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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
  معاونت آموزشی

  
  "انسان یک اندیشه است ، نه ابزار "

  
  کمیته نظام پیشنهادات                            

  : مقدمه 

مسئله  نظام پیشنهادها، تکنیکی است که می توان از فکر و اندیشه هاي کارکنان براي
نظام   بر اساس. و حل مسائل و مشکالت سازمانی بهره جستیابی، چاره جویی 

پیشنهادها کلیه کارکنان از عالیترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح آن می توانند 
پیشنهادها، ایده ها، ابتکارات و نظرات خود را براي رفع نارسایی هاي موجود در روند 

   .فیت تولید ارائه دهندکاري و یا بهبود روشهاي انجام کار و یا افزایش کی

  : زمینه ارائه پیشنهاد 

 بهبود روشهاي انجام کار و تسریع در روند امور  •
 افزایش کمیت و کیفیت خدمات و بهره وري  •
 استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات  •
 صرفه جویی در زمان ، هزینه ها ، انرژي و سایر منابع   •
 روشهاي پیشگیري از تخلفات اداري  •
 فرهنگ اداري کارکنان ارتقاء  •
استفاده بهینه از فضاو محیط . یبایی محیط کار  و ز    پاکسازي.ایجاد نظم و انضباط (بهبود شرایط محیط کاري  •

 )بهبود شرایط بهداشتی    ( .کار 

 ارتقا سطح کارایی و اثر بخشی  •
 افزایش رضایت ارباب رجوع از طریق تسریع و بهبود کیفیت خدمات  •
 بهبود کیفیت زندگی کاري  •
 افزایش رضایت شغلی کارکنان  •
 ارتقاء سطح انگیزش کارکنان  •
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 بهبود ارتباطات با سایر دستگاهها  •
 استفاده بهینه و مطلوب از منابع و ظرفیت هاي بالقوه موجود در سازمان  •
 افزایش سطح مهارتها و دانش کارکنان  •
  افزایش نظم و انضباط کاري •

 براي سازمان و کارکنان اداتمزایاي نظام پیشنه

  .در قالب این نظام،ایده و پیشنهاد پیشنهاددهنده،به نام وي در سیستم ثبت می شود •
 ایجاد روحیه کارگروهی •
 ایجاد روحیه خود باوري و اعتماد به نفس کارکنان  •
 توسعه مهارت و افزایش سطح دانش کارکنان  •
 کاهش تنش در سازمان  •
 کمک به بهبود و ارائه خدمات به ارباب رجوع  •
 افزایش بهره وري در سازمان  •
 همسو شدن اهداف فردي با اهداف سازمانی  •
 افزایش حس تعلق سازمانی  •
 بهبود ارتباطات سازمانی  •
 تمرکز زدایی در سازمان  •
 بهبود و اصالح فرآیندهاي کاري  •
 تاثیر در ارزیابی عملکرد ساالنه کارکنان  •
 تاثیر در فرمهاي تمدید قرار داد  •
 تاثیر انتصاب کارمند نمونه  •
 تاثیر در ارتقاء رتبه کارکنان  •

 :گردش کار اجرایی پیشنهاد ها

دبیر خانه نظام پیشنهاد ها توزیع می گردد توسط پیشنهاد دهنده تکمیل مسئول پیشنهاد روي فرم مخصوص که توسط  -1
 .می گردد 

  .حضوري یا غیر حضوري پیشنهاد خود را به دبیر خانه نظام پیشنهاد ها ارائه می نمایدپیشنهاد دهنده به صورت  -2

و با در ج شماره و تاریخ دریافت رسید مربوطه  فایل الکترونیکیپیشنهاد در  ، نظام پیشنهاد ها مسئول دبیرخانه توسط  -3
 .به پیشنهاد دهنده ارایه میگردد
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جهت بررسی به کمیته نظام پیشنهاد ) بر اساس شماره و تاریخ ثبت ( دریافتی راپیشنهاد هاي مسئول دبیرخانه  -4
 .ها آورده و در آن جا مطرح می نماید

با شد تصمیم گیري و در صورت لزوم با مشخص کردن  تصمیم گیري نهایی  پیشنهاد مطرح شده در کمیته اگر قابل-5
 کارشناس به ارزیاب ذیصالح ارسال می گردد

 .که پیشنهاد مورد تصویب اعضاء کمیته قرار گیرد پیشنهاد جهت اجرا به قسمت ذیصالح ارسال می گردددر صورتی -6

در صورتی که پیشنهاد مورد تصویب اعضاء کمیته قرار نگیر د مراتب عدم تایید با دلیل قانع کننده به پیشنهاد دهنده -7
 .ارسال می گردد

 .کمی و کیفی با استفاده از فرم ارزیابی مورد محاسبه قرار می گیرد پیشنهاد هاي مصوب جهت تعیین پاداش اعم از-8

تصمیمیات متخذه در کمیته نظام پیشنهاد ها توسط دبیر نظام صورت جلسه شده و در سوابق دبیر خانه نگهداري میشود -9
  .و جهت رویت به اعضاي کمیته نیز ارسال می گردد

  : داراي شرایط زیر باشد کهدر نظام پیشنهادات پذیرفته می شود هایی  پیشنهاد

 بهبود شرایط و محیط کار و ابزار و وسایل جهت ارتقاي بهره وري  .1  

 افزایش کمیت و کیفیت خدمات و محصوالت و بهره وري سازمان  .2  

 بهبود روشها و فرایند انجام کار جهت تسریع در امور  .3  

 صرفه جویی اقتصادي از طریق کاهش هزینه ها ، دوباره کاریها و ضایعات  .4  

 ابداعات و تغییراتی که سازمان را در تحقق اهداف سازمانی کمک کند  .5  

 افزایش حسن اعتماد و مشتري مداري  .6  

 ارائه راههاي مطلوب براي استفاده از ظرفیتهاي بالقوه دانشگاه  .7  

 اصالح قوانین ، دستورالعملها ، بخشنامه ها و آیین نامه هاي دانشگاه  .8  

 پیشنهادهاي مربوط به بهبود نرم افزارهاي مورد استفاده در دانشگاه  .9  

  ... بهینه نمودن سیستم هاي تصمیم گیري ، نظارت و کنترل ، ارزیابی و .10
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 ی پیشنهادات برنامه هاي بهسازي و آموزش نیروي انسان .11

 تعمیق و گسترش فرهنگ مشارکت در همه سطوح دانشگاه  .12

 توسعه و بهینه سازي تکنولوژي مورد استفاده دانشگاه  .13

 افزایش راندمان نیروي انسانی و تجهیزات و امکانات  .14

 هی بین ایشان گرو  افزایش رضایت شغلی ، رفاه و بهبود شرایط کار همکاران ، صمیمت ، همدلی و انجام فعالیت هاي. 15

   اجراي بیشتر عدالت در همه زمینه هاي دانشگاه .16

  پویایی سازمان  .17

 :پیشنهادهاي غیر قابل قبول 

 پیشنهادهاي تکراري که قبال توسط دیگران ارائه شده باشد  -1

 استامور به خدمت دانشگاه در آمده  پیشنهادهایی که دقیقا وظیفه فرد محسوب شده و براي ارائه همان -2

 شکایات -3

 بیان تجربیات قبلی دانشگاه -4

 پیشنهادهایی که خارج از ماموریت و فلسفه وجودي دانشگاه باشد-5

 پیشنهادهاي مبهم-6

 پیشنهادهایی که مستقیما از طرح هاي دیگران گرفته شده باشد-7

 درخواستهاي شخصی  -8

 باشدپیشنهادهایی که قبال در دستور کار دانشگاه قرار گرفته -9

 پیشنهادهایی که صرفا جنبه انتقاد داشته باشد و راه حل ارائه نگردیده باشد-  10

  )در حد زیاد(پیشنهادهاي هزینه بر -  11
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 : از  است  کمیته نظام پیشنهادات در معاونت آموزشی متشکل

  زهره داناصفهانی  : مسئول دبیرخانه کمیته 
زهرا  –مهناز کاکاوند -فاطمه ذوالقدر  -  شهالغیاثوند-دکتر حکاك  –زهره داناصفهانی  –احمد پورشریفی:اعضاي کمیته 

  و  فاطمه حسین خانی   کفاشی
  
  
 


