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 1392سال منابع انساني در اهم فعاليت هاي معاونت 

 ٩٢احکام کليه کارمندان شرکت با قانون مديريت خدمات کشوری از ابتدای سالتطبيق •
برگزاری آزمون و مصاحبه ، : نفر از قبيل ١٠٣انجام فرايند جذب پرسنل استخدامي به تعداد •

 ....برگزاری كالسهاي آموزشي و توجيهي و كارورزي و
 تشکيل پرونده ،ثبت اطالعات و محاسبه احکام پرسنل جديداالستخدام •
 بروز رسانی سامانه رصد•
 راه اندازی سيستم مکانيزه کارکرد ماهيانه کارکنان•
انعقاد قرارداد بيمه تامين حفظ وسالمت كاركنان و بيمه عمروحادثه تكميلي با شركت سهامي بيمه  •

 سينا 
 برگزاری نشست صميمی مسئولين شرکت با بازنشستگان وجلسه پرسش وپاسخ  •
 هماهنگی وهمکاری الزم با کانون بازنشستگان صنعت برق استان يزد •
هماهنگي هاي الزم جهت جمع آوري سوابق بيمه تامين اجتماعي آن دسته از پرسنل مشمول يا •

 متقاضي بازنشستگي
نفرازپرسنل مشمول وارسال ليست  به شركت بيمه ايران براي بيمه ٢٢٠پرداخت وام مسكن به  •

 عمر مانده بدهكار
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 ...ادامه 
 نفراز پرسنل مشمول١۴سوابق ورفع نواقص كسورات حق بيمه وبازنشسته نمودن تجميع •
 . درصدمي باشد)٩٩(نفرساعت و توزيع آموزش  ٨٧سرانه كل آموزش كارمندي •
 .درصدمي باشد)۶۵(نفرساعت و توزيع آموزش  ٢٢سرانه كل آموزش كارگري •
 .درصدمي باشد)۶۵(نفرساعت و توزيع آموزش ٢٢سرانه كل آموزش پرسنل قرارداد كارمعين •
 .نفر ساعت مي باشد 8858مجموع آموزشهاي اجراء شده جهت پرسنل جديد االستخدام •
 .نفرساعت مي باشد30146مجموع  کل آموزشهاي اجراء شده  •
 نفر کارآموز درمقطع كارشناسي و كارداني              ١٧پذيرش •
 .اجراء آزمون ارتقاء شغلي جهت پرسنلی که موفق به اخذ مدرک کارشناسی می گردند•
 معادلسازي تعدادي از پرونده هاي آموزشي  •
   ٩١پياده سازي ساختارسازماني بازنگري شده وابالغي اسفند •
 بازنگري شرح وظايف كليه پستهاي سازماني براساس اصالحات ساختارسازماني•
 ارزيابي وبروزسازي تفويض اختيارمديران عالي ومياني •
 بررسي وتهيه ليست كامل وظايف حاكميتي وتصدي شركت، مطابق باابالغيه وزيرنيرو•
 بروزسازي وثبت اطالعات دربانك اطالعات كميته هاي تخصصي شركت•
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 ...ادامه 
 ٩٠٠٠روش اجرايي و دستورالعملهای ايزو۶بازنگري و اصالح •
 پايش استراتژي ها، پروژه ها و سنجه هاي مهم شركت از طريق برگزاري جلسات منظم كميته كام•
 اجراي مديريت دانش در معاونت هاي طرح و توسعه و برنامه ريزي•
 پيشنهاد ٣٢پيشنهاد وتصويب٢١٠جلسه كميته پيشنهادها و بررسي تعداد ١٨برگزاري •
 انتخاب شركت برق منطقه اي يزد به عنوان سه دستگاه برتر استان در جشنواره شهيد رجايی •
 انجام هفتمين دوره معاينات پزشكي•
اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار ومستندسازی مشاغل سخت و زيان آور جهت استفاده •

 همكاران در قانون بازنشستگي پيش از موعد
 همكاري با شركت توانير در تدوين آيين نامه ايمني انتقال•
o  
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o كليه پرونده هاي آموزشي معادلسازي 
o اصالح وبازنگري ساختاركلي تفضيلی شركت 
oاستقرار كامل نظام مديريت دانش در سطح شركت 
oپياده سازی و راه اندازی اتاق فکر شرکت 
o استقرار سيستم مديريتHSE در حوزه معاونت بهره برداري 
oمکانيزه نمودن بايگانی پرونده پرسنلی 
oپياده نمودن قانون خدمات کشوری در سيستم جامع منابع انسانی 
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