فلسفِ ٍجَدي تطكيالت ٍ ضشٍست ساصهاًذّی دس ساصهاى

سياست ّا
-

جلَگيشي اص كوی تطكيالت ،كاّص تصذي ّا ٍ ٍاگزاسي فعاليت ّاي غيش حاكويتی ضْشداسي بِ بخص غيشدٍلتی .

-

كاّص سطَح ساصهاًی ( سلسلِ هشاتب اداسي ) بِ هٌظَس تسْيل دساهش تصوين گيشي.

-

تجويع ٍاحذ ّاي ساصهاًی ٍكاّص تعذاد پستْاي هذيشيتی.

-

حزف ٍاحذّاي غيشضشٍسي اصساختاس تطكيالتی.

-

ٍاگزاسي اهَسعوَهی ٍخذهاتی بِ بخص غيش دٍلتی ٍحزف پستْاي هشبَط بِ فعاليت هزكَس .
عذم افضايص پستْاي ساصهاًی

استشاتژيْاي تطكيالت

-

هشتفع ًوَدى ّوپَضاًی  ،تذاخل ٍظايف ٍ اختياسات دس ساصهاًْا ٍ بخطْاي هختلف ضْشداسي.

-

حفظ ٍ كٌتشل سمف ساصهاًی ٍ تعييي ٍ بشآٍسد اًذاصُ پستْا بشهبٌاي كاسسٌجی ٍ استاًذاسدّا.

-

هْاس سضذ غيش هٌطمی پايِ پستْاي ضْشداسي اص طشيك تعبيِ هكاًيضم ّاي كٌتشلی ٍ اصالح ًظام ّاي ّوجَاس اسصيابی هطاغل ًظيش حمَق ٍ دستوضد ٍ

بشًاهِ سيضي ًيشٍي اًساًی.
اّن هأهَسيتْاي گشٍُ تطكيالت
-

هطالعِ ٍ بشسسی داًص ّاي ًَيي طشاحی ساختاس ٍلَاًيي ٍ همشسات ٍ استاًذاسدّاي هَجَد ٍ اًجام همايسِ ّاي تطبيمی.
تعييي اصَل ٍ هباًی كلی بشاي دستِ بٌذي ٍظايف دس لالبْاي ” ٍظايف حاكويتی ٍ تصذي“ٍ“،ظايف بخص هاًذگاس ٍ بخص ٍاگزاس ضًَذُ“ٍ“،ظايف

اجشايی ٍ ًظاستی ”ٍ ”ٍظايف سياستگزاسيً،ظاست ٍ كٌتشل ٍ اسصش آفشيٌی“.
-

تذٍيي سياستْاي اصالح ساختاس بش هبٌاي تغييشات كالى ضْشداسي ًظيش ٍاگزاسي فعاليتْا ٍ تغييشات هحيطی .

-

بشسسی لَاًيي ٍ همشسات كِ ٍظايف جذيذي سا بشاي ٍاحذّا پيص بيٌی ًوَدُ است.

-

بشسسی ٍظايف ٍ تمسين اصَلی آى بيي ٍاحذّا بِ هٌظَس جلَگيشي اص تذاخل ٍظايف.

-

پاسخگَيی بِ سَاالت ٍ ابْاهات ٍاحذّا دس خصَظ تطكيالت تفصيلی.

-

هطالعِ ٍ تحميك دس خصَظ دستيابی بِ الگَّا ٍ هعياسّاي هٌاسب طشاحی ساختاس ساصهاًی.

-

گشدآٍسي دستَسالعول ٍ بخطٌاهِ ّاي تٌظيوی جْت اصالح ساختاس ساصهاًی.

-

بِ سٍص ًگِ داضتي هجوَعِ تطكيالتی ،بشسسی دسخَاستْاي اسسالی اص سَي ٍاحذّا دس خصَظ تغييشات تطكيالتی ٍاحذّاي هشبَطِ.

ضشٍست ساصهاًذّی ساصهاى

 -1ساصهاى ّا ٍ ضشكت ّا دس فشآيٌذ ساصهاًذّی  ،طبمِ بٌذي ٍ اسصيابی هطاغل ضْشداسي دس صهشُ بخطْاي ريٌفع ّستٌذ ٍ لزا ّوَاسُ سعی دس
افضايص اًذاصُ ساصهاى ٍ سطَح هذيشيتی آى داسًذ كِ خَد باعث افضايص ّضيٌِ ّا ٍ بشٍكشاسی ضذيذ دس اسايِ خذهات ٍ فشايٌذ ّاي ساصهاًی هی گشدد .لزا
الصم است يك بخص ًظاستی دس باالتشيي سطح ساصهاًی دس هجوَعِ ضْشداسي كِ ريٌفع ًيض ًوی باضذ بشاي كٌتشل اًذاصُ ساصهاى ٍ پايِ پستْا استمشاس يابذ.
 -2دس بخص حاكويتی كِ هی بايست داساي اضشاف كاهلی بش فشآيٌذ ساصهاًذّی ٍ اسصيابی هطاغل باضذ ،ضشٍسي است يك حَصُ تخصصی فعاليت ًوايذ
تا بتَاًذ هَاصيي علوی ساصهاًذّی سا اعن اص اًذاصُ ساصهاى ،هيضاى توشكض ،الگَّاي ساختاسي هتٌاسب ٍ تغييشات آًْا سا بش هبٌاي جايگاُ فعاليت
دسًظام” باالدستی ،هياى دستی ٍ پاييي دستی ٍ سطَح ساصهاًی اعن اص ساّبشدي ،هياًی ٍ عولياتی تعييي ًوايذ ٍ دس ًْايت ًتايج اًذاصُ ساصهاى ٍ سطَح
هذيشيتی سا هجوَعِ ضْشداسي  ،ساصهاًْا ٍ ضشكت ّاي ٍابستِ بش هبٌاي سٍيكشد هٌطمیّ ،واٌّگ ٍ يكپاسچِ ساصد تا ّذف ”حفظ ّوتشاصي هٌطمی پست
ّاي هذيشيتی دس هجهَعِ ضْشداسي بش آٍسدُ گشدد.
 -3اصَل ساصهاًذّی بش تفكيك ٍظايف اجشايی ٍ ًظاستی تاكيذ داسد ٍ اص آًجائيكِ ساصهاى ّا ٍ ضشكت ّا بخص اجشايی حَصُ ساصهاًذّی ّستٌذ لزا
بايستی بخص ًظاستی ساصهاًذّی ًيض دس باالتشيي سطح ساصهاًی دس هجوَعِ ضْشداسي استمشاس يابذ.

