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شرکت توزیع نیروی برق 

استان خراسان رضوی 

مقدمه:

اطــاعــات  و  آمـــار  مدیریت 
گسترده و پراکنده در سطح سازمان 

و  بهره گیری از آن ها در جهت تصمیم سازی، 
همواره یکی از بزرگترین چالش های پیش روی مدیران 

است. همچنین نقش حیاتی مدیریت و کنترل به موقع اطاعات 
در بهبود کیفیت و پیشبرد اهداف استراتژیک سازمان چشمگیر بوده است، 

از این رو یکی از بهترین روش ها برای مقابله با این چالش استفاده از داشبوردهای 
مدیریتی می باشد. داشبورد به مدیران این امکان را می دهد تا با تعریف، نظارت و تحلیل 

بین  هماهنگی  ایجاد  در   )KPI: Key Performance Indicator( عملکرد  کلیدی  های  شاخص 
اهداف و فعالیت ها، ارائه تصویری كارآمد از عملكرد سیستم، کمک در تصمیم گیری سریع تر و بهتر، نظارت بر 

عملکرد سازمان و واحدها و...  اقدام نمایند.  در این راستا شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی نیز در تابستان 
سال 95 با هدف کنترل مداوم و مکانیزه اثربخشی فرایندهای شرکت در مسیر تحقق اهداف استراتژیک و همچنین بهره گیری  از 

یک سیستم مکانیزه و متصل به نرم افزار های پایه با بیشترین اطمینان جهت بهبود فرایند ارزیابی عملکرد، تصمیم بر استقرار سیستم 
داشبورد مدیریتی )به عنوان یکی از زیرساخت های اطاعاتی نقشه استراتژیک شرکت( گرفت.

نمایش مقادیر عملکرد شاخص ها، اهداف و . . . در بازه های زمانی مختلف و برای حوزه های عملکردی مختلف)کل شرکت، معاونت های هماهنگی 	 
و مدیریت های برق شهرستان ها( 

نمایش وضعیت هر یک از شاخص ها در قالب ِگیج 	 
نمایش وضعیت مجموعه شاخص ها در قالب لیست در صفحات داشبورد 	 
نمایش مقادیر درصد تحقق هدف شاخص ها در هر بازه و حوزه عملکردی	 
نمایش ریز اطالعات هر شاخص	 
نمایش ریز گزارشات وابسته به مولفه های هر شاخص 	 
نمودار مقایسه ای  بر اساس عملکرد شاخص ها 	 
نمودار مقایسه ای  بر اساس درصد تحقق هدف  شاخص ها 	 
نمودار روند عملکرد شاخص طی سال جاری	 
نمودار روند درصد تحقق اهداف شاخص طی سال جاری	 
نمودار مقایسه ای  روند درصد تحقق هدف شاخص در دوره های مختلف طی سه سال گذشته	 
نمودار میله ای مقایسه ای  عملکرد شاخص طی چهار سال گذشته 	 
نمایش ریز گزارشات مولفه های شاخص های عملکردی 	 
نمایش گزارشات پارامتریک آماری 	 

قابلیت های اصلی صفحات داشبورد مدیریتی:

شرکت توزیع نیروی برق 

استان خراسان رضوی

معاونت منابع انسانی

معاونت برنامه ریزی ومهندسی

شهریور96



l بررسی روند استقرار سیستم
l تصمیم گیری در خصوص  اقدامات اساسی در حین استقرار داشبورد
l تصمیم گیری در خصوص توسعه داشبورد

گام های اجرای پروژه استقرارداشبورد مدیریتی:

l )برگزاری دوره معرفی سیستم داشبورد مدیریتی و اجماع در بکارگیری سیستم )ویژه مدیران شركت
l ) شناسایی شركت های مشاور معتبر و دارای صاحیت در اجرای پروژه )3شرکت مشاور
l )بررسی پیشنهادات مشاورین مختلف و درنهایت انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد.)طی برگزاری سه جلسه با حضورمدیران ارشدشرکت
l  )نهایی سازی گام های پروژه، دامنه استقرار داشبورد و انعقاد قرارداد.)طی برگزاری 4 جلسه با حضورمشاورمنتخب
l بررسی و برآورد نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری سیستم

نیازسنجی، تصمیم گیری وانتخاب مشاورجهت استقرارداشبورد مدیریتی
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36

7

2
شکل گیری کمیته راهبری داشبورد مدیریتی

)مدیرعامل،معاونین شرکت،مدیردفترتوسعه مدیریت وتحول اداری، مدیردفترفناوری اطالعات وارتباطات ومشاورپروژه( با هدف:

l  )تعیین وبررسی شاخص های پیشنهادی معاونت های تخصصی جهت درج درداشبورد مدیریتی)تعریف140شاخص
l  تصویب 45 شاخص در کمیته راهبری داشبورد
l  مکاتبه و دریافت اهداف و حدپذیرش شاخص ها تا سطح مدیریت های برق

تعیین و تصویب شاخص های داشبوردی

برقراری ارتباط با نرم افزارهای پایه

l برگزاری جلسات تحلیلی با واحدهای تخصصی جهت شناسایی و ارتباط نرم افزارهای پایه موجود با نرم افزار داشبورد
l  تعیین نحوه تهیه و گردش فرمهای الکترونیکی برای اندازه گیری شاخص های غیر سیستمی 
l از نرم افزارهای پایه بمنظور محاسبه شاخص ها در داشبورد view  ارائه درخواست و پیگیری دریافت
l صحت سنجی و تطابق اطاعات نرم افزار داشبورد  با نرم افزارهای پایه توسط واحدهای تخصصی
l پیگیری و برگزاری نشست های مشترک با شرکتهای نرم افزاری پایه، مشاور و واحد تخصصی تا تائید نهایی اطاعات

4

بهبود نرم افزار، طراحی صفحات و استقرار داشبورد

l تعیین شاخص های صفحات مدیران ستادی و مدیران برق شهرستان ها
l طراحی، تست و رفع اشکاالت بصورت مداوم تا تهیه نسخه نهایی صفحات
l )ایجاد دسترسی و ارائه  صفحات داشبورد مدیریتی مدیران ستادی و مدیران برق شهرستان ها )40صفحه

5
l تصویب نحوه و نوع نمایش اطاعات در داشبورد مدیریتی و نحوه گردش فرم های الکترونیکی در كمیته راهبری داشبورد
l  انتخاب نحوه نمایش گرافیکی داشبورد های هر حوزه  طی برگزاری جلسه با هر یک از معاونت های تخصصی 
l .بررسی نسخه اولیه نرم افزار و ارائه پیشنهادات اصاح/ بهبود آن مطابق نیازهای شرکت در چارچوب بستر فراهم شده
l طراحی، تست و رفع اشکاالت صفحات داشبورد بصورت مداوم تا تهیه نسخه نهایی
l طراحی و تست فرمهای دستی مربوط به شاخص های غیرمکانیزه تا جاری سازی نهایی
l )تکمیل اطاعات کاربران درنرم افزاروتهیه راهنمای کاربری نرم افزار)صفحات داشبورد ونحوه ورود اطاعات شاخص های غیرمکانیزه
l )ایجاد دسترسی و ارائه  صفحات داشبورد مدیریتی معاونین )7 صفحه

l افزایش تعداد شاخص ها
l استقرار داشبورد ارزیابی
l افزایش تعداد گزارشات پارامتریک مرتبط با هر یک ازشاخص ها

توسعه صفحات داشبورد 

برنامه های آتی)پس ازپایان پروژه(

نرم افزارمدیریت منابع وطرح ها 

نرم افزار121

نرم افزارجامع منابع انسانی

نرم افزار مدیریت شبکه

نرم افزارجامع بازرسی وکنترل لوازم اندازه گیری

نرم افزارایمنی

نرم افزارجامع خدمات مشترکین


