بروامٍ اقدامات ديرٌ َشتم َیأت مدیرٌ اوجمه صىفی مُىدسان مشاير معمار ي شُرساز  :شُریًر 49تا پایان شُریًر 49
دستًر کار

دستايردَای مًرد اوتظار



حضَز هَثساًجوي دز فسآیٌد عسحْبی تَسيؼِ کطيَز ٍ 
تؼسیف پسٍضُ ّب ثسای ث ص دٍلتی ٍ خصَصی

اًت بة هطبٍزاى ذیصالح جْت اًجبم پسٍضُ
ّوکبزی ثب ث ص خصَصی (داخلی ٍ خبزجی)







تغییس جْت اش اػتجبزات ػوساًی هحدٍد دٍلتيی ثيِ سيوت هٌيبثغ ث يص
خصَصی
ضٌبسبیی هٌبسجبت کبز دز ث ص خصَصی ٍ گستسش ازتجيبط ٍ سيبشهبى
دّی
ضٌبسبیی تَاًوٌدیْبی اػضبی اًجوي
هؼسفی تَاًوٌدی اػضب اش عسیك زسبًِّب
حضَز فؼبل دز ًْبدّب ٍ اًجوي ّبی حسفِ ای
تؼسیف ازشش افصٍدُ خدهبت هطبٍز ،سْن خدهبت هطبٍزُ اش ازشش افصٍدُ
ایجبد ازتجبط ثب ث ص خصَصی (داخلی ٍ خبزجی)
گصازش ثِ هجوغ ٍ اخر ًظس هجوغ






اصالح آییي ًبهِ تط یص صالحیت ٍ ازجبع کبز
حضَز دز فسآیٌد تط یص صالحیت ٍ فسآیٌد ازجبع کبز
هستٌدسبشی فسآیٌدّبی ازجبع کبز
ّوکبزی ثب سبشهبى ًظبم هٌْدسی ٍ سبیس ًْبدّب



ثسزسی هطکالت آییي ًبهِ تط یص صالحیت ،ازجبع کبز ،هبلیبت ،ثیوِ،
حكالصحوِ ٍ ًظبم هٌْدسی
تطکیل کویتِّبی هستجظ اش تسکیت گسٍّْبی اًجوي
تطکیل سویٌبز ٍ جلسبت ًظسسٌجی
احساش صالحیت حسفِ ای اػضب تَسظ اًجوي
تطکیل هجبهغ فَق الؼبدُ ٍ اخر ًظس هجبهغ






پیگیسی پسداخت هغبلجبت اػضب اش سبشهبًْب
حل ٍ فصل اختالف اػضب ثب ًْبدّبی کبزفسهبیی
احمبق حمَق اػضب دز هجبهغ حسفِای ٍ لبًًَی
ازتجبط کبزآهد ثب ًْبدّبی حسفِای ٍ صٌفی



دزخَاست اش ّوکبزاى جْيت اػيالم هغبلجيبت ،هطيکالت ازجيبع کيبز،
حكالصحوِ ،تغَیل ،ثیوِ هبلیبت ٍ هطکالت لسازدادی
ثسزسی هَازد تَسظ کویتِ حمَلی ٍ تٌظین ثسًبهِ
هراکسُ ثب ًْبدّبی کبزفسهبیی جْت حضَز ًوبیٌدُ صٌف دز ازجبع کيبز،
کویسیًَْبی هبلیبتی ٍ....
گصازش ثِ هجوغ ٍ اخر ًظس




ازتجبط کبزآهد زسبًِّب ثب ه بعجیي
هسجؼیت زسبًِای صٌفی







کارآفریىی ي تًسعٍ فضای کسب ي کار

حضًر مؤثر در فرایىد اصالح وظامات
حرفٍای

استیفای حقًق صىفی

اقدامات مًرد ویاز


















اػضب ٍ هطبٍزاى غیسػضَ
سبشهبى هدیسیت ٍ ٍشازت زاُ ٍ ضْسسبشی ٍ هجلس
ٍ زیبست جوَْزی
پیگیسی زسبًِای هَضَع
تطَیك هطبٍزاى ثِ تجویغ ٍ ایجبد ضسکتْبی ثصزگ



اػالم هغبلجبت ّوکبزاى ثيِ ًْبدّيبی کبزفسهيبیی
ضيييْسدازیْبٍ -شازت زاُ ٍ ضْسسيييبشی -سيييبشهبى
هدیسیت ٍ اػالم هسبئل لسازدادی ٍ حكالصحوِ
پیگیسی اش عسیك هطبٍز حمَلی اًجوي
حضَز ًوبیٌدُ حمَلی اًجويي دز هساجيغ ليبًًَی ٍ
کبزفسهبیی











کویتِّبی کبزیً -وبیٌدگبى ّیأت هدیسُ -دثیسخبًِ
ّیأت هدیسُ
هجوغ



کویتييِّييبی کييبزیً -وبیٌييدگبى ّیييأت هييدیسُ-
داٍعلجیي -دثیسخبًِ
ّیأت هدیسُ
هجوغ





کویتِ حمَلیً -وبیٌدگبى ّیأت هدیسُ -دثیسخبًِ
ّیأت هدیسُ
هجوغ




ّدف گرازی زسبًِّب
ضٌبسبیی ه بعجیي زسبًِّبی اًجوي
تدٍیي ثسًبهِ ّصیٌِ -دزآهد زسبًِّب





ًظسخَاّی اش اًجوي
ثسزسی ًمبط فَق ٍضؼیت سبختبز هَجَد
تطکیل هجوغ





کویتِّبی کبزیً -وبیٌدگبى ّیأت هدیسُ -دثیسخبًِ
ّیأت هدیسُ
هجوغ






افصایص تؼداد اػضب

ثسًدسبشی لگَی اًجوي
فضييبی هٌبسييت حضييَز اکعسیييت اػضييبی اًجوييي دز 
فسآیٌدّبی تصوین سبشی ٍ تصوین گیسی






تطکیل کویتِ ػضَگیسی
ثبشثیٌی ٍ اصالح اسبسٌبهِ اًجوي
تَسؼِ ازتجبعبت ثب هطبٍزاى غیسػضَ
ثسگصازی دٍزُ ّبی آهَشضی ٍ ثبشآهَشی ت صصی
دػَت ثِ س ٌساًی ّب ٍ ّوبیص ّب
ثسگصازی هسبثمبت ٍ سویٌبزّب
ازسبل ثسًبهِ ثِ هطبٍزاى غیس ػضَ
تجلیغ ٍ هؼسفی هصایبی ػضَیت دز اًجوي





اػضب ٍ هطبٍزاى غیس ػضَ
ازسبل ثسًبهِ ثِ هطبٍزاى غیسػضَ
ًظسخَاّی دز هَزد ثسًبهِ ٍ تسْیالت پسداخت حك
ػضَیت
هجوغ



گسٍّْبی ضْسسبشی -هؼوبزی -حمَلی ٍ ًوبیٌدگبى
ّیأت هدیسُ دز گسٍّْب -داٍعلجیي
دثیسخبًِ
ّیأت هدیسُ



ٍجَد کبدز هَظيف دز ث يص ثسًبهيِ زیيصی ٍ تَسيؼِ 
اًجوي

افصایص هٌبثغ هبلی اًجوي

تطکیل کویتِ تبهیي هٌبثغ
ثسزسی زاُ ّبی تبهیي دزآهد اش عسیك:
 تجلیغبت دز سبیت ٍ فصل ًبهِ دٍزُ ّبی آهَشضی لسازدادّبی پطٍّطی -سبیس هَازد

تجدید ساختار رساوٍَای اوجمه

تًسعٍ عضًیت

تامیه مىابع مًرد ویاز

مراجع ي مراحل پیگیری

ازتجبط ثب اػضب ٍ هطبٍزاى غیسػضَ
ازتجبط ثب ًْبدّبی کبزفسهبیی
ازتجبط ثب ًْبدّبی صٌفی ٍ حسفِای
ازتجبط ثب ًْبدّبی سسهبیِ گراز دز اهس تَسؼِ

سازمان اجرایی











هسئَل کویتِ دز آهد
ّیأت هدیسُ

