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  ریزي و تامین نیروي انسانی نظام برنامه

 

  
  ارت نيرو ارت نيرو وزوز

   شركت مادرتخصصي توانير  شركت مادرتخصصي توانير 

  د ا ش-ن ت ا-1: شماره سند            
  : تاریخ صدور          
  یک: شماره تجدید نظر 
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    ۶ از۱صفحه      امضاء-----------------------
 د م/م م ت

 دفه -1

    ساماندهي درخواست كاركنان متقاضي ارتقاء بخش شغلي-۱-۱
   كاركنان با تجربه و تجربياستفاده از توان علمي -۱-۲
  
  
 محدوده اجرا -2

  
  توزیع نیروي برق هاي شرکت

  
 
 مسئولیت اجرا -3
  

و  كاركنـان رايـي آن امـور    اج و دبيرخانـه ي مدير عامل  بر عهده هاي توزيع  در شركت دستورالعملمسئوليت اجراي اين     -3-1
  .باشد  ميو يا عناوين مشابه آنرفاه 

  
  .باشد  نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاون منابع انساني و تحقيقات شركت توانير ميمسئوليت -3-2
  
   ارتقاء بخش شغلیاجرایی کمیته -3- 3

  اعضاء - 3-1- 3
  :ير است به شرح زفرپنج ن متشكل از اجرايياعضاي كميته 

 معاون منابع انساني و يا عناوين مشابه -۳-۳-۱-۱
 دبیرو يا عناوين مشابه به عنوان مدير امور كاركنان و رفاه  -۳-۳-۱-۲
 با انتخاب و بازرگاني ي مالي يك نفر متخصص در حوزه و هاي فني در زمينهنفر متخصص دو  -۳-۳-۱-۳

 مديرعامل
 
  اجراییکمیته ف یوظا - 3-2- 3

مستندات  التحصيل با نيازهاي استخراج شده بر اساس ررسي شرايط احراز و ميزان انطباق افراد فارغ ب-۳-۳-۲-۱
  مربوط به نيازسنجي نيروي انساني شركت

  انتخاب مركز آزمون-۳-۳-۲-۲
  و با همكاري مركز آزمونبر اساس شناسنامه شغل تعيين معيارهاي آزمون -۳-۳-۲-۳
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  ارت نيرو ارت نيرو وزوز

   شركت مادرتخصصي توانير  شركت مادرتخصصي توانير 

  د ا ش-ن ت ا-1: شماره سند            
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    ۶ از۲صفحه      امضاء-----------------------
 د م/م م ت

 روش و ضوابط اجرایی -4
  

   و اختصاراتتعاریف -4-1
 ۸۰۰۰۰ و   ۷۰۰۰۰و   ۲۰۰۰۰ و   ۱۰۰۰۰هـاي شـغلي       كاركنان بخـش  از   :دستورالعملمتقاضی یا مشمول     -۴-۱-۱

 اخـذ مـدرك تحـصيلي       باشد كه در حـين كـار موفـق بـه            شركت مي 
 .كارشناسي شده اند

 
 .شود نمي به مدارك دانشگاهي كه قبل از استخدام فرد اخذ شده باشند، ترتيب اثر داده -۴-۱-۱-۱

 
يكي از موسسات علمي داخل كشور كه صالحيت برگـزاري آزمـون اسـتخدامي و مـصاحبه       :زمونآمرکز   -۴-۱-۲

 .باشدكميته اجرايي و مورد تاييد افراد را دارا 
  

  برآورد نياز، تامين و جذب نيروي انساني  :نیازسنجی نیروي انسانی -۴-۱-۳
  
  : روش انجام کار-4-2
  

كاركنان و رفـاه يـا عنـاوين     به امور   قاضاي متقاضي جهت تغيير بخش شغلي مطابق فرم پيوست           تسليم فرم ت   -۴-۲-۱
  مشابه

  ۱-۲-۴آوري بانك اطالعاتي متقاضيان بند روز   ايجاد و به-۴-۲-۲
    بررسي شرايط احراز و ميزان انطباق افراد متقاضي با نيازهاي استخراج شده شركت-۴-۲-۳
هاي آزمون همراه با ضوابط ارتقاء بخش  د متقاضي از نظر تاريخ، ساعت، محل و سرفصل    رساني به افرا      اطالع  -۴-۲-۴

  شغلي
  هاي مورد تاييد كميته اجرايي   برگزاري آزمون و انجام مصاحبه توسط مركز آزمون براساس مواد و سرفصل-۴-۲-۵

 حـداقل سـه   ۵-۲-۴ه بند ريزي نمايد كه كليه اقدامات مربوط ب          شركت موظف است به نحوي برنامه       -۴-۲-۵-۱
ماه قبل از اخذ مجوز براي نيازهاي استخدامي از منابع خارج از شركت انجام و مستندات مربوطه را همراه بـا       
مستندات نيازسنجي شركت جهت اخذ مجوز استخدامي به منظـور تـامين باقيمانـده نيازهـاي اسـتخدامي از                

  .حقيقات شركت توانير ارسال نمايدمنابع خارج از شركت، براي معاون منابع انساني و ت
 براي پذيرفته شدگان با رعايت ساير ضـوابط و مقـررات جـاري شـركت            از تاريخ پذيرش نهايي      صدور احكام   -۴-۲-۶

  واحد ذيربط توسط
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 د م/م م ت

  
  : شرایط مورد نیاز-4-3
  

  :فرد متقاضي شركت در آزمون ارتقاء بخش شغلي بايد شرايط ذيل را داشته باشد-۴-۳-۱
تحصيلي شرايط : قبيلغ شده است از اشتن شرايط احراز براساس ضوابطي كه از سوي شركت توانير ابالد) الف

  ....، ارتباط مدرك تحصيلي با شغل بالتصدي و مندرج در شناسنامه مشاغل
متقاضياني كه با مدرك تحصيلي براي  قابل قبول در صنعت كار ه سال سابق۸دارا بودن حداقل ) ب

  .اشندب ديپلم شاغل مي
متقاضياني كه با مدرك تحصيلي براي  قابل قبول در صنعت كار ه سال سابق۵دارا بودن حداقل ) ج

  .باشند ديپلم شاغل مي فوق
  

  .باشند ميضوابط و قوانين مصوب مربوط به خود  تابع ايثارگران -۴-۳-۱-۱
  .باشند ميضوابط و قوانين مصوب مربوط به خود  تابع مشاغل كارشناسي حراست -۴-۳-۱-۲

  
  .سازمان بايد داراي پست سازماني مصوب بالتصدي باشد-۴-۳-۲
  ).سطح بندي( درصد از امتياز مصاحبه۴۰ درصد از نمره آزمون كتبي و ۶۰كسب حداقل -۴-۳-۳

وارد فرايند )  درصد از نمره آزمون كتبي۶۰( متقاضي در صورت كسب حداقل نمره آزمون كتبي-۴-۳-۳-۱
شود شركت  ريزي مي هاي بعدي كه توسط شركت برنامه تواند در آزمون  اينصورت ميشود و در غير مصاحبه مي

  .نمايد
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  ارتقاء شغلي  منودار گردش عمليات-۴-۳
  شروع

  پايان

جهت تغییر بخش تسلیم فرم تقاضا 
  به امور اداري) فرم پیوست(شغلی

 متقاضي

  ؟انطباق دارد

هاي بالتصدي  بررسی وضعیت پست
 مرتبط با تقاضاي متقاضی

 عناوين مشابه امور كاركنان و رفاه يا
 

اعزام متقاضی به مرکز آزمون مورد تایید 
 ه اجراییکمیت

 عناوين مشابه امور كاركنان و رفاه يا

  

  و مصاحبهبرگزاري آزمون

 

 مركز آزمون
 

  

یی به واحد ذیربط جهت اعالم نتیجه نها
 صدور حکم

 كميته اجرايي 

A 

A 

 A  ؟انطباق دارد

ط انطباق مدرك تحصیلی متقاضی با شرای
 احراز شغل

 عناوين مشابه امور كاركنان و رفاه يا

فرد اعزام 
  شود؟

A 

متقاضی پذیرفته 
 A  شده است؟

  خير

  خير

  خير

  خير

zعي  

zعي  

zعي  

zعي  
zعي 

بررسی شرایط احراز و میزان انطباق افراد 
التحصیل با نیازهاي استخراج شده بر اساس  فارغ

مستندات مربوط به نیازسنجی نیروي انسانی 
 شرکت

 كميته اجرايي
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  ارت نيرو ارت نيرو وزوز
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  پیوست-5
 

  هاي توزيع شركتدر  فرم درخواست شركت در آزمون ارتقاي بخش شغلي  -۵-۱
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  ارت نيرو ارت نيرو وزوز

   شركت مادرتخصصي توانير  شركت مادرتخصصي توانير 

  د ا ش-ن ت ا-1: شماره سند            
  : تاریخ صدور          
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  :رل سند کنت-
  صدور سند -1
q سند با ضوابط آئين نامه توليد، بهره برداري و بازنگري اسناد اداري مطابقت دارد.  
  

  …… …………….……………………………………………………………………………… :سمت  ................... ……………………………………………………………………………..... :نام و نام خانوادگي كنترل كننده 
  
  
  زمدریافت سند و کنترلهاي ال -2

  .……………………………………………………:      تاريخ دريافت سند…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………: نام سازمان
q  كامل است) …تعداد اوراق، خوانايي و (سند از نظر شكلي.  
q سند در فرمهاي مربوطه ثبت گرديد.  
q اعتبار مرتبط ابطال گرديد اسناد منسوخ و يا بي.  

  …………….………………….………………………………………………… :سمت ……………                                   .………………….………………………………………………… :نام و نام خانوادگي كنترل كننده 
  
  
  برداري بهره -3

  …………….………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….……………………………………………………: نام واحد سازماني 
q  دريافت سند                                                              تاريخ :…………………………………..…………………………….……....  
q  خاتمه دوره اجرا                                                         تاريخ :……………………………………………………….……………..  

  ..…….……………………………………………………………… :سمت     .……………….………………….…………………………………………………… :كننده  گي دريافتنام و نام خانواد
  
  
  ابطال سند -4

  ….…………….………………….…………………………….………………….……………………………:   به استناد …………….………………….…………………………………………………: اين سند در تاريخ 
  .ابطال گرديد……………          .…………………………………………………….………………….…………………………….………………….…………………………….………………….…………………………….………………….…………………………

  ….………………….………………………… :سمت            ….………………….…………………………….………………….………………………… :كننده  نام و نام خانوادگي ابطال
  

 

  
  مهر و امضاء مديريت اطالعات و اسناد

  )صادركننده(

  
  

  مهر و امضاء مديريت اطالعات و اسناد
  )دريافت كننده(

  
  كننده مهر واحد دريافت

  )كننده استفاده(

  
  مهر و امضاء



 

 

  
  

   پیوست



 

 

  )شرکتهاي توزیعویژه  (شغلیبخش  فرم درخواست شرکت در آزمون ارتقاء
 

ضی
متقا

  

  :مدیریت محترم/ معاونت
  ؛باسالم

 در ..…………………… داراي مـدرك تحـصيلي   …………………………………رسـاند اينجانـب    احتراماً، به استحـضار مـي     
ــرايش / رشــته تحــصيلي  ــشگاه ……………………………………………گ ــدل  ………………………………………  از دان ــا مع ب

ام و به استناد ضوابط مربوط به ارتقاء بخش شـغلي، متقاضـي شـركت در         يل شده التحص   فارغ .………… در سال    ……………
خواهـشمند  . باشـم           مـي         ساير        بازرگاني        مالي        اداري        فني:  جهت تصدي مشاغل   آزمون مربوطه 

 اعـالم  )يـا عنـاوين مـشابه   (انـساني  معاون محترم منابع هاي بعدي به است موافقت و دستور فرمائيد مراتب را جهت اقدام        
  .فرمايند

  
  :نام و نام خانوادگي                                                                                

  :امضاء  و تاريخ                                                                                     

ربو
د م

واح
یر 

مد
  طه

  ):یا عناوین مشابه(معاون محترم منابع انسانی 
  ؛باسالم

 وسيله مشاراليه     جهت ارتقاء بخش شغلي، به اين      …………………………………آقاي  /احتراماً، با توجه به درخواست خانم     
  . اقدام الزم معمول فرمايند بررسي وخواهشمند است دستور فرمائيد. شود بوطه معرفي ميبه منظور شركت در آزمون مر

  
  :نام و نام خانوادگي                                                                                  

  :سمت                                                                                                 
  :امضاء  و تاريخ                                                                                       

فاه
و ر

ان 
رکن

 کا
مور

ا
یا (

ابه
مش

ین 
ناو

ع
(  

  :مدیریت محترم/ معاونت
  ؛باسالم

دارد درخواست نامبرده از نظر شرايط احراز و امكان شركت در آزمون مورد بررسي قرار  احتراماً، به اين وسيله اعالم مي
    ندارد ركت در آزمون را  دارد     گرفت و مشاراليه شرايط ش

  
  

  )يا عناوين مشابه(منابع انساني معاون                                                                       
  :امضاء و تاريخ                                                                                      

 .شود اين فرم در اختيار امور اداري و كپي جهت واحد متقاضي ارسال مياصل : توجه



 

 

  


