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   تکرین هردم در ًظام اداری

  

ًگبُ فشاسبصهبًی ثِ خشٍجیْبی سبصهبى ثب         -7

 سٍیکشد صیست هحیطی ٍ آثبس اجتوبػی

پی گیشی جذی تَسؼِ اسصضْب ٍ افضایص          -8

دسآهذ ٍ سَدآٍسی سبصهبى ثب ّذف اسائِ اسصش        

 ّبی سَدآٍس ثِ هطتشیبى )اسثبثبى سجَع(

برای ًیل بِ ایي هسایا بایستی بِ هَارد         

 ذیل تَجِ داشت:

اداسُ ٍ ّذایت صحیح فشآیٌذّبی اجتوبػی      -1

 ثکبس ثشدُ ضذُ دس خذهبت اسائِ ضذُ

احتشام ثِ تؼبهالت اًسبًی ثِ ػٌَاى ثخطی        -2

 هْن ٍ تؼییي کٌٌذُ دس کیفیت خذهبت

تَجِ ثِ اّویت اًتظبسات هطتشی )اسثبة        -3

 سجَع( اص رٌّیت، فشٌّگ ٍ ػولکشد سبصهبى

 تَسؼِ هْبستْب ٍ تَاًبئی ّبی کبسکٌبى-4

تطَیق کبسکٌبى ثِ افضایص کیفیت ٍ تأهیي -5

 تْیِ ٍ تٌظین:  اًتظبسات هطتشی )اسثبة سجَع(

گرٍُ بازرسی ٍ هدیریت عولکرد    

 شرکت سْاهی آب هٌطقِ ای هرکسی

 ثشگشفتِ اص هطبلت جضٍُ دٍسُ آهَصضی «

 سٍضْبی پبسخگَیی ثِ هشاجؼیي

 »هذسع: حویذسضب سضبیی کلیذثشی



ثِ افشادی کِ ثِ ػٌَاى اسثبثبى سجَع اص ثیشٍى              

سبصهبى ثِ هٌظَس اخز یک اسصش ٍ یب هطلَثیت            

هتٌبست ثب حَایج ٍ ًیبصّبی ضخصی یب گشٍّی ٍ           

 یبص سبصهبًی ثِ دستگبُ ریشثط هشاجؼِ هی کٌٌذ.

 هطتشیبى )اسثبثبى سجَع( دسٍى سبصهبًی:-ة

کبسکٌبى سبصهبى ثؼٌَاى هطتشیبى )اسثبثبى سجَع(        

داخلی هحسَة هی ضًَذ، ثطَسیکِ ّش فشد دسٍى         

سبصهبى هطتشی ثَدُ ٍ اٍ ًیض ثِ ًَثِ خَد                  

هطتشیبًی داسد ٍ چٌبًچِ ثشٍى دادی کِ ثیي              

کبسکٌبى یک سبصهبى هجبدلِ هی ضَد، ًبقص ثبضذ؛        

سبصهبى قبدس ثِ تأهیي ًیبصّبی هطتشیبى )اسثبثبى         

 سجَع( ثیشًٍی ًخَاّذ ثَد. 

گاهْای طالیی برای خدهت بیشتر بِ          

 هشتریاى

ًتبیج پظٍّص ّبئی کِ اخیشًا دس چٌذ ضشکت              

طاپٌی صَست گشفتِ است ًطبى هی دّذ کِ ثشای          

ثْجَد کیفیت اسائِ خذهبت ثِ هطتشی اقذاهبت صیش        

 ضشٍسی است:

تؼییي ٍ تجییي هأهَسیت ّبی سبصهبى دس              -1

 ساستبی هٌبفغ ٍ خَاستِ ّبی هطتشی

دسگیش سبختي ٍ هتؼْذ کشدى دائوی هذیشیت          -2

 اسضذ دس هَضَع سضبیت هطتشی

 گضیٌص کبسکٌبى هٌبست -3

 آهَصش ٍ ثبصآهَصی کبسکٌبى   -4

 ٍیژگی ّای یک سازهاى هشتری هدار

افضایص سطح سضبیتوٌذی هطتشی )اسثبة        -1

سجَع(: تَجِ ثِ ٍجَُ کبهل خَاست ٍ              

احتیبجبت هطتشیبى )اسثبثبى سجَع( ٍ ثشآٍسد،       

پبسخگَیی هٌبست ثِ ًیبصّب ٍ احسبع             

هسئَلیت دس قجبل هطتشی، تأهیي ضشس ٍ            

صیبًْبی تحویلی ثِ هطتشی ًبضی اص ػولکشد         

 ًبهٌبست کبسکٌبى یب خذهبت اسائِ ضذُ

کبّص ّضیٌِ ّب: کبّص ّضیٌِ ّبی              -2

جبسی ٍ سشثبس ثب سٍیکشد استفبدُ ثْیٌِ اص             

 اهکبًبت، تجْیضات، تأسیسبت ٍ اثضاس ٍ ...

تَسؼِ هذیشیت: ضٌبسبیی فشصتْب ٍ صهیٌِ        -3

ّبی استقبء سطح کیفیت خذهبت اسائِ ضذُ ثِ        

 هطتشیبى

ثْجَد فشآیٌذّب اًجبم کبس: سبدُ سبصی ٍ           -4

تسْیل فشآیٌذّبی اًجبم کبس ثب ّذف اصالح ٍ        

 یب جبیگضیٌی آًْب

 افضایص هطبسکت کبسکٌبى -5

ایجبد اًگیضُ دس کبسکٌبى ثوٌظَس اسائِ            -6

 خذهبت ثشتش

 هشتری کیست؟

هطتشی کسی است کِ ًیبصش سا خَد تؼشیف         

هی کٌذ، کبالّب ٍ خذهبت تَلیذی هب سا               

هصشف هی کٌذ ٍ حبضش است ثبثت آى ّضیٌِ          

 هٌبسجی سا ثپشداصد.

ثبیذ تَجِ داضت کِ صهبًی هطتشی ایي ّضیٌِ        

سا تقجل هی کٌذ کِ دس کبالّب ٍ یب خذهبت              

تحَیلی اسصضی سا ثجیٌذ کِ پشداخت آى ّضیٌِ        

  سا تَجیِ هی کٌذ.

 ارباب رجَع کیست؟

اسثبة سجَع هبًٌذ هطتشی حبلت تؼبهلی ٍ           

طشفیٌی ًذاسد، ثلکِ خذهبت یک جبًجِ سا            

ضبهل هی ضَد کِ دس آًْب فشٍضٌذُ ّب،               

اطالػبت هطتشی ًسجت ثِ هَسد هؼبهلِ سا           

داسًذ ٍلی خشیذاس ًوی تَاًذ ثِ سبدگی آى            

اطالػبت سا ثِ دست ثیبٍسد دس حبلی کِ سخت         

ثِ آًْب ًیبصهٌذ است، هثل خذهبت دسهبًی،          

خذهبت ػلوی، خذهبت آهَصضی ٍ پشٍسضی         

... ٍ  

 اًَاع هشتریاى )ارباب رجَع( سازهاًی

 هطتشیبى )اسثبثبى سجَع( ثشٍى سبصهبًی:-الف

 


