ضعاس؛ ساسی پایتخت تْاس ًاسًج
تٌذّای هختلف چطن اًذاص کلی ضْش ساسی تِ ضشح ریل است:

ساسی....
.1

تا اتکال تِ خذاًٍذً ،یشٍّای جَاى ٍ هتخصص ٍ هَاّة طثیعی سشضاس ،جضء پٌج ضْش

تشتش کطَس اص ًظش خذهات ضْشی
.2

کْي ضْشی پیطشفتِ تا اصالت ٍ َّیت علَی ـ طثشی ،هسجذهحَس ،هْذ عالواى ٍ

ًخثگاى ،الْام تخص هعواسی ایشاًی ـ اسالهی
 .3ضْشی تا اقتصاد سالن ،پَیا ٍ هتکی تش هَقعیت سقاتتی دس سشهایِگزاسی ،گشدضگشی ٍ
آهَصش دس سطح هلی ٍ تیي الوللی
 .4ضْشی الکتشًٍیک ،داًصتٌیاى ،تا خذهات فٌاٍسی تشتش دس کشاًۀ دسیای کاسپیي
 .5ضْشی سشسثض ،صیثا ،سالن ،اهي تا سفاُ عوَهی ٍ صیشساختّای هٌاسة صًذگی
 .6ضْشی تا هذیشیت یکپاسچِ ٍ هطاسکتی ،تا هحَسیت ضْشًٍذاى داًا ،تا ًطاط ٍ هسؤلیت-
پزیش

1

تیاًیۀ هأهَسیت ٍ اسصش ضْشداسی ساسی
الف -تیاًۀ هأهَسیت ضْشداسی ساسی

ضْش ساسی تِ ػٌَاى «هادسضْش» دس ساستای تحمك سٌذ چطناًذاص تیست سالۀ خَد دسغذد است؛ تش تْثَد ًظام
یىپاسچِ ٍ ّواٌّگ هذیشیت ضْشی ٍ تىشین استاب سجَع اص عشیك اسائِ ساّىاسّای هٌاسة ٍ تٌیادیي هتىی تش
فٌأٍسیّای ًَیي اعالػات ٍ استثاعات توشوض ًوایذ .ضْشداسی ساسی ًْادی ػوَهی ،هستمل ٍ غیش دٍلتی تا
هاّیت حىَهتی ٍ هَضَػیت ٍ ػولىشد هحلی است وِ ٍظیفِ اداسُ ضْش ٍ خذهت سساًی تِ ضْشًٍذاى ٍ
گشدضگشاى سا تش ػْذُ داسد .ایي ًْاد تا پایثٌذی تِ اسصشّای اسالهی (عثشی) ٍ ایشاًی تا تشخَسداسی اص
هطاسوتّا ٍ پطتَاًِ هشدهی ،هذیشیت ّواٌّگ ضْشی ٍ تْشُ گیشی اص هٌاتغ تا سٍیىشد هذیشیت واسآهذ ،اثشتخص
ٍ هثتٌی تش داًایی تِ اداسُ ضْش ٍ اسائِ ػادالًِ خذهات تِ هٌاعك ٍ ًَاحی هختلف ضْش تا ویفیت هٌاسة ٍ
تٌْگام دس ػشغِّای هختلف تِ هٌظَس ایجاد ضْشی اسالهی تا هحیظ هغلَب صًذگی ٍ ضاخػِّایی چَى
آساهص ،ایوٌیً ،طاط ،فشحتخطی ،اهیذ ٍ سًٍك التػادی تشای ضْشًٍذاى الذام هیًوایذ .ضْشداسی ساسی دس
حیغِ ٍظایف خَد تا غیاًت اص پیطیٌِ تاسیخی ـ فشٌّگی ٍ حمَق ضْشًٍذی دس جْت حفظ ٍ استمای جایگاُ
ضْش دس سغح هلی ٍ تیي الوللی ،تْثَد هستوش ویفیت صًذگی هشدم دس اتؼاد هادی ٍ هؼٌَی ٍ تَسؼِ پایذاس ضْش،
ّوسَ تا سیاستّای هلی ٍ استاًی تالش هیًوایذ .ضْش ساسی دس پشتَ تحمك چطن اًذاص تیست سالۀ خَد تش آى
است وِ تا اتىاء تِ تَاًوٌذیّای خاظ هتخػػاى داخلی خَد ،خثشگاى ضْش ٍ توسه تِ هطاسوت هشدهی
خَدجَش هسیش تؼالی سا ّشچِ سشیغتش عی ًوایذ.
دس اداهِ فْشست تشخی اص هْنتشیي هأهَسیتّای ضْش ساسی روش خَاّذ ضذ:
 ایجاد ّواٌّگی دس سشاًِّای خذهاتی ٍ فضای سثض تِ هٌظَس جوؼیت ساوي افضایص جزاتیتّای هىاًی ٍ آسایص هحیغی تشای سىًَت دس ضْش تَسؼِ ضَاتظ ٍ همشسات ایوٌی ساخت ٍ ساصّا ایجاد پیَستّای اجتواػی ٍ فشٌّگی دس تواهی عشحّا ٍ پشٍطُّای خذهاتی ٍ ػوشاًی ضْش ّوىاسی دس جْت ساهاًذّی ٍسٍدیّای ضْش ٍ ایجاد هٌظش ضْشی هٌاسة دس هٌاعك ّواٌّگی سٍاتظ ساصهاىّای ضْشداسی تا دیگش ًْادّای ضْشی حفظ ٍ تشٍیج فشٌّگ اغیل ضْشًطیٌی هثتٌی تش الگَّای ایشاًی ـ اسالهی ٍ َّیت عثشی ایجاد فشغتّای ضغلی تا استفادُ اص غٌایغ ساصگاس تا هحیظ صیست پایذاس تَسؼِ ٍ تشٍیج فضاّای سىًَتگاّای اداسی ٍ خذهاتی پایذاس2

 حفظ ٍ استماء تْذاضت ٍ سالهت ػوَهی ضْش ٍ ضْشًٍذاى تشلشاسی اهٌیت ٍ آسایص هحیغی دس هحیظّای هسىًَی ،واسی ٍ تفشیحی ایجاد یه ًظام هٌسجن پیطٌْادات ٍ اسائۀ ًظشات خثشگاى ،هشدم ٍ هسؤلیي ضْشی تِ ضْشداسی تشٍیج ایجاد فضاّای فشاغتی دس وٌاس سىًَتگاُّا ٍ هحیظّای واسی پایذاسی اهاوي ػوَهی ٍ خػَغی دس تشاتش سَاًح عثیؼی تٌَع دستشسی تِ فضاّای خذهاتی ٍ ًیاصّای هشدم ساوي دس ّش هٌغمِ تىاسگیشی تٌَع دس سیستنّای حول ٍ ًمل ضْشی پشٍطُ ّذایت ٍ وٌتشل آبّای سغحی دس سغح ضْش احذاث پاسویٌگّای عثماتی دس سغح ضْش ساهاًذّی هسیلّا تْیِ ٍ تذٍیي تاًهّای اعالػاتی هَسد ًیاص دس هذیشیت ضْشی پیگیشی هػَتات دٍلت ٍ هػَتات ّیأت ٍصیشاى جْت دسیافت تَدجِّای دٍلتی تَجِ تِ افضایص سغح تْشٍُسی هستوش دس اجشای پشٍطُّای ػوشاًی ٍ خذهات ستادی ضْشداسیً -ظاست هستوش تش فؼالیتّای اجشایی دس هٌاعك  3گاًۀ ضْشداسی ساسی
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ب) تیاًۀ اسصش ضْشداسی ساسی

اسصشّای هحَسی تِ ػٌَاى اغَل اساسی حاون تش ساصهاى تشای افشاد دسٍى ساصهاى اسصش راتی داضتِ ٍ تیاًگش
تاٍسّای ولی است وِ سفتاس افشاد سا دس ّوۀ ضشایظ تحت تأثیش لشاس هیدٌّذ .اسصشّای هحَسی ساصهاى سا لَاػذ
اخاللی ساصهاى ًیض هیًاهٌذ ،ایي لَاػذ اغَل ساٌّوا دس ساصهاى ّستٌذ وِ سٌّوَدی تشای تػوینگیشی ٍ
سفتاسّا خَاّذ تَد .ایي لَاػذ اخاللی تَسظ استشاتظیستّا تذٍیي ،تَصیغ ٍ اػوال هیگشدًذ .دس یه ساصهاى،
اغَل اخاللی خَب ،پیص ضشط هذیشیت ساّثشدی خَب است .اغَل اخاللی خَب یؼٌی ساصهاى خَب .اسصشّا
حاهل ضؼاسّای ّش سٍصُای ّستٌذ وِ تِ واسوٌاى احساع خَتی هیتخطٌذ ،جٌثِ اخاللی هٌاتغ ساصهاًی
هحسَب هیگشدًذ ٍ ػالٍُ تش ّوگاًی تَدى ضخػی ًیض ّستٌذ .تا ػلن تِ ایٌىِ اسصشّای یه ساصهاى ػثاست
است اص اػتثاسات تٌیادی ٍ حمایمی وِ ساصهاى آىّا سا گشاهی هیضواسد؛ هَاسد جذٍل ریل سا هحَسّای اساسی
تیاًیِ اسصش ضْشداسی ساسی هحسَب هیضًَذ:
جذٍل ()1؛ اسصشّای هحَسی ضْشداسی ساسی ٍ ضشح ّش وذام اص آىّا
سدیف

اسصشّای اساسی

تَضیحات

1

ایمبن ي اتکبل بٍ خذايوذ ي تمًا پیشگی

هؼتمذ تِ هثاًی دیٌی ٍ هزّثی دس اًذیطِ ٍ ػول

2

اخالص در عمل ي اخالقمذاری

اًجام واس تشای سضای خذاًٍذ

3

تکزیم ارببةرجًع ي تًجٍ بٍ حمًق ي کزامت اوسبوی آنَب

تَجِ جذی تِ ًیاصّای استاب سجَع ٍ جلة سضایت آًاى

4

مشبرکت جًیی ي تًسعٍ فزَىگ کبر تیمی

ًگشش فشایٌذی دس اًجام فؼالیتّا؛ جلة هطاسوت ٍ تَاًوٌذ ساصی
ّوىاساى؛ ایجاد اسصشّای هطتشن ٍ فشٌّگ اػتواد

5

تًجٍ بٍ کیفیت خذمبت ي بُبًد مستمز

ػولىشد هوتاص دس تواهی فؼالیتّا ٍ سػایت استاًذاسدّای ویفی اسائۀ
خذهات ٍ تالش دائن دس جْت تْثَد استاًذاسدّا

6

وظم ي لبوًن مذاری

پیشٍی ٍ تثؼیت واهل اص لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی ٍ داخلی

7

داوش محًری ي یبدگیزی سبسمبوی

یادگیشی هستوش دس فشایٌذ اًجام واسّا ٍ ثثت تجاسب ٍ داًص

8

شبیستٍ سبالری ي رلببتپذیزی بیه کبرکىبن

پایثٌذ تِ الیك گضیٌی ٍ ضایستِ ساالسی

9

مسئًلیت پذیزی ،امبوتداری ،صذالت ي پبیبىذی بٍ تعُذات

سػایت اغَل اخاللی دس جلة اػتواد ػوَهی ٍ ّوىاساى ٍ هذیشاى

11

تمذم فکز بز عمل

اًذیطِ هحَس ٍ تؼمل گشا دس تػوین ٍ ػول

11

پًیبیی سبسمبوی اس طزیك خاللیت ،وًآيری ي کبرآفزیىی

افضایص خاللیت ساصهاًی تا تْا دادى تِ فىش ًَ ٍ خلك ایذُّای جذیذ

12

بُزٌير ي مفتخز بٍ خذمتگذاری

هفتخش تِ اسائِ خذهات ضاخع تِ ضْشًٍذاى تا حذاوثش واساهذی
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