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

 
ارزیابی  کیقیت پایین طرح های مطالعاتی انجام شده توسط مشاوران و مشکالت ناشی از آن ها حین اجرای پروژه ها، که ناشی از عدم بررسی و

 دقیق و فنی طرح ها قبل از تصویب آن ها بوده است.

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

 

با همکاری و مشورت کارشناسان خبره و اساتید مجرب دانشگاهی و مدیران باالدستی، مسئله مورد شناسایی قرار گرفته و راه حل آن انتخاب 

 شده است.

 ل اجرای این تجربه در سازمان را نام ببرید؟مراح
 
 

 هماهنگی و اخذ توافق مدیر و معاون باالدستی  (1

 ارائه روش کار و جزئیات مربوطه به همراه اهداف و رویکردها در حضور همکاران و مدیران شرکت  (2

 تعیین سیاست کلی کارو نحوه عقد قراراداد و پرداخت حق الزحمه ارزیابی طرح ها (3

 یص های الزم و کارشناسان خبره در هر یک از این تخصص هاتعیین تخص (4

 اخذ تایید صالحیت پنل فنی از دفتر فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران  (5

 

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

 

 کاهش زمان بررسی طرح ها (1

 افزایش کیفیت بررسی طرح ها (2

 رعایت و دقت بیشتر در مطالعات طرح ها توسط مشاوران  (3

  برگزاری جلسات متعدد بررسی طرح ها و اخذ نظرات متعدد تخصصی (4



 

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

 فنی متشکل از اشخاص حقیقی و شرکت های مهندسین مشاور و اساتید دانشگاه و همکاران داخلی شرکت می باشد.بله: اعضای پنل 

 

 محدوده زمانی و مکان اجرا :

ی محدوده زمانی اجرا ، معادل زمان انجام مطالعات است، یعنی برای قرارداد مطالعاتی یک قرارداد بررسی فنی موجود است، محل اجرا دفتر فن 

 کت می باشد.شر

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

 شرکت های مهندسین مشاور که وظیفه طراحی پروژه ها را بعهده دارند. باعث افزایش کیفیت مطالعات می شوند.

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

ساختار و سازوکار تعریف شده برای این تجربه در این شرکت الگوی مناسبی برای سایر شرکت ها شده است به گونه ای که مدیران دفتر فنی 

 برخی از شرکت های آب منطقه ای جهت اخذ روش های کار و اقدامات انجام شده مراجعه داشته اند.

 این تجربه به آنها ارائه شده است. "عی که قبالمراج

 

 دفتر فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران.
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