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 «شبیستگی و تخصص ، تعهذ به توجه» اصل

 «محوری بزنبمه و مذاری قبنون» اصل

 «محوری اخالق و مذاری ارسش» اصل

 «مذاری شهزونذ» اصل

 «کبرفزمبیی مذیزیت و سپبری بزون و سبسی چببک» اصل

 «شفبفیت و سالمت» اصل

 «همگبنی نظبرت پذیزش و جبنبه چنذ پبسخگویی و همگبنی مسئولیت» اصل

 «جمعی خزد اس گیزی بهزه بب محوری دانبیی» اصل
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 بزنبمه ریشی جبمع و استزاتژیک منببع انسبنی   -1

 آموسش و توانمنذسبسی منببع انسبنی   -2

 استقزار نظبم شبیسته سبالری   -3

 استقزار نظبم مذیزیت عملکزد کبرکنبن -4

 چببک سبسی و کوچک سبسی سبسمبنی -5

 توسعه رفبه و معیشت کبرکنبن -6

 ارتقبء سالمت اداری و مقببله بب فسبد -7

 توسعه فزهنگی کبرکنبن و خبنواده آن هب -8



 اًساًی هٌاتغ هذیزیت یکپارچِ ٍ جاهغ تزًاهِ تذٍیي -1
 تخػػی ٍ ػوَهی ّای حَسُ در اًساًی ًیزٍی کویت استاًذاردساسی  -2
 تا اًساًی ًیزٍی استخذام ٍ جذب فزآیٌذّای ٍ ضَاتظ اغالح ٍ تاسًگزی -3

 ضایستگی ًظام تز هثتٌی رلاتتی فضای در هحَری ػذالت رٍیکزد
ِ تٌذی، عزح اجزای -4  هطاغل تحلیل ٍ عزاحی عثم
 کارکٌاى اس یک ّز تزای پزسٌلی تَسؼِ پزًٍذُ ٍ ضغل ضٌاسٌاهِ ایجاد -5
 کارکٌاى تزای ضغلی ارتمای هسیز ریشی تزًاهِ -6
 اعالػات فٌاٍری تستز در کارکٌاى آهاری جاهغ ًظام استمزار ٍ تذٍیي -7
 ٍ اًتمال ٍ ًمل) اًساًی ًیزٍی ّای ٍدستَرالؼول ًاهِ آئیي تذٍیي -8

 (....... ٍ پزداخت هأهَریت
  هٌاتغ هذیزیت فزآیٌذّای الکتزًٍیکی ساهاًِ ساسی پیادُ ٍ عزاحی -9

 اًساًی
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ِ ریشی -1   ضغلی هْارت ٍ تَاًوٌذی افشایص تزای آهَسضی جاهغ تزًاه
 هذیزاى ٍ کارکٌاى

  تزگشاری عزیك اس هذار ارسش ٍ گزا اخالق هتؼْذ، ًیزٍّای تزتیت -2
 دیٌی ٍ فزٌّگی آهَسضی، ّای دٍرُ

 کارکٌاى تخػع ٍ داًص سغح ارتما -3
  ٍ گزٍّی گیزی تػوین ًظام ٍیژُ تِ) هطارکتی ًظام ّای تَسؼِ -4

 تػوین لذرت ٍ ًَآٍری ٍ خاللیت اس استفادُ جْت (پیطٌْادّا ًظام
 کارکٌاى ساسی

  ٍ اعالػات فٌاٍری حَسُ در کارکٌاى ساسی تَاًوٌذ ٍ آهَسش -5
 ارتثاعات
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   کارکٌاى تیي در ساسهاًی فزٌّگ ٍ تؼْذ تؼلك، رٍحیِ تمَیت-6

 ساسهاًی اًساى جای تِ اًساًی ساسهاى تحمك تزای تالش -7

 اداری ػذالت ٍ هحَری تزًاهِ هذاری، لاًَى اًضثاط، ٍ ًظن فزٌّگ ارتماء -8

   کارکٌاى در اخاللی ٍ دیٌی ّای ارسش تمَیت ٍ هطارکت ٍ خَدتاٍری افشایص -9

 ساسهاى سغح در رفتاری ٍ اخاللی کذّای تذٍیي ٍ تؼزیف  -10

 .کارکٌاى اس گیزًذگاى خذهت رضایتوٌذی ارتماء -11



 رٍیکزد تا هذیزاى اًتػاب ٍ اًتخاب ًظام ٍ ضایستگی هذل عزاحی -1

ِ گشیٌی، ِ پزٍری ضایست ِ ساالری ٍ ضایست  .ضایست

  تالمَُ هذیزاى پزٍرش ٍ تَسؼِ ٍ استؼذادیاتی ّای کاًَى ٍ ساهاًِ استمزار -2

 هثٌای تز ساالری ضایستِ ًظام استمزار ٍ پزٍری جاًطیي عزح تمَیت ٍ تَسؼِ -3

 هذیزیتی سغَح کلیِ تزای داخلی استؼذادّای ضٌاسایی

 (فزدا هذیزاى) آیٌذُ هذیزاى تزتیت تزًاهِ -4

 ّا سیاستگذاری در تاًَاى ًمص ارتماء ّای سهیٌِ ًوَدى فزاّن ٍ ساسی تَاًوٌذ -5

 اجزایی هذیزیت ٍ

 ًخثِ افزاد تزای خاظ ّای ًظام اجزای ٍ عزاحی-6
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ِ ریشی سیستن استمزار ٍ عزاحی -1  ٍ کارکٌاى ػولکزد کٌتزل ٍ تزًاه

 هذیزاى

 کارکٌاى درجِ 360 ارسضیاتی ساهاًِ ٍ ًظام تَسؼِ -2

  ػولکزد تز هثتٌی ٍ ػادالًِ اًگیشضی ّای ًظام استمزار ٍ عزاحی -3

 خارجی ٍ داخلی آهَسضی ّای فزغت اًتػاتات، ٍ ارتماء پاداش، اًَاع)

   (تحػیلی ٍتَرس

 اًساًی ًیزٍی ٍری تْزُ  ضاخع افشایص ٍ سٌجص تزای ریشی تزًاهِ -4



 هذیزیت ًظام تزاساس اًساًی ًیزٍی ٍ ساسهاًی ساختار تاسعزاحی -1

 کارفزهایی

  یا سپاری تزٍى سپاری، پیواى لاتل ّای فؼالیت ضٌاسایی -2

 خػَغی تخص تِ ٍاگذاری

 خذهت تَلیذ جای تِ خذهت خزیذ سیاست اجزای -3

  اس خزٍج تزای اًگیشش ٍ تسْیالت ایجاد ٍ هٌاسة الگَی تذٍیي -4

 ًیاس تز هاساد کارکٌاى خذهت
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 رفاّی خذهات کیفیت ٍ درکویت تٌَع ایجاد -1

   کارکٌاى هسکي تأهیي تزای تسْیالت ایجاد ٍ حوایت -2

 ٍ ایطاى خاًَادُ ٍ کارکٌاى تٌذرستی ٍ سالهت تِ جذی تَجِ -3

 سالهت الکتزًٍیک کارت اس استفادُ تا e-health جاهغ عزح اجزای

 ایطاى خاًَادُ ٍ کارکٌاى تیي ٍرسش تَسؼِ -4

 کار رٍاًی تْذاضت ٍ ضغلی اهٌیت ًظام استمزار ٍ عزاحی -5
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 تِ رسیذگی ًظام ٍ پاسخگَیی ضفافیت، ارتماء -1
   ضکایت

   است هماتلِ تز همذم پیطگیزی -2
 در) اخاللی ٍ دیٌی ّای آهَسش ّای دٍرُ اجزای -3

 (آهَسضی – فزٌّگی اردٍّای لالة
 در اًساًی ػاهل ًمص رساًذى حذالل تِ یا حذف -4

 در تسزیغ عالیی، اهضای حذف ٍ کار اًجام فزآیٌذّای
 ... ٍ هتخلفیي تا لاًًَی تزخَرد

ُ ای سٌجص -5  تا هماتلِ ٍ اداری سالهت ٍضؼیت دٍر
  فساد
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 گستزش فزٌّگ دیٌی، هلی ٍ ارسضْای اًمالب اسالهی1.

 تمَیت تؼاهل ٍ ّوگزایی درٍى ساسهاًی2.

 تمَیت تٌیاى خاًَاد3ُ.

 تزگشاری جطٌَارُ ّا ٍ هساتمات4.

 تزگشاری تَر ّای سیارتی سیاحتی5.

 تْیِ تستِ ّای فزٌّگی6.



 ًمص هذیزاى ػالی درحوایت اس حَسُ هٌاتغ اًساًی

نقش بی بدیل مدیران ارشد در تحقق اهداف سبزمبن-1  
عضویت مدیران منببع انسبنی در ترکیب هیئت رئیسه یب هیئت  -2

 مدیره
همراستبیی استراتژی توسعه منببع انسبنی بب استراتژی سبزمبن-3  

درگیر شدن واحدهبی توسعه منببع انسبنی در موضوعبت -4
 اسبسی سبزمبن 

استفبده از تمبم ظرفیت هب و قببلیت هبی سبزمبن در جهت -5
 توسعه منببع انسبنی 
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(: ع)حضرت امام حسین   
نیاز مردم به شما از نعمتهای خدا بر  

شما است، از این نعمت افسرده و  
(81نسهه الناظر، ص . )بیسار نباشید  


