
 برنامه ريزي استراتژيكنخستين مرحــله ابالغ ويرايش سوم مستندات خالصه اهداف و شاخص هاي 

  در شركت آب منطقه اي استان آذربايجان غربي

  

با تشكيل جلسات متعدد و انجام  1387شوراي برنامه ريزي شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان غربي از سال 

كارهاي كارشناسي با حضور كليه مديران و كارشناسان ارشد مجموعه با راهبري دبيرخانه شورا كه در معاونت برنامه ريزي و 

مهم اين  انجام. در سطح شركت نموده است  ديريت استراتژيكممستقر مي باشد اقدام به پياده سازي بهبود مديريت 

نقاط ( ترسيم چشم انداز بلند مدت شركت و نقش آن در منطقه ، شناسايي عوامل مؤثر دروني : طي مراحل مختلف از جمله 

ف كيفي شناسايي مسائل اساسي بخش آب حوزه عمل ، تعيين اهدا ،  ) فرصت ها و تهديد ها  ( محيطيو ) قوت و ضعف 

كالن شركت متأثر از اهداف وزارت نيرو ، تعيين اهداف كمي در  قالب وظايف اصلي شركت و با لحاظ نمودن اسناد باال دستي 

اي برش را، شناسايي راهبردهاي الزم براي دستيابي به اهداف و نهايتا برنامه عملياتي جامع كه به صورت كمي بوده و د

  .شده است تدويني باشد ، ساليانه از برنامه پنجم توسعه م

آذربايجان آب منطقه اي مديريت استراتژيك در شركت سهامي "جزئيات اين برنامه در همين سايت و تحت عنوان 

   .درج شده است "غربي

بر اساس مصوبات اولين جلسه كميسيون تحول اداري شركت ، مقرر شده بود كه شوراي برنامه ريزي با همكاري 

كليه واحدهاي شركت نسبت به تهيه برنامه عملياتي سال 

اقدام و نهايتا برنامه اي سال جاري به صورت  1392

بر . موافقتنامه مابين رده هاي مختلف سازماني مبادله گردد

جلسه اي در دفتر مطالعات پايه منابع آب ،  طي اين اساس

برنامه عملياتي سال جاري آن دفتر در قالب موافقتنامه 

هايي مابين مدير عامل ، معاون برنامه ريزي و بهبود 

مديريت و مدير و رؤساي گروه هاي دفتر مطالعات پايه 

آب سطحي ، آب زيرزميني ، آزمايشگاه هاي ( منابع آب 

  .مبادله گرديد) ، تلفيق و بيالن آناليز و رسوب 

موافقتنامه ها شامل كليه اقدامات آن دفتر به صورت كمي و با مستندات الزم بوده و دبيرخانه شوراي برنامه ريزي 

  .موظف مي باشد گزارشات سه ماهه از عملكرد دفاتر مختلف را اخذ و به مديريت گزارش نمايد

معاونت ضمن تشكر از زحمات همكاران در اين جلسه مهندس كريمي مدير عامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي 

، انجام مطلوب شرح وظايف ، داشتن ديدگاه برنامه اي و تهيه اين برنامه عملياتي  در خصوصدفتر مطالعات برنامه ريزي و 

امر اجراي شرح وظايف سازماني و خدمات رساني بهتر به مشتركين  درود براي بهبراهكارهاي نو گي و ارائه ه خروج از روزمر

   .و ذينفعان جامعه را به مجموعه همكاران تالشگر دفتر مطالعات پايه منابع آب تكليف نمودند



جوادي معاون برنامه ريزي و بهبود مديريت  مهندس 

ضمن تشريح اقدامات انجام شده در راستاي نيز شركت 

شركت آب منطقه اي در افق چشم انداز دراز ترسيم وضعيت 

مراحل پياده نمودن مديريت  ، در خصوصمدت كشور 

  .استراتژيك در حوزه عمل شركت توضيحاتي را ارائه نمود

  

سامانيان ، : شامل آقايان  تخصصي و رؤساي گروه هايدفتر مطالعات پايه منابع آب  مديرمهندس دوستي رضايي  در خاتمه

محمدي ، دادروان و گلشن ضمن تشكر از تشكيل جلسه در دفتر مطالعات به عنوان اولين واحدي كه موافقتنامه فعاليت هاي 

  .را مبادله مي نمايد ، اظهار نمودند كه حداكثر تالش خود را براي تحقق اهداف تعيين شده به كار خواهند بست 92سال 

شاخص اصلي بوده كه مابين مدير عامل ، معاون برنامه ريزي و مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب  12شامل موافقتنامه ها 

مابين  فرم شماره دوفعاليت منشعب از شاخص هاي اصلي در قالب  31مبادله شده و نهايتا  فرم شماره يكتحت عنوان 

  .مدير دفتر فوق و رؤساي گرو ه هاي تخصصي مبادله گرديد

 


