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مقدمه:
هفَْم هذیشیت هٌاتع اًساًی ،اص اٍاسط دِّ ّطتاد هیالدی هعشفی ضذ ٍ ّذف اص آى اسایِ سٍشّایی تشای هذیشیت
کاسکٌاى ٍ کوک تِ تْثَد عولکشد ساصهاى است .تِ هٌاتع اًساًی ساصهاى ،دیگش ًِ تِ عٌَاى هٌثع ّضیٌِ تلکِ ّواًٌذ
داساییّای اسصضوٌذی تشای کسة هضیت سقاتتی ًگشیستِ هیضَد .تِ ّویي دلیل است کِ تشًاهِسیضی هٌاتع اًساًی اص
اٍلَیت تاالیی دس ساصهاًْا تشوَسداس ضذُ است .هایکل پَستش تش ایي تاٍس است کِ هْاستْا ٍ اًگیضش افشاد یک
ساصهاى ٍ چگًَگی تِکاسگیشی آًْا سا هیتَاى عاهل هْن هضیت سقاتتی آى ساصهاى تِ حساب آٍسد .تِ طَس کلی
هذیشیت هٌاتع اًساًی سا ضٌاسایی ،اًتخاب ،استخذام ،تشتیت ٍ پشٍسش ًیشٍی اًساًی تِ هٌظَس سسیذى تِ اّذاف
ساصهاى تعشیف کشدُاًذ .تِ تیاى دیگش ،هذیشیت هٌاتع اًساًی عثاست است اص :تحلیل ًیاصّای اًساًی ساصهاى تا تَجِ
تِ ضشایط هتغیش ٍ اًجام اقذاهات الصم تشای پاسخگَیی تِ ایي ًیاصّا .هذیشیت هٌاتع اًساًی سا هیتَاى ًَعی سٍیکشد
هذیشیت تش افشاد داًست کِ تش ایي چْاس اصل استَاس است :
-1کاسکٌاى هْنتشیي داسایی ساصهاى تِ حساب هیآیٌذ ٍ هَفقیت ساصهاى دس گشٍ اعوال هذیشیتی اثشتخص،
تش آًْاست.
-2اگش سیاستّای پشسٌلی ٍ وطهطیّای ساصهاى تا حصَل اّذاف ساصهاى ٍ تشًاهِّای استشاتژیک آى
پیًَذ تٌگاتٌگی داضتِ تاضٌذ ٍ تِ سسیذى تِ آى اّذاف کوک کٌٌذ ،احتوال هَفقیت ساصهاى تیطتش وَاّذ
ضذ.
-3فشٌّگ ٍ اسصضْای ساصهاى ،جَ ساصهاًی ٍ سفتاس هذیشیتی هٌثعث اص آى فشٌّگ دس دستیاتی تشتشی
ساصهاى تاثیش عوذُای وَاّذ داضت .تٌاتشایي ،فشٌّگ ساصهاى سا تایذ ّذایت ٍ اداسُ کشد.
-4تشغیة ّوِ اعضای ساصهاى تِ ّوکاسی تا یکذیگش ٍ سساًذى آًاى تِ احساس ّذف هطتشک ،هستلضم
تالضی هستوش است؛ تِ ٍیژُ حفظ تعْذ تِ تحَلًَ ،عی ضشٍست تِ حساب هیآیذ .
تشسسی اصَل یاد ضذُ ،اّویت استشاتژیک هذیشیت هٌاتع اًساًی ساصهاى سا ًطاى هیدّذ .دس ٍاقع اًجام هَفقیتآهیض
ّش کاسی دس ساصهاى ،اعن اص تشًاهِسیضی ،اجشا ٍ کٌتشل استشاتژیْای کالى ساصهاى ،پیادُساصی تشًاهِّای تحَلٍ ،
پیطثشد اّذاف ساصهاًی تذٍى هذیشیت ٍ تَجِ جذی تِ هٌاتع اًساًی ،اهکاًپزیش ًخَاّذ تَد .اص ایي سٍ ًگاُ
استشاتژیک تِ ًیشٍی اًساًی دس قالة هذیشیت استشاتژیک هٌاتع اًساًی اص اّویت فشاٍاًی تشوَسداس ضذُ است.
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اهداف طرح
-1تشآٍسد ٍ تعییي هیضاى تقاضای ًیشٍی اًساًی (کوی ٍ کیفی) تش اساس هاهَسیتّا ،اّذاف ،ساّثشدّا ٍ
سیاستّای دستگاُ ،اسٌاد تاالدستی ،سًٍذ تغییشات ٍ فٌاٍسیّای اًجام فعالیتّا ،دس سطَح هختلف ساصهاًی ٍ
هٌطقِای اعن اص ستادی ،استاًی ،ضْشستاًی ٍ ٍاحذّای عولیاتی
-2عشضِ ٍ تاهیي ًیشٍی اًساًی هَسد ًیاص سا دس افق صهاًی هَسد ًظش
-3ظشفیت ساصی ًیشٍی اًساًی
-4افضایص کاسآهذی ًیشٍی اًساًی تخص دٍلتی
-5ایجاد ًظام اداسی تْشٍُس
-6تْیٌِساصی ساوتاس ٍ تشکیة ًیشٍی اًساًی تخص دٍلتی
شرح خدمات مورد انتظار
الف(چارچوب سند برنامه نیروی انسانی :سٌذ تشًاهِ ًیشٍی اًساًی دستگاُّای اجشایی ضاهل اجضای صیش
است:
-1تذٍیي اّذاف ،تشًاهِّا ٍ تکالیف قاًًَی دستگاُ اجشایی ٍ ساّثشدّا ٍ سیاستّای اًجام فعالیتّا
-2تحلیل ٍضعیت هَجَد ًیشٍی اًساًی دستگاُ اجشایی
-3تشآٍسد ًیاص ٍ تقاضای (کوی ٍ کیفی) دستگاُ تِ ًیشٍی اًساًی تا سعایت ساّثشدّای فصل دٍم قاًَى
هذیشیت
-4هقایسِ ٍضعیت هَجَد ًیشٍی اًساًی تا ًیاص ٍاقعی دستگاُ اجشایی )ٍضع هطلَب) ٍ تعییي ٍضعیت تشاص
ًیشٍی اًساًی )تعادل ،هاصاد ٍ یا کوثَد(
-5تحلیل ٍضعیت عشضِ ًیشٍی اًساًی اص هٌاتع داولی ٍ واسجی دستگاُ اجشایی تشای سفع کوثَد ًیشٍی
اًساًی
-6تٌظین گامّای عولیاتی ساهاًذّی ًیشٍی اًساًی دستگاُ اجشایی تشای سسیذى تِ ٍضعیت تعادلی
ب (سطوح برنامه :تشًاهِ ًیشٍی اًساًی تْیِ ضذُ تَسط دستگاُ اجشایی تایذ ضاهل سطَح ریل تاضذ:
 -1سطح ٍاحذّای ستادی
 -2سطح ٍاحذّای عولیاتی
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