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 بیوگرافی 

 قنبریان مهدی: خانوادگی نام و  نام

   ریزی  برنامه معاون:  تصدی مورد  پست عنوان

 کامپیوتر  مهندسی  کارشناسی:  تحصیلی مدرک

 مقدمه: 

توان از اهمیت تجربة سازمانی در بهبود عملکرد و رشد و بلوغ سازمان بسادگی گذر  با وجود ابزارهای متعدد مدیریتی و توسعة تکنولوژی، نمی 
ار گرفته شود. تجربة  بایست در کنار دانش کارکنان بککرد. صحبت از تجربه در سازمان، صحبت از دانشی است که طی سالها بدست آمده و می 

بایست سازوکاری دقیق و پیوسته بکار بسته شود تا بتوان به  سازمان حاصل عملکرد کل سیستم، از مدیران ارشد تا کارکنان است پس می
 بهترین نحو این وظیفة مهم را انجام داد.

جذب افراد آگاه به دنبال پیشروی در مسیر بلوغ سازمانی خود شاید بسیاری از مدیران راه موفقیت مستمر خود را تکیه بر دانش روز بدانند و با 
 .ترین عامل یادگیری سازمانی« و «حافظة سازمانی« پیمودن این مسیر را سخت خواهد کردباشند ولی غفلت از تجربة سازمانی به عنوان »مهم

به عالی اینجانب در این نگارش تالش نموده ام آنچه را    در همین راستا و به منظور اجرای دستورالعمل مستندسازی تجربیات جهت ارتقای رتبه
مان که در طول سنوات خدمتی ام تجربه کرده و در کنار دانش به کار بسته ام ارائه نمایم. امید است بتواند راهگشایی در حل مسائل آینده ساز

 باشد. 

 معرفی سازمان 

اقتصادی کوچك بنام اداره آبیاری همدان با هدف تأمین آب کشاورزی و    بصورت یك بنگاه  1351شرکت سهامی آب منطقه ای همدان در آبان  
با تصویب شورای عالی انقالب به اداره آبیاری   1358ای غرب به مرکزیت کردستان دایر گردید. در سال  شرب زیر نظر سازمان عمران منطقه

بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران از امور    1371ر سال  ( تبدیل شد. د  "کرمانشاه"همدان ) تحت نظارت شرکت سهامی آب منطقه ای غرب  
ر آب  آب به اداره کل امور آب ارتقا و از آن تاریخ رسیدگی به مسائل آب استان زیر نظر آب منطقه ای غرب )کرمانشاه( تحت عنوان اداره کل امو

از شرکتهای آب منطقه  گیری در خصوص استقاللتصمیم  1382استان همدان صورت گرفت. در روزهای پایانی سال   ای غرب و  امورات آب 
ای همدان شرکت سهامی آب منطقه 15/11/1384موکول گردید. در تاریخ  1384تشکیل شرکتهای استانی تصویب و مراحل اجرایی آن به سال 

 به ثبت رسید.   7026با شماره   04/02/1386رسماً تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمود و در ادامه در مورخ 

، منابع انسانی مالی و ، حفاظت و بهره برداریطرح و توسعه  ،) برنامه ریزی  معاونت 4ساختار تشکیالتی شرکت آب منطقه ای همدان متشکل از 
   هیئت مدیره و مدیرعامل ( می باشد . ،قراردادها  ،حراست  ،روابط عمومی  ،حقوقی  ،پشتیبانی ( و شش مدیریت ) مطالعات پایه منابع آب

ی شرکت سهامی آب منطقه ای همدان به عنوان متولی اصلی مدیریت آب استان برآن بوده تا با اتخاذ برنامه های اجرایی و مدیریتی و بهره گیر 
و ظرفیت خود به انجام رساند. این شرکت    از آخرین راهکارها و استعدادها به مقابله با بحران آب برخیزید و این وظیفه مهم را با حداکثر توان 

ت  مصمم است در محیطی صمیمی از طریق مدیریت مشارکتی، با اتکا به نیروی انسانی کارآمد و ارتباط با سایر مراکز رساند. این شرکت مصمم اس
ز علمی و با استفاده از منابع اعتباری ملی، در محیطی صمیمی از طریق مدیریت مشارکتی، با اتکا به نیروی انسانی کارآمد و ارتباط با سایر مراک

 مدیریت آب در استان همدان را با توجه به اهداف شرکت به انجام رساند. 
سات موضوع فعالیت شرکت عبارتست از انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه شناخت، مظالعه، توسعه، بهره برداری و نگهداری از تاسی

تاسیسات و سازه های مربوظ به آب و فاضالب( و برق آبی در چارچوب الزامات و سیاست های مدیریت حوزه آبریز و  ء استثنابه ) و سازه های آبی 
 مطالعات جامع و برنامه ریزی توسعه منابع آب، تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط به سیاست های وزارت نیرو. 
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 شرح وظایف معاون برنامه ریزی 

 :وظایف ابالغی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران به شرح زیر میباشدشرح 

 و قوانین کلی، های برنامه اطالعات، دریافت و ایران آب منابع مدیریت شرکت و ستاد دفاتر  با ارتباط و هماهنگی  -1
 مدیریت بهبود و ریزی برنامه حوزه فعالیتهای  زمینه در موضوعه دستورالعملهای و مصوبات مقررات،

  منظور  به مدیریت اطالعات سیستمهای و واحدها کاربردی  افزارهای نرم توسعه و استقرار جهت هماهنگی و ریزی برنامه 2-
  ذیصالح  مراجع به  ارائه جهت مدیریتی گزارشات تدوین و تهیه میانی، مدیریت و عالی مدیریت گیری تصمیم پشتیبانی

 سازمانی برون  و سازمانی درون

 در ذیصالح مشاورین خدمات از استفاده و غیردولتی بخش از خدمات خرید امور اجرای در هماهنگی و ریزی برنامه 3-

 برداری، بهره حال  در طرحهای اقتصادی مطالعات روشها، و  تشکیالت طرحهای زمینه در  اجرائی  و  مطالعاتی  طرحهای 

 بهبود و  کیفیت مدیریت سیستمهای مربوطه،  امور پشتیبانی و شبکه افزار، سخت افزار، نرم انفورماتیك، و   آمار سیستمهای

 فوق  امور در کارفرمائی نقش ایفای  و مدیریت

 تأییدیه اخذ و مادر شرکت به ارائه جهت ( تفصیلی و کالن) تشکیالتی ساختار پیشنهادی اصالحات تدوین و بررسی 4-

 الزم  های

 مادر  شرکت سوی از ابالغی(  تفصیلی و کالن) تشکیالتی ساختار دقیق اجرای بر نظارت 5-

 مربوط  گزارشات ارائه و مادر شرکت پرتال اطالعات تبادل درگاه در ساختاری اطالعات  بانك روزرسانی به 6-

 ساختاری اصالحات و تعدیل انجام و تفصیلی تشکیالت و ساختار  اختیارات، و وظایف شرح داشتن نگه روز به و تدوین 7-

 های ه اساسنام اختیارات و موضوعه دستورالعملهای وبرنامه ها  سیاستها، اساس بر

  حذف  منظور به عملیات گردش فرآیندهای تدوین و روشها و سیستمها تحلیل و تجزیه خصوص در الزم اقدامات انجام 8-
 فعالیتها  انجام در وری بهره بهبود وساده سازی  زائد، و موازی فعالیتهای

 طرح فعالیتهای  انجام در وری بهره بهبود منظور به کیفیت مدیریت سیستمهای سازی پیاده و استقرار در ریزی برنامه 9-

 جاری  و

 شبکه توسعه و استقرار افزاری، نرم و افزاری سخت سیستمهای استقرار و طراحی جهت هماهنگی و ریزی برنامه 10-

 فوق  زمینه های پشتیبانی انجام و سازمانی درون و سازمانی برون رسانی اطالع منظور به شرکت رسانی  اطالع

 قابل سیاستهای و اهداف تدوین و مدیریت بهبود تشکیالت، ریزی، برنامه بخشهای در عملیاتی های برنامه تدوین 11-

 فوق  بخشهای در  دسترسی

 مربوط  مصوبات  اجرای به اهتمام و مستمر و دوره ای بصورت اداری تحول کمیسیونهای برگزاری 12-

 از اعم غیردولتی  مالی منابع تجهیز و درآمدزایی منابع تأمین روشهای شناسایی بر نظارت و هماهنگی ریزی، برنامه 13-

 ... و مشارکت اوراق خارجی، و داخلی  مالی منابع

 به توجه با وکشاورزی شرب صنعت، بخشهای در آب تخصیص و تقاضا میزان تعیین در هماهنگی و ریزی برنامه 14-

 موجود  منابع و محدودیتها
 های  بودج گزارشات تنظیم و تهیه و شرکت بودجه ارزیابی و تخصیص تنظیم، و تهیه در هماهنگی و ریزی برنامه 15-
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 منابع مدیریت راستای در آبی منابع از برداری بهره متقاضیان برای آب تخصیص در هماهنگی و نظارت ریزی، برنامه 16-

 عمل  مورد حوزه  آبی

 برآوردها، و تحلیلها انجام و عمرانی  طرحهای در آب شده تمام قیمت نمودن هنگام به و تکمیل تعیین، ریزی، برنامه 17-

  از  بهینه استفاده منظور به مربوطحوزه های   هماهنگی با آب بخش در ارزیابی شاخصهای و اقتصادی ارزشهای و ها تعرفه
 الزم  گزارشات تهیه و شده انجام های گذاری سرمایه

 و جاری و طرح فعالیتهای در ها برنامه ارزیابی و  سازمانی واحدهای عملیاتی برنامه تدوین  در  همکاری و ریزی برنامه 18-
 مربوط  ههای حوز هماهنگی با ها برنامه پیشرفت ارزیابی 

 سنجش و جغرافیایی اطالعات سیستمهای از استفاده با خاک و آب منابع بررسیهای و مطالعات انجام و ریزی برنامه 19-

 منابع جامع های داد پایگاه استقرار و ایجاد و آب منابع مدیریت و هریزی برنام مختلف سطوح پشتیبانی منظور به  دور راه از

 GIS محیط  در آب

 الزم های  برنامه ریزی  و شرکت اهداف تحقق  راستای در نیاز، مورد پژوهشهای عناوین  تعیین  و شناسایی بررسی، 20-

 تأیید  مورد تحقیقاتی طرحهای سازی پیاده و اجرا جهت

  



6 
 

 تبیین تجربیات: 

 

 عنوان تجربه:  *

 ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان 

 : است بوده تجربه این به اقدام دلیل که  هایی ضرورت  یا و مشكالت, مسائل

سازمانها تأمین نیازهای مردم است. هر سازمانی برای ارائه خدمت به مردم بوجود آمده است. بنابراین فلسفه  فلسفه وجودی  

وجودی سازمانها ایجاب می کند که مردم در سازمانها مورد تکریم قرار گیرند. در بحث تحول اداری تکریم ارباب رجوع از  

اداری تکریم ارباب رجوع و تکریم انسان است. منظور از تکریم در   اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقیقت هدف از تحول

نظام اداری این است که مکانیسم و فرآیند انجام کار و نحوه برخورد با ارباب رجوع به گونه ای باشد  که ارباب رجوع احساس  

لهی می باشد. در حال  رضایتمندی کند و در نهایت می توان گفت هدف از رضایت  مشتری در مکتب اسالم کسب رضای ا

حاضر نیز مسئولین نظام و مخصوصاً مقام معظم رهبری بر تکریم ارباب رجوع تاکید داشته و در این خصوص می فرمایند باید  

ترتیبی اتخاذ شود و سازوکاری بوجود آید که کارگزاران حکومتی خود را به معنای حقیقی کلمه خدمت گذاران مردم بدانند. در  

یز تالشهای گوناگون به منظور ایجاد تحول در نظام اداری صورت گرفته است. تمام تالش ها و کوشش ها  سالهای اخیر ن

تحت عنوان طرح تکریم  و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام    1381منجر به تصویب مصوبه ای در شورای عالی  در سال  

 اسالمی کشور گردید. مهمترین دستاوردهای این طرح عبارتند از:

 و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع  شفاف  -1

 اطالع رسانی از نحوه ارائه خدمات به مردم  -2

 بهبود اصالح روشهای ارائه خدمات -3

 نظارت بر حسن رفتار کارکنان دستگاه های اجرایی با مردم  -4

 مشارکت مردم با ارائه پیشنهادها  -5

ی مدیریت و کارکنان سازمانها جهت شناسایی و پاسخگویی  الزمه تحقق اهداف طرح تکریم ارباب رجوع، همراهی و اقدام عمل

به نیازهای ارباب رجوع است. بدین منظور عملکرد دستگاههای اجرایی در قبال طرح تکریم مردم  و جلب رضایت ارباب رجوع  

رضایتمندی ارباب  با نگرش مبتنی بر تأمین رضایتمندی ارباب رجوع تجلی می یابد. با توجه به این که یکی از ابعاد ،کیفیت  

رجوع می باشد، لذا اگر سازمانی به دنبال افزایش کیفیت خدمات یا محصوالت خود است ناگزیر باید به تکریم ارباب رجوع  

بعنوان یك مؤلفه اثرگذار توجه نماید. در شرکت آب منطقه ای همدان نیز همگام با قوانین کشور سیاست های مقام معظم  

ام اداری، استراتژی های وزارت نیرو و سایر بخشنامه های مرتبط با تکریم ارباب رجوع و استقرار  رهبری، نقشه راه اصالح نظ

دولت الکترونیك و همگام با فن آوری های ارتباطات و اطالعات نوین در سطح دنیا و به منظور ارتقای کیفیت خدمات ارائه  

ارباب رجوع و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی،     شده تکریم ارباب رجوع، سرعت در ارائه خدمات، کاهش هزینه های

 اقدام به شناسایی، اولویت بندی و واگذاری بخشی از خدمات خود به دفاتر پیشخوان دولت نموده است. 
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با توجه به اصل سوم قانون اساسی که دولت را صراحتا موظف به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیر ضرور  

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در طول بیش از سه دهه از پیروزی انقالب اسالمی،    128تای اصل  نموده است و در راس

تالشهای مستمر و متعددی از جانب مقامات و مسئوالن ذیربط برای اصالح و کار آمدتر شدن ساختار دولت بعمل آمده است.  

رای اسناد باالدستی به شرح زیر اقدام به واگذاری بخشی  شرکت آب منطقه ای همدان نیز بر پایه این تفکر و در راستای اج

 .از خدمات خود به دفاتر پیشخوان نموده است

 منویات ابالغ شده رهبر معظم انقالب تحت عنوان سیاست های کلی نظام اداری بشرح موارد زیر    -1
: سیاست های کلی نظام اداری با توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری در جهت تحقق اهداف  12بند  

 چشم انداز  

 مات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی  : توسعه نظام اداری الکترونیك و فراهم آوردن الزا15بند 

: دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطالعات با ارزش های  16بند  

 اسالمی 

 : خدمات رسانی برتر نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح و رضایت مندی و اتحاد مردم 17بند 

 ای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی و نظام اداری  : زمینه سازی بر19بند 

: قانون گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری، اجتماعی، پاسخ گویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب  20بند  

 از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها 

 

ا -2 اداری   نظام  اصالح  راه  نقشه  سازی  پیاده  راستای  شماره  در  به  اداری  عالی  شورای  نامه  تصویب  طی  بالغی 
 در برنامه های    1/93/ 20مورخ  206/ 93/ 560

 برنامه دوم: نقشه راه اصالح نظام اداری توسعه دولت الکترونیك و هوشمند سازی اداری 

 برنامه هفتم: صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری 

 

 اجرای استراتژی های زیر: استراتژی های وزارت نیرو در بخش آب، در راستای  -3
 استقرار مدیریت دانش محور و به کارگیری علوم و فن آوری و تحقیقات روز در صنعت آب   - 18استراتژی 

 استقرار و ارتقای مدیریت دانش و فرآیند مدیریت سازه ای و غیر سازه ای بخش آب  - 24استراتژی 

مناسب از حقوق مشترکین با بهره گیری از فن آوری های جدید و  ارتقای نظام مشتری مداری و حمایت  - 33استراتژی 

 اصالح فرآیندهای موجود 
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نقشه راه توسعه دولت الکترونیك مشتمل بر ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیك مصوبه شورای عالی   -4
نیکی دستگاههای  آئین نامه توسعه خدمات الکترو 14و ماده  11/6/93مورخ  145/200فناوری اطالعات به شماره 

 93/ 10/6مورخ  4470/93/206اجرایی مصوبه شورای عالی اداری به شماره 
 

  4/93/ 24مورخ  5697/93/200بخشنامه طرح تکریم به شماره   2بند  -5

 

 : حل  راهانتخاب  و مسائلشناسایی 

 مسائل شناسایی شده عبارتند از: 

 بیشترین تعداد ارباب رجوع ها را دارد. کمبود نیروی انسانی در بخش حفاظت و بهره برداری که -

 تردد زیاد ارباب رجوع به ادارات و مدیریت منابع آب شهرستانها که منجر به عدم کارآیی مناسب کارکنان میشد.-

 حجم زیاد پرونده ها که برای پاسخ دهی باید به صورت دستی بین کارکنان تبادل میشد .-

 :  سازمان در تجربه  اجرای  مراحل

ررسی موارد قانونی شرکت اقدام به واگذاری بخشی از خدمات خود به دفاتر پیشخوان دولت نمود. روش انجام کار به  پس از ب 

 شرح زیر می باشد. 

 جمع آوری اطالعات منابع آب سطحی و زیرزمینی در قالب مشخص -1

ماهی سراها، انهار سنتی و ...( در قالب  )آبهای زیرزمینی، بهره برداری از رودخانه ها، اطالعات منابع آب سطحی و زیرزمینی 

فایل اکسل استاندارد وارد می شود. این فایل از طرف شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران برای شرکت های آب  

 منطقه ای ارسال گردیده است. 
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 : قالب ورود اطالعات منابع آبی 1شکل

اطالعات آبهای سطحی و زیرزمینی داشته باشد، گروه امور  در صورتی که شرکتی از قبل نرم افزاری در خصوص آمار و 

اطالعات را در قالب فایل مورد نظر   Exportمشترکین و درآمد می بایست با هماهنگی پیمانکار قبلی نرم افزار تقاضای 

 ( آماده گردد.  1ارائه نماید تا خروجی ها در قالب خواسته شده)شکل 

  ارائه اطالعات به مشاور  -2

( به مشاور ساماب )سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری  1حله اطالعات آماده شده در قالب فایل اکسل )شکل  در این مر

 منابع آب و امور مشترکین(داده می شود. 

 است. بوده و مورد تایید و منتخب شرکت مدیریت منابع آب ایران  "تحلیل گران سیستم زاگرس "مشاور مورد نظر به نام 

 ساخت ها فراهم آوری زیر  -3

 تصمیم گیری در خصوص زیرساخت های ارتباطی دفاتر پیشخوان: 
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با توجه به اهمیت مشتری مداری و اینکه احتمال قطع شدن دسترسی به زیرساخت های ارتباطی وجود دارد، لذا نظریه اولیه  

قرارگیری ساماب بر روی دو زیرساخت ارتباطی اینترنت و شبکه دولت بود. اما با توجه به اینکه دفاتر پیشخوان دولت در این  

 به دالیل امنیتی( بنابراین سامانه پیشخوان دولت تنها بر روی بستر اینترنت قرار گرفت.  استان به شبکه دولت دسترسی ندارند )

 : زیرساخت های ارتباطی ادارات شهرستانها

رات آب شهرستانها به شبکه داخلی شرکت( با  ا)قابلیت دسترسی کاربران اد VPNبرقراری ارتباط با شهرستانها به صورت 

 مگابایت بر ثانیه   1پهنای باند  

 : زیرساخت های نرم افزاری ستاد شرکت

 6MBپهنای باند اینترنتی ستاد شرکت 

 زیر ساخت های سخت افزاری: 

 اختصاص سرور با مشخصات ذیل برای نصب سامانه ساماب 

   Windows Server 2008 R2-64Bitسیستم عامل 

CPU = 4 Core 

Ram = 64 GB 

H.D.D = 150GB 

 روش اجرای فرآیندهای ارائه خدمات  -4

گروه آمار و    رئیسبا برگزاری جلسات متعددی با حضور  (work flow)مسیر انجام فرآیندهای ارائه خدمات به ارباب رجوع  

گرفتن کلیه قوانین و مقررات    اطالعات مدیریت، مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب و مشاور ساماب با در نظر

را در اختیار کاربر ارشد سامانه قرار    (work flow)ذی ربط مشخص گردید. پیشنهاد می گردد مشاور تعین جریان کار 

 دهد تا ضمن بهره گیری بهتر از زمان، تغییرات احتمالی در روند انجام کارها توسط کاربر ارشد صورت پذیرد. 

 پیشخوان تعیین دفاتر  -5

،  شرکت گروه آمار و اطالعات مدیریت  رئیسحضور  ، جلسه ای با (work flow)هم زمان با تعریف روال ارائه خدمات  

شرکت و رئیس انجمن دفاتر پیشخوان در استان همدان برقرار شد. در این   مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب

ماموریت و اهداف شرکت اطالعاتی از فراوانی مشترکین شرکت به وی  جلسه ضمن آشنایی رئیس انجمن با ماهیت کلی 

ارائه گردید و پس از بحث و بررسی با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و سیاست های کاری انجمن دفاتر پیشخوان مبنی بر  
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جهت ادامه   استان درصد از کل دفاتر پیشخوان سطح  25تقسیم کار دستگاه های اجرایی بین دفاتر پیشخوان سرانجام حدود 

 کار به شرکت معرفی شدند.  

 آموزش کاربران دفاتر پیشخوان -6

پس از مشخص شدن مشخصات دفاتر پیشخوان جلسات آموزشی متعددی توسط گروه آمار و اطالعات مدیریت شرکت  

ریح و در جلسات  برگزار گردید. در جلسات اولیه کلیاتی در مورد ماموریت، اهداف و وظایف شرکت برای کاربران دفاتر تش

 بعدی توضیحات تکمیلی در خصوص ریز فرآیندها و نحوه اجرای کار در ساماب تشریح گردید.  

به منظور تسریع در پیاده سازی دفاتر پیشخوان دولت در شرکت، ورود گروه آمار و اطالعات در فرآیند انجام کار و اخذ  

 اطالعات الزم از مشاور ساماب یك امر ترجیهی می باشد.  

 آموزش کارشناسان و مدیران مرتبط شرکت  -7

همزمان با ارائه آموزش به کاربران دفاتر پیشخوان، آموزش های جداگانه ای به مدیران شهرستانها و کارشناسان مرتبط  

ستاد ارائه گردید. در این آموزش ها ضمن تشریح کامل چگونگی دریافت خدمات از دفاتر پیشخوان، نقش کارشناسان مرتبط  

 اب تشریح گردید. با سام

 اخذ مصوبات الزم -8

برای عملیاتی نمودن سامانه ساماب، جلسه ای با حضور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت، رئیس گروه آمار و اطالعات  

شرکت، رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات استان و کارگروه پیشخوان خدمات دولت استان در استانداری برگزار و  

ت کارگروه مذکور مقرر گردید تعرفه هر خدمت بر مبنای تعداد فیلدهای اطالعاتی تکمیلی، اسکن مدارک و  ضمن اخذ موافق

 ... و بر اساس تعرفه های ابالغی به دفاتر پیشخوان دولت باشد.  

به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در خصوص اخذ وجوه غیرقانونی از متقاضیان دریافت خدمت، مشاور  

مرتبطی را برای محاسبه هزینه ارائه خدمت با در نظر گرفتن تعرفه های مصوب و میزان کار   web serviceساماب  

 انجام شده ایجاد نمود.  

 عقد قرارداد -9

تفاهم نامه فی مابین مدیرعامل شرکت و رئیس انجمن دفاتر پیشخوان منعقد گردید. مفاد تفاهم نامه شامل عناوین خدمات  

ارائه از طریق دفاتر پیشخوان، کارمزد خدمات، مدت اعتبار تفاهم نامه، تعهدات کارفرما و تعهدات پیمانکار، حل و فصل  قابل 

اختالفات احتمالی کارفرما و پیمانکار،  موارد فسخ قرارداد و نحوه اخذ نام کاربری و کلمه عبور می باشد. )تفاهم نامه پیوست  

 می باشد( 
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 ده پیگیری خدمات ارائه ش -10

پس از طی مراحل الزم برای دریافت خدمت در دفاتر پیشخوان، کد رهگیری به متقاضی داده میشود. متقاضی می تواند با  

 مراجعه به وب سایت شرکت از روال رسیدگی به درخواست خود اطالع یابد. 

 اطالع رسانی   -11

اتر پیشخوان و ابالغ دستور توسط معاون  پس از کسب دستور مدیرعامل مبنی بر انجام خدمات مورد نظر صرفا از طریق دف

حفاظت و بهره برداری به کلیه ادارات آب و دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت، اطالع رسانی به عموم مردم به طرق  

 مقتضی اعم از نصب بنر، ارسال پیامك، اطالع رسانی از طریق وب سایت، صدا و سیما و ... انجام گردید. 

 سایر تجارب: -12

یکی از همکاران در هر اداره آب شهرستان به عنوان کاربر ارشد که رابط دفاتر پیشخوان شهرستان مربوطه باشد به  تعیین  

 تسریع در راه اندازی و پاسخگویی به سواالت احتمالی دفاتر پیشخوان کمك شایانی نموده است. 

 

 :  تجربه  اثربخشی نتایج  و شواهد

 هاکاهش تردد ارباب رجوع به ادارت شهرستان

 تعدد دفاتر پیشخوان به عنوان بازوی کمکی برای ارائه خدمات با کیفیت و با سرعت بیشتر به ارباب رجوعان

 ایجاد بانك اطلعاتی جامع و کامل از درخواست ها و گزارش گیری هیا متنوع در بستر ساماب 

 :اجرا مکانی و  زمانی  محدوده

بوده و به صورت مستمر با تغییر در فرآیندهای ساماب، افزایش تعداد فرآیندها، افزایش تعداد دفاتر پیشخوان و .... بهبود داده   1393شروع انجام کار در سال  

 شده است.  

 : تجربه این  اصلی   مخاطبین

 کلیه شرکت های دولتی 

 

 عنوان تجربه:  *

 پیشنهادها( ارتقای وضعیت مدیریت مشارکتی )نظام 

 : است بوده تجربه این به اقدام دلیل که  هایی ضرورت  یا و مشكالت, مسائل

نظام    ISO 9001:2000مقارن با پیاده سازی مدیریت فرآیندها مبتنی بر    1383با توجه به اینکه در شرکت آب منطقه ای همدان از سال  
و  نظام  این  از  مناسبی  استقبال  پیشنهادات مشاهده گردید  نظام  آمار شاخص های  بررسی  با  لیکن  نمود،  آغاز  را  فعالیت خود    پیشنهادات رسماً 
فرآیندهای آن صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت نقش کلیدی مشارکت نیروی انسانی خالق، متفکر و متعهد در پیشبرد اهداف عالیه هر  
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ساله ت استقرار بهینه واستمرار نظام پیشنهادات به عنوان ابزاری برای تحقق این امر همواره مورد تاکید مسئولین بوده است. لذا پس از طرح مشرک
در جلسات کمیته عالی نظام پیشنهادات, عارضه یابی و شناسایی مشکالتی که منجر به ناکارآمدی این سیستم می گردد و سپس برنامه ریزی  

 قرار گرفت.   94در سال بهبود عملکرد آن جزء برنامه های بهبود مستمر شرکت  برای
 

 : حل  راهانتخاب  و مسائلشناسایی 

نهادات با توجه به اینکه یکی از ارکان اصلی نظام پیشنهادات کارکنان می باشند لذا شناسایی عواملی که منجر به عدم استقبال آنان از نظام پیش
 94پیشنهاد در سال    5به حداقل    93در سال    2.6افزایش سرانه ارائه پیشنهاد از    94برنامه های بهبود در سال  هدف از  حائز اهمیت است.  می باشد  

تعریف گردید. در جلسه کمیته عالی نظام پیشنهادات که متشکل از مدیرعامل به    94در سال    0.5به    93در سال    0.44و افزایش نرخ مشارکت از  
ات مطرح و برای عارضه یابی نظام پیشنهاد  نظر سنجی از کارکنان  می باشد راهکارو دبیر نظام  ئیس کمیته و معاونین و مدیران ذیربط  عنوان ر 

 مورد موافقت قرار گرفت. 
 

 :  سازمان در تجربه  اجرای  مراحل

پیشن نظام  به مدل جشنواره ملی  توجه  با  ای  اولیه  از کارکنان پرسشنامه  نظرسنجی  نظام  به منظور  از طرح در جلسه عالی  تهیه و پس  هادات 

 "خیلی زیاد"سوال در قالب های زیر و با طیف پاسخگویی لیکرت از    12پیشنهادات با کمی تغییرات مورد تصویب قرار گرفت. پرسشنامه حاوی  

مونه محاسبه گردید. نتایج تحلیل و عوامل  د نبر اساس جدول مورگان در تعیین تعداد نمونه با توجه به حجم جامعه تعدا  می باشد.  "خیلی کم"تا  

 دسته بندی گردید: 

با بررسی نتایج حاصله کمترین رضایت در خصوص اجرای پیشنهادات )عدم اطالع از پیشنهادات اجرا شده و رضایت از اجرای  عوامل دسته اول:    -1

 می باشد.   پیشنهاد (

به ترتیب آگاهی از تاثیر پیشنهاد در ارزیابی عملکرد، سامانه نظام پیشنهادات، آگاهی از فرآیند ارائه بررسی و پاداش دهی،   دسته دوم:  عوامل    -2

آشنایی با هدفگذاری های نظام پیشنهادات، عملکرد کارشناسان ارزیاب ، رضایت از آموزش های نظام پیشنهادات و برنامه های فرهنگ سازی  

 مطرح شده است. 

 بیشترین رضایت نیز از حمایت مدیر ارشد و عملکرد دبیرخانه ذکر شده است.   -3

 الف: عوامل دسته اول

 در خصوص اجرای پیشنهاد و افزایش رضایت کارکنان در این حوزه اقدامات زیر صورت گرفته است: 

 تشکیل کارگروه پیگیری اجرای پیشنهاد   -1

در این کارگروه مدیران و کارشناسان مطلع از حوزه های مختلف عضویت دارند. هدف این کارگروه بررسی روند اجرای پیشنهادات 

 مصوب و اخذ گزارشات اجرای پیشنهادات مصوب تعریف گردید.  

 ت به روز رسانی سامانه نظام پیشنهادات )بخش کنترل اجرا( به منظور اطالع از روند اجرای پیشنهادا -2

 عوامل دسته دوم:  -ب

یکی از عوامل ارتقای  ئه پیشنهاد به عنوان  اارم پیشنهادات در ارزیابی عملکرد ، به منظور افزایش آگاهی کارکنان در زمینه تاثیر نظا -1
یق تابلو  ئه پاداش های ساالنه تعیین و این موضوع از طریق مکاتبه اداری، ارسال به ایمیل داخلی، اطالع رسانی از طرا رکارکنان و ا

 اعالنات به اطالع کارکنان رسید. 
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به منظور افزایش آگاهی از فرآیند ارائه، بررسی و پاداش دهی پیشنهادات آئین نامه نظام پیشنهادات از طریق ایمیل داخلی برای کارکنان  -2
اداش پارائه، بررسی و سیستم    ارسال گردید. همچنین دوره آموزشی درون سازمانی توسط دبیر نظام برای کلیه کارکنان برگزار و نحوه

 دهی برای ایشان تشریح گردید.  

آشنایی با هدفگذاری های نظام پیشنهادات: در این خصوص نیز هدف های نظام پیشنهادات پس از تصویب در کمیته نظام پیشنهادات   -3
 به اطالع کلیه کارکنان رسید.

زیابی تعریف و به منظور ترغیب کارشناسان ارزیاب نحوه پاداش  در خصوص عملکرد کارشناسان ارزیاب سیستم ارزش گذاری به هر ار -4
منابع   -فرهنگی  -فنی  -کارگروه تخصصی )درآمد   4همچنین  دهی به ارزیابان در آئین نامه تعریف و به اطالع کارشناسان ارزیاب رسید.  

 یشنهادات تشکیل گردید.انسانی مالی و پشتیبانی( ذیل کمیته عالی نظام پیشنهادات به منظور ارزیابی دقیق تر پ

در زمینه آموزش های نظام پیشنهادات با توجه به لزوم برگزاری دوره آموزشی به تفکیك سطوح مختلف کارکنان، ارزیابان ومدیران،   -5
ا  برنامه ریزی و اجرا گردید. پس از آن با توجه به نظرات دریافتی از کارکنان یك دوره آموزشی تکمیلی بدوره آموزشی دو روزه ای  

 موضوع خالقیت و نوآوری توسط جهاد دانشگاهی استان همدان برای کارکنان برگزار گردید.  

در خصوص برنامه های فرهنگ سازی شعارهای تبلیغاتی، افزایش فراخوان ها، انتشار گزارش عملکرد کمیته نظام پیشنهادات برای  -6
 و ترغیب ایشان به ارائه پیشنهاد و ... صورت گرفت. همه کارکنان، بازدید دبیر نظام از شهرستانهای تابعه ستاد استان

 :  تجربه  اثربخشی نتایج  و شواهد

  با توجه به هدف اجرای برنامه های بهبود که افزایش نرخ مشارکت و سرانه ارائه پیشنهادات می باشد نمودارهای ذیل موید اثربخشی اقدامات 

 صورت گرفته است.  

  

 

 

 

 

مقایسه عملكرد و هدف شاخص سرانه ارائه پیشنهادات  -1نمودار  
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مشارکت کارکنان مقایسه هدف و عملكرد شاخص نرخ  -2نمودار  

 

 : اجرا  مكانی و زمانی محدوده 

 و در محدوده شرکت آب منطقه ای همدان انجام شده است. نتایج حاصله طی مقاله ای در جشنواره هفتم نظام پیشنهادها ارائه گردید. 94این تجربه در سال 

 : تجربه این  اصلی   مخاطبین

 و خصوصی میباشد. مخاطبین این تجربه کلیه خدمت دهندگان بخش های دولتی 

 

 

 عنوان تجربه:  *

 استقرار میز خدمت الكترونیک 

 : است بوده تجربه این به اقدام دلیل که  هایی ضرورت  یا و مشكالت, مسائل

 طوالنی بودن مسافت برخی از ارباب رجوعان برای پیگیری پرونده ها و یا ارائه درخواست های جدید 

 پیاده سازی دولت الکترونیك

 دفاتر پیشخوان یا گاها مدیریت منابع آب شهرستانها که خطرات جاده ای و هزینه های مالی در پی دارد تردد به  

 

 : حل  راهانتخاب  و مسائلشناسایی 

ه های رفت و در راستای پیاده سازی الزامات دولت الکترونیك و همچنین بخشنامه استقرار میز خدمت به منظور رفاه حال بیشتر ارباب رجوعان، کاهش هزین

د و از طرفی با سامانه  آمد متقاضیان دریافت خدمات، کاهش حجم کاغذ مصرفی و ....نیاز به پیاده سازی سیستمی بود که بتواند این انتظارات را پاسخگو باش

 های مورد استفاده در شرکت همگام و هماهنگ باشد.  

 :  سازمان در تجربه  اجرای  مراحل

ان زاگرس  به منظور استقرار میز خدمت الکترونیك پس از ارتقای پرتال شرکت به نسل جدید پرتال های سازمانی همکاری با شرکت دیبا و شرکت تحلیل گر

یت دو مرحله ای )استقرار مسایل امنیتی حفاظت از اطالعات متقاضیان( و استقرار سامانه ساماب در بستر پرتال شرکت به آدرس  به منظور ایجاد احراز هو

hmrw.ir .فراهم گردید 

با مراجعه به دفاتر پیشخوان یا ستاد شرکت احراز هویت شده و به آنان نام کاربری و کلمه عبور جهت استفاده از خدمات ارائه می  در این خصوص متقاضیان 

وانند صمن  گردد. پس از ثبت نام در سایت شرکت و احراز هویت مرحله دوم متقاضیان میتوانند از خدمات الکترونیك بهره مند گردند. در این خصوص می ت
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جزئیات مراحل   لعه مراحل انجام کار درخواست جدید ثبت، تکمیل نمایند یا هزینه خدمت را واریز نمایند. همچنین از روند اجرای کار خود آگاهی یابند.مطا

 اجرای این تجربه در ادامه ارائه می گردد:

 

یکیالکترون زخدمتیم قیاز طر رخدمتیبه ز یدسترس تیقابل: 1عنوان اقدام   
اقدام/پروژه شرح    تاثیر در تحقق شاخص)نتایج حاصله(  

 احراز هویت مقدماتی متقاضی راه اندازی ثبت نام در سایت )احراز هویت مرحله اول( 

1مستندات مرتبط با اقدام    

 توضیحات  عنوان سند  تاریخ سند  شماره سند
1تصویر  17/12/99 سایت شرکتصفحه ورود به ثبت نام در   تصویر صفحه ورود به ثبت نام   

1تصویر    17/12/99  صفحه ثبت نام صفحه ثبت نام 

3تصویر    17/12/99  ارسال کد تایید به شماره تماس متقاضی ارسال کد تایید به شماره تماس متقاضی 

4تصویر    17/12/99 برای  ارسال نام کاربری و کلمه عبور   ارسال نام کاربری و کلمه عبور برای متقاضی برای ورود به سایت  

 متقاضی برای ورود به سایت 

 

 

1تصویر   
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2تصویر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3تصویر    
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4تصویر   
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یکیالکترون زخدمتیم قیاز طر رخدمتیبه ز یدسترس تیقابل: 1عنوان اقدام   
 تاثیر در تحقق شاخص)نتایج حاصله(  شرح اقدام/پروژه 

  ی)بارگزار یکیبه صورت الکترون  رخدمتیدرخواست ز  رشیپذ  تیقابل

 مدارک،ثبت درخواست و ..( 

 ثبت درخواست در میز خدمت الکترونیکی

1مستندات مرتبط با اقدام    

 توضیحات  عنوان سند  تاریخ سند  شماره سند
5تصویر  17/12/99 مراجعه به دفتر پیخشوان و اجراز هویت مرحله دوم و دریافت نام   

 کاربری و کلمه عبور

مراجعه حضوری با همراه داشتن کارت  

 ملی

6تصویر  17/12/99  - کلیک بر روی خدمت مورد نظر و ثبت درخواست  

7تصویر    17/12/99  - ورود به صفحه ساماب و درج اطالعات کاربری   

8تصویر    17/12/99  - ثبت درخواست مورد نظر  

5تصویر   
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6تصویر   

 

7تصویر   
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8تصویر   
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8ویر صت هادام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: بارگذاری مدارک9صویر ت  
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ثبت موفق درخواست -10تصویر   
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رخدمتیزمان صدور پاسخ ز نییو تع یکیالکترون دیارائه رس تیقابل: 1عنوان اقدام   
 تاثیر در تحقق شاخص)نتایج حاصله(  شرح اقدام/پروژه 

رخدمت یزمان صدور پاسخ ز  نیی و تع  یکی الکترون  دیارائه رس  تیقابل  پیگیری درخواست از میز کار  

1مستندات مرتبط با اقدام    

 توضیحات  عنوان سند  تاریخ سند  شماره سند
11تصویر    16/11/99 از منوی پیگیری درخواست متقاضی می   پیگیری درخواست  

تواند روند درخواست خود رار مشاهده  

 نماید 

12تصویر    17/12/99 بازدید و اعالم به متقاضیتعیین زمان     - 

 

 

 

در خصوص زمان صدرو پاسخ هنگام اعزام کارشناس و هماهنگی برای بازدید برای متقاضی پیامک  

 نوبت بازدید ارسال می گردد . 
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- 12تصویر   

 

 

درخواست  رشیمنحصر به فرد در لحظه پذ یریکد رهگ یکیارائه الکترون تیقابل تیقابل: 1عنوان اقدام   
 تاثیر در تحقق شاخص)نتایج حاصله(  شرح اقدام/پروژه 

  رشیمنحصر به فرد در لحظه پذ  یر یکد رهگ  یکیارائه الکترون  تیقابل

 درخواست 

 ارائه رسید الکترونیکی و دریافت کد رهگیری 

1مستندات مرتبط با اقدام    

 توضیحات  عنوان سند  تاریخ سند  شماره سند
13تصویر    17/12/99  WRM-SMS.IRقابل ردیابی در   مستند ارسال پیامک برای متقاضی حاوی کد رهگیری  

ارسال پیامک مرحله به مرحله برای متقاضی  -13تصویر   
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رخدمتیمراحل گردش کار ز  یکیالکترون  یریرهگ  تیقابل:  1عنوان اقدام   

شاخص)نتایج حاصله( تاثیر در تحقق  شرح اقدام/پروژه   

رخدمت یمراحل گردش کار ز  یکیالکترون یریرهگ  تی قابل پیگیری درخواست از میز خدمت / پیگیری درخواست/ عنوان مرحله   

 جاری 

1مستندات مرتبط با اقدام    

 توضیحات عنوان سند تاریخ سند شماره سند

14تصویر    17 /12 /99 ز کار متقاضز  منوی پیگیری درخواست    در می 
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با ارباب رجوع در مراحل مختلف انجام خدمت   یکیتعامل الکترون  تیقابلعنوان اقدام:    

 تاثیر در تحقق شاخص)نتایج حاصله(  شرح اقدام/پروژه 

با ارباب رجوع در مراحل مختلف انجام   ی کیتعامل الکترون تی قابل

 خدمت

پرداخت قبوض-نظرسنجی الکترونیکی - ارسال پیامک  

2اقدام  مستندات مرتبط با   

 توضیحات عنوان سند تاریخ سند شماره سند

15تصویر    17 /12 /99  -  ارسال پیامک لحظه به لحظه از مراحل انجام فرآیند  

16تصویر    17 /12 /99  -  نظرسنجی الکترونیکی  

17تصویر    17 /12 /99  اتصال به درگاه بانک ملی  پرداخت قبوض  

 

:15تصویر   
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16تصویر   
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 ادامه: 
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: 17تصویر   

 

در این مرحله طی تراکنش بانکی )پرداخت اینترنتی ( یا وارد نمودن مشخصات فیش واریزی پرداخت قبض   

 صورت می گیرد. 

یکیبه صورت الکترون  رخدمتیارائه پاسخ زعنوان اقدام:   

 تاثیر در تحقق شاخص)نتایج حاصله(  شرح اقدام/پروژه 

ی کی به صورت الکترون رخدمت ی ارائه پاسخ ز "عنوان مرحله جاری"  ارائه پاسخ الکترونیکی در فیلد    

2مستندات مرتبط با اقدام    

 توضیحات عنوان سند تاریخ سند شماره سند

18تصویر    17 /12 /99 در خصوص فرآیندهایی که منجر به   دریافت پاسخ در میزکار  

اخذ مجوز می گردند مراجعه حضوری  

باشد. مورد نیاز می   
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18تصویر   

 

 

رخدمتیدر مورد ز یکینظر ارباب رجوع به صورت الکترون افتیدر تیقابلعنوان اقدام:   
 تاثیر در تحقق شاخص)نتایج حاصله(  شرح اقدام/پروژه 

در مورد  یکینظر ارباب رجوع به صورت الکترون  افتی در تیقابل

رخدمتیز  

ورود به صفحه اصلی سایت و سپس میز خدمت الکترونیک با کلیک روی خدمت  

از این نظرات در بهبود خدمات   مورد نظر می تواند نظر سنجی انجام دهد.  

 استفاده یم گردد)نظرات به واحد  بازریس منعکس یم گردد( 

2مستندات مرتبط با اقدام    

 توضیحات  عنوان سند  تاریخ سند  شماره سند
19تصویر    17/12/99  Hmrw.ir نظرسنجی 

 

: 19تصویر   
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ی در صورت لزوم به مراجعه حضور  ازیزمان،محل و مدارک مورد ن  ی اطالع رسان تیقابلعنوان اقدام:   
 تاثیر در تحقق شاخص)نتایج حاصله(  شرح اقدام/پروژه 

مدرک به متقاضی جهت مراجعه حضوری به دفاتر  اطالع رسانی نقص   تصویب متن های پیش فرض پیامکی در کاگروه کشوری ساماب 
 پیشخوان به منظور تکمیل پرونده 

 مستندات مرتبط با اقدام  

 توضیحات  عنوان سند  تاریخ سند  شماره سند
21تصویر  17/12/99  با پیامک اطالع رسانی می گردد.  اطالع رسانی مراجعه حضوری   

 

21تصویر   
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 :  تجربه  اثربخشی نتایج  و شواهد

 کاهش مراجعه و حضور فیزیکی ارباب رجوع

 کاهش هزینه های رفت و آمد 

 دسترسی آسان در همه وقت و همه جا به خدمات شرکت

 کاهش مصرف کاغذ در ارائه مستندات فیزیکی پرونده

 افزایش کارآیی نیروهای مستقر در شرکت و دفاتر پیشخوان به دلیل کاهش حجم مراجعه حضوری 

 رونیك و استقرار واجرای قوانین مربوط به استقرار میز خدمتپیاده سازی دولت الکت

 : اجرا  مكانی و زمانی محدوده 

 میز خدمت الکترونیك در شرکت راه اندازی گردید. 1399در سال 

 : تجربه این  اصلی   مخاطبین

 کلیه شرکت های دولتی و خصوصی که مایل به ارائه خدمات الکترونیك می باشند. 
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 عنوان تجربه:  *

 استفاده از بخش خصوصی به منظور دریافت خدمات پشتیبانی شبکه، نرم افزار و سخت افزار 

 : است بوده تجربه این به اقدام دلیل که  هایی ضرورت  یا و مشكالت, مسائل

ر جذب نیرو با توجه به ارتقای پست های سازمانی کارکنان شاغل در واحد فناوری اطالعات و جابجایی به سایر واحدهای سازمانی از سوی دیگر محدودیت د

و نرم افزار و  همچنین ابالغیه های مراجع باالدست در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت ها بخشی از فعالیت های پشتیبانی شبکه و آزمون استخدامی  

 سخت افزار به بخش خصوصی انجام گرفت. 

 : حل  راهانتخاب  و مسائلشناسایی 

ه برای حل  مساله مورد نظر کاهش نیروی انسانی در واحد فناوری اطالعات به دلیل جابجایی نیروهای ان در قسمت های دیگر سازمان بود. راه حل هایی ک

 این مشکل وجود داشت عبارت بوند از: 

مان شروع  برگزاری آزمون استخدامی : برگزاری آزمون استخدامی برای حداقل دو نفر مورد نیاز بود اما این راه حل با مشکالتی از قبیل انتظار تا ز  -

به کار کارکنان جدید، سوخت شدن سهمیه استخدامی برای پست های حاکمیتی بخش حفاظت و بهره برداری تحمیل بار مالی زیاد و ... همراه 

 بود.

سایر واحدها و همچنین عدم تخصص کافی آنان در  استفاده از نیروهای سایر قسمت های سازمان: در این خصوص با توجه به کمبود نیرو در  -

 بخش فناوری اطالعات جابجایی نیرو از سایر قسمت ها معقول نبود. 

کوچك سازی دولت و همچنین توانمندی های بخش  استفاده از بخش خصوصی در تامین نیروی تخصصی مورد نیاز: با توجه به اهمیت  -

 خصوصی و وجود رقابت در این زمینه این گزینه به عنوان راه حل مورد قبول در تامین نیروی انسانی مورد تایید قرار گرفت. 

 :  سازمان در تجربه  اجرای  مراحل

گردید و مراحل قانونی کار )بارگذاری نیاز در سامانه استعالم( انجام   و انتخاب راه حل شرح خدمات مورد نیاز تنظیمدر این خصوص پس از شناسایی مساله 

وصی تامین  شد که منتج به انتخاب شرکت طرف قرارداد گردید. در نهایت قرارداد با شرایط اختصاصی و انتظارات تنظیم و نیروی انسانی از طریق بخش خص 

 گردید. 

 :  تجربه  اثربخشی نتایج  و شواهد

 نیروی انسانی کارآمد مطابق با شرایط کارفرما ه از داستفا

 کاهش هزینه های صرف شده بابت تامین نیرو 

 : اجرا  مكانی و زمانی محدوده 

 و در شرکت آب منطقه ای همدان انجام شد. 1397این تجربه در سال 

 : تجربه این  اصلی   مخاطبین

 دولتیکلیه مدیران فناوری اطالعات و توسعه مدیریت در شرکت های  
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 * عنوان تجربه: 

 منابع مالی مورد نیاز طرح ها ی بخش خصوصی در تامین راستفاده از سرمایه گذا

 است: بوده تجربه  این  به اقدام که دلیل هایی ضرورت  یا و  مشکالت,  مسائل

 اعتبارات عمومی دولت و نیاز به تکمیل طرح های عمرانی بخش آب نیاز به تامین مالی پروژه ها از سایر منابع وجود دارد.  با توجه به محدودیت های 

 حل:  انتخاب راه و شناسایی مسائل

سرمایه گذاری بخش خصوصی  مساله عبارت است از کمبود اعتبارات و زمانبر شدن اجرای پروژه ها و طوالنی شدن مدت تکمیل پروژه ها. به همین منظور از  

 به عنوان راهکار مورد قبول استفاده گردید.

 :  سازمان در تجربه  اجرای  مراحل

 و فاینانس داخلی   BOTبرای حل این مساله دو روش اتخاذ گردید 

که برای    2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  56برای سد ها و اینکه پتانسیل درآمد زایی زیادی ندارد استفاده از ماده 

 پروژه سد خرمرود و سد گرین مورد استفاده قرار گرفت.  

 مراحل اجرای استفاده از این ظرفیت قانونی : 

 مدیریت منابع آّب ایران ارسال می گردد   درخواست از طرف شرکت به -1

 بودجه کشور ارسال می گردد.  در صورت تایید درخواست شرکت، شرکت مادرتخصصی و وزارت نیرو از طریق مکاتبات الزم به سارمان برنامه و  -2

 به شرکت   56بررسی موضوع در سازمان برنامه و بودجه و صدور مجوز ماده  -3

 سرمایه گذار  منتخب)پیمانکار فعلی، فراخوان، مذاکره با بانك ها و ...(تخاذ تصمیم در خصوص نوع ا -4

 عقد قرارداد با سرمایه گذار حاوی مدل مالی، خواسته ها نیازها، تعهدات طرفین و ....  -5

 :  تجربه  اثربخشی نتایج  و شواهد

دیف اجرایی در قانون بودجه ولی فاقد پیشرفت کار بوده است اما از  علیرغم ر 96تا   91برای سد خرمرود از سال تسریع در انجام پروژه ها )به عنوان مثال  

 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.( 50تا کنون در حدود  96سال 

 تامین مالی پروژه با توجه به عدم امکان تامین آن از طرف دولت

 : اجرا  مكانی و زمانی محدوده 

و برای سد خرمرود انجام   1402تا سال   96در سال   2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  56استفاده از ظرفیت های ماده 

 شده است و تاکنون نیز ادامه دارد.  

 : تجربه این  اصلی   مخاطبین

 ه ها از محل سایر منابع میباشند.  ژکلیه شرکت های آّب منطقه ای که نیازمند تامین مالی برای پرو 
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 عنوان تجربه:  *

 تعیین مکانیسم اولویت بندی متقاضیان تخصیص آب 

 : است بوده تجربه این به اقدام دلیل که  هایی ضرورت  یا و مشكالت, مسائل

همچنین   در جلسات کمیته تخصیص پرونده هایی که نیازمند تامین آب بودند بر اساس اولویت هایی که طی نظامنامه تخصیص ابالغ شده بود بررسی میشود

ات آنها وجود  بانك اطالعاتی در این زمینه وجود داشت. اما به صورت اتوماتیك بانکی از متقاضیان قدیمی و جدید و متقاضیانی که به صورت کامل اطالع

 داشته باشد همچنین به تفکیك دشت های مختلف کاربری های مختلف اطالعات منسجم و کامل نبود. 

 : حل  راهانتخاب  و مسائلشناسایی 

منطبق با    به هم ریختگی پرونده های در نوبت و در انتظار طرح در کمیته تخصیص، طوالنی بودن زمان انتظار در کمیته تخصیص عدم وجود بانك اطالعاتی

 نیاز و خواسته های گزارش گیری مهمترین مساله بود. 

ندی راه حل اتخاذ شده به این شرح بود که در برنامه اکسل فرمتی طراحی شود که اوال بر اساس اطالعات متقاضیان تخصیص و شیوه نامه اولویت ب

شده از هر دشت و باقی مانده تخصیص را نشان دهد و بتوان گزارش  متقاضیان اولویت بندی را انجام و سپس به صورت اتوماتیك میزان تخصیص داده 

 گیری های متنوعی به صورت آنی از آن دریافت کرد. 

 :  سازمان در تجربه  اجرای  مراحل

شد.   اطالعات متقاضیان در نوبت تخصیص در بانك اطالعاتی تهیه شده در قالب فایل اکسل وارد شد، اطالعات دشت ها و تخصیص های آنها وارد فایل

 سپس فرمول های مورد نیاز تعریف گردید تا اولویت بندی متقاضیان بر اساس شیوه نامه اولویت بندی انجام شود. 

 :  ربهتج  اثربخشی نتایج  و شواهد

ص  بهبود وضعیت طرح پرونده ها در کمیته تخصیص، رعایت بیشتر عدالت در طرح پرونده ها، وجود بانك اطالعاتی کامل و دقیق از متقاضیان تخصی

 )موافقت/ مخالفت/دالیل رد درخواست/میزان تخصیص و ....( و تخصیص های هر دشت به تفکیك برنامه های توسعه 

 : اجرا  مكانی و زمانی محدوده 

 و در دبیرخانه تخصیص مستقر در معاونت برنامه ریزی اجرایی گردید.  1398این تجربه در سال 

 : تجربه این  اصلی   مخاطبین

 متولیان تخصیص در صنعت آب  

 


