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 چه مسائل ، مشكالت و یا ضرورتهایی باعث اقدام شما به این تجربه بوده است؟

  نیاز به ارائه گزارشی از طرحهای در حال  و موارد موردی، کشوریدولتی ، سیاسی و مقامات  ،در زمان انجام بازدید توسط دستگاه نظارتی
نان می باشد که در زمان تهیه این گزارشات بدلیل عدم دسترسی آبه ا اطالعات کافی و بو در عین حال خالصه  بازدید به صورت کامل

 .گزارش را با چالش جدی مواجه می سازدآن هیه و ارقام ت هر طرح و یا بروز نبودن آمارو مدیر کامل به اطالعات 

 چگونه مسائل را شناسائی و راه حل انتخابی را گزینش نموده اید؟

  همیشه ارائه گزارشات تهیه و همچنین تسریع در و  دستگاه نظارتی ، مقامات دولتی ، سیاسی و کشوری و موارد موردیو تهیه گزارش برای  جمع آوریدر زمان

ی متفاوت در گزارشات می باشیم حال آنکه هر مدیر طرحی بنا به طرز تفکر نسبت به ارائه گزارشات با فرمت هانحوه و میزان ارائه اطالعات  ،وری آجمع چالش 

 باشد. مییکبرگ فرم بصورت شناسنامه هر طرح طراحی و تکمیل در قالب می باشند که نیاز از یکسان سازی و استاندارد سازی در ارائه گزارشات 

 مراحل اجرای این تجربه در سازمان را نام ببرید؟

  طرح برا هر طراحی فرم یک برگی شناسنامه 

  همکاری و همفکری در تأئید فرم طراحی شده با معاون محترم برنامه ریزی و معاون محترم طرح و توسعه 

  ارسال فرم طراحی شده برای مدیران طرح ها و تکمیل آن توسط آنان 

  بصورت اینترنتی اخذ نمود()البته می توان با طراحی وب اطالعات را اخذ اطالعات تکمیل شده 

  روز یکبار  51بروز رسانی هر 

 )مثال صرفه جویی هزینه،کاهش زمان فرایند و...(چه شواهد و نتایجی اثر بخش بودن تجربه شما را تائید می کند.

 .کلیه اطالعات هر طرح در قالب یک فرم بصورت خالصه )تصویر پیوست( در اختیار مدیر قرار میگیرد 

 .در تهیه گزارشات در زمان صرفه جوئی می گردد 

 قرار میگیرد. در صورت لزوم در دسترس نطرح بصورت جامع و یکسا گزارشات هر 

 آیا برای اجرای این تجربه از مشاوران حقیقی و حقوقی خارج از سازمان خود هم استفاده نموده اید؟ ذکر نمایید. 

  استفاده شده است.و بهبود مدیریت لکن از تجربیات معاون محترم برنامه ریزی  –خیر 

 مكان اجرا : محدوده زمانی و

 در زمان اجرای طرح در سطح شرکت 

 

 

 



 

 چه کسانی مخاطبان اصلی این تجربه هستند و چه آموزه هایی برای آنها دارد؟

  شرکت ها ودر وزارت خانه ها ، سازمان ها کلیه سطوح مدیریت 

 دسترسی بموقع و بروز در زمان نیاز برای ارائه گزارش هر طرح  

 در کنفرانس مدیریت ، چه کسی آن را ارائه خواهد نمود؟در صورت پذیرش این تجربه 

  سرپرست دفتر برنامه ریزی آب و بودجه –محمد خسروی 

 تجربه شما نسبت به تجارب مشابه در سازمان های دیگر ، واجد چه نوآوری و تفاوت هایی بوده است که آن را متمایز می نماید؟

 و با تیپ یکسان و ارائه میزان اطالعات هر طرح بطور خالصه ن در سطح شرکت آب منطقه ای گلستان در سازمان های دیگر اطالعات الزم را ندارم ک
 بروز و همیشه در دسترس می باشد.در قالب یک صفحه اطالعات کافی 

 این تجربه به آنها ارائه شده است. "مراجعی که قبال

  شرکت آب منطقه ای گلستان 
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