
 الزامات لباس در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
 

در نزد افکار عمـومی   با نظر به اینکه البسه و پوشش ظاهري کارکنان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان نمادي از صنعت برق
مـی باشـد لـذا رعایـت الزامـات لبـاس طبـق         فرديایمنی جامعه می باشد و همچنین البسه معرفی شده جزئی از وسایل حفاظت 

    . بندهاي ذیل و شماتیک انواع لباس بایستی توسط کلیه گروه ها رعایت گردد
نمونـه اولیـه   یـه  تاییداخـذ  و  مورد تایید شرکت توزیـع بـرق شهرسـتان اصـفهان    تهیه لباس هاي کار از کارگاه هاي تولیدي  -1

 از دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان دوخته شده قبل از تولید انبوه براي هر گروه
 ) طبق شماتیک هاي پیوست و کد کالیته رنگ تعیین شده(تهیه لباس ها بر اساس فرمت مصوب  -2
و کـارگران داراي یـک خـط شـبرنگ بـر روي بـازو مـی        در کلیه لباس ها سرپرستان داراي دو خط شب رنگ بر روي بازو -3

 )سانتیمتر باشد 2نوار شبرنگ بایستی داراي پهناي .(باشند
در سمت چپ با عنوان نام و نام  2*8ابعاد  و با خط نستعلیقبا زمینه مشکی و نوشته سفید رنگ  ثابتاتیکیت نصب برچسب  -4

 خانوادگی
در سمت راست با عنـوان رسـته    2*8ابعاد  با خط نستعلیق وو نوشته سفید رنگ با زمینه مشکی  ثابت اتیکیتنصب برچسب  -6

 :که این عناوین به صورت زیر معرفی می گرددشغلی 
 "طرح و توسعه"عنوان :   پیمانکارنیرو رسانی: الف

 "عیب یابی کابل و گروه ژنراتور "عنوان : پیمانکار عیب یابی و دیزل ژنراتور  :ب
 "روشنایی معابر "عنوان : سرویس و تعمیرات روشنایی معابر پیمانکار : ج
 "تعمیرات خط سرد "عنوان : پیمانکار تعمیرات خط سرد : د
 "تعمیرات خط گرم "عنوان : پیمانکار تعمیرات خط گرم : ه

 "تعمیرات پست "عنوان : پیمانکار تعمیرات پست : و
 "کیفیت توان "عنوان :  کیفیت توانپیمانکار : ر

 "سیمبان "عنوان : پیمانکار عملیات براي سیمبان عملیات  :ز 
 "سرشیفت عملیات "عنوان : پیمانکار عملیات براي سرشیفت عملیات  :ط

 "نصب انشعاب "عنوان : پیمانکار نصب انشعاب  :ظ 
 "تست لوازم اندازه گیري "عنوان : پیمانکار تست لوازم اندازه گیري  :ع
 "وصول مطالبات "عنوان  :پیمانکار وصول مطالبات  :غ

 "قرائت کنتور "عنوان : پیمانکار قرائت کنتور  :ف
 طبق طرح هاي مصوبمربوطه پیمانکاري گلدوزي آرم  شرکت مکان -7
 مربوطه طبق طرح هاي مصوب توزیع برق شهرستان اصفهانمکان گلدوزي آرم  شرکت  -8
 رعایـت رنـگ  . پنبـه باشـد   درصد 100طبق کالیه پیوست بایستی و  از نوع کتان مرغوب بوده جنس کلیه لباس هاي کارگري-9

 .براي گروه هاي اجرایی طبق فرمت هاي مربوطه الزامی می باشد بندي 



 


