
 
 ح وظایف کلی اعضای تیم نظارت:شر

 بررسی دقیق پرسشنامه های طرح و تطبیق آنها با اهداف و دستاوردهای پروژه و سرفصل های شرح خدمات و اعالم نظر مکتوب -1
رای طرح مشاارتت بارای تکلیال فرمهاا توسات شارتت مشااور تتات نظاارت          اختصاص یک روز در هفته جهت مراجعه میدانی )به صورت تصادفی( به روستاها و مشاهده و نظارت و اعالم نظر در خصوص شیوه اج -2

 )حضور نفرات اول نامبرده در هر تیم الزامی بوده و نفرات دوم بنا به شرایت و برنامه ریزی می توانند شرتت تنند(
 وژهها و روند دقیق نظارت بر پرهلاهنگی درون گروهی با سایر اعضای تیم نظارت و ناظر و تعیین شاخص -3
 حضور فعال در جلسات تلیته فنی و جلسات تارشناسی تیم نظارت و عامل چهارم -4
 تارشناسیدریافت گزارش از مشاور و مطالعه و بررسی دقیق گزارش پیشرفت تار مشاور تتت نظارت و تنترل شکلی و متتوایی عللکرد مشاور و اعالم نظر  -5

 را، به ناظر تتویل نلایند تا فرمت تایید شده از سوی ناظر برای تدوین گزارش به مشاوران ابالغ گردد. های آنه تهیه گزارش طرح و نقشهفرمت هلسان نتو 6پیوست شلاره لاهنگی در جلسه مشترک خود( مطابق مشاوران )پس از هتبصره: 
هاای روساتايی   )الف: برنامه توسعه اقتصادی، اشاتاالزايی و ب: طارح توساعه منظوماه    ارزیابی شکلی و متتوایی اسناد و مدارک ن شده توست تلامی شرتت های مشاور و مطالعه و بررسی دقیق گزارش های پروژه تدوی -6

 و ضاوابت  هاا، نقشاه  گازارش، ) مادارک  و اساناد  ساتادی  کتاوب در خصاوص تنتارل   ی( و تطبیق آنها با اهداف و دستاوردهای پاروژه و سرفصال هاای شارح خادمات و اعاالم نظار م       سند توسعه روستاياستان زنجان و ج: 
 .طرح و برنامه وگزارش مشاور توست شده وطراحی پایه هاینقشه میدانی و تنترل ...( و هادستگاه هایدستورالعلل

د. تنتارل و  یا آمای بعلال  از طریق عضو تیم نظاارت  شود و پیگیری الزم جهت انجام اصالحات مورد نظر ع داده میبه مشاور ارجاموضوع  تایید گزارش و وجود اشکال در هر تدام از موارد فوق،در صورت عدم تبصره: 
 صورت خواهد گرفت.عضو تیم نظارت  از سویگزارش،  مجدد تایید

های انجاام  فعالیتیا انتراف تطبیق رد مشاور تتت نظارت و میزان هلاهنگی با مشاور در خصوص تدوین گزارش هفتگی به ناظر )هر سه شنبه( در خصوص اقدامات انجام شده توست تیم خود و میزان رضایت از عللک -7
 توست عضو تیم نظارتمشاور  ایعدم تصویب گزارش های مرحلهپروژه و اعالم نظر مکتوب به ناظر در صورت عدم هلکاری مشاور یا قصور مکرر یا  اجرای روند بهبود برای پیشنهاد با برنامه زمان بندی و ارايه شده

 و تتویل به ناظر مشتلل بر: مصوب از مشاور و سند طرحبرنامه، اسناد و مدارک  دریافت -8
o طرح از مشاور به منظور تنترل شکلی و متتوایی قبل از تکثیر نهایی آن.برنامه و های یک نسخه تامل از گزارش و آلبوم نقشه دریافت 
o ها پس از انجام اصالحات احتلالی توست مشاور.ا و آلبوم نقشههپیگیری تکثیر نهایی و صتافی گزارش 

 


