
  منابع انسانی -5-6

منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه هر سازمان همواره مورد توجه مدیران ارشد شرکت بوده به طوریکه اهتمام به آن 
  باعث پیشبرد اهداف سازمانی گردیده است. 

  
  
  
  

  فتر سازماندهی و طبقه بندي مشاغلد -1-5-6
  

 ،شرکت صدور کلیه احکام ریالی و مراقبت و به روز نگهداشتن چارت سازمانی ، وظیفهمشاغلدفتر سازماندهی و طبقه بندي 
عملکرد این دفتر در  را عهده دار است. براین اساسطبقه بندي مشاغل پرسنل رسمی و پیمانکاري و تهیه آنالیز حقوق ایشان 

  به شرح ذیل می باشد: 1395سال 
  بخش پرسنل رسمی -الف

ارزیابی یکی از اقدامات انجام شده در حوزه پرسنل رسمی شرکت، تکمیل ارزیابی عملکرد فردي پرسنل است. به عبارت دیگر 
به صورت مکانیزه انجام شد. این فرایند با پیاده سازي فرم هاي  95عملکرد فردي پرسنل رسمی شرکت براي اولین بار در سال 

  ن اداري و سامانه جامع منابع انسانی صورت گرفت. از مهم ترین نتایج این فرایند میارزیابی عمومی و تخصصی بروي اتوماسیو
توان به تاثیرگذاري آن در تعیین میزان فوق العاده حق جذب پرسنل ، محاسبه افزایش حقوق سالیانه و تعیین کارمند نمونه 

  اشاره کرد.
اس بخشنامه توانیر و نظامنامه تهیه شده در شرکت و بر اساس نتایج حاصل از تعیین میزان فوق العاده جذب پرسنل رسمی بر اس

  فردي و واحدي محاسبه می گردد. عملکرد  ارزیابی
  

  بخش پرسنل پیمانکاري  -ب
با توجه به برونسپاري بخش عمده فعالیتهاي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، مدیریت و اطمینان از یکنواختی در حوزه 

  پیمانکاران از اهمیت خاصی برخوردار است. براین اساس این شرکت اقداماتی را ترتیب داده که در زیر بدان اشاره می شود.
 عالی کار و امور اجتماعی افزایش حقوق و مزایاي پرسنل پیمانکاري با توجه به مصوبه شوراي زتهیه و تدوین آنالی •

 تحصیلی ، عائله مندي و ....  پرسنل پیمانکاريدرج کلیه اطالعات مربوط به سوابق، مدارك  •

پیگیري پرداخت مطالبات و مابه التفاوت آنالیزهاي اصالحی (از جمله مرخصی ، سنوات ، اصالح سوابق ، مدرك تحصیلی  •
 ،عائله و..)

 درج اطالعات مربوط به شرکتهاي پیمانکاري و تعیین پرسنل زیر مجموعه در نرم افزار  •

 مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل شرکتهاي پیمانکاري جهت تهیه آنالیز ورود کلیه اطالعات •

 فیلد توانیر به صورت کامال مکانیزه 28تهیه و ارسال آمار  •

 تهیه انواع گزارشات مدیریتی به تفکیک نوع قرارداد ، محل خدمت ، شرکت پیمانکاري و ..... •



زار جهت کنترل اطالعات پرسنل زیر مجموعه از جمله آنالیز حقوق ایجاد دسترسی کلیه روساي ادارات مالی و اداري به نرم اف •
 ، عائله مندي ، جابجایی ها و....

 ایجاد دسترسی جهت کلیه کارشناسان ایمنی امورها با نظارت امور آموزش  •

 ایجاد دسترسی جهت امور تدارکات و امور مالی به منظور دسترسی به آخرین آنالیز حقوق در هر دوره مورد نیاز •

 تشکیل دوره آموزشی جهت شرکتهاي پیمانکاري به منظور بهره برداري از نرم افراز جامع پیمانکاري •

 ایجاد درگاه اینترنتی جهت شرکتهاي پیمانکاري جهت دریافت آنالیز حقوق و بروز رسانی اطالعات مربوط به پرسنل  •

 ر نرم افزارتحویل شناسنامه آموزشی پرسنل به شرکتهاي پیمانکاري به منظور درج د •

 شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل پیمانکاري در نرم افزار  %70درج بیش از  •

 ارزیابی شرکتهاي پیمانکاري بصورت فصلی با حضور در محل شرکتها  •

 پرسنل پیمانکاري وط به فیشهاي حقوقی ، بیمه و ...بررسی و رسیدگی به شکایات مرب •

  ایجاد پورتال جهت کلیه پرسنل پیمانکاري  •
 

 درج کلیه اطالعات مربوط به سوابق، مدارك تحصیلی ، عائله مندي و ...  پرسنل  -

 درج اطالعات مربوط به شرکتهاي پیمانکاري  -

 ورود کلیه اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل شرکتهاي پیمانکاري -

 ورود اطالعات آموزشی پرسنل پیمانکاري -

 پیمانکاريورود شرح وظایف و شرایط احراز پرسنل  -

 
 : ي پورتالمزایا

رویت آخرین آنالیز حقوق، اطالعات شخصی ، دوره هاي آموزشی و سوابق  توسط خود پرسنل و امکان خود کنترلی  -
 توسط ایشان 

 رویت نمره ارزیابی جهت بهبود عملکرد -

 امکان رویت شرح وظایف و شرایط احراز شغل  -

  حوزه سازمان -ج
ان دادن به ساختار سازمان و انسجام بخشی به فعالیت ها از اهمیت ویژه اي برخوردار است که در و سام در حوزه سازمانی نیز، سر

  زیر به مهمترین آنها اشاره شده است:
 
  تهیه و تدوین شرح وظایف پست هاي سازمانی مطابق چارت مصوب شرکت 
  

  ارسال نامه به حوزه هاي مختلف جهت تایید و یا اصالح شرح وظایف مربوط به آن حوزه  •



  تنظیم و تدوین نهایی شرح وظایف به صورت کتابچه پس از تایید مدیریت محترم عامل •
  بارگذاري شرح وظایف هر حوزه بروي سامانه جامع منابع انسانی •
 امکان رویت شرح وظایف هرشغل توسط شاغل •

 ایط احراز افراد براساس پست سازمانی تدوین شر 
  

  اخذ گزارش پست هاي سازمانی از نرم افزار جامع منابع انسانی  •
  استخراج اطالعات مورد نیاز (دانش/مهارت/توانمندي ) از منابع مختلف •
  تطبیق اطالعات مورد نیاز شرکت مطابق فرمت طراحی شده  •
  مانه جامع منابع انسانیبارگذاري پاره اي از  اطالعات آماده شده بروي سا •
 امکان رویت شرایط احراز هرشغل توسط شاغل •

  

  تدوین چارت اجرایی شرکت بصورت رسمی و پیمانکاري 
  

  تشکیل جلسات تخصصی در هر حوزه با حضور معاونت و مدیران آن مجموعه  •
  نظیم چارت سازمانی مطابق پیشنهادات دریافت شده ت •
 شده توسط توسط معاونت تخصصی، معاونت منابع انسانی و مدیر عامل تاییدکلیه صفحات چارت سازمانی تدوین •

  

  تهیه آمار و گزارشات مدیریتی 
  

  فیلدي، بانک اطالعات مدیران و .....)  28تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز توانیر شامل (آمار •

همچنین تهیه  ..مانداري، استانداري و.سازمان مدیریت برنامه ریزي، فر رشات به شرکت هاي بیرونی از جملهتهیه و ارسال گزا •
 درون سازمانیکلیه گزارشات مدیریتی مورد نیاز 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 نیروي پرسنل رسمی به تفکیک  بخش مشاغل و جنسیت

  بخش مشاغل
  تفکیک جنسیت

  تعداد کل
  مرد  زن

10000  5  33  38  
20000 1 26  27  
30000 28 65  93  
40000 5 141 146 
70000 0 11  11  
80000 0 4  4  

  319  280  39 جمع کل



توزیع برق 
شهرستان 

  اصفهان

  جنسیت
 وضعیت تحصیلی

بی 
  سواد

خواندن 
فوق   دیپلم  زیردیپلم  ابتدایی  و نوشتن

فوق   لیسانس  دیپلم
  لیسانس

دکتري 
  و باالتر

بدون 
 کل  مقدار

 39 0 0 7 27 1 4 0 0 0 0  زن
 280 0 1 53 167 17 32 4 2 4 0 مرد
 319 0 1 60 194 18 36 4 2 4 0 جمع

  
  اداره کارگزینی و بازنشستگی -2-5-6

 و برگزاري کمیته هاي هماهنگی کانون و شرکت توزیع به صورت ماهانه کانون بازنشستگان شرکت برگزاري مجمع عمومی  •

 سمینار آموزشی یک روزه ویژه خانواده بازنشستگان در محل کانون بازنشستگانبرگزاري دو  •

 ویژه بازنشستگان سیاحتی در سطح استان و کشورو برگزاري اردوهاي تفریحی  •

 1395سال بازنشستگان  برايصدور کارت شناسایی منزلت  •

 آنها به همراه همسرانشان.برگزاري سمینار آموزشی ویژه شاغلین در آستانه بازنشستگی جهت آماده سازي  •

  سازمان تامین اجتماعی براي پرسنل از آور  اخذ مجوز بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان   •
  بهره برداري و قرائت توزیع و پیگیري تصویب سختی کار براي پرسنل پیمانکاران بهره برداري   
 نفر از این تعداد گردید.  14تگی که منجر به بازنشسنفر از پرسنل شاغل  20رفع نواقص سوابق بیمه اي  •

 1394-95برگزاري مراسم تقدیر و اعطاي جوایز به بازنشستگان سال  •

 مسئولیت مدنی کار فرما در برابر حوادث کارکنان و اشخاص ثالث. بیمه انعقاد قرارداد جامع  •

 رستان اصفهانانعقاد قرارداد و صدور بیمه نامه آتش سوزي همه ساختمانهاي اداري شرکت توزیع برق شه •

 اجراي نظامنامه روند بازنشستگی و نظامنامه آموزش پرسنل در آستانه بازنشستگی .تدوین و  •

 اصالح و بهره برداري از نرم افزار جامع منابع انسانی •

ر نفر پرسنل تغییر وضعیت یافته در سازمان تامین اجتماعی و ثبت نام آنها د 58انجام عملیات بیمه اي مربوط به استخدام  •
 کد کارگاهی شرکت توزیع برق اصفهان

 توزیع و تکمیل فرم هاي مربوط به بیمه عمر و سرمایه گذاري بیمه پارسیان بین پرسنل حکمی  •

 زیاندیدگان.همکاري با دفتر ایمنی و دفتر حقوقی جهت پیگیري مراحل قانونی رسیدگی به حوادث و وصول دیه و غرامت  •

 در شرکت سرمایه گذاري نیرو .پیگیري امور مربوط به سهام پرسنل  •

 انعقاد قرارداد با بیمه دانا جهت پوشش بیمه اي خودروهاي شخصی پرسنل و تقسیط حق بیمه متعلقه . •

 دفاع از حقوق شرکت در مقابل دعاوي مطروح در کمیسیونهاي تامین اجتماعی و هیاتهاي تشخیص اداره کار. •

 بازنشستگان و پیشکسوتان شرکتنفر از  400ارائه وام بانکی به بیش از بیش از  •

 برقراري امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو به صورت تقسیطی در محل کانون بازنشستگان •



 پرداخت خدمات رفاهی ویژه بازماندگان پرسنل حکمی که در حین کار و در اثر حادثه فوت نموده اند. •

 تم جامع منابع انسانیمکانیزه نمودن فرآیند  انواع مرخصی کارکنان در سیس •

تنظیم نظامنامه و دستورالعمل هاي مربوط به تابلو مشخصات شغلی پرسنل، حضور و غیاب، اسکن پرونده هاي پرسنلی و  •
 صدور احکام مرخصی

پیگیري درخصوص رفع اشکاالت مربوط به آرشیو الکترونیکی و ثبت اطالعات اولیه و صدور احکام مرخصی در سیستم جامع  •
 انیمنابع انس

 
  برحسب محل خدمت 95آمار بازنشستگان در سال 

  تعداد به نفر نام امور محل خدمت
  2  ستاد
  2  مرکز

  2  نواحی
  2 شمال
  0 غرب

  3 غرب شمال
 1 شرق

  1  جنوب غرب
 1  جنوب شرق

  14  جمـــع
  

  اداره رفاه و درمان  -3-5-6

با توجه به دستورالعمل هاي رفاهی ابالغی از شرکت توانیر، اداره رفاه و درمان با مکانیزه کردن فعالیتها، نظامند نمودن آن و  
نموده است. عملکرد این واحد طی سال  نسبت به اجراي آن اقدامرفاهی  و با هدف توزیع عادالنه خدماتبازنگري روشهاي موجود 

  فاهیات و درمان به این شرح میباشد:مورد گزارش در دو زمینه ر
  

  رفاهیات 

 نفر  168میلیون ریال به تعداد 400پرداخت وام مسکن تا سقف  •

 نفر  48میلیون ریال به تعداد 300پرداخت وام مسکن تا سقف  •

 نفر  7میلیون ریال به تعداد 200پرداخت وام مسکن تا سقف  •

 نفر  20میلیون ریال به تعداد 150پرداخت وام مسکن تا سقف  •

 مورد 49پرداخت کمک هزینه ازدواج به تعداد  •



 مورد 9پرداخت کمک هزینه فوت به تعداد  •
  

 واحد درمان و بهداشت  
نفر پدر و مادر غیر تحت تکفل  44نفر که  723انعقاد قرارداد بیمه درمان پرسنل و افراد تحت تکفل با بیمه دانا به تعداد  •

 نفر 485بازنشستگان با پوشش و  نفر همسر به صورت غیر تحت تکفل پوشش دارند 2نفر فرزندان و  5و 

انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی پرداخت فرانشیز درمانی جانبازان و خانواده شهداء که توسط کارشناس بیمه دانا تائید و پس  •
 ی گردد.م لی ارسالاز هماهنگی با نماینده امور ایثارگران جهت پرداخت به امور ما

نفر از پرسنل شاغل و بازنشسته حکمی طبق مصوبه شوراي درمان بر  46پرداخت مساعدت هزینه هاي درمان به تعداد  •
 اساس دستور العمل مساعدت درمانی مصوب شرکت توانیر .

 با بیمه دانا  پیمانکارو عمر و پس انداز پرسنل  یانعقاد قرارداد بیمه تکمیل •

 High Riskنفر از پرسنل رسمی شرکت و آنالیز نتایج و پیگیري افراد  260ادواري سالیانه براي انجام معاینات  •

 نفر استخراج نتایج و پیگیري موارد غیرنرمال 1400انجام آزمایشات ادواري سالیانه براي کلیه پرسنل شرکت به تعداد  •

 پیگیري موارد غیرنرمال نفر توسط متخصص زنان و 120انجام معاینات مخصوص بانوان شاغل براي  •

نفر  250انجام طرح بررسی اشکاالت ارگونومی کارگران بهره برداري و برگزاري کالسهاي آموزشی براي کارگران به تعداد  •
 نفر از سرپرستان   20و 

انیان برگزاري همایش آموزش خانواده با عنوان تغذیه سالم با همکاري مرکز سالمت ایرانیان و با حضور مرکز سالمت ایر •
 نفر از پرسنل شاغل و بازنشسته 300و با حضور 

 
  ورزش شرکت-4-5-6

سال گذشته تا کنون باهدف ایجاد نشاط و شادمانی ،ایجاد روحیه رفاقت و رقابت،تقویت روحیه  طی چندمعاونت منابع انسانی 
تنیس  -والیبال -رشته ورزشی (فوتسال 9جوانمردي و در نهایت افزایش بهره وري اقدام به تشکیل هیئت هاي ورزشی در قالب 

که با توجه به اقدامات صورت گرفته از جمله برگزاري  بانوان)  نموده -همگانی -کوهنوردي -رزمی -شنا -بدنسازي -روي میز
  ت.درصدي  پرسنل به ورزش را در بر داشته اس 65مسابقات، همایشها و دوره هاي ورزشی در طی این مدت افزایش مشارکت 

  
  درون سازمانیمسابقات  

 نفر 20برگزاري مسابقات تنیس روي میز داخلی با حضور  •
 تیم  10برگزاري مسابقات والیبال داخلی با حضور  •
 تیم  13برگزاري مسابقات فوتسال داخلی با حضور  •
 برگزاري مسابقات آمادگی جسمانی خواهران •



 برگزاري مسابقات رزمی •
 

 کسب عناوین ورزشی  
 تان کسب عنوان نائب قهرمانی مسابقات والیبال سراسري وزارت نیرو توسط تیم منتخب صنعت آب و برق اس •

 کسب مقام سوم مسابقات والیبال صنعت آب و برق استان •

 صنعت آب و برق استانپیشکسوتان کسب مقام سوم مسابقات فوتسال  •

 کسب مقام سوم مسابقات آمادگی جسمانی بانوان صنعت آب و برق استان •

 شرکت در مسابقات آمادگی جسمانی بانوان سراسري وزارت نیرو •

 
 ایجاد بستر هاي ورزشی  
 برگزاري ورزش صبحگاهی ، پیاده روي ،کوه پیمائی ، کویرنوردي جهت همکاران و خانواده آنان. •

 اختصاص سالنهاي ورزشی بدنسازي، آمادگی جسمانی، تنیس روي میز، والیبال ویژه بانوان •

 اختصاص سالنهاي فوتسال، والیبال، بدنسازي ویژه آقایان و خانواده آنان •

تهیه  و توزیع بلیط جهت استفاده همکاران از استخرهاي منتخب سطح شهر ویژه کلیه همکاران رسمی، شرکتی و  •
 بازنشستگان با خانواده آنان. 

 برگزاري دوره هاي آموزش شنا ، آمادگی جسمانی ، تکواندو جهت همکاران و خانواده آنان. •

  دفترآموزش -5-5-6
رکنان شرکت همچنین به روز نگهداشتن دانش و اطالعات آنها و به منظور  بهره برداري در راستاي افزایش مهارت و دانش کا

صحیح از تجهیزات و در نتیجه انجام خدمات رسانی هرچه مطلوب تر، واحد آموزش شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مطابق 
نمود که در  1395ي آموزشی مختلف در سال برنامه ریزي هاي انجام شده بر اساس نیازهاي واحدها اقدام به اجراي دوره ها

  جدول ذیل عملکرد آن آورده شده است.

  

  تشکیل کمیته تخصصی آموزش و توسعه  

هدف از تشکیل این کمیته  ارتقاي کیفیت آموزش و پرورش نیروي متخصص(تخصص پروري) جهت بهبود و افزایش بهره وري 
کمیته شامل نمایندگان حوزه هاي تخصصی میباشند که پیرو ابالغ و دستور اعضاي نیروي انسانی درحوزه هاي مختلف بوده و 

  .مدیرعامل محترم انتخاب و احکام ایشان صادر گردید
  
 پروژه تعیین سبک رهبري مدیران شرکت  



منظور انعقاد قرارداد با  یکی از اعضاي هیئت علمی دانشگاه اصفهان مبنی بر تعیین و تبیین سبک رهبري مدیران شرکت به 
برنامه ریزي صحیح در جهت ارتقاء و توسعه رهبري مدیران در شرکت عملیاتی گردید. لذا براساس نتایج حاصله از پروژه ، طرح 

  و پروژه توسعه فردي مدیران طراحی و در حال اجرا می باشد.
  انجام مصاحبه با کلیه مدیران

  پرسشنامه مبتنی بر شناخت زمینه اي از کارکنانبررسی چندگانه  (باالدست ، زیرست ، خودارزیابی) از طریق 
  ارائه گزارش تلفیقی و ترکیبی از موارد فوق الذکر

  
  عملکرد اجراي آموزش کارکنان شرکت  

 آموزش کارکنان رسمی  •

 )حجمی–( آنالیزي کارکنان شرکتی آموزش  •

  1395در سال عملکرد دوره هاي آموزشی برگزار شده 
  

 اعزام به کنفرانس، همایش و سمینارها پیمانکاري

 نفرماه کل تعداددوره نفرماه کل تعداددوره

39 369,35 45 9,7 

  

  1395کارکنان شرکتی در سال  عملکرد دوره هاي آموزشی برگزار شده

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  مکانیزه نمودن شناسنامه آموزشی پیمانکاران

  هزینه   کارگري کاردانی کارشناسی
 میلیون ریال نفرماه کل تعداددوره نفرماه کل تعداددوره نفرماه کل تعداددوره

51 117,13 15 13,6 3 1,6 6615 

 نفرساعت تعداد دوره تعداد کارکنان حوزه شغلی

 34573 20 505 معاونت بهره برداري

 5513 6 352 معاونت مهندسی و نظارت

 3042 6 353 معاونت خدمات مشتر کین

 1194 3 196 معاونت مالی و پشتیبانی

 472 1 59 دفتر حراست

 44794 36 1465 جمع کل



، سوابق آموزشی  انجام شد شرکت طرف قرارداد با شرکت توزیع 14و با مشارکت تعداد که در طی سه ماه بر اساس این طرح 
وزش در سامانه نرم افزارآم اسکن وهزار گواهینامه آموزشی  3000حدود   پیمانکاران با سرجمعنفر از نیروهاي  800حدود 

  پیمانکاران ثبت گردید.
در پایان این طرح و با توجه به ورود و ثبت اطالعات آموزشی کارکنان شناسنامه آموزشی جهت هر فرد شاغل در بخش 

  پیمانکاري تشکیل و در سامانه مربوطه قابل دریافت و بهره برداري خواهد بود.
 اجراي طرح غربال گري سرپرستان اجرایی شرکتهاي  پیمانکاري  

نفر از پیمانکاران بخش  150حدود  طی یک ماه اجرا شد؛ با مشارکت دفتر ایمنی و کنترل ضایعات کهبر اساس این طرح 
حجمی شرکت شناسایی و در یک طرح غربالگري فنی ،آموزشی و با مصاحبه هاي صورت گرفته و بررسی سوابق و مستندات 

  .تحصیلی و آموزشی، نیازهاي آموزشی سرپرستاناستخراج  گردید
  پیش بینی گریده است .  96الزم به توضیح است نیازهاي آموزشی هر سرپرست در تقویم آموزشی سال 

  اجراي طرح تعیین سطح مهارت و صالحیت پیمانکاران  

نفر از نیرو هاي فعال در بخش عملیات بهره برداري در قالب سنجش وضعیت جسمانی و بررسی  250بر اساس این طرح تعداد 
  .وضعیت آموزشی و اطالعات فنی مورد ارزیابی و مصاحبه و آزمون کتبی قرار گرفتند

ایج اجراي این طرح میتوان به امکان رتبه بندي  سطح فنی و اطالعات دانشی مخاطبین و همچنین افزایش سطح دانش از نت
  فنی با توجه به انجام آموزشهاي الزم اشاره کرد.

  
 توسعه پارك فن آوریهاي نوین صنعت توزیع برق

آخرین فن آوریها و تکنولوژیهاي صنعت برق در بخش دف از ایجاد پارك فن آوریهاي نوین ، ایجاد مرکزي است که در آن ه
 توزیع قابل مشاهده، مطالعه و مورد بازدید متخصصان داخلی و سایر شرکتهاي مرتبط با صنعت برق باشد.

 اهداف -الف
 ایجاد کارگاهها و نمایشگاه تجهیزات نوین توزیع برق با استفاده از جلب مشارکت از صنایع و تولیدکنندگان در محوطه )1

 پیرامون پارك فن آوري

  ایجاد ساختار  نمایشگاهی آموزشی از شبکه هاي استاندارد توزیع برق بصورت زمینی و هوایی در سطوح )2
 فشار متوسط و فشار ضعیف براي متخصصین برق، دانشجویان، دانش آموزان و عموم مردم 

 ایجاد مرکز آزمایشگاهی و شبیه سازي شبکه (دینامیک شبکه توزیع برق) )3

 جاد بستر آموزش تجهیزات و فناوریهاي نوین، هوشمند سازي و اتوماسیون توزیعای )4

جهتآموزش عملیات فنی، آزمایشگاهی،تجزیه و تحلیل حوادث، شبیه سازي خطا،  Microgrideایجاد شبکه توزیع با ساختار  )5
 مانور، کنترل و تست امکانات و تجهیزات جدید قبل از نصب در شبکه واقعی و...



 رکز مطالعات و تحقیقات تجهیزات شبکه (پژوهش و توسعه)ایجاد م )6

 انرژي هاي نو از سطوح کارشناسی تا بهره برداري و سیمبانی )7

 DGایجاد بستر آموزشی مولدهاي توزیع در ابعاد کوچک  )8

دث ، ناب (حواGIS ،GPMSبرگزاري جلسات فنی و آموزشی نرم افزارهاي موجود بر روي بستر شبکه دیتاي شرکت از جمله  )9
 و اتفاقات بهره برداري)، سمیع (درخواستهاي خدمات مشترکین)، مالی و حسابداري و...

 

  پارك فن آوریهاي نوین صنعت توزیع برق 95فعالیتهاي انجام شده سال  -ب
  بخش توسعه پارك

  برداري	نفر با امکانات دوبل دیتا پروژکتور ، سیستم صوتی، سیستم فیلم 85تجهیز سالن اجتماعات با ظرفیت  )1

نفر شامل امکانات صوتی تصویري و کامپیوترهاي پرقدرت متصل به شبکه شرکت از  19تجهیز سایت کامپیوتر با ظرفیت  )2
  طریق آنتن بی سیم

 تور و پرده هاي برقینفره با امکانات دیتا پروژک 25ی کالس هاي آموزش 3تجهیز  )3
 همراه با فضاي نگهداري، توزیع و گرم کن غذانفر همزمان  100تجهیز سالن غذاخوري و پذیرائی با ظرفیت  )4
 نمازخانه با طراحی داخلی )5
 مترمربع 6000محوطه سازي  )6

  
  عملکرد اجراییبخش 

  نفر ساعت دوره هاي آموزشی داخلی در محل پارك فن آوریهاي  12000اجراي بیش از  )1

  نفر ساعت آموزش صنایع و برون سازمانی ،  2000اجراي بیش از )2
  جلسه هم اندیشی براي کارکنان در حوزه هاي تخصصی  20برگزاري بیش از  )3
جلسه طرح غربالگري نیروي انسانی شرکت هاي پیمانکاري  و بازدید از ماشین آالت و  15همکاري جهت  اجراي   )4

 تجهیزات پیمانکاران توسط حوزه هاي تخصصی   
 

 


