
1 
 

شتی، ردمانی تهران زپشکی   دااگشنه علوم  و خدمات بهدا

 
 

  پیشنهاداه   دستورالعمل نظام
 )وریایش دوم(

 
 مدرییت تحول، نوسازی و مطالعات کارربدی 

 ربانهم رزیی منابع  معاونت توسعه مدرییت و 
 1397  زمستان

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

                                                                                                                                 صفحه:                            فهرست:                                                                                                

 4....................................................................................................................................................................................... فصل اول: کلیات
 5.........................................................................................................................مقدمه......................................................................................

 7.......................................................................................اهداف........................................................................................................................
 9................................................................................اسناد باالدستی...............................................................................................................

 10...............................................................................................................................................................................................تعریف واژگان 

 13..............................................................................................................................................................................روش اجرا :دوم فصل

 14.................................................................................................................................................... و شرح وظایف پیشنهادها نظامارکان 

 15....................................................................................................................................................های مدیریتیکمیته ساختار و فناوری

 15................................................................................................................................................................پیشنهادهانظام اصلی دبیرخانه 

 17................................................................................................................................................کمیته راهبری توسعه مدیریت دانشکده

 18............................................................................................................................................بیمارستانکمیته راهبری توسعه مدیریت 

 19.........................................................................جلسات مشترک کارشناسان مسئول با حضور رئیس مرکز بهداشت/مدیر شبکه

 21...........................................................................................................................................پیشنهاد هایزمینه: نحوه و فصل سوم
 22................................................................................................................................................................................پیشنهاد..ارائه  شرایط

 23...................................................................................................................................................................................محورهای پیشنهاد..
 26................................................................................................................: ارزیابی و پرداخت در نظام پیشنهادهاچهارم فصل

 27.....................................................................................................................................................................در نظام پیشنهادها ارزیابی 

 28..............................................................................................................................................................زیابی و امتیازدهی پیشنهادهاار

 30.................................................پیشنهادها..........................................................................................................نحوه پرداخت در نظام 

 31.....................................................................................................چگونگی پرداخت پاداش......................................................................

 32..................................................................................................................................................................................................ها.....برترین

 32...............................................................................................)کمی و کیفی(.. پیشنهادهای های غیرنقدی برایالزحمهانواع حق

 33.....................................................................................................................................................اعضای کمیته تخصصی  حق حضور

 33............................................................................................................................................پیشنهاددهنده الزحمهحقنحوه پرداخت 

 33........................................و کارشناسان دبیرخانه نظام پیشنهادهای دانشگاه...................... نظام پیشنهادهاراهبر  الزحمهحق

 34............................................................................................................................................................ساالنه..........................جوایز ویژه 

 35......................................................................................................................................................................................اجرای پیشنهاد....

 35..........................................................................................................................................همکاران اجرایی..............................................

 36...............................................................................................................................................................همکاران اجرایی.... الزحمهحق

 37.........................................................................................................................................................منابع اعتباری نظام پیشنهادها.....

 37................................................................................................................................................حفظ مالکیت معنوی پیشنهاددهنده..

 38..............................................................................................................................................یهای عملکردشاخص فصل پنجم:

 39.....................................................................................................................................های پرسنلی و مدیریتیارتباط با سایر نظام

 39................................................................................................های عملکردی...........................................................................شاخص

 40..............................................................................................................................................................................فصل ششم: ضمائم
 41.......................................................(...........................................................................................................1فرم وضعیت پیشنهادها )

 42...................................................(........................................................................................2)فرم ارزیابی و امتیازدهی پیشنهادها 

 43.......................................................................................................................................................................................................منابع



4 
 

 

 
 

 فصل اول:
 کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 مقدمه:

طبیعتاً در جهان امروز  .آیندترین سرمایه به حساب میها باارزشکارکنان هر سازمان به دلیل داشتن نظریات، افکار و خالقیت

امروزه منابع انسانی نسبت به سایر  طوری که اقتصاددانان معتقدندبه ؛آنچه بیش از همه دارای اهمیت است نیروی انسانی است

 دارد.را خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک سازمان و جامعه  منابع نقش تعیین کننده در

توجه به انگیزش، افزایش ".اندهای مطلوب تعریف کردهاز منابع محدود به منظور رسیدن به هدفمدیریت را توانایی استفاده مؤثر 

 "وری کل و استفاده بهینه از منابع موجود از اهداف اصلی هر سازمانی است.تولید و بهره

از بین  آفرینتحول هایایدهئه هستند که با ایجاد محیط خالق، ترس و دلهره کارکنان را نسبت به ارا هاییآنپیشرو  هایسازمان

و حفظ  دهیشکلسازمان برای  تاروپودهایببرند و آنان را در این راه ترغیب کنند. امروزه فکر و اندیشه نیروی انسانی به عنوان 

. یکی و ضروری بوده و به عنوان مواد اولیه برای تأمین اهداف سازمان و حفظ آن در دنیای رقابتی امروز مطرح هستند الزمآن 

 درروابط انسانی مناسب بین کارکنان و مدیران آن سازمان است که اقدامی بسیار مناسب  حاکمیت هاسازماناز عوامل موفقیت 

 .مطرح شده در سازمان است تفکرهای اندیشیهم جهت

 .باشدشان میها بـه سـوی اهدافبه عنـوان ابـزاری مناسـب جهـت پیشـبرد سازمان« مدیریت مشارکتی»در این میان  

پیوندی دوسویه، سازنده و سودمند، میان دو تن یا بیشتر از "است از:  ترین تعریفی که از مشارکت ارائه گردیده عبارتقدیمی

 باشد.گیری گروهـی در سـازمان میو تـرویج تصمیم "ما" به تفکر "من". مدیریت مشارکتی همانا تغییر تفکر "دو تن

سـازمان ایفــا  یکــرد مــدیریتی پویــا اســت کــه نقــش مهمــی در توســعه منــابع انســانیدیریت مشــارکتی یــک روم

ند از: ایجاد همدلی و عبارت که  گیری سازمان با چهار معرفه و ویژگی اصلی استمدیریت مشارکتی مدلی از تصمیم .کندمی

سازی هدف و توسعه فرهنگ کارکنـان در امـور سازمان، شفافهمسویی بین مدیریت و کارکنان، مداخله مشترک مـدیریت و 

مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجـام  .گیری یا مسـؤولیت پـذیری مشـترکتصمیم

 .کـار مناسـب است

متفاوت انجام  ک مدیریت و اندازه سازماناجرای نظام مشارکتی در هر سازمانی، با توجه به عواملی مانند فرهنگ سازمانی، سب

توان اولین مرحله ورود به نظام مدیریت مشارکتی و ایجاد زمینه مناسب برای نظردهی د. استقرار نظام پیشنهادها را میپذیرمی

طرح است کارگیری آن مآنچه در نظام پیشنهادها به عنوان اهداف آرمانی و در حقیقت به عنوان فلسفه به کارکنان برشمرد.

های انسان و همسو کردن از طریق ارج نهادن به فضائل و توانایینفعان ذیهای متغیر افزایش توان سازمان در مقابل خواسته

ها در هر رده شغلی و بخش های سازمان و در نهایت استفاده صحیح از تجربه، اندیشه، آراء و عقاید آناهداف کارکنان با هدف

پذیرش پیشنهادها، همیشه درها به روی افکار و عقاید تازه باز است و از دگرگونی و نوآوری استقبال سازمانی است. در نظام 

 گردد.شود و از هر افکار و عقاید تازه حتی اگر کوچک و جزئی باشد استقبال میمی
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سازمان را تحقق بخشید و ها و اهداف بهبود مستمر در ها و بهبود روشتوان روشنظام پیشنهادها فن است که به کمک آن می

ها سازی، به کار گرفته و آنوری و بهینههای بهرهاین امکان را در سازمان فراهم کرد تا کارکنان، دانش و آگاهی خود را در زمینه

 را از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآورند.

تکامل زندگی خود مراحل مختلفی همچون دوره  ها در طیتردید سابقه مدیریت در جهان به قدمت تاریخ بشریت است. انسانبی

اند که در هر مرحله برای گذراندن زندگی خود و برآوردن شکار، کشاورزی، صنعت، تجارت و دوره ارتباطات را پشت سر گذاشته

ر از نوعی مدیریت و رهبری اند، لذا در این سیها و قبایل و کشورها بودهاحتیاجاتشان نیازمند همکاری و هماهنگی با سایر انسان

تواند شکل گیرد و نظران معتقدند که اوضاع اجتماعی بدون رهبری و مدیریت نمی اکثر اندیشمندان و صاحب اند.گرفتهبهره 

همچنین در آثار گرانبهای متعدد اسالمی  برند.ها نیز برای آسایش و رفاه بیشتر و همچنین زندگی بهتر از مدیریت بهره میانسان

توان بنابراین می ؛البالغه موضوعات مرتبط با نحوه مدیریت و اداره امور، مطالب فراوانی ذکر شده استقرآن کریم و نهج ویژهبه

 باشد.های اجرایی مدیریت به قدمت حیات انسان میگفت پایه

بررسی قرار گرفته است. نظام تری مورد مدیریت مشارکتی علیرغم قدمت تاریخی خود، بعد از انقالب صنعتی به صورت علمی

کند. نظام های مدیریتی پویاست که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی سازمان ایفا میمدیریت مشارکتی یکی از نظام

ریزی و عملیاتی اعضای یک سازمان با سطوح عنوان یک ابزار اجرایی مدیریت مشارکتی، در بعد برنامه پیشنهادهای کارکنان به

وری فعاالنه اندیشه کرده و های حل مسائل و ارتقاء بهرهیتی آن است. در این نظام کلیه افراد سازمان درباره روشمختلف مدیر

اندیشی برای رسیدن کنند و بدین طریق، یک نظام همفکری و همها و پیشنهادها به سازمان ارائه میحاصل آن را در قالب طرح

های کلیه اعضای سازمان مداری است، برای افکار و خالقیتظام که مبتنی بر اصل انسانآید. این نبه اهداف سازمان به وجود می

های موفق خود عنوان یک نظام مطلوب و کارآمد مدیریتی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی آزمون ارزش قائل است و به

 را گذرانیده است.
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 اهداف:

فکری کارکنان در امور سازمان به صورت داوطلبانه و برخوردار کردن آنان از ایجاد محیط مناسب و فرصت برای مشارکت 

شود. هدف اصلی نظام مدیریت مشارکتی، توسعه ارزشمزایای مادی و معنوی از اهم اهدافی است که در این نظام دنبال می

اف سازمان است. با همفکری و همدلی ها در راستای اهدهای انسانی کلیه کارکنان و استفاده از هوش، استعداد و خالقیت آن

وری و در نهایت برونداد هر سازمان را ارتقاء داد. نظام مدیریت مشارکتی به توان بهرهبیشتر و استفاده از امکانات موجود می

ثر های مؤوری در تمام زمینهشود که بهرهلحاظ ایجاد فضای مناسب برای مشارکت فکری کارکنان در امور سازمان، سبب می

های جوییگیری از این نظام مدیریت، صرفهارتقاء پیدا کند. از سوی دیگر بهره های سازمان از جمله نیروی انسانی،در فعالیت

تواند بخشی از آن صرف توسعه نیروی انسانی و گسترش مشارکت آن در مدیریت سازمان کالن اقتصادی در بر دارد که می

 گردد.

 باشد:های نظام پیشنهادها ارائه دهیم، موارد ذیل قابل ذکر میتر از اهداف و مأموریتنچنانچه بخواهیم تصویری روش

o  ارج نهادن به شأن، منزلت و کرامت انسانی کارکنان و افزایش رضایتمندی از طریق اشاعه و ترویج فرهنگ مشارکت در

 امور سازمان

o به منظور حفظ، بقاء و رشد روزافزون سازمان پذیری و تعلق سازمانی در کارکنانتقویت و افزایش حس مسئولیت 

o گیری از اندیشه و تجارب کارکنانفراهم نمودن زمینه مناسب برای توسعه تفکر نقادانه در راستای شکوفایی و بهره 

o هاها، راهبردها و برنامهها، سیاستایجاد تضارب آراء و فضای آزاد و سالم برای طرح و نقد اندیشه 

o های کارکنانان میانی و ارشد در خصوص تفکرات و گرایشارتقاء آگاهی مدیر 

o گیری و اجراتالش برای جلب مشارکت فردی و تیمی کارکنان در فرآیند تصمیم 

o کارهای خالقانه و سازنده با هدف رفع مشکالت و تسهیل و تسریع اموردستیابی به راه 

o ها، در راستای دستیابی به اهداف و شده برای رفع آنکارهای ارائه بهبود مستمر امور از طریق شناخت مشکالت و راه

 ( و ... EFQMهای استاندارد جهانی )کایزن، تعالی سازمانی با استفاده از مدل های کالن سازمانسیاست

o های صرفه جوئیها و افزایش سودآوری از طریق ارائه مدلکاهش هزینه 
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 های اساسی: ارزش

o دین محوری 

o  نظام سالمت کشورتوسعه و ارتقاء 

o دانایی محوری و خردگرایی 

o خودباوری و کمال گرایی 

o تعالی منابع انسانی  

 :های کاربردیارزش

o ( نیروی انسانی تعهد -تخصص -ای )توان علمیبهسازی حرفه 

o روزآمدی، خالقیت و ابتکار 

o ها در سطوح سازمانی تجمیع افکار و اندیشه 

o مدیریت دانش پویا و اثربخش 

o  اخذ تصمیمیات اثر بخش سازمانی 

 اصول حاکم: 

o خودباوری و خوداتکایی 

o گراییآرمان 

o نگری بصیرت و آینده 

o عزت و اقتدار دانش 

o خالقیت و ابتکار عمل 

o افزاییانسجام، هماهنگی و هم 

o  دانایی و یادگیری 

o یتمرکز بر هدف و اولویت گرای 
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 اسناد باالدستی:

داخلی و خارجی پدید آورده بود، دولت  هایسازمانو  هاشرکتاز  بسیاریبا توجه با آثار مثبت و سودمندی که این نظام در 

های دولتی و دستگاه اثربخشیجمهوری اسالمی ایران نظر به اهمیت و ضرورت نقش مشارکت کارکنان در باال بردن کارایی و 

چنین تصویب کرد که نظام مدیریت مشارکتی شورای عالی اداری  28/5/1377شست مورخ افزایش رضایت و توان کاری آنان، در ن

لذا در تاریخ  .ها استقرار یابدو کلیه دستگاه هابانک، هاشرکت، مؤسساتها، )پذیرش و بررسی پیشنهادها( در کلیه وزارتخانه

ای تشکیل شد و تدوین سیون جلسهیترم این کمبا حضور ریاست دانشگاه )رئیس کمیسیون تحول اداری( و اعضا مح 13/8/85

 نظام پذیرش و بررسی به عنوان پیشنهادها به عنوان اولین گام اصالحات، مورد تصویب قرار گرفت. نامهآئین

 مذکور نامهآئین)مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی( کمیسیون تحول اداری دانشگاه،  به همت دبیرخانه ،1391در سال 

با عنایت به  به صورت بومی دانشگاه تدوین و پس از تصویب به مرحله اجرا درآمد.شده  نسخه ویرایشنهایی، بازبینی پس از 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  دو بنا به پیشنها 31/4/93و شصت و پنجمین جلسه شورای عالی اداری مورخ  تشکیل یکصد

های کلی نظام اداری ابالغی مقام های مناسب برای اجرایی نمودن سیاسترکاوی رئیس جمهور، به منظور طراحی ساز انسان

رئیس جمهور و همچنین  20/1/93مورخ  560/93/206معظم رهبری و نقشه راه اصالح نظام اداری، موضوع ابالغیه شماره 

های تخصصی مرتبط با یتهفراهم نمودن اجرای تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ساماندهی کم

و در نامه شماره مصوب شد  "های اجرایی و استانیدستگاهشورای راهبری توسعه مدیریت  "مسائل مدیریتی و اداری، تشکیل 

  .ابالغ گردید 5/9/93مورخ  11852/93/206

با ابالغ ریاست محترم دانشگاه و  10/11/1396تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت در دانشگاه در تاریخ آن و پیرو پس از 

های مدیریتی پشتیبان مانند نظام ، طراحی و راهبری استقرار مدل23/3/1397های زیرمجموعه آن در تاریخ تشکیل کمیته

ار گرفت که بر این اساس، کمیته مذکور در راستای تفویض اختیارات های مدیریتی قرها به عهده کمیته ساختار و فناوریپیشنهاد

 های سازمانو با توجه به نیازهای روز و استراتژیهای دانشگاه، و باال بردن اثربخشی با استفاده از توان تخصصی تمامی حوزه

  ری نموده است.مجدداً دستورالعمل قبلی را بررسی و در راستای انطباق کامل با اسناد باالدستی بازنگ
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 تعریف واژگان:

 :نظام پیشنهادها 

های های ذهنی و اندیشهتوان با ایجاد روحیه مشارکت فردی و گروهی به یافتهمیابزاری است که از طریق آن  هاسیستم پیشنهاد

بهسازی مستمر سازمان، دست های بهینه، در راستای بهبود فرآیندها و حلسرمایه عظیم انسانی در حل مسائل و دستیابی به راه

این سیستم به منظور جلب مشارکت کارکنان، پیشنهادها را در جهت بهبود عملکرد سازمان دریافت، کارشناسی و به  .یافت

 نماید.پیشنهادهای پذیرفته شده جوایزی اهداء می

 مشارکت: 

داوطلبانه، برای تحقق اهداف مورد نظر سازمان، همکاری نموده انگیزاند تا عبارت است از چالشی ذهنی و عاطفی که افراد را برمی

 ها و نتایج حاصله سهیم شوند.و در مسئولیت

 مدیریت مشارکتی: 

مدیریت مشارکتی یک شیوه یا روش مدیریتی است که با توجه به سطح آمادگی کارکنان، به منظور ایفای نقش حقیقی ایشان 

های ایشان جهت انجام های مربوطه مشارکت داده و از توانائیرکنان را در همه فعالیتبه عنوان عضو مفید و مؤثر سازمان، کا

مندانه و داوطلبانه عموم افراد تأکید اصلی این مدیریت بر همکاری و مشارکت عالقه گیرد.امور و نیل به اهداف سازمانی بهره می

شکالت و مسائل سازمان استفاده کند. لذا اساس فرآیند این ها در حل مها، نظرات و ابتکارهای آنخواهد از ایدهاست و می

 مدیریت بر بنیان تقسیم اختیارات بین مدیریت و کارکنان استوار است.

 :ایده 

ست و می     صول قوه خالقیت افراد ا ست. این پدیده مح شد.   یک مفهوم یا یک اثر ذهنی ا تواند یک کلمه یا یک عبارت کوتاه با

سازی امور و افزایش کارآیی و اثربخشی   تواند موجب حل مشکالت، بهبود فرآیندها، بهینه ست که می ای اایده، طرح و اندیشه 

 نامند.را بذر پیشنهاد هم می "ایده"سازمان شود. در نظام پیشنهادهای سازمان، 

 :پیشنهاد  

تر، بتواند وضعیت موجود را آسانقانون مدیریت خدمات کشوری، هر نوع نظر، فکر و راهکاری که  20طبق دستورالعمل ماده 

تعریف می نماید. به عبارت دیگر، پیشنهاد یک نظر و یافته ذهنی است که  ؛تر کندتر و مطلوبتر، ایمنتر، ارزانتر، صحیحسریع

ش کیفیت و سازی روند جاری )افزایمنظور بهبود و اصالح امور و یا ایجاد یک تغییر و تحول در راستای بهینهفرد و یا گروهی به

 .کندها و باال بردن روحیه کارکنان و یا ...( به دور از کلیه توقعات شخصی مطرح میتولید، کاهش هزینه
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 :پیشنهادهای فردی 

ای باشند. معموالً پیشنهادهها معموالً اغلب پیشنهادها در ارتباط با مسائل ساده سازمان میدر ابتدای استقرار نظام پیشنهاد

 شود.ها ارائه میی حل مسائل ساده کار افراد و محیط کاری آنفردی بیشتر برا

 :پیشنهادهای گروهی 

به منظور ایجاد روحیه و فرهنگ کار گروهی و افزایش کیفیت پیشنهادها و مشارکت کارکنان، ارائه پیشنهادها به صورت گروهی 

ر افزایش کیفیت پیشنهادها و درصد مشارکت کارکنان گیرد. معموالً پس از استقرار نظام پیشنهادهای انفرادی به منظوانجام می

 .گردندهای حل مسئله تشویق میهای بهبود کیفیت یا به صورت تیمدر امر پیشنهاددهی کارکنان به صورت داوطلبانه به گروه

 :فراخوان پیشنهاد  

رسد تا پیشنهادهای خود سایرین میالع مدیران، کارکنان و موضوعات مشخصی است که توسط کمیته از طریق دبیرخانه به اط

 را در آن زمینه ارائه کنند.

 قابل قبول: پیشنهادهای 

 شوند:کنند به دو دسته زیر تقسیم میاین پیشنهادها بر اساس منافعی که برای سازمان ایجاد می

o :پیشنهادهای کمی 

گیری شود و قابلیت اندازهها میمانند این ها ووری، صرفه جویی بهینه در منابع، کاهش هزینهاجرای آن سبب افزایش بهره

 و محاسبه ریالی دارد.

o :پیشنهادهای کیفی  

جویی بهینه در منابع، افزایش وری، بهبود فضای کار، صرفههای تحول اداری، افزایش بهرهاجرای آن سبب انجام بهینه برنامه

 و محاسبه ریالی ندارد. گیریندازهشود و قابلیت اها میمندی کارکنان و مانند اینرضایت

 غیرقابل قبول: پیشنهادهای 

o تکراری که قبالً توسط دیگران ارائه شده باشد پیشنهادهای. 

o بیان تجربیات قبلی دستگاه 

o  اه باشدو فلسفه وجودی دانشگ مأموریتخارج از. 

o پیشنهادهای مبهم 

o شخصی هایدرخواست 

o  ارائه نگردیده باشدصرفاً جنبه انتقاد یا شکایت داشته باشد و راه حل. 
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o قابلیت اجرایی نداشته باشد با هزینه بری نامناسب پیشنهادهایی. 

o  امور به خدمت دانشگاه پیشنهادهایی که دقیقاً وظیفه فرد محسوب شده و برای همان پیشنهادها و یا انجام همان

 .درآمده است

o  مربوط به عزل و نصب کارکنان باشدپیشنهادهایی که. 

  سرانه( در سالنفر پیشنهاد(: 

شاخصی است که از تقسیم تعداد کل پیشنهادهای دریافت شده در طول یک سال به تعداد کل کارکنان به دست  

 آید.می

 دهنده:پیشنهاد 

 کند.فرد یا گروهی است که پیشنهاد خود را از طریق سامانه نظام پیشنهادهای دانشگاه به دبیرخانه ارائه می 

  :دبیرخانه اصلی 

های مدیریتی در راستای پیشبرد است که با استفاده از نیروها و امکانات موجود با نظارت دبیر کمیته ساختار و فناوری واحدی

 نماید.اهداف نظام پیشنهادها فعالیت می

 های تخصصی:کمیته  

مور مربوط به شوند و ابا عضویت اعضای کمیته راهبری توسعه مدیریت واحد )دانشکده/ بیمارستان/ شبکه( تشکیل می

 دهند.بررسی و کارشناسی پیشنهاد و امور مرتبط را انجام می

  :پاداش ارزیابی 

اند )اعم از آنکه پیشنهاد رد یا قبول مبلغی است که به عنوان جبران خدمات به فرد یا افرادی که ارزیابی پیشنهاد را انجام داده

 شود.شود( پرداخت می
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 :دومفصل 
 روش اجرا 
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 و شرح وظایف:نظام پیشنهادها ارکان 

ثر بر تحقق اهداف سازمانی است که به معنای انتقال یا واگذاری قدرت و ویض اختیار، یکی از عوامل اصلی مؤو تف تمرکززدایی

اری تواند از واگذی این امر میگیری یا مدیریت از سازمان مرکزی به واحدهای عملیاتی است. دامنهریزی، تصمیماختیارات برنامه

، تمرکززدایی و واگذاری اختیارات، روازاین، جهت انجام وظایف خاص، متغیر باشد. تصمیمات کلیدیاختیارت روزمره تا واگذاری 

های دولتی به ویژه در حوزه از سطوح راهبردی به سطوح عملیاتی برای نیل به توسعه، موضوع مهمی است که در سازمان

 گیرد. توجه قراراختیارات این معاونت باید مورد 

 از یک هر و تقویت موجود هایتوّق آن اجرای با بلکه مدیران رده باال نیست؛ قدرت دادن دست از یا کاهش تفویض اختیار،

 خالقیت و نوآوری تعهد، افزایش تفویض، برآیند این. شد خواهند بیشتری گیری و اجراییتصمیم قدرت دارای مدیران عملیاتی

گیری با استفاده از نظرات تخصصی را موجبات انجام امور و تصمیم و است شده واگذار آنان به قدرت که دارد همراه به را کسانی

 نماید.فراهم می

با ابالغ ریاست محترم دانشگاه و تشکیل  10/11/1396راهبری توسعه مدیریت در دانشگاه در تاریخ  شورایپس از تشکیل 

ها های مدیریتی پشتیبان مانند نظام پیشنهادطراحی و راهبری استقرار مدل، 23/3/1397زیرمجموعه آن در تاریخ  هایکمیته

ات و باال تفویض اختیار مذکور در راستایکمیته  ،که بر این اساسمدیریتی قرار گرفت  هایفناوریبه عهده کمیته ساختار و 

راهبری توسعه  ، تصمیم گرفت بررسی پیشنهادها را به کمیتههای دانشگاهمی حوزهبردن اثربخشی با استفاده از توان تخصصی تما

 واگذار نماید. بیمارستان/دانشکده/ شبکه بهداشت و درمان مدیریت

 

 گیری اجرایی نظام پیشنهادها به شرح ذیل است:ارکان تصمیم

 های مدیریتیکمیته ساختار و فناوری 

  نظام پیشنهادها اصلیدبیرخانه 

 کمیته خبرگی 

 یجویکمیته صرفه 

  بیمارستان /دانشکدهراهبری توسعه مدیریت کمیته 

 مدیر شبکه /بهداشت  جلسات مشترک کارشناسان مسئول با حضور رئیس مرکز 
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 های مدیریتی:کمیته ساختار و فناوری 

o :معاون درمان دانشگاه، معاون معاون غذا و دارو دانشگاه، مدیر امور مالی دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه،  اعضاء

 ر آمار و فناوری اطالعات دانشگاهبهداشت دانشگاه، مدی

o دانشگاه رئیس :کمیته رئیس 

o دانشگاه : مدیر تحول، نوسازی و مطالعات کاربردیکمیته دبیر  

o دانشگاه : مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردیدبیرخانه کمیته  

 شرح وظایف:

o  پیشنهادها و ارائه به شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه برای ابالغ در سطح دانشگاهتصویب دستورالعمل نظام 

o کارهای اجرایی در جهت ترویج فرهنگ مشارکت و ترغیب و تشویق کارکنان به عرضه پیشنهاد ها و راهارائه برنامه

 در راستای بهبود عملکرد سازمان

o ین، بازبینی، اصالح و اجرای دستورالعمل نظام پیشنهادهاکارهای سازنده در خصوص تدوبررسی نظرات و راه 

o های مناسب برای ارائه پیشنهاد از طریق فراخوانها و زمینهتعیین اولویت 

o هاهای آموزشی مناسب جهت کارکنان و اعضای کمیتهتصویب دوره 

o اهارائه گزارش عملکرد نظام پیشنهادهای دانشگاه به شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگ 

o  پایش نظارت و ارزیابی نظام پیشنهادهای دانشگاه 

 

  پیشنهادهانظام اصلی دبیرخانه: 

o  کمیته خبرگی 

o جوییکمیته صرفه 

o ریزی منابع دانشگاهرئیس دبیرخانه: معاون توسعه مدیریت و برنامه 

o گاهشتحول، نوسازی و مطالعات کاربردی دان مدیر: دبیر 

o های مدیریتی(و مطالعات کاربردی )دبیرخانه کمیته ساختار و فناوری دبیرخانه کمیته: مدیریت تحول، نوسازی 

 :دبیرخانه کمیته شرح وظایف

o  واحدهای دانشگاه تمامیابالغ دستورالعمل نظام پیشنهادها در 

o در تمامی سطوح سازمان  اجرایی کردن دستورالعمل نظام پیشنهادها 
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o  موزشی نظام پیشنهادها و اجرای آن پس از تأیید کمیته ساختار آ هایدورهو ایجاد ساز و کار اجرایی مناسب طراحی

 مدیریتی هایفناوریو 

o های تخصصیهای آموزشی در کمیتهفراخوان جهت نیازسنجی دوره اعالم 

o  های مورد نیاز به صورت ساالنهوری و نهایی سازی دورهآجمع 

o در خصوص  رسانیاطالعفاده از انواع ابزارهای اعالم فراخوان قابل مشاهده برای تمامی کارکنان و مدیران با است

 پس از نهایی شدن ساالنه در کمیته خبرگی مناسب جهت ارائه پیشنهادها هایزمینهو  هااولویت

o  ارتقاء و به روزرسانی سامانه نظام پیشنهادها 

o  مرتبط با فرآیندهای  تعامل با پیشنهاددهندگان در مورد اصالح و یا تکمیل پیشنهادهای ارسال شدهبررسی اولیه و

 ستادی دانشگاه 

o پیشنهادها پس از ارزیابی نهایی در سامانه نظام  اعالم رد یا تأیید پیشنهادها 

o  ،پیشنهادهای تأیید یا اجرا شده الزحمهحقو  هاپاداشپیگیری اهداء تقدیرنامه 

o های مستمر نظام پیشنهادها ویژه یابی و آموزشهای آموزشی مناسب با رویکرد ایجاد خالقیت و ایدهبرگزاری دوره

 کارکنان در تمامی سطوح

o های تخصصیکارهای نوین بررسی و ارزشیابی پیشنهادها ویژه کمیتههای آموزش تخصصی با ارائه راهبرگزاری دوره 

o  هایفناوریبه کمیته ساختار و  (ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه)ارائه گزارش عملکرد نظام پیشنهادها تهیه و 

 بار در سال( 2های ابالغی )بر اساس شاخص شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاهو  مدیریتی

o های تخصصی واحدهای تابعه دانشگاه نظارت بر عملکرد کمیته 

o  ابالغ پیشنهادهای مصوب به سطوح سازمانی مرتبط 

o رتبط ستادی پیشنهادها در خصوص فرآیندهای م الزحمهریزی برای پرداخت پاداش و حقبرنامه 

o  خبرگی  کمیتهتوسط صورت گرفته  هایبررسیبه نتایج  دهندگان پیشنهاداحتمالی  اعتراضرسیدگی به شکایت و

 دانشگاه 

 :خبرگی کمیته اختصاصیشرح وظایف 

o های مختلف علمی، عملی و قانونی ستادی دانشگاه از جنبه مرتبط با فرآیندهای بررسی دقیق پیشنهادهای 

o در کمیته خبرگی دانشگاه ها تصویب پیشنهادهای قابل قبول و تعیین سطح و امتیاز هر یک از آن 

o تعیین و تأیید برترین پیشنهادهای مصوب به صورت ساالنه در سطح دانشگاه 
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o جمع بندی های هادها به صورت ساالنه پس از بررسی اولویتعمومی و نیز تخصصی پیشن هاینهایی کردن اولویت

 سازمان هایهای تخصصی در راستای استراتژیاز کمیتهشده 

 جویی:کمیته صرفه اختصاصیشرح وظایف 

o  بررسی دقیق محاسبات الزم و قانونی به منظور تحلیل و توجیه اقتصادی پیشنهادها پس از معرفی پیشنهادهای

 از کمیته خبرگیدار اولویت

o های جویی جهت تعیین اولویتان ذکر است رقم حداقل صرفهتوجه )شای جویی قابلاعالم پیشنهادهایی با رقم صرفه

 (گردددر ابتدای هر سال تعیین می ساالنه از طریق کمیته ساختار

 

 بیمارستان  /کمیته راهبری توسعه مدیریت دانشکده 

 :کمیته راهبری توسعه مدیریت دانشکده 

o :رئیس دانشکده، معاون اداری مالی دانشکده، مسئول  اعضاءIT حراست، معاون آموزشی، معاون پژوهشی، رئیس 

o  دانشکدهرئیس کمیته: رئیس 

o دبیر کمیته: معاون اداری مالی دانشکده 

o  رابط تحول اداری دانشکدهنظام پیشنهادهاسامانه راهبر :  

 شرح وظایف:            

o پیشنهادها قبل از پایان های عمومی و تخصصی سالیانه و اعالم آن به دبیرخانه اصلی نظام ها و اولویتبررسی چالش

 سال

o های ساالنه عمومی دانشگاه و تخصصی مرتبط جهت ارائه پیشنهادها با رویکرد پژوهشی و ثبت اعالم رسمی اولویت

  HSRدر 

o  راهنمایی پیشنهاد دهندگان جهت ثبت پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادها توسط راهبر سامانه 

o ئه شده در حوزه دانشکده بررسی و کارشناسی دقیق پیشنهادهای ارا 

o ارزیابی پیشنهادها و تعیین نمره ارزیابی پیشنهاد، با توجه به جدول امتیازات پیشنهادها 

o ارسال پیشنهادهای برگزیده در فاز اول به دبیرخانه اصلی کمیته 

o ه اصلی ریزی و صدور مجوز اجرایی پیشنهادهای پذیرفته شده در سطح تعیین شده پس از ابالغ دبیرخانبرنامه

 کمیته

o پس از ابالغ دبیرخانه اصلی کمیته نظارت بر اجرای پیشنهادهای مصوب شده 
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o های مدیریتی )مرتبط با نظام پیشنهادها( و دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادهاپیگیری مصوبات کمیته ساختار و فناوری 

o پیشنهادها الزحمهریزی برای پرداخت پاداش و حقبرنامه 

o ش عملکرد در خصوص نظام پیشنهادها به صورت فصلی به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادهاتهیه و ارسال گزار 

o های خالقانه کارکناناندیشی جهت جذب ایدهیاب و برگزاری جلسات همهای مسئلهتشکیل تیم 

o سازمان ها در راستای تحقق بهبود مستمرحلیابی و یادگیری و بکارگیری راهاستفاده از مشاورین تخصصی در عارضه 

o   انتشار نتایج حاصل از اجرای پیشنهادها در قالب کتاب، مقاله و ... جهت حمایت از پیشنهاددهندگان و ترویج نظام

 پیشنهادها

o های مدیریت مشارکتی به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادهاسازی نظامکارهای مناسب و خالقانه جهت فرهنگارائه راه 

o و ارسال  شده در فصل پنجم دستورالعمل( درج)های ابالغی بار( با توجه به شاخصیکماه  6)هر  انجام خودارزیابی

 گزارش نتایج به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها

o  بار(ماه یک 2زمان تشکیل جلسات کمیته جهت بررسی پیشنهادها )هر 

 

 کمیته راهبری توسعه مدیریت بیمارستان: 

o :رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مدیر پرستاری، مسئول  اعضاءITوزشی، معاون ، رئیس حراست، معاون آم

 پژوهشی، معاون درمان

o رئیس کمیته: رئیس بیمارستان 

o دبیر کمیته: مدیر بیمارستان 

o رابط تحول اداری بیمارستان نظام پیشنهادها سامانه راهبر : 

 شرح وظایف:

o عمومی و تخصصی سالیانه و اعالم آن به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها قبل از پایان های ها و اولویتبررسی چالش

 سال

o های ساالنه عمومی دانشگاه و تخصصی مرتبط جهت ارائه پیشنهادها با رویکرد پژوهشی و ثبت اعالم رسمی اولویت

  HSRدر 

o  توسط راهبر سامانه راهنمایی پیشنهاد دهندگان جهت ثبت پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادها 

o  بیمارستانبررسی و کارشناسی دقیق پیشنهادهای ارائه شده در حوزه  

o ارزیابی پیشنهادها و تعیین نمره ارزیابی پیشنهاد، با توجه به جدول امتیازات پیشنهادها 
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o ارسال پیشنهادهای برگزیده در فاز اول به دبیرخانه اصلی کمیته 

o شنهادهای پذیرفته شده در سطح تعیین شده پس از ابالغ دبیرخانه اصلی ریزی و صدور مجوز اجرایی پیبرنامه

 کمیته

o پس از ابالغ دبیرخانه اصلی کمیته نظارت بر اجرای پیشنهادهای مصوب شده 

o های مدیریتی )مرتبط با نظام پیشنهادها( و دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادهاپیگیری مصوبات کمیته ساختار و فناوری 

o پیشنهادها الزحمهبرای پرداخت پاداش و حقریزی برنامه 

o تهیه و ارسال گزارش عملکرد در خصوص نظام پیشنهادها به صورت فصلی به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها 

o های خالقانه کارکناناندیشی جهت جذب ایدهیاب و برگزاری جلسات همهای مسئلهتشکیل تیم 

o ها در راستای تحقق بهبود مستمر سازمانحلو یادگیری و بکارگیری راه یابیاستفاده از مشاورین تخصصی در عارضه 

o   انتشار نتایج حاصل از اجرای پیشنهادها در قالب کتاب، مقاله و ... جهت حمایت از پیشنهاددهندگان و ترویج نظام

 پیشنهادها

o دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادهاهای مدیریت مشارکتی به سازی نظامکارهای مناسب و خالقانه جهت فرهنگارائه راه 

o های ابالغی )درج شده در فصل پنجم دستورالعمل( و ارسال بار( با توجه به شاخصماه یک 6)هر  انجام خودارزیابی

 گزارش نتایج به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها

o  بار(ماه یک 2زمان تشکیل جلسات کمیته جهت بررسی پیشنهادها )هر 

 

 مدیر شبکه/بهداشت با حضور رئیس مرکز اسان مسئولجلسات مشترک کارشن: 

o کارشناسان مسئول ستادی ،رئیس/ مدیر معاون ،اعضا: رئیس مرکز بهداشت/ مدیر شبکه 

o مدیر شبکه /رئیس کمیته: رئیس مرکز  

o معاون رئیس مرکز بهداشت/ معاون مدیر شبکهکمیته دبیر :  

o  بهداشت/ شبکه مرکزراهبر سامانه نظام پیشنهادها: رابط تحول اداری  

 شرح وظایف:

o های عمومی و تخصصی سالیانه و اعالم آن به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها قبل ها و اولویتبررسی چالش

 از پایان سال

o های ساالنه عمومی دانشگاه و تخصصی مرتبط جهت ارائه پیشنهادها با رویکرد پژوهشی اعالم رسمی اولویت

  HSRو ثبت در 
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o  راهنمایی پیشنهاد دهندگان جهت ثبت پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادها توسط راهبر سامانه 

o  مرکز بهداشت/ شبکهبررسی و کارشناسی دقیق پیشنهادهای ارائه شده در حوزه  

o ارزیابی پیشنهادها و تعیین نمره ارزیابی پیشنهاد، با توجه به جدول امتیازات پیشنهادها 

o رگزیده در فاز اول به دبیرخانه اصلی کمیتهارسال پیشنهادهای ب 

o ریزی و صدور مجوز اجرایی پیشنهادهای پذیرفته شده در سطح تعیین شده پس از ابالغ دبیرخانه برنامه

 اصلی کمیته

o پس از ابالغ دبیرخانه اصلی کمیته نظارت بر اجرای پیشنهادهای مصوب شده 

o یتی )مرتبط با نظام پیشنهادها( و دبیرخانه اصلی نظام های مدیرپیگیری مصوبات کمیته ساختار و فناوری

 پیشنهادها

o پیشنهادها الزحمهریزی برای پرداخت پاداش و حقبرنامه 

o تهیه و ارسال گزارش عملکرد در خصوص نظام پیشنهادها به صورت فصلی به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها 

o های خالقانه کارکنانی جهت جذب ایدهاندیشیاب و برگزاری جلسات همهای مسئلهتشکیل تیم 

o ها در راستای تحقق بهبود مستمر حلیابی و یادگیری و بکارگیری راهاستفاده از مشاورین تخصصی در عارضه

 سازمان

o  انتشار نتایج حاصل از اجرای پیشنهادها در قالب کتاب، مقاله و ... جهت حمایت از پیشنهاددهندگان و ترویج

 نظام  پیشنهادها

o های مدیریت مشارکتی به دبیرخانه اصلی نظام سازی نظامکارهای مناسب و خالقانه جهت فرهنگائه راهار

 پیشنهادها

o های ابالغی )درج شده در فصل پنجم دستورالعمل( بار( با توجه به شاخصماه یک 6)هر  انجام خودارزیابی

 و ارسال گزارش نتایج به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها

o بار(ماه یک 2شکیل جلسات کمیته جهت بررسی پیشنهادها )هر زمان ت 
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 :سوم فصل
 پیشنهاد   اهیینهزم نحوه و 
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 شرایط ارائه پیشنهاد:

، دقت و ارج بینینکتهبین کارکنان و دانشگاه و باال بردن حس کنجکاوی، ابداع،  سازمانی منظور ایجاد روحیه همکاری و تعلق به

ساده یا کوچک باشند، صمیمانه  ،، الزم است به پیشنهادهای کارکنان، هر اندازه هم که در مراحل نخستکرامت انسانی بهنهادن 

خالقیت و حس تعلق آید. تا به تدریج در کارکنان حس  عمل بهارج نهاده شود و از پیشنهاد دهندگان به طرق مختلف قدردانی 

  فراهم شود.اعتالی دانشگاه  موجب و تقویت در کارکنانروحیه همکاری نهایت و در  و نهادینه گردد

 

 باشد:دانشگاه به ترتیب ذیل می پیشنهادهایشرایط ارائه پیشنهاد در نظام 

o  در موجود باشد را با توجه به ضوابط هرگونه پیشنهادی که در دامنه کاری سازمان می توانندمیکلیه کارکنان دانشگاه

 یا گروهی ارائه کنند.، به صورت فردی و دستورالعمل

اده کارکنان، بازنشستگان، مراکز علمی و... نیز ، خانورجوعاربابنظیر  تبصره: سایر افرادی که به نحوی با دانشگاه ارتباط دارند

 ارائه کنند.دستورالعمل توانند پیشنهادهای خود را در چهارچوب این می

o و محسوس روی نتایج کاری دانشگاه  غیرمستقیمده، اما به صورت چنانچه پیشنهاد در رابطه مستقیم با کار دانشگاه نبو

 اثر داشته باشد، پیشنهاد مذکور قابل بررسی است.

o از طریق سامانه نظام سطح کل دانشگاه یا سطح واحد بسته به گستره اجرایی آن در  پیشنهاد خود را ،پیشنهاددهنده

 .نمایدمیپیشنهادها ثبت 

o  ای خاص از دانشگاه و یا کل سازمان باشد.فرآیندهای کاری فردی، یا مجموعهدر مورد بهبود  تواندمیپیشنهاد 

o باشد. دهندهپیشنهادعمدتاً مربوط به کار شخص و یا گروه  پیشنهادهاشود که توصیه می 

o  جدید پیشنهادهای ارائه شده قبلی باشد، پیشنهاد مذکور به عنوان پیشنهاد  کنندهتکمیلچنانچه پیشنهادی

 و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شدهپذیرفته

o  کمیته راهبری توسعه خود را پس از اجرای موضوع پیشنهاد بدون هماهنگی دبیرخانه  پیشنهادهایبه افرادی که

 گردد.پرداخت نمی الزحمهحقارائه نمایند، مدیریت بیمارستان/دانشکده/ شبکه بهداشت و درمان 

o کمیته دی فوریت داشته باشد و فرصت کافی برای طی زمان ثبت و بررسی پیشنهاد در در صورتی که اجرای پیشنها

با هماهنگی مدیر  تواندمی دهندهپیشنهادنباشد، راهبری توسعه مدیریت بیمارستان/دانشکده/ شبکه بهداشت و درمان 

را همراه گزارش اجرای آن به ، پیشنهاد الزحمهحقمربوطه پیشنهاد را اجرا نموده و جهت مراحل تعیین ارزیابی و 

 دبیرخانه ارسال نماید.

o  نظام پیشنهادها ارائه شود.تحت وب  افزارنرمپیشنهادها باید از طریق 
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o  دیگر پیشنهاد ارائه نماید با فرد یا افرادی  واحدهایدر مورد  خواهدمی پیشنهاددهندهدر صورتی که  گرددمیتوصیه

ارائه دهند و  را  به صورت گروهی پیشنهادپس از تعامالت مثبت،  ،که باید در آن قسمت پیشنهاد را اجرا نمایند

 به صورت گروهی آن را اجرا نمایند. المقدورحتی

o نماید خودش هم مجری پیشنهاد ئه میپیشنهاد ارا خود واحددر مورد  پیشنهاددهنده کهدرصورتیگردد توصیه می

 باشد.

o  یا فرد دیگری بوده باشد که عدم اجرای آن تا زمان ارائه پیشنهاد مورد  پیشنهاددهندهاگر پیشنهادی شرح وظیفه

ارتباط با  علت به الزحمهحقپیگیری مسئولین قرار نگرفته، به عنوان پیشنهاد تلقی گردیده و مشمول حذف یا کاهش 

 ذکر شده باشد. پیشنهاددهندهوظایف شغلی نخواهد شد، حتی اگر در شرح شغل 

o  نفر تجاوز نماید، مگر در موارد ضروری با تصویب کمیته  4تعداد همکاران اصلی برای هر پیشنهاد مصوب نباید از

 تخصصی

o  :شرط الزم برای پذیرش یک یشنهاد باشد. عنوان پیشنهاد باید بطور واضح، روشن، دقیق و و مرتبط با متن پنکته مهم

پیشنهاد، تکمیل بودن فیلدهای اطالعاتی معین شده در سامانه و ارائه شواهد و مستندات تکمیلی است. در صورت 

 گردد.ناقص بودن اطالعات ارائه شده در پیشنهاد، موضوع ذکر شده صرفاً به عنوان ایده تلقی می

 

 محورهای پیشنهاد:

از تغییری در وضع موجود که متضمن فایده و مزیتی باشد. این فایده و مزیت، ممکن  است عبارتیک پیشنهاد به طور کلی 

دارای تعلق سازمانی قدردانی از فرد یا افرادی که  .باشد است جزئی و محدود به یک واحد، یا کلی و قابل اجرا در سطح دانشگاه

یک پیشنهاد ممکن است مزایای اجرایی باشند، امری ضروری است. بوده و عالقمند به مشارکت در جهت  اعتالی سازمان می

کمی قابل توجه نداشته و آثار و نتایج کیفی از قبیل بهسازی محیط یا ایجاد روحیه یا کمک به تفاهم بیشتر میان کارکنان و 

قابل  هاییبینیپیشممکن است مزایای اجرای یک پیشنهاد به صورت کمی قابل محاسبه دقیق یا با . باشدمانند آن را دارا 

پیشنهاد خود را توجیه و هدف و فایده اجرای  بایدمیاست که  پیشنهاددهندهدر مرحله نخست، این  هرحال بهتخمین باشد و 

های پیشنهاد آگاهی داشته و اندیشه سازنده و تفکر خالق خود را در کلی در زمینه طوربهآن را ذکر کند. برای آنکه کارکنان 

برای  توانمیهای ذیل را و ارزیابی در میان باشد، زمینه های مختلف بکار گیرند و در عین حال، معیاری برای بررسیزمینه

 دودیتی برای ارائه پیشنهاد باشند:ها محاین زمینه آنکهبیبرشمرد،  پیشنهاددهی
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o و استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات  هاهزینهثری را برای کاهش کلی ؤم هایراههر پیشنهادی که : جوییصرفه

 ارائه نماید و افزایش درآمد واحدها را به همراه داشته باشد.

o  ادغام وظایف موازی یا مشابه ،انجام کار هایروشو  هاادی که اصالح فرآینده: هر پیشنهاروشاصالح و بهبود، 

ها و )مانند اصالح بخشنامهداشته باشد رآیی و اثربخشی دربراصالح و تسریع مراحل انجام کار را جهت افزایش کا

 ها(العملتوردس

o مدیریتی و استخدامی  هاینظامپیشنهادهایی که موجب اصالح ساختارهای تشکیالتی، اصالح  :ساختار اصالح

  .دگردمیمنطقی شدن اندازه سازمان  و منجر به گرددمی

o آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی 

o مکانیزه فعلی را بهبود  هایفعالیتهر پیشنهادی که تمام یا قسمتی از کار را مکانیزه نموده و یا : مکانیزه کردن

 را به اطالعات مورد نیاز از طریق تجهیزات ماشینی میسر سازد. تریآسانو  ترسریعبخشد و یا اینکه دسترسی 

o و  : هر پیشنهادی که آرایش و نحوه استقرار کارکنان، تجهیزات و تأسیسات را بهبود بخشیدهحیط کاربهسازی م

قابل قبول، موجبات جذابیت محیط و افزایش  هایهزینه موجب استفاده بهینه از فضای موجود گردد و یا بدون

 روحیه کارکنان را فراهم نماید.

o  افزایش ، رفاهی کارکنان بهبود امور، کارآفرینی، حوادثکاهش ، ایمنیافزایش ، وریبهرهبهبود کیفیت و افزایش

 دیگر موارد قابل اشاره است. بهبود روابط انسانی ش و افزایش انگیز، رجوعاربابرضایت 

o یابی سازمانی به معیارهای پیشنهادی ساالنه که ار طریق فراخوان و بر اساس نتایج حاصل از نیازسنجی و عارضه

 نفعان خواهد رسید.ذی اطالع عمومی
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 پیشنهادهای امتیازآور: هایویژگی

o کامل بودن اطالعات پیشنهاد 

o (صالح و ارتقاء فرآیند موجود باشددر راستای ا ارتباط با وظایف شغلی )هر پیشنهادی که 

o بهبود کیفیت و کمیت خدمات 

o  هانامهآئیناصالح مقررات و 

o گروهی بودن پیشنهاد 

o خالقیت و نوآوری 

o  رجوعاربابرضایت 

o  در موارد و منابع دیگر جوییصرفهبهبود ایمنی کار و 

o کارها ارائه گزارش جدید برای بهبود انجام کار، ساده کردن کار، ایجاد شوق و نشاط در کارکنان و جلوگیری از موازی

 ... وری وارتقاء بهره
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 :چهارم فصل
 یشنهاداهپ    رپداخت رد نظامارزیابی و 
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 :در نظام پیشنهادهاارزیابی 

پاداش نقدی در  .وری استمعنوی، یکی از عوامل ایجاد انگیزشی در راستای ایجاد خالقیت سازمانی و ارتقاء بهرهتشویق مادی و 

 سازی فرهنگ مدیریتی مشارکتی کمک خواهد کرد.طول زمان به نهادینه

  :شوندمیدسته تقسیم  2، به کندمیاساس نوع منافعی که برای دانشگاه ایجاد  ها برپیشنهاد

هدف اصلی این پیشنهادها  باشد.دستاورد حاصل از اجرای این نوع پیشنهادها قابل محاسبه ریالی نمی :کیفی پیشنهادهای -1

   نفعان است.ایجاد محیطی مطلوب و افزایش رضایت ذی

 .باشدمیحاصل از اجرای این گونه پیشنهادها به صورت ریالی قابل محاسبه  جوییصرفه پیشنهادهای کمی: -2

 

 : مراحل ارزیابی

 گردد:به صورت ذیل انجام میو کمیته خبرگی دانشگاه های تخصصی مراحل ارزیابی پیشنهاد توسط کمیته

، پیشنهادهای اخذ شده از سامانه را مورد تخصصی کمیته، باید قبل از شروع ارزیابی پیشنهادها در هبر نظام پیشنهادهارا الف(

ه باید دبیر کمیته مربوط اقدام نماید.  2و  1 هایمطابق فرمبه شیوه الکترونیکی بررسی اولیه قرارداده و نسبت به تهیه گزارش 

 .نمایداقدام  نسبت به تایید گزارش

برای اعضای  را دبیر کمیته تایید شده توسطاست گزارش  موظف راهبر، تخصصی یک هفته قبل از برگزاری کمیتهحداقل ب( 

 کمیته ارسال نماید.

، حداکثر ظرف یک هفته نتایج به دبیرخانه نظام پیشنهادهای تخصصییید و تصویب پیشنهادهای برتر در کمیته پس از تأج( 

 گردد.دانشگاه، ارسال می

های تخصصی، حداقل یک بندی گزارشات ارسالی از کمیتهاز جمعد( راهبر سامانه نظام پیشنهادهای دانشگاه، موظف است پس 

 هفته قبل از برگزاری کمیته خبرگی نسبت به ارسال آنها در فضای داوری اعضا اقدام نماید.

به واحدهای دانشگاه در جلسات ه( پیشنهادهای نهایی شده در کمیته خبرگی دانشگاه، جهت تصویب و ابالغ اجرایی کردن آنها 

 های مدیریتی در اختیار دبیرخانه کمیته قرار خواهند گرفت.میته ساختار و فناوریفصلی ک
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 :ارزیابی و امتیازدهی پیشنهادها

 
 ی و امتیازدهی به پیشنهادهاارزیاب: 1جدول شماره 

 امتیاز توضیحات عوامل ارزیابی ردیف

 10 ارائه گردد. منطقی و سیستماتیک صورت بهکافی باید توضیحات و مستندات  چگونگی تهیه و ارائه پیشنهاد 1

 20 از الزامات یک پیشنهاد است.، کامل و عملی درستارائه راهکارهای  ی پیشنهادیقابلیت اجرا 2

3 

 

نفر  4و تا سقف بیش از یک نفر  پیشنهاددهندگانگروهی حالتی است که  گروهی بودن پیشنهاد

 .ترکیب شغل آنان استهستند و ترکیب موضوع پیشنهاد متناسب با 

10 

ارتباط پیشنهاد با کار  4

 پیشنهاددهنده

باشد یا  پیشنهاددهندهدر ارتباط مستقیم با کار و شغل  تواندمیپیشنهاد 

 نفع مستقیم آن باشد.پیشنهاددهنده ذی

10 

با موضوعات ارتباط پیشنهاد  5

 بذر() فراخوان

 10 .باشدعات فراخوان ساالنه در راستای تحقق موضوموضوع پیشنهاد 

سود یا بهبود ایجاد شده در نتیجه اجرای  افزایشمیزان کاهش هزینه، حدود  میزان تأثیر پیشنهاد بینیپیش 6

 قابلیت پیش بینی داشته باشد. پیشنهاد

20 

 20 .در ارتباط با سایر واحدها نیز قابل اجرا باشد تواندمیپیشنهاد  دامنه شمول 7

 100 جمع امتیازاتجمع  8

 

 
 چگونگی تهیه و ارائه پیشنهاد :2جدول شماره 

 ج وضعیت ب وضعیت الف وضعیت

ت الزم بوده و توضیحات پیشنهاد دارای مستندا

 .باشدمی، منطقی و سیستماتیک ارائه شده

شده تا  ارائهمستندات و توضیحات 

 .باشدمیحدودی پراکنده و ناقص 

دارای مستندات و توضیحات  پیشنهاد

 .باشدنمیالزم 

 امتیاز 1 امتیاز 5 امتیاز 10

 

 
 : قابلیت اجرایی3جدول شماره 

 امتیاز حداکثر شرح وضعیت وضعیت

 20 .اجراست قابل و درست کامالً پیشنهاددهنده توسط شده ارائه اجرایی راهکار الف

 10 .دارد جزئی، نیاز به اصالح یا تکمیل پیشنهاددهندهشده توسط  ارائهاهکار اجرایی ر ب

 5 .نیاز به اصالح و تکمیل اساسی دارد پیشنهاددهندهشده توسط  ارائهراهکار اجرایی  ج

 

 

 نوع پیشنهاد از نظر فردی یا گروهی بودن: 4جدول شماره 

 ب وضعیت الف وضعیت

متناسب  ،افراد گروه هایتخصصبیش از یک نفرند و  پیشنهاددهندگانیعنی  ؛پیشنهاد گروهی است

 .با حوزه مربوط به پیشنهاد است

 .پیشنهاد فردی است

 امتیاز 5 امتیاز 10
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 پیشنهاددهندهارتباط پیشنهاد با کار : 5جدول شماره 

 ب وضعیت الف وضعیت

یا  یا واحد کاری وی است پیشنهاددهندهپیشنهاد مربوط به کار 

 نفع مستقیم واحد مربوطه است.پیشنهاددهنده ذی

 .پیشنهاد مربوط به کار سایر واحدهای سازمان است

 امتیاز 5 امتیاز 10

 

 
 )بذر(موضوعات فراخوانارتباط پیشنهاد با : 6 جدول شماره

 ب وضعیت الف وضعیت

عات ینه ساز یا در راستای تحقق موضوپیشنهاد زمموضوع   کامال منطبق با فراخوان اعالمی ساالنه است. پیشنهادموضوع 

 فراخوان ساالنه است.

 امتیاز 5 امتیاز 10

 

 

 میزان تأثیر پیشنهاد بینیپیش :7دول شماره ج

ضوع پیشنهاد و مبنای تعیین مو

 امتیاز

 ه وضعیت د وضعیت ج وضعیت ب وضعیت الف وضعیت

برآورد اولیه تاثیر پیشنهادهای کمی 

اعضای کمیته و کیفی با نظر 

 تخصصی یا خبرگی

 

 با تأثیر خیلی زیاد

 

 با تأثیر زیاد

 

 ا تأثیر متوسطب

 

 با تأثیر کم

 

 کم با تأثیر خیلی

 امتیاز 0 امتیاز 5 امتیاز 10 امتیاز 15 امتیاز 20 امتیاز

 

 

 دامنه شمول در سایر واحدها: 8جدول شماره

 ج ب الف وضعیت

واحدها  زیادی ازدر تعداد  ز نظر اجرا در واحدهاا

 .است اجرا قابل

 دودی از واحدهاحتعداد مدر 

 .است اجرا قابل

صرفاً در همان واحد پیشنهاددهنده 

 قابلیت اجرایی دارد.

 امتیاز 5 امتیاز 10 امتیاز 20 امتیاز
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 نحوه پرداخت در نظام پیشنهادها:

به ازای فکر کردن و پیشنهاد  ،است. برای جبران خدمت کارکنانپرداخت پاداش در نظام پیشنهادها از اهمیت خاصی برخوردار 

های تشویقی، ضمن ارج نهادن به کرامت انسانی کارکنان، فرهنگ این نوع پرداختدادن نیز بایستی پاداش مناسب پرداخت شود. 

واهد گرفت. این عامل اثر مدیریت مشارکتی را در سازمان نهادینه کرده و ارتقاء سازمان برای آنان در الویت اصلی قرار خ

 برانگیزاننده و ترغیبی در مورد سایر کارکنان نیز خواهد داشت.

 

  :)پرداخت پاداش(انگیزش 

o دمتناسب با پیشنهاد باش. 

o پرداخت شود موقع بهو پاداش های مادی و معنوی توام استفاده شود پاداش. 

o ددر حضور دیگران پرداخت شو المقدورحتی. 

o  م استفاده شودأمادی و معنوی تو هایپاداشاز. 

o  مشخص باشد پیشنهاددهندهنحوه محاسبه پاداش برای. 

o  شود رسانیاطالعمستمر  طوربه هاپاداشپرداخت.  

o ها در نظام پیشنهادها و پرونده افراد ثبت و ضبط شودسوابق پاداش. 

 

 :گرددمی( تعیین و به شرح زیر پرداخت 9بر طبق جدول تعیین پاداش پیشنهاد )جدول شماره  هاپاداش

 

 پیشنهادها تعیین پاداش: 9جدول شماره 

 (c) ضریب ریالی (B)ضریب  (A)دامنه امتیاز 

= A*B*C پاداش 
50-64 2/0 

000/100 65-79 3/0 

80-100 5/0 

 

 
طبق نظر و مصوبه کمیته ساختار و بوده و این ضریب هر ساله  1397( مربوط به سال 000/100ضریب ریالی فعلی ) تبصره:

 های مدیریتی قابل تغییر است.فناوری
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 چگونگی پرداخت پاداش:

های مدیریتی به شرح ذیل قابل پاداش پیشنهاددهنده پس از تصویب نهایی و ابالغ اجرایی توسط کمیته ساختار و فناوری

 پرداخت است:

 راهبر نظام پیشنهادها و ارائه آن به کمیته تخصصی مربوطه  پس از اجرا و تکمیل فرم گزارش اجرای پیشنهاد توسط

تاثیر پیشنهاد قطعی میزان  عیین)کمیته راهبری توسعه مدیریت دانشکده/بیمارستان(، نسبت به مشخص کردن و ت

 شود.)محاسبه ریالی( اقدام می

 تعیین و به تصویب کمیته  ،ادمیزان تأثیر پیشنه 2/0- 5/0میزان پاداش برابر  ،با توجه به مصوبه کمیته تخصصی

  رسد.می

 باشد.نامه میدبیر کمیته موظف به پیگیری و اقدام در خصوص پرداخت پاداش تا سقف تعیین شده در تفاهم 

  پس از تایید فرم گزارش اجرای پیشنهاد و پرداخت نقدی پاداش توسط کمیته تخصصی، دبیرخانه نظام پیشنهادهای

شبکه راهبران نظام پیشنهادها و با برقراری تعامالت مثبت، نسبت به پایش فصلی دانشگاه موظف است از طریق 

های مدیریتی و نیز شورای چگونگی اجرای پیشنهادها اقدام نماید و نتایج آن را در اختیار کمیته ساختار و فناوری

 راهبری توسعه مدیریت دانشگاه، قرار دهد.

 و در ستاد دانشگاه به  ینقدی، تقدیرنامه به امضای رئیس کمیته تخصص به پیشنهادهای اجرایی شده عالوه بر پاداش

 گیرد.های مدیریتی با درج در پرونده پرسنلی تعلق میامضای دبیر کمیته ساختار و فناوری

 تبصره:

پس را  پاداش پیشنهاددهنده %40واحد موظف است  ،در خصوص پیشنهادهای کمیجویی ه صرفهکمیت با توجه به مصوبات

باقیمانده( پس از اجرا و تکمیل فرم گزارش اجرا توسط  %60) ؛تعیین شده در تفاهم نامه پرداخت نمایددر سقف  از تصویب

 کمیته تخصصی قابلیت پرداخت را دارد. دبیرراهبر سیستم و پس از تصویب 
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 ها:برترین

های مدیریتی بندی نتایج در دبیرخانه نظام پیشنهادهای دانشگاه و ارائه گزارش به کمیته ساختار و فناوری: پس از جمعهابرترین

 آید.تقدیر به عمل می 10پیشنهاد برتر در هر سال به شرح جدول شماره  3به 

 

 هابرترین :10جدول شماره 

 جایزه یا تشویق مادی معادل مقطع زمانی شاخص موضوع

 پیشنهاد مصوب برتر

 کمی/کیفی
 ساالنه باالترین امتیاز

رئیس شورای راهبری توسعه مدیریت یا با امضای  تقدیرنامه

 ریال 000/000/5+ کارت هدیه معادل دبیر شورا 

 

 :)کمی و کیفی( پیشنهادهای برای غیرنقدی هایالزحمهحقانواع 

کمیته ساختار و نقدی، دبیر  هایالزحمهحقنقدی یا به جای  هایالزحمهحقنقدی یا قسمتی از  هایالزحمهحقعالوه بر 

تواند یکی از انواع میکمیته راهبری توسعه مدیریت بیمارستان/دانشکده/ شبکه بهداشت و درمان، رئیس مدیریتی یا  هایفناوری

 ،مدیریتی هایفناوریکمیته ساختار و به شنهاد، محاسبه شده پینهایی با توجه به میزان تاثیر نقدی زیر را غیر هایالزحمهحق

 :دانشگاه به اجرا درآوردراهبری توسعه مدیریت  شورایمدیریتی یا  هایفناوریکمیته ساختار و  تاییدپس از  و پیشنهاد

 معرفی به عنوان کارکنان نمونه 

 های مطالعاتی و آموزشیایجاد فرصت 

 ارتقاء شغلی 

  کتبی هایتشویقاعمال 

  تشویقیمرخصی 

 اعزام به سفرهای داخلی و خارجی )زیارتی، سیاحتی، کارشناسی( فردی و خانوادگی 

  خانگیلوازماهداء 

 های علمی و مذهبیاهداء کتاب 

 اعزام فرزندان کارکنان به اردوهای آموزشی تفریحی 

 سایر موارد 
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 اعضای کمیته تخصصی:حق حضور 

در ضریب هر عضو هیات علمی در هر جلسه براساس حاصلضرب تعداد پیشنهاد بررسی شده  ،مبلغ پرداختی بابت حق حضور

 باشد.میریال  000/100اعضای غیر هیات علمی برابر با  برایرقم که این ، گرددریال محاسبه می 000/200

 

 :پیشنهاددهنده الزحمهحقنحوه پرداخت 

 .گرددمیپرداخت  پس از کسر مالیات نامهآئینموجود در این  هایالزحمهحقپرداخت : کلیه 1تبصره 

 باشد.های تعیین شده حداکثر تا یکسال پس از مشخص شدن میزان تاثیر پیشنهاد الزامی میالزحمهحقپرداخت : 2تبصره 

 م پیشنهادهای دانشگاهبندی پیشنهادهای دریافتی از دبیرخانه نظاپس از جمعمدیریتی  هایفناوریکمیته ساختار و : 3 تبصره

 های تعیین شده در پیشنهادها را تغییر دهد.تواند هر زمان صالح بداند کلیه سقفمی

 

 :راهبر نظام پیشنهادها و کارشناسان دبیرخانه نظام پیشنهادهای دانشگاه الزحمهحق

واحد مربوطه به شرح زیر با توجه  های تخصصی پس از ارزیابی و پایش چگونگی عملکرد راهبر نظام پیشنهادهایدبیران کمیته

 توانند از سوی رئیس کمیته نسبت به پرداخت ساالنه اقدام نمایند.به اختیارات تفویضی می

 
 راهبران نظام پیشنهادهاشیوه پرداخت پاداش به : 11جدول شماره 

 امتیاز موضوع

 امتیاز 3-1 پیشنهاددرجه تخصصی 

 امتیاز 3-0 سرعت انجام کارشناسی

 امتیاز 4-0 گیریتصمیمبرای  و ارائه تحلیل صحیح کفایت مطلب

 .گرددمیریال پرداخت  000/50مبلغ  ،به ازاء هر امتیاز

 
 

 صرفه جویی ساالنه حاصل از  %20های اجرایی پیشنهادها از سقف در صورتی که مجموع پرداختی بابت پاداش و هزینه تبصره:

 های اجرایی به تناسب کسر خواهد شد.های مذکور پس از کسر هزینهپرداختپیشنهاد بیشتر باشد، کلیه اجرای 
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 جوایز ویژه ساالنه:

تعیین و به شرح  ایویژههر سال جوایز  تواندمی، کارگروه تخصصی برای تقدیر بیشتر و ایجاد تحرک و خالقیت الزم در کارکنان

 :نمایدبه حائزین شرایط ذیل اهداء می شودمیکه به همین مناسبت تشکیل  پیشنهادهازیر در جشنواره نظام 

o  (را دریافت کرده باشد )اعم از کیفی و کمی الزحمهحقپیشنهاد یا مجموع پیشنهادهای فردی یا گروهی که بیشترین 

o های مصوب را داشته باشدپیشنهاد دهنده یا گروهی که بیشترین تعداد پیشنهاد. 

o تصویب  هاآن %10 حداقلیا گروهی که بیشترین تعداد پیشنهادهای ارائه شده را داشته باشد )به شرطی که  پیشنهاددهنده

 شده باشد(

o  ها دریافت کرده همکاری در اجرای پیشنهاد الزحمهحقبهترین همکاری فردی یا گروهی در اجرای پیشنهادها که بیشترین

 باشد.

o  وب در سال از آن واحد اخذ شده باشد.که بیشترین نفر پیشنهاد مصواحد بهترین 

    

 دهای مصوب واحد در سالتعداد پیشنها                                       

 ...........................................................................  =  نفر پیشنهاد مصوب در سال

 تعداد نفرات واحد                                         
 

 گیرد.به هر نفر یا گروه بیش از یک جایزه ویژه در سال تعلق نمی: 1 تبصره

 باشد.می سالهیکارزیابی برای دوره  مالک: 2تبصره 

، مصاحبه جاز طریق در اندشدهنسبت به معرفی نفرات برتر جشنواره نظام پیشنهادها که به عنوان نفرات ممتاز شناخته : 3تبصره 

 .گرددمیعکس و مشخصات کامل آنان در تابلو اعالنات یا نشریه دانشگاه و یا نشریات کشور اقدام ، بیوگرافی

مدیریتی  هایدبیرخانه کمیته ساختار و فناوری، اع مطرح گردددر صورتی که طرح پیشنهادی به عنوان یک اختر :4تبصره 

 موظف است همکاری الزم جهت ثبت آن در مراکز قانونی کشور انجام دهد.

و... به عهده دبیرخانه نظام پیشنهادها  معتبر نظیر خوارزمی هایجشنوارهپیگیری ارائه پیشنهادهای منتخب به  :5 تبصره

 تعلق خواهد داشت. پیشنهاددهندگانو جوایز حاصل از ارائه این پیشنهادها به  باشدمی

 .گردندمیبهترین پیشنهادها جهت شرکت در مسابقات ملی پیشنهادها )در صورت برگزاری( معرفی  :6 تبصره
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 اجرای پیشنهاد:

باشد.  واحدهایی که به عنوان  میکمیته تخصصی مرتبط   دبیر وظیفه اجرا یا انجام اقدامات الزم برای اجرای پیشنهاد، به عهده  

  نظام پیشنهادها    راهبربه گزارش آن را موظفند پیشنهادهای مذکور را در زمان مقرر اجرا نموده و  شوند؛  مسئول اجرا تعیین می 

 ارائه دهند. ی دانشگاهو یا دبیرخانه نظام پیشنهادها

o داده شود در اولین جلسه مربوطه  هاآنشود و الزم باشد که تغییراتی در  اجرای برخی از پیشنهادها با مشکل روبرو اگر

 به عمل خواهد آمد. گیریتصمیمو  کارگروه تخصصی، بررسی

o  تخصصی به مورد اجرا گذارده شود.کمیته پیشنهاد باید حداکثر ظرف مدت تعیین شده از طرف 

o  باید   باشد میو زمینه اجرای آن پیشنهاد مربوط به کار خودشان    شود میداده  هاگروهکه توسط افراد یا   پیشنهادهایی

 توسط واحد اجرایی مربوطه و همان گروه اجرا گردد.

o دهی خواهد داشــت. همچنین ی اعالم شــده تحت پیگیری و گزارشیدبیر کمیته، اجرای پیشــنهاد را از مســئول اجرا

شنهادها امر اجرای به موقع این پی    صلی نظام پی سط کمیته      دبیرخانه ا شنهاد تو صحت اظهار اجرای پی های شنهادها و 

شته و گزارش      صی را تحت کنترل دا ص سات مدیریتی و      تخ شگاه، در جل شد دان های آن را عالوه بر ارائه به مدیران ار

 همچنین شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه ارائه خواهند نمود.

 

صره   شنهادی قابل اجرا بوده ولی ب چ :1تب شرایطی فعلی  نانچه پی شده به    اجرا بهه دالیلی نتوان آن را در  شنهاد یاد  درآورد، پی

شرایط و رفع   نو با آماده شد  شود می)باز( ثبت  "پیشنهادهای مفتوح "در فرم مخصوصی بنام    پیشنهاددهنده نام فرد یا گروه 

شنهاد،      ضی معمول خواهد گردید. در این موارد پس از اجرای پی سبت به اجرای آن اقدام مقت کامل پرداخت  الزحمهحقموانع ن

 .خواهد شد

 

 :همکاران اجرایی

ی مطلوب پیشنهادها پیشنهادها و ایجاد انگیزه هر چه بیشتر برای اجرایاجرای به منظور جلب همکاری کارکنان در تسریع 

 :گرددمیپرداخت  الزحمهحقزیر  شرح بهثری داشته باشند، ؤتالش ممصوب، به کلیه کسانی که در اجرای آن 

  منحصر به پیشنهادهای مصوب است که پس از اجرای کامل محاسبه خواهد شد و چنانچه  الزحمهحقپرداخت این

که به تصویب و اجرای نهایی نرسد، به  طوریبهمتوقف گردد،  نشدهبینیپیشپیشنهادی در مسیر اجرا بر اثر بروز مشکالت 

 .شودنمیپرداخت  ایالزحمهحق گونههیچکسانی که در این زمینه فعالیتی داشته باشند، 
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  پس از تصویب نهایی پیشنهاد و اجرای  ؛نمایندمیانتخاب و شناسایی کارکنان که در اجرای پیشنهادهای مصوب همکاری

 گیرد:ربوطه به شرح ذیل انجام میآن توسط واحد م

توسط باالترین مقام اجرایی اسامی کارکنان ذینفع شروع فاز اجرایی پیشنهاد برای شناسایی کارکنان اجرایی همزمان با  الف:

 .گرددواحد مجری به دبیر کمیته تخصصی اعالم می

دبیر تخصصی )پذیرش و بررسی پیشنهادها( اسامی آن دسته از همکاران اجرایی که به تایید  هایکمیتهدر جلسات  ب:

اتخاذ ارائه یا تقدیرنامه با درج در پرونده  الزحمهحقرسیده باشد. مطرح و تصمیمات الزم در مورد پرداخت  کمیته تخصصی

 .گرددمی

اجرای هر یک از پیشنهادها  الزم است کهبل پرداخت است قا هاآنپس از اجرای  پیشنهاددهنده الزحمهحقچون  تبصره:

به دبیر نظام پیشنهادها  مربوطه کتباًدبیر کمیته تخصصی توسط  سریعاًدر دستور کار واحد قرار گیرد و پس از اجرا  سریعاً

 گردد. اعالم

 باشد.ر معاونت میالذکر در واحدهای ستادی بر عهده مدیران امور عمومی هانجام امور مربوط به تبصره فوق

 

 :همکاران اجرایی الزحمهحق

o به  متعلقالزحمه حق %50معادل در مجموع الزحمه قابل پرداخت به کل همکاران اجرایی حداکثر حق

پس از تصویب در کمیته تخصصی های انجام شده باشد که متناسب با فعالیتپیشنهاد مصوب می، پیشنهاددهنده

 مربوطه خواهد بود. تخصصیدستور دبیر کمیته و به 

 .باشدمیپرداخت شده به پیشنهاد مصوب  الزحمهحقاین مبلغ مازاد بر  :1 تبصره

o  باشدمی پیشنهاددهنده الزحمهحقمتناسب با پرداخت  الزحمهحقزمان پرداخت این. 

 درخواستخواهند شد که در اجرای پیشنهاد مصوب از آنان  الزحمهحقبدیهی است کسانی مشمول این  :2تبصره 

 و چشمگیری از خود بروز داده باشند. مؤثردر جریان اقدامات اجرایی تالش یا آمده باشد و  عمل بههمکاری 

 .گرددنمیهمکاران اجرایی پرداخت  الزحمهحقبرای کلیه پیشنهادها  لزوماً :3تبصره 

اجرایی بنا  الزحمهحقچنانچه همکاران اجرایی با نبوغ خود پیشنهاد اولیه را بهبود بخشند عالوه بر دریافت  :4 تبصره

 پیشنهاد نیز شریک خواهند بود. الزحمهحقدر  کمیته تخصصی و با ضریب مصوب شده به تشخیص

، همکاران اجرایی خود آن تیم هستند نمایندمی مربوط به زمینه کار خود را ثبت پیشنهادهایهایی که گروه :5تبصره 

 .کنندنمیدریافت  ایالزحمهحقو از این بابت 
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 منابع اعتباری نظام پیشنهادها:

توانند در تنظیم های اجرایی میقانون مدیریت خدمات کشوری، تمام دستگاه 20آئین نامه اجرایی ماده  5ماده  1براساس تبصره 

ها و درآمدهای پیشنهادهای جوییدرصد بودجه حاصل از محل صرفه 20رار نظام پیشنهادها، تا بودجه سالیانه برای استقرار و استم

 اجرا شده را هزینه نمایند.

های بودجه نظام پیشنهادها شامل تمام هزینه قانون مدیریت خدمات کشوری، 20نامه اجرایی ماده آئین 5ماده  2مطابق تبصره 

ها، های اجرا، جوایز برترینها، پاداشپرداختی به پیشنهاددهندگان و اعضای کمیته هایمربوط به این نظام، شامل پاداش

 باشد.رسانی و اداری میسازی، اطالعهای آموزش، فرهنگفعالیت

منافع حاصل از اجرای پیشنهادها )با استناد به  %20محل  حق الزحمه های نقدی و غیرنقدی مطابق مفاد این دستورالعمل و از

رئیس جمهور( قابل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  23/7/1390مورخ  35622/90/200بخشنامه شماره  3ماده  4بند 

رآمد اختصاصی پرداخت می باشد که در دانشگاه این بودجه مطابق دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی دانشگاه، از محل د

 تامین خواهد شد.نامه ساالنه تا سقف تفاهمواحد مربوطه 

 

 حفظ مالکیت معنوی پیشنهاددهنده:

 هایکمیتهو ثبت نظرات  هاآنپیشنهادها با قابلیت ثبت الکترونیک پیشنهاد و تهیه بانک اطالعات دقیق از  سامانه نظام پیشنهادها

 .کندمیپیگیری نتیجه پیشنهادها را فراهم  و یافتن پیشنهادهای تکراری تخصصی و قابلیت جستجوی پیشنهادها، امکان
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 :پنجم فصل

 یعملکرداهی شاخص
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 :های پرسنلی و مدیریتیارتباط با سایر نظام

توسط دبیر کمیته نظام پیشنهادها تهیه و پس از تأیید کمیته نظام  ساالنهگزارش تعداد پیشنهادهای ارائه شده کارشناس 

 .گرددمی ابالغپیشنهادها به مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی جهت پرونده پرسنلی کارکنان، 

کارکنان همچنین فرم ارتقای رتبه کارکنان و تعیین کارمند نمونه مورد استفاده قرار  ساالنهاین گزارش در فرم ارزیابی عملکرد 

 .خواهد گرفت

 :یعملکرد هایشاخص

 کاکنان پیشنهادهای دریافتی سرانه سالیانه 

 سرانه سالیانه پیشنهادهای مصوب کارکنان 

  پیشنهادهای اجرا شده کارکنانسالیانه سرانه 

  سالیانه( پیشنهادهانرخ مشارکت کارکنان در نظام( 

 هابه کل پیشنهادهای ذینفعان )به غیر از کارکنان( درصد پیشنهاد 

 درصد پیشنهادهای گروهی به کل پیشنهادها 

 ارشد و میانی(سازمان  درصد مدیران پیشنهاددهنده به کل مدیران( 

 اندیشی به کل پیشنهادهای کارکنانهای همدرصد پیشنهادهای تیم 

  به دریافتی سال تأخیر در بررسیدرصد پیشنهادهای 

 سالیانه( درصد پیشنهادهای تأخیر در اجراء به تصویب شده( 

 درصد پیشنهادهای درخواست بررسی مجدد به بررسی شده 

 سرانه ساعت آموزشهای برگزارشده در سال مرتبط با پیشنهادها 

 پاداش پیشنهادهای مصوب سالیانه میانگین 

  نظام پیشنهادهاسرانه ساالنه پاداش کارکنان از 

 سرانه ساالنه پاداش پیشنهاددهندگان از نظام پیشنهادها 

 درصد پیشنهادهای مربوط به فراخوان 

 درصد هزینه های صرف شده نظام پیشنهادها به صرفه جویی حاصل از پیشنهاد 

 )سرانه صرفه جویی پیشنهادها به کارکنان )ساالنه 

 سرانه صرفه جویی پیشنهادها به پیشنهاددهندگان 

 میانگین صرفه جویی پیشنهادها به تعداد پیشنهادها 
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 :ششم  فصل
 ضمائم
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 سمه تعالیب 
 (1فرم وضعیت پیشنهادها )

 

 

 

 ردیف:

 تاریخ ارائه: شماره پیشنهاد:

 نام پیشنهاد دهنده: عنوان پیشنهاد:

 واحد: فراخوان:

 ندارددارد                  مستندات:           یکیفکمی             تأثیر حاصل از اجراء:       

                                     ی        کاهش مواد مصرف    کاهش مصرف انرژی          بهبود فرآیند کاری       زمینه پیشنهاد:  

  تکریم ارباب رجوع        لعملها   اصالح و بهبود ضوابط و دستورا        سایر 

 

 انشگاه     در سطح کل د      در سطح حوزه خاصی از دانشگاه  در سطح واحد محل خدمت     نوع پیشنهاد: 

 

 چکیده پیشنهاد:

      

 مشکالت فعلی:

 

 راه حل مشکالت:

 

 مزایای پیشنهاد: )مقایسه دو روش(

 

 محاسبه سود و صرفه:
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 بسمه تعالی
 (2) فرم ارزیابی و امتیازدهی پیشنهادها

                                                                                                                  

 

 

 

 خانوادگی:و نام نام  

 
 محل درج امضاء:                                                                                                 

 

 

 

                        

 

  

 

 ردیف

 

عنوان 

 پیشنهاد

 

کد 

 پیشنهاد

 عوامل ارزیابی  و امتیازدهی

 

واحد 

 مجری

چگونگی 

تهیه و 

ارائه 

 پیشنهاد

قابلیت 

ی یاجرا

 پیشنهاد

گروهی 

بودن 

 پیشنهاد

ارتباط 

پیشنهاد 

با کار 

پیشنهاد 

 دهنده

ارتباط 

پیشنهاد با 

موضوعات 

فراخوان 

 )بذر(

پیش 

بینی 

میزان 

تأثیر 

 پیشنهاد

 

دامنه 

 شمول

 

 مجموع

10 20 10 10 10 20 20 100 

1            

2            

3            

4            

5            
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 :منابع

o 1387سال  ،قانون مدیریت خدمات کشوری 

o سال )بازنگری ششم(، سازمان جهاد دانشگاهی تهران ابی نظام پیشنهادها، دبیرخانه ملی نظام پیشنهادهامدل ملی ارزی ،

1397 

o  ،1396سال پاییز دستورالعمل نظام پیشنهادها، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

o 1391سال  ،دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادها )ویرایش اول( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

o  1396 پیشنهادها و بانک ایده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، سالدوره آموزشی نظام  

o  1396آیین نامه نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، سال 

o 1396 ، سالآئین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

o کمیته نظام "ریزی استان زنجانو برنامهدیریت ی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات سازمان مدستورالعمل اجرای

 1396، سال "پیشنهادات

                                               


