
  
  منابع انسانیمعاونت  -5-3

  
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.
  

  تحول اداريدفتر توسعه مدیریت و  -1-5-3
مطالعه سیستم هاي مدیریتی جدید و پیاده سازي آنها مطابق با خواست سازمانهاي باالدستی،  یفهتوسعه مدیریت وظدفتر 

شفاف سازي وتدوین فرایندها و روشهاي کاري در شرکت، انجام ارزیابی هاي فردي و واحدي و ارائه راهکارهاي اصالحی 
تالش در جهت بهبود آنها با همکاري دیگر واحدها و هماهنگی در  براساس نتایج ارزیابی ها، تدوین شاخصهاي بهره وري و

  را بر عهده دارد.جهت بهبود روند سالمت اداري در سطح شرکت 
  

 ) پیاده سازي سیستم یکپارچه مدیریتIMS( 

و یکی از نیازمندیهاي اساسی هر سازمان در راستاي هماهنگی واحدهاي سازمانی ، وجود و به کارگیري روشهاي کاري 
دستورالعملهاي مشخص می باشد . این امر به خصوص در رابطه با فرآیندهاي مرتبط با خدمات دولتی از اهمیت بیشتري 
برخوردار است . در این راستا این شرکت با توجه به تجارب گذشته و با همکاري کلیه واحدها ، تدوین و بازنگري روشهاي 

گرفتن الزامات استانداردهاي ذیربط  اجرایی و دستورالعمل هاي کاري را با در نظر
و در قالب نظام مدیریت یکپارچه در دستور کار خود قرار داد . با پایان کار تدوین 
فرآیندها و مدارك مربوط به نظام مدیریت یکپارچه که در راستاي یکسان سازي 
 انجام فعالیتها در هر یک از واحدهاي سازمان انجام گرفت؛ موفق به دریافت

امه هاي مدیریت تضمین کیفیت ، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و گواهین
گردید. به منظور پایش  TUV Intersertمدیریت زیست محیطی از شرکت 

برگزار  96و یک ممیزي مراقبتی در اسفند ماه  1396وضعیت این نظام مدیریت یکپارچه یک دور ممیزي داخلی در آذرماه 
   ی شده و اقدامات اصالحی الزم تعریف شد.گردید و موارد عدم انطباق شناسای

 

 ارزیابی عملکرد واحدي 

با توجه به تدوین روشهاي اجرایی ودستور العملهاي کاري در جریان پیاده 
در برنامه ارائه شده ریف اسازي نظام مدیریت یکپارچه و نیز با عنایت به تع

در دو بازه زمانی  1396ارزیابی عملکرد امورهاي اجرایی در طی سال  ،استراتژي
شش ماهه  برگزار گردید . در این ارزیابیها کیفیت و کمیت فعالیتهاي جاري ، 

و همچنین میزان رفع نقاط قابل بهبود  کمیزان تحقق اهداف استراتژی
قرار گرفت. ندازه گیري ا مورد توجه و  هاي گذشته امورهاي اجراییارزیابی



با توجه به نتایج بدست آمده؛  1396همچنین در پی انجام ارزیابی حوزه هاي ستادي مربوط به بازه زمانی شش ماهه اول 
مقرر شد کلیه شاخصهاي ارزیابی مورد بازنگري قرار گیرد که این مهم با همکاري کلیه دفاتر ستادي و امورهاي اجرایی تا 

  پایان سال انجام شد.
  زارشگیري متنوع از نتایج ه منظور تسریع در انجام ارزیابی هاي واحدي و فراهم آوردن امکان گهمچنین ب

  ها، نرم افزار ارزیابی عملکرد واحدي، طی قراردادي با شرکت رهنماد اندیشه ایرانیان تهیه و اجرایی شد.رزیابی ا
 

 شرکت در ارزیابی جشنواره شهید رجایی و ارزیابی وزارت نیرو 

ر ارزیابیهاي خارجی به لحاظ اینکه وضعیت شرکت د
 شرکت را در مقایسه با دیگر سازمانها و شرکتها مشخص

می کند؛ همواره مدنظر و حائز اهمیت بوده است  . در سال 
 ، شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در بیستمین 1397

ارزیابی جشنواره شهید رجایی  (مربوط به سال  و یکمین
این جشنواره شاخصهاي عمومی در  برتر) حائز رتبه 1396

  گردید.  
  

 سالمت اداري در سطح شرکت نظام پیاده سازي  

موضوع سالمت  1393اداري  با دبیري دفتر توسعه مدیریت ، در مهر ماه سال  نظام با تشکیل کمیته تحول و ارتقاء سالمت
، نیز با تشکیل مستمر جلسات این کمیته  1396اداري به شکل نظام یافته در سطح شرکت دنبال شده است .در طی سال 

 .ات مقتضی اتخاذ شده استموضوعات مرتبط با سالمت اداري مطرح و درراستاي رفع نقاط قابل بهبود در این زمینه تصمیم
همچنین خودارزیابی سالمت اداري براساس سنجه هاي اعالم شده توانیر توسط واحدهاي ذیربط انجام شده و نتایج براي 

  معاونت تحقیقات ومنابع انسانی توانیر ارسال گردید.
  

  
  

   دفتر سازماندهی و طبقه بندي مشاغل -2-5-3

معاونت منابع انسانی، رسالت برنامه ریزي براساس دانش دفتر سازماندهی و طبقه بندي مشاغل به عنوان یکی از ارکان 
با در نظر گرفتن تغییرات و اصالحات موردنیاز ساختار سازمانی  مدیریت منابع انسانی در دو زمینه سازماندهی نیروي انسانی

  آورده شده است. در زیر مجموعه اقدامات این دفتر و همچنین تجزیه و تحلیل و طبقه بندي مشاغل را عهده دار می باشد.
  

 مدیریت نرم افزار جامع منابع انسانی )1

 طبقه بندي مشاغل پرسنل قرارداد مستقیم )2

 سازماندهی و طبقه بندي مشاغل پیمانکاري )3

 سازماندهی پرسنل قرارداد مستقیم )4

   



  

  امور کارکنان و رفاه -3-5-3
آن در استراتژي کالن شرکت توزیع در زیر ساختهاي منابع انسانی ، برنامه ریزي و تامین و رفاه رسالت امور کارکنان 

نیروي انسانی و جبران خدمت منابع انسانی می باشد . بدین منظور در راستاي تحقق استراتژي شرکت کلیه فرآیندهاي 
راحل مربوط به اخذ مجوزات تا به جذب ، نگهداشت و تسویه حساب نیروي انسانی که شامل فرآیند استخدام و کلیه م

 دهد. شرکت توزیع و قرار داد غیر مستقیم با شرکتهاي پیمانکاري را انجام می باکارگیري جذب نیروهاي قرار داد مستقیم 
ی پرسنل و احکام یدر ادامه کلیه خدمات  پرسنلی شامل تمدید قراردادها ، صدور احکام مربوط به گردش شغلی و جابجا

  شرکت ، ثبت ، ضبط و به روز رسانی سوابق پرسنلی ، انجام امور اداري اعم ازکمیته هاي 
ماموریتها ، اخذ معرفی نامه ها ، گواهی اشتغال و ارایه  کلیه خدمات بیمه اي شامل درمان ، بازنشستگی ،  ،مرخصی ها 

ها و  گزاري برنامهبر ،تسویه حساب پرسنل اعم از انتقال ، ماموریت ، استعفا .کلیه خدمات رفاهی اعم از برنامه هاي ورزشی
  و بازنشسته را شت و سالمت کارکنان شاغل جشن ها و مناسبات رفاهی و خدمات مربوط به بهدا

  در بر خواهد گرفت.
  
  

  اداره کارگزینی  
 انجام کلیه امور مربوط به پرسنل جدیداالستخدام و پیگیري کلیه مکاتبات مربوط به آنها )1

 انجام کلیه امور مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی )2

 پیمانکاري شاغل، رانندگان و سیمبانانهماهنگی جهت جذب برگزاري مصاحبه نیروهاي  )3

 ایجاد بانک اطالعات نیروهاي متقاضی کار در شرکت )4

 نظارت بر حسن انجام کار دبیرخانه )5
 

  اداره بازنشستگی 

برگزاري سمینار آموزشی یک روزه ویژه پرسنل در آستانه بازنشستگی در محل پارك فن آوري در شش ماهه اول  )1
 1396سال 

 ویژه بازنشستگان سیاحتی در سطح استان و کشورو برگزاري اردوهاي تفریحی  )2

 و بازنشستگان سالهاي گذشته 1396سال بازنشستگان  برايکارت شناسایی منزلت عدد  460تعداد صدور  )3

ده سازي آنها به همراه همسرانشان در برگزاري سمینار آموزشی ویژه شاغلین در آستانه بازنشستگی جهت آما )4
 1396ماهه دوم سال شش 

 اخذ مجوز بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از سازمان تامین اجتماعی براي دو نفر پرسنل    )5

 نفر از این تعداد گردید.  17نفر از پرسنل شاغل که منجر به بازنشستگی  19رفع نواقص سوابق بیمه اي  )6

 1395-96برگزاري مراسم تقدیر و اعطاي جوایز به بازنشستگان سال  )7

 مسئولیت مدنی کار فرما در برابر حوادث کارکنان و اشخاص ثالث. بیمه انعقاد قرارداد جامع  )8

 انعقاد قرارداد و صدور بیمه نامه آتش سوزي همه ساختمانهاي اداري شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان )9

 معرفینامه بیمه خودروي پرسنل و مکانیزه نمودن صدور اصالح و بهره برداري از نرم افزار جامع منابع انسانی )10



 96-97درسال مربوط به بیمه عمر و سرمایه گذاري بیمه پارسیان پرسنل حکمی  تمدید تفاهم نامه )11

رسنل در شرکت سرمایه گذاري نیرو و برگزاري سمینار آموزشی براي پرسنل پیگیري امور مربوط به سهام پ )12
 1396سهامدار جهت افزایش سرمایه در سال 

  
 

 ات پرسنلیواحد خدم 

مطالعه و بررسی تمامی اوراق موجود در پرونده هاي پرسنلی جهت انجام امر سبک سازي پرونده ها بر طبق  )1
 دستورالعمل توانیر (مانند:خروج و امحاء مدارك کامالً تکراري موجود در پرونده ها)

برگ و همزمان به روزرسانی  54000انجام اسکن اوراق و مدارك پس از سبک سازي پرونده هاي پرسنلی بالغ بر  )2
 آرشیو الکترونیکی پرونده ها

ثبت مشخصات فردي و اطالعات اولیه در قسمت کارگزینی سیستم جامع منابع انسانی و صدور شماره کارگزینی  )3
 نفر از همکاران تبدیل وضعیت و جدیداالستخدام شرکت   25جهت 

نفر که براساس لیست  305ر پرسنل شرکت به تعداد انجام اصالحات و ثبت اطالعات مربوط به تاریخ سوابق کا )4
ارائه شده از طرف دفتر طبقه بندي مشاغل به انجام رسیده و در پورتال جهت رویت تاریخ سابقه کار براي تمامی 

 پرسنل قابل مشاهده می باشد.

به شوراي نفر از پرسنل شاغل و بازنشسته حکمی طبق مصو 46پرداخت مساعدت هزینه هاي درمان به تعداد  )5
 درمان بر اساس دستور العمل مساعدت درمانی مصوب شرکت توانیر .

 801انعقاد قرارداد بیمه تکمیل و عمر و پس انداز پرسنل شرکتی با بیمه دانا که از تعداد کل پرسنل شرکت که  )6
 نفر بیمه تکمیلی درمان شدند.  635نفر می باشند 

 High Riskاز پرسنل رسمی شرکت و آنالیز نتایج و پیگیري افراد  نفر 260انجام معاینات ادواري سالیانه براي  )7

نفر استخراج نتایج و پیگیري موارد  1400انجام آزمایشات ادواري سالیانه براي کلیه پرسنل شرکت به تعداد  )8
 غیرنرمال

 نفر توسط متخصص زنان و پیگیري موارد غیرنرمال 120انجام معاینات مخصوص بانوان شاغل براي  )9

م طرح بررسی اشکاالت ارگونومی کارگران بهره برداري و برگزاري کالسهاي آموزشی براي کارگران به تعداد انجا )10
 نفر از سرپرستان   20نفر و  250

 

 اداره رفاه 

معاونت منابع انسانی طی چند سال گذشته تا کنون باهدف ایجاد نشاط و شادمانی ،ایجاد روحیه رفاقت و رقابت،تقویت 
 -رشته ورزشی (فوتسال 9جوانمردي و در نهایت افزایش بهره وري اقدام به تشکیل هیئت هاي ورزشی در قالب روحیه 
بانوان)  نموده که با توجه به اقدامات صورت گرفته  -همگانی -کوهنوردي -رزمی -شنا -بدنسازي -تنیس روي میز -والیبال

درصدي  پرسنل به ورزش  65ر طی این مدت افزایش مشارکت از جمله برگزاري مسابقات، همایشها و دوره هاي ورزشی د
  را در بر داشته است.

 عقد تفاهم نامه جهت استفاده بانوان شرکت از سالن بدنسازي سطح شهر  )1



 مورد پیاده روي فصلی  جهت خانواده همکاران 4انجام  )2

 قام چهارم مسابقاتمنطقه اي کشور  و کسب م انجام مسابقات آمادگی جسمانی خواهران در سطح شرکت و )3

دوره ارزیابی  4برگزاري  و رگزاري مسابقات فوتسال  جام دهه فجر ب -برگزاري یکدوره مسابقه والیبال  بین امورها  )4
 از متولیان ورزش در سطح شرکت

 تیم منتخب  5حضور در مسابقات پیش کسوتان وزارت نیرو و قرارا گرفتن در جمع  )5

 رزمی فرزندان همکارانانجام مسابقات داخلی ورزش هاي  )6

 کارگر نمونه شرکت در روز تقدیر از کارگران 65برگزاري مراسم تقدیر از   )7

 تجلیل از دانش آموزان نمونه همکاران  )8

 کارمند نمونه در هفته دولت 50تجلیل از  )9

  دفترآموزش -4-5-3
اطالعات آنها و به منظور  بهره در راستاي افزایش مهارت و دانش کارکنان شرکت همچنین به روز نگهداشتن دانش و 

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

 ه منظور ارتقاي دانش مدیریتی کارکنان به ویژه مدیران و سرپرستان این شرکت اقدام به انعقادنمود. همچنین ب 1396
 :نمود مبنی بر توسعه  سبک رهبري مدیران به شرح ذیل یکی از اساتیدقرارداد با  

  ) گردآوري و تدوین کلیه مستندات هر یک از مدیران به تفکیک1
  شخصی به هر یک از مدیران و دریافت آن SWOT)  ارائه فرم 2
  ) جمع بندي مستندات مربوط به موارد پیش گفته شده براي هر یک از مدیران3
  )  ارائه بازخورد از جمعبندي پیشین به هر یک ازمدیران 4
  )  ارائه جدول ماتریس توسعه هر یک از مدیران به آنها 5
تدوین برنامه توسعه فردي همراه با نمونه اي از برنامه تدوین شده )  توجیه هر یک از مدیران مبنی بر چگونگی 6

  توسعه فردي به شیوه مربی گري
)  دریافت برنامه تدوین شده توسعه فردي از هر یک از مدیران و بررسی میزان انطباق آن با الگوي توسعه فردي و 7

  توافق بر برنامه توسعه فردي هر یک از آنها به شیوه مربی گري 
برگزاري جلسات ماهیانه با هر یک از مدیران به منظور اعمال مربیگري و نظارت بر میزان و چگونگی اجراي برنامه ) 8

 .هاي توسعه فردي آنان و ارائه بازخوردهاي عملی و ارائه طریق در تحقق برنامه توسعه فردي هر یک از مدیران

 یکی از اعضايانعقاد قرارداد با  به مدیران، این شرکت اقدام به همچنین با هدف ارائه مشاوره هاي مدیریتی منابع انسانی 
  نمود:هیات علمی دانشگاه اصفهان مبنی بر آسیب شناسی منابع انسانی  به شرح ذیل 

 )انجام مشاوره ي مدیریتی و حضور در واحدهاي ستادي و اجرایی براي مدیران سطوح پایه میانی و ارشد1

 یشنهادات کاربردي در زمینه توسعه فردي مدیران و توسعه سازمانی شرکت) ارائه راهکارهاي علمی و پ2

 ) تدریس دوره هاي مرتبط با مباحث مدیریت منابع انسانی شرکت درسطوح مدیریتی پایه میانی و ارشد3


