


 نظام پیشنهادهاآشنایی با 
(سامانه و آیین نامه نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی قزوین  )

 
 زهره داناصفهانی  : ارائه دهنده 

 رابط نظام پیشنهادات حوزه معاونت آموزشی
1397/3/31   



*

نظام پیشنهادها ، یکی از روش های موثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت *
استقرار نظام پیشنهادها را می توان اولین مرحله ورود به نظام مدیریت مشارکتی و . کارکنان می باشد

 .  ایجاد زمینه مناسب برای نظر دهی کارکنان برشمرد

مشارکت کارکنان، اساتید و دانشجویان در ارائه نظر، پیشنهاد و راهکارهای اجرایی جهت اجرای هر  *
چه بهتر اهداف سازمانی دانشگاه علوم پزشکی، بزرگترین سرمایه و افتخار و موجب ارتقای بیشتر  

 .ارائه خدمات سالمت خواهد بود

بر این اساس، آیین نامه  نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی قزوین  با بهره گیری از الگوی این *
مورد بازنگری   1396نظام در سایر سازمانهای موفق و تجارب ارزنده  اعضای شورای عالی در مرداد 

 .  قرار گرفت و مجدد بصورت کامل تر و جامع تری تهیه و تنظیم گردید

 



 تعاریف: ماده یک 

 .  نامیده می شود "شورا "در این آیین نامه شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها به اختصار : شورا*

است از چالشی ذهنی و عاطفی که افراد را برمی انگیزاند تا داوطلبانه برای تحقق عبارت :مشارکت*
 . اهداف مورد نظر سازمان همکاری نموده و در مسئولیتها و نتایج حاصله سهیم شوند 

یک شیوه یا روش مدیریتی است که با توجه به سطح آمادگی کارکنان، به : مشارکتیمدیریت *
منظور ایفای نقش حقیقی ایشان به عنوان عضو مفید و موثر سازمان،کارکنان را در همه فعالیت های  
مربوطه مشارکت داده و از توانائیهای ایشان جهت انجام امور و نیل به اهداف سازمانی بهره می گیرد  

 . 

عبارت است یک نظر و یافته ذهنی که فرد یا گروهی به منظور بهبود و اصالح امور و یا : پیشنهاد*
ایجاد یک تغییر و تحول در راستای بهینه سازی روند جاری به دور از کلیه توقعات شخصی مطرح 

 .  می کنند



 امتیازات ارائه پیشنهاد برای کارکنان  

 

 امتیاز   3-7ارزیابی عملکرد ساالنه 

 ارتقاء رتبه کارکنان ارشد،عالی، خبره

 اعمال مدرک باالتر کارکنان  

 تغییر ردیف استخدامی  

 (مدیران پاسخگو)ارزیابی عملکرد واحدها

 

 

 



سیستم پیشنهاد ابزاری است که از طریق آن می توان با ایجاد روحیه مشارکت فردی و : نظام پیشنهادها*
گروهی به یافته های ذهنی و اندیشه های سرمایه عظیم انسانی در حل مسائل و دستیابی به راه حل 

 .  بهینه، در راستای بهبود فرآیندها و بهسازی مستمر سازمان دست یافت

مجموعه دستورالعمل هایی است که برای اجرای صحیح نظام پیشنهادها  :  آیین نامه نظام پیشنهادها*
 . متناسب با شرایط سازمان طراحی و به تصویب مدیریت ارشد سازمان می رسد 

موضوعات مشخصی است که توسط شورا از طریق دبیرخانه به اطالع مدیران، کارکنان و : بذر پیشنهاد*
 .  سایرین می رسد تا پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کنند

فرد یا گروهی است که پیشنهاد خود را به یکی از روش های قابل قبول به دبیرخانه ارائه : پیشنهاد دهنده*
 . می کند

 . فرد یا افرادی است که اجرای پیشنهاد را بر عهده دارند: مجری یا مجریان*

 



 . پیشنهادی است که به بهره برداری می رسد: پیشنهاد اجرا شده*

شاخصی است که از تقسیم تعداد کل پیشنهادهای دریافت شده : در سال( سرانه)نفر پیشنهاد*
 .در طول یک سال به تعداد کل کارکنان ضرب در صد به دست می آید

کمیته های تخصصی، گروه های کارشناسی و یا کارشناس بررسی کننده : گروه ارزیابی*
 .  پیشنهادهای واصله

عضویت کارشناسانی از واحدهای مختلف به تناسب موضوع و با نظر شورا  با  :تخصصی کمیته های *
تشکیل می شوند و امور مربوط                              به بررسی و کارشناسی پیشنهاد، محاسبه و 

 .  برآورد منافع حاصل از آن، اجرایی بودن پیشنهاد و مانند اینها را انجام می دهد

این گروه ها  عالوه بر انجام وظایف کمیته های تخصصی، ارائه : گروه های کارشناسی *
پیشنهادهای گروهی، اجرای پیشنهادها و مانند این ها را نیز انجام می دهند و جایگزین کمیته های  

 . تخصصی خواهند شد



 تشکیالت و ارکان اجرایی  -2ماده 

 شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها 

 دبیرخانه نظام پیشنهادها 

 کمیته های اجرایی نظام پیشنهادها 

 دبیران کمیته های اجرایی 



 بررسی نظام پیشنهادها  و پذیرش  شورای -1

   :ترکیب شورا  -الف   
عضو، متشکل از رئیس دانشگاه، معاونین یا نمایندگان   8شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها شامل *

به ) و نمایندگانی از برخی از مراکز و واحدهای تابعه ( به انتخاب معاون مربوطه) معاونت های ستادی 
 .  می باشد( انتخاب رئیس شورا

دانشگاه، رئیس شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها می باشد که می تواند این وظیفه را به یکی از رئیس *
 .  معاونین یا مدیران تفویض نماید

 .  ابالغ مسئول و اعضای شورا توسط رئیس کمیسیون تحول اداری صادر خواهد شد *

 . نفر از اعضا رسمیت می یابد 5جلسات شورا با حضور حداقل *

 .  تصمیمات شورا با رأی نصف به عالوه یک حاضرین معتبر خواهد بود*

جلسات شورا هر ماه یک بار با حضور اعضا شورا تشکیل می گردد، جلسات فوق العاده در صورت نیاز با *
 .  دعوتنامه ریاست شورا تشکیل می گردد

 .  مدت عضویت هریک از اعضا چهار سال می باشد*

به تناسب موضوع مورد بحث در هر جلسه و به پیشنهاد یکی از اعضای شورا و موافقت رئیس یا دبیر شورا *
 .  حضور افراد غیر عضو مرتبط با موضوعات امکان پذیر می باشد

*  
 



 وظایف شورا در مورد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها  

تعیین خط مشی های اجرایی ، سیاست گذاری و برنامه ریزی مرتبط با نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و تعیین *
 زمینه های مناسب برای ارائه پیشنهاد 

 تصمیم گیری در مورد رد یا پذیرش نهایی پیشنهادها*

 ، پیشنها د دهنده برتر با بیشترین امتیاز پیشنهاد( بیشترین اثربخشی کیفی و کمی) تعیین و تایید برترین پیشنهاد*

 نظارت برعملکرد دبیرخانه *

تدوین و تصویب ضوابط و معیارهای تعیین پاداش کارشناسان بررسی کننده و مجریان پیشنهادها بر حسب میزان *
 مشارکت و کمک آنها در اجرا و ابالغ آن به واحد ذیربط با امضای رئیس شورا 

 تعیین و تصویب مشوق های عمومی به منظور تقویت فرهنگ مشارکت میان کارکنان*

 .  شورا می تواند بخشی از وظایف خود را به گروه کارشناسی و یا کمیته های تخصصی واگذار نماید :تبصره *

 



 نظام پیشنهادها  دبیرخانه -2

 
 وظایف دبیرخانه 

 دریافت و ثبت پیشنهادها *

 برنامه ریزی برای ایجاد زمینه شکوفایی و رشد خالقیت در کارکنان *

 نظارت بر حسن اجرای پیشنهادهای مصوب و بررسی اثر بخشی آن ها و گزارش به شورا *

 تهیه گزارش عملکرد ساالنه نظام پیشنهادها و نحوه عملکرد گروه های ارزیابی و ارائه آن به شورا و سایر مراجع ذیصالح *

 برگزاری جلسات شورای نظام پیشنهادها و بررسی پیشنهادها *

 پیگیری اجرای مصوبات شورا *

 ارجاع پیشنهادهای مصوب برای اجرا و پیگیری مراحل اجرای آن *

 ارائه گزارش کامل و مستمر اجرای پیشنهادها به شورا ، پس از پایان فرایند پیشنهاد و یا بهره برداری از آن *

 اعالم وضعیت پیشنهادهای دریافتی به کارکنان به صورت مستمر *

 (بذر پیشنهاد)اطالع رسانی موضوعات اولویت دار اعالم شده توسط شورا بر حسب ضرورت*
 گردآوری منابع و کتاب های مرجع علمی ، تجر بیات و دستاوردهای سایر سازمانها در زمینه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها *

 انجام مکاتبات ضروری نظام پیشنهادها در حدود تعیین شده توسط شورا *

 ثبت و نگهداری سوابق پیشنهادها از مرحله دریافت تا دریافت نتیجه و تشکیل بانک اطالعات نظام پیشنهادها *

 

 



های اجرایی نظام پیشنهادها  کمیته  -3

عضو، در سطح معاونت های ستادی، مراکز آموزشی و درمانی،   5این کمیته ها متشکل از  حداقل  *
اعضای کمیته به تشخیص  . دانشکده ها و در صورت لزوم بعضی واحدهای خاص تشکیل می شوند

 .  باالترین مقام آن واحد، انتخاب میشود

در مهلت یک ماه از زمان  )کمیته های اجرایی مسوولیت تصمیم گیری در مورد پیشنهادهای دریافتی     *
و تصویب و یا رد آن ها به همراه دالیل، ارجاع پیشنهادهای نیازمند کارشناسی به واحدهای ( ارائه پیشنهاد

مربوطه و ارسال پیشنهادهای نیازمند کارشناسی فراتر از دامنه شمول مرکز به دبیرخانه نظام پیشنهادها ، 
امتیاز دهی به پیشنهادهای قابل قبول، تعیین مسوول اجرا، ارجاع میزان امتیاز و پاداش پیشنهادهای  
مصوب به شورا برای تأیید نهایی، پیگیری اجرای پیشنهادها پس از تأیید شورای پذیرش و بررسی  

تشکیل این کمیته ها هر ماه یک بار  . پیشنهادها و بهره گیری از تکنیک فراخوان پیشنهاد را بر عهده دارند
 .  و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با نصف به اضافه یک حاضرین معتبر خواهد بود



 دبیران کمیته های اجرایی  . 4

 
واحدها جهت تسریع در اجرای نظام پیشنهادها و هماهنگی با دبیرخانه، باید یک نفر از در کمیته های اجرایی *

 .  اعضای کمیته را به عنوان دبیر کمیته اجرایی تعیین نمایند

 

 :  دبیران کمیته های اجراییوظایف        

 جمع آوری و ثبت پیشنهادهای کارکنان واحد *

 برگزاری جلسات کمیته های اجرایی نظام پیشنهادها و تهیه صورتجلسات *

 اعالم وضعیت پیشنهادهای دریافتی به کارکنان *

ارسال پیشنهادهای نیازمند کارشناسی و خارج از اختیار آن واحد به دبیرخانه نظام پیشنهادها جهت تایید نهایی شورا *
 و تعیین پاداش آنها 

 پیگیری مصوبات کمیته *

 نظارت بر حسن اجرای پیشنهادهای مصوب و بررسی اثر بخشی آن ها و گزارش به دبیرخانه شورا *

 تهیه و ارسال گزارش عملکرد به دبیرخانه نظام پیشنهادها  *

 ارجاع درخواست های تجدید نظر به دبیرخانه نظام *

 به روز رسانی تابلو نظام پیشنهادهای واحد *

 

 



 چگونگی ارائه پیشنهاد -3ماده 

 

 فرم  پیشنهاد( الف

به نام فرم ارائه پیشنهاد که به همین منظور تهیه شده است، (پیوست)کلیه پیشنهادها بر روی فرم مخصوصی *
این برگه در دبیرخانه نظام . نوشته می شود و به امضای پیشنهاد دهنده و یا پیشنهاد دهندگان می رسد

 .  پیشنهادها و سایت دانشگاه موجود می باشد

 .  الزم به ذکر است که بر روی هر برگه، فقط یک پیشنهاد نوشته می شود*

مشخصات برگه پیشنهاد شامل مشخصات فرد یا گروه پیشنهاد دهنده، موضوع پیشنهاد، شرح پیشنهاد و *
 .  مزایا و منافع پیشنهاد و  هم چنین واحد مرتبط با موضوع پیشنهاد می باشد

 .  پیشنهادهایی بررسی می شوند که فرم آن ها به صورت کامل تکمیل و ارسال گردند*

 .  ارائه پیشنهادهای گروهی در اولویت می باشد -: تبصره    

در صورت ارسال پیشنهاد به صورت گروهی، مشخص نمودن سهم هر یک از اعضای گروه در ارائه  -*
 . پیشنهاد ضروری است



 



 محورهای ارائه پیشنهاد(ب

 
 ....مطلوب از ظرفیت های بالقوه دانشگاه شامل نیروی انسانی، نقدینگی، ساختمان، ماشین آالت، تجهیزات و استفاده -1*

 قوانین، دستورالعملها، بخشنامه ها و آیین نامه ها اصالح -2*

 روش های انجام کار جهت صرفه جویی در وقت و هزینه و افزایش بهره وری و حذف روش های زائدبهبود -3*

 رضایت مشتریان و ارباب رجوعافزایش -4*

 عدالت و شایسته ساالری در همه زمینه های دانشگاه اجرای -5*

 نظام مزایا و مسائل رفاهی کارکنان در جهت بهبود کارایی اصالح -6*

 بهره وری، آموزش و تجهیز نیروی انسانی بهبود -7*

 فرهنگ کیفیت و ایجاد ساختارهای مناسب جهت رشد کیفیت به طور مستمر تعمیق -8*

 و آمار( MIS)مربوط به بهبود سیستم اطالعات مدیریتپیشنهادات -9*

 کردن سیستم های تصمیم گیری، ارزیابی، نظارت، هماهنگی و برنامه ریزی در واحدهای مختلف دانشگاه بهینه -10*

 سیاست های برون سپاری و خصوصی سازی فعالیت های دانشگاه بهبود -11*

 ساختار و نظام اجرایی و راهکارها در بخش تحقیق و توسعه بهبود -12*

 تکنولوژی در ایجاد سخت افزار و دانش فنی توسعه -13*

 قیمت تمام شده خدمات کاهش -14*

 (بهبود و بهسازی محیط زیست) از آلودگی محیط زیستجلوگیری -15*

 انگیزه کاری کارکنان افزایش -16*

 ایمنی و کاهش حوادث و بهبود شرایط محیط کارافزایش -17*

 ، ابتکار و نوآوری در همه زمینه ها خالقیت-18*

 نظم و انضباط کاری ارتقای -19*



 روش های ارسال پیشنهاد( ج

 حضوری پیشنهاد به دبیرخانه نظام پیشنهادهاارائه -1*

کاربر دبیرخانه شورای پذیرش و بررسی  -پیشنهاد از طریق اتوماسیون اداریارسال -2*
 پیشنهاد

 پیشنهاد از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین  ارسال -3*

در معاونت ها، مراکز و واحدهایی که کمیته های اجرایی در آن فعال می باشند : تبصره    
 .کارکنان می بایست پیشنهادهای خود را به آن کمیته ارائه نمایند

 



 ارائه پیشنهاد فقط از طریق سامانه نظام پیشنهادات  

 

Pishnahad.qums.ac.ir 



 دریافت و اعالم وصول پیشنهاد( د

 

پیشنهاد توسط فرد پیشنهاد دهنده به دبیر کمیته اجرایی در آن واحد  و مراکز فاقد  برگه *
کمیته اجرایی به دبیرخانه نظام پیشنهادها تحویل داده می شود و به نام وی ثبت و شماره  

گذاری می گردد و وصول آن، طی برگه ای با ذکر شماره ثبت و تاریخ وصول پیشنهاد، 
 .به پیشنهاد دهنده اعالم می گردد

 .پیشنهادها بر اساس شماره و تاریخ ثبت مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت*

شماره گذاری به ترتیب از شماره یک شروع می شود تا تعداد پیشنهادهای رسیده در هر *
 .  سال مشخص باشد

شماره گذاری در کمیته های اجرایی از سه بخش، بخش اول به ترتیب از شماره یک  *
شروع، بخش دوم شامل کد اختصاری مرکز و بخش سوم شامل سال دریافت پیشنهاد 

 . می باشد



  :پیشنهادچگونگی بررسی : 4 ماده

روز باید مراتب تکمیل، ناقص و یا تکراری بودن پیشنهاد را بررسی و نتیجه را به  2 دبیرخانه حداکثر طی*
 .اطالع پیشنهاد دهنده برساند

را غیر قابل قبول، قابل قبول و نیازمند تکمیل شورا و یا کمیته اجرایی بررسی کننده یکی از سه گزینه *
 :برای نتیجه بررسی انتخاب می نماید که گزینه غیر قابل قبول، خود به انواع ذیل تقسیم می شود

 .تکراری استپیشنهاد -1*

 .و اجرای پیشنهاد در راستای سیاست ها و وظایف دانشگاه نیستپیگیری -2*

 .اجرای پیشنهاد مغایرت قانونی دارد -3*

 .قبال اجرا شده استپیشنهاد -4 *

 .قبال تعریف شده و در برنامه کاری قرار داشته استپیشنهاد -5 *

انتخاب این بند در حالتی مجاز است که این ادعا مستند به صورتجلسه، اهداف از پیش تعیین شده   :تبصره
 .و مانند آن باشد و اینکه یک ایده در فکر و گفتمان شخص دیگری بوده نمی تواند باعث رد پیشنهاد گردد

ارائه درخواست های شخصی شامل ( باشددر قالب پیشنهاد قابل ارائه نمی موضوع -6*
 (  ..و افزاریملزومات و نیازهای رفاهی، سخت افزاری، نرم 

 .جنبه انتقاد یا شکایت داشته باشد و راه حل ارائه نگردیده باشدصرفا -7*



 :تبصره
 .و صالحیت رد پیشنهاد موردنظر بر عهده دبیرخانه مربوطه می باشد 1 و 7تشخیص بندهای  *

 .عدم پذیرش پیشنهاد بدون ارائه شرح، مورد قبول نمی باشد  *

چنانچه پیشنهادی خوب اما از نظر تحلیل هزینه و فایده به نفع دانشگاه نباشد، با رای اکثریت اعضا مصوب    *
 .بوده و مشمول پاداش غیر نقدی تشویقی با درج در پرونده قرار می گیرد

چنانچه پیشنهاد دهنده پس از رؤیت نتیجه بررسی پیشنهاد خود، نسبت به نتیجه اعالم شده با اعتقاد به   *
عدم درک صحیح منظور خود توسط کمیته بررسی کننده نارضایتی داشته باشد می تواند فرم درخواست  

روز پس از دریافت نتیجه ارزیابی به دبیرخانه شورا  10تجدید نظر در بررسی را با ذکر دالیل تکمیل و حداکثر 
در این صورت بررسی مجدد پیشنهاد بر اساس توضیحات جدید، مجددا در دستور کار شورا    .ارسال نماید

قرار می گیرد و بر این اساس کمیته می تواند با ارائه دلیل در شرح فرم بررسی، نتیجه قبلی را تغییر و یا ابقاء  
الزم به ذکر است درخواست تجدید  .نتیجه اعالم شده در این مرحله غیر قابل تجدید نظر می باشد .نماید

مجاز است و این امر در مورد در خواست  )غیر قابل قبول به قابل قبول( نظر فقط برای تغییر نتیجه بررسی
 .افزایش امتیاز پیشنهاد صدق نمی کند

چنانچه بعد از اعالم رد پیشنهاد، آن پیشنهاد به نحوی مورد اجرا قرار گیرد، در صورتی که بیش از یک سال  *
از اجرای آن نگذشته باشد، پیشنهاددهنده می تواند درخواست تجدید نظر را تکمیل وبه  دبیرخانه شورا ارسال 

 .نماید

*  



 



 بررسی کارشناسی:  5ماده 

 
صورتی که به تشخیص شورا و یا کمیته اجرایی، پیشنهاد نیاز به بررسی کارشناسی داشته  در -1*

 .باشد، دبیرخانه آن را به کارشناس ذیربط ارجاع می دهد

تعیین گردد تا مالکی در  )کم، متوسط و زیاد( در جلسه شورا باید سطح کارشناسی :تبصره*
 .تعیین پاداش کارشناس  مربوطه  قرار گیرد

ارزیاب  باید حداکثر طی یک هفته پس از دریافت پیشنهاد، نظر کارشناسی خود را کارشناس -2 *
در صورت نیاز به زمان بیشتر کارشناسی، کارشناس ارزیاب  موظف است  .به دبیرخانه بفرستد

 .مراتب را در زمان یک هفته، به دبیرخانه اطالع دهد و زمان مورد نیاز خود را اعالم کند

*  
 



 :شرایط گزارش کارشناسی

نظر و پیشنهاد صریح و روشن در مورد قابلیت اجرا و عدم قابلیت اجرای پیشنهاد با ذکر ئه ارا-1*
 دالیل مربوطه

 برآورد کامل هزینه ها و سرمایه گذاری الزم برای اجرای پیشنهاد -2*

 )یک ساله و پنج ساله( مزایا و منافع حاصل از پیشنهادبرآورد -3*

چنانچه  گزارش کارشناسی نیاز به نظر کارشناسی بیش از یک تن داشته باشد  باید نام   :تبصره*
 .کارشناسان مربوطه به همراه سهم هر یک در تهیه گزارش ذکر گردد

  



 



پاداش کارشناسی

پاداش ارزیاب  براساس کار کارشناسی انجام شده روی پیشنهادها با تایید شورای نظام پیشنهادها و *
 :این پاداش ها بابت فعالیت های زیر پرداخت می شود .تصویب رئیس قابل پرداخت می باشد

 (امتیاز 0-20)جمع آوری آمار و اطالعات فنی و اقتصادی و اجتماعی الزم    *

 (امتیاز 0-30)محاسبات جهت تعیین سود و صرفه اقتصادی ساالنه    *

 (امتیاز 0-20)مجریان /تخمین ساعات اجرای پیشنهاد و پاداش مجری *

ارائه جدول نقاط قوت و ضعف پیشنهاد و ارائه ارزیابی صریح و روشن فنی، اقتصادی و  *
 (امتیاز 0-10)اجتماعی

 (امتیاز 0-10)انجام به موقع ارزیابی پیشنهاد و سایر فعالیت های مربوط به ارزیابی پیشنهاد    *

 (امتیاز 0-10)سطح کارشناسی    *
به منظور جبران خدمات انجام شده در کارشناسی پیشنهادها ، به ازای هر کارشناسی بر اسااس امتیاز  *

 .ریال  برای هر کارشناسی در نظر گرفته می شود 10000مکتسبه از عوامل فوق ضرب در ضریب 

 . بوده و توسط شورا قابل تغییر می باشد 96این ضریب مربوط به سال :  تبصره*



  :مهم تذکر   

 پرداخت درصورتی فقط مذکور مبلغ ، پیشنهادها به رسیدگی روند در تسریع منظور به*
  به کارشناسی فرمهای در شده مقرر مدت در پیشنهاد کارشناسی نتیجه که شود می

  ارزش فاقد کارشناسی نظرهای اظهار به . باشد شده ارسال پیشنهادها نظام دبیرخانه
 .گیرد نمی تعلق ای الزحمه حق ، کمیته برای گیری تصمیم

  سهم ترتیب به اند داده انجام را کارشناسی که افرادی اسامی باید کارشناسی هر در *
 .گردند مشخص کار گزارش تهیه

  بررسی و پذیرش شورای توسط آن سطوح با متناسب کارشناسی هر پاداش میزان *
 .گردد می تعیین ها پیشنهاد

*  



 سیستم پرداخت پاداش  : 6ماده  

 امتیاز بندی و تعیین پاداش  شیوه    

امتیاز هر پیشنهاد بعد از انجام مراحل پذیرش، بررسی و اخذ نظر گروه کارشناسان کمیته فنی و *
تصویب در شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها، بر اساس شاخص ها و پارامترهای مربوطه و 

مراتب مندرج در ذیل، محاسبه و جهت اجرا و پرداخت پاداش مورد نظر به مراجع ذیربط ارسال  
 . خواهد شد

 



 



 اقدامات انگیزشی  :  7ماده  

، کمیته  )به صورت شش ماهه( برترین نظام پیشنهادها در مقیاس دبیر*
بر اساس شاخص   )به صورت ساالنه ( های اجرایی و پیشنهاد دهنده

 .های ذیل انتخاب و مشمول پاداش های نقدی و غیر نقدی می گردند

 



 های انتخاب دبیر برترشاخص   

 

  1000در کل ( شاخص ارزیابی عملکرد 11دبیر برتر بر اساس مجموع امتیازات 
 :ذیل انتخاب می شود )امتیاز
 امتیاز   300: جلب مشارکت کارکنان واحد -1*

 امتیاز 100 :بررسی به موقع 2-*

 امتیاز 100: اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده 3-*

 امتیاز  100:   )بذر پیشنهاد( اجرای تکنیک فراخوان پیشنهاد 4-*

 امتیاز  50: برگزاری مرتب جلسات کمیته اجرایی 5-*

نسبت درخواست تجدید نظر در بررسی پیشنهادها به پیشنهادهای بررسی   6-*
 امتیاز 50: شده کمیته ها 

 



  50:(واحدجدا از تابلو اعالنات معمولی ( وجود تابلو نظام پیشنهادها در واحد 7-*
 امتیاز

نصب گزارش های ارسالی از دبیرخانه نظام پیشنهادها در تابلوی نظام  8-*
 امتیاز 50: پیشنهادهای واحد

تهیه و نصب جدول هر سه ماه یکبار رتبه بندی مشارکت کارکنان واحد در   -9 *
 امتیاز 50: تابلو و ارائه به رئیس کمیته اجرایی

امتیاز  که بر  50حضور مرتب در جلسات گردهمایی دبیران نظام پیشنهادها-10*
 .مبنای حضور و غیاب دبیران در جلسات گردهمایی تعیین می شود

 امتیاز 100:  بایگانی منظم و حفظ اسناد و مدارک  -11*

 



 روش انتخاب و پاداش کمیته اجرایی برتر

کمیته اجرایی برتر، یک ساله و بر اساس شاخص ذیل انتخاب می شود و به اعضای اجرایی *
 .لوح تقدیر به امضای رئیس شورای نظام پیشنهادها اهدا می گردد

 

 شاخص های انتخاب کمیته اجرایی برتر

عملکرد کمیته های اجرایی نظام پیشنهادها بر اساس روش انتخاب دبیر برتر تعیین می گردد  *
به طوری که کمیته ای که دبیر برتر از آن انتخاب گردد به عنوان کمیته برتر شناخته می 

 .شود

 



 برترروش انتخاب و پاداش پیشنهاد دهنده 

 

پیشنهاد دهنده برتر ساالنه توسط دبیرخانه نظام پیشنهادها و با نظارت و تایید شورا بر  *
بدین منظور دبیرخانه   .مبنای شاخص بیشترین میزان امتیاز پیشنهاد انتخاب می شود

نظام پیشنهادها پیشنهاد دهنده برتر را مشمول پاداش نقدی معادل پاداش آن پیشنهاد 
 .قرار میدهد

  

  

  

  

  

  



امور اداری نظام پیشنهادها:  8ماده *

جهت اجرای صحیح نظام پیشنهادها و نظارت بر عملکرد آن الزم است که کلیه مدارک اسناد و گزارش های *
 .  مربوطه به خوبی نگهداری، ضبط و در موقع لزوم ارائه شود

 استقرار نرم افزار نظام پیشنهادها *

قانون مدیریت خدمات کشوری ، شورای تحول اداری موظف است  21آیین نامه اجرایی ماده  4براساس ماده *
برای حفظ حقوق معنوی و مالکیت فردی پیشنهاد دهندگان نسبت به ایجاد بانک اطالعاتی الکترونیکی با درج 

 .  مشخصات کامل پیشنهاد ارائه شده و سایر موارد مربوط اقدام نماید

کشوری تمام دستگاه های اجرایی موظفند در قانون مدیریت خدمات  21نامه اجرایی ماده آیین  5براساس ماده *
 .  تنظیم بودجه سالیانه خود ردیفی را برای نظام پیشنهادها در نظر بگیرند

اعتبارات سالیانه نظام پیشنهادات پس از تصویب کمیته عالی نظام پیشنهادها با امضای رئیس شورا قابل هزینه *
 . شدن است




