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 طراحی و استقرار نظام تفویض اختیارات در سطح مدیریتی :طرح عنوان

 دیجد يفناور استقرار           مطالعات موردي                  ياتوسعه                    كاربردي                 بنیادي:                     پروژه نوع

 :(انتظارات و ازهاین اساس بر یكل اهداف و كار انجام علت پروژه، بیان شامل) چکيده

 هک اسممت یالینفک و ژهیو حقوق یدارا یسممااما  مقام هر. اسممت مرتبط یسممااما  منصمم  و مقام با اریاخت گران،ید اع ال و ها تیفعال تیهدا یبرا یریگ میتصمم  قدرت یعنی اریاخت

 هک است برخوردار یقا و  و یرس  گاهیجا کی اا تیریمد و ساامان در اریاخت نیبنابرا. دهد یم دست اا را آ ها مقام اا یریکنارگ با و ابدی یم دست بدان مقام احراا هنگام به شخص

س قا ون اا سا سنامه مجلس، نیقوا  ،یا سا شأت...  و ها ا ستور ساامان سیرئ. ردیگ یم   ست داده حق و اریاخت او به قا ون چون دهد یم د ست نیا مهم  کته. ا  اب مرتبط اریاخت که ا

ست کار ا جام شک اگر که ا سته آن رشیپذ تیقابل اا شود برده بکار روح یب و خ ش اثر کاهش به منجر تبع به که شود یم کا س آن در تیریمد هنر. گردد یم ییکارا و یبخ  با که تا

 .دی  ا اقدام آن اجابت و اطاعت به مشتاقا ه ردستیا تا ردیبکارگ و اع ال را آن چنان یقا و  جوا   هیکل تیرعا ض ن طیمح یاقتضا به خود درایت

و توسعه گسترش فعالیت ها چنان سریع اا سوی دیگر ساامان در رو د حرکت تکاملی خود ه راه با تنوع، توسعه و گسترش فعالیت ها و واحدهای سااما ی ه راه می باشد، تنوع 

ریت در د یای پیچیده امروای  یز و پیچیده ا د که ه اهنگی کنترل و  ظارت بر ع لکرد ساامان را در صورت عدم برخورداری اا ابزارهای کارآمد با مشکل مواجه می سااد، مدی

موضوع تفویض اختیار است به این ترتی  می توان گفت یکی اا مه ترین مهارت های تعیین کننده  ابزار مدیریتی مناس  خود را می طلبد. یکی اا ابزارهای مناس  و کارآمد

ولیت دیران، بخشی اا تکالیف و مسئ قش مدیریت، توا ایی ا جام کار به گو ه ای مؤثر و پر حاصل اا طریق دیگران است. به عبارتی تفویض اختیار جریا ی است که اا طریق آن م

ر و کنترل خود  گه دیگران واگذار می   ایند. در مرحله گستردگی و تکامل ساامان، مدیران به  اچار و با توجه به محدودیت وقت، مه ترین وظایف را در اختیا های خود را به

ایف و حجم کار متراکم خود را به مدیران و رؤسای ادارات داشته و بقیه را به  سبت درجه اه یتی که دار د به معاون یا معاو ین واگذار می کنند، معاون یا معاو ین  یز بخشی اا وظ

 مدتر است.و کارشناسان واگذار می   ایند. محول کردن وظایف به معنای اجتناب اا کار و اح ت  یست بلکه مفهوم آن کار کردن به  حوه مؤثرتر و کارآ

 اا مزایای قابل توجه آن است که در شرکت مورد توجه می باشد. مورد  ظر تالشی برای بکارگیری این ابزار مؤثر مدیریتی و بهره مندی طرح 

دیریتی خود ت رکز   ایند. اگر کارکنان تفویض مؤثر مزایایی را ایجاد می کند که هم کارمند و هم مدیر اا آن بهره مند می شو د. تفویض، مدیران را قادر می سااد تا بر وظایف م

لی ماشند، قطعاً  حوه ا جام کار بهبود یافته و یک عامل ا گیزا نده برای آ ان خواهد بود. اا سوی دیگر اختیار تص یم گیری می توا د به عابدا ند که باید پاسخگوی تص ی ات خود ب

تر آماده  رای مسئولیت های بزرگض ناً تجزیه و تحلیل اطالعاتی که مبنای تص یم گیری قرار گرفته ا د، می توا ند کارکنان را ب. برای تقویت اعت اد به  فس  یز تبدیل شود

 ساا د.

 :(شود جادیا موضوع اا حیصح شناخت تا شود ارائه م کن حد تا یتخصص اطالعات و پروژه محدوده در موجود وضع و مورد ظر مشکل اا یکامل گزارش) شرح وضعیت موجود

تفویض،  ،تعیین سطح اختیارات اا مزایایبه ه ین دلیل ساامان را  ،مند   ی باشد در حال حاضر سطح اختیارات و در  هایت  حوه تفویض آ ها به صورت مدون و چارچوب

 جام ص یم گیری، اادیاد عالقه  سبت به اباادهی بیشتر، استفاده بهینه اا منابع، مدیریت مطلوب امان، درک و شناخت هر چه بیشتر که به بهبود فرآیندها و  وآوری منجر می شود، ت

 برای شرکت می توان به موارد ذیل اشاره   ود: این طرحابراین اا اهداف کار، تقویت ه کاری دسته ج عی، تکامل ا فرادی، جلوگیری اا اتالف وقت مدیران و ... است. بن

 ود.این کار موج  می شود تص یم گیری ها در سطوحی صورت گیرد که جزئیات اطالعات شناخته شده و در  تیجه باعث تسریع در تص یم گیری ها می ش -1

 در افراد ایردست که در جای خود با دستیابی به موفقیت ایجاد ا گیزه  یز می کنند. فراهم آوردن فرصت های مناس  برای تقویت و پیشبرد مهارت و تجربه -2

 استفاده مطلوب اا امان که بسیار با اراش است. -3

 فراغت اا وظایف روامره و امور  ه چندان مهم و حساس. -4

 دستیابی به فرصت مناس  و امکان بر امه ریزی بهتر. -5

 مدیران آینده. پرداختن مدیر به آینده ساامان و پرورش -6

 افزایش فرهنگ اعت اد و اط ینان در سطح شرکت. -7

 ا تظارات :

 ج ع آوری و مستندساای فعالیت های  یاامند اختیار -1

 ا جام مصاحبه و ج ع آوری  ظرات خبرگی -2

 تعیین چارچوب تعیین سطح اختیار -3

 تعیین اختیارات پست های سااما ی -4

 تعیین تفویض اختیارات و اصول مربوطه -5

 مستندساای در قال  گردشکار و دستورالع ل -6
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 :(حداقل دو هدف اصلی) انتظار مورد نتايج و دستاوردها ،اهداف

 تعیین اختیارات پست های مدیریتی -

 تدوین چارچوب تفویض اختیارات -

 :(پیشنهادي) اجرا روش

- 

 :(انجام پروژه بیان شود نحوه و روشدر صورت وجود پیشنهاد یا الزام خاصی در مورد ژه )اجرايی پرو یهاتيمحدودالزامات و 

 باشد که در ارایابی ها و کار امه طرح پیش رو استخراج شده اا بر امه ریزی استراتژیک و تعالی شرکت می باشد در  تیجه یک طرح ساامان ش ول ، استراتژیک محور و متعالی می

 و مورد محاسبه گری واقع می شود در  تیجه بایستی در مدت امان مشخص و با کیفیت مطلوب پیاده ساای گردد. منابع ا سا ی منعکستحولی و تعالی حواه 

 (:تجربیات موفق و ناموفق قبلی كه بررسی و اجرا گردیده است ذكر شودسوابق قبلی اجرای پروژه )

 تجربه ای قبلی وجود  دارد.

 ماه 6حداکثر  :(انجام پروژه بیان شود زمانمدتدر صورت وجود پیشنهاد یا الزام خاصی در مورد زمان اجرای پروژه )

 :سیستمی( يهاشاخص حاًیترج) مورد انتظار از انجام پروژه یهاشاخص

 (پروژه انجام از بعد) مقدار (پروژه انجام از قبل) مقدار واحد عنوان شاخص رديف

 %100 %0  درصد درصد پیشرفت طرح 1

2     
3     

  31/03/1400 :(پروپوزال) شنهاديپ ارسال مهلت

 .باشد ريمتغ تواند یم پروژه انجام روش به بسته  (:ریبیقبرآورد اولیه و ت)بودجه پروژه 

 :(مطابق با فایل پیوست)پروپوزال  ضوابط و نحوه ارزيابی

 :آمادگی اعالم جهت ازيموردن مدارک
 شدهلیتک پروپواال  -1
 راومه افراد کلیدی پروژه -2

 :تماس اطالعات و شنهاديپ ارسال نحوه
ای یل  هیدییتأارسممال فرموده و اا کارشممناس تحقیق و توسممعه   RED@HOSCO.IR به آدرس ای یل 31/03/1400را حداکثر تا تاریخ  الذکرفوقلطفاً مدارک 

 ارسالی را دریافت   ایید. 

 ایر ت اس حاصل فرمایید: پروژه با ش اره اطالعات قراردادي یاا به  صورت در

 محسن آاادلطف: توسعه و قیتحق کارشناس

 09171435576: لیموبا ش اره *: ثابت تلفن

 ایر ت اس حاصل فرمایید: با ش اره اطالعات فنی یاا به  صورت در

  مهدیه عباسی :واحد کارشناس

 09367696725ش اره موبایل:  3186تلفن ثابت: 

mailto:RED@HOSCO.IR
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