هذیشیت سفاُ ٍ پطتیباًی ساصهاى جْاد کطاٍسصی استاى کشدستاى یکی اص صیش هجوَعِ ّای هعاًٍت تَسعِ
هذیشیت ٍ هٌابع اًساًی است ٍ ضاهل اداسات سفاُ ٍ تشبیت بذًی  ،خذهات ٍ ساختواى ،تذاسکات ٍ اهَس خَسٍیی
هی باضذ.

ضشح ٍظایف هذیشیت سفاُ ٍ پطتیباًی


هطالعِ  ،بشسسی ٍ تْیِ طشحْای جاهع ساختواًْا ٍ تأسیسات اداسی ساصهاى ٍ اجشای طشحْا ٍ بشًاهِ
ّای پیطٌْادی هشبَطِ.



اًجام اقذاهات الصم بِ هٌظَس حفظ ًٍگْذاسی  ،تَسعِ ٍ احذاث ساختواًْا ٍ تأسیسات اداسی ٍ ًظاست
بش اجشای طشحْا ٍ پشٍطُ ّای ساختواًی ٍ تأسیسات اداسی .



جوع آٍسی ً ،گْذاسی ٍبٌْگام ساصی آهاس ٍاطالعات اهاکي  ،ساختواًْا  ،تأسیسات ٍ تجْیضات  ،هاضیي
آالت ٍ سایش اهَال هٌقَل ٍ غیش هٌقَل.



هذیشیت ٍ ساهاًذّی خاًِ ّای ساصهاًی ،خَابگاُ ّا ٍ اهاکي اقاهتی ساصهاى.



اداسُ ٍ ًظاست اهَس اًباسّا ٍ ًگْذاسی اقالم ٍتجْیضات عوَهی.



بشًاهِ سیضی جْت اسائِ تسْیالت اجتواعی ٍسفاّی بِ کاسکٌاى ساصهاى .



بشًاهِ سیضیً ،ظاست ٍ اًجام اقذاهات الصم دسخصَظ حفظ ً ،گْذاسی ً ،ظافت ٍ تأهیي بْذاضت عوَهی
اهاکي ٍ ساختواًْای اداسی ساصهاى.




خشیذ تجْیضات ٍ هاضیي آالت ٍ سایش هَاسد هَسد ًیاص ساصهاى .
ضٌاسایی  ،آهادُ ساصی  ،بشًاهِ سیضی

ٍ اقذام دس جْت ٍاگزاسی ٍ فشٍش اهَال هاصاد ساصهاى بِ

اضخاظ حقیقی ٍ حقَقی.


تْیِ ٍ تذٍیي ٍ اسائِ پیطٌْادّا  ،دستَس العول ّا ٍ آییي ًاهِ ّای اجشایی هشبَط بِ بْبَد سٍش ّا ،
ًحَُ ٍاگزاسی فعالیت ّای پطتیباًی ٍ خذهاتی بِ بخص خصَصی با ّوکاسی ٍاحذ ریشبط.



هطالعِ  ،بشسسی ٍ تْیِ طشحْای هخابشاتی ٍ استباطی دس کلیِ ٍاحذ ّای تابعِ.



بشًاهِ سیضی ٍ ًظاست بش اهَس هشبَط بِ خشیذ ً ،صب ٍ تعویش ًٍگْذاسی ضبکِ استباطی ٍ هخابشاتی.



بشًاهِ سیضی  ،گستشش ٍ اجشای بشًاهِ ّای فشٌّگی ٍسصضی (آهَصش  ،اسدٍّای ٍسصضی  ،هسابقات ٍ
.)...



ًظاست ٍ ّواٌّگی فعالیت ضشکت ّای تعاًٍی کاسکٌاى (اعتباس ،هسکي ،هصشف ،تَلیذ  ٍ )...اقذاهات الصم
دس ساستای تقَیت آًْا.



فشاّن ًوَدى تسْیالت الصم جْت استفادُ اص اهکاًات پضضکی ،بْذاضتی ٍدسهاًی جْت استفادُ کاسکٌاى.



اًجام اقذاهات الصم دس خصَظ اهَس بیوِ ای کاسکٌاى اص طشیق اًعقاد قشاسداد ّای تکویلی(دسهاى ،عوش،
حَادث) ٍ پیگیشی اص طشیق ٍاحذّای هشبَطِ.



بشسسی ٍ اظْاس ًظش کاسضٌاسی دس خصَظ اسٌاد ٍ هذاسک پضضکی اسائِ ضذُ تَسط پشسٌل.



بشسسی ٍ اظْاس ًظش دس خصَظ تعشفِ ّای خذهات دسهاًی ٍ اسصیابی آًْا.



ایجاد تسْیالت الصم بِ هٌظَس بشخَسداسی کاسکٌاى اص تَسّای صیاستی ٍ سیاحتی.



بشًاهِ سیضی دس جْت تأهیي ً ،گْذاسی ٍ تَصیع تجْیضات  ،هاضیي آالت  ،لَاصم یذکی ٍ سایش هلضٍهات
اداسی ٍ هصشفی بیي ٍاحذ ّای تابعِ.



بشًاهِ سیضی ٍاًجام اقذاهات الصم هشبَط بِ ٍسائط ًقلیِ اعن اص ضواسُ گزاسی  ،بیوِ  ،هجَص  ،عَاسض
ٍ غیشُ ّوچٌیي سسیذگی  ،کٌتشل ٍ ًظاست دسجْت تعویشات کلیِ خَدسٍّای ساصهاى ٍ اسایِ خذهات
ًقلیِ هَسد ًیاص بِ ٍاحذّای تابعِ.

