


 معاونت منابع انسانی
 دفتر آمىزش  وربانهم رزیی نیروی انسانی

 

 5931پیشنهادی سال  آمىزشی  تقىیم
 5931سال ماه بهمن 



 
  5931تقوین آهوزضی پیطنهادی سال 

 

 پیص بینی

 5931تقوین سال  دوره آهوزضی

 تؼذاد دوره نفرات نفر ساػت

 توجیهی نظام جاهغ 4 588 018

 ػووهی نظام جاهغ 4 95 0611

 اداری 4 74 0188

 فنی 01 098 6508 تخصصی

 هطترک 5 001 0011

 هذیراى 6 061 0081

 کارگری 8 091 8870

 سوینار 01 078 0644

 جوغ 50 0015 04950

 
 
 
 



 
 
 

 ضرکت توزیغ نیروی برق اهواز 

 دفتر آهوزش و برناهه ریسی نیروی انسانی  -هؼاونت هنابغ انسانی 

 31جذول برآورد بودجه آهوزضی تقوین پیطنهادی سال 

 بخص ضغلی حوزه فؼالیت 

پیص بینی بودجه 

آهوزش 

 توجیهی)ریال(

پیص بینی بودجه 

ػووهی آهوزش 

 )ریال(

پیص بینی بودجه 

آهوزش بهبود 

 هذیریت )ریال(

پیص بینی بودجه 

 -آهوزش ضغلی 

 اختصاصی )ریال(

پیص بینی بودجه 

 رفاهی 
 کل بودجه )ریال(

  

01111 1 00001111 1 00001111 00001111 000001111 

01111 1 00101111 1 000011111 00001111 001001111 

01111 00011111 00001111 000001111 0000011111 000001111 0000101111 

01111 01011111 01001111 000001111 0000011111 000001111 0010001111 

01111 1 1 1 000001111 1 000001111 

01111 1 1 1 00111111 1 00111111 

 1           سایر هسینه های آهوزضی

 0498348888 900088888 1100548888 011388888 515988888 00888888 جوغ بودجه پیص بینی ضذه

 در تعيين بودجه شيوه اجراي آموزش مد نظر قرار گيرد. *
    



 

 

 دفتر آهوزش و برناهه ریسی نیروی انسانی-هؼاونت هنابغ انسانی 

 5931تقوین آهوزضی سال 

 دوره های آهوزضی  ػووهی

 هحل اجرای دوره پیطنهادی دورهساػت  ػنواى  دوره کذ دوره ردیف
تاریخ اجرای 

 دوره پیطنهادی

تؼذاد نفرات 

 ضرکت کننذه
 نفر  ساػت

0 TGCM-2701 267 17 اردیبُطت مجتمع آمًزضی ي پژيَطی صىعت آب ي برق خًزستان 8 ارتماء سالمت از طریك يرزش 

0 TGCM-2761  ديرٌ آمًزضیEXCEL ٍ147 21 اردیبُطت پژيَطی صىعت آب ي برق خًزستانمجتمع آمًزضی ي  26 پیطرفت 

3 TGCM-2741 147 17 اردیبُطت مجتمع آمًزضی ي پژيَطی صىعت آب ي برق خًزستان 28 پذافىذ غیر عامل 

4 TGCM-2761 ٍ667 17 اردیبُطت مجتمع آمًزضی ي پژيَطی صىعت آب ي برق خًزستان 11 مُارت َای حرفٍ ای ي اداری کار با رایاو 

 5088 31  04 جوغ

 

  



 دفتر آهوزش و برناهه ریسی نیروی انسانی-هؼاونت هنابغ انسانی 

  
 5931تقوین آهوزضی سال                                    

   

 دوره های آهوزضی  توجیهی بذو استخذام
      

 ػنواى  دوره کذ دوره ردیف
ساػت 

 دوره
 هحل اجرای دوره پیطنهادی

 تاریخ اجرای

 دوره پیطنهادی

تؼذاد نفرات 

 ضرکت کننذه
 نفر ساػت

2 Tim-1772 6 آضىایی کارکىان با يزارت ویري 
مجتمع آمًزضی ي پژيَطی صىعت آب ي برق 

 خًزستان
 217 11 اردیبُطت

1 Tim-1771 6 آضىایی با تطکیالت يظایف ي حذيد اختیارات ضرکت َای تًزیع 
آب ي برق مجتمع آمًزضی ي پژيَطی صىعت 

 خًزستان
 217 11 اردیبُطت

1 Tim-1771 ٌ6 آضىایی با مأمًریت َا ي ساختار اداری دستگا 
مجتمع آمًزضی ي پژيَطی صىعت آب ي برق 

 خًزستان
 217 11 اردیبُطت

4 Tim-1772 26 آضىایی با لًاویه کار ي تأمیه اجتماعی ي طرح طبمٍ بىذی ي ارزضیابی مطاغل 
صىعت آب ي برق  مجتمع آمًزضی ي پژيَطی

 خًزستان
 477 11 اردیبُطت

 94 جوغ
 

588 018 

 

  



 

 دفتر آهوزش و برناهه ریسی نیروی انسانی -هؼاونت هنابغ انسانی 

 

 5931تقوین آهوزضی سال 

 دوره های آهوزضی  کارگری

 ػنواى  دوره کذ دوره ردیف
ساػت 

 دوره
 هحل اجرای دوره پیطنهادی 

تاریخ اجرای 

 دوره پیطنهادی 

تؼذاد نفرات 

 ضرکت کننذه
 نفر  ساػت

 1647 17 سِ هاِّ اٍل مجتمع آمًزضی ي پژيَطی صىعت آب ي برق خًزستان 211 فه يرزی ضبکٍ ًَایی برق 47814 2

 2717 11 سِ هاِّ اٍل مجتمع آمًزضی ي پژيَطی صىعت آب ي برق خًزستان 41 فه يرزی ایمىی ي کىترل ضایعات 47412 1

 2717 11 سِ هاِّ اٍل مجتمع آمًزضی ي پژيَطی صىعت آب ي برق خًزستان 41 فه يرزی ایمىی ي کىترل ضایعات 47412 1

 211 17 سٍ ماٍَ سًم  مجتمع آمًزضی ي پژيَطی صىعت آب ي برق خًزستان 211 فه يرزی ضبکٍ ًَایی برق 47814 4

 817 11 سٍ ماٍَ سًم  مجتمع آمًزضی ي پژيَطی صىعت آب ي برق خًزستان 14 اصًل ایمىی ي کىترل کاَص ضایعات 1101 1

 2717 11 سٍ ماٍَ سًم  مجتمع آمًزضی ي پژيَطی صىعت آب ي برق خًزستان 41 فه يرزی ایمىی ي کىترل ضایعات 47412 6

 2717 11 سٍ ماٍَ سًم  مجتمع آمًزضی ي پژيَطی صىعت آب ي برق خًزستان 41 فه يرزی ایمىی ي کىترل ضایعات 47412 0

 2717 11 سٍ ماٍَ چُارم  مجتمع آمًزضی ي پژيَطی صىعت آب ي برق خًزستان 41 فه يرزی ایمىی ي کىترل ضایعات 47412 8

 8870 091     518 جوغ

 

  



 

 دفتر آهوزش و برناهه ریسی نیروی انسانی -هؼاونت هنابغ انسانی 

 

 5931تقوین آهوزضی سال 

 هذیراى  دوره های آهوزضی

 ػنواى  دوره کذ دوره ردیف
ساػت 

 دوره
 هحل اجرای دوره پیطنهادی 

تاریخ اجرای 

 دوره پیطنهادی 

تؼذاد نفرات 

 ضرکت کننذه
 نفر ساػت

 360 30 سِ هاِّ اٍل هجتوغ آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاى 12 هذیریت تعارض 6478 5

 180 30 سِ هاِّ دٍم هجتوغ آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاى 6 )سازهاًی( )حیي اًتصاب هیاًی(خالقیت ٍ ًَآٍری  6508 0

 180 10 سِ هاِّ سَم هجتوغ آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاى 18 تحلیل ّسیٌِ ّا ٍ تصوین گیری 6868 9

 720 30 سِ هاِّ سَم پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاىهجتوغ آهَزشی ٍ  24 هدیریت هالی ترای هدیراى غیر هالی 6488 4

 765 85 سِ هاِّ سَم هجتوغ آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاى 88 هستٌدسازی تجرتیات 6448 1

 360 30 سِ هاِّ چْارم هجتوغ آهَزشی گیالى  12 ارشذ( –تفسیر آیات برگسیذُ هذیریتی )حیي اًتصاب  6578 0

 0008 508     00 جوغ

 

  



 دفتر آهوزش و برناهه ریسی نیروی انسانی -هؼاونت هنابغ انسانی 

 5931تقوین آهوزضی سال 

 دوره های آهوزضی  تخصصی فنی

 ػنواى  دوره کذ دوره ردیف
ساػت 

  دوره
 هحل اجرای دوره پیطنهادی 

تاریخ اجرای 

 دوره پیطنهادی 

تؼذاد نفرات 

 ضرکت کننذه
 نفر ساػت

 750 25 سِ هاِّ اٍل هجتوغ آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاى 30 آشٌایی با هشخصات فٌی تجْیسات تَزیغ 3554 5

 450 25 سِ هاِّ اٍل هجتوغ آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاى 18 استاًذارد ّای کیفیت برق 3570 0

 800 20 سِ هاِّ سَم آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاىهجتوغ  40 آشٌایی با طراحی رٍشٌایی هعابر 3544 9

 480 20 سِ هاِّ سَم هجتوغ آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاى 24 آشٌایی با ًرم افسارّای تخصصی بر آٍرد بار 3360 4

 880 20 سِ هاِّ سَم ٍ برق خَزستاى هجتوغ آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب 44 آشٌایی با ًرم افسارّای طراحی شبکِ ّای تَزیغ 3561 1

 750 25 سِ هاِّ سَم هجتوغ آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاى 30 آشٌایی تا کیفیت تَاى الکتریکی 8887 0

0 7041 Network Associate - CCNA 76 608 8 سِ هاِّ سَم هجتوغ آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاى 

 750 25 سِ هاِّ سَم هجتوغ آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاى 30 اًَاع کٌتَرّای دیجیتالیآشٌایی با  3526 0

 600 15 سِ هاِّ چْارم هجتوغ آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاى 40 کارگاُ تابلَ ٍ تاسیسات )بخش تَزیغ( 3628 3

 450 15 سِ هاِّ چْارم پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاىهجتوغ آهَزشی ٍ  30 سیستن ًظارت بر بْرُ برداری 3583 58

 900 جوغ
  
  

530 0150 

 

  



 

 دفتر آهوزش و برناهه ریسی نیروی انسانی -هؼاونت هنابغ انسانی 

 

 5931تقوین آهوزضی سال 

 اداری-دوره های آهوزضی  تخصصی

 ػنواى  دوره کذ دوره ردیف
ساػت 

 دوره
 هحل اجرای دوره پیطنهادی 

تاریخ اجرای 

 دوره پیطنهادی 

تؼذاد نفرات 

 ضرکت کننذه
 نفر ساػت

 48 3 95/07/25 هجتوغ آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاى 16 قاًَى هالیاتْای هستقین 6756 5

 هجتوغ آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاى 12 ًَیسی در رٍاتط عوَهی اصَل گسارش 6506 0
هجازی . 

95/07/18 
4 48 

 240 20 سِ هاِّ سَم هجتوغ آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاى 12 قَاًیي ٍ هقررات حقَقی قراردادّا 6488 9

 320 20 سِ هاِّ سَم هجتوغ آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ برق خَزستاى 16 ارزیاتی ٍ هدیریت ریسک )هشترک صٌعت آب ٍ ترق( 6586 4

 10 جوغ
  
  

40 010 

 

  



 

 دفتر آهوزش و برناهه ریسی نیروی انسانی -هؼاونت هنابغ انسانی  

 

 5931تقوین آهوزضی سال  

 هطترک-دوره های آهوزضی  تخصصی 

 ردیف
کذ 

 دوره
 ػنواى  دوره

ساػت 

 دوره 
 هحل اجرای دوره پیطنهادی 

تؼذاد نفرات 

 ضرکت کننذه
 نفر ساػت

8 6780 
رضایت ارتاب آشٌایی تا طرح تکرین هردم ٍ جلة 

 رجَع )ٍیژُ هشاغل خدهات هشترکیي(
 675 65 هجتوع آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ ترق خَزستاى 86

 865 65 هجتوع آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ ترق خَزستاى 8 تکرین ارتاب رجَع 6888 6

 855 65 هجتوع آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ ترق خَزستاى 85 اصَل هدیریت هصرف ترق 8880 8

 855 65 هجتوع آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ ترق خَزستاى SPSS 85آشٌایی تا ًرم افسار کاهپیَتری  6586 7

0 6046 
آشٌایی تا آئیي ًاهِ ّای تکویلی ٍ تعرفِ ّای ترق 

 )خاص صٌعت ترق(
 075 85 هجتوع آهَزشی ٍ پژٍّشی صٌعت آب ٍ ترق خَزستاى 86

 0588 558  30 جوغ 

 

  



 دفتر آهوزش و برناهه ریسی نیروی انسانی -هؼاونت هنابغ انسانی 

 5931تقوین آهوزضی سال 

 کنفرانس /سوینار  

 نوع دوره  ػنواى  دوره ردیف

ساػت 

 هحل اجرای دوره پیطنهادی  دوره
تاریخ اجرای دوره 

 پیطنهادی 

تؼذاد نفرات 

 ضرکت کننذه
 نفر ساػت

 نظری

 180 30 اردیبْشت هجتوغ آهَزشی خَزستاى  6 سویٌار  رابطٍ ضغل يالذیه بر وًع تربیت ي وحًٌ برخًرد با کًدکان  5

 101 20 41/71/70,78 کرج -استان البرز  26 کىفراوس بیست ي یکمیه کىفراوس ضبکٍ َای تًزیع ویريی برق 0

 101 20 41/71/70,78 کرج -استان البرز  26 کىفراوس برقبازدیذ از بیست ي یکمیه کىفراوس ضبکٍ َای تًزیع ویريی  0

 217 17 خرداد  مجتمع آمًزضی خًزستان  6 سمیىار  الذام پژيَی در ضبکٍ تًزیع  9

 287 17 خرداد  مجتمع آمًزضی خًزستان  6 سمیىار  بررسی اثرات مخرب گرد ي غبار بر ريی ضبکٍ تًزیع  4

 8 2 مرداد تُران 8 کىفراوس کمیتٍ ملی اورژیسی ي ضطمیه گردَمایی فصلی  1

 177 17 مُر  مجتمع آمًزضی خًزستان  6 سمیىار  سمیىار خاللیت  0

 167 21 آبان ماٌ  1سًم لغایت  تُران 14 کىفراوس سی ي یکمیه کىفراوس بیه المللی برق 0

 87 1 آرر ویريپژيَطگاٌ -تُران 26 کىفراوس ديمیه کىفراوس اوجمه علمی اورژی ایران 0

 267 27 دی  پژيَطگاٌ ویري -تُران 26 کىفراوس پىجمیه  کىفراوس مىطمٍ ای سیرد 3

 26 1 اسفىذ  داوطگاٌ ضُیذ بُطتی -تُران 8 َمایص  چُارمیه َمایص ارزیابی عملکرد مذیران  58

 5340 530     500 جوغ

 




