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در بخش شاخصهاي عمومی به تفکیک واحدهاي مسئول ارائه مستنداتامتیاز کسب شده 
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عمومی

		نتایج نهایی ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی 1400 - شاخص های عمومی

		شماره  شاخص		عنوان شاخص		عنوان نماگر		حوزه مربوطه		سقف امتياز		امتیاز کسب شده		اهم اقدامات انجام گرفته

		1		نحوه ارائه خدمات دستگاه و سهولت استفاده		وجود اطلاعات و قابلیتهای خاص در تارنمای دستگاه		مدیریت تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی		25		25		در پورتال شرکت سهامی آب منطقه ای یزد به آدرس https://yzrw.ir،
1- تاریخ ثبت و تاریخ اخرین به روزرسانی برای تمامی محتوای پورتال وجود داشته و صحت لینک ها بررسی شده اند. 
2- نام و مشخصات مدیران و نحوه ارتباط از منوی بالای صفحه-->در باره شرکت-->ساختار شرکت و مدیران-->چارت سازمانی در دسترس است. همچنین ارتباط و پیگیری آن با مدیران، از منوی بالای صفحه-->ارتباط با ما-->ارتباط/پیگیری با مدیران میسر است.  
شماره تماس کارکنان شرکت از منوی بالای صفحه-->معرفی خدمات-->مشخصات ارائه دهندگان خدمت و نیز منوی بالای صفحه-->ارتباط با ما-->ارتباط با واحدهای نظارتی امکان پذیر است. 
3- نحوه و کیفیت اطلاع رسانی خدمات، مطابق پیوست الف از طریق کلیک بر روی آیکن "میز خدمت الکترونیک" در صفحه اصلی و یا منوی بالا-->معرفی خدمات-->اطلاعات خدمات انجام شده است. 
4- پشتیبانی تارنمای شرکت آب منطقه ای یزد از افراد کم توان به صورت استاندارد انجام شده و آیکن های آن از قسمت سمت چپ پورتال مشخص است. 
5- قابلیت مشاوره بر خط از منوی بالا-->ارتباط با ما-->مشاوره برخط امکان پذیر است. 
6- پورتال شرکت و منوها و محتوای آن به زبان انگلیسی نیز در دسترس می باشد (در قسمت بالا گزینه language). 
7- زمان بارگذاری صفحات پورتال استاندارد بوده و با سرعت اینترنت خانگی به راحتی در دسترس است. 
8- گزارش های عملکرد دستگاه طبق شیوه نامه از منوی بالا--> در باره شرکت--> عملکرد به صورت کامل در دسترس است. 
9- اخبار مناقصات و مزایده ها به طور مستمر منتشر شده و از قسمت "مناقصه و مزایده" در صفحه اصلی در دسترس است. همچنین لینک به سامانه ستاد در قسمت پیوندها در پایین صفحه اصلی وجود دارد.

						کیفیت ارائه خدمات از طریق میزخدمت (حضوری، الکترونیکی، ترکیبی)				200		200		1- با راه اندازي ميز خدمت الكترونيك، خدمات مصوب شناسنامه دار شركت سهامي آب منطقه اي يزد، به صورت الكترونيكي(اطلاع رساني، درخواست، پيگيري، نظرسنجي خدمت) در اين بخش قابل دسترسي مي باشند .
2- تمامي 99 خدمت شناسنامه دار مصوب شركت سهامي آب منطقه اي يزد، به صورت الكترونيكي پياده سازي شده است.
3- از 99 خدمت، تعداد 40 خدمت در نرم افزار ساماب، 47 خدمت در بستر پورتال و مابقي در سامانه هاي ديگر(سامانه قراردادها، درگاه خدمات دولت الكترونيك،...) ارائه مي شود.
4- در راستاي الكترونيكي شدن كليه خدمات، FUS راه اندازي شده است.اين ابزار اين امكان را فراهم ميكند تا كليه خدمات در بستر اينترنت طراحي  و ادامه فرايند در اتوماسيون اداري فرزين به صورت الكترونيكي ادامه يابد.

						حذف دریافت کپی مدارک هویتی از خدمتگیرندگان (کارت ملی و شناسنامه)				100		100		شرکت سهامی آب منطقه ای یزد با حفظ و نگهداشت زیرساخت ارتباطی جهت احراز هویت به هیچ عنوان از ارباب رجوع کپی و یا مدارک فیزیکی اخذ ننموده و به طور مستمر از سامانه سیتاد در بستر شبکه دولت و نیز وب سرویس اتصال به بانک ثبت احوال (جهت احراز هویت در پورتال شرکت برای استفاده از خدمات) استفاده میکند.

		2		شايستهسالاري در انتصاب نيروي انساني		رعایت شرایط احراز مشاغل در انتصابات سال مورد ارزیابی		مدیریت منابع انسانی		30		30		در سال 1400 تعداد 26 نفر انتصاب در پستهای مختلف صورت گرفته که شرایط احراز مشاغل در خصوص تمام موارد در کمیته سرمایه انسانی بررسی شده و با رعایت شرایط لازم انتصابات صورت گرفته است.

						رعایت ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران				40		40		در سال 1400 تعداد نفر 12 نفر انتصاب در پستهای مدیریتی شرکت صورت گرفته، در خصوص هر یک از موارد ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب (نظیر سابقه کاری و تجربی، مدارک تحصیلی مرتبط، دوره های آموزشی گذرانده شده، آشنایی با نرم آفزارهای تخصصی مربوطه و مقالات و پزوهشها و رزومه کاری) در فراخوانهای برگزار شده و نیز در کمیته سرمایه انسانی بررسی شده و با رعایت کامل دستورالعملهای مربوطه حکم انتصاب صادر گردیده است. لازم به ذکر است از تعداد 12 نفر پست مدیریتی تعداد 3 پست عنوان آن تغییر کرده و تعداد 9 نفر پست مدیر جدید داشته ایم.

						انتصابات و ارتقاء مدیران از میان دارندگان گواهینامه شایستگیهای عمومی مدیریتی				30		30		در سال 1400 انتصاب 9 نفر از همکاران در پستهای مدیریتی شرکت از طریق انتشار فراخوان عمومی انجام شده است. در هر یک از  این فراخوانها با توجه به شرح وظایف و شرایط احراز از سوی سازمان اداری و استخدامی و شرکت مدیریت منابع آب ایران و همچنین هماهنگی با معاون واحد مربوطه، شرایط عمومی و اختصاصی مورد نیاز پستها تدوین و منتشر گردیده و پس از کسب گواهی نامه شایستگی عمومی مدیران، حکم انتصاب صادر شده است.												واحد مسئول پیگیری مستندات		امتیاز کسب شده		درصد امتیاز کسب شده از کل 1000 امتیاز عمومی

		3		اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی مدیران و کارکنان		اجرای دوره های آموزشی مدیران به تفکیک سطوح مختلف مدیریتی بر اساس برنامه آموزشی مصوب		مدیریت منابع انسانی		25		25		برگزاری 3774 نفر ساعت آموزش برای تعداد 47 نفر از مدیران (سرانه: 80.3)												مدیریت تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی		325		32.5%

						اجرای دوره های آموزشی کارکنان بر اساس برنامه آموزشی مصوب				25		25		برگزاری 7138 نفر ساعت آموزش برای تعداد 89 نفر از کارکنان (سرانه: 80.2)												مدیریت منابع انسانی		180		18.0%

						ارزشیابی دوره های آموزشی (سطح 1 و 2)				15		15		انجام ارزشیابی سطح 1 و 2 برای اکثر دوره های آموزشی												گروه بازرسی و مدیریت عملکرد		408		40.8%

						بررسی اثربخشی دوره های آموزشی (سطح 3 و4)				15		15		انجام ارزیابی اثربخشی سطح 3 (سطح رفتار) و سطح 4 (سطح نتایج ) برای دو دوره آموزشی (کلیدهای قدرت/ پروژه سیستمهای اطلاعات جغرافیایی)												تدارکات		48.5		4.9%

		4		ارتقاء سلامت اداري دستگاه		رفع گلوگاه های فساد در سطح دستگاه		گروه بازرسی و مدیریت عملکرد		50		50		1- اطلاع رسانی گلوگاههای فساد در اولویت سال 1401 پس از ابلاغ شرکت مادر به شرح عناوین زیر: 
1-1- ارتباط و همکاری عناصری از کارفرما با مشاور و پیمانکار -    1-2- تبعیض در نحوه برخورد با چاههای غیرمجاز و اضافه برداشت از چاههای دارای مجوز-   1-3- تبعیض در اعمال حدود بستر و حریم رودخانه ها و سواحل، آزادسازی تصرفات و استقرار کاربری ها در قالب قرارداد اجاره بستر
2- تشکیل جلسات تخصصی واحد به واحد و تعریف اقدامات اجرایی متناسب با راهکارهای ابلاغی مقابله سه مورد گلوگاه های فساد در اولویت سال ۱۴۰۰ ، تصویب در کمیته سلامت اداری و ابلاغ جهت اجرا
3- ارائه گزارش به شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص میزان اجرای اقدامات تعریف شده به انضمام مستندات اجرا												شورای فرهنگی		35		3.5%

						فرهنگ سازی، آگاهسازی و اطلاع رسانی به مراجعین در جهت جلوگیری از وقوع فساد				30		30		1-  اطلاع رسانی در خصوص نحوه اعلام گزارش تخلفات اداری کارکنان و دستورالعمل های مربوط از طریق اتوماسیون اداری، تابلوها و صندوقهای نصب شده
2- اطلاع رسانی در خصوص راههای مختلف اعلام شکایت یا گزارش تخلف ( از طریق نصب پوسترهای طراحی شده در معرض دید متقاضیان، بروشور، دفترچه راهنما و نیز پورتال شرکت)
3- ارتقای پورتال شرکت در ارتباط با موضوعات این شاخص:
- ایجاد  بخش "سلامت اداری و مقابله با فساد" (ذیل منوی راهنمای ارباب رجوع) و جمع آوری و بارگذاری محتوای متناسب با موضوع در سه بخش پیشگیری، نظارت، مقابله 
- ایجاد بخش "ارتباط با واحدهای نظارتی" (ذیل منوی ارتباط با ما) و اطلاع رسانی در خصوص راههای ارتباط با واحدهای نظارتی (دفتر حراست، گروه بازرسی، بازرس ماده 91 و نیز هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری)
- ایجاد  بخش " صندوق شکایات و اعلام تخلفات" (ذیل منوی راهنمای ارباب رجوع) و لینک به بخش متناظر در پورتال شرکت مادر
- اطلاع رسانی در خصوص راههای مختلف اعلام شکایات و گزارشهای تخلف														996.5

		5		ارائه خدمت به شهروندان توانخواه		ارائه خدمت به شهروندان توانخواه		تدارکات		50		48.5		اقدامات در راستای مناسب سازی ساختمان ادارات برای افراد توانخواه شامل:
اداره مرکزی : 
ـ نصب  نوار شب رنگ  ورودی و خروجی اتاق نگهبانی
ـ نصب زنگ اخبار سرویس بهداشتی برای افراد توانخواه 
دفتر ابرکوه : 
ـ نصب نوار شب رنگ ورودی و خروجی ساختمان 
ـ خرید و نصب نرده رامپ ورودی ساختمان 
ـ خرید و نصب نرده پله ورودی ساختمان 
ـ  ساخت سرویس بهداشتی  در محوطه ساختمان  با کلیه متعلقات و منصوبات مناسب برای افراد توانخواه 
دفتر بافق : 
ـ مناسب سازی ورودی و خروجی ساختمان برای افراد توانخواه 
ـ خرید و نصب نرده رامپ ورودی ساختمان 
ـ خرید و نصب نرده پله ورودی ساختمان 
ـ خرید و نصب نوار شب رنگ پله های ورودی و خروجی ساختمان 
ـ خرید و نصب زنگ اخبار و میله دستگیره  سرویس بهداشتی 
دفتر خاتم  : 
ـ مرمت و بازسازی سرویس بهداشتی با کلیه متعلقات و منصوبات مناسب جهت افراد توانخواه 
ـ مناسب سازی ورودی و خروجی ساختمان برای افراد توانخواه 
ـ خرید و نصب نرده رامپ ورودی ساختمان 
ـ خرید و نصب نرده پله های ورودی ساختمان 
ـخرید و نصب  نوار شب رنگ پله های ورودی ساختمان 
دفتر بهاباد :
ـ  ساخت سرویس بهداشتی  در محوطه ساختمان  با کلیه متعلقات و منصوبات مناسب برای افراد توانخواه 
ـ مرمت و بازسازی ساختمان دفتر بهاباد جهت مناسب سازی برای افراد توانخواه 
ـ ساخت رامپ ورودی ساختمان و میله دستگیره آن جهت مناسب سازی بر ای افراد توانخواه

		6		استقرار نظام رسيدگي به شکایات مردمي		استقرار نظام رسيدگي به شکایات مردمي		گروه بازرسی و مدیریت عملکرد		80		78		در سال 1400، 49 مورد شكايت، به گروه بازرسي و مديريت عملكرد شركت واصل گرديده است؛ كه متوسط زمان پاسخگويي به شكايات 8 روز بوده است.
شايان ذكر است در ارزيابي اين شاخص بر خلاف عنوان شاخص، مدت زمان پاسخگويي به مكاتبات واصله از دفتر امور حقوقي، بازرسي و مديريت عملكرد استانداري نيز لحاظ گرديده است (ميانگين=14 روز)

		7		استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز		میزان استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز		شورای فرهنگی		35		35		عقد تفاهم نامه نماز در سال 1400 با ستاد اقامه نماز استان بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي
انجام تمامي موارد مندرج در تفاهم نامه نماز سال 1400 با راهبري ستاد اقامه نماز شركت
تشكيل شش جلسه ي ستاد اقامه نماز در قالب شوراي فرهنگي در طول سال 1400 در شركت
ارتباط موثر با ارزيابان و كارشناسان ستاد اقامه نماز استان در طول سال
بارگزاري كامل مستندات بر روي سامانه سجاده ( سامانه فعاليت هاي نماز ) براي بازتاب فعاليت هاي شركت در سال 1400 با موضوع نماز

		8		آسيب شناسي و بهبود عملکرد (PDCA)		شناسايي نقاط قابل بهبود و ارائه برنامه اقدام در حوزه شاخص هاي عمومي و اختصاصي		گروه بازرسی و مدیریت عملکرد		100		100		۱- برنامه ریزی (PLAN): پایبندی به اجرای برنامه ها و شاخصهای ابلاغ شده، تدوین نقشه راه سالانه و نیز  برنامه¬های عملیاتی سالانه واحدهای مختلف شرکت با تعریف دقیق مسئولیتها، زمان بندی اجرا و شاخصهای پایش و ارزیابی برنامه ها 
۲- اجرا (DO): اجرای اقدامات لازم مطابق شاخصهای ابلاغ شده از طرف سازمانهای بالادستی و نیز برنامه های تعریف شده مطابق  سند نقشه راه و برنامه های عملیاتی تدوین شده 
3 – بررسی (CHECK): عملکرد واحدهای مختلف شرکت  در ارزیابی های برون سازمانی  (ارزیابی جشنواره شهید رجایی- ارزیابی وزارت نیرو) و درون سازمانی (پیشرفت برنامه های عملیاتی و نقشه راه) مورد ارزیابی قرار گرفته و ضمن برگزاری جلسات پاسخگویی واحد به واحد و شناسایی نقاط قوت و ضعف، برنامه های بهبود در هر مورد تعریف می گردد.
۴ -اقدام (ACT): پیگیری مستمر اجرای تصمیمات اصلاحی اتخاذ شده (صورتجلسه های نقشه راه) و نیز اجرای برنامههای بهبود تعریف شده (برنامههای مبتنی بر آسیب شناسی نتایج ارزیابی ها) مصداق این مرحله است.
ضمناً هر یک از کمیته ها و کارگروههای تخصصی شرکت نیز  به صورت مستمر نسبت به بررسی نتایج حاصل از اجرای تکالیف محوله به ایشان اقدام نموده و تصمیمات لازم جهت بهبود امور را اتخاذ می نمایند.

						ميزان اجراي برنامه اقدام				150		150

								مجموع امتیاز		1000		996.5





عمومی

		



درصد امتیاز کسب شده

امتیاز کسب شده  در بخش شاخصهای عمومی به تفکیک واحدهای مسئول ارائه مستندات

[]
[]



اختصاصی

		نتایج نهایی ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی 1400 - شاخص های اختصاصی

		شماره شاخص		عنوان شاخص		عنوان نماگر		حوزه مربوطه		سقف امتياز		امتیاز کسب شده		اهم اقدامات انجام گرفته

		1		حجم مخازن سدها (مرزی و غير مرزي)				معاونت طرح و توسعه		200		200		با توجه به هدف تعيين شده (23.4 ميليون متر مكعب) عمليات اجرايي بدنه سد به صورت كامل انجام شده و دريچه هاي تحتاني نيز مسدود گرديده است و در اين مدت بخشي از سيلاب هاي جاري شده در رودخانه مهار گرديده و در واقع اهداف طرح محقق گرديده است.

		2		تعيين حد بستر و حريم رودخانهها و مرحله اول ساماندهي				معاونت حفاظت و بهره برداری		71		71		مطالعات سراسری شامل طرح های ملی و استانی می باشد كه به منظور انجام آن مشاور ذیصلاح پس از طی مراحل قانونی تعيين میگردد و پس از ابلاغ قرارداد، مشاور مطابق با بازه های تعيين گردیده اقدام به انجام مطالعات می نماید.

		3		اجرای لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانهها				معاونت حفاظت و بهره برداری		80		80		پس از انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه به صورت سراسری یا موردی راسا و گاهی با مشاركت دستگاه های ذيربط (دهیاری، شهرداری،فرمانداری، منابع طبیعی و ...) اقدام به لایروبی شده است.

		4		اجرای عملیات ساماندهی و دیواره سازی				معاونت حفاظت و بهره برداری		80		80		پس از انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه به صورت سراسری یا موردی راسا و گاهی با مشاركت دستگاه های ذيربط (دهیاری، شهرداری،فرمانداری، منابع طبیعی و ...) اقدام به ساماندهی (دیوارساحلی) شده است.

		5		مسدود یا پر و مسلوبالمنفعه کردن چاه های غیرمجاز				معاونت حفاظت و بهره برداری		142		142		پیگیری مستمر کارشناسان مبنی برشناسائي و پرومسلوبالمنفعه نمودن چاههاي غيرمجاز حفر شده يا درحال حفاري

		6		تجهيز چاهها به ابزار اندازهگيري هوشمند				معاونت حفاظت و بهره برداری		125		125		برگزاری جلسات مستمر با فرمانداری و دستگاههای مرتبط جهت هماهنگی بیش تر - عقد تفاهم نامه با شرکت کنتور ساز

		7		اصلاح و تعدیل پروانه های کشاورزی				معاونت حفاظت و بهره برداری		71		55.85		با توجه به انجام اصلاح و تعدیل پروانه ها بیش از اهداف تعیین شده تا انتهای سال 1399 ، در سال 1400 صرفا تعداد محدودی ازپروانه های  چاههای کشاورزی نیاز به اصلاح و تعدیل داشتند که از تعداد هدف تعریف شده در سال 1400 کمتر بود و در حال حاضر تمامی پرونده های چاههای کشاورزی که امکان اصلاح و تعدیل آن وجود داشته انجام شده است . نظر به اینکه ارزیاب های جشنواره شهید رجایی در سطوح کشوری و استانی صرفاً تعداد پروانه های اصلاح و تعدیل شده را ملاک عمل قرار داده اند ،  گزارش توجیهی مبنی بر به اتمام رسیدن اصلاح و تعدیل پروانه های کشاورزی برای سطح ملی تهیه و مورد قبول واقع شد . همچنین با مقایسه میزان آب قابل برنامه ریزی و حجم آب مجاز چاههای کشاورزی گزارش توجیهی دیگری در سطح استان تهیه گردیده و توضیح داده شده که این شرکت اهداف تعیین شده در جشنواره شهید رجایی را زودتر از موعد انجام داده است .

		8		تجهيز نقاط به ابزار اندازهگيري جريان				معاونت طرح و توسعه		55		55		با توجه به اهداف تعيين شده (5 نقطه) ضمن هماهنگي با واحد بهره برداري و تعيين دقيق شرايط و ملزومات تجهيز نقاط مذكور، برنامه ريزي براي اجراي كار و جذب اعتبار صورت گرفت. ریز جزييات كار به صورت زير مي باشد:
1- جايگزيني كنتور انشعاب شهرك صنعتي يزد با كنتور الكترو مغناطيسي (يك نقطه) : براي دستيابي به دقت مناسب در تحويل آب به شهرك صنعتي يزد، يك دستگاه كنتور الكترومغناطيسي تهيه و به پيمانكار نصب تحويل داده شد.
2- جابجايي و اصلاح محل انشعابات شركت هاي كاشي پرديس، نفيس، ساناز و پرشيا (4 نقطه): با پيگيري هاي انجام شده اتاقك محل نصب كنتور در ورودي شركت ها توسط مشتركين احداث گرديد و اين شركت نسبت به تامين اتصالات و جايجايي و نصب تجهيزات بر اساس نقشه مصوب و قابليت تنظيم ميزان آب تحويلي اقدام نمود.

		9		تاسیس و تکمیل شبکه سنجش منابع آب سطحی و زیر زمینی				مدیریت مطالعات		109		109		پروژه های تعریف شده در طرح تکمیل و تجهیز شبکه پایش منابع اب که از سوی شرکت مدیریت منابع اب تعریف شده  بطور کامل و در زمان مقرر انجام شده است، این پروژه ها عبارتند از:
مرمت و بازسازی چاههای پیزومتری
حفاری چاههای پیزومتر
واسنجی دیتالاگرهای درون چاهی 
تراز یابی چاه های مشاهده ای
مرمت و بازسازی ایستگاههای بارانسنجی و تبخیر سنجی و هیدرومتری

		10		مدیریت کیفیت منابع آب در سطح حوضه آبریز				معاونت حفاظت و بهره برداری		67		67		پایش و تعیین حریم کیفی منابع آبی  -  مکان یابی واحدهای آلاینده نظارت بر نحوه دفع و بازچرخانی فاضلاب و پساب تصفیه شده

								مجموع امتیاز		1000		984.85
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جشنواره شهید رجایی1400نتایج نهایی ارزیابی عملکرد سال 
گروه شاخصهاي اختصاصی

هامتیاز کسب شدزسقف امتیاواحد متولیعنوان شاخصردیف

200200معاونت طرح و توسعه)  مرزي و غیر مرزي(حجم مخازن سدها 1

7171معاونت حفاظت و بهره برداريتعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مرحله اول ساماندهی2

8080معاونت حفاظت و بهره بردارياجراي  الیروبی  و بازگشایی  مسیر رودخانه ها3

8080معاونت حفاظت و بهره بردارياجراي  عملیات ساماندهی  و دیواره سازي 4

142142معاونت حفاظت و بهره برداريمسدود یا پر و مسلوب المنفعه کردن چاه هاي غیرمجاز5

125125معاونت حفاظت و بهره برداريتجهیز چاه ها به ابزار اندازه گیري هوشمند6

7155.85معاونت حفاظت و بهره بردارياصالح و تعدیل پروانه هاي کشاورزي7

5555معاونت طرح و توسعهتجهیز نقاط به ابزار اندازه گیري جریان8

109109مدیریت مطالعاتر زمینیتاسیس و تکمیل شبکه سنجش منابع آب سطحی و زی9

6767معاونت حفاظت و بهره برداريمدیریت کیفیت منابع آب در سطح حوضه آبریز10



در بخش شاخصهاي اختصاصی به تفکیک واحدهاي مسئول ارائه مستنداتامتیاز کسب شده 


Chart1

		معاونت حفاظت و بهره برداری

		معاونت طرح و توسعه

		مدیریت مطالعات پایه منابع آب



درصد امتیاز کسب شده

0.62085

0.255

0.109



عمومی

		نتایج نهایی ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی 1400 - شاخص های عمومی

		شماره  شاخص		عنوان شاخص		عنوان نماگر		حوزه مربوطه		سقف امتياز		امتیاز کسب شده		اهم اقدامات انجام گرفته

		1		نحوه ارائه خدمات دستگاه و سهولت استفاده		وجود اطلاعات و قابلیتهای خاص در تارنمای دستگاه		مدیریت تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی		25		25		در پورتال شرکت سهامی آب منطقه ای یزد به آدرس https://yzrw.ir،
1- تاریخ ثبت و تاریخ اخرین به روزرسانی برای تمامی محتوای پورتال وجود داشته و صحت لینک ها بررسی شده اند. 
2- نام و مشخصات مدیران و نحوه ارتباط از منوی بالای صفحه-->در باره شرکت-->ساختار شرکت و مدیران-->چارت سازمانی در دسترس است. همچنین ارتباط و پیگیری آن با مدیران، از منوی بالای صفحه-->ارتباط با ما-->ارتباط/پیگیری با مدیران میسر است.  
شماره تماس کارکنان شرکت از منوی بالای صفحه-->معرفی خدمات-->مشخصات ارائه دهندگان خدمت و نیز منوی بالای صفحه-->ارتباط با ما-->ارتباط با واحدهای نظارتی امکان پذیر است. 
3- نحوه و کیفیت اطلاع رسانی خدمات، مطابق پیوست الف از طریق کلیک بر روی آیکن "میز خدمت الکترونیک" در صفحه اصلی و یا منوی بالا-->معرفی خدمات-->اطلاعات خدمات انجام شده است. 
4- پشتیبانی تارنمای شرکت آب منطقه ای یزد از افراد کم توان به صورت استاندارد انجام شده و آیکن های آن از قسمت سمت چپ پورتال مشخص است. 
5- قابلیت مشاوره بر خط از منوی بالا-->ارتباط با ما-->مشاوره برخط امکان پذیر است. 
6- پورتال شرکت و منوها و محتوای آن به زبان انگلیسی نیز در دسترس می باشد (در قسمت بالا گزینه language). 
7- زمان بارگذاری صفحات پورتال استاندارد بوده و با سرعت اینترنت خانگی به راحتی در دسترس است. 
8- گزارش های عملکرد دستگاه طبق شیوه نامه از منوی بالا--> در باره شرکت--> عملکرد به صورت کامل در دسترس است. 
9- اخبار مناقصات و مزایده ها به طور مستمر منتشر شده و از قسمت "مناقصه و مزایده" در صفحه اصلی در دسترس است. همچنین لینک به سامانه ستاد در قسمت پیوندها در پایین صفحه اصلی وجود دارد.

						کیفیت ارائه خدمات از طریق میزخدمت (حضوری، الکترونیکی، ترکیبی)				200		200		1- با راه اندازي ميز خدمت الكترونيك، خدمات مصوب شناسنامه دار شركت سهامي آب منطقه اي يزد، به صورت الكترونيكي(اطلاع رساني، درخواست، پيگيري، نظرسنجي خدمت) در اين بخش قابل دسترسي مي باشند .
2- تمامي 99 خدمت شناسنامه دار مصوب شركت سهامي آب منطقه اي يزد، به صورت الكترونيكي پياده سازي شده است.
3- از 99 خدمت، تعداد 40 خدمت در نرم افزار ساماب، 47 خدمت در بستر پورتال و مابقي در سامانه هاي ديگر(سامانه قراردادها، درگاه خدمات دولت الكترونيك،...) ارائه مي شود.
4- در راستاي الكترونيكي شدن كليه خدمات، FUS راه اندازي شده است.اين ابزار اين امكان را فراهم ميكند تا كليه خدمات در بستر اينترنت طراحي  و ادامه فرايند در اتوماسيون اداري فرزين به صورت الكترونيكي ادامه يابد.

						حذف دریافت کپی مدارک هویتی از خدمتگیرندگان (کارت ملی و شناسنامه)				100		100		شرکت سهامی آب منطقه ای یزد با حفظ و نگهداشت زیرساخت ارتباطی جهت احراز هویت به هیچ عنوان از ارباب رجوع کپی و یا مدارک فیزیکی اخذ ننموده و به طور مستمر از سامانه سیتاد در بستر شبکه دولت و نیز وب سرویس اتصال به بانک ثبت احوال (جهت احراز هویت در پورتال شرکت برای استفاده از خدمات) استفاده میکند.

		2		شايستهسالاري در انتصاب نيروي انساني		رعایت شرایط احراز مشاغل در انتصابات سال مورد ارزیابی		مدیریت منابع انسانی		30		30		در سال 1400 تعداد 26 نفر انتصاب در پستهای مختلف صورت گرفته که شرایط احراز مشاغل در خصوص تمام موارد در کمیته سرمایه انسانی بررسی شده و با رعایت شرایط لازم انتصابات صورت گرفته است.

						رعایت ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب مدیران				40		40		در سال 1400 تعداد نفر 12 نفر انتصاب در پستهای مدیریتی شرکت صورت گرفته، در خصوص هر یک از موارد ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب (نظیر سابقه کاری و تجربی، مدارک تحصیلی مرتبط، دوره های آموزشی گذرانده شده، آشنایی با نرم آفزارهای تخصصی مربوطه و مقالات و پزوهشها و رزومه کاری) در فراخوانهای برگزار شده و نیز در کمیته سرمایه انسانی بررسی شده و با رعایت کامل دستورالعملهای مربوطه حکم انتصاب صادر گردیده است. لازم به ذکر است از تعداد 12 نفر پست مدیریتی تعداد 3 پست عنوان آن تغییر کرده و تعداد 9 نفر پست مدیر جدید داشته ایم.

						انتصابات و ارتقاء مدیران از میان دارندگان گواهینامه شایستگیهای عمومی مدیریتی				30		30		در سال 1400 انتصاب 9 نفر از همکاران در پستهای مدیریتی شرکت از طریق انتشار فراخوان عمومی انجام شده است. در هر یک از  این فراخوانها با توجه به شرح وظایف و شرایط احراز از سوی سازمان اداری و استخدامی و شرکت مدیریت منابع آب ایران و همچنین هماهنگی با معاون واحد مربوطه، شرایط عمومی و اختصاصی مورد نیاز پستها تدوین و منتشر گردیده و پس از کسب گواهی نامه شایستگی عمومی مدیران، حکم انتصاب صادر شده است.												واحد مسئول پیگیری مستندات		امتیاز کسب شده		درصد امتیاز کسب شده از کل 1000 امتیاز عمومی

		3		اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی مدیران و کارکنان		اجرای دوره های آموزشی مدیران به تفکیک سطوح مختلف مدیریتی بر اساس برنامه آموزشی مصوب		مدیریت منابع انسانی		25		25		برگزاری 3774 نفر ساعت آموزش برای تعداد 47 نفر از مدیران (سرانه: 80.3)												مدیریت تحول اداری، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی		325		32.5%

						اجرای دوره های آموزشی کارکنان بر اساس برنامه آموزشی مصوب				25		25		برگزاری 7138 نفر ساعت آموزش برای تعداد 89 نفر از کارکنان (سرانه: 80.2)												مدیریت منابع انسانی		180		18.0%

						ارزشیابی دوره های آموزشی (سطح 1 و 2)				15		15		انجام ارزشیابی سطح 1 و 2 برای اکثر دوره های آموزشی												گروه بازرسی و مدیریت عملکرد		408		40.8%

						بررسی اثربخشی دوره های آموزشی (سطح 3 و4)				15		15		انجام ارزیابی اثربخشی سطح 3 (سطح رفتار) و سطح 4 (سطح نتایج ) برای دو دوره آموزشی (کلیدهای قدرت/ پروژه سیستمهای اطلاعات جغرافیایی)												تدارکات		48.5		4.9%

		4		ارتقاء سلامت اداري دستگاه		رفع گلوگاه های فساد در سطح دستگاه		گروه بازرسی و مدیریت عملکرد		50		50		1- اطلاع رسانی گلوگاههای فساد در اولویت سال 1401 پس از ابلاغ شرکت مادر به شرح عناوین زیر: 
1-1- ارتباط و همکاری عناصری از کارفرما با مشاور و پیمانکار -    1-2- تبعیض در نحوه برخورد با چاههای غیرمجاز و اضافه برداشت از چاههای دارای مجوز-   1-3- تبعیض در اعمال حدود بستر و حریم رودخانه ها و سواحل، آزادسازی تصرفات و استقرار کاربری ها در قالب قرارداد اجاره بستر
2- تشکیل جلسات تخصصی واحد به واحد و تعریف اقدامات اجرایی متناسب با راهکارهای ابلاغی مقابله سه مورد گلوگاه های فساد در اولویت سال ۱۴۰۰ ، تصویب در کمیته سلامت اداری و ابلاغ جهت اجرا
3- ارائه گزارش به شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص میزان اجرای اقدامات تعریف شده به انضمام مستندات اجرا												شورای فرهنگی		35		3.5%

						فرهنگ سازی، آگاهسازی و اطلاع رسانی به مراجعین در جهت جلوگیری از وقوع فساد				30		30		1-  اطلاع رسانی در خصوص نحوه اعلام گزارش تخلفات اداری کارکنان و دستورالعمل های مربوط از طریق اتوماسیون اداری، تابلوها و صندوقهای نصب شده
2- اطلاع رسانی در خصوص راههای مختلف اعلام شکایت یا گزارش تخلف ( از طریق نصب پوسترهای طراحی شده در معرض دید متقاضیان، بروشور، دفترچه راهنما و نیز پورتال شرکت)
3- ارتقای پورتال شرکت در ارتباط با موضوعات این شاخص:
- ایجاد  بخش "سلامت اداری و مقابله با فساد" (ذیل منوی راهنمای ارباب رجوع) و جمع آوری و بارگذاری محتوای متناسب با موضوع در سه بخش پیشگیری، نظارت، مقابله 
- ایجاد بخش "ارتباط با واحدهای نظارتی" (ذیل منوی ارتباط با ما) و اطلاع رسانی در خصوص راههای ارتباط با واحدهای نظارتی (دفتر حراست، گروه بازرسی، بازرس ماده 91 و نیز هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری)
- ایجاد  بخش " صندوق شکایات و اعلام تخلفات" (ذیل منوی راهنمای ارباب رجوع) و لینک به بخش متناظر در پورتال شرکت مادر
- اطلاع رسانی در خصوص راههای مختلف اعلام شکایات و گزارشهای تخلف														996.5

		5		ارائه خدمت به شهروندان توانخواه		ارائه خدمت به شهروندان توانخواه		تدارکات		50		48.5		اقدامات در راستای مناسب سازی ساختمان ادارات برای افراد توانخواه شامل:
اداره مرکزی : 
ـ نصب  نوار شب رنگ  ورودی و خروجی اتاق نگهبانی
ـ نصب زنگ اخبار سرویس بهداشتی برای افراد توانخواه 
دفتر ابرکوه : 
ـ نصب نوار شب رنگ ورودی و خروجی ساختمان 
ـ خرید و نصب نرده رامپ ورودی ساختمان 
ـ خرید و نصب نرده پله ورودی ساختمان 
ـ  ساخت سرویس بهداشتی  در محوطه ساختمان  با کلیه متعلقات و منصوبات مناسب برای افراد توانخواه 
دفتر بافق : 
ـ مناسب سازی ورودی و خروجی ساختمان برای افراد توانخواه 
ـ خرید و نصب نرده رامپ ورودی ساختمان 
ـ خرید و نصب نرده پله ورودی ساختمان 
ـ خرید و نصب نوار شب رنگ پله های ورودی و خروجی ساختمان 
ـ خرید و نصب زنگ اخبار و میله دستگیره  سرویس بهداشتی 
دفتر خاتم  : 
ـ مرمت و بازسازی سرویس بهداشتی با کلیه متعلقات و منصوبات مناسب جهت افراد توانخواه 
ـ مناسب سازی ورودی و خروجی ساختمان برای افراد توانخواه 
ـ خرید و نصب نرده رامپ ورودی ساختمان 
ـ خرید و نصب نرده پله های ورودی ساختمان 
ـخرید و نصب  نوار شب رنگ پله های ورودی ساختمان 
دفتر بهاباد :
ـ  ساخت سرویس بهداشتی  در محوطه ساختمان  با کلیه متعلقات و منصوبات مناسب برای افراد توانخواه 
ـ مرمت و بازسازی ساختمان دفتر بهاباد جهت مناسب سازی برای افراد توانخواه 
ـ ساخت رامپ ورودی ساختمان و میله دستگیره آن جهت مناسب سازی بر ای افراد توانخواه

		6		استقرار نظام رسيدگي به شکایات مردمي		استقرار نظام رسيدگي به شکایات مردمي		گروه بازرسی و مدیریت عملکرد		80		78		در سال 1400، 49 مورد شكايت، به گروه بازرسي و مديريت عملكرد شركت واصل گرديده است؛ كه متوسط زمان پاسخگويي به شكايات 8 روز بوده است.
شايان ذكر است در ارزيابي اين شاخص بر خلاف عنوان شاخص، مدت زمان پاسخگويي به مكاتبات واصله از دفتر امور حقوقي، بازرسي و مديريت عملكرد استانداري نيز لحاظ گرديده است (ميانگين=14 روز)

		7		استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز		میزان استقرار نظام جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز		شورای فرهنگی		35		35		عقد تفاهم نامه نماز در سال 1400 با ستاد اقامه نماز استان بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي
انجام تمامي موارد مندرج در تفاهم نامه نماز سال 1400 با راهبري ستاد اقامه نماز شركت
تشكيل شش جلسه ي ستاد اقامه نماز در قالب شوراي فرهنگي در طول سال 1400 در شركت
ارتباط موثر با ارزيابان و كارشناسان ستاد اقامه نماز استان در طول سال
بارگزاري كامل مستندات بر روي سامانه سجاده ( سامانه فعاليت هاي نماز ) براي بازتاب فعاليت هاي شركت در سال 1400 با موضوع نماز

		8		آسيب شناسي و بهبود عملکرد (PDCA)		شناسايي نقاط قابل بهبود و ارائه برنامه اقدام در حوزه شاخص هاي عمومي و اختصاصي		گروه بازرسی و مدیریت عملکرد		100		100		۱- برنامه ریزی (PLAN): پایبندی به اجرای برنامه ها و شاخصهای ابلاغ شده، تدوین نقشه راه سالانه و نیز  برنامه¬های عملیاتی سالانه واحدهای مختلف شرکت با تعریف دقیق مسئولیتها، زمان بندی اجرا و شاخصهای پایش و ارزیابی برنامه ها 
۲- اجرا (DO): اجرای اقدامات لازم مطابق شاخصهای ابلاغ شده از طرف سازمانهای بالادستی و نیز برنامه های تعریف شده مطابق  سند نقشه راه و برنامه های عملیاتی تدوین شده 
3 – بررسی (CHECK): عملکرد واحدهای مختلف شرکت  در ارزیابی های برون سازمانی  (ارزیابی جشنواره شهید رجایی- ارزیابی وزارت نیرو) و درون سازمانی (پیشرفت برنامه های عملیاتی و نقشه راه) مورد ارزیابی قرار گرفته و ضمن برگزاری جلسات پاسخگویی واحد به واحد و شناسایی نقاط قوت و ضعف، برنامه های بهبود در هر مورد تعریف می گردد.
۴ -اقدام (ACT): پیگیری مستمر اجرای تصمیمات اصلاحی اتخاذ شده (صورتجلسه های نقشه راه) و نیز اجرای برنامههای بهبود تعریف شده (برنامههای مبتنی بر آسیب شناسی نتایج ارزیابی ها) مصداق این مرحله است.
ضمناً هر یک از کمیته ها و کارگروههای تخصصی شرکت نیز  به صورت مستمر نسبت به بررسی نتایج حاصل از اجرای تکالیف محوله به ایشان اقدام نموده و تصمیمات لازم جهت بهبود امور را اتخاذ می نمایند.

						ميزان اجراي برنامه اقدام				150		150

								مجموع امتیاز		1000		996.5
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درصد امتیاز کسب شده

امتیاز کسب شده  در بخش شاخصهای عمومی به تفکیک واحدهای مسئول ارائه مستندات

[]
[]



اختصاصی

		نتایج نهایی ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی 1400 - شاخص های اختصاصی

		شماره شاخص		عنوان شاخص		عنوان نماگر		حوزه مربوطه		سقف امتياز		امتیاز کسب شده		اهم اقدامات انجام گرفته

		1		حجم مخازن سدها (مرزی و غير مرزي)				معاونت طرح و توسعه		200		200		با توجه به هدف تعيين شده (23.4 ميليون متر مكعب) عمليات اجرايي بدنه سد به صورت كامل انجام شده و دريچه هاي تحتاني نيز مسدود گرديده است و در اين مدت بخشي از سيلاب هاي جاري شده در رودخانه مهار گرديده و در واقع اهداف طرح محقق گرديده است.

		2		تعيين حد بستر و حريم رودخانهها و مرحله اول ساماندهي				معاونت حفاظت و بهره برداری		71		71		مطالعات سراسری شامل طرح های ملی و استانی می باشد كه به منظور انجام آن مشاور ذیصلاح پس از طی مراحل قانونی تعيين میگردد و پس از ابلاغ قرارداد، مشاور مطابق با بازه های تعيين گردیده اقدام به انجام مطالعات می نماید.

		3		اجرای لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانهها				معاونت حفاظت و بهره برداری		80		80		پس از انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه به صورت سراسری یا موردی راسا و گاهی با مشاركت دستگاه های ذيربط (دهیاری، شهرداری،فرمانداری، منابع طبیعی و ...) اقدام به لایروبی شده است.

		4		اجرای عملیات ساماندهی و دیواره سازی				معاونت حفاظت و بهره برداری		80		80		پس از انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه به صورت سراسری یا موردی راسا و گاهی با مشاركت دستگاه های ذيربط (دهیاری، شهرداری،فرمانداری، منابع طبیعی و ...) اقدام به ساماندهی (دیوارساحلی) شده است.						معاونت حفاظت و بهره برداری		620.85		62%

		5		مسدود یا پر و مسلوبالمنفعه کردن چاه های غیرمجاز				معاونت حفاظت و بهره برداری		142		142		پیگیری مستمر کارشناسان مبنی برشناسائي و پرومسلوبالمنفعه نمودن چاههاي غيرمجاز حفر شده يا درحال حفاري						معاونت طرح و توسعه		255		26%

		6		تجهيز چاهها به ابزار اندازهگيري هوشمند				معاونت حفاظت و بهره برداری		125		125		برگزاری جلسات مستمر با فرمانداری و دستگاههای مرتبط جهت هماهنگی بیش تر - عقد تفاهم نامه با شرکت کنتور ساز						مدیریت مطالعات پایه منابع آب		109		11%

		7		اصلاح و تعدیل پروانه های کشاورزی				معاونت حفاظت و بهره برداری		71		55.85		با توجه به انجام اصلاح و تعدیل پروانه ها بیش از اهداف تعیین شده تا انتهای سال 1399 ، در سال 1400 صرفا تعداد محدودی ازپروانه های  چاههای کشاورزی نیاز به اصلاح و تعدیل داشتند که از تعداد هدف تعریف شده در سال 1400 کمتر بود و در حال حاضر تمامی پرونده های چاههای کشاورزی که امکان اصلاح و تعدیل آن وجود داشته انجام شده است . نظر به اینکه ارزیاب های جشنواره شهید رجایی در سطوح کشوری و استانی صرفاً تعداد پروانه های اصلاح و تعدیل شده را ملاک عمل قرار داده اند ،  گزارش توجیهی مبنی بر به اتمام رسیدن اصلاح و تعدیل پروانه های کشاورزی برای سطح ملی تهیه و مورد قبول واقع شد . همچنین با مقایسه میزان آب قابل برنامه ریزی و حجم آب مجاز چاههای کشاورزی گزارش توجیهی دیگری در سطح استان تهیه گردیده و توضیح داده شده که این شرکت اهداف تعیین شده در جشنواره شهید رجایی را زودتر از موعد انجام داده است .								984.85

		8		تجهيز نقاط به ابزار اندازهگيري جريان				معاونت طرح و توسعه		55		55		با توجه به اهداف تعيين شده (5 نقطه) ضمن هماهنگي با واحد بهره برداري و تعيين دقيق شرايط و ملزومات تجهيز نقاط مذكور، برنامه ريزي براي اجراي كار و جذب اعتبار صورت گرفت. ریز جزييات كار به صورت زير مي باشد:
1- جايگزيني كنتور انشعاب شهرك صنعتي يزد با كنتور الكترو مغناطيسي (يك نقطه) : براي دستيابي به دقت مناسب در تحويل آب به شهرك صنعتي يزد، يك دستگاه كنتور الكترومغناطيسي تهيه و به پيمانكار نصب تحويل داده شد.
2- جابجايي و اصلاح محل انشعابات شركت هاي كاشي پرديس، نفيس، ساناز و پرشيا (4 نقطه): با پيگيري هاي انجام شده اتاقك محل نصب كنتور در ورودي شركت ها توسط مشتركين احداث گرديد و اين شركت نسبت به تامين اتصالات و جايجايي و نصب تجهيزات بر اساس نقشه مصوب و قابليت تنظيم ميزان آب تحويلي اقدام نمود.

		9		تاسیس و تکمیل شبکه سنجش منابع آب سطحی و زیر زمینی				مدیریت مطالعات		109		109		پروژه های تعریف شده در طرح تکمیل و تجهیز شبکه پایش منابع اب که از سوی شرکت مدیریت منابع اب تعریف شده  بطور کامل و در زمان مقرر انجام شده است، این پروژه ها عبارتند از:
مرمت و بازسازی چاههای پیزومتری
حفاری چاههای پیزومتر
واسنجی دیتالاگرهای درون چاهی 
تراز یابی چاه های مشاهده ای
مرمت و بازسازی ایستگاههای بارانسنجی و تبخیر سنجی و هیدرومتری

		10		مدیریت کیفیت منابع آب در سطح حوضه آبریز				معاونت حفاظت و بهره برداری		67		67		پایش و تعیین حریم کیفی منابع آبی  -  مکان یابی واحدهای آلاینده نظارت بر نحوه دفع و بازچرخانی فاضلاب و پساب تصفیه شده

								مجموع امتیاز		1000		984.85





اختصاصی

		



درصد امتیاز کسب شده

امتیاز کسب شده  در بخش شاخصهای عمومی به تفکیک واحدهای مسئول ارائه مستندات





1400سال -شاخصهاي عمومیانجام شده در گروهاهم اقدامات 

واحد متولی ارائه عنوان نماگرعنوان شاخصردیف
مستندات

سقف 
امتیاز

امتیاز
کسب 
شده

اهم اقدامات انجام گرفته

1
نحوه ارائه خدمات 

دستگاه و سهولت 

استفاده

وجود اطالعات و 

قابلیت هاي خاص در 

تارنماي دستگاه

مدیریت تحول 

اداري، فناوري 

اطالعات و امنیت 

فضاي مجازي

2525

.  تاریخ ثبت و تاریخ اخرین به روزرسانی براي تمامی محتواي پورتال وجود داشته و صحت لینک ها بررسی شده اند-1

اس کارکنان همچنین شماره تم.  نام و مشخصات مدیران و نحوه ارتباط در دسترس و ارتباط با مدیران و پیگیري آن، میسر است-2

.شرکت ،مشخصات ارائه دهندگان خدمت و نیز ارتباط با واحدهاي نظارتی اطالع رسانی شده است

"رونیکمیز خدمت الکت"در خصوص  نحوه و کیفیت اطالع رسانی خدمات، مطابق پیوست الف از طریق کلیک بر روي آیکن -3

.اقدام شده است

مت سمت پشتیبانی تارنماي شرکت آب منطقه اي یزد از افراد کم توان به صورت استاندارد انجام شده و آیکن هاي آن از قس-4

.  چپ پورتال مشخص است

.  قابلیت مشاوره بر خط امکان پذیر است-5

.پورتال شرکت و منوها و محتواي آن به زبان انگلیسی نیز در دسترس می باشد-6

.  زمان بارگذاري صفحات پورتال استاندارد بوده و با سرعت اینترنت خانگی به راحتی در دسترس است--7

.  گزارش هاي عملکرد دستگاه طبق شیوه نامه در دسترس است-8

ن صفحه اصلی اخبار مناقصات و مزایده ها به طور مستمر منتشر شده و همچنین لینک به سامانه ستاد در قسمت پیوندها در پایی-9

.وجود دارد

200200

ونیکی با راه اندازي میز خدمت الکترونیک، خدمات مصوب شناسنامه دار شرکت سهامی آب منطقه اي یزد، به صورت الکتر-1

.در این بخش قابل دسترسی می باشند ) اطالع رسانی، درخواست، پیگیري، نظرسنجی خدمت(

.خدمت شناسنامه دار مصوب شرکت سهامی آب منطقه اي یزد، به صورت الکترونیکی پیاده سازي شده است99تمامی -2

سامانه (خدمت در بستر پورتال و مابقی در سامانه هاي دیگر47خدمت در نرم افزار ساماب، 40خدمت، تعداد 99از -3

.ارائه می شود...) قراردادها، درگاه خدمات دولت الکترونیک،

این ابزار این امکان را فراهم میکند تا کلیه خدمات در.راه اندازي شده است FUSدر راستاي الکترونیکی شدن کلیه خدمات، -4

.بستر اینترنت طراحی  و ادامه فرایند در اتوماسیون اداري فرزین به صورت الکترونیکی ادامه یابد

کیفیت ارائه خدمات

از طریق میزخدمت 

حضوري، (

)یبیالکترونیکی، ترک

حذف دریافت کپی 

مدارك هویتی از 

گیرندگان خدمت

کارت ملی و (

)شناسنامه
100100

یزیکی شرکت سهامی آب منطقه اي یزد با حفظ و نگهداشت زیرساخت ارتباطی جهت احراز هویت ارباب رجوع کپی و یا مدارك ف

احراز هویت در جهت(اخذ ننموده و به طور مستمر از سامانه ستاد در بستر شبکه دولت و نیز وب سرویس اتصال به بانک ثبت احوال 

.استفاده میکند) پورتال شرکت براي استفاده از خدمات



1400سال -شاخصهاي عمومیانجام شده در گروهاهم اقدامات 

واحد متولی ارائه عنوان نماگرعنوان شاخصردیف
مستندات

سقف 
امتیاز

امتیاز
کسب 
شده

اهم اقدامات انجام گرفته

2
ر ساالري دشایسته

انتصاب نیروي 

انسانی

رعایت شرایط احراز 
مشاغل در انتصابات
سال مورد ارزیابی

انیمدیریت منابع انس

مام موارد نفر انتصاب در پستهاي مختلف صورت گرفته که شرایط احراز مشاغل در خصوص ت26تعداد 1400در سال 3030

.در کمیته سرمایه انسانی بررسی شده و با رعایت شرایط الزم انتصابات صورت گرفته است

ط رعایت ضوابط مرتب
با انتخاب و انتصاب

مدیران
4040

.نفر انتصاب در پستهاي مدیریتی شرکت صورت گرفت است12تعداد نفر 1400در سال 

یلی مرتبط، نظیر سابقه کاري و تجربی، مدارك تحص(در خصوص هر یک از موارد ضوابط مرتبط با انتخاب و انتصاب 

) اريدوره هاي آموزشی گذرانده شده، آشنایی با نرم آفزارهاي تخصصی مربوطه و مقاالت و پزوهشها و رزومه کـ

ربوطـه حکـم در فراخوانهاي برگزار شده و نیز در کمیته سرمایه انسانی بررسی شده و با رعایت دسـتورالعملهاي م

.  انتصاب صادر گردیده است

نفر پست مدیر جدیـد 9پست عنوان آن تغییر کرده و تعداد 3نفر پست مدیریتی تعداد 12الزم به ذکر است از تعداد 

.داشته ایم

انتصابات و ارتقاء 
مدیران از میان 

دارندگان گواهینامه
ی هاي عمومشایستگی

مدیریتی 

3030

ده نفر از همکاران در پستهاي مدیریتی شرکت از طریق انتشار فراخوان عمومی انجـام شـ9انتصاب 1400در سال 

.  است

ت در هر یک از  این فراخوانها با توجه به شرح وظایف و شرایط احراز از سوي سازمان اداري و اسـتخدامی و شـرک

ز پسـتها مدیریت منابع آب ایران و همچنین هماهنگی با معاون واحد مربوطه، شرایط عمومی و اختصاصی مورد نیـا

.استتدوین و منتشر گردیده و پس از کسب گواهی نامه شایستگی عمومی مدیران، حکم انتصاب صادر شده



1400سال -شاخصهاي عمومیانجام شده در گروهاهم اقدامات 

واحد متولی ارائهعنوان نماگرعنوان شاخصردیف
مستندات

سقف 
امتیاز

امتیاز 
کسب 
شده

اهم اقدامات انجام گرفته

3
اجرا و ارزشیابی 

دوره هاي آموزشی 

مدیران و کارکنان

اجراي دوره هاي 

آموزشی مدیران به 

تفکیک سطوح مختلف

امه مدیریتی بر اساس برن

آموزشی مصوب 

مدیریت منابع 

انسانی

نفر از مدیران47نفر ساعت آموزش براي تعداد 3774برگزاري 2525

)80.3: سرانه(

اجراي دوره هاي 

آموزشی کارکنان بر 

اساس برنامه آموزشی 

مصوب 

نفر از کارکنان89نفر ساعت آموزش براي تعداد 7138برگزاري 2525

)80.2: سرانه(

ارزشیابی دوره هاي 
براي اکثر دوره هاي آموزشی 2و 1انجام ارزشیابی سطح 1515)  2و 1سطح (آموزشی 

بررسی اثربخشی دوره

3سطح (هاي آموزشی 

)4و

کلیدهاي (براي دو دوره آموزشی ) سطح نتایج (4و سطح ) سطح رفتار(3انجام ارزیابی اثربخشی سطح 1515

)پروژه سیستمهاي اطالعات جغرافیایی/ قدرت



1400سال -شاخصهاي عمومیانجام شده در گروهاهم اقدامات 

واحد متولی ارائهعنوان نماگرعنوان شاخصردیف
مستندات

سقف 
امتیاز

امتیاز 
کسب 
شده

اهم اقدامات انجام گرفته

ارتقاء سالمت اداري4

دستگاه

ر رفع گلوگاه هاي فساد د
سطح دستگاه

گروه بازرسی و 

مدیریت عملکرد

5050

:  پس از ابالغ شرکت مادر به شرح عناوین زیر1401اطالع رسانی گلوگاههاي فساد در اولویت سال -1

ارتباط و همکاري عناصري از کارفرما با مشاور و پیمانکار * 

تبعیض در نحوه برخورد با چاههاي غیرمجاز و اضافه برداشت از چاههاي داراي مجوز* 

ها در تبعیض در اعمال حدود بستر و حریم رودخانه ها و سواحل، آزادسازي تصرفات و استقرار کاربري*

قالب قرارداد اجاره بستر

قابله با سه تشکیل جلسات تخصصی واحد به واحد و تعریف اقدامات اجرایی متناسب با راهکارهاي ابالغی م-2

، تصویب در کمیته سالمت اداري و ابالغ جهت اجرا1400مورد گلوگاه هاي فساد در اولویت سال 

نضمام ارائه گزارش به شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص میزان اجراي اقدامات تعریف شده به ا-3

مستندات اجرا

فرهنگ سازي، آگاهسازي
و اطالع رسانی به 
مراجعین در جهت 

جلوگیري از وقوع فساد

3030

ریق اطالع رسانی در خصوص نحوه اعالم گزارش تخلفات اداري کارکنان و دستورالعمل هاي مربوط از ط-1

اتوماسیون اداري، تابلوها و صندوقهاي نصب شده

ي طراحی از طریق نصب پوسترها( اطالع رسانی در خصوص راههاي مختلف اعالم شکایت یا گزارش تخلف -2

)شده در معرض دید متقاضیان، بروشور، دفترچه راهنما و نیز پورتال شرکت

:ارتقاي پورتال شرکت در ارتباط با موضوعات این شاخص-3

و جمع آوري و   ) ذیل منوي راهنماي ارباب رجوع("سالمت اداري و مقابله با فساد"ایجاد  بخش -

بارگذاري محتواي متناسب با موضوع در سه بخش پیشگیري، نظارت، مقابله 

"ارتباط با واحدهاي نظارتی"ایجاد بخش -

ش و لینک به بخ) ذیل منوي راهنماي ارباب رجوع("صندوق شکایات و اعالم تخلفات"ایجاد  بخش -

متناظر در پورتال شرکت مادر



1400سال -شاخصهاي عمومیانجام شده در گروهاهم اقدامات

واحد متولی عنوان نماگرعنوان شاخصردیف
ارائه مستندات

سقف 
امتیاز

امتیاز 
کسب 
شده

سایر توضیحاتاهم اقدامات انجام گرفته

ارائه خدمت به 5
شهروندان توانخواه

ارائه خدمت به 
5048.5تدارکاتشهروندان توانخواه

: اداره مرکزي 
ـ نصب  نوار شب رنگ ورودي و خروجی اتاق نگهبانی

ـ نصب زنگ اخبار سرویس بهداشتی براي افراد توانخواه 
: دفتر ابرکوه 

ـ نصب نوار شب رنگ ورودي و خروجی ساختمان 
ـ خرید و نصب نرده رامپ ورودي ساختمان 

ـ خرید و نصب نرده پله ورودي ساختمان 
وبات ـ  ساخت سرویس بهداشتی در محوطه ساختمان  با کلیه منص

مناسب براي افراد توانخواه 
: دفتر بافق 

ـ مناسب سازي ورودي و خروجی ساختمان براي افراد توانخواه 
ـ خرید و نصب نرده رامپ ورودي ساختمان 

ـ خرید و نصب نرده پله ورودي ساختمان 
ـ خرید و نصب نوار شب رنگ پله هاي ورودي و خروجی ساختمان 

ی ـ خرید و نصب زنگ اخبار و میله دستگیره سرویس بهداشت
: دفتر خاتم  

وبات ـ مرمت و بازسازي سرویس بهداشتی با کلیه متعلقات و منص
مناسب جهت افراد توانخواه 

ـ مناسب سازي ورودي و خروجی ساختمان براي افراد توانخواه 
ـ خرید و نصب نرده رامپ ورودي ساختمان 

ـ خرید و نصب نرده پله هاي ورودي ساختمان 
ـخرید و نصب  نوار شب رنگ پله هاي ورودي ساختمان 

:دفتر بهاباد 
وبات ـ  ساخت سرویس بهداشتی در محوطه ساختمان با کلیه منص

مناسب براي افراد توانخواه 
اي ـ مرمت و بازسازي ساختمان دفتر بهاباد جهت مناسب سازي بر

افراد توانخواه 
ـ ساخت رمپ ورودي ساختمان و میله دستگیره آن جهت مناسب

سازي بر اي افراد توانخواه 

ا عدم تطابق کامل تجهیزات ب

جر چک لیست مورد ارزیابی من

ده به کسر بخشی از امتیاز ش

:از جمله. است
آسانسور گویا-
نرده پله هاي ورودي -

ساختمان



1400سال -شاخصهاي عمومیانجام شده در گروهاهم اقدامات 

سقفحوزه مربوطهعنوان نماگرعنوان شاخصردیف
ازامتی

امتیاز 
کسب 
شده

سایر توضیحاتاهم اقدامات انجام گرفته

6
استقرار نظام

رسیدگی به 

شکایات مردمی

استقرار نظام 

ایات رسیدگی به شک

مردمی

گروه بازرسی و 

مدیریت عملکرد
اصل مورد شکایت، به گروه بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت و49تعداد 1400در سال 8078

.روز بوده است8گردیده که متوسط زمان پاسخگویی به شکایات 

در ارزیابی این شاخص، مکاتبات 

و واصله از دفتر امور حقوقی، بازرسی

ه مدیریت عملکرد استانداري نیز ب

گین عنوان شکایت لحاظ  شده که  میان

منجر به ) روز 14(مدت پاسخگویی 

.کسر امتیاز این شاخص شده است

7

استقرار نظام

جامع توسعه و

ترویج فرهنگ

اقامه نماز

ام میزان استقرار نظ

جامع توسعه و 

مه ترویج فرهنگ اقا

نماز

3535شوراي فرهنگی

غیبا ستاد اقامه نماز استان بر اساس دستورالعمل هاي ابال1400عقد تفاهم نامه نماز در سال -1

با راهبري ستاد اقامه نماز شرکت1400انجام تمامی موارد مندرج در تفاهم نامه نماز سال -2

در شرکت1400تشکیل شش جلسه ي ستاد اقامه نماز در قالب شوراي فرهنگی در طول سال -3

ارتباط موثر با ارزیابان و کارشناسان ستاد اقامه نماز استان در طول سال-4

)سامانه فعالیت هاي نماز ( بارگزاري کامل مستندات بر روي سامانه سجاده -5

8
و آسیب شناسی

بهبود عملکرد

(PDCA)

ابل شناسایی نقاط ق

امه بهبود و ارائه برن

اقدام در حوزه 

شاخص هاي 

عمومی و 

اختصاصی
گروه بازرسی و 

با مدیریت عملکرد

همکاري اعضاي 

کارگروه ارزیابی 

عملکرد

100100

نه و نیز  پایبندي به اجراي برنامه ها و شاخصهاي ابالغ شده، تدوین نقشه راه ساال:برنامه ریزي -1

بندي اجرا و برنامه هاي عملیاتی ساالنه واحدهاي مختلف شرکت با تعریف دقیق مسئولیتها، زمان

شاخصهاي پایش و ارزیابی برنامه ها 

یـز اجراي اقدامات الزم مطابق شاخصهاي ابالغ شده از طرف سازمانهاي باالدستی و ن:اجرا -2

برنامه هاي تعریف شده مطابق  سند نقشه راه و برنامه هاي عملیاتی 

واره ارزیابی جشن(عملکرد واحدهاي مختلف شرکت  در ارزیابی هاي برون سازمانی  :بررسی –3

) قشه راهپیشرفت برنامه هاي عملیاتی و ن(و درون سازمانی ) ارزیابی وزارت نیرو-شهید رجایی

نقاط قوت مورد ارزیابی قرار گرفته و ضمن برگزاري جلسات پاسخگویی واحد به واحد و شناسایی

.و ضعف، برنامه هاي بهبود در هر مورد تعریف می گردد

و نیـز ) اهصورتجلسه هاي نقشه ر(پیگیري مستمر اجراي تصمیمات اصالحی اتخاذ شده :اقدام -4

) ابی هـابرنامه هاي مبتنی بر آسیب شناسـی نتـایج ارزیـ(اجراي برنامه هاي بهبود تعریف شده 

.مصداق این مرحله است

ه بررسـی ضمناً هر یک از کمیته ها و کارگروههاي تخصصی شرکت نیز  به صورت مستمر نسبت بـ

امـور را نتایج حاصل از اجراي تکالیف محوله به ایشان اقدام نموده و تصمیمات الزم جهت بهبود

. اتخاذ می نمایند

میزان اجراي 

برنامه اقدام
150150
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سقف حوزه مربوطهعنوان شاخصردیف
امتیاز

امتیاز 
کسب 
شده

اهم اقدامات انجام گرفته

1
مرزي و غیر (حجم مخازن سدها 

)  مرزي

معاونت طرح و 

توسعه
200200

جام عملیات اجرایی بدنه سد به صورت کامل ان) میلیون متر مکعب23.4(با توجه به هدف تعیین شده 

در این مدت بخشی از سیالب هاي جاري شده در .شده و دریچه هاي تحتانی نیز مسدود گردیده است 

.رودخانه مهار  شده  و در واقع اهداف طرح محقق گردیده است

2
ه ها تعیین حد بستر و حریم رودخان

و مرحله اول ساماندهی

معاونت حفاظت و 

بهره برداري
کیلومتر از رودخانه هاي استان270/5انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم به طول 7171

3
یر اجراي  الیروبی  و بازگشایی  مس

رودخانه ها

معاونت حفاظت و 

بهره برداري
8080

اهی با پس از انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه به صورت سراسري یا موردي، راسا و گ

روبی اقدام به الی...) دهیاري، شهرداري،فرمانداري، منابع طبیعی و (مشارکت دستگاه هاي ذیربط 

.کیلومتر از رودخانه هاي استان شده است11.472

4
ه اجراي  عملیات ساماندهی  و دیوار

سازي 

معاونت حفاظت و 

بهره برداري
8080

اهی با پس از انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه به صورت سراسري یا موردي راسا و گ

اماندهی اقدام به س...) دهیاري، شهرداري،فرمانداري، منابع طبیعی و (مشارکت دستگاه هاي ذیربط 

.کیلومتر از رودخانه هاي استان شده است2.175) دیوارساحلی(

مسدود یا پر و مسلوب المنفعه 5
کردن چاه هاي غیرمجاز

معاونت حفاظت و 
حلقه چاه غیر مجاز51پیگیري مستمر کارشناسان مبنی برشناسائی و پرومسلوب المنفعه نمودن 142142بهره برداري
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سقف حوزه مربوطهعنوان شاخصردیف
امتیاز

امتیاز 
سایر توضیحاتاهم اقدامات انجام گرفتهکسب شده

ي تجهیز چاه ها به ابزار اندازه گیر6
هوشمند

معاونت حفاظت و 
125125بهره برداري

رتبط برگزاري جلسات مستمر با فرمانداري و دستگاههاي م

تور ساز جهت هماهنگی بیش تر ، عقد تفاهم نامه با شرکت کن

:و در نهایت

حلقه چاه به کنتور هوشمند397تجهیز 

اصالح و تعدیل پروانه هاي 7
کشاورزي

معاونت حفاظت و 
7155.85بهره برداري

اف با توجه به انجام اصالح و تعدیل پروانه ها بیش از اهد

صرفا تعداد 1400، در سال 1399تعیین شده تا انتهاي سال 

محدودي ازپروانه هاي  چاههاي کشاورزي نیاز به اصالح و

1400تعدیل داشتند که از تعداد هدف تعریف شده در سال 

کمتر بود و در حال حاضر تمامی پرونده هاي چاههاي 

جام کشاورزي که امکان اصالح و تعدیل آن وجود داشته ان

. شده است 

مورد اصالح و تعدیل118: 1400عملکرد سال 

بر گزارش هاي توجیهی ارائه شد مبنی

م این که شرکت آب منطقه اي در انجا

اصالح  و تعدیل پیشرو بوده و در 

مجموع به اهداف مورد نظر در چند 

لیکن در. سال گذشته رسیده است

ه فرایند ارزیابی، صرفا تعداد پروان

مالك امتیاز 1400اصالح شده در سال 

.دهی قرار گرفت
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سقف حوزه مربوطهعنوان شاخصردیف
امتیاز

امتیاز 
کسب 
شده

اهم اقدامات انجام گرفته

ري تجهیز نقاط به ابزار اندازه گی8
جریان

معاونت طرح و 
5555توسعه

ات ضمن هماهنگی با واحد بهره برداري و تعیین دقیق شرایط و ملزوم) نقطه5(با توجه به اهداف تعیین شده 

زیر می جزییات کار به شرح. تجهیز نقاط مذکور، برنامه ریزي براي اجراي کار و جذب اعتبار صورت گرفت

:باشد

راي دستیابی به دقت ب) : یک نقطه(جایگزینی کنتور انشعاب شهرك صنعتی یزد با کنتور الکترو مغناطیسی -1

یمانکار نصب تحویل مناسب در تحویل آب به شهرك صنعتی یزد، یک دستگاه کنتور الکترومغناطیسی تهیه و به پ

.داده شد

با پیگیري ): نقطه4(جابجایی و اصالح محل انشعابات شرکت هاي کاشی پردیس، نفیس، ساناز و پرشیا -2

رکت هاي انجام شده اتاقک محل نصب کنتور در ورودي شرکت ها توسط مشترکین احداث گردید و این ش

یزان آب تحویلی نسبت به تامین اتصاالت و جایجایی و نصب تجهیزات بر اساس نقشه مصوب و قابلیت تنظیم م

.  اقدام نمود

ش منابع تاسیس و تکمیل شبکه سنج9
109109مدیریت مطالعاتآب سطحی و زیر زمینی

منابع اب پروژه هاي تعریف شده در طرح تکمیل و تجهیز شبکه پایش منابع اب که از سوي شرکت مدیریت

:تعریف شده  بطور کامل و در زمان مقرر انجام شده است، این پروژه ها عبارتند از

مرمت و بازسازي چاههاي پیزومتري

حفاري چاههاي پیزومتر

واسنجی دیتاالگرهاي درون چاهی 

تراز یابی چاه هاي مشاهده اي

مرمت و بازسازي ایستگاههاي بارانسنجی و تبخیر سنجی و هیدرومتري

طح مدیریت کیفیت منابع آب در س10
حوضه آبریز

معاونت حفاظت و 
چرخانی مکان یابی واحدهاي آالینده نظارت بر نحوه دفع و باز-پایش و تعیین حریم کیفی منابع آبی  6767بهره برداري

فاضالب و پساب تصفیه شده
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