
1399گزارش عملکرد شرکت آب منطقه ای یزد در سال 

بر اساس ارزیابی جشنواره شهید رجایی

به نام خدا
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رتبه در کل 
دستگاههای 

اجرایی
(دستگاه51)

رتبه در گروه زیر 
بنایی و توسعه 

زیرساخت
(دستگاه12)

با کسب شده امتیاز 
احتساب عدم 

مصداق

امتیاز 
عدم 

مصداق
سقف امتیاز نوع بررسی

2 2 963.84 110 1000 عمومیارزیابی شاخصهای 

- - 1000 - 1000 اختصاصیارزیابی شاخصهای 

2 2 1963.84 110 2000
مجموع شاخصهای عمومی و 

اختصاصی
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جشنواره شهید رجایی1399مروری بر نتایج کسب شده توسط شرکت آب منطقه ای یزد در ارزیابی سال 



جشنواره شهید رجایی1399دستگاههای برتر استان در ارزیابی سال

3

ن بر اساس اعالم سازمان مدیریت و برنامه  ییه ا اسه ا
ی د دی خصوص سطح بنهدا دسه هاایاا اارایهر بهر 

اشههنوای  1399اسهاس ن ههایر ایزیههابر ع ساههرد سهها  
دس ها  اارایر اس ان، 26شیید یاایر، سطح ع سارد 

تعریف شد  است؛"خوب"
ل شرکت آب منطق  اا ی د نی  با کسه  یتهه  دوم که

. اس ان دی این سطح قرای داید



سقفزیر شاخصعنوان شاخصعنوان محور
امتیاز

ب امتیاز کس
شده

میزان
برنامه بهبودنقاط ضعفنقاط قوتازکسر امتی

محور مدیریت 
انسانیسرمایه

ساماندهی 
ومتناسب سازی 

نیروی انسانی

کاهش کارکنان رسمی
و پیمانی، قرارداد 
کارمعین و کارگری

156.678.33
تن پیگیری اخذ مجوز استخدام و گرف
ته سهمیه نیروهای متخصص و شایس

جهت پستهای بالتصدی مورد نیاز

-کتوجود تعداد زیاد پستهای بالتصدی شر
در بازه(بازنشستگان)افزایش خروجیها

زمانی چند سال اخیر به صورت یک جا به
-گونه ای که به صورت پراکنده نیست 

ه طوالنی شدن فرایند اخذ مجوز استخدام ک
منجر به ورودی های زیاد یک دفعه ای شده

.است

ی در ایجاد هماهنگی بین نهادهای باالدست
مان برنامه ریزی تامین نیروی انسانی و ز

استخدام

تناسب شغل و 
شاغل

رعایت شرایط احراز 
مشاغل در انتصابات 

سال مورد ارزیابی
2523.751.25

ه همه شرایط احراز در کمیته سرمای
انسانی مورد بحث قرار گرفته و 

ن و تصمیم گیری نهایی مطابق قانو
.  مقررات انجام شده است

عدم رعایت شرایط احراز در یکی از -1
-2-(نقطه ضعف)1399انتصابات سال 

ضعف آگاهی برخی همکاران در خصوص 
در لزوم هماهنگی با مدیریت منابع انسانی

ت فرص)موضوع اخذ مدرک تحصیلی باالتر  
(بهبود

تر هرساله مقررات اخذ مدرک تحصیلی باال
نان و سایر مقررات مربوطه به کلیه کارک

.اطالع رسانی شود

ارزیابی و توسعه 
شایستگی های 

مدیران 

اقدامات و برنامه های مربوط 
به اجرای برنامه ارزیابی 
شایستگی های مدیران از 

طریق کانونهای ارزیابی
1512.52.5

شین هرساله با توجه به نتایج طرح جان
ت پروری، تعدادی از افراد مستعد پس
های مدیریتی جهت  ارزیابی 

شایستگی به کانون های ارزیابی
ه نتایج ارائه شد. معرفی می شوند

کانون ارزیابی مدیران در طرح 
افراد (IDP)برنامه توسعه فردی 

لحاظ و  فرصت های بهبود مرتبط 
.احصاء می گردد

اخص رسیدن به هدف تعیین شده برای این ش
در جشنواره شهید رجایی

با توجه به هدفی که در جشنواره شهید
ه رجایی برای این شاخص  در نظر گرفت

ری می شود الزم است هرساله تعداد بیشت
ی از  مدیران شرکت به کانون های ارزیاب

.معرفی گردند

محور ارتقاء 
سالمت اداری و 
صیانت از حقوق
مردم در نظام 

اداری 

صیانت از حقوق 
شهروندان در نظام 

اداری 

ارائه خدمت به 
20191شهروندان توانخواه

مناسب بودن فضای اداره مرکزی 
د باتوجه به ایتم های جشنواره شهی

رجایی

تان تکمیل فضای مناسب اداری دفاتر شهرس
ها 

ر مناسب سازی فضای اداری تمامی دفات
وار شهرستان ها باتوجه به ایتم های جشن

شهید رجایی

ودآسیب شناسی نتایج کسب شده توسط شرکت آب منطقه ای یزد و بررسی نقاط قوت و ضعف و تدوین برنامه بهب
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سقفزیر شاخصعنوان شاخصعنوان محور
امتیاز

امتیاز 
کسب شده

میزان
کسر 
امتیاز

برنامه بهبودنقاط ضعفنقاط قوت

محور مدیریت 
عملکرد 

استقرار نظام جامع 
نگ توسعه و ترویج فره

اقامه نماز

استقرار نظام جامع
توسعه و ترویج 

فرهنگ اقامه نماز 
20182

حمایت مدیریت ارشد از برنامه.1
تشکیل .2های شورای اقامه نماز

منظم جلسات شورا

عدم امکان بومی سازی کامل .1
ر تفاهم نامه ابالغی وزارت نیرو ب

مجزا .2اساس رسالتهای شرکت
بودن سامانه سجاده از سامانه 
ارزیابی جشنواره شهید رجایی

ه عدم در نظر گرفتن بحران هم.3
یگیر کرونا در برنامه های ابالغ

و  ارتباط موثر با ستاد اقامه نماز استان.1
وص تعامل مستمر با ارزیابان مربوطه در خص
.  2فعالیتهای صورت گرفته در طی سال 

جایگزین کردن برنامه هایی که به علت
.بحران کرونا امکان برگزاری آنها نیست

میزان اجرای برنامه 
مدیریت سبز 

مدیریت مصرف 
آب

1813.54.5

استفاده از تانکر آب چاه برای 
آبیاری فضای سبز و سیستم 

ت سرمایش و کاهش مصرف آب نسب
به سال گذشته

ز مصرف آب شرب برای فضای سب
و برای برج ( متر مربع 13000)

تبخیر آب در ) های خک کننده 
هوای گرم ، شست شوی برجها

شته تداوم کاهش مصرف آب نسبت به سال گذ
از طریق پایش مصرف آب و استفاده آب 

تانکری برای موارد مذکور

مدیریت مصرف 
انرژی

185.412.6

درصدی ساختمان 80مجهز شدن 
BMSاداری به سیستم 

م زمانبندی در استفاده از سیست
نسرمایشی و گرمایشی ساختما

ال کاهش مصرف انرژی نسبت به س
گذشته

تامین دمای مطلوب جهت 
ده همکاران دستگاههای خنک کنن

به طور شبانه روزی روشن بوده
است

4در سال جاری دستگاهها سرمایش از ساعت
 BMSدرصد سیستم 80صبح روشن شدند و 

درصد 20راه اندازی شده و جهت تکمیل 
BMSباقی مانده از سیستم 

هوشمندسازی سیستم موتورخانه و،
نصب شیر برقی ورودی دمپرهای هوا باید

انجام شود
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