
   :تبدیل وضعیت نیروهاي پیمانی و شرکتی اقدامات دفتر سازماندهی و طبقه بندي مشاغل درخصوص
مـورخ   100/50/105302و  30/3/86مورخ  100/50/23213هاي شماره  تبدیل وضعیت نیروهاي پیمانی و شرکتی براساس بخشنامه

هاي بعمل آمده کارشناسی و طی جلسات متعـدد کمیتـه    درآمد و پس از بررسی در سطح این شرکت به اجرا ...و وزارت نیرو 1/10/87
از نیروهاي شرکتی و پیمانی این شرکت مطابق با چـارت مصـوب، تبـدیل وضـعیت      نفر 94تعداد بندي و ارزشیابی مشاغل  طرح طبقه

شـرکت  (صـبا   کنـون در دسـت اقـدام در شـرکت    نفر نیز هـم ا  27تعداد  همچنین .اند که نمودار فراوانی آن در ادامه خواهد آمد یافته
لذا با توجه به فراوانـی تعـداد فـارغ التحصـیالن از بـین نیروهـاي شـرکتی و پیمـانی و از          می باشد، )سرمایه گذاري صنایع برق و آب

شـرکت ، بـا تصـمیم کمیتـه طـرح طبقـه بنـدي و ارزشـیابی          طرفی محدودیت پست هاي مرتبط  بال تصدي در ساختار مصوب این
سال سـابقه خـدمت هسـتند بـا داشـتن شـرایط        5داراي  30/3/86نفر که تا تاریخ  88مشاغل مقرر گردید نیروهاي مشمول به تعداد 

احراز الزم در آزمون مهارت فنی که توسط معاونین و مدیران واحد هاي تخصصی انجام مـی گیـرد شـرکت نمائیـد  و نتیجـه جهـت       
  .مشاغل ارجاع گردد تصمیم نهایی به کمیته اصلی  طبقه بندي

  .در همین راستا دفتر سازماندهی و طبقه بندي مشاغل در حال تدارك الزم جهت برگزاري آزمون مهارت فنی می باشد
وزارت نیرو درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قـراردادي مـدت    7/12/87مورخ  100/50/133124ضمناً بخشنامه شماره 

  )به شرح گفته شده در صفحات قبل( .سطح این شرکت اجرا شده استمعین به قرارداد دائم نیز در 
 نفر 38به تعداد  9/7/87تبدیل وضعیت نیروهاي شرکتی و پیمانی مورخ  •

  نفر 5به تعداد  5/11/87تبدیل وضعیت نیروهاي شرکتی و پیمانی مورخ  •
  نفر 30به تعداد  20/7/89تبدیل وضعیت نیروهاي شرکتی و پیمانی مورخ  •
  نفر 399به تعداد   87عیت کارکنان شرکت مطابق با چارت مصوب توانیر در سال تطبیق وض •
 نفر 320به تعداد   88تطبیق وضعیت کارکنان شرکت مطابق با چارت مصوب توانیر در سال  •

  


