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 :مقدمه

 

يد در كسي كه استبداد راي داشته باشد هالك خواهد شد و كسي كه با مردم مشورت نما "

 (ع)حضرت علي                                                                "تعقل هاي آنها شريك شده اس

 نظام اين در كه است سازمان يك كاركنان كليه عملي و فكري همكاري نظام ، مشاركتي مديريت نظام

 و انديشيده فعاالنه سازمان وري بهره ارتقاي و مشكالت و مسائل حل روشهاي بارهرد سازمان افراد كليه

 سازمان به پيشنهادات و طرحها قالب در را گروهي نظرهاي تبادل و فردي تعمق و ملأت ، تفكر حاصل

 براي جمعي روح با مأتو انديشي هم و همفكري نظام يك سازمان در طريق بدين . كنند مي ارائه

 از كه آيد مي بوجود سازمان ارشد مديريت براي فرصت اين و شده ايجاد سازمان اهداف به رسيدن

 در و گردد منتفع سازمان اهداف به نيل جهت در مختلف حلهاي راه و نظرات و ها انديشه غني گنجينه

 موجبات آنان به دادن اهميت و كاركنان فردي هاي قابليت و استعدادها شناخت ضمن ، صميمي فضايي

هاي  خود را در اتخاذ تصميمكاركنان   از آنجايي كه در نظام مديريت مشاركتي، .آيد فراهم سازمان تعالي

ها  همكاري و همدلي بيشتري نسبت به اجراي طرح  دانند، راهبردي براي ايجاد تحول در سازمان سهيم مي

   بهتر خدمات افزايش هئدهند، دامنه تعلق و دلبستگي آنان به ارا و پيشنهادهاي پذيرفته شده نشان مي

عنوان يك مانع جدي در تحوالت سازماني تا حد زيادي پرهيز مي يابد و از مقاومت در برابر تغييرات به 

  .مي نمايند و بدين سان شانس موفقيت طرح ها افزايش مي يابد

قرآن  .مورد توجه قرار گرفته است " شورا"اسالم تحت عنوان  دين مبين مشاركت بر مبناي مشورت در

به تحقيق و تفحص دارند بر مبناي مشورت كريم به طور صريح مديران را مكلف مي كند در اموري كه نياز 

همچنين به استناد  قرآن ، مديران مسئول هستند كه  ) 38آيه  –سوره شورا  (به تصميم گيري بپردازند

ديدگاههاي زيردستان را در خصوص مسائلي كه تعيين تكليف منوط به تحقيق وتفحص باشد ، اخذ و 

اما از نقطه نظر تاريخي ، مديريت  . ) 59آيه  –سوره آل عمران  ( سپس به تصميم گيري اقدام كنند 

مشاركتي يكي از نظام هاي پوياي مديريتي است كه بعد از انقالب صنعتي به صورت علمي مورد بررسي 

اگر چه نظام مديريت  .قرار گرفت و مي تواند نقش مهمي در توسعه منابع انساني  سازمان ايفا كند

مورد  1360در ژاپن به صورت سيستماتيك شكل گرفت اما در ايران در سالهاي  1950مشاركتي در دهه 

توجه شركت هاي صنعتي قرار گرفت و با توجه به پيامدهاي مثبت استقرار آن به تدريج مورد استقبال 

 .ساير حوزه ها از جمله نظام سالمت كشور واقع شد

يك مي تواند  ضمن صرفه جويي هاي كالن، روح استقرار اين نظام به معناي واقعي و نه به عنوان سمبول

كاركنان در يك  وليت را در بين كاركنان سازمان در پي داشته باشد و نهايتاًئابتكار و حس شوق انگيز مس

فضاي سازماني دلپذير كيفيت زندگي كاري خود را ارتقا دهند و به سازمان خود به عنوان يك سازمان 

نظام پيشنهادات دانشگاه بتواند زمينه تحقق اهداف مترقي نظام مذكور را  اميد است .پيشرو افتخار نمايند

 .فراهم نمايد
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  :مرتبط باالدستي اسناد

. ط 430/13مصوبه شماره  8و  3(موضوع بندهاي عمل نظام پذيرش و بررسي پيشنهاداتدستورال - 1

  . پيوست يكشوراي عالي اداري) 15/12/1379مورخ 

مورخ  4221/44196) قانون مديريت خدمات كشوري مصوبه شماره 20(آيين نامه اجرايي ماده  - 2

 2. پيوست 14/1/1389

قانون خدمات كشوري مصوبه شماره  20آيين نامه اجرايي موضوع ماده  2دستورالعمل ماده  - 3

 3. پيوست 23/7/1390مورخ  35622/90/200
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 :واژگان تعريف :1 ماده

 فعاليت آن نظر زير دانشگاه پيشنهادهاي بررسي و پذيرش كميته كه است دانشگاه اداري تحول شوراي منظور :شورا •

 .دارد

 هاي فعاليت فقط و كرده فعاليت كميته رئيس نظر زير موجود امكانات و نيروها از استفاده با كه است واحدي :دبيرخانه •

 .دهد مي انجام را پيشنهادها نظام كميته به مربوط اجرايي

 درماني، آموزشي مراكز بيمارستانها، كشور، پزشكي علوم دانشگاههاي در تابعه واحدهاي از منظور: هتابع واحدهاي •

 درمانگاههاي و بزرگ شهرهاي و استان مراكز در مستقر بهداشت مراكز و درمان، و بهداشت هاي شبكه ها، دانشكده

 .است مستقل تخصصي

 5 ماده الف بند در آن وظايف شرح كه است دانشگاه پيشنهادهاي بررسي و پذيرش كميته منظور :راهبري كميته •

 .است آمده نامه آيين

 درماني، آموزشي مراكز سطح در دانشگاه پيشنهادهاي بررسي و پذيرش كميته منظور :تابعه واحدهاي كميته •

 ب بند در آن وظايف شرح كه است بزرگ درمانگاههاي و ها دانشكده و درمان و بهداشت هاي شبكه بيمارستانها،

 .است آمده نامه آيين5 ماده

 كاركنان رضايت افزايش كار، فضاي بهبود وري، بهره افزايش سبب آن اجراي كه راهكاري و فكر نظر، نوع هر :پيشنهاد •

 مي ها ايده اين كه شود اينها مانند و منابع در بهينه جويي صرفه اداري، تحول هاي برنامه مطلوب اجراي مراجعين، و

 .باشند نداشته يا و داشته ريالي محاسبه و گيري اندازه قابليت و بوده كيفي يا كمي توانند

 ميان از تواند مي دهنده پيشنهاد .دهد مي ارائه دانشگاه به را خود پيشنهاد كه است گروهي يا فرد :دهنده پيشنهاد •

 واحدهاي به مراجعين يا و )پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان و كاركنان مديران، علمي، هيات اعضاين(دانشگاهيا

 .باشد دانشگاه سطح در خدمت كننده ارائه

 كارشناسي و بررسي به مربوط امور موضوع تناسب به كه هستند دانشگاه مختلف واحدهاي :كارشناسي گروه •

 .دنده مي انجام را اينها مانند و آن از حاصل منافع برآورد و محاسبه پيشنهاد، بودن اجرايي پيشنهاد،

 و كاركنان مديران، اطالع به دبيرخانه طريق از و كميته توسط كه است مشخصي موضوعات :پيشنهاد فراخوان •

 .كنند ارائه زمينه آن در را خود هاي پيشنهاد تا رسد مي سايرين

 نقدي غير يا نقدي بصورت كه است مبالغي و ها هزينه كمك امتيازها، مجموعه شامل :پيشنهاد امتياز و پاداش •

 .گيرد مي تعلق دهنده پيشنهاد به تشويق و تقدير جهت

 ..دارد عهده بر را مصوب پيشنهاد اجراي كه است واحدي يا فرد  :مجريان يا مجري •

 .است رسيده برداري بهره به كه پيشنهادي :شده اجرا پيشنهاد •

 

 اهداف نظام پيشنهادات: 2 ماده

 :كلي هدف

 منظور سرعت در تعالي خدماتبه  دانشگاه هاي گيري تصميم در كاركنان مشاركت سطح ارتقاء 

 

 :اختصاصي اهداف

 دركاركنان پذيري مسئوليت و نفس به اعتماد حسن ايجاد •

 مديريت و كاركنان ميان انساني روابط بهبود  •

 بهبود انگيزش در كاركنان و عالقمندان به كار  •



٧ 

 

 سازمان اهداف با كاركنان فردي اهداف ساختن هماهنگ و همسو •

 وري بهره كيفيت افزايش و عملياتي روندهاي بهبود دانشگاه، هاي هزينه كاهش •

 انديشه نقد و طرح براي آزاد فضاي كردن فراهم •

 كاركنان تجارب از عملي استفاده •

 مطلوب پيشنهادهاي اجراي با دانشگاه در ارائه قابل خدمات كيفي سطح ارتقاء •

 تكريم اصل راستاي در رجوع ارباب حقوق تضييع از پيشگيري و خدمات ارائه در تسريع •

 آگاهي مديريت از توانايي كاركنان •
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دومفصل   
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 :اتپيشنهاد نظام ساختار :3 ماده

 :است يافته تشكيل زير سطوح از اتپيشنهاد نظام

 دانشگاه اداري تحول شوراي •

 .باشد مي دانشگاه رييس اداري تحول شوراي رييس

 )دستگاه سطح(پزشكي علوم دانشگاه پيشنهادهاي بررسي و پذيرش راهبري كميته •

 )واحد سطح( دانشگاه تابعه واحدهاي پيشنهادهاي بررسي و پذيرش كميته •

 

 

 ها كميته اعضاء :4 ماده
 

 ):دستگاه سطح در( راهبري كميته اعضاء

 )دانشگاه رييس( اداري تحول شوراي رييس •

 )اداري تحول شوراي رييس انتخاب به نفر يك(راهبري كميته رييس •

 اداري تحول شوراي از نماينده نفر يك •

 معاونتها از يك هر از نماينده نفر يك •

 راهبري كميته رييس انتخاب به كميته دبير نفر يك •

 كميته كارشناس به عنوان نفر يك •

 تبصره: اعضاي اين كميته با ابالغ رياست دانشگاه منصوب مي شوند. •

 

 

 :)واحد سطح درات(پيشنهاد كميته اعضاء

 ) بيمارستان رئيس يا شبكه رئيسمعاونت ، مديريت ، (كميته رئيس •

 )ليسانس حداقل مدرك داراي(نظر صاحب افراد و انداركاران دست بين از عضو نفر 4 •

 اداري امور مسئول •

 كميته رئيس انتخاب به خبره كارشناس نفر يك •

  

 

 :توضيحات

 پذيرش راهبري كميته رييس توسط و واحد مدير پيشنهاد به تابعه واحدهاي كميته رييس ابالغ است توضيح به الزم •

 .گردد مي صادر دانشگاه پيشنهادهاي بررسي و

 .گردد مي صادر كميته هر رييس توسط كميته اعضاي ديگر ابالغ •

 دو سال مي باشد.مدت عضويت در شورا  •

  

  

  



١٠ 

 

  

  

  

  

  

  

  

سومفصل   
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 وظايف شرح:  5 ماده
 :دانشگاه راهبري كميته وظيفه شرح

 

 و رسيدگي ثبت،( الكترونيكي صورت به كميته با مرتبط فرآيندهاي كليه انجام هدف با اينترنتي پايگاه استقرار  •

 )دهندگان پيشنهاد به گويي پاسخ و اتپيشنهاد رد يا پذيرش

 داخلي هاي دستورالعمل ديگر و اتپيشنهاد بررسي و پذيرش نظام نامه آيين اصالح يا و تغيير تصويب، تنظيم،  •

 دانشگاه پوشش تحت هاي كميته و كاركنان به مصوبات مناسب رساني اطالع و كميته نياز مورد

 مشاركت و پيشنهاد ارايه به كاركنان تشويق براي فرهنگي سازي زمينه و موثر اجرايي راهكارهاي و ها برنامه هئارا •

 كميته وظايف پيشبرد ارتقايدر

 ) دانشگاه عمومي روابط اداره همكاري با( كميته فعاليتهاي معرفي براي رساني اطالع هاي برنامه تدوين •

 كاركنان از پيشنهاد دريافت جهت فراخوان طريق از دانشگاه نياز مورد هاي اولويت اعالم •

 كميته از شده ارجاع پيشنهادهاي و ستادي واحدهاي از شده ارايه پيشنهادهاي بررسي و جلسات منظم برگزاري •

 نياز صورت در عضو غير كارشناسان ساير به كارشناسي جهت ارجاع و تابعه واحدهاي

 شده ارايه پيشنهادهاي به نسبت اجرايي و فني علمي، بررسي انجام براي متخصصان و كارشناسان انتخاب  •

 كارشناسي نتايج مجدد بررسي و كارشناسي نظرات دريافت •

 پيشنهاد امتياز و درجه سطح، تعيين و قبول قابل پيشنهادهاي تصويب •

 كميته دبيرخانه طريق از مصوب پيشنهادهاي اجراي حسن بر نظارت •

 آنها به تقدير لوح و پاداش اهداي و قدرداني مراسم برگزاري و برجسته دهندگان پيشنهاد و پيشنهاد انتخاب •

 .است شده اعالم مردود آنها پيشنهاد كه افرادي جهت منطقي و مستند داليل ارايه و اعالم •

 دهندگان پيشنهاد اعتراض و شكايات به رسيدگي •

 دهندگان پيشنهاد پاداش تعيين معيارهاي و ضوابط تدوين و تعيين  •

 شوراي هماهنگي با دانشگاه كاركنان و تابعه واحدهاي كميته اعضاي جهت مناسب آموزشي هاي دوره برگزاري •

 اداري تحول

 بيمارستانها و ها شبكه ها، دانشكده كميته عملكرد بر نظارت •

 

 :تابعه هاي كميته وظيفه شرح

 

 دانشگاه راهبري كميته سوي از شده ارائه هاي دستورالعمل و نامه آيين اجراي •

 مشاركت و پيشنهاد ارائه به كاركنان تشويق براي فرهنگي سازي زمينه و موثر اجرايي راهكارهاي و ها برنامه ارائه •

 كميته وظايف پيشبرد و ارتقاء در

 كميته فعاليتهاي معرفي براي رساني اطالع هاي برنامه تدوين •

 كميته جلسات منظم تشكيل •

 شده ارائه پيشنهادهاي به نسبت اجرايي و فني علمي، بررسي انجام براي متخصصان و كارشناسان انتخاب •

 نياز صورت در غيرعضو كارشناسان ساير به كارشناسي جهت ارجاع و كميته به شده ارائه پيشنهادهاي بررسي •

 كارشناسي نتايج مجدد بررسي و كارشناسي نظرات دريافت •

 قبول قابل پيشنهادهاي تصويب •

 .است شده اعالم مردود آنها پيشنهاد كه افرادي جهت منطقي و مستند داليل ارائه و اعالم •
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 :راهبري كميته دبير وظيفه شرح

 

 كميته هاي دستورالعمل و نامه آيين كردن اجرايي •

 دانشگاه ارشد مديران به كميته كار پيشرفت روند از گزارش ارائه •

 دانشگاه ي(شوراي مديريت راهبري)ادار تحول شوراي به كميته عملكرد از گزارش ارائه •

 آنان با مداوم ارتباط و استانداري به كميته عملكرد از گزارش ارائه •

 كميته به كارشناسي بررسي جهت شرايط واجد هاي پيشنهاد ارائه و شده دريافت پيشنهادهاي مقدماتي بررسي •

 

 

 :كميته اعضاي وظيفه شرح

 

 كميته جلسات در موثر و منظم حضور •

 و هزينه كاهش ميزان تقريبي برآورد، قانوني و عملي علمي، هاي جنبه از ارجاعي پيشنهادهاي كارشناسي بررسي •

 .آنها اجراي هزينه ميزان يا

 مورد مستندات ارائه و بندي جمع و كميته جلسات در شده مطرح پيشنهادهاي مورد در كارشناسي نظرات ارائه •

 مربوطه حوزه در لزوم صورت در نياز

 مربوطه حوزه در پيشنهاد هر اجراي نتايج و آثار تبيين و مربوطه حوزه در مصوب پيشنهادهاي اجراي پيگيري •

 اجرا در تاخير صورت در اجرايي موانع اعالم و اجرا نظر از مصوب پيشنهادهاي وضعيت گزارش ارائه •

 آنها راهنمايي و پيشنهادها و نظرات ارائه جهت مرتبط حوزه كاركنان تشويق و رساني اطالع •

 پيشنهاد هر اجراي مطلوب يروشها تعيين •
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چهارمفصل   
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 :پيشنهاد ارائه جهت مناسب هاي زمينه:  6 ماده

 

 قبول قابل پيشنهادهاي

 سازمان وري بهره و محصوالت ، خدمات كميت و كيفيت افزايش •

 بهينه مصرف و سربار هاي هزينه كاهش و غيرعملياتي و عملياتي هاي هزينه در جويي صرفه •

  شده ارائه خدمات و عمليات به بخشيدن سرعت •

 الكترونيكي كردن خدمات •

 رجوع ارباب پي در پي مراجعات كاهش و كاري دوباره و موازي كارهاي از پيشگيري •

 مراجعان رضايت افزايش براي تازه روشهاي ابداع •

 كاركنان ميان در مطلوب انساني روابط بسط و كار محيط كردن دلپذير •

 مشاركت براي مردمي پشتيباني و حمايت جلب •

 خصوصي و عمومي اجرايي هاي سازمان و نهادها ديگر بادانشگاه  پيوندهاي و مناسبات بهبود و ارتقاء •

در  اقتصادي صالح و صرفه رعايت به منجر تواند مي كه نظام اداري  و محورهاي اصالح ها برنامهحوزه هاي مرتبط با  •

 دانشگاه گردد فعاليتهاي كمي و كيفي ارتقاء و بهبود و كار انجام فرايندهاي در اصالح و بهسازي و دانشگاه

 وري بهره ارتقاي جهت وسايل و ابزار كار، محيط شرايط، بهبود •

 امور در تسريع و كار انجام روشهاي بهبود •

 كند مي كمك سازماني اهداف تحقق در را سازمان كه تغييراتي و ابداعات •

 دانشگاه داخلي هاي نامه آيين و ها نامه بخش دستورالعملها، اصالح •

 دانشگاه در استفاده مورد افزارهاي نرم بهبود به مربوط پيشنهادهاي •

 ....و ارزيابي كنترل، و نظارت گيري، تصميم هاي سيستم نمودن بهينه •

 )گري تصدي كاهش جهت خصوصي بخش به واگذاري قابل خدمات از بخشي (واگذاري برنامه •

 در بين همكاران همدلي و تم،صمي تعهد سازماني،شغلي، رضايت افزايش •

 ايمني افزايش •

 ضايعات كاهش •

 كارآفريني •

 كاركنان رفاهي امور بهبود •
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 جويي صرفه •

 (توجه به محيط زيست)مديريت سبز •

 فني هاي مهارت و انساني روابط بهبود •

 دانشگاه رسالت و وظايف با مرتبط پيشنهادات ساير •

 

 قبول قابل غير پيشنهادات

 :شود بررسي زير شرايط براساس بايد است گرديده ارائه ديگران توسط قبالً كه تكراري موارد •

  تكراري پيشنهاد اينصورت در اجراست حال در اول نفر پيشنهاد و قبول قابل اول نفر پيشنهاد كه صورتي در •

 .شود ميمردود 

 در است شده متوقف دليلي هر به ولي شده اجرا اول نفر پيشنهاد و قبول قابل اول نفر پيشنهاد كه صورتي در •

 اين در كه مي گردد ثبت فرد دوم جهت اجرا پيشنهاد ،تشخيص دهد را موثر پيشنهاد كميته اگر اينصورت

 .گردد مي تقسيم نفر دو هر بين مساوي صورت به آن امتياز صورت

 حداكثر تا دبير كميته مكاتبات به و باشد آن عامل پيشنهاددهنده فرد خود كه ابهامي دليل به كه صورتي در •

 مي ثبت دوم نفر نام به ، پيشنهادبدهد ارايه را پيشنهاد همان مجدداً فردي چنانچه ،ه ندهدئارا پاسخي ماه 4

 به پيشنهاد باشد، شده رد قبال كميته اعضاي نظر و سازمان هاي سياست دليل به پيشنهاد چنانچه اما شود

 .گيرد انجام اول دهنده پيشنهاد فرد با الزم مكاتبات و شود مي ثبت اول نفر نام

به تشخيص  آمده در دانشگاه خدمت به امور همان انجام براي و شده محسوب فرد وظايف شرح جزء دقيقاً كه مواردي •

 .باشد مي قبول قابل غيركميته 

 در گير چشم كاهش،فرآيند ارتقاء به منجر چنانچه باشد مي وظيفه شرح راستاي در كه پيشنهاداتي :تبصره

 به مشروط گردد، ...نفعان ذي رضايت افزايش بيشتر، وري بهره،ها هزينه در جويي صرفه فرآيند، زمان طول

 .است قبول مورد كافي مستندات ارائه

 .باشد مي قبول قابل غير نيست عملي آن اجراي موجود امكانات با و اكنون هم كه پيشنهادهايي •

 و ثبت اول دهنده پيشنهاد شخص همان نام به اجرا، شرايط شدن مهيا محض به پيشنهادات اينگونه :تبصره

 .ماند مي باقي مفتوح صورت به پيشنهاد اين و شد خواهد اجرا

 .غير قابل قبول مي باشد باشد دانشگاه وجودي فلسفه و ماموريت از خارج كه مواردي •

غير قابل  باشد داشته وجود آن مورد در ي مشخصدستورالعمل و باشد گرفته قرار دانشگاه كار دستور در قبالً كه مواردي •

 .قبول مي باشد
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غير قابل قبول  باشد نشده ارائه مشكل رفع جهت حلي راه كه گروهي و شخصي هاي درخواست يا و انتقادها شكايات، •

 .تلقي مي شود

 اي افزوده ارزش سازمان براي بتواند كه صورتي در باشد مي جديد برنامه يا جديد دستگاه خريد كه پيشنهادهايي •

 .باشد نمي پيشنهاد جز هبرنام يا دستگاه يك جديد هاي ورژن ولي است قبول قابل كند ايجاد

 اشد.بغير قابل قبول مي  مالي الزم را براي اجراي آن ندارددانشگاه توانايي تامين منابع  كه پيشنهادهايي •

به تشخيص  باشند داده قرار مدنظر را خاصي فرد و گروه يا و دهنده پيشنهاد گروه يا فرد منافع صرفاً كه پيشنهادهايي •

 .كميته غير قابل قبول مي باشند

 .غير قابل قبول مي باشد باشد تضاد در موجود مقررات يا و قانون با كه پيشنهادهايي •

 

 اتپيشنهاد به رسيدگي فرآيند :7 ماده

 : دانشگاه راهبري كميته در تاپيشنهاد به رسيدگي فرآيند :الف

 

 دانشگاه الكترونيكي سامانه در و انتخاب كميته مربوطه پيشنهاد ثبت •

 كميته دبير توسط پيشنهاد اوليه بررسي و دريافت •

 باشند نداشته را الزم شرايط نامه آيين طبق كه صورتي در پيشنهادها كردن اعالم مردود •

 تكميلي، توضيحات به نياز پيشنهاد صورتيكه در(كميته جلسه در ثبت تاريخ ترتيب به پيشنهادها ساير طرح •

  )دهنده پيشنهاد به پيشنهاد مجدد ارجاع باشد، داشته اصالح يا و مستندات

 نتيجه دريافت و كارشناسي جهت نظر مورد واحد به ارجاع دارد، كارشناسي به نياز پيشنهاد صورتيكه در •

 كارشناسي

 كميته در شده ارائه تكميلي توضيحات يا و شده كارشناسي تاپيشنهاد مجدد بررسي •

 مردود يا و مصوب هاي حالت از يكي در پيشنهاد بندي جمع •

 واحد به رونوشت ارسال دهنده، پيشنهاد جهت گواهي صدور ،يرد گ مورد تاييد قرار پيشنهاد صورتيكه در :تذكر

مركزي نظام پيشنهادات  هتوسط دبيرخان ،مصوب پيشنهاد امتياز از دهنده پيشنهاد استفاده جهت مالي امور و ارزشيابي

يرخانه داليل رد پيشنهاد را به پيشنهاد دهنده بنيز د گردد غير قابل قبول اعالم پيشنهاد صورتيكه در وصورت مي گيرد 

 كرد.اعالم خواهد 
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 دانشگاه تابعه واحدهاي كميته درت  اپيشنهاد به رسيدگي فرآيند :ب

 دانشگاه الكترونيكي سامانه درو انتخاب كميته مربوطه  پيشنهاد ثبت •

 كميته دبير توسط پيشنهاد اوليه بررسي و دريافت •

 )قبول غيرقابل پيشنهادهاي شرايط بر اساس (پيشنهاد كردن اعالم مردود •

 كميته جلسه در ثبت تاريخ ترتيب به پيشنهادها ساير طرح •

 به پيشنهاد مجدد ارجاع باشد، داشته اصالح يا و مستندات ، تكميلي توضيحات به نياز پيشنهاد صورتيكه در •

 دهنده پيشنهاد

 كارشناسي جهت نظر مورد واحد به ارجاع دارد، كارشناسي به نياز پيشنهاد صورتيكه در •

 شده كارشناسي پيشنهادهاي مجدد بررسي •

 مردود يا مصوب حالتهاي از يكي در پيشنهاد بندي جمع •
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 :پاداش پرداخت و پيشنهادات بندي رده 8 ماده

 شغل، با مطابق سازماني كار ازاي در كه همانگونه .است برخوردار خاصي اهميت از اتپيشنهاد نظام در پاداش پرداخت

 بايستي نيز دادن پيشنهاد و كردن فكر ازاي به كاركنان خدمت جبران براي ،به كاركنان پرداخت مي گردد  مزايا و حقوق

 و تشويق را وي و است سازمان به دهنده پيشنهاد خدمت جبران براي تنها نه پاداش پرداخت .شود پرداخت مناسب پاداش

 اين شاهد كه همكاران ديگر بلكه است، شده قدرداني تالشش از كه آورد مي وجود به او در را احساس اين و نموده بترغي

 :بايستي لذا .نمايند مشاركت اتپيشنهاد نظام درنيز  آنان تا انگيزاند مي بر را هستند پاداش و تقدير و تشويق

 .باشد پيشنهاد با متناسب پاداش •

 .شود پرداخت موقع به پاداش •

 .شود پرداخت ديگران حضور در المقدور حتي پاداش •

 .شود استفاده توام معنوي و مادي پاداشهاي از •

 .شود تشريح دهنده پيشنهاد براي پاداش محاسبه نحوه •

 .شود ضبط افراد پرونده و پيشنهادها نظام در پاداشها اين سوابق •

 ريالي ضريب * امتياز =پاداش

 ريال100000 =ريالي ضريب

نظام پيشنهادات   مركزي شوراي اعضاي سال هر ابتداي در و باشد مي تغيير قابل ريالي ضريب تبصره يك:

  تعيين آْن اقدام نمايند. به مي بايست نسبت

تبصره دو:  كميته مركزي مي تواند به پيشنهاداتي كه منجر به تغيير چشمگير در كارايي سازمان گردند،با 

  ژه اقدام نمايد. موافقت اعضا نسبت به تعيين پاداش وي

 بيشتر چه هر پاداش تا شود مي طراحي سيستم يك پاداش پرداخت براي افراد، شخصي سليقه اعمال از اجتناب براي

 سيستم اين ضوابط رعايت لذا .شود جلوگيري و اعمال نظر شخصي اي حاشيه مسائل از و شده پرداخت واقعيت مطابق

  الزامي مي باشد پيشنهادات نظام براي
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 ات :پيشنهاد امتيازدهي شيوه 

 امتياز توضيحات ارزيابي عوامل

  شده ارائه پيشنهاد سطح و دامنه

 واحد سطح در

 دانشگاه سطح در

 يا دستگاه از فراتر سطح در

 *سازمان

1 

2 

3 

 4 تا 1 - نو آوري يا ايده جديد(بنا به تشخيص كميته)

 شود درآمد افزايش يا هزينه كاهش درصد موجب پيشنهاد اجراي

 درصد 25 تا يك

 درصد 50 تا درصد 25

 درصد 75 تا درصد 50

 باال به درصد 75

1 

2 

3 

4 

 است شده فرآيند يا كار انجام زمان كاهش موجب پيشنهاد اجراي

 درصد 25 تا يك

 درصد 50 تا درصد 25

 درصد 75 تا درصد 50

 باال به درصد 75

1 

2 

3 

4 

 است گروهي يا فردي صورت به پيشنهاد
 فردي

 گروهي

1 

2 

 2 - رجوع ارباب مندي رضايت

 1 - موازي كارهاي و ها كاري دوباره از پيشگيري

 1 - اداري هاي بخشنامه و نامه آيين مقررات، در تغيير و اصالح پيشنهاد

 1 - ديگر ربط ذي هاي سازمان مناسبات بهبود و تسهيل

 2 - باشد دانشگاه هاي لويتوا راستاي در پيشنهاد

 2 - باشد پيشنهاد مجري دهنده پيشنهاد

 

 ذي دستگاه نظر اخذ بهبه پيشنهادات ، نياز  سازمان يا دستگاه از فراتر سطح امتياز دريافت جهت �

 مكاتبات انجام شده مرتبط كفايت مي كند. صرفاًو باشد نمي ربط

 :كارشناسي الزحمه حق :9 ماده

 :گردد مي محاسبه ذيل جدول براساس كارشناسان پاداش

 ريالي ضريب امتياز موضوع

 1-50 كار بودن تخصصي درجه

 1-25 پيشنهاد بررسي در سرعت 1000

 1-25 بررسي پيشنهاد در دقت

 ريالي ضريب * امتياز جمع پاداش

 هاي كميته از ارجاعي پيشنهاد تخصصي، كميته كارشناس عنوان به كه است فردي كارشناس از منظور �

 .كند مي بررسي را سازمانمختلف  واحدهاي
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