واحد پوشش های مقاوم در برابر حریق
شرح وظایف و اهداف
کنترل و نظارت بر صالحیت شرکت های مجری پوشش مقاوم در برابر حریق و دریافت سوابق و مستندات وتائیدیه های مرتبط ارائه راهنمایی و مشاوره های الزم به مالکین ساختمان ها و شرکت های مجری پوشش مقاوم حریق به منظور رعایت ضوابط آیین نامهها ومفاد مقررات ملی ساختمان
 کنترل نقشه های معماری اجرایی ساختمان ها در خصوص اجرای پوشش مقاوم در برابر حریق نظارت برچگونگی نحوه اجرای شرکت های ذیصالح پوشش های مقاوم در برابر حریق و کنترل جداول ضخامت المانهای سازه ایی موردتائید آزمایشگاه های بین المللی
 انجام بازدید توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی از کلیه مراحل اجرا و پاشش مواد پاششی انجام تست های مخصوص در هنگام بازدید روی مواد پاششی نظیر( تست چسبندگی  ،تست ضخامت و )... ارایه گزارش ایرادات و نواقص اجرا به مالک و شرکت مجری پوشش های مقاوم حریق و انجام بازدید های مجدد تا رفعایرادات مطرح شده مطابق با استاندارد های بین المللی
انجام آزمون ها و آزمایشات مخصوص روی مواد پوشش مقاوم حریق مطابق با استاندارد های بین المللی ارائه چک لیست های نظارتی توسط مهندسین ناظر مقیم در پروژه و بررسی و کنترل چک لیست هااجرایی نمودن مفاد مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص الزام درجه بندی مقاومت در برابر آتش ساختمان ها -ارائه راهکار و پیشنهاد های الزم جهت ساختمانهایی که در فرایند اخذ پروانه و پایانکار در زمینه پوشش های مقاوم در

برابر حریق

دچار مشکل شده اند
همکاری با واحدها و سازمانهای دولتی در خصوص ارائه آموزش های تخصصی در صورت دعوت و یا درخواست سازمان های مذکور طبقدستور مقدم مافوق.
 اجرای دستوراتی که بر اساس موازین اداری و در حدود وظایف از طریق مقام مافوق ارجاع می شود.شرکت در جلسات و کنفرانسها و ارائه نظرات وپیشنهادات.-تهیه و تنظیم گزارش فعالیت های جاری و انجام یافته ،جهت بررسی مقام مافوق.

