
ػٌَاىسديف

(... ثجت ػلت حبدثِ ،  )ٍسٍد اعالػبت دليك ، كبهل ٍ ثوَلغ خبهَضيْب 1

2
 تكويل ٍ اسسبل فشم كطيك ثشاي هؼبًٍت هحتشم ّوبٌّگي تَصيغ

( ًَثت دس سٍص  ثصَست فبكس ٍ اص عشيك سبيت تَاًيش 3 ) 

كٌتشل هيضاى خبهَضيْبي اضغشاسي ٍتْيِ هغبيشت ًسجت ثِ خبهَضي ّبي صهبًجٌذي ضذ3ُ

 كيلٍَلت ، ٍاحذّبي ػوليبتي ٍ پيوبًكبساى ثصَست ّفتگي63تْيِ گضاسش اص ػولكشد اپشاتَس پستْبي 4

5
 كيلَلت63 اخز اعالػبت خبهَضيْبي فيذسّبي فطبس هتَسظ اص پستْبي

   دس لبلت فشهت هشثَعِ PLC اص عشيك    

كٌتشل ٍ ًظبست ثش سيستن ثجت حَادث ٍ تكويل چك ليست هشثَع6ِ

كٌتشل ٍ ًظبست ثش سيستن ضجظ هكبلوبت ٍ تكويل چك ليست هشثَع7ِ

 ٍ تكويل چك ليست هشثَعGISِكٌتشل ٍ ًظبست ثش سيستن 8

9
كٌتشل ٍ ًظبست ثش سيستن هبًيتَسيٌگ ٍ اتَهبسيَى ضجكِ تَصيغ ثشق سغح استبى ٍ تكويل چك ليست 

هشثَعِ

10
 ٍ تكويل چك ليست AVLكٌتشل ٍ ًظبست ثش سيستن هذيشيت ًبٍگبى خَدسٍّبي سغح ضشكت  

هشثَعِ

اعالع سسبًي خبهَضيْب اص عشيك توبس تلفٌي يب اسسبل پيبم كَتبُ ثِ هسئَليي ريشثظ11

12

: هَاسد هْن هبًٌذ ) پيگيشي سفغ خبهَضيْبي عَالًي هذت ضجكِ فطبس هتَسظ 

 ، سَختي تشاًس ، سَختي كبثل ٍ سشكبثل فطبس هتَسظ، ضكستگي تيش ، 63خبسج ضذى تشاًس 

(... فيذس ّوضهبى ٍ 10خبهَضي ثي ثشًبهِ ثيص اص 

دس ّش ضيفت هَاسد  تَسظ كبسضٌبسبى

هؼبٍى ضْشستبى پيگيشي /  ضيفت اص عشيك هذيش ثشق  

گشدد

اػالم هَاسد هْن دس سبػت اداسي ثِ 

هذيشديسپبچيٌگ ٍ دس سبػت غيش اداسي 

ثِ هذيش كطيك ستبدي

13
ٍ  پيگيشي تب  (دس صَست لضٍم)ّوبٌّگي  جْت حضَس ٍ اػضام جشثميل كطيك ثِ ضْشستبى هَسد ًظش 

اتوبم كبس

(دس صَست لضٍم)ّوبٌّگي جْت حضَس هسئَل اًجبس 14

ثشسسي ٍ تبئيذ كبالي اضغشاسي هَسد ًيبص اكيپْب  15

16
ّوبٌّگي  جْت حضَس ٍ اػضام ػيت يبة كبثل كطيك ثِ ضْشستبى هَسد ًظش

 دس صَست لضٍم  ٍ پيگيشي تب اتوبم كبس

17
ّوبٌّگي  جْت حضَس ٍ اػضام ثبالثش كطيك ثِ ضْشستبى هَسد ًظش دس صَست لضٍم پيگيشي تب اتوبم 

كبس

18
كٌتشل ٍ هشالجت ضجكِ اص عشيك سيستن هبًيتَسيٌگ پستْبي فَق تَصيغ ٍ اػالم گضاسش ٍ پيگيشي 

هَاسد ثحشاًي

 سبػت گزضتِ حَادث فطبس هتَسظ ثجت دس ثشًبهِ ثجت حَادث72ثشسسي اعالػبت 19

تْيِ گضاسش كتجي اص هْن تشيي  ٍلبيغ ٍ حَادث ضجكِ دس ّش ضيفت20

21
 smsكٌتشل هذاٍم صحت ػولكشد ثشًبهِ ثجت حَادث ، گضاسش گيشي ، اسسبل 

ٍ ثي سين ّبي ديسپبچيٌگ ٍ ضْشستبًْب  ٍ پيگيشي تب حصَل ًتيجِ دس صَست ثشٍص اضكبل

كٌتشل هذاٍم هكبلوبت ثي سين ػوليبت اتفبلبت ثب گشٍّْبتي اجشائي ٍ پستْبي فَق تَصيغ22

كٌتشل ٍ ًظبست ثش خبهَضيْبي ثب ثشًبهِ ٍ ثي ثشًبهِ فطبس هتَسظ23

اػالم هَاسد هْن خبهَضيْب ثِ هشكض فَسيتْبي ثشق24

  ّبي ديسپبچيٌگplcپبسخگَئي ثِ ثي سين ّب ، تلفي ّب ٍ 25

گضاسش گيشي اص حَادث26

اخز پيك ثبس كل استبى ٍ ثجت آى دس فشهت هشثَع27ِ

28

ثَسيلِ  )ّذايت ٍ كٌتشل هستوش ضجكِ فطبس هتَسظ ثب استفبدُ اص هبًَسّبي هٌبست اص عشيك هشكض كٌتشل 

ثِ هٌظَس پبيذاسي ضجكِ ٍ حتي االهكبى  (هبهَسيي هبًَس ٍ يب تجْيضات اتَهبسيَى كٌتشل اص ساُ دٍس 

اهَسّب/ هٌبعك / جلَگيشي اص خبهَضي ٍ ايجبد ّوبٌّگي الصم ثب ديسپبچيٌگ فَق تَصيغ 

دس ّش ضيفت 

پس اص پبيبى ّش ضيفت ، تحَيل ضيفت ثؼذي ٍ دس اثتذاي ّش سٍص

. تحَيل هسئَل ثشًبهِ سيضي ديسپبچيٌگ گشدد 

دس صَست ًيبص ٍ دسخَاست هسئَليي ضشكت

دس ّش ضيفت  ٍ دس صَست لضٍم

اػالم كتجي هَاسد هْن ثِ هذيش ديسپبچيٌگ

اػالم كتجي هَاسد هْن ثِ هذيش ديسپبچيٌگ

دس ّش ضيفت 

اػالم كتجي هَاسد هْن ثِ هذيش ديسپبچيٌگ

دس ّش ضيفت 

ثؼذ اص سبػت اداسي

دس ّش ضيفت

تصحيح هغبيشت ّب ٍ اػالم كتجي هَاسد هْن ثِ كبسضٌبس ثشًبهِ سيضي ديسپبچيٌگ

دس ّش ضيفت

ثؼذ اص سبػت اداسي

تبئيذ فشم خشٍج كبال ثؼذ اص سبػت اداسي

شرح وظايف  كارشناس شيفت  ديسپاچينگ توزعي  نيروي ربق استان كرمانشاه
تَضيحبت

 ثشاسبس اعالػبت ثجت ضذُ دس ثشًبهِ حَادث كبس هيكٌذ ، smsثب تَجِ ثِ ايٌكِ ثشًبهِ اسسبل 

. ٍلت تَسظ ديسپبچشّب ثجت گشدًذاسرعخبهَضيْب هي ثبيست  دس 

( دسيبفت صهبى ٍصل ًگشدد بهثجت خبهَضي هٌَط  ) 

 ًَثت3ّش سٍص 

تْيِ گضاسش دس ّش ضيفت ٍ اسائِ ثِ كبسضٌبس ثشًبهِ سيضي ديسپبچيٌگ

هذيشيت خبهَضيْب ٍ ػوليبت اجشائي تَسظ - دس خصَظ ًحَُ اسسبل اعالػبت اپشاتَسّب 

ٍاحذّبي ػوليبتي ٍ پيوبًكبساًبػالم كتجي هَاسد هْن ثِ هذيش ديسپبچيٌگ

دس ّش ضيفت ٍ ثجت دس ثشًبهِ

دس ّش ضيفت

ثؼذ اص سبػت اداسي

ثؼذ اص سبػت اداسي

دس ّش ضيفت

دس ّش ضيفت

دس ّش ضيفت

دس ّش ضيفت


