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مقدمه:
کارکنان هر سازمان به دلیل داشتن نظریات ،افکار و خالقیتها باارزشترین سرمایه به حساب میآیند .طبیعتاً در جهان امروز
آنچه بیش از همه دارای اهمیت است نیروی انسانی است؛ به طوری که اقتصاددانان معتقدند امروزه منابع انسانی نسبت به سایر
منابع ،نقش تعیینکننده در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک سازمان و جامعه را دارد.
مدیریت را توانایی استفاده مؤثر از منابع محدود ،به منظور رسیدن به هدفهای مطلوب تعریف کردهاند".توجه به انگیزش،
افزایش تولید و بهرهوری کل و استفاده بهینه از منابع موجود از اهداف اصلی هر سازمانی است".
سازمانهای پیشرو آنهایی هستند که با ایجاد محیط خالق ،ترس و دلهره کارکنان را نسبت به ارائه ایدههای تحولآفرین از بین
ببرند و آنان را در این راه ترغیب کنند .امروزه فکر و اندیشه نیروی انسانی به عنوان تار و پودهای سازمان برای شکلدهی و حفظ
آن الزم و ضروری بوده و به عنوان مواد اولیه برای تأمین اهداف سازمان و حفظ آن در دنیای رقابتی امروز مطرح هستند .یکی
از عوامل موفقیت سازمانها حاکمیت روابط انسانی مناسب بین کارکنان و مدیران آن سازمان است که اقدامی بسیار مناسب در
جهت هماندیشی تفکرهای مطرح شده در سازمان است.
در این میان «مدیریت مشارکتی» به عنـوان ابـزاری مناسـب جهـت پیشـبرد سازمانها بـه سـوی اهدافشان میباشد.
قدیمیترین تعریفی که از مشارکت ارائه گردیده عبارت است از" :پیوندی دوسویه ،سازنده و سودمند ،میان دو تن یا بیشتر از
دو تن" .مدیریت مشارکتی همانا تغییر تفکر "من" به تفکر "ما" و تـرویج تصمیمگیری گروهـی در سـازمان میباشد.
مدیریت مشــارکتی یــک رویکــرد مــدیریتی پویــا اســت کــه نقــش مهمــی در توســعه منــابع انســانی سـازمان ایفــا
میکند .مدیریت مشارکتی مدلی از تصمیمگیری سازمان با چهار معرفه و ویژگی اصلی است که عبارتند از :ایجاد همدلی و
همسویی بین مدیریت و کارکنان ،مداخله مشترک مـدیریت و کارکنـان در امـور سازمان ،شفافسازی هدف و توسعه فرهنگ
تصمیمگیری یا مسـؤولیت پـذیری مشـترک .این مدیریت به معنای مشارکت افراد مناسب ،در زمان مناسب و برای انجـام کـار
مناسـب است.
اجرای نظام مشارکتی در هر سازمانی ،با توجه به عواملی مانند فرهنگ سازمانی ،سبک مدیریت و اندازه سازمان متفاوت انجام
میپذیرد .استقرار نظام پیشنهادها را میتوان اولین مرحله ورود به نظام مدیریت مشارکتی و ایجاد زمینه مناسب برای نظردهی
کارکنان برشمرد .آنچه در نظام پیشنهادها به عنوان اهداف آرمانی و در حقیقت به عنوان فلسفه بهکارگیری آن مطرح است
افزایش توان سازمان در مقابل خواستههای متغیر ذینفعان از طریق ارج نهادن به فضائل و تواناییهای انسان و همسو کردن
اهداف کارکنان با هدفهای سازمان و در نهایت استفاده صحیح از تجربه ،اندیشه ،آراء و عقاید آنها در هر رده شغلی و بخش
سازمانی است .در نظام پذیرش پیشنهادها ،همیشه درها به روی افکار و عقاید تازه باز است و از دگرگونی و نوآوری استقبال
میشود و از هر افکار و عقاید تازه حتی اگر کوچک و جزئی باشد استقبال میگردد.
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نظام پیشنهادها فن است که به کمک آن میتوان روشها و بهبود روشها و اهداف بهبود مستمر در سازمان را تحقق بخشید و
این امکان را در سازمان فراهم کرد تا کارکنان ،دانش و آگاهی خود را در زمینههای بهرهوری و بهینهسازی ،به کار گرفته و آنها
را از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآورند.
بیتردید سابقه مدیریت در جهان به قدمت تاریخ بشریت است .انسانها در طی تکامل زندگی خود مراحل مختلفی همچون دوره
شکار ،کشاورزی ،صنعت ،تجارت و دوره ارتباطات را پشت سر گذاشتهاند که در هر مرحله برای گذراندن زندگی خود و برآوردن
احتیاجاتشان نیازمند همکاری و هماهنگی با سایر انسانها و قبایل و کشورها بودهاند؛ لذا در این سیر از نوعی مدیریت و رهبری
بهره گرفتهاند .اکثر اندیشمندان و صاحب نظران معتقدند که اوضاع اجتماعی بدون رهبری و مدیریت نمیتواند شکل گیرد و
انسانها نیز برای آسایش و رفاه بیشتر و همچنین زندگی بهتر از مدیریت بهره میبرند .همچنین در آثار گرانبهای متعدد اسالمی
به ویژه قرآن کریم و نهجالبالغه در خصوص موضوعات مرتبط با نحوه مدیریت و اداره امور ،مطالب فراوانی ذکر شده است؛
بنابراین میتوان گفت پایههای اجرایی مدیریت به قدمت حیات انسان میباشد.
مدیریت مشارکتی علیرغم قدمت تاریخی خود ،بعد از انقالب صنعتی به صورت علمیتری مورد بررسی قرار گرفته است .نظام
پیشنهادهای کارکنان به عنوان یک ابزار اجرایی مدیریت مشارکتی ،در بعد برنامهریزی و عملیاتی اعضای یک سازمان با سطوح
مختلف مدیریتی آن است .در این نظام کلیه افراد سازمان درباره روشهای حل مسائل و ارتقاء بهرهوری فعاالنه اندیشه کرده و
حاصل آن را در قالب طرحها و پیشنهادها به سازمان ارائه میکنند و بدین طریق ،یک نظام همفکری و هماندیشی برای رسیدن
به اهداف سازمان به وجود میآید .این نظام که مبتنی بر اصل انسانمداری است ،برای افکار و خالقیتهای کلیه اعضای سازمان
ارزش قائل است و به عنوان یک نظام مطلوب و کارآمد مدیریتی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی آزمونهای موفق خود
را گذرانیده است.
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اهداف:
ایجاد محیط مناسب و فرصت برای مشارکت فکری کارکنان در امور سازمان به صورت داوطلبانه و برخوردار کردن آنان از
مزایای مادی و معنوی از اهم اهدافی است که در این نظام دنبال میشود .هدف اصلی نظام مدیریت مشارکتی ،توسعه
ارزشهای انسانی کلیه کارکنان و استفاده از هوش ،استعداد و خالقیت آنها در راستای اهداف سازمان است .با همفکری و
همدلی بیشتر و استفاده از امکانات موجود میتوان بهرهوری و در نهایت برونداد هر سازمان را ارتقاء داد .نظام مدیریت
مشارکتی به لحاظ ایجاد فضای مناسب برای مشارکت فکری کارکنان در امور سازمان ،سبب میشود که بهرهوری در تمام
زمینههای مؤثر در فعالیتهای سازمان از جمله نیروی انسانی ،ارتقاء پیدا کند .از سوی دیگر بهرهگیری از این نظام مدیریت،
صرفهجوییهای کالن اقتصادی در بر دارد که می تواند بخشی از آن صرف توسعه نیروی انسانی و گسترش مشارکت آن در
مدیریت سازمان گردد.
چنانچه بخواهیم تصویری روشنتر از اهداف و مأموریتهای نظام پیشنهادها ارائه دهیم ،موارد ذیل قابل ذکر میباشد:
 oارج نهادن به شأن ،منزلت و کرامت انسانی کارکنان و افزایش رضایتمندی از طریق اشاعه و ترویج فرهنگ مشارکت در
امور سازمان
 oتقویت و افزایش حس مسئولیتپذیری و تعلق سازمانی در کارکنان به منظور حفظ ،بقاء و رشد روزافزون سازمان
 oفراهم نمودن زمینه مناسب برای توسعه تفکر نقادانه در راستای شکوفایی و بهرهگیری از اندیشه و تجارب کارکنان
 oایجاد تضارب آراء و فضای آزاد و سالم برای طرح و نقد اندیشهها ،سیاستها ،راهبردها و برنامهها
 oارتقاء آگاهی مدیران میانی و ارشد در خصوص تفکرات و گرایشهای کارکنان
 oتالش برای جلب مشارکت فردی و تیمی کارکنان در فرآیند تصمیمگیری و اجرا
 oدستیابی به راهکارهای خالقانه و سازنده با هدف رفع مشکالت و تسهیل و تسریع امور
 oبهبود مستمر امور از طریق شناخت مشکالت و راهکارهای ارائه شده برای رفع آنها ،در راستای دستیابی به اهداف و
سیاستهای کالن سازمان با استفاده از مدلهای استاندارد جهانی (کایزن ،تعالی سازمانی  EFQMو )...
 oکاهش هزینهها و افزایش سودآوری از طریق ارائه مدلهای صرفهجوئی
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ارزشهای اساسی:
 oدینمحوری
 oتوسعه و ارتقاء نظام سالمت کشور
 oدانایی محوری و خردگرایی
 oخودباوری و کمالگرایی
 oتعالی منابع انسانی
ارزشهای کاربردی:
 oبهسازی حرفهای (توان علمی -تخصص -تعهد) نیروی انسانی
 oروزآمدی ،خالقیت و ابتکار
 oتجمیع افکار و اندیشهها در سطوح سازمانی
 oمدیریت دانش پویا و اثربخش
 oاخذ تصمیمات اثربخش سازمانی
اصول حاکم:
 oخودباوری و خوداتکایی
 oآرمانگرایی
 oبصیرت و آیندهنگری
 oعزت و اقتدار دانش
 oخالقیت و ابتکار عمل
 oانسجام ،هماهنگی و همافزایی
 oدانایی و یادگیری
 oتمرکز بر هدف و اولویت گرایی
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اسناد باالدستی:
با توجه با آثار مثبت و سودمندی که این نظام در بسیاری از شرکتها و سازمانهای داخلی و خارجی پدید آورده بود ،دولت
جمهوری اسالمی ایران نظر به اهمیت و ضرورت نقش مشارکت کارکنان در باال بردن کارایی و اثربخشی دستگاههای دولتی و
افزایش رضایت و توان کاری آنان ،در نشست مورخ  1377/5/28شورای عالی اداری چنین تصویب کرد که نظام مدیریت مشارکتی
(پذیرش و بررسی پیشنهادها) در کلیه وزارتخانهها ،مؤسسات ،شرکتها ،بانکها و کلیه دستگاهها استقرار یابد .لذا در تاریخ
 85/8/13با حضور ریاست دانشگاه (رئیس کمیسیون تحول اداری) و اعضا محترم این کمیسیون ،جلسهای تشکیل شد و تدوین
آئیننامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها به عنوان اولین گام اصالحات ،مورد تصویب قرار گرفت.
در سال  ،1391به همت دبیرخانه کمیسیون تحول اداری دانشگاه( ،مدیریت تحول ،نوسازی و مطالعات کاربردی) آئیننامه مذکور
پس از بازبینی نهایی ،نسخه ویرایش شده به صورت بومی دانشگاه تدوین و پس از تصویب به مرحله اجرا درآمد .با عنایت به
تشکیل یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای عالی اداری مورخ  93/4/31و بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رئیس جمهور ،به منظور طراحی ساز وکارهای مناسب برای اجرایی نمودن سیاستهای کلی نظام اداری ابالغی مقام
معظم رهبری و نقشه راه اصالح نظام اداری ،موضوع ابالغیه شماره  206/93/560مورخ  93/1/20رئیس جمهور و همچنین
فراهم نمودن اجرای تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ساماندهی کمیتههای تخصصی مرتبط با
مسائل مدیریتی و اداری ،تشکیل " شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی و استانی" مصوب شد و در نامه شماره
 206/93/11852مورخ  93/9/5ابالغ گردید.
پس از آن و پیرو تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت در دانشگاه در تاریخ  1396/11/10با ابالغ ریاست محترم دانشگاه و
تشکیل کمیتههای زیرمجموعه آن در تاریخ  ،1397/3/23طراحی و راهبری استقرار مدلهای مدیریتی پشتیبان مانند نظام
پیشنهادها به عهده کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی قرار گرفت که بر این اساس ،کمیته مذکور در راستای تفویض اختیارات
و باال بردن اثربخشی با استفاده از توان تخصصی تمامی حوزههای دانشگاه و با توجه به نیازهای روز و استراتژیهای سازمان
مجدداً دستورالعمل قبلی را بررسی و در راستای انطباق کامل با اسناد باالدستی بازنگری نموده است.
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تعریف واژگان:


نظام پیشنهادها:

سیستم پیشنهادها ابزاری است که از طریق آن میتوان با ایجاد روحیه مشارکت فردی و گروهی به یافتههای ذهنی و اندیشههای
سرمایه عظیم انسانی در حل مسائل و دستیابی به راهحلهای بهینه ،در راستای بهبود فرآیندها و بهسازی مستمر سازمان ،دست
یافت .این سیستم به منظور جلب مشارکت کارکنا ن ،پیشنهادها را در جهت بهبود عملکرد سازمان دریافت ،کارشناسی و
پیشنهادهای پذیرفته شده را عالوه بر اهداء جوایز ،جهت اجرا به واحدهای مجری ابالغ مینماید.


مشارکت:

عبارت است از چالشی ذهنی و عاطفی که افراد را برمیانگیزاند تا داوطلبانه ،برای تحقق اهداف مورد نظر سازمان ،همکاری نموده
و در مسئولیتها و نتایج حاصله سهیم شوند.

 مدیریت مشارکتی:
مدیریت مشارکتی یک شیوه یا روش مدیریتی است که با توجه به سطح آمادگی کارکنان ،به منظور ایفای نقش حقیقی ایشان
به عنوان عضو مفید و مؤثر سازمان ،کارکنان را در همه فعالیتهای مربوطه مشارکت داده و از توانائیهای ایشان جهت انجام
امور و نیل به اهداف سازمانی بهره میگیرد .تأکید اصلی این مدیریت بر همکاری و مشارکت عالقهمندانه و داوطلبانه عموم افراد
است و میخواهد از ایدهها ،نظرات و ابتکارهای آنها در حل مشکالت و مسائل سازمان استفاده کند .لذا اساس فرآیند این
مدیریت بر بنیان تقسیم اختیارات بین مدیریت و کارکنان استوار است.


ایده:

یک مفهوم یا یک اثر ذهنی ا ست .این پدیده مح صول قوه خالقیت افراد ا ست و میتواند یک کلمه یا یک عبارت کوتاه با شد.
ایده ،طرح و اندیشهای است که میتواند موجب حل مشکالت ،بهبود فرآیندها ،بهینه سازی امور و افزایش کارآیی و اثربخشی
سازمان شود .در نظام پیشنهادهای سازمان" ،ایده" را بذر پیشنهاد هم مینامند.


پیشنهاد:

طبق دستورالعمل ماده  20قانون مدیریت خدمات کشوری ،هر نوع نظر ،فکر و راهکاری که بتواند وضعیت موجود را آسانتر،
سریعتر ،صحیحتر ،ارزانتر ،ایمنتر و مطلوبتر کند؛ تعریف مینماید؛ به عبارت دیگر ،پیشنهاد یک نظر و یافته ذهنی است که
فرد و یا گروهی به منظور بهبود و اصالح امور و یا ایجاد یک تغییر و تحول در راستای بهینهسازی روند جاری (افزایش کیفیت
و تولید ،کاهش هزینهها و باال بردن روحیه کارکنان و یا  )...به دور از کلیه توقعات شخصی مطرح میکند.
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پیشنهادهای فردی:

در ابتدای استقرار نظام پیشنهاد ها معموالً اغلب پیشنهادها در ارتباط با مسائل ساده سازمان میباشند .معموالً پیشنهادهای
فردی بیشتر برای حل مسائل ساده کار افراد و محیط کاری آنها ارائه میشود.


پیشنهادهای گروهی (داخل یک بخش /بین بخشی):

به منظور ایجاد روحیه و فرهنگ کار گروهی و افزایش کیفیت پیشنهادها و مشارکت کارکنان ،ارائه پیشنهادها به صورت گروهی
انجام میگیرد .معموالً پس از استقرار نظام پیشنهادهای انفرادی به منظور افزایش کیفیت پیشنهادها و درصد مشارکت کارکنان
در امر پیشنهاددهی کارکنان به صورت داوطلبانه به گروههای بهبود کیفیت یا به صورت تیمهای حل مسئله تشویق میگردند.
 فراخوان پیشنهاد:
موضوعات مشخصی است که توسط کمیته از طریق دبیرخانه به اطالع مدیران ،کارکنان و سایرین میرسد تا پیشنهادهای خود
را در آن زمینه ارائه کنند.


پیشنهادهای قابل قبول:

این پیشنهادها بر اساس منافعی که برای سازمان ایجاد میکنند به دو دسته زیر تقسیم میشوند:
 oپیشنهادهای کمی:
اجرای آن سبب افزایش بهرهوری ،صرفهجویی بهینه در منابع ،کاهش هزینهها و مانند اینها می شود و قابلیت اندازهگیری
و محاسبه ریالی دارد.
 oپیشنهادهای کیفی:
اجرای آن سبب انجام بهینه برنامههای تحول اداری ،افزایش بهرهوری ،بهبود فضای کار ،صرفهجویی بهینه در منابع ،افزایش
رضایتمندی کارکنان و مانند اینها میشود و قابلیت اندازهگیری و محاسبه ریالی ندارد.
 پیشنهادهای غیرقابل قبول:
o

پیشنهادهای تکراری که قبالً توسط دیگران ارائه شده باشد.

 oبیان تجربیات قبلی دستگاه
 oخارج از مأموریت و فلسفه وجودی دانشگاه باشد.
 oپیشنهادهای مبهم
 oدرخواستهای شخصی
 oصرفاً جنبه انتقاد یا شکایت داشته باشد و راه حلی ارائه نگردیده باشد.
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 oپیشنهادهایی با هزینه بری نامناسب قابلیت اجرایی نداشته باشد.
 oپیشنهادهایی که دقیقاً وظیفه فرد محسوب شده و برای همان پیشنهادها و یا انجام همان امور به خدمت دانشگاه
درآمده است.
 oپیشنهادهایی که مربوط به عزل و نصب کارکنان باشد.
 نفر پیشنهاد (سرانه) در سال:
شاخصی است که از تقسیم تعداد کل پیشنهادهای دریافت شده در طول یک سال به تعداد کل کارکنان به دست میآید.
 پیشنهاددهنده:
فرد یا گروهی است که پیشنهاد خود را از طریق سامانه نظام پیشنهادهای دانشگاه به دبیرخانه ارائه میکند.


دبیرخانه اصلی:
واحدی است که با استفاده از نیروها و امکانات موجود با نظارت دبیر کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی در راستای
پیشبرد اهداف نظام پیشنهادها فعالیت مینماید.



کمیتههای تخصصی:
با عضویت اعضای کمیته راهبری توسعه مدیریت واحد (دانشکده /بیمارستان /شبکه) تشکیل میشوند و امور مربوط به
بررسی و کارشناسی پیشنهاد و امور مرتبط را مطابق با دستورالعمل انجام میدهند.



پاداش ارزیابی کننده:
مبلغی است که به عنوان جبران خدمات به فرد یا افرادی که ارزیابی پیشنهاد را انجام دادهاند (اعم از آنکه پیشنهاد رد یا
قبول شود) پرداخت میشود.
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فص
ل دوم:
روش اجرا
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ارکان نظام پیشنهادها و شرح وظایف:
تمرکززدایی و تفویض اختیار ،یکی از عوامل اصلی مؤثر بر تحقق اهداف سازمانی است که به معنای انتقال یا واگذاری قدرت و
اختیارات برنامهریزی ،تصمیمگیری یا مدیریت از سازمان مرکزی به واحدهای عملیاتی است .دامنهی این امر میتواند از واگذاری
اختیارت روزمره تا واگذاری تصمیمات کلیدی ،جهت انجام وظایف خاص ،متغیر باشد .ازاینرو ،تمرکززدایی و واگذاری اختیارات،
از سطوح راهبردی به سطوح عملیاتی برای نیل به توسعه ،موضوع مهمی است که در سازمانهای دولتی به ویژه در حوزه
اختیارات این معاونت باید مورد توجه قرار گیرد.
تفویض اختیار ،کاهش یا از دست دادن قدرت مدیران رده باال نیست؛ بلکه با اجرای آن قوّتهای موجود تقویت و هر یک از
مدیران عملیاتی دارای قدرت تصمیمگیری و اجرایی بیشتری خواهند شد .برآیند این تفویض ،افزایش تعهد ،نوآوری و خالقیت
کسانی را به همراه دارد که قدرت به آنان واگذار شده است و موجبات انجام امور و تصمیمگیری با استفاده از نظرات تخصصی را
فراهم مینماید.
پس از تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت در دانشگاه در تاریخ  1396/11/10با ابالغ ریاست محترم دانشگاه و تشکیل
کمیتههای زیرمجموعه آن در تاریخ  ،1397/3/23طراحی و راهبری استقرار مدلهای مدیریتی پشتیبان مانند نظام پیشنهادها
به عهده کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی قرار گرفت که بر این اساس ،کمیته مذکور در راستای تفویض اختیارات و باال
بردن اثربخشی با استفاده از توان تخصصی تمامی حوزههای دانشگاه ،تصمیم گرفت بررسی پیشنهادها را به کمیته راهبری توسعه
مدیریت بیمارستان/دانشکده /شبکه بهداشت و درمان واگذار نماید.

ارکان تصمیمگیری اجرایی نظام پیشنهادها به شرح ذیل است:


کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی دانشگاه



دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها



کمیته خبرگی



کمیته صرفهجویی



کمیته راهبری توسعه مدیریت دانشکده /بیمارستان (کمیته تخصصی نظام پیشنهادها)

 جلسات مشترک کارشناسان مسئول با حضور رئیس مرکز بهداشت  /مدیر شبکه (کمیته تخصصی نظام پیشنهادها)
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کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی دانشگاه:

 oاعضاء :معاون غذا و دارو دانشگاه ،مدیر امور مالی دانشگاه ،معاون آموزشی دانشگاه ،معاون درمان دانشگاه ،معاون
بهداشت دانشگاه ،مدیر آمار و فناوری اطالعات دانشگاه
 oرئیس کمیته :رئیس دانشگاه (معاونت توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع دانشگاه ،در صورت غیاب رئیس دانشگاه)
 oدبیر کمیته :مدیر تحول ،نوسازی و مطالعات کاربردی دانشگاه
 oدبیرخانه کمیته :مدیریت تحول ،نوسازی و مطالعات کاربردی دانشگاه
شرح وظایف:
 oتصویب دستورالعمل نظام پیشنهادها و ارائه به شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه برای ابالغ در سطح دانشگاه
 oارائه برنامهها و راه کارهای اجرایی در جهت ترویج فرهنگ مشارکت و ترغیب و تشویق کارکنان به عرضه پیشنهاد در
راستای بهبود عملکرد سازمان
 oبررسی نظرات و راهکارهای سازنده در خصوص تدوین ،بازبینی ،اصالح و اجرای دستورالعمل نظام پیشنهادها
 oتعیین اولویتها و زمینههای مناسب برای ارائه پیشنهاد از طریق فراخوان
 oتصویب دورههای آموزشی مناسب جهت کارکنان و اعضای کمیتهها
 oارائه گزارش عملکرد نظام پیشنهادهای دانشگاه به شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه
 oپایش نظارت و ارزیابی نظام پیشنهادهای دانشگاه



دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها:

 oکمیته خبرگی
 oکمیته صرفهجویی
 oرئیس دبیرخانه :معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع دانشگاه
 oدبیر :مدیر تحول ،نوسازی و مطالعات کاربردی دانشگاه
 oدبیرخانه کمیته :مدیریت تحول ،نوسازی و مطالعات کاربردی (دبیرخانه کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی)
شرح وظایف دبیرخانه اصلی:
 oابالغ دستورالعمل نظام پیشنهادها در تمامی واحدهای دانشگاه
 oاجرایی کردن دستورالعمل نظام پیشنهادها در تمامی سطوح سازمان
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 oطراحی و ایجاد ساز و کار اجرایی مناسب دورههای آموزشی نظام پیشنهادها و اجرای آن پس از تأیید کمیته ساختار
و فناوریهای مدیریتی
 oاعالم فراخوان جهت نیازسنجی دورههای آموزشی در کمیتههای تخصصی
 oجمعآوری و نهایی سازی دورههای مورد نیاز به صورت ساالنه
 oاعالم فراخوان قابل مشاهده برای تمامی کارکنان و مدیران با استفاده از انواع ابزارهای اطالعرسانی در خصوص
اولویتها و زمینههای مناسب جهت ارائه پیشنهادها پس از نهایی شدن ساالنه در کمیته خبرگی
 oارتقاء و بهروزرسانی سامانه نظام پیشنهادها
 oبررسی اولیه و تعامل با پیشنهاددهندگان در مورد اصالح و یا تکمیل پیشنهادهای ارسال شده مرتبط با فرآیندهای
ستادی دانشگاه
 oاعالم رد یا تأیید پیشنهادها در سامانه نظام پیشنهادها پس از ارزیابی نهایی
 oپیگیری اهداء تقدیرنامه ،پاداشها و حقالزحمه پیشنهادهای تأیید یا اجرا شده
 oبرگزاری دورههای آموزشی مناسب با رویکرد ایجاد خالقیت و ایدهیابی و آموزشهای مستمر نظام پیشنهادها ویژه
کارکنان در تمامی سطوح
 oبرگزاری دورههای آموزش تخصصی با ارائه راهکارهای نوین بررسی و ارزشیابی پیشنهادها ویژه کمیتههای تخصصی
 oتهیه و ارائه گزارش عملکرد نظام پیشنهادها (ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه) به کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی
و شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه بر اساس شاخصهای ابالغی
 oنظارت بر عملکرد کمیتههای تخصصی واحدهای تابعه دانشگاه
 oابالغ پیشنهادهای مصوب به سطوح سازمانی مرتبط
 oبرنامهریزی برای پرداخت پاداش و حقالزحمه پیشنهادها در خصوص فرآیندهای مرتبط ستادی
 oرسیدگی به شکایت و اعتراض احتمالی پیشنهاددهندگان به نتایج بررسیهای صورت گرفته توسط کمیته خبرگی
دانشگاه
 oپس از تأ یید فرم گزارش اجرای پیشنهاد و پرداخت نقدی پاداش توسط کمیته تخصصی ،دبیرخانه نظام پیشنهادهای
دانشگاه موظف است از طریق شبکه راهبران نظام پیشنهادها و با برقراری تعامالت مثبت ،نسبت به پایش فصلی
چگونگی اجرای پیشنهادها اقدام نماید و نتایج آن را در اختیار کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی و نیز شورای
راهبری توسعه مدیریت دانشگاه ،قرار دهد.
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شرح وظایف اختصاصی کمیته خبرگی:
 oبررسی دقیق پیشنهادهای مرتبط با فرآیندهای ستادی دانشگاه از جنبههای مختلف علمی ،عملی و قانونی
 oتصویب پیشنهادهای قابل قبول و تعیین سطح و امتیاز هر یک از آنها در کمیته خبرگی دانشگاه
 oتعیین و تأیید برترین پیشنهادهای مصوب به صورت ساالنه در سطح دانشگاه
 oنهایی کردن اولویتهای عمومی و نیز تخصصی پیشنهادها به صورت ساالنه پس از بررسی اولویتهای جمعبندی
شده از کمیتههای تخصصی در راستای استراتژیهای سازمان

شرح وظایف اختصاصی کمیته صرفهجویی:
 oبررسی دقیق محاسبات الزم و قانونی بر اساس "شیوهنامه محاسبه صرفهجویی پیشنهادهای کمی" به منظور تحلیل
و توجیه اقتصادی پیشنهادها پس از معرفی پیشنهادهای اولویتدار از کمیته خبرگی
 oاعالم پیشنهادهایی با رقم صرفهجویی قابل توجه (شایان ذکر است رقم حداقل صرفهجویی جهت تعیین اولویتهای
ساالنه از طریق کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی دانشگاه ،در ابتدای هر سال تعیین میگردد).

 کمیته راهبری توسعه مدیریت دانشکده:
 oاعضاء :رئیس دانشکده ،معاون اداری مالی دانشکده ،مسئول  ،ITرئیس حراست ،معاون آموزشی ،معاون پژوهشی
 oرئیس کمیته :رئیس دانشکده
 oدبیر کمیته :معاون اداری مالی دانشکده
 oراهبر سامانه نظام پیشنهادها :رابط تحول اداری دانشکده
شرح وظایف:
 oبررسی چالشها و اولویتهای عمومی و تخصصی سالیانه و اعالم آن به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها قبل از پایان
سال
 oاعالم رسمی اولویتهای ساالنه عمومی دانشگاه و تخصصی مرتبط جهت ارائه پیشنهادها با رویکرد پژوهشی و ثبت
در HSR
 oراهنمایی پیشنهاددهندگان جهت ثبت پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادها توسط راهبر سامانه
 oبررسی و کارشناسی دقیق پیشنهادهای ارائه شده در حوزه دانشکده
 oارزیابی پیشنهادها و تعیین نمره ارزیابی پیشنهاد ،با توجه به جدول امتیازات پیشنهادها
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 oارسال پیشنهادهای برگزیده در فاز اول به دبیرخانه اصلی کمیته
 oبرنامه ریزی و صدور مجوز اجرایی پیشنهادهای پذیرفته شده در سطح تعیین شده پس از ابالغ دبیرخانه اصلی
کمیته
 oنظارت بر اجرای پیشنهادهای مصوب شده پس از ابالغ دبیرخانه اصلی کمیته
 oپیگیری مصوبات کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی (مرتبط با نظام پیشنهادها) و دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها
 oبرنامهریزی برای پرداخت پاداش و حقالزحمه پیشنهادها
 oتهیه و ارسال گزارش عملکرد در خصوص نظام پیشنهادها به صورت فصلی به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها
 oتشکیل تیمهای مسئلهیاب و برگزاری جلسات هماندیشی جهت جذب ایدههای خالقانه کارکنان
 oاستفاده از مشاورین تخصصی در عارضهیابی و یادگیری و بکارگیری راهحلها در راستای تحقق بهبود مستمر سازمان
 oانتشار نتایج حاصل از اجرای پیشنهادها در قالب کتاب ،مقاله و  ...جهت حمایت از پیشنهاددهندگان و ترویج نظام
پیشنهادها
 oارائه راهکارهای مناسب و خالقانه جهت فرهنگسازی نظامهای مدیریت مشارکتی به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها
 oانجام خودارزیابی (هر  6ماه یکبار) با توجه به شاخصهای ابالغی (درج شده در فصل پنجم دستورالعمل) و ارسال
گزارش نتایج به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها
 oزمان تشکیل جلسات کمیته جهت بررسی پیشنهادها (هر  2ماه یکبار)



کمیته راهبری توسعه مدیریت بیمارستان:

 oاعضاء :رئیس بیمارستان ،مدیر بیمارستان ،مدیر پرستاری ،مسئول  ،ITرئیس حراست ،معاون آموزشی ،معاون
پژوهشی ،معاون درمان
 oرئیس کمیته :رئیس بیمارستان
 oدبیر کمیته :مدیر بیمارستان
 oراهبر سامانه نظام پیشنهادها :رابط تحول اداری بیمارستان
شرح وظایف:
 oبررسی چالشها و اولویتهای عمومی و تخصصی سالیانه و اعالم آن به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها قبل از پایان
سال
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 oاعالم رسمی اولویتهای ساالنه عمومی دانشگاه و تخصصی مرتبط جهت ارائه پیشنهادها با رویکرد پژوهشی و ثبت
در HSR
 oراهنمایی پیشنهاددهندگان جهت ثبت پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادها توسط راهبر سامانه
 oبررسی و کارشناسی دقیق پیشنهادهای ارائه شده در حوزه بیمارستان
 oارزیابی پیشنهادها و تعیین نمره ارزیابی پیشنهاد ،با توجه به جدول امتیازات پیشنهادها
 oارسال پیشنهادهای برگزیده در فاز اول به دبیرخانه اصلی کمیته
 oبرنامه ریزی و صدور مجوز اجرایی پیشنهادهای پذیرفته شده در سطح تعیین شده پس از ابالغ دبیرخانه اصلی
کمیته
 oنظارت بر اجرای پیشنهادهای مصوب شده پس از ابالغ دبیرخانه اصلی کمیته
 oپیگیری مصوبات کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی (مرتبط با نظام پیشنهادها) و دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها
 oبرنامهریزی برای پرداخت پاداش و حقالزحمه پیشنهادها
 oتهیه و ارسال گزارش عملکرد در خصوص نظام پیشنهادها به صورت فصلی به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها
 oتشکیل تیمهای مسئلهیاب و برگزاری جلسات هماندیشی جهت جذب ایدههای خالقانه کارکنان
 oاستفاده از مشاورین تخصصی در عارضهیابی و یادگیری و بکارگیری راهحلها در راستای تحقق بهبود مستمر سازمان
 oانتشار نتایج حاصل از اجرای پیشنهادها در قالب کتاب ،مقاله و  ...جهت حمایت از پیشنهاددهندگان و ترویج نظام
پیشنهادها
 oارائه راهکارهای مناسب و خالقانه جهت فرهنگسازی نظامهای مدیریت مشارکتی به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها
 oانجام خودارزیابی (هر  6ماه یکبار) با توجه به شاخصهای ابالغی (درج شده در فصل پنجم دستورالعمل) و ارسال
گزارش نتایج به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها
 oزمان تشکیل جلسات کمیته جهت بررسی پیشنهادها (هر  2ماه یکبار)



جلسات مشترک کارشناسان مسئول با حضور رئیس مرکز بهداشت/مدیر شبکه:
 oاعضا :رئیس مرکز بهداشت /مدیر شبکه ،معاون رئیس /مدیر ،کارشناسان مسئول ستادی
 oرئیس کمیته :رئیس مرکز /مدیر شبکه
 oدبیر کمیته :معاون رئیس مرکز بهداشت /معاون مدیر شبکه
 oراهبر سامانه نظام پیشنهادها :رابط تحول اداری مرکز بهداشت /شبکه
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شرح وظایف:
 oبررسی چالشها و اولویتهای عمومی و تخصصی سالیانه و اعالم آن به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها قبل از
پایان سال
 oاعالم رسمی اولویتهای ساالنه عمومی دانشگاه و تخصصی مرتبط جهت ارائه پیشنهادها با رویکرد پژوهشی و
ثبت در HSR
 oراهنمایی پیشنهاددهندگان جهت ثبت پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادها توسط راهبر سامانه
 oبررسی و کارشناسی دقیق پیشنهادهای ارائه شده در حوزه مرکز بهداشت /شبکه
 oارزیابی پیشنهادها و تعیین نمره ارزیابی پیشنهاد ،با توجه به جدول امتیازات پیشنهادها
 oارسال پیشنهادهای برگزیده در فاز اول به دبیرخانه اصلی کمیته
 oبرنامهریزی و صدور مجوز اجرایی پیشنهادهای پذیرفته شده در سطح تعیین شده پس از ابالغ دبیرخانه اصلی
کمیته
 oنظارت بر اجرای پیشنهادهای مصوب شده پس از ابالغ دبیرخانه اصلی کمیته
 oپیگیری مصوبات کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی (مرتبط با نظام پیشنهادها) و دبیرخانه اصلی نظام
پیشنهادها
 oبرنامهریزی برای پرداخت پاداش و حقالزحمه پیشنهادها
 oتهیه و ارسال گزارش عملکرد در خصوص نظام پیشنهادها به صورت فصلی به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها
 oتشکیل تیمهای مسئلهیاب و برگزاری جلسات هماندیشی جهت جذب ایدههای خالقانه کارکنان
 oاستفاده از مشاورین تخصصی در عارضهیابی و یادگیری و بکارگیری راهحلها در راستای تحقق بهبود مستمر
سازمان
 oانتشار نتایج حاصل از اجرای پیشنهادها در قالب کتاب ،مقاله و  ...جهت حمایت از پیشنهاددهندگان و ترویج
نظام پیشنهادها
 oارائه راهکارهای مناسب و خالقانه جهت فرهنگسازی نظامهای مدیریت مشارکتی به دبیرخانه اصلی نظام
پیشنهادها
 oانجام خودارزیابی (هر  6ماه یکبار) با توجه به شاخصهای ابالغی (درج شده در فصل پنجم دستورالعمل) و
ارسال گزارش نتایج به دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادها
 oزمان تشکیل جلسات کمیته جهت بررسی پیشنهادها (هر  2ماه یکبار)
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شرایط ارائه پیشنهاد:
به منظور ایجاد روحیه همکاری و تعلق سازمانی بین کارکنان و دانشگاه و باال بردن حس کنجکاوی ،ابداع ،نکته بینی ،دقت و
ارج نهادن به کرامت انسانی ،الزم است به پیشنهادهای کارکنان ،هر اندازه هم که در مراحل نخست ،ساده یا کوچک باشند،
صمیمانه ارج نهاده شود و از پیشنهاددهندگان به طرق مختلف قدردانی به عمل آید .تا به تدریج در کارکنان حس خالقیت و
حس تعلق و نهادینه گردد و در نهایت روحیه همکاری در کارکنان تقویت و موجب اعتالی دانشگاه فراهم شود.

شرایط ارائه پیشنهاد در نظام پیشنهادهای دانشگاه به ترتیب ذیل میباشد:
 oکلیه کارکنان دانشگاه میتوانند هرگونه پیشنهادی که در دامنهی کاری سازمان میباشد را با توجه به ضوابط موجود در
دستورالعمل ،به صورت فردی و یا گروهی داخل یک بخش /بین بخشی ارائه کنند.


تبصره :سایر افرادی که به نحوی با دانشگاه ارتباط دارند نظیر اربابرجوع ،خانواده کارکنان ،بازنشستگان ،مراکز علمی و...
نیز میتوانند پیشنهادهای خود را در چهارچوب این دستورالعمل ارائه کنند.

 oچنانچه پیشنهاد در رابطه مستقیم با کار دانشگاه نبوده ،اما به صورت غیرمستقیم و محسوس روی نتایج کاری دانشگاه
اثر داشته باشد ،پیشنهاد مذکور قابل بررسی است.
 oپیشنهاددهنده ،پیشنهاد خود را بسته به گستره اجرایی آن در سطح کل دانشگاه یا سطح واحد از طریق سامانه نظام
پیشنهادها ثبت مینماید.
 oپیشنهاد میتواند در مورد بهبود فرآیندهای کاری فردی ،یا مجموعهای خاص از دانشگاه و یا کل سازمان باشد.
 oتوصیه میشود که پیشنهادها عمدتاً مربوط به کار شخص و یا گروه پیشنهاددهنده باشد.
 oچنانچه پیشنهادی تکمیلکننده پیشنهادهای ارائه شده قبلی باشد ،پیشنهاد مذکور به عنوان پیشنهاد جدید
پذیرفتهشده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 oبه افرادی که پیشنهادهای خود را پس از اجرای موضوع پیشنهاد بدون هماهنگی دبیرخانه کمیته راهبری توسعه
مدیریت بیمارستان/دانشکده /شبکه بهداشت و درمان ارائه نمایند ،حقالزحمه پرداخت نمیگردد.
 oپیشنهادها باید از طریق نرمافزار تحت وب نظام پیشنهادها ارائه شود.
 oتوصیه میگردد در صورتی که پیشنهاددهنده میخواهد در مورد واحدهای دیگر پیشنهاد ارائه نماید با فرد یا افرادی
که باید در آن قسمت پیشنهاد را اجرا نمایند ،پس از تعامالت مثبت ،به صورت گروهی پیشنهاد را ارائه دهند و
حتیالمقدور به صورت گروهی آن را اجرا نمایند.
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 oتوصیه میگردد درصورتیکه پیشنهاددهنده در مورد واحد خود پیشنهاد ارائه مینماید خودش هم مجری پیشنهاد
باشد.
 oاگر پیشنهادی شرح وظیفه پیشنهاددهنده یا فرد دیگری بوده باشد که عدم اجرای آن تا زمان ارائه پیشنهاد مورد
پیگیری مسئولین قرار نگرفته ،به عنوان پیشنهاد تلقی گردیده و مشمول حذف یا کاهش حقالزحمه به علت ارتباط با
وظایف شغلی نخواهد شد ،حتی اگر در شرح شغل پیشنهاددهنده ذکر شده باشد.
 oتعداد همکاران اصلی برای هر پیشنهاد مصوب نباید از  4نفر تجاوز نماید.
 oنکته مهم :عنوان پیشنهاد باید بطور واضح ،روشن ،دقیق و مرتبط با متن پیشنهاد باشد .شرط الزم برای پذیرش یک
پیشنهاد ،تکمیل بودن فیلدهای اطالعاتی معین شده در سامانه و ارائه شواهد و مستندات تکمیلی است .در صورت
ناقص بودن اطالعات ارائه شده در پیشنهاد ،موضوع ذکر شده صرفاً به عنوان ایده تلقی میگردد.

محورهای پیشنهاد:
یک پیشنهاد به طور کلی عبارت است از تغییری در وضع موجود که متضمن فایده و مزیتی باشد .این فایده و مزیت ،ممکن
است جزئی و محدود به یک واحد ،یا کلی و قابل اجرا در سطح دانشگاه باشد .قدردانی از فرد یا افرادی که دارای تعلق سازمانی
بوده و عالقهمند به مشارکت در جهت اعتالی سازمان میباشند ،امری ضروری است .یک پیشنهاد ممکن است مزایای اجرایی
کمی قابل توجه نداشته و آثار و نتایج کیفی از قبیل بهسازی محیط یا ایجاد روحیه یا کمک به تفاهم بیشتر میان کارکنان و
مانند آن را دارا باشد .ممکن است مزایای اجرای یک پیشنهاد به صورت کمی قابل محاسبه دقیق یا با پیشبینیهایی قابل
تخمین باشد و به هر حال در مرحله نخست ،این پیشنهاددهنده است که میباید پیشنهاد خود را توجیه و هدف و فایده اجرای
آن را ذکر کند .برای آنکه کارکنان بهطور کلی در زمینههای پیشنهاد آگاهی داشته و اندیشه سازنده و تفکر خالق خود را در
زمینههای مختلف بکار گیرند و در عین حال ،معیاری برای بررسی و ارزیابی در میان باشد ،زمینههای ذیل را میتوان برای
پیشنهاددهی برشمرد ،بیآنکه این زمینهها محدودیتی برای ارائه پیشنهاد باشند:
 oصرفهجویی :هر پیشنهادی که راههای مؤثری را برای کاهش کلی هزینهها و استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات
ارائه نماید و افزایش درآمد واحدها را به همراه داشته باشد.
 oاصالح و بهبود روشها :هر پیشنهادی که اصالح فرآیندها و روشهای انجام کار ،ادغام وظایف موازی یا مشابه،
اصالح و تسریع مراحل انجام کار را جهت افزایش کارآیی و اثربخشی دربرداشته باشد (مانند اصالح بخشنامهها و
دستورالعملها)
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 oاصالح ساختار :پیشنهادهایی که موجب اصالح ساختارهای تشکیالتی ،اصالح نظامهای مدیریتی و استخدامی
میگردد و منجر به منطقی شدن اندازه سازمان میگردد.
 oآموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
 oمکانیزه کردن :هر پیشنهادی که تمام یا قسمتی از کار را مکانیزه نموده و یا فعالیتهای مکانیزه فعلی را بهبود
بخشد و یا اینکه دسترسی سریعتر و آسانتری را به اطالعات مورد نیاز از طریق تجهیزات ماشینی میسر سازد.
 oبهسازی محیط کار  :هر پیشنهادی که آرایش و نحوه استقرار کارکنان ،تجهیزات و تأسیسات را بهبود بخشیده و
موجب استفاده بهینه از فضای موجود گردد و یا بدون هزینههای قابل قبول ،موجبات جذابیت محیط و افزایش
روحیه کارکنان را فراهم نماید.
 oبهبود کیفیت و افزایش بهرهوری ،افزایش ایمنی ،کاهش حوادث ،کارآفرینی ،بهبود امور رفاهی کارکنان ،افزایش
رضایت اربابرجوع ،افزایش انگیزش و بهبود روابط انسانی دیگر موارد قابل اشاره است.
 oمعیارهای پیشنهادی ساالنه که از طریق فراخوان و بر اساس نتایج حاصل از نیازسنجی و عارضهیابی سازمانی به
اطالع عمومی ذینفعان خواهد رسید.

ویژگیهای پیشنهادهای امتیازآور:
 oکامل بودن اطالعات پیشنهاد
 oارتباط با وظایف شغلی (هر پیشنهادی که در راستای اصالح و ارتقاء فرآیند موجود باشد)
 oبهبود کیفیت و کمیت خدمات
 oاصالح مقررات و آئیننامهها
 oگروهی بودن پیشنهاد
 oخالقیت و نوآوری
 oرضایت اربابرجوع
 oبهبود ایمنی کار و صرفهجویی در موارد و منابع دیگر
 oارائه گزارش جدید برای بهبود انجام کار ،ساده کردن کار ،ایجاد شوق و نشاط در کارکنان و جلوگیری از موازیکارها
ارتقاء بهرهوری و ...
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ارزیابی در نظام پیشنهادها:
تشویق مادی و معنوی ،یکی از عوامل ایجاد انگیزشی در راستای ایجاد خالقیت سازمانی و ارتقاء بهرهوری است .پاداش نقدی در
طول زمان به نهادینهسازی فرهنگ مدیریتی مشارکتی کمک خواهد کرد.
پیشنهادها بر اساس نوع منافعی که برای دانشگاه ایجاد میکند ،به  2دسته تقسیم میشوند:
 -1پیشنهادهای کیفی :دستاورد حاصل از اجرای این نوع پیشنهادها قابل محاسبه ریالی نمیباشد .هدف اصلی این پیشنهادها
ایجاد محیطی مطلوب و افزایش رضایت ذینفعان است.
 -2پیشنهادهای کمی :صرفهجویی حاصل از اجرای این گونه پیشنهادها به صورت ریالی قابل محاسبه میباشد.
تبصره :میزان منافع اقتصادی پیشنهادهای کمی و با اولویت انتخاب ،میبایست توسط کمیتههای تخصصی و بر اساس "شیوهنامه
محاسبه صرفهجویی پیشنهادهای کمی" محاسبه شود و به تأیید کمیته صرفهجویی دانشگاه برسد.
 -1هر پی شنهادی که راههای مؤثری را برای کاهش م صرف انرژی ( ســـــوخت ،آب ،برق و  )...و ا ستفاده بهینه از تأ سی سات،
تجهیزات و امکانات ارائه دهد.
 -2هر پیشنهادی که موجب کاهش مصرف لوازم اداری  -ملزومات  -نوشتافزار و مطبوعات گردد.
 -3هر پیشنهادی که موجب حذف هزینههای غیرضروری شود یا هزینههای الزم را منطقی و متعادل گرداند.
 -4هر پیشنهادی که موجب استفاده بهینه از نیروی انسانی گردد.
 -5هر پی شنهادی که موجب کاهش ا ستهالک و افزایش طول عمر مؤثر د ستگاهها ،تأ سی سات ،ابزار ،لوازم و تجهیزات شده و از
مصرف قطعات و مواد بکاهد (بیآنکه بازدهی را کم کند).
 -6هر پی شنهادی که مت ضمن ا ستفاده بهینه از امکانات ،تجهیزات و سی ستمها بوده و تخ صیص امکانات به نیازها را به نحوی
سامان دهد که بهره وری ،کارایی و بازدهی را افزایش داده و یا از معطل ماندن و هدر رفتن امکانات جلوگیری نماید.

مراحل ارزیابی:
مراحل ارزیابی پیشنهاد توسط کمیتههای تخصصی ،خبرگی و صرفه جویی دانشگاه به صورت ذیل انجام میگردد:
الف) راهبر کمیته تخصصی نظام پیشنهادها ،باید قبل از شروع ارزیابی پیشنهادها در کمیته تخصصی ،پیشنهادهای اخذ شده از
سامانه را مورد بررسی اولیه قرار داده و نسبت به رد یا ارجاع به پیشنهادهایی که دارای شرایط مندرج در دستورالعمل نمیباشند
اقدام نماید سپس پیشنهادهایی که از نظر بررسی شکلی فاقد ایراد هستند را به کلیه اعضاء کمیته تخصصی (داوران) واحد
مربوطه ،جهت اعالم نظر کارشناسی ،از طریق سایت ارجاع دهد.
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ب) حداقل یک هفته قبل از برگزاری کمیته تخصصی ،راهبر موظف است نسبت به جمع بندی نظرات داوران (محاسبه میانگین
امتیاز پیشنهاد) اقدام نماید و گزارش تایید شده توسط دبیر کمیته تخصصی را برای اعضای کمیته مربوطه اطالعرسانی نماید.
ج) راهبر کمیته تخصصی پس از نهایی کردن نظرات کمیته مربوطه ،نسبت به مشخص کردن وضعیت پیشنهاد اقدام و نیز
پیشنهادهای دارای اولویت را به دبیرخانه نظام پیشنهادهای دانشگاه ،طبق پروتکلهای مصوب ارسال مینماید.
د) پیشنهادهای مصوب اولیه کلیه واحدها ،پس از بررسی و اعالم نظر نهایی توسط کمیتههای خبرگی و صرفهجویی دانشگاه،
جهت تصویب نهایی و ابالغ اجرایی کردن آنها به واحدهای دانشگاه در جلسات فصلی کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی
مطرح و در صورت تصویب با توجه به نوع مصوبه توسط دبیرخانه نظام پیشنهادهای دانشگاه در اختیار واحدهای مجری قرار
میگیرند.

ارزیابی و امتیازدهی پیشنهادها:
جدول شماره  :1ارزیابی و امتیازدهی پیشنهادها
ردیف

عوامل ارزیابی

توضیحات

امتیاز

1

چگونگی تهیه و ارائه پیشنهاد

توضیحات و مستندات باید کافی به صورت منطقی و سیستماتیک ارائه گردد.

10

2

قابلیت اجرایی پیشنهاد

ارائه راهکارهای درست ،کامل و عملی از الزامات یک پیشنهاد است.

30

3

گروهی بودن پیشنهاد
(داخل یک بخش /بین بخشی)

گروهی حالتی است که پیشنهاددهندگان بیش از یک نفر و تا سقف  4نفر
هستند و افراد گروه ،داخل یک بخش یا بین بخشی هستند.

10

4

ارتباط پیشنهاد با موضوعات
فراخوان (بذر)

موضوع پیشنهاد در راستای تحقق موضوعات فراخوان ساالنه باشد.

10

5

پیشبینی میزان تأثیر پیشنهاد

حدود میزان کاهش هزینه ،افزایش سود یا بهبود ایجاد شده در نتیجه اجرای
پیشنهاد قابلیت پیشبینی داشته باشد.

20

6

دامنه شمول

پیشنهاد میتواند در ارتباط با سایر واحدها نیز قابل اجرا باشد.

20

7

جمع امتیازات

جمع

100

جدول شماره  :2چگونگی تهیه و ارائه پیشنهاد
وضعیت الف

وضعیت ب

وضعیت ج

پیشنهاد دارای مستندات الزم بوده و توضیحات
ارائه شده ،منطقی و سیستماتیک میباشد.

مستندات و توضیحات ارائه شده تا
حدودی پراکنده و ناقص میباشد.

پیشنهاد دارای مستندات و توضیحات
الزم نمیباشد.

 10امتیاز

 5امتیاز

 1امتیاز
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جدول شماره  :3قابلیت اجرایی
وضعیت

شرح وضعیت

حداکثر امتیاز

الف

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

30

ب

راهکار اجرایی ارائه شده توسط پیشنهاددهنده ،نیاز به اصالح یا تکمیل جزئی دارد.

20

ج

راهکار اجرایی ارائه شده توسط پیشنهاددهنده نیاز به اصالح و تکمیل اساسی دارد.

10

جدول شماره  :4نوع پیشنهاد از نظر فردی یا گروهی بودن (داخل یک بخش یا بین بخشی)
وضعیت الف

وضعیت ب

وضعیت ج

پیشنهاد گروهی است؛ یعنی پیشنهاددهندگان بیش
از یک نفرند و افراد گروه ،بین بخشی هستند.

پیشنهاد گروهی است؛ یعنی پیشنهاددهندگان بیش
از یک نفرند و افراد گروه ،داخل یک بخش هستند.

پیشنهاد فردی است.

 10امتیاز

 5امتیاز

 1امتیاز

جدول شماره  :5ارتباط پیشنهاد با موضوعات فراخوان (بذر)
وضعیت الف

وضعیت ب

موضوع پیشنهاد کامالً منطبق با فراخوان اعالمی ساالنه است.

موضوع پیشنهاد زمینهساز یا در راستای تحقق موضوعات
فراخوان ساالنه است.

 10امتیاز

 5امتیاز
جدول شماره  :6پیشبینی میزان تأثیر پیشنهاد

موضوع پیشنهاد و مبنای تعیین
امتیاز

وضعیت الف

وضعیت ج

وضعیت ب

وضعیت ه

وضعیت د

برآورد اولیه تأثیر پیشنهادهای کمی
و کیفی با نظر اعضای کمیته
تخصصی یا خبرگی

با تأثیر خیلی زیاد

با تأثیر زیاد

با تأثیر متوسط

با تأثیر کم

با تأثیر خیلی کم

امتیاز

 20امتیاز

 15امتیاز

 10امتیاز

 5امتیاز

 0امتیاز

جدول شماره  :7دامنه شمول در سایر واحدها
وضعیت

الف

ب

ج

از نظر اجرا در واحدها

در تعداد زیادی از واحدها قابل
اجرا است.

در تعداد محدودی از واحدها
قابل اجرا است.

صرفاً در همان واحد پیشنهاددهنده
قابلیت اجرایی دارد.

امتیاز

 20امتیاز

 10امتیاز

 5امتیاز
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نحوه پرداخت در نظام پیشنهادها:
پرداخت پاداش در نظام پیشنهادها از اهمیت خاصی برخوردار است .برای جبران خدمت کارکنان ،به ازای فکر کردن و پیشنهاد
دادن نیز بایستی پاداش مناسب پرداخت شود .این نوع پرداختهای تشویقی ،ضمن ارج نهادن به کرامت انسانی کارکنان ،فرهنگ
مدیریت مشارکتی را در سازمان نهادینه کرده و ارتقاء سازمان برای آنان در اولویت اصلی قرار خواهد گرفت .این عامل اثر
برانگیزاننده و ترغیبی در مورد سایر کارکنان نیز خواهد داشت.

انگیزش (پرداخت پاداش):
 oمتناسب با پیشنهاد باشد.
 oپاداشهای مادی و معنوی توأم استفاده شود و پاداش به موقع پرداخت شود.
 oحتیالمقدور در حضور دیگران پرداخت شود.
 oنحوه محاسبه پاداش برای پیشنهاددهنده مشخص باشد.
 oپرداخت پاداشها بهطور مستمر اطالعرسانی شود.
 oسوابق پاداشها در نظام پیشنهادها و پرونده افراد ثبت و ضبط شود.
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پاداش پیشنهادهای مصوب نهایی در کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی:
نحوه پرداخت پاداش پیشنهاد مصوب کیفی کمیتههای ساختار و فناوریهای مدیریتی ،بر طبق جدول شماره  8تعیین و به شرح
زیر پس از اجرا پرداخت میگردد:

جدول شماره  :8تعیین پاداش پیشنهادهای مصوب نهایی کیفی در کمیتههای ساختار و فناوریهای مدیریتی

دامنه امتیاز

پاداش غیرنقدی

50-60

بهرهمندی از پاداشهای غیرنقدی

دامنه امتیاز ()A

ضریب ()B

61-70

0/2

71-80

0/3

81-90

0/4

91-100

0/5

ضریب ریالی ()C
 = A*B*Cپاداش نقدی
( 500.000ریال)

تبصره :ضریب ریالی فعلی ( 500.000ریال) مربوط به سال  1398بوده و این ضریب هر ساله طبق نظر و مصوبه کمیته ساختار
و فناوریهای مدیریتی قابل تغییر است.

چگونگی پرداخت پاداش پیشنهاد مصوب کمی پس از اجرا:
پاداش پیشنهاددهنده پس از تصویب نهایی و ابالغ اجرایی توسط کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی به شرح ذیل قابل
پرداخت است:


پس از اجرا و تکمیل فرم گزارش اجرای پیشنهاد توسط راهبر نظام پیشنهادها و ارائه آن به کمیته تخصصی مربوطه
(کمیته راهبری توسعه مدیریت دانشکده/بیمارستان/شبکه بهداشت و درمان) نسبت به مشخص کردن و تعیین میزان
قطعی تأثیر پیشنهاد (محاسبه ریالی) اقدام میشود.



پس از بررسی مستندات ارسالی و مصوبه کمیته صرفهجویی ،میزان پاداش برابر  2تا  5درصد میزان تأثیر پیشنهاد
(تا سقف  200.000.000ریال) تعیین و از محل صرفهجویی حاصل از اجرای پیشنهاد ،قابل پرداخت میباشد.



دبیر کمیته تخصصی موظف به پیگیری و اقدام در خصوص پرداخت پاداش تا سقف تعیین شده در تفاهمنامه میباشد.
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تبصره  : 1با توجه به مصوبات کمیته صرفهجویی در خصوص پیشنهادهای کمی ،واحد موظف است  %40پاداش
پیشنهاددهنده را پس از تصویب و اجرای فاز آغازین در سقف تعیین شده در تفاهمنامه پرداخت نماید؛ ( 60%باقیمانده)
پس از اجرای نهایی و تکمیل فرم گزارش اجرا توسط راهبر سیستم و پس از تصویب دبیر کمیته تخصصی قابلیت پرداخت
را دارد.
تبصره  : 2کلیه پرداخت حقالزحمههای موجود در این آئیننامه پس از کسر مالیات پرداخت میگردد.
تبصره  : 3پرداخت حقالزحمههای تعیین شده حداکثر تا یکسال پس از مشخص شدن میزان تأثیر پیشنهاد الزامی
میباشد.
تبصره  : 4کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی پس از جمعبندی پیشنهادهای دریافتی از دبیرخانه نظام پیشنهادهای
دانشگاه میتواند هر زمان صالح بداند کلیه سقفهای تعیین شده در دستورالعمل ،پیشنهادها را تغییر دهد.

انواع پاداشهای غیرنقدی برای پیشنهادهای (کمی و کیفی):
دبیر کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی میتواند یکی از انواع پاداش غیرنقدی زیر را با توجه به دامنه امتیاز پیشنهاد مصوب
(جدول شماره  )8پس از تأیید کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی ،جهت اجرا به رئیس کمیته راهبری توسعه مدیریت
بیمارستان/دانشکده /شبکه بهداشت و درمان ،اعالم نماید:


ارتقاء شغلی از طریق ارائه تقدیرنامه و کسب امتیاز در ارزیابی عملکرد کارکنان



اعمال تشویقهای کتبی



اهداء لوازم خانگی



اهداء جوایز (کیف جیبی ،کیف دستی ،فلش کارت و )...



اهداء کتابهای علمی و مذهبی



معرفی به اداره رفاه ،جهت استفاده از اماکن اقامتی (بدون نوبت) و بهرهمندی از وام در صورت داشتن شرایط الزم
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حقالزحمه (حق جلسه) اعضای کمیته تخصصی (داوران):
مبلغ پرداختی بابت حقالزحمه ،هر عضو هیأت علمی براساس فرمول الف و برای هر عضو غیرهیأت علمی براساس فرمول ب
محاسبه و از محل اعتبارات درآمد اختصاصی واحد مربوطه پرداخت میگردد.
الف) فرمول محاسبه حقالزحمه داور (عضو هیأت علمی):
درصد پاسخگویی * تعداد پیشنهادهای کارشناسی شده از طریق سایت * ( 100.000ریال) = حقالزحمه داور
ب) فرمول محاسبه حقالزحمه داور (عضو غیر هیأت علمی):
درصد پاسخگویی * تعداد پیشنهادهای کارشناسی شده از طریق سایت * ( 50.000ریال) = حقالزحمه داور

تعداد پیشنهادهای کارشناسی شده هر داور از طریق سایت
= درصد پاسخگویی
تعداد کل پیشنهادهای دریافت شده توسط داور از طریق سایت

حقالزحمه (حق جلسه) راهبر نظام پیشنهادها و کارشناسان دبیرخانه نظام پیشنهادهای دانشگاه:
دبیران کمیته های تخصصی پس از ارزیابی و پایش چگونگی عملکرد راهبر نظام پیشنهادهای واحد مربوطه به شرح فرمولهای
زیر ،با توجه به اختیارات تفویضی میتوانند از سوی رئیس کمیته نسبت به پرداخت ساالنه از محل اعتبارات درآمد اختصاصی
واحد مربوطه اقدام نمایند.
درصد پاسخگویی * تعداد پیشنهادهای بررسی شده (با وضعیت نهایی شده) از طریق سایت * ( 40.000ریال) = حقالزحمه راهبر

تعداد پیشنهادها با وضعیت نهایی شده از طریق سایت
= درصد پاسخگویی
تعداد کل پیشنهادهای دریافت شده توسط راهبر از طریق سایت

تبصره  : 1در محاسبه حقالزحمه راهبر نظام پیشنهادها ،در صورتیکه ،پیشنهادها به داوری تمامی اعضاء کمیته (کلیه داوران)
رسیده و وضعیت پیشنهاد ،نهایی شده باشد؛ مالک محاسبه خواهد بود.
تبصره  : 2در صورتی که مجموع پرداختی بابت پاداش و هزینههای اجرایی پیشنهادها از سقف  %20صرفهجویی ساالنه حاصل
از اجرای پیشنهاد بیشتر باشد ،کلیه پرداختهای مذکور پس از کسر هزینههای اجرایی به تناسب کسر خواهد شد.
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اجرای پیشنهاد:
وظیفه اجرا یا انجام اقدامات الزم برای اجرای پی شنهاد ،به عهده دبیر کمیته تخ ص صی مرتبط میبا شد .واحدهایی که به عنوان
مسئول اجرا تعیین می شوند؛ موظفند پیشنهادهای مذکور را در زمان مقرر اجرا نموده و گزارش آن را به راهبر نظام پیشنهادها
و یا دبیرخانه نظام پیشنهادهای دانشگاه ارائه دهند.
 oاگر اجرای برخی از پیشنهادها با مشکل روبرو شود و الزم باشد که تغییراتی در آنها داده شود در اولین جلسه مربوطه
کارگروه تخصصی ،بررسی و تصمیمگیری به عمل خواهد آمد.
 oپیشنهاد باید حداکثر ظرف مدت تعیین شده از طرف کمیته تخصصی به مورد اجرا گذارده شود.
 oپیشنهادهایی که توسط افراد یا گروهها داده می شود و زمینه اجرای آن پیشنهاد مربوط به کار خودشان میباشد باید
توسط واحد اجرایی مربوطه و همان گروه اجرا گردد.
 oدبیر کمیته ،اجرای پیشــنهاد را از مســئول اجرایی اعالم شــده تحت پیگیری و گزارشدهی خواهد داشــت .همچنین
دبیرخانه ا صلی نظام پی شنهادها امر اجرای به موقع این پی شنهادها و صحت اظهار اجرای پی شنهاد تو سط کمیتههای
تخ ص صی را تحت کنترل دا شته و گزارشهای آن را عالوه بر ارائه به مدیران ار شد دان شگاه ،در جل سات مدیریتی و
همچنین شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه ارائه خواهند نمود.
تبصره :چنانچه پیشنهادی قابل اجرا بوده ولی به دالیلی نتوان آن را در شرایطی فعلی به اجرا درآورد ،پیشنهاد یاد شده به
نام فرد یا گروه پی شنهاددهنده در فرم مخ صو صی بنام "پی شنهادهای مفتوح" (باز) ثبت می شود و با آماده شدن شرایط و
رفع موانع ن سبت به اجرای آن اقدام مقت ضی معمول خواهد گردید .در این موارد پس از اجرای پی شنهاد ،حقالزحمه کامل

پرداخت خواهد شد.
همکاران اجرایی:
به منظور جلب همکاری کارکنان در تسریع اجرای پیشنهادها و ایجاد انگیزه هر چه بیشتر برای اجرای مطلوب پیشنهادهای
مصوب ،به کلیه کسانی که در اجرای آن تالش مؤثری داشته باشند ،به شرح زیر حقالزحمه از محل اعتبارات درآمد اختصاصی
واحد مربوطه پرداخت میگردد:


پرداخت این حق الزحمه منحصر به پیشنهادهای مصوب است که پس از اجرای کامل محاسبه خواهد شد و چنانچه
پیشنهادی در مسیر اجرا بر اثر بروز مشکالت پیشبینینشده متوقف گردد ،بهطوری که به تصویب و اجرای نهایی نرسد ،به
کسانی که در این زمینه فعالیتی داشته باشند ،هیچگونه حقالزحمهای پرداخت نمیشود.
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انتخاب و شناسایی کارکنان که در اجرای پیشنهادهای مصوب همکاری مینمایند؛ پس از تصویب نهایی پیشنهاد و اجرای
آن توسط واحد مربوطه به شرح ذیل انجام میگیرد:
الف :برای شناسایی کارکنان اجرایی همزمان با شروع فاز اجرایی پیشنهاد اسامی کارکنان ذینفع توسط باالترین مقام اجرایی
واحد مجری به دبیر کمیته تخصصی اعالم میگردد.
ب :در جلسات کمیتههای تخصصی اسامی آن دسته از همکاران اجرایی که به تأیید دبیر کمیته تخصصی رسیده باشد مطرح
و تصمیمات الزم در مورد پرداخت حقالزحمه یا تقدیرنامه با درج در پرونده ،پس از اتمام موفق اجرای پیشنهاد اتخاذ
میگردد.
تبصره :چون حقالزحمه پیشنهاددهنده پس از اجرای آنها قاب ل پرداخت است الزم است که اجرای هر یک از پیشنهادها
سریعاً در دستور کار واحد قرار گیرد و پس از اجرا سریعاً توسط دبیر کمیته تخصصی مربوطه کتباً به دبیر نظام پیشنهادها
اعالم گردد.
انجام امور مربوط به تبصره فوقالذکر در واحدهای ستادی بر عهده مقام اجرایی به تشخیص معاون مربوطه ،میباشد.

حقالزحمه همکاران اجرایی:
 oحداکثر حقالزحمه قابل پرداخت به کل همکاران اجرایی در مجموع معادل  %50حقالزحمه متعلق به پیشنهاد
مصوب میباشد که متناسب با فعالیت های انجام شده پس از تصویب در کمیته تخصصی و به دستور دبیر کمیته
تخصصی مربوطه خواهد بود.
تبصره  :1این مبلغ مازاد بر پاداش پرداخت شده به پیشنهاددهنده میباشد.
 oزمان پرداخت این حقالزحمه ،متناسب با پرداخت پاداش پیشنهاددهنده میباشد.
تبصره  :2بدیهی است کسانی مشمول این حق الزحمه خواهند شد که در اجرای پیشنهاد مصوب از آنان درخواست
همکاری به عمل آمده باشد و یا در جریان اقدامات اجرایی تالش مؤثر و چشمگیری از خود بروز داده باشند.
تبصره  :3لزوماً برای کلیه پیشنهادها حقالزحمه همکاران اجرایی پرداخت نمیگردد.
تبصره  :4چنانچه همکاران اجرایی با نبوغ خود پیشنهاد اولیه را بهبود بخشند عالوه بر دریافت حقالزحمه اجرایی بنا
به تشخیص کمیته تخصصی و با ضریب مصوب شده در پاداش پیشنهاد نیز شریک خواهند بود.
تبصره  :5گروههایی که پیشنهادهای مربوط به زمینه کار خود را ثبت مینمایند ،همکاران اجرایی خود آن تیم هستند
و از این بابت حقالزحمهای دریافت نمیکنند.
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برترینها:
در سیستمهای موجود نظام پیشنهادها ،یکی از پارامترهای کلیدی و گاهاً تعیینکننده در مبحث انگیزش کارکنان ،انتخاب،
معرفی و تقدیر از برترین پیشنهاددهندگان در دورههای زمانی مشخص بوده که بایستی با دقت نظر فراوان انجام شود .زیرا اقـدام
در ایـن خصـوص بـدون توجه به کلیه پارامت رهای مؤثر و همچنین عدم وجود یک مدل و مکانیزم مناسب میتواند نارضایتی
پرسنل و در نهایت اثرات منفی و جبرانناپذیری را به همراه داشته باشد.

پیشنهاد برتر:
پیشنهادهای برتر ،ساالنه پس از جمع بندی نتایج در دبیرخانه نظام پیشنهادهای دانشگاه و ارائه گزارش به کمیته ساختار و
فناوریهای مدیریتی ،حداکثر از  3پیشنهاد برتر در هر سال به شرح جدول شماره  9تقدیر به عمل میآید.

جدول شماره  :9پیشنهاد برتر
موضوع

مقطع زمانی

تقدیرنامه

پیشنهاد مصوب برتر
کیفی /کمی

ساالنه

تقدیرنامه با امضای رئیس شورای راهبری توسعه مدیریت یا دبیر شورا

پیشنهاددهنده برتر:
دبیرخانه نظام پی شنهادهای دان شگاه با هماندی شی اع ضای محترم کمیتههای ساختار و فناوریهای مدیریتی ،اقدام به تهیه و
ال کاربردی و مؤثر در ارتباط با پیشـــنهاددهندگان جهت امتیازدهی و انتخاب پیشـــنهاددهنده برتر
بکارگیری مؤلفه های کام ً
دانشگاه نموده است.

نکته :به منظور افزایش انگیزه کارکنان ،به  3پیشنهاددهنده برتر که باالترین امتیاز را داشته باشند پس از معرفی از کمیتههای
تخ ص صی و برر سی مو ضوع در کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی دان شگاه ،امتیازات یا لوح تقدیر به ت شخیص رئیس نظام
پیشنهادهای دانشگاه (معاونت محترم توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع) اهداء میگردد.
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پیشنهاددهنده برتر ،بر اساس جدول شماره  10تعیین میگردد و ساالنه پس از معرفی از کمیتههای تخصصی و بررسی در
دبیرخانه نظام پیشنهادهای دانشگاه ،با تصویب کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی تعیین میگردد.

جدول شماره  :10پیشنهاددهنده برتر
ردیف

1

وضعیت  /تعداد

ضریب

مؤلفه

تکراری

0

رد شده

0/5

ارجاع به دبیرخانه (مصوب کمیته
تخصصی)

1

تحت کارشناسی /منتظر بررسی

1

امکانسنجی اجرا (منتظر کارشناسی
کمیته صرفهجویی)

2

منتظر اجرا (مصوب نهایی و ارجاع جهت
اجرا)

3

اجرا شده

4

1

1

2

1/5

3

2

4

2/5

ضریب وضعیت پیشنهاد = αs

2
ضریب گروهی پیشنهاد = B
درصد مشارکت * αg = B

حداکثر
امتیاز

4

2/5

تعداد کل پیشنهادهای ارائه شده
تعداد کل پیشنهادهای ارائه شده در دانشگاه

درصد مشارکت

این پارامتر وابسته به درصد مشارکت و تعداد پیشنهاددهندگان در ارائه پیشنهاد میباشد .بدیهی است پیشنهادهایی کـه بهصورت
گروهـی ارائه شوند از کیفیت باالتری نسبت به پیشنهادهای انفرادی برخوردار خواهند بود .بدین منظور سعی شـده اسـت کـه
ایـن پـارامتر بهصورت امتیاز مثبت لحاظ گردد.
در این مدل ضریب  ، Bضریب گروهی پیشنهاد بوده و جهت امتیازدهی به پیشنهادهای گروهی در نظر گرفتـه شـده اسـت.
حاصلضرب ضریب گروهی پیشنهاد در درصد مشارکت فرد پیشنهاددهنده ،ضریب گروهی پیشنهاددهنده ( )αgخواهد بود.
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مدل کلی امتیازدهی به پیشنهاددهندگان بر اساس موارد فوقالذکر میتوان نحوه امتیازدهی به پیشنهاددهندگان در هر بازه
زمانی را بهصورت زیر تشریح نمود:

تبصره:


کلیه مقادیر استفاده شده در این مدل پارامتریک بوده و برحسب ضرورت و اهمیت در دانشگاه ،قابل اصالح خواهند
بود.

 کلیه پیشنهادهای فرد از ابتدای شروع بکار سیستم نظام پیشنهادها تا تاریخ جاری مد نظر قرار میگیرد.


مالک ،داشبورد افراد در سامانه نظام پیشنهادهای دانشگاه میباشد.



به ازای هر پیشنهاد و جهت هر پیشنهاددهنده ،امتیازی استخراج میشود .به عبارت دیگر چنانچه یک پیشنهاد توسط
 3نفر ارائـه شده باشد 3 ،امتیاز مختلف برای هر نفر محاسبه میشود.



جمع امتیازات هر نفر محاسبه میشود (جمع امتیازات هر نفر برای کل پیشنهادها از ابتدا تا کنون)



افراد بر اساس امتیازات حاصله اولویتبندی شده و نفرات برتر انتخاب میشوند.

دبیر برتر:
انتخاب دبیر برتر دبیرخانه اصلی/کمیتههای تخصصی واحدهای تابعه دانشگاه ،بر اساس جدول شماره  11تعیین میگردد و
ساالنه توسط دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادهای دانشگاه ،پس از طرح و بررسی در کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی ،تعیین
میگردد.
جدول شماره  :11دبیر برتر
ردیف

نام مؤلفه

امتیاز

1

بررسی به موقع و ارجاع کلیه پیشنهادها از طریق سایت

25

2

تعیین و تکلیف نهایی و به موقع کلیه پیشنهادهای موجود در کارتابل دبیران (دبیرخانه
اصلی/کمیتههای تخصصی واحدهای تابعه دانشگاه) از طریق سایت

25

3

پاسخگویی کامل و به موقع به مکاتبات دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادهای دانشگاه و شرکت در
جلسات دانشگاه مرتبط با نظام پیشنهادها

25

4

اطالعرسانی ،آموزش و پاسخگویی به سؤاالت پرسنل (پیشنهاددهندگان و داوران)

25
100

امتیاز نهایی
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نکته :به منظور افزایش انگیزه و هماهنگی بیشتر دبیران با دبیرخانه نظام پیشنهادهای دانشگاه ،به  3دبیر برتر که امتیاز نهایی
آنها  90-100باشد پس از طرح و بررسی موضوع در کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی دانشگاه و مصوبات جلسه مذکور،
جوایز یا لوح تقدیر به تشخیص کمیته اهداء میگردد.

واحد سازمانی برتر:
انتخاب واحد سازمانی برتر ،بر اساس جدول شماره  12تعیین میگردد و ساالنه توسط دبیرخانه اصلی نظام پیشنهادهای دانشگاه،
پس از طرح و بررسی در کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی ،تعیین میگردد.

جدول شماره  :12واحد سازمانی برتر
ردیف
1

نام شاخص
سرانه سالیانه تعداد پیشنهادهای دریافت شده از طریق سایت

2
3

نرخ مشارکت کارکنان
سرانه سالیانه تعداد پیشنهادهای مصوب شده کارکنان

حداکثر امتیاز
10
10
10

4

سرانه سالیانه تعداد پیشنهادهای اجرا شده کارکنان

10

5

درصد پیشنهادهای مربوط به فراخوان

10

6

درصد بررسی و تعیین و تکلیف نهایی به موقع کلیه پیشنهادها از طریق سایت

10

7

سرانه ساعات آموزشهای برگزار شده در سال (مرتبط با پیشنهادها)

10

8

سرانه سالیانه پاداش کارکنان (پیشنهاددهنده ،کارشناس ،مجری) از نظام پیشنهادها

10

9

سرانه سالیانه صرفهجویی صورت گرفته از اجرای پیشنهادها به کارکنان سازمان

20
100

امتیاز نهایی

نکته :به منظور افزایش انگیزه و هماهنگی بیشتر واحدهای سازمانی با دبیرخانه نظام پیشنهادهای دانشگاه ،به  3واحد سازمانی
برتر که امتیاز نهایی آنها  90-100باشــد پس از طرح و بررســی موضــوع در کمیته ســاختار و فناوریهای مدیریتی دانشــگاه و
م صوبات جل سه مذکور ،امتیازات یا لوح تقدیر به ت شخیص رئیس نظام پی شنهادهای دان شگاه (معاونت محترم تو سعه مدیریت و
برنامهریزی منابع) اهداء میگردد.
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منابع اعتباری نظام پیشنهادها:
بر اساس تبصره  1ماده  5آئیننامه اجرایی ماده  20قانون مدیریت خدمات کشوری ،تمام دستگاههای اجرایی میتوانند در تنظیم
بودجه سالیانه برای استقرار و استمرار نظام پیشنهادها تا  20درصد بودجه حاصل از محل صرفهجوییها و درآمدهای پیشنهادهای
اجرا شده را هزینه نمایند.
مطابق تبصره  2ماده  5آئیننامه اجرایی ماده  20قانون مدیریت خدمات کشوری ،بودجه نظام پیشنهادها شامل تمام هزینههای
مربوط به این نظام ،شامل پاداشهای پرداختی به پیشنهاددهندگان و اعضای کمیتهها ،پاداشهای اجرا ،جوایز برترینها،
فعالیتهای آموزش ،فرهنگسازی ،اطالعرسانی و اداری میباشد.
حقالزحمههای نقدی و غیرنقدی مطابق مفاد این دستورالعمل و از محل  %20منافع حاصل از اجرای پیشنهادها (با استناد به
بند  4ماده  3بخشنامه شماره  200/90/35622مورخ  1390/7/23معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) قابل
پرداخت میباشد که در دانشگاه این بودجه مطابق دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی دانشگاه ،از محل درآمد اختصاصی
واحد مربوطه تا سقف تفاهمنامه ساالنه و با توجه به صرفهجویی و درآمد حاصل از اجرای پیشنهادها تأمین خواهد شد.

حفظ مالکیت معنوی پیشنهاددهنده:
سامانه نظام پیشنهادها با قابلیت ثبت الکترونیک پیشنهاد و تهیه بانک اطالعات دقیق از آنها و ثبت نظرات کمیتههای تخصصی
و قابلیت جستجوی پیشنهادها ،امکان یافتن پیشنهادهای تکراری و پیگیری نتیجه پیشنهادها را فراهم میکند.
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فص پنج
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ارزیابی رد نظام نهاداه
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ارتباط با سایر نظامهای پرسنلی و مدیریتی:
گزارش تعداد پیشنهادهای ارائه شده کارشناس ساالنه توسط دبیر کمیته نظام پیشنهادها تهیه و پس از تأیید کمیته نظام
پیشنهادها به مدیریت اداری ،مالی و پشتیبانی جهت پرونده پرسنلی کارکنان ،ابالغ میگردد.
این گزارش در فرم ارزیابی عملکرد ساالنه کارکنان همچنین فرم ارتقای رتبه کارکنان و تعیین کارمند نمونه مورد استفاده قرار
خواهد گرفت.

ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادها:
برای بررسی ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادها در دانشگاه ،شاخصهای عملکردی ذیل به صورت سالیانه ،اندازهگیری و اعالم
خواهند شد:


سرانه سالیانه پیشنهادهای دریافتی کارکنان



سرانه سالیانه پیشنهادهای مصوب کارکنان



سرانه سالیانه پیشنهادهای اجرا شده کارکنان



نرخ مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها (سالیانه)



درصد پیشنهادهای گروهی به کل پیشنهادها



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



درصد پیشنهادهای تیمهای هماندیشی به کل پیشنهادهای کارکنان



درصد پیشنهادهای تأخیر در بررسی به دریافتی سال



درصد پیشنهادهای تأخیر در اجرا به تصویب شده (سالیانه)



درصد پیشنهادهای درخواست بررسی مجدد به بررسی شده



سرانه ساعت آموزشهای برگزارشده در سال مرتبط با پیشنهادها



میانگین سالیانه پاداش پیشنهادهای مصوب



سرانه ساالنه پاداش کارکنان از نظام پیشنهادها



سرانه ساالنه پاداش پیشنهاددهندگان از نظام پیشنهادها



درصد پیشنهادهای مربوط به فراخوان



درصد هزینههای صرف شده نظام پیشنهادها به صرفهجویی حاصل از پیشنهاد



سرانه صرفهجویی پیشنهادها به کارکنان (ساالنه)
41



سرانه صرفهجویی پیشنهادها به پیشنهاددهندگان



میانگین صرفهجویی پیشنهادها به تعداد پیشنهادها



متوسط زمان رسیدگی به پیشنهادها
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فص شش
ل م:
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ساختار نظام مدیریت مشارکتی:

کمیته ساختار و
فناورهای مدیریتی
دبیرخانه اصلی نظام
پیشنهادها
کمیته صرفهجویی
کمیته خبرگی
کمیته راهبری توسعه مدیریت دانشکده /بیمارستان /شبکه

ثبت پیشنهاد /شبکه راهبران نظام پیشنهادها

44

سطوح
پایش نظام
پیشنهادها

فرآیند بررسی و تصویب پیشنهادها:
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فرم اجرای پیشنهاد مصوب کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی:

 -1عنوان پیشنهاد:
 -2شماره پیشنهاد:
 -3شرح پیشنهاد:
 -4اهداف پیشنهاد:
 -5تاریخ ثبت پیشنهاد:
 -6تاریخ تأیید پیشنهاد:
 -7مشخصات پیشنهاددهنده و همکاران وی:
ردیف

نام و نام خانوادگی

محل کار

نوع همکاری

سمت

 -8روش اجرا:
عنوان فعالیت

زمانبندی (ماه)

فرد/گروه مسئول
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 -9محدوده اجرای پیشنهاد:
 -10ذینفعان اجرای پیشنهاد:
 -11تیم اجرا کننده و مسئول اجرا:
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل کار

 -12منابع الزم:
 -13محل تأمین اعتبار:
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نوع همکاری

11

12

 -14زمان شروع اجرا:
 -15زمان خاتمه اجرا:
 -16هزینه صرف شده جهت اجرا (ریال):
 -17نتایج حاصل از اجرای پیشنهاد:
 -18میزان افزایش درآمد /صرفهجویی حاصل از اجرای پیشنهاد (زمان ،هزینه ،نیروی انسانی):
 -19علت تأخیر در اجرای پیشنهاد (در صورت وجود):

توضیحات:

نکته:
الزم است کلیه مکاتبات ،مستندات و گزارشات اداری و رسمی مربوط به اجرای پیشنهاد ،ضمیمه گردد.
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فرم پیشنهاد مفتوح (باز):

 -1عنوان پیشنهاد:
 -2شماره پیشنهاد:
 -3شرح پیشنهاد:
 -4اهداف پیشنهاد:
 -5تاریخ ثبت پیشنهاد:
 -6تاریخ تأیید پیشنهاد:
 -7مشخصات پیشنهاددهنده و همکاران وی:
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل کار

نوع همکاری

 -8محدوده اجرای پیشنهاد:
 -9تیم اجرا کننده و مسئول اجرا:
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل کار

 -10منابع الزم:
 -11علت عدم اجرای پیشنهاد:
 -12پیشبینی تقریبی زمان اجرای پیشنهاد:
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نوع همکاری

توضیحات:

نکته:
الزم است کلیه مکاتبات ،مستندات و گزارشات اداری و رسمی مربوط به عدم اجرای پیشنهاد ،ضمیمه گردد.
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منابع:
 oقانون مدیریت خدمات کشوری ،سال 1387
 oمدل ملی ارزیابی نظام پیشنهادها ،دبیرخانه ملی نظام پیشنهادها (بازنگری ششم) ،سازمان جهاد دانشگاهی تهران ،سال
1397
 oدستورالعمل نظام پیشنهادها ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،پاییز سال 1396
 oدستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادها (ویرایش اول) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ،سال 1391
 oدوره آموزشی نظام پیشنهادها و بانک ایده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ،سال 1396
 oآییننامه نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ،سال 1396
 oآئیننامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،سال 1396
 oدستورالعمل اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان "کمیته نظام
پیشنهادات" ،سال 1396
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