ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

به نام خدا

مقدمه

با توجه به پيشرفتهاي به دست آمده در دهههاي اخير در زمينه توليد دادههاي مکاني (از نظر حجم ،محتوي ،دقت و سرعت) ،بکارگيري روشهاي مؤثر و کارا به منظور
مديريت و استفاده از اين دادهها اجتناب ناپذير است .از سوي ديگر ،اين حجم عظيم از دادهها ،زمينههاي جديدي را براي استفاده از دادههاي مکاني ايجاد نموده که اين امر
دامنه کاربران سيستمهاي اطالعات مکاني را به شدت افزايش داده است .مصداق بارز اين امر ،استفاده روزمره از نقشهها و دادههاي توصيفي مرتبط با مکان بر روي صفحه
هاي وب و دستگاههاي همراه ،توسط کاربران معمولي براي تحليلهاي مورد نياز ميباشد .از اين رو ،توسعه روشهاي نوين براي دسترسي و مديريت اين اطالعات (اعم از
ذخيرهسازي ،بازيابي ،تحليل و نمايش آنها) ضروري است.
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ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

امروزه عالوه بر استفاده از ابزارهاي دقيق وپيشرفته سيستم اطالعات مکاني ،تجزيه و تحليل داده هاي مکان محور درحل مسائل و اتخاذ تصميمات مديريتي سهل شده است
و پيش بيني و نياز سنجي مختلف از ترکيب اليه اي مکاني حاصل شده است .

هدف نهايي يک سامانه اطالعات مکاني ،پشتيباني براي تصميمگيريهاي پايهگذاريشده بر پايه دادههاي جهان واقعي ميباشد و عملکرد اساسي آن بدست آوردن اطالعاتي
است که از ترکيب اليههاي متفاوت دادهها با روشهاي مختلف و با ديدگاههاي گوناگون بدست ميآيند.
در اين راستا با توجه به تغيير ساختار سازماني شرکتهاي آب و فاضالب و انتقال بخش اطالعات مکاني ( ) GISبه واحد آماروفناوري اطالعات ،شرکت مهندسي آب و
فاضالب کشور با همکاري شرکتهاي زيرمجموعه مبادرت به تشکيل شورايي به نام شوراي راهبري  GISنموده است تا با هم انديشي و تصميم گيريهاي مناسب با استفاده از
دانش روز و تکنولوژيهاي پيشرفته وتبيين شاخصهاي کمي و نحوه ارزيابي وابالغ آنها به شرکتهاي آب و فاضالب در جهت يکپارچه نمودن واستفاده بهينه ازابزارهاي پيشرفته
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ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

گام موثري در اين صنعت برداشته شود.نظامنامه پيش رو نحوة ارزيابي شرکتهاي تابعه براساس شاخصهاي کمي بر مبناي اسناد باالدستي است که ضمن تبيين شاخصهاي
ارزيابي ،نحوه ارزيابي را نيز شرح ميدهد.
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ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

ب
خ
ش اول

شاخصاهی ارزیابی
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كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

 -1فرهنگ سازی و توسعه اطالعات مکانی (  c=8امتیاز)

نحوة محاسبه عملكرد :

 1-1دوره های آموزشی 2( :امتیاز)
 هر دوره آموزشی در سال با کارگاه  1( :امتیاز)
 هر دوره آموزشی در سال صرفا نظری  1( :امتیاز)
 2-1ارائه مقاالت وتالیفات 2( :امتیاز)
 در صورت داشتن حداقل یک مقاله در سال به صورت ارائه ،پوستر و یا چاپ شده و یا تالیف مرتبط با  GISویا  2( SDIامتیاز)
 3-1شرکت در همایش وسمینارهای داخلی وبین المللی 2( :امتیاز)
 در صورت شرکت در همایش و یا سمینارهای داخلی و یا بین المللی مرتبط با  GISویا  SDIحداقل یک بار در سال( 2امتیاز)
 4-1انتشارفعالیتهای  GISواطالعات مکانی از طریق وبگاهها و پرتالها 2( :امتیاز)
 وجود وبگاه و یا پرتال فعال با مطالب به روز ( 2امتیاز)
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كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

جدول شماره  :1-1مشخصات دورههاي آموزشي برگزار شده با موضوع فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ( 2امتیاز)

كد)(a
عنوان دوره

برگزاري
دارد

سطح()c

مدت (ساعت)

تاريخ
ندارد
0

نظري

عملي

()b1

()b2

 1تا
10

باالي 10

0

 1تا 10
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اعطاي
گواهینامه()d
تعداد
شركتكنندگان

كارشناسي
باالي 10

مديريتي

هر دو

دارد

ندارد

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

جدول شماره  : 2-1مشخصات مقاالت ارائه شده توسط پرسنل آن شركت در زمینه فنآوريهاي اطالعات مكان -محور در محافل گوناگون و يا مجالت(علمي -پژوهشي ،علمي -ترويجي و علمي-
عمومي) ( 2امتیاز)

امتیاز يا رتبة محفل/
عنوان مقاله

محل ارائه /چاپ

مجله()a

تاريخ ارائه /چاپ
A
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غیره

نمرة مقاله ()b
A

غیره

حائز رتبه()c
برتر

-

ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

جدول شماره  : 3-1مشخصات كارگاههاي آموزشي ،همايشها ،كنفرانسها ،سمینارها و سخنرانيهاي علمي يا كاربردي برگزار شده توسط آن شركت در حیطه فنآوريهاي اطالعات مكان -محور
( 2امتیاز)

سطح()a
عنوان

تاريخ

مدت

برگزاري

(ساعت)

تعداد شركتكنندگان()b

استفاده از اساتید
دانشگاه و افراد
مجرب (عنوان)

مديريتي

كارشناسي

" پیش نویس "
7

اعطاي

هر دو

گواهینامه()c

باالي  15درصد

بین  10تا 15

كمتر از  10درصد

جمعیت

درصد جمعیت

جمعیت

كارشناسان

كارشناسان

كارشناسان

شركت

شركت

شركت

دارد

ندارد

ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

جدول شماره  : 4-1مشخصات بخش سامانههاي اطالعات مكان -محور در پايگاه اينترنتي متبوع شركت (موضوع بند  6-2-4نظامنامه سامانههاي اطالعات مكان -محور وزارت نیرو) ( 2امتیاز)

نام شركت

آدرس سايت اينترنتي شركت

آدرس بخش سامانههاي اطالعات مكان -محور
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لیست اطالعات قرار داده شده در سايت

ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

 -2تعداد الیه برداشت شده به نسبت کل الیه های داده مکانی (  c=46امتیاز)

شرح شاخص:
الف-عارضه های آب:
-1چاهها -2خطوط انتقال برحسب کیلومتر -3شیرآالت -4مخازن  -5ایستگاههای پمپاژ آب  -6شبکه توزیع  -7حوضچه های آب  -8تصفیه خانه آب
ب -عارضه های فاضالب:
 -1تصفیه خانه فاضالب  -2ایستگاه پمپاژ فاضالب  -3منهول  -4شبکه جمع آوری وانتقال فاضالب
ج -مشترکین:
 -1مشترکین(کنتور)  -2امالک
نحوه محاسبه بر اساس واحد تعريف شده براي هر اليه كل ديتاي  GIS-READYشده به كل ديتا مي باشد كه مبناي كل ديتا بر اساس اطالعات موجود در سامانه  misو سپتا مي باشد
اليه هاي GIS-READYايجاد شده مبناي عمل قرار گیرد.
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ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

جدول شماره  : 1-2میزان دادههاي  GIS-READYشدة ايجاد شده در قلمرو شركت ( 46امتیاز)
نحوة محاسبة امتیاز:

تعداد عارضة مكاني
واحد اندازه گیري
نام عارضه مكاني

تعداد كل

تعداد عارضه

تعداد عارضه

امتیاز هر

عارضه مكاني

مكاني تولید

مكاني تولید

امتیاز نهايي هر

اليه()c

موجود بر روي

شده در مقیاس

شده در مقیاس

اليه (A/B)*c

زمین()A

(B)1:2.000

(B)1:25.000

چاهها

حلقه

3

خطوط انتقال آب برحسب کیلومتر

کیلومتر

4

شیرآالت

فقره

4

مخازن

عدد

3

ایستگاههای پمپاژ آب

عدد

2
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محاسبه

ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

شبکه توزیع آب

کیلومتر

5

حوضچه های آب

فقره

4

تصفیه خانه آب

باب

2

تصفیه خانه فاضالب

باب

2

ایستگاه پمپاژ فاضالب

باب

2

منهول

فقره

4

شبکه جمع آوری وانتقال فاضالب

کیلومتر

4

مشترکین آب

تعداد

4

امالک شرکت

تعداد

3

جمع کامل امتیاز

46
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كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

 -3تعداد نقشه های پایه به کل نقشه های شهرها و یا روستاهای تحت پوشش) (c= 8
شرح شاخص:
نقشه های  1/2000شهری و روستایی و ( 1/25000خطوط انتقال محدوده خارج ازشهر)نقشه های استاندارد شهری باید دارای الیه های ذیل باشند:-1امالک
-2عوارض شهری (مثل میادین ،جدول ها ،و)...
-3معابر
-4مراکز مهم شهری و کاربری ها

تعداد شهرها يا روستا هاي تحت پوشش ()A

نقشه هاي تهیه شده و  GIS-READYشده ()B
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نحوه محاسبه
(A/B)*C

امتیاز كل

ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

 -4درصد بروز رسانی الیه های اصلی در طول سال) (c= 17
شرح شاخص:
همان شرح شاخصهای 16موجود در بخش  2با این تفاوت که برای کل طول خطوط و یا تعداد موارد باید از موارد سال جدید استخراج نمود برای مثال:

-1
-2
-3
-4

لوله توزیع ،انتقال و یا خطوط جمع آوری فاضالب :طول خطوط اصالح و یا توسعه در سال گذشته/طول خطوط برداشت شده
شیرآالت ،منهول ،چاه ،مخازن ،حوضچه ها و :...تعداد نصب شده در سال گذشته/تعداد برداشت شده
مشترکین :تعداد اشتراکهای فروخته شده در سال گذشته/تعداد اشتراکهای جانمایی شده
امالک :تعداد امالک جدید دارای اشتراک شده در سال گذشته/تعداد پارسلهای ترسیم شده
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كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

جدول شماره  : 1-4میزان دادههاي تولید شده در سال جاري ارزيابي كه  GIS-READYشدة ايجاد شده در قلمرو شركت ( 17امتیاز)
نحوة محاسبة امتیاز:

تعداد عارضة مكاني
واحد اندازه گیري
نام عارضه مكاني

تعداد كل

تعداد عارضه

تعداد عارضه

امتیاز هر

عارضه مكاني

مكاني تولید

مكاني تولید

امتیاز نهايي هر

اليه()c

اضافه شده در

شده در مقیاس

شده در مقیاس

اليه (A/B)*c

زمین ()A

(B)1:2.000

(B)1:25.000

چاهها

حلقه

0/5

خطوط انتقال آب برحسب کیلومتر

کیلومتر

1/5

شیرآالت

فقره

2

مخازن

عدد

0/5

ایستگاههای پمپاژ آب

عدد

0/5

شبکه توزیع آب

کیلومتر

2
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محاسبه

ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

حوضچه های آب

فقره

2

تصفیه خانه آب

باب

0/5

تصفیه خانه فاضالب

باب

0/5

ایستگاه پمپاژ فاضالب

باب

0/5

منهول

فقره

2

شبکه جمع آوری وانتقال فاضالب

کیلومتر

2

مشترکین آب

تعداد

2

امالک شرکت

تعداد

0/5

جمع کامل امتیاز

17
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كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

 -5پایگاه داده مکانی متمرکز استاندارد(  c= 8امتیاز)
شرح شاخص:
وجود اليه هاي استاندارد مشخص شده همراه با اطالعات توصیفي در يک پايگاه داده مكاني با رعايت اصول طراحي و استانداردهاي الزم .همچنین وجود سرور و شبكه جهت دسترسي پايگاه فوق
به كاربران
 1-5تعداد اليه ها در پايگاه داده متمركز ( GISامتیاز )c=4
جدول شماره  : 1-5مشخصات پايگاه دادهاي كه دادههاي مكان -محور شركت در آن نگهداري ميشوند (امتیاز )c=4
تعداد اليه ها در پايگاه داده متمركز )B( GIS

تعداد كل اليه ها ()A

محاسبه (B/A)*C

امتیازكل
)(LA

 2-5استفاده از يک سرور مشخص براي  GISو استفاده از شبكه (امتیاز )c=4
تعداد سرور ( GISدارد =  1و ندارد = ) 0

امتیاز ()c

امتیاز كل LS
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ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

== LA+LSمجموع امتیاز بخش 5

 -6وجود متا دیتا الیه های اصلی طبق استاندارد()c=8
شرح شاخص:
تكمیل پارامترهاي متاديتاي ابالغي توسط شركت مهندسي يا وزارت نیرو براي  14اليه استاندارد براي تمامي اليه ها
نحوه محاسبه

تعداد كل اليه ها ()A

تعداد اليه هاي داراي محاسبه (B/A)*C

امتیازكل

متاديتا ()B
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ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

 -7نسبت اعتبارات اختصاص یافته به کل اعتبارات شرکت ( )C =5
شرح شاخص:
اعتباراختصاص یافته به تهیه نقشه و نقشه برداری ،نرم افزار،شبکه و زیرساخت

نحوه محاسبه
بايد يک مقدار حداقلي براي اين آيتم در نظر گرفت(يعني حداقل بودجه مطلوب كه جذب شده از كل بوجه چه مقداري است)
کل اعتبارات شرکت ( )A* 0.0001

اعتبارات اختصاص یافته ()B

محاسبه (B/A)*C

امتیازكل

A*0.0001



منظور از كل اعتبارات شركت شامل اعتبارات عمراني و جاري مي باشد.
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كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

ردیف
1

امتیاز پیشنهادی

نام آیتم
فرهنگ سازی و توسعه اطالعات مکانی

2

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

امتیاز تصویب شده

8

8

46

46

تعداد الیه برداشت شده به نسبت کل الیه های داده مکانی
3

8

8

تعداد نقشه های پایه به کل نقشه های شهرها و یا روستاهای تحت پوشش
4

درصد بروز رسانی الیه های اصلی در طول سال

5

پایگاه داده مکانی متمرکز استاندارد

8

6

نسبت اعتبارات اختصاص یافته به کل اعتبارات شرکت

8

8

7

وجود متا دیتا الیه های اصلی طبق استاندارد

5

5
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ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

بخش دوم

دستورالعمل اجرایی نحوه ارزیا یب
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كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS

مشخصّات شاخص  :فرهنگ سازی و توسعه اطالعات مکانی
 مالي و اقتصـادي
 توانمندســــازي
 توسعـــــــه
 بهرهبــرداري
بعد ارزیابــی   :ذينفعان بيروني
امتیاز بعد :
عنوان محور  :فناوري اطّالعات  ,اطالعات مکان محور
واحد اندازه گیری عملكرد  :درصد
امتیاز محـور:
 مثبت
دورة ارزیابی  :ساليانه رشد مؤثر شاخص   :منفي
 اختصاصي
نوع شاخص   :عمومي
کد شاخص :

شماره جدول کمكی شاخص :

عنوان جدول کمكی شاخص  :فرهنگ سازی و توسعه اطالعات مکانی

نحوة محاسبه عملكرد (: )A
(*100تعداد کلّ فعالیتهای فرهنگ سازی  /تعداد فعالیتهای فرهنگ سازی و توسعه اطالعات مکانی) = A
 دوره های آموزشی
 ارائه مقاالت وتالیفات
 شرکت در همایش وسمینارهای داخلی وبین المللی
 انتشارفعالیتهای  GISواطالعات مکانی از طریق وبگاهها و پرتالها
ارایه گزارش عملكرد براساس مؤلّفههای فرمول شاخص :
ر

عنوان و منابع اطالعاتی و مستندات عملكرد مؤلّفة شاخص

واحد

تعداد فعالیتهای فرهنگ سازی و توسعه اطالعات مکانی

تعداد

1

سال 95

سال 96

سال 97

سال 98

متوسّط درصد

رشد )(AMC

منبع  :ارایه گزارش دفتر فناوری اطّالعات یا  GISبا تأیید معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
تعداد کلّ تعداد فعالیتهای فرهنگ سازی و توسعه اطالعات مکانی

2

تعداد

منبع  :ارایه گزارش دفتر فناوری اطّالعات یا  GISبا تأیید معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
میزان فرهنگ سازی و توسعه اطالعات مکانی = A

3

درصد

امتیـازدهی :
سقف امتیاز
)(US

استاندارد
)(S

نحوه محاسبه امتیاز عملكرد
)(NA

نحوه محاسبه امتیاز متوسّط رشد
)(MC

نحوه محاسبه امتیاز شاخص
)(TS

8

100

NA= ((A/S)*US)*%85

MC = (AMC/100)*US*%15

TS=NA+MC

امتیاز مكتسبه
علّت کسب امتیاز کامل و یا کسر امتیاز :

در صورت عدم تکمیل جدول نقاط قوت و ضعف و اقدامات بهبود ( )SWOTمحور مربوطه

راهنما و منابع
اطّالعاتی و مستندات مصوّبه کمیته راهبری مدیریّت عملکرد وزارت نیرو

بمیزان  8درصد و همچنین عدم تکمیل جدول کمکی اعالمی شاخص به عنوان و یا شماره مندرج
در جدول مشخصات شاخص بمیزان  7درصد از امتیاز کل این شاخص کسر خواهد گردید.

استاندارد

چنانچه در سه سال متوالی نرخ رشد مطلوب باشدAMC= 100 ،؛ چنانچه نرخ رشد در دو سال متوالی مطلوب استAMC= 75 ،؛ چنانچه نرخ رشد در دو سال غیر متوالی مطلوب باشدAMC= 50 ،؛
چنانچه نرخ رشد در یک سال مطلوب باشد AMC= 25 ،و اگر عملکرد در سال ارزیابی و سال ماقبل آن برابر با استاندارد صنعت باشد  AMC= 100و در غیر موارد مذکور  AMC= 0در نظر گرفته
شود.
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ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS

مشخصّات شاخص  :تعداد الیه برداشت شده
 مالي و اقتصـادي
 توانمندســــازي
 توسعـــــــه
 بهرهبــرداري
بعد ارزیابــی   :ذينفعان بيروني
عنوان محور  :فناوري اطّالعات  ,اطالعات مکان محور
واحد اندازه گیری عملكرد  :درصد
امتیاز محـور:
 مثبت
دورة ارزیابی  :ساليانه رشد مؤثر شاخص   :منفي
 اختصاصي
نوع شاخص   :عمومي
کد شاخص :

شماره جدول کمكی شاخص :

عنوان جدول کمكی شاخص  :تعداد الیه برداشت شده
نحوة محاسبه عملكرد (: )A

(*100تعداد کلّ الیه های داده مکانی  /تعداد الیه برداشت شده ) = A

کل الیه ها شامل :


عارضه های آب-1 :چاهها -2خطوط انتقال برحسب کيلومتر -3شيرآالت -4مخازن  -5ايستگاههاي پمپاژ آب  -6شبکه توزيع  -7حوضچه هاي
آب  -8تصفيه خانه آب
عارضه های فاضالب -1 :تصفيه خانه فاضالب  -2ايستگاه پمپاژ فاضالب  -3منهل  -4مشترکين(کنتور)  -5امالک  -6شبکه جمع آوري
وانتقال فاضالب



ارایه گزارش عملكرد براساس مؤلّفههای فرمول شاخص :
ر

عنوان و منابع اطالعاتی و مستندات عملكرد مؤلّفة شاخص

واحد

تعداد الیه های جمع آوری شده

تعداد

1

سال 95

سال 96

سال 97

سال 98

متوسّط درصد

رشد )(AMC

منبع  :ارایه گزارش دفتر فناوری اطّالعات یا  GISبا تأیید معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
تعداد کلّ الیه های داده مکانی

2

تعداد

منبع  :ارایه گزارش دفتر فناوری اطّالعات یا  GISبا تأیید معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

تعداد الیه برداشت شده = A

3

درصد

امتیـازدهی :
سقف امتیاز
)(US

استاندارد
)(S

نحوه محاسبه امتیاز عملكرد
)(NA

نحوه محاسبه امتیاز متوسّط رشد
)(MC

نحوه محاسبه امتیاز شاخص
)(TS

46

100

NA= ((A/S)*US)*%85

MC = (AMC/100)*US*%15

TS=NA+MC

امتیاز مكتسبه
علّت کسب امتیاز کامل و یا کسر امتیاز :
در صورت عدم تکمیل جدول نقاط قوت و ضعف و اقدامات بهبود ( )SWOTمحور مربوطه

راهنما و منابع
اطّالعاتی و مستندات مصوّبه کمیته راهبری مدیریّت عملکرد وزارت نیرو

بمیزان  8درصد و همچنین عدم تکمیل جدول کمکی اعالمی شاخص به عنوان و یا شماره مندرج
در جدول مشخصات شاخص بمیزان  7درصد از امتیاز کل این شاخص کسر خواهد گردید.

استاندارد

چنانچه در سه سال متوالی نرخ رشد مطلوب باشدAMC= 100 ،؛ چنانچه نرخ رشد در دو سال متوالی مطلوب استAMC= 75 ،؛ چنانچه نرخ رشد در دو سال غیر متوالی مطلوب باشدAMC= 50 ،؛
چنانچه نرخ رشد در یک سال مطلوب باشد AMC= 25 ،و اگر عملکرد در سال ارزیابی و سال ماقبل آن برابر با استاندارد صنعت باشد  AMC= 100و در غیر موارد مذکور  AMC= 0در نظر گرفته
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ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS

شود.

مشخصّات شاخص  :تهیه نقشه های پایه
 بهرهبــرداري
بعد ارزیابــی   :ذينفعان بيروني
عنوان محور  :فناوري اطّالعات  ,اطالعات مکان محور
 اختصاصي
نوع شاخص   :عمومي
عنوان جدول کمكی شاخص  :تهيه نقشه هاي پايه

کد شاخص :

 توسعـــــــه

 توانمندســــازي

 مالي و اقتصـادي

امتیاز محـور:

واحد اندازه گیری عملكرد  :درصد

دورة ارزیابی  :ساليانه

رشد مؤثر شاخص   :منفي

 مثبت

شماره جدول کمكی شاخص :

نحوة محاسبه عملكرد (: )A
 (*100کل نقشه های شهرها و یا روستاهای تحت پوشش /تعداد نقشه های پایه) = A

نقشه پایه شهر ها شامل :



نقشه های  1/2000شهری و روستایی و ( 1/25000خطوط انتقال محدوده خارج ا زشهر)

ارایه گزارش عملكرد براساس مؤلّفههای فرمول شاخص :
ر
1

عنوان و منابع اطالعاتی و مستندات عملكرد مؤلّفة شاخص

واحد

تعداد نقشه های پایه شهرها یا روستا های جمع آوری شده

تعداد

سال 95

سال 96

سال 97

سال 98

متوسّط درصد

رشد )(AMC

منبع  :ارایه گزارش دفتر فناوری اطّالعات یا  GISبا تأیید معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
تعدادکل شهرها یا روستا های تحت پوشش

2

تعداد

منبع  :ارایه گزارش دفتر فناوری اطّالعات یا  GISبا تأیید معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

نقشه پایه شهر ها = A

3

درصد

امتیـازدهی :
سقف امتیاز
)(US

استاندارد
)(S

نحوه محاسبه امتیاز عملكرد
)(NA

نحوه محاسبه امتیاز متوسّط رشد
)(MC

نحوه محاسبه امتیاز شاخص
)(TS

8

100

NA= ((A/S)*US)*%85

MC = (AMC/100)*US*%15

TS=NA+MC

امتیاز مكتسبه
علّت کسب امتیاز کامل و یا کسر امتیاز :
در صورت عدم تکمیل جدول نقاط قوت و ضعف و اقدامات بهبود ( )SWOTمحور مربوطه

راهنما و منابع
اطّالعاتی و مستندات مصوّبه کمیته راهبری مدیریّت عملکرد وزارت نیرو

بمیزان  8درصد و همچنین عدم تکمیل جدول کمکی اعالمی شاخص به عنوان و یا شماره مندرج
در جدول مشخصات شاخص بمیزان  7درصد از امتیاز کل این شاخص کسر خواهد گردید.

استاندارد

چنانچه در سه سال متوالی نرخ رشد مطلوب باشدAMC= 100 ،؛ چنانچه نرخ رشد در دو سال متوالی مطلوب استAMC= 75 ،؛ چنانچه نرخ رشد در دو سال غیر متوالی مطلوب باشدAMC= 50 ،؛
چنانچه نرخ رشد در یک سال مطلوب باشد AMC= 25 ،و اگر عملکرد در سال ارزیابی و سال ماقبل آن برابر با استاندارد صنعت باشد  AMC= 100و در غیر موارد مذکور  AMC= 0در نظر گرفته
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ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS

شود.

مشخصّات شاخص :درصد بروز رسانی الیه های اصلی در طول سال
 مالي و اقتصـادي
 توانمندســــازي
 توسعـــــــه
 بهرهبــرداري
بعد ارزیابــی   :ذينفعان بيروني
عنوان محور  :فناوري اطّالعات  ,اطالعات مکان محور
واحد اندازه گیری عملكرد  :درصد
امتیاز محـور:
 مثبت
دورة ارزیابی  :ساليانه رشد مؤثر شاخص   :منفي
 اختصاصي
نوع شاخص   :عمومي
کد شاخص :

شماره جدول کمكی شاخص :

عنوان جدول کمكی شاخص  :تعداد الیه بروز رسانی شده
نحوة محاسبه عملكرد (: )A

(*100تعداد کلّ الیه های بروز شده داده مکانی  /تعداد الیه اصلی بروز شده ) = A

کل الیه ها شامل :
 عارضه های آب-1 :چاهها -2خطوط انتقال برحسب کيلومتر -3شيرآالت -4مخازن  -5ايستگاههاي پمپاژ آب  -6شبکه توزيع  -7حوضچه هاي
آب  -8تصفيه خانه آب



عارضه های فاضالب -1 :تصفيه خانه فاضالب  -2ايستگاه پمپاژ فاضالب  -3منهل  -4مشترکين(کنتور)  -5امالک  -6شبکه جمع آوري
وانتقال فاضالب
ارایه گزارش عملكرد براساس مؤلّفههای فرمول شاخص :

ر

عنوان و منابع اطالعاتی و مستندات عملكرد مؤلّفة شاخص

واحد

تعداد الیه های بروز شده

تعداد

1

سال 95

سال 96

سال 97

سال 98

متوسّط درصد

رشد )(AMC

منبع  :ارایه گزارش ثبتت شده در  GISو تطبیق آن با گزارش نرم افزار سپتا با تأیید معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
تعداد کلّ الیه های بروز شده داده مکانی

2

تعداد

منبع  :ارایه گزارش دفتر فناوری اطّالعات یا  GISبا تأیید معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

درصد بروز رسانی الیه های اصلی در طول سال = A

3

درصد

امتیـازدهی :
سقف امتیاز
)(US

استاندارد
)(S

نحوه محاسبه امتیاز عملكرد
)(NA

نحوه محاسبه امتیاز متوسّط رشد
)(MC

نحوه محاسبه امتیاز شاخص
)(TS

17

100

NA= ((A/S)*US)*%85

MC = (AMC/100)*US*%15

TS=NA+MC

امتیاز مكتسبه
علّت کسب امتیاز کامل و یا کسر امتیاز :
در صورت عدم تکمیل جدول نقاط قوت و ضعف و اقدامات بهبود ( )SWOTمحور مربوطه

راهنما و منابع
اطّالعاتی و مستندات مصوّبه کمیته راهبری مدیریّت عملکرد وزارت نیرو

استاندارد

" پیش نویس "

بمیزان  8درصد و همچنین عدم تکمیل جدول کمکی اعالمی شاخص به عنوان و یا شماره مندرج
در جدول مشخصات شاخص بمیزان  7درصد از امتیاز کل این شاخص کسر خواهد گردید.
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ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS

چنانچه در سه سال متوالی نرخ رشد مطلوب باشدAMC= 100 ،؛ چنانچه نرخ رشد در دو سال متوالی مطلوب استAMC= 75 ،؛ چنانچه نرخ رشد در دو سال غیر متوالی مطلوب باشدAMC= 50 ،؛
چنانچه نرخ رشد در یک سال مطلوب باشد AMC= 25 ،و اگر عملکرد در سال ارزیابی و سال ماقبل آن برابر با استاندارد صنعت باشد  AMC= 100و در غیر موارد مذکور  AMC= 0در نظر گرفته
شود.

مشخصّات شاخص  :پایگاه داده مکانی متمرکز استاندارد
 مالي و اقتصـادي
 توانمندســــازي
 توسعـــــــه
 بهرهبــرداري
بعد ارزیابــی   :ذينفعان بيروني
عنوان محور  :فناوري اطّالعات  ,اطالعات مکان محور
واحد اندازه گیری عملكرد  :درصد
امتیاز محـور:
 مثبت
دورة ارزیابی  :ساليانه رشد مؤثر شاخص   :منفي
 اختصاصي
نوع شاخص   :عمومي
کد شاخص :

شماره جدول کمكی شاخص :

عنوان جدول کمكی شاخص  :پایگاه داده مکانی متمرکز استاندارد
نحوة محاسبه عملكرد (: )A

 (*100تعداد کلّ الیه های داده مکانی در پایگاه اطالعاتی /تعداد الیه های جمع آوری شده در پایگاه اطالعاتی) = A

پایگاه داده مکانی متمرکز استاندارد شامل :


عارضه های آب-1 :چاهها -2خطوط انتقال برحسب کيلومتر -3شيرآالت -4مخازن  -5ايستگاههاي پمپاژ آب  -6شبکه توزيع  -7حوضچه هاي
آب  -8تصفيه خانه آب
عارضه های فاضالب -1 :تصفيه خانه فاضالب  -2ايستگاه پمپاژ فاضالب  -3منهل  -4مشترکين(کنتور)  -5امالک  -6شبکه جمع آوري
وانتقال فاضالب



ارایه گزارش عملكرد براساس مؤلّفههای فرمول شاخص :
ر
1

عنوان و منابع اطالعاتی و مستندات عملكرد مؤلّفة شاخص

واحد

تعداد الیه های جمع آوری شده در پایگاه اطالعاتی

تعداد

سال 95

سال 96

سال 97

سال 98

متوسّط درصد

رشد )(AMC

منبع  :ارایه گزارش دفتر فناوری اطّالعات یا  GISبا تأیید معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
تعداد کلّ الیه های داده مکانی در پایگاه اطالعاتی

2

تعداد

منبع  :ارایه گزارش دفتر فناوری اطّالعات یا  GISبا تأیید معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

پایگاه داده مکانی متمرکز استاندارد = A

3

درصد

امتیـازدهی :
سقف امتیاز
)(US

استاندارد
)(S

نحوه محاسبه امتیاز عملكرد
)(NA

نحوه محاسبه امتیاز متوسّط رشد
)(MC

نحوه محاسبه امتیاز شاخص
)(TS

8

100

NA= ((A/S)*US)*%85

MC = (AMC/100)*US*%15

TS=NA+MC

امتیاز مكتسبه
علّت کسب امتیاز کامل و یا کسر امتیاز :
راهنما و منابع  مصوّبه کمیته راهبری مدیریّت عملکرد وزارت نیرو

" پیش نویس "

در صورت عدم تکمیل جدول نقاط قوت و ضعف و اقدامات بهبود ( )SWOTمحور مربوطه

25

ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS

بمیزان  8درصد و همچنین عدم تکمیل جدول کمکی اعالمی شاخص به عنوان و یا شماره مندرج

اطّالعاتی و مستندات

در جدول مشخصات شاخص بمیزان  7درصد از امتیاز کل این شاخص کسر خواهد گردید.

استاندارد

چنانچه در سه سال متوالی نرخ رشد مطلوب باشدAMC= 100 ،؛ چنانچه نرخ رشد در دو سال متوالی مطلوب استAMC= 75 ،؛ چنانچه نرخ رشد در دو سال غیر متوالی مطلوب باشدAMC= 50 ،؛
چنانچه نرخ رشد در یک سال مطلوب باشد AMC= 25 ،و اگر عملکرد در سال ارزیابی و سال ماقبل آن برابر با استاندارد صنعت باشد  AMC= 100و در غیر موارد مذکور  AMC= 0در نظر گرفته
شود.

مشخصّات شاخص  :تهیه متا دیتا الیه های اصلی طبق استاندارد
 مالي و اقتصـادي
 توانمندســــازي
 توسعـــــــه
 بهرهبــرداري
بعد ارزیابــی   :ذينفعان بيروني
عنوان محور  :فناوري اطّالعات  ,اطالعات مکان محور
واحد اندازه گیری عملكرد  :درصد
امتیاز محـور:
 مثبت
دورة ارزیابی  :ساليانه رشد مؤثر شاخص   :منفي
 اختصاصي
نوع شاخص   :عمومي
عنوان جدول کمكی شاخص  :تهيه متا ديتا اليه هاي اصلي طبق استاندارد
شماره جدول کمكی شاخص :
کد شاخص :

نحوة محاسبه عملكرد (: )A
(*100تعداد کلّ متا دیتای تهیه شده برای الیه های اصلی  /تعداد متا دیتای تهیه شده برای الیه های اصلی ) = A

الیه های اصلی شامل :



عارضه های آب-1 :چاهها -2خطوط انتقال برحسب کيلومتر -3شيرآالت -4مخازن  -5ايستگاههاي پمپاژ آب  -6شبکه توزيع  -7حوضچه هاي
آب  -8تصفيه خانه آب
عارضه های فاضالب -1 :تصفيه خانه فاضالب  -2ايستگاه پمپاژ فاضالب  -3منهل  -4مشترکين(کنتور)  -5امالک  -6شبکه جمع آوري
وانتقال فاضالب
ارایه گزارش عملكرد براساس مؤلّفههای فرمول شاخص :

ر

عنوان و منابع اطالعاتی و مستندات عملكرد مؤلّفة شاخص

واحد

تعداد متا دیتای الیه های اصلی

تعداد

1

سال 95

سال 96

سال 97

سال 98

متوسّط درصد

رشد )(AMC

منبع  :ارایه گزارش ثبتت شده در  GISو تطبیق آن با گزارش نرم افزار سپتا با تأیید معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
تعداد کلّ متا دیتای الیه های اصلی

2

تعداد

منبع  :ارایه گزارش دفتر فناوری اطّالعات یا  GISبا تأیید معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

درصد متا دیتای تهیه شده برای الیه های اصلی = A

3

درصد

امتیـازدهی :
سقف امتیاز
)(US

استاندارد
)(S

نحوه محاسبه امتیاز عملكرد
)(NA

نحوه محاسبه امتیاز متوسّط رشد
)(MC

نحوه محاسبه امتیاز شاخص
)(TS

5

100

NA= ((A/S)*US)*%85

MC = (AMC/100)*US*%15

TS=NA+MC

امتیاز مكتسبه
علّت کسب امتیاز کامل و یا کسر امتیاز :

" پیش نویس "
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ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS

در صورت عدم تکمیل جدول نقاط قوت و ضعف و اقدامات بهبود ( )SWOTمحور مربوطه

راهنما و منابع
اطّالعاتی و مستندات مصوّبه کمیته راهبری مدیریّت عملکرد وزارت نیرو

بمیزان  8درصد و همچنین عدم تکمیل جدول کمکی اعالمی شاخص به عنوان و یا شماره مندرج
در جدول مشخصات شاخص بمیزان  7درصد از امتیاز کل این شاخص کسر خواهد گردید.

استاندارد

چنانچه در سه سال متوالی نرخ رشد مطلوب باشدAMC= 100 ،؛ چنانچه نرخ رشد در دو سال متوالی مطلوب استAMC= 75 ،؛ چنانچه نرخ رشد در دو سال غیر متوالی مطلوب باشدAMC= 50 ،؛
چنانچه نرخ رشد در یک سال مطلوب باشد AMC= 25 ،و اگر عملکرد در سال ارزیابی و سال ماقبل آن برابر با استاندارد صنعت باشد  AMC= 100و در غیر موارد مذکور  AMC= 0در نظر گرفته
شود.

مشخصّات شاخص  :اعتبارات اختصاص یافته
 مالي و اقتصـادي امتیاز بعد 180 :
 توانمندســــازي
 توسعـــــــه
 بهرهبــرداري
بعد ارزیابــی   :ذينفعان بيروني
عنوان محور  :فناوري اطّالعات  ,اطالعات مکان محور
واحد اندازه گیری عملكرد  :درصد
امتیاز محـور:
 مثبت
دورة ارزیابی  :ساليانه رشد مؤثر شاخص   :منفي
 اختصاصي
نوع شاخص   :عمومي
کد شاخص :

شماره جدول کمكی شاخص :

عنوان جدول کمكی شاخص  :اعتبارات اختصاص یافته
نحوة محاسبه عملكرد (: )A

 (*100کل اعتبارات شرکت  /اعتبارات اختصاص یافته) = A

اعتباراختصاص یافته برای تهیه نقشه و نقشه برداری ،نرم افزار،شبکه و زیرساخت
ارایه گزارش عملكرد براساس مؤلّفههای فرمول شاخص :
ر

عنوان و منابع اطالعاتی و مستندات عملكرد مؤلّفة شاخص

واحد

اعتباراختصاص یافته

ریال

1

سال 95

سال 96

سال 97

سال 98

متوسّط درصد

رشد )(AMC

منبع  :ارایه گزارش دفتر فناوری اطّالعات یا  GISبا تأیید معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
کل اعتبارات شرکت

2

ریال

منبع  :ارایه گزارش دفتر فناوری اطّالعات یا  GISبا تأیید معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
اعتبارات اختصاص یافته = A

3

درصد

امتیـازدهی :
سقف امتیاز
)(US

استاندارد
)(S

نحوه محاسبه امتیاز عملكرد
)(NA

نحوه محاسبه امتیاز متوسّط رشد
)(MC

نحوه محاسبه امتیاز شاخص
)(TS

8

100

NA= ((A/S)*US)*%85

MC = (AMC/100)*US*%15

TS=NA+MC

امتیاز مكتسبه
علّت کسب امتیاز کامل و یا کسر امتیاز :

در صورت عدم تکمیل جدول نقاط قوت و ضعف و اقدامات بهبود ( )SWOTمحور مربوطه

راهنما و منابع
اطّالعاتی و مستندات مصوّبه کمیته راهبری مدیریّت عملکرد وزارت نیرو

استاندارد

" پیش نویس "

بمیزان  8درصد و همچنین عدم تکمیل جدول کمکی اعالمی شاخص به عنوان و یا شماره مندرج
در جدول مشخصات شاخص بمیزان  7درصد از امتیاز کل این شاخص کسر خواهد گردید.
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ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

چنانچه در سه سال متوالی نرخ رشد مطلوب باشدAMC= 100 ،؛ چنانچه نرخ رشد در دو سال متوالی مطلوب استAMC= 75 ،؛ چنانچه نرخ رشد در دو سال غیر متوالی مطلوب باشدAMC= 50 ،؛
چنانچه نرخ رشد در یک سال مطلوب باشد AMC= 25 ،و اگر عملکرد در سال ارزیابی و سال ماقبل آن برابر با استاندارد صنعت باشد  AMC= 100و در غیر موارد مذکور  AMC= 0در نظر گرفته
شود.

" پیش نویس "
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ارزیابی عملكرد شركتهاي زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
بهكارگیري فنآوريهاي اطالعات مكان -محور ()GIS
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

كد سند:
تاریخ صدور:
شماره بازنگري:
تاریخ بازنگري:

با توجه به بررسي هاي انجام شده در شركت هاي صنعت آب و فاضالب كشور ،نظام نامه فوق بر اساس نیازهاي
اولیه و پايه تنظیم شده كه در صورت صالح ديد شوراي راهبري  GISشركت مادر تخصصي وزارت نیرو قابل تغییر
و تنظیم مجدد مي باشد .

" پیش نویس "
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