قابل توجه شرکت های جديد متقاضی همکاری با شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی
در حوزه های مورد نياز
با توجه به اينکه جهت ورود هر شرکت پيمانکاری جديد به ليست پيمانکاران مورد تاييد شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی ؛ در صورت
نداشتن رتبه از سازمان مديريت و برنامه ريزی ؛ در اولين گام آزمون شفاهی فنی و ايمنی با مدير عامل شرکت مربوطه به عمل می آيد .
( آزمون مذکور معموال به صورت فصلی و با هماهنگی قبلی با مدير عامل شرکتهای ثبت نام شده برگزار می گردد )
لذا جهت آمادگی برای حضور در مصاحبه فنی و ايمنی مديرعامل شركت پيمانكار بايد به موارد زير مسلط باشد .
الف) مسائل مديريتی مانند :
وظايف و مسئوليت قانونی مديرعامل _ قراردادها _ بيمه نيروهای تحت امر _ کنترل پروژه  -بيمه مسئوليت مدنی
ب ) مسائل ايمنی مانند :
 -1شناخت كامل فرم ها و مدارك مربوطه و گردش كار آن ها
 -2روش های صحيح انجام خاموشی
 -3وظايف سرپرست گروه
 -4اقدامات الزم ايمنی قبل ،حين و بعد از اجرای كار در يك گروه اجرايی
 -5شناخت كامل انواع حريم و تعاريف مربوطه
 -6شناخت ابزار ايمنی فردی و گروهی و كاربرد و عملكرد هر يك و...
ج ) مسائل فنی مانند :
 -1شناخت كامل لوازم و تجهيزات شبكه فشار ضعيف و  20كيلوولت هوايی و زمينی ،پست های توزيع  ,لوازم اندازه گيری ،تجهيزات شبكه

 -2استانداردهای لوازم و تجهيزات فوق برای تهيه نمودن كاالی موردنظر از بازار
 -3آشنايی با روش ها و دستورالعمل های اجرايی از جمله دستورالعمل اتصال زمين _ كتابچه های مشخصات فنی _ روش اجرايی نظارت
 -4آشنايی با انواع پروژه ها و گردش كار آن ها در شركت توزيع نيروی برق خراسان رضوی
جهت كسب آمادگی فوق از منابع زير می توان استفاده كرد
الف) منابع علمی و دانشگاهی از جمله :
 -1خطوط هوايی شبكه های توزيع برق _ مهندس كريم روشن ميالنی
 -2كابل خودنگهدار و هادی های روكشدار _ شركت توزيع مشهد
ب) استانداردها و دستور العمل ها و فرمها مندرج در سايت شرکت از جمله :

 -1استاندارد شبكه های توزيع که در منوی دسترسی –> پيمانکاران و نظارت –> مهندسی و مطالعات شبکه –> استاندارد شبکه های توزيع نيرو
در سايت شركت توزيع قرار دارد .
 -2استانداردهای مرتبط با شبكه توزيع که در منوی اطالع رسانی –> استانداردهای صنعت برق ايران در سايت شركت توزيع قراردارد .
 -3فرم ها _ دستتتتورالعمل ها – کتابچه ها و روش های اجرايی مرتبط با مستتتا ل ايمنی و فنی و اجرايی در لبه ی پيمانکاران و تامين کنندگان در

قسمت مدارک و مستندات مرتبط با پيمانکاران
 -4قوانين و مقررات مرتبط با شرکت توزيع و شبکه های برق در منوی اطالع رسانی –> بخش قوانين و مقررات
عالوه بر آن الزم ا ست مديرعامل شركت پيمانكار همراه شركت های فعال به صورت عملی در انواع پروژه ها كارورزی کرده با شد تا آمادگی
الزم جهت پاسخگويی به سواال ت مربوطه را داشته باشد .

