
 

 

 

 شرح شغل

 ها و اختيارات:وظايف، مسئوليت

 ايجاد، مديريت و نگهداري اطالعات طراحي و مهندسي در مراحل مختلف اجراي پروژه
 نياز سنجي و برآورد مصارف الكتريكي طرح

 امكان سنجي روشهاي تأمين نياز الكتريكي با توجه به زيرساخت هاي موجود
 طراحي تأسيسات الكتريكي 

 )Storage Ring) و حلقه انبارش (Booster)، بوستر (Linear Acceleratorهمكاري با ساير گروه هاي تخصصي در ساخت، مونتاژ و آزمايش تجهيزات شتابگر خطي (
 تدوين مشخصات تاسيسات الكتريكي مورد نياز طرح

 شناسايي شركتهاي مشاور و پيمانكار واجد صالحيت براي طراحي و ساخت تأسيسات برق
 تهيه و تدوين اسناد مناقصه و مدارك فني و نقشه هاي مربوط به طراحي و ساخت
 كنترل و نظارت بر عملكرد پيمانكاران و مشاوران همكار در بخش تأسيسات برق 

 حضور و نظارت در محل ساخت و نصب تأسيسات و همچنين حضور پيوسته درسايت پروژه درقزوين
 

 تهران و قزوينمحل خدمت: 

 

 شرايط احراز  شغل

 مهندس برق گرايش قدرت (ليسانس يا فوق ليسانس) از يكي از دانشگاه هاي معتبر داخلي يا خارجيتحصيالت:

 تسلط بر نرم افزارهاي طراحي و مهندسي مربوطهمهارت ها:
 توانايي ساخت قطعات و تجهيزات نمونه و توانايي مديريت پروژه هاي ساخت و پروژه هاي تحقيقاتي

 تجربه و آشنايي با سيستم هاي برق قدرت و كنترل 
 سابقه سرپرستي و توانايي در مديريت و هماهنگي و همكاري با گروه هاي علمي و فني

 امكان انجام مسافرت داخلي و خارجي و فعاليت در شهرستان قزوين
 (مكالمه، خواندن و نوشتن)تسلط به زبان انگليسي

  سال سابقه كار اجرايي در پروژه هاي صنعتي و عمراني به صورت تمام وقت5حداقل تجربه:
 سابقه طراحي و ساخت تأسيسات برق

 سابقه نظارت و سرپرستي و مديريت پروژه هاي ساخت كوچك و بزرگ
 سابقه تهيه و تدوين اسناد و مدارك فني 
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