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Abstract 
Knowledge intensive business services (KIBS) are known to play a significant role in 

innovation systems. Past research has however mostly treated KIBS as a homogenous 

group; it is now time to understand better the variety that exists among KIBS. The main 

purpose of this study was the classification of knowledge intensive business services by 

distinguishing their knowledge bases (analytical, synthetic or symbolic). In this Delphi 

study, after reviewing previous research and examining the upstream documentation and 

infrastructure at ABFA, the areas of knowledge associated with a description of business 

services were identified. The results of data analysis showed that in all knowledge areas 

identified including creation, upgrading and development of water and wastewater 

facilities, center of supervision, operation and maintenance of facilities, sales and 

customer service, supply and support management, human resources management, 

management Financing, partner relationship management, developing management 

systems have analytical and synthetic knowledge. 
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 چکیده
 نیشیپ قاتیحال، تحق نی. با اشوندیشناخته م ینوآور یهاستمینقش مهم در س کی یفای( با ابسی)ک یوکار دانشخدمات کسب

که در  ردیصورت گ یاز تنوع یرک بهترگروه همگن برخورد کرده است؛ حال زمان آن است که د کیعنوان به بسیعمدتاً با ک
 ،یلیدانش )تحل گاهیساختن پا زیوکار با متماکسب یخدمات دانش یبندطبقه ش،پژوه نیا یوجود دارد. هدف اصل بسیک انیم

و  یاسناد باالدست یو بررس نیشیپ یهاانجام شد، پس از مرور پژوهش یپژوهش که به روش دلف نی( بود. در اینماد ،یبیترک
شد.  ییشناسا هاتیو فعال ندهایحوزه، فرا هروکار به همراه خدمات کسب یدانش یهاموجود در شرکت آبفا قم، حوزه یهارساختیز

و توسعة  یبهساز جاد،یشده که شامل ا ییشناسا یدانش یهاها نشان داد که در همه حوزهداده لیو تحل هیحاصل از تجز جینتا
 ؛یبانیو پشت نیتأم تیریمد ن؛یفروش و خدمات مشترک سات؛یو نگهداشت تأس یبرداربهره ،یآب و فاضالب؛ راهبر ساتیتأس
و  یلیدانش تحل ؛یتیریمد یهاستمیتوسعة س نفعان؛یارتباطات با ذ تیریمد ؛یمنابع مال نیو تأم تیریمد ؛یمنابع انسان تیریمد

 وجود دارد. یبیدانش ترک
 

 .یدانش، نوآور ی(، مبانبسی)ک انیبندانشوکار تنوع، خدمات کسب :هاي کلیديواژه

 

 ،یبیترک ،یلی)تحل دانش گاهیساختن پا زیوکار با متماکسب یخدمات دانش یبندطبقه»(. 9318)  مریم و سرلک، محمدعلی، زادهقلی :استناد

  .918-947(، 4)7، یدولت هایسازمان تیریمد. «(ینماد
 (DOI): 10.30473/IPOM.2020.50190.3918 
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 مقدمه
از آن، اهمیت اقتصادی خدمت  سال گذشته یا پیش 02در 

)من  "بنیاندانش وکارکسبخدمات "و مخصوصاً  وکارکسب
ای نخست از جانب بعد با عنوان کیبس(، به شکل فزاینده

(، دانیلس و 9178) 1سپی و گرینگیل دانان اقتصادیجغرافی
(، دولورکس و 0220 ،0221) 3(، وود9119) 2موالرت
ن نوآوری و مدیریت ا(، سپس توسط محقق0292) 4همکاران

 7(، هاولز9111) 6(، مایلز و همکاران9111) 5بسانت و راش
(، الو 0221) 9(، مولر و دولورکس0228) 8(، تتر و تاجر0226)

گذاران ایان از طرف سیاستدر پ ( و0299) 10و همکاران
 13(، بیس0299) 12(، سازمان ملل0221) 11کمیسیون اروپا

 15(، چریک و همکاران0290) 14سی دی ای (، او0290)
( دریافت شده است. این مطالعات اغلب در جهت 0290)

های تولیدی درک چگونگی تفاوت خدمات کیبس از شرکت
 جهیتدرنگرا یا خدمات عملیاتی انجام گرفته و محصول
اند. عنوان یک گروه همگن در نظر گرفتهکیبس را بهخدمات 

این مطالعات درک ما از چگونگی وقوع نوآوری در خدمات 
های کیبس در سیستمآفرینی خدمات کیبس و چگونگی نقش

نوآوری با کمک ضمنی به مشتریان این خدمات در جهت 
ی، نوآوری را ارتقا بخشیده است. با این حال، چون هدف اصل

متمایز ساختن خدمات کیبس از انواع دیگر شرکت یا صنعت 
یک  عنوانبهبوده است، بیشتر مطالعات یا خدمات کیبس را 

 "صنعت" لهیوسبهها را کلیت در نظر گرفته و آن
اند )طبق تعریف صورت گرفته از طریق بندی کردهتقسیم
ی های وسیعبندیهای استاندارد صنعتی( یا از ردهبندیطبقه

کیبس )کیبس  ای( و تی)کیبس حرفه از قبیل پی کیبس
خصوصیات  محدودیاند. مطالعات فناوری( استفاده کرده

                                                                     
1. Gillsepie & Green 

2. Daniels & Moulaert 

3. Wood 

4. Doloreaux & et al 

5. Bessant & Rush 

6. Miles & et al 

7. Howells 

8. Tether & Tajar 

9. Muller & Doloreux 

10. Love & et al 

11. European Commission 

12. United Nations 

13. BIS 

14. OECD 

15. Schricke & et al 

کیبس را از یک دیدگاه مفهومی در نظر های متنوع فعالیت
- اند که این خصوصیاتاند و به این توجه داشتهگرفته
توانند بر چگونه می -هاماهیت مبانی دانش آن ازجمله
، 16ها تأثیر بگذارند )ون نوردن فلیچتار و رفتارهای آنساخت
، 18و تتر و همکاران 0221، 17و مالهوترا و موریس 0292
 (. 0292، 19هورتالنو -و کنسولی و الچ 0290

الملل این است که کار بینونکته دیگر مطالعات کسب
بنیان در ارتباط است، های تخصصاستفاده ازکیبس با شرکت

کار به جای استفاده از رفتار رسد که این میاگرچه به نظر 
ها صورت گری آنها، از طریق نوآوریمتخصصین شرکت

 .(0291،  20)شرمورا ، دولورکس و لپریرد گرفته باشد
ما در این مقاله تغییرات خدمات کیبس را از نظر مبانی دانش 

 کنیم.دانش بررسی می "سبک"یا  "شکل"، "نوع"یعنی 

 

 پژوهش شينهپي و نظری مبانی
، "انواع"اند هاست که دریافتهمطالعات نوآوری مدتدر 

مختلفی از دانش وجود دارد و  "هایسبک"یا  "اشکال"
ها یا رویکردهای نوآوری در ارتباط هستند. ها با فعالیتاین

پس از آن را  ادبیاتو  اولیهبندی این مشاهده، اساس طبقه
ادبیات ، این دبا وجو (.9184، 21)پاویت دهدتشکیل می
و  0228)استرامباچ،  محدود یانیاستثنابا  کیبسمربوط به 

و  0290و تتر و همکاران،  0292هورتالنو، -کنسولی و الچ
ها را به ها یا بخشیا این شرکت (0293، 22کنسولی و الچی

را مطابق  هاآناند و بندی همگن در نظر گرفتهصورت گروه
اند، یا از بندی کردهتقسیم "بندی استاندارد صنعتیطبقه"با 

)مانند  "یاحرفهخدمات " پی کیبسی بین خدمات یتمایزها
خدمات " کیبس تیو خدمات  خدمات حقوقی و حسابداری(

)مانند خدمات تحقیق و توسعه و خدمات  "یاورفن
( 9111مایلز و همکاران، ) انداستفاده کرده کامپیوتری(

تکنولوژی تولید و  طور که معموالً بین نوع محصول،همان
تولید در کارخانه تولیدی، ارتباط وجود دارد. وود  دهیسازمان

(، بُعد تنوع 0292) 1(، داویز و فردریکسن9161) 23وارد

                                                                     
16. Von Nordenflycht 

17. Malhotra & Morris 

18. Tether & et al 

19. Consoli & Elche-Hortelano 

20 . Shearmura, Doloreux & Laperrièred 

21. Pavitt 

22. Consoliand Elche 

23. Woodward 
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دانش واقع در  "نوع"دار و مهم در بین خدمات کیبس، یمعن
 نظر از وکارهاکسب. با اینکه این هاستآنهای مرکز فعالیت

 انیبن هیسرما یجابهن خود )بنیان بودمشخصات دانش
بودن( یکسان هستند، ممکن است از نظر کیفی برحسب 

مختلف  "هایسبک"یا  "اشکال"، "انواع"مبنای استفاده از 
های بر این، این تغییر با تفاوت، متفاوت باشند. عالوهدانش

های موجود در ها به نوآوری و تفاوتموجود در تمایل آن
وآوری در ارتباط خواهد بود. برای ها به سمت نرویکرد آن

بر دانش تحلیلی مثال، تحقیق و توسعه برای خدمات مبتنی
بر دانش حائز اهمیت باشد و احتماالً در بین خدمات مبتنی

 گیرد.نمادین کمتر مورد استفاده قرار می
 رقابت با خواهندمی اگر که اندشده متوجه هاسازمان

 انسانی و منابع در تنها نه باید ،کنند مقابله المللیبین و محلی

 مانند نامشهود منابع در بلکه کنند گذاریسرمایه مادی

 نیز فرآیندهای سازمانی یمعنو مالکیت ها،مهارت ها،توانایی

برای  هادارایی سایر و کپی کردن کیبس .کنند گذاریسرمایه
 ایجاد امکان این و دشوار است و پیچیده دیگر یهاسازمان

پینا و بی  )ک. آوردمی فراهم را مدت طوالنی ابتیرق مزیت
 .(2،0296اس تتر

های مختلفی از دانش مطرح بندیبا توجه به اینکه طبقه
(، ما در این مقاله 0223، 3)کاکابادز و همکاران گردیده است

اساس کار خود را بر تمایز ایجاد شده توسط آشیم و 
( 5،0227ارانو آشیم و همک 0221، 4)آشیم و کونن همکاران

ایم قرار داده "نمادین"و  "ترکیبی"، "تحلیلی"میان دانش 
و تتر و  0299، 7و استرامباچ و دایتریچ 0228، 6)استرامباچ
مبانی "بندی شناسی، برای رده( این نوع0290همکاران،

 .است مورد استفادهکه در صنایع و مناطق مختلف  "دانش

 

)الگوی مبانی دانش تحليلی، ترکيبی و نمادی 

SAS) 
 "دانش تحلیلی"براساس مطالعه آشیم و همکاران، 

و  هایستگیشاارتباطی قوی با مهارتهای تخصصی )و 
، استدالل مفاهیم منطقیوابسته به های مرتبط( فعالیت

 
1. Daviesand Frederiksen 

2  . K. Pina & B.S. Tether 

3. Kakabadse & et al 

4. Asheim & Coenen 

5. Asheim & et al 

6. Strambach 

7. Strambach & Dieterich 

دلیل اصول ذهنی و آزمون تجربی دارد. دانش تحلیلی به
رویکردی شناختی و رسمی محور خود، با استفاده از 

و رسمی و  "مشروع"کامالً شناخته شده، الگوهای 
مند های از پیش تعریف شده که با ساختارهای قاعدهروش

اند مرتبط است. و سازمان یافته و منشور اخالقی بیان شده
دانش، تشابهات نزدیکی  "سبک"یا  "شکل"، "نوع"این 

دارد که با  8تولید دانش گیبونز و همکاران 9با سبک 
بنابراین،  گیرد.صورت می "علمی هایروش"استفاده از 

های دارای مبنای دانش تحلیلی تمایل دارند که شرکت
های علمی داشته باشند اتکای بیشتری بر دانش و فناوری

رسمی یا غیررسمی  ةهای تحقیق و توسعو اغلب از فعالیت
محصوالت یا  ةهای کلیدی برای توسععنوان ورودیبه
ها و کنند. داروخانهده مییندهای نوآورانه خود استفاافر

بر علم کامپیوتر در صنعت فناوری های مبتنیبخش
 "دانش تحلیلی"بر ی از صنایع مبتنییهااطالعات نمونه

 هستند.
برای آشیم و  "مبنای دانش ترکیبی"در مقابل، 

های حل گرا بوده و اصوالً بر فعالیتهمکاران اساساً واقع
ل خاص برای یک مسئله حمسئله، یعنی پیدا کردن یک راه

تولید دانش  0متمرکز است. این مبنا مشابه با سبک 
سبک "( و 9114) ی شده توسط گیبونز و همکارانیشناسا

تعیین شده توسط جنسن و  "انجام، استفاده و برقرای تعامل
مبتنی بودن  یجابه( است. دانش ترکیبی، 0227) 9همکاران

شروع، در ، انتزاعی و م"محض" "های علمیروش"بر 
و بیشتر کاربردی بوده و اساساً  عوض کمتر رسمی بوده

 "چگونگی"بر حل محور است؛ این دانش اساساً مبتنیراه
 "چرایی"است، بدون آنکه لزوماً زمینه نظری دانش آگاهانه 

های موضعی حلراه ییکاراداشته باشد؛ نوآوری، با تمرکز بر 
نبوغ و تعامالت  تجربه، یریکارگبهبرای مسائل جاری، از 
میان مشاور و مشتری حاصل  ازجملهسازمانی بین عوامل، 

هایی که نوعاً تدریجی بوده و متکی بر شود. نوآوریمی
ها یا پیشرفت عنوانبهدانش ترکیبی هستند، معموالً 

یندهای موجود ثبت اهای محصوالت و فرسازیسفارشی
ی هستند یهاآن "دانش ترکیبی"های صنایع شوند. نمونهمی

و مخصوصاً مهندسی با رسمیت کمتر،  بر مهندسیکه مبتنی
 هستند. وسازساخت ازجمله

                                                                     
8. Gibbons & et al 

9. Jensen & et al 
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ها، نمادها، تصاویر، دانش نمادین از طریق نشانه
گردد و ارتباط خاصی با صنایع ها و صداها منتقل میداستان

این بدان ها، مد و تبلیغات دارد. خالق و فرهنگی مانند رسانه
انش نمادین معطوف به بیان و احساس و خاطر است که د

هاست و بیشتر شهودی و احتماالً ذهنی است. درک این
 کنندگانمصرفارزش دانش نمادین که با مدیریت احساسات 

تر از در ارتباط است، از نظر اجتماعی ساختاری مشخص
نمونه دانش تحلیلی یا ترکیبی دارد. مفاهیم دانش ضمنی و 

کار برد، ه ب "دانش نمادین"وان برای ترمزگذاری شده را می
هم صریح بوده و هم ارائه  زمانهمها و نمادها زیرا زبان

در انتقال معانی با سختی همراه است. مشارکت در  هاآن
های غنی از دانش نمادین یا کامالً وابسته به آن، از فعالیت

بر اینکه نیازمند قابلیت تفسیر، خلق قبیل طراحی مد، عالوه
ها است، به ترغیب دیگران به مدیریت نمادها و زبانیا 

ارزش خود نیز نیاز دارد. صنایع دیگری که دانش نمادین در 
از: تبلیغات، معماری و  اندعبارتبرتری زیادی دارد  هاآن

ها صنایعی هستند که معانی را مشاوره طراحی صنعتی؛ این
 ن هستند.ادهند و طالب اذهان مخاطبشکل می
 

 پژوهش اسیشنروش

ها، داده برحسبو  بنیادی نوع از هدف نظر از حاضر تحقیق روش
آماری را خبرگان صنعت و  ةجامع .استنیز جزء تحقیقات کیفی 

مدیریت  ةکه دارای زمینه علمی و سابقه مرتبط درزمین دانشگاه
اند و افراد صاحب فرایند در شرکت دانش و مدیریت سازمان بوده

ری دانش سازمان در یک بخش مشخص که نقش مدیریت و رهب
آماری انتخاب شدند. از بعد آکادمیک ة جامع عنوانبهرا دارند 

مدیریت دانش و  ةحوز افرادی که مقاالت متعدد یا کتب در
اند و از بعد تجربی این افراد، مدیران دهکرمدیریت سازمان تدوین 

های مختلف سازمان هستند که نقش رهبری و قسمت ؤساو ر
ها را بر عهده دارند و اطمینان از سازنده بودن فعالیت یبانی وپشت

پاسخگویی، عدم مقاومت در برابر تغییر، آگاهی از  دارای ویژگی
های کارکنان، ، آگاهی از شایستگیوکارکسب یهایاستراتژ

اند. باشند مورد هدف قرار گرفتهمتخصص در حیطه کاری خود می
 ترقیدقو  دتریمفبی به اطالعات دلیل انتخاب این جامعه دستیا

چرا که جامعه مذکور با  استشناسایی خدمات دانشی  ةنیدرزم
سروکار دارند و دارای تجربه  وکارکسبخدمات و فرایندهای 

تجربیات بیشتر و درک  ،رونیازاباشند. زیسته در این زمینه می
ها و مزایای آن وکارکسببهتری از خدمات دانشی و فرایندهای 

ارند. از طرفی راحتی دسترسی و همچنین وجود شناخت و ارتباط د

 با این مجموعه از دالیل انتخاب این جامعه بوده است. مؤثر
گیری صورت، نمونه به تحقیق این در دلفی پانل عضایا

گیری افرادی برای قضاوتی در دسترس است در این شیوه نمونه
در بهترین  ازیموردنای هشوند که برای ارائه دادهنمونه انتخاب می

نظرانی که دارای موقعیت قرار دارند. مطابق این شیوه از صاحب
های توانند دادهعلم و دانش مدیریت دانش و سازمان هستند و می

انتخاب اعضای پانل،  شود.را ارائه دهند، استفاده می موردنظر
عنصری حیاتی در موفقیت مطالعات دلفی است. جهت اطمینان از 

توجه نمود. تعداد  سایز و ترکیب آن ب بودن پانل باید بهمناس
است. تعداد  رییتغقابلعضو  12تا  92متخصصان پانل دلفی از 

ها الگوی خاص خود اعضای پانل باید به اندازه کافی باشد تا پاسخ
بزرگ  قدرآنرا نشان دهند. همچنین تعداد اعضای پانل نباید 

مال اختالف عقاید را زیاد د و احتشوباشد که موجب پیچیدگی 
در استفاده از تکنیک دلفی  (9163) 1دالکی و هلمر زعمبهنماید. 
آماری بر اندازه اعضای پانل داشت. زیرا واجد اهمیت  دیتأکنباید 

اصلی باید بر انتخاب اعضای پانل  دیتأک، در عوض ستینچندانی 
دانش کافی، تخصص و  موردنظرموضوع  ةقرار گیرد که درزمین

 32تجربه مرتبط داشته باشند. پانل دلفی مطالعه حاضر مشتمل بر 
عضو از خبرگان دانشگاهی و خبرگان شرکت فوالد مبارکه فعال 

 مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک هستند ةدر حوز
و درنهایت نیل به  هاآوری دادهجمع منظوربه پژوهشدر این 

و  کتابخانه ، از دو روش اسنادی )مراجعه بهپژوهشاهداف 
برداری از و فیشالزم  هاداده و آوری منابعجمع منظوربهاینترنت 

پرسشنامه خودساخته توسط میدانی )روش و ( اسناد و مدارک
بنابراین،  .شد ( استفادهآماری ةجامع از طریقتکمیل شده محقق و 

مدل مفهومی پژوهش انجام  تنظیم پرسشنامه براساس اهداف و
 د.ش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش و بررسی اسناد با مطالعه 
های های موجود در شرکت آبفا قم، حوزهباالدستی و زیرساخت

، فرایندهای مطلوب و وکارکسبخدمات  شرح با دانشی همراه
 و مدل مفهومی اولیه طراحی گردید. شدها شناسایی فعالیت

جهت آزمون مدل مفهومی اولیه از تکنیک دلفی فازی در دو 
نظر متخصصان و خبرگان  و ازراند بهره گرفته شد  1له و مرح

 د:شاستفاده 
به شناسایی اول تکنیک دلفی فازی  ةپژوهشگر در مرحل

رایندها و ف ،وکارکسبخدمات  شرح با همراه های دانشیحوزه
قالب پرسشنامه بسته اقدام نمود. همچنین از طریق  در هاتیفعال

                                                                     
1. Dalkey & er al 
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بوده و  مؤثر ری که در شرکتدیگ های دانشیحوزهباز  سؤالیک 
جویا شد این مرحله در  بسته در نظر گرفته نشده است سؤاالتدر 

 سه راند انجام گرفت.
خدمات دانشی تحلیلی، ترکیبی و  یبندطبقهدوم به  ةدر مرحل

د. این مرحله در دو راند کرنمادی در قالب پرسشنامه بسته اقدام 
 انجام گرفت.

ل )خبرگان دانشگاهی و صنعت( با توجه به آنکه اعضای پان
هستند، اعتبار محتوا تضمین  موردنظردانش  ةنماینده گروه یا حوز

اعتباریابی  ةشود. در پژوهش حاضر از معیار اعتبار اعضا در شیومی
نیومن استفاده گردید. اعتبار اعضا در معیار اعتباریابی نیومن زمانی 

گرداند اعضا برمی افتد که یک محقق نتایج حاصله را بهاتفاق می
تا در مورد کفایت آن داوری نمایند. در پژوهش حاضر با توجه به 

شود و آنکه نتایج مربوط به هر مرحله به خبرگان برگشت داده می
 اعتبار اعضا برقرار است. گردد،ها مجدداً دریافت مینظر آن

 

 هادادهتجزیه و تحليل  نوع
های بندی حوزههشناسایی و طبقمنظور پژوهش حاضر به در

از ها ، فرایندهای مطلوب و فعالیتوکارکسبدانشی، خدمات 
های . بدین منظور ابتدا پاسختکنیک دلفی فازی استفاده شده است

گردید سپس افزار اکسل وارد در نرم از خبرگانآوری شده جمع
شد. این و میانگین فازی زدایی شده محاسبه  میانگین فازی مثلثی

فعلی با  ةمرحل در خبرگان نظراختالف میزان که ینزماعمل تا 
 شد ادامه پیدا کرد (2.9خیلی کم ) آستانه حد از کمتر قبلی ةمرحل

 متوقف گردید. نظرسنجی و سپس

  

 اول ةهای پژوهش در مرحلیافته
پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و بررسی اسناد 

 این آبفا قم، درهای موجود در شرکت باالدستی و زیرساخت

 وکارکسبخدمات  معرفی با همراه های دانشیحوزه مرحله
 گردیده خبره ارسال گروه اعضای به هافرایندها و فعالیتمرتبط، 

 و ها و خدمات مربوطهحوزه از هرکدام با هاآن موافقت میزان و
 .است شده یبندجمع هاآن اصالحی و پیشنهادی نظرات نقطه

خبرگان در مورد اینکه، در راستای جهت آگاهی از نظر 
ها مناسب بوده و کاربرد از حوزه کیکدامشناسایی خدمات دانشی، 

 در سه راند پرداخت. پرسشنامه 64بیشتری دارد، محقق به توزیع 
 و آب ساتیتأس ةتوسع و یبهساز جاد،یاهای دانشی حوزه

 و فروش، ساتیتأس نگهداشت و یبرداربهره ،یراهبر، فاضالب
 منابع تیریمدی، بانیپشت و نیمأت تیریمد، نامشترک ماتخد
 با ارتباطات تیریمدی، مال منابع نیمأت و تیریمدی، انسان
ی در شرکت آبفا قم شناسایی تیریمد یهاستمیس ةتوسع، نفعانیذ

 گردید.

 

 دوم ةهای پژوهش در مرحلیافته
خدمات دانشی تحلیلی، ترکیبی و  یبندطبقهدر مرحله دوم به 

 دانشی ةمادی در قالب پرسشنامه بسته اقدام شد. برای حوزن
پرسشنامه،  8 فاضالب و آب ساتیتأس ةتوسع و یبهساز جاد،یا

 8 ساتیتأس نگهداشت و یبرداربهره ،یراهبردانشی  ةحوز
پرسشنامه،  1 نامشترک خدمات و فروشدانشی  ةپرسشنامه، حوز

 1ی انسان نابعم تیریمدپرسشنامه،  7ی بانیپشت و نیتأم تیریمد
 تیریمد پرسشنامه، 8ی مال منابع نیتأم و تیریمدپرسشنامه، 
 8ی تیریمد یهادستگاه ةتوسعپرسشنامه،  7 نفعانیذ با ارتباطات

جهت  این مرحله در دو راند انجام شد. .شدپرسشنامه پخش 
 پرسشنامه وکارکسبخدمات دانشی  یبندطبقهاطمینان محقق از 

ها با دیدگاه بلی هر فرد و میزان اختالف آنق نظرنقطههمراه با 
به اعضای گروه خبره ارسال و سپس  مجدداًسایر خبرگان، 

 این کار به ازای هر حوزه در دو راند انجام شد. د.شآوری جمع

 

 فاضالب و آب ساتیتأس ةتوسع و بهسازی ایجاد، ةحوز .8جدول 

  فعالیت يندارف/ وکارکسبخدمات 
و  یزیربرنامهها )طرح یزیربرنامه

های ایجاد و توسعه تدوین سیاست
و  یسنجامکان/نیازسنجی، تعریف، 

بندی طرح/ ارزیابی عملکرد اولویت
 های ایجاد، بهسازی و توسعه(برنامه
 
 
 

 برآورد اعتبار طرح

 خالصه طررح/ فررم   ب مشاور/ فرمتحلیلی: اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکار/ درخواست انتخا
 گزارش توجیهی طرح

ایجاد، بهسرازی و توسرعه/ درخواسرت تملرک/ اجراره       ةو عملیاتی حوز مدتانیمهای ترکیبی: برنامه
هرای فراز صرفر و    خالصه پروژه/ اطالعات و مستندات گزارش زمین/ مستندات و کروکی زمین/ فرم

هرای  معاونت مهندسی و توسرعه/ گرردآوری داده   ةحوزهای ارزیابی در یک مطالعاتی/ تعریف شاخص
هرا  های زیرمجموعه/ اثربخشی طرحهای مهندسی و توسعه در شرکتپایشی از سطح دفاتر و معاونت

 معاونت مهندسی و توسعه ةهای انجام شده/ تهیه گزارش ارزیابی در حوزو پروژه
 

و هزینره خریرد لولره و     یگرذار لولره  اعتبار طرح به صورت تخمینی براساس مترراژ  برآورد ترکیبی:
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 فاضالب و آب ساتیتأس ةتوسع و بهسازی ایجاد، ةحوز .8جدول 

  فعالیت يندارف/ وکارکسبخدمات 
 
 
 

 

 مطالعات پایه

 
الکتریکال/ مکانیکال/ ها )طراحی طرح

دقیق/ شبکه و  و ابزارسپویل/ کنترل 
 وط انتقال(خط

 
 
 
 

 پدافند غیرعامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهیه و ارائه مدارک فنی مناقصه

 
 
 
 

 ارجاع کار و خدمات

 
 

اجرای قراردادهای کار و خدمات 
 مشاوره

 
 

تجهیزات و اجرای عملیات در فاز صفر و اعالم به سازمان برنامه و بودجره/ بررآورد اعتبرار طررح بره      
 0( پس از تأمین اعتبار توسط مشاور یا دفتر فنی در فاز بهافهرستصورت دقیق )براساس 

، بررسری طررح توسرعه شرهر،     یاسر شنتیر جمع در موضوعات زیر: ازیموردنمطالعات  انجام تحلیلی:

 ، آب و هوا، تعیین نیاز آبییشناسنیزممباحث هیدرولوژیکی، 

 

هرای پرای   الکتریکال و تابلو برق/ انجام طراحری  یهانقشه/ تهیه  ازیموردندیماند  محاسبه تحلیلی:

نجرام  / انجام طراحی سرازه/ ا P &ID / تهیه نقشه فرایندیازیموردنپینگ/ برآورد تجهیزات مکانیکی 
 مربوط به فضای سبز یهایطراحمربوط به معماری/ انجام  یهایطراح/ انجام یسازمحوطهطراحی 

)مانیتورینرگ( در   PLCکنتررل  استفاده از تجهیرزات تلره مترری بررای کنتررل شربکه/        ترکیبی:

، مترر  BODکنتور، فلرومتر،   ازجمله هاآن/ استفاده از تجهیزات ابزار دقیق و محل نصب هاخانههیتصف
COD متر ،PH متر ،BO و .../ طراحی شبکه و خطوط انتقال و برآورد آن/ تهیه اسناد مناقصه متر 
 

و بلندمدت که احتمال وقوع خطرات  مدتانیم، مدتکوتاه یهاروشپیشگیری:  -گام اول ترکیبی:

ل در . شناسایی تهدیدات، مخاطرات و مطالعره مردیریت بحرران و پدافنرد غیرعامر     دهدیمرا کاهش 
شامل آموزش نیروی انسانی، ایجاد تدابیر الزم جهت منعطف  یبرداربهرهدر حال احداث و  ساتیتأس

: یسراز آمراده آمادگی یا  -و حفاظت فیزیکی/گام دوم ساتیتأسنمودن ارائه خدمات، مستحکم سازی 
ات گرردد.  که بتواند قبل از ایجاد هرگونه حادثه در مقابل تمام حوادث موجب کاهش صدم ییهاروش
آب اضطراری، برق اضرطراری، ایجراد انبرار     نیتأمجایگزین ارائه خدمات  یهاروش ینیبشیپشامل 

امکانات و تدارکات و تجهیزات مناسب، ایجراد   ینیبشیپامن و پایدار اضطراری،  بحران، ایجاد ارتباط
ای امن، بروز کردن واکنش اضطراری، ایجاد محیط و فض یهامیتانسانی، ایجاد  یهامهارت یهامیت

و مناسب امکانات و تجهیزات، نفرات و عملیاتی کرردن نتیجره مطالعرات مردیریت      یادورهو بررسی 
، برگرزاری مانورهرای   یبرردار بهرره در حال احداث و در حرال   ساتیتأسبحران و پدافند غیرعامل در 

هرای مختلرف آب و   وزهتهدیدات محتمل در حر  با مقابله ةدرزمین شده فیتعر یهاشیو رزماآمادگی 
گیررد و از ایجراد   مقابله یا واکنش: رفتاری که هنگام وقوع بحران صرورت مری   -/گام سوم فاضالب
آورد و از ایجاد زمینه کنترل مناسب در حالت بحران را فراهم می های بیشتر جلوگیری کرده وخسارت

مناسرب،   اسرتفاده دیده و مراهر و  نیروها و منابع آموزش  یریکارگبهکند. خطرات ثانویه جلوگیری می
 ینر یبشیپهای ها و مهارتشده از امکانات از پیش تعیین شده و اجرای آموزش یزیربرنامهبهنگام و 

اصالحی ترا زمران    یهاتیفعال ادامه بازسازی، بازتوانی یا بازیابی: -شده برای این مرحله/ گام چهارم
 بلندمردت  صرورت  بهو  اد حداقل استاندارد خدماتو ایج مدتکوتاه صورتبهبازگشت به حالت عادی 

در آینده داشته  و خطراتکه ماهیت پیشگیری از حوادث و کاهش تهدیدات  ییهاپروژهشامل اجرای 
 باشند.

 کنندگان در مناقصهبررسی اسناد ارزیابی کیفی شرکت تحلیلی:

نجرام کرار/ بررسری شررایط و     به همراه برآورد فهرست بهایی ا 0های فاز سازی نقشهآماده ترکیبی:

 اجرای کار/ بررسی شرایط عمومی و خصوصی پیمان مشخصات فنی، عمومی و خصوصی

 

تعیین برنده مناقصه/ ابالغ قرارداد/ ارجاع دستور کار/ انجام نظارت فنی و کارگاهی بر انجام  تحلیلی:

 کار

 

 عقد قرارداد با مشاور منتخب تحلیلی:

 

بررای انتخراب مشراور/     long listو  short listط اجرایری/ اسرتفاده از   استانداردها و ضواب ترکیبی:
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 فاضالب و آب ساتیتأس ةتوسع و بهسازی ایجاد، ةحوز .8جدول 

  فعالیت يندارف/ وکارکسبخدمات 
 یاندازراهتحویل موقت و 

 برداربهرهتحویل قطعی و تحویل به 
هرای وزارت نیررو در   استفاده از ضوابط سازمان برنامه درخصوص انتخاب مشراور/ اسرتفاده از نشرریه   

 های اجرایی/ اسرتفاده از روش انتخراب مشراور    خصوص انتخاب مشاور در رسته مهندسی آب/ روش
براساس ارزیرابی فنری و    short list/ ارزیابی مشاوران موجود در QCBSو  QBSهای براساس روش

 تحویل موقت/ تهیه لیست نواقص جلسهصورتتخصصی یا هر دو و انتخاب مشاور برنده/ تهیه 

 

درصرد/ ارائره درخواسرت تحویرل      12 اندازهبهبررسی تحقق انجام پیشرفت فیزیکی پروژه تحلیلی: 

 ت در زمان تعیین شدهموق تحویل جلسهصورتقطعی براساس 
 

 مطرح شده در تحویل موقت/ تکمیل پروژه یهانقص رفع ترکیبی:

  

 های مدیریتیتوسعه سیستم ةحوز .1جدول  

/ وکارکسبخدمات  فعالیت

 يندافر

کارشناسری در   یهرا کرارگروه دریافت پیشنهادهای همکاران/ بررسی اولیه پیشنهادها و ارجاع بره   ترکیبی:

کارگروه و ارجراع بره کمیتره تخصصری نظرام       از طریقن پیشنهادها/ بررسی پیشنهادها صورت صحیح بود
شرده   پیشنهادها در صورت تأیید آن/ بررسی نهایی پیشنهادها در کمیته تخصصی/ ارسال پیشنهادهای تأیید

 .در کمیته تخصصی جهت اجرا و پرداخت پاداش

 

 نظام پیشنهادها

دفتر فناوری اطالعات یا سایر پرسنل شرکت  کارکناناست توسط ها ممکن درخواست: درخواست ترکیبی:

 ةکننرد ارائره ممکرن اسرت    ها و یا افراد خارج از سازمان باشد و یا هر شخصیت حقیقی و حقوقیو یا شرکت
فعرال گردنرد./ بررسری کارشناسری: بررسری       یبنرد زمران درخواست باشد و یا ممکن است براساس برنامره  

ث اجرا و یا عدم اجرای درخواست شود. در هر صورت اجررا و یرا عردم اجررا بره      کارشناسی ممکن است باع
شود./ انجام درخواست: انجام درخواست ممکن است توسط نیروها داخلی و یا اطالع داده می ةکننددرخواست
هایی خارج از مجموعه انجام شود ولری در هرر صرورت    خدمات و یا شرکت کنندهارائههای شرکت کارکنان

 .فرایندها آمده است زیآنالباشند که در ات دارای مسیرهای مشخصی برای انجام میخدم
 

مررردیریت فنررراوری اطالعرررات و 
اطالعراتی   یهادستگاهارتباطات )

مررردیریت شررربکه و زیرسررراخت  
 هررانگهرداری و تعمیرررات سیسرتم  

 (ICTامنیت شبکه مدیریت 

ها در سطح کارکنان، مدیران شاخص ی/ احصاو پایش آمارها و ارسال به مراجع باالدستی لیتحل تحلیلی:

 .نقاط قوت و ضعف یو واحدهای سازمانی/ سنجش عملکرد با اهداف/ احصا
 های کالن و باالدستی شرکتهای عملیاتی ساالنه در راستای استراتژیتدوین استراتژی: تدوین برنامه

واحدها/ تعیین اهداف و ابرالغ بره   های آماری به صورت ماهانه از دریافت اقالم آماری و شاخص ترکیبی:

هرای عملیراتی در   ها بهبود/ اجرای استراتژی: اجرای برنامهها/ ارائه برنامهداده یآورجمعواحدها/ ارزیابی و 
 .هافصلی برنامه کنترل واحدها/ کنترل استراتژی: از طریقطول سال 

 

 یسررازمانریررزی هرردایت و برنامرره
مدیریت آمرار/ مردیریت عملکررد    )

 مانی/ مدیریت استراتژیک(ساز

 برای استانداردسازی ازیموردنتهیه الزامات تحلیلی: 

های مرتبط برا آن اسرتاندارد خراص/    برگزاری جلسات آموزشی/ مستندسازی فرایندها و مأموریت ترکیبی:

قرار ها/ ممیزی اصرلی و اسرت  سازی فرایندها براساس الزامات آن استاندارد/ پیش ممیزی و رفع مغایرتپیاده
 سیستم مدیریت کیفیت

 

 های کیفیتمدیریت سیستم

 .های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساختمجموعه دستورالعملترکیبی: 

 

 مهندسی ارزش
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 های مدیریتیتوسعه سیستم ةحوز .1جدول  

/ وکارکسبخدمات  فعالیت

 يندافر

/ بررسی در کمیته نامهیمعرف وهای پژوهشی/ دریافت تقاضا )احصاء اولویت هانامهانیپاحمایت از تحلیلی: 

هماهنگی با واحدهای مربوطه/( نظارت برر انجرام پرژوهش/ دریافرت نترایج/ بررسری در کمیتره        تحقیقات/ 
تحقیقات(/ تألیف/ ترجمه کتاب )بررسی اهداف و نیازها/ دریافت پروپوزال تهیه کتراب/ تعیرین موضروعات/    

/ دریافت طرح در کمیته تحقیقات/ تهیه مستندات جهت ارسال به شرکت مهندسی/ عقد قرارداد/ تعیین ناظر
 .نسخه نهایی/ بررسی در کمیته تحقیقات/ چاپ و توزیع کتاب(

ها/ های پژوهشی/ بررسی در کمیته تحقیقات/ تعیین اولویتاولویت یانجام طرح پژوهشی )احصاترکیبی: 

هرا/  از طریق وزارت نیرو و شرکت مهندسی/ مکاتبه برا دانشرگاه   یرساناطالعشرکت مهندسی/  هیدییتأاخذ 
و مقاالت(/ بررسی  هاگزارشها/ عقد قرارداد/ دریافت نتایج، ها/ بررسی و انتخاب پروپوزالپروپوزالدریافت 

 .وکارکسبدر  یگذارهدف/ وکارکسبو تحلیل وضعیت موجود 

 

 تحقیق و توسعه

 .هاهای پشتیبان برای مدیریت آنهای احتمالی و تعیین برنامهشناسایی ریسکتحلیلی: 

/ کنتررل و  وکرار کسرب اجرائی برای  یزیربرنامههای اصلی برای دستیابی به اهداف/ راهبردترکیبی: 

 .نظارت بر اجرای برنامه و در صورت لزوم اعمال تغییرات و اصالحات در برنامه

 

 وکارکسبمدیریت فرایندهای 

نظارت بر رعایت محیط کار/ انجام معاینات پزشکی سالیانه همکاران/  آورانیزعوامل  یریگاندازهترکیبی: 

و اخرذ   41229هرای اسرتاندارد   صرالح/ اسرتقرار سیسرتم   های ایمنری مراجرع ذی  و دستورالعمل هانامهنییآ
توسط پیمانکاران و  HSEهای کاری/ نظارت بر رعایت اصول های مربوطه/ ارزیابی ارگونومی محیطگواهی

 .مشاوران

 

 ستیزطیمحو  بهداشت ایمنی،

 بررسی نتایج تحلیلی:

/ ارائره  یوربهرره سرازی سرنجش   وری/ پیراده های بهرههای فرایندی/ تعیین شاخصتعیین حوزه رکیبی:ت

 .های بهبود/ پایش و ارزیابی مستمربرنامه

 وریمدیریت بهره

 

 ساتیتأسو نگهداشت  یبرداربهرهراهبری،  ةحوز .1جدول 

خدددددددددمات  فعالیت

 يندا/ فروکارکسب

 ةهرای کراری در حروز   ها و برنامهآب و فاضالب/ تهیه سیاست ةوزارت نیرو در حوزهای باالدستی سیاست تحلیلی:

ارائه شده از سوی ستاد توسط معاونت درآمد شرکت/ تهیه و تصویب   یهایمشخطجغرافیایی تحت مسئولیت براساس 
 برنامه و بودجه ساالنه شرکت )فرآیند(

 های نوتعمیرات و نگهداری با استفاده از فناوری ةنیدرزم وریبرداری و افزایش بهرهبهبود شرایط بهره ترکیبی:

 

و هرردایت  یزیررربرنامرره
 برداری و نگهداریبهره

هرای فنری و عملکرردی    و ثبرت مشخصره   بررداری های پمپاژ: تعیین برنامره بهرره  و ایستگاه هاخانههیتصف تحلیلی:

های عملکردی مربوطه خانه و مشخصهرد تصفیهبرداری/ مدیریت و نظارت بر کارکبهره تجهیزات مربوطه در سیستم
براساس  هاگزارشبرداری، کنترل سیستم بهره قیاز طربرداری/ بررسی و تجمیع نتایج عملکرد از طریق سیستم بهره

 استانداردها و تعیین اقدامات اصالحی موردنیاز
آالت، منرابع  فنری و تخصصری، ماشرین    خطوط انتقال و شبکه فاضالب و پسآب: ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از نظر

کراری   یبهرا فهرسرت ها و شرایط عمومی پیمان و نیز نامهها و آییننامهها و بخشانسانی و.../ آشنایی با دستورالعمل
ها و قراردادهای منعقرده برا   تر پیمانمنظور اجرای هر چه صحیحمختلف )ابنیه، شبکه و ژئوتکنیک حفاری( ابالغی به

برررداری از منررابع و بهررره
 آب و فاضالب ساتیتأس

برررداری از منررابع، )بهررره
 و شرربکه آب سرراتیتأس

 ،هرا خانره هیتصرف آبگیر و 
 خطرررررروط انتقررررررال،

هررای پمپرراژ،   ایسررتگاه
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 ساتیتأسو نگهداشت  یبرداربهرهراهبری،  ةحوز .1جدول 

خدددددددددمات  فعالیت

 يندا/ فروکارکسب

و مشاوران/ آشنایی با استانداردهای مختلف صنعت آب و فاضالب/ اطالعات میزان تولیرد آب/ اطالعرات   پیمانکاران 
میزان آب فروش رفته )قرائت کنتور(/ آمار و اطالعات اتفاقات شبکه و هدر رفت آب/ اطالعات مربوط بره اصرالح و   

امه کاهش آب بدون درآمد/ بررسی نتیجه توسعه شبکه/ گزارش میزان تخلفات و انشعابات غیرمجاز شناسایی شده/برن
فاضالب/ بررسری دالیرل و   -فاضالب از طریق سیستم کیفیت آب-با استانداردهای کیفیت و بهداشت آب هاشیآزما

-پساب و ارائه راهکار جهت افزایش کیفیت/ اعالم نتایج اجرای راهکار افرزایش کیفیرت آب  -سابقه کیفیت پایین آب
کیفیرت منرابع و اقردامات    -پسراب -ازخورد/ بروز رسانی اطالعات مربوط به کیفیرت آب پساب پس از انجام و کسب ب

اصالحی در سیستم بهداشت آب و فاضالب/ درخواسرت خردمات، تجهیرزات کرامپیوتری و ابرزار دقیرق/ اسرتفاده از        
ای و تهیره دوره  برار دقیقه یک 91سازی هر و ذخیره هادادههای کنترلی و مقادیر مرجع/ دریافت استانداردها، شاخص

هرای نیازمنرد   نسخه پشتیبان/ اقدام اصالحی از طریق فرایند مرتبط/ بررسی هزینه مصرف انررژی و تعیرین اشرتراک   
براری، اوج برار،   برداری/ تحلیل اطالعات از لحاظ دیماند و مصرف انرژی در ساعات میران بررسی توسط سیستم بهره

هرای بررق نیراز بره کراهش دیمانرد/ تهیره برنامره حرذف          ین اشتراکباری و مصرف راکتیو در دوره مصرف و تعیکم
هرای بررق   / تهیه نامه جهت کاهش دیماند اضافه برای اشرتراک scadaهای اوج بار جهت ثبت در سیستم ساعت

 مشخص شده
ثبت  و یبرداربهرهو شبکه آب از معاونت مهندسی و توسعه/ تعیین برنامه تجهیز و  ساتیتأستحویل منابع، ترکیبی: 

های موردنیاز )از قبیل تعیرین فشرار   / انجام بررسیscadaمربوطه در سیستم  ساتیتأسهای فنی منابع و مشخصه
در سیسرتم   سرات یتأسهای عملکردی منرابع و  شبکه، تعیین سطح دینامیک و استاتیک چاه( و تعیین و ثبت مشخصه

scada  ،مربوطه از طریق سیستم  و تجهیزات ساتیتأس/ مدیریت و نظارت بر عملکرد منابعscada  بررسری و /
براساس استانداردها و تعیرین اقردامات اصرالحی     هاگزارش، کنترل scadaسیستم  قیاز طرتجمیع نتایج عملکرد 

 جهت اجرا و نظارت scadaموردنیاز/ اعالم اقدام اصالحی موردنیاز و ثبت اقدام در سیستم 
از معاونت مهندسی و توسعه/ اعالم اقدام اصالحی موردنیاز  خانههیتصف های پمپاژ: تحویلو ایستگاه هاخانههیتصف

 برداری جهت اجرا و نظارتو ثبت اقدام در سیستم بهره
خطوط انتقال و شبکه فاضالب و پسآب: کنترل و نظارت بر کیفیت مطلوب مواد اولیره، امکانرات مرورد اسرتفاده     

وضرعیت  آوری و تصرفیه فاضرالب/ بررسری و کنتررل صرورت     ایند جمعوری فرمنظور بهبود بهرهها بهها و پروژهطرح
خانه فاضالب و حصول اطمینران از مطابقرت مروارد منردرج در     برداران شبکه، خطوط انتقال و تصفیهپیمانکاران بهره

و هرای شربکه   ها/ نظارت و اعمال کنترل هنگام تحویرل طررح  و یا اصالح آن دییتأها و وضعیت با مفاد پیمانصورت
ای برا پیمانکراران درخصروص    برداری/ تشکیل جلسرات و انجرام مرذاکرات مرنظم و دوره    تصفیه فاضالب آماده بهره

فاضالب/ -از آب شرب، انجام کلرسنجی آب و ثبت نتیجه در سامانه کیفیت آب یبردارنمونهبرداری/ قراردادهای بهره
فیزیک و دستگاهی )فلزات سنگین، سموم و -زمایش شیمیاز منابع و مخازن و شبکه توزیع آب/ انجام آ یبردارنمونه

و بیولوژیک و ثبت نتیجره در سرامانه کیفیرت     فاضالب/ انجام آزمایش-کیفیت آب در سامانهمواد آلی( و ثبت نتیجه 
های مربوطه و ثبت نتیجه در سامانه کیفیت و انجام آزمایش خانههیتصفاز پساب خروجی  یبردارنمونهفاضالب/ -آب
اضالب/ ارسال فرمان به تجهیزات مرتبط جهت اصالح فرایند و یا حفظ وضعیت موجود/ پایش سامانه/ مقایسه ف-آب
ها/ ها/ کنترل و تحلیل نهایی دادهبراساس بازدیدهای میدانی و گزارش عدم انطباقها و بررسی علت ها با شاخصداده

فت و ثبت اطالعرات قبروض بررق تجهیرزات در سیسرتم      ها و ارائه گزارش به واحدهای مرتبط/ دریاثبت نهایی داده
بررداری/  های نیازمند بررسی توسط سیسرتم بهرره  برداری )انرژی(/ بررسی هزینه مصرف انرژی و تعیین اشتراکبهره

نصب دستگاه آنالیز بر روی اشتراک برق، تهیه گزارش آنالیز اشتراک برق و ارسرال بره شررکت بررق جهرت اصرالح       
 جلسه/های برق نیازمند کاهش دیماند اضافه و تهیه صورتکقبض/ بررسی اشترا

 

هررای  مخررازن، شرربکه 
های تصفیه توزیع، روش

پیشرررفته، چرراه، چشررمه، 
 های سطحی،و آبقنات 

آبرسررانی سرریار، حفررظ   
حریم منابع آبی، مخرازن  

(/ سرررررررررررراتیتأسو 
 سرات یتأسبرداری از بهره

و شرررربکه فاضررررالب/ 
مرردیریت مصرررف آب و  
کاهش آب بدون درآمد/ 
کنتررررل کیفیرررت آب و  

گیرری از  فاضالب/ بهرره 
هرای هوشرمند و   سیستم

کنترررررررررل از راه دور/ 
سررازی مردیریت و بهینرره 

 مصرف انرژی(

کنترل وضعیت منابع، شبکه، تأسیسات، تجهیزات و انجام تعمیرات پیشرگیرانه: تردوین برنامره تعمیررات و      :تحلیلی

ها و ثبت اطالعات مربوطه در سیستم نت/ پیشنهاد اقدام اصالحی موردنیراز  نگهداری براساس مشخصات و نیازمندی
راستای نگهداری و تعمیرات پیشرگیرانه و   اقدام اصالحی پیشنهادی در در موردگیری/ بررسی جهت بررسی و تصمیم

 نگهرررداری و تعمیررررات
 یزیر ربرنامره )مدیریت و 

نگهرررداری و تعمیررررات 
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 ساتیتأسو نگهداشت  یبرداربهرهراهبری،  ةحوز .1جدول 

خدددددددددمات  فعالیت

 يندا/ فروکارکسب

اطالعرات   یروزرسران بره اعالم نظر/ اجرای اقدام اصالحی اعالم شده و ثبت نتیجه در سیستم نگهداری و تعمیررات/  
جغرافیایی و مشخصات تجهیزات تعمیر شده در سیستم اطالعات جغرافیرایی/ تعیرین نیرروی انسرانی، لیسرت لروازم       

 به همراه مدیریت خروج بخشی از شبکه جهت انجام عملیات رفع اتفاق ازیموردنمصرفی و تجهیزات 
اطالعرات جغرافیرایی شربکه و تجهیرزات مربوطره در       یروزرسران بهرفع اتفاق شبکه و تأسیسات آب و فاضالب: 

 سیستم اطالعات جغرافیایی/ برگشت لوازم استفاده نشده به انبار اتفاقات و ثبت اطالعات لوازم مصرفی
ها و انجام کالیبراسیون: تهیه روش کسب اطمینان از صحت عملکرد و ثبرت برنامره   ارتقاء سطح دستگاه پایش و

 ةنر یدرزم دییر تأمرورد   یهرا شررکت زمانی کالیبراسیون تجهیزات در سیستم نگهرداری و تعمیررات/ دریافرت لیسرت     
ت مطرابق برا برنامره و ثبرت     کالیبراسیون تجهیزات از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشرور/ کالیبراسریون تجهیرزا   

و ثبت گزارش در سیستم نگهداری  هاشیآزمانامه کالیبراسیون در سیستم نگهداری و تعمیرات/ دریافت نتیجه گواهی
و تعمیرات، به همراه انجام اقدام اصالحی برای ارتقای کیفیت آزمایشگاه )در صرورت نیراز(/ بررسری نیراز بره انجرام       

 ، اقدام جهت انجام کالیبراسیون و ثبت گواهی کالیبراسیون در سیستم نگهداری و تعمیراتکالیبراسیون خارج از برنامه
و تجهیزات،  ساتیتأسکنترل وضعیت منابع، شبکه، تأسیسات، تجهیزات و انجام تعمیرات پیشگیرانه: کنترل  ترکیبی:

 های بازدیدلیستاجرای عملیات تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و تکمیل چک
برداری و اعزام تیم کارشناس جهت بررسی/ ت اضطراری تجهیزات: ثبت اطالعات خرابی در سیستم بهرهتعمیرا 

تعیین تعمیرات موردنیاز و بررسی شرایط گارانتی تجهیزات معیوب/ انجام تعمیرات در محل شررکت و ثبرت هزینره و    
یرات و نظارت بر عملیرات تعمیرر/ تهیره    برداری/ هماهنگی با تعمیرکار جهت انجام تعملوازم مصرفی در سیستم بهره

درخواست تعمیر و ارسال کاال برای تعمیر تحت پوشش گارانتی/ دریافت و بررسی فاکتور )یا صورت وضرعیت( انجرام   
 تعمیرات و ارسال به مالی جهت پرداخت

یم رفع اتفاق به برداری و اعزام ترفع اتفاق شبکه و تأسیسات آب و فاضالب: ثبت اطالعات اتفاق در سیستم بهره
و آسرفالت شرکافی/ همراهنگی     یبردارخاکبرق گاز مخابرات و تعیین متراژ  یهاشرکتمحل مربوطه/ هماهنگی با 

آب شرب مشترکین محدوده قطع آب/ انجام اقدامات و تعمیرات موردنیاز جهرت رفرع اتفراق بره همرراه       نیتأمجهت 
 یبرداربهرهستم شستشو و ورود شبکه و ثبت اطالعات رفع اتفاق در سی

و  هرا شیآزمرا ها و انجام کالیبراسیون: دریافت نمونه آزمایشرگاهی مجهرول، انجرام    پایش و ارتقاء سطح دستگاه
شناسنامه تجهیزات در سیستم نگهداری و تعمیرات و اعالم لیسرت   یروزرسانبهارسال نتایج به شرکت گواهی کننده/ 

 تجهیزات کالیبره نشده جهت خروج از سرویس

 

دیررررررزل ژنراتررررررور، 
ها، شریرآالت،  الکتروپمپ

هررای برررق، ابررزار  تررابلو
گیررری و پررایش،  انرردازه

هررای ایمنرری و  سیسررتم
، سرررازه، ینشرررانآترررش

ها، مخازن، نگهداری چاه
خطرروط انتقررال و شرربکه 
آب، خطرررروط شرررربکه 

هررای فاضررالب، سررامانه
تجهیرررزات گنررردزدایی، 

 آب، خانره هیتصرف خاص 
 تجهیزات آزمایشگاهی(

در ارتباط برا   ربطیذهای اطالعات مشترک و انشعاب مربوطه/ دریافت و ثبت نتیجه استعالمات از سازمان تحلیلی:

حفاری )شهرداری، راهنمایی رانندگی و ...( در سیستم امور مشترکین/ استعالم امکان واگذاری انشرعاب غیرمتعرارف/   
هرای  و دفتر بررسری  خدمات مشترکین شرکت زیرمجموعه ة)از طریق ادار سی امکان واگذاری انشعاب غیرمتعارفبرر

اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آبفرای کشرور(/ دریافرت نتیجره اسرتعالم از شررکت مهندسری آب و        
بکه/ درصورت تمایل مشتری به فاضالب کشور و ستاد شرکت آب و فاضالب استان و اعالم نتیجه و هزینه توسعه ش

پرداخت اقساط حق انشعاب تعیین اقساط حق انشعاب و ارائه قبوض اقساط / بررسی تطابق اسناد بانکی با اطالعرات  
نصب انشعاب در سیستم مشرترکین/ اعرالم عردم امکران واگرذاری       دستور کارحسابداری/ صدور  اسنادثبتفروش و 

 انشعاب فاضالب انشعاب به متقاضی/ اطالعات مشترک و
بررسی وجود شبکه و امکان واگذاری انشعاب در منطقه موردنظر با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی یا  ترکیبی:

انجام کارشناسی، تعیین مشخصات انشعاب و ثبت نتیجه در سیسرتم مشرترکین/ ارزیرابی مشخصرات و تعیرین حرق       
شعاب و ارائه قبوض اقساط/ دریافت فیش یا اطالعات پرداخرت  انشعاب توسط سیستم مشترکین/ تعیین اقساط حق ان

الکترونیکی مربوط به حق انشعاب، انعقاد قرارداد و ثبت اطالعات در سیستم مشترکین/ بررسی تطابق اسناد بانکی برا  
اطالعات فروش و ثبت اسناد حسابداری/ نصب انشعاب و ثبت اطالعات مربوط به انشرعاب نصرب شرده و کنترور در     

ستم مشترکین و سیستم اطالعات جغرافیایی/ بررسی وجود شبکه و امکان واگذاری انشعاب در منطقه موردنظر برا  سی

)نصررب  نصررب انشررعاب
انشررررعاب آب/ نصررررب 
انشررررعاب فاضررررالب/ 
پیشررگیری/ آمررادگی یررا 

 (یسازآماده
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 ساتیتأسو نگهداشت  یبرداربهرهراهبری،  ةحوز .1جدول 

خدددددددددمات  فعالیت

 يندا/ فروکارکسب

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی یا انجرام کارشناسری، تعیرین مشخصرات انشرعاب و ثبرت نتیجره در سیسرتم         
رصورت تمایرل مشرتری بره پرداخرت     مشترکین/ ارزیابی مشخصات و تعیین حق انشعاب توسط سیستم مشترکین/ د

اقساط حق انشعاب تعیین اقساط حق انشعاب و ارائه قبوض اقساط/ دریافت فیش یا اطالعرات پرداخرت الکترونیکری    
مربوط به حق انشعاب، انعقاد قرارداد و ثبت اطالعات در سیستم مشترکین/ نصب انشعاب و ثبت اطالعات مربوط بره  

ین و سیستم اطالعات جغرافیرایی/ اعرالم عردم امکران واگرذاری انشرعاب بره        انشعاب نصب شده در سیستم مشترک
/ شناسایی تهدیدات، دهدیمو بلندمدت که احتمال وقوع خطرات را کاهش  مدتانیم، مدتکوتاه یهاروشمتقاضی/ 
 مخاطرات

 
 

 : آموزش نیروی انسانییبرداربهرهدر حال احداث و  ساتیتأسمطالعه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در لی: تحلی
 ینر یبشیپر که بتواند قبل از ایجاد هرگونه حادثه در مقابل تمام حوادث موجب کاهش صدمات گردد:  ییهاروش

واکنش اضرطراری/ ایجراد    یهامیتسانی/ ایجاد ان یهامهارت یهامیتامکانات و تدارکات و تجهیزات مناسب/ ایجاد 
 و مناسب امکانات و تجهیزات، نفرات یادورهکردن و بررسی  روزبهمحیط و فضای امن/ 

دهد/ شناسایی تهدیدات، و بلندمدت که احتمال وقوع خطرات را کاهش می مدتانیم، مدتکوتاه یهاروشترکیبی: 

 مخاطرات
که بتواند قبرل از   ییهاروش یبرداربهرهدر حال احداث و  ساتیتأسغیرعامل در مطالعه مدیریت بحران و پدافند 

ایجاد هرگونه حادثه در مقابل تمام حوادث موجب کاهش صدمات گردد: ایجاد تدابیر الزم جهت منعطف نمودن ارائره  
آب  نیترأم جرایگزین ارائره خردمات     یهرا روش ینر یبشیپر و حفاظت فیزیکری/   ساتیتأسخدمات/ مستحکم سازی 

اضطراری، برق اضطراری، ایجاد انبار بحران، ایجاد ارتباط امن و پایدار اضطراری/ عملیراتی کرردن نتیجره مطالعرات     
/ برگرزاری مانورهرای آمرادگی    یبرردار بهرهدر حال احداث و در حال  ساتیتأسمدیریت بحران و پدافند غیرعامل در 

 مختلف آب و فاضالب یهاحوزهباتهدیدات محتمل در  مقابله ةهای تعریف شده درزمینورزمایش
بیشتر جلروگیری کررده و زمینره کنتررل      یهاخسارتو از ایجاد  ردیگیمرفتاری که هنگام وقوع بحران صورت 

نیروهرا و منرابع    یریکرارگ بره : کنرد یمر و از ایجاد خطرات ثانویه جلوگیری  آوردیممناسب در حالت بحران را فراهم 
و  هرا آمروزش شده از امکانات از پیش تعیین شده/ اجرای  یزیربرنامهماهر/ استفاده مناسب، بهنگام و آموزش دیده و 

 شده برای این مرحله ینیبشیپ یهامهارت
و ایجاد حداقل استاندارد خدمات  مدتکوتاه صورتبهاصالحی تا زمان بازگشت به حالت عادی  یهاتیفعالادامه 

که ماهیت پیشگیری از حوادث و کاهش تهدیدات و خطرات در آینده داشرته   ییهاروژهپ: اجرای بلندمدتصورت ه و ب
 باشند.

 

 مررررردیریت بحرررررران 
)پیشرگیری/ آمرادگی یررا   

/ مقابلره یررا  یسراز آمراده 
واکررررنش/ بازسررررازی، 

 بازتوانی یا بازیابی(

 ان سال مالی )ارزش دفتری(در پای هاییدارادر دفاتر شرکت/ ثبت و کنترل مانده  هاییدارانگهداری ریالی  تحلیلی:

/ رنرده یگلیر تحو/ نگهداری لیست افراد هاییدارا/ نظارت بر تغییر و تحول هاییداراکنترل وضعیت فیزیکی  ترکیبی:

 هاییدارادر طی سال مالی/ محاسبه و اعمال استهالک  هاییدارااعمال افزایش و کاهش ریالی 

 هرررامررردیریت دارایررری
 هررایرریدارا)حسررابداری 

یت ریرالی و ارزش  )مدیر
( / هرررایررریدارادفترررری 

 هررایرریداراحسررابداری 
)مدیریت ریرالی و ارزش  

 (هاییدارادفتری 

 

 نافروش و خدمات مشترک ةحوز. 4جدول 
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خدمات  فعالیت

 يندا/ فروکارکسب

مردیریت   ةنر یدرزمها و راهکارهای سازمان امور مشترکین و درآمد/ برنامه ةو عملیاتی حوز مدتانیمبرنامه  تحلیلی:

های فروش حق انشعاب آب و اقتصادی درجهت محاسبه قیمت تمام شده آب شرب و هزینه یهالیتحلتقاضا/ انجام 
هرای اقتصرادی و خردمات مشرترکین سرتاد/      دفتر بررسری  از طریقفاضالب و خدمات پس از فروش آب و فاضالب 

هرا،  ا افزایش درآمد و وصول مطالبات/ سیاسرت های آب بها و خدمات/ شناسایی راهکارهای جدید برای کسب یتعرفه
 فروش و خدمات مشترکین ةها و بودجه مصوب سالیانه ارزیابی عملکرد سازمان در حوزبرنامه

های فرروش و خردمات   عملکرد دفاتر درآمد و امور مشترکین/ گزارش ارزیابی عملکرد برنامه هاگزارش ترکیبی:

 مشترکین

 

و هرردایت  یزیررربرنامرره
خرررردمات فررررروش و 

و  یزیربرنامه) مشترکین
هررای ترردوین سیاسررت 

فروش و خدمات پس از 
فررررروش/ پیشررررنهاد  

هررای فررروش و  تعرفرره
هرررای تررردوین تعرفررره

خدمات پس از فرروش/  
راهکارهررررای جدیررررد 
درآمدی قانونی/ ارزیابی 

هررای عملکرررد برنامرره 
فروش و خدمات پس از 

 فروش(

 

وجود شبکه و امکان واگذاری انشعاب در منطقره مروردنظر برا     اطالعات مشترک و انشعاب مربوطه/ بررسی تحلیلی:

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی یا انجرام کارشناسری، تعیرین مشخصرات انشرعاب و ثبرت نتیجره در سیسرتم         
در ارتباط با حفاری )شهرداری، راهنمایی راننردگی   ربطیذهای مشترکین/ دریافت و ثبت نتیجه استعالمات از سازمان

...( در سیستم امور مشترکین/ اسرتعالم امکران واگرذاری انشرعاب غیرمتعرارف/ بررسری امکران واگرذاری انشرعاب          و 
هرای اقتصرادی و خردمات مشرترکین     و دفتر بررسی )از طریق اداره خدمات مشترکین شرکت زیرمجموعه غیرمتعارف

فاضالب کشور و ستاد شررکت آب و  شرکت مهندسی آبفای کشور(/ دریافت نتیجه استعالم از شرکت مهندسی آب و 
فاضالب استان و اعالم نتیجه و هزینه توسرعه شربکه/ ارزیرابی مشخصرات و تعیرین حرق انشرعاب توسرط سیسرتم          
مشترکین/ تعیین اقساط حق انشعاب و ارائه قبوض اقساط/ دریافت فیش یا اطالعات پرداخت الکترونیکی مربروط بره   

عات در سیستم مشترکین/ بررسی تطابق اسناد بانکی با اطالعات فروش و ثبت حق انشعاب، انعقاد قرارداد و ثبت اطال
اسناد حسابداری/ صدور دستورکار نصب انشعاب در سیستم مشترکین/ اطالعات مشترک و انشعاب فاضالب/ بررسری  

نجام کارشناسی، وجود شبکه و امکان واگذاری انشعاب در منطقه موردنظر با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی یا ا
 ربرط یذهای تعیین مشخصات انشعاب و ثبت نتیجه در سیستم مشترکین/ دریافت و ثبت نتیجه استعالمات از سازمان

در ارتباط با حفاری )شهرداری، راهنمایی رانندگی و ...( در سیستم امور مشترکین/ استعالم امکران واگرذاری انشرعاب    
ب غیرمتعرارف از اداره خردمات مشرترکین شررکت زیرمجموعره یرا دفترر        غیرمتعارف/ بررسی امکان واگذاری انشرعا 

های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آبفای کشور/ دریافت نتیجه اسرتعالم از شررکت مهندسری    بررسی
فاضالب و فاضالب کشور و دریافت نتیجه استعالم از ستاد شرکت فاضالب و فاضالب استان و اعالم نتیجه و هزینه 

تمایل مشتری به پرداخت  در صورتعه شبکه / ارزیابی مشخصات و تعیین حق انشعاب توسط سیستم مشترکین/ توس
اقساط حق انشعاب تعیین اقساط حق انشعاب و ارائه قبوض اقساط/ دریافت فیش یا اطالعرات پرداخرت الکترونیکری    

/ بررسی تطابق اسناد برانکی برا اطالعرات    مربوط به حق انشعاب، انعقاد قرارداد و ثبت اطالعات در سیستم مشترکین
 فروش و ثبت اسناد حسابداری/ صدور دستورکار نصب انشعاب در سیستم مشترکین

 

فررروش انشررعاب آب و  
فررررروش فاضررررالب )

انشرررعاب آب/ فرررروش 
 انشعاب فاضالب(

 انهخهیتصفهای خروجی اطالعات خریدار و محصول خریداری شده/ اطالعات مالی فروش فرآورده تحلیلی:
 

هررای فررروش فرررآورده 
 خانه فاضالبتصفیه

تکمیل فرم خدمات پس از فروش به همراه مدارک مربوطه و ثبت در سیستم مشرترکین/ اسرتعالم امکران     تحلیلی:

ها )میزان حق انشرعاب، هزینره   ارائه خدمات درخواستی/ بررسی امکان ارائه خدمات درخواستی/ ارزیابی و تعیین هزینه
های اجرایی ارائه خدمات( بعالوه میزان بدهی آب بهرا )جهرت اخرذ مفاصرا حسراب( از      غیره و هزینهتبدیل کاربری و 

ارائرره خرردمات پررس از  
 فررروش آب و فاضررالب
)ارائرره خرردمات پررس از 
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 نافروش و خدمات مشترک ةحوز. 4جدول 

خدمات  فعالیت

 يندا/ فروکارکسب

طریق ثبت اطالعات در سیستم مشترکین/ تقسیط حق انشعاب پس از دریافت تضمین قانونی و ثبت اقساط در سیستم 
ب از متقاضی/ دریافت فیش های خدمات و اخذ مفاصا حسامشترکین/ صدور فیش جهت پرداخت حق انشعاب و هزینه

یا اطالعات پرداخت الکترونیکی مربوطه، ثبت در سیستم مشترکین و ثبت سند حسابداری مربوطره جهرت ارسرال بره     
قررارداد   یروزرسران بره معاونت مالی/ بررسی تطابق اسناد بانکی با اطالعات دریافتی و ثبت اسناد حسابداری/ انعقراد و  

ر سیستم مشترکین/ صدور دستورکار عملیات عمرانی خردمات پرس از فرروش در    مشترک و ثبت اطالعات مربوطه د
سیستم مشترکین/ انجام عملیات عمرانی و ثبت اطالعات مربوطه در سیستم مشترکین و سیستم اطالعات جغرافیایی/ 

ن/ اعرالم  بررسی پیشنهاد، اعالم موافقت یا عدم موافقت با تقسیط بدهی و تعیین میزان اقسراط در سیسرتم مشرترکی   
تعداد و میزان اقساط به مشترک، دریافت چک یا صدور قبوض مربوطه/ اعالم عدم امکان ارائه خردمت درخواسرتی و   
دالیل مربوطه به متقاضی/ بازدید از محل و اعالم نظر کارشناسی درخصوص امکان فنی و ثبت نتیجه در سیستم امور 

 مشترکین
عالم نظر کارشناسی درخصوص امکان فنی و ثبت نتیجره در سیسرتم امرور    بازدید از محل، قرائت کنتور و ا ترکیبی:

مشترکین/ بررسی مدارک و اعالم نظر کارشناسی درخصوص امکان فنی و ثبت نتیجره در سیسرتم امرور مشرترکین/     
ر معاونت امور مشترکین، مدیرعامل/ بررسی مدارک و اعالم نظ دییتأبررسی مبلغ بدهی و پیشنهاد میزان اقساط جهت 

کارشناسی درخصوص امکان فنی و ثبت نتیجه در سیستم امور مشترکین/ دریافت و کنترل اطالعات وصولی قبوض از 
 یهابرگهوصول شده و  یاچکهها در حساب مشترکین/ دریافت و ثبت اطالعات ها/ ثبت اطالعات وصولی بانکبانک

جهرت   Billingوصول درآمد با اسرتفاده از سیسرتم   بانکی دریافت شده مربوط به مطالبات/ تهیه سند مالی تجمیعی 
ارسال به معاونت مالی/ بررسی تطابق اسناد بانکی برا اطالعرات وصرول درآمرد و ثبرت اسرناد حسرابداری مربوطره/         

فرآیند فروش آب آزاد و انشعابات موقت آب/ اطالعات مالی فرروش آب آزاد/ اطالعرات    یسازکپارچهیو  یدهسازمان
 آب آزاد ةندکنافتیدرمشترک 

 

فروش به مشترکین آب/ 
ارائرره خرردمات پررس از  
فررروش برره مشررترکین  
فاضررررالب/ وصررررول  
مطالبررات/ فررروش آب  

 تانکری(

هرای  تقاضاهای دریافتی از درگراه  سامانه خدمات مشترکین/ مدیریت از طریقکنترل پیشخوان ارائه خدمت  ترکیبی:

مختلف خدمت توسط سامانه خدمات مشترکین/ سرپرسرتی و مردیریت کلیره خردمات و تقاضرای مربوطره براسراس        
/ هرا تیفعالمختلف انجام  یهابخشسامانه خدمات مشترکین/ کنترل صف تقاضا در  از طریقتعریف شده  یاشاخصه

 ها به پیمانکاران و واحدهای اجراییکنترل ارجاع درخواست
 

تر پیشخوان مدیریت دفا
هرررای ارائررره و درگررراه
 یرحضوریغخدمات 

لیست مشترکین متخلف و انشعابات غیرمجاز/ لیست کنتورها و انشعابات نیازمند تعمیرر و تعرویض/ لیسرت     ترکیبی:

 مشترکین نیازمند اعمال تغییرات در انشعاب و کاربری
 

ای انشرعابات  پایش دوره
 مشترکین

دمات ارائه شده در مراکز ارائه خدمات/ سرنجش میرزان رضرایت مشرترکین از     نظارت بر کیفیت و کمیت خ تحلیلی:

های مربوطره/  شده در این خدمات و درگاه ینیبشیپارائه خدمات و تنوع  یهادرگاهخدمات ارائه شده از انواع مختلف 
 رجوعارباببازبینی و بررسی پیوسته رضایت مشترکین و 

 

و  رجرروعاربررابتکررریم 
کین احقاق حقوق مشرتر 

 و متقاضیان

محاسبه میزان خسارت و بهای آب مصرفی غیرمجاز و ثبت اطالعات مربوطه در سیستم/ تسویه حساب برا   تحلیلی:

ن/ وصل مجدد انشعاب و ثبت گزارش در سیستم/ اعالم امشترک، اخذ کلیه مطالبات و حذف مشترک از لیست متخلف
 حد حقوقی جهت پیگیریانشعاب غیرمجاز به وا قیاز طرگزارش خسارات وارده 

دریافت گزارش انشعاب غیرمجاز یا تخلف مشترک، قطع انشعاب، اعرالم خسرارت وارده بره شربکه و ثبرت       ترکیبی:

گزارش در سیستم/ اخذ کلیه مطالبات و خسارات وارده و حذف متخلف از لیست پیگرد حقوقی/ پیگیری جهت دریافت 
 خسارات وارده از طریق مراجع حقوقی

پیگیرررری  شناسرررایی و
آب و  رمجازیغانشعابات 
 فاضالب
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 نفعانذی با ارتباطات مدیریت ةحوز .5جدول 

خدمات 

 يندا/ فروکارکسب

 فعالیت

مرررردیریت حقرررروقی و 
)تهیه، تنظیم و  قراردادی

عقد پیمان/ رسیدگی بره  
دعرررراوی حقرررروقی و  
قضایی/ تملرک اراضری/   
مرررردیریت تغییرررررات و 

 ها(ادعای پیمان

انعقاد قرارداد یا مناقصه همرراه برا اطالعرات مربوطره/ آگهری در       ةاونت یا واحد مربوطه درباردرخواست مع تحلیلی:

 معامالت دولتی نامهنییآهای آب و فاضالب یا معامالت شرکت نامهنییآروزنامه یا استعالم/ انتخاب پیمانکار براساس 
طه یا پرداخت خسارت توسرط شررکت/   در صورت شکایت علیه شرکت: تعیین مقصر حادثه/ معرفی پیمانکار مربو

 صدور حکم و اجرائیه
 در صورت شکایت له شرکت: رسیدگی در شعبه خاص/ صدور حکم و اجرائیه
/ تهیه بیع نامه و واریز وجه رهیمدئتیهدر صورت ملک خصوصی: ارجاع به کارشناس در تعیین قیمت/ اخذ مجوز 

 به حساب مالک/ صدور سند به نام شرکت
 به صورت اجاره یا تملک موردنظردولتی: مکاتبه با دستگاه مربوطه/ پیگیری در تخصیص ملک در صورت ملک 

توسط  ادعا رییتغتوسط ناظر و معاونت مربوطه/ تأیید یا رد  ادعا رییتغتوسط پیمانکار/ بررسی  ادعا رییتغدرخواست 
 کمیته داوری قراردادهای شرکت یا ارجاع به سایر مراجع

 کایت علیه شرکت: دریافت ابالغ در سامانه الکترونیک قضاییدر صورت ش ترکیبی:

 در صورت شکایت له شرکت: ثبت در سامانه خدمات قضایی

 
 مدیریت روابرط عمرومی  

ریررزی و تعیررین )برنامرره
الگوهای روابط عمرومی/  

هرای  ارتباط برا سرازمان  
بیرونی/ سنجش بازخورد 
عملکرررررد و رضررررایت 

نفعرران/ برگررزاری یررا ذی
هرا،  وارهشرکت در جشرن 

سرررمینار، کنفررررانس و  
نمایشگاه/ تولیرد و ارائره   
محصرروالت فرهنگرری و 

 آموزشی(

/ کسب اطالعات کامل دربارة مدتکوتاه(/ تعیین اهداف هاتیمحدودو  هافرصتشناسایی مقتضیات موجود )تحلیلی: 

های مناسب/ تدوین برنامه وضعیت آینده/ انتخاب گزینه ینیبشیپ بندی و تحلیل اطالعات/های ضروری/ طبقهفعالیت
 /ها در قالب ارقام بودجه و برنامه تخصریص منرابع مرالی   بندی/ بیان کردن برنامهفرعی و پشتیبانی/ ارائه برنامه زمان

 نامررهتفرراهمهررای همکرراری سررازمان مررورد تعامررل/ انعقرراد  هررای مشررارکت و ظرفیررتمشررخص نمررودن زمینرره
/ اجررای ارزیرابی، نظرارت مسرتمر، پری گیرری و       نفعران یذرضرایت   گذاری عملکررد و و هدف یزیربرنامههمکاری/

 /نفعانیذعملکرد و رضایت  یریگاندازه
های توسرعه و بهبرود/   کنترل نقاط قوت و ضعف و استاندارد و دادن بازخورد/ تحلیل و مرور عملکرد و ارائه برنامه

برگزاری و دبیرخانه/ تعیرین محورهرا، مفراد،    تعیین اهداف برگزاری/ تشکیل اتاق فکر/ مشخص نمودن کمیته اجرایی 
، محل برگزاری و ..../ تعیین واحدهای عملیاتی کمیته اجرایری/  داورانئتیه، جوایز، یبندزمان، گروه مخاطب، هارشته

برگزاری جشنواره، سمینار، کنفرانس و نمایشگاه/ ضرورت سنجی/ تعیین گروه مخاطب/ تهیه محتوا متناسب با گرروه  
 انتخاب نوع محصول فرهنگی و آموزشیمخاطب/ 

 و .... یرساناطالعسمعی بصری،  فراهم کردن موارد مربوط به انتشارات، تدارکات، تشریفات،ترکیبی: 

 
های نظارتی/ ارسال شکایت بره معاونرت و مردیریت مربوطره/ دریافرت پاسرخ و       دریافت شکایت از سیستمتحلیلی:  رسیدگی به شکایات

 نظارتی با هماهنگی مدیرعامل یهاستمیسرسال پاسخ به مستندات مربوطه/ ا
 

صررررریانت از حقررررروق 
شرررهروندی و سرررالمت 

 اداری

های بهبرود/ پرایش و   وضعیت فرایندهای شرکت/ احصاء نقاط ضعف در فرایندها/ ارائه برنامه یشناسبیآستحلیلی: 

 نظرسنجی مستمر از مردم

 

 پشتیبانی و نیتأم مدیریت ةحوز .1جدول 

 فعالیت يندا/ فروکارسبکخدمات 
و  نیتررأمریررزی و مرردیریت  برنامرره
مدیریت یکپارچه کراال  کاال )مصرف 

ریررزی و و خرردمات صررنعت/ برنامرره
تقاضررررای کرررراال/  ینرررریبشیپررر 

هرا/ برگرزاری   درخواسرت  یبنرد طبقره های خرید/ تجزیه و تحلیرل و  درخواست ةکلی یآورجمع تحلیلی:

ورود کاال به انبار/ تخصیص کراال   یزیربرنامهمناقصه یا انتخاب تولیدکننده / انعقاد قرارداد با تولیدکننده/ 
مصرف کاال در سال جاری براساس مصرف سال گذشته/  ینیبشیپبراساس درخواست واحدهای مختلف/ 

(/ درخواست واحد مربوطه نسبت بره  هاژهپرودفتر فنی ) یهادرخواستکاالها و خدمات براساس  ینیبشیپ
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خدمات/  یسپاربرونو  یسنجامکان
 مدیریت مصرف کاال(

اقتصرادی( نسربت بره     یهرا یبررسر یا تشخیص مدیریت کرالن شررکت )یرا دفترر      یسپاربرونتقاضای 
یک فعالیت/ محاسبه قیمت تمام شده فعالیت در وضعیت موجود/ بررآورد قیمرت تمرام شرده      یسپاربرون

واگذاری فعالیت به بخش خصوصی پرس  گیری درباره فعالیت پس از واگذاری به بخش خصوصی/ تصمیم
(/ سراله کیر  مثالًزمانی مشخص ) ةاز محاسبه صرفه و صالح اقتصادی فعالیت/ برآورد نیاز کاال برای دور

از انبار  کنندهمصرفبار(/ درخواست واحد  کیبارهر سه  مثالًاقدام به تهیه کاال در فواصل زمانی مشخص )
 بار/ کنترل مصرف نسبت به دوره مشابهو تحویل کاال/ رعایت حداقل موجودی ان

 
 کرراال و خرردمات نیتررأمترردارکات و 

)ارزیابی، انتخاب و نظارت بر عملکرد 
کرراال و خرردمات/   کننرردگاننیتررأم

بازرسرری و کنترررل کیفرری کرراالی   
 دریافتی(

 

کاال و خدمات براساس قررارداد منعقرده برا شررکت      کنندگاننیتأمارزیابی و نظارت بر عملکرد  تحلیلی:

(/ انجام بازرسی و کنترل کیفی 0و  9های مشخص شده در قرارداد )سطح مهندسی بازرسی براساس سطح
 براساس اعضای کمیته کیفیت شرکت

)مرردیریت انبررارش/  نگهررداری کرراال
بررارگیری، حمررل و تحویررل کرراال/   
شناسایی و فروش کاالهای اسرتوک  

 و اسقاط(

با درخواست خرید در هنگام دریافت کاالها /  هاآنادی بررسی کمی کاالها از لحاظ مطابقت تعد تحلیلی:

بره   مروردنظر بررسی کیفی کاالها توسط کمیته کیفیت کاال/ صدور رسید انبار/ چیرنش کاالهرا در محرل    
از انبار خارج شود/ بررسی کمی و کیفی کاالها/ صدور حواله خروج کاال  تریمیقدنحوی که ابتدا کاالهای 
ت همکاران یا پیمانکاران/ تحویل کاال به عوامل پیمانکرار یرا کارکنران شررکت در     از انبار پس از درخواس

بره   مصررف کرم حضور انباردار یا رئیس انبار و یکی از کارکنان انبار/ تهیه لیست کاالهای اسقاط، راکرد و  
کاالهرا توسرط کارشرناس دادگسرتری/      یگذارمتیقصورت ساالنه و ارسال به معاونت مالی و پشتیبانی/ 

و  جلسره صرورت برگزاری مزایده/ تحویل کاالها به برنده مزایده در حضور نمایندگان انبار، حراست/ تهیره  
 ارسال به معاونت مالی و پشتیبانی

 
)انجررام امررور   خرردمات پشررتیبانی 

تشریفات و تردارکات مراسرم اداری/   
نگهررداری و تعمیرررات خودروهررا و   

/ ارائه خردمات عمرومی/   آالتنیماش
هرررا، کررراال و وژههرررای پرررربیمررره
و  یسرراز یخصوصرر/ آالتنیماشرر
 (یسازتیظرف

درخواست از واحد مربوطه و تأیید و ارجاع معاونت مرالی و پشرتیبانی بره امرور عمرومی/ تهیره        تحلیلی:

/ ازیر موردنو تجهیرزات   تئراتر یآمفر سرالن   یسراز آمراده / تئاتریآمف/ هماهنگی با اپراتور ازیموردنملزومات 
/ بازدیرد و تشرخیص توسرط    آالتنیماشر تعمیرات و نگهرداری خودروهرا و    یهانهیزهو تأمین  ینیبشیپ

در صورت نیاز/ نگهداری  یدکیلوازمتوسط تعمیرکار/ تهیه  آالتنیماشکارشناس مربوطه/ تعمیر خودرو و 
ی و و خودروها توسط رانندگان/ درخواست از واحد مربوطه و تأیید و ارجاع معاونت مال آالتنیماشبه موقع 

پشتیبانی به امور عمومی/ تهیه و درخواست اجناس مربوطه/ اجرا توسط واحرد امرور عمرومی/ اسرتعالم از     
قیمرت پیشرنهادی/ شناسرایی     نیترر نییپرا بره   یامهیبچندین شرکت بیمه معتبر/ واگذاری انجام خدمات 

ادن بره بخرش   به بخش خصوصی/ شناسایی امکانات شرکت جهت در اختیار قررارد  یواگذارقابلخدمات 
سازی )واگذاری خصوصی/ انتخاب پیمانکاری که شرایط الزم جهت پذیرش فعالیت را داشته باشد/ ظرفیت

 ..(. و آموزشی به پیمانکار و یامشاورهامکانات شرکت، ارائه خدمات 

 

 انسانی منابع مدیریت ةحوز .1جدول

 فعالیت يندا/ فروکارکسبخدمات 
هررا و تژیریررزی و ترردوین اسررترا  برنامرره
 های منابع انسانیسیاست

 

 نیروی انسانی/ ةاحصا و بازنگری فرایندهای حوز تحلیلی:

های مختلف شرکت با عنایرت بره تغییرر در فراینرد، فنراوری و      دریافت نیازهای حوزهترکیبی: 

 ساختار
)تردوین برنامره سراالنه     استخدام و انتصاب

منابع انسانی/ کارمنرد یرابی و جرذب     نیتأم
 انسانی(نیروی 

 

ساله/ اخذ مجروز مجمرع عمرومی شررکت      92یا  1تهیه برنامه نیروی انسانی در افق  ترکیبی:

 جهت جذب نیروی جدید/ انجام کارسنجی )تهیه استاندارد انجام کارها(
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 انسانی منابع مدیریت ةحوز .1جدول

 فعالیت يندا/ فروکارکسبخدمات 
ارائه خدمات رفاهی و نگهداشت )انگیزش و 

اجتمرراعی/ ارائرره خرردمات بیمرره و درمرران / 
گیرزش  اعطای وام و تسهیالت/ تشرویق، ان 

کارکنرران/ تنبیرره کارکنرران/ تشررکیالت و   
 (مشاغلبندی طبقه

جدید از طریق نظام پیشنهادها، شورای اسالمی کار، کمیتره منرابع    هاشنهادیپدریافت  تحلیلی:

انسانی و .../ دریافت اسناد پزشکی و ثبت آن در سیستم درمان/ ارسال مدارک جهرت بررسری و   
رت بر پرداخت نسخ/ بررسی اعتراضات پرسنل در مرورد  پرداخت به شرکت بیمه/ رسیدگی و نظا

های همکاران درخصوص وام یا ضمانت/ بررسی احراز شررایط تقاضرای   بیمه/ دریافت درخواست
های ضمانت یرا وام در صرورت احرراز شررایط بره      یا ضمانت کنندگان/ ارسال نامه رندگانیگوام

دیر مربوطره و ارجراع بره مردیرعامل/     از سروی مر   ریتقرد قابرل متقاضیان/ ارائه گزارش عملکرد 
خود مدیرعامل یا ارجاع  یریگمیتصم)مدیرعامل در مورد نحوه تشویق حسب مورد  یریگمیتصم

(/ در صورت تشویق نقدی، تعیرین مبلرغ و ارسرال بره     رهیمدئتیهیا  یانضباطموضوع به کمیته 
جراع مراترب بره روابرط     ، ارینقد ریغمعاونت مالی و پشتیبانی جهت پرداخت/ در صورت تشویق 

عمومی جهت تهیه لوح و اهدا به فرد تشویق شونده/ ارائه گزارش تخلف از سوی مدیر مربوطه و 
درباره طرح در کمیتره انضرباطی/    یریگمیتصمارسال به معاونت/ ارجاع گزارش به مدیرعامل و 

 نامره نییآس / صدور حکم با توجه به نوع تخلف براسایانضباططرح و بررسی موضوع در کمیته 
کمیته انضباط کار/ دریافت درخواست بازنگری در امتیازات شغل )حق سرپرستی، جرذب، پسرت   

و  یمنرد عائلهسازمانی و ...(/ دریافت درخواست بازنگری در امتیازات شخصی )مدرک تحصیلی، 
مشاغل و اتخراذ تصرمیم براسراس ضروابط کتابچره       یبندطبقهها در کمیته ...(/ طرح درخواست

هرای  / اعمال مصوبات کمیته در حکم کارگزینی پرسنل/ تحلیل و بررسری شخصریت  یبندقهطب
 استاندارد یهاپرسشنامهافراد با استفاده از 

مردیریت/ اخرذ مجروز الزم از     ةطرح موضوع در کمیته منابع انسانی یا کمیتره توسرع   ترکیبی:

لحاظ خدمات/ انتخاب  مختلف از یهامهیبجهت اجرای پیشنهاد/ بررسی  یمادر تخصصشرکت 
 / انعقاد قرارداد با بیمه منتخبرهیمدئتیهشرکت بیمه در 

 
صالح/ برگزاری متناسب با مشکالت شناسایی شده توسط مشاور ذی یهاحلراهارائه  تحلیلی: روانشناسی محیط کار

یرام  از طریق ارسرال پ  یسازفرهنگآموزشی و دعوت از اساتید و کارشناسان مربوطه/  یهادوره
 اداری و نشریات آموزشی )بروشور، جزوات آموزشی و ...( یخودکارسازتوسط 

ریررزی و )برنامرره آمرروزش و توانمندسررازی
هررای آموزشرری/ طراحرری و   اجرررای دوره

های بدو سنجش اثربخشی آموزشی/ آموزش
 استخدام(

تقرویم  هرای آموزشری/ تهیره    نیازسنجی آموزشی/ تبدیل نیاز آموزشری بره دوره   انجام تحلیلی:

آموزشی سالیانه با عنایت به امکان برگرزاری دوره و منرابع مرالی در اختیرار/ انعقراد قررارداد یرا        
ریزی جهت برگزاری دوره/ اعمال امتیازات آموزشری در  با مراکز آموزشی مجاز/ برنامه نامهتفاهم

ط احکام کارگزینی/ سنجش اثربخشی از نظر فراگیرران برا تکمیرل فررم نظرسرنجی دوره توسر      
وری حاصله از اجرای دوره/ سنجش اثربخشی دوره و بهره ییجوصرفههمکاران/ سنجش میزان 

/ برگرزاری دوره  سالهکیماهه و  6های از دید مدیر بالفصل همکار شرکت کرده در دوره در بازه
 توجیهی بدو استخدام

 های همکاران/ برگزاری آزمون پایان دورهاجرای دوره و اخذ گواهی ترکیبی:

 
تردوین  کارکنران ) ارزیابی عملکرد مدیران و 

 نامه(نامه/ اجرای شیوهشیوه
نامه ارزیرابی عملکررد مردیران و کارکنران/ برازنگری و اصرالح سرالیانه        تدوین شیوه تحلیلی:

نامه فوق/ ارزیابی مدیر و کارکنان از منظر خود همکاران/ ارزیرابی توسرط مردیر بالفصرل/     شیوه
/ یزیر ربرنامره نظارتی نظیر امور کارکنان، دفتر توسعه مدیریت، معاونت ارزیابی توسط واحدهای 

ارائه بازخورد به همکار جهت تأیید یا اعتراض ارزیابی/ رسیدگی به درخواست اعترراض همکرار/   
 تأیید نهایی توسط مدیرعامل

 
مت که شامل مروارد  انجام امور مربوط به خروج از خدمت با توجه به نوع خروج از خد تحلیلی: خروج از خدمت
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 انسانی منابع مدیریت ةحوز .1جدول

 فعالیت يندا/ فروکارکسبخدمات 
(، بازخریرد، اسرتعفا،   آورانیر زشرود: فروت، بازنشسرتگی )اختیراری/ اجبراری/ سرخت و       زیر مری 

 ازکارافتادگی، اخراج

 

  مالی منابع نیتأم و مدیریت ةحوز .1جدول  

 فعالیت يندا/ فروکارکسبخدمات 
ریزی )برنامه ریزی و هدایت مالیبرنامه

زیرابی  و مدیریت اقتصرادی و مرالی/ ار  
های اقتصادی و مرالی /  عملکرد برنامه

های مدیریت مرالی/  سازی سیستمپیاده
هرای  محاسبه و تسهیم هزینه شررکت 

 آب و فاضالب(

و  مردت کوتراه زهای بینی نیاپیشگذاری مالی براساس هدفمالی کنونی/ تعیین موقعیت  تحلیلی:

 گوناگون/ یهانهیگزت/ شناسایی بلندمد
دستمزد، انبار، اموال، دریافت و پرداخت، خرید و تدارکات، پرسرنلی: تهیره   حسابداری، حقوق و 

هرای  سیستم مناسب و انعقاد قرارداد پشتیبانی/ استقرار آزمایشی سیستم و استفاده موازی از سیستم
 جدید و قدیم

های توسعه و های خدمات )شامل امور عمومی و انبار و تدارکات(/ تسهیم هزینهتسهیم هزینه
 (هاپروژهیل )شامل مهندسی و نظارت تکم

م پوشش تماای بر جانبره همره مه عملیاتی مالی یک برناها/ ایجاد و اجرای ارزیابی گزینه ترکیبی:

ارزیابی و تجدیدنظر برنامه مالی/ احصاء اقدامات انجرام  مالی/ های یتودمحدرفتن نظرگدربا زها نیا
و مشرخص نمرودن    شرده ینر یبشیپر شده با برنامه / مقایسه عملکرد انجام موردنظرشده در برنامه 

 / ارائه پیشنهادهای بهبود عملکردربطیذمیزان انحراف از برنامه/ ارائه گزارش به مراجع 
حسابداری، حقوق و دستمزد، انبار، اموال، دریافت و پرداخت، خرید و تدارکات، پرسنلی: بررسی 

برا   ازهرا ینانتخراب گزینره مناسرب و تطبیرق     / بررسی و ازهاینو تجزیه و تحلیل و احصا خواست و 
های قبلی، اسرتقرار نهرایی سیسرتم و خرارج     های موجود در بازار/ کانورت اطالعات سیستمسیستم

 نمودن سیستم قدیم

 
حسابداری خرید و ) یاتیعملحسابداری 

هزینرره/ حسررابداری فررروش و درآمررد/ 
حسرابداری امروال و دارایری/ مرردیریت    

انی/ حسرابداری  نقدینگی و تنخواه گرد
حقوق و دستمزد/ حسابداری بهای تمام 
شررده کرراال و خرردمات/ حسررابداری    

 ها و تضمینات(سپرده

معرامالت شررکت/ انجرام خریردها براسراس مصروبات        نامهنییآانجام خریدها براساس  تحلیلی:

امرور مشرترکین و    هرا گرزارش و دستور مدیرعامل/ صدور اسناد حسرابداری براسراس    رهیمدئتیه
های تحصیل شده توسط جمعداری امروال/ صردور   / تهیه لیست اموال و داراییهابانکهای ریزیوا

های تحصیل شده/ ثبرت در سیسرتم امروال شررکت/ محاسربه      برچسب اموال برای اموال و دارایی
در  رهیمرد ئرت یهاستهالک/ محاسبه بهای تمام شده/ صردور سرند حسرابداری/ دریافرت مصروبه      

قراردادن تنخواه در اختیار تنخواه دار/ ارائه اسناد هزینه توسط تنخرواه دار و  خصوص مبلغ تنخواه/ 
انجام خریدها/ شارژ کردن مجدد تنخواه در صورت نیاز/ تهیه گزارش کارکرد کارکنان توسط امرور  

مردیرعامل/ محاسربه    تراً ینها/ تأیید گزارش توسط مدیر و معاون مربوطه و هرماهکارکنان در پایان 
های در راستای تولیرد و توزیرع آب/   انونی/پرداخت حقوق و دستمزد/ محاسبه کل هزینهکسورات ق

و تضمینات از طرف قرارداد براساس  هاسپردههای مربوط به دفع فاضالب/ اخذ محاسبه کل هزینه
شرایط عمومی پیمان و مفاد قررارداد منعقرده/ ثبرت و نگهرداری تضرمینات در صرندوق شررکت/        

 ا و تضمینات براساس مقررات و مفاد قراردادهاهسپرده یآزادساز
 

پرداخت ) یاحسابداری عملیات سرمایه
و کنتررل پرداخرت/    هرا تیوضعصورت

تخصرریص اعتبررارات و نظررارت مررالی  
 ها(طرح

 بره براساس شرایط عمومی پیمان و قرارداد منعقده  تیوضعصورتالزام پیمانکار به ارائه  تحلیلی:

توسرط امرور    تیوضرع صرورت / ثبت در امور مالی/ بررسی ازیموردنهای یهماهانه/ اخذ تأیید صورت
بره شررکت آب و    نامره موافقرت در صورت وجرود نقردینگی/ ابرالغ     تیوضعصورتمالی/ پرداخت 

فاضالب/ پیگیری از سازمان برنامه جهت تخصیص اعتبارات/ ابالغ تخصریص اعتبرارات از سروی    
ت مرالی اداره دارایری بره شررکت/ نظرارت برر تخصریص        سازمان برنامه و اداره کل خزانه و نظار

اعتبارات از طریق دیوان محاسبات به صورت مستمر، سازمان حسابرسی به صورت سراالنه و اداره  
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  مالی منابع نیتأم و مدیریت ةحوز .1جدول  

 فعالیت يندا/ فروکارکسبخدمات 
 کل خزانه و نظارت مالی اداره دارایی به صورت موردی

تهیره و  ) تیریمرد حسابداری عمومی و 
 های مالی(تصویب صورت

 

 در صورت نیاز هاآنمالی و اصالح  هایصورت یحسابرس ترکیبی:

تهیره و  ) تیریمرد حسابداری عمومی و 
های مالی/ تهیه گزارش تصویب صورت

هررای مررالی/ حسررابداری   اظهارنامرره
 مدیریت(

هرای مرالی/ ارائره بره     های مالی/ تهیه صرورت ثبت کلیه اسناد حسابداری/ تهیه صورت تحلیلی:

لکرد به صورت ساالنه/ تهیره اظهارنامره مالیرات برر     مجمع عمومی سهامداران/ تهیه اظهارنامه عم
صورت فصالنه/ دریافت اطالعرات از   به 961/ تهیه اظهارنامه ماده بارکیهر سه ماه  افزودهارزش

و مجرامع/ تهیره    رهیمرد ئرت یهمردیرعامل،   ازیموردن هاگزارشواحد حسابداری شرکت/ نیازسنجی 
 ریف شده/ ارائه گزارش به ذینفعانهای تعبا توجه به فرمت ازیموردن هاگزارش
 

حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکررد  
 رهیمدئتیهتهیه گزارش عملکرد ) یمال

هرای  به مجمع عمرومی/ تهیره برنامره   
 حسابرسی(

مختلرف شررکت/    یواحردها هرای مرالی: دریافرت گرزارش عملکررد از      بودجه و صورت تحلیلی:

 م اصالحات و ارائه به مجمع عمومی صاحبان سهامشرکت/ انجا رهیمدئتیهو ارائه به  یبندجمع
هرای  های مالی طرح، پایان دوره و حسابرسی صورتیادورهانیمهای مالی حسابرسی صورت

مالی/  یهاصورتعمرانی: هماهنگی حضور حسابرس در شرکت/ هماهنگی ارائه آمار، اطالعات و 
 هماهنگی اخذ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت

 

ای/ بودجره  بودجه سرمایه) یزیرهبودج
 جاری(

نرر    ینیبشیپتعداد فروش انشعاب آب و فاضالب/  ینیبشیپای )داخلی(: منابع سرمایه تحلیلی:

هرای مراده واحرده و    هرای موجرود/ محاسربه تبصرره    فروش انشعاب آب و فاضالب براساس تعرفه
 99امکان استفاده از ظرفیت ماده  ینیبشیپ

موجود/  یهانامهموافقتدر  ینیبشیپاعتبارات سال مورد  ینیبشیپ )عمرانی(: ایمنابع سرمایه
 و جدید تماممهینهای پیشنهاد تأمین اعتبار از محل اعتبارات عمرانی جهت پروژه

های تأمین مالی جدید نظیر بیع متقابل، فاینرانس،  : استفاده از روشیردولتیغای منابع سرمایه
BOO ،BOT ...و 

های جدیرد براسراس منرابع    پروژه ینیبشیپو  تماممهینهای : بررسی پروژهیاهیرماسمصارف 
 شده ینیبشیپ

های مورد نر  ینیبشیپ/ یزیربودجهتعداد انشعابات فعال در سال  ینیبشیپدرآمدهای جاری: 
درآمدهای حاصل از خدمات پس از فروش و سایر درآمدهای  ینیبشیپ/ یزیربودجهعمل در سال 

 ملیاتی و غیرعملیاتیع
تعداد پرسنل مشغول به کار )اعم از موجود و جدید( در سال بودجه  ینیبشیپهای جاری: هزینه

میزان مبلرغ قراردادهرای جراری و احتمرالی شررکت/       ینیبشیپها/ و محاسبه حقوق و دستمزد آن
 ازیموردنصرفی های فرایندی و مواد مها و تأسیسات/ محاسبه هزینهمحاسبه استهالک دارایی

هرا در هنگرام خریردها براسراس بودجره      اعتبار و مدیریت قبل از خررج: کنتررل هزینره    نیتأم
شرده/ کنتررل    ینر یبشیپها در هنگام انعقاد قراردادها براساس بودجه شده/ کنترل هزینه ینیبشیپ

 شده ینیبشیپپیمانکاران براساس بودجه  یهاتیوضعصورتپرداخت 
هرای  ها و درآمردها در برازه  های کاهش/حذف انحرافات: کنترل هزینهیککنترل بودجه و تکن

هرا و خریردها/ گرزارش وضرعیت     / هشدار به واحدهای عملیاتی جهت کنترل هزینهماههسهزمانی 
 تحقق بودجه به مجمع عمومی

 

مشرارکت  منابع مرالی و توسرعه    نیتأم
المللی/ مشارکت بخرش  تسهیالت بین)

طررح   یسراز آمراده وسعه اسالمی/ بانک جهانی/ موسسه اکو: انجرام مطالعرات و   بانک ت تحلیلی:

توجیهی برای دریافت تسرهیالت/ درخواسرت دریافرت تسرهیالت بره شررکت مهندسری/ ارسرال         
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  مالی منابع نیتأم و مدیریت ةحوز .1جدول  

 فعالیت يندا/ فروکارکسبخدمات 
گذاری/ ارسال درخواست به بانک توسعه درخواست تسهیالت از شرکت مهندسی به سازمان سرمایه خصوصی(

( و سرازمان  رنرده یگوام(، متقاضری ) دهندهوامبین بانک ) جانبهسهاسالمی )یا بانک جهانی(/ توافق 
گذاری )که زیر نظر شورای اقتصاد است( و تصویب دریافت تسهیالت/ اجرای مصروبه اخرذ   سرمایه

 تسهیالت

سازی طرح توجیهی/ اخرذ  انجام مطالعات و آماده :BOO /BOTفاینانس جاری/ بیع متقابل/ 
ی کرار بره روش مردنظر/ انجرام فراینرد مناقصره و جرذب        مجوز از شرکت مهندسری بررای اجررا   

 گذار/ انعقاد قراداد و اجرای کارسرمایه

 

 یريگجهينتبحث و 
با  وکارکسبخدمات دانشی  یبندطبقهپژوهش حاضر، با هدف 

ترکیبی، نمادی( در  )تحلیلی، متمایز ساختن پایگاه دانش
آوری معج منظوربه پژوهشدر این شرکت آبفا قم انجام شد. 

، از دو روش اسنادی و پژوهشنیل به اهداف  تیدرنهاو  هاداده
با مطالعه مبانی نظری و پیشینه  .شد میدانی استفادهروش 

های موجود در پژوهش و بررسی اسناد باالدستی و زیرساخت
خدمات  شرح با های دانشی همراهشرکت آبفا قم، حوزه

پژوهش این ی گردید در ها شناسای، فرایندها و فعالیتوکارکسب
از  و راند بهره گرفته شد 1از تکنیک دلفی فازی در دو مرحله و 

 ةنظر متخصصان و خبرگان استفاده گردید. پژوهشگر در مرحل
 با همراه های دانشیاول تکنیک دلفی فازی به شناسایی حوزه

قالب  در ها، فرایندها و فعالیتوکارکسبخدمات  شرح
باز  سؤال. همچنین از طریق یک کرد پرسشنامه بسته اقدام

 سؤاالتبوده و در  مؤثر دیگری که در شرکت های دانشیحوزه
بسته در نظر گرفته نشده است، را جویا شد این مرحله در سه 

بندی خدمات دانشی دوم به طبقه ةراند انجام گرفت. در مرحل
در قالب پرسشنامه  با متمایز ساختن پایگاه دانش وکارکسب
 اقدام نمود. این مرحله در دو راند انجام گرفت.بسته 

 و آب ساتیتأس ةتوسع و یبهساز جاد،یاهای حوزه
 و فروش ؛ساتیتأس نگهداشت و یبرداربهره ،یراهبر ؛البضفا

 منابع تیریمد ؛یبانیپشت و نیتأم تیریمد ؛نیمشترک خدمات
 با ارتباطات تیریمد ؛یمال منابع نیتأم و تیریمد ؛یانسان
های عنوان حوزهبه ؛یتیریمد یهاستمیس ةتوسع ؛اننفعیذ

طبقاتی از دانش تحلیلی، ة دانشی شناسایی گردید. در هر حوز
های صورت ترکیبی و نمادی وجود داشت. با توجه به بررسی

 هااکثر حوزهدانش ترکیبی در  گرفته در شرکت آبفا قم،
اتیا طور در پژوهشی توسط کرا دارد، همان بیشترین پراکندگی
دانش ترکیبی در  (، عنوان شد که0296پینا و بروس تتر )

اکثر راکندگی و استفاده را داشته باشد و تمامی صنایع بیشترین پ
دانش "کنند. دو مبنای دانش استفاده می صنایع از حداقل

های قطعی و علمی است و بر بر کاربرد روشمبتنی "تحلیلی
دانش "ولی ز است، متمرک "علم تحلیل"و  "تجزیه و تحلیل"

است که اساساً  ییهاحلراهاصوالً به سمت تهیه  "ترکیبی
 "دانش نمادی"بهینه بودن، واقعی هستند، نهایتاً،  یجابه

تأکید روی و  کی با احساسات و اشکال بیان داردارتباط نزدی
خدمات  .است "طراحی"های هنری از قبیل و فعالیت "هنر"

بزرگ هستند، در حالی که کیبس با مبنای دانش تحلیلی 
خدمات با مبنای دانش نمادی گرایش به کوچک بودن دارند. 

براساس  وکارکسببندی یک این بدان خاطر است که مقیاس
بندی براساس دانش نمادی تر و مقیاسدانش تحلیلی ساده

خدمات با  دشوارتر است. دانش ترکیبی در وسط قرار دارد.
حتمال را دارند که در بخش مبنای دانش تحلیلی بیشترین ا

گذاری کنند، در حالی که خدمات دارای سرمایه ةتحقیق و توسع
خدمات دارای مبنای مبنای دانش نمادی احتمال کمتری دارد. 

ها و مخصوصاً دارد که نوآوریبیشتری احتمال تحلیلی 
ها را معرفی کنند، زیرا خدمات آن "های محصوالتینوآوری"

که این یجابهدارند، گسسته بودن  احتمال بیشتری برای
شود این باعث می هایی کامالً سفارشی یا قراردادی باشند.پروژه
بر دانش های مبتنیدر فعالیت "های محصوالتینوآوری"که 

 تحلیلی مشهودتر باشند.
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