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امور ديسپاچينگ شركت براي امور ديسپاچينگ شركت براي امور ديسپاچينگ شركت براي امور ديسپاچينگ شركت براي     هدف از تهيه اين دستورالعمل تشريح وظايف مسئول كشيك در حوزه مديريت عامل وهدف از تهيه اين دستورالعمل تشريح وظايف مسئول كشيك در حوزه مديريت عامل وهدف از تهيه اين دستورالعمل تشريح وظايف مسئول كشيك در حوزه مديريت عامل وهدف از تهيه اين دستورالعمل تشريح وظايف مسئول كشيك در حوزه مديريت عامل و

ها و حوادث و ها و حوادث و ها و حوادث و ها و حوادث و     رساني به مشتركين تحت پوشش شركت، رسيدگي و رفع به موقع خاموشيرساني به مشتركين تحت پوشش شركت، رسيدگي و رفع به موقع خاموشيرساني به مشتركين تحت پوشش شركت، رسيدگي و رفع به موقع خاموشيرساني به مشتركين تحت پوشش شركت، رسيدگي و رفع به موقع خاموشي    حفظ و پايداري خدمات برقحفظ و پايداري خدمات برقحفظ و پايداري خدمات برقحفظ و پايداري خدمات برق

        ....باشدباشدباشدباشد        از منابع شركت مياز منابع شركت مياز منابع شركت مياز منابع شركت ميحفاظت و نگهداري حفاظت و نگهداري حفاظت و نگهداري حفاظت و نگهداري 

  

        ::::كاربردكاربردكاربردكاربرد        دامنهدامنهدامنهدامنه    ----2222

        ))))دفتر مدير عاملدفتر مدير عاملدفتر مدير عاملدفتر مدير عامل((((حوزه مديريت حوزه مديريت حوزه مديريت حوزه مديريت     ----

        ) ) ) ) امور ديسپاچينگ و فوريت هاي برقامور ديسپاچينگ و فوريت هاي برقامور ديسپاچينگ و فوريت هاي برقامور ديسپاچينگ و فوريت هاي برق    ----معاونت بهره برداري و ديسپاچينگمعاونت بهره برداري و ديسپاچينگمعاونت بهره برداري و ديسپاچينگمعاونت بهره برداري و ديسپاچينگ((((حوزه كارشناسان حوزه كارشناسان حوزه كارشناسان حوزه كارشناسان     ----

        ::::    و عالئمو عالئمو عالئمو عالئم        ، مفاهيم، مفاهيم، مفاهيم، مفاهيم        تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف    ----3333

ت مقرر در محـل كشـيك   ت مقرر در محـل كشـيك   ت مقرر در محـل كشـيك   ت مقرر در محـل كشـيك   منظور فردي است كه مطابق با ليست كشيك ماهانه در روز و ساعمنظور فردي است كه مطابق با ليست كشيك ماهانه در روز و ساعمنظور فردي است كه مطابق با ليست كشيك ماهانه در روز و ساعمنظور فردي است كه مطابق با ليست كشيك ماهانه در روز و ساع:  :  :  :  مدير كشيكمدير كشيكمدير كشيكمدير كشيك

        ....عمل خواهد كردعمل خواهد كردعمل خواهد كردعمل خواهد كرد    در حوزه مديريتدر حوزه مديريتدر حوزه مديريتدر حوزه مديريت    محولهمحولهمحولهمحوله    برابر با شرح وظايفبرابر با شرح وظايفبرابر با شرح وظايفبرابر با شرح وظايف

    منظور فردي است كه مطابق با ليست كشيك ماهانه در روز و ساعت مقرر در محل كشيكمنظور فردي است كه مطابق با ليست كشيك ماهانه در روز و ساعت مقرر در محل كشيكمنظور فردي است كه مطابق با ليست كشيك ماهانه در روز و ساعت مقرر در محل كشيكمنظور فردي است كه مطابق با ليست كشيك ماهانه در روز و ساعت مقرر در محل كشيك    ::::كارشناس كشيككارشناس كشيككارشناس كشيككارشناس كشيك

        ....برابر با شرح وظايف محوله در حوزه ديسپاچينگ عمل خواهد كردبرابر با شرح وظايف محوله در حوزه ديسپاچينگ عمل خواهد كردبرابر با شرح وظايف محوله در حوزه ديسپاچينگ عمل خواهد كردبرابر با شرح وظايف محوله در حوزه ديسپاچينگ عمل خواهد كرد

        

        ::::شرح وظايفشرح وظايفشرح وظايفشرح وظايف     - - - - 3333

        

        ::::در حوزه مديريت عامل در حوزه مديريت عامل در حوزه مديريت عامل در حوزه مديريت عامل      -

مدير كشيك در چارچوب اختيارات تعريف شده و در جهت سياستها و استراتژيهاي شركت توزيع نيروي برق مدير كشيك در چارچوب اختيارات تعريف شده و در جهت سياستها و استراتژيهاي شركت توزيع نيروي برق مدير كشيك در چارچوب اختيارات تعريف شده و در جهت سياستها و استراتژيهاي شركت توزيع نيروي برق مدير كشيك در چارچوب اختيارات تعريف شده و در جهت سياستها و استراتژيهاي شركت توزيع نيروي برق  •

    14141414////30303030روزهاي پنج شنبه از ساعت روزهاي پنج شنبه از ساعت روزهاي پنج شنبه از ساعت روزهاي پنج شنبه از ساعت ( ( ( ( استان مازندران مأموريت دارد تا در روزها و ساعات غير اداري و تعطيل استان مازندران مأموريت دارد تا در روزها و ساعات غير اداري و تعطيل استان مازندران مأموريت دارد تا در روزها و ساعات غير اداري و تعطيل استان مازندران مأموريت دارد تا در روزها و ساعات غير اداري و تعطيل 

بر كليه عمليات مربوط به بر كليه عمليات مربوط به بر كليه عمليات مربوط به بر كليه عمليات مربوط به ) ) ) ) 21212121لي لي لي لي اااا    14141414////30303030و عصرها از ساعت و عصرها از ساعت و عصرها از ساعت و عصرها از ساعت     14141414////30303030صبح  الي صبح  الي صبح  الي صبح  الي     8888و روزهاي تعطيل از و روزهاي تعطيل از و روزهاي تعطيل از و روزهاي تعطيل از     21212121الي الي الي الي 

تمام امورها و بخشهاي تابعه شامل سازمانهاي عملياتي ستادي و پشتيباني در محدوده تحت پوشش شركت را تمام امورها و بخشهاي تابعه شامل سازمانهاي عملياتي ستادي و پشتيباني در محدوده تحت پوشش شركت را تمام امورها و بخشهاي تابعه شامل سازمانهاي عملياتي ستادي و پشتيباني در محدوده تحت پوشش شركت را تمام امورها و بخشهاي تابعه شامل سازمانهاي عملياتي ستادي و پشتيباني در محدوده تحت پوشش شركت را 

نظارت كرده و پايداري عمليات، رفع خاموشيها، تأمين نيازها، ارتباطات دروني و خارج از سازمان را هدايت و نظارت كرده و پايداري عمليات، رفع خاموشيها، تأمين نيازها، ارتباطات دروني و خارج از سازمان را هدايت و نظارت كرده و پايداري عمليات، رفع خاموشيها، تأمين نيازها، ارتباطات دروني و خارج از سازمان را هدايت و نظارت كرده و پايداري عمليات، رفع خاموشيها، تأمين نيازها، ارتباطات دروني و خارج از سازمان را هدايت و 

        ....سرپرستي نمايدسرپرستي نمايدسرپرستي نمايدسرپرستي نمايد
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ت دارد تا در اوقات كشيك به عنوان جانشين مديريت عامل شركت در تمام امورهاو ت دارد تا در اوقات كشيك به عنوان جانشين مديريت عامل شركت در تمام امورهاو ت دارد تا در اوقات كشيك به عنوان جانشين مديريت عامل شركت در تمام امورهاو ت دارد تا در اوقات كشيك به عنوان جانشين مديريت عامل شركت در تمام امورهاو مدير كشيك مأموريمدير كشيك مأموريمدير كشيك مأموريمدير كشيك مأموري •

بخشهاي تحت پوشش شركت كليه امور و مسائل فوق را سرپرستي كرده و از صحت انجام تمامي عمليات بخشهاي تحت پوشش شركت كليه امور و مسائل فوق را سرپرستي كرده و از صحت انجام تمامي عمليات بخشهاي تحت پوشش شركت كليه امور و مسائل فوق را سرپرستي كرده و از صحت انجام تمامي عمليات بخشهاي تحت پوشش شركت كليه امور و مسائل فوق را سرپرستي كرده و از صحت انجام تمامي عمليات 

        ....اطمينان حاصل نمايداطمينان حاصل نمايداطمينان حاصل نمايداطمينان حاصل نمايد

        ....حضور دقيق، به موقع و كامل در محل كشيك مطابق برنامه اعالم شدهحضور دقيق، به موقع و كامل در محل كشيك مطابق برنامه اعالم شدهحضور دقيق، به موقع و كامل در محل كشيك مطابق برنامه اعالم شدهحضور دقيق، به موقع و كامل در محل كشيك مطابق برنامه اعالم شده     •

/ / / / به دفتر كشيك مديريتبه دفتر كشيك مديريتبه دفتر كشيك مديريتبه دفتر كشيك مديريت) ) ) ) انداندانداند    خاموشيهايي كه هنوز رفع نشدهخاموشيهايي كه هنوز رفع نشدهخاموشيهايي كه هنوز رفع نشدهخاموشيهايي كه هنوز رفع نشده( ( ( ( ا و اطالعاتي كه از ساعات قبل ا و اطالعاتي كه از ساعات قبل ا و اطالعاتي كه از ساعات قبل ا و اطالعاتي كه از ساعات قبل بررسي گزارشهبررسي گزارشهبررسي گزارشهبررسي گزارشه     •

        ....ديسپاچينگ ارسال گرديده به منظور آگاهي از مسائل و موارد الزم در شروع كارديسپاچينگ ارسال گرديده به منظور آگاهي از مسائل و موارد الزم در شروع كارديسپاچينگ ارسال گرديده به منظور آگاهي از مسائل و موارد الزم در شروع كارديسپاچينگ ارسال گرديده به منظور آگاهي از مسائل و موارد الزم در شروع كار

برداري در برداري در برداري در برداري در     تماس مستمر با كشيك امور ديسپاچينگ شركت به منظور كسب آخرين اخبار مربوط به عمليات بهرهتماس مستمر با كشيك امور ديسپاچينگ شركت به منظور كسب آخرين اخبار مربوط به عمليات بهرهتماس مستمر با كشيك امور ديسپاچينگ شركت به منظور كسب آخرين اخبار مربوط به عمليات بهرهتماس مستمر با كشيك امور ديسپاچينگ شركت به منظور كسب آخرين اخبار مربوط به عمليات بهره     •

        ....    20kvكه توزيع كه توزيع كه توزيع كه توزيع شبشبشبشب

حصول اطمينان از حضور مسئولين كشيك در امورها و امور ديسپاچينگ و انبار و نقليه وشركت و اخذ حداقل حصول اطمينان از حضور مسئولين كشيك در امورها و امور ديسپاچينگ و انبار و نقليه وشركت و اخذ حداقل حصول اطمينان از حضور مسئولين كشيك در امورها و امور ديسپاچينگ و انبار و نقليه وشركت و اخذ حداقل حصول اطمينان از حضور مسئولين كشيك در امورها و امور ديسپاچينگ و انبار و نقليه وشركت و اخذ حداقل      •

        ....دو گزارش از وضعيت آنان در زمان كشيكدو گزارش از وضعيت آنان در زمان كشيكدو گزارش از وضعيت آنان در زمان كشيكدو گزارش از وضعيت آنان در زمان كشيك

بررسي گزارشهاي مربوط به وقوع خاموشيهاي طوالني يا هر گونه اتفاق مشابه ديگر در شبكه توزيع به منظور بررسي گزارشهاي مربوط به وقوع خاموشيهاي طوالني يا هر گونه اتفاق مشابه ديگر در شبكه توزيع به منظور بررسي گزارشهاي مربوط به وقوع خاموشيهاي طوالني يا هر گونه اتفاق مشابه ديگر در شبكه توزيع به منظور بررسي گزارشهاي مربوط به وقوع خاموشيهاي طوالني يا هر گونه اتفاق مشابه ديگر در شبكه توزيع به منظور      •

        ....در مورد برخورد با آن و درج در دفتر كشيك در مورد برخورد با آن و درج در دفتر كشيك در مورد برخورد با آن و درج در دفتر كشيك در مورد برخورد با آن و درج در دفتر كشيك     اخذ تصميماخذ تصميماخذ تصميماخذ تصميم

بررسي گزارشهاي مربوط به مسائل عمومي در ساعات غير اداري به منظور رسيدگي و اقدام الزم در حد بررسي گزارشهاي مربوط به مسائل عمومي در ساعات غير اداري به منظور رسيدگي و اقدام الزم در حد بررسي گزارشهاي مربوط به مسائل عمومي در ساعات غير اداري به منظور رسيدگي و اقدام الزم در حد بررسي گزارشهاي مربوط به مسائل عمومي در ساعات غير اداري به منظور رسيدگي و اقدام الزم در حد      •

        ))))انبارهاانبارهاانبارهاانبارها    - - - - وضعيت و نگهباني شركتوضعيت و نگهباني شركتوضعيت و نگهباني شركتوضعيت و نگهباني شركت( ( ( ( اختيارات تعيين شده اختيارات تعيين شده اختيارات تعيين شده اختيارات تعيين شده 

شده از سوي امورها به منظور شده از سوي امورها به منظور شده از سوي امورها به منظور شده از سوي امورها به منظور گيري در خصوص مقابله با خاموشيهاي طوالني و اتفاقات مشابه اعالم گيري در خصوص مقابله با خاموشيهاي طوالني و اتفاقات مشابه اعالم گيري در خصوص مقابله با خاموشيهاي طوالني و اتفاقات مشابه اعالم گيري در خصوص مقابله با خاموشيهاي طوالني و اتفاقات مشابه اعالم         تصميمتصميمتصميمتصميم     •

        ....رفع خاموشي در اسرع وقترفع خاموشي در اسرع وقترفع خاموشي در اسرع وقترفع خاموشي در اسرع وقت

آگاهي كامل از امكانات و توانائي شركتهاي توزيع در زمان كشيك به منظور استفاده از آنها براي مقابله با آگاهي كامل از امكانات و توانائي شركتهاي توزيع در زمان كشيك به منظور استفاده از آنها براي مقابله با آگاهي كامل از امكانات و توانائي شركتهاي توزيع در زمان كشيك به منظور استفاده از آنها براي مقابله با آگاهي كامل از امكانات و توانائي شركتهاي توزيع در زمان كشيك به منظور استفاده از آنها براي مقابله با      •

        ....خاموشيها و اتفاقات اعالم شده در شرايط بحرانيخاموشيها و اتفاقات اعالم شده در شرايط بحرانيخاموشيها و اتفاقات اعالم شده در شرايط بحرانيخاموشيها و اتفاقات اعالم شده در شرايط بحراني

آالت از امورهاي توزيع به محل وقوع آالت از امورهاي توزيع به محل وقوع آالت از امورهاي توزيع به محل وقوع آالت از امورهاي توزيع به محل وقوع     ينينينينصدور دستور اعزام نيروهاي كمكي شامل كادر فني، تجهيزات و ماشصدور دستور اعزام نيروهاي كمكي شامل كادر فني، تجهيزات و ماشصدور دستور اعزام نيروهاي كمكي شامل كادر فني، تجهيزات و ماشصدور دستور اعزام نيروهاي كمكي شامل كادر فني، تجهيزات و ماش     •

حوادث يا خاموشيهاي اعالم شده در صورت نياز به منظور مقابله سريع با حوادث و رفع خاموشي در كمترين حوادث يا خاموشيهاي اعالم شده در صورت نياز به منظور مقابله سريع با حوادث و رفع خاموشي در كمترين حوادث يا خاموشيهاي اعالم شده در صورت نياز به منظور مقابله سريع با حوادث و رفع خاموشي در كمترين حوادث يا خاموشيهاي اعالم شده در صورت نياز به منظور مقابله سريع با حوادث و رفع خاموشي در كمترين 

        ....زمانزمانزمانزمان

اخذ گزارش مستمر از عمليات اجرائي مقابله با خاموشي يا حوادث و اتفاقات در تمام طول كار به منظور اخذ گزارش مستمر از عمليات اجرائي مقابله با خاموشي يا حوادث و اتفاقات در تمام طول كار به منظور اخذ گزارش مستمر از عمليات اجرائي مقابله با خاموشي يا حوادث و اتفاقات در تمام طول كار به منظور اخذ گزارش مستمر از عمليات اجرائي مقابله با خاموشي يا حوادث و اتفاقات در تمام طول كار به منظور      •

        ....مليات و موثر بودن آنمليات و موثر بودن آنمليات و موثر بودن آنمليات و موثر بودن آنحصور اطمينان از ادامه عحصور اطمينان از ادامه عحصور اطمينان از ادامه عحصور اطمينان از ادامه ع

هاي عملياتي با استفاده از امكانات موجود در سطح شركت به منظور هاي عملياتي با استفاده از امكانات موجود در سطح شركت به منظور هاي عملياتي با استفاده از امكانات موجود در سطح شركت به منظور هاي عملياتي با استفاده از امكانات موجود در سطح شركت به منظور     تخصيص منابع مورد نياز براي گروهتخصيص منابع مورد نياز براي گروهتخصيص منابع مورد نياز براي گروهتخصيص منابع مورد نياز براي گروه     •

        ....جلوگيري از توقف عملياتجلوگيري از توقف عملياتجلوگيري از توقف عملياتجلوگيري از توقف عمليات

        

 توانائي و مهارتها توانائي و مهارتها توانائي و مهارتها توانائي و مهارتها      - - - - 4444
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مهارتهاي مهارتهاي مهارتهاي مهارتهاي مدير كشيك جهت انجام وظايف محوله و پاسخگوئي به مسئوليتهاي تعيين شده الزم است حداقل توانائيها و مدير كشيك جهت انجام وظايف محوله و پاسخگوئي به مسئوليتهاي تعيين شده الزم است حداقل توانائيها و مدير كشيك جهت انجام وظايف محوله و پاسخگوئي به مسئوليتهاي تعيين شده الزم است حداقل توانائيها و مدير كشيك جهت انجام وظايف محوله و پاسخگوئي به مسئوليتهاي تعيين شده الزم است حداقل توانائيها و 

        ::::زير را دارا باشدزير را دارا باشدزير را دارا باشدزير را دارا باشد

 ....برداري از شبكه توزيع نيروي برقبرداري از شبكه توزيع نيروي برقبرداري از شبكه توزيع نيروي برقبرداري از شبكه توزيع نيروي برق    آشنايي با امور فني و تخصصي مربوط به بهرهآشنايي با امور فني و تخصصي مربوط به بهرهآشنايي با امور فني و تخصصي مربوط به بهرهآشنايي با امور فني و تخصصي مربوط به بهره •

 ....هاي عملياتي در زمان كشيك خودهاي عملياتي در زمان كشيك خودهاي عملياتي در زمان كشيك خودهاي عملياتي در زمان كشيك خود    توانائي رفع اشكال و ابهام احتمالي براي گروهتوانائي رفع اشكال و ابهام احتمالي براي گروهتوانائي رفع اشكال و ابهام احتمالي براي گروهتوانائي رفع اشكال و ابهام احتمالي براي گروه •

ق استان مازندران و ق استان مازندران و ق استان مازندران و ق استان مازندران و هاي حاكم بر مأموريت شركت برهاي حاكم بر مأموريت شركت برهاي حاكم بر مأموريت شركت برهاي حاكم بر مأموريت شركت بر    ها و بخشنامهها و بخشنامهها و بخشنامهها و بخشنامه    نامهنامهنامهنامه    اشراف و تسلط بر مقررات، قوانين، آئيناشراف و تسلط بر مقررات، قوانين، آئيناشراف و تسلط بر مقررات، قوانين، آئيناشراف و تسلط بر مقررات، قوانين، آئين •

 ....آخرين تغييرات و اصالحات انجام شدهآخرين تغييرات و اصالحات انجام شدهآخرين تغييرات و اصالحات انجام شدهآخرين تغييرات و اصالحات انجام شده

 ....هاي شركتهاي شركتهاي شركتهاي شركت        آشنائي و تسلط بر خط مشي، اهداف ، استراتژيها و برنامهآشنائي و تسلط بر خط مشي، اهداف ، استراتژيها و برنامهآشنائي و تسلط بر خط مشي، اهداف ، استراتژيها و برنامهآشنائي و تسلط بر خط مشي، اهداف ، استراتژيها و برنامه •

اين آشنائي در حد نياز اين آشنائي در حد نياز اين آشنائي در حد نياز اين آشنائي در حد نياز ( ( ( ( آشنائي بر قوانين و مقررات جاري كشوري و اداري حاكم بر سازمانهاي دولتي و غيردولتي آشنائي بر قوانين و مقررات جاري كشوري و اداري حاكم بر سازمانهاي دولتي و غيردولتي آشنائي بر قوانين و مقررات جاري كشوري و اداري حاكم بر سازمانهاي دولتي و غيردولتي آشنائي بر قوانين و مقررات جاري كشوري و اداري حاكم بر سازمانهاي دولتي و غيردولتي  •

 ).).).).باشدباشدباشدباشد    ميميميمي

 ....ران و توانائي بكارگيري اين اصول در شرايط بحرانيران و توانائي بكارگيري اين اصول در شرايط بحرانيران و توانائي بكارگيري اين اصول در شرايط بحرانيران و توانائي بكارگيري اين اصول در شرايط بحرانيآشنائي با اصول مديريت بحآشنائي با اصول مديريت بحآشنائي با اصول مديريت بحآشنائي با اصول مديريت بح •

 ....توانائي انتقال مفاهيم به صورت گزارشهاي مكتوب يا شفاهيتوانائي انتقال مفاهيم به صورت گزارشهاي مكتوب يا شفاهيتوانائي انتقال مفاهيم به صورت گزارشهاي مكتوب يا شفاهيتوانائي انتقال مفاهيم به صورت گزارشهاي مكتوب يا شفاهي •

 ....تسلط اعتماد به نفس، متانت و شكيبائي در مقابل مشكالت و حوادث و بحرانهاي احتماليتسلط اعتماد به نفس، متانت و شكيبائي در مقابل مشكالت و حوادث و بحرانهاي احتماليتسلط اعتماد به نفس، متانت و شكيبائي در مقابل مشكالت و حوادث و بحرانهاي احتماليتسلط اعتماد به نفس، متانت و شكيبائي در مقابل مشكالت و حوادث و بحرانهاي احتمالي •

 ....ريزي سريع در شرايط حساسريزي سريع در شرايط حساسريزي سريع در شرايط حساسريزي سريع در شرايط حساس    توانائي رهبري و هدايت نيروي انساني و برنامهتوانائي رهبري و هدايت نيروي انساني و برنامهتوانائي رهبري و هدايت نيروي انساني و برنامهتوانائي رهبري و هدايت نيروي انساني و برنامه •

 گيري و تخصيص منابع براي مقابله با حوادث و بحرانها گيري و تخصيص منابع براي مقابله با حوادث و بحرانها گيري و تخصيص منابع براي مقابله با حوادث و بحرانها گيري و تخصيص منابع براي مقابله با حوادث و بحرانها     توانائي تصميمتوانائي تصميمتوانائي تصميمتوانائي تصميم •

 ....توانايي و تسلط بر امور محوله و پاسخگوئي به مسئوليتها در چهارچوب مقررات شركتتوانايي و تسلط بر امور محوله و پاسخگوئي به مسئوليتها در چهارچوب مقررات شركتتوانايي و تسلط بر امور محوله و پاسخگوئي به مسئوليتها در چهارچوب مقررات شركتتوانايي و تسلط بر امور محوله و پاسخگوئي به مسئوليتها در چهارچوب مقررات شركت •

        

 

        حوزه ديسپاچينگحوزه ديسپاچينگحوزه ديسپاچينگحوزه ديسپاچينگدردردردر -

        

استان استان استان استان كارشناس كشيك در چارچوب اختيارات تعريف شده و در جهت سياستها و استراتژيهاي شركت توزيع نيروي برق كارشناس كشيك در چارچوب اختيارات تعريف شده و در جهت سياستها و استراتژيهاي شركت توزيع نيروي برق كارشناس كشيك در چارچوب اختيارات تعريف شده و در جهت سياستها و استراتژيهاي شركت توزيع نيروي برق كارشناس كشيك در چارچوب اختيارات تعريف شده و در جهت سياستها و استراتژيهاي شركت توزيع نيروي برق 

و و و و     21212121الي الي الي الي     14141414////30303030روزهاي غير تعطيل از ساعت روزهاي غير تعطيل از ساعت روزهاي غير تعطيل از ساعت روزهاي غير تعطيل از ساعت ( ( ( ( مازندران مأموريت دارد تا در روزها و ساعات غير اداري و تعطيل مازندران مأموريت دارد تا در روزها و ساعات غير اداري و تعطيل مازندران مأموريت دارد تا در روزها و ساعات غير اداري و تعطيل مازندران مأموريت دارد تا در روزها و ساعات غير اداري و تعطيل 

حضور يافته  و بر حضور يافته  و بر حضور يافته  و بر حضور يافته  و بر ديسپاچينگ ديسپاچينگ ديسپاچينگ ديسپاچينگ در امور در امور در امور در امور ) ) ) ) 21212121الي الي الي الي     14141414////30303030و عصرها از ساعت و عصرها از ساعت و عصرها از ساعت و عصرها از ساعت     14141414////30303030صبح  الي صبح  الي صبح  الي صبح  الي     8888روزهاي تعطيل از روزهاي تعطيل از روزهاي تعطيل از روزهاي تعطيل از 

        ....اقدام نماييداقدام نماييداقدام نماييداقدام نماييد    پايداري عمليات، رفع خاموشيها، تأمين نيازها نظارت وپايداري عمليات، رفع خاموشيها، تأمين نيازها نظارت وپايداري عمليات، رفع خاموشيها، تأمين نيازها نظارت وپايداري عمليات، رفع خاموشيها، تأمين نيازها نظارت و

        

        

سيم از طريق مسئول سيم از طريق مسئول سيم از طريق مسئول سيم از طريق مسئول     كارشناس كشيك ديسپاچينگ درمحلي استقرار يابند كه دسترسي به تلفن حوادث و بيكارشناس كشيك ديسپاچينگ درمحلي استقرار يابند كه دسترسي به تلفن حوادث و بيكارشناس كشيك ديسپاچينگ درمحلي استقرار يابند كه دسترسي به تلفن حوادث و بيكارشناس كشيك ديسپاچينگ درمحلي استقرار يابند كه دسترسي به تلفن حوادث و بي •

        ....باشدباشدباشدباشد        با آنها وجود داشته باشد كه بهترين محل اطاق مركز كنترل ميبا آنها وجود داشته باشد كه بهترين محل اطاق مركز كنترل ميبا آنها وجود داشته باشد كه بهترين محل اطاق مركز كنترل ميبا آنها وجود داشته باشد كه بهترين محل اطاق مركز كنترل مي) ) ) ) حوزه مديريت عاملحوزه مديريت عاملحوزه مديريت عاملحوزه مديريت عامل((((كشيك شركتكشيك شركتكشيك شركتكشيك شركت
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ستي محل كشيك را ترك نمايد و موظف است ستي محل كشيك را ترك نمايد و موظف است ستي محل كشيك را ترك نمايد و موظف است ستي محل كشيك را ترك نمايد و موظف است مسئول كشيك ديسپاچينگ بدون اطالع اپراتور مركز كنترل  نبايمسئول كشيك ديسپاچينگ بدون اطالع اپراتور مركز كنترل  نبايمسئول كشيك ديسپاچينگ بدون اطالع اپراتور مركز كنترل  نبايمسئول كشيك ديسپاچينگ بدون اطالع اپراتور مركز كنترل  نباي •

در ابتدا و انتهاي وقت كشيك حضور خود را به مسئول اپراتور مركز كنترل  اعالم نمايد كه عدم اطالع به منزله در ابتدا و انتهاي وقت كشيك حضور خود را به مسئول اپراتور مركز كنترل  اعالم نمايد كه عدم اطالع به منزله در ابتدا و انتهاي وقت كشيك حضور خود را به مسئول اپراتور مركز كنترل  اعالم نمايد كه عدم اطالع به منزله در ابتدا و انتهاي وقت كشيك حضور خود را به مسئول اپراتور مركز كنترل  اعالم نمايد كه عدم اطالع به منزله 

 ....غيبت و عدم حضور تلقي خواهد شدغيبت و عدم حضور تلقي خواهد شدغيبت و عدم حضور تلقي خواهد شدغيبت و عدم حضور تلقي خواهد شد

عمده عمده عمده عمده در زمان اجراي كشيك ،ديسپاچر مستقر در امور ديسپاچينگ بايستي اتفاقاتي را كه موجب خاموشي در زمان اجراي كشيك ،ديسپاچر مستقر در امور ديسپاچينگ بايستي اتفاقاتي را كه موجب خاموشي در زمان اجراي كشيك ،ديسپاچر مستقر در امور ديسپاچينگ بايستي اتفاقاتي را كه موجب خاموشي در زمان اجراي كشيك ،ديسپاچر مستقر در امور ديسپاچينگ بايستي اتفاقاتي را كه موجب خاموشي  •

كيلوولت در روزهاي غير تعطيل به مدير ديسپاچينگ و كيلوولت در روزهاي غير تعطيل به مدير ديسپاچينگ و كيلوولت در روزهاي غير تعطيل به مدير ديسپاچينگ و كيلوولت در روزهاي غير تعطيل به مدير ديسپاچينگ و 20202020گرديده است نظير قطعيها و يا سرقت تأسيسات شبكه گرديده است نظير قطعيها و يا سرقت تأسيسات شبكه گرديده است نظير قطعيها و يا سرقت تأسيسات شبكه گرديده است نظير قطعيها و يا سرقت تأسيسات شبكه 

بجز موارديكه با مانور از بروز خاموشي جلوگيري شده بجز موارديكه با مانور از بروز خاموشي جلوگيري شده بجز موارديكه با مانور از بروز خاموشي جلوگيري شده بجز موارديكه با مانور از بروز خاموشي جلوگيري شده ( ( ( ( در روزهاي تعطيل به مدير كشيك شركت اعالم نموده در روزهاي تعطيل به مدير كشيك شركت اعالم نموده در روزهاي تعطيل به مدير كشيك شركت اعالم نموده در روزهاي تعطيل به مدير كشيك شركت اعالم نموده 

 ....و سوابق را بصورت مكتوب نگهداري نمايدو سوابق را بصورت مكتوب نگهداري نمايدو سوابق را بصورت مكتوب نگهداري نمايدو سوابق را بصورت مكتوب نگهداري نمايد) ) ) ) استاستاستاست

هاي عمده كه در اثر سوختن ترانس و يا هاي عمده كه در اثر سوختن ترانس و يا هاي عمده كه در اثر سوختن ترانس و يا هاي عمده كه در اثر سوختن ترانس و يا     شيك كارشناس كشيك ديسپاچينگ بايستي خاموشيشيك كارشناس كشيك ديسپاچينگ بايستي خاموشيشيك كارشناس كشيك ديسپاچينگ بايستي خاموشيشيك كارشناس كشيك ديسپاچينگ بايستي خاموشيدر زمان اجراي كدر زمان اجراي كدر زمان اجراي كدر زمان اجراي ك •

اتصالي كابل و يا تير شكستگي و يا سرقت تأسيسات شبكه فشارمتوسط و فشار ضعيف در همان روز بوجود اتصالي كابل و يا تير شكستگي و يا سرقت تأسيسات شبكه فشارمتوسط و فشار ضعيف در همان روز بوجود اتصالي كابل و يا تير شكستگي و يا سرقت تأسيسات شبكه فشارمتوسط و فشار ضعيف در همان روز بوجود اتصالي كابل و يا تير شكستگي و يا سرقت تأسيسات شبكه فشارمتوسط و فشار ضعيف در همان روز بوجود 

سپاچينگ و در سپاچينگ و در سپاچينگ و در سپاچينگ و در آمده و امكان رفع آن را با انجام مانور نداشته،را در روزهاي غير تعطيل به  به اطالع مدير ديآمده و امكان رفع آن را با انجام مانور نداشته،را در روزهاي غير تعطيل به  به اطالع مدير ديآمده و امكان رفع آن را با انجام مانور نداشته،را در روزهاي غير تعطيل به  به اطالع مدير ديآمده و امكان رفع آن را با انجام مانور نداشته،را در روزهاي غير تعطيل به  به اطالع مدير دي

 ....اعالم نمايداعالم نمايداعالم نمايداعالم نمايد) ) ) ) حوزه مديريت عاملحوزه مديريت عاملحوزه مديريت عاملحوزه مديريت عامل((((روزهاي تعطيل به مدير كشيك شركت روزهاي تعطيل به مدير كشيك شركت روزهاي تعطيل به مدير كشيك شركت روزهاي تعطيل به مدير كشيك شركت 

بايستي گزارشات مذكور را ضمن اطالع رساني به مكانهاي در نظر گرفته بر بايستي گزارشات مذكور را ضمن اطالع رساني به مكانهاي در نظر گرفته بر بايستي گزارشات مذكور را ضمن اطالع رساني به مكانهاي در نظر گرفته بر بايستي گزارشات مذكور را ضمن اطالع رساني به مكانهاي در نظر گرفته بر         كارشناس كشيك ديسپاچينگ ميكارشناس كشيك ديسپاچينگ ميكارشناس كشيك ديسپاچينگ ميكارشناس كشيك ديسپاچينگ مي •

 . . . . نظارت نمايدنظارت نمايدنظارت نمايدنظارت نمايد    121121121121ثبت دقيق اين قطعي ها در نرم افزارثبت دقيق اين قطعي ها در نرم افزارثبت دقيق اين قطعي ها در نرم افزارثبت دقيق اين قطعي ها در نرم افزار

ده در نرم افزار را از بابت زمان قطع و رفع آن وهمچنين بار قطع ده در نرم افزار را از بابت زمان قطع و رفع آن وهمچنين بار قطع ده در نرم افزار را از بابت زمان قطع و رفع آن وهمچنين بار قطع ده در نرم افزار را از بابت زمان قطع و رفع آن وهمچنين بار قطع كارشناس كشيك بايستي خاموشيهاي ثبت شكارشناس كشيك بايستي خاموشيهاي ثبت شكارشناس كشيك بايستي خاموشيهاي ثبت شكارشناس كشيك بايستي خاموشيهاي ثبت ش •

 ....شده  چك نموده و مغايرتها را به مدير ديسپاچينگ بصورت مكتوب اعالم نمايدشده  چك نموده و مغايرتها را به مدير ديسپاچينگ بصورت مكتوب اعالم نمايدشده  چك نموده و مغايرتها را به مدير ديسپاچينگ بصورت مكتوب اعالم نمايدشده  چك نموده و مغايرتها را به مدير ديسپاچينگ بصورت مكتوب اعالم نمايد

 ....امورها نظارت نمايدامورها نظارت نمايدامورها نظارت نمايدامورها نظارت نمايد    121121121121كارشناس كشيك بصورت راندم بر عملكرد كارشناس كشيك بصورت راندم بر عملكرد كارشناس كشيك بصورت راندم بر عملكرد كارشناس كشيك بصورت راندم بر عملكرد  •

 ....نحوه آماده بودن را ارزيابي نمايدنحوه آماده بودن را ارزيابي نمايدنحوه آماده بودن را ارزيابي نمايدنحوه آماده بودن را ارزيابي نمايدكارشناس كشيك بصورت راندم با افراد آنكال بگير امور و بخش ارتباط و كارشناس كشيك بصورت راندم با افراد آنكال بگير امور و بخش ارتباط و كارشناس كشيك بصورت راندم با افراد آنكال بگير امور و بخش ارتباط و كارشناس كشيك بصورت راندم با افراد آنكال بگير امور و بخش ارتباط و  •

كارشناس كشيك در صورت وقوع هر حادثه جاني از بابت ايمني در شبكه همزمان به مدير ديسپاچينگ ،معاون كارشناس كشيك در صورت وقوع هر حادثه جاني از بابت ايمني در شبكه همزمان به مدير ديسپاچينگ ،معاون كارشناس كشيك در صورت وقوع هر حادثه جاني از بابت ايمني در شبكه همزمان به مدير ديسپاچينگ ،معاون كارشناس كشيك در صورت وقوع هر حادثه جاني از بابت ايمني در شبكه همزمان به مدير ديسپاچينگ ،معاون  •

 ....بهره برداري و مدير دفتر ايمني اطالع رساني نمايدبهره برداري و مدير دفتر ايمني اطالع رساني نمايدبهره برداري و مدير دفتر ايمني اطالع رساني نمايدبهره برداري و مدير دفتر ايمني اطالع رساني نمايد

ودر روزهاي ودر روزهاي ودر روزهاي ودر روزهاي كارشناس كشيك بايستي در صورتيكه زمان خاموشي بيش از يك ساعت را به مدير ديسپاچينگ كارشناس كشيك بايستي در صورتيكه زمان خاموشي بيش از يك ساعت را به مدير ديسپاچينگ كارشناس كشيك بايستي در صورتيكه زمان خاموشي بيش از يك ساعت را به مدير ديسپاچينگ كارشناس كشيك بايستي در صورتيكه زمان خاموشي بيش از يك ساعت را به مدير ديسپاچينگ  •

 . . . . تعطيل به مدير كشيك اعالم نمايدتعطيل به مدير كشيك اعالم نمايدتعطيل به مدير كشيك اعالم نمايدتعطيل به مدير كشيك اعالم نمايد

 ....باشدباشدباشدباشد        مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاونت بهره برداري و امور ديسپاچينگ ميمسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاونت بهره برداري و امور ديسپاچينگ ميمسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاونت بهره برداري و امور ديسپاچينگ ميمسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاونت بهره برداري و امور ديسپاچينگ مي

        

        ::::مديران و كارشناسان كشيكمديران و كارشناسان كشيكمديران و كارشناسان كشيكمديران و كارشناسان كشيك    اختياراتاختياراتاختياراتاختيارات    

    از طرف مديريت عامل داراي كليه اختيارات الزم جهت انجام وظايفاز طرف مديريت عامل داراي كليه اختيارات الزم جهت انجام وظايفاز طرف مديريت عامل داراي كليه اختيارات الزم جهت انجام وظايفاز طرف مديريت عامل داراي كليه اختيارات الزم جهت انجام وظايف) ) ) ) حوزه مديريت عاملحوزه مديريت عاملحوزه مديريت عاملحوزه مديريت عامل((((مدير كشيك مدير كشيك مدير كشيك مدير كشيك      •

        ....باشدباشدباشدباشد    محوله و پاسخگوئي به مسئوليتها در چارچوب مقررات شركت ميمحوله و پاسخگوئي به مسئوليتها در چارچوب مقررات شركت ميمحوله و پاسخگوئي به مسئوليتها در چارچوب مقررات شركت ميمحوله و پاسخگوئي به مسئوليتها در چارچوب مقررات شركت مي

اختيار دارد تا پيشنهاد تشويق و تنبيه كاركنان را در زمان كشيك خود به اختيار دارد تا پيشنهاد تشويق و تنبيه كاركنان را در زمان كشيك خود به اختيار دارد تا پيشنهاد تشويق و تنبيه كاركنان را در زمان كشيك خود به اختيار دارد تا پيشنهاد تشويق و تنبيه كاركنان را در زمان كشيك خود به ) ) ) ) حوزه مديريت عاملحوزه مديريت عاملحوزه مديريت عاملحوزه مديريت عامل((((مدير كشيك مدير كشيك مدير كشيك مدير كشيك  •

        ....مديريت عامل ارائه دهدمديريت عامل ارائه دهدمديريت عامل ارائه دهدمديريت عامل ارائه دهد
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در ساعات در ساعات در ساعات در ساعات     ...)...)...)...)و،پايه،كابل وو،پايه،كابل وو،پايه،كابل وو،پايه،كابل واز قبيل ترانس،تابلاز قبيل ترانس،تابلاز قبيل ترانس،تابلاز قبيل ترانس،تابل((((هماهنگي الزم جهت خروج كاالهاي اضطراري مورد نياز امورهاهماهنگي الزم جهت خروج كاالهاي اضطراري مورد نياز امورهاهماهنگي الزم جهت خروج كاالهاي اضطراري مورد نياز امورهاهماهنگي الزم جهت خروج كاالهاي اضطراري مورد نياز امورها     •

غير اداري از انبار مركزي شركت،در روزهاي غير تعطيل از طريق كارشناس كشيك و در روزهاي تعطيل توسط غير اداري از انبار مركزي شركت،در روزهاي غير تعطيل از طريق كارشناس كشيك و در روزهاي تعطيل توسط غير اداري از انبار مركزي شركت،در روزهاي غير تعطيل از طريق كارشناس كشيك و در روزهاي تعطيل توسط غير اداري از انبار مركزي شركت،در روزهاي غير تعطيل از طريق كارشناس كشيك و در روزهاي تعطيل توسط 

        ....مدير كشيك پيگيري و انجام پذيردمدير كشيك پيگيري و انجام پذيردمدير كشيك پيگيري و انجام پذيردمدير كشيك پيگيري و انجام پذيرد

كه آمادگي فعاليتي كه آمادگي فعاليتي كه آمادگي فعاليتي كه آمادگي فعاليتي ))))ر امور،بهره بردار و روساي بخشر امور،بهره بردار و روساي بخشر امور،بهره بردار و روساي بخشر امور،بهره بردار و روساي بخشييييمدمدمدمد((((مهندس كشيك اختيار دارد اسامي همكاران آنكال بگيرمهندس كشيك اختيار دارد اسامي همكاران آنكال بگيرمهندس كشيك اختيار دارد اسامي همكاران آنكال بگيرمهندس كشيك اختيار دارد اسامي همكاران آنكال بگير     •

 ....نداشتند را به مدير ديسپاچينگ اعالم نماييدنداشتند را به مدير ديسپاچينگ اعالم نماييدنداشتند را به مدير ديسپاچينگ اعالم نماييدنداشتند را به مدير ديسپاچينگ اعالم نماييدرا را را را 

        

        

        ::::مسئوليتهامسئوليتهامسئوليتهامسئوليتها    - - - - 5555

 ....مسئوليت نظارت بر اجرا و تداوم كار بعهده معاونت محترم بهره برداري مي باشدمسئوليت نظارت بر اجرا و تداوم كار بعهده معاونت محترم بهره برداري مي باشدمسئوليت نظارت بر اجرا و تداوم كار بعهده معاونت محترم بهره برداري مي باشدمسئوليت نظارت بر اجرا و تداوم كار بعهده معاونت محترم بهره برداري مي باشد -

 ....مسئوليت حسن نظارت عاليه بر اجراي كار بعهده مديريت محترم عامل مي باشدمسئوليت حسن نظارت عاليه بر اجراي كار بعهده مديريت محترم عامل مي باشدمسئوليت حسن نظارت عاليه بر اجراي كار بعهده مديريت محترم عامل مي باشدمسئوليت حسن نظارت عاليه بر اجراي كار بعهده مديريت محترم عامل مي باشد -

        

        ::::ي و بازنگريي و بازنگريي و بازنگريي و بازنگريببببارزياارزياارزياارزيا    - - - - 6666

و كارايي مفاد اين دستورلعمل و نحوه اجراي كار مورد ارزيابي و بازنگري و كارايي مفاد اين دستورلعمل و نحوه اجراي كار مورد ارزيابي و بازنگري و كارايي مفاد اين دستورلعمل و نحوه اجراي كار مورد ارزيابي و بازنگري و كارايي مفاد اين دستورلعمل و نحوه اجراي كار مورد ارزيابي و بازنگري     پايان هر سال به منظور اثر بخشيپايان هر سال به منظور اثر بخشيپايان هر سال به منظور اثر بخشيپايان هر سال به منظور اثر بخشي -

        ....قرار مي گيردقرار مي گيردقرار مي گيردقرار مي گيرد

 

        


