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 آیین نامه تیم مدیریت اجرایی

 :طجك ًظش اکثش اػضبثِ تصَیت سسیذریل  طکیل گشدیذ ٍ آییي ًبهِ ت 5/5/55سیخ تین هذیشیت اجشایی دس تب     

:اّذاف تین هذیشیت اجشایی   

  ُتمَیت سبهبًِ ّبی تصوین سبصی هجتٌی ثش اطالػبت پشداصش ضذ 

 جبهؼِ سالهت استمبء دس هشکض هبهَسیت ساستبی دس سبصهبى سسبلت سبصی ٍضفبف هطی خط تجییي 

 ثشسسی سبالًِ سٌذ استشاتژیک ثیوبسستبى 

 ثشسسی سبالًِ سیبست ّبی کالى ثیوبسستبى 

 ػول گشایی ٍتوشکض ثش ًتبیج ٍالؼی ٍػیٌی ػولکشد ثیوبسستبى 

 هبِّ سِ حذالل ّبی دٍسُ دس هشکض ػولکشد گضاسش ثشسسی ٍ ثشسسی ًتبیج اسصیبثی ّبی ػولکشد ثخص ّب 

 ًظبست پیطگیشاًِ دس اهش کٌتشل لصَس پضضکی ٍصیبًت اص ایوٌی ٍ حمَق ثیوبساى 

 ٍاحذّب ٍکویتِ ّبی ثیوبسستبًی ًٍظبست کبس  ثشسسی 

 کیفی ّبی ثشًبهِ ثش ًظبست ثیوبسٍ ٍایوٌی کیفیت استمبی جْت دس سبصی ثستش  

 ثشسسی فشآیٌذّبی هذیشیت هٌبثغ اًسبًی 

  دسهبىثشسسی  فشآیٌذّبی التصبد 

 ِاختصبصی  ثصَست ٍ الَیت تشتیت ثِ هٌبثغ ٍتخصیص ٍتبهیي ثَدجِ ثش ًظبست ٍ هشکض فیضیکی ، اًسبًی هبلی هٌبثغ اص ٍسی ثْشُ ٍاستمب هبلی سیضی ثشًبه 

 ثیوبسستبى تذٍیي ثشًبهِ ػولیبتی 

 اسصیبثی پیبهذ ٍسٌجص هیضاى تحمك ثشًبهِ ّبی ػولیبتی ثیوبسستبى 

 ِخذهت گیشًذگبى حمَق سػبیت جْت دس خذهبت ٍپبیص اجشا ، سیضی ثشًبه 

 سطَح کلیِ دس اثشثخطی استمبٍ  سبصهبى فشآیٌذیٍ  ػولکشدی ی ّب ضبخص ٍپبیص تؼییي 

 ثشًبهِ سیضی  سبالًِ جْت حضَس پشسٌل ٍ پضضکبى جْت ضشکت دس کالسْبی آهَصضی ثب اٍلَیت ثْجَد کیفیت ٍ ایوٌی ثیوبس 
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 :تین هذیشیت اجشایی  کٌٌذُّوبٌّگ ٍضشایط اًتخبة سئیس 

 اسای جبیگبُ ٍیژُ ٍهْوی هیجبضذ لزا سئیس ثیوبسستبى ،ثؼٌَاى ػضَ اصلی ٍ سئیس تین هذیشیت اجشای ، تین هذیشیت اجشایی د ثبتَجِ ثِ ایٌکِ دس ًسل سَم اػتجبس ثخطی

 .اًتخبة ضذُ است

 ًظبست ایي دفتش ثشػولکشد کویٌِ ّبی . ی هسئَل آضکبس سبصی ٍضؼیت ٍالؼی ثیوبسستبى است ثبتَجِ ثِ ایٌکِ دس ًسل سَم اػتجبس ثخطی ،دفتش ثْجَد کیفیت ثِ ًحَ

  ّوبٌّگ کٌٌذُ است لزا ثیوبسستبًی ٍ هحَسیت دس اسصیبثی ػولکشد فشآیٌذی ٍ پیبهذی ٍسٌجص هیضاى تحمك ثشًبهِ ّبی ػولیبتی، ثْجَد کیفیت،هَیذ اّویت ایٌن دفتش 

 .فشاد دفتش ثْجَد کیفیت ثبضذتین هذیشیت اجشایی یکی اص ا

 .ّوبٌّگ کٌٌذُ تین هذیشیت اجشایی هسئَل اطالع سسبًی ثِ اػضبی تین هذیشیت اجشایی هیجبضذ

 حضَس جلسِ دس ضشٍسی اطالػبت ٍاػضبی هطبٍس یب خَاًذُ ضذُ دسجلسبت هذیشیت تین اجشایی، گشدد هی لحبظ اجشایی هذیشیت تین اصلی اػضبی اکثشیت ًظش ، گیشی تصوین دس

 

 . ًذاسًذ سأی حك ٍ یبفتِ

 

 .ٍ حضَس سئیس ٍ هذیش الضاهی تطکیل هیطَد( ًفش اص اػضبء8)اکثشیت اػضبء  هبُ یکجبس ثب  2جلسبت ثصَست 

 

 .هصَثبت جلسبت تین هذیشیت اجشایی ثصَست اثالغیِ ثِ سئیس ثخص ّب ٍ ٍاحذّب اػالم هیطَد

 سبصهبًی سیبست ثیوبسستبى دکتش هَلَد حسیٌی سوت: سئیس تین هذیشیت اجشایی 

 اسسالى هحوذی سوت  سبصهبًی هسئَل ٍاحذ ثْجَد کیفیت: تین هذیشیت اجشایی ّوبٌّگ کٌٌذُ 

 

 



 

3 

:اعضای تیم مدیریت اجرایی  

 سیبست ثیوبسستبى دکتش هَلَد حسیٌی

یَسفیستیوَ  هذیش ثیوبسستبى 

 اهَس ػوَهی ججبس هلکی

 هسئَل دفتش پشستبسی سضب هحوذی

احوذیاحوذ   اهَس هبلی 

 دفتش ثْجَد کیفیت اسسالى هحوذی

 دفتشثْجَد کیفیت پشٍیض احوذی

 سَپشٍایضس کٌتشل ػفًَت ٍ ّوبٌّگ کٌٌذُ ایوٌی ثیوبس هحوذ حسي صادُ

یضیشیي هحوذ  سَپشٍایضس آهَصضی 

 هسئَل ٍاحذ فٌبٍسی اطالػبت هسؼَد سستوی

(هؼبًٍت دسهبى)سَپشٍایضس ثبلیٌی هْذی ثبثبیی  

 هسئَل کبسگضیٌی فبیك احوذی

 ثْذاضت هحیط اختش صبلحی
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ٌی ثیوبسٍاجشایی ضذى استبًذاسد ّبی اػتجبس ثخطیاستمبء ثْجَد کیفیت ٍای                                   :          ّذف کلی   

 

هذیشیت ٍ سّجشیاستمبء   :                                                                                          ّذف اختصبصی   

تطکیل تین هذیشیت اجشایی:                                                                                   استشاتژی  

اًجبم ػلل ػذم 

 کبس

 ضشح فؼبلیت هسٍَل اجشاء صهبى ضشٍع صهبى پبیبى ضبخص دستیبثی ّضیٌِ هیضاى تحمك ثشًبهِ ّب

آییي ًبهِ تین هذیشیت  - سئیس اًتخبة ضذ 

 اجشای

اسدیجْطت 

59هبُ   

تین هذیشیت   55هبُ  هشداد

 اجشایی

 

 اًتخبة سئیس تین هذیشیت اجشایی

 
 

هذیشیت آییي ًبهِ تین  - اػضب اًتخبة ضذًذ

 اجشای

اسدیجْطت 

59هبُ   

55هبُ  هشداد  تؼییي اػضبی تین هذیشیت اجشایی سئیس ثیوبسستبى 

آییي ًبهِ تین هذیشیت  - اثالغیِ ّب تْیِ ضذًذ 

 اجشای

اسدیجْطت 

59هبُ   

55هبُ  هشداد  اثالغیِ جْت اػضبی تین هذیشیت اجشایی سئیس ثیوبسستبى 

 

ّوبٌّگ کٌٌذُ ثب اثالغیِ تؼییي  

 ضذ

آییي ًبهِ تین هذیشیت  -

 اجشای

اسدیجْطت 

59هبُ   

55هبُ  هشداد  تؼییي ّوبٌّگ کٌٌذُ تین هذیشیت اجشایی سئیس ثیوبسستبى 

 

آییي ًبهِ ًَضتِ ضذ ٍ ثِ تصَیت  

 اػضب سسیذ

ًظش اػضبی تین هذیشیت  -

 اجشایی

اسدیجْطت 

59هبُ   

55هبُ  هشداد اػضبی تین  

 هذیشیت اجشایی

 اّذاف تین هذیشیت اجشاییتؼییي آییي ًبهِ ٍ 

 

آییي ًبهِ تین هذیشیت  - ثشًبهِ سبلیبًِ تذٍیي ضذُ است 

 اجشای

اسدیجْطت 

59هبُ   

55هبُ  هشداد اػضبی تین  

 هذیشیت اجشایی

 تذٍیي ثشًبهِ سبلیبًِ تطکیل جلسبت ٍ ثشگضاسی جلسبت

 

اطالع سسبًی اصطشیك هسئَل  

 ّوبٌّگ کٌٌذُ اًجبم هیطَد

هذیشیت آییي ًبهِ تین  -

 اجشای

اسدیجْطت 

59هبُ   

55هبُ  هشداد ّوبٌّگ کٌٌذُ تین  

 هذیشیت اجشایی

 حصَل آهبدگی تین ٍ اطالع سسبًی

 

تحَیل صَستجلسبت ثِ ثخص  

 ّبٍ ٍاحذّب

آییي ًبهِ تین هذیشیت  -

 اجشای

اسدیجْطت 

59هبُ   

55هبُ  هشداد ّوبٌّگ کٌٌذُ تین  

 هذیشیت اجشایی

 ٍ ٍاحذ تین حبکویتیاثالؽ صَست جلسبت ثِ ثخص ّب 

 

اجشایی ضذى هصَثبت کویتِ ّب  

ٍسسیذگی ثِ اهَس ثخص ّب ٍثشای 

اجشا ضذى اسسبل ثِ تین 

 حبکویتی  هیطَد

آییي ًبهِ تین هذیشیت  -

 اجشای

اسدیجْطت 

59هبُ   

55هبُ  هشداد اػضبی تین  

 هذیشیت اجشایی

 

 پیص ثشد اّذاف تؼییي ضذُ تَسط تین هذیشیت اجشایی

 


