الیحِ ٍظبیف هَتش ّبیلىس وشایی

الیحه وظایف موتر هایلکس
تفصیالت :هَتش وشایی ثشای پیطجشد ثشًبهِ ّبی سبختوبًی عبهِ ٍ دٍلتی
پروژه  :ثشًبهِ سبختوبًی عبهِ ٍ دٍلتی
محل وظیفهٍ :ظیفِ اغلی داخل ضْش وبثل ،دس غَست ضشٍست ثِ ٍالیبت پشٍاى ،وبپیسبًٌ ،گشّبس (خالل آثبد)
نوع وسایط :هعبدل تیَتب ّبیلىس  5002یب ثبالتش اص آى
تعذاد )4( :عشادُ
کیلومتر تخمینی هر ماه :حذ الل  200ویلَهتش ٍ حذ اوثش  0000ویلَهتش هیجبضذ.
مذت و زمان قرار داد :الی ختن هبُ لَس 7031
ٍصاست ضْشسبصی ٍ هسىي ثشای ثشًبهِ سبختوبى ّبی عبهِ ٍ دٍلتی خَیص دس غذد استخذام هتػذی ضبیستِ ثشای عمذ لشاس داد
هَتش وشایی ثشای پیطجشد اهَس وبسی ٍ اًتمبل وبسهٌذاى خَیص الی ختن لَس  7031هیجبضذ.

 .7مشخصات موتر
 .1هعبدل تیَتب ّبیلىس  5002یب ثبالتش اص آى
 .2داسای ایشوٌذیطي یب دستگبُ سشد ٍ گشم وٌٌذُ ثبضذ.
 .3ویلَهتش سٌح آى فعبل ثبضذ
 .4دست چت هغبثك دست تشافیه افغبًستبى
 .5ایشثه فعبل ثبضذ
 .6گٌدبیص پٌح ًفش ساوجیي سا داضتِ ثبضذ.
 .7هدْض ثب چْبس حلمِ تبیش خذیذ ٍ یه حلمِ تبیش اضبفی ثبضذ.
 .8هدْض ثب ٍسبیل ضذ حشیك ٍ ثستِ ووه ّبی اٍلیِ ثبضذ
 .9توبم اسٌبد ٍ هذاسن آى لبًًَی ٍ توذیذ ثبضذ.
 .2ساعات کاری و مسیرهای منظور شذه:
اص سٍص ضٌجِ الی چْبسضٌجِ اص سبعت  77:77غجح الی  77:::عػش دس غَست ضشٍست ثعضی اص سٍص ّبی پٌح ضٌجِ ّن اگش ضشٍست
ثبضذ ،ثذٍى وذام پشداخت اضبفی عشادُ یب عشادُ خبت هزوَس سا حبضش ًوبیذ.


ثشای اًتمبل وبسهٌذاى ثشًبهِ سبختوبى ّبی عبهِ ٍ دٍلتی
 oیبد داضت ًوَدى توبم سفش ّب ثب تفػیالت آى دس وتبثدِ سیش ٍ سفش
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 oخَد داسی اص سفش وشدى ثِ هَلعیت ّبی خبسج اص لشاس داد (ثِ استثٌبی وذام حبلت اضغشاسی ٍ اهٌیتی)
 oضشوت لشاس دادی ثبیذ هَتش وشایی سا فمظ ثشای دفتش اًسدبم پشٍط ّبی سبختوبًی وبهال فعبل ثشای هَلعیت
ّبی ریل تْیِ ًوبیذ.


سایر شرایط:
 oهبله هَتش ثبیذ عجك همشسات ٍ ضشایظ فَق هَتش سا ثب ساًٌذُ آى دس دستشس ثشًبهِ سبختوبى ّبی عبهِ ٍ
دٍلتی دس هشوض ٍ الیبت لشاس دّذ.
 oلشاس دادی هَتش ٍ ساًٌذُ هشثَط آى دس اٍلبت سبعبت وبسی وِ اص سٍص ضٌجِ الی پٌدطجٌِ اص سبعت  7:77غجح
الی  7:::عػش هیجبضذّ ،وِ سٍصُ ثِ دفتش هزوَس دس دستشس لشاس دّذ .یه تمسین اٍلبت وبسی ثشای سفش
ّبی سٍصهشُ اص عشف دفتش تْیِ هی گشدد وِ ًظش ثِ ضشایظ وبسی ٍ اهٌیتی لبثل تغجیك هیجبضذ .دس حبلت
استثٌبیی ٍ ًظش ثِ تمبضبی دفتش پشٍطُ هزوَس ثبیذ حتی خبسج اص اٍلبت وبسی هَتش وشایی سا ثذٍى دسخَاست
حمَق اضبفی دس دستشس دفتش ثشای اًدبم وبس ّبی سسوی لشاس دّذّ .ىزا دس خشیبى هذت صهبى لشاس داد ،لشاس
دادی هَظف ثِ اًتمبل وبسهٌذاى پشٍطُ فمظ ثِ اخبصُ هسئَل دفتش هیجبضذ.
 oلشاس دادی وبهال هسئَل تشهین ،تػبدم ،سٍغٌیبت ٍ تیل هَتش ٍ فعبل ًگبُ داضتي هَتش ثَدُ اص غحت ثَدى
اسٌبد لبًًَی ساًٌذُ ٍ هَتش وشایی خَد سا هغئوي سبصد .لشاس دادی هسئَل پشداخت هعبش ٍ حمَق هبّبًِ ٍ
دیگش اهتیبصات ساًٌذُ هَتش وشایی ثَدُ ٍ ّوچٌبى پشداخت خشیوِ ٍ دیگش هػبسف ثشای حل هٌبصحبت تشافیىی
هشثَط ثِ لشاس دادی هیجبضذ .ثشًبهِ سبختوبى ّبی عبهِ ٍ دٍلتی هسَلیت ّیح ًَع الذام سا ثشای حل
هٌبصعبت تشافیىی ،اضتجبُ تشافیىی ،سفتبس ًبدسست ،غفلت دس خبدُ ،فشاهَضی ٍ خالف وبسی تشافیىی دس لجبل
ساًٌذُ سا ًذاضتِ ٍ توبم هػبسف ًبضی اص دعَاً ،ضاع ،هشیضی ٍ لتل ٍ خشح  ،هشثَط ثِ لشاس دادی هیجبضذ.
 oدس غَست خشاة ضذى هَتش ضشوت لشاس دادی هسئَل تْیِ ٍ تجذیلی هَتش خشاة ضذُ دس ظشف یه سٍص ثب
هَتش دیگش وِ هطخػبت هَتش لجلی سا داضتِ ثبضذ هیجبضذ.

راننذه بایذ واجذ شرایط ریل باشذ:
 oهعتبد ثِ دخبًیبت ًجبضذ
 oضخع هسلىی ٍ تعلین دیذُ دس ساًٌذُ گی هَتش ٍ تشهین هَتش ثبضذ
 oداسای تدشثِ وبفی دس ساًٌذُ گی حذ الل سِ سبل ثبضذ
 oخَاص ساًٌذُ گی (الیسٌس) سا داضتِ ثبضذ.
 oضخع هَدة ٍ خَش ثشخَسد ثب هسبفشیي ثبضذ ٍ لَاًیي خبدُ سا سعبیت وٌذ
 oهدْض ثب گَضی ّوشاُ (هجبیل) ٍ ضوبسُ توبس فعبل ثبضذ.
لشاس دادی هسئَلیت داسد تب حیي اًتخبة ساًٌذُ ضخع حشفِ یی ،تخٌیىی ٍ ضبیستِ سا اص هیبى سبیشیي ثشای ایي لشاس داد اًتخبة
ًوبیذ ،ثشای اخشای ایي لشاس داد اضخبظ ثب اعتوبد وِ ٍظبیف ضبى سا ثِ عَس هَثش اًدبم دٌّذ ،ثِ سٌي ٍ سسَم هزّجی احتشام ثگزاسًذ.
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ثشًبهِ سبختوبى ّبی عبهِ ٍ دٍلتی ایي حك خَد سا هحفَػ هیذاًذ تب سبثمِ ٍ تدشثِ ساًٌذُ سا لجل اص ضشٍع وبس یب دس صهبى دیگش دس
خشیبى ایي لشاس داد هشٍس ًوبیذ.
ًظش ثِ تمبضبی ثشًبهِ سبختوبى ّبی عبهِ ٍ دٍلتی  ،اگش ساًٌذُ هعشفی ضذُ ٍاخذ ضشایظ ًجبضذ ثبیذ سا ثب ساًٌذُ دیگشی وِ داسای ضشایظ
فَق ثبضذ دس هذت  24سبعت ثعذ اص اعالعیِ وتجی تجذیل گشدد.
دس خشیبى وبس لشاس داد ثشًبهِ سبختوبى ّبی عبهِ ٍ دٍلتی ،ساًٌذُ فمظ اص هسبفش ثب غالحیت ّذایت گشفتِ ٍ اص هسیش ّب ی هَثش ،اهي ٍ
هغئوي ،استفبدُ ٍ سفت ٍ آهذ ًوبیذ.
لشاس دادی هسئَل توبم تشهیوبت ٍ سشٍیس هَسد ضشٍست هَتش وشایی ٍ ّوچٌبى هسئَل پشداخت هػبسف آى دس خشیبى ایي لشاس داد
ثَدُ ٍ اصسبلن ثَدى هَتش خَیص خَد سا هغوئي سبصد .غشف دس حبالت عبخل دس صهبًیىِ ثشًبهِ سبختوبى ّبی عبهِ ٍ دٍلتی ثِ هَتش
ضشٍست داضتِ ثبضذ ٍ یب ٌّگبهیىِ تشهین هَتش ثبعث هختل ضذى وبس ثشًبهِ گشدد لشاس دادی هیتَاًذ هَلتب هَتش هطبثِ سا هعشفی ًوبیذ.
دس غَستیىِ هَتش هزوَ لبثل استفبدُ ًجبضذ ٍ ثٌبثش دلیل ًمع فٌی اص هَتش استفبدُ غَست گشفتِ ًتَاًذ دس ایي غَست دس ظشف دٍ
سبعت ثعَؼ آى یه عشادُ هَتشدیگش سا ثِ عیي هطخػبت ثِ دفتش تْیِ ًوبیذ.
لشاس دادی هسئَل دٍ ثبسُ تسلین ًوَدى ّشچِ عبخل اضیب ٍ اخٌبس وِ اص هسبفشیي دس داخل ٍاسغِ ثبلی هیوبًذ هیجبضذ.
مقروضیت و بیمه شخص سوم (راننذه):
 oلشاس دادی هىلف ثِ پشداخت توبم ثیوِ هشثَط است ٍ افضاس وِ ثشای اخشایی آى غَست گیشد هیجبضذ.
 oلشاس دادی هىلف ثِ پشداخت حمَق ٍ اهتیبصات ثیوِ ،هػبسف ٍ هحشٍهیت ٍ ٍفیبت وبسهٌذاى خَیص دس خشیبى ایي لشاس
داد هیجبضذ.
 oلشاس دادی هىلفیت پشداخت همشٍضیت ثیوِ ثطىل هسبٍی سا داضتِ ٍ ادعبی ّبی اص اثش ٍ فیبت ،خشاحت ثذى ،هفمَد
ضذى ٍ خسبست هبل ٍ داسایی دس خشیبى ایي لشاس داد سا داسد.
 oلشاس دادی ثبیذ هعلَهبت ٍ هذاسن لٌبعت ثخص ثیوِ سا ثِ ثشًبهِ تْیِ ًوبیذ دس غَستیىِ اص لشاس دادی خَاستِ ضَد.

تشتیت وٌٌذُ:

هٌظَس وٌٌذُ

اسن :راوش سلغبًی

اسن :اًدٌیش هحوذ حىین ایَة

هَلف :آهش اداسی

هَلف :سیس ثشًبهِ سبختوبى ّبی عبهِ ٍ دٍلتی

اهضبء________ :
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اهضبء_______________________ :

