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  :مقدمه

هبـود ها و وظایف مرکز آموزش مـدیریت دولتـی در زمینـه ب مأموریت هاي پیشین اشاره شد، یکی ازهمانطور که در گزارش

 هاي اجرایی در حوزه مدیریت دولتـی و اداره عمـومی کشـور از طریـق آمـوزش مـدیران، وري دستگاهعملکرد و ارتقاء بهره

هاي نوین آموزشی مقـرر گردیـد کـه از ایـن از سویی با توجه به توسعه فناوري. باشدنظام اداري می کارکنانکارشناسان و 

تسـهیل دسترسـی  به منظور برقراري عدالت آموزشی ولذا  .هاي مرکز بیش از پیش استفاده شودها در حوزه آموزشفناوري

-سمینارها و نشسـتمدتی است که مرکز  هاي نوین آموزشی،وريمخاطبان به محتوا و منابع آموزشی غنی با استفاده از فنا

طبق برنامـه  بدین ترتیب .نمایدبرگزار میتحت وب بر بستر شبکه ارتباطی یکپارچه الکترونیکی را ترویجی  -هاي آموزشی 

مـدیریت  «تحـت عنـوان  کشوري آمـوزشی وبـینار سومین هاي صورت گرفته،رسانیاز پیش تعیین شده و اطالع

، آشـنایی مـدیران هدف با »راهبردي منابع انسانی بخش دولتی در راستاي قانون مدیریت خدمات کشوري

) 2اهمیت مدیریت راهبردي منابع انسانی در بخش دولتی،  )1: و کارشناسان دفاتر آموزش و پژوهش سراسر کشور با معاونین

هاي قانون مدیریت خدمات کشوري آشنایی با ویژگی) 3 ،و اجزاي آن الگوي سیستمی مدیریت راهبردي منابع انسانیتبیین 

ضرورت بازنگري و راهکارهاي اصالح قانون مدیریت خدمات کشوري به ویژه از تبیین ) 4، )نقاط قوت و ضعف(ین حوزه در ا

ناصـر  پروفسـور   جناب آقـاي  سخنرانیبا  هاسازمانطریق جایگزین کردن مدیریت عملکرد به جاي ارزیابی عملکرد 

الگوي سیسـتمی مـدیریت «دهنده و ارائه »ایران مدیریت منابع انسانیو پدر  علوم و تحقیقاتاستاد دانشگاه « میرسپاسی

مرکز آموزش مدیریت  ریاست« اخالق ملک دکتر جناب آقاي ، در حضور»مدیریت عملکرد جامع مدل«و  »منابع انسانی

  .که شرح کامل آن در ذیل آمده است برگزار گردید »دولتی کشور
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  :کنندگان شرکت

کارکنان این  تر مطلوب مندي بهرهآموزش اثربخش و  منظور بهو پژوهشی در سطح کشور،  یبا عنایت به گستره دفاتر آموزش

و به شکل پرسش و پاسخ  وبینار، این دوره در قالب الکترونیکآشنایی کارکنان با فضاي آموزش  هدف بادفاتر و همچنین 

و کارشناسان  ، معاونینمدیرانهمچنین  و به صورت آزمایشی یک استانبه طور رسمی و  کشور استان 15آنالین در 

 این مرکز جلسات سالن در 20/09/96مورخ  دوشنبه روز نفر 875با حضور در مجموع  ،دولتی مدیریت آموزش مرکز

  .آورده شده است )1(به تفکیک در جدول  کننده شرکتو تعداد افراد  ها استاناسامی . گردید برگزار

  

  کنندگانها و تعداد شرکتاسامی استان: 1جدول 

  )نفر( کننده شرکتتعداد  هااستانمرکز و   ردیف

   50  مدیران و کارشناسان مرکز 1

  35 آذربایجان شرقی  2

 115 آذربایجان غربی 3

  90  اردبیل  4

  70  ایالم  5

 90 چهارمحال و بختیاري 6

 20 خراسان جنوبی 7

 1 *خراسان شمالی 8

 8 تهران 9

  45  سیستان و بلوچستان 10

  90  کرمانشاه 11

 7  کهکیلویه و بویراحمد  12

 36  هرمزگان  13

 76  فارس  14

 20  زنجان  15

 60  خوزستان  16

  62  کرمان  17

   875  مجموع
  آزمایشی* 

  مدیریت راهبردي منابع انسانی بخش دولتیآشنایی با  وبیناربرگزاري اهمیت و ضرورت 

در عصر حاضر از سرمایه انسانی به عنوان محور توسعه که این موضوع بدان دلیل است به  نو ضرورت پرداخت اهمیت

- ، استراتژي)قانون مدیریت خدمات کشوري به ویژه(در راستاي قانون بایست میبخش دولتی مدیران شود و پایدار یاد می

 .و این امر نیاز به آموزش دارد که این کار از هر مدیري ساخته نیست کار گیرندریزي و بهطرحهایی را در حوزه منابع انسانی 

روند، نمی ریزي استراتژیکمدار؛ زیرا مدیرانی که به دنبال طرحاز سویی، مدیران بایستی استراتژیست باشند نه فقط قانون

لذا بنا  .گیردکنند و این کار جلوي خالقیت و نوآوري در سازمان را میوقت و ذهن خود را صرف انجام مو به موي قانون می
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 تحت عنوان ناصر میرسپاسی جناب آقايتوسط استاد برجسته  وبینار کشوري سومینبر اهمیت موضوع، 

در موعد مقرر  »اي قانون مدیریت خدمات کشوريمدیریت راهبردي منابع انسانی بخش دولتی در راست«

ها را در اي اثر بخش این تکنیکتا از این طریق مدیران دولتی ضمن فرا گرفتن دانش منابع انسانی به گونهبرگزار گردید 

  .هاي خود اجرایی کنندسازمان
  

  مقدمه

پروفسور میرسپاسی ضمن تأکید بر نقش مرکز آموزش مدیریت دولتی از دیرباز تاکنون در بهبود نظام اداري کشور ، در ابتداي

و از ریاست مرکز بابت ، ترتیب دادن چنین وبیناري را به صورت سراسري، ابتکاري شایسته ...و توسعه اجتماعی، اقتصادي و 

ارشان جناب آقاي دکتر خدمتگزار خواستند پیش از شروع مطلب، از همک دعوت ایشان، تشکر و قدردانی نمودند؛ سپس

سرفصل براي  5ایشان نیز، . بود، مطرح نمایند ریزيو برنامه هاي مختلف هماهنگیهاي وبینار را که حاصل نشستسرفصل

  :جلسه وبینار به شرح ذیل مطرح کردند

لگوي سیستمی مدیریت از طریق ارائه ا دولتیهاي بخش سازماناهمیت مدیریت راهبردي منابع انسانی در تبیین  -1

 ؛راهبردي منابع انسانی و اجزاي آن

 ؛آن نقاط قوت و ضعفدر حوزه منابع انسانی به همراه تشریح هاي قانون مدیریت خدمات کشوري ویژگی تبیین -2

کردن تبیین ضرورت بازنگري و راهکارهاي اصالح قانون مدیریت خدمات کشوري به ویژه از طریق جایگزین  -3

 ؛هاسازماندر مدیریت عملکرد به جاي ارزیابی عملکرد 

   .پرسش و پاسخ -4

  

  پروفسور میرسپاسی جناب آقايسخنرانی  - بخش اول

توان کند؟ و چطور می، سؤالی مطرح شد که قانون چه تعبیري از استراتژیک بودن منابع انسانی مطرح میدر این بخش

  دولتی داشته باشیم؟ و در نهایت تدابیر الزم در نظام اداري چیست؟عدالت را در سیستم منابع انسانی در بخش 

عنوان یک سیستم  در پاسخ به این سؤال، پرفسور میرسپاسی الگوي سیستمی مدیریت راهبردي منابع انسانی، را به

کردند که این سیستم از و بیان دهد، ارائه پویا که روابط بین فرایندهاي انسانی را به خوبی نشان می مدیریتی منابع انسانی 

: عبارتند از) 1(تشکیل شده که باهم در تعامل بوده و عناصر آن مانند شکل ) Sub-Systems(ي خرده سیستم مجموعه

/ آموزش و بهسازي/ نگهداري و حفاظت/ هاي جذب، تأمین و تعدیلسیستمکه خود داراي خرده(ها، فرایند پردازش ورودي

و ) Feed-Forward(و کنترل پیشنگر ) Feed-Back( نگرسازمانی، کنترل گذشتهبرون، محیط درون و )کاربرد است

نوع خروجی باید  3ه هر شوند و پیشنهاد شد که مدیران بدسته تقسیم می 3ها به ها است که در این الگو خروجیخروجی

  .توجه کنند و این در گرو تأکید بر منافع متوازن فردي، سازمانی و جامعه است

این اساس، سیستم هر سازمانی باید طوري تنظیم شود که سازمان مأموریت خودش را انجام دهد تا به خروجی بر 

سازمانی مناسب دست یابد؛ در کنار تأمین منافع سازمان، تأمین منافع کارکنان نیز مهم است؛ اما یک خروجی دیگر که در 

ئولیت اجتماعی یا اهداف اجتماعی سازمان است که معموالً شرایط فعلی آن هم از سوي بخش دولتی حائز اهمیت است، مس
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ها و چه در قانون مدیریت خدمات کشوري کمرنگ دیده شده است؛ در حالی که مسئولیت این اهداف چه در سازمان

  .شوداي است که به جاي استفاده به نفع جامعه، در راستاي ضرر به جامعه استفاده میاجتماعی یک نوع اخالق حرفه

مکانیزم کنترل به جاي یک مکانیزم سنتی است که آن نیز در قانون  2ز دیگر نکات این الگوي پیشنهادي، وجود ا

که معتقد است باید ببینیم سیستم خوب ) Feed-Back(نگر کنترل گذشته) 1. مدیریت خدمات کشوري دیده نشده است

که به ) Feed-Forward(کنترل پیشنگر ) 2صورت گیرد؛ کند یا خیر؛ که اگر پاسخ خیر بود اقدامات اصالحی کار می

  .کندنوعی مانند یک خرده سیستم پیشگري کار می

در این  .ها، خرده سیستم پردازش بود که اولین و مهمترین جز آن، نظام جذب، تأمین و تعدیل استسیستماز دیگر خرده

أمین نیز بایستی در برخی موارد و در صورت کسب باشد؛ ت بر اساس شایسته محوريبایستی جذب شود که جز گفته می

که این امر منجر به بروز سپاري انجام گیرد اما گاهی اوقات در سازمان، کارکنان مازاد وجود دارند، مجوز به صورت برون

کشوري  کند؛ که در قانون مدیریت خدماتگردد و تعدیل نیروي انسانی را با مشکل مواجه میچالش تورم منابع انسانی می

سازي و منطقی ساختن سازي، کوچکرغم اهداف استراتژیکی چون چابکبراي کارکنان مازاد تدابیري لحاظ نشده و علی

  .خوردکننده به چشم میدولت  فقدان قوانین تسهیل

فیزیکی و سیستم، حفاظت از وضع از اهداف این خرده توضیح دادند کههمچنین درباره نظام نگهداري و حفاظت  ایشان

فیزیولوژیکی نیروي انسانی، تعادل بین زندگی و کار است که در این راستا توجه به تربیت بدنی و ورزش کارکنان دولتی باید 

در نظام . هاي سالیانه براي آنان در نظر گرفته شودهاي روانشناسی نیز در چکاپدر دستور کار قرار گیرد و همچنین مشاوره

هاي متفاوت دارد؛ زیاد در حال حاضر در دقت شود که در سنین مختلف، نیروي انسانی خواستهنگهداري و حفاظت باید 

هاي مدیریتی در پذیريلذا باید انعطاف. نسل جوان، میان سال و سالخورده مشغول به فعالیت هستند 3ادارات کشور 

  .سازي شودهاي دولتی پیادهسازمان

توان نگاه استراتژیک به منابع انسانی داشت که به محیط داخل و خارج یک میو نکته آخر این بخش این بود که زمانی 

 .سازمان توجه شود

  
  الگوي سیستمی مدیریت راهبردي منابع انسانی و اجزاي آن): 1(شکل 
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  و اهداف راهبردي به تعبیر قانون مدیریت خدمات کشوري سؤال استراتژیک - بخش دوم

راهبردهاي منابع انسانی را  هاي دولتی فقط قانوناگر در سازمان«مطرح کردند که در این بخش پرفسور این سؤال را 

و در پاسخ مدعی شدند که » کند در این صورت نقش مدیران در مدیریت راهبردي منابع انسانی چیست؟مشخص می

ها باید به مدیران ارشد سازمانمدیران باید در راستاي قانون استراتژي تعیین کنند که این کار از هر مدیري ساخته نیست؛ و 

مدار؛ چون این کار جلوي طرح استراتژیک آموزش داده شود به طوري که مدیر ارشد سازمان استراتژیست باشد نه قانون

روند و وقت و ذهن خود را صرف انجام مو به ریزي استراتژیک نمیگیرد و مدیران به دنبال طرحخالقیت و نوآوري را می

گیري استراتژیک کنند تا در شرایط بنابراین مدیران نقش اساسی داشته و باید در راستاي قانون، تصمیم. کنندموي قانون می

  . گوناگون تصمیمات گوناگونی بگیرند

و بیان گردید که  شدهدر بخش بعدي نیز درباره اهداف راهبردي به تعبیر قانون مدیریت خدمات کشوري، بحث 

که ؛ انداز باید در این راستا شکل بگیردي در جهت تحقق اهداف چشمتشکیالت نظام ادار استراتژي

  :عبارت بودند از

 یا فرایندنگري سیستممدیریت بر مبناي فرایندها مبتنی بر ......  سازيچابک )1

 مبتنی بر الزامات قانونی....  سازيمتناسب )2

 هاهاي سازمانمبتنی بر اهداف و برنامه.....  منطقی ساختن  )3

  

  .ارائه گردید) 2(گري دولت در قالب جدول نیز راهنماي انجام امور در وظایف تصدي در ادامه

  

  راهنماي انجام امور در وظایف تصدي گري دولت: 2جدول 

 نقش دولت راهبرد انجام امور عنوان

فرهنگی  –اجتماعی  هاي امور تصدي

 خدماتی

خدمات مشارکت و واگذاري  خرید

 مدیریت و مالکیت

تعاونی، خصوصی، نهادها توسعه بخش 

 و موسسات عمومی غیر دولتی

 و نظارت دستگاههاي اجرائی حمایت بخش غیر دولتی انجام امور توسط زیر بنائی امور

 واگذاري به بخش غیر دولتی هاي اقتصادي امور تصدي
و تضییع  جلوگیري از ایجاد انحصار

 حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان

  

 :و به شرح ذیل باشد بایست در چارچوب عدالت محوريگردید که نظام مدیریت منابع انسانی میهمچنین تبیین 

 بر اساس شایسته محوريجذب ) 1

 ...و )Empowerment( 1ها و توانمندي) Enabling(ها  و ارتقاء توانائی پرورش) 2

 ...ونگهداري، برقراري نظام جبران خدمت موثر، تربیت بدنی و سالمت روانی ) 3

 )اي ونه سلیقه(هاي مسیر شغلی  بر مبناي شرایط احراز شغل متناسب با پیش بینی انتصاب) 4

                                                           
1
  .دهدگیري میبه مدیران جرأت تصمیم 
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 :نگهداري و مدیریت منابع انسانی به شرح ذیل ارائه شد ،جذب و استخدام در پایان این بخش راهبردهاي مرتبط با نظام

  

  راهبردهاي مرتبط با نظام جذب و استخدام

 .رعایت مراتب شایستگی •

 .ایجاد برابري فرصت از طریق نشر آگهی عمومی و ایجاد شرایط حضور کلیه متقاضیان •

 استخدام رسمی براي تصدي پستهاي سازمانی •

 .بکارگیري نیروهاي قراردادي براي وظایف کامال موقتی و متناسب با اقتضائات بدون ایجاد تعهد استخدامی •

 .2مندرج در جدول  تیبکارگیري نیروي قراردادي براي انسجام مشاغل خدما •

  

  راهبردهاي مرتبط با نظام نگهداري منابع انسانی

 شاغلو  پرداخت بر اساس ارزشیابی شغل •

 .هاي مورد نیاز ها سطح تخصصی و مهارت وظایف و مسئولیت پیچیدگیو  درنظر گرفتن اهمیت •

  هاي آموزشی، سنوات خدمت و تجربه در نظر گرفتن دوره •

 فوق العاده شغل •

 مبناي عملکرد امتیاز بر •

  مزایاي بدي آب و هوا •

 

  منابع انسانیمدیریت راهبردهاي نظام 

 هاي دولت در امور قابل واگذاريدرصد از میزان تصدي 20کاهش  )1

 درصد در امور غیر حاکمیتی 2کاهش ساالنه  )2

از خدمات هاي بازنشستگی، بازخرید، استعفاء و سایر موارد استخدام حداکثر یک سوم کارمندانی که به روش )3

 .شوندهاي اجرایی خارج میدستگاه

  

  تبیین اهمیت جایگزین کردن مدیریت عملکرد به جاي ارزیابی عملکرد -سومبخش 

. هدف از مدیریت عملکرد بهبود عملکرد فردي، واحدي و سازمانی است که بهبود عملکرد سازمان هدف اصلی است

اجراي این شیوه مدیریت عملکرد موجب بهبود عملکرد . دهدنشان میبُعد  3مدل پیشنهادي مدیریت عملکرد در ) 2(شکل 

 . )این سه سطح تعامالت سیستمی دارند(گردد  سازمانها، واحدهاي سازمانی و کارمندان می

 
  

  

  



 

  

 داشبرد که به ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمانها کمک نماید

با توجه به روند الکترونیک کردن  اصالح نظام مدیریت منابع انسانی

هائی که بخش تعاون و  حوزه خدماتی در راستاي کاهش اندازه دولت در حوزه

خالق و اعمال کردن ضوابط مرتبط با ا

اي و مسئولیت اجتماعی سازمانهاي دولتی، مدیران و کارمندان دولت و ملحوظ داشتن پر رنگ این مقوله در تعیین 

7 

  مدل پیشنهادي مدیریت عملکرد: 2شکل 

  ها و ارائه تدابیر و راهبردهاي اصالحیتبیین چالش

  عمده در ارتباط با منابع انسانی

 تمرکز یا عدم تمرکز

 سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اقلیمی: موانع و مشکالت عدم تمرکز

 کمرنگ بودن نظارت راهبردي

 دولت الکترونیک با دولت سنتی در چالش است

داشبرد که به ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمانها کمک نماید

  هاي توسعه کشور راهبردهاي اصالحی در راستاي برنامه

اصالح نظام مدیریت منابع انسانیبازنگري ساختار و تشکیالت دولت با تاکید بر 

حوزه خدماتی در راستاي کاهش اندازه دولت در حوزه تعدیل تدریجی منابع انسانی بویژه در

 .توانند کمک نمایند

  .قوانین و مقررات حاکم بر حوزه مدیریت منابع انسانی

و اعمال کردن ضوابط مرتبط با ا توان به مطرح کردن، تشویق کردننیز می از جمله تدابیر اصالح نظام اداري

اي و مسئولیت اجتماعی سازمانهاي دولتی، مدیران و کارمندان دولت و ملحوظ داشتن پر رنگ این مقوله در تعیین 

 .مالکهاي شایستگی مدیران و کارکنان دولت نیز اشاره نمود

  

تبیین چالش -چهارمبخش 

عمده در ارتباط با منابع انسانی ها و مسائل چالش

تمرکز یا عدم تمرکز: چالش اصلی) 1

موانع و مشکالت عدم تمرکز) 2

 شایستگی و عملکرد) 3

 تورم منابع انسانی ) 4

کمرنگ بودن نظارت راهبردي) 5

دولت الکترونیک با دولت سنتی در چالش است) 6

داشبرد که به ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمانها کمک نماید وخالصه نبود یک) 7

  

راهبردهاي اصالحی در راستاي برنامه

  بازنگري ساختار و تشکیالت دولت با تاکید بر

 .ها سیستم

 تعدیل تدریجی منابع انسانی بویژه در

توانند کمک نمایند بخش خصوصی می

 قوانین و مقررات حاکم بر حوزه مدیریت منابع انسانی بازنگري

 از جمله تدابیر اصالح نظام اداري

اي و مسئولیت اجتماعی سازمانهاي دولتی، مدیران و کارمندان دولت و ملحوظ داشتن پر رنگ این مقوله در تعیین  حرفه

مالکهاي شایستگی مدیران و کارکنان دولت نیز اشاره نمود
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  پرسش و پاسخ - پنجمبخش 

 را خود سؤاالت برخط و آنالین صورت به استانی مدیران و کارشناسان و مرکز مدیران و کارشناسان وبیناربخش انتهایی در 

هاي و پاسخ شده مطرح سؤاالتترین مهمدادند  پاسخ ها آن به میرسپاسی به همراه همکارانپروفسور آقاي  جناب و مطرح

  :استزیر  به شرحها به تفکیک استان شده ارائه

  

  هرمزگاناستان 

  سه بُعدي مدیریت عملکرد اکنون فرم ارزیابی عملکرد بر اساس مدل پیشنهادي

 موجود نیست آیا فرم جدیدي طراحی شده؟

 ا چه معیارهایی سنجیده خواهد شد؟ها بشایستگی 

  اگر تورم منابع انسانی در یک دستگاه شناسایی شود، براي بهبود چه راهکاري وجود

 دارد؟

و استخدامی کشور است و باید در متصدي تهیه فرم ارزیابی عملکرد بر اساس مدل پیشنهادي، سازمان اداري  :پاسخ

ام که این راستا دستورالعمل خاصی را طراحی کنند؛ که البته اینجانب به طور مستقیم و غیرمستقیم پیشنهادهایی را ارائه داده

  .اظهار نظر نمودتوان هاي تکمیلی خواستند، میپذیرفته شده است و اگر مشورت

است که مبتنی  KASمحور مدل  3ها روي ترین مدل براي شایستگیز عامدر پاسخ به سؤال دوم، باید گفت که یکی ا

) Skills(هاي مورد نیاز و مهارت و توانمندي) Ability(هاي مورد نیاز ، توانایی)Knowledge(بر دانش مورد نیاز 

  .است

دهایی در زمینه در پاسخ به سؤال سوم، نیز باید گفت که در قانون مدیریت خدمات کشوري، ذیل فصل دوم راهبر

هاي دولتی مشخص شود که چه ریزي سازماناگر نظام برنامه. هاي اجتماعی، فرهنگی و خدماتی مطرح شده استتصدي

اما یکی از عللی که با . هاي حاکمیتی با چه وظایفی الزم است، راهبردهاي مواجهه با تورم در آن دیده شده استتعدا شغل

دوستی است که از توجه صرف ما به ها و فضاي نوعولتی مواجهیم، اجراي نامناسب بخشنامهتورم منابع انسانی در دستگاه د

هاي ها بازنگري شود زیرا تعداد پستهمچنین چارت سازمانی نیز باید در سازمان. کندارائه خدمات مطلوب جلوگیري می

پست شغلی دارند در صورتی که با  250ادارات مثال برخی  .شوددیده شده بیش از آن کاري است که در آن سازمان انجام می

  .توان کلیه آن کارها را انجام دادنیروي انسانی، می 20

  

  خوزستاناستان 

  در مورد کنترلfeedback   وfeedforward  چه اقداماتی در قانون مدیریت

 خدمات کشوري دیده شده است؟

 چه ابزارهایی براي تشویق خالقیت در قانون اشاره شده است؟ 

 ریزي مسیر شغلی در قانون دیده شده است؟آیا برنامه  

اولی مشخص . که اولی گذشته نگر و دومی پیشنگر است هستند؛کننده تسهیل یاین دو مکانیزم کنترلی مکانیزم :پاسخ

رگونه اما دومی معتقد است قبل از بروز ه. کند که کجاي کار مشکل داشته تا در اقدامات بعدي آن اشتباه تکرار نشودمی

دومین نوع در قانون مدیریت خدمات کشوري لحاظ نشده و باید در قالب یک ماده یا تبصره . مشکل باید جلوي آن را گرفت

   .اضافه شود
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هاي ارزیابی عملکرد بر اساس مدل ابزارهاي ایجاد خالقیت در قانون مدیریت خدمات کشوري در صورت تنظیم فرم

  . شودده میپیشنهادي مدیریت عملکرد، حتماً دی

در پاسخ به سؤال سوم، آنطور که آینده شغلی یک نفر مشخص شود، طراحی مسیر شغلی در قانون دیده نشده اما مورد 

لذا در بخش دولتی باید . باشداشاره قرار گرفته و مثل قانون استخدام شغلی سابق به صورت طبقه شغل طبقه شغل می

  .هایی تدوین شودنامهها و آیینبخشنامه

  

  اردبیلاستان 

  چه تمهیداتی در قانون مدیریت خدماتی کشوري براي جداسازي مدیریت سیاسی با

 مدیریت منابع انسانی دیده شده است؟

 در زمینه منابع هاي مدیریتی چه میزان سازمان اداري و استخدامی کشور با انجمن

 ارتباط دارد؟انسانی 

. اي جدا شده استمراحل انتصاب و انتخاب مدیریان سیاسی و حرفهدر قانون مدیریت خدمات کشوري ضوابط و  :پاسخ

اما موضوع صریحاً در قانون  کنندانتخاب  براي خود معاونینی ايتوانند از بین مدیران حرفهسیاسی می مدیراگفته شده که 

آیین نامه ارتقا مدیران بنابراین زمینه جداسازي را خود قانون در نظر گرفته و . مدیریت خدمات کشوري دیده نشده است

  .اي نیز براي خودش به صورت مجزا تدوین شده استحرفه

اما . اي و بر عهده مدیران سازمان استها همکاري و ارتباط دارد یا خیر، یک موضوع سلیقهاینکه سازمان با انجمن

هاي مدیریتی از عضو در انجمنره ها و نظرات کارشناسان خبهایی از دیدگاهتواند به هنگام مواجهه با چالشسازمان می

  .اندیشی بهره گیرددر قالب سمینارها و جلسات هم.... جمله انجمن علوم مدیریت ایران و انجمن مدیریت و 

  

 در مدل پیشنهادي مدیریت عملکرد، جاي ذینفعان و ارباب رجوع و کارمندان کجاست؟   شرقیآذربایجان استان 

  .رجوع در قسمت فرایندهاي مدل پیشنهادي مدیریت عملکرد تعبیه شده است ذینفعان و همکاران و ارباب :پاسخ
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  ها و مرکزکنندگان به تفکیک استاننتایج نظرسنجی درباره وبینار از شرکت - ششمبخش 
  

کنندگان نتایج نظرسنجی درباره وبینار از شرکت: 3جدول   

استادکیفیت  کیفیت محتوي کیفیت اجرا ارزیابی کلی  ردیف استان کیفیت صدا کیفیت تصویر 

 1 آذربایجان شرقی خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب

 2 آذربایجان غربی خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب

 3 اردبیل خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب

 4 ایالم خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب

 5 چهارمحال بختیاري خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب

 6 خراسان جنوبی خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب

 7 تهران خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب

 8 سیستان و بلوچستان خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب

 9 کرمانشاه خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب

 10 کهکیلویه و بویراحمد خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب

 11 هرمزگان خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب

 12 فارس خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب

 13 زنجان خیلی خوب عالی عالی عالی عالی عالی

 14 خوزستان عالی عالی عالی عالی عالی عالی

 15 کرمان خیلی خوب عالی عالی عالی عالی عالی

موزش مدیریت دولتیمرکز آ عالی عالی عالی عالی عالی عالی  16 
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