
 

 

 نقل و انتقال نیروهای شرکتی در مخابرات ایران

با عنایت به لزوم برنامه ریزی برای نیروی انسانی و اتخاذ سیاست واحد و وحدت رویه در زمینه فعالیت های 

برون سپاری شده به شرکتهای پیمانکاری مقتضی است ضمن رعایت دقیق مفاد قانون کار از جذب و بکارگیری 

ن و شرکت های تابعه )سامان سازه نیروی جدید در قرارداد های فی ما بین آن شرکت با شرکت مخابرات ایرا

غدیر و کاراشاب( تحت هر عنوان حتی به عنوان جایگزین خروج نیروهای دائمی، قراردادی و پیمانکاری 

های پیمانکاری اکیدا اجتناب گردد. الزم به ذکر است با عنایت به اهمیت موجود و یا انتقال از سایر شرکت

اردادهای حجمی شبکه درصورت کاهش نیروی موجود و نیاز توجه به صرفه و صالح شرکت صرفاً در قر

ضروری به بکارگیری فرد جایگزین به تشخیص مدیران مناطق و تایید معاون محترم شبکه شرکت مخابرات 

ایران به کارگیری نیروی جدید توسط پیمانکار با رعایت سقف تعداد نیروی محاسبه شده در آنالیز قیمت تمام 

کارگیری جاد بار مالی جدید برای شرکت )عدم افزایش مبلغ پرداختی به پیمانکار بابت بهشده خدمات و عدم ای

 .جایگزین( به نحوی که شائبه رابطه استخدامی با شرکت مخابرات ایجاد نشود بالمانع است

همچنین در راستای ایجاد بهره وری حداکثری نیروها و امکانات موجود جابجایی نیروهای هر شرکت 

پیمانکاری صرفا بین موضوعات قراردادی همان شرکت و با رعایت ضوابط مندرج در ذیل با تایید مدیران 

 .یباشدمناطق و همچنین حوزه های ستادی متولی امر به شرح مندرج در بند پنجم امکان پذیر م

  هر گونه افزایش در مجموع نیروهای شاغل در قراردادهای پیمانکاری هر یک از شرکتهای پیمانکاری ممنوع

 .می باشد

  انتقال افراد از قرارداد یک شرکت پیمانکاری به شرکت پیمانکاری دیگر ممنوع می باشد لیکن صرفاً انتقال از

مشروط  ۲۰۲۰و نیاز ضروری در  ۱۱۸یروی مازاد در در صورت وجود ن ۲۰۲۰ به  ۱۱۸قراردادهای پاسخگویی

 .و با مجوز معاونت امور مشتریان امکان پذیر است ۱۱۸به عدم جذب جایگزین در قرارداد 

  جابجایی نیروهای شرکت پیمانکار از مناطق به ستاد شرکت مخابرات ایران و مناطق تهران و البرز ممنوع می

یا در موارد خاص با تأیید کمیته نقل و انتقاالت شرکت پیمانکار باشد مگر در صورت جابجایی همزمان و 

 .مربوطه و اخذ مجوز از این جانب



 

 

 هرگونه جابجایی نیروی که منجر به افزایش گروه شغلی فرد گردد ممنوع میباشد. 

  نس داشتن حداقل مدرک لیسا -یا عناوین مشابه-برای جابجایی به موضوع قرارداد دفتری، اداری و پشتیبانی

مرتبط با فعالیت مورد نظر تایید حوزه منابع انسانی محل خدمت، تایید تخصصی حوزه متقاضی و رعایت مجموع 

های سازمانی ساختار درصد تعداد پست ۷۰تا سقف -دائم قراردادی و پیمانکاری -تعداد نیروهای انسانی شاغل 

 فعلی الزامی است )عالوه بر سایر موارد مندرج در این بخشنام(

 حوزه های ستادی متولی موضوعات قراردادهای پیمانکاری عبارتند از: 

 دبیرخانه، ماشین نویسی و نامه رسانی -معاونت توسعه سرمایه انسانی: موضوعات دفتری، اداری پشتیبانی. 

 معاونت پشتیبانی و زنجیره تامین: موضوعات نظافت، آبدارخانه، نگهداری فضای سبز، انباردار، نقلیه. 

 ۲۰۲۰٫و  ۱۱۸ پاسخگویی–امور مشتریان: موضوعات پاسخگویی امور مشترکین  معاونت 

 نگهداری شبکه کابل و هوایی نگهداری شبکه فیبر  -پشتیبانی فنی -معاونت شبکه: موضوعات واگذاری خطوط

 -مدارات واگذاری و نگهداری  -نگهداری سالن های توزیع ام دی اف -نگهداری تلفن همگانی  -نوری

 نگهداری -آنتن و دکل نگهداری -انتقال سیستمهای نگهداری - دیتا شبکه نگهداری  -سوئیچ  نگهداری

 .ظرفیت کم مراکز نگهداری -نیرو تغذیه نگهداری -تاسیسات

 مرکز حراست : موضوع انتظامات و نگهبانی. 

  

 و هرگونه تغییرات  الزم است توزیع های منابع انسانی به عنوان متولی موضوع نظارت و کنترل الزم را اعمال

اعمال شده )وفق مواد این بخشنامه( به صورت ماهانه در قالب فایل اکسل با امضای مدیران مناطق به معاونت 

 توسعه سرمایه انسانی اعالم گردد

 مجید سلطانی

 


