
   سالنداري کارشناس عنوان
 کارشناس مدرك تحصیلی
 کامپیوتر، برق ، مخابرات یا رشته هاي مرتبط  رشته تحصیلی 

تخصص و  
 مهارت

 آشنائی با اصول و مفاهیم الکتریکال  .۱
 آشنائی با اصول و مفاهیم سرمایش  .۲
 مهارت استفاده از انواع تجهیزات و دستگاه هاي اندازه گیري الکتریکال .۳
 یا رکتیفایر UPSمانند آشنائی با سیستم هاي برق بدون وقفه  .٤
 آشنائی با انواع باطري و روش هاي تست و نگهداري آن  .٥
 آشنائی با تابلو ها و المانهاي داخلی تابلو هاي برق .٦
 مهارت در کابل کشی برق و نصب پریز  برق و سربندي تابلو هاي برق  .۷
 گازي آشنائی با سرویس هاي دوره اي کولر هاي  .۸
 آشنائی و مهارت در استفاده و نگهداري سیستم هاي کنترل دسترسی  .۹
 آشنائی و مهارت در استفاده و نگهداري سیستم هاي کنترل و مانیتورینگ .۱۰
 آشنائی با اصول سیستم هاي اعالم حریق .۱۱
 آشنایی با انواع سیستم هاي اطفاء حریق  .۱۲
 آشنایی و مهارت در نگهداري سیستم هاي اعالم و اطفاء حریق  .۱۳
 آشنائی با اصول کابل کشی ساخت یافته  .۱٤
 مهارت درنصب لدر و سینی و ترانکینگ .۱٥
 مهارت در نصب رك و تجهیزات جانبی .۱٦
 و تجهیزات مربوط به شبکه Keystoneمهارت در پانچ و نصب انواع سوکت و  .۱۷
 آشنائی و مهارت در استفاده از  مستندات و نقشه هاي فنی شبکه .۱۸
 ماموریت به شهرهاي دیگرقابلیت اعزام به  .۱۹
 +Networkداراي مدرك  .۲۰
 مهارت کافی در زبان انگلیسی (خواندن و نوشتن) .۲۱

 شرح وظایف

 مدیریت پرسنل مستقر درمرکز  .۱
 اجرا و نظارت بر رعایت دستورالعمل هاي قرارداد نگهداري ، تعمیرات و راهبري تجهیزات مرکز  .۲
 عملیات نگهداري و توسعه نظارت و اجراي استانداردهاي مربوطه در انجام   .۳
 تجمیع گزارشات مربوط به سایر بخشها و ارسال آنها به ستاد پروژه  .٤
 بررسی طرح هاي پیمانکاران و مراجعین به مرکز  .٥
 و ناك جهت رفع مشکل طرح ها   کارفرماهمکاري با واحد طراحی   .٦
 نظارت بر اجراي طرح ها توسط پیمانکاران  .۷
 کنترل روزانه وضعیت سالن ها  .۸
 ین و عملیات در سامانه شیرپوینت مراکز ثبت مراجع .۹
 رویدادها و ارسال گزارش مربوطهثبت     .۱۰
 مدیریت اجراي طرح هاي ارجاع شده به مرکز در حیطه پاور و ترانسمیشن   .۱۱
 PMکنترل تیم پاور مرکز و نظارت بر اجراي صحیح   .۱۲
 PM  صحیح  اجراي  بر  نظارتکنترل تیم ترانسمیشن مرکز و   .۱۳
 هاي ترانسمیشن و ارجاع به تیم ترانسمیشن بررسی طرحها و تیکت   .۱٤
 بررسی طرحها و تیکت هاي پاور و ارجاع به تیم پاور  .۱٥
 کرد صحیح تیم خدماتی مرکز نظارت بر عمل  .۱٦
 پیگیري براي انجام به موقع و صحیح نظافت سالنها و تجهیزات  .۱۷
 ها و طرح ها   CRانجام هماهنگی هاي الزم براي اجراي   .۱۸



 ار سیستم سرمایش نظارت بر عملکرد صحیح پیمانک  .۱۹
 پیگیري و رفع هر چه سریعتر خرابی ها در همه بخش ها .۲۰
 پیگیري مشکالت مرکز از ستاد  .۲۱
 تهیه و ارسال گزارشات روزانه و دوره اي به ستاد  .۲۲
 مدیریت انبار پاي کار مرکز  .۲۳
 نکاران ایمنی در مرکز توسط پرسنل و پیما  نظارت بر رعایت اصول .۲٤
 و هماهنگی در امور مهم   کارفرمانماینده  تعامل مناسب با   .۲٥
 نظارت بر نظم و انضباط و نظافت کلی مرکز  .۲٦
 تسلط کامل بر سیستم پاور مرکز  .۲۷
 هاي مرکز   Layoutبروز کردن   .۲۸
 بروز کردن دیتا بیس هاي مربوط به بخش سالنداري از قبیل نودها و فضاها و ... .۲۹
 بخش ها در سامانه شیرپوینت مراکز نظارت و پیگیري بروزرسانی بموقه و صحیح دیتا بیس هاي سایر   .۳۰
 تسلط کامل بر سیستم هاي سرمایشی مرکز  .۳۱
 تسلط کامل بر وضعیت نودهاي مرکز  .۳۲
 تسلط کامل بر سیستم ترانسمیشن مرکز  .۳۳
 هماهنگی جهت ورود و خروج تجهیزات در مرکز .۳٤
 کنترل میزان برق مصرفی مرکز و ارائه گزارش مربوطه به ستاد  .۳٥
 یت هاي مربوط به یکسو کننده ها و سایر تجهیزات پیگیري براي تعمیر بموقع یون .۳٦
 نظارت بر تاسیسات ساختمانی مرکز و پیگسري مشکالت مربوطه  .۳۷
 اي   دوره  و  الزم  مواقع  در  رگالژ  و  ترمیم  پیگیري  و  کاذب  کف  و  سقف  کنترل  و  بررسی .۳۸
 و کنترل و مانیتورینگ مرکز    BMSبررسی و نظارت بر عملکرد صحیح سیستم هاي   .۳۹
 گ راك ها و نودها مطابق دستورالعمل ها و دیتا بیس مرکز انجام لیبلین .٤۰
 کنترل حضور غیاب پرسنل مرکز   .٤۱
 ارزیابی مراکز سایر استانها براساس صالحدید مدیر .٤۲
 ارتقاي سطح دانش فنی در زمینه کاري .٤۳

 
 


