وسارت نیزو
(سبسمبن انزژیهبی تجدیدپذیز و بهزه وری انزژی بزق – سبتبب)
دس ساستای ساّثشد ضایستِگضیٌی ٍصاست ًیشٍ دس دٍلت دٍاصدّن ٍ ایجاد فشصتّای تشاتش تشای ّوِ افشاد ٍاجذ ضشایط ػوَهی ٍ تخصصی خذهتگضاسی،
اص هتخصصیي داٍطلة ٍاجذ ضشایط تشای ّوىاسی دس سوت "هذیش ول دفتش هذیشیت طشحّای تجذیذپزیش ٍ تْشُ ٍسی اًشطی" دػَت تِ اػالم آهادگی
هیًوایذ .هذت ثثتًام تا پایاى سٍص یىطٌثِ  99تیش  9999هیتاضذ ٍ هتي فشاخَاى تِ ضشح صیش است:
الف) اهم وظبیف و مسئولیتهبی پست دفتز مدیزیت طزحهبی تجدیدپذیز و بهزهوری انزژی
ّ .9وىاسی دس تذٍیي اّذاف ،لَایح لاًًَی ،همشسات ٍ سیاستّای هشتثط؛
ّ .9وىاسی دس جْت فشاّن ًوَدى صهیٌِّای هٌاسة تِ هٌظَس تِواسگیشی ظشفیتّای ٍاحذّای تَلیذی داخل وطَس دس تخص اًشطی ّای
تجذیذپزیش ٍ تْشٍُسی اًشطی
 .9هذیشیت

ٍ

اجشای

طشحّای

هلی

تَسؼِ

هٌاتغ

تجذیذپزیش(تادی،

فتٍَلتائیه،

خَسضیذی

حشاستی،

صهیيگشهایی ،صیستتَدُ ،تشقآتی وَچه ،اهَاجّ ،یذسٍطى ،پیلسَختی ٍ سایش) تا ّذف افضایص ظشفیت ضثىِ تشق وطَس تِ تفىیه اًَاع
هٌاتغ اًشطی؛
 .4هذیشیت ٍ اجشای طشحّای هلی تْشٍُسی اًشطی(یاساًِ سَد تسْیالت ،واّص تلفات ،افضایص واسائی ًیشٍگاُّا ،طشحّای هتوشوض صشفِجَیی
اًشطی ،طشحّای سَخت صشفِجَیی ضذُ ٍ سایش) تا ّذف افضایص واسائی تجْیضات پشهصشف ٍ افضایص ظشفیت ضثىِ تشق وطَس ٍ واّص
هصشف داخلی ًیشٍگاُّا؛
 .5فؼالساصی ٍ اجشای طشحّای تَسؼِ ًیشٍگاُّای تجذیذپزیش تا ّذف احذاث ًیشٍگاُ همیاس تضسي دس حَصُّای پش پتاًسیل ضٌاسایی ضذُ دس
وطَس تِ ّوشاُ اطالػات فٌی الصم؛
 .6فؼالساصی ٍ اجشای طشحّای تَسؼِ ًیشٍگاُّای تجذیذپزیش همیاس وَچه؛
 .7ػولیاتی ًوَدى طشح ّای تَسؼِ تجذیذپزیش ٍ تْشٍُسی اًشطی دس صهیٌِ ًحَُ اسجاع واس ،تؼییي ٍ تْیِ پیصًیاصّا ٍ هلضٍهات اسٌاد هٌالصِ؛
 .8اسائِ حوایت فٌی الصم تشای تْشُتشداسی اص طشحّای ًیشٍگاّی اًشطیّای تجذیذپزیش؛
 .9تْیِ گضاسشّای آهاسی هختلف؛
 .91سسیذگی ٍ پیگیشی صَستحساب لشاسدادّای هٌؼمذ ضذُ دس حَصُ تجذیذپزیش ٍ تْشٍُسی اًشطی جْت تسشیغ دس پشداخت تَسط اهَسهالی
ساصهاى.
ة) شزایط احزاس پست دفتز مدیزیت طزحهبی تجدیدپذیز و بهزهوری انزژی
 .9تشخَسداسی اص صالحیتّای ػوَهی اًتصاب تش اساس لَاًیي ،همشسات ٍ ضَاتط ریشتط
 .9کارکنان رسمی ،پیمانی و کار معین در ساتبا و رسمی و پیمانی در دستگاه های دیگر

 .9داسا تَدى هذسن تحصیلی دس یىی اص سضتِّای تحصیلی هشتثط
 .4داسا تَدى ساتمِ خذهت هشتثط دس تخص تشق ٍ اًشطی
 .5حذاوثش سي  55سال
 .6حذاوثش ساتمِ خذهت  95سال تشای هماطغ تحصیلی واسضٌاسی ٍ  98سال تشای واسضٌاسی اسضذ ٍ تاالتش

ج ) مدارک مورد نیبس
 .9تىویل فشم دسخَاست
 .9سصٍهِ هذیشیتی (حذاوثش دٍ صفحِ)
 .9اطالػات واهل تواس
د) معیبرهبی ارسیببی
 .9اسائِ تشًاهِ جاهغ ٍ هذٍى جْت پست هَسد ًظش
 .2ساتمِ هذیشیتی هشتثط
ّ .3وىاساى هجوَػِ ٍصاست ًیشٍ ،هَسسات ٍ ضشوت ّای ٍاتستِ

* سایش هذاسن الصم هتٌاسة تا اطالػات فشم تىویل ضذُ دس هشاحل آتی اخز خَاّذ ضذ.
تَجِ:
تىویل فشم دسخَاست ٍ اسسال هذاسن صشفاً اص طشیك ایویل تِ آدسس  farakhan99@satba.gov.irاهىاىپزیش هیتاضذ .دس ضوي جْت ّشگًَِ
پاسخگَیی تا ضواسُ تلفي ( 88184686خاًن ػوَیی) تواس حاصل فشهاییذ.
اسصیاتی ضایستگیّای (ػوَهی اختصاصی) هتماضیاى تَسط واسگشٍُ تشسسی صالحیتّا ٍ تشاساس هؼیاسّا ٍ اهتیاصدّی تِ هتماضیاى اًجام خَاّذ
گشفت.

