تابلوی اطالع رسانی اهداف استراتژیک به ذینفعان ( پیمانکاران  ،تامین کنندگان  ،مشترکین عمده )
هدف
مرتبط

متولی
سازمانی
امور کاال
و بازرسی
فنی

سیاست های اجرایی

شاخص ارزیابی

تامین در حداقل زمان

درصد  NISبه MIV

 %0برنامه ریزی دقیق وبررسی به موقع نیاز
ها وکنترل اقالم موجودی کاال منجر
به عدم NISکاال در انبار می گردد

قیمت اقتصادی (ارزان سازی)

درصد اقالمی که قیمت خرید آنها به
نسبت به خرید گذشته کاهش پیدا
کرده است

 %0استفاده از منابع وتولید کنندگان
داخلی ومنابع وندور لیست که به عنوان
تامین کنندگان اصلی کاال می باشد می
تواند منجر به کاهش قیمت کاال گردد

بهبود تامین و برون سپاری

تامین با کیفیت

درصد کاالهای مر جوعی
درصد کاالهای مر جوعی

امور
قراردادها

امور
پژوهش
امور کاال

توانمندسازی زنجیره تامین

امور
قراردادها

میزان هدف

برنامه اجرایی پیشنهادی

تست نمونه بیشتر از محصول
%0

بررسی سوابق محصوالت قبلی

%2

گرفتن بازخورد از مصرف کننده کاال

انطباق کمی مقادیر پیمان

درصد پیمان های کسر و اضافه

اجرای به موقع

درصد تاخیر زمانی پروژه ها

%0

کیفیت اجرا

متوسط امتیاز ارزیابی عملکرد
پیمانکاران

97

محصول محور بودن طرح های
پزوهشی

تعداد پروژه های پژوهشی در مقیاس
صنعتی یا نیمه صنعتی

هر سه سال
 0مورد

گرایش به عقد قراردادهای پژوهشی
محصول محور

0مورد
سالیانه

شناسایی کاال های مصرفی که نمونه
داخل ندارند وپیشنهاد به سازندگان با
هماهنگی واحد پژوهش جهت ساخت
ومهندسی معکوس

درصد پیمانکارانی که  ISO9001را
پیاده کرده اند

000

اختصاص امتیاز  20برای پیاده سازی
 ،ISO 9001امتیاز  20برای پیاده
سازی  ISO 14001و امتیاز  00برای
پیاده سازی ISO 45001

درصد پیمانکارانی که HSE-MSرا
پیاده کرده اند

000

اختصاص امتیاز  30برای پیاده سازی
HSE_MS

در صد پیمانکارانی که  ISO3834را
اجرا کرده اند

000

اختصاص  5امتیاز تشویقی برای
پیمانکاران و  00امتیاز تشویقی برای
تامین کنندگان دارای استاندارد جوش
ISO3834
استفاده از دستورالعمل دامنه مناسب
قیمت ها

توسعه و ساخت اقالم جدید

استقرار استانداردهای مدیریتی
و تخصصی

%00

جهت تحقق این هدف نیازمند برآورد
دقیق نیاز های کاال وهماهنگی واحد
های برنامه ریزی ومهندسی وبهره بردار
می باشد که با براورد دقیق نیاز ها
منجر به کسر واضافه پیمان نشوند
وشرایط بازار
استقرار سیستم مدیریت و کنترل پروژه با
پیمانکاران طبق زمان بندی مصوب
اختصاص  6امتیاز به هر حسن
سابقه ی گریدهای خوب و عالی

کاهش هزینه پیمان ها

درصد تغییراتی ریالی پیمان ها نسبت به برآورد

0

مکانیزاسیون سیستم ها و روش
های کار

تعداد سیستم های اطالعاتی ایجاد/بروز
شده

سالیانه 00
سیستم

الزام پیمانکاران به ارایه خدمات بصورت
مکانیزه (با همکاری واحد فناوری

اطالعات و در صورت امکان ارایه
خدمات بصورت مکانیزه)

اطالع رسانی و
فرهنگ سازی

بهره
برداری

زیرساخت ها

مقاوم سازی و نوسازی

انگیزش و توانمندسازی نیروهای
پیمانکاری

سرانه آموزش HSEپیمانکاران

 5نفر
ساعت

برگزاری کالسهای آموزشی جهت
پیمانکاران

رعایت الزامات زیست محیطی

درصد عدم انطباق های زیست محیطی

صفر

انجام بازدیدهای زیست محیطی مطابق
روش اجرایی پایش

درصد مدیریت پسماند

%000

کلیه پسماندها در سطح استان به طور
کامل مدیریت می شوند

رعایت الزامات ایمنی

ضرایب تکرار و شدت حوادث

صفر

انجام بازدیدهای منظم-دریافت hse
 planدر شروع پیمان مطابق با الزامات
ماده 22

بهبود عملکرد و کیفی سازی
دفاتر پیشخوان

تعداد دفاتر لغو همکاری

0

تداوم در ارایه آموزش و برقراری ارتباط
مداوم با این دفاتر

