
  :تدوین ساختار سازمانی اقدامات دفتر سازماندهی و طبقه بندي مشاغل درخصوص
با توجه به افزایش تعداد مشترکین و پراکندگی ایشان به ویژه در منـاطق کوهسـتانی و صـعب العبـور اسـتان، و در راسـتاي افـزایش         

جاد امکان دسترسی راحتتر مشترکین و همچنین ارائه خدمات سریعتر به آنان نسـبت بـه تغییـر و تـدوین مجـدد سـاختار       رضایت  و ای
اقدام گردید بطوریکه ضمن ارتقا کیفی و کاهش تعداد پستهاي سازمانی، نسبت به تدوین وارائه تفویض اختیـار  بـه واحـدها براسـاس     

  .مشترکین اقدام شده استاصل عدم تمرکز، و افزایش نقاط اتصال با 
 :ساختار سازمانی و روند تصویب و اجراي آن

اي  اي، چارت توزیع به تصویب و تأیید شرکت برق منطقـه  بعد از تفکیک شرکت توزیع از برق منطقه 1372مرحله اول در سال  -الف
  .رسید و به مرحله اجرا درآمد

کت توزیع برق مازندران به تصویب ریاست محترم مجمع شرکت بـرق  چارت کالن و تفصیلی شر 12/5/76مرحله دوم به تاریخ  -ب
  . اي رسید منطقه
اي پیشـنهاد و   چارت کالن و تفصیلی شرکت توزیع به ریاست محترم مجمع شرکت بـرق منطقـه   1/11/82مرحله سوم به تاریخ  -ج

  .به تصویب رسید
ع به تأیید ریاست محترم مجمع شرکت تـوانیر رسـید و اجـرا    چارت کالن و تفصیلی شرکت توزی 8/11/87مرحله چهارم به تاریخ  -د

 2توضیح الزم به ذکر اینکه در همان سال نسبت به تطبیق وضعیت کارکنان مطابق با چارت مصوب اقدام گردیده و به مـدت   .گردید
  .اند ماه از تصویب چارت کلیه نیروها تطبیق وضعیت یافته
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 چارت سازماني
 ١٠٣٢ ٤٣ ١٣٥ ٢٣٦ ١٩٢ ٢٥١ ١٧٥ مصوب

 ٦٦٩ ٤٣ ١٣٤ ١١٩ ١٠٣ ١٣٢ ١٣٨ بانام

 ١٧٠١ ٤٥ ١٣٥ ١٢٣ ١٠٥ ١٣٤ ٢١٣ تعداد نیروي انسانی موجود

  
ز نیمسـال دوم سـال   دفتر سازماندهی و طبقه بندي مشاغل در راستاي بازنگري ساختار کالن و تفصیلی  ایـن شـرکت ا  همچنین   -ه

تا کنون نسبت به بازنگري و تدوین ساختار سازمانی با حضور معاونین محترم و اعضا کمیته سـاختار اقـدام    1392و از ابتداي سال  91
و با تشکیل جلسات متعدد نسبت به تهیه و تدوین ساختار  متناسب با اهداف و استراتژي سازمان گامهـاي اساسـی و بلنـدي برداشـته     

پست افزایش یافته است کـه انشـاءاهللا    925به  745از  به نسبت تعداد اشتراك در شرکت  ه در نهایت سقف پست هاي اصلیاست ک



بزودي پس از اخذ  از هیئت مدیره محترم به شرکت توانیر جهت تصویب ارسال خواهد شد ، ضمنا با توجه به تصمیمات و تقسـیمات  
ال و شیرگاه به ترتیب  به عنوان شهرستان هاي سیمرغ و سوادکوه شمالی  و بـه تبـع   شهرهاي کیاک ءجدید کشوري در خصوص ارتقا

خصوص، با همت و تالش مـدیر عامـل    شاره و درخواست ها و مکاتبات فراوان در ایناالآن استقرار فرمانداري در شهرستانهاي فوق 
ت تصویب مدیریتهاي امور توزیـع شهرسـتانهاي سـیمرغ    الزم از شرکت توانیر جه هايمعاونت منابع انسانی نسبت به دریافت مجوز و

  .و سوادکوه شمالی  اقدامات نهایی صورت پذیرفته است
  

  :1392و1391،  1390، 1389 ، 1387، 1382وضعیت پستهاي سازمانی در سال   مقایسه

 اشغال شده بالتصدي ستاره دار مصوب 

 566 469 159 1035 82سال 
 799 373 423 749 87سال 
 723 300 287 745 89 سال
 693 316 263 745 90سال
 674 291 220 745 91سال 
 644 293 192 745 92سال
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