شرح يظایف مركس وًسازي ي تحًل اداري :

الف ـ مىطقي ومًدن اودازٌ يزارت از طریق:
 هٌْذسي هأهَسيتّب ٍ ٍظبيف ٍصاست ثوٌظَس هٌغمي ًوَدى اًذاصُ آى ٍ تؼييي حذٍد ٍظبيف اجشائي دٍلت ٍ هشدمثشاي تحمك اّذاف ٍصاست.
 ثشسسي اًذاصُ هغلَة ٍ هٌغمي ٍصاست ثب اػوبل سيبست ٍاگزاسي تػذيّبي التػبدي ،اجتوبػي ،خذهبتي ٍ ...ثِثخص غيشدٍلتي.
 يبفتي ساُ وبسّبي هٌبست ثشاي اًجبم ٍظبيف ،خذهبت ٍ هأهَسيتّبي ٍصاست ثِ سٍش غيشدٍلتي. اجشاي هفبد هَاد  90 ٍ 88لبًَى تٌظين ثخطي اص همشسات هبلي دٍلت ثشاسبس سٍضْبي تؼييي ضذُ ثشاي ٍاگزاسيتػذيّبي اجتوبػي ،فشٌّگي  ،خذهبتي ٍ سفبّي ٍصاست ثِ ثخص غيشدٍلتي ،ضْشداسيْب ،دّيبسيْب ٍ ًظبست ثش
اجشاي ايي هَاسد ٍ تْيِ گضاسضبت الصم ثشاي اسائِ ثِ هشاجغ ريشثظ.
 تذٍيي ثشًبهِ ًيشٍي اًسبًي دستگبُ دس چبسچَة ثشًبهِ جبهغ ًيشٍي اًسبًي دس ثخص دٍلتي. پيگيشي اّذاف ٍ ثشًبهِّبي هشتجظ ثب اًذاصُ دٍلت دس صهيٌِ ًيشٍي اًسبًي دس ثشًبهِّبي تَسؼِ. اًجبم ثشسسيّبي الصم ثِ هٌظَس ثْيٌِ سبصي سبختبس ،تشويت ٍ تَصيغ ًيشٍي اًسبًي ٍ اسائِ پيطٌْبدّبي الصم ثِهؼبًٍت تَسؼِ هذيشيت ٍ سشهبيِ اًسبًي سئيس جوَْس ٍ ستبد ثشًبهِسيضي تحَل اداسي .
 اًجبم ثشسسيّبي الصم ثِ هٌظَس وبسسٌجي ٍ ثشآٍسد ًيشٍي اًسبًي هَسد ًيبص ثب ّوىبسي ٍاحذ ريشثظ ٍ چگًَگيتأميي آى دس داخل ٍصاست .

ب ـ اصالح تشكيالت :
 ثشسسي ٍ اًجبم هغبلؼبت الصم ثِ هٌظَس اغالح سبختبس سبصهبًي ٍصاست ٍ هؤسسبت ٍ ضشوتّبي ٍاثستِ دس تغجيكثب ثشًبهِ ّبي والى ٍ هلي  ،سيبست ّب ،ضَاثظ ٍ همشسات هشثَط ٍ اسائِ پيطٌْبد دسخػَظ ادغبم ٍ اًحالل
ٍاحذّبي تبثؼِ ٍ ٍاثستِ غيش ضشٍس ٍ ٍاحدّبي استبًي ٍ ضْشستبًي.
 هغبلؼِ ٍ ثشسسي هستوش سبصهبى ٍ ٍظبيف ٍصاست ثِ هٌظَس تفىيه ٍ تمسين غحيح ٍظبيف هيبى ٍاحذّب ٍجلَگيشي اص تىشاس ٍ تذاخل ٍظبيف ٍ تؼذاد ٍ ػٌبٍيي پستّبي سبصهبًي هَسد ًيبص ٍ حزف هَاًغ ٍ ًبسسبئي ّبي
تطىيالتي .
 ثشسسي ٍ تْيِ ٍ تٌظين ًوَداس تطىيالتي  ،اّذاف  ،ضشح ٍظبيف ٍ سبصهبى تفػيلي ثب سػبيت ضَاثظ سبختبسسبصهبًي اثالغي اص سَي هؼبًٍت تَسؼِ هذيشيت ٍ سشهبيِ اًسبًي سئيس جوَْس ٍ اسائِ پيطٌْبدّبي الصم ٍ
هشالجت دس حسي اجشاي تطىيالت هػَة.
 ثشسسي پيطٌْبدّبي ٍاغلِ اص ٍاحذّبي هختلف ٍصاست دسخػَظ ايجبد ٍ حزف سغَح ٍ پستْبي سبصهبًي ٍتأهيي پستّبي سبصهبًي هَسد ًيبص ٍ اسائِ تغييشات تطىيالتي پيطٌْبدي ثِ هؼبًٍت تَسؼِ هذيشيت ٍ سشهبيِ
اًسبًي سئيس جوَْس.
 اًجبم اغالحبت سبختبسي دس ساستبي توشوض صدائي اص اداسُ اهَس ٍ صهيٌِ سبصي ثشاي تَسؼِ سبصهبًْبي غيشدٍلتي ٍتطىلّبي تخػػي ٍ سبصهبًْبي هحلي دس ساستبي تحمك ٍظبيف ٍصاست.
 -ثشسسي ٍ اػالم ًظش دسخػَظ لَاًيي ،آئيي ًبهِّب ،تػَيجٌبهِّب ٍ اسبسٌبهِّب اص ثؼذ تطىيالتي

ج ـ اصالح فرآیىدَا ي ريشُاي اوجام كار:

 ثشسسي ٍ اًجبم هغبلؼبت هستوش دسخػَظ ًبسسبئيّب ٍ هطىالت هشثَط ثِ سيستن ّب ،فشآيٌذّب ٍ سٍضْبياختػبغي هطتشن ٍ ػوَهي ٍ اسائِ ساٌّوبيي ٍ هطبٍسُ ٍ ثشًبهِسيضي ثشاي اغالح ٍ ثْسبصي آًْب ثب ّوىبسي
ٍاحذّبي ريشثظ .
 هغبلؼِ ،تْيِ ٍ تذٍيي فشمّب ٍ وٌتشل فشمّبي اداسي ،هبلي ٍ پطتيجبًي ٍ اختػبغي ٍ وذگزاسي ،اغالح ٍ ثٌْگبمسبصي آًْب .
 تؼييي ٍ پيطٌْبد اٍلَيت ّبي اغالح سٍضْب ،سٍيِ ّب ٍ فشآيٌذّبي اًجبم وبس دستگبُ ثِ ضَساي تحَل اداسيدسجْت استمبء ثْشٍُسي ،وبسآيي ٍ سضبيت اسثبة سجَع ٍ وبّص ّضيٌِّب.
 هٌْذسي هجذد ،تجضيِ ٍ تحليل ٍ عشاحي سيستنّب ٍ سٍضْبي اًجبم وبس . -تْيِ استبًذاسدّبي الصم ثشاي جب ٍ هىبى ٍ ًحَُ استمشاس ٍاحذّب .

د ـ فهآيري اطالعات :
 ساّجشي ًظبهْب ،فشآيٌذّبٍ الذاهبت هشثَط ثِ في آٍسي (اتَهبسيَى ) اداسي ٍصاست دسجْت ثْجَد ٍ وبسآهذيًظبهْبي هذيشيتي (تػوينسبصي ٍ تػوينگيشي ٍ ٍ )...افضايص لبثليت ٍصاست دسجْت اسائِ خذهبت گستشدُ ،سشيغ
ٍ هغوئي ٍ ثيٍلفِ ثِ هشاجؼبى ٍ تؼبهل ضبيستِتش ثِ هشدم ٍ ٍصاست.
 -اجشاي ثشًبهِّبي اثالغي هشاجغ ريشثظ ثشاي تحمك دٍلت الىتشًٍيه.

ر ـ تًسعٍ مدیریت ي امًر مدیران :
 اًجبم هغبلؼبت الصم ثِ هٌظَس استمشاس ًظبهْب ٍ سجهّبي هذيشيت ًَيي ثشاي اًجبم وبسآهذ ٍظبيف اغلي ٍصاست . هغبلؼِ ٍ ثشسسي هستوش دسخػَظ ًظبمّبي هذيشيتي دستگبُ (تػوينسبصي ،تػوين گيشي ً ،ظبست ٍ وٌتشل ،ّوبٌّگي ٍ. )...
 ثشسسي ،هغبلؼِ ،ثشًبهِسيضي ٍ اًجبم الذاهبت الصم دس صهيٌِ استمبء فشٌّگ ٍ فيآٍسي هذيشيت دس ٍصاست. استمشاس ًظبم هذيشيت ويفيت دس دستگبُ . ثشًبهِسيضي ٍ اًجبم الذاهبت الصم ثشاي ضبيستِ سبالسي دس اًتخبة هذيشاى ٍ وبسوٌبى . هغبلؼِ ٍ ثشسسي ثِ هٌظَس ثِ وبسگيشي سٍيىشدّب ٍ سٍضْبي ًَيي هذيشيت دس ٍصاست . هغبلؼِ ،ثشًبهِسيضي ٍ اًجبم الذاهبت الصم ثشاي ايجبد تَاصى هيبى فشٌّگ ،فيآٍسي ٍ هْبستْبي هذيشاى. اىجبم هغبلؼبت ،تٌظين عشحْب ٍ تْيِ ثشًبهِّبي هٌبست دسخػَظ حسي هذيشيت ٍ اهَس هذيشاى ٍصاست دسصهيٌِّبي اًتخبة ،اًتػبة ،استمبء ،تَسؼِ ،آهَصش ،ججشاى خذهت ٍ پبداشّب ،اسصيبثي ٍ تذاٍم خذهت آًبى .
 -ثشًبهِسيضي ٍ ًظبست ثش تؼييي ضبخعّبي اختػبغي ثشاي اسصيبثي ػولىشد ٍاحذّبي سبصهبًي ٍصاست.

َ ـ آمًزش ي بُسازي ويريي اوساوي :
ً -يبصسٌجي آهَصش وبسوٌبى ٍ هذيشاى ٍصاست ٍ پيگيشي هستوش جْت تأهيي ًيبصّبي آهَصضي وبسوٌبى ٍ هذيشاى.

ي ـ بُگسیىي :
 ثشًبهِسيضي ٍ ًظبست ثش عشاحي ٍ اجشاي آصهًَْبي تخػػي استخذاهي . تجضيِ ٍ تحليل آصهًَْبي تخػػي استخذاهي ثِ هٌظَس تؼييي اثشثخطي آًْب ٍ اسائِ گضاسضْبي الصم ثِ هؼبًٍتتَسؼِ هذيشيت ٍ سشهبيِ اًسبًي سئيس جوَْس.
-

ز ـ ارزشيابي :
 اًجبم ثشسسيّبي الصم دس صهيٌِ هؼيبسّب ،ضبخعّب ٍ سٍضْبي اسصضيبثي وبسوٌبى ٍصاست. سٌجص سغح اًگيضش وبسوٌبى ٍ ثشًبهِ سيضي الصم ثشاي استمبء آى. ثشسسي ٍ پيطٌْبد عشحْبي اسصضيبثي ٍ تطَيك وبسوٌبى ٍصاست. ثشسسي دس صهيٌِ هَاًغ ٍ هطىالت اجشايي ٍ اثشثخص ثشًبهِّبي اسصضيبثي وبسوٌبى . -اًجبم الذاهبت الصم ثشاي ايجبد فشٌّگ اسصضيبثي وبسوٌبى ٍصاست.

ح ـ مدیریت اخالقي ي تكریم مردم :
 ثشسسي ثِ هٌظَس تذٍيي اغَل ٍ تْيِ ًظبم اخاللي حبون ثش الذاهبت ٍ اسائِ خذهبت ٍصاست (هٌطَس اخالليسبصهبى) ٍ تشٍيج ٍ تطشيح آى ثشاي وبسوٌبى.
 ثشسسي ٍ پيگيشي اهَس هشثَط ثِ تىشين هشدم ٍ هشاجؼيي ٍصاست ٍ سػبيت حمَق ضْشًٍذي آًبى. تْيِ ثشًبهِ ٍ ًظشسٌجي اص اسثبة سجَع دسخػَظ ًحَُ اسائِ خذمات . تْيِ عشحْبي الصم دس صهيٌِ تبثيشگزاسي سفتبس ٍ ًحَُ ثشخَسد وبسوٌبى سبصهبى ثب اسثبة سجَع ثش سشًَضت ٍحمَق استخذاهي آًبى.

ط ـ بُرٌيري :
 ضٌبخت هيضاى ثْشٍُسي هٌبثغ ضبهل هٌبثغ اًسبًي ،هٌبثغ فيضيىي ،هٌبثغ هبلي ٍ  ...دس سبصهبى . ثشسسي ػلل پبئيي ثَدى ثْشٍُسي هٌبثغ ٍ آسيتضٌبسي آى. اسائِ ووىْبي فىشي ٍ تخػػي الصم ثِ ٍصاست دس صهيٌِ دسن ٍ اجشاي هؤثش خظ هطيّب ٍ سيبستّبي دٍلتدسخػَظ افضايص سغح ثْشٍُسي.
 اًجبم هغبلؼبت ٍ ثشسسيّبي الصم ثِ هٌظَس استمشاس چشخِ هذيشيت ثْشٍُسي دس ٍصاست ٍ اسصيبثي هستوش چگًَگيٍ ػولىشد چشخِ ٍ اسائِ ساُحلّبي اغالحي .

 تْيِ ثشًبهِّبي الصم دسخػَظ ايجبد تَسؼِ ٍ تشٍيج فشٌّگ ثْشٍُسي دس ٍصاست ٍ استفبدُ ٍ هػش ف ثْيٌِ ٍهؤثش هٌبثغ (اًسبًي ،صهبًي ،هبلي ،فيضيىي ،اعالػبتي ٍ )...دس ٍصاست.
 تالش دس صهيٌِ اًتمبل تجشثيبت هؤثش دس صهيٌِ هذيشيت ثْشٍُسي ثِ ٍصاست ٍ ثشخَسداسي ٍصاست اص الگَّبي هَفكدس صهيٌِ استمبء سغح ثْشٍُسي.
 -جوؼجٌذي ٍتْيِ ٍ اسائِ گضاسشّبي ًَثِاي اص چگًَگي ٍضؼيت ثْشٍُسي ٍصاست ثشاي اًؼىبس ثِ هشاجغ ريشثظ.

ي ـ راَبري تحًّل سازماوي:
ٍ ثبٍس ثشاي تحَل ٍ دگشگًَي دس اثؼبد هذيشيتي ٍ سبصهبًي

 ثشًبهِ سيضي جبهغ ثِ هٌظَس ايجبد ػضمٍصاست.
 ثستشسبصي ،تَاًوٌذسبصي ٍ ايجبد فضبي تشغيجي ٍ تجليغي هٌبست دس سغح وطَس ثشاي تحمك ػولي اهش تحَّلهشتجظ ثب ٍظبيف ٍصاست.
 اًجبم هغبلؼِ ٍ ثشًبهِسيضي جبهغ ثِ هٌظَس ايجبد ػضم هلي ،هذيشيت تطىلّبي ساّجشي وٌٌذُ اهش تحَل سبصهبًيدس ٍصاست ،تَسؼِ ٍ تشٍيج هفبّين تحَل ٍ اًجبم فؼبليتْبي ستبدي ٍ پطتيجبًي هشثَط.
 هغبلؼِ ،ثشآٍسد ٍ پيطٌْبد ثَدجِ  ،اػتجبسات ٍ هٌبثغ هَسد ًيبص عشاحي ٍ ثشًبهِّبي ًَسبصي ٍ ايجبد تحَل سبصهبًيٍ تَسؼِ ٍ ثْشُگيشي اص فٌبٍسي اعالػبت ٍاداسي ٍصاست ثِ هشاجغ ريشثظ.
 ًظاست ٍ پيگيشي اجشاي هػَثبت ٍ ثخطٌبهِّبئي وِ دس ساستبي ايجبد تحَّل سبصهبًي ثِ تػَيت هشاجغ ريشثظسسيذُ ٍ اثالؽ گشديذُ است.

