
 شرح وظایف مسئول شیفت عملیات

 داشته باشد  پرسنل شیفتمسئول شیفت عملیات به عنوان سرپرست باید هماهنگی کامل با .1
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 و اعمال موارد ایمنی آن AVL ستمیکنترل خودرو هاي عملیات و تجهیزات مربوطه، س.3

 به مسئول عملیات ارائه گزارش روزانه . 3
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در صورت قطع فیدر فشار متوسط کلیه مسئولیت انجام کار تا وصل فیدر به عهده مسئول شیفت می باشد که باید با . 5

 هماهنگی با دیسپاچینگ باشد

 معایب شبکه و اینکه خودرا مسئول محافظت از شبکه بداند  پیگیري روزانه در جهت رفع. 6

 بازدید شبکه ها و اطالع داشتن از نقاط ضعف و هماهنگی با مسئول عملیات و بازرس ها در جهت رفع نواقص شبکه. 7

 نقشه هاي فشار متوسط و فشار ضعیفهماهنگی در جهت بروز رسانی . 8

 پیشنهاد به مسئولین جهت رفع عیب شبکه  ارائهفیائی و تاسیسات و تسلط کامل بر محدوده امور از نظر جغرا.9

 اطالع به موقع به نماینده خدمات فنی و پیگیري تا رفع عیب کامل و گزارش نواقص موجود در صورت بروز حادثه . 10

 از نظر ظاهر و آراستگی خود و افراد شیفت مسئول می باشد. 11

 را از نظر ظاهر و وسایل ایمنی چک کند و کمبودها را اطالع دهد به صورت مداوم خودرو هاي عملیات. 12



 قص اجازه خارج شدن نفر را از اداره ندهدنی شخصی نفرات شیفت و در صورت نوسایل ایمکنترل .  13

با توجه به اینکه شیفت عملیات به صورت مداوم با مشترکین در تماس است تذکر هاي الزم را در مورد برخورد با . 14

مسئول  بدهد و در روزهاي تعطیل با توجه به اینکه فقط شیفت عملیات در امور حضور دارد به نفرات شیفت ترکینمش

ي  مسائل مختلف می باشد که مستلزم است اطالعات خود را در زمینه هاي مختلف باال ببرد و شیفت به عنوان پاسخگو

 جوابگوي سواالت مردم باشد 

 خود را در مواجهه با موارد مختلف حفظ کند ودر زمان انجام امورتعجیل نکند  مسئول شیفت باید خونسردي. 15
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 دهد 

ده و مطابق با فرم خاموشی در زمان اعمال خاموشی هاي خواسته باید محل خاموشی و زمان خاموشی را بررسی کر. 17

در صورت مغایرت با هماهنگی سی کرده و در حضور ناظر خاموشی را اعمال کرده ورنفرات و وسایل پیمانکار را بر

 دیسپاچینگ و مسئول عملیات خاموشی را کنسل کند 
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