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اهم فعاليت های دفتر برنامه ريزی منابع انسانی و آموزش  در سال 1399

ف
سنجشديمانسیونعنوان وظیفهردي

کلیه کارکناننفراستخراج تقويم آموزشي سالیانه بر اساس نیازسنجي واحدها1

39897نفرساعتبرگزاري دوره هاي آموزشي الکترونیکی تخصصي، عمومي و استراتژيک 2

22546نفرساعتاجراي آموزش هاي اثربخش تخصصي3

4
اجرای دوره های آموزشی بدو استخدام اپراتوری بصورت الکترونیکی برای اولین بار 
در سطح توانیر و تعیین مربی جهت فراگیران در محل ايستگاه های انتقال و فوق توزيع 

39 نفر نفر

-آسیب شناسی فرآيند آموزش در معاونت طرح و  توسعه ، بهره برداری و مالی و پشتیبانی5
شرح وظايف بعضی از دفاتر اصالح 
و دوره های آموزشی ايشان در حال 

بازبینی و به روزرسانی است.

--پیاده سازی روش های جديد آيین نامه مديريت فرآيند آموزش توانیر6

7

پیگیری و انجام اقدامات مربوط به برگزاری دوره های الکترونیکی اعم از:
  بررسی وضعیت زيرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری شرکت

  تجهیز يکی از کالس های آموزشی به استوديو مجازی و تجهیز ايستگاه   های فوق 
توزيع و انتقال به امکاناتی نظیر اسپیکر بلوتوث دار، میکروفن و ...

   تحلیل آسیب های احتمالی دوره های الکترونیکی در کارگروه عالی آموزش و توسعه 
منابع انسانی

  تشکیل جلسات هماهنگی با مراکز آموزشی، مدرسین و فراگیران در زمینه تولید 
محتوا، تدوين و بازنگری سرفصل دوره های آموزشی متناسب با فضای آموزشی مجازی 

)آفالين و آنالين(

--

8
تشکیل جلسات دبیرخانه دائمي همايش هاي ايمني شرکت و  به روزرسانی وبگاه دبیرخانه 
مذکور در وب سايت و اينترانت شرکت و نیز برگزاری کمیته های ايمنی و بهداشت شغلی و ... 

--

9
عضويت در کمیته های تخصصی HSE شرکت توانیر و همکاری در تدوين دستورالعمل ها 

و روش های اجرايی شرکت توانیر
--

10
ارسال شاخص های استراتژيک صنعت برق در بخش HSE به شرکت توانیر به صورت فصلی 
و  بارگذاری اطالعات حوادث، بودجه و ... در سامانه FTP شرکت توانیر به صورت ماهیانه

--

11
ارسال اطالعات مربوط به بیماری کرونا طبق فرمت شرکت توانیر و بارگذاری در نرم افزار 

جامع ايمنی،  بهداشت و محیط زيست به صورت روزانه
--

12
همکاری در ممیزی  سیستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي بر اساس استاندارد 18001 
OHSAS   و سیستم مديريت زيست محیطی بر اساس استاندارد ISO14001  در شرکت 

ISO  9001:2008و يکپارچه سازي آن با سیستم مديريت کیفیت بر اساس استاندارد
--

--استانداردسازی نیروی انسانی سازمان در مشاغل اپراتوری، نگهبانی و خدمات13

70  نفراخذ مجوز استخدامی و جذب نیروی حجمی در مشاغل اپراتوری و نگهبانی14

 900 عنوان کتاب تخصصی و عمومی عنوانخريد و فهرست نويسی کتاب15


