


نظام پیشنهادها



*

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

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

.  کارکنان برشمرد

ایفای نقش یک شیوه یا روش مدیریتی است که با توجه به سطح آمادگی کارکنان، به منظور: مدیریت مشارکتی*
انائیهای حقیقی ایشان به عنوان عضو مفید و موثر سازمان،کارکنان را در همه فعالیت های مربوطه مشارکت داده و از تو

گیردایشان جهت انجام امور و نیل به اهداف سازمانی بهره می 



مجموعه دستورالعمل هایی است که برای اجرای:  آیین نامه نظام پیشنهادها*
ت ارشد  صحیح نظام پیشنهادها متناسب با شرایط سازمان طراحی و به تصویب مدیری

. سازمان می رسد 

ل قبول فرد یا گروهی است که پیشنهاد خود را به یکی از روش های قاب: پیشنهاد دهنده*
(، ارباب رجوعدانشجویان ،، اساتید کارکنان). به دبیرخانه ارائه می کند

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

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



نهادات  نظام پیشو ارکان اجرایی تشکیالت 

شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها 

دبیرخانه نظام پیشنهادها 

کمیته های اجرایی نظام پیشنهادها 

دبیران کمیته های اجرایی 



بررسی نظام پیشنهادها  و پذیرش  شورای -1

:شوراترکیب-الف
یامعاونیندانشگاه،رئیسازمتشکلعضو،8شاملپیشنهادهابررسیوپذیرششورای*

وراکزمازبرخیازنمایندگانیو(مربوطهمعاونانتخاببه)ستادیهایمعاونتنمایندگان
.باشدمی(شورارئیسانتخاببه)تابعهواحدهای
بهراوظیفهیناتواندمیکهباشدمیپیشنهادهابررسیوپذیرششورایرئیسدانشگاه،رئیس*

.نمایدتفویضمدیرانیامعاونینازیکی

.شدخواهدصادراداریتحولکمیسیونرئیستوسطشورااعضایومسئولابالغ*

.یابدمیرسمیتاعضاازنفر5حداقلحضورباشوراجلسات*

.بودخواهدمعتبرحاضرینیکعالوهبهنصفرأیباشوراتصمیمات*
صورتردالعادهفوقجلساتگردد،میتشکیلشورااعضاحضورباباریکماههرشوراجلسات*

.گرددمیتشکیلشوراریاستدعوتنامهبانیاز

.باشدمیسالچهاراعضاازهریکعضویتمدت*



بررسی نظام پیشنهادها  و شورای پذیرش  وظایف

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

پیشنهادهاتصمیم گیری در مورد رد یا پذیرش نهایی *

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

نظارت برعملکرد دبیرخانه  *

سب میزان  تدوین و تصویب ضوابط و معیارهای تعیین پاداش کارشناسان بررسی کننده و مجریان پیشنهادها بر ح*
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*



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

درمانی،وآموزشیمراکزستادی،هایمعاونتسطحدرعضو،6حداقلازمتشکلهاکمیتهاین*
صتشخیبهکمیتهاعضای.شوندمیتشکیلخاصواحدهایبعضیلزومصورتدروهادانشکده
.میشودانتخابواحد،آنمقامباالترین

زمانازاهمیکمهلتدر)دریافتیپیشنهادهایمورددرگیریتصمیممسوولیتاجراییهایکمیته*
واحدهایهبکارشناسینیازمندپیشنهادهایارجاعدالیل،همراهبههاآنردیاوتصویبو(پیشنهادارائه

،پیشنهادهانظامدبیرخانهبهمرکزشمولدامنهازفراترکارشناسینیازمندپیشنهادهایارسالومربوطه
نهادهایپیشپاداشوامتیازمیزانارجاعاجرا،مسوولتعیینقبول،قابلپیشنهادهایبهدهیامتیاز

بررسیوپذیرششورایتأییدازپسپیشنهادهااجرایپیگیرینهایی،تأییدبرایشورابهمصوب
باریکماههرهاکمیتهاینتشکیل.دارندعهدهبرراپیشنهادفراخوانتکنیکازگیریبهرهوپیشنهادها

.بودخواهدرمعتبحاضرینیکاضافهبهنصفباتصمیماتویابدمیرسمیتاعضاسومدوحضورباو



دبیران کمیته های اجرایی  . 4

ر از واحدها جهت تسریع در اجرای نظام پیشنهادها و هماهنگی با دبیرخانه، باید یک نفدر 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 *
ید نهایی شورا ارسال پیشنهادهای نیازمند کارشناسی و خارج از اختیار آن واحد به دبیرخانه نظام پیشنهادها جهت تای*

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 *



ارائه پیشنهادمحورهای 

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

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 بهبود -3*
حذف روش های زائد

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*

ستمر فرهنگ کیفیت و ایجاد ساختارهای مناسب جهت رشد کیفیت به طور متعمیق -8*

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



محورهای ارائه پیشنهاد

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

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

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

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

کاهش قیمت تمام شده خدمات -14*

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

افزایش انگیزه کاری کارکنان -16*

افزایش ایمنی و کاهش حوادث و بهبود شرایط محیط کار-17*

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

ارتقای نظم و انضباط کاری -19*



ارائه پیشنهاد فقط از طریق سامانه نظام پیشنهادات  

SUS.behdasht.gov.ir

نهادچگونگی ارائه پیش



ارائه پیشنهادچگونگی 

در ت که به ذکر اسالزم . در سامانه نظام پیشنهادات ارائه می گرددبر روی فرم مخصوص پیشنهادها کلیه *
.ارائه شودفقط یک پیشنهاد ، هر فرم 

شرح وجود،وضعیت م،پیشنهادعنوانشامل مشخصات فرد یا گروه پیشنهاد دهنده، پیشنهاد هرمشخصات*
.  پیشنهاد و مزایا و منافع پیشنهاد و  هم چنین واحد مرتبط با موضوع پیشنهاد می باشد

.  شده باشندپیشنهادهایی بررسی می شوند که فرم آن ها به صورت کامل تکمیل و ارسال *



:بررسی پیشنهاد

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

را یازمند تکمیل غیر قابل قبول، قابل قبول و نشورا و یا کمیته اجرایی بررسی کننده یکی از سه گزینه *
:در صورتی یک پیشنهاد غیر قابل قبول است که . نمایدبرای نتیجه بررسی انتخاب می 

.  باشدتکراری پیشنهاد -1*
.نباشدو اجرای پیشنهاد در راستای سیاست ها و وظایف دانشگاه پیگیری -2*
.داشته باشداجرای پیشنهاد مغایرت قانونی -3*

.باشدقبال اجرا شده پیشنهاد -4*
.باشدقبال تعریف شده و در برنامه کاری قرار داشته پیشنهاد -5*

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

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

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



:تبصره
.پذیرش پیشنهاد بدون ارائه شرح، مورد قبول نمی باشدعدم *

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

اد به عدم درک چنانچه پیشنهاد دهنده پس از رؤیت نتیجه بررسی پیشنهاد خود، نسبت به نتیجه اعالم شده با اعتق*
ظر در بررسی را با صحیح منظور خود توسط کمیته بررسی کننده نارضایتی داشته باشد می تواند فرم درخواست تجدید ن

در این صورت بررسی  .روز پس از دریافت نتیجه ارزیابی به دبیرخانه شورا ارسال نماید10ذکر دالیل تکمیل و حداکثر 
ی تواند با مجدد پیشنهاد بر اساس توضیحات جدید، مجددا در دستور کار شورا  قرار می گیرد و بر این اساس کمیته م

نتیجه اعالم شده در این مرحله غیر قابل تجدید  .ارائه دلیل در شرح فرم بررسی، نتیجه قبلی را تغییر و یا ابقاء نماید
 )غیر قابل قبول به قابل قبول(الزم به ذکر است درخواست تجدید نظر فقط برای تغییر نتیجه بررسی .نظر می باشد

.مجاز است و این امر در مورد در خواست افزایش امتیاز پیشنهاد صدق نمی کند

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





سیستم پرداخت پاداش  : 6ماده 

امتیاز بندی و تعیین پاداش  شیوه 

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

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





امور اداری مالی نظام پیشنهادها*

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

استقرار نرم افزار نظام پیشنهادها  *

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

.  کامل پیشنهاد ارائه شده و سایر موارد مربوط اقدام نماید

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

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




