
  به نام خدا

  

سای  30/3/1394تا تاریخ محترم لطفا  پیمانکاران شهرکرد    ت پیمانکاران در  و ثبت نام نموده شرکت توزیع برق 

  . را وارد نمائید و شرکت خود کلیه پرسنل بروز اطالعات

یرخانه شرکت توزیع برق تحویل داده به دب ،را به همراه نامه سربرگ شرکتدر غیر این صورت لوح فشرده مدارك   

  .و رسید دریافت نمائید

ر ثبت نام د پیمانکار از ســوي این شــرکت منوط بهبدیهی اســت ادامه همکاري شــرکت توزیع با پیمانکار و تائید 

  .می باشد  23/3/1394تا موعد مقرر  تحویل این مدارك و یا 30/3/1394سامانه پیمانکاران تا تاریخ 

  موارد زیر را رعایت فرمائید: تمایل به تحویل لوح فشرده مدارك، در صورت

ü  به شرکت توزیع تحویل دهید. 23/3/1394مدارك را بر روي یک لوح فشرده و حد اکثر تا تاریخ  

ü  .نام شرکت بر روي لوح فشرده نوشته شود  

ü  آماده کرده و تحویل دهید. " مثال "اطالعات را مانند نمونه قرار داده شده در پوشه 

ü    شده را به فرم سکن  شده در فایل ت مورد نظر مدارك مورد نیاز ا سل  (تعیین  شده   " اک سکن  آماده ) "مدارك مورد نیاز ا

 کنید.

ü حجم فایلهاي اسکن شده (JPG)  100یشتر از  بKb   .نباشد 

ü  برخی از مدارك را بایستی به صورتPDF اده نمائید.آم 

یل                فا یک  به  ــکن شـــده  یل عکس اسـ فا یل چند  بد به        PDFبراي ت یل  بد یک نرم افزار ت  ،PDF   ید (  نصـــب کن

  -گزینه پرینت را انتخاب کنید –راست کلیک کنید   – عکسهاي مورد نظر را انتخاب کرده  -)   PDFfactory Proمانند

PDFfactory Pro  فایل آماده شده را ذخیره کنید. -نتر انتخاب کنیدرا به عنوان پری   

ü .مدارك تهیه شده براي هر فرد را در پوشه اي به نام خودش ذخیره کنید 

ü  کنید.انتخاب نام هر فایل را مناسب با مدرك مورد نظر 

ü  باشد.  "اطالعات شرکت"و   "اطالعات پرسنل"تحویلی باید شامل دو پوشه با نامهاي لوح فشرده 
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ü  شه شرکت  در پو سل به نام  اطالعات  شرکت   ": یک فایل اک ست اطالعات  سل به نام  و  "لی شی   "یک فایل اک ست ما ن لی

، و موارد خواسته شده به صورت اسکن را با فرمت خواسته شده و نام مناسب خود را تکمیل و ذخیره نمائید "آالت شرکت

 ذخیره نمایید.

ü را تکمیل کرده و قرار دهید، و موارد  "آنهااطالعات  پرسنل و  لیست ": یک فایل اکسل به نام  اطالعات پرسنل  ر پوشه د

سب خود              شده و نام منا سته  سکن را با فرمت خوا صورت ا شده به  سته  شه هاي جداگانه با نام افراد ، در پخوا ذخیره  و

 نمایید.

ü .پیامدهاي نقص در مدارك و یا عدم صحت اطالعات متوجه پیمانکار خواهد بود 

  

 

 قرار داده شده است. "مثال"مونه یک لوح فشرده در پوشه ن
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