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 دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی

 ریت برق شهرستان شوش مدی  -پنج فراخوان شماره 

ستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی موضوع بخشنامه در راستای ابالغ دخوزستان شرکت توزیع نیروی برق 

های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و وزیر محترم نیرو و ایجاد فرصت  ۱2/۰۳/۱۳۹۹ورخم ۱۰۰/۵۰/۱۳۶۰۳/۹۹ره شما

« شوشیت برق شهرستان مدیر»ای سمت بر گزاری، با لحاظ مجموعه اسناد باالدستی و رعایت مواد قانونی ذیربط،تخصصی خدمت

  د.نمایدعوت به اعالم آمادگی می

  

 1پیوست شماره 

 : شرح وظایف پست 1فرم شماره 

 29/11/99تاریخ :       شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان 

 95680شماره پست :                                                                                                                    شوشعنوان پست: مدیریت توزیع نیروی برق 

 شوشمحل جغرافیایی خدمت :                            زمانی : مدیریت توزیع نیروی برق شوشعنوان واحد سا

 

 شرح وظایف پست :

های موجود به منظور ر و نگهداری تاسیسات( مطابق دستورالعملبرداری )تعمیریزی و نظارت بر امور بهرهبرنامه -

 کنترل ضایعات و پیشگیری از بروز حوادث.

های ایمنی های توزیع برق با استفاده از چك لیستنامهها و آئیننظارت بر رعایت استانداردها ، مقررات ، بخشنامه -

 به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه.

افزارهای مربوطه به منظور افزایش و نرم ها ها در کمترین زمان ممکن با استناد به گزارش خاموشینظارت بر رفع  -

 رضایت مشترکین.

های ایمنی به منظور حفظ سالمت ها و چك لیستنظارت بر اجرای مقررات و اصول ایمنی با استفاده از دستورالعمل -

 افراد و تجهیزات شبکه توزیع.

نحوه فروش و نصب انشعابات و اخذ وجوه مربوطه و نحوه پاسخگوئی به مراجعین به منظور نظارت و کنترل بر  -

 های برق.نامه تکمیلی تعرفهتامین برق متقاضیان و بخشی از منابع مالی مطابق آئین

طار افزارهای مربوطه و اخنظارت، کنترل و پیگیری مستمر در جهت وصول مطالبات از مشترکین با استفاده از نرم -

 به مشترکین بدهکار به منظور تامین بخشی از منابع مالی شرکت توزیع .

 کنترل ولتاژ و خاموشیها به منظور رضایت مشترکین. ها نظارت بر تامین برق مطمئن و مستمر با استناد به گزارش -



حد روابط عمومی رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات و پیشنهادهای مشترکین، متقاضیان و همکاران با همکاری وا -

 به منظور رضایت ذینفعان شبکه. 

برداری علمی از شبکه های توزیع مطابق استانداردهای مربوطه به منظور بهرهنظارت بر تهیه طرحهای جامع شبکه -

 توزیع .

العاتی نظارت بر انجام مکانیزاسیون و بروز نگهداری اطالعات مربوط به شبکه و تاسیسات با استفاده از بانکهای اط -

 به منظور ایجاد بستر اولیه اطالعات شبکه.

ها  افزارهای مربوطه، مشاهده مستقیم گزارشنظارت و کنترل بر عملکرد کلیه واحدهای تابعه با استفاده از نرم -

 واصله، بازرسی اسناد و مدارك به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح امور محوله.

رپرستی و اظهارنظر و ارائه پیشنهاد موثر به منظور تعالی سازمانی براساس ارزیابی عملکرد کارکنان تحت س -

 مدلهای رفتار سازمانی .

شناسائی نارسائیها و کمبودها و ارائه پیشنهادها و نظرات پیشگیرانه اصالحی و پیشگیری جهت رفع آنها به منظور  -

 خصهای پایش فرآیند.ارتقاء مستمر سطح کمی و کیفی فعالیتهای جاری با استفاده از شا

ایجاد هماهنگی با مسئولین محلی و ادارات دولتی به منظور پیشبرد اهداف شرکت از طریق شرکت در جلسات و  -

 ها .پاسخ به نامه

بینی بار مورد نیاز شبکه به منظور خرید از بازار برق با استفاده از منحنی بار روزانه، شرایط جوی و نظارت بر پیش -

 ماعی.مناسبات اجت

سازی گپیگیری کاهش تلفات به منظور پایداری شبکه و بازیافت سرمایه با استفاده از مهندسی مجدد و فرهن -

 عمومی .

های شبکه و ریزی و نظارت بر توسعه و اصالح تاسیسات به منظور برقرسانی به متقاضیان، رفع ناهنجاریبرنامه -

 ایجاد تعدیل بار.

های مرتبط با و شرکت در برنامه (IMSمشارکت فعال در طراحی، استقرار و بروزآوری سیستم مدیریت یکپارچه ) -

 آن .

و رفع هرگونه  (IMSر رعایت کلیه قوانین و دستورالعملهای مرتبط با سیستم یکپارچه مدیریت )نظارت و کنترل ب -

 عدم انطباق مشاهده شده در واحد تحت سرپرستی خود.

ترویج تفکر سیستمی و ایجاد حس تعهد در کلیه کارکنان درخصوص رعایت الزامات سیستم مدیریت یکپارچه  -

(IMS) ارکنان تحت سرپرستی خود به منظور تعمیق و گسترش سیستم مذکور در سطح و اعالم نیازهای آموزشی ک

 شرکت.

 های آموزشی مرتبط با نظر مقام مافوق.شرکت در دوره -

 انجام سایر وظایف مرتبط با شغل. -

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                        شرایط احراز:                                                                                        

 های عمومی و اعتقادی انتصاب بر اساس قوانین مرتبطبرخورداری از صالحیت -

 های تحصیلی مهندسی برق دارا بودن مدرك تحصیلی )حداقل کارشناسی( در یکی از رشته   - 

سال از آن جزء مدیران پایه  و یا عناوین همتراز در  3سال تجربه خدمت قابل قبول که حداقل  6داشتن حداقل  -

 سایر شرکت های توزیع نیروی برق . 



 دارا بودن رابطه استخدامی قرار داد دائم و یا مدت معین )مشخص( -

 متقاضی شاغل در یکی از شرکت های توزیع نیروی برق در سراسر کشور باشد .  -

 درصد کل امتیاز ارزیابی عملکرد در دوسال منتهی به انتصاب.  85حداقل  کسب -

سطح مدیریتی مربوط ) بسته های آموزشی فردی ، مدیریتی ، سالمت ،  –طی کردن دوره های آموزشی الف  -

اختصاصی مدیران ( ابالغی از سوی شرکت توانیر  –شغل ذی ربط ) بسته های شغلی  -عقیدتی و سیاسی( و ب

 (1399بق سهم ساعات ابالغی ساالنه )از مطا

دارا بودن )) گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی(( از کلینیك مدیریت شرکت توانیر از ابتدای  -

 1397سال 

 

 

                                                     شایستگی های عمومی و اختصاصی مورد انتظار :                                                                

 ایهای فردی و اخالق حرفههای شخصیتی، توانمندیویژگی -

 های شرکتها و برنامهتوانایی رهبری و مدیریت و پیگیری مجموعه فعالیت-

 اینگرش راهبردی، تحلیلی و برنامه-

 بینش اقتصادی و تفکر مدیریتی -

 امل و همکاری گروهیمهارت مذاکره، تع-

 تجربه، تخصص و دانش فنی مدیر-

 گیری، نظارت و کنترل(های عمومی مدیریت )سازماندهی، هدایت، تصمیمتوانایی-

 های سازمانیشناخت صنعت و عوامل محیطی و آگاهی-

 

 

 مدارك مورد نیاز: 

 آخرین مدرك تحصیلی  -1

 کپی شناسنامه و کارت ملی  -2

 ینی احکام  کارگز -3

 گواهینامه دوره های آموزشی سطح مدیریتی  -۴

 وانیرای عمومی احراز سمت های مدیریتی از کلینیك مدیریت شرکت تگواهینامه شایستگی ه-5

  2کلیه مدارك و مستندات مورد نیاز در فرم شماره  -6

 

 

 توجه: 

 یر است.پذتکمیل فرم درخواست و ارسال مدارك صرفًا از طریق سایت امکان     •

دهی  ها بر اساس معیارها و امتیاز های متقاضیان توسط اعضای کارگروه بررسی شایستگیارزیابی شایستگی     •

 متقاضیان انجام خواهد گرفت.

از برگزیدگان برای دعوت به جلسه مصاحبه، درخواست خواهد شد بدواً برنامه پیشنهادی خود را تنظیم و ارائه      •

 نمایند.



ی را برای شرکت توزیع گونه تعهدت درخواست و طی فرایند ارزیابی متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچثب     •

 ایجاد نخواهد کرد.نیروی برق خوزستان 

 

  

  

 


