




352: تعداد کل پستهای سازمانی  

19% 

14% 

8% 9% 

50% 

 حوزه مدیرعامل

 معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

 معاونت برنامه ریزی

 معاونت طرح و توسعه

 معاونت حفاظت و بهره برداری



342تعداد کل پستهای سازمانی    

  229تعداد پستهای باتصدی 

113تعداد پستهای بالتصدی   

80تعداد پستهای مدیریتی و سرپرستی    

%23نسبت تعداد پستهای مدیریتی و سرپرستی به کل پستها    

 پست های بالتصدی و مدیریتی



 
 پراکندگی پستهای بالتصدی

(به تفکیک حوزه های شرکت)  
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 حوزه مدیرعامل

 معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

 معاونت برنامه ریزی

 معاونت طرح و توسعه

 معاونت حفاظت و بهره برداری



 وضعیت نیروی انسانی شرکت

 تعداد کارمندان رسمی

 تعداد کارمندان پیمانی

 تعداد کارمندان قراردادمدت معین

 تعداد کارکنان طرحهای عمرانی 

 تعداد کارگران رسمی 

 تعداد کارگران پیمانی 

• نفر168  

• نفر101  

• نفر65  

• نفر61  

• نفر10  

• نفر71  

 

تعداد کل 
نیروی   
انسانی  
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 فوق دیپلم
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 لیسانس
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 فوق لیسانس
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 دکتری
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سابقه 

 سال10تا5

10% 

سابقه زیر 

 سال5

3% 

20تا10سابقه

 سال

28% 

30تا20سابقه

 سال

52% 

سال  30سابقه

 به باال

7% 

درصد کارمندان دارای  88
 مدرک لیسانس و باالتر هستند

20/1:میانگین سابقه کار   
سال 47/2: میانگین سن   



 میانگین سن 
 کارگران 

 
سال 51  

سابقه کاری کارگران میانگین   تعداد کارگران به تفکیک 
 جنسیت

 تعدادکارگران به 
 تفکیک مدرک تحصیلی

 
سال26  

زن3 ابتدایی 19   

سیکل 29  

مرد78 دیپلم 22   

فوق دیپلم و باالتر11  

 وضعیت نیروی انسانی  کارگری شرکت
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 ابتدایی  13%

 سیکل 

 دیپلم 

 فوق دیپلم و باالتر



  1:کارمند

 نفر

:    کارگر

نفر5  

.نفر به افتخار بازنشستگی نائل شدند 57در طی سال جاری مجموعاً   

 کارمند
17% 

 کارگر
83% 



 آموزش و توانمند سازی کارکنان
(98/10/01تا  تاریخ )  

 نسبت آموزشهای 

شغلی تخصصی 

 به کل آموزشها

 سرانه

آموزش 

  کارمندان

 

سرانه 

 آموزش 

 مدیران

 آموزش 

 کارمندان

(کل نفرساعت)  

 آموزش 

 مدیران

(نفرساعت کل)  

دوره  تعداد

های آموزشی 

 برگزار شده 

70%  30 45 8220 3600 45 



برداری بهره و حفاظت حوزه در پست 54تعداد تفصیلی ساختار بالتصدی سازمانی پست 113تعداد از 
 نیروهای توسط مزبور حوزه  حاکمیتی و اصلی فعالیتهای از ای عمده بخش مسئولیت  و باشند می

 چهارم برنامه) انسانی منابع ساماندهی سیاستهای راستای در .گردد می انجام خدماتی و شرکتی
  گردیده صادر کارکنان از نفر 57 بازنشستگی ابالغ ( انسانی سرمایه مدیریت – اداری نظام اصالح
 این به جدید استخدام مجوز نفر 30 حداقل آینده سال و امسال طی گردد می بینی پیش فلذا است،

 .یابد اختصاص شرکت
شرکت معین مدت کارکنان تعداد کشوری خدمات مدیریت قانون 32 ماده ذیل تبصره به عنایت با  

 تبدیل گردد می پیشنهاد .باشند می نفر 65 تعداد این حاضر درحال که نفرباشند 35 بایست می
 .گیرد قرار اولویت در فرآیندی طی کارکنان از گروه این تکلیف تعیین و وضعیت

به توجه با باشند؛ می مشمول را کارکنان کل درصد17 نسبت که بوده نفر 81 شرکت کارگران تعداد 
 منابع ساماندهی  راستای در لذا باشند نمی سازمانی پستهای تصدی شرایط حائز افراد  این اینکه

 نیازمند که باشد می کار دستور در (بازخریدی بازنشستگی،) تشویقی سیاستهای بکارگیری انسانی
 .باشد می نظر مورد مجوزهای ابالغ و تدوین جمله من باالدستی مجموعه حمایت

 




