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  دارالفنونفرهنگي  مركزكارشناسي اداره كل امور اداري و پشتيباني سازمان در  نشستگزارش 

  11/3/95   مورخسه شنبه 

محترم آشنايي كليه همكاران  و پشتيباني اداره كل امور اداري و 1395به منظور تبيين وتشريح برنامه هاي مصوب سال 
 و مقتضي  همچنين بيان نقطه نظرات و اقدامات حوزه هاي مختلف اداره كل و اين اداره كل با برنامه هاي مصوب

با حضور تمامي   نشست يك روزه اي، ها برنامه اين بر مترتب سازماني اهداف به نيل براي همكاران سوي از مناسب
  .گرديد برگزار دارالفنون مركز   جلسات سالن همكاران اداره كل در محل

در ابتدا مدير كل محترم در خصوص ديدگاههاي خود مبتني بر اسناد باالدستي و منويّات رياست محترم سازمان و 
اداره كل و كليت چشم انداز پنج ساله اي كه براي انجام ماموريت هاي اين اداره كل  95همچنين برنامه هاي سال 

ه تاكيد نمودند كه يكي از راههاي اطمينان از عملكرد مدّنظر داشتند، نكاتي را مطرح نمودند. همچنين بر اين نكت
آن از منظر مخاطبان، كه همان همكاران سازماني مي باشند، خواهد بود. به فعاليت هاي درست اين اداره كل، ارزيابي 

اداره  94سال  ارزيابي عملكرداداره رفاه و تعاون) زحمت غير مرتبط با از همكاران (اي تيم سه نفرهبه همين منظور 
در ادامه اين نشست ارائه خواهند كرد. در نظر است به  شده است، كهداده شد كه گزارش خوبي تهيه رفاه و تعاون 

همين ترتيب عملكرد ادارات و گروههاي ديگر اداره كل نيز مورد بررسي و آسيب شناسي قرار گيرد. ايشان در ادامه 
و  95ئه گزارش عملكرد اداره رفاه و تعاون، برنامه هاي سال از روساي ادارت و گروهها خواستند كه پس از ارا

 ارائه فرمايند. تا اين زمان را،اقدامات صورت گرفته 

 و نظرسنجي. اين گزارش حاصل گرديدارائه  94در سال   »ارش ارزيابي عملكرد فعاليت هاي امور رفاهيگز«ادامه در 
، گردآوري شده يا پرسشنامه بيش از يكصد نفر از همكاران سازمان بود كه از طريق مصاحبه و نظراتدريافت  نتيجه

اسكان درمجتمع هاي رشد ،رفاهي ،خدمات درماني :بود. محورهاي گزارش خدمات اين اداره در سال گذشته شامل
ارائه از سوي شركت هاي خدمات قابل ،برگزاري مسابقات ورزشي ،سالن ورزشي دانشگاه شهيد رجايي استخر و،

كه در برخي ،خدمات دندان پزشكي بودو مجموعه فرهنگي سينما فلسطين  ،وام وتسهيالت بانكي،تعاوني سازمان 
اميد است وضعيت فعلي است كه  از بيش  انتظار همكاران ،ليكن در برخي امور اعالم شده است،موارد رضايت نسبي 

كاركنان وخانواده بهتر رضايت  ) حوزه  اين 95از برنامه هاي مصوب سال با اجراي طرح جامع امور رفاهي (يكي 
  محترم آنان فراهم گردد. 

 مصوب هاي برنامه تحقق براي  برنامه ريزي گروهها در خصوص نحوه اقدام و و ادارات مسئوالن  هريك ازدر ادامه 
 بيان واداره  گروه هر هاي برنامه باره در را خود نظرات نقطه نيز گروهها ساير همكاران و نمودند ارائه توضيحاتي

  . نمودند

  

  



 اداره رفاه و تعاون: 

  :استوار استزير بر پنج محور است كه » كاركنان سازمانطرح جامع رفاهي «مهمترين برنامه اين اداره 

 سكونت محل با مناسب موقعيت در ورزشي اماكن تعيين، همگاني ورزش توسعه به توجه:  قالب در امور ورزشي-
   ورزشي مسابقات انجام ،فصلي صورت به  ورزشي اردوهاي برگزاري،

 تفريح،رشد هاي مجتمع،  وسازمانها مراكز ديگر امور تفريحي در قالب : استفاده از امكانات رفاهي تفريحي-
   كاركنان فرزندان براي وسرگرمي

 خدمات ارائه، سنجي بينايي، زمينه اين در بهتر خدمات وارائه زشكيدندانپ برنامه توسعه: قالب در  امور درماني-
   الكترونيك سالمت پرونده تشكيل با  كاركنان نياز به وتوجه آزمايشگاهي درماني

 المقدوررفع حتي و بيماران امور به رسيدگي  ، نيازمند كاركنان به  اي مشاوره خدمات ارائه:قالب در  امور اجتماعي-
 در كاركنان و سالمتي جسماني  توجه به نيازهاي اجراي مرحله اي ارگونومي و ،ان نياز كاركنان زم در مشكالت

   كار محل

 از رو خود خريد تسهيالت، نيازمند كاركنان براي بانكي وتسهيالت امكانات از استفاده:  قالب در تسهيالت اعتباري-
  .فرهنگيان ليزينگ مانند ذيربط هاي شركت طريق

  به همكاران بازنشسته نيز شده است. حوزه، خدمات و توجه خاصي در اين 

 :امور اداري  

در دستور كار خود قرار داده است كه عبارتند  95سال  براياين اداره عالوه بر برنامه هاي جاري، چند برنامه جديد را 
 شرح تدوينبازنگري و از مدل تعالي سازماني، ساماندهي نيروي انساني، برنامه استراتژيك نيروي انساني سازمان، 

اجراي طرح كارمند نمونه و اصالح  سازماني، ساختار مجدد تعريف باز ،بر اساس آخرين تشكيالت سازمان وظايف
  هاي پرسنلي همكاران سازماني.  ه سوابق و پروند

 تحليل و يندهآ سال 5 در ي منابع انساني دفاتر و زيرمجموعه آنهانيازها وردآبرتوضيح اينكه در برنامه استراتژيك،  
  لحاظ خواهد شد. دفاتر يندهآ و موجود وضعيت

 :امور هيات علمي  

تدوين    از جمله آنها:جديد در دستور كار قرار دارد كه  چند برنامه برنامه هاي قبلي،عالوه بر  واحددر اين 
دستورالعمل جذب اعضاي هيئت علمي، سامانه ترفيع اعضاي هيات علمي، تدوين آيين نامه ترفيع اعضاي هيات 

  است. علمي،  تهيه بانك اطالعات اعضاي هيات علمي



آموزش، توانمند سازي و ارتقاي اعضاي هيئت علمي توضيح اينكه  در نظر است با برنامه ريزي جامع، امور مربوط به 
  در اين واحد متمركز و ساماندهي شود.

 گروه بهبود و تحول اداري:  

 95خود همچون پشتيباني سيستم اتوماسيون، چند برنامه جديد را نيز در سال  برنامه هاي جارينيز عالوه بر اين گروه 
 توسعه معاونت تند از: نظام خالقيت و نوآوري، راه اندازي سايتعبار برنامه هاي خود پيش بيني كرده است كهدر 
استقرار سيستم يكپارچه، زيرسيستم ويدئو ،بعضي از آنها و پشتيباني، بازنگري فرايندها و اجراي آزمايشي منابع

 .توسعه سامانه اسكان مجتمع هاي رشدكنفرانس، 

  و توانمند سازي نيروي انساني آموزشگروه  

اين گروه عالوه بر برنامه هاي جاري، چند برنامه جديد را نيز در سال جديد در دستور كار خود قرار داده است كه 
 كنفرانس و ها همايش در كننده شركت همكاران ، گزارشمطالعاتي هاي فرصت در همكاران گزارشعبارتند از:

 سامانه استقرار( همكاران الكترونيكي شناسنامه آوري روز كاركنان، به آموزش جامع مطالعاتي، نظام و علمي هاي
 درنشست حضور گواهي كاركنان، صدور و مديران عمومي سازمان، آموزش  كاركنان تخصصي ، آموزش)آموزش

 تخصصي آموزشي ، دورهكاركنان توانمندسازي و آموزش كارگروه دفاتر، مصوبات شده برگزار هاي همايش ، ها
 هاي آموزش از ساالنه مجلد گزارش استانها، تهيه عمومي آموزش دوره ، يك)دوره يك هرگروه تفكيك به(استانها

 درسي كتابهاي مولف تربيت آموزش دانش، دوره مديريتامكان سنجي استقراركاركنان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


