
 

 شیفت عملیات راننده ح وظایف سیمبانشر

 رعایت اصول ایمنی و کلیه دستورالعمل هاي اجرایی )1

 رعایت زمان ورود و خروج و نظم اداري )2

 ماشینهاي عملیات گروهی کنترل روزانه تجهیزات فردي و  )3

 گزارش نواقص به سرشیفت و AVL ستمیس  و استفاده مداوم ازکنترل  )4

داب اداري در برخورد با مراجعین قوانین راهنمایی و رانندگی و تکریم ارباب رجوع و رعایت آ، رعایت راستگی وضعیت ظاهريآ )5

 و  مشترکین حضوري و تلفنی

 عملیات  با مسئول شیفتهماهنگی   )6

 واعمال و برقدار کردن خاموشیها خواستهگیري زمان خاموشیها  خواسته و ناپی  )7

 عملیات  مسئول شیفتگزارش حوادث به   )8

 و برقدار کردن مشترکینبازدید از تأسیسات  سرقتی   )9

انجام کلیه آدرس هاي مشترکین تا برقدار شدن کامل شامل آدرسهاي نرم افزار ناب تماس هاي تلفنـی مراجعـات حضـوري آدرسـهاي      )10

  دریافتی از رییس بهره برداري و سایر نرم افزارها اعم از چند منزلی، تک منزلی، معایب شبکه و معابر کلی

 و دیسپاچینگ توزیع عملیات هاي فشار ضعیف و فشار متوسط با هماهنگی مسئول شیفتمانوراجراي  )11

 121و عملیات  پیگیري و برقدار کردن خاموشی هاي خواسته  فشار ضعیف با هماهنگی مسئول شیفت )12

 کز دیسپاچینگو مرعملیات  پیگیري و برقدار کردن خاموشی هاي خواسته  فشار متوسط با هماهنگی مسئول شیفت )13

 اجناس بر گشتی  و تحویل هماهنگی با انبار و انبار داري عملیات   )14

 ارائه گزارشات مورد در خواست کارفرما )15

 بازدید معابر شبانه و تکمیل فرم مربوطه طبق برنامه ابالغی شرکت توزیع )16

 بازدید شبکه طبق برنامه منطقه بندي انجام شده توسط امور )17

 انجام کار بر روي شبکه هاي فشارضعیف برقدار با رعایت اصول ایمنی  )18

مقصر توسط  صیحادثه پس از تشخ ایودرصورت بروز خسارت و یانندگر و ییراهنما نیقوان تیورعا اتیعمل يحفظ ومراقبت از خودروها )19

 باشد یراننده م مبانیپرداخت خسارت برعهده س)راننده بوده مبانیاز قصور س یناش بیچنانچه مشخص شود ع( صالحیمقامات ذ

 کیلو ولت بر روي شبکه طبق دستورالعمل شرکت توزیع 20انجام کار و عملیات خط گرم  )20

 سایر وظایف محوله )21

کار موظف است به محض ابالغ با توجه به برخی سیاستگذاري هاي کار فرما، حدود شرح وظایف پرسنل ممکن است تا حدودي تغییر نماید که پیمان: تبصره 
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