
  معاونت هماهنگی حوزه
وري در افزایش سطح بهره سوهاي توزیع برق در چند سال اخیراز یک با توجه به تنگناهاي اقتصادي شرکت

ریزي و توسعه مدیریت، براي استفاده بهینه سازمان از سوي دیگر، باعث شد تا اقداماتی اساسی در دو حوزه برنامه
ها شامل بازنگري در اهداف سازمانی، تنظیم مجدد ها صورت پذیرد.  این فعالیتاز منابع و افزایش هماهنگی

ها و توسعه مدیریت ها و در نهایت، اصالح سیستممتناظر با آن، تعریف کنترل ها بر اساس اهداف جدید وبرنامه
اي منظم و منسجم، دستیابی ها سعی شد تا  از یک سو با تنظیم و ارایه برنامهبود. در تنظیم مجدد اهداف و برنامه

راي منظم و هدفدار اندازهاي ترسیمی باالدستی و سازمان محقق گردد و از سوي دیگر با اجبه اهداف و چشم
ها و اهداف تحت مانیتور دایمی قرار گیرد که در زیر بطور اجمال هاي مدیریتی، تحقق برنامهها و کنترلارزیابی

  است.  بدانها اشاره شده
  
 هاي واحدهابازنگري اهداف و برنامه 

ر نظر گرفتن میزان براي کلیه واحدهاي سازمان و با د 94با توجه به نتایج حاصل از تدوین اهداف سال 
تعریف گردید . در ساختار در  1395پیشرفت اهداف تعریف شده، با هماهنگی حوزه هاي ستادي اهداف سال 

یت آن در ابتدا و انتهاي سال تعیین شده و سپس عکالن و وضاهداف نظر گرفته شده براي تبیین اهداف ، ابتدا 
ت برنامه هاي تحقق هر یک از اهداف خرد مشخص گردید و در نهای اف کالن تشریحهدااهداف خرد همراستا با 

منظور استفاده در اجراء و در دسترس بودن براي ه . پس از نهایی شدن اهداف واحدهاي مختلف ، این موارد ب
همه پرسنل واحدهاي ستادي و اجرائی ، با قابلیت مشاهده کلیه کارکنان در سامانه مدیریت اسناد قرار گرفت 

.  
  

  افزار مدیریت اهداف و برنامه هاتهیه نرم 

مدیریت مناسب اهداف و برنامه ها نیازمند ابزاري است که بتواند ضمن نمایش اهداف هر حوزه، میزان اعتبار 
هزینه شده و نیز میزان تحقق اهداف را بر اساس شاخص ها ارایه نماید. براي این منظور در این حوزه، نرم افزار 

 1396ه که در جریان تولید می باشد. پیش بینی می شود این سیستم در سال برنامه ریزي  تعریف گردید
  بهره برداري قرار گیرد. بطور کامل مورد

  
 ) پیاده سازي سیستم یکپارچه مدیریتIMS( 

یکی از نیازمندیهاي اساسی هر سازمان در راستاي هماهنگی واحدهاي سازمانی ، وجود و به کارگیري روشهاي 
لهاي مشخص می باشد . این امر به خصوص در رابطه با فرآیندهاي مرتبط با خدمات دولتی از کاري و دستورالعم

اهمیت بیشتري برخوردار است . در این راستا این شرکت با توجه به تجارب گذشته و با همکاري کلیه واحدها ، 



مات استانداردهاي ذیربط و تدوین و بازنگري روشهاي اجرایی و دستورالعمل هاي کاري را با در نظر گرفتن الزا
در قالب نظام مدیریت یکپارچه در دستور کار خود قرار داد . با پایان کار تدوین فرآیندها و مدارك مربوط به نظام 
مدیریت یکپارچه که در راستاي یکسان سازي انجام فعالیتها در هر یک از واحدهاي سازمان انجام گرفت ، ممیزي 

ث ( در دو مرحله پیش ممیزي و ممیزي نهایی) برگزار شد و سازمان موفق به داخلی و سپس ممیزي شخص ثال
دریافت گواهینامه هاي مدیریت تضمین کیفیت ، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت زیست محیطی از 

  گردید. TUV Intersertشرکت 
 
 ارزیابی عملکرد واحدي 

نیز با توجه به تدوین روشهاي اجرایی ودستور العملهاي کاري در جریان پیاده سازي نظام مدیریت یکپارچه و 
بر اساس این مستندات ارزیابی عملکرد حوزه هاي ستادي و  1395ها و اهداف سال با عنایت به تعریف برنامه

ر گردید . در این ارزیابیها کیفیت و کمیت در دو بازه زمانی شش ماهه  برگزا 1395امورهاي اجرایی در طی سال 
واحدهاي ستادي و همچنین میزان رفع نقاط قابل بهبود  95و  94فعالیتهاي جاري ، میزان تحقق اهداف سال 

  د توجه و اندازه گیري قرار گرفت.هاي گذشته حوزه هاي ستادي و امورهاي اجرایی مورارزیابی
 
  و ارزیابی وزارت نیروشرکت در ارزیابی جشنواره شهید رجایی 

شرکت در ارزیابیهاي خارجی به لحاظ اینکه وضعیت شرکت را در مقایسه با دیگر سازمانها و شرکتها مشخص 
، شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در  1395میکند؛ همواره مدنظر و حائز اهمیت بوده است  . در سال 

حائز رتبه سوم در این جشنواره گردید.  در ارزیابی  نوزدهمین ارزیابی جشنواره شهید رجایی  شرکت نمود  و
وزارت نیرو ( همایش مدیران ارشد ) نیز لوح سپاس مدیر ارشد ارتباط گستر در دبیرخانه سمپوزیوم بین المللی 

  روابط عمومی را دریافت نمود.
  
 سالمت اداري در سطح شرکت  نظام پیاده سازي 

 1393اداري  با دبیري دفتر توسعه مدیریت ، در مهر ماه سال  امنظ با تشکیل کمیته تحول و ارتقاء سالمت
نیز با تشکیل  1395موضوع سالمت اداري به شکل نظام یافته در سطح شرکت دنبال شده است .در طی سال 

موضوعات مرتبط با سالمت اداري مطرح و درراستاي رفع نقاط قابل بهبود در این ، مستمر جلسات این کمیته 
که از مهمترین نتایج در این زمینه می توان به تدوین دستورالعمل  .ات مقتضی اتخاذ شده استمزمینه تصمی

  تشویقات  و تهیه گزارش علل مراجعات حضوري به امورهاي اجرایی ، اشاره کرد.
  
  
  



 
 

 


