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1. 0Bمقدمه 

سازمان هاي داراي فرهنگ، روش هاي كاري و مقررات خاص خود را دارند كه همه در قالب ارزش ها 
شوند و همه افرادي كه در يك سازمان كار مي كنند ملزم و متعهد به اجراي اين مقررات و كار  تعريف مي

به منظور آشنايي هر چه بيشتر پرسنل محترم شركت  .باشند كردن طبق روش هاي كاري سازمان مي
جلوگيري از بروز مشكالت  همچنينمهندسين مشاور پوالد با مقررات و روش هاي كاري اين شركت و 

كه مربوط به فرهنگ  9001سيستم ايزو  ين مقررات، بخشي از روش هاي اجراييناشي از عدم رعايت ا
درون سيستم شركت مي باشند انتخاب شده و بدين وسيله در اختيار  سازماني، مقررات و روش هاي كاري

اميد است كه با رعايت اين مقررات و بهبود مستمر اين روش هاي . كليه پرسنل قرار داده شده است
داشته برساير همكاران و شركت  ،گامي در جهت باالبردن فرهنگ سازماني و افزايش منافع خود ،كاري
 .باشيم

ف نمايد عمالً از سيستم كاري شركت حذرا رعايت نانچه كسي سيستم و قوانين شركت بديهي است چن
 .داشته باشدنمي تواند امكان همكاري با شركت را و  خواهد شد

الزم به ذكر است از آنجايي كه بهبود مستمر يكي از اهداف مهم اين شركت مي باشد، بنابراين تدوين 
ت رسيدن به اين هدف يكي از برنامه هاي كاري اين شركت مي مقررات و دستورالعمل هاي جديد در جه

 .باشد
 

2. 1Bارزش هاي شركت 

2-1  11Bاخالق 

 . انجام مي پذيرد كاري بطور مستمردوره هاي  تست اخالق و مسئوليت پذيري از همكاران عزيز در •
سازمان ها و تشكيالتي كه اهداف تعريف شده دارند، فرهنگ و رفتار منطبق با اصول انساني  •

را بنحوي پايه ريزي مي نمايند كه پايدار و پويا و با بهره گيري از دانش و علم و فن و مشترك 
  .تكنولوژي روز باشد

به علت اينكه شركت به صورت كامال سيستماتيك عمل مي كند، در نتيجه جايي براي دروغگويي  •
 .باقي نمي ماند

كار به عنوان عضوي از همكاران از موفقيت يكديگر خوشحال مي شوند زيرا پيشرفت يك هم •
 .شركت منافع ما رانيز تامين مي كند

در اين راستا مي بايست تاريخچه . گيرند افراد و سازمان شركت از تمام تجارب گذشته درس مي •
اين تجارب هم شامل فعاليت هاي . سازمان را به خوبي شناخته و از آن به عنوان مرجع بهره ببرند
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ي باشد و هم اشتباهاتي كه از جانب آنها پيش آمده است، كه مفيد و مثمرثمر همكاران اسبق م
 .تمامي آنها ارزشمند و قابل توجه است

همكار با خوشرويي به اشتباهاتي كه در كار انجام مي دهد اعتراف كرده و با كمك گرفتن از ساير  •
مشكلي و  ودري طراحي مي كند كه اشتباه پيش آمده تكرار نشسيستم را طو ،همكاران و سازمان

 .در اين مورد پيش نيايد
چه اين ايرادات در راستاي . مي بايست از افرادي كه از فعاليت هاي ما ايراد مي گيرند تشكر نماييم •

در اين صورت است كه در فضاي كاري با . تخريب باشد و چه به منظور انجام صحيح فعاليت ها
 .را در زندگي آنها مي گذاردباال افراد رشد يافته و بهترين تاثير  ،امنيت و راندمان

، تا نواقص فعاليت هايشان مشخص و همه افراد مي بايست عالقمند به چك شدن كارشان باشند •
البته فرد چك كننده اجازه بي حرمتي و زير . رفع شود و در نتيجه ي آن كيفيت كارشان باال رود

ا هدف كسب خروجي صحيح به او ب ، وسوال بردن همكارش را ندارد، و تنها اشتباهات او را دوستانه
  .متذكر مي شود

تنها در صورتي مدنيت رشد . ديدن افراد فضاي كاري را با مشكل مواجه مي نمايد تحكم و از باال •
مي كند كه اشكالت رفتاري افراد را به آنها گوشزد نموده و به آنها در برطرف نمودن آن ياري 

فرهنگ همكاري با يكديگر براي كار در يك سيستم امكان خريداري دانش وجود دارد اما . رسانيم
  .تنها از طريق رعايت آيين نامه و مقررات امكان پذير است

به اينكه افراد در قبال شركت مسئولند، شركت نيز مانند يك خانواده با آن ها برخورد مي ا توجه ب •
همه افراد مسئولند  و در صورت وقوع خطاي عمومي. نمايد و هيچكس حق توهين به آن ها را ندارد

عدم گزارش اينگونه مشكالت از . كه عكس العمل نشان دهند و آن را به مديريت گزارش كنند
سوي همكاران، منجر به انسجام گسيختگي خانواده پوالد گشته و نمايانگر عدم توجه و دلسوزي 

 .همكار، نسبت به محيط كاري خود مي باشد
دروغ مصلحت (زهايي از آن را مي توان راستگويي كه فراحرفه اي، رفتار و كرداري است  اخالق •

، حسودي نكردن، همكار بودن )فرد سازماني(، خوشحالي از پيشرفت همكاران )آميز هم دروغ است
موقع و ه استعداد خود و همكاران در جهت اجراي ب با افراد و شركت، و بهره گيري از تمام توان و

زيرا آگاهيم كه  .افع مالي و معنوي شركت حفظ و توسعه يابدتا من ،با بهترين كيفيت ممكن دانست
 . منافع همكاران و شركت در گرو همكاري با يكديگر است

مديريت آئين نامه بدون كم و كاست به اجرا در بيايد و مي بايست براي رعايت حقوق همكاران،  •
از طريق بخش هاي  ار ، كنترل كافي در سازمان براي اطمينان از رعايت آئين نامه و مقررات

 .ستادي دارد
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2-2  12Bمسئوليت پذيري 

با  ، و، طبق گردش كاري تعريف شدهشده در شركتفراهم  ، با امكاناتوظايف خودمتعهد به انجام همكار 
 .درجهت رسيدن به اهداف تعريف شده شركت مي باشد، احساس مسئوليت فردي در مجموعه سازمان

2-3  13Bدانش و كارايي 

و هدف خود را كسب تكنولوژي . همگام با تكنولوژي هاي جهاني دارد ،يشرفتشركت همواره تمايل به پ
در اين راستا، تالش بر اين است كه تا حد امكان، بر روش ها و تكنولوژي هاي . هاي نو قرار داده است

چرا كه عقيده داريم پيشرفت  .آنها را مبناي كار خود قرار دهيمو  مان دست يافته در زمينه كاري موجود
 .اي بشري حد و مرز جغرافيايي ندارند و ما بايد از آنها با عالقه تمام بهره ببريمه

در صورتيكه همراه با  ITتحصيالت و تجربه كاري افراد در پروژه هاي مختلف شركت با بهره گيري از 
جربه با همكاري افراد با ت. توان بسيار ارزنده اي را فراهم مي نمايد رعايت آئين نامه و مقررات باشد،

 ،همكاري درون سازمانياين طبيعتاً  ت را در اجراي وظايف افزون كرده وقدرت شرك) و بالعكس(جوانترها 
اولويت سازمان بروزرساني و ارتقاي زير . شدت افزايش مي دهده سازمان را بقدرت اجرائي مجموعه 

ا با زمان كمتر و  راندمان شركت بوده، كه به موجب آن پرسنل شركت مي توانند كار ر ITساخت و بستر 
 .هدف شركت پرورش افراد كيفي است. بيشتري ارائه دهند

 
از آنجا كه محور تفكر در شركت اخالق، مسئوليت پذيري و در مرتبه سوم كارايي است، لذا همكار موظف 
است كه جهت اطمينان از دريافت كامل حقوق، توقع داشتن يك محيط كاري جذاب و صميمي، اطمينان 

 .رعايت كند ، اين محور تفكر را محترم دانسته و ... داشتن رضايت شغلي و ،ز آينده و امنيت شغليا
 :همكار در شركت دو وظيفه دارد

انجام  متعهد به اجراي شرايط و آئين نامه هاي عمومي در سازمان شركت كه اولويت اول در -1
 .وظايف محوله است، باشد

 .بخش هاي تخصصي مربوطه را رعايت نمايدشرايط و آئين نامه هاي اختصاصي در  -2
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3. 2Bمراحل ورود به شركت 

3-1  14Bمدارك جهت تشكيل پرونده پرسنلي 

الزم است تحويل امور اداري شركت شوند ) قبل از شروع به كار(مداركي كه جهت تشكيل پرونده پرسنلي 
 : به شرح زير است

 قطعه عكس 5         •
 ل جهت رويتكپي شناسنامه تمام صفحات و اص         •
 كپي كارت ملي و اصل جهت رويت         •
 كپي مدرك تحصيلي و اصل جهت رويت         •

 كپي گواهي سوابق كاري و اصل جهت رويت         •

 فرم تكميل شده سازمان مديريت و برنامه ريزي          •

 ت معافيت از خدمت و اصل آن جهت روي كپي كارت پايان خدمت و يا          •

 عيكپي دفترچه بيمه سازمان تامين اجتما         •

 گرفتن عكس كامپيوتري توسط مركزكامپيوتر شركت          •

 عابر بانك مخصوص واريز حقوق ماهيانه –افتتاح حساب عابر بانك ملت          •
 

 :به دو صورت زير هستندافراد موظف به تهيه و ارائه رزومه خود        
 نمونه رزومه به زبان انگليسي

  مونه رزومه به زبان فارسين

شده از سوي متقاضي، از طريق تماس مسئوالن ذيربط شركت با سازمان صحت مدارك و سوابق ارائه : توضيح 
 .تامين اجتماعي، محل كار قبلي و ساير موسسات كنترل خواهد شد

 

3-2  15Bتعريف كاربر جديد 

 :بعد از استخدام پرسنل جديد در شركت و براي شروع به كار وي، موارد زير بايد انجام گيرد
 تشكيل پرونده  •
 فرد در سيستممعرفي رقمي و  4) شماره پرونده(تعيين كد پرسنلي  در صورت تكميل پرونده، •

 ساعت زني توسط امور مالي
 .  و ارسال فايل آن به مركز كامپيوتر) در بخش اداري(اسكن امضا  •
با استفاده از امضاي اسكن شده در برنامه ) در مركز كامپيوتر(تعريف امضاي ديجيتالي و اسم رمز  •

http://sharepoint/sites/poolad/Shared%20Documents/rules/10%20page%20resume.pdf
http://sharepoint/sites/poolad/Shared%20Documents/rules/10%20page%20resume.pdf
http://sharepoint/sites/poolad/Shared%20Documents/Resume-Persian.docx
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acrobat  .راهنما. 
 مربوطه و تعريف كار تخصصي وي در بخش توسط سرپرست مربوطه معرفي فرد به بخش •
عريف ميزان دسترسي وي به تعريف فرد به عنوان كاربر شبكه، تعيين نام كاربري و اسم رمز و ت •

 .و بخش مربوطه) در مركز كامپيوتر(اطالعات شركت 
 .هاي الزم با مشورت سرپرست بخش مربوطه و ايجاد دسترسي SharePointتعريف فرد در  •
و تخصيص صندوق پستي روي ) روي كامپيوتر مورد استفاده وي( outlookتعريف فرد در برنامه  •

از ). توسط مركز كامپيوتر(برقراري امكان مكاتبه با ساير افراد در شبكه داخلي جهت  mailسرور 
يا يق ايميل صورت مي گيرد و اطالعات آنجايي كه جابجايي كليه اطالعات از طريق شبكه و از طر

Work Order  كه شفاها به افراد داده مي شود از درجه اعتبارساقط مي باشد لذا اين مسئله
 .اي برخوردار مي باشد از اهميت ويژه) E-mailتعريف (

 . )IT مركزدر (تعريف فرد و اضافه كردن نام او به سيستم تايم شيت روزانه  •

3-3  16B عموميآموزش هاي )General Training( 

 ):مرتبط با مركز كامپيوتر(د زير آموزش هاي الزم در موار
 ايميلسيستم پست الكترونيكي داخلي شركت و نحوه  •
 .   SharePointسيستم فايلينگ شركت و آشنايي با  •
 )روش اجرايي كنترل مستندات(سيستم كدينگ فايل ها  •
 مربوط به كاركرد روزانه پركردن تايم شيتنحوه  •

 ISO فرمها و روش هاي اجرايي •
 ليست آموزش هاي عمومي •

براي تسلط عملي به نحوه اجراي كار در شركت، ترجيحاً افراد تازه وارد در دوره آزمايشي در بخش اداري 
فعاليت خواهند نمود تا بدين وسيله  electronic coding systemو  Send/ Receive electronicبراي 

عالوه بر تسلط به سيستم اداري شركت كه در زمان كار در بخش تخصصي پيدا خواهند كرد، با فايل هاي 
در زمان شروع كار . شركت كه پايه و اساس يك همكار در بخش تخصصي است آشنايي كامل پيدا نمايند

و سرپرست امكان و مجوز آموزش هاي عمومي را در بخش تخصصي مربوطه، ساير همكاران در بخش 
 .ندارند

 

 

http://sharepoint/sites/poolad/Shared%20Documents/PCE-100-Internal-Letter-Coding.pdf
http://sharepoint/pce/default.aspx
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4. 3Bآموزش پس از استخدام 

 )(General Training آموزش هاي عمومي  -1
  
 )(Particular Training تخصصيدر بخش هاي آموزش  -2
  
و در زمان مناسب در شركت شركت در دوره هاي آموزشي داخل و خارج از شركت   بر حسب ضرورت، -3

 طبق ابالغ مديريت
  
و نحوه ذخيره و بخش ها  home pageآشنايي با فعاليت هاي فني و آموزش هاي تخصصي از قبيل    -4

بازيابي فايل هاي مربوط به بخش ها و پروژه ها در خود بخش ها در اختيار پرسنل جديد قرار خواهد 
يك صفحه ويژه راهنماي همكاران جديد  sharepointهر بخش در ) home page(در صفحه اول . گرفت

 .ذاشته شده استگ
به عمل خواهد  type – excel-word- electronic filingهر شش ماه يكبار از پرسنل امتحان مهارت   •

در صورت عدم كسب حداقل امتياز، همكار مي بايست مجددا در كالس هاي آموزشي شركت . آمد
 .نمايد

 .)ساعات آموزش جزو ساعات كار محسوب نمي شود( 
 

5. 4Bساختار شركت 

) برحسب رشته تحصيلي خود(همكاران  هاي تخصصي بنا شده است و كليه س دپارتمانسااشركت بر
 .هاي تخصصي اند عضو دپارتمان

از طرف مديريت شركت به سمت مديريت پروژه و سرپرست  ،تعدادي از همكاران برحسب شرايط كار
د حتي در زمان انجام اما هم چنان به همكاري خو .منصوب مي شوند) با مشورت با مدير پروژه(كارگاه 

بنابراين ساعات كاركرد كليه همكاران بايستي . هد هستندعوظايف مديريت پروژه و يا سرپرستي كارگاه مت
 .توسط سرپرست دپارتمان هاي ذيربط بررسي و به تاييد برسد تا امكان پرداخت حقوق و مزايا فراهم گردد

متعهد به  ،مي بايست از نظرتخصصي.. .ي فني و ، نظارت بر بازرس)مقيمنظارت (كليه همكاران درسايت 
 .باشند همكاري كامل با دپارتمان ذيربط

همكاري بنابراين . توسط دپارتمان ذيربط انجام مي پذيرد ،كارهاي تخصصيدر رابطه با اعمال مقررات 
 .در هيچ شرايطي با دپارتمان تخصصي خود قطع نمي شود تمامي پرسنل بخش

http://sharepoint/sites/depts/default.aspx
http://sharepoint/sites/depts/default.aspx
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5-1  17Bسازمان اجرايي شركت 

 :  شامل) مستقيماً زير نظرمديريت شركت فعاليت مي نمايند( بخش هاي ستادي: الف
 ) Administration & Financial( بخش مالي و اداري •
 )Computer Center & Information Technology(فناوري اطالعات  مركز كامپيوتر و •
 )Planing & Project Control (بخش برنامه ريزي و كنترل پروژه •

 
 بخش هاي تخصصي : ب

 ) Process( پروسس    -1

 )Research & Development(تحقيق و توسعه    -2
 )Machinery(بخش مكانيك ماشين آالت   -3
 )Utilities(بخش مكانيك سياالت    -4
 )environmental(بخش محيط زيست    -5
 )Electrical & Instrumentation & Control(بخش برق ؛ ابزار دقيق و كنترل    -6
 )Architecture(بخش معماري   -7
 )Civil & Structure( بخش سازه و سيويل   -8
 )Supervision(بخش نظارت    -9

 )Procurement(بخش تامين تجهيزات        -10

5-2  18Bپروژه يتمدير 
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 با نظر خواهي از سرپرست دپارتمانهاي تخصصي  بخشمدير پروژه يكي از همكاراني است كه از  •
منصوب مي در مدت اجراي پروژه به اين سمت از طرف مديريت شركت  ،اييد اكثريت آنهاها و ت
لذا عالوه بر وظيفه مديريت و هماهنگي . و بعد از اتمام پروژه به بخش مربوطه بر مي گردد .شود

زير نظر  را، بخش مربوطه خدمات كارشناسي همچنان درموظف است  ، مدير پروژهامور پروژه
هاي خود را در بخش  ساعات و شرح فعاليتجداگانه  و به صورترائه دهد، سرپرست بخش ا

 استالزم به ذكر . تخصصي و درسمت مديريت پروژه به مديريت شركت جهت تاييد ارسال نمايد
بايد به تاييد سرپرست ) ستادي هاي بخش( كه ساعات كاري در بخش قبل از تاييد مدير عامل

 .بخش مربوطه نيز برسد
 ،نماينده مديريت عامل در چارچوب قرارداد منعقده با كارفرماي ذيربط مي باشدژه كه مدير پرو •

بايستي حد ممكن  هاي تخصصي تا و بنابراين بخش دهد ارجاع ميها  دستور كار را به بخش
  .با وي انجام دهندهمكاري هاي الزم را 

 .  ارجاع مي دهند ار ها كار ايميل داخلي به سرپرستان بخش مديران پروژه فقط از طريق •
مدير پروژه بايد از داليل . طراحي مي شود base/referenceاي كه بر اساس يك Plantبراي  •

 .براي پاسخگويي به كارفرما آگاهي داشته باشد ،base/referenceانتخاب 
. ساعت دارند 48مربوط به خود را ظرف مدت  page Home مديران پروژه مسئوليت چك كردن •

كردن اطالعات توسط بخش هاي تخصصي مطمئن شوند و در  update بايد از مديران پروژه
ها، Send & Receiveصورت مشاهده عدم همكاري توسط دپارتمان ها در لينك دادن مدارك و 

ند و بخش مربوطه موظف كردهبخش هماهنگي با ذكر نشاني دقيق، موارد را به دپارتمان ها اعالم 
  .دنم را انجام دهروز اصالحات الز ظرف همان در

و بخش ها  با كارفرما مي باشد منعقد شده يقراردادها ياجرا در مديرعاملمدير پروژه نماينده  •
هاي دريافتي از جانب مدير پروژه را اجرا  Work Order نيز مي بايست در چارچوب قرارداد،

از ( به مديرعاملبين بخش و مدير پروژه موضوع را  در صورت وجود اشكال يا اختالف نظركنند و 
، تا ايشان اختالفات پيش آمده را حل اطالع دهند....) طريق تلفن، ايميل و يا درخواست جلسه و 

 .بديهي است كه نظر مديريت محترم عامل براي طرفين واجب االجراست. و فصل كنند
ه ساعت نسبت به جواب دادن به نامه هاي ارجاع داده شد24ظرف حداكثر پروژه بايد  انمدير •

مي توانند از جانب ) Coordinators(اقدام نمايد، و بعد از مدت زمان مقرر، نمايندگان آنها 
 .امضا كرده و ارسال نماينداز طرف مديريت پروژه را  ها ي تاييد شده بخشمديران پروژه، نامه ها

 

5-3  19Bدپارتمان ها 

 
5-3-1 20Bقوانين و مقررات عمومي 
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مرتبط هاي تخصصي به شرح خدمات  شفرض بر اين است كه كليه كارشناسان مشغول در بخ •
 .مندرج در بخشنامه هاي سازمان برنامه و قوانين نظام مهندسي و فيديك آشنايي كامل دارند

و هر . صورت مي گيرد ن افراد بخشتقسيم كار بي دستورالعمل تقسيم كار بين افراد بخش طبق •
چنانچه سرپرست نتواند براي فرد كار تعريف . ماه بعد كار داشته باشد 3فرد بايد حداقل براي 

 .  موظف است با اعالم اين مهم از مديريت باالتر درخواست ارجاع كار نمايد همكاركند، 
. ها رعايت سكوت الزامي است  افراد اجازه ورود به ساير بخش را ندارند و هنگام كار در بخش •

برگزار  درصورت نياز به هماهنگي در داخل بخش يا بين بخش ها، جلساتي با مجوز سرپرستان،
 .خواهد شد

چنانچه درخواستي از ستاد به بخش ها ارسال گردد، اين دستور كار از جانب مديريت عامل به  •
ساعت پس از  24ها حداكثر ظرف مدت  لذا دپارتمان. آنها ارجاع گرديده و الزم االجرا مي باشد

 .دريافت نامه مي بايست حتما پاسخ خود را اعالم نمايند
 . الزامي بوده و از طريق بخش اداري هماهنگ مي شود تشكيل جلسات مقررات رعايت •
الزامي بودن انتقال مطالب مرتبط به جلسات، اطالعات مي بايست بدون كم و كاست در صورت  •

متاسفانه برخي از همكاران به جاي يادداشت مطالب مطروحه، برداشت . انتقال داده شوند
 .شخصيشان را يادداشت مي نمايند

مسلط  تمامي دپارتمان ها مي بايست به وظايف و شرح خدمات بخش خود در قبال هر قرارداد •
ها مطلع بوده و با پيروي از قوانين و آيين نامه شركت و همچنين از روند پيشرفت كار باشند

 .اقدامات مرتبط به هر يك از آيتم ها را انجام دهند
در . خاطي تذكر دهند چنانچه همكاران در شركت موارد تخلفي را مشاهده كنند ابتدا بايد به فرد •

تن تخلف توسط آن فرد، موضوع بايد بصورت كتبي به ي دوباره يا نپذيرف صورت مشاهده
كه در همكاراني بديهي است چنانچه اين اتفاق نيافتد طبيعتا . سرپرست دپارتمان اعالم شود

 .پاسخگو خواهند بود نيز كار بوده اند آن جريان
 الزم به ذكر است ميزان جبران خسارت توسط افراد، متناسب با ميزان مسئوليت شان در شركت، •

 .متفاوت مي باشد
افرادي كه طبق سازمان شركت فعاليت نمي كنند، عالوه بر اينكه فعاليت مثبتي انجام نداده اند  •

اين افراد خط قرمزها را . بلكه اثرات منفي فعاليت هايشان بر پيكره شركت تاثير گزار خواهد بود
 .دزير پا گذاشته و مطابق قوانين و آيين نامه با آنها برخورد خواهد ش

 
5-3-2 21Bروش كار 

 :موارد زير مشخص شده است هاWOدر اين . كار مي كند WorkOrderهمكار بر اساس يك  •
 .كه مورد قبول سرپرست ذيربط باشدزمان شروع و خاتمه كار  -1
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 ).Man-Hour( ساعت-بودجه كار به صورت نفر -2
ز موعد مقرر به فرد متعهد مي شود در زمان مقرر كار را به انجام رساند و چنان چه كار را زودتر ا •

از پيش تعيين شده، به عنوان كار انجام شده ) نفر ساعت(تحويل نمايد بودجه كار اتمام رسانده و 
 .تلقي و قابل پرداخت است

بودجه كار تعريف شده باشد هزينه هاي آن  زيادتر ازچنانچه كار به موقع تمام نشود و ساعت كار  •
را به كارشناس ديگر ارجاع داده، و هزينه هاي آن را لذا شركت مي تواند كار  .قابل پرداخت نيست

 . درصد به عنوان خسارت از مبالغ دريافتي كارشناس كسر كند 20بعالوه 
 

 
 

ساعت مورد نياز كار مشخص مي  -آن زمان و نفر دستور كار به همراه برنامه زمانبندي كه در •
سرپرستان به كارشناسان بخش شود از طريق فايل الكترونيكي به بخش ارسال شده و از طريق 

در صورت قبول انجام كار توسط همكار، فرد بايد با سرپرست خود در مورد . ارجاع داده مي شوند
نحوه انجام كار طبق برنامه زمانبندي پيشنهاد شده به توافق رسيده و هر دو نفر برنامه را امضاء 

 .كنند
مديريت عامل شركت بعنوان مستند كاركرد  اين برنامه پس از تائيد مدير پروژه مربوطه و تصويب •

در موارد خاص كه امكانات ( .پرداخت خواهد بودقابل  و تحويل داده شده همكاران به امور مالي
 ).كامپيوتري موجود نيست اين برنامه كاري بصورت كتبي تنظيم خواهد شد
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مبناي  ،رستتوافق شده بين فرد با سرپ قيد شده در برنامه زمانبندي) اعتنفرس( بودجه •
در ) يا كارها(محاسبات ساعات كاركرد همكار خواهد بود و ارزيابي همكار با توجه به پيشرفت كار 

و در نهايت توسط مديريت  ،مدير پروژه تاييدو  يك ماه توسط سرپرست، بخش كنترل پروژه
خت مي حقوق و مزاياي همكار را پردا ،امور مالي بر اساس ساعات تاييد شده. صورت مي پذيرد

 .نمايد
چنانچه بودجه كارهاي انجام شده همكاران عزيز بيش از ساعات حضور نرم شركت در يك ماه  •

باشد، تنها ساعات كاركرد تاييد شده مبناي محاسبه حقوق و مزاياي همكار قرار گرفته و طبق 
 .قرارداد پرداخت خواهد شد

بي عملكرد آنان در ماه مورد نظر در مورد همكاران ستادي محاسبه حقوق و مزايا براساس ارزيا •
 .خواهد بود 

آغاز پروژه  تغييرات در محاسبات بر اساس پايان پروژه قبلي و  درصورت تغيير دستور كار،  مبناي •
 .  جديد خواهد بود

 
 

5-3-3 22B روش طراحيPlantهاي جديد 

بروز  مهندسي توجه به اين نكته ضروري است كه براي جلوگيري از در انجام كارهاي خدمات فني و •

. ضروري است base/reference مشكالت احتمالي و به حداقل رساندن ريسك كار، بهره گيري از

 .اساس مدارك قابل استناد انجام پذيردخدمات فني و مهندسي مي بايست بر عالوه بر آن، هرگونه

است انجام شده در هر دپارتمان با فعاليت ساير بخش ها مرتبط است، ضروري  از آن جايي كه كار •

حتي (كه همه بخش هاي فني در جريان كار يكديگر قرار گرفته و نسخه اي از كار انجام شده را 

 .، در دفتر تهران يا توسط نماينده بخش در سايت، دريافت و تاييد نمايند)جهت اطالع "صرفا

ه، طبيعتا انتظار مي رود در صورت عدم رعايت آيين نامه و مقررات با توجه به سيستم تدوين شد
همكار اشتباهات انجام شده را تكرار نكرده و خسارات وارده به شركت را بنا به تشخيص مديريت 

 .جبران نمايد
 
 

5-3-4 23Bسرپرست 

پروژه ها به عهده سرپرستان  home pageمسئوليت تخصصي گزارشات، مدارك و تنظيم آنها در  •

 .بخش ها مي باشد
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با ايميل انجام مي پذيرد و پاسخ آن و  ارجاع كار در بخش ها از طرف سرپرست بخش به همكاران •

 . كارهاي انجام شده با ايميل قابل ارائه خواهند بود

كه نمايندگان بخش هاي تخصصي در محل پروژه هستند از طرف ارجاع كار به نظارت مقيم  •

همان طريق دريافت  زطريق ايميل انجام خواهد شد و پاسخ آن نيز ا و ازسرپرست بخش مربوطه 

 .خواهد شد

ساعت  48مربوط به خود را ظرف مدت  home pageسرپرستان دپارتمان ها مسئوليت چك كردن  •

 . دارند

 
5-3-5 24Bكارشناس 

از نظر فني و تخصصي تحت نظر و ) سايت ها، جلسات خارج از شركت(همكاران در خارج از شركت  •

 . باشندمي ) يا سرپرست سايت(سرپرستي بخش هاي تخصصي و از نظر اداري زير نظر مدير پروژه 

همكاران در بخش ها با تاييد سرپرست بخش و مدير پروژه مورد ) مطابق بودجه(ساعات كاركرد  •

 .  قبول مي باشد

دپارتمان ها موظفند فايل هاي دريافت يا ارسال شده را در همان روز در سايت مديران پروژه وارد  •

 .كنند  updateكرده، و همين طورسايت مربوط به بخش خود را نيز 

 
 

5-3-6 25Bتعيين جانشين و كنترل كننده 

 جانشين: 

فرد الزامي است، به اين معنا كه در صورت عدم حضور همكار تمامي خدماتي  تعيين يك جانشين براي هر

 .كه توسط او ارائه مي شده بايد مطابق هميشه و طبق همان روال انجام پذيرد

 :از مزاياي تعيين جانشين مي توان به موارد زير  اشاره كرد

به دليل . صورت غيبت همكار در شركت كارهاي جاري طبق روال هميشه انجام مي گيرددر  .1

اينكه همه براي شركت كار مي كنند و فرض بر اين است كه همكار به كارش عالقمند است، پس 

 .با عالقه جانشين را معرفي مي كند
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اشد، در صورت عدم اگر مديريت بخواهد كار ديگري به همكار ارجاع دهد كه در راستاي ترفيع ب .2

 .تعيين جانشين اين امر صورت نمي پذيرد و همكار درجا مي زند

عدم وجود جانشين موجب از بين رفتن پويايي همكار شده و توان بهبود سيستم را از او مي  .3

خالقيت يكي از امتياز هاي بزرگ شركت ( .درنتيجه ديگر خالقيت الزم را نخواهد داشت. گيرد

 )است

ز است كه همكار به ماموريت خارج از كشور برود، كه در صورت نداشتن جانشين در مواقعي نيا .4

 .اين امر ميسر نمي گردد

زيرا مي تواند . در مواقعي كه همكار مي خواهد استعفا دهد، به نفع اوست كه جانشين داشته باشد .5

در كار خود را طي مدت كوتاهي تحويل دهد، در غير اينصورت مي بايستي به مدت يك ماه 

 .شركت بماند

 .آيين نامه به نفع افراد مي باشد اجراي مقررات جانشيني به صورت ديكتاتوري بر اساس

 

 كنترل كننده: 

 :كردن خدمات انجام شده توسط همكاران مي بايست در چنين شرايطي انجام پذيرد) چك(كنترل 

ردن كاهش هدف از چك ك. همكار با عالقه مندي درخواست چك شدن كارش را داشته باشد .1

زيرا همانطور كه مي دانيد فعاليت هايي كه اشتباه در سيستم كاري مي باشد،  وجود هرگونه

توسط تك تك همكاران صورت مي گيرد تحت عنوان خدمات شركت پوالد به خارج از سازمان 

) شركت(ارسال مي گردد در نتيجه هرگونه اختالل در خدمات موجب زير سوال رفتن سازمان 

 .مي شود

رمت يا چك ليست كنترلي فعاليت هاي همكار توسط خودش به شخص كنترل كننده ارائه مي ف .2

زيرا همكار با علم به نقاط ضعف و قوت خود در فعاليت تخصصي اش، طبيعتا خواستار . گردد

 .كنترل دقيق تري در نقاط ضعف خدماتش دارد

 : پس از كنترل خدمات همكار دو حالت امكان پذير است .3
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سط كنترل كننده يافته مي شود كه مي تواند وارد باشد و يا به اشتباه داراي اشكال ايرادي تو •

در حالت اول باعث ارتقاي كيفيت خدمات و رشد همكارش گرديده . تشخيص داده شده است

در نتيجه همكار مي بايست از چكرش متشكر باشد و در حالت دوم نيز براي زنده نگه داشتن 

 .شدن آن تشكر الزم مي باشد فرهنگ چك كردن و فراگير

كه اين امر جاي خوشنودي براي همكار را داشته زيرا اين اطمينان را . موردي يافت نمي گردد •

 .براي او حاصل مي كند كه كار خود را به دقت و درستي انجام داده است

چكر در صورت يافتن هرگونه اشتباه به هيچ عنوان مجاز به زير سوال بردن همكار خويش و  .4

مطرح نمودن آن در مجامع نبوده زيرا حفظ حرمت همكار در الويت مي باشد و در صورت انجام 

 .اين كار مطابق آيين نامه با او برخورد خواهد شد

 . از اين موارد چنان برداشت مي شود كه حداقل سه نفر مي باست يك خدمت را تاييد نمايند

 سرپرست جهت تاييد نهايي.3كنترل كننده .2فرد مسئول انجام دهنده خدمت .1

 
 :چند نكته در مورد نحوه كنترل وجود دارد

مرحله كنترلي منوط به يك فرد نيست به اين معنا كه كنترل به صورت سيستماتيك انجام مي  •

 .پذيرد و در سيستم فرد مطرح نمي باشد

 هر همكار مي بايست چك كردن تمامي فعاليت هايي را كه در حيطه شرح خدماتش مي باشد •

زيرا در صورت بروز هرگونه مشكل همه افراد درگير در آن خدمت مسئول مي . وظيفه خود بداند

 .باشند

زيرا در صورت ثابت بودن اين فرد، . كنترل كننده يك خدمت به صورت دوره اي تغيير مي كند •

جا عالوه بر اين . چك كردن آن سرويس با اتكا به ذهن چكر صورت پذيرفته و دقت الزم را ندارد

به جايي افراد باعث افزايش آگاهي همكاران نسبت به خدمات يكديگر مي گردد كه همين امر 

 .موجب ارزشي شدن و پويايي همكاران و افزايش توانايي سيستم مي شود

از طريق   بديهي است مديريت شركت عالوه بر چكر و كنترل كننده هاي تعريف شده در شركت، •

 .، كنترل هاي كلي را انجام خواهند دادBCCيك ارگان نامحسوس و به صورت 
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چنانچه مشكالتي در تعيين چكر و جانشين وجود داشته باشد، افراد مي توانند از سرپرست  •

 .ذيربط درخواست اتخاذ تصميم كنند
 

5-3-7 26Bفايل هاي بخش 

اداره و كنترل اطالعات تخصصي هر بخش كه در فضاي سرور همان بخش نگهداري مي شود به  •

 .بخش ها مي باشد عهده سرپرستان

ولي در . موجود باشند Editableشده و  pdfدپارتمان ها تمامي فايل ها بايد به دو صورت  در •

home Page مديران پروژه تنها Pdf فايل ها قرار مي گيرد. 

 HomePageمديران پروژه و  HomePage فرض بر اين است كه تمامي اطالعات موجود در •
، و چنانچه اطالعاتي شرايط فوق را ندارد، مي بايست پس ذخيره صحت داشته% 100دپارتمان ها، 

 .سازي قيد گردد كه قابل استناد نيستند

تاريخچه تمامي مدارك در شركت بايد موجود بوده و همكاران مي بايست از آخرين نسخه قابل  •
 ،WO ريافتهمواره براي اطمينان از صحت مدارك دريافتي، همكار پس از د. استناد، استفاده نمايند

مي بايست مدارك مرتبط به مراحل پيشين فعاليت را كنترل نموده و در صورت مشاهده هرگونه 
الزم به ذكر است كه منظور از موارد . را بدليل عدم رعايت اصول صحيح، نپذيردWO مغايرت، 

ل زمان از ك% 5يادشده، چك كردن مراحل پيشين كار است و نه انجام دوباره آن، بنابراين حدودا  
 .انجام كار را شامل مي شود

لذا در صورتي . بديهي است كه هر فرد بايد جوابگوي تمامي فعاليت هاي خود در داخل شركت باشد •

كه بنا به داليلي فرد مسئول در دسترس نباشد بايد همه ي فايل هاي خود را در محل مشخص شده 

)Project manager home Page دهد كه فرد جانشين، بتواند ادامه قرار ) يا در دپارتمان خود

ت هاي الزم به ذكر است كه فرد جانشين بايد از جزئيات فعالي. كارهايش را طبق روال ادامه دهد

 .باشديي را داشته پاسخگوتوانايي همكارش مطلع بوده و 
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5-4  27Bارتباطات  

 تماس مسئوالن  5-4-1

 مديران پروژه با با سرپرست بخش  سرپرست كارگاه با

 مديريت عامل -1
 مدير پروژه  -2
 سرپرستان بخش هاي فني و ستادي -3
 پرسنل سايت -4
 كارفرما -5
 پيمانكاران -6

 مديريت عامل -1
 مديران پروژه -2
 پرسنل همان بخش در تهران و سايت -3
 بخش هاي ستادي -4
 سرپرست كارگاه -5

 مديريت شركت  -1
 كارفرما -2
 پيمانكاران -3
 بخش هاي ستادي -4
 سرپرستان بخش هاي تخصصي -5
 سرپرست كارگاه -6

 

 
س تلفني پيمانكار و كارفرما تنها از طريق مديريت پروژه و در صورت نبود مدير پروژه از طريق تما

تماس همكاران در بخشهاي تخصصي با پيمانكار و كارفرما مجاز نمي . هماهنگ كننده صورت مي گيرد

ير مي باشد باشد، تنها در موارد خاص و به درخواست و هماهنگي مديرپروژه و يا مديريت شركت امكان پذ

 .و صحبت كردن خارج از موضوع خواسته شده نيز مجاز نمي باشد

 

5-4-2 29Bتبادل نظر و تماس بين همكاران 

در دفتر مركزي (هر گونه تماس، اطالع رساني، سوال و جواب، گزارش و احاله كار، در داخل شركت  •

ن ارسال ايميل، با توجه به مشخص بودن زمادر نتيجه . از طريق ايميل صورت مي گيرد) و در سايت

بر خالف گفته ها  بت اين اطالعات بر روي فايل سرور،ث ، ومحتواي متن ،نام فرستنده و گيرنده پيام

 . قابل استناد هستنداين قبيل مذاكرات تنها  ،و قرارهاي شفاهي و تلفني

ساعت در روزهاي كاري و در صورت عدم  4ظرف مدت حداكثر پاسخگويي همكار به ايميل دريافتي  •

و يا ) hotmail  ،yahoo ,Gmailمانند (از طريق ايميل شخصي ، ...)مرخصي، ماموريت و(حضور 

 .پذيردمي ساعت صورت  48تا  24مدتظرف   )pooladce.com(  ايميل پوالد
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هر ايميل بي . عدم پاسخگويي در زمان مقرر جزء تخلفات اداري و آئين نامه اي محسوب مي گردد •

 .مي گرددكسر حقوق % 1پاسخ مشمول 

اگر (مديران پروژه، سرپرستان دپارتمان ها موظف اند  غياب براي جلوگيري از تاخير نامه ها در •

و اگر دسترسي به مديران . نامه ها را از طرف امضا نمايند) دسترسي به مديران پروژه امكان پذير نبود

 .امضا نمايندرا اخذ و سپس از طرف  ايشان) كتبي(تاييد ايميلي پروژه امكان پذير بود

استفاده از مهر مديران پروژه در غياب ايشان تنها با دريافت كتبي مجوز مديريت شركت امكان پذير  •

 .مي باشد

 .ارتباط بين بخش ها از طريق سرپرستان صورت مي گيرد •
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6. 5Bشرايط كار 

6-1  30Bمقررات ورود و خروج  

كار تعيين مي گردد وهمكار با توجه به شرايط شركت و با استعالم از هم روزها و ساعات حضور  •

پرداخت حقوق و مزايا منوط به رعايت ساعات تعيين شده . موظف به رعايت اين ساعات مي باشد

 .توسط شركت مي باشد

 15:00لغايت 9:00 –8:30ت معمول شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت كاري شركت به صور •

ر يافته و از طريق امور اداري شركت مي باشد و در صورت صالحديد مديريت، ساعات تغيي 15:30الي

در صورت  .قابل محاسبه نيست 15:30و بعد از ساعت 8:30لذا حضور قبل از ساعت . ابالغ مي گردد

مجوز آن از مديريت دريافت  و كار خارج از ساعات تعيين شده، ابتدا بايد انجام اضافه كاري بهلزوم 

اضافه كاري ابالغ ساعت در ماه  60تا سقف كار، براي هممديريت مي تواند قابل ذكر است كه . شود

 .نمايد و در اين صورت اضافه كاري الزم االجرا مي باشد

با در نظر گرفتن ساعات كار ) يا مدير پروژه(ساعات كار در كارگاه ها طبق نظر سرپرست كارگاه   •

 .پيمانكار و نظر كارفرما تعيين مي گردد

پس از ساعت اعالم شده براي ورود به شركت، ساعات  عتدر صورت تاخير ورود بيشتر از نيم سا •

 .كسر كار دو برابر محاسبه مي گردد

 ،داده شده اخطار به همكار در صورت عدم توجه به تذكرات در مورد رعايت ساعات حضور، ابتدا •

و در صورت عدم توجه مجدد، شركت حاضر به ادامه همكاري با فرد خاطي مي گردد  سپس جريمه

 .نمي باشد

بايد در خواست خود را به  ،در صورتي كه فرد به هر دليل قادر به رعايت ساعات كاري شركت نباشد •

و پس از اخذ تاييديه مديريت عامل، حضور و غياب  نمودهصورت كتبي به سرپرست بخش ارسال 

 .همكار بر اساس آن محاسبه خواهد شد

شركت را با سرپرست بخش هماهنگ افراد نيمه وقت بايد قبل از شروع به كار ساعات حضوردر  •

 .نمايند و فقط در ساعات معين شده در شركت حضور يابند
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شود، مي باشد كه اين زمان جزء ساعات كاري محسوب نمي 13الي  12:30ساعت ناهار شركت از  •

همكار، هيچگونه شنبه، و در صورت تاييد اضافه كار 5غير از روزهاي شركت به الزم به ذكر است كه 

 .نسبت به تهيه ناهار پرسنل نخواهد داشت تعهدي

براي تمرين نرم افزارها پس از موافقت سرپرست مربوطه فرد مجاز به تمرين در ساعت تعيين شده  •

 .)ساعات مذكور جزء ساعات كاري حساب نمي شود. (مي باشد

 ارتوسط همك ساعتيخروج فرم  ابتدا براي خروج از شركت جهت كار شخصي يا اداري حتما بايد •

يد سرپرست بخش مربوطه به بخش اداري اييد سرپرست برسد و همزمان با تايبه ت و هديتهيه گرد

بايد ) حتي در ساعت ناهاري(كار شخصي از شركت خارج مي شويد در صورتي كه براي  .ايميل گردد

كارت حضور و غياب زده شده باشد و در صورت مشاهده تخلف حتي براي يكبار، شركت مجاز است 

 .برابر ساعت عدم حضور در شركت، فرد خاطي را جريمه نمايد 10 تا

تاييد سرپرست و ...) شركت در جلسات خارج شركت و(براي خروج از محل كار و انجام ماموريت   •

، موضوع مدت زمان جلسه. (ساعت قبل به امور اداري اعالم گردد 24مديرپروژه الزامي است و حداقل 

 .)قيد گرددو ساعت شروع و پايان  جلسه

6-2  31Bروش اجرايي عمومي 

 
6-2-1 32Bآيين نامه 

در صورت عدم توجه به مفاد آيين نامه، بار اول به همكار اخطار داده شده و در صورت تكرار، او  •

 .موظف به شركت در كالس آموزشي آشنايي با آيين نامه شركت خواهد شد

) ايت از طريق مديران پروژهبه س ارسال( Sharepointابالغ موارد جديد آئين نامه از طريق اعالن در  •

به اطالع پرسنل سايت نيز رسانده مي  ،مختص سايت Server از طريق internetو با ايجاد امكانات 

و  كرده فوق را جزء آئين نامه امضا شده تلقي روش هايهمكاركليه موارد جديد ابالغ شده از . شود

 .ملزم به رعايت آنها مي باشد

سيستم هاي تعريف اي سيستم ايزو مي باشد ، همكاران موظفند طبق با توجه به اينكه شركت دار •

 .شده ايزو كار كنند
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مقررات است، و در صورتي كه هريك از  ابسته به رعايت دقيق آيين نامه وقدرت و عملكرد شركت و •

 . همكاران از اين خطوط قرمز عبور كنند، بدون توجه به موقعيتشان، مورد مواخذه قرار مي گيرند

و پياده سازي آيين نامه به نفع تمام پرسنل بوده و موجبات آسايش و امنيت آن ها را در محيط  اجرا •

 .كار فراهم مي آورد

 
 ارزيابي همكاران  6-2-2

ارزيابي افراد در شركت با توجه به ميزان آشنايي آنها با فايل ها و مدارك شركت و ارزيابي اخالق  •

 .صورت مي گيرد) ارآيي و راندمانعالوه بر ك(حرفه اي و ميزان مسئوليت پذيري 

همراه با درخواست  را )با توجه به گزارشات روزانه(ارزيابي ماهيانه ) روسا(سرپرستان و مديران پروژه  •

 .را به مديريت شركت ايميل مي نمايند) احتمالي(تنبيه تشويق و 

شده توسط  و بخش كنترل پروژه، اقدام به ارزيابي كارهاي انجام QAشركت براساس گزارشات  •

 .همكاران و سرپرستان محترم مي نمايد

 

6-2-3 34Bها درخواست 

آنجا كه اين شركت به صورت انفرادي با افراد قرارداد داشته، مطابق آيين نامه هيچ كدام از   از •

انجام اين كار، به ضرر خود فرد (همكاران حق مطرح كردن مشكالت خود با ساير همكاران را ندارند 

مطابق فرمت (ن مي بايست مسائل و درخواست هاي خود را از طريق ايميل در نتيجه همكارا). است

 . و بدون واسطه به مديريت ارسال نمايند) ارائه شده

را با مديريت مطرح نموده و پس از تصميم  از دسته بندي درخواست ها، آن ها ستاد مديريت پس •

كه بررسي و ارزيابي درخواست ها طبيعي است . مديريت، نتيجه نهايي را به متقاضي اعالم مي نمايد

 .پروسه اي زمانبر بوده و همكاران مي بايست با درك شرايط، صبر نمايند
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 معيارهاي پرداخت حقوق  6-2-4

توسط سرپرست بخش و مدير اي كه  )ساعت/نفربر حسب ( اساس بودجهبر همكارانحقوق و مزايا  •

تاييد گرديده و كنترل ، رل پروژهكنتبخش وسط تكه همكار  و ساعت كاركردرديده پروژه تعيين گ

توسط  اوتاييد عملكرد  ،در محل كارهمكار بدين ترتيب عالوه بر حضور  .شودمي پرداخت 

 شرط الزم(. ميسر سازدبه فرد امكان پرداخت حقوق و مزايا را  ،سرپرست بخش و مدير پروژه

 .)تائيد عملكرد مي باشد ،شرط كافي ، حضور در محل كار، وپرداخت حقوق

 .پرداخت حقوق بر مبناي كار مفيد انجام شده صورت مي گيرد و نه صرف حضور در شركت •

ر بودجه بندي پرداخت مديريت شركت نيز وظايفي را براي خود در قبال همكاران الزم دانسته و د •

با پرداخت بيشتر از همكاران قدرداني مي ) در برخي موارد ممتاز به صورت ماهيانه( هاي ساليانه

 .نمايد

بودجه ساليانه پرداختي به همكار ماهيانه بصورت علي الحساب پرداخت مي شود، در قبال افزايش  •

در موارد كاهش راندمان (دريافتي شركت امكان افزايش پرداخت به همكار پيش بيني شده است 

 .) همكار، كاهش پرداخت هم مد نظر است

 

 

 ITاستفاده از   6-2-5

آنها را كارايي  توانايي و ،IT نسبت به دانشبخش ها اران همكافزايش تسلط آشنايي روزافزون و  •

 . مي كندبيشتر 

داشته باشد، به همان مقدار قادر خواهد بود كه با اشتباه كمتر و  ITچه همكار آشنايي بيشتري از هر •

و اين يعني كارايي، راندمان بيشتر و ايجاد منافع بيشتر براي خود و  .عدم دوباره كاري مواجه گردد

 .تشرك

براي تمامي همكاران الزامي است و كليه همكاران بايد  Sharepointآشنايي و كار در محيط  •

 .فضاي اين نرم افزار انجام دهنددر كارهاي خود را از طريق كامپيوتر و 
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افراد موظف اند كارهاي جاري خود را بر روي كامپيوتر خود ذخيره كرده و در همان فضا كار كنند و  •

 .داري هر روز يك نسخه از آن را روي شبكه كپي نماينددر پايان وقت ا

 

 
 امضاي الكترونيكي  6-2-6

امضاي الكترونيكي افراد حكم امضاي دستي را دارد و افراد براي امضاي الكترونيكي خود مسئوليت حقوقي 
 .  دارند

 
 

6-3  38Bتايم شيت 

 ،اد به صورت سيستماتيكاخالق حرفه اي و ارزيابي صحيح از راندمان افر، در راستاي ارتقاي فرهنگ كاري
 . از جمله آنها مي توان تايم شيت را نام برد كه ابزارهاي مديريتي مورد نياز مي باشد،

شروع كننده اين پروسه فرد همكار مي باشد، كه مي بايست حتما در پايان هر روز تايم شيت خود را 
ن بخش ها نيز در هر روز تايم سرپرستا. تكميل نموده و امكان تكميل آن را در روز بعد نخواهد داشت

. شيت روز گذشته را بررسي نموده و آن را از زواياي مختلف، براساس چك ليست مربوطه چك مي نمايد
موجود نمي باشد، بنابراين الزم است تا ناظرين به صورت  SharePointاز آنجايي كه در سايت ها سيستم 

ايميل ) دپارتمان تخصصي مربوطه(د را به دفتر تهران امضا شده، تايم شيت خو Pdfروزانه، در قالب فايل 
در پايان هر ماه، سرپرستان با بررسي تايم شيت آخرين روز آن ماه، ساعات كاري را بررسي نهايي . نمايند

 .نموده و ساعات كاري مورد تاييد خود را به بخش اداري ارسال مي نمايند

ت كه مي توانيم گزارشات زير را بطور كلي و يا به از اهداف و مزاياي وجود سيستم تايم شيت اين اس
 .استخراج نماييم ))پروژه هاي داخلي شركت(100پروژه هاي جاري و پروژه (تفكيك هر پروژه 

 

اساس د نه صرفاً حضور در سايت و يا برمعيار محاسبه حق الزحمه افراد تايم شيت آنها مي باش .۱
حتي در مواقعي كه همكار خارج از شركت، براي در نتيجه . نظرات كارفرما و سيستم كارت زني

شركت فعاليت داشته باشد، اين ساعات بر مبناي تايم شيت تكميل شده مربوطه، جزو ساعات 
 . كاري وي محاسبه مي گردد
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ها تخمين Referenceمثال چنانچه بودجه انجام يك فعاليت كه بر اساس بطور   •
ساعت جهت انجام -نفر 70همكار ساعت باشد، و -نفر 100زده شده است، برابر 

 100اين فعاليت صرف كرده باشد، شركت مبناي محاسبات مالي وي را همان 
به سود  اين مهم در ابتدا به سود شركت و سپس. ساعت در نظر مي گيرد-نفر

 : شركت به دو دليل ذينفع خواهد بود. همكاران مي باشد

رويس و خدمات با كيفيت، در به اثبات رساندن توانايي شركت در ارائه ي س. 1 
 كمتر از زمان پيش بيني شده 

به عبارتي . مي باشد3 الي 2,6 كاهش هزينه هاي سربار شركت، كه در حدود. 2
 .برابر نفع مي برد2ساعت دريافت نمايد، شركت حداقل -نفر 100اگر فرد 

دپارتمان ها نيز  تاييد تايم شيت ناظرين از طرف سرپرستان بخش ها بيانگر اين موضوع است كه  .۲
 .در فعاليت هاي اجرايي دخيل مي باشند

 ساعت مورد نياز انجام هر فعاليت -به دست آوردن نرم نفر .۳

 حجم كار و حق الزحمه آن جهت شركت در مناقصات طرح هاي جديد   Detail برآورد دقيق و .٤

 اليت هاشناخت توانايي هاي افراد و استفاده صحيح از توانمندي هاي آنها در انجام فع .٥

 ارزيابي صحيح از عملكرد افراد و ميزان راندمان آنها .٦

پرداخت هاي شركت متاثر از كارايي و راندمان پرسنل مي باشد و نه سن و  •
بديهي است كه افراد با تجربه به دليل يادگيري از اشتباهات و . تجربه آنها

كه موفقيت هاي گذشته، اشتباهات كمتري نسبت به پرسنل كم تجربه دارند 
اين امر خود موجب تسريع در رسيدگي به امور محوله با كمترين اشتباه مي 

 . گردد

مورد فوق در صورتي امكان پذير مي باشد كه همكار با تجربه، مطابق قوانين و  •
 .فعاليت نمايد ISOآيين نامه شركت، در چارچوب سيستم و همراستا با 

ز سوي همكار، ساعاتي كه در الزم به ذكر است، در صورت بروز هرگونه اشتباه ا •
جهت رفع آن موارد صرف مي گردد به عهده خود فرد خواهد بود و در 

 .محاسبات مالي وي لحاظ نمي گردد
 

قوت  شناسايي نقاط ضعف و قدرت هر دپارتمان و به دنبال آن رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط .۷
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 شركت

 كارفرمايانجمع آوري مستندات الزم جهت دفاع از حقوق شركت در مقابل  .۸

هزينه تمام شده هر پروژه و سرمايه مورد نياز در گردش شركت، جهت بودجه بندي  محاسبه  .۹
 مناسب

    
 

6-4  39Bجلسات 

بايد هميشه آمادگي رفتن به جلسات و ارائه مطالب منسجم و سازماندهي شده را داشته  همكاران •

رسي، به صورت لينك شده و بنابراين اطالعات همواره بايد به روز بوده و جهت سهولت دست. باشند

دسته بندي شده و در مكان مناسب قرار گرفته ...) مالي، پيشرفت كاري، بررسي مدارك و (موضوعي 

 .باشند

افراد براي حضور درجلسات خارج از شركت، تنها مي توانند مدارك ارسالي و دريافتي مرتبط با  •

ت در جلسه از مركز كامپيوتر به صورت ين گرديده، قبل از شركتعيموضوع همان جلسه را كه از قبل 

pdf  كرده و در جلسه به همراه داشته باشند درخواست. 

مديران پروژه تنها مجاز به ارائه  .جلسات احتياط نمايند فراد مي بايست در هنگام صحبت كردن درا •

ي در و چنانچه مبحث جديد .پروژه قرار دارد، مي باشند  Homepageو بحث پيرامون مطالبي كه در

جلسات با كارفرما مطرح شود، حتي اگر از چگونگي آن مطلب مطلع باشند مي بايست آن را پس از 

در اين صورت برخالف چيزي كه در ابتدا به . هماهنگي با شركت و در جلسات آتي بررسي نمايند

نشان دهنده اين عمل . نظر مي رسد، ارزش افراد و سازمان را باال برده و آن را قدرتمندتر مي نمايند

كار شركت، همكاران و فرد ارائه دهنده بوده و فعاليت هاي صورت گرفته كار شركت است و نه آن 

 .فرد

سرپرست و مديران پروژه در صورت نياز، مي توانند جلسات خود را پس از هماهنگي با امور اداري در  •

ز برگزاري جلسات البته بايد توجه داشته باشند قبل ا. اتاق جلسات شركت برگزار نمايند

در رابطه با موضوع مورد بحث در بخش مربوطه به توافق رسيده به ...) داخلي،كارفرما، پيمانكار و (

طوريكه همه افراد بخش در جريان امر قرار گرفته باشند كه در اين صورت لزوماً نياز به حضور 
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وي قادر به شركت در سرپرست بخش در جلسه نمي باشد و افراد ديگر نيز درصورت هماهنگي با 

اين موضوع است كه حتي االمكان پاسخگويي به سواالت با ارسال  البته تاكيد بر. جلسه مي باشند

نامه يا ايميل انجام شود و از تشكيل جلسات خودداري گردد زيرا ضرورت تشكيل جلسات زماني به 

 .د نداشته باشدوجود مي آيد كه نياز به حكميت باشد و امكان توافق مابين طرفين و جو

همراه  به ساعت شروع، مدت جلسه و افراد شركت كننده در جلسه را ستسرپرستان بخش ها مي باي •

 . موضوع جلسه به امور اداري اطالع دهند

و از طريق ايميل به نموده بخش اداري موظف است كليه مقدمات الزم براي تشكيل جلسه را فراهم  •

 .نداطالع سرپرستان درخواست كننده برسا

 . مقررات شركت در جلسات بايد توسط همه همكاران رعايت گردد •

بايستي به ترتيب و بر حسب مرحله اقدام، پر و تكميل  صورت جلسهو فرم درخواست جلسه فرم  •

 .گردند

 

6-5  40Bتقاضاي مرخصي 

 :اتمام برساننده همكاران هنگام درخواست براي استفاده از مرخصي بايد مراحل زير را ب •

 :طراحي شده و در كتابخانه زير گذاشته شده است InfoPathفرم تقاضاي مرخصي در برنامه  •

http://sharepoint/pce/vacation/Morkhasi92/Forms/MyItems.aspx 

 .براي گردش فرم اختصاص يافته است workflowيك  •

نام مسئول  CCدر قسمت  و ADنام سرپرست و ،به ترتيب نام جانشين approversدر قسمت  •

 .  رار مي گيردحسابداري ق

جديد و متفاوت استفاده شود  historyو  taskبراي پيگيري آسان تر مرخصي ها براي هر بخش از  •

 ).  مشترك نباشد(

 .ذخيره كنيد SharePointو در  submitمه كبا كليك كردن روي د آن را ،پس از پر كردن فرم •

 

http://sharepoint/pce/meeting/meeting_request/Forms/AllItems.aspx
http://sharepoint/pce/meeting/MOM/Forms/AllItems.aspx
http://sharepoint/pce/vacation/Morkhasi92/Forms/MyItems.aspx
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  :شودفرم مرخصي ساعتي نيز به روشي مشابه در نشاني زير وارد مي   •

http://sharepoint/pce/vacation/Khorooj92/Forms/MyItems.aspx 

6-6  41Bاخطار و جريمه 

رضايت خود مطلع  از عدم) ايميل داخلي(سرپرست در مرحله اول بايد همكار را به صورت كتبي  •

 .از طريق دريافت جوابيه را فراهم نمايد سازد و امكان دفاع

 .  بايد داليل نارضايتي خود را به صورت روشن بيان كند و شواهد آن را ارائه دهد سرپرست  •

 .خود را نسبت به موضوع به سرپرست مربوطه اعالم كند) دفاعيه(تواند جواب  فرد اخطار گيرنده مي •

مطرح و در صورت  PARاز طريق فايل  QAد را با واح چنانچه سرپرست قانع نشد، بايد موضوع •

و هماهنگ كننده بخش ها و پروژه ها براي تصميم گيري  QAلزوم، كميته اي متشكل از نماينده 

  .  گردد تشكيل مي

تصميم  مديرعامل. كند را بررسي و نتيجه را به مديرعامل شركت اعالم مي موضوع QAمسئول  •

  .فرمايد بداري اعالم ميبه حسانتيجه را گيري الزم را اتخاذ و 

 .حسابداري با اعالم كتبي مديريت عامل جريمه را اعمال مي نمايد •

 )موارد خاص و اضطراري. (موارد ممكن است راساً تصميم گيري كند مديرعامل شركت در برخي •

شود و  ليست پرداختي ها به صورت آيتم جدا معلوم مي جريمه هاي مربوطه در حسابداري جزء •

 .دگرد مي ربوطه در پرونده همكاران مندرجاخطارهاي م

حسابداري اين جريمه ها را در  اما امور مالي و ،گردد اعمال مي كرد به طور اتوماتيكجريمه هاي دير •

 .سازند مطلع ميرا د و همكاران نكن مشخص اعالم مي ليست پرداختي به صورت

  .شود مورمالي و حسابداري داده ميهاي رد و بدل شده  به ا در كليه مراحل باال يك كپي از ايميل •

تعريف  كارهاي ، و ياتعريف نشودهمكاران از طرف سرپرست براي به درستي كار تعريف در صورتيكه  •

توانند از سرپرست  ميهمكاران  ،شده براي بيش از سه روز وضوح و شفافيت الزم را نداشته باشد

 .بخواهند كه شكست كار را برايشان انجام دهد

http://sharepoint/pce/vacation/Khorooj92/Forms/MyItems.aspx
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كارهاي زمان دار پروژه ها و . (همكار بايد سه ماه كارتعريف شده داشته باشددر اين شركت  در واقع  •

توانند به روش باال مشكل خود را ابتدا  اينصورت همكار مي در غير). ITفايلينگ و كارهاي مربوط به 

مطرح  QAبه روش باال با بخش  بخش نبودن آن، مراتب رابا سرپرست بخش و در صورت نتيجه 

 .  كنند

به (چنانچه فردي به هر نحوي غير از سيستم تعريف شده شركت و اخذ مجوزهاي الزم، اطالعات  •

قرار دهد، ) ولو كارفرما(را در اختيار فرد حقيقي يا حقوقي ديگري ) صورت مكتوب يا توضيح شفاهي

شركت در مرحله اول اخطار، سپس درج در پرونده و نيز ممكن است باعث قطع همكاري فرد با 

كه درصورت بروز آن، و ارائه مدارك مدون توسط شركت، همكار حق هرگونه اعتراضي را از  .گردد

 .  كند خود ساقط مي

همكاران مجاز به حضور در جلساتي كه دستور جلسه كتبي ندارند و يا آمادگي يا مجوز الزم براي آن  •

ر محسوب شدن اين عمل به ، عالوه بعدم رعايت موارد فوق صورتدر .جلسه نيست، نمي باشند

 .  گردد عنوان تخلف اداري، زمان مذكور به عنوان غيبت غير موجه منظور مي

فايل هاي شخصي و  عنوانو همچنين به هيچ . استفاده از تلفن همراه به هيچ وجه مجاز نمي باشد •

عنوان  بهدر صورت مشاهده، اين امر . (موجود باشدشركت در كامپيوترهاي شركت  نبايد غيركاري

كار شخصي كه در شركت انجام شده تلقي مي گردد و با تشخيص مديريت شركت جريمه اعمال 

 .خواهد شد

قصدي براي اخطار و جريمه هدف . اميدواريم كه همكاران هيچ گونه جريمه و اخطاري دريافت نكنند

. اران استحقوق همك بهتر و رعايت حق وكاري براي ايجاد فضاي اين موارد بلكه  ،گذاري نشده

را  بتوانيم اخالق كاري كه مهمترين عامل پيشرفت و ارتقاي ما در انجام كارها مي باشد... انشاءا

 .فراهم نماييم

 

6-7  42B شرايط ترك شركت 
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به تنها چنانچه همكار به هر دليل تصميم به ترك شركت را داشته باشد، مي بايست مراتب را  .1
رساني به هيچ يك از پرسنل شركت، و نفرات  اطالع مديريت شركت رسانيده و مجاز به اطالع

زيرا همكار پس از اعالم استعفا و اطالع رساني همگاني آن، عمال . كارفرما و پيمانكار نمي باشد
در صورت عدم رعايت اين مورد مهم . امكان ادامه همكاري با شركت را براي خود از بين مي برد

مطالبه ) فرد(ان ناشي از آن را از همكار مديريت شركت حق خواهد داشت كه كليه ضرر و زي
 .نمايد

اگر همكار به دليل برخي مشكالت و اختالف نظرات تصميم به ترك شركت گرفته باشد، بهتر  .2
است با پذيرفتن اين اختالف ساليق و با حفظ آرامش و رعايت مقررات، موارد زير را رعايت 

 .فرمايد
 .ندماه، استعفاي خود را اعالم ننماي 6به مدت  2-1
زيرا چنانچه . همكار از اختالفات شخصي خود با اين شركت صحبتي به ميان نياورد 2-2

نارضايتي خود را از روند كاري اين شركت خود اعالم دارد، ناخودآگاه موارد زير را به 
 .سازمان جديد القا مي نمايد

ت توانايي فني و تخصصي خود را زير سوال مي برد، زيرا اولين سوالي كه براي شرك 2-2-1
جديد مطرح مي شود اين است با وجود اين نارضايتي ها، چه لزومي به ادامه همكاري 

 !وي با شركت بوده است؟
همكار با اين كار نه تنها سابقه كاري خود را زير سوال برده، بلكه اين اجازه را به شركت  2-2-2

 .جديد مي دهد كه سوابق كاري اش را در زمان همكاري با اين سازمان نپذيرند
ت جديدي كه همكار در آن مشغول فعاليت است، بر اساس تصوير ذهني ساخته شرك 2-2-3

شناخته و ترك عادت هاي  Bad-habitشده توسط آن فرد از شركت پيشين، وي را 
 .سابق وي را از الزامات همكاري اعالم مي نمايد

كه با  ،بديهي است همكاري مجدد با شركت پوالد، تنها براي همكاري امكان پذير است 2-2-4
 .رعايت آيين نامه و مقررات، شركت را به نحوي دوستانه ترك كرده باشد

در كشورهاي پيشرفته دنيا به عنوان اخالق  Professional Engineeringموارد ذكر شده، بر اساس 
سال  20الي  5در صورت عدم رعايت موارد فوق افراد مابين . حرفه اي مهندسي الزم االجرا مي باشند

 .خواهند داشتامكان فعاليت ن
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7. 6Bمراحل انجام مهندسي در يك طرح صنعتي 

ارائه شده  نموداربصورت ) Engineering Services(كليه مراحل انجام مهندسي در يك طرح صنعتي 
 .   ز طرف كليه همكاران مورد مطالعه و توجه قرار گيردمي باشد و بايد ا

نيز براي افراد حائز  ديدگاه هاي بررسي مدارك و خدمات فني مهندسي و برنامه زمان بنديآشنايي با 
 .  ت مي باشداهمي

 SharePointتوضيحات تكميلي در ارتباط با شرح خدمات شركت مهندسين مشاور پوالد نيز در 
 .  موجود مي باشد

در انجام كارهاي خدمات فني ومهندسي توجه به اين نكته ضروري است كه براي جلوگيري از بروز 
عالوه . ضروري است  base/reference ازمشكالت احتمالي و به حداقل رساندن ريسك كار، بهره گيري 

 .اساس مدارك قابل استناد انجام پذيردخدمات فني و مهندسي مي بايست بر بر آن هرگونه
 

 

8. 7Bمدارك در شركت 

8-1  43Bكدگذاري مدارك و فايل ها 

 .  صورت مي گيرد روش اجرايي كنترل مستنداتكدگذاري مدارك و فايل ها طبق 
افراد موظف مي باشند كه مرجع فايل ها را آرشيو كرده و چنانچه فايلي تغيير كرد به هيچ عنوان  •

 .نبايد فايل تهيه شده را حذف كنند، بلكه بايد يك ريويژن جديد تهيه نمايند

از سايت به تهران و يا ) و يا روزانه(ه اي يك بار و مدارك، بايد هفت كليه اطالعات و تغييرات نقشه ها •

 . ارسال شوند  CDو يا به همراه  از تهران به سايت ايميل 

ز طرف پيمانكاران دريافت مي ا query مجدد و همراه با AFC كليه نقشه ها و مداركي كه براي •

رسي آن مدارك را شوند، حتماً بايد در سايت بررسي شوند و دپارتمان ها در دفتر تهران حق بر

 . نداشته و تنها موظف هستند همه تغييرات را در آرشيو دپارتمان قرار دهند

بايد ساير تغييرات را در مشخصات فني و نقشه ها  ،queryهمكاران در زمان ساخت و اجراي  •

 .گزارشات را به بخش مربوطه ارسال كنند ،پيگيري كرده و بعد از پيگيري و نهايي شدن آنها

نه آن بخشي كه توسط (انجام مي پذيرد  EPCن امر آن است كه طراحي ها توسط پيمانكاران علت اي
 ). شركت طراحي مي شود

http://sharepoint/sites/poolad/Shared%20Documents/rules/PCE-100-DIAG-MN-GENR-003-rev08.ppt
http://sharepoint/sites/poolad/Shared%20Documents/rules/PCE-382-00-REPT-PR-XXXX-0001-REV01.jpg
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8-2  44Bخروج فايل از شركت 

 : براي ارسال مدرك از شركت الزم است موارد ذيل مد نظر قرار گيرند

 .  توسط كارشناس مربوطه تكميل مي شود فرم خروج فايل

 . يد افرادي كه سمت آنها در فرم قيد شده است برسديفرم تكميل شده بايد به تا

 . فرم تكميل شده تحويل مركز كامپيوتر مي شود

 .  اخذ شده اند مركز كامپيوتر بايد فرم را كنترل كند تا مطمئن شود تمام تاييدات

 .  فايل مورد نظر توسط مركز كامپيوتر تحويل كارشناس مي گردد

 .  بايگاني مي شود SharePointفرم تكميل شده توسط مركز كامپيوتر در 

اطالعات درخواست شده بايستي به صورت كامل و مطابق با سيستم تعيين شده شركت تكميل شود تا به 
 .  اده شوددرخواست خروج فايل ترتيب اثر د

 .  خروج از شركت مي باشند مجاز به Pdfتنها بصورت  شركت كليه مدارك و اطالعات

8-3  45Bتهيه پالت نقشه 

 :از نقشه موارد زير بايد لحاظ گردند Copy Hardهنگام درخواست تهيه 
 .مي شودفرم درخواست پالت توسط بخش پر  •
سپس به امضاء بخش هاي  توسط بخش امضاء شده وابتدا  A3فرم كاغذي چك پالت به صورت  •

كش، امضاي امضاي نقشه: اين امضاها شامل. ديگر مرتبط رسيده و به مركز كامپيوتر ارسال مي شود

 .  ها و امضاي كنترل كننده مي باشد مهندس طراح، امضاي سرپرستان بخش

كامل مركز كامپيوتر فرم را كنترل مي كند تا مطمئن شود كه اطالعات فرم و تاييديه هاي پالت  •

 .  هستند

 .  مركز كامپيوتر چك پالت را كنترل مي كند تا مطمئن شود همه امضاها روي چك پالت هستند •

http://sharepoint/sites/poolad/Generalforms/PCE-ISO-9001-FORM-CC-QSYS-01-REV02.pdf
http://sharepoint/sites/poolad/Generalforms/PCE-ISO-9001-FORM-CC-QSYS-01-REV02.pdf
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 .  پالت توسط مركزكامپيوتر تهيه مي شود •

 .  نقشه پالت شده تحويل بخش مي شود •

 .  سوابق مربوط به نقشه پالت شده توسط بخش ذخيره مي شوند •

 

 

9. 8Bماموريت 

9-1  46Bدرخواست ماموريت 

با درخواست مدير پروژه يا سرپرست دپارتمان و تخصيص   ،همكار به ماموريت در كارگاه پروژه هااعزام 
مديريت شركت از طريق بخش اداري در . همكار توسط سرپرستان بخش هاي تخصصي صورت مي گيرد

 .جريان قرار گرفته و در صورت موافقت حكم ماموريت را تاييد مي كند
حداقل تا يك (د، فرد موظف به رفتن مي باشد ت رفتن فردي را الزم بدانماموري در صورتي كه مديريت

در صورت نياز پروژه ها و مديريت شركت، رفتن به ماموريت اجباري ). هفته در ماه ماموريت اجباري است
 .است 

در صورت نياز، سرپرست نظارت مقيم بايد از طريق مدير پروژه مربوطه، از بخش تخصصي درخواست نيرو 
 .  ت ماموريت كندجه

در صورتي كه اعزام پرسنل به كارگاه به دستور مدير عامل شركت صورت گرفته باشد، نيازي به چك 
مديرپروژه و سرپرست سايت . كردن با سرپرست دپارتمان ها نمي باشد و تنها به اطالع آنها مي رسد

 .داشته باشندموظف اند همكاري هاي الزم را با همكاران مامور 

9-2  47Bاداري برفعاليت مامور فني و نظارت 

از نظر فني و تخصصي تحت نظر ) سايت ها، جلسات خارج از شركت(همكاران مامور در خارج از شركت 
 .مي باشند) پرست سايتيا سر(اداري زير نظر مدير پروژه سرپرست بخش هاي تخصصي و از نظر 

دير م ،سايت توسط سرپرست كارگاه تائيد ساعات كاركرد همكار اعزامي به مأموريت و حضور و غياب در
در اين مورد سرپرست بخش ها فقط از نظر فني و . و سرپرست بخش تخصصي صورت مي گيرد پروژه

 .را تأييد مي نمايد) سايت(كيفي، كاركرد همكار در مأموريت 
 مواردي مانند رفت و برگشت به سايت، جلسات با كارفرما در سايت، محل استراحت در سايت به عهده

 .سرپرست نظارت مقيم در محل سايت است

9-3  48Bفرم ماموريت 



 

 

  
 آيين نامه و مقررات شركت مهندسين مشاور پوالد

 

PCE-100-Rules-1392 ۳صفحه ٤ 

 .  توسط مأمور، تكميل مي شود فرم ماموريت 
يك كپي فرم تكميل شده تحويل امور اداري مي شود و بعد از تكميل امضاهاي الزم يك كپي به مأمور و 

 .   به امور مالي ارسال مي شود
 .  امور مالي بايد فرم را كنترل كند تا مطمئن شود كليه امضاها اخذ شده اند

 
 

9-4  49Bموضوع ماموريت 

موضوع ماموريت بايد روشن باشد و همكار بر اساس موضوعات تعيين شده اقدام كند، موضوعات ديگري را 
ر آن كه در حين ماموريت درخواست ارائه شده گزارش شود پيگيري نكند و كار ديگري را انجام ندهد مگ

 . و رسيدگي به آن مورد، به تاييد مديريت شركت برسد
فرد در هنگام اعزام به ماموريت بايد بداند كه از چه فرمت هايي استفاده كند، چه گزارش هايي بدهد و 

 .  چگونه گزارش بدهد

9-5  50Bگزارش ماموريت 

 .   بايستي به مدير پروژه و سرپرست بخش ارائه شود  گزارش مأموريت
مدير پروژه در صورت داشتن تخصص . تاييد گزارش تهيه شده توسط فرد در ماموريت به عهده بخش است

 .  ي تاييد نهايي با بخش استالزم مي تواند اطالعاتش را به فرد انتقال دهد ول
اقداماتي كه به عنوان موضوع ماموريت بايد پيگيري شود به صورت چك ليست تهيه شده و در اختيار 

 .مامور قرار مي گيرد، در گزارش ماموريت نتايج آن بايد با توضيحات كافي ذكر شود
در گزارش ماموريت خود ذكر  همكار موظف است كليه اتفاقات جنبي را كه در جريان ماموريت رخ داده،

 .كند

9-6  51Bتاييد ماموريت 

گزارش ماموريت بايد توسط مدير پروژه و . تاييد ماموريت، هم در رفت و هم در برگشت، بايد صورت بگيرد
سرپرست بخش تاييد شود در غير اين صورت سفر همكار غيبت محسوب شده و هزينه ها و حق ماموريت 

 .پرداخت نخواهد شد

9-7  52Bحق ماموريت 

طبق مقررات پس از ارائه گزارش از بودجه شركت  ،حكم مأموريت ريت مرتبط بامأمو حقينه سفر و هز
 . قابل پرداخت است

 .نبايد به حسابداري بروند كرده اند،فرم هاي ماموريت تا زماني كه امضاهاي الزم اخذ ن

http://sharepoint/sites/poolad/mission/89_mission/Forms/MyItems.aspx
http://sharepoint/sites/poolad/mission/89_mission/Forms/MyItems.aspx
http://sharepoint/sites/poolad/mission/missionreport/Forms/AllItems.aspx
http://sharepoint/sites/poolad/mission/missionreport/Forms/AllItems.aspx
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9-8  53Bساير موارد 

 .ت و نوار مكالمات را تهيه نمايندعكس افراد شركت كننده در جلسا ستهمكاران در ماموريت خود مي باي
 

10.  9Bكارگاه 

كارگاه بر اساس ضوابط و دستورالعمل هايي كه از طريق دفتر مركزي به آن ابالغ مي شود، كار انجام  •
 .مي دهد

 .سرپرست كارگاه تحت نظر مدير پروژه و نماينده مديريت عامل شركت در كارگاه، فعاليت مي كند •
 . كارگاه توسط سرپرست كارگاه صورت مي گيردر مدير پروژه، و دتماس با كارفرما صرفا از طريق  •
، صرفا در ارگاه مامور تماس با كارفرما شوداگر يكي از همكاران از طرف مدير پروژه يا سرپرست ك •

 . خصوص موضوعاتي كه از قبل تعيين شده است مي تواند هماهنگي نمايد
در صورتي مي توانند در . نشده شركت كنندناظران نبايد در جلسه اي كه موضوعش از قبل مطرح  •

 :جلسه شركت كنند كه

 .موضوع جلسه از قبل مشخص باشد  -1

 .هماهنگي الزم را با سرپرست كارگاه و سرپرست بخش مربوطه انجام دهد  -2

مباحث خارج از حيطه موضوع را يادداشت كرده و در روزهاي آتي حتي االمكان به صورت مكاتباتي  -3
 .پاسخ دهند

رفع مواقعي كه مي توان مشكالت را از طريق مكاتبات (از برگزاري جلسات در موارد غير ضروري  -4
 .و تنها در موارد ضروري و مهم جلسه برگزار گرددد اجتناب شو) كرد

به عنوان همكار بخش در كارگاه و زير نظر دپارتمان ) فني(افراد مستقر در كارگاه از نظر تخصصي  •
فعاليت مي نمايند و موظفند گزارشات روزانه خود را عالوه بر سرپرست كارگاه به زيربط در تهران 

ساعات كاركردشان عالوه برتاييد سرپرست كارگاه، نياز به  و .سرپرست بخش مربوطه هم ارائه نمايند
 .داردنيز تاييد سرپرست بخش تخصصي شان 

انجام است بايد بر اساس مدارك تاييد مدارك و نقشه ها و كليه فعاليت هايي كه در كارگاه در حال  •
و مدارك داشته باشد، و چنانچه ناظر نظري در رابطه با نقشه ها . در تهران صورت گيرد) FC(شده 

 .هماهنگي الزم را با دفتر تهران برقرار نمايد ،خواست همكاري و انجام اصالحاتبايد جهت در
ست شان هيچ محدوديتي ندارد و براي اين كار حفظ ارتباط و برقراري تماس بين افراد سايت با سرپر •

 .نياز به اخذ مجوز از سرپرست كارگاه، مدير پروژه و سايرين ندارند
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ارتباط آنها با سرپرست بخش خود از طريق فكس و ايميل صورت مي گيرد و تنها در مواقع بسيار  •
رقراري ارتباط از ب كارگاه موظف است شرايط مساعدي براي. اضطراري از تلفن استفاده مي شود

منشي ها نيز الزم نيست از مدير پروژه يا سرپرست كارگاه . طريق فكس و ايميل براي آنها مهيا سازد
افرادي كه از كارگاه تماس مي گيرند فقط يك كپي از مكاتباتشان . براي برقراري ارتباط اجازه بگيرند

 .را جهت اطالع در اختيار سرپرست كارگاه مي گذارند
زير نظر سرپرست كارگاه مي ) ساعت كار مرخصي و اضافه كاري(ر كارگاه از نظر مسائل اداري افراد د •

 .باشند
ساعت كار پرسنل كارگاه توسط سرپرست كارگاه مربوطه تائيد مي شود كه سرپرست كارگاه با  •

 .همچنين سرپرست بخش مبادرت به تعيين ساعت كار مي كند هماهنگي مدير پروژه و كارفرما و
و سرپرست بخش ) مدير پروژه(تائيد سرپرست كارگاه اخت حقوق افراد مستقر در كارگاه بايد با پرد •

 .تخصصي باشد 
اين شخص زير نظر مركز  .ري شبكه كامپيوتري معرفي مي گردددر كليه كارگاه ها يك مسئول راه ب •

 .كامپيوتر دفتر تهران فعاليت مي نمايد و عضو ستاد مديريت ارشد محسوب مي شود
. باشد) دفتر مركزي(تورالعمل عمومي شركت دستورالعمل كنترل مستندات در كارگاه بايد مشابه دس •

ممكن . قبل از اينكه فرد به كارگاه برود بايد گردش كاري شركت و فرمت كاري بخش را بشناسد
هر دو است فرد از بخش مربوطه به كارگاه برود و يا مستقيما پس از مصاحبه به كارگاه برود كه در 

 .حالت بايد اطالعات مذكور را كسب نموده و سپس به كارگاه برود
 كليه قوانين عمومي شركت براي همكاران سايت نيز جاري است •

 
از آنجاييكه بهبود مستمر يكي از اهداف مهم اين شركت مي باشد، بنابراين تدوين مقررات و 

 . امه هاي كاري شركت مي باشددستورالعملهاي جديد در جهت رسيدن به اين هدف يكي از برن
 

11. 10Bنحوه بازبيني و تغيير آيين نامه و مقررات 

با  ي رانحوه تصويب مقررات شركت به اين صورت مي باشد كه در ابتدا مديريت شركت پيشنهاد
مطرح مي كند كه اين پيشنهاد مي تواند با استفاده از الگوبرداري از سرپرستان بخشهاي تخصصي 

اين پيشنهاد را به سپس سرپرستان بخشها . باشد..... خل و يا خارج از كشور و شركتهاي معتبر در دا
مي خواهند تا در بازه زماني مشخصي خود انتقال مي دهند و از آنها  دپارتماندر ديگر همكاران 

در نهايت مجددا طي برگزاري جلسه اي با  .نظرات خود را جهت ارائه به مديريت عامل شركت بدهند
ت و سرپرستان بخشهاي تخصصي تصميم نهايي اتخاذ و دستورالعمل مربوطه جهت اجرا حضور مديري

 .به كليه همكاران ابالغ مي گردد 
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عالقه مند و پذيراي پيشنهادات و نظرات ) بخش هاي ستادي(مديريت با استفاده از بازوي خويش 
 .دارد كه اين نظرات رابطه مستقيم با ارزيابي افراد. سودمند همكاران مي باشد

 
 

هيچگونه قصوري نمي نمايم گواهي مي شود كه اينجانب در اجراي كليه قوانين فوق الذكر 
هايي كه حين كار از طرف مديريت عامل شركت  و چنانچه در قوانين فوق و يا دستورالعمل

ابالغ مي شود كوتاهي نمايم، مديريت عامل اين حق را دارد تا بر اساس ضرر و زياني كه به 
با تشخيص و يا مبلغ حق الزحمه اينجانب از ميزان ساعات كاري ارد گرديده است، شركت و

 .خود كسرنمايد
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