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ًظبم ًبهِ آهبس ٍ اعالػبت
ؿشوت تَصیغ ًیشٍی ثشق تجشیض

هؼبًٍت ثشًبهِسیضی ٍ هٌْذػی
دفتش فيآٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت
صهؼتبى 24:3

1

نظام انهم آمار و اطالعات ش کرت توزعی نیروی ربق تبرزی

شرکت توزعی نیروی ربق تبرزی

فهرست
صفحِ
ػٌَاى
-----------------------------------------------------------------------همذهِ4...............................................................................................................................................
 .2اّذاف4......................................................................................................................................
 .3هحذٍدُ اجشا4..........................................................................................................................
 .4هؼئَلیت ّب5..........................................................................................................................
 .5اصَل ٍ ػبختبس5-8.................................................................................................................
 .2-5تؼبسیف ٍ هفبّین5.......................................................................................................
 .3-5اصَل7...........................................................................................................................
 -4-5اسوبى8..........................................................................................................................
-5-5ػبختبس8........................................................................................................................
 -6-5اػضبی وبسگشٍُ9.........................................................................................................
ٍ .6ظبیف9...................................................................................................................................
 .7ثبصًگشی:...................................................................................................... ............................
 .8پذیذ آٍسًذگبى :.....................................................................................................................

نظام انهم آمار و اطالعات ش کرت توزعی نیروی ربق تبرزی

2

شرکت توزعی نیروی ربق تبرزی

مقدمه
ٍجَد آهبس دلیك دس ّش ػبصهبًی جْت آگبّی اص ػولىشد گزؿتِ ٍ پیؾثیٌی ٍضؼیت
آیٌذُ ضشٍسی اػت ،چگًَگی ویفیت فشایٌذ تَلیذ دادُ ٍ آهبس دس ّش وـَس یب ػبصهبًی اص
ؿبخصّبی هْن تَػؼِ پبیذاس دس ّضاسُ ػَم اػت وِ ثش ًظبمّبی ثشًبهِای ،تصوینػبصی
ٍ تصوین گیشی اثشگزاس اػت .ایي ًمؾ ٍ لبثلیتّبی آى دس ػصش استجبعبت ثِ لذسی
ثذیْی اػت وِ ًجَد ًظبم آهبسی ٍ ًذاؿتي آهبس ٍ اعالػبت وبفی ،صحی ٍ ثٌْگبم،
ػیبػتّبی هَثشٍ ثشًبهِسیضیّبی تَػؼِای سا ًبهوىي هیوٌذ .ثش هجٌبی ایي ًگشؽً ،مؾ
ٍ جبیگبُ ًظبم آهبس ٍ اعالػبت ٍ اًؼابم آى اص اّویت ٍ حؼبػیت غیشلبثل اًىبسی ثشخَسداس
اػت .اص ایيسٍ ٍ ثبتَجِ ثِ ٍظبیف تؼشیف ؿذُ ػبصهبًی ،گشٍُ آهبس ٍ اعالػبت ًؼجت ثِ
تذٍیي "ًظبم ًبهِ آهبس ٍ اعالػبت ؿشوت تَصیغ ًیشٍی ثشق تجشیض" الذام ًوَدُ اػت.
 .1اهداف
-2-2
-3-2
-4-2
-5-2

.2

استمبی فشٌّگ آهبسی ٍ افضایؾ اػتوبد ٍ ثبٍس ػوَهی ًؼجت ثِ آهبسّبی اسائِ ؿذُ
ثشسػی ،ػبهبًذّی ً ،ظبمهٌذًوَدى ٍ سفغ تٌگٌبّبی فؼبلیتّبی آهبسی
اػتبًذاسد ػبصی تؼبسیف ،هفبّین ٍ ػبهبًِّبی آهبسی
ثْیٌِػبصی فشایٌذ تَلیذ ،پشداصؽ ٍ اعالعسػبًی جبهغ ،صحی ٍ ثٌْگبم آهبس ثب تبویذ ثش
فٌبٍسیّبی ًَیي اعالػبت ٍ استجبعبت )(ICT

محدوده اجرا
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ؿشوت تَصیغ ًیشٍی ثشق تجشیض
 .3مسئولیتهب
 -4-2هؼئَلیت اجشای ایي ًظبم ًبهِ ثش ػْذُ گشٍُ آهبس ٍ اعالػبت هؼتمش دس حَصُ ػتبدی ؿشوت اػت.
 -4-3هؼئَلیت ًظبست ثش حؼي اجشای ایي ًظبمًبهِ دس حَصُ ػتبدی ؿشوت تَصیغ ًیشٍی ثشق تجشیض ثش
ػْذُ هؼبًٍت ثشًبهِسیضی ٍ هٌْذػی اػت.
 .4اصول و سبختبر
 -2-5تؼبسیف ٍ هفبّین
ثِ هٌظَس ثشداؿت یىؼبى اص ٍاطُ ّب ٍ اصغالحبت ولیذی ثِ وبس سفتِ دس ایي ًظبمًبهِ ،تؼبسیف ٍ هفبّین
آًْب دس صیش اسائِ هی ؿَد.
 -2-2-5آهبسّبی سػوی
آهبسّبی سػوی ،اعالػبت ػذدی اػت وِ تَػظ ٍاحذّبی ػتبدی ٍصفی ثِ هٌظَس اػتفبدُ دساهَس
هذیشیتی ،ػیبػت گضاسی ،ثشًبهِ سیضی ،پظٍّـی ٍ اعالعسػبًی دس هَسد ٍضؼیت ػوَهی ؿشوت تْیِ ٍ
ضوي پشداصؽ ٍ جوغثٌذی دس ٍاحذ آهبس تَلیذ ٍ هٌتـش هی ؿَد.
 -3-2-5آهبسّبی ثجتی
آهبسّبی ثجتی ،آهبسّبیی ّؼتٌذ وِ دس حیي ػولیبت جبسی ٍ سٍصهشُی وبسوٌبى ؿشوت ثِ دػت هی
آیٌذ.
 -4-2-5للن آهبسی
صفت تؼشیف ؿذُ یب عجمِ ثٌذی ؿذُ ی هَضَع آهبسگیشی اػت وِ دس لبلت جذاٍل لبثل اسائِ ٍ تىویل
اػت .ثشای هثبل تشاًؼفَسهبتَس یه للن آهبسی هی ثبؿذ
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 -5-2-5ػبهبًذّی آهبسی
ػبهبًذّی آهبسی فشایٌذی اػت وِ ثب ّذف استمبی ووی ٍ ویفی آهبسّب ،ثِ ثْجَد ٍ یب ایابد ػیؼتن
هغلَة ثجت ،اًتمبل ٍ پشداصؽ دادّبی ثجتی هی پشداصد.
 -6-2-5فشایٌذ تَلیذ آهبس
هٌظَس ولیِ ػولیبت تَلیذ آهبسی ؿبهل ًیبصػٌای ،تؼبسیف ،هفبّین الالم آهبسی ،عشاحی ٍ تصَیت فشم ّب
آهبسی ،جوغ آٍسی اعالػبت ،دػتِ ثٌذی ،صحتػٌای ،تحلیل ٍ اؿبػِ آى ثِ گشٍُّبی هخبعت اػت.
 -7-2-5فشٌّگ آهبسی
فشٌّگ آهبسی ،هاوَػِ ی ًگشؽ ٍ ثبٍس ػوَهی اص آهبس ،چگًَگی تَلیذً ،ـش ،دػتیبثی ٍ ثىبسگیشی
اعالػبت آهبسی دس جبهؼِ هَسد ًظشاػت.
 -8-2-5فؼبلیت آهبسی
فؼبیت آهبسیّ ،شگًَِ فؼبلیت هشتجظ ثب تبهیي ًیبصّبی آهبسی ؿشوت تَصیغ ثشق ؿبهل ػیبػت گضاسی،
ثشًبهِ سیضی آهَصؽ ،پظٍّؾ ،تَلیذً ،ظبست ،اسصیبثی ،اعالع سػبًی ٍ تحلیل اػت.
 -9-2-5هابسی آهبسی
هٌظَس اص هابسی آهبسی هؼئَلیي ریشثغی ّؼتٌذ وِ صالحیت اسائِ دادُ ّبی آهبسی لبثل اػتٌبد ٍ
اػتوبد سا دس حَصُ ّبی هتجَع خَد سا داسا ّؼتٌذ.
ً -:-2-5ظبم آهبسی

5

نظام انهم آمار و اطالعات ش کرت توزعی نیروی ربق تبرزی

شرکت توزعی نیروی ربق تبرزی
ًظبم آهبسی ػجبست اػت اص هاوَػِای اص ػبصٍوبسّب ،ػیبػتگضاسیّب ،ثشًبهِسیضیّب ،سٍاثظ ٍ ٍظبیف اجضا،
ا صَل ٍ لَاًیي ٍ همشسات ّشػبصهبى دس ولیِ فشایٌذّبی آهبسی ثِ ًحَی وِ ولیِ ػغَح ایي ػبصهبى اص
اثتذای تَلیذ یه للن آهبسی تب آخشیي هشحلِ فشایٌذ تَلیذ آهبسی وِ هٌتـش هی ؿَد سا دس ثش هیگیشد.
 -21-2-5عشح آهبسی
ّش ًَع عشحی وِ هٌاش ثِ ثْجَد ٍضؼیت آهبس ؿشوت گشدد .ثشای هثبل ایابد ثؼتِ ًشم افضاسی ،جزة
ًیشٍی اًؼبًی ،آهَصؽً ،ظشػٌای ٍ ....
ٍ -22-2-5احذّبی تخصصی
هٌظَس ٍاحذّبی ّؼتٌذ وِ ًیبصّبی آهبسی ٍ تَلیذ آهبس دس آى ثخؾّب صَست هی گیشد.
 -23-2-5ػبهبًِ ّبی اعالػبتی – ػولیبتی
هاوَػِ ای اص هٌبثغ اعالػبتی ٍ ٍػبیل ػبصهبى یبفتِ ثشای جوغ آٍسی ،رخیشُ ػبصی ،پشداصؽً ،گْذاسی،
اػتفبدُ ،ثِ اؿتشان گزاؿتي ،اًتـبسً ،وبیؾ ٍ اًتمبل اعالػبت سا ػبهبًِّبی اعالػبتی – ػولیبتی هی
گَیٌذ.
 -24-2-5ؿجىِ آهبس ٍ اعالػبت ؿشوت ثِ آدسع http://www.toztab.ir
ؿجىِ یب دسگبُ آهبس ٍ اعالػبت ؿشوت یىی اص هشاجغ سػوی اًتـبس آهبسّبی ؿشوت تَصیغ ثشق تجشیض
هحؼَة هی گشدد.
-2-4

اصول

 -2-3-5ؿشوت تَصیغ ًیشٍی ثشق تجشیض فمظ اص عشیك هابسی صیش هی تَاًذ ًؼجت ثِ اًتـبس "آهبسّبی
سػوی" الذام ًوبیذ ٍ ّشگًَِ اؿبػِ اعالػبت آهبسی تَػظ ػبیش هؼئَلیي غیشهشتجظ ،فبلذ اسصؽ اػتجبسی
ٍ اػتٌبدی اػت.
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.2
.3
.4
.5

پَستبل ؿشوت تَصیغ ثشق تجشیض
ثَلتي ػبالًِ
گضاسؿبت ّیئت هذیشُ
آهبسّبی اسائِ ؿذُ ثب تبئیذ هذیشػبهل ٍ هؼبًٍیي ؿشوت

 -3-3-5چبح ٍ ًـش اًَاع وبسًبهِّب ٍ ثَلتيّبی آهبسی تَػظ گشٍُ آهبس ٍ اعالػبت اص هحل ّضیٌِّبی
جبسی ؿشوت اًابم هی ؿَد.
-3-4

ارکبن

 .2هذیشػبهل
 .3هؼبًٍیي
 .4وویتِ (وبسگشٍُ) آهبس ٍ اعالػبت
 .5گشٍُ آهبس ٍ اعالػبت حَصُ ػتبدی ؿشوت
 .6وبسؿٌبػبى آهبس یب ساثغیي آهبسی هؼتمش دس ولیِ اهَس ٍ ًَاحی
 -4-4سبختبر
وبسگشٍُ آهبس ٍ اعالػبت

دثیشخبًِ وبسگشٍُ

ساثغیي آهبسی
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وبسگشٍُّبی تخصصی
ٍ هَضَػی
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 -5-4اعضبي کبرگروه
سییغ

هذیشػبهل
هؼبٍى ثشًبهِسیضی ٍ هٌْذػی

ًبیت سییغ

هؼبًٍیي

ػضَ

هذیش دفتش فيآٍسی اعالػبت

دثیش

سییغ گشٍُ آهبس ٍ اعالػبت

سییغ دثیشخبًِ

فشد صبحت ًظش ( ثش حؼت هَسد)

ػضَ

هذیشاى ؿْشػتبى ثش حؼت هَسد

ػضَ

 -5وظبیف
 -2ؿٌبػبیی ٍ پیـٌْبد ًیبصّب ،اٍلَیتّب ٍ تؼبسیف ٍ هفبّین الالم آهبسی ثب تَجِ ثِ ؿشایظ صهبًی
 -3اػتمشاس ػبهبًِّبی آهبسی ؿبهل جوغ آٍسی ،پشداصؽ ٍ تحلیل آهبس ٍ اعالػبت
 -4ثشًبهِ سیضیً ،ظبست ٍ پـتیجبًی اجشای ػبهبًِ ّبی اعالػبتی – ػولیبتی
 -5اؿبػِ ٍ اًتـبس گضاسؽ ّبی آهبسی دس چبسچَة لَاًیي ٍ همشسات ریشثظ
 -6پیـٌْبد ػیبػت ّب ٍ ثشًبهِ ّبی والى آهبسی
ّ -7وىبسی ٍ ّوبٌّگی ثب هؼبًٍتّبی ریشثظ جْت اسایِ آهبس ٍ اعالػبت سػوی ٍ ًیض استجبط ثب ػبیش
ػبصهبًْب ٍ اداسات دس جْت اسائِ آهبس ٍ اعالػبت هَسد ًیبص
 -8ؿٌبػبیی ،پیـٌْبد ٍ ثشًبهِسیضی ثشای اجشای پظٍّؾّب ٍ عشح ّبی آهبسی
 -9اًؼابم ثخـیّ ،وبٌّگیً ،ظبست ٍ اسصیبثی فؼبلیت ّبی آهبسی
 -:ایابد ّوبٌّگی ٍ اًؼابمثخـی دس عشحّب ٍ پظٍّؾّبی آهبسی
 -21ؿٌبػبیی ٍ چبسُجَ.یی آػیت ّب ،تٌگٌبّب ٍ هـىالت آهبسی
 -22ثشسػی گضاسؽّبی اسصیبثی ٍ صحتػٌای آهبس ٍ اعالػبت
 -23تَلیذ ٍ پشداصؽ ٍ اًتـبس آهبسّبی سػوی
نظام انهم آمار و اطالعات ش کرت توزعی نیروی ربق تبرزی

8

شرکت توزعی نیروی ربق تبرزی
 -24آهَصؽ ٍ استمبی ػغ فشٌّگ ٍ ػَاد آهبسی وبسوٌبى ثب ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿی ٍ تخصصی
 -25تؼییي ساثغیي آهبسی
 -26ثشگضاسی ًـؼتّبی آهبسی
 -27ػبهبًذّی ًظبم آهبسّبی ثجتی
 -28هذیشیت گضاسؽّبی تحلیلی ٍ ػولىشد ػیؼتنّب ٍ پبیگبُّبی آهبسی.
-6ببزنگري
ثبصًگشی دس ایي ػٌذ ثشاػبع دٍسُ دٍػبلِ ،تغییشات فٌبٍسی یب تغییش ػبختبس ٍ ؿشح ٍظبیف ؿشوت
ثب پیـٌْبد اػضب ثِ دثیشخبًِ وبسگشٍُ اًابم هی ؿَد.
 -7پدید آورندگبن
ػلیشضب صاّذی – هذیش دفتش فيآٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت
احوذ جبٍیذ ویب  ،فبعوِ دؿتی – وبسؿٌبػبى ٍاحذ آهبس ٍ اعالػبت
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