کد:

عنوان آموزش :پیشگیری و مدیریت تنش های اجتماعی

0398

اهداف دانشی آموزش:
ارتقاء سطح دانشی در زمینه پیشگیری و مدیریت تنشهای اجتماعی ،آشنایی کارکنان با اصول و روش های کاهش میزان آسیب پذیری-
های ناشی از تنشهای اجتماعی
اهداف رفتاری:
باال بردن میزان آمادگی در برابر تنشهای اجتماعی ،افزایش مشارکت و همراهی مدیران و کارکنان در پیشگیری از تنشهای اجتماعی،
شناسایی بههنگام زمینههای ایجاد تنشهای اجتماعی ،ارتقا سطح پایداری و تابآوری افراد ،تأسیات و فرایندها
نوع دوره :توجیهی

عمومی

آموزش مدیران

شغلی اختصاصی

عنوان رشته شغلی:

مقطع تحصیلی شرکت کنندگان :

رشته تحصیلی شرکت کنندگان :

مشاغل شرکت کنندگان  :فایل پیوست

رتبه شغلی

مدت آموزش :نظری 6 :ساعت

سطح دوره :مهارتی

عملی- :

تخصصی

تخصصی پژوهشی

پیش نیاز :پدافند غیرعامل (مبانی ،اصول و شیوههای پدافند غیرعامل) کد TGCM-3401
سرفصل ها و محتوای آموزشی:
-

مبانی جامعه شناسی و آسیبشناسی اجتماعی

-

نقش جامعه شناسی مشترکین در صنعت آب و برق

-

عناصر دقیق در مدیریت تنشهای اجتماعی

-

روشهای پیشگیری تنشهای اجتماعی در صنعت آب و برق

-

مدیریت تجمعات اعتراضی و مقابله با اغتشاشات

-

مدیریت تنشهای اجتماعی در شرایط حادثه و بحران

-

مدیریت رسانه

-

نحوه تولید خبر و اطالع رسانی در پیشگیری و مدیریت تنشهای اجتماعی

شرایط مدرسان :

شیوه ارزشیابی آموزش :

شرایط تحصیلی :کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،مدیریت رسانه ،کتبی
امنیت ملی
شرایط تجربی  :سابقه تدریس در ادارات و ارگانهای دولتی
ویژگی های مهارتی و تخصصی :آشنا به صنعت آب و برق ،آشنا به
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ،آشنا به مباحث امنیتی
شیوه ارائه :
حضوری  :کالس درس

کارگاه آموزشی

غیر حضوری  :مکاتبه ای

الکترونیکی

منابع آموزشی :

سمینار
سایر

سایر

شفاهی

عملی

سایر

عنوان آموزش :پیشگیری و مقابله با خرابکاری صنعتی

کد:

1398

اهداف دانشی آموزش:
ارتقاء سطح دانشی کارکنان در این زمینه و کاهش میزان آسیب پذیری شخص  ،فرآیند و سازمان مربوطه
آشنایی با راهکارهای مقابله با خرابکاری ،ارتقاء سطح پایداری و تاب آوری  ،شناخت بازار سیاه و قطعات معیوب و غیر استاندارد و
روش های تشخیص آنها
اهداف رفتاری:
مشارکت و همراهی در مواقع اضطراری و تالش برای کاهش آسیب پذیری فرآیندی و سازمانی ،کاهش خطاها در تامین قطعات
نوع دوره :توجیهی

شغلی اختصاصی

عمومی

آموزش مدیران

عنوان رشته شغلی:

مقطع تحصیلی شرکت کنندگان :

رشته تحصیلی شرکت کنندگان :

مشاغل شرکت کنندگان  :فایل پیوست

رتبه شغلی

مدت آموزش :نظری 6 :ساعت عملی:

سطح دوره :مهارتی

ساعت

تخصصی

تخصصی پژوهشی

پیش نیاز:
سرفصل ها و محتوای آموزشی:
 آشنایی با تهدید خرابکاری-

شناسایی و بررسی دالیل و انگیزهها

-

معرفی خرابکار و ویزگیهای عملیات خرابکاری خصمانه

-

معرفی سناریوهای خرابکاری محتمل در صنعت آب و برق

-

بررسی نقاط آسیبپذیر و ضعفهای موجود در مقابل تهدیدات خرابکاری با تکیه بر تأسیسات صنعت آب و برق
بررسی تجارب استفاده از قطعات معیوب و دستکاری شده در صنعت آب و برق و سایر صنایع

-

معرفی راهکارهای مقابله با خرابکاری صنعتی شامل راهکارهای نظارتی و مدیریت پرسنل ،مدیریت ارتباطات خارجی پرسنل،
خرید قطعات صنعتی (سخت افزاری و نرم افزاری) و...

شرایط مدرسان :

شیوه ارزشیابی آموزش :

شرایط تحصیلی :کارشناسی و باالتر
شرایط تجربی :سابقه فعالیت در صنعت

کتبی

ویژگی های مهارتی و تخصصی :آشنایی با صنعت آب و برق ،آشنایی با
تهدیدات صنایع مختلف
شیوه ارائه :
حضوری  :کالس درس

کارگاه آموزشی

غیر حضوری  :مکاتبه ای

الکترونیکی

منابع آموزشی:

سمینار
سایر

سایر

شفاهی

عملی

سایر

کد:

عنوان آموزش :پدافند زیستی در صنعت آب و برق

2398

اهداف دانشی آموزش:
ارتقاء سطح دانشی کارکنان در این زمینه و کاهش میزان آسیب پذیری شخص  ،فرآیند و سازمان مربوطه
آشنایی با زمینه های تهدیدات زیستی در صنعت آب و برق و ارتقاء سطح پایداری و تاب آوری در مقابل تهدیدات بیولوژیک
اهداف رفتاری:
مشارکت و همراهی در مواقع اضطراری و تالش برای کاهش آسیب پذیری پرسنل ،محیط کار ،تجهیزات و محیط زیست
نوع دوره :توجیهی

شغلی  -اختصاصی

عمومی

آموزش مدیران

عنوان رشته شغلی:

مقطع تحصیلی شرکت کنندگان :

رشته تحصیلی شرکت کنندگان :

مشاغل شرکت کنندگان :فایل پیوست

رتبه شغلی

مدت آموزش :نظری 6 :ساعت

عملی:

سطح دوره :مهارتی

ساعت

تخصصی

تخصصی پژوهشی

پیشنیاز:
سرفصل ها و محتوای آموزشی:
-

آشنایی با بیوتکنولوژی

-

آشنایی با مفاهیم و مبانی پدافند زیستی و بیوتروریسم

-

راه های نفوذ از طریق اقدامات بیولوژیک

-

آشنایی با تهدیدات زیست محیطی
بررسی مصادیق بیوتکنولوژی در صنعت آب و برق

-

راهکارهای مقابله با تهدیدات زیستی در صنعت آب و برق

شرایط مدرسان :

شیوه ارزشیابی آموزش :

شرایط تحصیلی :کارشناسی ارشد و باالتر
شرایط تجربی :سابقه کار در ارتباط با تهدیدات مواد و بیوتکنولوژی
ویژگی های مهارتی و تخصصی :متخصص پدافند غیرعامل یا

کتبی

مهندسی شیمی
شیوه ارائه :
حضوری  :کالس درس

کارگاه آموزشی

غیر حضوری  :مکاتبه ای

الکترونیکی

منابع آموزشی:

سمینار
سایر

سایر

شفاهی

عملی

سایر

عنوان آموزش :سامانه فرماندهی حادثه ( )ICSسطح 011

کد3388 :

اهداف دانشی:
ـ ارتقاء دانش در زمینه مدیریت حادثه
ـ آشنایی با چارت های اجرایی و عملیاتی مدیریت حوادث مبتنی بر ICS 011
اهداف رفتاری :ارتقاء و بهبود سطح سازماندهی و مدیریت حوادث
نوع دوره :توجیهی

عمومی

آموزش مدیران

شغلی -اختصاصی

عنوان رشته شغلی:

مقطع تحصیلی شرکت کنندگان:

رشته تحصیلی شرکت کنندگان:

مشاغل شرکت کنندگان :فایل پیوست

رتبه شغلی:

مدت آموزش :نظری 6 :ساعت عملی 4 :ساعت

سطح دوره :مهارتی

تخصصی

تخصصی -پژوهشی

پیشنیاز:
سرفصل ها و محتوای آموزشی:
-

سامانه فرماندهی حادثه ،تاریخچه و روند تکامل

-

معرفی ویژگی های پایه سامانه فرماندهی حادثه مطابق با ICS-011

-

معرفی المان فرماندهی حادثه و نحوه طراحی اجزاء آن

-

معرفی المان های  4گانه و نحوه طراحی اجزاء آن

-

معرفی اجزاء سخت افزاری سامانه فرماندهی حادثه و نحوه برقراری رابطه آن با عناصر مدیریتی

-

معرفی اجمالی سطوح تکمیلی  ICS011,ICS011و کاربردهای اجمالی آن ها

-

کار کارگاهی در قالب طراحی عملیاتی سامانه برای یک واحد نمونه

شرایط مدرسان:

شیوه ارزیابی آموزش:

شرایط تحصیلی :کارشناسی ارشد و باالتر

کتبی

شرایط تجربی :سابقه تدریس دوره ICS

سایر

ویژگی های مهارتی:آشنایی با صنعت آب و برق ،آشنایی با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و مدیریت حوادث
شیوه ارائه :حضوری کالس درس
منابع درسی:

کارگاه آموزشی

سمینار

سایر

شفاهی

عملی
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کد
دوره

0398

عنوان دوره

پيشگيري و مديريت تنشهاي اجتماعي

عنوان شغل

کد شغل
200331

کارشناس اجتماعي

202131

معاون حفاظت و بهرهبرداري

202131

مدير امور منابع آب شهرستانها

202121

مدير دفتر حفاظت و بهرهبرداري

201132

رئيس گروه بازرسي و نظارت منابع آب

201130

رئيس گروه حفاظت از آبهاي زيرزميني

201121

کارشناس برنامهريزي منابع آب

201121

کارشناس تخصيص آب

201111

کارشناس حفاظت و بهرهبرداري از آبهاي زيرزميني

201111

کارشناس محيطزيست و حفاظت کيفي منابع آب

201102

کارشناس حفاظت و بهرهبرداري از منابع آب

002231

معاون منابع انساني

002130

معاون مهندسي و برنامه ريزي

002133

معاون توليد

000030

مدير امور ايمني ،بهداشت و محيط زيست

002232

معاون مالي و پشتيباني

002132

مدير روابط عمومي

000132
102332

کارشناس روابط عمومي

102331

مدير توسعه فناوري و ارتباطات بين الملل
مدير دفتر تجهيز منابع مالي و گسترش مشارکت بخش غير
دولتي (در شرکتهاي آبفا)

102032

مدير آمار و فناوري اطالعات

102132

معاون مهندسي و توسعه

102131

مدير آب و فاضالب

102130

مدير بررسيهاي فني

102130

مدير اجراي طرحهاي تامين و توزيع آب

102131

مدير اجراي طرحهاي جمعآوري و تصفيه فاضالب

102133

مدير بهداشت آب و فاضالب

102131

مدير تحقيقات و استانداردهاي فني آب و فاضالب

102131

مدير فني و خدمات مهندسي

102123

مدير کنترل کيفيت و بهداشت آب و فاضالب

102122

مدير نظارت بر طرحهاي آب و فاضالب

1
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کد
دوره

عنوان دوره

عنوان شغل

کد شغل
102121

مديرعامل

102132

معاون بهرهبرداري

102131

مدير بهرهبرداري از تاسيسات آب

102130

مدير بهرهبرداري از تاسيسات فاضالب

102130

معاون نظارت بر بهرهبرداري

102131

مدير مصرف و کاهش آب بدون درآمد

102133

مدير نظارت بر بهبود روشهاي بهرهبرداري آب

102131

مدير نظارت بر بهبود روشهاي بهرهبرداري فاضالب

102132

معاون برنامهريزي و توسعه

102131

مدير برنامهريزي و توسعه

102130

معاون برنامهريزي

101332

رئيس مرکز تحقيقات و خودکفايي صنعتي

100332

رئيس اداره آب و فاضالب

100331

رئيس اداره فني

100132

رئيس اداره کنترل کيفي و امور آزمايشگاهها

100132

رئيس اداره نگهداري و بهرهبرداري از تاسيسات آب و فاضالب

100131

رئيس اداره امور اجرايي و بهرهبرداري

101123

رئيس اداره نظارت بر امور اجرايي آب و فاضالب

002332

مدير دفتر تحقيقات و استاندارد ،شرکت برق منطقهاي

002331

مدير دفتر تحقيقات و استاندارد ،شرکت توزيع

002330

مدير دفتر تضمين کيفيت و ارزيابي

002330

معاون طرح و توسعه

002331

معاون برنامه ريزي و تحقيقات

002333

معاون بهره برداري

002032

مدير دفتر آمار و اطالعات مديريت (اداري)

002031

مدير دفتر آمار و اطالعات مديريت (برق منطقه اي)

002030

مدير دفتر فن آوري ارتباطات و اطالعات

002132

مدير امور شيمي

002332

مدير منطقه يا مدير امور برق شهرستانهاي بزرگ

002331

مدير امور انتقال نيرو

002330

مدير امور برنامهريزي و نظارت بر تعميرات

002330

مدير امور بهرهبرداري شبکه
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کد
دوره

0398

عنوان دوره

پيشگيري و مقابله با خرابکاري صنعتي

عنوان شغل

کد شغل
002331

مدير امور تعميرات پست ها و خطوط

002333

مدير امور طراحي و نظارت بر توسعه و اصالح شبکه

002331

مدير دفتر بازار برق

002331

مدير دفتر بازرسي و کنترل کيفيت تجهيزات

002331

مدير دفتر برنامهريزي فني و برآورد بار (مديريت مصرف)

002323

مدير دفتر بهرهبرداري و کنترل سيستم

002322

مدير دفتر فني انتقال

002321

مدير دفتر مهندسي طرحها

002320

مدير مطالعات شبکه توزيع برق

002320

مدير مکانيزاسيون شبکه توزيع

002321

معاون بهرهبرداري شرکت توزيع

002323

معاون فني و برنامهريزي

002321

معاون قسمت پشتيباني فني منطقه

002321

معاون قسمت پشتيباني فني امور

002321

مدير /رئيس گروه مديريت مصرف (ويژه توزيع برق)

002313

مديرعامل

002131

معاون تعمير و نگهداري

002132

مدير امور ديسپاچينگ توزيع

002131

مدير امور ديسپاچينگ  RDCشرکت برق منطقهاي

002130

مدير دفتر ديسپاچينگ منطقه اي

002130

مدير دفتر مهندسي و نظارت

002131

مدير دفتر برنامه ريزي ارتباطات و اتوماسيون شبکه

002232

معاون مالي و پشتيباني

002231

مدير  /معاون منابع انساني

211132

تکنسين تأسيسات

211131

تکنسين مکانيک

211131

تکنسين نگهداري و بهرهبرداري تأسيسات آبي

211131

کمک کارشناس تعميرات و تأسيسات آبرساني

211132

تکنسين تجهيزات و نگهداري نيروگاه

202132

مدير دفتر نيروگاه برقآبي

200132

کارشناس بهرهبرداري از شبکههاي آبياري و زهکشي

201131

کارشناس نيروگاههاي برقابي(بازار برق)

3
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کد
دوره

عنوان دوره

عنوان شغل

کد شغل
201122

رئيس گروه هيدرومکانيک

201123

کارشناس بهرهبرداري و نگهداري از تأسيسات آبي

201113

کارشناس نگهداري و بهرهبرداري از سد و شبکه آبياري

201112

کارشناس تعميرات و تأسيسات آبرساني

201101

رئيس اداره نگهداري و بهرهبرداري از سد و شبکه آبياري

201102

رئيس گروه نگهداري و بهرهبرداري از سد و شبکه آبياري

201132

کارشناس بهرهبرداري و نگهداري نيروگاه

201130

رئيس گروه نيروگاههاي برقآبي ( بازار برق)

000333

کارشناس کنترل پروژه

000030

کارشناس ايمني شرکت توزيع

000323

کارشناس کنترل شبکه

000322

کارشناس طراحي شبکه (ويژه توزيع)

000133

کارشناس بهرهبرداري از تاسيسات توليد و انتقال

001301

کارشناس بررسي فني تجهيزات و تحليل حوادث

001300

کارشناس بهرهبرداري سيستم

001300

کارشناس بهرهبرداري شبکه AOC

001301

کارشناس پست (انتقال و فوق توزيع)

001310

کارشناس تعميرات و نگهداري خطوط

001311

کارشناس رلياژ

001332

کارشناس طراحي پست

001313

کارشناس مسئول طراحي و برنامهريزي

001313

کارشناس مطالعات سيستم و حوادث،ديسپاچينگ

001311

کارشناس نظارت بر بهرهبرداري توزيع

001133

کارشناس مخابرات (بي سيم ،مرکز تلفن،فيبر نوري)

002032
102332

رئيس قراردادها

102331

مدير توسعه فناوري و ارتباطات بين الملل
مدير دفتر تجهيز منابع مالي و گسترش مشارکت بخش غير
دولتي (در شرکتهاي آبفا)

102032

مدير آمار و فناوري اطالعات

102132

معاون مهندسي و توسعه

102131

مدير آب و فاضالب

102130

مدير بررسيهاي فني
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کد
دوره

عنوان دوره

عنوان شغل

کد شغل
102130

مدير اجراي طرحهاي تامين و توزيع آب

102131

مدير اجراي طرحهاي جمعآوري و تصفيه فاضالب

102133

مدير بهداشت آب و فاضالب

102131

مدير تحقيقات و استانداردهاي فني آب و فاضالب

102131

مدير فني و خدمات مهندسي

102123

مدير کنترل کيفيت و بهداشت آب و فاضالب

102122

مدير نظارت بر طرحهاي آب و فاضالب

102121

مديرعامل

102132

معاون بهرهبرداري

102131

مدير بهرهبرداري از تاسيسات آب

102130

مدير بهرهبرداري از تاسيسات فاضالب

102130

معاون نظارت بر بهرهبرداري

102131

مدير مصرف و کاهش آب بدون درآمد

102133

مدير نظارت بر بهبود روشهاي بهرهبرداري آب

102131

مدير نظارت بر بهبود روشهاي بهرهبرداري فاضالب

102132

معاون برنامهريزي و توسعه

102131

مدير برنامهريزي و توسعه

102130

معاون برنامهريزي

101332

رئيس مرکز تحقيقات و خودکفايي صنعتي

100332

رئيس اداره آب و فاضالب

100331

رئيس اداره فني

100330

کارشناس برنامهريزي طرحها

100330

کارشناس توسعه فناوري و ارتباطات بين الملل

100331

کارشناس منابع آب

100032

کارشناس ايمني و حفاظت کار

100032

کارشناس نرمافزار

100031

کارشناس سختافزار

100030

کارشناس فناوري اطالعات

100031

کارشناس مسئول رايانه

100132

رئيس اداره کنترل کيفي و امور آزمايشگاهها

100131

کارشناس آزمايشگاه

100130

کارشناس آزمايشگاه بيولوژي و ميکروبيو لوژي
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کد
دوره

عنوان دوره

عنوان شغل

کد شغل
100130

کارشناس آزمايشگاه شيمي

100131

کارشناس آزمايشگاه فاضالب

100133

کارشناس بهداشت آب و فاضالب

100131

کارشناس پايش کيفي منابع آب

100131

کارشناس کنترل کيفيت

100131

کارشناس کنترل کيفيت در تاسيسات آب و فاضالب

100123

کارشناس تجهيزات و امور آزمايشگاهها

100132

رئيس اداره نگهداري و بهرهبرداري از تاسيسات آب و فاضالب

100131

کارشناس بهرهبرداري از تاسيسات شبکه توزيع آب

100130

کارشناس دفتر معاونت بهرهبرداري

100130

کارشناس شبکه و خطوط انتقال آب

100131

رئيس اداره امور اجرايي و بهرهبرداري

100133

کارشناس بهرهبرداري از تاسيسات توليد و انتقال

100131

کارشناس بهرهبرداري

100131

کارشناس بهرهبرداري از تاسيسات جمعآوري و انتقال

100131

کارشناس بهرهبرداري از تصفيهخانه ها

100123

کارشناس تحليل هدر رفت

100122

کارشناس شبکه آب

100121

کارشناس شبکه و تحليل هيدروليکي

100120

کارشناس مديريت مصرف

100120

کارشناس مطالعات آب بحساب نيامده

100121

کارشناس امور آب

100132

کارشناس کنترل پروژ ،برنامه ريزي و مهندسي ارزش

101231

کارشناس سيستمهاي اطالعات جغرافيايي

101230

کارشناس طراحي تاسيسات آب و فاضالب

101230

کارشناس عمران

101231

کارشناس مطالعات و طراحي

101233

کارشناس نقشهبرداري

101132

کارشناس هيدروليک

101331

کارشناس انرژي و سيستمهاي کنترل

101330

کارشناس برق و کنترل

101330

کارشناس تله متري
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کد
دوره

0398

عنوان دوره

پدافند زيستي در صنعت آب و برق

عنوان شغل

کد شغل
101132

رئيس گروه طرحهاي آب و فاضالب

101131

کارشناس امور نگهداري و تعميرات پيشگيرانه

101130

کارشناس اجراي طرحهاي آب

101130

کارشناس اجراي طرحهاي فاضالب

101131

کارشناس امور چاهها و ايستگاههاي پمپاژ

101133

کارشناس امور طرحها

101131

کارشناس امور فاضالب

101131

کارشناس تاسيسات فاضالب

101131

کارشناس تاسيسات و تجهيزات

101123

کارشناس تاسيسات آب

101122

کارشناس تصفيهخانههاي آب

101121

کارشناس طراحي شبکه آب و فاضالب

101120

کارشناس مسئول امور آب و فاضالب

101120

کارشناس امور اجرايي

101121

کارشناس مطالعات فني

101123

رئيس اداره نظارت بر امور اجرايي آب و فاضالب

202131

معاون حفاظت و بهرهبرداري منابع آب

202121

مديردفتر حفاظت و بهرهبرداري منابع آب

201131

رئيس گروه محيطزيست و حفاظت کيفي منابع آب

201111

کارشناس محيط زيست و حفاظت کيفي منابع آب

002132

مدير امور شيمي

002132

مدير امور بهره برداري سيکل ترکيبي

002131

مدير امور بهره برداري بخار

002130

معاون مهندسي و برنامه ريزي

002133

معاون توليد

000030

کارشناس مسئول ايمني و بهداشت محيط نيروگاه

000130

رئيس اداره شيمي

000123

کارشناس محيط زيست

001032
102332

مدير امور انبارها

102331
7

مدير توسعه فناوري و ارتباطات بين الملل
مدير دفتر تجهيز منابع مالي و گسترش مشارکت بخش غير
دولتي (در شرکتهاي آبفا)

جدول تخصيص مشاغل به  4دوره مصوب (بازنگري شده) مرتبط با حوزه مديريت بحران و پدافند غيرعامل – تائيد شده در
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کد
دوره

عنوان دوره

عنوان شغل

کد شغل
102032

مدير آمار و فناوري اطالعات

102132

معاون مهندسي و توسعه

102131

مدير آب و فاضالب

102130

مدير بررسيهاي فني

102130

مدير اجراي طرحهاي تامين و توزيع آب

102131

مدير اجراي طرحهاي جمعآوري و تصفيه فاضالب

102133

مدير بهداشت آب و فاضالب

102131

مدير تحقيقات و استانداردهاي فني آب و فاضالب

102131

مدير فني و خدمات مهندسي

102123

مدير کنترل کيفيت و بهداشت آب و فاضالب

102122

مدير نظارت بر طرحهاي آب و فاضالب

102121

مديرعامل

102132

معاون بهرهبرداري

102131

مدير بهرهبرداري از تاسيسات آب

102130

مدير بهرهبرداري از تاسيسات فاضالب

102130

معاون نظارت بر بهرهبرداري

102131

مدير مصرف و کاهش آب بدون درآمد

102133

مدير نظارت بر بهبود روشهاي بهرهبرداري آب

102131

مدير نظارت بر بهبود روشهاي بهرهبرداري فاضالب

102132

معاون برنامهريزي و توسعه

102131

مدير برنامهريزي و توسعه

102130

معاون برنامهريزي

101332

رئيس مرکز تحقيقات و خودکفايي صنعتي

100332

رئيس اداره آب و فاضالب

100331

رئيس اداره فني

100330

کارشناس برنامهريزي طرحها

100330

کارشناس توسعه فناوري و ارتباطات بين الملل

100331

کارشناس منابع آب

100032

کارشناس ايمني و حفاظت کار

100032

کارشناس نرمافزار

100031

کارشناس سختافزار

100030

کارشناس فناوري اطالعات
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کد
دوره

عنوان دوره

عنوان شغل

کد شغل
100031

کارشناس مسئول رايانه

100132

رئيس اداره کنترل کيفي و امور آزمايشگاهها

100131

کارشناس آزمايشگاه

100130

کارشناس آزمايشگاه بيولوژي و ميکروبيو لوژي

100130

کارشناس آزمايشگاه شيمي

100131

کارشناس آزمايشگاه فاضالب

100133

کارشناس بهداشت آب و فاضالب

100131

کارشناس پايش کيفي منابع آب

100131

کارشناس کنترل کيفيت

100131

کارشناس کنترل کيفيت در تاسيسات آب و فاضالب

100123

کارشناس تجهيزات و امور آزمايشگاهها

100132

رئيس اداره نگهداري و بهرهبرداري از تاسيسات آب و فاضالب

100131

کارشناس بهرهبرداري از تاسيسات شبکه توزيع آب

100130

کارشناس دفتر معاونت بهرهبرداري

100130

کارشناس شبکه و خطوط انتقال آب

100131

رئيس اداره امور اجرايي و بهرهبرداري

100133

کارشناس بهرهبرداري از تاسيسات توليد و انتقال

100131

کارشناس بهرهبرداري

100131

کارشناس بهرهبرداري از تاسيسات جمعآوري و انتقال

100131

کارشناس بهرهبرداري از تصفيهخانه ها

100123

کارشناس تحليل هدر رفت

100122

کارشناس شبکه آب

100121

کارشناس شبکه و تحليل هيدروليکي

100120

کارشناس مديريت مصرف

100120

کارشناس مطالعات آب بحساب نيامده

100121

کارشناس امور آب

100132

کارشناس کنترل پروژ ،برنامه ريزي و مهندسي ارزش

101231

کارشناس سيستمهاي اطالعات جغرافيايي

101230

کارشناس طراحي تاسيسات آب و فاضالب

101230

کارشناس عمران

101231

کارشناس مطالعات و طراحي

101233

کارشناس نقشهبرداري
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کد
دوره

0399

عنوان دوره

سامانه فرماندهي حادثه ( - )ICSسطح
011

عنوان شغل

کد شغل
101132

کارشناس هيدروليک

101331

کارشناس انرژي و سيستمهاي کنترل

101330

کارشناس برق و کنترل

101330

کارشناس تله متري

101132

رئيس گروه طرحهاي آب و فاضالب

101131

کارشناس امور نگهداري و تعميرات پيشگيرانه

101130

کارشناس اجراي طرحهاي آب

101130

کارشناس اجراي طرحهاي فاضالب

101131

کارشناس امور چاهها و ايستگاههاي پمپاژ

101133

کارشناس امور طرحها

101131

کارشناس امور فاضالب

101131

کارشناس تاسيسات فاضالب

101131

کارشناس تاسيسات و تجهيزات

101123

کارشناس تاسيسات آب

101122

کارشناس تصفيهخانههاي آب

101121

کارشناس طراحي شبکه آب و فاضالب

101120

کارشناس مسئول امور آب و فاضالب

101120

کارشناس امور اجرايي

101121

کارشناس مطالعات فني

101123

رئيس اداره نظارت بر امور اجرايي آب و فاضالب

000032

کارشناس ايمني برق منطقه اي

000030

کارشناس ايمني شرکت توزيع

000031
203132

کارشناس مسئول ايمني شرکت توزيع
عضو هيات مديره شرکتهاي آب

202132

مدير دفتر برنامهريزي آب و بودجه

202131

مدير دفتر حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحل

202131

معاون حفاظت و بهرهبرداري منابع آب

202131

مدير امور منابع آب شهرستانها

202121

مديردفتر حفاظت و بهرهبرداري منابع آب

202120

مدير عامل

202132

مدير دفتر نيروگاههاي برق آبي (بازاربرق)

201332

رئيس گروه کنترل و ارزيابي پروژه
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کد
دوره

عنوان دوره

عنوان شغل

کد شغل
200330

مشاور فني و مهندسي

201130

رئيس گروه حفاظت آبهاي زيرزميني

201122

رئيس گروه هيدرومکانيک

201101

رئيس اداره نگهداري و بهرهبرداري از سد و شبکه آبياري

201101

رئيس گروه حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحل

201102

رئيس گروه نگهداري و بهرهبرداري از سد و شبکه آبياري

201130

رئيس گروه نيروگاههاي برقآبي ( بازار برق)

002232

معاون مالي و پشتيباني

002231

معاون منابع انساني

002030

رئيس گروه انفورماتيک و فناوري اطالعات

002132

مدير امور شيمي

002131

معاون تعميرات نيروگاه

002132

مدير امور بهره برداري سيکل ترکيبي

002131

مدير امور بهره برداري بخار

002130

معاون مهندسي و برنامه ريزي

002133

معاون توليد

001132

رئيس گروه CM

000033

کارشناس شبکه

000031
000031

کارشناس امنيت شبکه
کارشناس مسئول کامپيوتر و منابع اطالعات نيروگاه سيکل ترکيبي

000023

کارشناس مسئول کامپيوتر و منابع اطالعات نيروگاه بخار

000021

کارشناس نرم افزار SCADA

000130

رئيس اداره شيمي

001130

مدير امور تعميرات ابزاردقيق

001131

رئيس گروه مکانيک

001131
002231

کارشناس ساخت داخل
معاون منابع انساني

002132

مدير توسعه مديريت و تحول اداري

002032

مدير امور تدارکات

002031

مدير يا رئيس اداره قراردادها

001232

رئيس اداره حسابداري مالي

001032

مدير امور انبارها
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کد
دوره

عنوان دوره

عنوان شغل

کد شغل
000231

کارشناس مالي

000032

کارشناس مديريت بحران

000032

کارشناس انبار

000031

کارشناس تدارکات

000030

کارشناس قراردادها

102332

مدير توسعه فناوري و ارتباطات بين الملل

102331

مدير دفتر تجهيز منابع مالي و گسترش مشارکت بخش غير
دولتي (در شرکتهاي آبفا)

102032

مدير آمار و فناوري اطالعات

102132

معاون مهندسي و توسعه

102131

مدير آب و فاضالب

102130

مدير بررسيهاي فني

102130

مدير اجراي طرحهاي تامين و توزيع آب

102131

مدير اجراي طرحهاي جمعآوري و تصفيه فاضالب

102133

مدير بهداشت آب و فاضالب

102131

مدير تحقيقات و استانداردهاي فني آب و فاضالب

102131

مدير فني و خدمات مهندسي

102123

مدير کنترل کيفيت و بهداشت آب و فاضالب

102122

مدير نظارت بر طرحهاي آب و فاضالب

102121

مديرعامل

102132

معاون بهرهبرداري

102131

مدير بهرهبرداري از تاسيسات آب

102130

مدير بهرهبرداري از تاسيسات فاضالب

102130

معاون نظارت بر بهرهبرداري

102131

مدير مصرف و کاهش آب بدون درآمد

102133

مدير نظارت بر بهبود روشهاي بهرهبرداري آب

102131

مدير نظارت بر بهبود روشهاي بهرهبرداري فاضالب

102132

معاون برنامهريزي و توسعه

102131

مدير برنامهريزي و توسعه

102130

معاون برنامهريزي

101332

رئيس مرکز تحقيقات و خودکفايي صنعتي

100332

رئيس اداره آب و فاضالب
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کد
دوره

عنوان دوره

عنوان شغل

کد شغل
100331

رئيس اداره فني

100132

رئيس اداره کنترل کيفي و امور آزمايشگاهها

100132

رئيس اداره نگهداري و بهرهبرداري از تاسيسات آب و فاضالب

100131

رئيس اداره امور اجرايي و بهرهبرداري

101123

رئيس اداره نظارت بر امور اجرايي آب و فاضالب

002332

مدير دفتر تحقيقات و استاندارد ،شرکت برق منطقهاي

002331

مدير دفتر تحقيقات و استاندارد ،شرکت توزيع

002330

مدير دفتر تضمين کيفيت و ارزيابي

002330

معاون طرح و توسعه

002331

معاون برنامه ريزي و تحقيقات

002333

معاون بهره برداري

002032

مدير دفتر آمار و اطالعات مديريت (اداري)

002031

مدير دفتر آمار و اطالعات مديريت (برق منطقه اي)

002030

مدير دفتر فن آوري ارتباطات و اطالعات

002332

مدير منطقه يا مدير امور برق شهرستانهاي بزرگ

002331

مدير امور انتقال نيرو

002330

مدير امور برنامهريزي و نظارت بر تعميرات

002330

مدير امور بهرهبرداري شبکه

002331

مدير امور تعميرات پست ها و خطوط

002333

مدير امور طراحي و نظارت بر توسعه و اصالح شبکه

002331

مدير دفتر بازار برق

002331

مدير دفتر بازرسي و کنترل کيفيت تجهيزات

002331

مدير دفتر برنامهريزي فني و برآورد بار (مديريت مصرف)

002323

مدير دفتر بهرهبرداري و کنترل سيستم

002322

مدير دفتر فني انتقال

002321

مدير دفتر مهندسي طرحها

002320

مدير مطالعات شبکه توزيع برق

002320

مدير مکانيزاسيون شبکه توزيع

002321

معاون بهرهبرداري شرکت توزيع

002323

معاون فني و برنامهريزي

002321

معاون قسمت پشتيباني فني منطقه

002321

معاون قسمت پشتيباني فني امور

13

جدول تخصيص مشاغل به  4دوره مصوب (بازنگري شده) مرتبط با حوزه مديريت بحران و پدافند غيرعامل – تائيد شده در
کميته توانمندسازي منابع انساني 89/6/5

کد
دوره

عنوان دوره

عنوان شغل

کد شغل
002321

مدير /رئيس گروه مديريت مصرف (ويژه توزيع برق)

002313

مديرعامل

002131

معاون تعمير و نگهداري

002132

مدير امور ديسپاچينگ توزيع

002131

مدير امور ديسپاچينگ  RDCشرکت برق منطقهاي

002130

مدير دفتر ديسپاچينگ منطقه اي

002130

مدير دفتر مهندسي و نظارت

002131

مدير دفتر برنامه ريزي ارتباطات و اتوماسيون شبکه
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