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 دانشگاه صنعتی شاهرودو تعمیرات  ، راهبرينگهداري حداقل پست كاري
 

 

 

 

 در قرارداد تعداد نفرات مورد نیازجدول حداقل 

 تعداد )نفر( پرسنلشغلی و مشخصات عنوان  رديف

1 

الب و متداول گرمايش، سرمايش، آب و فاض هایسیستم کلیه مسلط بهمهندس مکانیک  – تاسیسات مکانیکی سرپرست

های و تراکمی، پمپ چیلر جذبی ،بخار آبگرم و ديگهای دانشگاه شامل: ها و تجهیزات مستقر در موتورخانهکلیه دستگاه

   on callهاشب – کار مرتبط سال سابقه 5حداقل  دارای -های گازی و دوگانه سوزخطی و سانتريفیوژ و مشعل

1 

2 
کیلو ولت و  22برق توزيع خطوط  آشنا به،کار مرتبط سال سابقه 5حداقل  دارای ،مهندس برق – تاسیسات برقی سرپرست

  on callها شب  – کنترلی و ساير تاسیسات برقیو تابلوهای برق پستهای توزيع 
1 

3 
های تجهیزات سیستمتعمیرات نگهداری و ارتباط با در مفیدعملی  تجربهو  کافی آشنايیدارای  - سین مکانیکتکن

دارای حداقل  -توانمند در زمینه جوشکاری  و مکانیکی تاسیساتلوله کشی  ط بهمسل - و آب و فاضالبش سرمايگرمايش، 

 با تاسیسات مکانیکی حرفه ای مرتبط ديپلم فنی و

16 

  1 آشنا به راهبری و نگهداری تخصصی استخرهای شنا –تکنسین تعمیر و نگهداری استخر  4

 1 دارای مجوز پکیچ های گرمايشیمجرب و سرويسکار  -پکیج  تعمیرکار 5

6 
ايی، ماهر در زمینه بازگش -های دفع فاضالب و پیکج های تصفیه فاضالب خاکستری سیستممسلط به  -مکانیک  تکنسین

  نشتی آبو رفع  نیرسوب زدايی و  فنر ز
1 

7 
 تعمیراتی هایگزارشتدوين  وثبت  دارای مدرک لیسانس، مسلط به نرم افزارهای آفیس جهت – دفتردار و مسئول انبار

 دارای روابط عمومی باال جهت تعامل با تمامی واحدهای دانشگاه –و ارقام کنتورهای مصرفی  واحدها
1 

8 
 -  ضعیفقوی و و مسلط به امور برق صنعتی و برق فشار  کار مفید و مرتبط سابقه سال 5 دارای – برق صنعتی تکنسین

 با تاسیسات برقی و الکتريکی مرتبط حرفه ای دارای حداقل ديپلم فنی و
4 

 1 دارای تجربه و سابقه کار مرتبط –تکنسین نجاری  9

 نفر 27 جمع کل 

 

 های اصلی که نیاز است در تمامی ساعات شبانه روز در محل حاضر باشند()بجز پرسنل نگهداری موتورخانه می باشد 16:22الی  7:32از  معمول ساعت کار. 

 تعیین میگردد. طبق نظر کارفرما موتورخانه آن مقتضیاتشرايط و بنابر گهداری و تعمیر مجموعه استخر متفاوت از ساير پرسنل بوده و ساعت کار نیروی ن 

  به عهده پیمانکار  می باشد . مطابق قانون کار، اضافه کار پرسنلهزينه                                                               

 ه ی دارای تجربه و صالحیت کافی استفادپستهای برق و خطوط انتقال برق با اکیپها ار موظف است جهت انجام امور مربوط به تعمیرات و سرويسپیمانک

 نمايد و گزارش بازديدهاو عملیات ماهیانه گزارش شود.

  تعامالت  کلیهدر مجموعه دانشگاه الزامی می باشد و کارگاه  سرپرستمعرفی نمايد. حضور تمام وقت  سرپرست کارگاهپیمانکار موظف است فردی را بعنوان 

 باشد.ی برقيا  یمکانیک تاسیسات مان سرپرستمیتواند ه سرپرست کارگاهشود. ايشان انجام میپیگیری امور از طريق نیز و مابین کارفرما و پیمانکار 

 د.کارفرما ارائه نماي مدارک ذيل را جهت معرفی نیروهای خود به منظور گرفتن تأيیديه )حین تحويل اسناد مناقصه(،پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار 

 (قبل از تاريخ ارائه ماه 1از طب کار )اخذ شده حداکثر در  گواهی عدم اعتیاد و سالمت -4                         مدارک شناسايی)کپی کارت ملی و شناسنامه ( -1 

 عدم سوء پیشینه گواهی -5                                                             رک تحصیلی آخرين مد -2

 متکارت پايان خدگواهینامه رانندگی و  -6                                   رزومه کاری مرتبطفنی و  هایگواهینامه  -3

تنها در  تعمیرکار پکیج نگهداری استخر و نیز -تعمیر یهاومرتبط با بیماری کرونا، کارکرد نیر باتوجه به شرايط خاص تبصره:

 .لحاظ میگردددر صورت وضعیت تايید ناظر کارفرما  پس ازصورت نیاز و 

 (1پیوست )
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 توضیحات :

ها و تخلیه گیر، بازدید حوضچهو هفتگی، سرویس صافی آشغال گیرها )شامل نظافت روزانهشرکت موظف است یک نیروی فنی وارد به امور چربی -

  .بصورت پاره وقت و خارج از چارت فوق در اختیار بگیرد موقع ضایعات همراه با حمل و نقل مواد و ...(به

 .رفرما لحاظ میگرددتایید ناظر كا پس از، كاركرد نیروي فوق تنها در صورت نیاز و بیماري كروناایام  باتوجه به شرایط خاصتبصره: 

ها و کیلوولت، خطوط برق رسانی هوایی و زمینی، سرویس ماهیانه پست02های توزیع پست شرکت موظف است یک نیروی متخصص در زمینه -

 وقت و خارج از چارت فوق دراختیار بگیرد.های داخلی دانشگاه بصورت پارهبطور کل، تمامی امورخطوط و پست

  تخصصی و یا تجربه كاري هايورهدفنی  گواهینامه تحصیلی یا مدرکالزاما میبایست داراي  ،از سرپرستانشركت اعم كلیه پرسنل 

 ارائه نمایند. به كارفرما و آنها را خویش بوده محل خدمتدر  مستقرتجهیزات  كار با و زمینه شغلی در و مورد تایید مرتبط

 هرگونه جایجایی  را به كارفرما ارائه نماید ضمن آنکه هاو محل خدمت آن در ابتداي قرارداد، اسامی پرسنل پیمانکار موظف است

 بایست با هماهنگی و تایید ناظر كارفرما صورت بگیرد.در محل خدمت پرسنل الزاما می

 

هسرپرست کارگا  

سرپرست 

 تاسیسات برق

نفر 4  

برای کلیه اماکن    

سرپرست 

کتاسیسات مکانی  

نفر 7  

  پ. فناوری 

نفر 2  

 پ. کشاورزی بسطام و

های خوابگاهیمجموعه  

 (1پیوست )

 دانشگاه صنعتی شاهرود مستقر در و تعمیرات ، راهبريگهدارين پیمانکار چارت سازمانی نیروهاي

نفر 7  

پ. مرکزی    

نفر 1  

کار پکیجسرويس   

نفر 1  

مسئول استخر   

نفر 1  

    امور فنرزنی فاضالب 

 

 دفتردار و

سئول انبارم  

 

 تکنسین

 نجاری
 


