صفحه 1 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

شرح وظايف مشاغل ستاد راهبردي
شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ
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صفحه 2 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

واحد سازماني  :هسيط يز ػبهل

عنوان پست سازماني  :زفشط ّيبر هسيطُ ٍ هسيط ػبهل

شرح شغل ٍ :ظيفِ ثطًبهِ ضيعي ّ ،وبٌّگي ٍ ًظبضر ثط ثطگعاضي خلؿبر ّيئز هسيطُ ،
ههَثبر  ،هاللبر ّفشگي ٍ ضٍظاًِ ثب هسيطاى ٍ هطاخؼِ وٌٌسگبى
ّوچٌيي ّوبٌّگي ثب قْطزاضيْب ٍ ؾبظهبًْبي ذسهبر قْطي

اثالؽ

 ،اسَهبؾيَى ازاضي هسيطي ر ػبهل

ضا سحز ؾطدطؾشي هسيطػبهل قطوز

سَظيغ سْطاى ثعضي ثط ػْسُ زاضز.

الف) اهم وظبيف عمىمي :
ّوبٌّگي ثب هسيطػبهل  ،هؼبًٍشْب ٍ اػضبء ّيئز هسيطُ خْز سسٍيي هبهَضيز  ،اؾشطاسػيْب
ّ وىبضي ٍ
(
ٍ اّساف والى هٌغمِ ٍ قطوز .

ً ظبضر ثط اخطاي لَاًيي  ،همطضار ٍ زؾشَضالؼولْبي نبزضُ ٍ اًدبم هغلَة ٍظبيف ٍاحسّبي سحز
ؾطدطؾشي .

 ثطًبهِ ضيعي ثوٌظَض اؾشفبزُ هغلَة اظ اهىبًبر ٍاحسّبي سحز ؾطدطؾشي.

 وٌشطل زليك ديكطفز وبض ٍ اًدبم ثوَلغ ثطًبهِ ّبي هحَلِ زض همبعغ ظهبًي ديف ثيٌي قسُ .
ّ وىبض ي ٍ ّوبٌّگي هؿشوط ثب ٍاحسّبي شيطثظ زض ظهيٌِ ّبي ؾبظهبًسّي ٍاحسّبي سحز ؾطدطؾشي ،
ثطًبهِ ضيعي ًيطٍي اًؿبًي ٍ ًيبظؾٌدي آهَظقي دطؾٌل سحز ؾطدطؾشي.

ّ وبٌّگي ٍ اضسجبط هؤثط ثب ؾبيط ٍاحسّبي قطوز زض اخطاي ٍظبيف هحَلِ ٍ ؾيبؾشْب ٍ ذظ هكي
ّبي سؼييي قسُ .

 ثطضؾي ٍ اضظيبثي فؼبليشْب ٍ ػولىطز ٍاحسّبي سحز ؾطدطؾشي ثوٌظَض قٌبؾبيي سٌگٌبّب ٍ اضائِ ضاُ
حل ّبي انَلي زض حل هؿبئل ٍ هكىالر .

 وٌشطل ٍ ثطضؾي فؼبليشْبي قغلي دطؾٌل سحز ؾطدطؾشي ثوٌظَض اضسمبء ويفيز فؼبليشْب ٍ ديكگيطي
اظاًدبم ّط گًَِ ػوليبر غيط هٌغجك ثب ًيبظهٌسيْبي سؼطيف قسُ .

 ثطًبهِ ضيعي ثوٌظَض سحىين ضٍاثظ اًؿبًي زض هحيظ وبض هٌغمِ ٍ ايدبز هىبًيؿن ّبي اًگيعقي
ثوٌظَض اضسمبء ووي ٍ ويفي ػولىطزدطؾٌل هٌغمِ.

 هكبضوز فؼبل ٍ هؿشوط زض خلؿبر ّ ،وبيكْب  ،ؾويٌبضّب ٍ زٍضُ ّبي آهَظقي هطسجظ ثب ظهيٌِ
وبضي ثوٌظَض اضسمبء ٍ ثطٍظضؾبًي زاًف ٍ هْبضسْبي هَضز ًيبظ .
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ة) اهم وظبيف اختصبصي :
ً ظبضر ثط سٌظين ثطًبهِ ثطاي ثطگعاضي خلؿبر ّيئز هسيطُ ٍ سْيِ زؾشَض خلؿِ هطثَعِ.

ً ظبضر ثط ًحَُ حضَض اػضبء ّوچٌيي ثطگعاضي خلؿبر ّيئز هسيطُ ثوٌظَض حهَل اعويٌبى اظ
ثطگعاضي ثوَلغ ٍ هغبثك ثب ثطًبهِ سٌظيوي ٍ ضػبيز حس ًهبة سغزاز اػضبء.

ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط سْيِ ٍ اثالؽ ٍ ًگْساضي ههَثبر ّيئز هسيطُ.

ّ وبٌّگي ٍ ًظبضر ثط آهبزُ ؾبظي گعاضقبر هبلي ٍ گعاضـ ػولىطز ٍ فؼبليز قطوز وِ سَؾظ هسيط
ػبهل ٍ ثبظضؼ لبًًَي زض هدوغ ػوَهي ؾبليبًِ اضائِ هي گطزز .

 هغبلؼِ ٍ ثطضؾي گعاضقبر ٍانلِ ٍ هساضن ٍ هؿشيزار اضؾبلي ٍ اًغجبق آى ثب همطضار ٍ زؾشَض
الؼولْبي خبضي.

 سْيِ نَضسدلؿبر ّيئز هسيطُ ٍ اًدبم ديگيطيْبي الظم زض ذهَل اًدبم سهويوبر اسربش قسُ.
ً ظبضر ثط ًبهِ ّبي ٍاضزُ ٍ نبزضُ اظ زفشط ّيئز هسيطُ ٍ اسَهبؾيَى ازاضي ثوٌظَض وٌشطل ٍ
حهَل اعويٌبى اظ ؾطػز ٍ نحز فؼبليز .

ً ظبضر ٍ وٌشطل ثطگعاضقبر ديطاهَى هغبلت ٍ ٍلبيغ هْن ضٍظاًِ خْز اضايِ ثِ هسيطيز ػبهل.

ً ظبضر ثط اثالؽ زؾشَضار ٍ ًظطار نبزضُ اظ عطف هسيطػبهل ثِ اقربل ٍ هَؾؿبر شيطثظ ٍ
ٍاحسّبي سبثؼِ .

ً ظبضر ثط سْيِ ٍ سٌظين زؾشَض خلؿبر ّيئز هسيطُ ثط اؾبؼ زضذَاؾشْب ٍ ديكٌْبزّبي ٍانلِ.
ً ظبضر ٍ ديگيطي ثطاي زضج سغييطار احشوبلي قطوز زض ضٍظًبهِ ضؾوي.

ً ظبضر ثط ليؿز هشمبضيبى ٍ ّوچٌيي ًحَُ دبؾرگَيي هطاخؼبى ثِ زفشط هسيط ػبهل ٍ ّوچٌيي سٌظين
ثطًبهِ خلؿبر ثبظزيس ّب ٍ هاللبسْبي هسيط ػبهل.

ّ سايز ٍ ًظبضر ثط ًحَُ اضسجبط ٍ ّوبٌّگي هٌبعك سَظيغ ٍ ديوبًىبضاى ثب ؾبظهبًْبي ذسهبر قْطي
ٍ قْطزاضيْب ثوٌظَض حهَل اعويٌبى اظ حؿي ضٍاثظ .

 دبؾرگَيي ثِ هشمبضيبى ٍ هطاخؼِ وٌٌسگبًي وِ سمبضبي آًبى ثسٍى هاللبر ثب هسيط ػبهل اهىبًذصيط
اؾز ٍ زض نَضر لعٍم ضاٌّوبيي ٍ هؼطفي آًْب ثِ هؼبًٍشْبي شيطثظ.

 سْيِ ًبهِ ّبي ازاضي ٍ زض نَضر لعٍم سْيِ هشي زٍضًگبض ٍ اضؾبل ثط اؾبؼ ًظط هسيطيز ػبهل.
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ

 اضائِ ضاٌّوبيي الظم ثِ افطاز سحز ؾطدطؾشي زض اًدبم ٍظبيف هحَلِ

 اؾشفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي هَخَز ٍ ًَيي زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ
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پ) اهم مسئىليتهب :
 سٌظين خلؿبر ّيئز هسيطُ ٍ ًظبضر ثط حضَض قطوز وٌٌسگبى زض خلؿبر .
 سٌظين ثطًبهِ ّفشگي هاللبسْبي هسيط ػبهل ثب وبضوٌبى ٍ هطاخؼيي .

 دبؾرگَيي ثِ هطاخؼيي ٍ هشمبضيبى وِ سمبضبي آًبى ثسٍى هاللبر ثب هسيط ػبهل اهىبًذصيط اؾز.
 اثالؽ ثوَلغ ههَثبر ّيئز هسيطُ ٍ هدبهغ ثِ ٍاحسّبي شيطثظ .
ً ظبضر ثط هىبسجبر ٍ اسَهبؾيَى ازاضي .

ّ وبٌّگي ٍ سؿْيل اضسجبط ٍاحسّبي هرشلف قطوز ثب قْطزاضيْب ٍؾبيط ؾبظهبًْبي ذسهبر قْطي .


ًظبضر ٍ وٌشطل اخطا ٍ اثالؽ وليِ احىبم دطؾٌلي (حمَق ٍ زؾشوعز  ،هطذهي ّب ٍ حضَض ٍ غيبة ،
ًمل ٍ اًشمبالر ٍ.)...
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واحد سازماني  :هسيطيز ػبهل

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ زفشط هسيط ػبهل

 سْيِ ٍ سٌظين ثطًبهِ خلؿبر ،ثبظزيسّب ٍ هاللبر هسيطػبهل ثب هسيطاى.
 سٌظين فْطؾز هشمبضيبى ٍثطًبهِ هاللبر ّفشگي ّوچٌيي سؿْيل زض اًدبم هاللبر آًْب ثب هسيط ػبهل
زض ظهبًْبي سؼييي قسُ .

 دبؾرگَيي هطاخؼبى ثِ زفشط هسيط ػبهل.

 ضاٌّوبيي ٍ هؼطفي هشمبضيبى ٍ هطاخؼِ وٌٌسگبًي وِ سمبضبي آًبى ثسٍى هاللبر ثب

هسيط ػبهل

اهىبًذصيط اؾز ثِ هؼبًٍشْبي شيطثظ.

ً ظبضر ٍ ّوىبضي زض ثطلطاضي اضسجبط سلفٌي زض زفشط هسيط ػبهل.

ً ظبضر ثط زضيبفز ًبهِ ّب ،اٍضاق  ،دطًٍسُ ّب ٍ سٌظين وبضسبثل ٍ ديگيطي وبضّبي اضخبع قسُ ثِ زفشط
هسيط ػبهل ٍ خطيبى آًْب زض اسَهبؾيَى ازاضي ٍ زض نَضر لعٍم اضؾبل ًبهِ ّب.

 ديگيطي زؾشَضار هسيطػبهل ثِ ٍاحسّب خْز سؿطيغ اًدبم آى.

ً گْساضي ٍ ثبيگبًي ثطذي دطًٍسُ ّب ،اٍضاقً ،بهِ ّب ٍ گعاضقبر ٍ ؾبيط اؾٌبز ٍ هساضن زض هحلْبي
هغوئي .

 اضائِ گعاضقبر سٌظيم قسُ ديطاهَى هغبلت ٍ ٍلبيغ هْن ضٍظاًِ ثِ هسيط ػبهل؛
 اثالؽ زؾشَضار ٍ ًظطار نبزضُ اظ عطف هسيط ػبهل ثِ اقربل ٍ هَؾؿبر شيطثظ ٍ ٍاحسّبي
سبثؼِ ٍ زض نَضر لعٍم ديگيطي آًْب؛

 آهبزُ وطزى ؾَاثك  ،هساضن  ،اؾٌبز ٍ دطًٍسُ ّبي هَضز ًيبظ خلؿبر هسيط ػبهل ٍ ّيئز هسيطُ.
 سْيُ ديف ًَيؽ ثطذي اظ ًبهِ ّبي ازاضي ٍ زض نَضر لعٍم سْيِ هشي زٍضًگبض ٍ اضؾبل ثط اؾبؼ
ًظط هسيطيز ػبهل .

 رايخ وطزى ًبهِ ّب ٍ گعاضقبر ٍ خساٍل هرشلف زض هَالغ ًيبظ؛
 اؾشفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي هَخَز ٍ ًَيي زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ


اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ
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واحد سازماني  :هسيطيز ػبهل

عنوان پست سازماني  :گطٍُ وبضقٌبؾبى زفشط ّيئز هسيطُ

ً ظبضر ثط سٌظين ثطًبهِ ظهبًجٌسي ثطگعاضي خلؿبر ّيئز هسيطُ ٍ سْيِ زؾشَض خلؽ

ار ثط اؾبؼ

زضذَاؾشْب ٍ ديكٌْبزّبي ٍانلِ .

ً ظبضر ثط ًحَُ نسٍض زػَسٌبهِ ّبي اػضبء ّيئز هسيطُ ٍ زيگط هسػَيي ثطاي قطوز زض خلؿبر .
ً ظبضر ثط سْيِ  ،اثالؽ ٍ ًگْساضي ههَثبر ّيئز هسيطُ.

ً ظبضر ٍ ثطضؾي زضآهبزُ وطزى ؾَاثك  ،هساضن ٍ دطًٍسُ ّبي

هَضز ًيبظ خلؿبر ّيئز هسيطُ

هٌغجك ثب همطضار ٍ زؾشَض الؼولْبي خبضي .

 سْيِ نَضسدلؿبر ّيئز هسيطُ ٍ اًدبم ديگيطيْبي الظم زض ذهَل اًدبم سهويوبر اسربش قسُ.
ً ظبضر ثط ًبهِ ّبي ٍاضزُ ٍ نبزضُ اظ زفشط ّيئز هسيطُ ٍ ا

سَهبؾيَى ازاضي ثوٌظَض وٌشطل ٍ

حهَل اعويٌبى اظ ؾطػز ٍ نحز فؼبليز .

 سٌظين ٍ اضائِ گعاضقبر ديطاهَى هغبلت ٍ ٍلبيغ هْن ضٍظاًِ خْز اضايِ ثِ هسيطيز ػبهل.
 ديگيطي زضج سغييطار احشوبلي قطوز زض ازاضُ ول ثجز قطوشْب ٍ ضٍظًبهِ ضؾوي.

 دبؾرگَيي ثِ هشمبضيبى ٍ هطاخؼِ وٌٌسگب ًي وِ سمبضبي آًبى ثسٍى هاللبر ثب هسيط ػبهل اهىبًذصيط
اؾز ٍ زض نَضر لعٍم ضاٌّوبيي ٍ هؼطفي آًْب ثِ هؼبًٍشْبي شيطثظ.

 سْيِ ًبهِ ّبي ازاضي ٍ زض نَضر لعٍم سْيِ هشي زٍضًگبض ٍ اضؾبل ثط اؾبؼ ًظط هسيطيز ػبهل.
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ

 اضائِ ضاٌّوبيي الظم ثِ افطاز سحز ؾطدطؾشي زض اًدبم ٍظبيف هحَلِ
 اؾشفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي هَخَز ٍ ًَيي زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ
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آگاهان نيرو

صفحه 7 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ هؿئَل زفشط ّيئز هسيطُ

واحد سازماني  :هسيطيز ػبهل

 سْيِ ثطًبهِ ظهبًجٌسي ثطگعاضي خلؿبر ّيئز هسيطُ ٍ سْيِ زؾشَض خلؽ ار ثط اؾبؼ زضذَاؾشْب ٍ
ديكٌْبزّبي ٍانلِ .

 سْيِ زػَسٌبهِ ّبي اػضبء ّيئز هسيطُ ٍزيگط هسػَيي ثطاي قطوز زض خلؿبر .
 آهبزُ وطزى ؾَاثك  ،هساضن ٍ دطًٍسُ ّبي هَضز ًيبظ خلؿبر ّيئز هسيطُ

هٌغجك ثب همطضار ٍ

زؾشَض الؼولْبي خبضي .

 ديگيطي زض ذهَل اًدبم ههَثبر ّيئز هسيطُ .
 ديگيطي ثوٌظَض خوغ آٍضي گعاضقبر ديطاهَى هغبلت ٍ ٍلبيغ هْن ضٍظاًِ خْز اضايِ ثِ هسيطيز
ػبهل.

 زضج سغييطار احشوبلي قطوز زض ازاضُ ول ثجز قطوشْب ٍ ضٍظًبهِ ضؾوي.
 سٌظين ٍلز هاللبر هشمبضيبى ٍ هطاخؼِ وٌٌسگبًي وِ سمبضبي آًبى ثسٍى هاللبر ثب هسيط ػبهل
اهىبًذصيط اؾز.

 ديگيطي خْز سْيِ ًبهِ ّبي ازاضي ٍ زض نَضر لعٍم سْيِ هشي زٍضًگبض ٍ اضؾبل ثط اؾبؼ ًظط
ّيئز هسيطُ .

 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اضائِ ضاٌّوبيي الظم ثِ افطاز سحز ؾطدطؾشي زض اًدبم ٍظبيف هحَلِ

 اؾشفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي هَخَز ٍ ًَيي زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ
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آگاهان نيرو

صفحه 8 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

واحد سازماني  :هسيطيز ػبهل

عنوان پست سازماني  :وبضـًبؼ زفشط ّيئز هسيطُ

 ديگيطي ٍ سبيخ فْطؾز ثطًبهِ ظهبًجٌسي ثطگعاضي خلؿبر ّيئز هسيطُ ٍ سْيِ زؾشَض خلؽ

ار ثط

اؾبؼ زضذَاؾشْب ٍ ديكٌْبزّبي ٍانلِ .

 نسٍض زػَسٌبهِ ّبي اػضبء ّيئز هسيطُ ٍزيگط هسػَيي ثطاي قطوز زض خلؿبر .
ً ىْساضي ٍ ثبيگبًي ههَثبر ّيئز هسيطُ زض هحلْبي هغَئي .

 دبؾرگَيي ثِ هطاخؼبى ٍ ثطلطاضي اضسجبط سلفٌي زفشط ّيئز هسيطُ.
 آهبزُ وطزى ؾَاثك  ،هساضن ٍ دطًٍسُ ّبي هَضز ًيبظ خلؿبر ّيئز هسيطُ

هٌغجك ثب همطضار ٍ

زؾشَض الؼولْبي خبضي .

 زضيبفز ًبهِ ّب ،اٍضاق  ،دطًٍسُ ّب ٍ سٌظين وبضسبثل ٍ ديگيطي وبضّبي اضخبع قسُ ثِ زفشط ّيئز هسيطُ
ٍ خطيبى آًْب زض اسَهبؾيَى ازاضي ٍ زض نَضر لعٍم اضؾبل ًبهِ ّب.

 دبؾرگَيي ثِ هشمبضيبى ٍ هطاخؼِ وٌٌسگبى ثِ زفشط ّيئز هسيطُ ٍ ضاٌّوبيي آًْب .

 اًدبم ّوبٌّگي ّبي الظم زض ضاثغِ ثب آهبزُ ؾبظي هحل خلؿبر ّيئز هسيطُ ثب سَخِ ثِ سؼساز قطوز
وٌٌسگبى ّوچٌيي سكطيفبر هٌبؾت.

 ديگيطي سبيخ ٍ سْيِ ًبهِ ّبي ازاضي ٍ زض نَضر لعٍم سْيِ هشي زٍضًگبض ٍ اضؾبل ثط اؾبؼ ًظط
ّيئز هسيطُ .

 سْيِ فْطؾز هشمبضيبى ٍثطًبهِ هاللبر ّفشگي ثب هسيط ػبهل.

 ديگيطي زؾشَضار هسيطػبهل ثِ ٍاحسّب خْز سؿطيغ اًدبم آى.
ً گْساضي ٍ ثبيگبًي ثطذي دطًٍسُ ّب ،اٍضاقً ،بهِ ّب ٍ گعاضقبر ٍ ؾبيط اؾٌبز ٍ هساضن زض هحلْبي
هغوئي .

 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اؾشفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي هَخَز ٍ ًَيي زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ
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آگاهان نيرو

صفحه 9 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

واحد سازماني  :هسيطيز ػبهل

عنوان پست سازماني  :گطٍُ ّوبٌّگي ذسهبر قْطي

ّ وبٌّگي الظم ثب ؾبظهبًْبي ذسهبر قْطي هثل قَضاي قْط ٍ قْطزاضي سْطاى ثعضي ،قطوشْبي
گبظ ،آة  ،هربثطار ٍ....

ّ وبٌّگي ٍ ثطلطاضي اضسجبط ثب قْطزاضيْب ثوٌظَض سؿْيل زض اذص هدَظّبي الظم ثب سَخِ ثِ عطحْبي
اخطايي وِ سَؾظ هٌبعك سَظيغ  ،ديوبًىبضاى ٍ هدطيبى اًدبم هي قَز.

 اضائِ ضاٌّوبيي ّبي الظم ثِ هؿئَليي ذسهبر قْطي هٌبعك سَظيغ زض ضاثغِ ثب حفظ ٍ ىگْساضي انل
هدَظ ّبي اذص قسُ سب دبيبى اخطاي دطٍغُ؛

ً ظبضر ٍ وٌشطل ظهبى هدَظ ّبي اذص قسُ ثوٌظَض سصوط ثِ ديوبًىبضاى ٍ هدطيبى وِ ػوليبر اخطايي
ضا لجل اظ اسوبم ظهبى سؼييي قسُ زض هدَظ ثِ دبيبى ثطؾبًٌس؛

 ثطگعاضي خلؿبر ّوبٌّگي ثب هؿئَليي قْطزاضي زض ضاثغِ ثب يىؿبى ؾبظي ٍ سؼسيل ّعيٌِ ّبي
هدَظ حفبضي ّوچٌيي حل هكىل ّعيٌِ ّبي هَضز اذشالف ٍ زض نَضر لعٍم دبيبدب وطزى ّعيٌِ ّب؛

 ديگيطي خْز ثطگعاضي خلؿبر ثب قْطزاضيْب ٍ زيگط قطوشْبي ذسهبسي زض ضاثغِ ثب

ضفغ هَاًغ ٍ

هكىالر احشوبلي زض هىبًْبي حفبضي .

ً ظبضر ثط ثطآٍضز هيعاى ذؿبضار ٍاضزُ اظ عطف ؾبيط ؾبظهبًْبي ذسهبر قْطي ثِ سبؾيؿبر ثطق
ّوچٌيي ذؿبضار ٍاضزُ اظ قطوز سَظيغ ثطق ثِ سبؾيؿبر ؾبيط ؾبظهبًْبي ذسهبر قْطي.

ّ سايز ٍ ضاٌّوبيي هؿئَليي ذسهبر قْطي هٌبعك سَظيغ زض ضاثغِ ثب ًحَُ سؿطيغ دطوطزى ٍ هطهز
ضٍوف هؿيطّبي حفبضي قسُ زض قْطزاضي دؽ اظ دبيبى ػوليبر .

 ديگيطي ً ،ظبضر ٍ سؿطيغ زض سبهيي ثطق قْطزاضيْب ٍ ؾبيط ؾبظهبًْبي ذسهبر قْطي ثوٌظَض سحىين
ٍ حؿي ضٍاثظ في هبثيي.

 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ فؼبليشْبي اًدبم قسُ؛
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ؛
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آگاهان نيرو

صفحه 10 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ هؿئَل ّوبٌّگي هٌبعك سَظيغ ٍ ذسهبر قْطي
واحد سازماني  :هسيطيز ػبهل
ّ وىبضي ٍ ّويبضي ثب هؿئَليي ذسهبر قْطي زض هٌبعك سَظيغ زضضاثغِ ثب هطاخؼِ ثِ ؾبظهبًْبي
ذسهبر قْطي هثل قَضاي قْط  ،قْطزاضيْب  ،قطوشْبي گبظ ،آة  ،هربثطار ٍ...

ً ظبضر ثط ًحَُ ثطلطاضي اضسجبط ثب قْطزاضيْب زض هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض سؿْيل زض اذص هدَظّبي
الظم ثب سَخِ ثِ عطحْبي اخطايي وِ سَؾظ هٌبعك سَظيغ  ،ديوبًىبضاى ٍ هدطيبى اًدبم هي قَز.

 اضائِ ضاٌّوبيي ّبي الظم ثِ هؿئَليي ذسهبر قْطي هٌبعك سَظيغ زض ضاثغِ ثب حفظ ٍ ًگْساضي انل
هدَظ ّبي اذص قسُ سب دبيبى اخطاي دطٍغُ؛

 ثطگعاضي خلؿبر ّوبٌّگي ثب هؿئَليي قْطزاضي زض ضاثغِ ثب يىؿبى ؾبظي ٍ سؼسيل ّعيٌِ ّبي
هدَظ حفبضي ّوچٌيي حل هكىل ّعيٌِ ّبي هَضز اذشالف ٍ زض نَضر لعٍم دبيبدب وطزى ّعيٌِ ّب؛

 ثطگعاضي خلؿبر ثب قْطزاضيْب ٍ زيگط قطوشْبي ذسهبسي زض ضاثغِ ثب ضفغ هَاًغ ٍ هكىالر احشوبلي
زض هىبًْبي حفبضي .

 ثطضؾي هيعاى ذؿبضار ٍاضزُ اظ عطف ؾبيط ؾبظهبًْبي ذسهبر قْطي ثِ سبؾيؿبر ثطق ّوچٌيي
خ ؾبضار ٍاضزُ اظ قطوز سَظيغ ثطق ثِ سبؾيؿبر ؾبيط ؾبظهبًْبي ذسهبر قْطي.

ً ظبضر ثط ًحَُ دطوطزى ٍهطهز ضٍوف هؿيطّبي حفبضي قسُ زض قْطزاضي دؽ اظ دبيبى ػوليبر .

 ديگيطي ثوٌظَض سؿطيغ زض سبهيي ثطق قْطزاضيْب ٍ ؾبيط ؾبظهبًْبي ذسهبر قْطي خْز سحىين ٍ
حؿي ضٍاثظ في هبثيي.

 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ فؼبليشْبي اًدبم قسُ؛
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ
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صفحه 11 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ ّوبٌّگي ذسهبر قْطي

واحد سازماني  :هسيطيز ػبهل

 هطاخؼِ ثِ ؾبظهبًْبي ذسهبر قْطي هثل قْطزاضي ،قطوشْبي گبظ ،آة  ،هربثطار ٍ  ...ثوٌظَض اذص
دبؾرْبي الظم .

 هطاخؼِ ثِ قْطزاضيّب ثوٌظَض ضفغ هكىالر ثبلي هبًسُ زض ضاثغِ ثب اذص هدَ

ظار حفبضي هٌبعك

سَظيغ ٍ ديوبًىبضاى ٍ هدطيبى.

ً گْساضي ٍ ثبيگبًي ؾَاثك هىبسجبر ٍهدَظ ّبي اذص قسُ ثوٌظَض اؾشفبزُ ّبي ثؼسي؛
 وٌشطل ظهبى هدَظ ّبي اذص قسُ ثوٌظَض سصوط ثِ ديوبًىبضاى ٍ هدطيبى وِ ػوليبر اخطايي ضا لجل اظ
اسوبم ظهبى سؼييي قسُ زض هدَظ ثِ دبيبى ثطؾبًٌس؛

 ديگيطي الظم زض ضاثغِ ثب دطزاذز ّعيٌِ ّبي هدَظ حفبضي زضنَضر لعٍم؛
 حضَض زض هحل دطٍغُ ثطاي ضفغ هَاًغ ٍ هكىالر احشوبلي زض حيي حفبضي ثيي ديوبًىبضاى ٍ
هبهَضيي قْطزاضي ٍ ؾبيط ؾبظهبًْبي ذسهبر قْطي.

 سْيِ گعاضقبر الظم زض ضاثغِ ثب

ذؿبضار ٍاضزُ اظ عطف ؾبيط ؾبظهب

ًْبي ذسهبر قْطي ثِ

سبؾيؿبر ثطق ّوچٌيي ذؿبضار ٍاضزُ اظ قطوز سَظيغ ثطق ثِ سبؾيؿبر ؾبيط ؾبظهبًْبي ذسهبر
قْطي ثوٌظَض اضائِ ثِ همبم هبفَق.

 ديگيطي دبوؿبظي هؿيطّبي حفبضي قسُ زض هٌبعك سَظيغ وِ ػوليبر اخطايي آى ثِ دبيبى ضؾيسُ
اؾز زض نَضر لعٍم.

 ديگيطي هطهز ضٍوف هؿيضّبي حفبضي قسُ زضهٌبعك سَظيغ ٍ قْطزاضي دؽ اظ دبيبى ػوليبر .
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ فؼبليشْبي اًدبم قسُ؛
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ؛
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صفحه 12 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :مدير دفتر روابط عمومي

واحد سازماني  :دفتر روابط عمومي

شرح شغل ٍ :ظيفِ ّسايز ً ،ظبضر ٍ ّوبٌّگي اضسجبط ثب هغجَػبر ٍ ضؾبًِ ّبي گطٍّي  ،اًشكبضار
وشت فٌي ٍ ًكطيبر  ،ايٌزضًز ٍ ؾبيشْب ّوچٌيي سحميمبر اخشوبػي ٍ ًظطؾٌدي ضا سحز ؾطدطؾشي هسيط
ػبهل ثط ػْسُ زاضز .

الف) اهم وظبيف عمىمي :
ّ وىبضي ٍ ّوبٌّگي ثب هسيطػبهل ٍ ؾبيط هؼبًٍشْب خْز سسٍيي هبهَضيز  ،اؾشطاسػيْب ٍ اّساف والى
قطوز .

 هغبلؼِ ٍ آگبّي وبهل اظ لَاًيي  ،همطضار  ،ضَاثظ ٍ زؾشَضالؼولْبي اخطايي هطسجظ ثب ٍظبيف قغلي
ً ظبضر ثط اخطاي لَاًيي  ،همطضار ٍ زؾشَضالؼولْبي نبزضُ ٍ لٌدبم هغلَة ٍظبيف ٍاحسّبي سحز
ؾطدطؾشي .

 ثطًبهِ ضيعي ثوٌظَض اؾشفبزُ هغلَة اظ اهىبًبر ٍاحسّبي سحز ؾطدطؾشي.

 وٌشطل زليك ديكطفز وبض ٍ اًدبم ثوَلغ ثطًبهِ ّبي هحَلِ زض همبعغ ظهبًي ديف ثيٌي قسُ .
ّ وىبضي ٍ ّوبٌّگي هؿشوط ثب ٍاحسّبي شيطثظ زض ظهيٌِ ّبي ؾبظهبًسّي ٍاحسّبي سحز ؾطدطؾشي ،
ثطًبهِ ضيعي ًيطٍي اًؿبًي ٍ ًيبظؾٌدي آهَظقي دطؾٌل سحز ؾطدطؾشي  ،اضظيبثي ػولىطز ٍاحس .

ّ وبٌّگي ٍ اضسجبط هؤثط ثب ؾبيط ٍاحسّبي قطوز زض اخطاي ٍظب يف هحَلِ ٍ ؾيبؾشْب ٍ ذظ هكي
ّبي سؼييي قسُ .

 ثطضؾي ٍ اضظيبثي فؼبليشْب ٍ ػولىطز ٍاحس سحز ؾطدطؾشي ثوٌظَض قٌبؾبيي سٌگٌبّب ٍ اضائِ ضاُ حل
ّبي انَلي زض حل هؿبئل ٍ هكىالر .

 وٌشطل ٍ ثطضؾي فؼبليشْبي قغلي دطؾٌل سحز ؾطدطؾشي ثوٌظَض اضسمبء ويفيز فؼبليشْب ٍ ديكگيطي
اظاىخبم ّط گًَِ ػوليبر غيط هٌغجك ثب ًيبظهٌسيْبي سؼطيف قسُ .

 ثطًبهِ ضيعي ثوٌظَض سحىين ضٍاثظ اًؿبًي زض هحيظ وبض هؼبًٍز سحز ؾطدطؾشي ٍ ايدبز هىبًيؿن
ّبي اًگيعقي ثوٌظَض اضسمبء ووي ٍ ويفي ػولىطزدطؾٌل ٍاحس.

 هكبضوز فؼبل ٍ هؿشوط زض خلؿبر ّ ،وبيكْب  ،ؾويٌبضّب ٍ زٍضُ ّبي

آهَظقي هطسجظ ثب ظهيٌِ

وبضي ثوٌظَض اضسمبء ٍ ثطٍظضؾبًي زاًف ٍ هْبضسْبي هَضز ًيبظ .

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390
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سيدعلي حسيني پور
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سيدمحمد هاشمي

مدير عامل
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محل مهر كنترل
مستندات
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آگاهان نيرو

صفحه 13 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

ة) اهم وظبيف اختصبصي :
ّ سايز ٍ ًظبضر ثط ًحَُ اضسجبعبر ثب هغجَػبر ٍ ضؾبًِ ّبي گطٍّي ثوٌظَض سؿْيل زض اًؼىبؼ
اذجبض ٍ گعاضقبر.

ً ظبضر ثط سْيِ ثَلشي ضٍظاًِ اظ هغبلت هٌشكطُ زض هغجَػبر ٍ ضؾبًِ ّب زض اضسجبط ثب سَظيغ ثطق
خْز اضائِ ثِ هسيطيز ػبهل ٍ زيگط هؿئَليي شيطثظ .

ً ظبضر ثط سْيِ ٍ سٌظين ًغك ّب ٍ ههبحجِ ّب ٍ گعاضقبسي وِ سَؾظ هسيط ػبهل ٍ ؾبيط هسيطاى
قطوز زض هغجَػبر ٍ ضؾبًِ ّب اضائِ هي گطزز.

ً ظبضر ٍ ّوبٌّگي ثط سٌظين ٍلز هسيط ػبهل ٍ ؾبيط هسيطاى قطوز خْز ثطگعاضي ههبحجِ ّب زض
ضؾبًِ ّبي گطٍّي .

ّ سايز ٍ ًظبضر ثط ًحَُ اًؼىبؼ هغبلت ٍ هَضَػبر هغطٍحِ زض ايٌشطًز  ،ضؾبًِ ّب ٍ ؾبيشْب زض
اضسجبط ثب سَظيغ ثطق ثِ ٍاحسّبي هرشلف قطوز ٍ ديگيطي اذص دبؾد اظ ٍاحسّب ثوٌظَض سْيِ ٍ
اضؾبل خَاثيِ ثطاي ضؼاًِ ّب .

ّ سايز ً ،ظبضر ٍ ثطًبهِ ضيعي خْز ثطگعاضي خلؿبر ٍ گطز ّوبيي ّبي فطٌّگي ٍ اًدبم فؼبليشْبي
سجليغبسي زض ؾغح قطوز ٍ هٌبعك سَظيغ .

ّ وىبضي ثب زفشط ّيئز هسيطُ زض ضاثغِ ثب ثطگعاضي خلؿبر هؿشمين هطزم ،هكشطويي ٍ وبضوٌبى ثب
هسيط ػبهل زض ظهبًْبي هرشلف.

ّ وبٌّگي ٍ ّوىبضي ثب زفشط ضٍاثظ ػوَهي سَاًيط ٍ زيگطٍاحسّبي هطسجظ زض ضاثغِ ثب ًحَُ اثالؽ
ٍاخطاي زؾشَضالؼولْبي عطح سىطين اضثبة ضخَع.

ً ظبضر ٍ ّوىبضي زض سْيِ ثطًبهِ ّبي سجليغبسي ثطاي هكشطويي هبًٌس ثطًبهِ ّبي هطسجظ ثب هسيطيز
ههطف ،ضػبيز ًىبر ايوٌي ٍ ّ ....وچٌيي زضج آگبّي هرشلف زض ضٍظًبهِ ّب ثب ّوبٌّگي ٍاحسّبي
هطسجظ

ّ سايز ً ،ظبضر ٍ ّوىبضي زض سْيِ ٍ سسٍيي ًكطيبر هبّبًِ  ،ؾبليبًِ ٍذجطي ّوچٌيي سىثيط ٍ اًشكبض
وشت ٍ ًكطيبر فٌي .

ً ظبضر ثط ثطًبهِ ضيعي ٍ اخطاي دػٍّكْب ٍ ًظط ؾٌدي ّبي هرشلف اظ هطزم ٍ هكشطويي زض هَضز
ضضبيشوٌسي اظ ػولىطز قطوز ٍ يب گؿشطـ ًحَُ اًَاع ذسهبر.

 سْيِ هغبلت ٍ ًظبضر ثط هحشَي ٍ گطزـ اعالػبر ثط ضٍي ٍة ؾبيز قطوز ٍ ّوچٌيي سْيِ ٍ
سسٍيي ًكطيبر هَضز ًيبظ.

 ثىبضگيطي ًطم افعاضّبي ًَيي زض اًدبم فؼبليشْبي هحَلِ
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
نام و نام خانوادگي
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تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور
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مدير عامل
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آگاهان نيرو

صفحه 14 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ

پ) اهم مسئىليتهب:
ً ظبضر ثط ػولىطز ٍ الساهبر ٍاحسّبي ؾبظهبًي سحز دَقف .
ً ظبضر ثط ًحَُ اضسجبط ثب هغجَػبر ٍ ضؾبًِ ّبي گطٍّي .

ً ظبضر ٍ ّوبٌّگي ثط سٌظين ٍلز هسيط ػبهل ٍ ؾبيط هسيطاى قطوز خْز ثطگعاضي ههبحجِ ّب زض
ضؾبًِ ّبي گطٍّي .

ّ وبٌّگي ٍ سٌظين ثطًبهِ ّبي هاللبر ػوَهي هسيط ػبهل ثب هكشطويي ٍ وبضوٌبى .

ً ظبضر ثط اًشكبضار وشت فٌي ً ،كطيبر هبّبًِ ٍ ؾبالًِ ٍ ثَلشي ّب ّوچٌيي ؾبيشْب ٍ ايٌشطًز .
ً ظبضر ثط اخطاي سحميمبر اخشوبػي ٍ ًظطؾٌدي ّب .

ً ظبضر ٍ وٌشطل اخطا ٍ اثالؽ وليِ احىبم دطؾٌلي (حمَق ٍ زؾشوعز  ،هطذهي ّب ٍ حضَض ٍ غيبة ،
ًمل ٍ اًشمبالر ٍ)...

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 15 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :گطٍُ اضسجبعبر  ،ضؾبًِ ّب ٍ ايٌشطًز

واحد سازماني  :زفشط ضٍاثظ ػوَهي

ً ظبضر ثط ًحَُ اضسجبعبر ثب هغجَػبر ٍ ضؾبًِ ّبي گطٍّي

ثوٌظَض سؿْيل زض اًؼىبؼ اذجبض ٍ

گعاضقبر.

ً ظبضر ثط سْيِ ثَلشي ضٍظاًِ اظ هغبلت هٌشكطُ زض هغجَػبر ٍ ضؾبًِ ّب زض اضسجبط ثب سَظيغ ثطق
ة هسيطيز ػبهل ٍ زيگط هؿئَليي شيطثظ .
خْز اضائِ ُ

ّ وىبضي زض سْيِ ٍ سٌظين ًغك ّب ٍ ههبحجِ ّب ٍ گعاضـاسي وِ سَؾظ هسيط ػبهل ٍ ؾبيط

هسيطاى

قطوز زض هغجَػبر ٍ ضؾبًِ ّب اضائِ هي گطزز.

ّ وبٌّگي زض سٌظين ٍلز هسيط ػبهل ٍ ؾبيط هسيطاى قطوز خْز ثطگعاضي ههبحجِ ّب زض ضؾبًِ ّبي
گطٍّي .

ً ظبضر ٍ ّوىبضي زض ًحَُ اًؼىبؼ هغبلت ٍ هَضَػبر هغطٍحِ زض ايٌشطًز  ،ضؾبًِ ّب ٍ ؾبيشْب زض
اضسجبط ثب سَظيغ ثطق ثِ ٍاحسّبي هرشلف قطوز ٍ ديگيطي اذص دبؾد اظ ٍاحسّب ثوٌظَض

سْيِ ٍ

اضؾبل خَاثيِ ثطاي ضؾبًِ ّب .

 سْيِ هغبلت ٍ ًظبضر ثط هحشَي ٍ گطزـ اعالػبر ثط ضٍي ٍة ؾبيز قطوز .

 هكبضوز فؼبل ٍ هؿشوط زض خلؿبر ّ ،وبيكْب  ،ؾويٌبضّب ٍ زٍضُ ّبي آهَظقي هطسجظ ثب ظهيٌِ وبضي
ثوٌظَض اضسمبء ٍ ثطٍظضؾبًي زاًف ٍ هْبضسْبي هَضز ًيبظ .
 ثىبضگيطي ًطم افعاضّبي ًَيي زض اًدبم فؼبليشْبي هحَلِ
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اًدبم ؼايط ٍظبيف هحَلِ
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آگاهان نيرو

صفحه 16 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ اضسجبط ثب ضؾبًِ ّب

واحد سازماني  :زفشط ضٍاثظ ػوَهي

ّ وىبضي ٍ اضسجبط ثب هغجَػبر ٍ ضؾبًِ ّبي گطٍّي ثوٌظَض اًؼىبؼ اذجبض ٍ گعاضقبر زض نَضر
لعٍم هطاخؼِ حضَضي.

 سْيِ ثَلشي ضٍظاًِ اظ هغبلت هٌشكطُ زض هغجَػبر ٍ ضؾبًِ ّب زض اضسجبط ثب سَظيغ ثطق خْز اضائِ ثِ
هسيطيز ػبهل ٍ زيگط هؿئَليي شيطثظ .

ّ وىبضي زض سٌظين ٍلز هسيط ػبهل ٍ ؾبيط هسيطاى قطوز خْز ثطگعاضي ههبحجِ ّب زض ضؾبًِ ّبي
گطٍّي .

ّ وىبضي زض ًحَُ اًؼىبؼ هغبلت ٍ هَضَػبر هغطٍحِ زض ضؾبًِ ّب زض اضسجبط ثب سَظيغ ثطق ثِ
ٍاحسّبي هرشلف قطوز ٍ ديگيطي اذص دبؾد اظ ٍاحسّب ثوٌظَض سْيِ ٍ اضؾبل خَاثيِ ثطا ي ضؾبًِ
ّب .

 ثىبضگيطي ًطم افعاضّبي ًَيي زض اًدبم فؼبليشْبي هحَلِ
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ
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تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي
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آگاهان نيرو

صفحه 17 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ IT

واحد سازماني  :زفشط ضٍاثظ ػوَهي

 ثبظزيس ٍ وٌشطل ضٍظاًِ اظ ؾبيز قطوز ثوٌظَض زضج سغييطار ٍ اعالػبر ٍ ثطٍظضؾبًي آى .
 ثبظزيس ٍ وٌشطل ضٍظاًِ اظ ؼايط ؾبيشْبي هطسجظ ثب نٌؼز ثطق هبًٌس ؾبيز سَاًيطٍ ،ظاضر ًيطٍ ٍ

...

ثوٌظَض اذص اعالػبر ٍ سغييطار خسيس خْز اعالع هسيط ػبهل ٍ ؾبيط هسيطاى قطوز .

 خوغ آٍضي اعالػبر ٍ اًشكبض آى زض اضسجبط ثب هَضَػبر هغطٍحِ ٍ ًَآٍضيْبي نٌؼز ثطق زض
ايٌشطًز ثوٌظَض اضسمبء ؾغح زاًف وبضوٌبى .

ّ وىبضي ثب ٍاحسّبي هرشلف قطوز ثوٌظَض اذص ٍ زضج اعالػبر زض ضاثغِ ثب ًيبظّبي دطؾٌلي ،
آهَظقي ٍ اؾشرساهي ّوچٌيي وليِ آئيي ًبهِ ّب  ،زؾشَضالؼولْب ٍ ثركٌبهِ ّب ٍ

 ...زض ؾبيز

قطوز ثوٌظَض اعالع ضؾبًي ؾطيغ ثِ وبضوٌبى ٍ هكشطويي.

 اًدبم ًظطؾٌدي ّب اظ ّوىبضاى ٍ هكشطويي ثطق اظ عطيك ؾبيز قطوز ثوٌظَض سؿْيل زض ًحَُ
اضسجبط..

 ثىبضگيطي ًطم افعاضّبي ًَيي زض اًدبم فؼبليشْبي هحَلِ
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ
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تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390
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سيدعلي حسيني پور
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سيدمحمد هاشمي
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تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 18 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :گطٍُ اهَض فطٌّگي ٍ اًشكبضار

واحد سازماني  :زفشط ضٍاثظ ػوَمي

ً ظبضر ٍ ثطًبهِ ضيعي ثوٌظَض ثطگعاضي گطز ّوبيي ّب ي فطٌّگي  ،ج قٌْب ٍ ؾبيط هٌبؾجشْب هشٌبؾت
ثب ؾيبؾشْبي قطوز .

 سحميك ٍثطضؾي زض ظهيٌِ اًشربة ضٍقْبي هرشلف سجليغبسي ثوٌظَض اضسمبء اثطثركي ايٌگًَِ
فؼبليشْب .

ّ وىبضي ٍ ّوبٌّگي ثوٌظَض ثط گعاضي خلؿبر هؿشمين هطزم ،هكشطويي ٍ وبضوٌبى ثب هسيط ػبهل زض
ظهبًْبي هرشلف.

ً ظبضر ثط ًحَ ُ اخطاي زؾشَضالؼول ّبي اثالؽ ي زض ضاثغِ ثب عطح سىطين اضثبة ضخَع زض هٌبعك سَظيغ
ٍ قطوز ثوٌظَض اضسمبء ؾغح ضضبيشوٌسي هكشطويي ٍ اضثبة ضخَع .

 آهبزُ ؾبظي گعاضـ اظ فؼبليشْبي هطسجظ فطٌّگي ٍ سجليغبسي ثوٌظَض زضج زض ٍة ؾبيز ٍ يب ًكطيبر
زاذلي ٍ ذبضخي قطوز.

ً ظبضر ٍ ّوىب ضي ثب ٍاحسّبي هرشلف قطوز زض ضاثغِ ثب سْيِ ٍ سسٍيي ًكطيبر هبّبًِ  ،ؾبليبًِ.
ً ظبضر ٍ ّوىبضي ثب ٍاحسّبي هرشلف قطوز زض چبح  ،سىثيط ٍ اًشكبض وشت  ،همبلِ ٍ ًكطيبر فٌي .
 ثطًبهِ ضيعي ٍ ًظبضر ثط ًحَُ فيلوجطزاضي  ،ػىبؾي  ،ضجظ نسا ٍ سْيِ

 CDاظ هطاؾوْب ٍ

هٌبؾجشْبي هرزلف .

 ثىبضگيطي ًطم افعاضّبي ًَيي زض اًدبم فؼبليشْبي هحَلِ
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 19 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ ؾوؼي ٍ ثهطي

واحد سازماني  :زفشط ضٍاثظ ػوَهي

ّ وبٌّگي ٍ ًظبضر ثط فيلوجطزاضي  ،ػىبؾي ٍ ضجظ نسا اظ گطز ّوبيي ّبي فطٌّگي  ،خكٌْب ٍ ؾبيط
هٌبؾجشْبي ثطگعاض قسُ زض قطوز .

ّ وبُ ًگي ٍ ّوىبضي زض ظهيٌِ اًشربة ضٍقْبي نَسي سهَيطي سجليغبر ثوٌظَض افعايف اثطثركي
.

ّ وىبضي زض آهبزُ ؾبظي هىبًْبي ثط گعاضي گطزّوبئيْب ٍخلؿبر زاذل قطوز وِ ثب فيلوجطزاضي ٍ
ضجظ نسا ّوطاُ اؾز .

 سْيِ ٍ اًشربة ػىؽ ٍ فيلن اظ هطاؾن خْز زضج زض ٍة ؾبيز ٍ يب ًكطيبر زاذلي ٍ ذبضخي قطوز.
ّ وىبضي ٍ ّوبٌّگي ثب گطٍّْبي نَسي ٍ سهَيطي ضؾبًِ ّبي گطٍّي ثوٌظَض فيلوجطزاضي اظ
هطاؾن ٍ ؾرٌطاًيْب.

ّ وىبضي زض اًشربة گطٍّْبي ديوبًىبضي فيلوجطزاضي ٍ هدطي ثطگعاضي گطزّوبئيْبيي وِ زض
هٌبؾجشْبي هرشلف ثطگعاض هي قَز .

 ثىبضگيطي ًطم افعاضّبي ىٍيي زض اًدبم فؼبليشْبي هحَلِ
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 20 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ اًشكبضار

واحد سازماني  :زفشط ضٍاثظ ػوَهي

ً ظبضر ٍ ّوىبضي زض ظهيٌِ چبح ٍ سىثيط ًكطيبر هبّبًِ ٍ وبضًبهِ ؾبليبًِ قطوز .
ّ وىبضي زض چبح ٍ سىثيط وشت  ،همبالر ٍ ًكطيبر فٌي قطوز .

ّ وىبضي زض سْيِ ٍ سىثيطّ CDبي آهَظقي ٍ گعاضقبر آهبضي ٍ فٌي .

ّ وىبضي ٍ اضسجبط ثب چبدربًِ ّب ٍ ًبقطيي زض ضاثغِ ثب چبح ٍ سىثيط وشت  ،همبالر ٍ ًكطيبر فٌي
 هطاخؼِ ٍ ّوبٌّگي ثب ٍاحسّبي شيطثظ ٍظاضر اضقبز اؾالهي ثوٌظَض اذص هدَظار الظم خْز ًكط
وشت  ،همبالر ٍ ؾبيط ًكطيبر قطوز زض نَضر لعٍم .

 ثىبضگيطي ًطم افعاضّبي ًَيي زض اًدبم فؼبليشْبي هحَلِ
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 21 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :گطٍُ ًظطؾٌدي ٍ ّوبٌّگي ثب هٌبعك

واحد سازماني  :زفشط ضٍاثظ ػوَهي

 ثطًبهِ ضيعي ٍ ًظبضر ثط اخطاي ًظط ؾٌدي ّبي هرشلف اظ هطزم ٍ هكشطويي زض هَضز ضضبيشوٌسي
اظ ػولىطز قطوز ٍ هٌبعك سَظيع .

ً ظبضر ثط دػٍّف ٍسحميك زض ظهيٌِ ّبي ذسهبر هكشطويي  ،ثْطُ ثطزاضي ٍ ضٍقٌبيي هؼبثط ثوٌظَض
افعايف ؾغح ضضبيشوٌسي هطزم ٍ هكشطويي .

ً ظبضر ٍ ديگيطي ثط اثالؽ ٍ اخطاي ًشبيح ثسؾز آهسُ اظ ًظطؾٌدي ّب ٍ دػٍّكْبي ثؼول آهسُ زض
قطوز ٍ هٌبعك سَظيغ.

ّ سايز ً ،ظبضر ٍ ّوبّيگي ثب هٌبعك سَظيغ زض ضاثغِ ثب ًظطؾٌدي ّب ٍ ًحَُ اضسجبط ثب هطزم ٍ
هكشطويي.

ً ظبضر ٍ ديگيطي ثط چبح ٍ سىشيط ًشبيح ًظطؾٌدي ّب ٍ دػٍّكْب ثوٌظَض اثالؽ ثِ وليِ هٌبعك سَظيغ ٍ
ٍاحسّبي شيطثظ زض قطوز .

ً ظبضر ٍ ّوىبضي ثب ؾبيط ٍاحسّبي شيطثظ زض ضاثغِ ثب اًشربة ديوبًىبضاى

ٍ هكبٍضاى اخطايي

عطحْبي ًظطؾٌدي ٍ دػٍّف ٍ سحميمبر .

ً ظبضر ثط خوغ آٍضي ًظطار ٍ ديكٌْبزار هطزم ،هكشطويي ٍ وبضوٌبى وِ زض خلؿبر هؿشمين ثب هسيط
ػبهل ٍ هسيطاى قطوز اضائِ هي قَز ّوچٌيي سدعيِ سحليل ًشبيح ثسؾز آهسُ ٍ ديگيطي ثط اثالؽ آى
ثِ هٌبعك سَظيغ ٍ ٍاحسّبي شيضثظ زض قطوز .

 قطوز زض خلؿبر ّوبٌّگي ثب هؿئَليي ضٍاثظ ػوَهي هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض ّسايز ٍ ًظبضر ثط
اخطاي زؾشَضالؼول ّبي اثالؽ ي ٍ يىؿبى ؾبظي ثىبضگيطي ًشبيح ثسؾز آهسُ اظ دػٍّكْب ٍ
ًظطؾٌدي ّب .

 ثىبضگيطي ًطم افعاضّبي ًَيي زض اًدبم فؼبليشْبي هحَلِ
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 22 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ ّوبٌّگي ثب هٌبعك

واحد سازماني  :زفشط ضٍاثظ ػوَهي

ّ وىبضي ٍ اضسجبط هؿشمين ثب هؿئَليي ضٍاثظ ػوَهي زض هٌبعك سَظيغ زضضاثغِ ثب ا خطاي دػٍّكْب ٍ
ًظط ؾٌدي ّبي هرشلف اظ هطزم ٍ هكشطويي وِ زض هٌبعك ثؼول هي آيس .

 ثطضؾي ثبظذَضز اًؼىبؼ اذجبض ٍ گع اضقبر ًظطؾٌدي ثط ًحَُ اضسجبط


هطزم ٍ هكشطويي زض

هٌبعك سَظيغ .
خوغ آٍضي  ،سفىيه ٍ اثالؽ ًظطار ٍ ديكٌْبزار اضائِ قسُ هطزم  ،هكشطويي ٍ وبضوٌبى زض خلؿبر
هؿشمين هسيطػبهل ثِ هٌبعك سَظيغ ٍ ديگيطي ثط ضفغ هكىالر هغطح قسُ .

 ثطگعاضي خلؿبر ّوبٌّگي ثب هؿئَليي ضٍاةط ػوَهي هٌبعك سَظيغ زض ضاثغِ ثب يىؿبى ؾبظي ًحَُ
اخطاي زؾشَضالؼول ّبي اثالؽي .

 قطوز زض خلؿبر ّوبٌّگي ثب هؿئَليي ضٍاثظ ػوَهي هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض حؿي اخطاي
زؾشَضالؼول ّبي اثالؽ ي ٍ يىؿبى ؾبظي ثىبضگيطي ًشبيح ثسؾز آهسُ اظ دػٍّكْب ٍ ًظطؾٌدي ّب

 ثىبضگيطي ًطم افعاضّبي ًَيي زض اًدبم فؼبليشْبي هحَلِ
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 23 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ ًظطؾٌدي ٍ اضسجبعبر هطزهي

واحد سازماني  :زفشط ضٍاثظ ػوَهي

ً ظبضر ٍ ّوىبضي زض اخطاي ًظط ؾٌدي ّبي هرشلف اظ هطزم ٍ هكشطويي زض هَضز ضضبيشوٌسي اظ
ػولىطز قطوز ٍ هٌبعك سَظيغ .

ً ظبضر ٍ ّوىبضي زض دػٍّف ٍسحميك زض ظهيٌِ ّبي ذسهبر هكشطويي  ،ثْطُ ثطزاضي ٍ ضٍقٌبيي
هؼبثط ثوٌظَض افعايف ؾغح ضضبيشوٌسي هطزم ٍ هكشطويي .

 ديگيطي ثط اخطاي ًشبيح ثسؾز آهسُ اظ ًظطؾٌدي ّب ٍ دػٍّكْبي ثؼول آهسُ زض قطوز ٍ هٌبعك
سَظيغ.

ّ وبٌّگي ثب هٌبعك سَظيغ زض ضاثغِ ثب ًظطؾٌدي ّب ٍ ًحَُ اضرثبط ثب هطزم ٍ هكشطويي.
 ديگيطي ثط چبح ٍ سىشيط ًشبيح ًظطؾٌدي ّب ٍ دػٍّكْب ثوٌظَض اثالؽ ثِ وليِ هٌبعك سَظيغ ٍ
ٍاحسّبي شيطثظ زض قطوز .

 خوغ آٍضي ًظطار ٍ ديكٌْبزار هطزم ،هكشطويي ٍ وبضوٌبى وِ زض خلؿبر هؿشمين ثب هسيط ػبهل

ٍ

هسيطاى قطوز اضائِ هي قَز .

ّ وىبضي ثب ديناًىبضاى ٍ هكبٍضاى عطحْبي ًظطؾٌدي ٍ دػٍّكي زض ضاثغِ ثب ؾطػز ٍ حؿي
اخطاي عطحْبي فَق .

 ثىبضگيطي ًطم افعاضّبي ًَيي زض اًدبم فؼبليشْبي هحَلِ
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 24 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكبيبت
واحد سازماني  :دفتر حقوقي و رسيدگي به شكبيبت
شرح شغل ٍ :ظيفِ ًظبضر ٍ ّوبٌّگي زض اضستاط ثب قٌبؾبيي ٍ سوله اضاضي ٍ اهَض ثجشي  ،ضؾيسگي ثِ
زػبٍي زض ذهَل نسهبر ٍ ذؿبضار ٍاضزُ ثِ قجىِ ّبي سَظيغ  ،ؾطلز اظ سدْيعار قجىِ ٍ
ضؾيسگي ثِ قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي ّوچٌيي هؿشٌس ؾبظي اهالن ٍ هؿشغالر قطوز ضا سحز
ؾطدطؾشي هسيط ػبهل ثط ػْسُ زاضز .

الف) اهم وظايف عمىمي :
ّ وىبضي ٍ ّوبٌّگي ثب هسيطػبهل ٍ ؾبيط هؼبًٍشْب خْز سسٍيي هبهَضيز  ،اؾشطاسػيْب ٍ اّساف والى
قطوز .
 هغبلؼِ ٍ آگبّي وبهل اظ لَاًيي  ،همطضار  ،ضَاثظ ٍ زؾشَضالؼولْبي اخطايي هطسجظ ثب ٍظبيف قغلي.
ً ظبضر ثط اخطاي لَاًيي  ،همطضار ٍ زؾشَضالؼولْبي نبزضُ ٍ لًدبم هغلَة ٍظبيف ٍاحسّبي سحز
ؾطدطؾشي .
 ثطًبهِ ضيعي ثوٌظَض اؾشفبزُ هغلَة اظ اهىبًبر ٍاحسّبي سحز ؾطدطؾشي.
 وٌشطل زليك ديكطفز وبض ٍ اًدبم ثوَلغ ثطًبهِ ّبي هحَلِ زض همبعغ ظهبًي ديف ثيٌي قسُ .
ّ وىبضي ٍ ّوبٌّگي هؿشوط ثب ٍاحسّبي شيطثظ زض ظهيٌِ ّبي ؾبظهبًسّي ٍاحسّب ي سحز ؾطدطؾشي ،
ثطًبهِ ضيعي ًيطٍي اًؿبًي ٍ ًيبظؾٌدي آهَظقي دطؾٌل سحز ؾطدطؾشي  ،اضظيبثي ػولىطز ٍاحس .
ّ وبٌّگي ٍ اضسجبط هؤثط ثب ؾبيط ٍاحسّبي قطوز زض اخطاي ٍظبيف هحَلِ ٍ ؾيبؾشْب ٍ ذظ هكي
ّبي سؼييي قسُ .
 ثطضؾي ٍ اضظيبثي فؼبليشْب ٍ ػولىطز ٍاحس سحز ؾطدطؾشي ثوٌظَ ض قٌبؾبيي سٌگٌبّب ٍ اضائِ ضاُ حل
ّبي انَلي زض حل هؿبئل ٍ هكىالر .
 وٌشطل ٍ ثطضؾي فؼبليشْبي قغلي دطؾٌل سحز ؾطدطؾشي ثوٌظَض اضسمبء ويفيز فؼبليشْب ٍ ديكگيطي
اظاًدبم ّط گًَِ ػوليبر غيط هٌغجك ثب ًيبظهٌسيْبي سؼطيف قسُ .
 ثطًبهِ ضيعي ثوٌظَض سحىين ضٍاثظ اًؿبًي زض هحيط وبض هؼبًٍز سحز ؾطدطؾشي ٍ ايدبز هىبًيؿن
ّبي اًگيعقي ثوٌظَض اضسمبء ووي ٍ ويفي ػولىطزدطؾٌل ٍاحس.

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 25 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

 هكبضوز فؼبل ٍ هؿشوط زض خلؿبر ّ ،وبيكْب  ،ؾويٌبضّب ٍ زٍضُ ّبي آهَظقي هطسجظ ثب ظهيٌِ
وبضي ثوٌظَض اضسمبء ٍ ثطٍظضؾبًي زاًف ٍ هْبضسْبي هَضز ًيبظ .

ة) اهم وظبيف اختصاصي :
ً ظبضر ٍوٌشطل ثط سْيِ ٍ سسٍيي اّساف هيبى هسر ٍ وَسبُ هسر هؿبئل حمَلي قطوز ثب سَخِ ثِ ذظ



هكي اثالغي.
ًظبضر ٍ وٌشطل ثط قٌبؾبيي ٍ ثجز اهالن ٍ هؿشغالر قطوز ثط اؾبؼ ًَع هبلىيز ٍ ؾبيط
هكرهبر زض ثبًىْبي اعالػبسي .
ًظبضر ٍ وٌشطل ثط سْيِ ٍ سسٍيي عطحْب ٍ لَا يح حمَلي ثوٌظَض اضائِ خْز ضفغ هكىالر ٍاحسّبي
هرشلف قطوز.

ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط سْيِ  ،سسٍيي ٍ سبييس

ًوًَِ لطاضزازّبي هٌؼمسُ ثب هكبٍضيي ٍ ديوبًىبضاى ٍ

هكشطويي زض ٍاحسّبي هرشلف قطوز .

 اضائِ هكبٍضُ ثوٌظَض اًشربة ًوبيٌسُ حمَلي ٍ ٍويل قطوز ّوچٌيي ًظبضر ٍ ّوىبضي ثب آى ًوبيٌسُ
ثوٌظَض حهَل اعويٌبى اظ ديگيطي دطًٍسُ ّبي هفشَحِ زض هطاخغ لضبيي.

ً ظبضر ثط اخطا ٍ ضػبيز زليك لَاًيي  ،همطضار ٍ آييي ًبهِ ّبي حمَلي

زض هٌبعك سَظيغ ٍ زيگط

ٍاحسّبي قطوز .

ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط ًحَُ ضؾيسگي ثِ قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي ٍ اؾشيفبي حمَق آًْب اظ ديوبًىبضاى
زض هٌبعك سَظيغ ٍ ؾبيط ٍاحسّبي قطوز .

ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط سْيِ ٍ سٌظين اليحِ زفبػيِ زض دبؾد ثِ زػبٍي ٍ قىبيبر هغطٍحِ ػليِ الساهبر ٍ
سهويوبر هٌبعك سَظيغ ٍ قطوز زض زيَاى ػسالز ازاضي ،هطاخغ حل اذشالف وبض ٍ ؾبيط هطاخغ
لبًًَي.
ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط ىحَُ ضؾيسگي ثِ هَاضز حمَلي ًبقي اظ نسهبر ٍاضزُ ثِ قجىِ ّبي سَظيغ اظ
ؾَي هطزم ؾبيط ًْبزّبي ذسهبر قْطي.

ً ظبضر ٍ ديگيطي ثط ضؾيسگي ثِ زػبٍي هطثَط ثِ ثطق گطفشگي هطزم ٍ وبضوٌبى هٌبعك سَظيغ ٍ
قطوز .

ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط ًحَُ ضؾيسگي ثِ هَاضز احشوبلي سدبٍظ ثِ اهَال ٍ ظهيٌْبي قطوز سَظيغ سْطاى
ثعضي.

ً ظبضر ثط ًحَُ وٌشطل فطآيٌس ّبي اذص ذؿبضار قجىِ اػن اظ ذؿبضار اؾشفبزُ اظ ثطلْبي غيط هدبظ
ٍ يب نسهبر ًبقي اظ سهبزفبر زض قطوز .

ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط ًحَُ ديگيطي ؾَاثك ٍ دطًٍسُ ّبي هطثَط ثِ ؾطلز اظ سدْيعار قجىِ ٍ اهَال
قطوز زض هطاخغ لضبيي ثِ هٌظَض ديگطز لبًًَي ثطاي خجطاى ذؿبضسْبي ٍاضزُ .
نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل
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محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 26 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط ًحَُ هؿشٌس ؾبظي اهالن هٌبعك سَظيغ ٍ قطوز ثوٌظَض حهَل اعويٌبى اظ
هؿشٌسؾبظي ثوَلغ ٍ نحيح.

ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط ديگيطي سرلفبر ازاضي يب لبًًَي اظ ؾَي

وبضوٌبى ٍ ػَاهل ديوبًىبض ثوٌظَض

ـًبؾبيي هشرلفيي ثب ّوبٌّگي حطاؾز قطوز.

ً ظبضر ٍ ّوبٌّگي زض ثطگعاضي خلؿبر سرههي ثب وبضقٌبؾبى حمَلي هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض
ثطضؾي ٍ ضفغ هكىالر هَخَز.

پ) اهم مسئىليتهب:


ًظبضر ثط ػولىطز ٍ الساهبر ٍاحسّبي ؾبظهبًي سحز دَقف .



ًظبضر ثط اخطاي زليك لَاًيي  ،همطضار ٍ آييي ًبهِ ّبي حمَلي زض قطوز .



ًظبضر ثط قٌبؾبيي ٍ ثجز اهالن ٍ هؿشغالر قطوز زض ثبًىْبي اعالػبسي .



ًظبضر ثط سْيِ ٍ سسٍيي عطحْب ٍ لَايح حمَلي قطوز .



ًظبضر ثط ًحَُ ضؾيسگي ثِ قىبيبر هغطٍحِ ػليِ الساهبر ٍ سهويوبر قطوز.



ًظبضر ثط ًحَُ هؿشٌس ؾبظي اهالن ٍ هؿزغالر هٌبعك سَظيغ ٍ قطوز.



ًظبضر ٍ وٌشطل ثط ديگيطي سرلفبر ازاضي يب لبًًَي اظ ؾَي وبضوٌبى ٍ ػَاهل ديوبًىبض قطوز.



ًظبضر ٍ وٌشطل اخطا ٍ اثالؽ وليِ احىبم دطؾٌلي (حمَق ٍ زؾشوعز  ،هطذهي ّب ٍ حضَض ٍ غيبة ،
ًمل ٍ اًشمبالر ٍ)...

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 27 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :گطٍُ اضاضي

واحد سازماني  :دفتر حقوقي و رسيدگي به شكبيبت

ً ظبضر ٍ ّوىبضي زض رّيِ ٍ سسٍيي اّساف هيبى هسر ٍ وَسبُ هسر ديكٌْبزي زض اضسجبط ثب اضاضي ٍ
اهَض ثجشي ثب سَخِ ثِ زضيبفز ذظ هكي اثالغي .

ً ظبضر ثط اضخبع قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي زض هَضز سوله اضاضي ٍ حمَق ثجشي ثِ گطٍُ ضؾيسگي ثِ


قىبيبر ٍ ديگيطي آى .
ثطضؾي ٍ سدعيِ سحليل اعالػبر ٍ ؾَاثك هَخَز ثط اؾبؼ لَاًيي ٍ همطضار خْز اضائِ عطحْب ٍ
لَايح هطسجظ ثب اهالن ٍ اهَض ثجشي .

ً ظبضر ٍ ّوىبضي زض سْيِ ٍ سسٍيي ديف ًَيؽ لطاضزاز

ذطيس اضاضي ٍ اهالن ثطاي ايدبز ٍ يب

سَؾؼِ ؾبذشوبى ٍ قجىِ ٍ ّوچٌيي اذص هدَظ ّبي الظم ثطاي سوله اضاضي .
ً ظبضر ثط هىبسجبر  ،هطاخؼِ ٍ ديگيطي ّبي الظم اظ ازاضار ثجز اؾٌبز ٍ اهالن ّوچٌيي ٍظاضر اهَض
الشهبز ٍ زاضايي ثِ هٌظَض اذص گَاّيْبي هطثَط ثِ نسٍض ؾٌس هبلىيز .

ً ظبضر ٍ ّوىبضي ثب ًوبيٌسُ حمَلي ٍ ٍويل قطوز زض حَظُ ّبي اضاضي ٍ ثجشي زض هطاخغ لضبيي.
 ديگيطي ثط اضؾبل ثِ هَلغ اعالػبر ا ؾٌبز ٍ هساضن اضاضي ٍ اهالن ثِ گطٍُ هؿشٌس ؾبظي اهالن ثِ




هٌظَض حهَل اعويٌبى اظ هؿشٌس ًوَزى ٍ زضج آًْب زض ثبًه اعالػبسي .
ديگيطي ٍ ًظبضر زض سْيِ گعاضقبر زض اضسجبط ثب اضاضي ٍ اهَض ثجشي ّوچٌيي اػالم ٍضؼيز
اهالن هؿئلِ زاض ثوٌظَض اضائِ ثِ هسيطيز قطوز.
ًظبضر ثط خوغ آٍضي آهبض  ،اعالػبر ٍ گعاضقبر هطسجظ ثب حَظُ اضاضي ٍ اهالن

زض ثبًىْبي

اعالػبسي هطثَعِ.
قطوز زض خلؿبر سرههي زاذل ٍ ذبضج اظ قطوز ّوچٌيي ازاضار ثجز اؾٌبز.

 ةوبضگيطي ًطم افعاضّبي ًَيي زض اًدبم فؼبليشْبي هحَلِ
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 28 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ هؿئَل اهَض ثجشي ٍ اضاضي
واحد سازماني  :دفتر حقوقي و رسيدگي به شكبيبت
ّ وىبضي زض سْيِ ٍ سسٍيي اّساف هيبى هسر ٍ وَسبُ هسر ديكٌْبزي زض اضسجبط ثب اضاضي ٍ اهَض ثجشي
ثب سَخِ ثِ زضيبفز ذظ هكي اثالغي .

 اضخبع قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي ثِ گطٍُ ضؾيسگي ثِ قىبيبر زض هَضز سوله اضاضي ٍ حمَق ثجشي ٍ


ديگيطي آى .
ثطضؾي ٍ سدعيِ سحليل اعالػبر ٍ ؾَاثك هَخَز ثط اؾبؼ لَاًيي ٍ همطضار خْز اضائِ عطحْب ٍ
لَايح هطسجظ ثب اهالن ٍ اهَض ثجشي .

 سْيِ ٍ سسٍيي ديف ًَيؽ لطاضزاز ذطيس اضاضي ٍ اهالن ثطاي ايدبز ٍ يب سَؾؼِ ؾبذشوبى ٍ قجىِ ٍ
ّوچٌيي اذص هدَظ ّبي الظم ثطاي سوله اضاضي.

 ديگيطي ثط هىبسجبر ٍ هطاخؼِ ثِ ازاضار ثجز اؾٌبز ٍ اهالن ّوچٌيي ٍظاضر اهَض الشهبز ٍ زاضايي ثِ
هٌظَض اذص گَاّيْبي هطثَط ثِ نسٍض ؾٌس هبلىيز .

ّ وبٌّگي ٍ ّوطاّي ثب ًوبيٌسُ حمَلي ٍ ٍويل قطوز

زض حَظُ ّبي اضاضي ٍ ثجشي

زض هطاخغ

لضبيي.

 اضؾبل ثِ هَلغ اعالػبر اؾٌبز ٍ هساضن اضاضي ٍ اهالن ثِ گطٍُ هؿشٌس ؾبظي اهالن ثِ هٌظَض




هؿشٌس ًوَزى ٍ زضج آًْب زض ثبًه اعالػبسي .
سْيِ گعاضقبر زض اضسجبط ثب اضاضي ٍ اهَض ثجشي ّوچٌيي اػالم ٍضؼيز اهالن هؿئلِ زاض ثوٌظَض
اضائِ ثِ هسيطيز قطوز.
ديگيطي ثط خوغ آٍضي ٍ ًگْساضي آهبض  ،اعالػبر ٍ گعاضقب ر هطسجظ ثب حَظُ اضاضي ٍ اهالن
قطوز زض ثبًه اعالػبسي .
قطوز زض خلؿبر سرههي زاذل ٍ ذبضج اظ قطوز ّوچٌيي ازاضار ثجز اؾٌبز .

 ةوبضگيطي ًطم افعاضّبي ًَيي زض اًدبم فؼبليشْبي هحَلِ
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 29 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ اهَض ثجشي ٍ اضاضي







واحد سازماني  :دفتر حقوقي و رسيدگي به شكبيبت

اًدبم الساهبر الظم خْز اضخبع قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي زض هَضز سوله اضاضي ٍ حمَق ثجشي ثِ
گطٍُ ضؾيسگي ثِ قىبيبر ٍ ديگيطي آى .
هطاخؼِ حضَضي ٍ ديگيطي زض ازاضار ثجز اؾٌبز ٍ اهالن ّوچٌيي ٍظاضر اهَض الشهبز ٍ زاضايي ثِ
هٌظَض اذص گَاّيْبي هطثَط ثِ نسٍض ؾٌس هبلىيز.
ّوطاّي ٍ ّوىبضي ثب ًوبيٌسُ حمَلي ٍ ٍويل قطوز زض حَظُ ّبي اضاضي ٍ ثجشي

زض هطاخغ

لضبيي.
خوغ آٍضي ٍ اضؾبل ثِ هَلغ اعالػبر اؾٌبز ٍ هساضن اضاضي ٍ اهالن ثِ گطٍُ هؿشٌس ؾبظي اهالن
ثِ هٌظَض هؿشٌس ًوَزى ٍ زضج آًْب زض ثبًه اعالػبسي .
خوغ آٍضي اعالػبر الظم ثوٌظَض سْيِ گعاضقبر زض اضسجبط ثب اضاضي ٍ اهَض ثجشي ّوچٌيي سْيِ
ديف ًَيؽ گعاضـ اػالم ٍضؼيز اهالن هؿئلِ زاض ثوٌظَض اضائِ ثِ هسيطيز قطوز.
خوغ آٍضي ٍ ًگْساضي آهبض  ،اعالػبر ٍ گعاضقبر هطسجظ ثب حَظُ اضاضي ٍ اهالن قطوز زض ثبًه
اعالػبسي ّوچٌيي ايدبز آضقيَ هطثَعِ.

 ةوبضگيطي ًطم افعاضّبي ًَيي زض اًدبم فؼبليشْبي هحَلِ.
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ.
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ.

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 30 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :گطٍُ ضؾيسگي ثِ قىبيبر

واحد سازماني  :دفتر حقوقي و رسيدگي به شكبيبت

ً ظبضر ٍ ّوىبضي زض ضؾيسگي ثِ قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي ٍ اؾشيفبي حمَق آًْب اظ وبضوٌبى ٍ
ديوبًىبضاى زض هٌبعك سَظيغ ٍ ؾبيط ٍاحسّبي قطوز ةض اؾبؼ لَاًيي  ،همطضار ٍ آئيي ًبهِ ّبي


حمَلي قطوز .
ًظبضر ثط ًحَُ دبيف اضسجبعبر حمَلي ٍاحسّبي ديوبًىبضي زض اضائِ ذسهبر ثِ هكشطويي ثِ هٌظَض
حهَل اعويٌبى اظ حفظ هٌبفغ هكشطويي .

 ديگيطي ٍ ّوىبضي زض اضخبع قىبيبر هغطٍحِ ػليِ الساهبر ٍ سهويوبر قطوز ثِ گطٍّْبي مضثَعِ
ثوٌظَض سْيِ ٍ سٌظين اليحِ زفبػيِ زض دبؾد ثِ زػبٍي ٍ قىبيبر هصوَض زض زيَاى ػسالز ازاضي،
هطاخغ حل اذشالف وبض ٍ ؾبيط هطاخغ لبًًَي.








ًظبضر ثط ًحَُ ّوبٌّگي ثب ٍاحس ّبي هرشلف قطوز ثِ هٌظَض

اعالع ضؾبًي ٍ آگبّي هطزم ٍ

هكشطويي اظ حمَق قْطًٍسي زض قطوز .
ًظبضر ٍ وٌشطل ثط ًحَُ دبؾرگَيي وبضوٌبى شيطثظ ثِ هطزم ٍ هكشطويي ّوچٌيي ضؾيسگي ثِ
قىبيبر آًْب اظ وبضوٌبى قطوز .
اضسجبط ٍ ّوىبضي ثب ؾبهبًِ  121زض ذهَل ضؾيسگي ثِ قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي اظ ًحَُ اضائِ
ذسهبر هٌبعك سَظيغ ٍ زيگط ٍاحسّبي ثْطُ ثطزاضي .
ّوىبضي ٍ ديگيطي ثب ٍاحسّبي ذسهبر هكشطويي هٌبعك سَظيغ ٍ ؾشبز ضاّجطزي زض ذهَل
ضؾيسگي ثِ قىبيبر هكشطويي ٍ هشمبضيبى زض اضسجبط ثب ًحَُ سبهيي ثطق .
ديگيطي ٍ ًظبضر ثط ًحَُ ضؾيسگي ثِ قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي اظ ػسم ضػبيز قئًَبر ازاضي
وبضوٌبى زض اضسجبط ثب اضائِ ذسهبر ثِ آًْب .
ديگيط ي ٍ ّوبٌّگي زض ثطگعاضي خلؿبر سرههي ثب وبضقٌبؾبى حمَلي هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض
ثطضؾي قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي ٍ ضفغ هكىالر هَخَز.
ًظبضر ثط خوغ آٍضي ٍ ًگْساضي آهبض ٍ اعالػبر زض اضسجبط ثب دطًٍسُ ّبي هفشَحِ قىبيبر هطزم ٍ
هكشطويي زض ثبًه اعالػبسي ثوٌظَض سْيِ گعاضقبر الظم .

 حضَض زض خلؿبر سرههي زاذل ٍ ذبضج اظ قطوز .

 ثىبضگيطي ًطم افعاضّبي ًَيي زض اًدبم فؼبليشْبي هحَلِ.
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ.
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ.

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 31 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ
عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ هؿئَل ضؾيسگي ثِ قىبيبر

واحد سازماني  :دفتر حقوقي و رسيدگي به شكبيبت
 ديگيطي ٍ ّوىبضي زض ضؾيسگي ثِ قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي ٍ اؾشيفبي حمَق آًْب اظ وبضوي اى ٍ
ديوبًىبضاى زض هٌبعك سَظيغ ٍ ؾبيط ٍاحسّبي قطوز ثط اؾبؼ لَاًيي  ،همطضار ٍ آئيي ًبهِ ّبي


حمَلي قطوز .
دبيف اضسجبعبر حمَلي ٍاحسّبي ديوبًىبضي زض اضائِ ذسهبر ثِ هكشطويي ثِ هٌظَض حهَل اعويٌبى
اظ حفظ هٌبفغ هكشطويي .

 ديگيطي زض اضخبع قىبيبر هغطٍحِ ػليِ الساهب ر ٍ سهويوبر قطوز ثِ گطٍّْبي هطثَعِ ثوٌظَض
سْيِ ٍ سٌظين اليحِ زفبػيِ زض دبؾد ثِ زػبٍي ٍ قىبيبر هصوَض زض زيَاى ػسالز ازاضي ،هطاخغ حل
اذشالف وبض ٍ ؾبيط هطاخغ لبًًَي.








ّوبٌّگي ثب ٍاحس ّبي هرشلف قطوز ثِ هٌظَض اعالع ضؾبًي ٍ آگبّي هطزم ٍ هكشطويي اظ حمَق
قْطًٍسي زض قطوز .
وٌشطل هيساًي ثط ًحَُ دبؾرگَيي وبضوٌبى شيطثظ ثِ هطزم ٍ هكشطويي ّوچٌيي ضؾيسگي ثِ قىبيبر
آًْب اظ وبضوٌبى قطوز .
ّوىبضي ثب ؾبهبًِ  121زض ذهَل ضؾيسگي ثِ قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي اظ ًحَُ اضائِ ذسهبر
هٌبعك سَظيغ ٍ زيگط ٍاحسّبي ثْطُ ثطزاضي .
ّوىبضي ثب ٍ احسّبي ذسهبر هكشطويي هٌبعك سَظيغ ٍ ؾشبز ضاّجطزي زض ذهَل ضؾيسگي ثِ
قىبيبر هكشطويي ٍ هشمبضيبى زض اضسجبط ثب ًحَُ سبهيي ثطق آًْب .
ديگيطي ثط ًحَُ ضؾيسگي ثِ قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي اظ ػسم ضػبيز قئًَبر ازاضي وبضوٌبى زض
اضسجبط ثب اضائِ ذسهبر ثِ آًْب .
ديگيطي زض ثط گعاضي خلؿبر سرههي ثب وبضقٌبؾبى حمَلي هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض ثطضؾي
قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي ٍ ضفغ هكىالر هَخَز.
ديگيطي زض خوغ آٍضي ٍ ًگْساضي آهبض ٍ اعالػبر زض اضسجبط ثب دطًٍسُ ّبي هفشَحِ قىبيبر هطزم
ٍ هكشطويي زض ثبًه اعالػبسي ثوٌظَض سْيِ گعاضقبر الظم .

 حضَض زض خلؿبر سرههي زاذل ٍ ذبضج اظ قطوز .

 ثىبضگيطي ًطم افعاضّبي ًَيي زض اًدبم فؼبليشْبي هحَلِ.
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ.
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ.

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 32 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ ضؾيسگي ثِ قىبيبر
واحد سازماني  :دفتر حقوقي و رسيدگي به شكبيبت
ّ وىبضي زض ضؾيسگي ثِ قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي ٍ اؾشيفبي حمَق آًْب اظ وبضوٌبى ٍ ديوبًىبضاى زض


هٌبعك سَظيغ ٍ ؾبيط ٍاحسّبي قطوز ثط اؾبؼ لَاًيي  ،همطضار ٍ آئيي ًبهِ ّبي حمَلي قطوز .
خوغ اٍضي اعالػبر الظم زض خْز دبيف اضسجبعبر حمَلي ٍاحسّبي ديوبًىبضي زض اضائِ ذسهبر ثِ
هكشطويي ثِ هٌظَض حهَل اعويٌبى اظ حفظ هٌبفغ هكشطويي .

 خوغ آٍضي ٍ اضخبع قىبيبر هغطٍحِ ػليِ الساهبر ٍ سهويوبر قطوز ثِ گطٍّْبي هطثَعِ ثوٌظَض
سْيِ ٍ سٌظين اليحِ زفبػيِ زض دبؾد ثِ زػبٍي ٍ قىبيبر هصوَض زض زيَاى ػسالز ازاضي ،هطاخغ حل
اذشالف وبض ٍ ؾبيط هطاخغ لبًًَي.








ّوىبضي ٍ حضَض زض ٍاحس ّبي هرشلف قطوز ثِ هٌظَض اعالع ضؾبًي ٍ آگبّي هطزم ٍ هكشطويي
اظ حمَق قْطًٍسي زض قطوز .
وٌشطل هيساًي ثط ًحَُ دبؾرگَيي وبضوٌبى شيطثظ ثِ هطزم ٍ هكشطويي ّوچٌيي ضؾيسگي ثِ قىبيبر
آًْب اظ وبضوٌبى قطوز .
هطاخؼِ ثِ ؾبهبًِ  121زض ذهَل ضؾيسگي ثِ قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي اظ ًحَُ اضائِ ذسهبر
هٌبعك سَظيغ ٍ زيگط ٍاحسّبي ثْطُ ثطزاضي .
هطاخؼِ ثِ ٍاحسّبي ذسهبر هكشطويي هٌبعك سَظيغ ٍ ؾشبز ضاّجطزي زض ذهَل ضؾيسگي ثِ
قىبيبر هكشطويي ٍ هشمبضيبى زض اضسجبط ثب ًحَُ سبهيي ثطق آًْب .
هطاخؼِ ثِ هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض ضؾيسگي ثِ قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي اظ ػسم ضػبيز قئًَبر
ازاضي وبضوٌبى زض اضسجبط ثب اضائِ خ زهبر ثِ آًْب .
اًدبم الساهبر الظم خْز ثطگعاضي خلؿبر سرههي ثب وبضقٌبؾبى حمَلي هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض
ثطضؾي قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي ٍ ضفغ هكىالر هَخَز.
خوغ آٍضي ٍ ًگْساضي آهبض ٍ اعالػبر زض اضسجبط ثب دطًٍسُ ّبي هفشَحِ قىبيبر هطزم ٍ
هكشطويي زض ثبًه اعالػبسي ثويظَض سْيِ گعاضقبر الظم ّوچٌيي ايدبز آضقيَ ؾَاثك .

 ثىبضگيطي ًطم افعاضّبي ًَيي زض اًدبم فؼبليشْبي هحَلِ.
 اضائِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ.
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ.


نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 33 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :گطٍُ ضؾيسگي ثِ زػبٍي
واحد سازماني  :دفتر حقوقي و رسيدگي به شكبيبت
ً ظبضر ثط سْيِ ٍ سسٍيي اّساف هيبى هسر ٍ وَسبُ هسر ديكٌْبزي زض هؿبئل حمَلي ثب سَج

ُ ثِ

زضيبفز ذظ هكي اثالغي.

 وٌشطل ضػبيز لَاًيي  ،همطضار ٍ آئيي ًبهِ ّبي حمَلي زض لطاضزازّبي هٌؼمسُ ثب هكبٍضيي ٍ
ديوبًىبضاى ٍ هكشطويي زض ٍاحسّبي هرشلف قطوز .

ً ظبضر ٍ ّوىبضي زض ضؾيسگي ثِ هَاضز حمَلي ًبقي اظ نسهبر ٍاضزُ ثِ قجىِ ّبي سَظيغ اظ
ؾَي هطزم  ،هكشطويي ٍؾبيط ًْبزّبي ذسهبر قْطي.

ّ وىبضي اضائِ هكبٍضُ ثوٌظَض اًشربة ًوبيٌسُ حمَلي ٍ ٍويل قطوز ّوچٌيي ًظبضر ٍ ّوىبضي ثب آى
ًوبيٌسُ ثوٌظَض حهَل اعويٌبى اظ ديگيطي دطًٍسُ ّبي هفشَحِ زض هطاخغ لضبيي.

 ديگيطي ثط قىبيبر هغطٍحِ زض هطاخغ شيهالح زض اضسجبط ثب

هَاضز احزهبلي سدبٍظ ثِ اهَال ٍ

ظهيٌْبي قطوز سَظيغ سْطاى ثعضي.

ّ وىبضي ٍ ّوبٌّگي ثب ؾبيط ٍاحسّبي قطوز زض ضاثغِ ثب ذطيساضي ٍ هكبضوز زضليوز گصاضي
ظهيٌْبي دؿشْبي خسيساالحساص .

ً ظبضر ٍ ديگيطي زض اذص ذؿبضار قجىِ اػن اظ ذؿبضار اؾشفبزُ اظ ثطلْبي غيط هدبظ ٍ يب نسهبر
ًبقي اظ سهبزفبر زض قطوز .

 ديگيطي ٍ ّوىبضي زض ٍنَل هغبلجبر قطوز زض ضاثغِ ثب ذؿبضار ٍاضزُ ثِ قجىِ ٍ سبؾيؿبر ٍ
ؾبيط هَاضز اظ عطيك هطاخغ لبًًَي ٍ لضبيي.

 وٌشطل ٍ ّوىبضي زض سْيِ ٍ سٌظين اليحِ زفبػيِ زض دبؾد ثِ زػبٍي ٍ قىبيبر هغطٍحِ ػليِ الساهبر
ٍ سهويوبر هٌبعك سَظيع ٍ قطوز زض زيَاى ػسالز ازاضي ،هطاخغ حل اذشالف وبض ٍ ؾبيط هطاخغ
لبًًَي.
ّ وىبضي ٍ ديگيطي ؾَاثك ٍ دطًٍسُ ّبي هطثَط ثِ ؾطلز اظ سدْيعار قجىِ ٍ اهَال قطوز زض
هطاخغ لضبيي ثِ هٌظَض ديگطز لبًًَي ثطاي خجطاى ذؿبضسْبي ٍاضزُ .

ّ وىبضي ٍ ديگيطي ؾَاثك ٍ سرلفبر وبضوٌبى ٍ ػَاهل ديوبًىبض ثب ّوبٌّگي ٍ ّوىبضي حطاؾز قطوز
زض هطاخغ لضبيي .

ّ وىبضي ٍ ديگيطي ؾَاثك ٍ دطًٍسُ ّبي حَازص ٍ اسفبلبر وِ هٌدط ثِ ذؿبضر خبًي ٍ هبلي ثِ


غيطهي گطزز زض هطاخغ لضبيي ثوٌظَض حفظ حمَق قطوز ٍ وبضوٌبى.
ديگيطي ٍ ّوبٌّگي زض ثطگعاضي خلؿبر سرههي ثب وبضقٌب ؾبى حمَلي هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض
ثطضؾي هؿبئل حمَلي ٍزػبٍي هغطٍحِ ٍ ضفغ هكىالر هَخَز.
نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 34 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ
ً ظبضر ثط خوغ آٍضي ٍ ًگْساضي گعاضقبر زض اضسجبط ثب هَاضز حمَلي قطوز

زض ثبًه اعالػبسي

ثوٌظَض ضفغ هكىالر هَخَز. .

 حضَض زض خلؿبر سرههي زاذل ٍ ذبضج اظ قطوز .
 سْيِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ.

 اؾشفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي ًَيي زض اًدبم هٌبؾجشط فؼبليشْبي هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 35 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ هؿئَل حمَلي
واحد سازماني  :دفتر حقوقي و رسيدگي به شكبيبت
ّ وىبضي زض ض سْيِ ٍ سسٍيي اّساف هيبى هسر ٍ وَسبُ هسر ديكٌْبزي زض هؿبئل حمَلي ثب سَخِ ثِ
زضيبفز ذظ هكي اثالغي.

 ثطضؾي لطاضزازّبي هٌؼمسُ ثب هكبٍضيي ٍ ديوبًىبضاى ٍ هكشطويي زض ٍاحسّبي هرشلف قطوز
ثوٌظَض ضػبيز لَاًيي  ،همطضار ٍ آئيي ًبهِ ّبي حمَلي .

ّ وىبضي زض ضؾيسگي ثِ هَاضز حمَلي ًبقي اظ نسهبر ٍاضزُ ثِ قجىِ ّبي سَظيغ اظ ؾَي هطزم ،
هكشطويي ٍؾبيط ًْبزّبي ذسهبر قْطي.

ّ وىبضي ثب ًوبيٌسُ حمَلي ٍ ٍويل قطوز ثوٌظَض ديگيطي دطًٍسُ ّبي هفشَحِ زض هطاخغ لضبيي.
 ديگيطي ثط قىبيبر هغطٍحِ زض هطاخغ شيهالح زض اضسجبط ثب

هَاضز احشوبلي سدبٍظ ثِ اهَال ٍ

ظهيٌْبي قطوز سَظيغ سْطاى ثعضي.

ّ وىبضي ثب ؾبيط ٍاحسّبي قطوز زض ضاثغِ ثب ذطيساضي ٍ هكبضوز زضقيوز گصاضي ظهيٌْبي دؿشْبي
خسيساالحساص.

 ديگيطي زض اذص ذؿبضار قجىِ اػن اظ ذؿبضار اؾشفبزُ اظ ثطلْبي غيط هدبظ ٍ يب نسهبر ًبقي اظ
سهبزفبر زض قطوز .

ّ وىبضي زض ٍنَل هغبلجبر قطوز زض ضاثغِ ثب ذؿبضار ٍاضزُ ثِ قجىِ ٍ سبؾيؿبر ٍ ؾبيط هَاضز
اظ عطيك هطاخغ لبًًَي ٍ لضبيي.

ّ وىبضي زض سْيِ ٍ سٌظين اليحِ زفبػيِ زض دبؾد ثِ زػبٍي ٍ قىبيبر هغطٍحِ ػليِ الساهبر ٍ
سهويوبر هٌبعك سَظيغ ٍ قطوز زض زيَاى ػسالز ازاضي ،هطاخغ حل اذشالف وبض ٍ ؾبيط هطاخغ
لبًًَي.
 ديگيطي ؾَاثك ٍ دطًٍسُ ّبي هطثَط ثِ ؾطلز اظ سدْيعار قجىِ ٍ اهَال قطوز زض هطاج ع لضبيي
ثِ هٌظَض ديگطز لبًًَي ثطاي خجطاى ذؿبضسْبي ٍاضزُ .

 ديگيطي ؾَاثك ٍ سرلفبر وبضوٌبى ٍ ػَاهل ديوبًىبض ثب ّوبٌّگي ٍ ّوىبضي حطاؾز قطوز زض هطاخغ
لضبيي .

 ديگيطي ؾَاثك ٍ دطًٍسُ ّبي حَازص ٍ اسفبلبر وِ هٌدط ثِ ذؿبضر خبًي ٍ هبلي ثِ غيطهي گطزز زض


هطاخغ لضبيي ةهٌظَض حفظ حمَق قطوز ٍ وبضوٌبى.
ديگيطي زض ثطگعاضي خلؿبر سرههي ثب وبضقٌبؾبى حمَلي هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض ثطضؾي هؿبئل
حمَلي ٍزػبٍي هغطٍحِ ٍ ضفغ هكىالر هَخَز.

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 36 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ
 ديگيطي ثط خوغ آٍضي ٍ ًگْساضي گعاضقبر زض اضسجبط ثب هَاضز حمَلي قطوز

زض ثبًه اعالػبسي

ثوٌظَض ضفغ هكىالر هَخَز. .

 حضَض زض خلؿبر سرههي زاذل ٍ ذبضج اظ قطوز .
 سْيِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ.

 اؾشفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي ًَيي زض اًدبم هٌبؾجشط فؼبليشْبي هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

صفحه 37 :

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ حمَلي

واحد سازماني  :دفتر حقوقي و رسيدگي به شكبيبت

 اًدبم الساهبر الظم زض ذهَل ضؾيسگي ثِ هَا ضز حمَلي ًبقي اظ نسهبر ٍاضزُ ثِ قجىِ ّبي
سَظيغ اظ ؾَي هطزم  ،هكشطويي ٍؾبيط ًْبزّبي ذسهبر قْطي.

ّ وىبضي ٍ ّوطاّي ثب ًوبيٌسُ حمَلي ٍ ٍويل قطوز ثوٌظَض ديگيطي دطًٍسُ ّبي هفشَحِ زض هطاخغ
لضبيي.

 ديگيطي ثط قىبيبر هغطٍحِ زض هطاخغ شيهالح زض اضسجبط ثب

هَاضز احشوبل ي سدبٍظ ثِ اهَال ٍ

ظهيٌْبي قطوز سَظيغ سْطاى ثعضي.

 اًدبم الساهبر الظم زض ذهَل اذص ذؿبضار قجىِ اػن اظ ذؿبضار اؾشفبزُ اظ ثطلْبي غيط هدبظ ٍ
يب نسهبر ًبقي اظ سهبزفبر زض قطوز .

 ديگيطي زض ٍنَل هغبلجبر قطوز زض ضاثغِ ثب ذؿبضار ٍاضزُ ثِ قجىِ ٍ سبؾيؿبر ٍ ؾبيط هَاضز اظ
عطيك هطاخغ لبًًَي ٍ لضبيي.

ّ وىبضي زض سْيِ ٍ سٌظين اليحِ زفبػيِ زض دبؾد ثِ زػبٍي ٍ

قىبيبر هغطٍحِ ػليِ الساهبر ٍ

سهويوبر هٌبعك سَظيغ ٍ قطوز زض زيَاى ػسالز ازاضي ،هطاخغ حل اذشالف وبض ٍ ؾبيط هطاخغ
لبًًَي.
 هطاخؼِ ٍ ديگيطي ؾَاثك ٍ دطًٍسُ ّبي هطثَط ثِ ؾطق ر اظ سدْيعار قجىِ ٍ اهَال قطوز زض
هطاخغ لضبيي ثِ هٌظَض ديگطز لبًًَي ثطاي خجطاى ذؿبضسْبي ٍاضزُ .

 هطاخؼِ ٍ ديگيطي ؾَاثك ٍ سرلفبر وبضوٌبى ٍ ػَاهل ديوبًىبض ثب ّوبٌّگي ٍ ّوىبضي حطاؾز قطوز
زض هطاخغ لضبيي .

 هطاخؼِ ٍ ديگيطي ؾَاثك ٍ دطًٍسُ ّبي حَازص ٍ اسفبلبر وِ هٌدط ثِ ذؿبضر خبًي ٍ هبلي ثِ


غيطهي گطزز زض هطاخغ لضبيي ثوٌظَض حفظ حمَق قطوز ٍ وبضوٌبى.
اًدبم الساهبر الظم زض ثطگعاضي خلؿبر سرههي ثب وبضقٌبؾبى حمَلي هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض
ثطضؾي هؿبئل حمَلي ٍزػبٍي هغطٍحِ ٍ ضفغ هكىالر هَخَز.

 خوغ آٍضي ٍ ًگْساضي گعاضقبر زض اضرثبط ثب هَاضز حمَلي قطوز زض ثبًه اعالػبسي ّوچٌيي ايدبز
آضقيَ ؾَاثك.

 سْيِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ.

 اؾشفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي ًَيي زض اًدبم هٌبؾجشط فؼبليشْبي هحَلِ
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 38 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :گطٍُ هؿشٌسؾبظي اهالن
واحد سازماني  :زفشط حمَلي ٍ ضؾيسگي ثِ قىبيبر


ًظبضر ٍ ّوىبضي زض ايدبز هىبًيعم هٌبؾت ثِ هٌظَض نَ

ضر ثطزاضي ٍ قٌبؾبيي اهالن ٍ

هؿشغالر قطوز ٍ سىويل قٌبؾٌبهِ آًْب ثط اؾبؼ ًَع هبلىيز ٍ ؾبيط هكرهبر .

ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط ًحَُ هؿشٌس ؾبظي اهالن ٍ هؿشغالر هٌبعك سَظيغ ٍ قطوز ثط اؾبؼ لَاًيي ٍ
همطضار هطثَعِ .

ً ظبضر ثط ضػبيز انَل ًگْساضي اؾٌبز ٍ هساضن وبغصي

( )HardCopyهغبثك آييي ًبهِ ّب ٍ

زؾشَضالؼول ّبي هؿشٌسؾبظي .

ً ظبضر ثط ًحَُ ثبيگبًي ٍ ًگْساضي دطًٍسُ ّب ٍ اؾٌبز هطسجظ ثب ظهيي دؿشْبي سهطفي ٍ ؾبيط اهالن

قطوز ثط اؾبؼ ًَع هبلىيز زض لفؿِ ّبي هكرم ثب ضػبيز قطايظ ٍ ضَاثظ ًگْساضي ايوي اظ
لجيل زضخِ حطاضر ًَ ،ض  ،ضعَةر هحيظ ٍ...

ً ظبضر ثط ًحَُ وسگصاضي ٍ قوبضُ زاض ًوَزى دطًٍسُ ّب ثط اؾبؼ زؾشَضالؼولْبي هطسجظ ّوچٌيي
سْيِ ذالنِ دطًٍسُ  ،قوبضُ ضز يبثي ٍ....

ً ظبضر ثط ايدبز ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًي ثبًه اعالػبسي اظ اؾٌبز ٍ هساضن اهَال ٍ هؿشغالر قطوز اظ
هٌظط اثؼبزٍ -ضؼيز فؼليً -مفُّب ٍ...

ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط سْيِ ٍ ثِ ضٍظ ًگْساضي ًمكِ ّبي  GISاهالن ٍ هؿشغالر قطوز .

ً ظبضر ثط ًحَُ سْيِ ًؿرِ ّبي دكشيجبى ًطم افعاضي ٍ وبغصي اظ اؾٌبز ٍ هساضن هطثَعِ .
 هغبلؼِ ٍ ثطضؾي ثوٌظَض اضائِ ديكٌْبز زض ظهيٌِ ٍضؼيشْبي فؼلي ٍ آيٌسُ هؿشغالر ٍ اهالن خْز
ثِضُ ثطزاضي ٍ يب ٍاگصاضي آًْب.

ّ وىبضي ٍ ّوبٌّگي ثب گطٍُ اضاضي ٍ ؾبيط گطٍّْبي زفشط حمَلي زض خْز سْيِ اؾٌبز ٍ هؿشٌسار


هَضز ًيبظ آًْب.
ديگيطي ٍ ّوبٌّگي زض ثطگعاضي خلؿبر سرههي ثب وبضقٌبؾبى حمَلي هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض
ثطضؾي اعالػبر ٍ هؿشٌسار اهالن ٍ هؿشغالر قطوز ٍ ضفغ هكىالر هَخَز.

ً ظبضر ثط فؼبليز وبضگطٍّْبي هؿشٌسؾبظي زض هٌبعك سَظيغ ٍ قطوز ثِ هٌظَض حهَل اعويٌبى اظ
نحز اعالػبر خوغ آٍضي قسُ زض ضاثغِ ثب اهالن ٍ هؿشغالر قطوز .



حضَض زض خلؿبر سرههي زاذل ٍ ذبضج اظ قطوز .



سْيِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ.



اؾشفبزُ ا ظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي ًَيي زض اًدبم هٌبؾجشط فؼبليشْبي هحَلِ



اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ
نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 39 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ هؿئَل هؿشٌسؾبظي اهالن
واحد سازماني  :زفشط حمَلي ٍ ضؾيسگي ثِ قىبيبر


ّوىبضي زض نَضر ثطزاضي ٍ قٌبؾبيي اهالن ٍ هؿشغالر قطوز ٍ سىويل قٌبؾٌبهِ آًْب ثط
اؾبؼ ًَع هبلىيز ٍ ؾبيط هكرهبر .

ّ وىبضي زض هؿشٌس ؾبظي اهَال ٍ هؿشغالر هٌبعك سَظيغ ٍ قطوز

ثط اؾبؼ لَاًيي ٍ همطضار

هطثَعِ .

 وٌشطل ضػبيز انَل ًگْساضي اؾٌبز ٍ هساضن وبغصي

( )HardCopyهغبثك آييي ًبهِ ّب ٍ

زؾشَضالؼول ّبي هؿشٌسؾبظي .

 وٌشطل ًحَُ ثبيگبًي ٍ ًگْساضي دطًٍسُ ّبي اهالن ٍ هؿشغالر ثط اؾبؼ ًَع هبلىيز زض لفؿِ ّبي هكرم
ثب ضػبيز قطايظ ٍ ضَاثظ ًگْساضي ايوي اظ لجيل زضخِ حطاضر ًَ ،ض  ،ضعَثز هحيظ ٍ...

ّ وىبضي زض وسگصاضي ٍ قوبضُ زاض ًوَزى دطًٍسُ ّب ثط اؾبؼ زؾشَضالؼولْبي هطسجظ ثوٌظَض سْيِ
ذالنِ دطًٍسُ  ،قوبضُ ضز يبثي ٍ....

 ديگيطي ثط ايدبز ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًي ثبًه اعالػبسي اظ اؾٌبز ٍ هساضن اهَال ٍ

هؿشغالر قطوز اظ

هٌظط اثؼبزٍ -ضؼيز فؼليً -مكِّب ٍ...

 ديگيطي زض سْيِ ٍ ثِ ضٍظ ًگْساضي ًمكِ ّبي  GISاهالن ٍ هؿشغالر قطوز .
 ديگيطي زض سْيِ ًؿرِ ّبي دكشيجبى ًطم افعاضي ٍ وبغصي اظ اؾٌبز ٍ هساضن هطثَعِ .

 اضائِ ديكٌْبز زض ظهيٌِ ٍضؼيشْبي فؼلي ٍ آيٌسُ هؿشغالر ٍ ا هالن خْز ثْطُ ثطزاضي ٍ يب ٍاگصاضي
آًْب.

ّ وىبضي ثب ؾبيط گطٍّْبي زفشط حمَلي زض خْز سْيِ اؾٌبز ٍ هؿشٌسار هَضز ًيبظ آًْب.


ديگيطي زض ثطگعاضي خلؿبر سرههي ثب وبضقٌبؾبى حمَلي هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض ثطضؾي
اعالػبر ٍ هؿشٌسار اهالن ٍ هؿشغالر قطوز ٍ ضفغ هكىالر هَخَز.

ّ وهاضي هيساًي ثب وبضگطٍّْبي هؿشٌسؾبظي زض هٌبعك سَظيغ ٍ قطوز ثِ هٌظَض حهَل اعويٌبى اظ


نحز اعالػبر خوغ آٍضي قسُ زض ضاثغِ ثب اهالن ٍ هؿشغالر قطوز
ديگيطي ثط خوغ آٍضي ٍ ًگْساضي گعاضقبر زض اضسجبط ثب هؿشٌس ؾبظي اهالن قطوز زض ثبًىْبي
اعالػبسي .



حضَض زض خلؿبر سرههي زاذل ٍ ذبضج اظ قطوز .



سْيِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ.



اؾشفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي ًَيي زض اًدبم هٌبؾجشط فؼبليشْبي هحَلِ



اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ
نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 40 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :وبضقٌبؼ هؿشٌسؾبظي اهالن
واحد سازماني  :زفشط حمَلي ٍ ضؾيسگي ثِ قىبيبر
 نَضر ثطزاضي ٍ قٌبؾبيي اهالن ٍ هؿشغالر قطوز ٍ سىويل قٌبؾٌبهِ آًْب ثط اؾبؼ ًَع هبلىيز
ٍ ؾبيط هكد نبر .

ّ وىبضي زض هؿشٌس ؾبظي اهَال ٍ هؿشغالر هٌبعك سَظيغ ٍ قطوز ثط اؾبؼ لَاًيي ٍ همطضار
هطثَعِ .

 ضػبيز ٍ ثىبضگيطي انَل ًگْساضي اؾٌبز ٍ هساضن وبغصي

( )HardCopyهغبثك آييي ًبهِ ّب ٍ

زؾشَضالؼول ّبي هؿشٌسؾبظي .

 ثبيگبًي ٍ ًگْساضي دطًٍسُ ّبي اهالن ٍ هؿشغالر ثط اؼاؼ ًَع هبلىيز زض لفؿِ ّبي هكرم ثب
ضػبيز قطايظ ٍ ضَاثظ ًگْساضي ايوي اظ لجيل زضخِ حطاضر ًَ ،ض  ،ضعَثز هحيظ ٍ...

 وسگصاضي ٍ قوبضُ زاض ًوَزى دطًٍسُ ّب ثط اؾبؼ زؾشَضالؼولْبي هطسجظ ثوٌظَض سْيِ ذالنِ
دطًٍسُ  ،قوبضُ ضز يبثي ٍ....

 ايدبز ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًي ثبًه اعالػبسي اظ اؾٌبز ٍ هساضن اهَال ٍ هؿشغالر قطوز اظ هٌظط اثؼبز-
ٍضؼيز فؼليً -مكِّب ٍ...

 ديگيطي زض سْيِ ٍ ثِ ضٍظ ًگْساضي ًمكِ ّبي  GISاهالن ٍ هؿشغالر قطوز .
 سْيِ ًؿرِ ّبي دكشيجبى ًطم افعاضي ٍ وبغصي اظ اؾٌبز ٍ هساضن هطثَعِ .

ّ وىبضي زض خْز سْيِ اؾٌبز ٍ هؿشيزار هَضز ًيبظ ؾبيط گطٍّْبي زفشط حمَلي.


اًدبم الساهبر الظم زض ثطگعاضي خلؿبر سرههي ثب وبضقٌبؾبى حمَلي هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض
ثطضؾي اعالػبر ٍ هؿشٌسار اهالن ٍ هؿشغالر قطوز ٍ ضفغ هكىالر هَخَز.

ّ وىبضي هيساًي ثب وبضگطٍّْبي هؿشٌسؾبظي زض هٌبعك سَظيغ ٍ قطوز ثِ هٌظَض حهَل اعويٌبى اظ



نحز اعالػبر خوغ آٍضي قسُ زض ضاثغِ ثب اهالن ٍ هؿشغالر قطوز
خوغ آٍضي ٍ ًگْساضي گعاضقبر زض اضسجبط ثب هؿشٌس ؾبظي اهالن قطوز زض ثبًىْبي اعالػبسي
ّوچٌيي ايدبز آضقيَ ؾَاثك هطثَعِ .
سْيِ گعاضقبر الظم زض ظهيٌِ ٍظبيف هحَلِ.



اؾشفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي ًَيي زض اًدبم هٌبؾجشط فؼبليشْبي هحَلِ



اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ

ارزيببي خدمبتسمت
خانوادگي
دفتر نام
عنوان پست سازما ني :نام و
برق
نظبرت و

واحد سازماني  :حوزه مديريت عبمل

موسسه آموزشي و پژوهشي

تهيه كننده:

محمود خبازيان

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

تاريخ

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

ارديبهشت 1390

صفحه 41 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ



شرح شغل ٍ :ظيفِ ًظبضر ٍ وٌشطل ثط ًحَُ اخطاي زؾشَضالؼولْب ٍ ضٍيِ ّبي اضظيبثي ذسهبر ثطق
ٍ ديگيطي قىبيبر هغطٍحِ هكشطويي ٍ هطزم زض هٌبعك سَظيغ ٍ زيگط ٍاحسّبي قطوز ،
ّوچٌيي ؾبهبًِ ىاة ٍ سْيِ آهبض ٍ گعاضقبر زض اضسجبط ثب قىبيبر ضا سحز ؾطدطؾشي هسيطيز
ػبهل قطوز ثط ػْسُ زاضز .

الف) اهم وظبيف عمىمي :
ّ وىبضي ٍ ّوبٌّگي ثب هسيطػبهل  ،هؼبًٍشْب ٍ اػضبء ّيئز هسيطُ خْز سسٍيي هبهَضيز  ،اؾشطاسػيْب
ٍ اّساف والى هٌغمِ ٍ قطوز .

ً ظبضر ثط اخطاي لَ اًيي  ،همطضار ٍ زؾشَضالؼولْبي نبزضُ ٍ اًدبم هغلَة ٍظبيف ٍاحسّبي سحز
ؾطدطؾشي .

 ثطًبهِ ضيعي ثوٌظَض اؾشفبزُ هغلَة اظ اهىبًبر ٍاحسّبي سحز ؾطدطؾشي.

 وٌشطل زليك ديكطفز وبض ٍ اًدبم ثوَلغ ثطًبهِ ّبي هحَلِ زض همبعغ ظهبًي ديف ثيٌي قسُ .
ّ وىبضي ٍ ّوبٌّگي هؿشوط ثب ٍاحس ّبي شيطثظ زض ظهيٌِ ّبي ؾبظهبًسّي ٍاحسّبي سحز ؾطدطؾشي ،
ثطًبهِ ضيعي ًيطٍي اًؿبًي ٍ ًيبظؾٌدي آهَظقي دطؾٌل سحز ؾطدطؾشي.

ّ وبٌّگي ٍ اضسجبط هؤثط ثب ؾبيط ٍاحسّبي قطوز زض اخطاي ٍظبيف هحَلِ ٍ ؾيبؾشْب ٍ ذظ هكي
ّبي سؼييي قسُ .

 ثطضؾي ٍ اضظيبثي فؼبليشْب ٍ ػولىطز ٍاحسّب ي سحز ؾطدطؾشي ثوٌظَض قٌبؾبيي سٌگٌبّب ٍ اضائِ ضاُ
حل ّبي انَلي زض حل هؿبئل ٍ هكىالر .

 وٌشطل ٍ ثطضؾي فؼبليشْبي قغلي دطؾٌل سحز ؾطدطؾشي ثوٌظَض اضسمبء ويفيز فؼبليشْب ٍ ديكگيطي
اظاًدبم ّط گًَِ ػوليبر غيط هٌغجك ثب ًيبظهٌسيْبي سؼطيف قسُ .

 ثطًبهِ ضيعي ثوٌظَض سحىين ضٍاثظ اًؿبًي زض هحيظ وبض ٍ ايدبز هىبًيؿن ّبي اًگيعقي ثوٌظَض
اضسمبء ووي ٍ ويفي ػولىطزدطؾٌل.

 هكبضوز فؼبل ٍ هؿشوط زض خلؿبر ّ ،وبيكْب  ،ؾويٌبضّب ٍ زٍضُ ّبي آهَظقي هطسجظ ثب ظهيٌِ
وبضي ثوٌظَض اضسمبء ٍ ثطٍظضؾبًي زاًف ٍ هْبضسْبي هَضز ًيبظ .

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 42 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

ة) اهم وظبيف اختصاصي :
ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط ًحَُ ضؾيسگي ثِ قىبيبر هطزم ٍ هكشطويي اظ هٌبعك سَظيغ ٍ ؾبيط ٍاحسّبي
قطوز ٍديوبًىبضاى ثط اؾبؼ همطضار ٍ آئيي ًبهِ ّبي ههَة .

ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط ًحَُ دبؾرگَيي وبضوٌبى شيطثظ ثِ هطزم ٍ هكشطويي ّوچٌيي ضؾيسگي ثِ
قىبيبر آًْب اظ وبضوٌبى .

ً ظاضر ٍ وٌشطل ثط ؾبهبًِ ًبة ( ) 85121اظ ًحَُ زضيبفز قىبيبر ٍ زضذَاؾز هطزهي ّوچٌيي
چگًَگي ثطضؾي ٍ دبؾرگَيي .

ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط ًحَُ ػولىطز گطٍُ ضؾيسگي ثِ قىبيبر زض اضسجبط ثب ًحَُ زضيبفز قىبيبر اظ
عطيك ضؾبًِ ّب  ،سوبؾْبي هطزهي  ،هطاخؼبر حضَضي  ،ؾبيشْب ٍ ،ظاضر ًيطٍ  ،سَاًيط ٍ ...ثوٌظَض
حهَل اعويٌبى اظ ؾطػز ٍ نحز دبؾرگَيي آًْب .

ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط ًحَُ ػولىطز گطٍُ ًظبضر ٍ اضظيبثي زض اضسجبط ثب ًحَُ ثطضؾي هٌبعك سَظيغ اظ
ًظط ؾغح ضضبيشوٌسي اضثبة ضخَع ٍ ديگيطي عطح سىطين ٍ چگًَگي ثطضؾيْبي آهبضي ٍ قىبيبر ٍ
اًشمبزار .

ً ظب ضر ثط ًحَُ ثطضؾي ٍ سدعيِ ٍ سحليل ٍ ضيكِ يبثي ػَاهل ثطٍظ قىبيبر زض هٌبعك سَظيغ ٍ ؾبيط
ٍاحسّبي قطوز ٍ ديوبًىبضاى ثوٌظَض اضائِ ضاّىبضّبي هٌبؾت خْز سمليل قىبيبر .

 ثطًبهِ ضيعي خْز ثبظزيسّبي زٍضُ اي ٍ خلؿبر ّوبٌّگي زضهٌبعك سَظيغ ٍ ؾبيط هىبى ّبي هَضز
قىبيز ثوٌظَض سْيِ هؿشٌسار الظم خْز دبؾرگَيي ثِ قىبيبر هغطٍحِ .

ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط ًحَُ سْيِ ثطًبهِ وبضقٌبؾبى ٍ هسيطاى وكيه هؿشمط زض ؾبهبًِ ّوچٌيي ػولىطز
وكيىْبي هؿشمط زض ؾبهبًِ .

ّ وىبضي ثب زفبسط ضٍاثظ ػوَهي  ،زفشط حمَلي ٍ زفشط ّيئز هسيطُ ثوٌظَض سْيِ ٍ اضائِ دبؾد نحيح
ٍ هغلَة ثِ قىبيبر هغطٍحِ اظ عطف هطزم ٍ هكشطويي .

ً ظبضر ٍ وٌشطل ثط سْيِ ٍ اضؾبل گعاضقبر آهبضي هَضزي  ،هبّبًِ ٍ ؾبليبًِ زض ذهَل ٍضؼيز
دبؾرگَيي هٌبعك زض ؾبهبًِ ٍ ًشبيح ثبظزيسّب ٍ ثطضؾي ٍ سدعيِ سحليل قىبيبر ثِ هسيط ػبهل ٍ
ؾبيط هسيطاى قطوز.

ً ظبضر ثط خوغ آٍضي ا عالػبر ٍ گعاضقبر آهبضي اظ قىبيبر هغطٍحِ ثب اؾشفبزُ اظ ًطم افعاضّبي
هٌبؾت زض ثبًىْبي اعالػبسي .
نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 43 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

پ)اهم مسئىليتهب :


ًظبضر ثط ػولىطز ٍ الساهبر ٍاحسّبي ؾبظهبًي سحز دَقف .



ًظبضر ثط ًحَُ ضؾيسگي ٍ دبؾرگَيي ثِ قىبيبر هغطٍحِ اظ عطف هطزم ٍ هكشطويي.



ًظبضر ثط ػولىطز ادطاسَضّبي ؾبهبًِ ًبة ( .) 85121



ًظبضر ثط ػولىطز هٌبعك سَظيغ اظ ًظط ؾغح ضضبيشوٌسي هطزم ٍ هكشطويي .



ًظبضر ثط نحز سْيِ آهبض ٍ گعاضقبر هطثَعِ .

ً ظبضر ٍ وٌشطل اخطا ٍ اثالؽ وليِ احىبم دطؾٌلي (حمَق ٍ زؾشوعز  ،هطذهي ّب ٍ حضَض ٍ غيبة ،
ًمل ٍ اًشمبالر ٍ)...

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 44 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ

عنوان پست سازماني  :گروه رسيدگي به شكبيبت فني
واحد سازماني  :دفتر نظبرت و ارزيببي خدمبت برق











ًظبضر ثط ًحَُ زضيبفز قىبيبر اظ عطيك ضؾبًِ ّب  ،هطاخؼبر حضَضي  ،سوبؾْبي هطزهي  ،خطايس
 ،ؾبيشْب ٍ ،ظاضر ًيطٍ  ،سَاًيط ٍ ...زض هٌبعك سَظيغ ٍ زيگط ٍاحسّبي قطوز .
ًظبضر ٍ ديگيطي ثط ًحَُ دبؾرگَيي زض هٌبعك سَظيغ ٍ زيگط ٍاحسّبي ـ ضوز ثوٌظَض حهَل
اعويٌبى اظ ؾطػز ٍ نحز زض ًحَُ دبؾرگَيي.
ًظبضر ٍ ديگيطي زض سْيِ دبؾرْبي هٌبؾت ثِ قبويبى وِ اظ عطق هرشلف قىبيبر آًْب ثجز قسُ
اؾز .
ًظبضر ٍ ّوىبضي زض سدعيِ ٍ سحليل ػَاهل ثَخَز آهسى قىبيبر ثوٌظَض ضيكِ يبثي ٍ اضائِ
ضاّىبضّب خْز ضفغ آى ػَاهل .
ًظ اضر ٍ ّوىبضي زض اضسجبط ثب اضائِ هكبٍضُ ٍ ضاٌّوبيي هكشطويي وِ ثهَضر حضَضي
زضذَاؾز يب قىبيبسي هغطح هي ًوبيٌس .
ًظبضر ثط اضؾبل زضذَاؾشْب ٍ قىبيبر هكشطويي ٍ هطزم زض قطوز اظ عطيك اسَهبؾيَى ازاضي .
ّوىبضي ثب زفبسط ضٍاثظ ػوَهي  ،زفشط حمَلي ٍ زفشط ّيئز هسيطُ ثوي ظَض سْيِ ٍ اضائِ دبؾد
نحيح ٍ هغلَة ثِ قىبيبر هغطٍحِ اظ عطف هطزم ٍ هكشطويي .
ّوىبضي ثب گطٍُ ًظبضر ٍ اضظيبثي ٍ ؾبهبًِ ًبة ( )85121ثوٌظَض سؿطيغ زض دبؾرگَيي ثِ هطزم ٍ
هكشطويي .
ديگيطي ٍ ّوىبضي زض ثطگعاضي خلؿبر زض هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض ّوبٌّگي زض ًحَُ دبؾرگَيي ثِ
قىبيبر هغطٍحِ .
ًظبضر ٍ ّوىبضي زض سْيِ آهبض ٍ گعاضقبر اظ ػولىطز ٍ قىبيبر هغطٍحِ ثب اؾشفبزُ اظ ًطم
افعاضّبي هٌبؾت زض ثبًىْبي اعالػبسي .
نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 45 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ
 اؾشفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي ًَيي زض اًدبم هٌبؾجشط فؼبليشْبي هحَلِ.
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ.

عنوان پست سازماني  :كبرشنبس مسئول دريبفت و پيگيري شكبيبت
واحد سازماني  :دفتر نظبرت و ارزيببي خدمبت برق


ّوىبضي ٍ ضاٌّوبيي زض ًحَُ نحيح زضيبفز قىبيبر اظ عطيك ضؾبًِ ّب  ،هطاخؼبر حضَضي ،
سوبؾْبي هطزهي  ،خطايس  ،ؾبيشْب ٍ ،ظاضر ًيطٍ  ،سَاًيط ٍ  ...زض هٌبعك سَظيغ ٍ زيگط ٍاحسّبي




قطوز .
ديگيطي ثط دبؾرگَيي زض هٌبعك سَظيغ ٍ زيگط ٍاحسّبي قطوز ثوٌظَض حهَل اعويٌبى اظ ؾطػز
ٍ نحز زض ًحَُ دبؾرگَيي.
ّوىبضي ٍ ديگيطي زض سْيِ دبؾرْبي هٌبؾت ٍ هغلَة ثِ قبويبى وِ اظ عطق هرشلف قىبيبر آًْب
ثجز قسُ اؾز.



ديگيطي زض زضيبفز زضذَاؾشْبي هطزم ٍ هكشطويي وِ سَؾظ ؾبهبًِ ًبة ( )85121ثجز هي گطزز .



ديگيطي اضؾبل زضذَاؾشْب ٍ قىبيبر هكشطويي ٍ هطزم زض قطوز اظ عطيك اسَهبؾيَى ازاضي .



ثطضؾي ٍ سدعيِ ٍ سحليل ػَاهل ثَخَز آهسى قىبيبر ثوٌظَض ضيكِ يبثي ٍ اضائِ ضاّىبضّب خْز




ضفغ آى ػَاهل .
ّوىبضي زض اضائِ هكبٍضُ ٍ ضاٌّوبيي هكشطويي وِ ثهَضر حضَضي زضذَاؾز يب قىبيبسي هغطح
هي ًوبيٌس .
ديگيطي ٍ ّوىبضي ثب زفبسط ضٍاثظ ػوَهي  ،زفشط حمَلي ٍ زفشط ّيئز هسيطُ ثوٌظَض سْيِ ٍ اضائِ
دبؾد نحيح ٍ هغلَة ثِ قىبيبر هغطٍحِ اظ عطف هطزم ٍ هكشطويي .

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 46 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ




ّوىبضي ثب گطٍُ ًظبضر ٍ اضظيبثي ٍ ؾبهبًِ ًبة ( )85121ثوٌظَض سؿطيغ زض دبؾرگَيي ثِ هطزم ٍ
هكشطويي .
ّوىبضي زض ثطگعاضي خلؿبر زض هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض ّوب ٌّگي زض ًحَُ دبؾرگَيي ثِ قىبيبر
هغطٍحِ .
ديگيطي ٍ ّوىبضي زض سْيِ آهبض ٍ گعاضقبر اظ ػولىطز ٍ قىبيبر هغطٍحِ ثب اؾشفبزُ اظ ًطم
افعاضّبي هٌبؾت زض ثبًىْبي اعالػبسي .

 اؾشفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي ًَيي زض اًدبم هٌبؾجشط فؼبليشْبي هحَلِ.
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ.

عنوان پست سازماني  :كبرشنبس رسيدگي به شكبيبت
واحد سازماني  :دفتر نظبرت و ارزيببي خدمبت برق



ديگيطي زضيبفز قىبيبر اظ عطيك ضؾبًِ ّب  ،هطاخؼبر حضَضي  ،سوبؾْبي هطزهي  ،خطايس ،ؾبيشْب
ٍ ،ظاضر ًيطٍ  ،سَاًيط ٍ ...زض هٌبعك سَظيغ ٍ زيگط ٍاحسّبي قطوز .
ديگيطي ٍ ّوىبضي زضدبؾرگَيي هٌبعك سَظيغ ٍ زيگط ٍاحسّبي قطوز ثوٌظَض حهَل اعويٌبى اظ
ؾطػز ٍ نحز زض ًحَُ دبؾرگَيي.



ديگيطي زض زضيبفز زضذَاؾشْبي هطزم ٍ هكشطويي وِ سَؾظ ؾبهبًِ ًبة ( )85121ثجز هي گطزز .



ديگيطي زض سْيِ دبؾرْبي ثوَلغ ثِ قبويبى وِ اظ عطق هرشلف قىبيبر آًْب ثجز قسُ اؾز.




اًدبم الساهبر الظم زض ظهيٌِ اضؾبل زضذَاؾشْب ٍ قىبيبر هكشطويي ٍ هطزم زض قطوز اظ عطيك
اسَهبؾيَى ازاضي .
اضائِ هكبٍضُ ٍ ضاٌّوبيي هكشطويي وِ ثهَضر حضَضي زضذَاؾز يب قىبيبسي هغطح هي ًوبيٌس .
نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 47 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ





ديگيطي اظ زفبسط ضٍاثظ ػوَهي  ،زفشط حمَلي ٍ زفشط ّيئز هسيطُ زض ظهيٌِ سْيِ ٍ اضائِ دبؾد
نحيح ٍ هغلَة ثِ قىبيبر هغطٍحِ اظ عطف هطزم ٍ هكشطويي .
( )85121ثوٌظَض

اًدبم الساهبر الظم زض ظهيٌِ ّوىبضي ثب گطٍُ ًظبضر ٍ اضظيبثي ٍ ؾبهبًِ ًبة
سؿطيغ زض دبؾرگَيي ثِ هطزم ٍ هكشطويي .

اًدبم الساهبر الظم زض ثطگعاضي خلؿبر زض هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض ّوبٌّگي زض ًحَُ دبؾرگَيي ثِ
قىبيبر هغطٍحِ .
سْيِ آهبض ٍ گعاضقبر اظ ػن لىطز ٍ قىبيبر هغطٍحِ ثب اؾشفبزُ اظ ًطم افعاضّبي هٌبؾت زض ثبًىْبي
اعالػبسي ّوچٌيي ًگْساضي ٍ ثبيگبًي هساضن هطثَعِ زض آضقيَ .

 اؾشفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي ًَيي زض اًدبم هٌبؾجشط فؼبليشْبي هحَلِ.
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ.

عنوان پست سازماني  :گروه نظبرت و ارزيببي
واحد سازماني  :دفتر نظبرت و ارزيببي خدمبت برق



ثطًبهِ ضيعي الظم خْز ةاظزيسّبي هبّبًِ ٍ ؾبليبًِ هٌبعك سَظيغ ثطق ٍ زيگط ٍاحسّبي قطوز
ثوٌظَض اضظيبثي ػولىطز ٍ ضػبيز عطح سىطين اضثبة ضخَع .
ًظبضر ٍ ثبظزيسّبي هَضزي زض هٌبعك ثطق ٍ زيگط ٍاحسّبي قطوز خْز ثطضؾي ًحَُ دبؾرگَيي
ٍ ضػبيز عطح سىطين اضثبة ضخَع .



ًظبضر ٍ ثطضؾي هٌبعك سَظيغ ثنًظَض حهَل اعويٌبى اظ ؾغح ضضبيشوٌسي هطزم ٍ هكشطويي .



ًظبضر ٍ ديگيطي زض سْيِ فطهْب ٍ چه ليؿشْبي اضظيبثي هٌبعك سَظيغ خْز اؾشفبزُ زض اضظيبثي ٍ
اهشيبظزّي .

نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 48 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ




ًظبضر ٍ ّوىبضي زض ًحَُ اضظيبثي ٍ اهشيبظزّي هٌبعك سَظيغ زض خْز سؿطيغ زض ضؾيسگي ثِ
زضذَاؾشْب ٍ سْيِ دبؾد ثِ هطزم ٍ هكشطويي .
اضائِ ديكٌْبز ٍ هؼطفي هٌبعك سَظيغ ثطسط ثِ هسيطيز قطوز ثب سَخِ ثِ اضظيبثي ٍ اهشيبظ زّي
ثوٌظَض سكَيك ٍ سمسيط اظ هسيطاى ٍ وبضوٌبى آًْب .
اضظيبثي ٍ ًظبضر ثط ًحَُ دبؾرگَيي ادطاسَضّبي ؾبهبًِ ٍ هؿئَليي دبؾرگَيي زض ازاضار
فَضيشْبي ثطق ٍ ًگْجبًي هٌبعك سَظيغ ّوچٌيي اًشربة ٍ هؼطفي ثْشطيٌْب زض دبؾرگَئي ثِ هطزم ٍ
هكشطويي .



ّوىبضي ٍ ًظبضر زض سْيِ ثطًبهِ وكيه وبضقٌبؾبى ٍ هسيطاى زض ؾبهبًِ ًبة (. )85121



ديگيطي ٍ ّوىبضي زض ثطگعاضي خلؿبر زض هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض ّوبٌّگي زض ًحَُ دبؾرگَيي



هغلَة ثِ قىبيبر هغطٍحِ .
ًظبضر ٍ ّوىبضي زض سْيِ آهبض ٍ گعاضقبر اظ اضظيبثي ػولىطز ثب اؾشفبزُ اظ ًطم افعاضّبي هٌبؾت
زض ثبًىْبي اعالػبسي .

 اؾشفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي ًَيي زض اًدبم هٌبؾجشط فؼبليشْبي هحَلِ.
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ.

عنوان پست سازماني  :كبرشنبس مسئول نظبرت و ارزيببي
واحد سازماني  :دفتر نظبرت و ا رزيببي خدمبت برق



ّوىبضي زضثطًبهِ ضيعيْبي الظم خِ ر ثبظزيسّبي هبّبًِ ٍ ؾبليبًِ هٌبعك سَظيغ ثطق ٍ زيگط
ٍاحسّبي قطوز ثوٌظَض اضظيبثي ػولىطز ٍ ضػبيز عطح سىطين اضثبة ضخَع .
ثبظزيسّبي هَضزي زض هٌبعك ثطق ٍ زيگط ٍاحسّبي قطوز خْز ثطضؾي ًحَُ دبؾرگَيي ٍ ضػبيز
عطح سىطين اضثبة ضخَع .
نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 49 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ


ثطضؾي ٍ اضظيبثي هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض حهَل اعويٌبى اظ ؾغح ضضبيشوٌسي هطزم ٍ هكشطويي .



ديگيطي زض سْيِ فطهْب ٍ چه ليؿشْبي اضظيبثي هٌبعك سَظيغ خْز اؾشفبزُ زض اضظيبثي ٍ اهشيبظزّي





.
ّوىبضي زض اضظيبثي ٍ اهشيبظزّي هٌبعك سَظيغ زض خْز سؿطيغ زض ضؾيسگي ثِ زضذَاؾشْب ٍ سْيِ
دبؾد ثِ هطزم ٍ هكشطويي .
ّوىبض ي زض اًشربة ٍ هؼطفي هٌبعك سَظيغ ثطسط ثِ هسيطيز قطوز ثب سَخِ ثِ اضظيبثي ٍ اهشيبظ زّي
ثوٌظَض سكَيك ٍ سمسيط اظ هسيطاى ٍ وبضوٌبى آًْب .
اضظيبثي دبؾرگَيي ادطاسَضّبي ؾبهبًِ ٍ هؿئَليي دبؾرگَيي زض ازاضار فَضيشْبي ثطق ٍ ًگْجبًي
هٌبعك سَظيغ ّوچٌيي اًشربة ٍ هؼطفي ثْزضيٌْب زض دبؾرگَئي ثِ هطزم ٍ هكشطويي .



ّوىبضي زض سْيِ ثطًبهِ وكيه وبضقٌبؾبى ٍ هسيطاى زض ؾبهبًِ ًبة (. )85121



ّوىبضي زض ثطگعاضي خلؿبر زض هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض ّوبٌّگي زض ًحَُ دبؾرگَيي هغلَة ثِ



قىبيبر هغطٍحِ.
ديگيطي ٍ ّوىبضي زض سْيِ آهبض ٍ گعاضقبر اظ اضظيبثي ػولوطز ثب اؾشفبزُ اظ ًطم افعاضّبي هٌبؾت
زض ثبًىْبي اعالػبسي .

 اؾشفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي ًَيي زض اًدبم هٌبؾجشط فؼبليشْبي هحَلِ.
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ.

عنوان پست سازماني  :كبرشنبس نظبرت و ارزيببي
واحد سازماني  :دفتر نظبرت و ارزيببي خدمبت برق


اًدبم الساهبر الظم زض سْيِ ثطًبهِ ثبظزيسّبي هبّبًِ ٍ ؾبليبًِ هٌبعك سَظيغ ثطق ٍ زيگط ٍا حسّبي
قطوز ثوٌظَض اضظيبثي ػولىطز ٍ ضػبيز عطح سىطين اضثبة ضخَع .
نام و نام خانوادگي

سمت

تاريخ

تهيه كننده:

محمود خبازيان

موسسه آموزشي و پژوهشي

ارديبهشت 1390

تاييد كننده:

سيدعلي حسيني پور

معاون منابع انساني

سيدمحمد هاشمي

مدير عامل

امضاء

محل مهر كنترل
مستندات

تصويب كننده:

آگاهان نيرو

صفحه 50 :

شركت توزيع نيروي برق تهران بسرگ


ّوىبضي زض ثبظزيسّبي هَضزي زض هٌبعك ثطق ٍ زيگط ٍاحسّبي قطوز خْز ثطضؾي ًحَُ
دبؾرگَيي ٍ ضػبيز عطح سىطين اضثبة ضخَع .



اضظيبثي هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض حهَل اعويٌبى اظ ؾغح ضضبيشوٌسي هطزم ٍ هكشطويي .



اًح ام الساهبر الظم زض سْيِ فطهْب ٍ چه ليؿشْبي اضظيبثي هٌبعك سَظيغ خْز اؾشفبزُ زض اضظيبثي ٍ








اهشيبظزّي .
اضظيبثي ٍ اهشيبظزّي هٌبعك سَظيغ زض خْز سؿطيغ زض ضؾيسگي ثِ زضذَاؾشْب ٍ سْيِ دبؾد ثِ
هطزم ٍ هكشطويي
اًدبم الساهبر الظم زضخْز اًشربة ٍ هؼطفي هٌبعك سَظيغ ثطسط ثِ هسيطيز قطوز ثب سَخِ ثِ
اضظيبثي ٍ اهشيبظ زّي ثوٌظَض سكَيك ٍ سمسيط اظ هسيطاى ٍ وبضوٌبى آًْب .
اضظيبثي ًحَُ دبؾرگَيي ادطاسَضّبي ؾبهبًِ ٍ هؿئَليي دبؾرگَيي زض ازاضار فَضيشْبي ثطق ٍ
ًگْجبًي هٌبعك سَظيغ ّوچٌيي اًشربة ٍ هؼطفي ثْشطيٌْب زض دبؾرگَئي ثِ هطزم ٍ هكشطويي .
سْيِ ديف ًَيؽ ثطًبهِ وكيه وبضقٌبؾبى ٍ هسيطاى زض ؾبهبًِ ًبة (. )85121
اًدبم الساهبر الظم خْز ثطگعاضي خلؿبر زض هٌبعك سَظيغ ثوٌظَض ّوبٌّگي زض ًحَُ دبؾرگَيي
هغلَة ثِ قىبيبر هغطٍحِ.
سْيِ آهبض ٍ گعاضقبر اظ اضظيبثي ػولىطز ثب اؾشفبزُ اظ ًطم افعاضّبي هٌبؾت زض ثبًىْبي اعالػبسي
ّوچٌيي ًْگْساضي ٍ ثبيگبًي زض آضقيَ .

 اؾشفبزُ اظ ثطًبهِ ّبي ًطم افعاضي ًَيي زض اًدبم هٌبؾجشط فؼبليشْبي هحَلِ.
 اًدبم ؾبيط ٍظبيف هحَلِ.
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