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 رئيس هيئت مديره و مديرعامل

 

 نيروي برق استان مركزيشركت توزيع 

پنج بخش  به آن کلي وظايف که است شرکت عامل مديريت واحد زيرمجموعه واحدهاي از يکي ديسپاچينگ و برداي بهره معاونت معرفي:
 شود. مي تقسيم مديريت بحران و پدافند غير عامل  و برق بازار ، ضايعات وکنترل ايمني بهره برداري، ، ديسپاچينگ

 شرح رديف

 و فشار ضعيف  KV 20سيسات و شبكه هاي توزيع أنظارت بر فعاليت واحدهاي تحت سرپرستي بمنظور حفظ وبهره برداري بهينه ازت 1

 ارائه پيشنهاد تهيه تجهيزات جديد و پيشرفته جهت نصب در شبكه و نظارت در هنگام خريد . 2

 نظارت بر انجام تعميرات مربوط به خطوط و پستهاي شبكه هاي توزيع. 3

 .(…و فشار ضعيف روشنائي معابر و لوازم اندازه گيري و  KV 20ارائه راهكارهاي مفيد وعملي براساس استانداردهاي موجودجهت بهبود وضع )شبكه هاي توزيع  4

 سيسات توزيع برق .أبرنامه هاي بهره برداري ونگهداري از تجهيزات و تنظارت برتهيه واجراي دستورالعمل ها روشها و  5

 نظارت بر عملکرددفتر بازار برق و پيش بيني نياز بار و همچنين خريد برق از بازار و بورس 6

 بررسي و مشاركت در امر برآورد لوازم و كاالي مورد نياز براي انجام پروژه هاي الزم. 7

 ثر در شبكه هاي بحراني و ارائه راهكارهاي مناسب به واحدهاي تابعه جهت رفع آنها .مؤل تجزيه و تحليل عوام 8

 شركت در تمام زمينه هاي كاري مربوط. هاي هماهنگي الزم با ساير معاونت 9

 و رفع نواقص امور در محدوده اختيارات. هتعيين وظايف و حدود مسئوليت واحدهاي تابع 10

 وتحليل انرژيهاي  توزيع نشده) خواسته و ناخواسته( و اتخاذ تصميمات مناسب جهت كاهش آنها .بررسي و تجزيه  11

 نظارت بر عملکرد مديريت بحران و پدافند غيرعامل و پيگيري طرح هاي مربوطه 12

 .احتمالي ينيرو و همچنين كنترل اجراي جدول كمبود ه وشهرستانهاواحدهاي تابع واحدهاي بهره بردارينظارت بر عملكرد  13

 شركت در كميسيونها، سمينارها و جلسات با توجه به نياز شركت. 14

 همكاري در امر تهيه و تنظيم  بودجه واحد مربوطه. 15

 مين شرايط ايمني و بهداشتي الزم در واحدهاي تحت سرپرستي أنظارت بر اجراي مقررات ايمني و دستور اقدام در ت 16

 اضطراري در مواقع بروز حوادث غير مترقبه تشكيل كميته هاي الزم براي جلوگيري از خسارات احتمالي و ارائه راهكارهاي مناسب.تشكيل جلسات  17

 حفظ بهبود سيستم تضميني كيفيت در چارچوب مستندات تعريف شده مرتبط با موضوع فعاليت فرد.  18

 شرح وظايف زيست محيطي و سيستمهاي مديريتي:
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همکاري و مشـارکت در -4اطالع رساني نقاط خطرناک به مسئول ذيربط-3خروج از مکانها و شرايط ناايمن -2رعايت اصول رانندگي تدافعي در کليه اياب و ذهاب ها-1

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

 همکاري در هنگام بروز شرايط اضطراري و حفظ اسناد مهم-6مربوطه 
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-3كارگريهمكاري و حضور به موقع جهت انجام معاينات دوره اي -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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ليوان -پسماندهاي خشک)نظيرکاغذ-مشارکت در تفکيک ضايعات از مبدا-2اجتناب از دور ريختن زباله هاي کاغذ با ساير زباله ها و انتقال به سطل هاي مخصوص کاغذ-1

تالش در جهت -3يلي)بنزين و گازوئيل(و گازهاي گلخانه ايسارتقاء فرهنگ صرفه جويي در مصرف سوختهاي ف-2التحرير و ...(و پسماندهاي ترلوازم -چوب-يکبار مصرف

 مشارکت در صرفه جويي مصرف منابع انرژي)آب و برق و...(-4کاهش رتبه جنبه زيست محيطي مربوطه

م 
ست

سي

ي 
ها

تي
ري

دي
م

 

رعايت -3( 5sهمکاري در جهت برقراري نظم و آراستگي در محيط کار)-2پيشنهادها و ارائه راهکارهاي خالقانه و نوآورانه)نظام پيشنهادها( مشارکت در سيستم نظام -1

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

 


