آئين انهم نظام پذريش و ربرسي پيشنهاداهی دااگشنه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

رهگاه یلکشم را شیپ مي کشید هب یاد داشته باشید ربای آن راه حلي پيشنهاد دهید.امام علي) ع )

آئین نامه مصوب  ( 1384مصوب کمیسیون تحول اداری)
اولین بازنگری آئین نامه 1397:
دومین بازنگری آئین نامه ( 98/08/22 :مصوب کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی)
سومین بازنگری آئین نامه1399:
سومین بازنگری آئین نامه1400:

مقدمه :
م شورت و رايزني و گوش دادن به سخنان ديگران يكي از ساز و كارهاي قراني ا ست كه براي هدايت و زندگي مردم از
و صي پروردگار سفارش شده و در زمان پيامبر اكرم (ص ) به كاربرد را ستين و عملي گذا شته شده ا ست  .با توجه به
د ستورهاي جاودانه قران كريم و سيره كامياب و ان سان پرور پيامبر گرامي ا سالمي و شارت صحيح و روش رهبر كبير
انقالب ا سالمي با در نظر گرفتن بهره هايي كه سرزمين هاي صنعتي باختري از برپايي نظام مردم ساالري و سازكار
مشاوره و مشاركت جمعي به دست آمده شايسته است كه فضاي اجتماعي _ اقتصادي كنوني كشور براي دست يابي به
مقاصد ي كه در پي مي آيد پايه هاي شيوه مديريت مشاركت جو در همه سازمان هاي دولتي و غير دولتي استوار شود و
از راه بكار گرفتن « پذيرش و برر سي پي شنهادها » زمينه پژوهش و بهره گرفتن از خرد همگاني كه در معرفت ا سالمي
بصورت « يدا ...مع الجامعه » آمده است  ،بهره گيري شود .
بر اين اساااد در اجراي سااياساات دولت براي گسااترش دامنه مشاااركت كاركنان در باال بردن كارايي و ا ر بخشااي
دستگاههاي دولتي و در اجراي سياست هاي وزرات بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت برنامه ريزي
و به منظور اجراي مفاد بخشانامه هاي شاماره  200/13472مورخ  93/10/07ساازمان مديريت و برنامه ريزي كشاور و
تصااوين نامه شااماره  206/93/11852مورخ  93/9/5شااوراي عالي اداري اين آئين نامه در چهار فصاا تهيه و تدوين
گرديده است .
هدف كلی :
جلن م شاركت كاركنان در را ستاي توانمنديهاي وبهره برداري بهينه از ظرفيت فكري آنان در دان شگاه علوم پز شكي و
خدمات بهداشتي درماني بيرجند
اهداف اختصاصی :
 )1تالش در حفظ و باال بردن حرمت و ارزش وجودي مديران و كاركنان دانشاگاه كه بار سانگين چرخاندن امور را بر
عهده دارند و مي كوشند تا با ايفاي وظيفه هاي قانوني خود موجبات آسايش و خوشنودي مردم را فراهم آورند.
 )2پديد اوردن ف ضاي منا سن براي شكوفا كردن و بهره گرفتن از اندي شه و تجربه كاركنان دان شگاه و افزايش دامنه
تعلق و دلبستگي آنان به بهتر كردن دامنه خدمات به مردم .
 )3فراهم آوردن موجبات فضاااي آزاد و سااالم براي نرا نقادانه و وسااعت دادن به دامنه آگاهيها و توانائيها و بردباري
جامعه كاركنان از راه دريافت ارزشاايابي و نقد كردن پيشاانهادهايي كه از سااوي جامعه كاركنان براي بهتر كردن
كيفيت خدمات دانشگاه ارائه مي شود .
 )4استقرار فضاي شوق انگيزه پذيرش مسئوليت بيشتر براي آشكار كردن توانمنديهاي فردي و جمعي به منظور بهتر
كردن كار و ارائه دادن خدمات ا ر بخش .
 )5برقراري روابط و مناساابات انساااني حرمت آميز ميان جامعه كاركنان در راسااتاي مد ر كردن آ ار مدلوب خدمات
دانشگاه

 )6كاهش تنش هاي رواني و ف شارهاي ع صبي در كار  ،از راه فراهم آوردن زمينه م ستعد براي اندي شيدن و سخن
گفتن و باالخره راه چاره دادن فردي و جمعي براي از ميان برداشتن دشواريهاي كار .
 )7ايجاد انگيزه هاي معنوي و مادي براي برانگيختن و به كار گرفتن توان باالي اندي شيدن و پديد آوردن راه كارهاي
سازنده از سوي كاركنان .
 )8دلپذير كردن فضاي سازماني و كيفيت زندگي كار .
 )9ايجاد محيط مناسن و هوادار براي رشد  ،شكوفايي و بهبودي  ،دگرگوني و تازه گرداني و برتري جويي كاركنان
 )10ابداع روشهاي تازه و ابتكاري براي جلن خشنودي و پشتيباني مردم و كساني كه از خدمات دانشگاه بهره مند مي
شوند و استقرار پيوند عقلي و عانفي آنان با دانشگاه
 )11كاهش پيامدهاي سخت و ناگوار ديوان ساالري
 )12همسو كردن هدفهاي كاركنان با هدفهاي دانشگاه از نريق فراهم كردن منافع مشترك مادي و معنوي .
 )13كاهش هزينه هاي جاري دانشگاه  ،بهبود روندهاي عملياتي و افزايش كيفيت و بهره وري.
تعاريف :
شورا  :سدحي از تشكيالت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها مي باشد كه به منظور جلن مشاركت كاركنان در راستاي
توانمنديها و بهره برداري بهينه از ظرفيت فكري آنان در سدح دانشگاه فعاليت مي نمايد .
اعضاء شورا مستقيما" زير نظر رياست دانشگاه فعاليت مي نمايند  .نحوه انتخاب اعضاء و شرا وظايف آن در فص اول
تشريح شده است .
پیشنهاد:
نرا  ،فكر و يا روش تازه و ابتكاري كه از سااوي كاركنان دانشااگاه و يا افراد خار از سااازمان (مشااتريان داخلي و يا
خارجي) براي بهتر كردن كار و ارائه خدمات ا ر بخش  ،بهبود روندهاي عملياتي و بدور كام افزايش كيفيت و بهره
وري ارائه مي شود.

فصل اول :
تركیب شورا  :تركين شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها به شرا زير مي باشد .
كارگروه های نظام پذيرش و بررسی پیشنهادها:
كارگروه عالی (كمیته اصلی):

به منظور اجراي دقيق و صااحيح نظام پيشاانهادها  ،كارگروهي به نام كارگروه عالي نظام پذيرش و بررسااي پيشاانهادها
«كميته اصلي» در دانشگاه تشكي مي گردد .
رياااااست كارگروه به عهده رياست دانشگاه بوده و دبير كارگروه نيز به پيشنهاد معاون توسعه مديريت و منابع و با تاييد
رياست دانشگاه تعيين مي گردد .

كارگروه عالي داراي دبيرخانه فعالي بوده كه كليه ي كارهاي اجرايي كارگروه را انجام مي دهد و مسئول و اعضاي آن به
پيشنهاد دبير و تاييد رياست دانشگاه انتخاب ميشود.
وظايف كارگروه عالی:

 تنظيم  ،ت صوين  ،تغيير و يا ا صالا آيين نامه نظام پذيرش وبرر سي پي شنهادها و ديگر د ستورالعم هاي داخلي مورد
نياز شورا
 ارايه برنامه ها و راهكارهاي اجرايي مد ر و زمينه سازي فرهنگي براي تشويق كاركنان به ارايه پيشنهاد و مشاركت در
راستاي پيشبرد وظايف شورا و اعتماد به كار شورا
 انتخاب كارشناسان و متخصصان براي انجام بررسي هاي علمي  ،فني و اجرايي نسبت به پيشنهادهاي اوليه شده
 تهيه برنامه اجرايي براي دريافت  ،بت  ،رسيدگي و پذيرش يا رد پيشنهادها و پاسخگوئي به پيشنهاددهندگان
 تدوين برنامه هاي انالع رساني براي معرفي فعاليتهاي كميته
 برر سي مقدماتي پي شنهادهاي دريافت شده تو سط كاركنان دبيرخانه كميته و ارايه به كار شنا سان و متخ ص صان جهت
اظهار نظر در صورت لزوم
 دريافت نظرات كارشناسان و اتخاذ تصميم درباره امتيازبندي آنها
 تصوين پيشنهادهاي پذيرفته شده
 برگزاري مراسم به منظور قدرداني از پيشنهاددهندگان برجسته
 پيشنهاد اهداء پاداش و لوا تقدير به پيشنهاددهندگان برجسته
 محاسبه ميزان پاداش پيشنهادات اجرايي و ارسال به امور مالي پس از تاييد رياست كارگروه
 تهيه گزارش هاي ادواري در مورد عملكرد نظام پيشنهادهاي دانشگاه به مديران ارشد و وزارت
كارگروه های تخصصی (كمیته فرعی):

بمنظور برر سي پي شنهادهاي وا صله و ت صميم گيري در مورد پذيرش و رد آنها ،كارگروههاي تخ ص صي در هر كدام از
حوزه ها تشكي مي گردد كه شرا وظايف و اختيارات هريک از آنها به شرا ذي تعيين مي گردد.
شرایط داوران و دبیران کارگروههای تخصصی:

 آشنا به اهداف سازماني و فعاليتهاي ارائه شده در واحد مربونه
 تصميم گير،خالق و عالقه مند به ارتقاء سدح كيفيت ارائه خدمات مجموعه
 داشتن عالقه و انگيزه
 توانايي تهيه گزارشات الزم و تبادل مستمر انالعات با دبيرخانه
اعضاي كارگروههاي تخصصي(كميته فرعي) با معرفي باالترين مقام هر حوزه انتخاب مي شوند و احكام نيز پس از
تاييد رياست دانشگاه ابالغ مي گردد.

تب صره  :مدت ع ضويت در کارگروه از زمان صدور ابالغ  2سال مي با شد و انتخاب مجدد اع ضاء بالمانع
است.
شرح وظايف اعضاء:

 بررسي اوليه پيشنهاد .
 راهنمايي پيشنهاددهندگان درخصوص اصالا و تكمي فرم ارائه پيشنهاد .
 ارسال و دريافت نظرات كارشناسي در خصوص پيشنهادهاي دريافتي و حفظ سوابق پيشنهادات .
 نظارت و پيگيري بر اجراي پيشنهادهاي مصوب
 ارتباط فعال و هماهنگ با دبيرخانه نظام پيشنهادها .
كارشناس (ارزياب)

 به منظور ارزيابي پيشاانهادهاي ارائه شااده  ،با توجه به تخصاام هاي متفاوت  ،دبيرخانه مي تواند برحساان اهميتموضوع نظر يک يا چند كارشناد را جويا شود .
ناظر:

 به منظور پيگيري اجراي پيشاانهادات تصااوين شااده پس از تعيين مجري ،يک نفر به عنوان ناظر براي هر پيشاانهادانتخاب مي گردد تا گزارش و درصد پيشرفت اجراي پيشنهاد را پيگيري نمايد.
ساختار :
شورای راهبری توسعه

کمیته ساختارفناوریهای مدیریتی

کارگروه عالی نظام پیشنهادها

دبیر کارگروه

مسئول دبیرخانه کارگروه عالی

کارگروه های تخصصی واحدها

ارزیاب

نمایندگان واحدها
و
دبیران کارگروههای تخصصی

ناظر

رسمیت جلسات :
جلسات با حضور (نصف  )1 +نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات با اكثريت آرا معتبر خواهد بود.
تب صره  :1در صورت ان صراف و يا غيبت نوالني اع ضاء ( ح ضور در كمتر از  70در صد جل سات) مو ضوع به انالع مقام
مسئول رسيده تا عضو جديدي معرفي نمايد.
مجری پیشنهاد :
مجري تعيين شده در پيشنهاد  ،توسط كارگروه تاييد و نبق ابالغ كارگروه تخصصي اجراي پيشنهاد را برعهده مي گيرد.

فصل دوم:
راههای دريافت پیشنهاد :
سامانه نظام پیشنهادها به آدرس www.karmand.bums.ac.ir
زمینه پیشنهادها :
ارائه پيشاانهادها توسااط كاركنان مي تواند در تمامي زمينه هاي اختصاااصااي و عمومي دسااتگاه و در جهت بهسااازي و
اصاااالا نظامها و فعاليتاااهاي دستگاه باشد و در چارچوب نظام اداري نيز پيشنهادها مي بايست مرتباااط با برنامه هاي
تحول اداري مدرا و ارائه گردد .يک پيشنهاد ممكن است مزاياي اجرايي كمي و مادي قاب توجهي نداشته باشد و آ ار
و نتايج كيفي از قبي به سازي محيط يا ايجاد روحيه يا كمک به تفاهم بي شتر ميان كاركنان و مانند آن را دارا با شد .
براي آنكه كاركنان بدور كلي در زمينه هاي پيشنهاد آگاهي داشته و انديشه سازنده و تفكر خالق خود را در آن زمينه ها
بكار گيرند و در عين حال  ،معيااري براي بررسي و ارزيابي در ميان باشد  ،زمينه هاي ذي را مي توان براي پيشنهاددهي
برشمرد  ،بي آنكه اين زمينه ها محدوديتي براي ارائه پيشنهاد باشد :
تبصره  :پيشنهاد ميتواند به ترتين الويت در سدح واحد  ،معاونت  ،ك دستگاه و يا وزارت بهداشت باشد .
الف  -تكریم ارباب رجوع :
 -1هر پيشنهادي كه موجبات افزايش رضايت ارباب رجوع را فراهم نمايد .
 -2هر پيشنهادي كه در شناسايي نيازها و انتظارات حال و آينده ارباب رجوع مد ر باشد .
 -3هر پيشنهادي كه ارتبانات دستگاه را با ارباب رجوع تسهي نمايد .
ب -صرفه جویی :
 -1هر پيشاانهادي كه راه هاي مد ري را براي كاهش مصاارف انرسي (ساااااااوخت  ،آب  ،برق و  )...و اسااتفاده بهينه از
تأسيسات  ،وسائط نقليه  ،تجهيزات و امكانات ارائه دهد .
 -2هر پيشنهادي كه موجن كاهش مصرف لوازم اداري  -ملزومات  -نوشت افزار و مدبوعات گردد .
 -3هر پيشنهادي كه موجن حذف هزينه هاي غير ضروري شود يا هزينه هاي الزم را مندقي و متعادل گرداند

 -4هر پيشنهادي كه موجن استفاده بهينه از نيروي انساني گردد .
 -5هر پي شنهادي كه موجن كاهش ا ستهالك و افزايش نول عمر مد ر د ستگاه ها  ،تأ سي سات  ،ابزار  ،لوازم و تجهيزات
شده و از مصرف قدعات و مواد بكاهد (بي آنكه بازدهي را كم كند).
 -6هر پي شنهادي كه مت ضمن ا ستفاده بهينه از امكانات  ،تجهيزات و سي ستم ها بوده و تخ صيم امكانات به نيازها را به
نحوي ساااامان دهد كه بهره وري  ،كارايي و بازدهي را افزايش داده و يا از معد ماندن و هدر رفتن امكانات جلوگيري
نمايد .
ج  -اصالح و بهبود روش ها :
 -1هر پيشنهادي كه انجام فعاليت هاي مشابه را در واحدهاي مختلف يا در يک واحد شناسايي و حذف كند .
 -2هر پيشنهادي كه ادغام وظايف موازي يا مشابه و يا مراح مختلف كار را (بدون لدمه زدن به فرآيند كلي و نتايج كار)
در بر داشته باشد .
 -3هر پيشنهادي كه موجن حذف وظايف مرحله يا مراحلي از كار گردد بي آنكه به كليت و يا نتايج كار لدمه وارد شود .
 -4هر پيشنهادي كه ادغام چند مرحله كار را به نحوي كه به عهده يک شاغ يا يک واحد قرار گيرد ممكن سازد.
 -5هر پيشنهادي كه مشاغ مختلف را در چهارچوب قواعد سازماندهي در هم ادغام كند .
 -6هر پي شنهادي كه ا ستقرار و ارتباط بين م شاغ مرتبط و پيو سته را در ف ضاهاي اداري به نحوي تنظيم كند كه انجام
دادن ك كار با پيوستگي و انسجام و توالي زماني و مكاني مناسن و مندقي ممكن گردد .
 -7هر پيشنهادي كه مسير جريان كار را از شروع تا پايان به نحوي اصالا كند كه از گذرگاه هاي اداري كمتر و مسيرهاي
كوتاه تر عبور نموده و يا ميزان توقف در هر گذرگاه را كوتاه نموده و يا سرعت بخشد .
 -8هر پيشنهادي كه دخالت مدياااران و سرپااارستاااان را در حاااد سرپرستاااي و نظارت و هدايااات محااادود كرده و از
كارهااي اجرايي حتي المقدور بر كنار دارد .
 -9هر پي شنهادي كه ا ستفاده از فرم هاي اداري براي انجام دادن كارها را ت سهي نموده و كاربرد بي شتر فرم را به جاي
مكاتبات ممكن و ميسر سازد .
 -10هر پيشنهادي كه موانع غير ضروري و دست و پا گير در اجراي مقررات دستورالعم ها و ضوابط را برنرف نمايد.
 -11هر پي شنهادي كه موجن تغيير در ميزان و محدوده اختيارات و م سئوليت ها شده و ت صميم گيري ها را هرچه ممكن
است به اجرا نزديک تر كند .
 -12هر پيشنهادي كه تصميم گيري هاي غير مد ر را در روند اجرايي و عملياتي كاهش دهد يا حذف كند .
 -13هر پيشنهادي كه با افزايش ميزان اختيارات و مسئوليت ها باعث اصالا و تسريع جريان كارها گردد .
 -14هر پي شنهادي كه بين م سئوليت هاي نا شي از اختيارات و تبعات اجرايي آن رابده م ستقيم تر و ملمود تري و ضع
كرده و ميان اختيار و مسئوليت تعادل بيشتري برقرار نمايد.
د  -تحقق دولت الكترونیك :
 -1هر پيشنهادي كه قسمتي يا تمام يک يا تعدادي از فرآيندهاي عمومي دانشگاه را الكترونيكي نمايد .

 -2هر پيشنهادي كه قسمتي يا تمام يک يا تعدادي از فرآيندهاي اختصاصي دانشگاه را الكترونيكي نمايد .
 -3هر پيشااانهادي كه انالعات هر يک از نواحيعملياتي دانشاااگاه مانند مالي  ،بودجه  ،منابع انسااااني  ،فني  ،خدمات و
تداركات و  ...را الكترونيكي نمايد .
 -4هر پي شنهادي كه فعاليت هاي مكانيزه فعلي را بهبود بخ شيده و موجن صرفه جويي در امكانات و تجهيزات و نيروي
انساني گردد و يا بازده آنها را افزايش دهد .
 -5هر پيشنهادي كه به شناخت  ،ذخيره  ،توزيع و استفاده صحيح تر از انالعات كمک كند .
 -6هر پيشنهادي كه دسترسي وسيع تر و آسانتري را به انالعات مورد نياز از نريق تجهيزات ماشيني ميسر سازد.
 -7هر پيشنهادي كه موجن استفاده بهينه از نرم افزار و سخت افزارهاي موجود گردد.
هـ  -حذف یا ایجاد کنترل :
 -1هر پيشنهادي كه كنترل هاي مكرر يا غير مد ر را حذف كند .
 -2هر پيشنهادي كه كنترل هاي موجود را مد رتر نمايند .
 -3هر پيشنهادي كه با ايجاد كنترل  ،نحوه اجرا و كيفيت انجام كار را بهبود بخشيده يا بازده سيستم ها را بي آنكه كندي
يا نوالني شدن مسير انجام دادن كار را باعث شود  ،افزايش دهد .
 -4هر پيشااانهادي كه اعمال كنترل و نظارت را به مراح اجرايي و عملياتي نزديكتر نموده و موجن بهبود و تساااريع در
انجام مراح مختلف كار گردد .
و  -خط مشی و مقررات :
 -1هر پيشنهادي كه اجراي درست مقررات و بخشنامه هارا نسبت به وضع موجود آسانتر كند .
 -2هر پيشنهادي كه مقررات معارض و ناسازگار را شناسايي و اصالا كند .
 -3هر پيشنهادي كه موجن كاهش مكاتبات  ،اسناد  ،مدارك و مراح زايد بت و ضبط گردد .
ز  -بهسازی محیط کار :
 -1هر پيشنهادي كه آرايش و نحوه استقرار كاركنان  -تجهيزات و تأسيسات را بهبود بخشيده و موجن استفاده بهينه
از فضاي موجود گردد .
 -2هر پيش انهادي كه ب اا استقرار درست و اصولي كاركنان در رابده با وظايف و مسئوليت ها و ارتباط سازماني آنان ،
از نق و انتقال زايد و مكرر كاركنان و لوازم اداري جلوگيري كند يا آن را تقلي دهد .
 -3هر پيشاانهادي كه با جابجايي تجهيزات مسااتقر فضاااي بيشااتري ايجاد كرده و موجبات آسااايش و تحرك بهتر
كاركنان را فراهم كند .
 -4هر پي شنهادي كه بدون هزينه هاي ا ضافي يا با هزينه هاي ا ضافي يا با هزينه هاي قاب قبول  ،موجبات جذابيت
محيط و افزايش روحيه كاركنان را فراهم كند .

 -5هر پي شنهادي كه سبن شود تا محيط كار  ،با نبيعت كار و نوع فعاليتي كه در آن انجام مي گيرد اندباق بي شتري
پيدا كند .
پذيرش پیشنهاد :
كليه پي شنهادها بايد از نظر قابليت اجرا  ،تحلي منافع و هزينه ها  ،ارزش ت سريع در كار  ،ارزش ارتباط دهي ،ري سک
پذيري و نوآوري مورد ارزيابي قرار گيرند  .پيشنهادها به سه دسته زير تقسيم مي شوند :
الف -پيشنهادهايي كيفي كه دستاورد حاص از اجراي آنها قاب محاسبه ريالي نمي باشد مانند پيشنهادهاي خدماتي ،
رفاهي  ،فرهنگي  ،بهبود كيفيت  ،اصالا روش ها و ....
ب -پيشنهادهايي كمي كه دستاورد حاص از اجراي آنها به صورت ريالي قاب محاسبه است .
پيشنهادهاي فراگير (مشترك)پیشنهادهای غیر قابل قبول :
اين پیشنهادها شامل موارد زير مي باشند :







پيشنهادهاي به لحاظ ماهيت تكراري است /موردي است كه در گذشته ح شده /پيشنهاد توسط فرد ديگري
ارائه شده
بيان مشك بدون ارائه راه ح اجرائي يا درخواست انجام كار يا موارد غير مرتبط نظير شكايات .
پيشنهاد در راستاي سياست ها و وظايف و عمليات سازمان نيست.
اجراي پيشنهاد مغايرت قانوني دارد  /مرتبط با حقوق و مزايا با حوزه مديريتي است.
اجراي پيشنهاددر شرايط كنوني امكان پذير نيست.
پيشنهاد از لحاظ هزينه يا زمان يا بكارگيري نيرو بصرفه نيست /ارزش افزوده اي براي سازمان ندارد

 پيشنهاد قبال تعريف شده و در برنامه كاري قرار داشته يا قبال اجرا شده است.

 پيشنهاد جزو دستورالعملهاي الزم االجراي سازمان  /يا جزو شرا وظايف كاري روتين فرد باشد.
 مستند قاب اجرا در سدح وزارت يا سدح ملي ارائه نگرديده است.
تبصره  :درخصوص پيشنهادهاي غير قاب قبول ،دبير كارگروه مي تواند بدون ارجاع پيشنهاد به كارگروه و يا كارشناد ،
موضوع را به پيشنهاد دهنده منعكس و از پيشنهاد دهنده تشكر يا درخواست نمايد تا پيشنهاد خود را اصالا و يا تكمي
و مجدداً براي بررسي در اختيار دبيرخانه نظام پيشنهادها قرار دهد.

فصل سوم
شاخص های ارزيابی پیشنهاد :

اعضاء كارگروهها موظفند با در نظر گرفتن شاخم هاي زير به ارزيابي پيشنهادها بپردازند :
الف– شفافيت پيشنهاد و يا تكمي بودن مستندات ؛
ب – قابليت اجرايي ؛
 قابليت تعميم و دامنه شمول ؛د–نوآوري و خالقيت ؛

و–ميزان تا ير؛
ز -ميزان ارتباط با حوزه كاري فرد پيشنهاددهنده ؛
ا – فردي يا گروهي بودن پيشنهاد .
روش و ضوابط اجرايی :

الف) پيشنهاد توسط پيشنهاددهنده ارائه شده و در نرم افزار نظام پيشنهادها شماره اي به آن تعلق مي گيرد  ( .پيشنهاد
به كارگروه تخصصي بررسي كننده بصورت خودكار ارجاع ميگردد).
ب) پيشنهاد واصله از لحاظ مفاد قيد شده در اين آئين نامه توسط دبيرخانه نظام پيشنهادها و يا دبير كارگروه تخصصي
مربونه بررسي مي گردد .
پ ) در صورتيكه پيشنهاد در بررسي اوليه نياز به اصالا داشته باشد به پيشنهاد دهنده ارجاع مي شود و پس از اصالا ،
مجددا مورد بررسي قرار مي گيرد . .
ت ) در صورتيكه بنا به ت شخيم دبير نياز به انجام كار شنا سي پي شنهاد وجود دا شته با شد ،دبير مي تواند قب از ارجاع
پيشنهاد به كارگروه آنرا به يک يا چند نفر و يا يكي از كميته ها و يا كارگروههاي موجود دانشگاه براي كارشناسي ارسال
نمايد.
ث ) كارگروه هاي تخصصي (حداكثر ظرف مدت  45روز كاري)نسبت به بررسي پيشنهاد اقدام مي نمايند.
) در صورتيكه پيشنهاد نياز به انجام كارشناسي داشته باشد به يک يا چند كارشناد ارجاع مي شود.
تبصااره  : 1در صااورت نياز و با صااالحديد اعضاااي كارگروه مي توان پيشاانهاد را به يكي از كميته ها و يا كارگروههاي
موجود ارجاع داد .
چ) نتايج بررسي هاي كارشناسان جمع آوري شده و در كارگروه تخصصي در خصوص تصوين و يا عدم تصوين پيشنهاد
مربونه تصميم گيري مي شود.
ا ) در صورتيكه پيشنهاد نياز به كارشناسي نداشته باشد در خصوص تصوين و يا عدم تصوين آن در كارگروه تخصصي (
در حدود اختيارات مربونه ) تصميم گيري مي گردد.
خ) اگر پيشنهاد مربونه مورد تصوين كارگروه اصلي واقع نشود  ،در صورت درخواست تجديدنظر فرد پيشنهاد دهنده و
تاييد كارگروه تخ ص صي مربونه براي نرا مجدد يک پي شنهاد ،آن پي شنهاد براي برر سي مجدد در د ستور كار كارگروه
عالي قرار خواهد گرفت.و در صورت لزوم از ايشان دع اوت به عم آمده و پس از استماع ت اوضيحات ايش اان مجدداً در
خصوص پيشنهاد مدروحه تصميم گيري خواهد شد .
تبصره :مهلت درخواست تجديد نظر از زمان اعالم نتيجه ،حداكثر  10روز كاري مي باشد.
د ) در صورت تصوين پيشنهاد  ،امتياز  ،پاداش و تاريخ پيش بيني اجرا تعيين مي گردند .
تبصره  : 2براي پيشنهادهايي كه بصورت گروهي مدرا شده اند  ،در صد مشاركت افراد پيشنهاد دهنده بايد در ابتداي
كار توسط نماينده گروه تعيين و پاداش متعلقه به نسبت درصد مشاركت افراد پرداخت خواهد شد
ذ) در اين مرحله توسط نرم افزار به فرد پيشنهاد دهنده در خصوص تصوين پيشنهاد وي انالع رساني الزم صورت مي
گيرد .

ر)واحد مجري بايد در مدت زمان تعيين شده در خ صوص اجراي پي شنهاد اقدامات الزم را انجام و به كارگروه تخ ص صي
اعالم نمايد .
ز ) در صورتيكه واحد مجري نتواند در مهلت اعالم شده ي قبلي پي شنهاد را اجرا نمايد و نيازمند زمان بي شتري با شد با
هماهنگي كارگروه جهت اخذ تاييديه به دبيرخانه اعالم مي گردد و در صاااورت تاييد بازه ي زماني اجرا فقط براي يک
سال ديگر تمديد خواهد شد.
د ) در صاااورتيكه واحد مجري در بازه ي زماني مقرر موفق به اجراي نرا نباشاااد  ،نرا پيشااانهادي به دبير نظام
پيشنهادها اعالم و پس از اخذ تاييديه ي كارگروه عالي پيشنهاد عدم تاييد و بايگاني مي گردد.
تب صره  :اگر نرا پي شنهادي در شرايط فعلي دان شگاه از نظر واحد مجري اجرايي نبا شد و دبير نظام پي شنهادها نيز نظر
واحد اجرايي را تاييد نمايند  ،نرا تا آماده شدن شرايط الزم با اعالم بازه زماني براي اجرا  ،بايگاني مي گردد .
ش) برنامه زمانبندي اجراي پيشنهاد توسط كارگروه تخصصي به دبيرخانه ارائه مي گردد .
ط) پيشنهاد اجرا شده و خاتمه اجراي پيشنهاد توسط كارگروه تخصصي با ارائه مستندات به دبيرخانه اعالم مي شود.
ظ) نتيجه اجرا توسااط كارگروه ارزيابي شااده و به واحد مجري اعالم مي شااود و براي همكاران اجرايي توسااط كارگروه
درخواست پاداش صادر مي شود .
ك) پاداش متعلقه مدابق اين آئين نامه به فرد پيشنهاد دهنده اعداء مي شود .
نكته :حداكثر مهلت زماني بت پيشاانهادهايي كه قب از ارائه ،توسااط پيشاانهاد دهنده /پيشاانهاددهندگان با تاييد واحد
ذيربط اجرايي نيز شده اند ،در سامانه نظام پيشنهادها 6 ،ماه پس از اجراي كام پيشنهاد مي باشد.
م ) اگر دو پيشنهاد مشابه به كميته اصلي ارسال شد پيشنهادي كه زودتر به دبيرخانه ارجاع شده باشد مورد بررسي قرار
مي گيرد و پيشنهاد بعدي بعنوان پيشنهاد تكراري محسوب خواهد شد حتي اگر تاريخ ارائه آن زودتر باشد.
فراخوان پیشنهادات:
دان شگاه مي تواند جهت ا ستفاده از نظرات كاركنان در هر كدام از برنامه ها و سيا ستهاي كلي دان شگاه با اعالم فراخوان
عمومي پيشنهادهاي داراي اولويت را كسن نمايد.

فصل چهارم
پاداش پیشنهادات:

با توجه به م صوبه كارگروه و براي ايجاد انگيزش در بين پي شنهاددهندگان و كاركنان مو س سه ،مبلغ ابتي بعنوان پاداش
اوليه ( پاداش ايده ) پس از تصوين به پيشنهاددهندگان پرداخت شده و الباقي پاداش پيشنهاد نيز پس از اجراي پيشنهاد
 ،پرداخت خواهد شد .
حداق ميزان پاداش پيشنهادات مصوب  500000ريال خواهد بود.
و حداكثر ميزان پاداش پيشنهادات مصوب  1500000ريال خواهد بود.

ضريب كارگروهی :

براي ترويج كار گروهي و افزايش نرخ م شاركت كاركنان در صورتيكه پي شنهاد ب صورت گروهي ارائه شده با شد  ،ميزان
پاداش محا سبه شده براي هر پي شنهاد م صوب در ضرين كارگروهي ضرب شده و به ن سبت م شاركت افراد در ارائه
پيشنهاد بين آنها تقسيم و به آنها پرداخت مي گردد.
جدول ضریب کارگروهی
تعداد نفرات گروه

ضريب

 2نفر

2

 3نفر و بیشتر

3

 در صورتيكه در حين و يا پس از اجراي پيشنهاد مشخم گردد كه پيشنهاد منجر به نتايج مدلوب و پيش بيني شدهنگرديده  ،پاداش هاي پرداخت نشده حذف  ،اما پاداش هاي پرداخت شده مسترد نمي گردد .

نحوه ارزيابی و محاسبه پاداش پیشنهادهای اجرايی :
عوامل موثر در تعیین امتیاز پیشنهاد

عوامل ارزشیابي

رديف

توضیحات
تهیه مستندات کافي وارائه توضیحات به صورت منطقي ومستدل

1

چگونگي تهیه و ارائه پیشنهاد

2

قابلیت اجراي پیشنهاد

کامل  6امتیاز-متوسط  4امتیاز -ضعیف  2امتیاز

3

گروهي بودن پیشنهاد

گروهي  3امتیاز -فردي1امتیاز

ارتباط پیشنهاد با کار پیشنهاد

بهتر است پیشنهاد در ارتباط با کار و شغل پیشنهاد دهنده باشد.

4

دهنده

5

پیش بیني میزان تاثیر پیشنهاد

6

نوآوري و خالقیت

7

امتیاز محور پیشنهاد

کامل  6امتیاز-متوسط  4امتیاز -ضعیف  2امتیاز

درست بون ،کامل بودن و عملي بودن راهکارارائه شده

کامال مرتبط  6امتیاز-نیمه مرتبط 4امتیاز -غیرمرتبط  3امتیاز
میزان اهمیت  ،فراگیربودن و تاثیرگذاري پیشنهاد
دستگاه و فراتر  5امتیاز-حوزه  3امتیاز -واحد 2امتیاز
راهکار مبتکارانه و ابداعي است و تاکنون وجود نداشته است.
جديد و مبتکرانه  6امتیاز-توسعه و اصالح روال موجود 3امتیاز
مطابق جدول تعیین امتیاز موضوع پیشنهاد

امتیازات
6-2
6-2
3-1
6-3
5-3
6-3
28

عوامل موثر در تعیین امتیاز موضوع پیشنهاد

زمينه ها

رديف

امتيازات

1

صرفه جويي

4-1

2

افزايش رضايت مشتريان وتكريم ارباب رجوع

4-1

3

اصالا و بهبود روشها

4-1

4

تحقق دولت الكترونيک

4-1

5

حدف يا ايجاد كنترل

4-1

6

خط و مشي مقررات

4-1

7

بهسازي محيط كار

4-1

پاداش پي شنهادها برا ساد امتيازات ك سن شده از هفت پارامتر

جدول عوام

محا سبه مي گردد .اين ميزان پاداش در

يک مرحله به پيشنهاد دهنده پرداخت مي گردد.

جدول تعیین پاداش پیشنهاد با توجه به امتیاز آن
)(Bضريب

)(Cضريب ريالي

)(Aدامنه امتیاز

تا  45امتیاز از کل امتیاز

0.15

500000

بیش از  45امتیاز از کل امتیاز

0.25

500000

پاداش

A*B*C

حداقل میزان پاداش پیشنهادات اجرايي  1500000ريال خواهد بود.
و حداکثر میزان پاداش پیشنهادات اجرايي  5000000ريال خواهد بود.
پاداشهای غیرنقدی برای پیشنهادها :
براي انگيزش و قدرداني بيشتر عالوه بر پاداشهاي نقدي به پپيشنهادهاي مصوب  ،تشويق نامه اي با امضاي دبير نظام
پيشنهادها تعلق مي گيرد .
 مبالغ تعيين شده براي پاداش پي شنهادها ،حداق پاداش مربوط به هر پي شنهاد ا ست و كارگروه مي تواند م شوق هايديگري را نيز براي افزايش نرخ مشاركت كاركنان براي ارائه دهندگان پيشنهادها لحاظ نمايد .
امتیاز پیشنهادات در ارزيابی كاركنان به شرح ذيل اصالح كرديد:
 -1پيشنهادهاي مصوب در سدح واحد  3 :امتياز
 -2پيشنهادهاي مصوب اجرايي در سدح واحد 4 :امتياز
 -3پيشنهادهاي مصوب در سدح دانشگاه  5 :امتياز

 -4پيشنهادهاي مصوب اجرايي در سدح دانشگاه  7 :امتياز
 -5پيشنهادهاي مصوب در سدح وزارت(ملي)  7 :امتياز
 -5پيشنهادهاي مصوب اجرايي در سدح وزارت(ملي)  10 :امتياز
الزم بذکر است پیشنهادهاي مصوب صرفا پس از پايان مرحله نهايي (تايید کمیته فرعي -تايید کمیته اصلي)
شااامل پاداش و امتیاز مي گردند(.يف فرد نمي تواند قبل از تکمیل فرايند تصااويب و تعیین تکلیف نهايي از
امتیاز بهره مند شود يعني يا از امتیاز کمیته فرعي( سطح واحد) و يا از امتیاز کمیته ا صلي( سطح د ستگاه و
ملي) استفاده نمايد و  2بار به يف پیشنهاد امتیاز داده نخواهد شد).
پاداش برای پیشنهادهای برتر :

پیشنهادي برتر است که به اجرا رسیده باشد و در سامانه ثبت تجارب به ثبت رسیده باشد وبه اين پیشنهاد بر
طبق پاداش تجارب موفق به شرح ذيل پاداش دهي خواهد شد.
پاداش پیشنهاد برتر= جمع امتیاز پیشنهاد*  50000ریال
نحوه ارزيابی و محاسبه پاداش حق الزحمه اعضاء (كارگروه عالی،كارگروههای تخصصی و ارزيابان) :

پاداش هر کدام از اعضاء با توجه به نحوه گزارش و توجه آنان به پیشنهادها و امتیاز انان در شاخصهاي کمي
و کیفي به شرح ذيل قابل محاسبه خواهد بود.
الف :کمیت
شاخص محاسبه
امتیاز

تعداد پیشنهادات بررسی شده
كمتر از  20پيشنهاد

بين  20تا 40

بين  40تا 60

بين  60تا 80

بيش از  80پيشنهاد

1

2

3

4

5

ب :کیفیت
شاخص محاسبه

ضعیف

متوسط

خوب

امتیاز

1

2

3

سرعت بررسي
دقت و پيگيري
ارائه گزارشات و همكاري با دبيرخانه
جمع امتیاز

پاداش= جمع امتیازات شاخصهای کمی و کیفی*  500000ریال

ارزيابی و اثربخشی نظام پیشنهادها :

براي بررسي عملكرد نظام پيشنهادها در شركت شاخم هاي ذي بصورت 6ماهه پايش و بصورت ساليانه اندازه گيري و
اعالم خواهند شد  .هدفگذاري هر يک از شاخم ها نيز در ابتداي هر سال در كارگروه عالي صورت مي پذيرد.
الف ) سرانه پيشنهادها  :نسبت تعداد پيشنهادهاي ارائه شده در سال به تعداد ك كاركنان
ب) نرخ مشاركت  :نسبت تعداد افراد پيشنهاد دهنده در سال به تعداد ك كاركنان
) درصد پيشنهادهاي مصوب  :نسبت تعداد پيشنهادهاي پذيرفته شده به ك پيشنهادهاي ارائه شده
د ) درصد پيشنهادهاي اجرا شده  :نسبت تعداد پيشنهادهاي اجرا شده به پيشنهادهاي پذيرفته شده
ها ) درصد پيشنهادهاي گروهي  :نسبت تعداد پيشنهادهاي گروهي به ك پيشنهادهاي ارائه شده .
و) متوسط زمان رسيدگي به پيشنهادها :نسبت مجموع زمان پيشنهادهاي بررسي شده به تعداد پيشنهادهاي بررسي شده
ز) درصد پيشنهادهاي حاص از فراخوان  :نسبت تعداد پيشنهادهاي مربوط به فراخوان به تعداد ك پيشنهادها
ا ) در صد پي شنهادهاي درخوا ست تجديد نظر :ن سبت تعداد پي شنهادهاي درخوا ست تجديد نظر به پي شنهادهاي بررسي
شده
 بازنگریاين آئين نامه در فواصا زماني حداق يكساااله و در صااورت نياز ،به پيشاانهاد مورد بازنگري و اصااالا قرار گرفته و به
تصوين شوراي راهبري دانشگاه مي رسد .
منابع مالی
کلیه پاداشهاي مندرج در اين آئین نامه  ،حق الزحمه کارشناسان و مجريان پیشنهادهاي مصوب  ،حق الزحمه
کارگروهها و هزينه ساااير فعالیت هاي نظام پیشاانهادها از محل بودجه نظام پذيرش و بررسااي پیشاانهادها ،
صرفه جويي نا شي از اجراي پی شنهادها  ،اعتبارات بودجه جاري  ،اعتبارات خارج از شمول و ساير منابع با
استفاده از اختیارات مربوط به دستگاه اجرايي در چارچوب مقررات قابل تامین مي باشد .

راههای ارتباط با نظام پیشنهادها :

 -1سامانه نظام پیشنهادهاhttp:// karmand.bums.ac.ir
 -2تماس با دبیر نظام پیشنهادها با شماره تلفن

32395205

 -3تماس با دبیرخانه نظام پیشنهادها با شماره تلفن

32395203

