
١  ١٦٦

  واحداهم وظايف و مسئوليت هاي 
    

  انتقال گاز             عمليات ٨منطقه : تابعه / شركت فرعي  شركت ملي گاز ايران :  شركت اصلي /سازمان 

١  
  عمليات خطوط لوله :  واحد سازماني   رئيس بهره برداري خطوط لوله                     : واحد /عنوان شغل 

تبريز ، اردبيل ، معاون عمليات خطوط لوله : قيم عنوان سمت سرپرست مست  
                       رشت ، اروميه ، هشترود ، قره ضياءالدين ، بوكان

    هدف از ايجاد شغل   ٢
  شاغل زيرنظر معاون عمليات خطوط لوله انجام وظيفه نموده و مسئوليت نگهداري كليه خطوط لوله مسير در محدوده استحفاظي و همچنين

  .تعمير و نگهداري راههاي ارتباطي ، پلها ، تونلها ، سدهاي مربوطه و كليه مسائل مربوطه را بر عهده دارد 
    اهم وظايف  ٣
  برنامه ريزي ، سرپرستي و نظارت بر حسن انجام و رفتار كليه كاركنان تحت سرپرستي و حصول اطمينان از رعايت كليه ضوابط ، مقررات، -١

  .وب اداري ، مالي ، ايمني و استانداردهاي مورد قبول شركت دستورالعملهاي مص
  .تهيه و تنظيم برنامه زمان بندي تعميرات ماشين آالت و خطوط لوله و نظارت و كنترل بر حسن اجراي كار طبق برنامه  -٢
  .از مسيرهاي مربوطه  ل و بازديدهاي مكرر ، زميني و هوائيحصول اطمينان از آماده بودن كليه جاده هاي مسير و اطمينان از دسترسي به خطوط در تمام فصو -٣
  .سركشي به كار سرويس كاري و گريسكاري شيرهاي اتوماتيك و دستي در مسير خطوط لوله و ايستگاههاي فشارشكن  -٤
  .آماده نگهداشتن تله هاي ارسال و دريافت پيگ در محل هاي مسير جهت بهره برداري مستمر  -٥
  با معاون عمليات خطوط لوله در جهت ارسال و دريافت پيگ هاي تمييزكننده و ارسال گزارش وضعيت داخلي خطوط به هماهنگي  -٦

  .مسئولين مربوطه 
  شركت در جلسات عملياتي و فني و اظهارنظر در مورد مسائل و مشكالت يا رد تحت سرپرستي و ارائه پيشنهاد در مورد رفع تنگناها و  -٧

  .موانع موجود 
  بازديد و كنترل مكرر از گروههاي تعميراتي و ماشين آالت در طول مسير و همچنين پيگيري در مورد رفع عيوب پوشش لوله و ترانسهاي  -٨

  .حفاظت از زنگ و شيرهاي اتوماتيك نصب شده روي خطوط لوله 
  ي و پيگيري در امر تائيد و تصويب بودجه هاي تهيه و تنظيم بودجه جاري و سرمايه اي موردنياز و شركت در جلسات بودجه بند -٩

  .پيشنهادي با درنظر گرفتن اصل صرفه جوئي 
  نظارت بر تعمير و آماده بودن كليه ابزار ، ماشين آالت سنگين و ساختماني تحت نظارت بمنظور استفاده از آنها در تمام فصول بخصوص  -١٠

  .در زمانهاي بحراني 
  نظارت بر خريدهاي محلي از طريق تنخواه گردان و كنترل و تائيد كليه اسناد خريد و هزينه هاي انجام شده و همچنين نظارت بر  -١١

  .كاركرد و فعاليتهاي پيمانكاران مربوطه و تائيد صورت حسابهاي مربوطه 
  .نظارت بر اجراي پروژه هاي در دست اجرا در محدوده استحفاظي  -١٢
  .آشنائي با وضعيت راهها و مقررات مربوط به حمل دستگاههاي ترافيكي و اقدام جهت دريافت مجوز عبور ماشين آالت ساختماني  -١٣
  .نظارت و تائيد كليه درخواستهاي مربوط به كاال ، قطعات يدكي مربوط به تعميرات خطوط لوله و ماشين آالت تحت سرپرستي  -١٤
  .امور اداري ، پرسنلي ، آموزشي كاركنان تحت سرپرستي و حصول اطمينان از اجراي كليه برنامه هاي مربوطه  نظارت و رسيدگي به كليه -١٥
  همكاري در جهت درخواستهاي مسئولين نگهداري حريم مبني بر رفع تجاوزات انجام شده در حريم خطوط لوله در حوزه استحفاظي  -١٦

  .امور حقوقي و غيره ضمن هماهنگي با واحدهاي ذيربط ، حراست ، 
  .هماهنگي اقدامات اجرائي مربوط به استقرار و بهبود سيستم كيفيت و محيط زيست در واحدهاي مربوطه  -١٧
  .مشاركت در تهيه و ارائه هرگونه مستندات موردنياز سيستمهاي كيفيت و محيط زيست در بخش مربوطه  -١٨
  كيفيت و محيط زيست در انجام فعاليتهاي جاري و نگهداري سوابق حاصله از اجراي  بكارگيري مدارك و مستندات مربوط به سيستم -١٩

  .سيستم تفهيم خط مشي به كاركنان تحت سرپرستي 
و ارائـه گزارشـات موردنيـاز و انجـام اقـدامات الزم      اي  ، ايمني و بهداشت حرفهشناسائي و ثبت هرگونه مشكالت كيفي و زيست محيطي  -٢٠

  .محيط زيست  از آلودگي بمنظور پيشگيري
  . شرايط اضطراري به محل عمليات در ساعت بمنظور فراخواني  ٢٤آمادگي  -٢١
  .انجام ساير اموري كه از جانب مافوق در ارتباط با وظائف ارجاع مي گردد  -٢٢
  كنترل فشار خطوط لوله حوزه استحفاظي-٢٣
  پاسخگويي به استعالمات حريم -٢٤
  يم اختصاصي و ايمني و در صورت نياز اقدام به تخريب از طريق مراجع ذيصالححفظ و نگهداري حر -٢٥
  حضور در جلسات برون سازماني-٢٦

  
  


