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1399هیات علمی از ابتدای سال در چارچوب آیین نامه افزایش ضرایب فوق العاده ها با  اخذ مصوبات هیات امنا 
99/12/1فوق العاده مخصوص از % 50و افزایش ( درصد افزایش ضریب فوق العاده جذب300حدود )

و 1399ضرایب فوق العاده ها با  اخذ مصوبات هیات امنا در چارچوب آیین نامه غیرهیات علمی از ابتدای سال % 30افزایش 
به سطح قبل% 30وبازگشت ضرایب اضافه شده 99درصد عدد مبنا حقوق رتبه پایه از ابتدای اسفندماه 50افزایش 

دستورالعمل پرداخت بهره وری غیرپژوهشیتدوین و اجرای 

تبدیل احکام به طرح طبقه بندی مشاغل با ابالغ وزارت نیرو در قراردادهای کارگزینی

دستورالعمل پرداخت بهره وری غیرپژوهشی برای همکاران مشمول قانون کارتدوین 

همکاران هیات علمی
مطابق با آیین نامه هیات علمی

همکاران غیرهیات علمی
یمطابق با آیین نامه غیرهیات علم

همکاران مشمول قانون کار

برنامه های  
سالمت

رفاه

پایش سالمت عمومی همکاراندوساالنه برگزاری برنامه 

کمک هزینه بیمه تکمیلی برای عینک و دندان والدین غیرتحت تکفلاخذ 
اخذ کمک هزینه بیمه تکمیلی برای عینک و دندان همکاران بازنشسته

(در دست اقدام است98برای سال ) 97در سال ( فرزندان اعضا)دانش آموزان پرداخت هدیه 

( به علت شرایط کرونا متوقف است)تفریحیبرقراری تسهیالت جهت استفاده پرسنل از اقامتگاه های 

اخذ تخفیف بیمه بدنه و بیمه ثالث برای همکاران با امکان تقسیط و کسر از حقوق

فوت بر اساس ضوابطتدوین و تصویب دستورالعمل 
برای همکاران هیات علمی و غیرهیات علمی99افزایش مبلغ کمک هزینه فوت و ازدواج در سال 

اخذ بن های تخفیف رفاهی

99و 98، 97ماهانه در سالهای افزایش مبلغ کمک هزینه نقدی رفاهی 

بیمارانمساعدت های درمانی و حمایت های اداری بیماران خاص، معلولین و "تدوین و تصویب دستورالعمل 
"با ریسک باالی درمانی مصوبدستورالعملاساسبرخاصبیمارانبرایماهانههزینهکمکبرقراری

شفافیت و پاسخگویی

ایجاد فرصت برابر و  
شایسته گزینی

سالمت اداری

اطالع رسانی شفاف در خصوص موضوعات پرسنلی در قالب  پیام سرمایه انسانی و نامه های ارجاع عمومی

انسانیمنابعمدیریتداشبوردتحتداخلیپورتالدرعمومیپرسنلیاطالعاتارائه
قرار دادن آیین نامه ها، دستورالعمل ها، فرم ها و فرایندهای مربوط به حوزه منابع انسانی در پورتال داخلی  و  در 

دسترس همگان و اطالع رسانی عمومی در این خصوص

(99و 98بنا به ابالغ وزارت نیرو در سال های )انجام فراخوان جهت انتصابات در پست های مدیریتی و کارشناسی بالتصدی 

نیرووزارتفراخوان هایسامانهدرفراخوان هابهمربوطاطالعاتثبت

توسعهوارزیابیکانوننتایجمبنایبرانتصاباتکمیتهدرکاندیداهاعمومیصالحیت هایبررسی

تشکیل کارگروه سالمت اداری و اطالع رسانی عمومی جهت شناسایی مصادیق عدم رعایت 

محترممعاونتبهاداریسالمتمصادیقرعایتخصوصدرصورت گرفتهفعالیت هایمورددرگزارشارائه

انسانینیرویهمکاریقراردادهایعقددرباالدستیقوانینوبخشنامه هاوزارتین،مقرراتوقوانینرعایتبهپایبندی

97سالدرباالدستیقوانینومصوبآیین نامه هایاساسبرکارگزینیقراردادهایواحکاماصالحوتطبیق

انسانی پژوهشگاهنیروی سندبه استناد تصویب نفر نیروی هیات علمی پیمانی 19اخذ مجوز استخدام 

93نفر نیروی قراردادی برای کارکنان با تاریخ استخدام بعد از شهریور 20اخذ مجوز به کارگیری 
پژوهشگاهبه استناد تصویب سند نیروی انسانی  تهیه و تصویب  

نیروی انسانی پژوهشگاهسند
در سازمان اداری و استخدامی

(پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری)ورود و بروزرسانی اطالعات پرسنلی در سامانه کارمند ایران و پاکنا 

علوماستناد مجوزات وزارت علمی به مستخدم  برای اعضای هیات شماره 62دریافت 

78/03/01شماره مستخدم برای اعضای غیرهیات علمی پیمانی با تاریخ استخدام قبل از 41دریافت 

... و پیگیری همچنان ادامه دارد( نفر169)89تا اسفند 78به کارکنان با تاریخ استخدام از خرداد شماره مستخدم الزم جهت تخصیص مکاتبات و جلسات متعدد انجام 

93شهریور 15تا  90شناسه برای اعضای قراردادی از ابتدای شماره 42دریافت 
قانون کارمشمولین شناسه برای شماره 64دریافت  دریافت شماره مستخدم و  

شماره شناسه بر اساس ضوابط  
موجود

سامانه پایگاه اطالعات کارکنان صنعت آب و برق وزارت نیرو در 98و 97، 96بارگذاری اطالعات منابع انسانی سال 

کاهش تصدی گری های دولتیابالغ دستورالعمل برونسپاری حجمی خدمات ستادی و دفتری در راستای 

با بازنشستگان و اعضای هیات علمی و ساماندهی قراردادهای همکاری پاره وقتهمکاری ساماندهی نحوه 

سازمان اداری و استخدامی کشور
سایر قوانین ابالغیو  

1398سال در مسئولیت مدنی همکاران پاره وقت یمه بقرارداد  عقد 

کسب رتبه  
D1بلورین 

مدیریتتعالی 
انسانیمنابع 

بر  مبتنی 
استاندارد 

34000

نقشه راه مدیریت  
یاستعداد و جانشین پرور

تعیین پست های 
کلیدی

شناسایی دانش،  
مهارت و 

شایستگی مورد 
نیاز پست مزبور

تعیین 
کاندیداهای 

جانشینی برای  
پست مزبور

ارزیابی اولیه  
کاندیداهای 

جانشینی برای  
پست مزبور

برگزاری 
دوره های 

آموزش حین  
خدت برای 

کاندیدا

اندازه گیری 
مستمر 

پیشرفت در 
طول دوره 

ارائه بازخورد 
درخصوص 
پیشرفت به 

کاندیدا

اصالح مسیر 
دوره براساس 

بازخوردها

و پیاده سازی 
استقرار نظام جامع و 

یکپارچه

استقرار بسته نرم افزاری
دیریت منابع میکپارچه 

نرم افزار آموزشانسانی چارگون

(بانک اطالعات پرسنلی)نرم افزار کارگزینی
کارگزینیقراردادهایواحکامصدورافزارنرم

(وام)نرم افزار تسهیالت
(غیابوحضور)ترددافزارنرم
(درمان)تکمیلیبیمهافزارنرم

(: معاینات ادواری)نرم افزار پایش سالمت
ثبت و تحلیل اطالعات ساالنه سالمت همکاران جهت تدوین برنامه های ارتقای سالمت

EDMSمکانیزه نمودن پرونده های پرسنلی در قالب نرم افزار 

دیریت ممکانیزه کردن فرآیندهای 
BPMSمنابع انسانی در بستر نرم افزار 

چارگون

توسعه فرآیندها و 
فرایندهای توسعه

درخواست و صدور گواهی اشتغال به کار
درخواست و صدور گواهی حسن انجام کار

عقد قراردادهای پاره وقت

جهت شفافیت عملکرد و پاسخگویی  انسانی مدیریت منابع شناسایی و مستندسازی فرآیندهای 

تدوین شرح وظایف مشاغل و واحدها براساس طراحی ساختار تفصیلی سازمان

(ترفیع پایه و ارتقا رتبه)ساماندهی نظام مدیریت عملکرد

(در دست تکمیل-نمونه اولیه)اطالعاتی مدیریت منابع انسانیداشبورد طراحی 

اصول و مبانی مدیریت، مدیریت استرس، )دوره های کارگاهی جهت توسعه کارشناسان و مدیران 
نفر95ساعت دوره تخصصی برای 54نفر و 46ساعت دوره عمومی برای 80...( آینده پژوهشی  و 

تدوین دستورالعمل های حوزه مدیریت منابع انسانی
جانشین پروریو و توسعه جهت انتصابات، مدیریت استعدادها ارزیابی کانون برگزاری 

(به علت شرایط کرونا ناتمام مانده است)

تهیه تقویم رویدادهای منابع انسانی و ارسال اطالعیه های مناسبت ها

سامانه جع آوری اطالعات دانش آموزی
سامانه ارسال پیام تبریک تولد

1400طراحی و تهیه کارت تبریک و هدیه تولد برای همکاران تمام وقت از ابتدای سال 

برقراری اعتبار خرید ماهانه از تعاونی مصرف
99هزار تومانی خرید از تعاونی مصرف از بهمن ماه 200برقراری اعتبار 

پژوهشگاه نیروکانون بازنشستگان تهیه نسخه اولیه اساسنامه 

رط عضو  امکان استفاده همکاران بازنشسته از بیمه تکمیلی، وام ضروری تعاونی اعتبار به ش

بودن در تعاونی اعتبار و کمک هزینه بیماران خاص به شرط استفاده از بیمه تکمیلی

جهت اطالع رسانی امور مربوطه به همکاران بازنشستهکارآزمودگانتشکیل گروه مجازی با نام 
بازنشستگان

ارتقا رتبه 

اعضای غیرهیات علمی

تایید و اعمال شده

نفر ارتقا79
به رتبه مهارتی

نفر ارتقا 39
3به رتبه 

نفر ارتقا 26
2به رتبه

نفر ارتقا 13
1به رتبه 

در دست بررسی و 
اخذ مدارک

نفر ارتقا 8
به رتبه مهارتی

نفر ارتقا 40
3به رتبه 

نفر ارتقا 18
2به رتبه

نفر ارتقا 3
اتقویم رویداده1به رتبه 

دستورالعمل ها بازنشستگی تسهیالت از  ارائه
وام تعاونی اعتبار

و بیماران خاص
معلولین

عضو فوت
شاغل

رفاهی آموزش کارکنان پذیرش کارآموز عقد قرارداد با  
اعضای هیئت علمی  
خارج از پژوهشگاه

پذیرش سرباز  
نخبه

تغییر رسته  
پژوهشی به غیر
پژوهشی

دستورالعمل ارتقا
رتبه اعضای غیر 
هیئت علمی

بهره وری اعضای 
غیر پژوهشی

موافقت با ادامه 
تحصیل

تغییر رسته  
غیر پژوهشی  
به پژوهشی

به  -مامور از 
پژوهشگاه

به  -ضوابط انتقال از
پژوهشگاه

ضوابط تردد انتصابات ارتفویض اختی

اجرای طرح ملی کنترل فشار خون

واریز هزینه های درمانی به صورت مستقیم به حساب همکاران در جهت تسریع فرایند


























ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیئت علمی
(پژوهشی و غیر پژوهشی) 

تهیه و تدوین شاخص ها، کاربرگ ها و آماده سازی
نجام شدها99نرم افزار مدیریت عملکرد چارگون در سال 

.اجرایی خواهد شد1400بهار و در 

اولویت بندی پرداخت وام از بانک رسالت، صندوق پژوهش و فناوری از بهمن ماه تا کنون



معاونت توسعه مدیریت و منابع
مدیریت توسعه منابع انسانی و آموزش

عملکرد مدیریت توسعه منابع انسانی و آموزشداده نمای 

و اهداف کالن معاونت توسعه مدیریت و منابع  نقشه  راه ، در راستای 99تا پایان سال 97از آغاز سال 

:راهبری
نعمتیسمیه  

:تهیه کننده
فرزانه عزیززاده آرائی


