


:نظام پيشنهادها نظامي است كه طبق آن فرايندهايي براي

ارائه و دريافت  -      

بررسي و اعالم نتيجه  -            

اجراي پيشنهادهاي مصوب   -                 

و پاداش دهي و انگيزش    -                       

در سازمان ايجاد مي شود                                                             

  

:   براي انجام فعاليتهاي ) ستادي(و  دبيرخانه   

آموزشي -                    

ترويجي  -                          

نظارتي و  -                               

)افراد/ارزيابي عملكرد واحدها(گزارش دهي                                                

ايجاد مي شود                                                                    

   

نظام پيشنهادها چيست؟



ماموريت اصلي نظام پيشنهادها

ماموريت اصلي نظام پيشنهادها  

را  كليه كاركنانايجاد فضايي در سازمان است كه 
كوچك گامهاي  زمينه كاري خويشترغيب نمايد تا در 

.مستمر رو به جلو بردارند



اهداف استقرار نظام پيشنهادها

سازماني فرهنگ بهبود )2

 و فردي مشاركت روحيه ارتقاي -     
سازماني بهبود در كاركنان گروهي  
  فردي منافع نمودن همسو  -      

سازماني منافع با كاركنان
كاركنان شغلي دانش افزايش -     
  تبلور براي مناسب بستر ايجاد -      

كاركنان استعدادهاي   و خالقيت

كسب مزاياي اقتصادي١)

صرفه جويي اقتصادي از طريق -
حذف اتالفها 

بهبود فرآيندهاي كاري در -
پيشنهادهاي  با اجراي  دانشگاه 

مفيد كاركنان

اهداف استقرار 
نظام پيشنهادها

ايجاد بانك)3
اطالعاتي قابل  

دستيابي همگاني
به گامها و  

فرصتهاي بهبود



ارتباط نظام پيشنهادها با سايرنظامهاي مديريتي

نظام بازبيني 
سبك رهبري 

نظام ارزيابي
عملكرد افراد  نظام ارزيابي 

عملكرد مديران

د
نظام ارتقا 
كاركنان

ارتباط نظام پيشنهادها با ساير 
نظامها



فرآيند اجراي نظام جامع پيشنهادات



تعاريف

 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 سطح در دانشگاه پيشنهادهاي بررسي و پذيرش كميته منظور:تابعه واحدهاي كميته
ماده ب بند در آن وظايف شرح كه است بزرگ درمانگاههاي و ها دانشكده و درمان و بهداشت هاي شبكه بيمارستانها،

.است آمده نامه آيين5

 و كاركنان رضايت افزايش كار، فضاي بهبود وري، بهره افزايش سبب آن اجراي كه راهكاري و فكر نظر، نوع هر:پيشنهاد
 توانند مي ها ايده اين كه شود اينها مانند و منابع در بهينه جويي صرفه اداري، تحول هاي برنامه مطلوب اجراي مراجعين،

.باشند نداشته يا و داشته ريالي محاسبه و گيري اندازه قابليت و بوده كيفي يا كمي
 ميان از تواند مي دهنده پيشنهاد.دهد مي ارائه دانشگاه به را خود پيشنهاد كه است گروهي يا فرد:دهنده پيشنهاد

 ارائه واحدهاي به مراجعين يا و )پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان و كاركنان مديران، علمي، هيات اعضاي(دانشگاهيان
.باشد دانشگاه سطح در خدمت كننده

 پيشنهاد، كارشناسي و بررسي به مربوط امور موضوع تناسب به كه هستند دانشگاه مختلف واحدهاي:كارشناسي گروه
.دهند مي انجام را اينها مانند و آن از حاصل منافع برآورد و محاسبه پيشنهاد، بودن اجرايي

 سايرين 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

 جهت 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

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



وظايف دبير كميته فرعي

دانشگاه راهبري كميته سوي از شده ارائه هاي دستورالعمل و نامه آيين اجراي•
 پيشنهاد ارائه به كاركنان تشويق براي فرهنگي سازي زمينه و موثر اجرايي راهكارهاي و ها برنامه ارائه•

كميته وظايف پيشبرد و ارتقاء در مشاركت و
كميته فعاليتهاي معرفي براي رساني اطالع هاي برنامه تدوين•
كميته جلسات منظم تشكيل•
 ارائه پيشنهادهاي به نسبت اجرايي و فني علمي، بررسي انجام براي متخصصان و كارشناسان انتخاب•

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

نياز صورت
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•



كارتابل دبير كميته فرعي

 جهت سندي و  باشد داشته را فرعي كميته دبير نقش فردي كه صورتي در
  در كه ي كار گردش كارتابل قسمت از ميتواند باشد شده ارسال آن به بررسي
نمايد بررسي به اقدام سامانه راست سمت



  پيشنهادات از اي صفحه خود كارتابل در فرعي كميته دبير انتخاب با
  دريافتي پيشنهادات از يك هر انتخاب با ميكنيد مشاهده را شده دريافت
ميشود داده نمايش شما براي ها دكمه  از ليستي



 نمايش دكمه از ميتوانيد پيشنهاد مشاهده جهت ابتدا•
 درخواست نمايش قسمت در كنيد استفاده درخواست
 همچنين و پيشنهاد متن و دهنده پيشنهاد مشخصات
  قابل شده ارائه دهنده پيشنهاد فرد توسط كه مستنداتي
  .باشد مي دريافت

  از ميتوانيد باشد داشته ويرايش به نياز پيشنهاد كه صورتي در•
كنيد استفاده ويرايش جهت ارسال دكمه



  رد  فرعي كميته نظر از مرحله اين در پيشنهاد كه صورتي در•
 كميته در نهايي رد دكمه از استفاده با ميتوانيد باشد شده
  با و كنيد رد مستقيم طور به را نظر مورد  پيشنهاد فرعي

 سند مالك به را آن اعتراض جهت ارسال و رد دكمه از استفاده
.شود پر نظر مورد پيشنهاد براي اعتراض فرم تا نماييد ارسال

:مهم نكته
 داشته شدن رد به نياز پيشنهاد كه صورتي در باشيد داشته توجه
  دليل فرم بايد حتماً )اعتراض جهت ارسال و رد يا نهايي رد(باشد
.كنيد رد را آن سپس و نماييد پر را درخواست رد



 شد تاييد فرعي كميته در بررسي از بعد پيشنهاد كه صورتي در•
  به  ارسال و تاييد دكمه طريق از و نموده پر را كارشناسي فرم
  مركزي شوراي به نهايي بررسي جهت را پيشنهاد شورا دبير

.نماييد ارسال

  به زدن اعتراض يا ويرايش جهت درخواست يك كه هنگامي•
  در نظر مورد پيشنهاد شود مي گردانده باز دهنده پيشنهاد
 و ميباشد نمايش قابل دهنده پيشنهاد براي من اسناد قسمت

 ويرايش را خود پيشنهاد يا و نمايند پر را اعتراض فرم ميتوانيند
نمايند



:تذكر
 ارسال دهنده پيشنهاد به زدن اعتراض يا و ويرايش جهت را پيشنهاد يك اينكه از بعد باشيد داشته توجه
 شما به بررسي جهت مجدداً سند مالك توسط آن ويرايش با و اعتراض فرم كردن پر از بعد پيشنهاد كرديد

كنيد مشاهده را پرشده اعتراض فرم ميتوانيد شما و ميشود گردانده باز



در صورتي كه پيشنهاد جهت بررسي در كميته تخصصي به شما 
ارسال شود از قسمت مشاهده خبر به شما اطالع داده ميشود.




