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 های توزیع نیروی برق مدیران عامل محترم شرکت

 

 ضوابط اجرایی آموزش نیروهای پیمانکاری بخش توزیع موضوع : 

 

  با سالم

 وزیر محترم وقت نیررو  15/9/94مورخ  100/50/41232/94بخشنامه شماره  به عنایت با

 12004/22/94نامه شماره  های پیمانکاری و پیرو کنان شرکتای کار صالحیت حرفه درخصوص

، به پیوست اریرروهای پیمانکرنی ای هرت حرفرصالحیاین شرکت با موضوع  11/11/94مورخ 

 با رعایت کاملی ری و تخصصرفن  وزهرحمشاغل نیروهای پیمانکاری از  شغل شناسنامهره رفق 16

 .گردد جهت اجرا ابالغ می ،زیر ضوابط

پیوست های مشاغل  دیده دارای گواهینامه مطابق شناسنامه به کارگیری نیروی انسانی آموزشلزوم  -1

  .فاقد گواهینامه آموزشی استفاده از نیروی انسانی پیمانکاریممنوعیت و 

  .آنها شناسنامه آموزشی و تنظیمایجاد بانک اطالعات نیروهای پیمانکاری  -2

  .های تخصصی ذیربط تقویم آموزشی نیروهای پیمانکار با هماهنگی حوزهتهیه  -3

، مستندات پیوست حسب نوع پیمان الذکر فوقبه تاکیدات بعمل آمده در بخشنامه  توجهبا  -4

  مناقصات و قراردادها لحاظ گردد.باید جزء الینفک اسناد استعالم/ 

نیراز را مطرابق    های آموزشی پیش کلیه نیروهای فعال پیمانکار طرف قرارداد باید حداقل دوره -5

  طی نمایند. 96تا پایان سال  ،پیوست شناسنامه

آموزشی های  ینامههای پیمانکاری که نیروی انسانی آنها فاقد گواه انعقاد قرارداد با شرکت -6

آمروزش  دفتر »از  های آموزشی مورد نیاز گواهینامه اعتبارییدیه ، ممنوع بوده و اخذ تأباشد معتبر

 الزامی است. ،عناوین مشابه /« ریزی نیروی انسانی و برنامه
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 ت رعضوی، انجام کار و دقت در و افزایش سرعت یرافزائ در راستای ایجاد هم:  تبصره

بررسری  »اصلی در ترکیرب کمیتره    به عنوان عضو «ریزی انسانی دفتر آموزش و برنامهمدیر »

 باشد. می الزامی ،عناوین مشابه / «صالحیت نیروهای پیمانکاری
 

دستورالعمل اجرای آموزش نیرروی انسرانی   » ،با ابالغ این نامه ر استرالزم به ذک 

 5671/11به شماره  «برق نیروی های توزیع های مشاور و پیمانکار طرف قرارداد با شرکت شرکت

فاقد  آموزشی های دوره نماید ح میرگردد. در پایان تصری ی اعالم میرملغ 29/11/90مورخ 

  مشاغل پیوست، درحال طراحی بوده و متعاقباً اعالم خواهد شد. شناسنامه در مذکور کد

 

  

 آرش کردی

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
 

 

 

 رونوشت:

 طالعمعاون هماهنگی توزیع جهت ا -
 

 

 

 


