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 تبيين شاخص های مدیریت جهادی و الزامات آن

اف و قوانين براي نيل به اهد مديريت جهادي يعني بكارگيري موثر، كارآمد و سازماندهي نيروي انساني از طريق علم و هنر

مطلوب در چارچوب نظام ارزشي اسالم است كه تمامي افراد را به صورت انسان هاي مسئول و متاثر از نظام ارزشي اسالم 

 مي بيند.

 شاخصه های مدیریت جهادی الزامات مدیریت جهادی

 احساس مسئوليت فوظايارايه خدمات بي منت و روابط بسيار ساده، صادقانه و انساني در انجام 

اصالح ساختارهاي مديريتي و ميدان دادن به تفكر جهادي در عرصه مديريت 

 كشور

 تدبير، برنامه ريزي علمي، ثبات و استمرار سياست ها

 تعهد كاري، نقد پذيري و داشتن نگاه نقادانه اعتقاد به استقالل و خود كفايي

اعتقاد به نسل جوان وتوجه به پرورش نيروي انساني با  عنوان عبادتانجام امور به عنوان تكليف و تلقي كار به 

 نشاط و كمال جو

ايجاد و تقويت مكانيزمهاي نظارتي وارزشيابي و تقويت مكانيزم خود كنترلي 

مديريت غي سياستهاي ابال در سطح ملي بمنظور اطمينان سازي از اجراي

 جهادي

 توكل برخدا

كارگاه ها به منظور آشنايي هر چه بيشتر با برگزاري نشست هاي علمي و 

 رويكرد ها و روش هاي مديريت جهادي

 خالقيت و نو آوري

 خود باوري و اعتماد به نفس تعامل بخشيدن به دو مقوله دانش و ارزش در خدمت همديگر

 دشمن شناسي و مبارزه با فساد دوري از اختالفات، قومگرايي، حزب گرايي و تحمل تعارض هدفمند

 كارآمدي و استفاده از امكانات و ظرفيت ها عدالت منشي و عدالت طلبي

 نزديكي اهداف فردي و سازماني عدم تمركز در تصميم گيري هاي كالن

گفتمان سازي و تبديل آن به باور عمومي از طريق مدل سازي و قابليت 

 بخشي به رويكرد ها، ظرفيت ها و فرآيند هاي مديريت جهادي

 و سرعتنشاط كاري 

 

روستاهای اسالمی ها و شوراهایویژه کارکنان دهياری  


