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 هاي پایه از یکی پیشنهادات نظام. است شده معرفی پیشنهادات نظام استقرار مشارکتی، مدیریت اساسی و قدرتمند ساز وکارهاي از یکی

 استفاده با. جست بهره سازمان، اهداف تحقق در کارکنان مشارکت جلب براي توان می آن از که مدونی، سیستم. باشد می مستمر بهبود استقرار

 رده عالیترین از هستند ارتباط در سازمان با که افرادي کلیه و مشتریان کارکنان، که آید می بوجود سازمان در محیطی پیشنهادات، نظام از

 هاي رویه بهبود ها، هزینه کاهش ها، نارسائی و مشکالت حل زمینه در را خود پیشنهادات و ها ایده نظرات، آن، سطح ترین پایین تا سازمانی

  .نمایند ارائه سازمان وري بهره ارتقاء و خدمات کیفیت افزایش  اجرایی،

مدیریت توسعه سازمان و تحول اداري معاونت توسعه مدیریت و منابع  سازمان، توسعه در مشارکت نظام استقرار فواید و اهمیت به توجه با

  .داد قرار خود کار دستور در 1393 سال را از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  پیشنهادات نظام مکانیزه استقرار دانشگاه

 و افزار نرم تحویل افزاري، نرم شرکت با قرارداد انعقاد افزار و نرم فرایندهاي طراحی اجرایی، العمل هاي دستور تهیه  شامل اماتاقد این اهم

 ستـادي کارکنـان پیشنهاد از پیشنهادات، پذیرش نظام کمیته اعضاي با اندیشی هم و آموزشی هاي دوره آن، برگزاري اجرایی مشکالت رفع

 تایید پیشنهادات اجراي گیري پی و ها بررسی نتایج. است بوده تخصصی هاي کمیته و دبیـرخانه در پیشنهادات و ارزیـابی بررسی و دانشـگاه

تدوین دستورالعمل ها، فرم ها، معیار هاي ارزیابی و راهنماي استفاده از سامانه نظام . اجراي این فرایند است مهم گامهاي از یکی شده

 نامه اي که پیش رو دارید نظام.کند می طلب را ارشد مدیران حمایت و ملی عزم راستا تهیه و نهایی گردیده  و اجراي آنپیشنهادات در این 

 اجرا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و واحدهاي تابعه قابلیت در و سازي آماده استقرار نظام پیشنهادات راستاي در

  .دارد
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  :مقدمه

نظام پیشنهادات به عنوان یک نظام . اي برخوردار استهاي مدیریتی توسعه منابع انسانی از جایگاه ویژهضرورت توجه به نظاماهمیت و 

افرادي که با سازمان در ارتباط هستند از عالیترین رده  آورد که کارکنان، مشتریان و کلیهمطلوب و کارآمد، محیطی را در سازمان بوجود می

-ها و ایجاد بهبود مستمر در فعالیت خود را در زمینه حل مشکالت و نارسایی اتها و پیشنهادترین سطح آن، نظرات، ایده ینسازمانی تا پای

مورخ  13472/93/200و بخشنامه شماره  مدیریت خدمات کشوري قانون 20 مادهاین موضوع در  .نمایندمی  هـان ارائـازمـاي سـه

آیین نامه اداري، استخدامی و تشکیالتی کارکنان غیرهیات  147ایه انسانی رئیس جمهور و ماده معاون توسعه مدیریت و سرم 7/10/93

در راستاي اجراي سیاست دولت و دستیابی به اهداف دانشگاه . هاي مدیریتی پشتیبان تصریح شده استمبنی بر استقرار مدل علمی دانشگاه

دانشگاه مکلف است به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارائی و بهره مندي از فکر، نسل سوم براي گسترش دامنه مشارکت مردم و کارکنان، 

اندیشه و خالقیت کارکنان خود، ساز و کار مناسب براي جلب مشارکت کارکنان و دریافت پیشنهادات و اثر گذاري آن در تصمیم گیري ها 

ذیل تدوین و پس از به شرح پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ات دانشگاه علوم پیشنهاد نظامجرایی ادستورالعمل . را فراهم آورد

   .انجام مراحل تصویب به مرحله اجرا در می آید

 

  اهداف):  1(ماده 

 محیط کارتعلق و دلبستگی آنان به میزان کارکنان و افزایش ارب تج از اندیشه ویري گ و بهره ییپدید آوردن فضاي مناسب براي شکوفا .1

 کارکناني هاها و توانایی آگاهی میزانفضاي آزاد و سالم براي طرح و نقد اندیشه و وسعت دادن به ایجاد  .2

 گیري و پیشبرد اهداف دانشگاه جلب مشارکت کارکنان، دانشجویان، اعضاء هیات علمی و آحاد مردم در فرایند تصمیم .3

 اهداف دانشگاهدر پیشبرد  جامعهمشارکت  زمینهفراهم آوردن  .4

  تفکر و کار گروهی به واسطه پیشنهادهاي جمعیگسترش  .5

  در راستاي رفع مشکالت و تسهیل و تسریع امورکارهاي سازنده  راه ارائه .6

 وري بهرهارتقاء و خدمات  افزایش کیفیتهاي اجرایی، رویههاي جاري، بهبود  کاهش هزینه .7

 توسعه توانائیهاي فردي و شناخت خالقیت و نوآوري کارکنان .8

 ارتقاء آگاهی مدیران میانی و ارشد در خصوص روش هاي بهینه از دیدگاه کارکنان  .9

 بهره گیري از پیشنهادهاي جمعی در راستاي گسترش تفکر و کار گروهی .10

 ها تقویت فرهنگ به اشتراك گذاشتن ایده .11

سوي  دید آوردن راهکارهاي سازنده ازبرانگیختن و به کار گرفتن توان باالي اندیشیدن و پ ایجاد انگیزه هاي معنوي و مادي براي .12

 کارکنان، دانشجویان، اعضاء هیات علمی و آحاد مردم

 

  دامنه کاربرد):2(ماده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و کلیه واحد هاي عملیاتی تابعه تدوین شده این دستورالعمل جهت اجرا در ستاد 

ه هاي بهداشت، درمان ،آموزش و پژوهش از جمله مراکز آموزشی درمانی، بیمارستان، کلینیک ویژه، واحد هاي عملیاتی تابعه حوز. (است

داروخانه، شبکه هاي بهداشتی درمانی، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز پرتو درمانی، آزمایشگاه و رادیولوژي، مراکز تحقیقات، پژوهشکده، 

  . ملکرد واحد و افراد نیز بهره برداري نمودکه می توان از نتایج آن در ارزیابی ع) دانشکده
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 تعریف واژگان :)3(ماده 

جویی، کاهش وري، صرفهها و فرآیندهاي انجام کار، ارتقاء بهرهدر راستاي بهبود فعالیت راهکار و فکر نظر،ایده،  نوع هر :شنهادپی .1

 گرددها، افزایش ایمنی و سالمت و افزایش رضایتمندي، پیشنهاد تلقی میهزینه

 .پیشنهادي است که امکان محاسبه صرفه جویی ریالی آن وجود دارد :پیشنهاد کمی .2

پیشنهادي است که قابلیت اندازه گیري و محاسبه ریالی ندارد اما در نظم بخشیدن و اصالح رویه ها و روشهاي انجام  :پیشنهاد کیفی .3

  .کار اثر گذار است

 .ري رسیده استپیشنهادي که به بهره بردا :پیشنهاد اجرا شده .4

 :سطوح ارائه پیشنهاد .5

 .اجراي آن دانشگاه را در برگیرد پیشنهاداتی که :سطح دستگاه  -

 .شود و در سطح خود واحد قابل اجرا میباشدواحد می به خود مربوط انحصاراً پیشنهاداتی که :سطح واحد  -

کارکنان، پیشنهاددهنده می تواند از  .دهده ئارانظام پیشنهادات  است که پیشنهاد خود را به دبیرخانهی گروهیا  فرد :پیشنهاد دهنده .6

 مدیران دانشگاه یا عموم مردم باشددانشجویان، اعضاء هیات علمی و 

 .یا واحدي است که اجراي پیشنهادهاي مصوب را به عهده دارند گروه، فرد :مجري یا مجریان .7

کمیته از طریق دبیرخانه به اطالع مدیران، کارکنان و افراد جامعه می اعالم موضوعات مشخصی است که توسط : پیشنهاد فراخوان .8

 رسد تا پیشنهادهاي خود را در آن زمینه ارائه کنند

ها و  نظرات آنان در راستاي تحقق اهداف نظامی مدون جهت فراهم آوردن زمینه مشارکت ذینفعان و دریافت ایده :نظام پیشنهادات .9

 .سازمان است

سندي است رسمی که اجزاء، جایگاه، وظایف و فرآیند پذیرش و بررسی پیشنهادها و همچنین  :پیشنهادات دستورالعمل نظام .10

 ..اجرایی شدن پیشنهاد و ارزش گذاري آن را تعیین می نماید

ا ساماندهی واحدي است که زیر نظر دبیر کارگروه نظام پیشنهادها فعالیت کرده و فعالیت هاي اجرایی مربوط به کارگروه ر :دبیرخانه .11

  .می نماید

ران می باشد از ـی ایـزشکی و خدمات بهداشتی درمانـوم پـارگروه نظام پیشنهادات دانشگاه علـمنظور ک :کارگروه نظام پیشنهادات .12

 .طریق دبیرخانه نظام پیشنهادات که به بررسی پیشنهادهاي ارائه شده در سطح دانشگاه می پردازد

( این کمیته در حوزه هاي مختلف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  :کمیته تخصصی نظام پیشنهادات .13

تشکیل می شود و به بررسی ...) بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، دانشجویی، غذا و دارو و توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابع و

 .خود می پردازد پیشنهادات ارسال شده از سوي دبیرخانه نظام پیشهادها در حوزه تخصصی

شامل مجموعه اي از امتیازها که بصورت نقدي و غیرنقدي جهت تقدیر و تشویق به پیشنهاددهنده و مجري : پاداش ارائه پیشنهاد .14

 .گیردتعلق می

اعم از رد (اند مبلغی است که به عنوان جبران خدمات به فرد یا افرادي که ارزیابی پیشنهاد را انجام داده: پاداش ارزیابی پیشنهادات .15

 . شودپرداخت می) یا تائید پیشنهاد
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  ارکان ): 4(ماده     

به عنوان باالترین سطح اثرگذاري و تعیین جهت برنامه هاي دانشگاه، سیاست گذاري و نظارت بر نحوه  :کارگروه نظام پیشنهادات - 1

 .دانشگاه را عهده دار می باشد عملکرد نظام پیشنهادات در

مجري مصوبات کارگروه می باشد که برنامه ریزي، سازماندهی فرآیندهاي مرتبط با نظام یشنهادات را به : دبیرخانه نظام پیشنهادات - 2

 .عهده دارد

جنبه علمی و عملی مسئول بررسی پیشنهادات ارجاع شده از سوي دبیرخانه نظام پیشنهادات از  :کمیته تخصصی نظام پیشنهادات - 3

 .در حوزه تخصصی مربوط می باشد

 

  :ترکیب اعضاء کار گروه نظام پیشنهادات): 5(ماده 

 )رئیس کار گروه ( ریاست دانشگاه  .1

 )دبیر کارگروه( معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابع دانشگاه  .2

 )عضوء کارگروه( سایر معاونتهاي دانشگاه  .3

 )عضوء کار گروه(ري مدیر توسعه سازمان و تحول ادا .4

. صادر می گرددحکم انتصاب دبیر و سایر اعضاء کارگروه نظام پیشنهادات از سوي ریاست دانشگاه و براي مدت دو سال  ) :1تبصره 

  .پذیردتمدید و یا لغو ابالغ اعضا با تصمیم رئیس کار گروه صورت می

  :جلسات کار گروه نظام پیشنهادات به صورت عادي و فوق العاده برگزار می شود  ):2تبصره 

 .جلسات عادي هر دو ماه یک بار برگزار می گردد )الف

 .جلسات فوق العاده بنا به دستور رئیس یا پیشنهاد دبیر کار گروه و پذیرش از سوي رئیس برگزار می گردد )ب

  .جلسات کارگروه نظام پیشنهادات با حضور نصف بعالوه یک نفر از اعضاء رسمیت می یابد ):3تبصره

  .رأي موافق حداقل دو سوم حاضرین براي تصویب موضوعات جلسه ضروري است ):4تبصره

  .می باشند) برابر(رئیس، دبیر و اعضاء رسمی کارگروه نظام پیشنهادات هریک داراي یک حق راي  ):5تبصر

رئیس و یا دبیر کار گروه نظام پیشنهادات در موارد لزوم میتواند از مدیران، کارشناسان و یا نمایندگان کارکنان به عنوان  ):6تبصره

  در جلسات کارگروه دعوت به عمل آورند) بدون حق رأي(مدعو و یا ناظر 

  

  :وظایف رئیس کار گروه نظام پیشنهاداتشرح ): 6(ماده 

 جهت ایجاد زمینه شکوفائی و رشد خالقیت در کارکنانسیاست گذاري و برنامه ریزي  .1

 حمایت جهت اجراي دستورالعمل و مصوبات کار گروه .2

 تایید و صدور ابالغیه مصوبات کار گروه جهت اجرا .3

  

  :وظایف دبیر کار گروه نظام پیشنهاداتشرح ): 7(ماده 

 اجرایی کردن دستورالعمل نظام پیشنهادات .1

 پیشنهادات دانشگاه و ارائه به اعضاي کار گروه نظام پیشنهادات دانشگاهتهیه گزارش عملکرد نظام  .2

 استقرار پایگاه اینترنتی با هدف انجام کلیه فرآیندهاي مرتبط با نظام پیشنهادات به صورت الکترونیکی .3
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 پیگیري پرداخت پاداش ها و حق الزحمه ها .4

 .د شرایط جهت بررسی کارشناسی به اعضاي کار گروهبررسی مقدماتی پیشنهادات دریافت شده و ارجاع پیشنهادات واج .5

 مردود اعالم کردن پیشنهادات غیرقابل طرح در کار گروه توسط دبیر کار گروه  .6

 ارجاع و پیگیري پیشنهادات مصوب به واحدهاي مربوطه جهت اجرا .7

 

  وظایف اعضاي کار گروه نظام پیشنهاداتشرح ) : 8(ماده 

اجرایی و فرهنگی براي ترویج ، ترغیب و تشویق کارکنان و جامعه به ارائه پیشنهاد و مشارکت در بهبود ها و راهکارهاي ارائه برنامه  .1

 عملکرد دانشگاه

 ارائه نظرات و راهکارهاي سازنده در خصوص تدوین، بازبینی و بازنگري دستورالعمل نظام پیشنهادات  .2

 ب آئین نامه اجرایی نظام پیشنهادات دانشگاه تعیین خط مشی اجرایی و برنامه ریزي نظام پیشنهادات و تصوی  .3

 .از طریق فراخوان پیشنهاد  هئمناسب ارا يها زمینهو  هااولویت تعیین  .4

بررسی دقیق پیشنهادات از جنبه هاي مختلف علمی، عملی، قانونی و انجام محاسبات مقدماتی به منظور تشخیص اقتصادي   .5

 پیشنهادات

 تصویب پیشنهادات قابل قبول، تعیین سطح و امتیاز هر یک از آنها و ارائه دالیل مستند در خصوص تایید یا رد آنها   .6

 ات مصوب و تبیین نتایج اجراي هر پیشنهاد در حوزه مربوطه پیشنهاد نظارت بر اجراي .7

 هادات مصوبنظارت بر عملکرد دبیرخانه و کمیته تخصصی نظام پیشنهادات و حسن اجراي پیشن  .8

 بر اساس گزارش دبیرخانه مجري برتر و)با بیشترین پیشنهاد(پیشنهاد دهنده برتر، برترین پیشنهاد کمی و کیفی و تایید تعیین .9

ي مرتبط با نظام پیشنهادات ها پاداش و سایر هزینه حق الزحمه کارشناسی پیشنهاد، ضوابط و معیارهاي تعیینتعیین و تصویب  .10

 مطابق با دستورالعمل

 ات مشارکت میان کارکنان از محل منافع نظام پیشنهاد هاي عمومی به منظور تقویت فرهنگ تعیین مشوق .11

 رسیدگی به شکایات و اعتراض پیشنهاددهندگان به نتایج بررسی هاي کار گروه  .12

دانشجویان، اعضاء هیات  کارکنان،اعالم فراخوان با هماهنگی کمیته هاي تخصصی، موضوع مورد نظر را انتخاب و به اطالع  ):تبصره

  .برساندعلمی و آحاد مردم 

 

  :ترکیب اعضا دبیر خانه نظام پیشنهادات ): 9(ماده

 )رئیس دبیرخانه(مدیر توسعه سازمان و تحول اداري  .1

 )عضوء دبیرخانه(رئیس گروه سیستم ها و روشها  .2

 )پیشنهاداتعضوء دبیرخانه و پشتیبان سامانه نظام (کارشناسان نظام پیشنهادات  .3

  :شرح وظایف دبیرخانه نظام پیشنهادات): 10(ماده 

محل استقرار دبیرخانه نظام پیشنهادات در مدیریت توسعه سازمان و تحول اداري، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه استقرار دارد و 

  :شرح وظایف آن عبارت است از 

 ه و بازنگري آن به منظور ساماندهی فرآیند پذیرش و بررسی پیشنهاداتتدوین پیش نویس دستورالعمل نظام پیشنهادات دانشگا .1

 نظارت بر فرآیند اجراي پیشنهادات مصوب و ارائه گزارش به کارگروه نظام پیشنهادات .2
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 بررسی اولیه پیشنهادات ثبت شده در سامانه نظام پیشنهادات به صورت ماهیانه .3

 تهیه گزارش عملکرد ساالنه نظام پیشنهادات جهت ارائه به کار گروه  .4

 برنامه ریزي جلسات کارگروه نظام پیشنهادات .5

 پیگیري مصوبات کارگروه نظام پیشنهادات .6

 اعالم وضعیت پیشنهادات دریافتی به کارکنان در سامانه نظام پیشنهادات .7

 و پیگیري نتایج بررسی پیشنهادات در زمان مقرر ارجاع پیشنهادات به کمیته هاي تخصصی نظام پیشنهادات .8

طراحی فرآیندهاي ارتباطی دوسویه مابین کار گروه نظام پیشنهادات دانشگاه و کارکنان، اعضاء هیات علمی، دانشجویان و آحاد  .9

  جامعه

 اعالم موضوعات داراي الویت مطروحه در کار گروه از طریق فراخوان جهت دریافت پیشنهاد .10

 سایت و سامانه نظام پیشنهادات و انعکاس اخبار مربوط به نظام پیشنهادات در سایتبروز رسانی  .11

دریافت پیشنهادات، بررسی اولیه مستندات و الزامات ارائه پیشنهاد و اطالع رسانی به پیشنهاد دهنده در مورد وضعیت پیشنهاد در  .12

 کلیه مراحل بررسی 

 یل پیشنهاداتتعامل با پیشنهاد دهندگان در مورد اصالح و تکم .13

 طرح پیشنهادات، داراي مستندات و در راستاي سیاست هاي دانشگاه در کار گروه نظام پیشنهادات .14

 ثبت و نگهداري سوابق و مستندات پیشنهادات و پیشنهاد دهندگان .15

 ارتباط و هماهنگی با اعضاي کار گروه و کمیته هاي تخصصی در راستاي مدیریت زمان .16

 پیشنهاد به پیشنهاد دهنده  اعالم نتایج قبول و یا رد .17

 بررسی اعتراضات احتمالی پیشنهاد دهندگان و طرح در کار گروه .18

 پیگیري اجراي پیشنهادات مصوب توسط مجریان و ارائه نتایج اجرایی هر پیشنهاد .19

 پیگیري اجراي مصوبات کار گروه .20

 نپیگیري پرداخت پاداش و یا اهداي تقدیرنامه و دیگر جوایز به پیشنهاد دهندگا .21

 تهیه گزارش عملکرد نظام پیشنهادات در مقاطع زمانی مختلف .22

مانند سمینارها، همایشها، بازدیدها، دوره هاي آموزشی و (پیگیري و هماهنگی برگزاري فعالیت هاي آموزشی و فرهنگی مناسب  .23

 در راستاي ارتقاي فرهنگ مشارکت جمعی.....) 

  

  :دات ترکیب کمیته هاي تخصصی نظام پیشنها) : 11(ماده 

  .کمیته تخصصی نظام پیشنهادات در هر یک از معاونت هاي دانشگاه تشکیل می گردد

 )رئیس کمیته تخصصی نظام پیشنهادات در حوزه مربوطه(معاون رئیس دانشگاه در حوزه مربوطه   .1

دو یا سه کارشناس خبره با انتخاب رئیس کمیته تخصصی نظام پیشنهادات حوزه مربوطه که یک نفر از آنها به عنوان دبیر کمیته   .2

  .تخصصی به دبیرخانه نظام پیشنهادات معرفی می گردد

  .شدابالغ رئیس کمیته تخصصی نظام پیشنهادات توسط رئیس کارگروه نظام پیشنهادات صادر خواهد ): 1تبصره 
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اعضاء کمیته تخصصی نظام پیشنهادات به پیشنهاد رئیس کمیته تخصصی نظام پیشنهادات به مدت یکسال و با صدور ابالغ  ):2تبصره 

  .توسط رئیس کارگروه نظام پیشنهادات تعیین می گردند

ت کارکنان دانشگاه در همه سطوح، در راستاي اهداف دانشگاه نسل سوم و با توجه به لزوم برنامه ریزي و ساماندهی مشارک ):3تبصره 

  :واحد هاي تحت پوشش هر معاونت به شرح ذیل، به کمیته هاي تخصصی مربوطه ارتباط می یابند

  معاونت درمان(مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان هاي تابعه دانشگاه(  

  معاونت آموزشی(دانشکده ها(  

  معاونت تحقیقات و فناوري(مراکز تحقیقات و انستیتو(  

  معاونت بهداشت(شبکه ها و مراکز بهداشت و درمان( 

دفتر ریاست، مدیریت روابط عمومی، مدیریت حراست، ( بررسی و ارزیابی پیشنهادات مرتبط  با حوزه ریاست دانشگاه شامل ) : 4تبصره 

در ) العات، مدیریت امور حقوقی مدیریت گزینش، مدیریت بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، مدیریت آمار و فنآوري اط

  .کمیته تخصصی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه صورت می گیرد

  

  :شرح وظایف کمیته هاي تخصصی نظام پیشنهادات) : 12(ماده 

  بررسی دقیق پیشنهادات ارسالی از دبیرخانه نظام پیشنهادات از جنبه هاي علمی، عملی و قانونی .1

  به منظور تشخیص اقتصادي بودن پیشنهادات و میزان هزینه اجراي آنانجام محاسبات مقدماتی  .2

  ارسال گزارش مستدل به دبیرخانه نظام پیشنهادات در خصوص پیشنهادات بررسی شده .3

 تکمیل فرم امتیازدهی در صورت تایید پیشنهاد  .4

 ارائه گزارش از عملکرد کمیته تخصصی در مقاطع زمانی مختلف .5

 هادات در حوزه تخصصی مربوطهثبت و نگهداري سوابق پیشن .6

 پایش روند اجرایی پیشنهادات مصوب کار گروه در معاونت و واحدهاي تحت پوشش .7
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  :ضوابط ارائه و پذیرش پیشنهادات) 13(ماده 

 

  و موضوعات قابل پیشنهاد  زمینه) الف 

فرهنگی،   درمانی، آموزشی، پژوهشی، پشتیبانی، دارویی،  بهداشتی، هاي خدمات در زمینه ارائه و شاخصهاي کمی و کیفی کیفیت بهبود .1

 ...دانشجویی و

  بهبود اجراي وظایف و ماموریت هاي دانشگاه و واحدهاي تابعه  .2

 هاي سربار و افزایش درآمد، کاهش هزینههاجویی در هزینه ارتقاء بهره وري، استفاده بهینه از منابع و منطقی نمودن و صرفه .3

 فرایندها و ساختارهاي اداري و سرعت بخشیدن به عملیات و خدمات ارائه شده و مکانیزه نمودن آنها بهبود .4

  کاري و کاهش مراجعات پی درپی ارباب رجوع دوباره ،موازيکارهاي پیشگیري از  .5

 ارباب رجوع براي افزایش رضایت و خشنودي بدیع هاي ابداع روش .6

  روابط انسانی مطلوب در میان کارکنان توسعهدلپذیرتر کردن محیط کار و .7

 ي بهترها خدمات و فعالیتارائه براي کارکنان و مردم حمایت و پشتیبانی  جلب .8

 دیگر نهادها  سازمان ها و بهبود ارتباطات با سایر .9

 ارتقاء دانش و سالمت کارکنان .10

 ارتقاء سطح رضایتمندي .11

 موارد بر حسب اولویت موضوعی در دانشگاه و اعالم آن طی فراخوان از طریق سامانه نظام پیشنهادات دانشگاهو سایر  .12

 

  : پیشنهادات غیرقابل تایید در کمیته عبارتند از) ب

  .قبال عینا یا با محتواي کامال مشابه توسط دیگران ارائه شده استاري که رتک اتپیشنهاد .1

 .حلی همراه نداردمشکل پرداخته و توضیحی راهگشا و راهپیشنهاداتی که تنها به ذکر  .2

  .باشد دانشگاهدر دستور کار جزو سیاستهاي سازمان و  که در زمان دریافت اتیپیشنهاد .3

  .با امکانات موجود اجراي آنها عملی نیستهم اکنون و که  اتیپیشنهاد .4

 .مسئله نباشدپیشنهاداتی که صرفاً جنبه انتقادي داشته باشد و حاوي راه حل  .5

 

  :شرایط عمومی پذیرش پیشنهاد) ج 

  :به طور کلی شرایط عمومی پذیرش پیشنهادات عبارتند از 

  .پیشنهاد جدید بوده و در راستاي بهبود کیفیت برنامه هاي دانشگاه باشد .1

  .پیشنهاد باذکر توجیهات فنی، اقتصادي، کاربردي و کیفی ارائه شود .2

 .پروژه تحقیقاتی قبال اجرا یا تصویب نشده باشدپیشنهاد در قالب قرارداد یا  .3

کلیه کارکنان دانشگاه می توانند پیشنهادات خود را با توجه به ضوابط موجود در دستورالعمل، به صورت فردي و یا گروهی ارائه  .4

 .نمایند

نتایج کار دانشگاه مؤثر باشد،  چنانچه پیشنهاد ارائه شده ارتباط مستقیم با دانشگاه نداشته باشد، ولی بصورت غیر مستقیم روي .5

 .پیشنهاد مذکور قابل بررسی می باشد
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از طریق نرم افزار نظام ) کل دانشگاه /در سطح جامعه( پیشنهاد دهنده می بایست پیشنهاد خود را با توجه به گستره اجرایی آن .6

 .پیشنهادات به دبیرخانه نظام پیشنهادات ارسال دارد

 .پیشنهاد قبلی باشد به عنوان پیشنهادي جدید پذیرفته شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفتچنانچه پیشنهادي تکمیل کننده  .7

در صورتیکه پیشنهاد ارائه شده مربوط به چندین حوزه باشد فرد پیشنهاد دهنده می تواند به همراه فرد یا افراد حوزه مذکور  .8

 .پیشنهاد را بصورت گروهی مطرح نماید

 .است بررسی قابل و شده تلقی پیشنهاد عنوان به تواند می فرد هر وظیفه انجام روش بهبود هتج راهکار و پیشنهاد ارائه .9

  

 :فرآیند ثبت، بررسی و ارزیابی پیشنهادات: )14(ماده 

پیشنهادات می بایست صرفاً از طریق نرم افزار نظام پیشنهادات ارسال گردد، به پیشنهاداتی که به طرق دیگر به دبیرخانه ارسال 

 .گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد

پس از ثبت پیشنهاد، نسبت به بررسی نواقص و مستندات و محتواي فرم   یک ماهدبیرخانه نظام پیشنهادات باید حداکثر طی  -1

 .هدپیشنهاد اقدام و  نتیجه را به اطالع پیشنهاد دهنده برساند و پیشنهادات کامل را در دستور کار گروه نظام پیشنهادات  قرار د

موارد مورد تایید در دبیرخانه نظام پیشنهادات، جهت اخذ نظرات و تصمیم گیري در خصوص مرتبط بودن آن با کمیته هاي  -2

 .تخصصی نظام پیشنهادات و پیرو دستور اجرا به کار گروه نظام پیشنهادات ارجاع می گردد

ماه پس از دریافت پیشنهاد، گزارش خود مبنی بر رد یا تایید  دوکمیته تخصصی نظام پیشنهادات می بایست ظرف مدت حداکثر  -3

 .پیشنهادات مرتبط و اقدام اجرایی متناظر آن را به دبیرخانه ارسال دارد

گزارش دوره اي و نهایی مرتبط با اجراي پیشنهاد توسط مجري و فرد پیشنهاد دهنده طبق برنامه زمانی مصوب کمیته تخصصی  -4

 . نه نظام پیشنهادات ارائه گرددمرتبط بایستی به دبیرخا

گزارش نهایی مبنی بر اجراي کامل پیشنهادات توسط دبیرخانه جهت ارائه به کارگروه تهیه می شود و طی جلسه کارگروه، نسبت  -5

 .به پرداخت نهایی پاداش مصوب تصمیم گیري به عمل آید

رسی می گردد تا پیشنهادات برتر  تعیین و پس از کلیه پیشنهادات تایید شده در طی یک سال در جلسه کار گروه تخصصی بر - 6

 .تایید درصد پیشرفت، نسبت به تخصیص پاداش اقدام گردد

در خصوص پیشنهاداتی که الزمه اجرایی شدن آنها، استقرار در برنامه عملیاتی می باشد، با طرح در کارگروه تخصصی و  -7

تحول اداري معاونت توسعه در برنامه عملیاتی سال بعد حوزه هماهنگی کمیته تخصصی مربوطه و مدیریت توسعه سازمان و 

  .زیربط قرار خواهد گرفت

در صورت نیاز به بررسی بیشتر ، کار گروه تخصصی نظام پیشنهادات می بایست مراتب را در زمان دو هفته از ارجاع  ):1تبصره

  پیشنهاد به دبیرخانه اطالع دهد و زمان مورد نیاز براي بررسی را اعالم دارد

  .ائه توضیحات دعوت می شوددر صورت تشخیص کار گروه تخصصی و کمیته هاي تخصصی، فرد پیشنهاددهنده جهت ار ):2تبصره
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 اجراي پیشنهادات مصوب): 15(ده ما

 .پس از تصویب پیشنهاد، دستور اجراي آن توسط رئیس کمیته تخصصی به واحد اجرایی مربوطه صادر می گردد .1

 .پس از تعیین واحد اجرایی، مراتب به پیشنهاد دهنده و دبیرخانه نظام پیشنهادات اطالع رسانی می گردد .2

ي اجرایی موظف می باشند برنامه زمانبندي اجراي پیشنهاد را قبل از اجرا و نتایج حاصل از آن را پس از اجرا به کمیته واحدها .3

 .تخصصی مربوطه و دبیرخانه نظام پیشنهادات اعالم نماید

کمیته تخصصی مربوطه و در صورت بروز مشکل در اجراي برخی پیشنهادات و لزوم ایجاد تغییر در آن، مراتب بایستی به اطالع  .4

 .دبیرخانه نظام پیشنهادات اعالم گردد

واحد اجرایی موظف است با همکاري پیشنهاد دهنده، گزارش دوره اي از روند اجراي پیشنهاد طبق برنامه زمانبندي مصوب به  .5

 .کمیته تخصصی مربوطه و دبیرخانه نظام پیشنهادات ارائه نماید

پیشنهاد دهنده، گزارش نهایی از پایان اجراي پیشنهاد را به کمیته تخصصی و دبیرخانه نظام واحد اجرایی موظف است با همکاري  .6

 .پیشنهادات ارائه نماید

جهت پرداخت نهایی پاداش، دبیرخانه نظام پیشنهادات گزارش نهایی اجراي کامل پیشنهاد را به کار گروه نظام پیشنهادات ارسال می  .7

 .دارد
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  نحوه ارزیابی و امتیازدهی پیشنهادات کمی و کیفی مصوب): 16(ماده 

  .شاخصهاي ارزیابی و امتیازدهی به پیشنهادات متفاوت می باشد) کمی و یا کیفی(بر اساس نوع پیشنهاد 

  شاخص هاي ارزیابی و امتیازدهی به پیشنهادات : 1جدول شماره 

  امتیاز  عوامل ارزیابی  ردیف

  10  نحوه ارائه پیشنهاد  1

  30  قابلیت اجرا پیشنهاد  2

  5  مرتبط بودن پیشنهاد با حوزه کاري پیشنهاددهنده  3

  30  میزان تاثیر پیشنهاد  4

  25  دامنه شمول  5

  100  جمع امتیاز

  

  :الزم جهت ارزیابی شاخص هاي امتیازدهی، به تفکیک  به شرح ذیل می باشدمستندات 

  نحوه ارائه پیشنهاد: 2جدول شماره 

  امتیاز  شرح واضعیت  وضعیت

  10  پیشنهاد داراي شواهد الزم بوده و توضیحات ارائه شده، منطقی و سیستماتیک می باشد  الف

  5  .ناقص می باشد شواهد و توضیحات ارائه شده تا حدودي پراکنده و  ب

  2  .پیشنهاد داراي شواهد و توضیحات الزم نمی باشد  ج

  

  قابلیت اجرا پیشنهاد: 3جدول شماره 

  امتیاز  شرح واضعیت  وضعیت

  30  راهکار ارائه شده کامالً درست و قابل اجراست  الف

  15  راهکار ارائه شده نیاز به اصالح یا تکمیل جزئی دارد  ب

  5  نیاز به اصالح یا تکمیل اساسی داردراهکار ارائه شده   ج

 

  مرتبط بودن پیشنهاد با حوزه کاري پیشنهاددهنده: 4جدول شماره 

  امتیاز  شرح واضعیت  وضعیت

  5  پیشنهاد ارائه شده با واحد کاري پیشنهاد دهنده مرتبط است  الف

  2  پیشنهاد ارائه شده با واحد کاري پیشنهاد دهنده مرتبط نیست  ب
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  میزان تاثیر پیشنهاد: 5شماره جدول 

  امتیاز  شرح واضعیت  وضعیت

  30  با تاثیر خیلی زیاد  الف

  25  با تاثیر زیاد  ب

  20  با تاثیر متوسط  ج

  15  با تاثیر کم  د

  5  با تاثیر بسیار کم  ه

  

  دامنه شمول پیشنهاد: 6جدول شماره 

  امتیاز  شرح واضعیت  وضعیت

  25  اجرا استدر تعداد زیادي از واحدها قابل   الف

  10  در تعداد معدودي از واحدها قابل اجرا است  ب

  0  در هیچ واحدي قابلیت اجرایی ندارد  ج

  

 .محاسبه خواهد شد) محاسبه ریالی( میزان تاثیر پیشنهاد   %5تا  2در مورد پیشنهادات کمی، میزان پاداش  .1

پاداش پیشنهاد پس از تصویب و مابقی بعد از اجرایی شدن پیشنهاد طی برنامه زمانبندي شده در گانت چارت اجرایی به پیشنهاد  40٪  .2

نحوه پرداخت .(دهندگان پرداخت می گردد، که منوط به تکمیل فرم گزارش اجرا پیشنهاد و ارائه به دبیرخانه نظام پیشنهادات خواهد بود

  )نچنین خواهد بودپیشنهاد کیفی نیز ای

به کارکنانی که بیش از سه بار  پیشنهاد مصوب در طول یک سال ارائه کرده باشند، یکبار هدیه اي از سوي رئیس کارگروه نظام   .3

  .پیشنهادات ارائه خواهد شد

لیست پاداش ماهانه پیشنهادات توسط دبیرخانه نظام پیشنهادات تهیه و پس از تایید دبیر کار گروه نظام پیشنهادات جهت پرداخت به   .4

  .مدیریت امور مالی دانشگاه ارسال می گردد

با درج در پرونده پرسنلی،  به ازاي هر  پیشنهاد مصوب توسط کارگروه و  با تصویب رئیس کارگروه نظام پیشنهادات، تقدیرنامه تشویقی  .5

 . براي پیشنهاد دهنده صادر می گردد

در صورتیکه پس از اجرایی شدن پیشنهاد مشخص گردد نتایج مطلوب مورد انتظار حاصل نشده است ، باقیمانده مبالغ پاداش در نظر   .6

  .گرفته شده، پرداخت نخواهد شد

هاي نتایج اجرا، مشخص شود که اجراي پیشنهاد منجر به منافع بیشتري از در صورتیکه پس از اجراي پیشنهاد با بررسی ها و گزارش  .7

میزان برآورد شده است، کار گروه نظام پیشنهادات می تواند پیشنهاد را دوباره بررسی و محاسبه پاداش نماید و مابه التفاوت آن  به 

  .پیشنهاد دهنده پرداخت گردد

  .اش پیشنهادات بنا به تشخیص کارگروه نظام پیشنهادات قابل تغییر خواهد بودکلیه سقف هاي پیشنهاد شده براي پرداخت پاد  .8

  .نا به تشخیص کارگروه نظام پیشنهادات، به پیشنهادات رد شده نیز می تواند پاداش تعلق گیردب .9
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  نحوه تعیین پاداش و حق الزحمه ها): 17(ماده 

  

  پاداش پیشنهادات مصوب) الف

  :تعیین و به شرح ذیل پرداخت گردد) 7جدول شماره (جدول تعیین پاداش  پیشنهادات پاداش ها می بایست بر اساس 

  

  تعیین پاداش پیشنهادات : 7جدول شماره 

  ضریب ریالی  ضریب  دامنه امتیاز

  ضریب ریالی× ضریب× دامنه = پاداش
59-40  1/0  

  2/0  60-79  ریال 000/100

100-80  3/0  

                

  

ها و منافع مالی قابل کسب از اجراي پیشنهاد در یک دوره جوییاز صرفه% 5تواند تا معادل حداکثر پیشنهادات مصوب میمیزان پاداش   .1

 .به مجري یا مجریان تعلق خواهد گرفت% 50به پیشنهاددهنده یا پیشنهاددهندگان و % 50از این مبلغ .یکساله افزایش یابد

 مانند صورت غیرنقدي به تواندمی پرداختی پاداش حداقل بر عالوه دانشگاه مقام باالترین تشخیص به بنا پیشنهادات مصوب پاداش  .2

 .گردد پرداخت دهنده پیشنهاد به ..............و  کاال اهداي زیارتی و سیاحتی، سفرهاي به اعزام تقدیرنامه،

 پرداخت آنها از یک هر به بصورت یکسان  گردد،اعالم  گروهی صورت به دهندگان پیشنهاد سوي از که پیشنهاداتی امتیاز و پاداش .3

 .شد خواهد

  

  : حق الزحمه مجري پیشنهاد) ب

اي معادل با پاداش پیشنهاد مصوب تعلق خواهد گرفت که در صورت ارائه گزارش الزحمهبه مجري و یا مجریان پیشنهادات مصوب، حق

  .اجراي پیشنهاد به نسبت تحقق اهداف پیشنهاد پرداخت خواهد شد

  

  ):اعضاي کار گروه،کمیته هاي تخصصی و دبیرخانه(حق الزحمه کارشناسی) ج

  

 حق الزحمه کارشناسی اعضاي کار گروه: 

تعلق خواهد  الزحمهحق) اعم از رد یا تائید پیشنهاد(جهت بررسی پیشنهادات  کمیته هاي تخصصی و اعضاي دبیرخانهبه اعضاي کار گروه،       

  .الزحمه بر اساس آن پرداخت خواهد شدهاي ارزیابی مندرج در  جدول زیر تعیین و حقامتیاز فوق بر اساس شاخص. گرفت
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  شاخص ارزیابی کارشناسی اعضاء: 8جدول شماره 

  حداکثر امتیاز  حداقل امتیاز  شاخص هاي ارزیابی  ردیف

1  

  :تعداد پیشنهادات بررسی شده

  امتیاز 5=پیشنهاد 20تا سقف 

  امتیاز 4=پیشنهاد 19-15

  امتیاز 3=پیشنهاد 14-10

  امتیاز 2=پیشنهاد 5 -9

  امتیاز 1=پیشنهاد 4کمتر از 

1  5  

  5  0  )انجام و پاسخگویی به موقع(سرعت انجام کار کارشناسی  2

  5  0  دقت در تصمیم گیري و آراء صادره با ذکر توضیحات الزم  3

 
 
 

  )ریال(پاداش هر کارشناس=امتیاز کارشناسی ×ضریب کار گروهی×ضریب سطح پیشنهاد ×)ریال( 000/100

  

  :گرددضرایب پیشنهاد و  سطح پیشنهاد بر اساس جداول زیر تعیین می

  تعیین ضرایب پیشنهاد: 9جدول شماره 

  

  تعیین سطح پیشنهاد: 10جدول شماره 

 
  

  

  

  ضریب پیشنهاد  پیشنهاد 

  1  فردي

  2/1  گروهی

  ضریب سطح پیشنهاد  سطح پیشنهاد 

  1  واحد

  2/1  دانشگاه
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  :شودضریب کار گروهی بنا به جدول زیر تعیین می

  

  تعیین ضریب کار گروهی پیشنهادات: 11جدول شماره 

  ضریب کار گروهی  تعداد کارشناسان بررسی کننده

  1  نفر 1

  8/0  نفر 2

  6/0  نفر3 

  

 رئیس کار گروه توسط اعضاي پاداش آن و براساس تهیه دبیرخانه توسط پیشنهادات نظام عملکرد گزارش یکبار، ماه هر سه ):1تبصره

  . گردد می و پرداخت تعیین پیشنهادات کار گروه

  .گردد می پرداخت و پیشنهادات تعیین کار گروه  نظام دبیر هاي کارشناسی توسطپاداش گروه ):2تبصره

  

 هاي تخصصیالزحمه اعضاي کمیتهحق: 

 و پیشنهادات تعیین کار گــروه  نظام دبیر توسط اعضاي کمیته هر شش ماه یکبار و بر اساس گزارش عملکرد نظام پیشنهادات پاداش 

 .گردد می پــرداخت

 
 

 حق الزحمه اعضاي دبیرخانه :  

 و پیشنـهادات تعیـین ه  نظامکار گــرو دبیر توسط اعضاي دبیرخانه هر شش ماه یکبار بر اساس گزارش عملکرد نظام پیشنهادات پاداش

  .گردد می پـرداخت

 

  مزایاي مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات): 18(ماده 

 پرداخت پاداش نقدي و غیر نقدي -

 لحاظ نمودن امتیاز در ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدیران -

 

 برتر، مجریان و کارشناسان پیشنهاد دهندگانبه  نامهتقدیراهداء  -

 

دبیرخانه و کار گروه نظام پیشنهادات در مدت عضویت خود حق ارائه پیشنهاد ندارند و امتیاز بند مزبور بر اساس میزان اعضاي : تبصره 

  .گیردمشارکت و حضور فعال به آنها تعلق می
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  پیشنهادات برتر و جوایز ویژه ساالنه): 19(ماده 

انتخاب و جوایزي بنا به تشخیص کارگروه در جشنواره نظام پیشنهادات به آنها تعلق می پیشنهادات برتر و اهداي جوایز ویژه بصورت ساالنه 

  :که شامل موارد ذیل می باشد. گیرد

 .فرد یا گروهی که بیشترین پیشنهادات مصوب را داشته باشد .1

 .شده باشدآنها مصوب % 20فرد یا گروهی که بیشترین تعداد پیشنهادات ارائه شده را دارند مشروط بر اینکه  .2

 .آنها به اجرا رسیده باشد% 40فرد یا گروهی که بیشترین پیشنهادات مصوب را داشته باشد مشروط بر اینکه  .3

 .فرد یا گروهی که پیشنهادات آنها در رده مطلوب ارائه و به اجرا رسیده باشد .4

 .بهترین کمیته تخصصی که بیشترین پیشنهاد مصوب در سال از آن واحد اخذ شده باشد .5

  .ترین نظر کارشناسی که از سوي کمیته هاي تخصصی نظام پیشنهادات صورت پذیرفته باشدبه .6

نفرات برتر جشنواره از طریق درج مصاحبه، بیوگرافی، عکس و مشخصات در تابلو اعالنات، نشریه دانشگاه و یا سایت  معرفی : تبصره 

  .این امر در خصوص مدیران نمونه نیز مصداق خواهد داشت. گرفتو جهت انتخاب کارمند نمونه در اولویت قرار خواهند . خواهند شد

  

  حق الزحمه هاي غیرنقدي براي پیشنهادات مصوب و اجرا شده): 20(ماده  

پاداش هاي غیر نقدي توسط دبیر کارگروه پیشنهاد و سپس با امضا . عالوه بر پاداش نقدي پاداش ها می تواند بصورت غیر نقدي نیز باشد

  :انواع پاداش هاي غیر نقدي پیشنهادات می تواند بصورت ذیل باشد. ه نظام پیشنهادات قابلیت اجرا خواهد داشترئیس کارگرو

 معرفی به عنوان کارمند نمونه .1

 معرفی به شرکت در سمینارها، همایش ها و کارگاه هاي آموزشی .2

 ایجاد فرصت مطالعاتی و آموزشی .3

 ارتقا شغلی .4

 اعمال تشویق هاي کتبی .5

 تشویقیمرخصی  .6

 اعزام به سفرهاي زیارتی و سیاحتی .7

 اهداي کتاب و یا نرم افزارهاي آموزشی .8

 ....و .9

  

  :دهندهحقوق مالکیت معنوي پیشنهاد  ت ازظاحف): 21(ماده

ي با امکان ثبت الکترونیک پیشنهاد و ارائه نظریه کارشناسی از سوي اعضا اتالکترونیک و نرم افزار نظام پیشنهاد اطالعاتی طراحی بانک

امکان حذف و تغییر . انجام شده است تکراري، پیگیري نتیجه پیشنهاد و پاداش ات، یافتن پیشنهاداتقابلیت جستجوي پیشنهادو کمیته 

براي ) اعضاي کمیته (بدون نام به نمایندگان واحدها  اتپیشنهاد .نخواهد داشتوجود  و ارسال به دبیرخانه پیشنهاد در نرم افزار پس از ثبت

  .  دخواهد شدریافت نظریه ارائه 
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  :داتبودجه نظام پیشنها): 22(ماده

ات شامل تمام هزینه هاي مربوط به نظام پیشنهادات، اعم از پاداش هاي پرداختی مربوط به ارائه پیشنهاد، حق بودجه نظام پیشنهاد    

با توجه به متوسط حق الزحمه . هاي کارشناسی و مجري، جوایز برترین پیشنهادات، فعالیت هاي فرهنگ سازي و آموزشی می باشدالزحمه

هاي قابل پرداخت و هزینه هاي اجراي نظام پیشنهادات، بودجه پیشنهادي بر اساس تفاهم نامه انجام گرفته با مدیریت برنامه ریزي بودجه 

  .ه ساالنه پیش بینی می گرددو پایش عملکرد دانشگا

درصد از صرفه جوئی هاي ساالنه حاصل از اجراي پیشنهادات را به عنوان  20کارگروه نظام پیشنهادات دانشگاه می تواند حداکثر  :تبصره 

این بودجه شامــل هزینه اجــراي . در سال بعد برساند.......... بودجه اجراي پیشنهادات به مصرف ارائه پیشنهادات، جوایز ویژه و 

  .پیشنـهادات نمی باشد

دانشگاه شوراي به تصویب  27/01/1397 مورخ 97/د/110طی ابالغ نامه شماره تبصره می باشد  18ماده و   22این دستورالعمل شامل 

  .گرددو میـشنهادات لغـلی مربوط به نظام پیـهاي قبورالعملـویب آن، دستـرا است و با تصـاریخ تصویب الزم االجـرسید و از ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




