به نام خدا

برنامه هفتگی مدیر عامل

شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

روز تاریخ

* اهداف استراتژیک شرکت  :کاهش خاموشی  ،کاهش تلفات  ،بهبود ضریب بار *

شنبه

8 - 14

98/1/24

بازدید از امور باتفاق مدیران دفاتر حراست و روابطعمومی
جلسه مشترک معاونین منابع انسانی و مالی و پشتیبانی و مدیران دفاتر مالی و کارکنان8:30 – 10:

یكشنبه
98/1/25

جلسه کمیته ارزیابی نیروی انسانی ،مدعوین :مدیر دفتر مهندسی9 - 14:

8 - 10

10 - 12:30

13 - 13:30

انجام امور جاری

جلسه کمیته عالی ایمنی

نماز جماعت

13:30 – 15
جلسه کمیته تحقیقات ،مدعوین :معاون خدمات مشترکین و مدیران مرتبط ،مدیران دفاتر برنامهریزی،
مهندسی و دیسپاجینگ

جلسه بررسی برنامههای گذر از پیک تابستان  98با حضور معاونین خدمات مشترکین ،بهرهبرداری ،برنامهریزی و مهندسی و مدیران دفاتر مدیریت مصرف ،لوازم اندازهگیری
و روابطعمومی8 - 9:30:
دوشنبه
98/1/26

جلسه کمیته طبقهبندی مشاغل(دفتر معاونت منابع انسانی)15:30 – 17 :

8 - 10

10 - 13

13 - 13:30

13:30 – 15

انجام امور جاری

مذاکره با معاونین و مدیران

نماز جماعت

انجام امور جاری

جلسه کمیسیون عالی انشعابات7:30 – 9 :

جلسه ارائه گزارش حسابرس داخلی با حضور مدیر دفتر هیات مدیره و همكاران

جلسه بررسی نحوه صورت وضعیت قراردادهای حوزه مشترکین با حضور معاونین هماهنگی ،مالی ،برنامهریزی و مهندسی،
مشترکین ،مدیران دفاتر فناوری اطالعات ،برنامهریزی ،کنترل پروژه ،مالی و نظارت بر لوازم اندازهگیری13:30 – 15 :

مرتبط10 - 12:

سه شنبه

8 -14

98/1/27

مالقات عمومی -امور محمودآباد
جلسه کمیته کایزن7:30 – 9 :

چهار شنبه
98/1/28

8:30 – 13

14 - 16

مراسم تجلیل از برترینهای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و گرامیداشت روز جوان  -باشگاه برق

نودمین جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان مازندران – باشگاه برق

جلسه مشترک با حضور معاونین هماهنگی ،منابع انسانی ،مالی ،مدیران دفاتر حقوقی و هیاتمدیره(دفتر معاونت منابع انسانی):

جلسه کمیته سالمت اداری(دفتر حراست)10 - 12 :

8 - 9:30
پنجشنبه

98/1/29

تعطیل

98/1/30

تعطیل

جمعه

* کاهش تلفات (جمع آوری برق های غیرمجاز) اقدامی عملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است *

دفتر هیات مدیره و مدیر عامل

