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 نگهداري، راهبري و تعمیرات دانشگاه صنعتی شاهرود حداقل پست كاري

 جدول حداقل تعداد نفرات مورد نیاز در قرارداد

 تعداد )نفر( پرسنلشغلی و مشخصات عنوان  رديف

1 

متداول گرمایش، سرمایش، آب و فاضالب و  هایسیستم کلیه مهندس مکانیک مسلط به – تاسیسات مکانیکی سرپرست

ای هو تراکمی، پمپ چیلر جذبی ،دیگ آبگرم و بخارهای دانشگاه شامل: ها و تجهیزات مستقر در موتورخانهکلیه دستگاه

   on callهاشب – کار مرتبط سال سابقه 5قل حدا دارای -های گازی و دوگانه سوزخطی و سانتریفیوژ و مشعل

کارمند 

 پیمانکار

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

  on callها شب  – و تابلوهای برق کنترلی و سایر تاسیسات برقیپستهای توزیع 

کارمند 

 پیمانکار

3 
ای هعملی مفید در ارتباط با نگهداری و تعمیرات تجهیزات سیستم تجربهآشنایی کافی و دارای  - تکنسین مکانیک

داقل دارای ح -توانمند در زمینه جوشکاری  و مکانیکی تاسیساتلوله کشی  ط بهمسل -و آب و فاضالب سرمایش گرمایش، 

 با تاسیسات مکانیکی حرفه ای مرتبط دیپلم فنی و

11 

 1 دارای تجربه و سابقه کار مرتبط –تکنسین نجاری  4

 1 سرویسکار مجرب و دارای مجوز نصب و تعمیرات پکیچ های گرمایشی -تعمیرکار پکیج  5

1 
ایی، شماهر در زمینه بازگ -های دفع فاضالب و پیکج های تصفیه فاضالب خاکستری سیستممسلط به  -مکانیک  تکنسین

  نشتی آبو رفع  نیرسوب زدایی و  فنر ز
1 

7 
 واحدها تعمیراتی هایگزارشو تدوین ثبت  دارای مدرک لیسانس، مسلط به نرم افزارهای آفیس جهت – دار انبارمنشی و 

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

از  کارمند رسمی

 دانشگاه طرف

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 الکتریکی حرفه ای مرتبط دارای حداقل دیپلم فنی و
4 

 تکنسین نگهداری، راهبری و تعمیرات استخر 9
از  کارمند رسمی

 دانشگاه طرف

 نفر 23 جمع کل 
 

  الی  03:7ساعت کار معمول از ساعت خدمت در دانشگاه مطابق برنامه ای که توسط کارفرما تعیین می کند هستند.  44پرسنل پیمانکار مکلف به

 های اصلی که نیاز است در تمامی ساعات شبانه روز در محل حاضر باشند(.می باشد )بجز پرسنل نگهداری موتورخانه 00377

 های دارای تجربه و صالحیت کافی انجام امور مربوط به تعمیرات و سرویس پستهای برق و خطوط انتقال برق با اکیپ پیمانکار موظف است جهت

 و عملیات ماهیانه گزارش شود. استفاده نماید و گزارش بازدیدها

 الزامی میباشد و کلیه موعه دانشگاهپیمانکار موظف است فردی را بعنوان سرپرست کارگاه معرفی نماید. حضور تمام وقت سرپرست کارگاه در مج 

ی قمابین کارفرما و پیمانکار و نیز پیگیری امور از طریق ایشان انجام میشود. سرپرست کارگاه میتواند همان سرپرست تاسیسات مکانیکی یا برتعامالت 

 باشد.

 کارفرما ارائه نماید.، مدارک ذیل را جهت معرفی نیروهای خود به منظور گرفتن تأییدیه پیمانکار مکلف است 

 کپی کارت ملی و شناسنامه(مدارک شناسایی) -0

 یلیآخرین مدرک تحص -2

 های فنی و رزومه کاری مرتبطگواهینامه -:

 ماه قبل از تاریخ ارائه(  0گواهی عدم اعتیاد و سالمت از طب کار )اخذ شده حداکثر در  -4

 گواهی عدم سوء پیشینه  -5

 گواهینامه رانندگی و کارت پایان خدمت                                -0
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 نگهداري، راهبري و تعمیرات مستقر در دانشگاه صنعتی شاهرود چارت سازمانی نیروهاي پیمانکار

 

 
دانشگاه پرداخت می گردد و ان توسط دو نفر از افراد مندرج در چارت از نیروهای رسمی دانشگاه هستند که حقوق و مزایای آن: 1 تذكر مهم

ایست بپیشنهاد دهنده می ا از طرف شرکت دریافت می نمایند. همچنین دو نفر سرپرست های تاسیسات مکانیکی و برقی حقوق و مزایای خود ر

 نفر نیرو را در محاسبات خود لحاظ نماید. :2حقوق و مزایای 

 روزانه پردیس های مرکزی و فناوری یک نفر متخصص در امور فنر زنی و یکاز شش نفر پرسنل تاسیسات  پیمانکار موظف است:2تذكر مهم 

 .در نظر بگیرد نفر متخصص در امور تعمیرات پکیج

ا و هگیر، بازدید حوضچهگیرها )شامل نظافت روزانه و هفتگی، سرویس صافی آشغالشرکت موظف است یک نیروی فنی وارد به امور چربی _1

گیرهای سلف ها  جهت سرویس و نظافت چربیموقع ضایعات همراه با حمل و نقل مواد و ...( بصورت پاره وقت و خارج از چارت فوق تخلیه به

  در اختیار بگیرد.
ها کیلوولت، خطوط برق رسانی هوایی و زمینی، سرویس ماهیانه پست27های توزیع پست شرکت موظف است یک نیروی متخصص در زمینه _2

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

 میگردد. بصورت فاکتوری پرداخت و ی فوق تنها پس از تایید ناظر کارفرماهاکارکرد نیروتبصره: 

پیمانکار

تکنسین نجاری منشی و انباردار
سرپرست  

تاسیسات مکانیک

نفر1

مجموعه استخر

نفر6

فناوری. پ

نفر6

مرکزی و بسطام. پ

نفر6

تاسیسات روزانه

مرکزی و فناوری.پ

سرپرست  

تاسیسات برق

نفر برای کلیه اماکن4
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  ربه كاري هاي تخصصی و يا تجفنی دوره گواهینامهكلیه پرسنل شركت اعم از سرپرستان، الزاما میبايست داراي مدرک تحصیلی يا

 مرتبط و مورد تايید در زمینه شغلی و كار با تجهیزات مستقر در محل خدمت خويش بوده و آنها را به كارفرما ارائه نمايند.

 ی نکه هرگونه جايجايها را به كارفرما ارائه نمايد ضمن آپیمانکار موظف است در ابتداي قرارداد، اسامی پرسنل و محل خدمت آن

 بايست با هماهنگی و تايید كتبی ناظر كارفرما صورت بگیرد.در محل خدمت پرسنل الزاما می

 فعلیمشخصات نیروهاي شاغل 

 مدت قرارداد
انشگاه تا سابقه کار در د

 1421پایان 
 گروه شغلی

تعداد حق 

 اوالد
 ردیف عنوان شغل

 2 تکنسین مکانیک 1 6 21 ماه 21

ماه 21  1 تکنسین مکانیک 3 6 9 

ماه 21  3 تکنسین مکانیک 2 6 6 

ماه 21  4 تکنسین مکانیک 2 6 7 

ماه 21  5 تکنسین مکانیک 2 6 7 

ماه 21  6 تکنسین مکانیک 2 6 5 

ماه 21  7 تکنسین مکانیک 1 5 21 

ماه 21  8 تکنسین مکانیک 1 5 7 

ماه 21  9 تکنسین مکانیک 2 5 9 

ماه 21  21 مکانیکتکنسین  1 5 9 

ماه 21  22 تکنسین مکانیک 1 5 6 

ماه 21  21 تکنسین مکانیک 1 4 9 

ماه 21  23 تکنسین مکانیک 1 4 5 

ماه 21  24 تکنسین مکانیک 1 4 21 

ماه 21  25 تکنسین مکانیک 1 4 4 

ماه 21  26 تکنسین مکانیک 1 4 1 

ماه 21  27 تکنسین مکانیک 2 4 1 

ماه 21  28 صنعتیتکنسین برق  1 6 7 

ماه 21  29 تکنسین برق صنعتی 1 5 7 

ماه 21  11 تکنسین برق صنعتی 1 4 6 

ماه 21  12 تکنسین برق صنعتی 2 4 7 

ماه 21  11 نجار 1 6 8 

ماه 21  1 5 
یا مکانیک )آشنا  برق کاردان 1

 به تعمیرات پکیج(
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