژه 
 های مدیریت کیفیتآشنایی با سیستم 
 انگلیسی زبان به وگو گفت و نوشتن بر تسلط 

 های عمرانی و تحقیقاتیسابقه همکاری در کنترل پروژه  تجربه
  های مدیریتیتدوین مستندات سیستمسابقه تهیه و 
 های علمی و مهندسیدر طرح سابقه مدیریت یا سرپرستی 

  هاآن و کاربرد کارکرد ،آشنایی با شتابگرهای سنکروترونی  های ویژهآموزش
مدارک مورد نیاز جهت 
 بررسی

 مدارک شناسایی 
 رزومه کاری 
 های مرتبط پیشینمستندات فعالیتای از نمونه 

 یعلم یپروژه نیبه عنوان بزرگتر ا،یروز دن یهایفناور نیتر شرفتهیبا پ اسیبزرگ مق یشگاهیآزما ران،ینور ا یچشمه توضیحات
کنون در دست طراحکشور هم خیتار به وسعت پنجاه هکتار در  ینیبزرگ در زم یشگاهیمجتمع آزما نیو ساخت است. ا یا

نسل  یشتابگر سنکروترون کیمجموعه  نی. در قلب ادیخواهد رس یاربردبه بهره ندهیآ یهادر سال نیشهر قزو یکینزد
( کهی)خطوط بار ژهیو ییهاشگاهیپرتوها در آزما نی. اکندیم دیمنحصر به فرد تول یهایژگیپرتوان نور با و یچهارم، پرتوها

 باشد. یپژوهش یهااز نمونه یربرداریتصو یبرا همتایب یابزار
 


