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 شركت توزيع نيروي برق استان مركزي

 تقسيم سنجي نظر و پژوهش و رجوع ارباب تکريم تبليغات، و فرهنگي ، امور ها بخش: رسانه سه به آن کلي دفتر روابط عمومي وظايف معرفي:
     شود. مي

 شرح رديف

 آنها؛ نظرات نقطه دريافت و شركت هاي وبرنامه ها فعاليت انعكاس منظور به كشور رسمي هاي خبرگزاري و سيما و صدا مطبوعات، با مستمر ارتباط برقراري 1

 شركت هاي فعاليت و اخبار انعكاس در تسريع منظور به اداري اتوماسيون شبكه سيستم از برداري بهره 2

 اهداف شركت راستاي در اطالعات و اخبار تبادل منظور به ها سازمان ساير عمومي روابط با مؤثر ارتباط برقراري 3

 مردم؛ به رساني خدمت و سازمان سطح ارتقاء جهت درات پيشنهاد نظرات، نقطه ها، درخواست اخذ و مردم با مستقيم ارتباط برقراري براي الزم هاي زمينه ايجاد 4

 عمومي؛ افكار تنوير و جمعي هاي رسانه در انعكاس منظور خبري به هاي سياست براساس شرکت هاي طرح و ها فعاليت انتشار و ها آگهي ها، بيانيه اخبار، تدوين 5

 الزم؛ هاي پاسخ تهيه و شركت مسئولين مديران به انعكاس و سازمان فعاليت با رابطه در عمومي مجامع و جمعي ارتباط وسايل در مطروحه مطالب بررسي 6

 جمعي؛ هاي با رسانه مدير عامل خبري هاي كنفرانس و مصاحبه انجام براي الزم هاي زمينه نمودن فراهم و ريزي برنامه 7

 مردم فرهنگي سطح ارتقاء منظور به تبليغاتي تيزرهاي و تلويزيوني راديو هاي برنامه تهيه 8

 ماهنامه؛ سايت و در آن انعكاس و شركت معاونين و مديرعامل بازديدهاي از گزارش و خبر تهيه منظور به الزم هماهنگي 9

 گروهي؛ هاي رسانه مردم و كاركنان، به انعكاس منظور به سازمان هاي فعاليت از خبري هاي گزارش و فيلم اساليد، عكس، تهيه 10

 سازماني با همکاري واحدهاي ذيربط؛ برون و درون هاي گردهمايي و همايش برگزاري مراسم ها، منظور به الزم هماهنگي 11

 شركت؛ اهداف با مرتبط تخصصي هاي نمايشگاه در شركت و برگزاري 12

 سازماني برون و درون عمومي روابط فعاليت حوزه با مرتبط هاي كميته و ستادها مجامع، در حضور 13

 مردم و كاركنان آگاهي براي سازمان هاي فعاليت انتقال منظور به نشريه و خبري هاي بولتن انتشار و تهيه 14

 مسئولين؛ انتقال به و سازمان وظايف چارچوب در عمومي افكار سنجش طريق از مردم و كاركنان ديدگاههاي بررسي 15

 مشتركان ايمني و دانش فرهنگي سطح ارتقاء منظور به ايمني و مصرف مديريت كارشناسان با همكاري براي الزم هاي زمينه يجادا 16

 كاركنان؛ براي تسليت و تبريك هاي پيام ارسال و تهيه و مذهبي ملي، هاي مناسبت براي بنر تهيه 17

 ...بروشوربنر،استند،سي دي،كاتالوگ، پوستروانتشارات درقالب  در حوزهشرکت پوشش فعاليتهاي  18

 شرح وظايف زيست محيطي و سيستمهاي مديريتي:
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همکـاري و مشـارکت در -4اطالع رساني نقـاط خطرنـاب بـه مسـئول ذيـربط-3شرايط ناايمن  خروج از مکانها و-2رعايت اصول رانندگي تدافعي در کليه اياب و ذهاب ها-1

حفظ و نگهداري و استفاده بهينه از تجهيزات و لوازم کار مطابق شرايط استاندارد تعريف شده و تالش در جهت کاهش رتبه ريسک شـغل -5ارتقاءسطح فرهنگي عمومي ايمني

 يط اضطراري و حفظ اسناد مهمهمکاري در هنگام بروز شرا-6مربوطه 
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-3همكاري و حضور به موقع جهت انجام معاينات دوره اي كـارگري-2رعايت بهداشت عمومي و اصول ارگونومي در محيط کار مطابق آموزشهاي ارائه شده شغل مربوطه. -1

 تالش در جهت کاهش رتبه ريسک مربوطه-4رعايت اصول بهداشت فردي و عمومي
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ليـوان -پسـماندهاي خشـکظنظيرکاغذ-مشارکت در تفکيک ضايعات از مبـدا-2اجتناب از دور ريختن زباله هاي کاغذ با ساير زباله ها و انتقال به سطل هاي مخصوص کاغذ-1

تـالش در جهـت -3ن و گازوئيل(و گازهاي گلخانه اييليظبنزيسارتقاء فرهنگ صرفه جويي در مصرف سوختهاي ف-2لوازم التحرير و ...(و پسماندهاي تر-چوب-يکبار مصرف

 مشارکت در صرفه جويي مصرف منابع انرژيظآب و برق و...(-4کاهش رتبه جنبه زيست محيطي مربوطه
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رعايـت -5s )3برقـراري نظـم و آراسـتگي در محـيط کـارظهمکاري در جهت -2مشارکت در سيستم نظام پيشنهادها و ارائه راهکارهاي خالقانه و نوآورانهظنظام پيشنهادها( -1

 مقررات، استانداردها، دستورالعملها و الزامات فرآيندهاي سيستم هاي مديريتي جاري در شرکت و تالش در جهت بهبود آنها

 


