
تویسرکان توزیع برق شهرستان فراخوان انتخاب مدیر           

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در راستای شایسته گزینی وایجاد فرصتهای برابر برای همه 

عمومی وتخصصی از متخصصین داوطلب واجد شرایط و شاغل در این شرکت  یافراد دارای صالحیتها

برای همکاری در پست سازمانی مدیریت توزیع برق الف+  و الفوشرکتهای توزیع نیروی برق  بارتبه 

  از طریق فراخوان عمومی دعوت به اعالم آمادگی می نماید. تویسرکانشهرستان 

 :تویسرکانپست سازمانی مدیریت توزیع برق شهرستان  شرح وظایفالف( 

تقسیی وظایف وظاارف بظاجراجرآظ دظک یه وظارهایفآظت سظپییجیجپییترظایقتج ظکی رظای اییجرسظیف ظاجرپییف ظ -1
 اجافموظیفآظتع  نظشاهظ.

 .ظظاوظهوزهظپتفکآ ار پف ظاوظمویعظ دظاهسظتصو بظما ج سظی شظا قرظاته وظاوکاوظ -2

ر رئوظگزر شظ مف آظی اییجرسظاجافموظارعفت تهفآظرامفشظشییاهظرزظم زردظت قرظریارنظاجافموظیفآظمصییوعظمقفاعظ -3
 اوکاو،ظتع  نظیمبوکیفظاماکالبظرهتمفترظ،ضعوظکپتجپرظاوظریارنظار رئوظی اقهفکربظ رعظتقگقفیفآظمجتبطظ.ظ

 ر رئوظی اقهفکربظافامف رظار تقفءظشغلظیف یقفدظت سظپجیجپترظ.ظ -4

 شجیسظاجهسبظمو ک.ظر اهسفبظاگجکیمفئرظیفآظکرخهرظاخف اهضو ک -5

ارف بظاظیقتج ظظهورکثظ،ظرتففیفبظاخفموشرظیفظک ظاهسظیوظیجکدظزمفدظخفموشرظیفظارتالنظراجژآظار رئوظ رهظهههفظظ -6
 اوظمقرو ظاهوگ جآظرزظتکجر ظ اهف.ظ

 ظارف بظاظیقتج ظظاج عف سظیه وظضوراطظارصو ظر مقر -7

 ا فزظپقمرظ(.ظ–اجافموظیفآظ موزشرظیف یقفدظ)طجحظافمعظظظای اقهفکظک  رپتفآتف  اظ -8

ی فرظایمرظهوزهظت سظپییجیجپییترظاوظما ج سظعفملظاصییو بظزمفابقاآظیفآظظشییفخصییهفآظر رئوظگزر شظعمهکجک -9
 تع  نظشاهظ.

اظی گ جآظمسییتمجظاجرآظاصییو ظمافتبفبظرزظماییتجی نظافظرپییتففکهظرزظکپییتو رتعملظیفظااجشظارف بظاظیقتج ظظظ -10
 واوک.ظررزر یفآظم

پییج عظاوظشییکف فبظماییتجی نظظاجظخامفبظ پییفارظاوظر افعظ اووظاظماییتجی نظا پیی اگرظارف بظاظ پیی اگر -11
 امتقفض فدظ.

 ارف بظاظیقتج ظظاجا وهظاجخو کظاچگواگرظیمکف آظافظماتجی نظامتقفض فدظاجقظرزظپوآظارهایفآظتفاعوظ. -12

 یجر کرکیفآظمقعقاهظارامفشظیقتج ظیفآظالزشظ.ارف بظاظیقتج ظظاجراجرآظتعهاربظی مفاکف ردظک ظچف چوعظمففکظ -13

 تصو بظیه وظکپتو ظیف یفاهورتوظرابف ظاجرپف ظا فزظافظ عف سظیورا نظامقج ربظاظ   نظافموظیفآظشجیسظ.ظظ -14

  عف سظیه وظمورز نظاظرتزرمفبظر مقرظااهارشسظهجروظرآظاظز سسظم  ارظ -15

 شقفپف رظاظر ز فارظاقبوظیفظاظی فمایفآظز سسظم  ارظاظ  سکهفظاظمخفطجربظر مقرظاظاهارشسظشغهرظ -16

 رطالوظ پفارظیه وظهورکثظهوزهظیفآظر مقرظاظاهارشسظام  طظز سس -17

 یمکف آظاهسظراجرآظاجافموظیفآظعمه فترظتعج وظشاهظاهسظا لظاوظریارنظپ ستوظ -18

  طظرضاجر آماف یسظک ظاجگزر آظمفاو یفآظ مفکگرظک ظشجر -19

 شقفپفئرظاظیمکف آظک ظاجگزر آظکا هظیفآظ موزشرظمجتبطظافظر مقرظاظاهارشسظشغهر -20



:ب( شرایط احراز  

-ظاجخو کر آظرزظشجر طظامع ف ظیفآظعمومرظارختصفصرظظکپتو رتعملظراتخفعظاراتصفعظما جردظاف ا کجکظ 
ظازر بظا جاظرجرخوردظعمومر  

ظظیا بظظظ-ک ظ شتوظاجقر رظاوکدظما كظت ص هرظهاریلظت سفاسظک- ظ  

ک صاظیلظرمت فزظر ز فارظعمهکجکظک ظکاظپف ظگذشتوظ85سبظهاریلظی- ظ  

 -ظکر رظاوکدظهاریل10ظظپف ظپفاقوظیف  مجتبطظک ظصقعسظاجقظاطرظاموکدظکا هظیفآظ موزشرظتخصصرظ

 -ظکرشتنظیجر کرکظکرئوظ فظمابظمع نظافظشجیسظاراستوظاوظازر بظا جاظ

ظپف ظ48ظ:هاریثجظپنظ- 

 -ظکرشتنظهاریلظ3ظپف ظپفاقوظیف ظک ظپاحظما ج ترظیف وظ فظعمه فتر

شایستگی های عمومی و اختصاصی مورد انتظار: ج(   

-ر تبفطظآرقرظاظ اراطظراسفارظ،توراف رظک ظاجیجر ظتورامقاآظک ظما ج سظشغهرظاظکرشتنظمهف تهفآظرکر ریر،ظظ-
ظایف وظرقرظاعمه فترظاظما ج سظا جردظک ظشجر طظپالمسظاسمفار،ظتورامقاآظک ظرامفشاهلظمسفتو،یا بظا فدظ

 خفص

ظظظظ پکواسظک ظشهجظم لظخامسظک ظصو بظراتصفعظ- ظ  پف جشجر ط:ظ –    

کر رظاوکدظپالمسظاسمفارظاظ ارارظافظتفئ اظیزشكظمعتماظشجیسظ-   

اشظپوءظپفاقوظک ظیم توظراضبفطظیف ظم لظیفآظخامسع- ظ  

:د ( مدارک مورد نیاز   

شجر طظچگواوظافظظار قکوظظا ژگرظیفظاظتورامقاآظیفآظمتقفضرظافذیجظافموظک خورپسظشجیسظک ظرجرخوردظتکم لظ -
ظمتقفپبظرپسظظتو سجیفدما ج سظتوز عظاجقظشهجپتفدظیسسظرهجرزظاظتورامقا هفآظالزشظک ظ  

.ک جظرطالعفبظتمف ظک ظافموظآظروقظ-  

ظظلک  فرسظرجشظرزطج رظت قكظذ ظ)ظمجاوطوکپتو رتعملظظ2شمف هظرجشظظظتکم لظ- ( . 

رطالعفبظرجرخوردظ ک  ک  ظت قكظمجاوطظاوظ20/02/1400ظتف  خظظیه وظکراطهب نظگجرمرظمرظتوراقاظهاریثجظتف   

 ثبسظثبسظافشظامف قا.
اهسظرکرموظرجر قاظاظرزظیه وظکراطهب نظارااظشجر طظاظمو کظتفئ اظکرتجظهجرپسظاظرمو ظم جمفاوظالزشظاذیجظرپسظ

یسظک ظمصفهبوظکعوبظاعملظخوریاظ ما.شج  

 لینک ثبت نام ودریافت فرم 


