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 برنامه ریزی و مهندسی معاونت  واحـد سازماني  :   

 ستاد توزیع نیروی برق استان مرکزی محل جغرافيايي :  

 دوم :متنشماره ويرايش 

  98 مهر تاريخ ويرايش متن:

 

 کارگروه تخصصي مشاغلتهيه کننده: 
 حسن رياحي نسبکننده:  تائيد

 معاون منابع انساني

 کننده: محمد اله داد تصويب

 رئيس هيئت مديره و مديرعامل

 

 شركت توزيع نيروي برق استان مركزي

 و دفتر مهندسیواحد زیر مجموعه است: 6شرح زیر است و دارای  به آن و ماوریتهای وظایف  مهندسی و ریزي برنامه معاونتمعرفي:

 طرحها. دفترمجري ، دفترتحقیقات پروژه، و برنامه اطالعات، دفتر کنترل و آوري دفتر فن بودجه، و ریزي دفتر برنامه نظارت،
 شرح رديف

 نظارت و كنترل بر افراد تحت سرپرستي و ارائه راهنمائي هاي الزم و تقسيم كاربين آنها 1

 يشغل فيمرتبط با وظا يياجرا يو مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها نيکامل از قوان يمطالعه و آگاه 2

 مقررات و ضوابط مرتبط يو کنترل الزم به منظور حسن اجرا نظارت 3

 يو نظارت به منظور استفاده مطلوب از منابع و امکانات واحد تحت سرپرست يزير برنامه 4

 شده ينيب شيپ يمحوله در مقاطع زمان يکار و انجام به موقع برنامه ها شرفتيپ قيدق کنترل 5

 شرکت انهيبودجه سال ميو تنظ هيبر ته نظارت 6

 عملکرد معاونت جهت  يابيارز ،يپرسنل تحت سرپرست يآموزش يازسنجيو ن يانسان يروين يزيبرنامه ر ،يتحت سرپرست يواحدها يسازمانده 7

 ينديشده فرآ فيتعر فيانجام کار وفق وظا 8

 شده نييتع يها يو خط مش استيمحوله و س فيوظا ييشرکت در اجرا يواحدها ريو ارتباط موثر با سا يهماهنگ 9

 در حل مسائل و مشکالت ياصول يراه حل ها هيتنگناها و ارا ييبه منظور شناسا يها و عملکرد معاونت تحت سرپرست تيفعال يابيو ارز يبررس 10

 منطبق ريغ تياز هر گونه فعال يريشگيو پ ندهايمرتبط به منظور بهبود فرآ يها تيو فعال ندهايفرآ يو بررس کنترل 11

 يبهره ور شيبه منظور افزا يزشيانگ يها زميمکان جاديو ا يکار معاونت تحت سرپرست طيدر مح يروابط انسان ميبه منظور تحک يزير برنامه 12

 ازيمورد ن يدانش و مهارت ها يمرتبط به منظور ارتقاء و بروز رسان يآموزش يو دوره ها نارهايها، سم شيفعال و مستمر در جلسات، هما مشارکت 13

 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

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

 همکاري در هنگام بروز شرايط اضطراري و حفظ اسناد مهم-6مربوطه 
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-3همكاري و حضور به موقع جهت انجام معاينات دوره اي كارگري-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-مبدامشارکت در تفکيک ضايعات از -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-2لوازم التحرير و ...(و پسماندهاي تر-چوب-يکبار مصرف

 ق و...(مشارکت در صرفه جويي مصرف منابع انرژي)آب و بر-4کاهش رتبه جنبه زيست محيطي مربوطه
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رعايت -3( 5sهمکاري در جهت برقراري نظم و آراستگي در محيط کار)-2مشارکت در سيستم نظام پيشنهادها و ارائه راهکارهاي خالقانه و نوآورانه)نظام پيشنهادها( -1

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

 


