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  بازنگری استراتژی در معاونت بهره برداری
)FMEA( شناسایی کلیه ریسک های مرتبط با فرآیندهای شرکت برق منطقه ای اصفهان براساس روش   

   برگزاری دوره آموزشی فرآیند ممیزی یکپارچه توسط موسسه انطباق وکیفیت کیهان و صدورگواهینامه جهت 45 نفر ممیز
   برگزاری موفقیت آمیز اولین فرآیند ممیزی داخلی براساس سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت برق منطقه ای اصفهان

   ممیزی و ارزیابی بیش از 40 ایستگاه انتقال و فوق توزیع در سطح دو استان : اصفهان و چارمحال بختیاری
  تشکیل کارگروه مرکزی و 4 کارگروه تخصصی بررسی پیشنهادات و برگزاری جلسات آنها به منظور بهینه نمودن وضعیت نظام پیشنهادات

   کسب رتبه اول شاخص های اختصاصی در بیستمین جشنواره شهید رجایی در بین دستگاه های اجرایی استان اصفهان
   محاسبه شاخص های بهره وری کل عوامل شرکت برای سال 1395

   توسعه سیستم مدیریت دانش شامل به روز رسانی نرم افزار و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط

ف
سنجشدیمانسیونعنوان وظیفهردی

کلیه کارکناننفراستخراج تقویم آموزشي سالیانه بر اساس نیازسنجي واحدها1

2
برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي، عمومي و استراتژیک، اعزام به سمینارها، 

کنفرانس ها و همایش ها
66582نفرساعت

46804نفرساعتاجراي آموزش هاي اثربخش تخصصي3

4
اجراي سه دوره آموزشي نگهباني سطح 5، دفاع شخصی و سالمت جسمانی ویژه 

پیمانکاران
نفر 

ساعت

سطح 5 )4 گروه70 نفر(، دفاع شخصی)7 
گروه 65 نفر(، سالمت جسمانی)9 گروه 

149نفر(، جمعاً 4248 نفرساعت

569 نفراجراي دوره آموزشي اپراتوري در بخش انتقال و فوق توزیع ویژه پیمانکاران5
6 گروه انتقال و12گروه فوق توزیع 

)22760 نفرساعت(

6
برگزاري همایش هاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و بهداشتي ویژه همکاران شاغل و 

بازنشسته
جلسه

7 همایش با حضور 633 نفر 
شرکت کننده جمعا 1949ً نفرساعت

7
انجام اثربخشي دوره هاي آموزشي در سطوح پیش آزمون و پس آزمون، ارزیابي استاد از دوره، 

ارزیابي واکنش فراگیران، ارزیابي سطح دانش و تغییر رفتار از نظر فراگیر و فرادست
برگ

92 نفر به مدت27000 نفر ساعتنفرپذیرش کارآموزان دانشگاه هاي معتبر در رشته های مرتبط با صنعت8

به تعداد 45 نفرنفرجذب نیروهای کارشناس از طریق قرارداد پیمانی )پذیرفته شدگان آزمون وزارت نیرو(9

120 نفر برای پست های انتقال و فوق توزیعنفرجذب نیروهای اپراتور از طریق قرارداد حجمی )شرکت های تعاونی(10

11
ارتقاء شغلی همکاران رسمی که در طول خدمت از طریق مصاحبه و ارایه پروژه تخصصی 

مورد نیاز سازمان طی جلسه دفاعیه موفق به اخذ مدرک لیسانس گردیده اند.
نفر

10 نفر از همکاران حوزه معاونت های 
بهره برداری و مالی و پشتیبانی

12
تدوین پیش نویس برنامه ریزی نیروی انسانی و جانشین پروری و استفاده از ظرفیت های 

موجود
نفر

تامین 30% نیروی مورد نیاز سازمان
 از منابع داخلی

درکل سازمان و در سطح مدیران ارشدنفرتدوین و اجرای پروژه ثبت تجارب مدیران در قالب پسا دکترای سرکار خانم دکتر خشوئی13

14
انجام کارسنجی درخصوص استاندارد سازی نیروهای مورد نیاز بخش های اپراتوری و 

نگهبانی براساس موقعیت جغرافیایی  
نفر

درپست های فوق توزیع و انتقال
 کل شرکت و نگهبانی حوزه ستادی

15
انتخاب و خرید تازه ترین کتب منتشر شده  در زمینه های مختلف به خصوص فنی و مهندسی 

از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ) بر اساس نیاز و همچنین درخواست همکاران( و ثبت، 
فهرست نویسی و ورود اطالعات روی نرم افزار جامع کتابخانه ای پارس آذرخش

350 عنوان کتابجلد

16
آماده سازی کتب مربوط به "طرح جاگذاری کتاب" و جانمایی در مکان های تعبیه شده 

در شرکت و خودپرداز
768 عنوان کتابجلد

اهم فعاليت هاي دفتر برنامه ريزي منابع انساني و آموزش در سال 96

اهم فعاليت های دفتر مديريت استراتژيک و بهره وری درسال1396


