
 
 

 :لمفھوم تحو
 

شدن، رشدكردن، تحول در ارتباط با افراد بھ معني شبیھ دیگران شدن نیست بلكھ بھ مفھوم مانند خود 
شدن و متبلور ساختن توانائي ھا بوسیلھ تجربھ و تدبیر است. در ارتباط با سازمانھا كھ مجموعھ افراد غني

غییر از طریق كسب تجربھ و تدبیر است. فرایند تحول در سازمانھا متأثر مي باشند تحول باز ھم بھ مفھوم ت
 .از تجربیات و اھداف جدید است

 
تحول ھرگونھ تغییر اساسي ناشي از تغییر نگرش، ھمراه با رویكرد جدید و باز تعریف مفاھیم است كھ از 

مان و یا جامعھ با ھدف ارتقاء طریق ساماندھي و مھندسي مجدد و توانمندسازي مؤلفھ ھاي مؤثر در ھر ساز
 .كارآمدي و اثر بخشي و استفاده بھینھ از منابع بھ منظور دستیابي بھ تعالي و پیشرفت صورت مي گیرد

 
 
 

 :اھداف تحول
 

ھدف تحول اداري عبارت است از تقویت توانمندي ھاي نظام اداري در جھت ایفاي كارآمد وظایف دولت یا 
اداري، انطباق نقش ھا، توانمندي ھا و قابلیت ھاي نظام اداري كھ امري  بھ تعبیري دیگر ھدف از تحول

حیاتي و براي توسعھ ضروري مي باشد، است. موضوع ایجاد تحول در نظام اداري متناسب با پیشرفت ھاي 
تكنولوژي در راستاي تحقق خواستھ ھاي جامعھ مي باشد. تحول اداري فرآیندھاي متعددي ھمچون مشاركت 

اركنان، اصالح ساختارھاي اداري، تناسب وظایف و اختیارات، توانمندسازي كاركنان و مدیران، عمومي ك
پاسخگویي دولتمردان در مقابل شھروندان، نظارت بر نظام اداري و توسعھ شیوه ھاي اطالعاتي و... را 

نظام اداري ابالغي ھاي كلي دنبال مي كند. برنامھ ھاي تحول در نظام اداري كھ نشات گرفتھ از متن سیاست
انداز، الیحھ پنجم توسعھ اقتصادي، اجتماعي، فرھنگي و در چارچوب مقام معظم رھبري، سند چشم

ھاي اجرایي كشور و تربیت مدیران و ھاي كلي دولت است، بر آن است تا با توانمندسازي دستگاهسیاست
 .كپارچھ كشور نقش موثرتري را ایفا كندآفرین طرحي نو در اندازد و در توسعھ یكارشناسان كارآمد و تحول

 
 :لالزامات تحو

 
 فایجاد باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران سطوح مختل

 
 لھاي تحوھا، قوانین و برنامھآگاھي مدیران بھ ظرفیت

 
 ھمندي مدیران از اختیارات و منابع الزم براي اجراي برنامبھره



 
 بتشویق و ترغی برقراري نظام مدیریت عملكرد و ایجاد سیستم

 
 :يالزام قانوني اجراي تحول ادار

 
ضرورت اصالح و ایجاد تحول در نظام اداري كشور بعنوان ابزار تحقق اھداف نظام جمھوري اسالمي از 
مواردي است كھ پس از انقالب اسالمي مورد توجھ دولت جمھوري اسالمي ایران قرار گرفت و در اجراي 

ایي پیوست قانون برنامھ اول توسعھ اقتصادي ، اجتماعي، فرھنگي جمھوري بخش نظام اداري و اجر ٣ـ۴بند 
اسالمي ایران، شوراي عالي اداري بمنظور ایجاد یك نظام منسجم اداري در ابعاد نیروي انساني، مدیریت، 

 .تشكیالت سازماندھي و روش ھا تشكیل گردید


