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 هقذهِ

٣ًف ًٓبم ازاضي زض . حب٦ويت ٍ زٍلت ثِ ًحَُ ازاضُ ٍ هسيطيت آى ٦كَض اؾتًٓبم ازاضي ّط ح٧َهتي هجيي ًگطـ 

ي اّبي ٦الى ربهِٗ ثِ اًساظُؾبذتبضّبي ا٢تهبزي،ؾيبؾي،ارتوبٖي ٍ ٞطٌّگي ٍ تبحيط آى زض تح١٣ اّساٜ ًٓبم

اظ ايي . ًيؿتتٗييي ٦ٌٌسُ اؾت ٦ِ ثسٍى َطاحي ي٥ ًٓبم ازاضي ه٣ٌُي ٍ ٦بضآهس، زؾتيبثي ثِ اّساٜ هعثَض ٖولي 

ضٍ زض ّوِ ٦كَضّبي رْبى ثب ؾَُح هرتلٝ زضآهس ٍ تٌَٔ ؾبذتبضّبي ا٢تهبزي، ارتوبٖي ٍ ٞطٌّگي، انالح ًٓبم 

ّبي -ْبم ازاضي ي٧ي اظ هْوتطيي ثطًبهِتحَل ى .ازاضي ثِ ٌَٖاى پيف ًيبظ انلي تَؾِٗ هَضز تَرِ ٢طاض گطٞتِ اؾت

٦كَض ا٢ساهبتي زض ضاؾتبي ايي  ٞطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهيظاضت ّبي اذيط ٍزض ؾبل. روَْضي اؾالهي ايطاى اؾت

 .اؾتثطًبهِ اًزبم زازُ 

 ّای اصالح ًظام اداری در كشَر تاریخچِ برًاهِ

 ٍضؼيت سيستن اداري کطَر ايراى لجل از پيرٍزي اًمالة اسالهي

گًَِ پيكطٞت ٍ تَؾِٗ تطيي ًٓبم ؾيبؾي ّط ٦كَض اؾت ثِ ًحَي ٦ِ ّط ًٓبم ازاضي ثي ّيچ تطزيسي هْن   

حت تأحيط ًٓبم ٢جل اظ زٍضُ ٢بربضيِ ًٓبم ازاضي ايطاى ت. ربهِٗ هٌٌَ ثِ ٖول٧طز ؾبلن ٍ ؾبظگبض ايي ًٓبم اؾت

اٍاؾٍ زٍضُ . گكت ٍ ٞبنلِ ٖوي١ هيبى زضثبض ٍ هطزم، ّط گًَِ تٛييطي ضا زض ًُِٟ ذِٟ هي ٦طزقبٌّكبّي ازاضُ هي

ٍاّبى ٍ انالح َلجبًي چَى ٢بئن ه٣بم ٞطاّبًي ٍ هيطظا ت٣ي ذبى اهيط ٦جيط ٦ِ ٢بربضيِ ه٣بضى اؾت ثب َْْض تط٢ي خ

اهيط ٦جيط ثب اٖعام هحهليي ثِ ذبضد اظ ٦كَض ثطاي تحهيل ٖلَم ٍ . هٌكأ تٛييطات ٖٓيوي زض ًٓبم ازاضي ايطاى ثَزًس

اٍ ا٢ساهبت . ٞطاّن آٍضز ىتبؾيؽ هسضؾِ زاضالٌَٟى ظهيٌِ ضا ثطاي ق٧ل گيطي ًْبزّبي ثط٦ٍطاؾي ثِ هَْٟم اهطٍظ آ

٢ُٕ هؿتوطي قبّعازگبى ٍ زضثبضيبى، . گؿتطزُ اي زض ظهيٌِ پب٦ؿبظي زضثبض ٍ رلَگيطي اظ ؾَءاؾتٟبزُ ّب اًزبم زاز

 .ثِ ٢بًَى ٍ ه٣طضات ضا ايزبز ٦طز ؾطاى ٖكبيط ٍ نبحجبى ًَٟش، ثؿتط ق٧ل گيطي ي٥ ح٧َهت ٍاثؿتِ

ّبي ٖوسُ َالة تطٍيذ ٖسالت ثَز ٦ِ ًكبى اظ ًيبظ ضٍ ثِ ٞعًٍي ايطاى زض رطيبى ا٣ًالة هكطٍَِ ًيع ي٧ي اظ ذَاؾت

ايي . پؽ اظ پيطٍظي ا٣ًالة هكطٍَِ، ثطاي اٍليي ثبض ٢بًَى اؾبؾي تسٍيي گطزيس. آى ضٍظ ثِ ٢بًَى ضا ًكبى هي زاز

ٍ ازاضُ زٍلتي ٢بًَى اظ ٢َاًيي ٦كَضّبي زيگط ٦پي ثطزاضي قسُ ٍ ًب٢م ثَز، اهب ظهيٌِ ايزبز چٌسيي ٍظاضتربًِ 

ثب ضٍي .ايي ازاضات ثِ قست تحت تأحيط تهويوبت زضثبض ثَزًس ٍ ٢بًَى زض آًْب ثِ ق٧ل ؾلي٣ِ اي ارطا هي قس. گطزيس

اٍ ٦ِ قيٟتِ هٓبّط ٚطة ثَز، ؾٗي هي ٦طز . ٦بض آهسى ضيبذبى ه٣ُٕ زيگطي اظ هسضًيؿن زض ٦كَض ايزبز قس
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ؾپؽ ثب ايزبز اضتكي رسيس ٍ . ح٧َهت ٢ٍت ضا ثط اًساذت 1299 اٍ ثب ٦َزتبي ؾبل. هول٧ت ضا ثِ ظٍض هسضى ؾبظز

زض زٍضُ ضيبذبى ٣ٞط ٍ . حطِٞ اي اهٌيت ضاّْب ضا ثط٢طاض ًوَز ٍ ثؿيبضي اظ حب٦ويت ّبي هحلي ضا ؾط٦َة ٦طز

ي ٍ ّبيي ٦ِ ي٥ حب٦ويت ًٓبماٍ ٦كَض ضا ثِ اؾتبى. ًبتَاًي زٍلت ثب ثْطُ ثطزاضي هٌبؾت اظ شذبيط ًٟتي اظ ثيي ضٞت

ازاضي، ٢َاًيٌي ثطاي هسضًيعُ ٦طزى ذسهبت _زض ايي قج٧ِ ًٓبهي. ي٥ حب٦ويت ٚيط ًٓبهي زاقت، ت٣ؿين ٦طز

زض ايي ظهيٌِ هي تَاى ثِ تزسيس ؾبظهبى ٍظاضت ٖسليِ ٍ تأؾيؽ ؾبظهبى حجت . ازاضي، هبلي ٍ ٢ًبيي تهَيت قس

زض ايي ظهبى ت٣ليس اظ اضٍپب ٍ اهطي٧ب . اهِ يبٞتتوط٦ع گطايي زٍضُ ضيب قبُ زض ظهبى پؿطـ ًيع از.احَال اقبضُ ٦طز

زض ايي زٍضُ ًٟي . ٦كٝ حزبة ٍ اؾتٟبزُ اظ ٦ت ٍ قلَاض اظ ههبزي١ ايي ت٣ليسّبي ٦َض٦َضاًِ اؾت. ازاهِ پيسا ٦طز

ثب حوبيت ّوِ ربًجِ هحوس ضيب قبُ، . ثي ٢يس ٍ قطٌ ؾٌتْب ٍ اضظقْبي ايطاًي ٍ يسيت ثب اؾالم ضٍاد پيسا ٦طز

ؾبظهبى ازاضي آى . قط٦ت ًٟت ضا ؾبهبًسّي ٦طزًس ّبز ٍ اًگليؿيي ّب ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ ضا ايزبز ٦طزىآهطي٧بي

ضٍظ ٦بهال پيكطٞتِ ٍ هسضى ثَز، اهب ثطاي هطزهي ٦ِ ا٦خطيت آًبى اظ ٦وتطيي ؾُح ثْساقت، هٗيكت ٍ ؾَاز 

ثبٖج ايزبز رعيطُ ّبيي ًب٦بضآهس زض ؾيؿتن ٖسم اضتجبٌ هيبى ازاضات زٍلتي ٦ن ٦ن . ثطذَضزاض ثَزًس ؾَزي ًساقت

 .ثط٦ٍطاتي٥ آى ظهبى قس

زض ظهبى ضغين قبٌّكبّي ًيع ثب حطٍت ٌّگٟتي ٦ِ اظ ا٢تهبز ت٥ هحهَلي ًٟت ٖبيس زضثبض هي گطزيس ٍ ثب تَرِ ثِ 

گؿتطـ تك٧يالت . يطٍضتي ٦ِ ثطاي حّٟ زٍلت ٞب٢س هكطٍٖيت ٍرَز زاقت، تَرْي ثِ ٍيٕ هطزم ًوي قس

زض ايي زٍضُ تٗساز ٍظاضتربًِ ّب . زض ايي ظهبى ثِ زليل ت٧ٟط آى ضغين ثِ ايزبز لك٧طي ثطاي حّٟ ح٧َهت ثَززٍلت 

ثب اٞعايف زضآهسّبي ًٟتي ٍ ٖسم ٍرَز ًٓبضت ثط . ٍظاضتربًِ ايزبز قس 8ؾبل تٗساز  30ضٍ ثِ ٞعًٍي گصاقت ٍ َي 

ثِ انالح ًٓبم ازاضي  30ا ربيي ٦ِ ههس٠ زض زِّ ّبي ازاضي ٦كَض اٞعايف يبٞت تًٓبم ازاضي، ٞؿبز زض زؾتگبُ

ٍي قوبضي اظ اٞؿطاى ضا ثبظًكؿتِ ٦طز، ح٠َ٣ ٢ًبت ضا اٞعايف زاز ٍ اهَال ٦ؿبًي ضا ٦ِ هبليبت پطزاذت . پطزاذت

ثب ايي . اظ هْوتطيي ا٢ساهبت انالحي ايي زٍضُ ثَز "اياظ ٦زب آٍضزُ"تهَيت ٢بًَى . ٦طز ٧ًطزُ ثَزًس، ضا ت٢َيٝ

هك٧الت ًٓبم ازاضي آ٣ًسض ظيبز قسُ ثَز ٦ِ ضٍظ ثِ ضٍظ هيعاى ًبضيبيتي هطزم ضا اٞعايف زاز ٍ ثِ ا٣ًالة ٍرَز 

 .اًزبهيس 50اؾالهي ايطاى زض زِّ 

ّوبًَُض ٦ِ گٟتِ قس، اًسيكِ انالح ٍ زگطگًَي زض ًٓبم ازاضي ٦كَض، پيكيٌِ اي ٢سين زاضز ٍ ثِ ٌَٖاى ي٥ قٗبض 

قبيس ثِ ٌَٖاى اٍليي ا٢سام هكرم ثطاي انالح ًٓبم ازاضي، ثتَاى ثِ . اؾبؾي هَضز تَرِ ّوِ زٍلت ّب ثَزُ اؾت

ا ثِ هَرت تهَيت ًبهِ ّيأت ٍظيطاى ٢ٍت تك٧يل ٍ ايي قَض. اقبضُ ٦طز 1340تك٧يل قَضاي ٖبلي ازاضي زض ؾبل 
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هأهَضيت ٖوسُ آى ؾبظگبض ٦طزى تك٧يالت ازاضي زٍلت ثب ؾيط ت٧بهلي ارتوبٔ ٍ تزسيس ًٓط زض ضٍـ ّبي ٦بض ٍ 

ثَز، ٦ِ هٌزط « ٢بًَى اؾترسام ٦كَضي»هحهَل هْن ٞٗبليت قَضاي هص٦َض، تسٍيي . تكطيٟبت ازاضي تٗييي گطزيس

ثِ « ؾبظهبى اهَض ازاضي ٍ اؾترساهي ٦كَض»رسيس ازاضي ٍ اؾترساهي زض ٦كَض گطزيس ٍ ثب تك٧يل ثِ اؾت٣طاض ًٓبم 

هَرت ٞهل ًْن ٢بًَى هص٦َض، ٍْيِٟ اًزبم هُبلٗبت ٍ تح٣ي٣بت زض ظهيٌِ اهَض ازاضي ٍ اؾترساهي ٍ انالح 

 . ل قسؾبظهبى ٍ تك٧يالت زٍلت ٍ ضٍـ ّب ٍ ضٍيِ ّبي ٖوَهي اًزبم ٦بض ثِ ايي ؾبظهبى هحَ

ثب ايي ٍرَز ّوچٌبى زض ؾبل ّبي پبيبًي زِّ چْل ٍ قطٍٔ زِّ پٌزبُ، تك٧يالت ازاضي ٦كَض ضٍ ثِ گؿتطـ ًْبز 

ثرف زٍلتي ٍ ثب تَرِ ثِ يٗٝ ؾبذتبضي ٍ ٖسم ضقس هٌبؾت ثرف ذهَني ٍ يطٍضت ارطاي ثطًبهِ ّبي تَؾِٗ، 

ٍلتي رسيس ثطاي تح١٣ تَؾِٗ ٍ ًَؾبظي تَؾِٗ گطزيس ٍ ؾبظهبى ّبي ز زضظهيٌِ نيْٖسُ زاض ٣ًف ثرف ذهَ

ايي اهط هٌزط ثِ اٞعايف حزن ٍ ظهيٌِ ٞٗبليت ّبي زٍلت ٍ اظزيبز ًيطٍي اًؿبًي قبٚل زض . ٦كَض ق٧ل گطٞت

زؾتگبُ ّبي ارطايي ٍاثؿتِ ثِ زٍلت گطزيس ٍ ّوعهبًي ايي اتٟب٢بت ثب ٖسم تَؾِٗ آهَظـ ّبي هَضز ًيبظ ًيطٍي 

ٍـ ّبي ٦بض آهس ثطاي اًزبم ٍْبيٝ ترههي ٍ ًَ ثَزى ثؿيبضي اظ ؾبذتبضّبي اًؿبًي زٍلت ٍ ٖسم تسٍيي ض

ايي هَئَ ٍ . ٢بًًَي ٍ تك٧يالتي ٦كَض، هَرجبت اٞعايف هك٧الت زضًٍي ًٓبم ازاضي ٍ ايؿتبيي آى ضا ٞطاّن ًوَز

ثيط ا٣ًالة ازاضي ٦بؾتي ّبيي ٦ِ اظ ايي ضّگصض زض ازاضُ ٦كَض ثطٍظ پيسا ٦طز، هَرت قس انالح ًٓبم ازاضي ثب تٕ

هك٧الت ًٓبم  1357ثب پيطٍظي ا٣ًالة اؾالهي زض ؾبل .هُطح ٍ ثِ ٌَٖاى ي٥ يطٍضت ًوَز پيسا ٦ٌس "هزسزا

ازاضي اظ ي٥ ؾَ ٍ ٍاثؿتگي ثيف اظ حس هسيطيت هيبًي ٍ ٖبلي ٦كَض ثِ ضغين ؾبث١ اظ ؾَي زيگط هَرت قس، 

٦كَض ثِ ٌَٖاى ي٧ي اظ اّساٜ ٍ ًيع اثعاض تح١٣ اّساٜ يطٍضت انالح ٍ ايزبز زگطگًَي زض ًٓبم ازاضي ٍ هسيطيت 

روَْضي اؾالهي ايطاى هَضز تَرِ ٢طاض گيطز، ثِ ًحَي ٦ِ زض ه٣سهِ ٍ انل ؾَم ٢بًَى اؾبؾي روَْضي اؾالهي 

زض ه٣سهِ ٢بًَى اؾبؾي، ثرف ٢َُ هزطيِ، ثط ايي هَئَ تأ٦يس قسُ اؾت ٦ِ ًٓبم . ايطاى ثِ ايي هْن پطزاذتِ قس

ي ٦ِ ظائيسُ ٍ حبنل حب٦ويت ّبي َبَٚتي اؾت ثِ قست ذطز ذَاّس قس تب ًٓبم ارطايي ثب ٦بضايي ثيكتط ثَض٦ٍطاؼ

ايزبز ًٓبم ازاضي "انل ؾَم ٢بًَى اؾبؾي ًيع  10ٍ ؾطٖت اٞعًٍتط زض ارطاي تْٗسات ازاضي ثِ ٍرَز آيس ٍ زض ثٌس 

ضي اؾالهي ايطاى پيف ثيٌي قسُ ثِ ٌَٖاى ي٧ي اظ ٍْبيٝ زٍلت روَْ "نحيح ٍ حصٜ تك٧يالت ٚيط يطٍضي

ّسٜ . زض ؾبلْبي پؽ اظ پيطٍظي ا٣ًالة اؾالهي ٞٗبليتْبيي زض ضاثُِ ثب انالح ًٓبم ازاضي ٦كَض اًزبم قس. اؾت

زض ايي ثطِّ تالـ گطزيس انَل ٍ . ٖوسُ ايي ٞٗبليتْب، تُجي١ ًٓبم ازاضي ٦كَض ثب اضظـ ّبي هتهَض اؾالهي ثَز

تسٍيي ٍ ًٓبهْبي ٦بضآهس هٌُج١ ثب اؾالم َطاحي گطزًس ٍ زض ه٣ُٕ زيگطي ًيع ثِ هجبًي حب٦ن ثط ًٓبم ازاضي 
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ًتيزِ ايي ا٢ساهبت زض چٌسيي هطحلِ ثِ ثبظًگطي زض . ٦بضگيطي انَل ٖلوي هسيطيت زض انالحبت، هسًٓط ٢طاض گيطز

ي انالحبت زض ٖبلي ازاضي ًيع هٌكأ ثطخقَضاي. تك٧يالت زٍلت هٌزط قس ٦ِ ّيچ ي٥ ثِ ًتيزِ ًْبيي ًطؾيس

ظهيٌِ تك٧يالت ٍ انالح ضٍـ ّبي هَضز ٖول ثَز، ٍلي هك٧الت انلي ًٓبم ازاضي ٦وب٦بى پبثطرب ثَزُ ٍ ًٓبم 

ازاضي ٦كَض هولَ اظ ٦بؾتي ّبي رسي ًبقي اظ اًجبقت هك٧الت آى زض ؾبل ّبي گصقتِ ٍ ٖسم تَرِ ثِ انالحبت 

 اؾت

 تحَل اداری

ٌَٖاى اثعاض تح١٣ اّساٜ ًٓبم روَْضي اؾالهي اظ هَاضزي ُ ازاضي ٦كَض ةيطٍضت انالح ٍ ايزبز تحَل زض ًٓبم 

ثرف  3ـ4اؾت ٦ِ پؽ اظ ا٣ًالة اؾالهي هَضز تَرِ زٍلت روَْضي اؾالهي ايطاى ٢طاض گطٞت ٍ زض ارطاي ثٌس 

 قَضايًٓبم ازاضي ٍ ارطايي پيَؾت ٢بًَى ثطًبهِ اٍل تَؾِٗ ا٢تهبزي ، ارتوبٖي، ٞطٌّگي روَْضي اؾالهي ايطاى 

الت ؾبظهبًسّي ٍ ضٍقْب ربز ي٥ ًٓبم هٌؿزن ازاضي زض اثٗبز ًيطٍي اًؿبًي، هسيطيت، تك٧ييٍض اهٌُّ ٖبلي ازاضي ة

.  ـزتك٧يل 

   تحَل چیست؟  

قسى ٍ  قسى، ضقس٦طزى، ٌٚي تحَل زض اضتجبٌ ثب اٞطاز ثِ هٌٗي قجيِ زيگطاى قسى ًيؿت ثل٧ِ ثِ هَْٟم هبًٌس ذَز 

ا ٦ِ هزوَِٖ اٞطاز هي ثبقٌس تحَل ثبظ زض اضتجبٌ ثب ؾبظهبًِ. ٍؾيلِ تزطثِ ٍ تسثيط اؾتُتَاًبئي ّب ةهتجلَض ؾبذتي 

ٞطايٌس تحَل زض ؾبظهبًْب هتأحط اظ تزطثيبت ٍ اّساٜ رسيس . ّن ثِ هَْٟم تٛييط اظ َطي١ ٦ؿت تزطثِ ٍ تسثيط اؾت

.  اؾت

 ٍاشُ برًاهِ تحَلتعریف 

يعي قسُ هتَالي يب ضٍيسازّب اَال٠ هي قَز ٦ِ ّسٜ آًْب ٦و٥ ثِ اٞعايف هِثِ هزوَِٖ اي اظ ٖوليبت ثطًب 

ثطًبهِ تحَل زض تَؾِٗ ؾبظهبى، ٖجبضت اؾت اظ تَالي ٞٗبليت ّب، ٖوليبت ٍ ضٍيسازّب ثب ّسٜ . احطثركي ؾبظهبى اؾت

 (ؤضلي.تَهبؼ ري ٦بهيٌگع ٍ ٦طيؿتَٞط ري) .٦و٥ ثِ ؾبظهبى زض ثْجَز ٖول٧طز ٍ احطثركي آى

 : تؼريف هي ضَد زيرهؼيبر اغلي ثرًبهِ تحَل اثرثخص ثِ غَرت  3ر تَسؼِ سبزهبى د

   -   هيساى تٌبست ايي ثرًبهِ ثب ًيبزّبي سبزهبى 

   - هؼلَلي هيبى خرٍجي ّبي ثرًبهِ ريسي ضذُ  رًبهِ ثراسبس آگبّي از رٍاثط ػلّتهيساى ضکل گيري ايي ة ٍ 
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   -  هحَري هذيريت تحَل را ثِ اػضبي سبزهبى هٌتمل هي کٌذکِ ايي ثرًبهِ، ضبيستگي هيساًي. 

ثطًبهِ ّبي تحَل احطثرف، ثطاؾبؼ . اٍليي هٗيبض، هطثٌَ ثِ هيعاى اضتجبٌ ثطًبهِ تحَل ثب ؾبظهبى ٍ اًٖبي آى اؾت

. اَالٖبتي هٗتجط اظ ٦بض٦طز ؾبظهبى ثَزُ ٍ ثِ اًٖبي ؾبظهبى ٞطنت اتربش تهويوي آگبّبًِ ٍ آظازاًِ هي زٌّس

 .هچٌيي هي ٦َقٌس تب اًٖب ضا ًؿجت ثِ ايي تهويوبت هتْٗس ٦ٌٌسُ

اظ آًزبيي ٦ِ ّسٜ ثطًبهِ ّبي تحَل، تَليس . زٍهيي هٗيبض ي٥ ثطًبهِ تحَل احطثرف، آگبّي اظ ذطٍري ّبؾت

زض . ًتبيذ ذبل اؾت، ايي ثطًبهِ ّب ثبيس ثطاؾبؼ آگبّي ٢بثل اَويٌبى اظ ذطٍري ّبي ٍا٢ٗي تَليس قسُ ثبقس

 .ٚيطايي نَضت، َطاحي ي٥ ثطًبهِ تحَل احطثرف تَؾِٗ ؾبظهبى، پبيِ اي ٖولي ًرَاّس زاقت

. ؾَهيي هٗيبض ي٥ ثطًبهِ تحَل احطثرف، هيعاى اٞعايف ْطٞيت هسيطيت تحَل زض ؾبظهبى تَؾٍ ايي ثطًبهِ اؾت

تط اظ گصقتِ، ٞٗبليت ّبي هجيي ايي اهط اؾت ٦ِ اًٖبي ؾبظهبى ثبيس ثتَاًٌس ثِ ،اضظـ ّبي ثطرؿتِ تَؾِٗ ؾبظهبى

آًْب ثبيس زاًف ٍ هْبضت هسيطيت تحَل ضا ثب هكبض٦ت ٞٗبل زض َطاحي ٍ . تحَل ثطًبهِ ضيعي قسُ ضا اًزبم زٌّس

ض٢بثت زض هسيطيت تحَل زض هحيٍ اهطٍظ ثب تٛييطات ت٧ٌَلَغي٧ي، . پيبزُ ؾبظي ثطًبهِ ّبي تحَل ٦ؿت ٦ٌٌس

اظ آًزب ٦ِ تَاًبيي پيبزُ ؾبظي ثيكتط ثطًبهِ ّبي .هط، يطٍضي اؾتارتوبٖي، ا٢تهبزي ٍ ؾيبؾي پطقتبة ٍ هؿت

تب حسي ثِ ترهم  حَل، ٍاثؿتِ اؾت َطاحي ثطًبهِ تحَلتحَل زض تَؾِٗ ؾبظهبى، ثِ هْبضت ٍ زاًف ٖبهل ت

 .ٞٗبل ثؿتگي زاضز

٣ٍٞيت ثطًبهِ ّبي زض ازثيبت تَؾِٗ ؾبظهبى، پيطاهَى زٍ زؾتِ اؾبؾي اظ قطايُي ثحج قسُ اؾت ٦ِ هي تَاًٌس ثط م

زؾتِ اي ٦ِ هطتجٍ ثب  -2، (ٞٗبل)زؾتِ اي اظ قطايٍ هطتجٍ ثب ه٢َٗيت تحَل : ثگصاضًس ٍ ٖجبضتٌس اظ تحَل تأحيط

تَهبؼ ري ٦بهيٌگع ٍ ) .زىقطٌ ثبيس زض َطاحي ثطًبهِ ّبي تحَل هَضز تَرِ ٢طاض گيط 2ّسٜ تحَل هي ثبقٌس ّط 

 (ؤضلي.٦طيؿتَٞط ري

اضتجبٌ ثب ه٢َٗيت تحَل هكرم ٦طزُ اًس ٦ِ هي تَاًٌس ثط ه٣َٞيت ثطًبهِ ّبي تحَل احط  هح٣٣بى تٗسازي قطٌ زض

، ٞب٦تَضّبي ؾبظهبًي (هخل ًيبظ ثِ ذَزهرتبضي)تٟبٍت ّبي ٞطزي اًٖبي ؾبظهبى: ايي قطايٍ ٖجبضتٌس اظ. ثگصاضز

اگط ايي َٖاهل زض ( قسهيعاى حوبيت هسيطاض)ٍ اثٗبز ٞطايٌس تحَل ( هخل ؾج٥ هسيطيت ٍ ٖسم ٢ُٗيت ّبي ٌٞي)

َطاحي ثطًبهِ ّبي تحَل هَضز تَرِ ٢طاض ًگيطز، تأحيط ٦وي ثط ٦بض٦طز ؾبظهبًي ذَاّس زاقت ٍ يب اظ آى ثستط، هي 

 .تَاًس ؾجت ايزبز ًتبيذ هٌٟي قَز

ي٥ ؾبظهبى هي تَاًس ثطحؿت ايي ٦ِ ٢هس ت٣َيت ٖول٧طز تيوي يب قرهي ضا زاضز، اؾتٟبزُ اظ ثطًبهِ تحَل ضا 
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 .اهَى ؾيؿتن ّبي پبزاـ ذَز انالح ٦ٌسپيط

 -2ازهبى ثراي تغيير سآهبدگي . 1: ٞب٦تَضّبي ه٢َٗيتي ٦ِ ثبيس زض َطاحي ّط ثطًبهِ تحَل ثِ آًْب تَرِ قَز 

تَهبؼ ري ٦بهيٌگع ٍ )  رهْبرت ٍ تَاًبيي ّبي ػبهل تغيي -4ثبفت فرٌّگي آًْب  -3لبثليت تحَل در سبزهبى 

 (ؤضلي.٦طيؿتَٞط ري

 برًاهِ تحَل ًظام اداری

ؾبظهبى اهَض ازاضي ٍ اؾترساهي ٦كَض ثب تَرِ ثِ هك٧الت ضٍظ اٞعٍى ًبقي اظ ًب٦بضآهسي ؾيؿتن ازاضي ٦كَض ٍ 

ثطًبهِ هعثَض قبهل . ًبضيبيتي هطزم اظ ذسهبت زؾتگبّْبي زٍلتي  ا٢سام ثِ تْيِ اٍليي ثطًبهِ تحَل ازاضي پطزاذت

ايي . اض، ٢َاًيي ٍ ه٣طضات، ؾبذتبضّبي تك٧يالتي ٍ آهَظـ ًيطٍي اًؿبًي ثَزانالح تٗسازي اظ ضٍقْبي اًزبم ٤

ثطًبهِ زض ٢بلت ثطًبهِ اي ربهٕ تسٍيي ًكسُ ثَز، اهب ثطضؾي ٖول٧طز ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي ٦كَض ٍ 

ا٢ساهبت اًزبم . زُ اؾتثِ اّساٜ هطحلِ اي ذَز ًبيل ـ زؾتگبّْبي ارطايي ًكبى هي زّس ٦ِ تب حس ٢بثل تَرْي

 : هي تَاى تهَيط ًوَز  ظيطيبٞتِ، ًتبيذ آًْب ٍ ه٢َٗيت ًٓبم ازاضي ٦كَض زض پبيبى ايي هطحلِ ضا ثِ قطح 

  ِهسيطاى ٍ ٦بض٦ٌبى زٍلت ثب قٌبذت ًؿجي اظ ٣ًبٌ يٗٝ ٍ ٢َت، تْسيسات ٍ ٞطنتْبي ًٓبم ازاضي زؾت ث

ام ازاضي ظزًس ٍ زضيبٞتٌس ٦ِ تحَل ازاضي زض ايي ه٣ُٕ ا٢ساهبتي ٖولي زض ظهيٌِ ثطًبهِ ضيعي ٍ انالح ًّ

 . ًِ ي٥ اًتربة، ثل٧ِ ي٥ يطٍضت ثَزُ ٍ ارتٌبة ًبپصيط اؾت

  لعٍم اًُجب٠ ٍ ّوؿَيي ًٓبم هسيطيت ثب ثطًبهِ ّبي تَؾِٗ ٍ تحَالت رْبًي آق٧بضتط قسُ ٍ ثطذَضز

 . ّسٞوٌس ٍ ٖولي ثب آى ثِ ي٥ ثبٍض زض حبل گؿتطـ تجسيل قس

  ثطذَضز ربهٕ ثب هؿبئل ًٓبم هسيطيت ٦الى ٦كَض اٖن اظ ثرف زٍلتي ٍ ٚيط زٍلتي ثب اٍلَيت يطٍضت

 . تَاًوٌس ؾبظي ثرف ٚيط زٍلتي ثِ ٌَٖاى ي٥ ٍا٢ٗيت هْن پصيطٞتِ قس

  ثب اًزبم هُبلٗبت اؾبؾي زض ؾبذتبضّبيي هبًٌس تك٧يالت ٦الى زٍلت، ًٓبم ح٠َ٣ ٍ زؾتوعز ثرف

، ًٓبم تهوين گيطي هلي، ؾبظ٦ٍبض تٌٓين ضٍاثٍ ٢َاي (ٖعل ٍ ًهت هسيطاى)ٖوَهي، ًٓبم قبيؿتِ ؾبالضي

ؾِ گبًِ، اح٣ب٠ ح٠َ٣ اضثبة ضرَٔ، اؾت٣طاض ًٓبم ثطًبهِ ضيعي ازاضي ٍ ّوچٌيي تك٧يل ؾبظهبى هسيطيت ٍ 

ثطًبهِ ضيعي ٦كَض، هي تَاى گٟت ثؿتط ٍ ظيطثٌبي هُبلٗبتي، ٢بًًَي ٍ ارطايي حط٦ت ثٌيبزي تحَل ازاضي 

 . ّن آهسٞطا

  ثب اؾت٣طاض قج٧ِ ضاّجطزي تحَل ازاضي زض ٦ليِ ؾَُح زؾتگبّْبي ارطايي ثِ نَضت هلي ٍ اؾتبًي ٍ ًيع
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اًزبم ٞٗبليتْبي آهَظقي، تطٍيزي ٍ اَالٔ ضؾبًي، ًٞب ٍ قطايٍ الظم ثطاي تح١٣ تحَل ازاضي ثِ ٌَٖاى 

 . زضاگيط ثب هكبض٦ت ّوگبى ٞطاّن ـي٥ اهط هلي ٍ ٜ

 تطـ زٍلت ٍ اقبِٖ زؾتبٍضزّبي ٦َتبُ هست هطحلِ اٍل تحَل ازاضي ٍ ًيع انالح ٍ ثب ت٢َٝ ضًٍس گؽ

ثْجَز ثطذي ؾيؿتوْب ٍ ضٍقْبي هَضز ٖول زض زؾتگبّْبي ارطايي، اه٧بى اًت٣بل تزبضة ه١َٞ ٍ 

 . زى ًٓبم ازاضي ٞطاّن ـالگَگيطي زض زضٍ

 َض تأهيي ٍ ضٞبُ ٦بض٦ٌبى زٍلت ٍ آهَظـ ٍ ثب تأ٦يس ثط ضاّجطز اؾبؾي تَؾِٗ هٌبثٕ اًؿبًي ٍ تَرِ ثِ زٍ هح

 : ثْؿبظي ًيطٍي اًؿبًي، ا٢ساهبت ٖولي زض ظهيٌِ ّبي ظيط اًزبم يبٞت 

 . تٛييط هحتَاي آهَظقي ٦بض٦ٌبى زٍلت ثِ ؾوت آهَظقْبي هْبضتي ٍ ٦بضثطزي -

 . ت٣َيت ثٌيِ هبلي ٍ انالح ؾبذتبض ؾبظهبى ثبظًكؿتگي ثطاي حوبيت هٌبؾت اظ ثبظًكؿتگبى -

 . انالح تط٦يت ًيطٍي اًؿبًي زٍلت -

  ثب اًزبم هُبلٗبت ٍ توْيسات ح٢َ٣ي الظم، اه٧بى حًَض ٢بًًَوٌس هطزم زض تك٧لْبي ٚيط زٍلتي ثطاي ًٓبضت

ؾُح پبؾرگَيي زٍلت ٞطاّن گطزيس ٍ زض ايي ضاؾتب ثطًبهِ هلي  ذسهبت ضؾبًي ًٓبم ازاضي ٍ اضت٣بي ثط

 . پبؾرگَيي ًٓبم ازاضي تسٍيي گطزيس

  تسٍيي گعاضـ هلي ٍيٗيت ثْطُ ٍضي ٍ تطٍيذ هٟبّين ثْطُ ٍضي زض ًٓبم ازاضي ٍ حط٦ت ثِ ؾوت تسٍيي ثب

قبذهْبي ثْطُ ٍضي، قطايُي ٞطاّن گطزيس، تب زض هطحلِ زٍم ثطًبهِ تحَل ازاضي، ثْطُ ٍضي ثِ ٌَٖاى 

 .ي٧ي اظ هٗيبضّبي انلي اضظيبثي ٖول٧طز هسيطيت ًٓبم ازاضي هُطح گطزز

 ت هطزم ثِ هخبثِ ي٥ ضاّجطز اؾبؾي ٍ ٦بضؾبظ زض رْت ضؾيسى ثِ ًٓبم ازاضي هُلَة هُطح تَؾِٗ هكبض٤

گطزيس ٍ ثب اؾت٣طاض ًٓبم ّبي هكبض٦ت ٦بض٦ٌبى، تؿْيل تأؾيؽ تك٧لْبي ترههي ٍ ايزبز قَضاّبي 

 . اؾالهي قْط ٍ ضٍؾتب ظهيٌِ ٞطاگيط قسى هكبض٦ت زض ًٓبم تَؾِٗ ٦كَض ٞطاّن گطزيس

 زض٦بضاى ًٓبم ازاضي ثِ ايي ثبٍض ضؾيسًس ٦ِ ًٟؽ تٛييطات ّسٞوٌس ٍ پَيب، هجبض٤ اؾت ٍ هسيطاى ٍ زؾت اى

 .ايي تٛييطات ثِ هٌٗبي ثي حجبتي ًيؿت ٍ ثبيس اظ آًْب هطا٢جت قَز

ؾبظهبى اهَض ازاضي ٍ اؾترساهي ٦كَض پؽ اظ ارطاي اٍليي ثطًبهِ تحَل ازاضي ثِ ثطضؾي ًتبيذ ارطاي ثطًبهِ ٍ   

 . آى ثِ ٦ليِ ارعاي ؾيؿتن ازاضي ٦كَض پطزاذتچگًَگي تؿطي 
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(  تغییر سازهاًیایجاد اًگیسُ تحَل ٍ )چرا تحَل؟ 

 تَاًس احط هتٟبٍتي ثط آًزب ٦ِ آيٌسُ، ًبهٗيي اؾت ٍ هي اظ. ّبؾتّب ثِ ًبقٌبذت٦ِت اظ قٌبذتِ قسُتحَل ؾبظهبًي، حط

٦ٌس هگط آ٧ًِ زاليل اظهبى هٗوَالً اظ تحَل حوبيت ًويؼّبي اٞطاز ثگصاضز، اًٖبي ّب ٍ ٢بثليتّب، ًبتَاًيقبيؿتگي

ؾبظهبى ّب ًيع ثب تَرِ ثِ قطايٍ ٞٗلي ذَز ؾطهبيِ گصاضي ٦طزُ اًس ٍ زض ه٣بثل تٛييط . اي ثطاي آى ثيبثٌس٢بًٕ ٦ٌٌسُ

يزبز هَئَ ٦ليسي زض ثطًبهِ ضيعي ٞٗبليت ّب، ًحَُ ا. آى ثطاي ٦ؿت ؾَزّبي ًبهٗيي زض آيٌسُ ه٣بٍهت هي ٦ٌٌس

 (ؤضلي.تَهبؼ ري ٦بهيٌگع ٍ ٦طيؿتَٞط ري.)اًگيعُ ٍ تْٗس ًؿجت ثِ تحَل ؾبظهبًي اؾت

 نَضت ٞطزي ٍ چِ ثِ ُ قًَس تب ثبظ ٍ رْبًي قًَس ٍ زض آًْب ٧ٞط ٍ ضٍح اٞطاز چِ ة هٗوَالً ؾبظهبًْب هتحَل هي

هكتطيبى، ٦بض٦ٌبى ٍ ؾْبهساضاى ثؿيذ قًَس ٍ ثِ : نَضت گطٍّي ثطاي ضؾيسى ثِ اّساٜ ّوِ گطٍّْبي شيٌٟٕ هبًٌس

.  ّب ّؿتٌس ّب، ؾبذتبضّب ٍ ؾبظهبى ّطحبل ايي اًؿبًْب ّؿتٌس ٦ِ ًيطٍي هَلس ٍ هحط٤ ثطاي تٛييط ؾيؿتن

 ي٥ هطحلِ تَؾِٗ ثِ هطحلِ زيگط ّن هو٧ي اؾت ايزبز قَز،  هٗوَالً تٛييطات ؾبظهبًي ٍ تحَل ثطاي گصاض اظ

.  قًَس ؾبظهبًْب ثب گصاض اظ هطاحل هرتلٝ تَؾِٗ، ثبلٙ هي

 ّبي ؾبظهبى يطٍضت زاضز، ثبيس ٣ًبٌ ٢َت ٍ يٗٝ  گيطي زض هَضز اي٧ٌِ ثْؿبظي ٦سام ي٥ اظ رٌجِ پيف اظ تهوين

.  اي ثطذَضزاض اؾت اضظيبثي ًيبظّب اظ اّويت ٍيػُ زض ايي هيبى،. ؾبظهبى ضا هَضز تزعيِ ٍ تحليل ٢طاض زاز

  تٛييط ؾبظهبًي ًرؿت هؿتلعم ثطضؾي ٍ تكريم هك٧ل اؾت قٌبذت هك٧ل ٍ اضائِ نَضت هؿبلِ ٍا٢ٗي ًيوي اظ

، زض تٗطيٝ اظ هك٧الت زچبض ذُب ٍ لٛعـ قًَس ّؿتٌس ؾٌبضيَي تٛييطات ٦ِ زض تٛييط اؾت چٌبًچِ هسيطاى

ٌّس پطزاذت چطا ٦ِ ؾبظهبى ٍ هٌبثٕ آى ضا ثِ ؾوت اّساٞي ّسايت ذَاٌّس ًوَز ٦ِ زض ّبي گعاٞي ضا ذَا ّعيٌِ

تَاًس ثبقس هسيطيت تٛييط ثيف اظ ّط ا٢ساهي  رْت ًيبظّبي ٍا٢ٗي ؾبظهبى َطاحي ًكسُ ٍ پبؾرگَي هك٧الت ًوي

. ثبيس ضا٧ّبضّبي حل هؿبلِ ٍ اثٗبز آى ضا هَضز ثطضؾي ٍ قٌبذت ز٢ي١ ٢طاض زّس

 ای تحَل آهادگی بر 

  ًكبًِ ّبي آهبزگي ثطاي . ه٣َٞيت ثطًبهِ ّبي تحَل ثِ آهبزگي ؾبظهبى ثطاي تحَل ثطًبهِ ضيعي قسُ ثؿتگي زاضز

حؿبؾيت ًؿجت ثِ ٞكبض ثطاي تحَل، ًبضيبيتي اظ حبلت ٞٗلي، زض زؾتطؼ ثَزى هٌبثٕ حوبيت اظ : تحَل ٖجبضتٌس اظ

٦ِ ايي قطايٍ ٞطاّن ثبقس ثطاي حل ٍ ٞهل هُبلت ؾبظهبًي ظهبًي . تحَل ٍ تْٗس هسيطيت زض اذتهبل ظهبى ٦بٞي

اگط آهبزگي ثطاي تحَل ٦ن ثبقس، ثبيس ثطًبهِ . ٦ِ زض ٖبضيِ يبثي قٌبؾبيي قس، ثطًبهِ ّبي تحَل َطاحي هي قَز
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 .ّبي تحَل ضا ثطاي اٞعايف اقتيب٠ ؾبظهبى ثِ تٛييط ٍ تحَل َطاحي ٦ٌين

 قابلیت تحَل 

  قسُ، ًيبظهٌس زاًف ٍ هْبضت ذبل اؾت ٦ِ قبهل تَاًبيي تحطي٥ ٍ ايزبز اًگيعُ  هسيطيت تحَل ثطًبهِ ضيعي

اگط اًٖبي ؾبظهبى ايي . تحَل، ّسايت تحَل، تَؾِٗ حوبيت ّبي ؾيبؾي، هسيطيت گصاض ٍ حط٦ت آًي هي ثبقس

هِ آهَظقي اٍليِ ٢بثليت ّب ضا ًساقتِ ثبقٌس پيف اظ قط٦ت ٞٗبل ٍ هٌٗبزاض اًٖب زض َطاحي ثطًبهِ ّبي تحَل ثِ ثطًب

 .ًيبظ زاضًس

  بافت فرٌّگی 

  ٞطٌّگ هلي ٦ِ اظَطي١ آى ؾبظهبى هتزلي هي قَز تأحيط قسيسي ثط ٍا٦ٌف اًٖب ًؿجت ثِ تحَل هي گصاضز .

ذهَنبً . ثٌبثطايي َطاحي ثطًبهِ ّبي تحَل ثبيس اضظـ ّب ٍ هٟطٍيبت ٞطٌّگي اًٖبي ؾبظهبى ضا هسًٓط ٢طاض زّس

ي تحَلي ٦ِ زض ي٥ ٞطٌّگ ايزبز قسُ اؾت، زض ٞطٌّگ زيگط اؾتٟبزُ هي ٦ٌين ثبيس ايي ٌّگبهي ٦ِ اظ ثطًبهِ ّب

 . ثطًبهِ ّب ضا ثِ هٌَٓض هتٌبؾت ؾبظي ثب ٞطٌّگ هحلي، تٗسيل ٍ انالح ٦ٌين

  غلبِ بر هقاٍهت در برابر تحَلابعاد  

 هقاٍهت در برابر تحَل درسطح سازهاًیعَاهل  -1

ثَزى ّعيٌِ ّبي حبلت ٞٗلي  ّبي هٗوَل ٍ ًيع تهَض آًْب ثِ ٦نٖبزت اٞطاز ثِ ضٍيِه٣بٍهت ٌٞي ٦ِ ًبقي اظ  1-1

 .ثبقس

ه٣بٍهت ؾيبؾي ظهبًي ايزبز هي قَز ٦ِ تحَالت ؾبظهبًي، نبحجبى هٌبٕٞ ٢سضتوٌسي چَى هسيطاى ضزُ ثبالي  2-1

اهطٍظُ زض تحَل ؾبظهبًي . ثطزضا ظيط ؾَال ة هسيطاىارطايي يب ٦بض٦ٌبى ٦ليسي ضا تْسيس ٦طزُ ٍ يب تهويوبت ٢جلي 

، ثِ زپبضتوبى ّب ترهيم هي يبثس ٍ زض گصقتِ ثِ ًسضت ثَزرِ آهَظقي، اٞطاز ٦بض آظهَزُ ؾطهبيِ، هٌبثٗي ًٓيط

 .ًيبظي ثِ ترهيم ايي هٌبثٕ حؽ هي قس

ّب، ٌّزبضّب ٍ الت ٞٗلي، پيطٍي اضظـّبيي اؾت ٦ِ حّٟ حّب ٍ ضٍيِ، ثِ ق٧ل ؾيؿتنٞطٌّگي ه٣بٍهت 3-1

 . هٟطٍيبت ٞٗلي ًحَُ اًزبم ٦بضّب ضا تكَي١ هي ٦ٌس

 عوذُ برای رفع هقاٍهت در برابر تحَل  راّبردّای -2

ايي ضاّجطز هي . اٍليي گبم ٚلجِ ثط ه٣بٍهت، زض٤ ًگطـ اٞطاز ًؿجت ثِ تحَل اؾت :دلسَزي ٍ حوبيت 2 -1
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ه٣بٍهت آًْب ٍ ضٍـ ّبي احتوبلي ٚلجِ ثط آى ضا تَاًس اٞطازي ضا ٦ِ ًوي تَاًٌس تحَل ضا ثپصيطًس، هبّيت 

ايي ضاّجطز ًيبظهٌس آى اؾت ٦ِ هكبٍض ثِ ؾطٖت . هكرم ٦ٌس، اهب هؿتلعم زلؿَظي ٍ حوبيت ٞطاٍاى اؾت

ه٢َٗيت َطٜ ه٣بثل ٢طاض زّس، ثِ ايي ٞطايٌس گَـ زازى ٞٗبل  زضثبضُ ضٞتبض اٞطاز ٢ًبٍت ٧ًٌس ٍ ذَز ضا زض

ًس ٦ِ اٞطاز هؿئَل هسيطيت تحَل، ذبلهبًِ ٖال٢وٌس قٌيسى احؿبؼ ٍ اگط اًٖب حؽ ٦ي. هي گَيٌس

اؾتٌجبٌ آًبى هي ثبقٌس، ٦وتط حبلت تساٞٗي ثِ ذَز گطٞتِ ٍ توبيل ثيكتطي ثِ ثيبى تطؼ ٍ ًگطاًي ّبي 

ايي اهط ؾجت تَؾِٗ ضٍاثٍ آظاز هي قَز ٦ِ ًِ تٌْب اَالٖبت هٟيسي اظ ه٣بٍهت هي . ذَز ذَاٌّس زاقت

ق٧ل گيطي پبيِ اي ثطاي پطزاذتي ثِ هؿبئل هكتط٤ ٦و٥ هي ٦ٌس ٍ ثبيس ثطاي ٚلجِ ثط  زّس ثل٧ِ ثِ

 .هَإً تحَل، آًْب ضا حل ٍ ٞهل ٦طز

٣ٞساى . اٞطاز ظهبًي زض ه٣بثل تحَل ه٣بٍهت هي ٦ٌٌس ٦ِ اظ پيبهسّبي آى هُوئي ًجبقٌس :ارتجبطبت 2 -2

ضز تحَل هي اٞعايس، اضتجبَبت احطثرف اَالٖبت ٦بٞي هَرت ايزبز قبيِٗ هي قَز ٍ ثِ ًگطاًي زض هَ

زضثبضُ تحَل  ٍ ًتبيذ احتوبلي آى هي تَاًس ؾجت ٦بّف ق٥ ٍ تطزيس قسُ ٍ ثِ ٦بّف تطؼ ّبي ثي 

 .ايي ضٍـ ثِ اًٖب ٦و٥ هي ٦ٌس تب ثِ نَضت ٍا٢ٕ ثيٌبًِ آهبزُ تحَل قًَس. اؾبؼ هي اًزبهس

ّجطزّب ٚلجِ ثط ه٣بٍهت، زضگيط ٦طزى ي٧ي اظ ٢سيوي تطيي ٍ احطثرف تطيي ضا :هطبرکت ٍ هذاخل2ِ -3

هكبض٦ت هي تَاًس ؾجت َطاحي ثطًبهِ . هؿت٣ين اًٖبي ؾبظهبى زض ثطًبهِ ضيعي ٍ پيبزُ ؾبظي تحَل اؾت

اًٖب هي تَاًٌس ايسُ ّب ٍ . ّبي تحَل ثب ٦يٟيت ثبال ٍ ًيع ٚلجِ ثط ه٣بٍهت زض ثطاثط ارطاي آًْب قَز

آًْب هي تَاًٌس .آٍضي ّبي احطثرف ٍ هتٌبؾت ثب قطايٍ، هَحط ثبقساَالٖبتي ضا اضائِ زٌّس ٦ِ ثط ايزبز ًَ

هكبض٦ت زض ثطًبهِ ضيعي تحَل ؾجت هي قَز ٦ِ ثِ ٖالي١ ٍ ًيبظّبي . هَإً ارطاي ٦بض ضا قٌبؾبيي ٦ٌٌس

هساذلِ هي تَاًس ؾجت تْٗس زض ارطاي تحَل قَز . اٞطاز زض َطاحي ثطًبهِ ّبي تحَل تَرِ ٦طزُ ثبقين

ّوچٌيي هكبض٦ت هي تَاًس اٞطاز ًيبظهٌس ثِ هكبض٦ت ضا .ٍة آى ؾجت ضٕٞ ًيبظ آًْب هي قَزظيطا اًزبم خ

 .ثطاًگيعز ٍ ؾجت تالـ ّبي ثيكتط ثطاي تحَل قَز

چكن اًساظ ثِ ََض ٦لي اضظـ ّب ٍ اّساٞي ضا تَنيٝ هي ٦ٌس ٦ِ ؾبظهبى ضا ّسايت ٦طزُ ٍ ًكبًگط زٍضًوبي آيٌسُ ٍ 

چكن اًساظ رْت اضظـ گصاضي َطاحي، پيبزُ ؾبظي ٍ ثطضؾي تحَالت . ّسٜ اظ ثطًبهِ ّبي تحَل، ًيل ثِ آى اؾت

ى ّسٜ ثطاي اًٖب ٍ ش٦ط زاليل ٢بًٕ ٦ٌٌسُ اي ّوچٌيي هي تَاًس اظ َطي١ هكرم ٦طز. ؾبظهبى ضا اضائِ هي زّس

اگط چكن . ثطاي يطٍضت تحَل ٍ تَريِ ثب اضظـ ثَزى تالـ ثطاي تحَل، ؾجت ايزبز تْٗس ًؿجت ثِ تحَل قَز
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اًساظ ٚيط هو٧ي ثِ ًٓط ثطؾس يب ًكبى زٌّسُ تحَلي ثبقس ٦ِ ؾبظهبى ًوي تَاًس ثِ آى ثطؾس هي تَاًس ؾجت ٦بّف 

 . اًگيعُ اًٖب قَز

ظيط ٍاحسّبي  هسيطاىؾبظهبى يب . ثِ قوبض هي ضٍز ، ٌٖهط ٦ليسي ثيكتط چْبضچَة ّبي هسيطيتيضؾين چكن اًساظت

ؾبظهبى، هؿئَل احطثركي ثَزُ ٍ ثبيس ٣ًكي ٞٗبل زض تَنيٝ آيٌسُ هُلَة ٍ ت٣َيت تْٗسات ًؿجت ثِ آى ايٟب ٦ٌٌس، 

 .تكَي١ هي ٦ٌٌس تب زضتطؾين چكن اًساظ قط٦ت ٦ٌٌسثطاي رلت حوبيت اٞطاز، آًْب ضا  هسيطاىزض ثؿيبضي اظ هَاضز 

 فراّن كردى هٌابع تحَل 

ارطاي تحَل ؾبظهبًي ثِ ٍيػُ اگط ؾبظهبى ثِ ٖوليبت ضٍظاًِ ذَز ازاهِ زازُ ٍ زضٖيي حبل هي ٦َقس تب ذَز ضا  

ي ًٓيط آهَظـ، ايي هٌبثٕ ايبٞي ثطاي ٞٗبليت ّبي تحَل. هتحَل ٦ٌس، ًيبظهٌس هٌبثٕ ايبٞي اًؿبًي ٍ هبلي اؾت

هكبٍضُ، گطزآٍضي زازُ ٍ ثبظذَضز ٍ هال٢بت ّبي ٍيػُ الظم ٍ زض ٞطاّن ٦طزى قطايٍ زض ٌّگبم اٞت ٖول٧طز زض 

. هو٧ي اؾت ؾبظهبى ّب، هٌبثٕ ذبل هَضز ًيبظ ثطاي ٞطايٌس تحَل ضا ًبچيع ٢لوساز ٦ٌٌس. هطحلِ گصاض ًيع هٟيس اؾت

ترهيم . ٍت زض ٢جبل ظهبى ٍ اًطغي ٍ ًيع ٦و٥ ثِ هكبٍضاى اؾتتحَالت ٖوسُ ؾبظهبًي ًيبظهٌس هسيطيت هتٟب

ثَزرِ رساگبًِ تحَل زض ٦ٌبض ثَزرِ ٖوليبتي تًويي هي ٦ٌس ٦ِ ثطاي آهَظـ اًٖب پيطاهَى تٛييط ضٞتبض ٍ ثطضؾي 

اگطايي هٌبثٕ ايبٞي، ثطًبهِ . پيكطٞت ٦بض ٍ انالحبت يطٍضي زض ثطًبهِ ّبي تحَل، هٌبثٕ يطٍضي هَرَز ثبقس

 .يعي ٍ ٞطاّن ًكًَس احتوبل ٢ٍَٔ تحَالت ثب هٌٗب ٦وتط هي قَزض

ّا ٍ خصَصیات ًظام اداری هطلَب  ٍیصگی

.  ًگط  گطا ٍ ّوِ ؾَ ًٓبم( 1

.  ٍض ٍ اضظـ اٞعا  ٦بضا، ثْطُ (2

.  پبؾرگَ ٍ قٟبٜ (3

.  هساض گطا ٍ ٦يٟيت احطثرف، ًتيزِ( 4

.  هساض، ذسهتگعاض ٍ هطزم ؾبالض  قْطًٍس( 5

.  ؾبلن، ٖبضي اظ ٞؿبز ٍ تجٗيى( 6

.  پصيط  هكبض٦ت رَ ٍ هكبض٦ت( 7

.  گطا  ؾبالض ٍ زاًف  قبيؿتِ( 8
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.  ثيي، زٍضًگط ٍ ّسٞوٌس آيٌسُ( 9

.  گطا  هٌس ٍ اذال٠  ٢بًًَوساض، يبثُِ( 10

.  هسيط ٍ ضاّجط( 11

.  گطا ٍ ًَاًسيف تَؾِٗ( 12

  تحَلحوایت از 

اگط تحَالت ؾبظهبًي ثب ؾطٖت اًزبم . ؾبظهبًي ٍ هبلي هَضز اًتٓبض ارطاي تحَل اؾتتحَل ًيبظهٌس ظهبى ٍ هٌبثٕ 

اظ ثيي ضٞتي توط٦ع هسيطاى ًؿجت . قسُ ٍ يب پيف اظ ارطاي ٦بهل ضّب قَز، ًتبيذ هُلَة ّطگع ٦ؿت ًرَاّس قس

ٞت ٖول٧طز، ثْطُ ٍضي يب اٍل آ٧ًِ ثؿيبضي اظ هسيطاى ًوي تَاًٌس ا. ثِ ارطاي ثطًبهِ ّبي تحَل زٍ زليل ٖوسُ زاضز

اًٖبي ؾبظهبى ثطاي اًزبم تحَل ٍ يبزگيطي ضٞتبضّبي رسيس . ٖسم ضيبيت اظ ثطًبهِ ّبي تحَل ضا پيف ثيٌي ٦ٌٌس

ّوچٌيي ٞٗبليت ّبي تحَل . آًْب ضٍـ ّبي ٢سيوي اًزبم ٦بضّب ضا ي٥ قجِ زٍض ًوي اًساظًس. ًيبظ ثِ ظهبى زاضًس

ٍ هكبٍضُ، ّعيٌِ ّبي ايبٞي ّؿتٌس ٦ِ ثِ ّعيٌِ ّبي ربضي ؾبظهبى اٞعٍزُ آهَظـ، رلؿبت هال٢بت ايبٞي : ًٓيط

ثؿيبضي اظ  ثطًبهِ ّبي . تٗزت ٧ًٌيس ٦ِ زض ٦َتبُ هست احطثركي  اٞت ٦طزُ، اهب زض زضاظ هست ثْجَز يبثس. هي قًَس

ثطًبهِ ّبي  نجط ٍ اٖتوبز ثِ ٖبضيِ يبثي ٍ َطاحي. تحَل پؽ اظ هكبّسُ اٞت ٦َتبُ هست ٖول٧طز، ضّب قسًس

زٍم آ٧ًِ، ثؿيبضي اظ هسيطاى ثِ ايي زليل ثط تحَل توط٦ع ًوي ٦ٌٌس ٦ِ توبيل ثِ ارطاي ثطًبهِ . تحَل يطٍضي اؾت

زض ًتيزِ اظ اًٖبي ؾبظهبى ثطاي تحَل، حوبيت . زيگطي زاضًس ٦ِ ثطاي آًْب ثؿيبض ذَقبيٌس ثِ ًٓط ضؾيسُ اؾت

تحَالت ؾبظهبًي ثطاي ه٣َٞيت ًيبظهٌس ضّجطي . ٍل زٍام چٌساًي ًساضز٦بٞي ًوي قَز ٍ آًْب ًيع هي زاًٌس ٦ِ ايي تح

 (ؤضلي.تَهبؼ ري ٦بهيٌگع ٍ ٦طيؿتَٞط ري. )هؿتوط اؾت

 عوذُ هشکالت جاری در تحَل اداری

اضائِ  ظيطزض زگطگًَي ثٌيبزيي ًٓبم ازاضي ثِ قطح  انالح ًٓبم ازاضيهَإً انلي ٖسم تَٞي١ ٦بهل ثطًبهِ  -

 :قسُ اؾت

  ٖسم اًزبم ي٥ هُبلِٗ ربهٕ پيطاهَى ثطضؾي ٍيٗيت ًٓبم ازاضي ٦كَض ٍ تجييي ز٢ي١ ٣ًبٌ يٗٝ ٍ ٢َت

 . زاذلي ٍ تْسيسّب ٍ ٞطنت ّبي هحيُي

  ٣ٞساى ٖعم هلي زض ؾَُح ٖبلي هسيطيت ٦كَض زض هَضز تحَل ًٓبم ازاضي ٍ ٖسم احؿبؼ يطٍضت ثطاي
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 .ٍ ه٣تًيبت تَؾِٗ ٦كَضايزبز تٌبؾت ثيي ًٓبم ّبي هسيطيتي ثب ثطًبهِ ّب 

  ٖسم تزْيع ًٓبم ازاضي ثِ ي٥ ثطًبهِ هٌبؾت انالحبت هجتٌي ثط قٌبذت ضاّجطزي ًٓبم ازاضي ثِ ٌَٖاى

 . ضاٌّوبي ٖول ٦ِ تحَل زض ًٓبم ازاضي ضا ثِ نَضت ربهٕ هَضز تَرِ ٢طاض زازُ ثبقس

  ثطًبهِ ضيعي ٍ ارطاي ثطًبهِ ٖسم هكبض٦ت هإحط نبحجٌٓطاى، ٦بضقٌبؾبى ٍ هسيطاى زؾتگبّْبي ارطايي زض

 . ّبي انالح ًٓبم ازاضي ٍ ٣ٞساى ضٍحيِ هكبض٦ت پصيطي زض ؾبظهبًْبي ازاضي

  ٣ٞساى ا٢تساض ٢بًًَي هٌبؾت ٍ ربيگبُ تأحيط گصاض زض ؾبظهبى هؿئَل ضاّجطي ًٓبم ازاضي ٦كَض ثطاي

 . ضيعي ٍ ّسايت ثطًبهِ ّبي تحَل ازاضي ؾيبؾتگصاضي، ثطًبهِ

ثِ اًزبم هُبلٗبت پيطاهَى قٌبذت  ٠َٞ1376، ؾبظهبى ازاضي ٍ اؾترساهي ٦كَض، اظ ًيوِ زٍم ؾبل رْت ضٕٞ هَإً 

ثطاؾبؼ ايي هُبلٗبت ٍ ًٓط ذَاّي اظ زؾتگبّْبي ارطايي، . ًٓبم ازاضي ٍ تجييي ٍيٗيت ضاّجطزي آى پطزاذت

قٌبذت "ازاضي ٦كَض، گعاضـ نبحجٌٓطاى ٍ ٦بضقٌبؾبى ٍ ثطضؾي ز٢ي١ ًتبيذ هُبلِٗ زض ؾتبز ثطًبهِ ضيعي تحَل 

تٌٓين گطزيس ٍ ثط اؾبؼ ي٥ هسل ٖلوي هجتٌي ثط ضٍـ تحليل ٖبهلي، هيعاى ز٢ت ٍ تأحيط ّط ي٥ اظ  "ًٓبم ازاضي

 1378زض ؾبل « ثطضؾي ٍ قٌبذت ًٓبم ازاضي»َٖاهل هَضز اضظيبثي ٢طاض گطٞت ٦ِ هٌزط ثِ اًتكبض گعاضـ ًْبيي 

 .گطزيس

زضًٍي ًٓبم ازاضي ٦كَض زض هإلِٟ ّبي انلي قبهل هٌبثٕ اًؿبًي، ؾبظهبًسّي ٍ  ايي گعاضـ ٦ِ قبهل قٌبذت    

تك٧يالت، ضٍـ ّب ٍ ضٍيِ ّب، ٢َاًيي ٍ ه٣طضات، هٌبثٕ ٍ اه٧بًبت، هسيطيت ٍ هسيطاى ٍ ٞي آٍضي اَالٖبت ٍ تجييي 

ييي ٞطنت ّب ٍ ٣ًبٌ يٗٝ ٍ ٢َت زضًٍي ًٓبم ازاضي ٍ ًيع قٌبذت هحيٍ زاذل ٦كَض ٍ هحيٍ ثيي الوللي ٍ تت

تْسيس ّبي هحيُي ًٓبم ازاضي اؾت، ه١َٞ ثِ اضائِ تهَيطي ضٍقي ٍ ٍا٢ٕ ثيٌبًِ اظ ًٓبم ازاضي ٦كَض گطزيس ٦ِ 

 .هجٌبي ثطًبهِ ضيعي ثطاي انالح ًٓبم ازاضي ٢طاض گطٞت

يي ذَز زض ايي گعاضـ آهسُ اؾت ٦ِ ًٓبم ازاضي ٦كَض اظ ٢بثليتْبي زضًٍي زض تكريم ٍ زض٤ ربيگبُ ٍ ٣ًف ه٣ت

ثطذَضزاض ًيؿت ٍ زض ًَؾبظي، تٌٓين هزسز، تُجي١ ٞٗبل ٍ آيٌسُ ًگط ذَز ٦بضآهسي الظم ضا زاضا ًجَزُ ٍ ثِ اًتٓبضات 

ايي يٗٝ ضاّجطزي هٌزط ثِ آؾيجْبي زيگطي ًيع قسُ ٦ِ زض . ًٓبم اظ آى ثِ اًحبء هرتلٝ پبؾد هٌبؾت ًسازُ اؾت

 :ذتبضي اؾت ٦ِ هي تَاى آًْب ضا ايٌگًَِ ثطقوطزهزؤَ حب٦ي اظ ًٓبم هٌسي يٗيٝ ٍ اذتالالت ؾب

 يٗٝ زض ًگطـ ضاّجطزي ٍ التعام ثِ هَاظيي ٖلوي هسيطيت. 

 تٗسز زض هطارٕ تهوين گيطي زض هرتهبت ًٓبم ازاضي. 
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 تٗسز زض هطارٕ ٖوليبتي ًٓبم ازاضي. 

 ثي تَرْي ثِ ّعيٌِ، ٦يٟيت ٍ ؾطٖت اضائِ ذسهبت ًٓبم ازاضي. 

 ٍ ٕههبضٜ، ًبقي اظ ثْطُ ٍضي ًبهٌبؾت ٖسم تٗبزل هيبى هٌبث. 

 ٣ٞساى اضتجبَبت ٦بضا ٍ اَالٔ ضؾبًي هَحط. 

 تَظيٕ ًبهٌبؾت اذتيبضات. 

تطيي ٣ًبٌ اي اظ اؾبؾيالوللي، ثِ تسٍيي پبضُزاضي زض زاذل ٦كَض ٍ زض ًٞبي ثييتَرِ ثِ ضًٍسّبي هحيُي ًٓبم ا

 :اًزبهيسظيط يٗٝ ٍ تْسيسّب ثِ قطح 

 ًٝبّوبٌّگي زض تهوين ّبي ٦الى هلي زض اثٗبز هرتل . 

 تٗسز هزبضي ٍ زض ٖيي حبل آقٟتگي زض ًٓبم ثبظضؾي . 

 ًجَز هٌْسؾي ًٓبم ٢َاًيي . 

 هْيب ًجَزى ًْبزي ثطاي هكبض٦ت ؾيبؾي . 

 ًجَز هٌبؾجبت الظم زض ثْطُ ثطزاضي هٟيس اظ تٌَٔ ٞطٌّگي ٍ ٢َهي . 

 تل٣ي هٌٟي اظ هَْٟم ٍ ٣ًف زٍلت. 

 ٝٗتكتت زض هسيطت ٞطٌّگي ي ٍ. 

 تهسي ثيف اظ اًساضُ زٍلت زض اهَض. 

 ُثي٧بضي ٞعايٌس. 

 ثْطُ ٍضي ٢ليل زض اٚلت اهَض. 

 ًٓبم ثبظضگبًي ًب٦بضآ. 

 ًجَز ًٓبم ّبي حطِٞ اي ٍ پطٍضـ قبيؿتگي ٍ قئَ گطايف ثِ هسض٤ گطائي . 

 ًٓبم ًب٦بضآهس ٖلَم ٍ ت٧ٌَلَغي . 

 ُ اي تَليسي زض رْبىضًٍس ٞعايٌسُ ؾْن زاًبئي زض اضظـ . 

 ضًٍس رْبًي قسى ا٢تهبز ٍ ي٧پبضچگي ثبظاضّب . 

 ٍرَز تْبرن ّبي گؿتطزُ ٍ هْيت ٞطٌّگي . 



18 
 

   الجتِ ًٓبم ازاضي زض زضٍى ذَز اظ رٌجِ ّبي هخجتي ًيع ثطذَضزاض اؾت ٦ِ ثب ت٣َيت آًْب يب ثب ثِ ٦بضگيطي

 . هإحط آًْب هي تَاًس اظثطذي زٚسِٚ ّبي ٠َٞ ث٧بّس

 .ضا ًبم ثطز  ظيطاظ رولِ تٗييي ٦ٌٌسُ تطيي ايي َٖاهل هؿبٖس ٍ رٌجِ ّبي ٢َت هي تَاى هَاضز 

 ثطذَضزاضي اظ ًيطٍي زلجؿتِ ٍ ٍٞبزاض . 

 ثطذَضزاضي اظ اذتيبضات ضئيؽ زٍلت زض ايزبز تحَل ازاضي . 

 ًًذ گطٞتي تسضيزي تَرِ ثِ هٌبثٕ اًؿبًي ٍ هكبض٦ت . 

 اىاٖت٣بزات ٍ ثبٍضّبي اضظقي هسيط . 

 ثطذَضزاضي اظ اًَأ زاضائي ّبي هبزي . 

 ثطذَضزاضي اظ ثؿيبضي ترهم ّب ٍ تزطثيبت الظم . 

 ٍرَز ًْبز ٍ ض٦ي ضّجطي ًٓبم . 

 ٍرَز ًيطٍّبي رَاى هؿتٗس ٍ هكتب٠ . 

 ُ٢سضتوٌس ثَزى ًْبز ذبًَاز . 

 ثطذَضزاضي اظ حطٍت َجيٗي ٍ ثبظاض زاذلي ٍ ه٣ٌُِ اي . 

 ٍرَز ًيطٍي اًؿبًي هترهم ايطاًي زض ؾطاؾط ٖبلن . 

 ضًٍس هٌبؾت تحَل ٌٞي ٍ ت٧ٌَلَغي٥ . 

 ضًٍس ّوگطائي ٍ ّو٧بضي هيبى زٍلتْب. 

ثب قٌبذت ٍ تحليل ضاّجطزي ًٓبم ازاضي، تسٍيي انَل، هجبًي ٍ ًٓطيِ زٍلت اظ هٌٓط ازاضي، تجييي چكن اًساظ،   

تسٍيي  "ُ ضاّجطزي تحَل ازاضيثطًبم"،  زات هٌسضد زض ثطًبهِ ؾَم تَؾِٗاضائِ ضٍي٧طزّب، ضاّجطزّبي اؾبؾي ٍ توْي

ايي ثطًبهِ ا١ٞ ضٍقٌي ضا ثطاي هطزم ٍ هسيطاى زض ظهيٌِ چگًَگي تح١٣ ًٓبم ازاضي ه٣تسض، ٦بضآهس ٍ پبؾرگَ، . ـز

م ازاضي ضا ًٓبتح١٣ ايي ثطًبهِ زض ي٥ ا١ٞ زُ ؾبلِ، ي٥ . ًوبيسا ثطًبهِ ّبي تَؾِٗ ٦كَض هكرم هيّوگبم ة

ض ٖول٧طز ًوبيس ٦ِ زض هبّيت اؾالهي، زض ًگطـ هطزهي، زض ؾبذتبض ٖلوي، زض ضٞتبض هكبض٦ت رَ، زتطؾين هي

 . ٍض ذَاّس ثَزپبؾرگَ ٍ زض ًتيزِ ثْطُ

ّب، ٢َاًيي ٍ هبًسّي ٍ تك٧يالت، ؾيؿتوْب ٍ ضٍـزض ثطًبهِ ضاّجطزي انالح ًٓبم ازاضي زض اثٗبز ًيطٍي اًؿبًي، ؾبظ
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ت ٍ تٛييط ٞطٌّگ ٍ ًگطـ هسيطيت ثب ضٍي٧طز ًَيي هجتٌي ثط هٌْسؾي ّوعهبى، ٞطاگيطي حيي ٖول ٍ ه٣طضا

٦بضثطزي ثب هكبض٦ت ٦بض٦ٌبى ٍ ٦بضقٌبؾبى زٍلت ٍ ذبضد اظ زٍلت، ثب ت٧يِ ثط ضاّجطزّبي -ا٢ساهبت ّوعهبى ضاّجطزي

ض ٦الى ٍ حب٦ويت، هكبض٦ت اؾبؾي ّوچَى ٦َچ٥ ٦طزى زٍلت، حصٜ تهسي ّبي ٚيطيطٍضي ٍ پطزاذتي ثِ اهَ

گؿتطزُ ثرف زٍلتي ٍ ٚيط زٍلتي، هٌْسؾي هزسز، قٟبٜ ؾبظي ٍ پبؾرگَيي ًٓبم ازاضي، ٖسم توط٦ع، تَؾِٗ 

 . هٌبثٕ اًؿبًي ٍ تَرِ ثِ ٌٞأٍضي اَالٖبت هَضز تَرِ ٢طاض گطٞت

 :  تعریف شذزیر در ایي هقطع برای برًاهِ تحَل اداری دٍ ّذف بِ شرح 

 . ّبي ًظبم اداري ثب ًمص يك دٍلت هطلَة ٍ ايذُ آلتَاًوٌذي ٍ لبثليتاًطجبق  -

  .ايفبي کبرآهذ ٍظبيف ٍ ًمص فؼلي دٍلت ثرايتمَيت ٍ تَاًوٌذسبزي ًظبم اداري  -

    آل زٍلت تٛييط ٦ٌس ٍ ثطاي تح١٣ ٍ ايٟبي ٣ًف رسيس ٍ ايسُزض ضٍي٧طز اٍل، تَاًوٌسي ًٓبم ازاضي ثبيس

ضٍي٧طز زٍم، ثب حبثت ٞطو ًوَزى ٣ًف زٍلت، ٢بثليتْب ٍ تَاًبيي ّبي ًٓبم زض . زح قَزؾترَـ انال

ثط٢طاضي تٌبؾت ثيي ٣ًف ٍ تَاًوٌسي، اهطي حيبتي ٍ ثطاي تَؾِٗ يطٍضي . ازاضي ثبيس ثْجَز ٍ اضت٣ب يبثس

 .اؾت

 ری برًاهِ جاهع تحَل ًظام ادا  

  اؾت قبهل زٍ رعء ثطًبهِ ثِ قطح ظيطثطًبهِ ربهٕ تحَل ًٓبم ازاضي : 

 .ّبي اختػبغي ًظبم اداريثرًبهِ تحَل در فؼبليت .1

ّبي ارطايي ٦ِ زض قطح ٍْبيٝ ٍ هبهَضيت آًبى آهسُ ّبي اذتهبني زؾتگبُٞٗبليت يايي ثطًبهِ ثِ اضت٣ب

 اؾت، 

گي، ىّبي ٞطُيتلحوبيت ٍ تطٍيذ ٞٗبضبهل  ٞطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهيزض ٍظاضت ثطًبهِ ايي .پطزاظزهي

 .٢طآًي اؾتٌّطي، زيٌي ٍ 

 .ّبي ػوَهي ًظبم اداريثرًبهِ تحَل در فؼبليت .2

ثطًبهِ تحَل زض . ّبي ارطايي ثبيؿتي اًزبم گيطزّبيي اؾت ٦ِ زض ٦ليِ زؾتگبُايي ثطًبهِ هطثٌَ ثِ اضت٣بي ٞٗبليت

 :اؾت  ظيطثطًبهِ رعئي ثِ قطح  7ّبي ٖوَهي ًٓبم ازاضي ذَز قبهل ٞٗبليت

 ثرًبهِ هٌطمي ًوَدى اًذازُ دٍلت . 

 ثرًبهِ اغالح سبختبرّبي تطکيالتي دٍلت . 
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 ّبي هذيريتيثرًبهِ اغالح ًظبم . 

 ّبي استخذاهيثرًبهِ اغالح ًظبم . 

 ثرًبهِ آهَزش ٍ ثْسبزي ًيرٍي اًسبًي دٍلت . 

 ّبي اًجبم کبر ٍ تَسؼِ فٌبٍري اداريثرًبهِ اغالح فرآيٌذّب، رٍش. 

 حفظ کراهت ارثبة رجَع در ًظبم اداري ءثرًبهِ ارتمب ٍ. 

اّن اقذاهات سازهاى اهَر اداری ٍ استخذاهی كشَر در اجرای برًاهِ تحَل ًظام اداری   

 : عبارت است از

 . تجييي فلسفِ ٍ تئَري دٍلت ٍ هجبًي ًظري هذيريت ػوَهي -

 . تذٍيي چطن اًذاز ٍ راّجردّبي اسبسي تحَل اداري -

 . رسبًي هلي طراحي کليبت ًظبم اطالع -

 . طراحي کليبت ًظبم هذيريت هٌبثغ اًسبًي -

 . طراحي کليبت ثرًبهِ جبهغ تَسؼِ تکٌَلَشي اطالػبت -

 . اغالح ًظبم حمَق ٍ دستوسد -

 .ارتمبء ضبيستِ سبالري در ػسل ٍ ًػت هذيراى -

 . ترٍيج هذيريت کيفيت فراگير در ًظبم اداري -

 .ّبي غيرضرٍريرّب سبزي دٍلت از فؼبليت -

 . ّبي هلي دستگبّْبي اجراييرجبئي جْت ارزيبثي ٍ هؼرفي ًوًَِاجراي ثرًبهِ جطٌَارُ ضْيذ  -

 . اجراي ثرًبهِ هلي تَسؼِ هطبرکت -

 . ّبي اًجبم کبراجراي ثرًبهِ اغالح سبختبر سبزهبًي دٍلت ٍ رٍش -

 . اجراي ثرًبهِ تَسؼِ هٌبثغ اًسبًي -

 . اجراي ثرًبهِ تَاًوٌذسبزي هذيراى -

 . اجراي ثرًبهِ تَسؼِ فٌبٍري اطالػبت -

 . اجراي ثرًبهِ هلي پبسخگَيي -

 . اجراي ثرًبهِ ًظبرت ٍ ارزيبثي -

 . ّبي کالىاجراي ثرًبهِ اغالح ًظبم -
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 . اجراي ثرًبهِ اغالح لَاًيي ٍ همررات پبيِ -

 . اجراي ثرًبهِ هلي ثْرُ ٍري -

اض٦ت نبحجٌٓطاى، هسيطاى ٍ ٦بضقٌبؾبى الص٦ط، ثِ هٌَٓض تأهيي هفّبي ٠َٞزض ضاؾتبي ارطاي ثطًبهِ 

ضيعي ٍ ارطاي ثطًبهِ تحَل ازاضي، ًؿجت ثِ َطاحي ٍ اؾت٣طاض قج٧ِ ضاّجطزي تحَل ّبي ارطايي زض ثطًبهِزؾتگبُ

ّبي انلي ٦كَض، تك٧يل ؾتبز ثطًبهِ ضيعي تحَل ازاضي، قَضاّبي تحَل ازاضي زؾتگبُ. ازاضي ا٢سام قس

يعي تحَل ازاضي ّب، ؾتبزّبي ثطًبهِ ضقط٦ت ّبي ٍاثؿتِ ٍ تبثِٗ زؾتگبُ ات ٍّبي تحَل ازاضي هَؾؽ٦ويؿيَى

ّبي ارطايي ضا زضگيط اهط ٖي اظ ٦بضقٌبؾبى ٍ هسيطاى زؾتگبُّبي ترههي آًْب، هزوَِٖ ٍؾياؾتبى ّب ٍ ٦ويتِ

 . زظهبى ؾتبزي هؿئَل ًٓبم ازاضي ـتحَل ًٓبم ازاضي ًوَز ٍ ثبٖج ٦بّف اًحهبض ايي اهط زض ؾب

 الساهات تحَل در ًظام اداری

 ايجبد ثبٍر، اػتمبد ٍ اًگيسُ در هذيراى سطَح هختلف 

  ّبي تحَل ّب، لَاًيي ٍ ثرًبهِآگبّي هذيراى ثِ ظرفيت

  ُهٌذي هذيراى از اختيبرات ٍ هٌبثغ الزم ثراي اجراي ثرًبهِ تحَل ثْر

  ِثرلراري ًظبم هذيريت ػولکرد ٍ ايجبد سيستن تطَيك ٍ تٌجي 

 برًاهِ تحَل در ًظام اداری كشَراّذاف 

  :اّذاف ثرًبهِ تحَل در ًظبم اداري کطَر ػجبرت است از  

 . ايجبد ًظبم اداري ٍ هذيريت کبرآهذ، همتذر ٍ پبسخگَ -1

 . تأهيي ٍ گسترش ػذالت در ًظبم اداري -2

 . تأهيي ثبثت، اهٌيت ٍ ًْبديٌِ کردى لبًَى در ًظبم اداري -3

 . ًَسبزي هؼٌَي رٍاثط دٍلت ٍ هردم -4
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 . ارتمبي رضبيتوٌذي ارثبة رجَع ٍ تَسؼِ خذهت رسبًي هطفمبًِ -5

  .ايجبد هحيط هٌبست ثراي رضذ کراهبت اًسبًي ٍ فضبيل اخاللي در ًظبم اداري -6

 راّبردّای برًاهِ تحَل در ًظام اداری كشَر

ثطاؾبؼ تزعيِ ٍ تحليل ًتبيذ هُبلٗبت قٌبذت ٍيٕ هَرَز ٍ انَل ٍ هجبًي حب٦ن ثط ًٓبم ازاضي، ضاّجطزّبي    

 : اًس م ازاضي زض زٍ ؾُح زؾتِ ثٌسي قسُتحَل ًٓب

 .راّجردّبي کالى کِ ثيبًگر راّکبر کلي ثراي دستيبثي ثِ ًظبم اداري هطلَة ٍ چطن اًذاز آيٌذُ ّستٌذ( الٝ 

-ا هٌجر ثِ تَليذ چطن اًذاز هيراّجردّبي خرد کِ ثيبًگر راّکبرّبي هطخع ٍ هلوَس ثَدُ ٍ تحمك آًِ( ة 

 . د ٍ ّر يك از آًْب ثراي دستيبثي ثِ يك راّجرد کالى استضَ

 : راّبردّای كالى  -

 . تَسؼِ هطبرکت لبًًَوٌذ هردم در تػوين سبزي، تػوين گيري ٍ اجرا( الف 

 . ًْبديٌِ کردى پبسخگَيي در رٍاثط دٍلت ٍ هردم( ة

 . هٌْذسي هجذد سبختبرّب ٍ استبًذاردّبي اداري ثب ػٌبيت ثِ اّذاف تَسؼِ هلي( ج

ًْبديٌِ کردى ػذالت ٍ ضبيستِ سبالري در ًظبهْبي اداري ٍ ًگرش هذيراى ٍ تَسؼِ هٌبثغ ( ت 

 . اًسبًي

 . هٌبست ٍ ّوبٌّگ ثب تغييرات جْبًيفراگير کردى في آٍري اطالػبت ٍ هذيريت ( ث

 . التػبدي کردى فؼبليت ّب ٍ خذهبت دٍلتي هتکي ثر درآهذّبي غير ًفتي( ج 
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 :راّبردّای خرد  -

 تَسؼِ هطبرکت لبًًَوٌذ هردم در تػوين سبزي، تػوين گيري ٍ اجرا ( الف 

 . ثِ حسا٢ل ضؾبًسى هساذلِ زٍلت زض اًزبم اهَض  -

زض ضًٍس تهوين گيطي، ارطا ٍ انالح ( ترههي -ّبي نٌٟيتك٧ل)هكبض٦ت هطزهيّبي تطٍيذ ًٓبم  -

 . ًٓبم ازاضي

 . رلت هكبض٦ت هحبٞل ٖلوي زض تهوين گيطي ٦بضثطزي زض ًٓبم ازاضي -

 .اضت٣بي هيعاى هكبض٦ت قَضاّب زض تهوين گيطي ٍ ازاضُ اهَض  -

  ًْبديٌِ کردى پبسخگَيي در رٍاثط دٍلت ٍ هردم( ة

اَالٔ ضؾبًي، گعاضـ )گيطي اظ تك٧ل ّبي نٌٟي هطزهي ٍ ترههيپبؾرگَ ٦طزى ًٓبم ازاضي ثب ثْطُ  -

 (. زّي ٍاضت٣بي ْطٞيتْبي ح٢َ٣ي حوبيت اظ قْطًٍساى

 . ّبي زيٌي ٍ هليتَؾِٗ اذال٠ ازاضي هجتٌي ثط اضظـ  -

 . رجطاى ذؿبضات ًبقي اظ اّوبل ٦بضهٌساى يب ؾَء ٖول٧طز ؾبظهبى ثط اؾبؼ تكريم هطارٕ شيهالح  -

  هٌْذسي هجذد سبختبرّب ٍ استبًذاردّبي اداري هؼطَف ثِ اّذاف تَسؼِ( ح

 . ّبهتٌبؾت ؾبظي الگَّبي ؾبذتبض ؾبظهبًي ثب ًَٔ ٍْبيٝ زؾتگبُ -

تط تهوين گيطي ارطايي ثِ ؾَُح پبئييّبي ه٧بًيعُ تهوين ؾبظ زض ؾبظهبًْب ٍ تَٟيى اذتيبض اؾت٣طاض ًٓبم -

 .هسيطيت

 . ّبي هسيطيت ٦يٟيتٞطاگيط ٦طزى اؾت٣طاض ؾيؿتن- 
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 . ّبي رْبًي زض ازاضُ هطا٦ع ٖلويگيطي اظ رسيستطيي ٍ هٌبؾت تطيي ٞي آٍضيثْطُ  -

  ّبي اداري، ًگرش هذيراى ٍ تَسؼِ هٌبثغ اًسبًيدر ًظبمًْبديٌِ کردى ػذالت ٍ ضبيستِ سبالري ( ت

ثب تأ٦يس ثط تْٗس، ترهم، ثبٍضّبي ٖلوي، زاًف )ثط٢طاضي ٖسالت ازاضي ٍ اؾت٣طاض ًٓبم قبيؿتِ ؾبالضي  -

 (.هسيطيت ٍ قٌبذت اظ هَئَ

 . ايزبز ٍ تَؾِٗ آهَظـ ّبي حطِٞ اي ٍ ترههي      -

 . آقٌب ؾبظي هٌٓن ٍ هؿتوط هسيطاى ٍ تهوين ؾبظاى ثب تحَالت پطقتبة رْبًي  -

٦طزى آهَظقْبي حيي ذسهت ثطاي اضت٣بي ثيٌف، اذال٠ ازاضي، زاًف ٍ هْبضت هٌبثٕ اًؿبًي ٍ ٞطاگيط  -

 . تَؾِٗ ازثيبت هكتط٤ زض ًٓبم ازاضي

 . اؾبؼ انَل تأهيي حسا٢ل ظًسگي ٍ ٦بضايي هتٌبؾت ثب ثبظاض ٦بض ه٣ٌُي ٦طزى ًٓبم ح٠َ٣ ٍ زؾتوعز ثط  -

 (.ثِ ذهَل ايطاًيبى ذبضد اظ ٦كَض)ؾبهبًسّي اؾتٟبزُ اظ هترههبى زاذلي ٍ ذبضري  -

 فراگير کردى في آٍري اطالػبت ٍ هذيريت هٌبست ٍ ّوبٌّگ ثب تغييرات جْبًي ( ث

 . ث٧بضگيطي ٞي آٍضي هسيطيت اَالٖبت ٍ اضتجبَبت -

 . ذَز٦بض ؾبظي ٍ قج٧ِ اي ٦طزى ٞٗبليت ّبي ازاضي ٍ ذسهبت زٍلتي -

 .ثْطُ گيطي اظ آذطيي ٍ هٌبؾت تطيي تزطثيبت ٍ ٌٞأٍضيْبي رْبًي -

 التػبدي کردى فؼبليتْب ٍ خذهبت دٍلتي هتکي ثر درآهذّبي غيرًفتي ( د 

اًُجب٠ ذسهبت زٍلتي ثب قبذم ّبي هجتٌي ثط الگَّبي ههطٜ زض ًٓبم ازاضي ٦كَضّبي هكبثِ ثب ا٢تهبز  -

 . ٚيط ًٟتي



25 
 

 . اؾت٣طاض ًٓبهْبي اضت٣بي ثْطُ ٍضي زض زؾتگبُ ّبي هلي -

 . ثِ حسا٢ل ضؾبًسى ّعيٌِ ّب ٍ ههبضٜ زض زؾتگبّْبي زٍلتي -

ؾ٠َ زازى تأهيي ّعيٌِ ّبي هطثٌَ ثِ ٞٗبليتْبي ًٓبم ازاضي اظ هحل زضآهسّبي ًٟتي ثِ هبليبتْب ٍ  -

 . زضآهسّبي ٚيط ًٟتي

 اسٌاد باال دستی تحَل در ًظام اداری

 سٌذ چطن اًذاز جوَْري اسالهي ايراى 

  ( اثالغي همبم هؼظن رّجري)ّبي کلي ًظبم اداري سيبست

 لبًَى هذيريت خذهبت کطَري 

 لبًَى ثرًبهِ پٌجن تَسؼِ التػبدي، اجتوبػي ٍ فرٌّگي 
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 سٌذ چشن اًذاز جوَْری اسالهی ایراى

 

 

 

«  ي تحَل اداري ّباّذاف، ثرًبهِ ّب ٍ سيبست»

ايزبز تٛييطات ٦الى ٍ ثٌيبزيي زض زيَاًؿبالضي ٦كَضّب پيف اظ چٌس زِّ اؾت ٦ِ هَضز تَرِ نبحت ًٓطاى ٍ  

( ثْطُ ٍضي)تحَل زض ًٓبم ازاضي، تٛييط ثطًبهِ ضيعي قسُ ثطاي اٞعايف ٦بضايي ٍ احطثركي . هتهسيبى اهط ثَزُ اؾت

ٌّگ ثب ؾٌس چكن اًساظ، ؾيبؾت ٦لي ًٓبم ّبي ارطايي زٍلتي، ّوؿَ ٍ ّوباؾت ٦ِ زض توبهي ؾَُح زؾتگبُ

ثطاي ايزبز تٛييط زض ؾبذتبض، ت٧ٌَلَغي، هٌبثٕ اًؿبًي ٍ هبزي، ٢َاًيي ٍ ... ّبي ثطًبهِ اي تَؾِٗ ٍثرفازاضي، 

  .ه٣طضات ٍ ٞطٌّگ ؾبظهبًي، ارطا ٍ تَؾٍ هطارٕ ٢بًًَي اضظيبثي ٍ ًٓبضت هي قَز

ٍضي ٍ اًسّي، هسيطيت، هٌبثٕ اًؿبًي، ٞيّبي ؾبظهبزض حَظُ ت اؾبؾي ًٓبم ازاضي ٦كَضثِ هٌَٓض ضٕٞ هك٧ال

تَؾٍ ؾبظهبى « تحَل زض ًٓبم ازاضي ٦كَض»ٞطايٌسّبي اًزبم ٦بض ٍ ٢َاًيي ٍ ه٣طضات ّٟت ثطًبهِ تحت ٌَٖاى 

ؾتگبّْبي ارطايي ز  ٍ زض ٦ليِ  اضائِ ٍ ثِ تهَيت ّيئت ٍظيطاى ضؾيس 18/1/1381ضيعي زض هَضخ  هسيطيت ٍ ثطًبهِ
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.  ـزالظم االرطا 

:  ايي ّفت ثرًبهِ ػجبرتٌذ از -

.  ثرًبهِ هٌطمي ًوَدى اًذازُ دٍلت (1

.  ثرًبهِ تحَل در سبختبر تطکيالتي دٍلت( 2

.  ّبي هذيريتي ثرًبهِ تحَل در ًظبم (3

.  ّبي استخذاهي ثرًبهِ تحَل در ًظبم (4

.  ثرًبهِ آهَزش ٍ ثْسبزي ًيرٍي اًسبًي دٍلت (5

.  آٍري اداري الح فرآيٌذّب، رٍضْبي اًجبم کبر ٍ تَسؼِ فيثرًبهِ اظ( 6

. ثرًبهِ ارتمبء ٍ حفظ کراهت هردم در ًظبم اداري (7

 اجرائی هٌطقی ًوَدى اًذازُ دٍلتّای اّن سیاست -

.  ارطاي ٍْبئٝ حب٦ويتي زٍلت ثِ ًحَ ٦بضآهس ٍ احط ثرف (1

گؿتطـ ٞٗبليت ثرف ٚيطزٍلتي اظ ضٍقْبي ذهَني ؾبظي ٍ اضائِ ؾبظ ٍ ٦بض هٌبؾت ثطاي ًٓبضت ثط حؿي ( 2

.  ارطاي ٦بضّب

.  ثب اؾتٟبزُ اظ ضٍـ ٢يوت توبم قسُ   اًزبم ذسهبت ظيطثٌبئي اظ َطي١ ثرف ٚيطزٍلتي (3

:  اغالح سبختبرّبي تطکيالتي دٍلت  اّن سيبستْبي اجرائي- 

(  ٢بًَى ثطًبهِ ؾَم تَؾِٗ)ؾبظي  ٖسم گؿتطـ تك٧يالت زٍلت ثب تب٦يس ثط ٦َچ٥( 1

٦بّف پؿتْبي هسيطيتي ثوٌَٓض ايزبز اًؿزبم زض ؾبذتبض ثرف زٍلتي  ( 2

٢بًًَوٌسي ٍْبئٝ زض ؾُح هلي ٍ ٦الى   ( 3

اُٖبي اذتيبضات ثِ ه٣بهبت هيبًي ثوٌَٓض تؿطيٕ زض پبؾرگَئي ثِ ه٣بهبت اضقس  (4

ي اغالح ًظبم ّبي هذيريتي يااّن سيبستْبي اجر - 

ضٖبيت انل حجبت هسيطيتي  ( 1

تْيِ ٦بضًبهِ ٖول٧طز هسيطاى ثوٌَٓض اضت٣بي ؾُح ٦يٟي هسيطيت زض زؾتگبّْبي زٍلتي   ( 2

ٌ ٦ليِ زؾتگبّْبي ارطائي ثِ زٍلت اضائِ گعاضـ ؾبالًِ تَؼ (3

ّبي اجرائي اغالح ًظبم استخذاهي اّن سيبست-
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.  ه٣طضات اؾترساهي ثط اؾبؼ اًتربة انلح هَضز تزسيس ًٓط ٢طاض گيطز  (1

. ه٣طضات اؾترساهي ثِ زٍ ًَٔ زائن ٍ ه٢َت هحسٍز گطزز( 2

.  ٦بّف اؾترسام زائوي( 3

.  ح٠َ٣ ٍ هعايب ٍ رجطاى ذسهت ه٧ٟي ثطاي ٦بض٦ٌبى زٍلت ثط٢طاض قَز( 4

.  لوي ٍ ترههي العاهي گطززّبي ٔ ثطاي اؾترسام زض ثرف زٍلتي، احطاظ حسا٢ل( 5

  ام آهَزضي ٍ ثْسبزي ًيرٍي اًسبًياّن سيبستْبي اجرائي اغالح ًظ -

.  ًوَزى زاًف ، ثيٌف ٍ هْبضت ّوطاُ ثب اًگيعـ الظم ثب ّسٜ اٞعايف ٍ ثِ ٌّگبم  آهَظـ ٦بض٦ٌبى زٍلت( 1

ؾتٟبزُ اظ اه٧بًبت زٍلتي ارتٌبة يل زؾتگبّْبي زٍلتي ثِ هحلي ثطاي ٦ؿت هساضد زاًكگبّي اظ َطي١ ا اظ تجس( 2

.  قَز

.  زض ًٓبم اضظقيبثي ٦بض٦ٌبى زٍلت هٗيبض ضيبيتوٌسي اضثبة ضرَٔ، هسيط ٍ ّو٧بضاى، هلحَِ گطزز( 3

هسيطاى ٖبلي ٍ ارطائي زض ؾَُح هرتلٝ اظ آهَظقْبي هَضز ًيبظ زض چْبض چَة ًٓبم آهَظـ ٦بض٦ٌبى زٍلت ( 4

.  ثطذَضزاض گطزًس

ًزبم ٦بض ٍ تَؾِٗ ٞي آٍضي ازاضي ارطائي انالح ٞطايٌسّب، ضٍقْبي ااّن ؾيبؾتْبي -

ّب  ؾبظي ضٍقْب ٍ ٦بّف ّعيٌِ  ّب، ٞطايٌسّبي اًزبم ٦بض ثوٌَٓض ضيبيت اضثبة ضرَٔ، ؾبزُ نالح ضٍقْب، ضٍيِا( 1

ٍ  ...

.  تَؾِٗ ًٓبم ه٧بًيعُ زض زؾتگبّْبي ارطائي( 2

.  ارطائي ثب ايي هٗيبض ًٓن ٍ اًًجبٌ ازاضي ٍ اضظيبثي زؾتگبّْبي( 3

.  ث٧بضگيطي زيسگبّْب ٍ تزطثيبت هترههبى زاذل ٍذبضد ٦كَض( 4

.  ًٓبم پصيطـ ٍ ثطضؾي پيكٌْبزّب( 5

.  ٍ اتهبل ثِ قج٧ِ رْبًي ايٌتطًت   اَالٔ ضؾبًي  اؾت٣طاض قج٧ِ( 6

اجرائي ارتمبء ٍ حفظ کراهت هردم اّن سيبستْبي -

.  اضائِ ذسهبت ثِ هطزم ثَُض قٟبٜ ٍ هكرم، ظهبًوٌس ٍ ثب ٦يٟيت هُلَة ( 1

.  زؾتگبّْبي ارطائي ذسهتگعاض ٍ پبؾرگَي هطزم ّؿتٌس( 2

.  ضؾبًي ذسهبت زٍلتي ثهَضت ؾْل ٍ آؾبى َطاحي قَز ًٓبم اَالٔ( 3
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.  هَم ٞؿبز ازاضي ثطذَضز ٢بَٕ ثب پسيسُ هص( 4

. هطزم اظ ذسهبت زٍلتي اضظيبثي هؿتوط ؾُح ضيبيتوٌسي( 5

 31/01/1389ی ّای كلی ًظام ادارابالغ سیاست

٦ِ پؽ اظ هكَضت ثب هزوٕ تكريم ههلحت « ّبي ٦لي ًٓبم ازاضي ؾيبؾت»اي ثب اثال٘  اهلل ذبهٌِ حًطت آيت

قسى  ثطاي ٖوليبتي ,ّب ضا هَْٝ ٦طزًس ٦ِ ظهبى ثٌسي هكرم ًٓبم تٗييي قسُ اؾت، ٦ليِ هربَجبى ايي ؾيبؾت

 .آى ضا تْيِ ٍ پيكطٞت آى ضا زض َٞانل ظهبًي هٗيي گعاضـ ٦ٌٌس

گبًِ، رئيس هجوغ تطخيع هػلحت ًظبم ٍ  کِ ثِ رؤسبي لَاي سِ« ّبي کلي ًظبم اداري سيبست»هتي 

 :رئيس ستبد کل ًيرٍّبي هسلح اثالؽ ضذُ است، ثذيي ضرح است

اضظـ ّبي اؾالهي ٍ ٦طاهت اًؿبًي ٍ اضد ًْبزى ثِ ؾطهبيِ ّبي ًْبزيٌِ ؾبظي ٞطٌّگ ؾبظهبًي هجتٌي ثط  -1

 .اًؿبًي ٍ ارتوبٖي

 .ٖسالت هحَضي زض رصة، تساٍم ذسهت ٍ اضت٣بي هٌبثٕ اًؿبًي -2

ثْجَز هٗيبضّب ٍ ضٍظآهسي ضٍقْبي گعيٌف هٌبثٕ اًؿبًي ثِ هٌَٓض رصة ًيطٍي اًؿبًي تَاًوٌس، هتْٗس ٍ قبيؿتِ  -3

 .ا ٍ ًگطقْبي ؾلي٣ِ اي ٍٚيطحطِٞ ايٍ پطّيع اظ تٌگ ًٓطي ُ

 .زاًف گطايي ٍ قبيؿتِ ؾبالضي هجتٌي ثط اذال٠ اؾالهي زض ًهت ٍ اضت٣بي هسيطاى -4

 .ّبي آًبىايزبز ظهيٌِ ضقس هٌَٗي هٌبثٕ اًؿبًي ٍ ثْؿبظي ٍ اضت٣بي ؾُح زاًف، ترهم ٍ هْبضت -5

ٖول٧طز، تَاًوٌسي، ربيگبُ ٍ ٍيػگيْبي قٛل ٍ ضٖبيت ٖسالت زض ًٓبم پطزاذت ٍ رجطاى ذسهبت ثب تأ٦يس ثط  -6

 .قبٚل ٍ تأهيي حسا٢ل هٗيكت ثب تَرِ ثِ قطايٍ ا٢تهبزي ٍ ارتوبٖي

 .ّبي ٦وتط تَؾِٗ يبٞتِ ٍ هٌب١َ هحطٍمظهيٌِ ؾبظي رصة ٍ ًگْساضي ًيطٍّبي هترهم زض اؾتبى -7

گيطي اظ ًٓطات ٍ تزبضة هٟيس  حّٟ ٦طاهت ٍ ٖعت ٍ تأهيي هٗيكت ثبظًكؿتگبى ٍ هؿتوطي ثگيطاى ٍ ثْطُ -8

 .آًْب

 .تَرِ ثِ اؾتح٧بم ذبًَازُ ٍ ايزبز تٗبزل ثيي ٦بض ٍ ظًسگي اٞطاز زض ًٓبم ازاضي -9

 .چبث٥ ؾبظي، هتٌبؾت ؾبظي ٍ ه٣ٌُي ؾبذتي تك٧يالت ًٓبم ازاضي زض رْت تح١٣ اّساٜ چكن اًساظ -10

 .اٞعايف احطثركي، ؾطٖت ٍ ٦يٟيت ذسهبت ٦كَضياًُٗبٜ پصيطي ٍ ٖسم توط٦ع ازاضي ٍ ؾبظهبًي ثب ضٍي٧طز  -11

 .٦كَضي تَرِ ثِ احطثركي ٍ ٦بضآيي زض ٞطآيٌسّب ٍ ضٍقْبي ازاضي ثِ هٌَٓض تؿطيٕ ٍ تؿْيل زض اضائِ ذسهبت -12
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 .ٖسالت هحَضي، قٟبٞيت ٍ ضٍظآهسي زض تٌٓين ٍ ت٣ٌيح ٢َاًيي ٍ ه٣طضات ازاضي -13

احطثرف زؾتگبّْبي ازاضي ثِ هٌَٓض تح١٣ اّساٜ ٞطاثركي ٍ ٦ل ًگطي، ّوؿَؾبظي، ّوبٌّگي ٍ تٗبهل  -14

 .چكن اًساظ

 .تَؾِٗ ًٓبم ازاضي ال٧تطًٍي٥ ٍ ٞطاّن آٍضزى العاهبت آى ثِ هٌَٓض اضائِ هُلَة ذسهبت ٖوَهي -15

زاًف ثٌيبى ٦طزى ًٓبم ازاضي اظ َطي١ ث٧بضگيطي انَل هسيطيت زاًف ٍ ي٧پبضچِ ؾبظي اَالٖبت، ثب اثتٌبء ثط  -16

 .اضظقْبي اؾالهي

 .ذسهبت ضؾبًي ثطتط، ًَيي ٍ ٦يٟي ثِ هٌَٓض اضت٣بي ؾُح ضيبيتوٌسي ٍ اٖتوبز هطزم -17

قٟبٜ ؾبظي ٍ آگبّي ثركي ًؿجت ثِ ح٠َ٣ ٍ ت٧بليٝ هت٣بثل هطزم ٍ ًٓبم ازاضي ثب تأ٦يس ثط زؾتطؾي آؾبى ٍ  -18

 .يبثُِ هٌس هطزم ثِ اَالٖبت نحيح

 .ٞبزُ اظ ْطٞيت ّبي هطزهي زض ًٓبم ازاضيظهيٌِ ؾبظي ثطاي رصة ٍ اؾت -19

٢بًًَگطايي، اقبِٖ ٞطٌّگ هؿئَليت پصيطي ازاضي ٍ ارتوبٖي، پبؾرگَيي ٍ ت٧طين اضثبة ضرَٔ ٍ قْطًٍساى ٍ  -20

 .ارتٌبة اظ ثطذَضز ؾلي٣ِ اي ٍ ٞطزي زض ٦ليِ ٞٗبليت ّب

اهبًت زاضي، نطِٞ رَيي، ؾبزُ ظيؿتي ٍ ًْبزيٌِ ؾبظي ٍرساى ٦بضي، اًًجبٌ ارتوبٖي، ٞطٌّگ ذَز ٦ٌتطلي،  -21

 .حّٟ ثيت الوبل

تٌٓين ضٍاثٍ ٍ هٌبؾجبت ازاضي ثط اؾبؼ اهٌيت ضٍاًي، ارتوبٖي، ا٢تهبزي، ثْساقتي، ٞطٌّگي ٍ ًيع ضٞبُ ًؿجي  -22

 .آحبز ربهِٗ

هيوبت ٍ حّٟ ح٠َ٣ هطزم ٍ رجطاى ذؿبضتْبي ٍاضزُ ثط اقربل ح٣ي٣ي ٍ ح٢َ٣ي زض احط ٢هَض يب ت٣هيط زض تم -23

 .ا٢ساهبت ذالٜ ٢بًَى ٍ ه٣طضات زض ًٓبم ازاضي

اضت٣بي ؾالهت ًٓبم ازاضي ٍ ضقس اضظقْبي اذال٢ي زض آى اظ َطي١ انالح ٞطآيٌسّبي ٢بًًَي ٍ ازاضي، ثْطُ  -24

 .گيطي اظ اه٧بًبت ٞطٌّگي ٍ ث٧بضگيطي ًٓبم هَحط پيكگيطي ٍ ثطذَضز ثب ترلٟبت

 .ّبي ًٓبضت ٍ ٦ٌتطل زض ًٓبم ازاضي ٍ ي٧پبضچِ ؾبظي اَالٖبتؾبظي ٍ ّوبٌّگي ؾبذتبضّب ٍ قيَُ ٦بضآهس -25

 .حوبيت اظ ضٍحيِ ًَآٍضي ٍ اثت٧بض ٍ اقبِٖ ٞطٌّگ ٍ ثْجَز هؿتوط ثِ هٌَٓض پَيبيي ًٓبم ازاضي -26

هٌَْٟس ( ٚيطزٍلتي ضؤؾبي هحتطم ؾِ ٢َُ، ًيطٍّبي هؿلح، هؿئَالى ًْبزّبي)ّب هربَجبى هحتطم ايي ؾيبؾت

  .ظهبى ثٌسي هكرم ثطاي ٖوليبتي قسى آى ضا تْيِ ٍ پيكطٞت آى ضا زض َٞانل ظهبًي هٗيي گعاضـ ًوبيٌس
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 عٌاٍیي دُ برًاهِ تحَل در ًظام اداری كشَر

ّبي ٦لي ًٓبم ازاضي اثالٚي ه٣بم هٗٓن ازاضي ٦ِ ًكبت گطٞتِ اظ هتي ؾيبؾت ًٓبم زضزُ ثطًبهِ تحَل ازاضي 

ّبي ٦لي ، اليحِ ثطًبهِ پٌزن تَؾِٗ ا٢تهبزي، ٞطٌّگي ٍ ارتوبٖي  ٍ زضچبضچَة ؾيبؾتؾٌس چكن اًساظ ضّجطي،

ٞطيي، آهس ٍ تحَل آي ارطايي ٍ تطثيت هسيطاى ٍ ٦بضقٌبؾبى ٦بضاُثبقس تب ثب تَاًوٌسؾبظي زؾتگبُزٍلت ذسهتگعاض هي

ثسيْي اؾت ارطا ٍ ٖوليبتي .تطي ضا ايٟب ًوبيسَطحي ًَ زضاًساظز ٍ زض پيكطٞت ٍ تَؾِٗ ي٧پبضچِ ٦كَض ٣ًف هَحط

ّبي ارطايي ٦كَض زاضز تب ّب ًيبظ ثِ ٖعم، اضازُ، هكبض٦ت ٍ ّو٧بضي هسيطاى ٍ توبهي ٦بض٦ٌبى زؾتگبًُُوَزى ثطًبم

٢َُ ثِ ٞٗل زضآٍضزُ ٍ قبّس تٛييط ثيٌي قسُ ضا اظ هَظـ ٞطاگيط، ا٢ساهبت پيفآثتَاى ثب ات٧ب ثِ ّسايت، حوبيت ٍ 

 .ّبي ارطايي ٦كَض ثبقينٍضي ثبالي زؾتگبُتبض، ٖول٧طز ٍ ثْطُضٜ

 :ثرًبهِ ػجبرتٌذ از دُايي 

 استمرار دٍلت الکترًٍيك  -ثرًبهِ اٍل 

 ػذالت استخذاهي ٍ ًظبم پرداخت -ثرًبهِ دٍم

 سبهبًذّي ًيرٍي اًسبًي  -ثرًبهِ سَم

 تورکس زدايي -ثرًبهِ چْبرم

 تورکس زدايي -ثرًبهِ چْبرم

 ٍري ٍ استمرار ًظبم جبهغ هذيريت ػولکرد افسايص ثْرُ -پٌجن ثرًبهِ

 سالهت  اداري -ثرًبهِ ضطن

 اغالح سبختبرّب ٍ فرايٌذّب -ثرًبهِ ّفتن 

 تمَيت هذيريت ٍ تَاى کبرضٌبسي کطَر ٍ ارتمبي رٍحيِ خَد کٌترلي در کبرّب -ثرًبهِ ًْن

 خذهبت رسبًي ثِ هردم ٍ تکرين ارثبة رجَع -ثرًبهِ دّن
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 برًاهِ تحَل در ًظام اداری كشَر 10هباًی قاًًَی 

ف

  

 هباًی قاًًَی عٌَاى برًاهِ

سیاستْای كلی 

 ًظام اداری

 قاًَى هذیریت خذهات كشَری برًاهِ پٌجن تَسعِ

  40ٍ  38، 37 ،36هَاد    231ٍ  48، 46هَاد    16ٍ  15ثٌذّبي   اؾت٣طاض زٍلت ال٧تطًٍي٥  1

( فػل دّن)، 80تب  64 ،51، 44تب 41، 20هَاد    231ٍ  48، 46هَاد     6ٍ  3، 2ثٌذّبي   ًٓبم پطزاذت ٖسالت اؾترساهي ٍ  2

87 ،93 ،95  ٍ117  

ٍ  7، 3، 2ثٌذّبي   ؾبهبًسّي ًيطٍي اًؿبًي  3

19  

  24ٍ  22، 18، 13هَاد    65ٍ  50 هَاد 

ٍ  11، 10ثٌذّبي   توط٦ع ظزايي  4

19  

، 181، 64، 63هَاد  

ٍ ثٌذ ّـ هبدُ  186، 184

224  

  31ٍ  29، 24، 21، 16هَاد  

ٍضي ٍ اؾت٣طاض ًٓبم ربهٕ  اٞعايف ثْطُ  5

  هسيطيت ٖول٧طز

   

ٍ 13، 12ثٌذّبي 

25  

   

  79ٍ  71هَاد 

  83ٍ  82، 81، 36، 20، 16 هَاد 

، 20، 13ثٌذّبي  ؾالهت ازاضي   6

23 ،24  ٍ25  

 سيبست 16، 14ثٌذّبي 

  کلي ثرًبهِ پٌجن تَسؼِ

  97ٍ  92، 91، 90 هَاد 

ٍ  12، 10ثٌذّبي   انالح ؾبذتبضّب ٍ ٞطايٌسّب  7

14  

ٍ  62، 56، 54، 53هَاد  

70  

  37ٍ  36، 33، 31، 29، 24هَاد  

تَاًوٌسؾبظي ٍ آهَظـ ٞطٌّگي ٍ   8

  ترههي هٌبثٕ اًؿبًي

، 5، 4، 1ثٌذّبي 

9 ،16 ،21 ٍ26  

  62ٍ  61 ،60، 59، 58هَاد    21ٍ  20هَاد  

ت٣َيت هسيطيت ٍتَاى ٦بضقٌبؾي   9

  ٦كَض ٍ اضت٣بئ ضٍحيِ ذَز ٦ٌتطلي

، 8، 5، 4ثٌذّبي 

9  ،16  ٍ21  

  71ٍ  57، 56، 55، 54، 53، 20، 19، 16هَاد    224هبدُ « ّـ»ثٌذ 

ذسهبت ضؾبًي ثِ هطزم ٍ ت٧طين اضثبة   10

  ضرَٔ

، 18، 17ثٌذّبي 

20 ،22 ٍ23  

« ّـ»ٍ ثٌذ  64، 62هَاد 

   224هبدُ 

  90ٍ  49، 36، 28، 27، 26، 25 هَاد 
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جاهعِ ایراًی در افق چشن اًذاز 

 تَؾِٗ يبٞتِ ثب گصض اظ ه٢َٗيت ٦ًٌَي هتٌبؾت ثب ه٣تًيبت ٞطٌّگي، رٛطاٞيبيي ٍ تبضيري  •

ٖسالت ارتوبٖي ّوطاُ ثب هت٧ي ثط انَل اذال٢ي ٍ اضظقْبي اؾالهي، هلي، ا٣ًالثي، هطزهؿبالضي زيٌي،  •

پبؾساضي اظ آظازيْبي هكطٍٔ، حّٟ ٦طاهت ٍ ح٠َ٣ اًؿبًْب ٍ ثْطُ هٌس اظ اهٌيت ارتوبٖي ٍ ٢ًبيي 

هجتٌي ثط زاًبيي، تَاًب زض تَليس ٖلن ٍ ٌٞبٍضي، هت٧ي ثط ؾْن ثطتط هٌبثٕ اًؿبًي ٍ ؾطهبيِ ارتوبٖي زض تَليس  •

هلي 

توٌس، ثطذَضزاض اظ ٍرساى ٦بضي، اًًجبٌ، ضٍحيِ تٗبٍى ٍ ؾبظگبضي ٞٗبل، هؿئَليت پصيط، ايخبضگط، هَهي، ضيبي •

ارتوبٖي، هتْٗس ثِ ق٧َٞبيي ايطاى ٍ هٟترط ثِ ايطاًي ثَزى 

 ))گسيذُ اي از ثيبًبت همبم هؼظن رّجري))                                         
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 :هٌابع

، اًتكبضات 1385،تطروِ ٦َضٍـ ثطاض پَض ، ٦تبة تحَل ٍ تَؾِٗ ؾبظهبى، ؤضلي .تَهبؼ ري ٦بهيٌگع ، ٦طيؿتَٞط ري -

 .ٞطاظ اًسيف ؾجع

ز٦تط ٞيى الِ ا٦جطي، ٞبَوِ ٦َ٦جي ؾ٣ي، ز٦تط هحوَز هحوَزي، ز٦تط هحوس ٖطة،َطح پػٍّكي تٗييي هيعاى  -

 .1386تْطاى، تح١٣ اّساٜ ثطًبهِ تحَل ازاضي زض زاًكگبّْبي ٖلَم پعق٧ي ٦كَض، زاًكگبُ ٖلَم پعق٧ي 

هإؾؿِ پػٍّكي  ( -الٗبلي ْلِ هس)اي  الٗٓوي ؾيسٖلي ذبهٌِ اهلل ضؾبًي زٞتط حّٟ ٍ ًكط آحبض حًطت آيت پبيگبُ اَالٔ -

ٞطٌّگي ا٣ًالة اؾالهي 

( 1394-1395-1396)اّساٜ، ؾيبؾت ّبي ٦لي ٍ ثطًبهِ ٖوليبتي انالحبت ازاضي زض ؾِ ؾبل آيٌسُ آييي ًبهِ  -

تَؾٍ زٍلت 

٤ 26075.4509: قوبضُ  ,1381.02.08: تبضيد  ,ضيعي ٦كَض ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهُِ رعٍ - 

  ؾبظهبى ازاضي ٍ اؾترساهي ٦كَض ؾبظهبى اهَض ازاضي ٍ اؾترساهي ٦كَض، ثطًبهِ ضاّجطزي تحَل ًٓبم ازاضي، -

 

 

 

 ثب آرزٍي هَفميت

 


