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 سیستم هاي تاسیسات مكانیكي دانشگاه صنعتي شاهرود ، راهبري و تعمیراتمربوط به نگهداريوظایف  شرح

 شرح عملیات ) فهرست مقادیر ( ردیف

های بهارسازها و سایر دستگاه ها،فن کوئل ،آالت رادیاتورهاها و شیرها، شلنگلولهتعویض  بازدید، سرویس، تعمیر یا 1

 اعم از شیرهای معمولی یا ترموستاتیک. مشابه

دستگاه، تعویض رفع لرزش و سر و صدای  شامل: و یونیت هیترها هاتعویض فن کویل یاتعمیر  ،سرویس ،بازدید 2

 .(لبار در سا حداقل یکها)شستشوی فیلترهواگیری، ، موتور

  .قرائت کنتورهای آب، گاز و برق مصرفی در تمامی پردیس ها و ارائه گزارش ماهانه مصرف هرکدامبازدید و  3

عملکرد صرفه جویی و بهینه سازی تنظیم دما و  بمنظور ل سرد و گرموفصهریک از ها در ابتدای تنظیم ترموستات 4

 ساعت دهی هواسازها و ایرواشرها  نیزو )دیگ ها و منابع کوئلی( ها موتورخانه

های و برج هواسازها ،ایرواشرها ،کولرها کلیه سرویس شامل) فصل شروع فصلی قبل از هایسرویسکلیه  انجام 5

 هـاینازل تعـویض ها،بلبرینگ و یاتاقان کـاری روغن ها،پوشال تعویضعملیات  که مشتمل بر خنک کننده چیلرها

ها، روانکاری شیرها و رسوب زدایی پکینگ ها،صافی شستشوی آب، گردش های الکتروپمپ نمودن چک ایرواشـر،

 شروع با) تابستانه اساسی تعمیرات کلی و جزئی شامل تعمیرات سایر امور مورد نیاز است(، همچنین انجام

 خصوص در دانشگاه مسئولین با هماهنگی و ریزی برنامـه بـا بایـست مـی امـور اینگونـه که( دانشجویی تعطیالت

 گیریرسوب و اسید با کوئلی منابع شستشویاز جمله:  .گردد انجام کوتاه مدت در آن بندی زمان و مصالح تهیه

 سال در آن انجام که هرآنچه و هاشیرفلکه سرویس یا تعویض یا تعمیر آب، فرسوده کلکتورهـای تعـویض ها،آن

  1.پذیرد انجام دوره درایـن بایـست مـی پذیرنباشد، امکان دانشجویی دوره حین در و تحصیلی

 ،کورهای هوای گرمها، سازایرواشرها و بهار ،هواسازهاچیلرهای جذبی و تراکمی، رات و تعمی ، راهبرینگهداری 6

 و برج های خنک کننده چیلرها های گازی، هیترتابشی گرمایشی سیستم های

 بایستی توسط نماینده مجاز دارای تاییدیه کارفرما انجام پذیردنگهداری و تعمیرات پکیج ها که الزاماً  7

 هاغبانی و آتشنشانی درکلیه پردیسبا تعویض شیرهای سیستم آبرسانی شامل آب شرب،، نگهداری، تعمیر یا بازدید 8

 اصلی و هایموتورخانه ی هاساختمانداخلی و خارجی های فلکهتعویض کلیه شیر یانگهداری و تعمیرات  ،بازدید 9

 کلیه اماکن دارای تاسیسات مشابههای هواساز ، سرویس بهداشتی و اتاق ،فرعی

ها، داخل ساختمان ها اعم از روشویی تعویض کلیه سیستمهای فاضالب ، تعمیر وبازگشایی ،بازدید و رفع آبریزی 11

) درصورت آبریزی نقص در صورت نیاز همراه با تخریب و ایزوالسیون  کف شورها سرویس های بهداشتی و

 رفع نقص و ایزوالسیون مجدد(.سیون سرویسهای بهداشتی ، تخریب ایزوال

ها حداقل یکبار در ماه ها و تمیز کاری پشت بامها و کف شوی تراستمیز کاری و رفع گیر و رسوب زدایی آب باران 11

 .که هیچگاه مسدود نباشدنحویهها ببخصوص اطراف آب باران

کن و نیز فن برج های خنک هاتعمیرات مربوط به اگزاست فن های ساختمان و اول فصل، نگهداری سرویس ،بازدید 12

 (و .... ، روانکاری، آمپرگیریفن و دینام چیلرها )شامل تعویض تسمه

 متر 41مرتبه تا کشی مورد نیاز در هر و اجرای لوله کشی داخلی ساختمانها و رفع آبریزی و ترکیدگیتعمیرات لوله 13

لوله ، آتشنشانی و خطوط ، فضاهای سبزمحوطه شامل خطوط انتقال آب اصلی تعمیرات مربوط به لوله کشی های 14

 بهمراه بازدید ماهانه از کانال های تاسیساتی کلیه پردیس ها )شامل کلیه عملیات الزم ( گرمایش و سرمایش

  هاحوض ها وفواره روبینظافت و الیههفته یکبار، انجام 2؛ همچنین هرایرانیتاسیسات باغ سرویس، نگهداری و تعمیرات  15

کلیه تعمیرات مربوط به سیستمهای آتش نشانی شامل خط اصلی آب نیز بازدید ماهانه و آماده سازی، بهره برداری،  16

 آتش نشانی داخل ساختمانها ، فایر هیدرانتهای محوطه و .....

و پردیس بسطام ،  های نوینانتقال از رستوران های پردیس مرکزی، پردیس مهندسی و فناوریرسوب گیری خط  17

های حوضچه ها به محل های موجود در مسیر انتقال ، جمع آوری و حمل چربیحوضچه چربیگیر و الیروبی منهول

 مناسب خارج از دانشگاه.

                                                           
 .زمستان انجام شده تا کولرها در ابتدای فصل گرم فقط راه اندازی و نگهداری شودض پوشال می بایست در یبازدید و تعمیرات بجز تعو 1
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 تگاه تصفیه فاضالب خاکستری موجود در مجموعه استخرنگهداری، راهبری و تعمیرات موتورخانه استخر و نیز دس 18

نگهداری، راهبری و کلیه تعمیرات موتورخانه های اصلی و فرعی دانشگاه و نیز نگهداری و راهبری کلیه منابع  19

 زمینی و هوایی ذخیره آب و نیز چاه های آب موجود در تمامی پردیس های دانشگاه
 

، مرکزی پردیس  یو فرعی، محوطه موتورخانه های اصلی اعم از کلیه فضاهای دانشکاه مکانیکیامور فوق شامل تاسیسات   -
های مربوط به دانشگاه سایر محیط خوابگاههای استیجاری و خوابگاههای دانشجویی و، دانشکده کشاورزی بسطام ،های نوینفناوری

پیمانکار اقدام به  چنانچهتهیه کلیه لوازم و تجهیزات به عهده کارفرما می باشد و ضمنا   صنعتی شاهرود در تمامی ایام سال می باشد.
 .شود داده تحویل به کارفرما اجناس تعویضیداغی  تهیه ملزومات نماید باید به تایید کارفرما برسد و

      

 صنعتي شاهرودي دانشگاه برقسیستم هاي تاسیسات  ، راهبري و تعمیراتمربوط به نگهداريوظایف  شرح

 شرح عملیات ) فهرست مقادیر ( ردیف

1 

ضروری و ساعات اداری و غیر مربوط به نگهداری و تعمیرات سیستم های برقی دانشگاه در مواقع  انجام کلیه امور

برادران ( و  خواهران وب سیستم برقی خوابگاه ها )وعی کلیه رفعبازدید و  –الف: شرح مندرج به تعطیالت و اداری

کلیه بازدید و رفع عیب سیستم برقی  -ب .آمپرگیری منظم از کلیه الکتروموتورهای زمینی( )شامل هاموتورخانه

که منجر به خاموشی واقص سیستم برقی در موارد ضروری عیب یابی و رفع ن -ج . ها و فضاهای دانشگاهساختمان

 .هارفع عیب سیستم روشنایی محوطه -د  وقفه(.بدون  در کوتاهترین زمان ممکن و(قسمتی از دانشگاه می گردد 
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 :شاملها خطوط برق رسانی به این پست( و هوایی عدد4-زمینی عدد9برق) توزیع هایپست نگهداری و تعمیراتامور 

 کیلو ولت . 21رفع عیب در کوتاهترین زمان ممکن شامل تعویض سرکابل و مفصل  -

و برقگیر ها و رله های ثانویه دژنکتور ها و چک ترانس های  cat–outرفع عیب سکسیونرها ودژنکتورها و فیوزهای –

 توزیع .

 بررسی سالمت ترانس ها و چک کردن ترانس و دمای روغن ترانس-

 تست چاههای ارت پست ها وتنظیم دمای داخل پست ها.–نظافت پست های برق و اتاق تابلوهای توزیع –

 گردگیری تابلوی برق محوطه .-

 برق رسانی به پروژه های موقت دانشگاه.-
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 :  وظایف زیر شامل های اضطراری از موتور برقنگهداری و تعمیرات 

 ط مناسب و آماده به کار منبع گازوییل و تابلوی برق و ایجاد شرایبازدید از   -     هایدهای  هفته ای از باتری دباز  -

4 
         تعمیرات  سیستم های روشنایی داخلی تمام فضاهای اموزشی و اداری  شامل رفع اتصالی های احتمالی.                                     نگهداری و

 ها .)در طول سال سه بار(          نظافت چراغ گرد گیری و -ترانس   تعویض ملزومات چراغ ها اعم از المپ واستارت و -

 رفع عیب الکتریکی هوا سازها وکولر های آبی وگازی . -    هاهواکش عیب اگروز فن ها ورفع  –  5

6 

 :پرژکتورهای مخصوص تامین روشنایی محوطه شامل پارکی و تعمیرات  چراغ های روشنایی خیابانی و نگهداری و

( امل کلیه عملیات الزم برای تعمیر)ش کابل ارتباطی از تابلوی تغذیه تا پایه ها حباب و ،ترانس، استارت، تعویض المپ

 حسب ضرورت  هاتابلوی تغذیه و نظافت کلی چراغ و فیوز و

7 
 های سیستمها ، اتاقهای برق ، سالن های ورزشی ، خوابگاهها و رات  از تابلوهای توزیع در موتورخانهتعمی نگهداری و

 های برداشت آب  چاهنیز کلیه و ذخیره آب  عبامن موجود در اتاق های

8 
و امور مخابراتی شامل کابل کشی داخلی ،  تعمیر از کلیه دستگاههای اعالم حریق در فضاهای نصب شده نگهداری و

 عیب یابی خط های داخلی و مستقیم.
 

 و تحت تملک دانشجویی هایخوابگاه ،کشاورزی بسطام، های نوینفناوری ،مرکزی هایپردیس موجود درامور فوق شامل کلیه تاسیسات برقی  -

دانشگاه  یامور تاسیسات برق یتمام. الزم به ذکر است های مربوط به دانشگاه در تمامی ایام سال می باشدسایر محیط خوابگاههای استیجاری و

بعهده پیمانکار می باشد.


