ّلتی ُوَ چیض دس حال تغیش است تضسگتشیي خغش هتْجَ
فشد یا ساصهاًی است کَ دگشگًْی سا ًفِوذ ّ یا
هتؼػثاًَ تش سّضِای کٌَِ ّ ًاکاسآهذ اسشاس ّسصد

جؼفش ػسگشی
ضشکت خذهات آهاسی ّ پژُّطی ضاخع ًگاس

خغش پیطیٌَ ای دیشپای تَ تلٌذای تاسیخ خلمت اًساى داسد
ّ اًساى اص صهاًی کَ پا تَ ػشغَ ّجْد گزاضتَ خغش تا
ّی هتْلذ ضذٍ ّ پیْستَ ُستی اّ سا تِذیذ هی کٌذ.
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سیسک احتوال پٌِاى دس صهیٌَ تشّص ّلایؼی است کَ هی

تا تکاهل سّاتظ اجتواػی ّ گستشش فؼالیتِای غٌؼتی،

تْاًذ فشغتِای کسة هْفمیت ّ یا تِذیذُای ضکست سا

احتوال تَ ّلْع پیْستي خغشُای جذیذ ّ خغشات

فشاُن ًوایذ.

لثلی تیطتش ضذٍ است

احتوال صیاى حاغل اص ّلْع یک خغش ّ یا اًجام یک کاس

هذیشیت سیسک ،ضاخَ ای اص هذیشیت است کَ ضیٍْ ُای

سیسکّ ،جَ هطتشک توام فؼالیتِا دس رات تػوین

سّیاسّیی تا سیسک ُا سا تَ گًَْ ای ػلوی ّ ضاتغَ

گیشیِایی است کَ اًساى ّ یا یک ساصهاى دس دّسٍ

هٌذ تَ اضخاظ ّ هذیشاى تٌگاُِای تاصسگاًی ،غٌؼتی،

فؼالیت خْد اتخار هی کٌذ

تْلیذی ّ اداسی اسایَ هی دُذ ّ اداسٍ کشدى سیسک ُا
سا هوکي هی ساصد.
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ّاژگاى کلیذی ّ هِن سیسک:

هذیشیت سیسک دس تالش است پاسخِای هٌاسثی تَ

سْاالت صیش اسایَ کٌذ:

ًاهؼلْم تْدى،تشدیذ ،ػذم اعویٌاى ،هاُیت اسیة سساًی،
* چَ حْادحی سّی خْاُذ داد؟

صیاى تْدى
که فردا چه بازی کند روزگار

نداند به جس ذات پروردگار

(فردوسی)

ػذم اعویٌاى تاػج تحویل ُضیٌَ ُای احتوالی ّ هحذّدیت
تػوین گیشی تشای ساصهاى هی ضْد.

* ًضّل سغح تاصدُی سشهایَ ّ کٌذ ضذى فشایٌذ کاس

* ایي حْادث چَ احاسی تَ تاس خْاُذ آّسد؟
* آحاس صیاًثاس احتوالی چَ خْاُذ تْد؟
* تشای کاُص صیاى ُا چَ تایذ کشد؟

ُشچَ فشد ّ ساصهاى اص تذتیش ّ تْاًوٌذی تیطتشی دس
پیص تیٌی آیٌذٍ تشخْسداس تاضذ تا خغش کوتشی سّتشّ
هی ضْد.

* تحویل ُضیٌَ ُای اضافی
* افضایص دسجَ سیسک گشیضی
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احتوال هشتْط تَ یک حادحَ هؼیي ًسثی تْدٍ ّ تیي غفش

ٌُش هذیشیت سیسک تشسسی ّ کطف ػْاهل پٌِاى خغشصا

ّ یک دس ًْساى است اگش غفش تاضذ حادحَ سّی ًوی

تشای فشد یا ساصهاى است دس ضشایغی کَ احتوال ّلْع

دُذ ّ اگش یک تاضذ ّلْع آى حتوی است.

حادحَ  50دسغذ تاضذ ،اّج ٌُش هذیشیت سیسک تجلی
هی ًوایذ.

ػْاهل هْحش دس ّاکٌص تَ سیسک:

عثمَ تٌذی سیسک:

پیص تیٌی ،پیص گیشی ّ هماتلَ تا سیسک اص اُذاف هذیشیت

 -1خاسج اص کٌتشل (سشًْضت ّ تمذیش)

سیسک است.

 -2سیسک ُای التػادی (ضْسش ،جٌگ ّ )...

 -1ػذم اعویٌاى

 -3سیسک ُای هذیشیتی (سْء تذتیش هذیشاى)

ّ -2ضؼیت هالی ّ التػادی

 -4سیسک ُای عثیؼی (صلضلَ ،سیل ّ )...

 -3ضذت سیسک (هِواى تا سَ سّص ػضیش است)
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هذیشیت سیسک ،تشًاهَ سیضی ،ساصهاًذُی ،اجشا،
ُواٌُگی ّ ًظاست ّ کٌتشل تش هْضْع سیسک است
هذیشیت سیسک ،ساصهاى سا لادس هی ساصد تا تا ُضیٌَ ّ
هٌاتغ کوتشی سیسک ُای تِذیذ کٌٌذٍ ساصهاى سا اداسٍ
ًوایذ.

ساُثشدُای هذیشیت سیسک
 -1کوک تَ تحمك اُذاف ساصهاى
 -2ایجاد اسصش دس ساصهاى
 -3کوک تَ استمای تِشٍ ّسی
 -4هطاسکت دس فشایٌذ تػوین گیشی ساصهاى
 -5کوک تَ تشسین چِشٍ ّالؼی ػذم تغثیك ُا
 -6کوک تَ تْهی ساصی تػوین گیشی هثتٌی تش سیسک
 -7کوک تَ ایجاد تِثْد هستوش

ػْاهل هْحش دس ّاکٌص تَ سیسک:
 -4ضخػیت ّ هْفمیت اجتواػی
هفشهای کاسی تذاى کاسگش کض آى کاس ًتْاًذ آیذ تَ دس (سؼذی)
ًخْاُی کَ ضایغ کٌی سّصگاس تَ ًاکاس دیذٍ هفشهای کاس (فشدّسی)
 -5سي (آًچَ کَ دس آییٌَ جْاى تیٌذ پیش دس خطت خام آى تیٌذ)

 -6جٌسیت
 -7هطاسکت اجتواػی (کاس گشُّی)

هذیشیت سیسک ،تکٌیکی تشای تجضیَ ّ تحلیل پیْستَ
دیشّص ّ اهشّص ّ تشًاهَ سیضی فشدا دس جِت تشسسی،
ضٌاسایی ّ اسصیاتی ّ کٌتشل سیسک ُای تالمٍْ فشاسّی
ساصهاى است.

چَ خْاُذ ضذ؟

چَ تایذ کشد؟
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تَاًوٌذػبصی:هفَْم تَاًوٌذسبسی ًیزٍی اًسبًی


تغییش دس ًگشؽ افشاد ٍ لضبٍت آًْب دس ساثطِ ثب هؼبئل هختلف فشدی ٍ ػبصهبًی اػت ٍ ثبػث ثِ
ٍجَد آهذى ایي ثبٍس هی ؿَد کِ آصادی ٍ اختیبس هی تَاًذ هٌبثغ هطوئٌی ثشای تَاًب ؿذى
ثبؿذ.



تمَیت ػمبیذ کبسکٌبى ٍ ایجبد اػتوبد ثِ ًفغ دس آًبى دس هَسد خَدؿبى ٍ تالؽ دس جْت
کبسایی ٍ اثشثخـی (ثْشُ ٍسی) فؼبلیتْبی ػبصهبى اػت.



تمَیت داًؾ ٍ ایجبد هْبست کبسکٌبى ٍ تالؽ ثشای کبسثؼت آى دس جْت کبسایی ٍ اثش ثخـی
(ثْشُ ٍسی) فؼبلیتْبی ػبصهبى هی ثبؿذ.

هفَْم فزٌّگ ًبهِ ای تَاًوٌذسبسی:

«قذرتوٌذ ضذى ،هجَس دادى ،قذرت بخطیذى ،تَاًب ضذى»
هفَْم فزدی تَاًوٌذسبسی:

«اعطبی قذرت ٍ آسادی عول بزای ادارُ خَد»
هفَْم سبسهبًی تَاًوٌذسبسی:

«طزاحی سبختبر سبسهبى بِ گًَِ ای کِ در آى افزاد
بتَاًٌذ ضوي کٌتزل خَد ،آهبدگی پذیزش هسئَلیت
ّبی بیطتز را جْت تحقق اّذاف سبسهبى کسب کٌٌذ.

پیـیٌِ تَاًوٌذػبصی
 پیؾ اص آًکِ «تَاًوٌذػبصی» دس هذیشیت سایج گشدد ،ایي اصطالح
دس سؿتِ ّبی ػلَم ػیبػی ،ػلَم اجتوبػیً ،ظشیِ ّبی فویٌیؼتی
ٍ ّوچٌیي دس کوکْبی ثِ کـَسّبی جْبى ػَم هَسد اػتفبدُ لشاس
هی گشفت.
 دس هذیشیت ػبثمِ اػتفبدُ اص اصطالح تَاًوٌذػبصی ثِ دهَکشاػی
صٌؼتی ٍ دخبلت دادى کبسکٌبى دس تصوین گیشی ّبی ػبصهبى تحت
ػٌبٍیي هختلف تین ػبصی ،هـبسکت ٍ هذیشیت کیفیت جبهغ ثشهی
گشدد.
 اهشٍصُ تَجِ ثِ ایذُ کبسگشاى داًـی دس ػبصهبى ّب ٍ اّویت
ػشهبیِ ّبی ًبهـَْد ٍ تَلیذ هضیت سلبثتی کـَسّب اص سّگزس
ایذُ ،ؿتبة تَجِ ثِ تَاًوٌذ ػبصی کبسکٌبى دس حَصُ ّبی
هذیشیتی سا افضایؾ دادُ اػت.

هفَْم تَاًوٌذسبسی ًیزٍی اًسبًی


تَاًوٌذؿذى یؼٌی هتوبیل ؿذى ثِ تجشثِ خَدکٌتشلی ،خَد اّویت دادى ٍ احؼبع داؿتي
اختیبس ٍ آصادی ػول؛



تَاًوٌذؿذى تَصیغ لذست ثیي افشاد ًیؼت؛ فشآیٌذی اػت کِ ثِ ٍاػطِ آى لذست ًؼجی افشاد
افضایؾ یبفتِ ٍ یب لذست جذیذی ثشای ػبصهبى ایجبد هی ؿَد .ثِ ػجبست دیگش افشاد ثِ ٍاػطِ
داًؾ ٍ هْبست ٍ اًگیضُ خَد صبحت لذست ّؼتٌذ ٍ دس ٍالغ تَاًوٌذػبصی آصاد کشدى ایي
لذست اػت.



تَاًوٌذػبصی کبسکٌبى ثِ توبهی فؼبلیت ّبی آهَصؿی ٍ تَػؼِ ای اطالق هی ؿَد کِ اص یك
ػَ ػَاهل استجبطی هبًٌذ لذست ًفَر دس دیگشاى ،تَاى پزیشؽ تفَیض اختیبس ٍ خَد ساّجشی سا
دس کبسهٌذاى ٍ هذیشاى استمبء هی ثخـذ ٍ اص ػَی دیگش ػَاهل اًگیضؿی هبًٌذ اًگیضُ ٍ تَاى
اًجبم ٍظبیف ٍ ًمـْبی هحَلِ سا دس آًبى افضایؾ هی دّذ.
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پیـیٌِ تَاًوٌذػبصی در ایزاى
 در بزًبهِ دٍم تَسعِ ،سیبستْبیی در سهیٌِ افشایص بْزُ ٍری ٍ
تزبیت ًیزٍی اًسبًی بخص دٍلتی تذٍیي گزدیذ.
 در بزًبهِ سَم تَسعِ ،تَاًوٌذسبسی اس طزیق احکبهی در قبًَى بب
راّکبر آهَسش کبرکٌبى هَرد تَجِ قزار گزفت.
 در بزًبهِ چْبرم تَسعِ بب طزح اقتصبد داًبیی هحَری دیذگبّْبی
تبسُ ای در اهز ًَسبسی ٍ تحَل در ًظبم اداری هطزح ضذ .عالٍُ بز
آى در حَسُ آهَسش کبرکٌبى بزای تَاًوٌذ سبسی احکبم بزًبهِ
سَم بِ ًَعی تٌفیذ ضذ.
ً قطِ عطف بزًبهِ ّبی تَاًوٌذسبسی در بخص دٍلت ،لبًَى
هذیشیت خذهبت کـَسی است .هبدُ  62ایي قبًَى بِ صزاحت در
ایي خصَظ حکن دارد.

پیـیٌِ تَاًوٌذػبصی در ایزاى
 دس ًظبم اداسی ایشاى هَضَع تَاًوٌذػبصی کبسکٌبى ّوَاسُ
دس ػیبػتْب ٍ ثشًبهِ ّبی تَػؼِ التصبدی ،اجتوبیی ٍفشٌّگی
ٍ ثشًبهِ ّبی تحَل دس ًظبم اداسی هطشح ثَدُ اػت.
ّشچٌذ کبسثؼت ایي ٍاطُ ثِ لبًَى هذیشیت خذهبت کـَسی
ثشهی گشدد.

 بزًبهِ اٍل تَسعِ ،طزح ّبیی را بزای اصالح تطکیالت ٍ
سبسهبًذّی ،بْبَد ٍ ارتقبی ٍضعیت ًیزٍی اًسبًی ،اصالح ٍ
ببسًگزی ًظبم ّب ٍ رٍضْب ارائِ ًوَدُ است .در ّویي راستب ٍ
بزای افشایص بْزُ ٍری ،سبسهبى هلی بْزُ ٍری ایزاى در
سبل  1371تطکیل ضذ.

پٌذاؿتْبیی اص تَاًوٌذػبصی
تَاًوٌذػبصی ثِ هثبثِ اثضاس

تَاًوٌذػبصی ثِ هثبثِ تکٌیك

تؼبسیف تؼبّلی

تَاًوٌذػبصی ثِ هثبثِ سٍؽ

تَاًوٌذػبصی ثِ هثبثِ فشآیٌذ
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هفَْم تَاًوٌذػبصی ثب ًگشؽ فشایٌذی
Experienceتجزبِ
اس جٌس سهبى است بِ هعٌبی طَل دٍرُ ای کِ فزد یک فعبلیت
هعیي را اًجبم هی دّذ.
Skillهْبرت
اس جٌس تَاًبیی است یعٌی فزد تَاًبیی بِ کبرگیزی داًص کسب
ضذُ را دارد.
Trainingآهَسش
سبس ٍ کبری کِ راّکبرّبی ببلقَُ حزفِ ای را ارائِ هی کٌذ.

* هفَْم هکبًیکی تَاًوٌذػبصی
(ًگشؽ خطی )
تَاًوٌذػبصی دس ایي هفَْم هتشادف تفَیض لذست تصوین
گیشی ثِ سدُ ّبی پبییي تش ػبصهبى گشفتِ هی ؿَد.
تَاًوٌذػبصی یؼٌی:

« فشآیٌذ ٍاگزاسی هؼئَلیت ثِ پبییي تشیي ػطَح ػبصهبى
ثگًَِای کِ ثتَاى اص داًبیی ،هْبست ،تجشثِ ٍ اًگیضُ آًبى
ثشای پیـشفت اّذاف ػبصهبى هذد گشفت».
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خالصِ رٍیکزدّبی تَاًوٌذسبسی
سٍیکشد

ّذف

ساّجشد

اًگیشضی

افشایص اًگیشش در کبرهٌذاى

احسبس خَد کبرآهذی

ارتببطی

قذرتوٌذ کزدى کبرهٌذاى

تفَیض قذرت بِ سیزدستبى

ضٌبختی

احسبس ضبیستگی
احسبس هعٌبداری
افشایص اًگیشش درًٍی کبرهٌذاى احسبس هَثز بَدى
احسبس خَدهختبری
احسبس اعتوبد

هتغیشّبی ػلی

هتغیشّبی ٍاثؼتِ (ثبصدُ)

هتغیشّبی ٍاػطِ

 تحصیالت
 داًؾ ،هْبست

 تؼْین اطالػبت

 تؼلك ػبصهبًی
ًَ آٍسی ٍ خاللیت

ً گشؽ ثِ کبس ٍ کبسهٌذاى

 هشصّبی تصوین گیشی

 تجشثِ

 تین ّبی کبسی خَد ساّجش

 توشکض -ػذم توشکض

 سٍاثط کبس

 هٌبثغ (ػخت افضاسی ٍ
ًشم افضاسی)

 فشآیٌذّبی ػول
 ؿبخصْبی ػولکشد

 کیفیت خذهبت
 کبسایی ٍ اثشثخـی
فؼبلیتْب
 ثْشُ ٍسی ػبصهبى

دالیل ٍ الضاهبت تَاًوٌذػبصی
 -1 افضایؾ سلبثت جْبًی
 -2 ضشٍست اًؼطبف پزیشی ػبصهبًْب
 -3 اثشات تغییشات فٌبٍسی ثش هحیط کبس
 -4 هَفمیت ثشًبهِ ّبی هذیشیت کیفیت جبهغ

1950

ًْضت رٍابط اًسبًی

رفتبر دٍستبًِ در قببل کبرهٌذاى

1960

آهَسش حسبسیت

حسبسیت ًسبت بِ ًیبسّب ٍ اًگیشُ ّبی
کبرکٌبى

هذیزیت هطبرکتی

درگیزکزدى کبرکٌبى در تصوین گیزی ّب

1980

هذیزیت کیفیت جبهع
TQM

تطکیل تین ّبی کبری ٍ تبکیذ بز کبر
گزٍّی

1990

تَاًوٌذسبسی

بِ فعلیت درآٍردى ًیزٍّبی ببلقَُ
کبرکٌبى

2010

تَسعِ هٌببع
اًسبًی

ارتقبی سزهبیِ اًسبًی سبسهبى

1970

ً -5 یبص ثِ کبسکٌبى ثب هْبست ثبال
 -6 ضشٍست پبػخگَیی ػشیغ ثِ ًیبصّبی هـتشیبى ٍ تمبضب ثشای استمبی کیفیت
ٍ -7ضشٍست تَجِ ثِ ثْشُ ٍسی ػبصهبًْب ثب دس ًظش گشفتي ًمؾ ػشهبیِ
اًؼبًی ثِ ػٌَاى یکی اص ػَاهل اػتشاتظیك دس ػبصهبى
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ثخؾ ػَم -ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًؼبًی
ػبصهبى

ّذف غبیی تَاًوٌذ سبسی در سبسهبى ّب:
هدف غایی فرایند توانمندسازی کارکنان ،افسایش بهره
وری و ایجاد قدرت و مسیت رقابتی در سازمانها می باشد.

چشخَ هذیشیت تِشٍ ّسی

تِشٍ ّسی یؼٌی:
تعییي ٍ اًذازُ گیری
بْرُ ٍری

تجسیِ ٍ تحلیل
تغیرات بْرُ ٍری

باًک اطالعات
بْرُ ٍری

اجرای برًاهِ ّای
بْبَد

•

اًجام کاس دسست تَ سّش غحیح

•

کاسایی تَ اضافَ احشتخطی دس اًجام فؼالیتِا

•

تْلیذات کاالُا ّ خذهات تیطتش تا هٌاتغ هػشفی کوتش

برًاهِ ریسی بْبَد
بْرُ ٍری
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سزهبیِ در گذضتِ ٍ حبل
سزهبیِ اًسبًی :دارایی ارسضوٌذ ٍ ارسش آفزیي
اوسان بٍ عىًان كليدي تزيه عىصز ي
مىبع ساسمان شىاختٍ مي شًد كٍ
بزخي اس آن با وام دارايي مىحصز بٍ
فزد ساسمان يا سالح استزاتژيك ايجاد
مشيت رلابتي ياد مي كىىد
42

 در گذشتٍ ،كارخاوٍ ،ماشيه آالت،
مًجًديُا ي مىابع مادي ي طبيعي سزمايٍ
يك ساسمان محسًب مي شد.
 امزيسٌ مىظًر اس سزمايٍ ساسمان،
دستزسي ساسمان بٍ داوش ي تًان
بكارگيزي اوساوُاي تًاوا ،ماَز ،مستعد ي
با اوگيشٌ است كٍ تمام تًان خًد را در
جُت وًآيري ي تحمك اَداف ساسمان
صزف كىىد.
41

هحَس تغییش جْبى آیٌذُ
ثخؾ چْبسم – ًمؾ هذیشیت سیؼك ثشای استمبی
ثْشُ ٍسی هٌبثغ اًؼبًی
1978

دس ػبصهبًْبی دٍلتی ایشاى
1997

(ًتیجِ گیشی همبلِ)
1999
2007
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ًظام اداسی ایشاى دس یک ًگاٍ
1200000
1000000

ضرح

جوع

کوتر از
دیپلن

دیپلن ٍ
فَق دیپلن

لیساًس

فَق
لیساًس

دکتری

تعذاد

2164908

155223

757926

1031518

148309

71932

800000
600000
400000

درصذ

100.0

7.2

35.0

47.6

6.9

3.3

200000
0
دک تری

فوق لی سانس

لی سانس

دی پل م و فوق دی پل م

کم تر از دی پل م

ّیژگیِای هِن ًظام اداسی ایشاى

ّیژگیِای هِن ًظام اداسی ایشاى

 -6تْدجَ ًاهتٌاسة تا خشّجیِا

 -1تؼذاد کاسکٌاى صیاد

 -7هػاسف اًشژی فشاّاى

 -2کْتاٍ تْدى ػوش هذیشیت

 -8تشّى سپاسی ًاکاهل

 -3عْالًی تْدى فشایٌذُای اًجام کاس

ّ -9جْد اًْاع سیسکِای هذیشیت ًطذٍ دس ساصهاى

 -4عْالًی تْدى ساػات کاس (ّ اضافَ کاس !)

.... ّ -10

 -5سضایت کوتش استاب سجْع ،هذیشاى ّ کاسکٌاى ّ دّلت
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ساتغَ سیسک ،تْاًوٌذساصی کاسکٌاى ّ تِشٍ ّسی
ًیشّی اًساًی
کن

خٌثی

ًاهطلَب

فضای هساػذ تشای استمای تِشٍ ّسی ساصهاى
تْاًوٌذ ساصی
کاسکٌاى

کن

بْرُ ٍری
ًیرٍی اًساًی

تَاًوٌذ
سازی
زیاد

هطلَب

چالص
زیاد

زیاد

کن

هذیشیت
سیسک

تِشٍ ّسی
ًیشّی
اًساًی

ریسک

هػادیمی اص اًْاع سیسک هْجْد دس ساصهاًِای دّلتی (تی احش کٌٌذٍ
تْاًوٌذساصی کاسکٌاى ّ کاُص دٌُذٍ)

هػادیمی اص اًْاع سیسک هْجْد دس ساصهاًِای دّلتی (تی احش کٌٌذٍ
تْاًوٌذساصی کاسکٌاى ّ کاُص دٌُذٍ)

 -6هطخع ًثْدى هاهْسیت ،اُذاف ّ ّظایف ساصهاى

ػْاهل داخل ساصهاى:

 -7هغلغ ًثْدى هذیشاى ّ کاسکٌاى ساصهاى اص استشاتژیِای ساصهاى

 -1عْالًی تْدى صهاى تیي ضایؼات تا اخثاس ّالؼی (ضؼف اعالع سساًی)

 -8تکاسگیشی هذیشیت استثذادی ّ تذّى هطاسکت کاسکٌاى دس تشخی هْاسد

 -2هٌغمی ّ ُذفوٌذ ًثْدى ًظام پشداختِا

 -9ػذم اًغثاق هطخػات ضغل ّ ضاغل

 -3تثؼیض ّ پاستی تاصی دس اًتػاتات هذیشیتی

 -10فمذاى ًظام ًظاست ّ اسصیاتی ػولکشد کاسکٌاى ّ هذیشاى ّ فؼالیتِا

 -4جاسی ًثْدى ًظام ضایستَ ساالسی کاهل
 -5تغییشات پیص تیٌی ًطذٍ دس اُذاف ّ ّظایف
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هػادیمی اص اًْاع سیسک هْجْد دس ساصهاًِای دّلتی (تی احش کٌٌذٍ
تْاًوٌذساصی کاسکٌاى ّ کاُص دٌُذٍ)

هػادیمی اص اًْاع سیسک هْجْد دس ساصهاًِای دّلتی (تی احش کٌٌذٍ
تْاًوٌذساصی کاسکٌاى ّ کاُص دٌُذٍ)

 -6ضواًت اجشا ًذاضتي تشًاهَ ُای هػْب ساصهاًِا

ػْاهل خاسج ساصهاى:

 -7عْالًی ضذى هزاکشات ! 1+5

 -1فساد ًظام اداسی
 -2فساد التػادی ّ تاًکی

 -8تؼاهل ًاکافی تا دًیای خاسج

 -3تغییشات سشیغ هذیشیتی (پاییي تْدى ػوش هذیشیت)

 -9دّلتی تْدى اجشای فؼالیتِای تػذیگشی
 -10عْالًی ضذى تحمك تشًاهَ دّلت الکتشًّیک

 -4تغییش هشتة ّ پیص تیٌی ًطذٍ لْاًیي ّ همشسات
 -5ضؼف ًظاست ّ تاصسسی ّ هْسدی ػول کشدى آًِا

هسیش ّ تستش ضکل گیشی ّ تحمك تِشٍ ّسی ًیشّی اًساًی دس ساصهاى

اداهَ هسیش ّ تستش ضکل گیشی ّ تحمك تِشٍ ّسی ًیشّی اًساًی دس ساصهاى
A

اهَزش

اًگیسش
تَاًوٌذ ضذى
کارکٌاى (بالفعل)
اًجام کارّای درست
(اثربخطی)

تبذیل آهَزش
بِ هْارت
اًجام کارّا بِ رٍش
درست (کارایی)

تَاًوٌذ ضذى
بالقَُ کارکٌاى

کاّص اًَاع ریسک در
سازهاى (هذیریت ریسک)

ٍجَد فضای هساعذ در سازهاى

افسایص بْرُ ٍری ًیرٍی
اًساًی
افسایص بْرُ ٍری کل
تحقك اّذاف ٍ برًاهِ ّا

ساختار ي
فزايىدَا

مديزيت
علمي ي
َدفمىد

لًاويه ي
ممزرات

وظام
پزداختُا

فىايري
اطالعات

شفافيت
پاسخ
گًيي

شايسٍ
ساالري ي
كارآفزيىي

ارسيابي
عملكزد ي
تشًيك ي
تىبيٍ

تعُد
ساسماوي ي
تزجيح
مىافع
ساسماوي
بٍ مىافع
فزدي

رعايت
اخالق كار

بكارگيزي
سيستمُا
ي
مديزيت

سايز
عًامل
مساعد

A
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عشاحی ّ تذّیي تشًاهَ ضطن تْسؼَ ( )1395 -99دس دّلت تذتیش ّ اهیذ،
فشغت هغتٌوی است کَ:

تْاًوٌذساصی کاسکٌاى ساصهاًِای دّلتی هی تْاًذ

ً -1ظام اداسی کطْس تا سّیکشد هٌِذسی هجذد ( )BPRاص تحْل اساسی
تشخْسداس ضْد.
 -2تْاًوٌذ ساصی کاسکٌاى ّ ًظام ّالؼی ضایستَ ساالسی دس ًظام اداسی
کطْس جاسی ضْد
 -3سّیکشد استمای تِشٍ ّسی دس ًظام اداسی ّ دس کلیَ تخطِای التػادی
کطْس هحْس اغلی لشاس گیشد.

هْجة استمای تِشٍ ّسی ًیشّی اًساًی تطْد اگش

سیسک ُای فشاّاى داخل ّ تیشّى ساصهاى تا
هذیشیت سیسک تَ حذالل تشسذ

جعفر عسگری -هطاٍر بْرُ ٍری
Asgari . Jafar @ yahoo.com

09123408102
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