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کارشناس برنامه ری زی و مدیریت پروژه
ADMN-PM-02
سطح سه  -گروه برنامه ریزی و مدیریت پروژه
سرپرست گروه برنامه ریزی و مدیریت پروژه
-

وظایف،



همکاری و نظارت در تعریف ساختار شکست کارها و فعالیتهای طرح

مسئولیت ها



برنامهریزی و زمان بندی کلی و جزئی طرح در فازهای مختلف اج رای آن



کنترل ،پیگیری و نظارت بر پیشرفت فیزیکی و زمانی فعالیت های گروه ها



همکاری و نظارت در تهیه گ زارش های مدیریتی و پیشرفت طرح



تعیین و تهیه مستندات سیستمی و مدیریتی مورد نیاز در مدیریت طرح



مشارکت در جلسات برون سازمانی و ارائه گ زارش های مورد نیاز



همکاری و نظارت در تأمین و تخصیص منابع مالی و غیرمالی



کنترل و نظارت بر عملکرد و پیشرفت پیمانکاران و مشاوران



انجام دیگر وظایف محوله توسط مدیریت طرح و سرپرست گروه برنامه ریزی و مدیریت پروژه

و اختیارات

محل خدمت

ته ران و قزوین

شرایط احراز شغل
تحصیالت  /مدارک



کارشناسی یا کارشناسی ارشد صنایع یا مدیریت

مهارت ها



تسلط کامل بر مجموعه Microsoft Office



آشنایی با نرماف زارهای تخصصی مدیریت پروژه ( )...،Primavera ،Microsoft Project



آشنایی با ساختار پروژه های عم رانی و تحقیقاتی



آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت



تسلط بر نوشتن و گفت وگو به زبان انگلیسی



سابقه همکاری در کنترل پروژه های عم رانی و تحقیقاتی



سابقه تهیه و تدوین مستندات سیستم های مدیریتی



سابقه مدیریت یا سرپرستی در طرح های علمی و مهندسی

آموزش های ویژه



آشنایی با شتابگرهای سنکروترونی ،کارکرد و کاربرد آن ها

مدارک مورد نیاز جهت



مدارک شناسایی

بررسی



رزومه کاری



نمونهای از مستندات فعالیت های مرتبط پیشین

تجربه

توضیحات

چشمهی نور ای ران ،آزمایشگاهی بزرگ مقیاس با پیشرفته ترین فناوری های روز دنیا ،به عنوان بزرگترین پروژهی علمی
تاریخ کشور هما کنون در دست ط راحی و ساخت است .این مجتمع آزمایشگاهی بزرگ در زمینی به وسعت پنجاه هکتار در
نزدیکی شهر قزوین در سال های آینده به بهرهبرداری خواهد رسید .در قلب این مجموعه یک شتابگر سنکروترونی نسل
چهارم ،پرتوهای پرتوان نور با وی ژگی های منحصر به فرد تولید میکند .این پرتوها در آزمایشگاه هایی وی ژه (خطوط باریکه)
اب زاری بی همتا ب رای تصوی ربرداری از نمونه های پژوهشی باشد.

