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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
53382نفرساعت

45222نفرساعتاجراي دوره های تخصصی 3

نفرساعتاجراي پنج دوره آموزشي ویژه نگهبانان 4
 8گروه به مدت 24 ساعت
 مجموع 3984  نفرساعت

5
انجام اثربخشي دوره هاي آموزشي در چهار سطح واکنش،  میزان یادگیری، تغییر رفتار و 

نتایج )استفاده از روش های کیفی-ترکیبی در اثربخشی دوره ها(
-برگ

6
اجراي دوره آموزشي اپراتوري در بخش انتقال و فوق توزیع ویژه گروه اپراتوری به اتفاق همسران 

تحت قالب دوره توانمندسازی
نفرساعت

18گروه انتقال و فوق توزیع به مدت
 50 ساعت  مجموع22622  نفرساعت

 6 جلسه  با مجموع 1808 نفر ساعتجلسهبرگزاري همایش هاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، بهداشتي ویژه همکاران شاغل و بازنشسته7

شغلآسیب شناسی فرآیند آموزش در معاونت طرح و توسعه، بهره برداری و منابع انسانی8
شرح وظایف بعضی از دفاتر اصالح و 

دوره های آموزشی ایشان
 در حال بازبینی و به روزرسانی است. 

-نفرتحلیل کیفی حاصل از نتایج نظرسنجی کارکنان در ارتباط با آسیب شناسی نظام آموزش9

 105نفر به مدت 2520 نفرساعتنفرپذیرش کارآموزان دانشگاه هاي معتبر در رشته های مرتبط با صنعت10

مجموع 40  نگهبان و اپراتورنفربرگزاری آزمون استخدامی و جذب نیروی جدیداالستخدام برای پست های فوق توزیع و انتقال11

25 نفرنفرمستندسازی ثبت تجربه و مدیریت دانش12

--تشکیل کارگروه جانشین پروری و برگزاری جلسات جهت تدوین شیوه نامه و  مراحل اجرایی13

14
تشکیل جلسات دبیرخانه دائمي همایش هاي ایمني شرکت، تهیه پوستر و فراخوان مقاله، 

داوری و تقدیم جوایز مقاالت برتر جهت بیست و هفتمین همایش ایمني شرکت در سال 98 
و نیز به روزرسانی وبگاه دبیرخانه مذکور در  وب سایت اینترانت و اینترنت شرکت

--

15
همکاری در انجام معاینات دوره اي و ورود نتایج معاینات در نرم افزار جامع ایمنی، بهداشت و 

محیط زیست
کل پرسنلنفر

نفرجمع آوری کمک های بشردوستانه و خداپسندانه همکاران شرکت در قالب خانه داوطلب16
 197 نفر عضویت در خانه داوطلب

 و آموزش 450 نفر 

17
پیگیری جهت تعیین ردیف بودجه برای ایمنی، بهداشت و محیط زیست در شرکت از طریق 

شرکت توانیر و تعیین بودجه HSE در شرکت
--

اهم فعاليت های دفتر مديريت استراتژيك و بهره وری در سال 1398

اهم فعاليت هاي دفتر برنامه ريزي منابع انساني و آموزش در سال 1398

   برگزاری دو دوره فرآیند ممیزی داخلی بر اساس سری استانداردهای ایزو
  برگزاری دومین فرآیند ممیزی خارجی شرکت بر اساس سری استانداردهای ایزو

  ممیزی و ارزیابی بیش از 40 ایستگاه انتقال و فوق توزیع در سطح استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری
  برگزاری دوره تربیت ممیز داخلی جهت همکاران شرکت به صورت تئوری و کارگاهی

  برگزاری دوره ثبت تجارب جهت همکاران شرکت به صورت تئوری و کارگاهی
  برگزاری پنج دوره جلسات کمیسیون توسعه مدیریت با حضور نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

  کسب رتبه خوب در بیست و دومین دوره جشنواره شهید رجایی
  محاسبه شاخص های بهره وری کل عوامل شرکت برای سال 1397 

  کسب رتبه چهارم )سطح عالی( در مجموعه دستگاه های اداری و اجرایی استان اصفهان )مجموعًا 55 دستگاه( در استقرار مدیریت چرخه بهره وری


