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شهرکرد پزشکی  علوم  دانشگاه   پیشنهادات  پذیرش  بررسی و   نظام  آیین نامه  

 

 : مقدمه(1)ماده       

هاي  توان با ايجاد روحيه مشاركت فردي و گروهي به يافته بزاري است كه از طريق آن ميا" ( Suggestion System )سيستم پيشنهادها"       

كليد هاي بهينه، در راستاي بهبود فرآيندها و بهسازي مستمر سازمان دست يافت. حل هاي عظيم انساني در حل مسائل و دستيابي به راه ذهني و انديشه

مديريت مشاركت جو در رويكردهاي مديريت نوين، سبب افزايش بهره وري و كارآيي سازمان و  نظام است. "ثروت نيروي انساني"توسعه سازمان،

مي تواند از جمله امتيازات  سيستمهمچنين سالمت فضاي سازماني و افزايش همكاري بين اعضاي سازمان و نيز كاهش ضايعات مي گردد. اجراي اين 

 ت كاركنان از دوجنبه حائز اهميت است :اول: تحول مثبتي است كه در سازمان ايجاد مي كند .ايجاد زمينه براي مشاركاساسي سازمان محسوب شود. 

 به همراه مي آورد . ، جوّ مساعدي براي اصالح نگرش به كار ودر نتيجه افزايش بهره وريجنبه آموزشي و انگيزشي كه براي منابع انسانيودوم :

بر  تأكيد به شور و مشورت و در  مديريت مشاركتي است كه با بهره گيري از شعائر غني اسالم دالّ يک مكانيزم و ابزار اجرائي "سيستم پيشنهادها"

و رضايتمندي گيرندگان خدمت ، اقدام به  و  با هدف ارتقاء سازمان راستاي اصالح فرآيند ،حل مشكل و نارسايي ها ، بهسازي مستمر و فرهنگ تغيير

 كري و عملي كليه اعضاي سازمان در تمام سطوح مديريتي مي نمايد .برقراري  نظام هم انديشي و همكاري ف

ثر در بهره وري امل حفظ نشاط و روحيه كاركنان ومؤع"مي باشد نظام پيشنهادات را  (1271)سالي توسعه يافته كه سر آمد آن ژاپنتجارب كشورها

 ل شركت ها، سازمان هاي صنعتي، توليدي و خدماتي قرار گرفته است.مورد استقبا سيستماين  1631مي دانند . در كشور ما نيز از سال  "ازمانس

بهره در راستاي سياست گذاري كالن دولت جمهوري اسالمي ايران و افزايش توسعه و نيز افزايش ميزان تعامل مديران و كارشناسان در جهت افزايش 

 1711/ 171701شوراي عالي اداري و بخشنامه شماره  11/17/27ورخ /ط م16/ 061وري و ارتقاء دستگاه هاي دولتي و در اجراي مصوبه شماره  

مصوب  71وآيين نامه اجرايي ماده  76/1/13كشوري مصوب خدمات قانون مديريت  71سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ماده  70/11/11مورخ 

تحت عنوان  71/ 11/6آيين نامه اجرايي  مورخ  7العمل ماده ودستور  13/و71/0مورخ  1177و بخشنامه شماره   0771/00173به شماره  10/1/17

 71از جمله در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد فعال گرديد .طبق آيين نامه اجرائي ماده   شيوه نامه پيشنهاد، نظام پيشنهادات در دستگاه هاي دولتي

انگيزه و اثر بخشي و بهره وري از فكر و انديشه و خالقّيت اعضاي خود قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه هاي اجرائي مكلف شدند به منظور ايجاد 

زمان  با استقرار نظام پيشنهادات شرايط  و سازو كارهاي مناسب براي جلب مشاركت و اثر گذاري آنها در تصميم سازي فراهم سازند . بطوري كه سا

 ست يابد.د يو مؤثرتربتواند همواره براي انجام امور به راه حل هاي بهتر 

 کلیدهای موفقیت  فرآیند اجرای نظام پیشنهادات :

                              )برقراري ارتباط مديران با كاركنان(ارتباط-                                               انگيزه-                              آموزش -                      آگاهي -

 اختيار) عدم محدوديت در ارائه پيشنهاد(-                               امكانات-                       ابالغ - 
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 :تعریف اصطالحات(2)ماده 

ل يا برنامه ح ن ارائه راهو متضمّ تر كند تر و مطلوب تر، ايمن تر، ارزان تر، صحيح هر نوع نظر، فكر و راهكاري كه بتواند وضعيت موجود را آسان :پیشنهاد

 ي و كيفي مي باشد.و بر دو نوع كمّ  اجرايي است

گيري  شود و قابليت اندازه مي نهاافزايش رضايت كاركنان و مانند ايوري، بهبود فضاي كار،  اجراي آن سبب افزايش بهره پيشنهادي كه :یپیشنهاد کمّ

 .و محاسبه ريالي دارد

جويي بهينه درمنابع،  وري، بهبود فضاي كار، صرفه هاي تحول اداري، افزايش بهره ي مطلوب برنامهاجراي آن سبب اجرا پيشنهادي كه :پیشنهاد کیفی

 .گيري ندارد شود و قابليت اندازه مي نهامندي كاركنان و مانند اي ضايتافزايش ر

ها و اصالح فرآيندها ، مشاركت  ، اصالح روش ها فعاليّتمبتني بر اخذ نظرات و پيشنهادات افراد در مورد چگونگي بهبود كارها و  :نظام پیشنهادها

لع و معتمد، اجراي نظرات قابل قبول و نظارت بر حسن اجراي آن، قدرداني سازي(، بررسي نظرات اخذ شده توسط افراد مطّ ها )تصميم گيري درتصميم

 .ها است فعاليّتو كيفي ي اي براي تحول اداري و ارتقاء كمّ و... است كه همگي اين امور وسيله از پيشنهاددهندگان

و كميته ساختار كه زير نظر رياست دانشگاه با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه  پيشنهادات دانشگاه و پذيرش  شوراي بررسي : شورا

 دارد. فعاليّت دانشگاه،تي يو فنآوري هاي مدير

انجام وظايف ثبت و پيگيري اجراي پيشنهادها و وظايف دبيرخانه كه  مسئوليّتكند و مي  فعاليّت شوراواحد سازماني كه زير نظر رئيس  : دبیرخانه

 مندرج در اين آئين نامه بوده را بعهده دارد.

مندرج در اين آئين ي دانشگاه مي باشد كه شرح وظايف ويژه خود در سطح معاونتها پيشنهادات دانشگاه و پذيرش  بررسي كميته : تخصصی کمیته 

 هده دارد.را بعنامه 

 تصويب و قابليت اجرا دارد.يا شورا، در كميته پس از بررسي و امتياز دهي به پيشنهادهايي گفته مي شود كه  پیشنهاد مصوب :

 است. شدهكه بهره برداري از آنها آغاز به پيشنهادهايي گفته مي شود  پیشنهاد اجرا شده:

 هنوز به بهره برداري كامل نرسيده است. كه تصويب شده و جهت اجرا، ابالغ گرديده اما به پيشنهادهايي گفته مي شود : پیشنهادهای دردست اجرا

هنوز كميته تخصصي ارسال شده و به پيشنهادهايي گفته مي شود كه جهت اظهار نظر كارشناسي براي كارشناس دردست کارشناسی :پیشنهاد

 پاسخ داده نشده است.

 وجود دارد.ل مشابه آن ازنظرموضوع، محتوا،محل،روش اجراوشرايط موجود,قبته، ازيا كمي شورايص دبيرپيشنهادي است كه به تشخپیشنهاد تکراری :

خود موضوعات مشخصي است كه توسط كميته و از طريق دبيرخانه به اطالع مديران، كاركنان و سايرين مي رسد تا پيشنهادات   : )ایده(بذر پیشنهاد

 . تواند يک كلمه يا يک عبارت كوتاه باشد يت افراد است و ميه خالقّيا يک اثر ذهني است. اين پديده محصول قوّ يک مفهومرا در آن زمينه ارائه دهند. 

دانشگاه  شوراي بررسي و پذيرش پيشنهاداتبه در سامانه ثبت وكه پيشنهاد خود را فرد يا گروهي از كاركنان،اعضاء هيئت علمي  پیشنهاد دهنده :

 ارائه مي دهند.

 اجراي پيشنهاد مصوب را بعهده دارد. مسئوليّت فرد يا واحدي است كه از طرف  شوراي بررسي و پذيرش پيشنهادات  مجریان : مجری یا

و كارشناسي پيشنهاد، اجرايي بودن، محاسبه و برآورد منافع حاصل از   بررسي، گروههاي تخصصي كه به تناسب موضوع پيشنهاد  : گروه کارشناسی

 دهد. را انجام مي آن و مانند اينها

 جهت تقدير و تشكر به پيشنهاد دهنده تعلق مي گيرد. وشورا مبلغي كه پس از تعيين و تصويب كميته  پاداش پیشنهاد :

شاخصي است كه بيان كننده تعداد پيشنهاد ارائه شده به ازاي يک نفر كارمند در سال مي باشد.)تقسيم تعداد كل پيشنهادات  نفر پیشنهاد در سال:

 ريافت شده در طول يک سال به تعداد كل كاركنان (د
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   :پیشنهادات اهداف و مزایای نظام(3)ماده  

 مزایا اهداف
 همفكري و ،يند تصميم گيري هاآش براي جلب مشاركت كاركنان در فرتال

 هم انديشي با كليه كاركنان و ارباب رجوع سازمان در حل مسئله و روند 

                                    تصميم گيري و تصميم سازي

 پذيري نسبت به اهداف  مسئوليّتت و ابتكار، احساس تعلق، تقويت قوه خالقيّ

 سيستم

 بروز استعدادها ،توانمندي هاي علمي و عملي و توسعه ارزش هاي انساني وروحيه مشاركت وهمدلي تقويت فرهنگ به اشتراک گذاشتن ايده ها

              ي براي برانگيختن و به كار گرفتن توان بااليوي و مادّايجاد انگيزه هاي معن

 و نوآوري در راستاي اهداف سازمان انديشيدن
ايجاد نشاط و شادابي در كار ،خودداري از بي تفاوتي      تفاوتي و  ،حفظ حرمت و كرامت انساني

 احساس بيهودگيو 
 ر در سيستم و روشها وايجاد زمينه هاي احساس نياز سنجي به منظور تغيي

 در نتيجه پويايي سازمان

 بهره گيري از تجربيات ، پتانسيل هاي بالقوه افراد و در نتيجه  خود جوشي و 

 ال بودن آنان  فعّ

 اتي سيستم و سهيم نمودن كاركنان در برنامه ريزي هاي راهبردي و عمليّ

 تحول آن

 بيشتر كاهش مقاومت در اجراي برنامه ها و همكاري و همدلي

 ي كاركنان و ارباب رجوع و ايجاد منابع مشترک مادّ همسويي اهداف سازمان ،

 و معنوي ايشان

 ي و كيفي خدمات و افزايش بهره وريارتقاء سطح كمّ

 مشاركت كاركنان و ارباب رجوع در پيشبرد اهداف بخش سالمت و آموزش 

 پزشكي   

 پذيري مسئوليّتگسترش فرهنگ مشاركت ، 

 افزايش درآمد، بهره وري و تقويت توان مالي سيستم يي در استفاده از منابع و كاهش هزينه هاصرفه جو

 مديريت زمان، اثر بخشي، افزايش رضايتمندي و تكريم ارباب رجوع صرفه جويي در وقت و تسريع فرآيند ارائه خدمت 

 اصالح فرآيند و تسهيل مراحل انجام خدمات 
  

 در نتيجه كاهشو وتاه نمودن فرآيند ارائه خدمات پيشگيري از موازي كاري،ك

 مراجعات ارباب رجوع 

   

 ( ارکان تشکیالتی:4)ماده 

  ه:شگانهادات دانپیش شورای بررسی و پذیرش اعضای الف(  
 

 در شورا مسئولیّت سمت

 شورارييس  رياست دانشگاه

 شورارييس نايب  معاون توسعه مديريت و منابع

 دبير و عضو شورا شگاهنماينده رياست دان

 عضو شورا رييس گروه توسعه سازمان و تحول اداري

 عضو شورا منابع انسانييا كارشناس  مدير 

 عضو شورا امور مالي يا كارشناس مدير

 عضو شورا اداره آمار و فناوري اطالعات يا كارشناس رييس

 عضو شورا و اطالع رساني دانشگاه روابط عموميمركز  مدير 

 عضو شورا پاسخگويي به شكاياتارزيابي عملكردكاركنان وس اداره بازرسي و ريي

 عضو شورا يک نفر نماينده هر معاونتيا  دانشگاه معاونين
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  ابالغ اعضاي شورا، توسط رياست دانشگاه صادر مي گردد.: 1تبصره

اعضاي شورا در سه جلسه متوالي از جلسات شورا حضور نيابد, عضويت وي  اعضاء رسميت مي يابد ودرصورتي كه هر يک از 6/7باحضور  جلسات  شورا،  :2تبصره

 لغو و بانظر و تصميم رييس شورا ضمن اعالم به معاونت/مديريت مربوطه واستعالم مجدد، فرد ديگري جايگزين ايشان خواهد شد.

آنها  مورد در نظر اعالم و بررسي به نسبت ماه يک ظرف حداكثر ،يافت شدهكه باتوجه به تعداد پيشنهادات در گردد تنظيم گونه اي به بايد جلسات فاصله :3تبصره

  .نمايند اقدام

از افراد كارشناس ، مديران و يا صاحب نظران، پيشنهاددهندگان و يا نمايندگان كاركنان  حسب ضــرورت، كميته مي تواند ؛عالوه براعضــاي ثابـت :4تبصره 

 .نوان اعضاي موقت در جلسات كميته دعوت بعمل آوردنفر در هر موضوع تخصصي بع 7حداكثر 

 :معاونتهانهادات پیش بررسی و پذیرش کمیته های تخصصی  اعضای( ب

 و بررسي توانايي نفركه 1حداقل  تعداد به معاونت حوزه هر كارشناسان از متشكل كميته هايي از است عبارت پيشنهادات بررسي و پذيرش  تخصصي كميته هاي       

 و انتخاب معاون مربوطه توسط پيشنهاد چند يا يک بررسي براي افراد اين .باشند دارا را شده ارائه پيشنهاد به راجع علمي موازين اساس بر و نظر تخصصي ماعال

 تخصصي كميته و ارجاع مربوطه معاونت به عندالزومباشد، تخصصي نظر اظهار به نياز اصلي شوراي  تشخيص اساس بر كه مواردي در و مي گردد ارجاع آنها به موضوع

 .نمايند اقدام مربوطه مورد پيشنهاد در نظر اعالم و بررسي به نسبت روز 11 ظرف حداكثر است موظف مربوطه

 صادر مي گردد.  معاونت مربوطه، توسط كميتهابالغ اعضاي  :1تبصره 

 .مي يابد رسميت (1)نصف بعالوه نفر 6حداقل حضور با  كه دباش مينفر 1، حداقل فرعي هاي كميته از يک هر اعضاي تعداد :2 تبصره

 .نمايند آنها اقدام مور دنظر واعالم بررسي به نسبت رو11 ظرف دريافت شده،حداكثرتعدادپيشنهادات ه گرددكه باتوجه ب تنظيم گونه ايب بايد جلسات فاصله:3تبصره

 ( شرح وظایف :5)ماده   

 کمیته                                 شورا                             دبیرخانه                      
 ماده سازيآدريافت ، ثبت و تحليل  و 

 پيشنهادات جهت طرح در شورا  

 دريافت پيشنهادات ،مستقيم و غير مستقيم بررسي و ارزيابي پيشنهادات

 پاسخگويي و مشاوره تلفني يا حضوري به 

 مراجعين 

 جمع آوري و آماده سازي پيشنهادات  پيشنهادات بتأييد ،تصوي

 جهت طرح در كميته توسط دبير كميته

 طرح وبررسي كارشناسي پيشنهادات پيشنهادات تعيين امتياز برنامه ريزي ، سازماندهي 

 پيشنهاد ،هماهنگي با مسئولين واحدها

 ...دهندگان و 

  مبسوطتهيه گزارش  پيشنهاداتمتناسب با  تعيين نوع تشويقات

 از نتايج بررسي و ارسال به دبيرخانه شورا 

 هماهنگي جهت اجراي  تعيين مالكيت فكري پيشنهاد تنظيم كليه مكاتبات نظام پيشنهادات 

 مربوطهيشنهادات اجرايي با واحد پ

 نظارت بر فرآيند اجراي پيشنهادات تأييد صورت جلسات تنظيم دستور كار شورا و صورت جلسات 

 ارسال گزارش به تأييد مكاتبات جهت ارسال به معاونت توسعه اطالعات  درسايت نظام پيشنهادات ثبت كليه 

 دبيرخانه شورا از فرآيند اجرا 

 درخواست كليه تشويقات و وارائه گزارشگزارش  گيري از كميته ها،مار تهيه آ

 پاداش 

 ارائه گزارش ادواري از عملكرد

 شوراخانه كميته در قالب جدول به دبير 

 - - بايگاني كليه پيشنهادات 

 - - نظارت بر فرآيند  اجراي پيشنهادات مصوب 
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 :شرایط پیشنهاد( 6)ماده   

 :دهندگانویژگی های پیشنهادالف(  

ارائه كنند. در  فلوچارت پيوست()طبق كليه كاركنان دانشگاه مي توانند پيشنهادهاي خودرا با توجه به ضوابط مذكور درآيين نامه ، بصورت فردي و ياگروهي         

 .مشخص شده باشد صورتيكه پيشنهاد گروهي است بايد سهم هر كدام از پيشنهاد دهندگان دقيقاً

 د .نپيشنهادها مي تواند درمورد بهبود كارشخص يا گروه پيشنهاددهنده و يا مربوط به واحدها و قسمتهاي ديگر باش:1 تبصره

 ویژگی های پیشنهادات:ب( 
ولي در شورا قابل طرح يا غيرقابل  قابل قبول هستند در زمينه هاي ذيل كه با وظايف وزارتخانه و اهداف نظام پيشنهادات سازگارند، پيشنهادات پذيرش شده همه   

مستندات تكميلي است. در صورت يک پيشنهاد، تكميل بودن فيلدهاي اطالعاتي معين شده در سامانه و ارائه شواهد و اوليه شرط الزم براي پذيرش  طرح مي باشند.

 . دد و شورا آنرا در جلسه مطرح نخواهد كردگر به عنوان ايده تلقي مي ناقص بودن اطالعات ارائه شده در پيشنهاد، موضوع ذكر شده صرفاً

 

  :پیشنهادات زمینه های ارائه ج( 

 خدمات در زمينه هاي مختلف كيفيت بهبود *

 و واحدهاي تابعه گاهوريت هاي دانشمأبهبود اجراي وظايف و م*       

  هزينه هاي سربار بهره وري،استفاده بهينه از منابع و كاهش ء ارتقا*      

 و سرعت بخشيدن به عمليات و خدمات ارائه شده  يندها و ساختارهاي اداريآفر بهبود*       

 پي ارباب رجوعپيشگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري و كاهش مراجعات پي در *        

 بهبود روش هاي انجام كار و ابداع روش هاي تازه براي افزايش رضايت و خشنودي مراجعان*       

 دلپذيرتر كردن محيط كار و بسط روابط انساني مطلوب در ميان كاركنان و بهبود امور رفاهي آنان*       

 ها فعاليّتجلب حمايت و پشتيباني مردمي براي خدمات و *       

   ارتقاءسطح مهارت و دانش كاركنان *       

  بهبود روندهاي عملياتي و افزايش بهره وري* 

 با ديگر نهادها و سازمان هاي اجرايي عمومي و خصوصي گاهدانش بهبود مناسبات و پيوندهاي*        

 پیشنهادات غیر قابل طرح در شورا:د( 

 روشي به غير از سامانه جامع ارائه پيشنهادارائه پيشنهاد از طريق نامه نگاري و يا هر  -1

 پيشنهادات غير قابل اجرا  -7

 پيشنهادات تكراري -6

 پيشنهادات بدون ارائه راه حل و راهكار  -0

 برنامه ها و اختيارات دانشگاه، پيشنهادات خارج از اهداف سازمان-1
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 يده()پرهزينه وكم فاپيشنهاداتي كه از نظر هزينه به نفع سيستم نباشد -3

  ند.ستهبوده و جاري يا دانشگاه پيشنهاداتي كه در دستور كار وزارتخانه  -2

  تجربيات قبلي دانشگاه يا  شكايات و انتقادات شخصي اداري و سازماني -1

 درخواست ملزومات اداري -7        

 هي دانشگا پيشنهاد در مورد درج مطلب در سايت دانشگاه و يا وزارت يا نشريات -11       

 نظريه پردازي صرف در متن پيشنهاد و عدم ارائه راهكار اجرايي مشخص  -11        

 پيشنهادهاي مربوط به شرح وظايف افراد پيشنهاد دهنده  -17         

 پيشنهادهاي مبهم كه فاقد مستندات و مدارک اشاره شده در متن پيشنهاد مي باشد -16         

 

 ات:پیشنهاد پذیرش  و یبررس مراحل اجرایی(7)ماده 

 خدمات الكترونيک كاركنان -دانشگاهدر وب سايت  جامع پيشنهاداتالكترونيكي سامانه در  تكميل فرم پيشنهادات -1

 ملي پيشنهاد دهنده(با ورود كد 177,131,11,72:71ت وب)تح

 دريافت كد رهگيري پيشنهاد -2       

 راخانه شوماتي پيشنهاد در دبيربررسي مقدّ -6      

 ، در معاونت ها پيشنهادات ارسال شده از نظر قابليت اجرا و نياز سيستم و تطابق با دستور العمل ها و هزينه ها)هاي مرتبط معاونتبررسي كارشناسي پيشنهاد در  -0      

 صورت مي پذيرد.انه شوراي پيشنهادات دانشگاه نتيجه بررسي به دبيرخو اعالم   بپيشنهادات مصوّبندي امتياز تكميل فرم بررسي كارشناسي شده و          

 در شوراي پيشنهادات دانشگاه پس از بحث و ارائه نظرات ).پيشنهادات بررسي و پذيرش ، تعيين امتياز و تشويقات( در شوراي   ييدأييد يا عدم تأبررسي نهايي ) ت -1       

 ات بر اساسپيشنهاد جدول طبقه بندي امتياز و مي شود عضاي اصلي پذيرفته يا ردّصف + يک( اي) نأي گيري و با حداكثر رأبه صورت ر پيشنهادات،كارشناسي  

 تكميل مي گردد. ضريب

  .دانشگاه معاونت توسعه مديريت و منابعهاي مرتبط از طريق معاونت به   اجراي پيشنهاد و تشويقات و نگهداري سوابق پيشنهادابالغ  -3 

همكاري  ،بديهي است واحدهاي اجرايي موظفند در خصوص اجراي پيشنهاد)خانه شوراهاي مرتبط و ارائه گزارش به دبيريا معاونت  توسط واحد 3  اجراي بند -2 

 (.نتيجه را به دبيرخانه اعالم كنندالزم را بعمل آورند و 

 خانه شورايق دبيرنظارت بر اجراي پيشنهاد و اعمال تشويقات در واحد هاي مرتبط از طر -1       

 پيشنهاداتشوراي بررسي و پذيرش خانه ي و يا غير اجرايي در سوابق دبيرثبت كليه پيشنهادات اعم از اجراي -7       
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 پيشنهاداتشوراي بررسي و پذيرش خانه ) از بندهاي تشويقات( توسط دبير ثبت مالكيت فكري -11       

  ماه در سايت دانشگاه 3اعالم پيشنهادات برتر هر  -11

 گردد. ابالغ مي ،به پيشنهاد دهندهاز طريق سامانه   نتيجه بررسي اعم از تصويب يا ردّ :1 تبصره         

 ارائه نمايد تا در جلسه شوراي پيشنهادات  از طريق سامانهبصورت مستدل و مستند  اعتراض و داليل خويش را  ،پيشنهاد تواند به ردّ پيشنهاد دهنده مي :2 تبصره       

 پيشنهاد دهنده رسانده شود. اطالع  بهمجدداً اعتراض بررسي و نتيجه          

 :متناسب با پیشنهادات تشویقاتامتیاز دهی و  ( 8)ماده   

 الف( تشویقات:

 6مركز بهداشتي درمانيروساي شبكه ها ، دانشكده ها ،مديران  واحدها، ))باتوجه به مقام صادر كننده تشويق امتيازي 6-2تشويق كتبيپاداش معنوي با ارائه  -1

 امتياز( 2امتياز ، باالترين مقام دستگاه 1امتياز، معاونين 

 امتياز  2-6كسب امتياز ، بند پيشنهادات ارزشيابي ساليانه :  -7

 )از رديف بودجه هاي زير(طبق جدول امتياز بندي  ماليپاداش  -6

 ثبت حق مالكيت فكري پيشنهاد-0

 ماه يكبار در خصوص پيشنهادات برتر 3اعالم در رسانه دانشگاه هر-1

 نظر شورا جهت عوامل اجراي پيشنهادات مصوب  تشويقات با 6و 1منظور نمودن  بند  -3

 : پیشنهادات مالیپاداش  ردیف بودجهب( 

   ( 70/11/11مورخ   171701/1711از محل بودجه جاري ) بخشنامه    -1 

  محل صرفه جويي هاي ناشي از اجراي پيشنهاد   -7

 قانون برنامه سوم توسعه  23مازاد درآمد موضوع تبصره ذيل ماده    -6

 اعتبارات خارج از شمول   -0

 محل برنامه هاي تحول اداري    -1

 ساير منابع با استفاده از اختيارات دانشگاه در چار چوب مقررات    -3
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 : پاداش مالی ج(

پس از امتياز  شورا نيزتكميل و (1-1ول )جدبراساس شاخصهاي مورد نظررا  ات مصوبمتياز بندي پيشنهادا لجدوكميته پيشنهادات در سطح معاونتها مكلف است 

  صورت پذيرد. و پرداخت اقدامبا امضاي رييس شورا  نسبت به پرداخت پاداش مالي برنامه ريزي، مكاتبه و  (1-7ل )طبق جدوبندي پيشنهاد بر اساس ضريب 

 

 پیشنهادات مصوبدی بنجدول امتیاز ( : 8-1)جدول

 پیشنهاد تامتیازا امتیاز حداکثر ارزیابی شاخصهای امتیازآور عوامل ردیف

1 

 
 مشكل شناسايي و بيان

 موضوع طرح شناسايي مسئله و نحوه

25 

 

  مساله بيان در منطقي نظام وجود

  بودن درک قابل و موضوع شفافيت

  استدالل كفايت و قوت

  شسنج قابليت

2 

 

 مستندات و داليل

 

 مستندات كفايت

21 

 

  مستندات بودن علمي

  آماري داده هاي با مستندات انطباق

  مستندات بودن بروز

3 
 

 

 اجرا قابليت

 

 پيشنهاد اجراي بودن عملي

21 

 

  راتمقرّ و قوانين با پيشنهادات انطباق

  پيشنهاد اجراي سهولت

  فايده و زينهه اصل رعايت

4 
 

 

 پيشنهاد وكارآيي اثربخشي

 

 خدمات ارائه كيفيت بهبود يا هزينه كاهش

21 

 

  خدمات انجام در تسهيل

  ارباب رجوع رضايتمندي افزايش

  بروكراتيک موانع حذف

5 

 

 شمول دامنه

 

 پيشنهاد اجراي وسعت

15 

 

  تعميم پذيري و بسط قابليت

  سازماني فعاليّتهاي ساير با اقانطب قابليت

 امتيازات جمع

 
111 
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 بر اساس ضریبب مصوّات پیشنهاد جدول طبقه بندی امتیاز(: 8-2)جدول

 میزان امتیاز ردیف

 

 ضریب

 نوع تشویقات

 مالکیت فکری *پاداش مالی پاداش معنوی

 √ -- مسئول واحد 1 61-11 1

 √ -- مدير مركز 7 11-61 2

 √ √ )يا عناوين مشابه( رئيس مركز 6 21-11 3

 √ √ دانشگاه  معاونت 0 71-21 4

 √ √ رياست دانشگاه 1 ** 111-71 5

 (تومان مي شود 111/111تومان كه سقف آن طبق فرمول1111مبلغ  71در سال  مبلغ ريالي مثالً)لي طبق فرمول زير صورت مي پذيردپاداش ما محاسبه* 

 بررسي و پذيرش  پيشنهادات قابل تغيير مي باشد. سال با نظر شورايو در هر

 R=S.F.AR                        Reward=Score.Factor.Amount  rialمبلغ ریالی                     .ضریب   .پاداش = امتیاز 

 ( باشد....خدمات كشوري ومديريت قانون  31كاال، سفر زيارتي، بهره گيري از ظرفيتهاي ماده  ءاهدانقدي و يا غيرنقدي)پاداش مالي مي تواند *

 و بر حسب درصد مشاركت هر نفر قابل پرداخت خواهد بود. محاسبهكلي   7/1با ضريب پيشنهاداتي كه بصورت گروهي بوده مالي جهت پاداش *

    .ورا و دستور رييس دانشگاه در نظر گرفته مي شودحق التشويق ويژه با نظر ش ،در سطح مليبا امتيازات باالتر و مطرح شده يا اجرايي براي پيشنهادات  **

 

 سخن آخر:

دعوت به عمل می آوریم؛ تا با ارائه پیشنهادهای سازنده و  اعم از کارکنان دانشگاه و غیر دانشگاه از شما مخاطب گرامی بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان و در انسان چیزی بزرگتر از فکر و اندیشه او نیست.    

( و...اب رجوع، توانمندسازی نیروی انسانی، مدیریت منابع مالی اربردی خود، مارا در دستیابی به اهداف سازمانی ) بهبود و اصالح فرآیندهای ارائه خدمات، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت مندی اربک

 تیم. پس بیایید با ارائه ی پیشنهاد که حق مسلم یک انسان است ، کرامت و بزرگی خود را به اثبات برسانید .یاری نمایید. منتظر دیدن قامت بزرگ شما در برگه ی پیشنهادهای ارسالی تان هس

 هیأت رئیسه دانشگاه تصویب گردید.11/10/1131تبصره در جلسه مورخ  10ماده و   8این آیین نامه در  

 

 شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه خانهدبیر

 33343561تلفن دبیرخانه  

 مسئول دبیرخانه: زهرا ایازی

http://www.skums.ac.ir 




