آییٗ ٘بٔ٘ ٝظبْ پیطٟٙبدات

دا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی
ٚ
خذٔبت ثٟذاضتی دسٔب٘ی
وشٔب٘طبٜ
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ٔمذٔ: ٝ
ی
یضٟٙبدات سا ػُّ حفظ ٘طبط  ٚسٚح ٜ
تجبسة وطٛسٞب ی تٛسؼ ٝیافت ٝو ٝسش آٔذ آٖ طاپٗ ٔی ثبضذ ٘ظبْ ح
ی دسسبَ  1360ایٖ ٘ظبْ ٔٛسد استمجبَ ضشوت ٞب ،سبصٔبٖ ٞبی
وبسوٙبٖ سیستٓ ْی دا٘ذ  ٚدس وطٛس ٔب ٖص
ی لشاس ٌشفت ٝاست.
صٗعتی  ،تَٛید ی  ٚخذٔبت
ییت خذٔبت وطٛسی دستٍبٞ ٜبی اجشائی ٔىّف ض٘ٛذ ثٙٔ ٝظٛس
ٖ ٘بٔ ٝاجشائی ٔبد 20 ٜلب٘ٔ ٖٛذ س
عجك آیی
ایجبد اً٘یص ٚ ٜاثش ثخصی  ٚثٟش ٜثشداسی اص فىش  ٚا٘ذیض ٚ ٝخالقیت اػضبی خٛد ثب استمشاس ٘ظبْ پیطٟٙبدات
ضشایط ٚسبص ٚوبسٞبی ٔٙبست ثشای جّت ٔطبسوت  ٚاثش ٌزاسی آٟ٘ب دس تصٓیْ سبصی فشا ٓٞسبص٘ذ  .ثغٛسی
و ٝسیستٓ ثتٛا٘ذ ٕٛٞاس ٜثشای ا٘جبْ أٛس ث ٝسا ٜحّٟبی ثٟتش ٔ ٚؤثش تش دست یاثذ .
ی است و ٝثب ثٟشٌ ٜیشی اص ضؼبئش غٗی اسالْ
ییت ٔطبسوت
یضٟٙبدات ین ٔىبٖیصْ  ٚاثضاس اجشائی ٔذ س
٘ظبْ ح
داَ ثش تأنید ث ٝضٛس ٔ ٚطٛست  ٚدس ساستبی اصالح فشآی٘ذ ،حُ ٔطىُ ٘ ٚبسسبیی ٞب  ،ثٟسبصی ٔستٕش ٚ
یی ٚثب ٞذف استمبء سیستٓ  ٚسضبیتٕٙذ ی يیس٘ذٌبٖ خذٔت  ،الذاْ ث ٝثشلشاسی ٘ظبْ  ٓٞا٘ذیشی ٚ
فش ًٙٞتغ س
ییتی ٔی ٕ٘بیذ
ی اػضبی سبصٔبٖ دس تٕبْ سغٛح ٔذ س
ٕٞىبسی فىشی  ٚػُٕی وُٜ
دس ساستبی سیاست ٌزاسی والٖ دِٚت جٕٟٛسی اسالْی ایساٖ  ٚافضایش تٛسؼْ ٚ ٝیصاٖ تؼبُٔ ٔذیساٖ ٚ
ی  ٚدس اجشای ٔصٛث ٝضٕبس/13/ 430 ٜط
وبسضٙبسبٖ دس جٟت افضایش ثٟشٚ ٜسی  ٚاستمبء دستٍبٞ ٜبی دِٚت
ییت
ٔٛسخ  79/12/15ضٛسای ػبَی اداسی  ٚثخطٙبٔ ٝضٕبسٛٔ 1900 /195940 ٜسخ  81/10/24سبصٔبٖ ٔذ س
ٖ ٘بٔ ٝاجشایی ٔبدٔ 20 ٜصٛة
ییت وطٛسی ٔصٛة  86/8/23آیی
یی وطٛس ٔ ٚبد 20 ٜلب٘ٔ ٖٛذ س
 ٚثش٘بٔ ٝس ص
 89/1/14ث ٝضٕبس ٚ 44196/4221 ٜثخطٙبٔ ٝث ٝضٕبسٛٔ 5029 ٜسخ 86ٚ/4/20دستٛس اِؼُٕ ٔبد2 ٜ
آییٗ ٘بٔٞ ٝبی اجشایی ٔٛسخ

یضٟٙبدات دس دستٍبٞ ٜبی
91/3/10تحت ػٛٙاٖ ضی٘ ٜٛبٔ ٝپیطٟٙبد٘ ،ظبْ ح

ی.
ی اص جّٕ ٝدس دا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضهی وشٔب٘طب ٜفؼبَ ٌشد د
دِٚت
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یضٟٙبدات سیاست دا٘طٍبٜ
سبختبس ٘ظبْ ح

ریاست دانطگبه

ضورای تحول اداری

ضورای نظبم پیضنهبدات

دةیرخبنه نظبم پیضنهبدات

کنیته نظبم پیضنهبدات
( هستقز در واحذهب )
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تزکیب اعضاء

تشویت اػضبء

)
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ضشح ٚظبیف
دبیرخانه

کمیته

شورا

دریافت پیشنهادات مستقیم و
غیر مستقیم

دریافت  ،ثبت و تحلیل و اماده سازی پیشنهادات بررسی و ارزیابی
پیشنهادات
جهت طرح در شورا
پاسخگویی و مشاوره تلفنی یا حضوری به
مراجعین

تأیید ،تصویب

جمع آوری و آماده سازی
پیشنهادات جهت طرح در
کمیته توسط دبیر کمیته

برنامه ریزی  ،سازماندهی

تعیین امتیاز

طرح وبررسی کارشناسی
پیشنهادات

هماهنگی با مسئولین واحدها پیشنهاد دهندگان و
سایر

تعیین نوع تشویقات

تهیه گزارش مبسوط از نتایج
بررسی و ارسال به دبیرخانه
شورا

تنظیم کلیه مکاتبات نظام پیشنهادات

تعیین مالکیت فکری
پیشنهاد

هماهنگی جهت اجرای
یشنهادات اجرایی با واحد
مربوطه

تنظیم دستور کار شورا و صورت جلسات

تأیید صورت جلسات

نظارت بر فرآیند اجرای
پیشنهادات

ثبت کلیه اطالعات درسایت نظام پیشنهادات

تأیید مکاتبات جهت
ارسال به معاونت توسعه

ارسال گزارش به دبیرخانه
شورا از فرآیند اجرا

تهیه آمار و گزارش گیری از کمیته ها

درخواست کلیه تشویقات
و پاداش

ارائه گزارش ادواری از
عملکرد کمیته در قالب جدول
به دبیر خانه شورا

بایگانی کلیه پیشنهادات

-

-

نظارت بر فرآیند اجرای پیشنهادات مصوب

-

-

6

ٔضایب

اٞذاف
-هوفکزی و هن انذیطی بب کلیه کبرکنبى و

 -تقویت قوه خالقیت و ابتکبر ،احسبس تؼلق،

ارببة رجوع سبسهبى در حل هسئله و رونذ

هسئولیت پذیزی نسبت به اهذاف سیستن .

تصوین گیزی و تصوین سبسی
-استفبده اس تواى حذاکثزی کبرکنبى در

-بزوس استؼذادهب ،توانونذی هبی ػلوی و ػولی و

نو آوری و در راستبی اهذاف سبسهبى

توسؼه ارسش هبی انسبنی

-ایجبد انگیشه و تقویت روحیه هطبرکت و

-حفظ حزهت و کزاهت انسبنی ایجبد نطبط و

هوذلی

ضبدابی در کبر ،خودداری اس بی تفبوتی و احسبس
بیهودگی

-ایجبد سهینه هبی احسبس نیبس سنجی به

-بهزه گیزی اس تجزبیبت  ،پتبنسیل هبی بلقوه افزاد

هنظور تغییز در سیستن و روش هب و در

و در نتیجه خود جوضی و فؼبل بودى آنبى

نتیجه پویبیی سبسهبى
-سهین نوودى کبرکنبى در بزنبهه ریشی هبی

-کبهص هقبوهت در اجزای بزنبهه هب و هوکبری و

راهبزدی و ػولیبتی سیستن و تحول آى

هوذلی بیطتز

-هوسویی اهذاف سبسهبى و کبرکنبى و ارببة

-ارتقبء سطح کوی و کیفی خذهبت و افشایص بهزه

رجوع و ایجبد هنببغ هطتزک هبدی و هؼنوی

وری

ایطبى
-هطبرکت کبرکنبى و ارببة رجوع در اهور

-گستزش فزهنگ هطبرکت  ،هسئولیت پذیزی

هزبوطه
-صزفه جویی در استفبده اس هنببغ و کبهص

-افشایص درآهذ ،بهزه وری و تقویت تواى هبلی

هشینه هب

سیستن

-صزفه جویی در وقت و تسزیغ فزآینذ ارائه

-هذیزیت سهبى ،اثز بخطی ،افشایص

خذهت

رضبیتونذی و تکزین ارببة رجوع

-اصالح فزآینذ و تسهیل هزاحل انجبم خذهبت

پیطگیزی اس هواسی کبری و در نتیجه کبهصهزاجؼبت ارببة رجوع
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ًیژگی ىای

پیشنيادات:

ىوو پیشنيادات پذیزش شذه قابل قبٌل ىستنذ.

پیشنيادات پذیزش شذه :
قابل طزح در شٌرا-غیز قابل طزح در شٌرا

پیشنيادات غیز قابل طزح در شٌرا:
 -1پیشنيادات غیز قابل اجزا
 -2پیشنيادات تکزاری
 -3پیشنيادات بذًى ارائو راه حل ً راىکار
-4پیشنيادات خارج اس اىذاف ساسهاى
 -5پیشنياداتی کو اس نظز ىشینو بو نفع سیستن نباشذ
 -6پیشنياداتی کو در دستٌر کار ًسارتخانو بٌده ً جاری است
 -7شکایات ً انتقادات شخصی اداری ً ساسهانی
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ٔشاحُ اجشایی پزیشش  ٚثشسسی پیطٟٙبد
 تىٕیُ فشْ پیطٟٙبد دس سبٔب٘٘ ٝظبْ پیطٟٙبداتدس یبفت وذ سٍٞیشی پیطٟٙبد ( دس پیطٟٙبدات حضٛسی دس یبفت سسیذ اسسبَ پیطٟٙبد)ثشسسی ٔمذٔبتی پیطٟٙبد دس دثیش خب٘ ٝضٛساثشسسی وبسضٙبسی پیطٟٙبد دسٚاحذ ٞبی ٔشتجظ ثشسسی ٟ٘بیی ( تبییذ یب ػذْ تبییذ  ،تؼییٗ أتیبص  ٚتطٛیمبت) دس ضٛسای ٘ظبْ پیطٟٙبدات)وٕیتٔ ٝشوضی)
-دستٛس اجشای پیطٟٙبد  ٚتطٛیمبت ٍٟ٘ ٚذاسی سٛاثك پیطٟٙبد

دس ٚاحذ ٞبی ٔشتجظ اص

عشیك ٔؼب٘ٚت تٛسؼ. ٝ
اجشای پیطٟٙبد ٔصٛة تٛسظ ٚاحذ ٞبی ٔشتجظ  ٚاسائٌ ٝضاسش ث ٝدثیش خب٘ ٝضٛسا٘ظبست ثش حسٗ اجشای پیطٟٙبد  ٚاػٕبَ تطٛیمبت دس ٚاحذ ٞبی ٔشتجظ اص عشیك دثیش خب٘ٝضٛسا
ثجت وّی ٝپیطٟٙبدات اػٓ اص اجشایی  ٚیب غیش اجشایی دس سٛاثك دثیش خب٘٘ ٝظبْ پیطٟٙبداتثجت ٔبِىیت فىشی تٛسظ دثیش خب٘٘ ٝظبْ پیطٟٙبدات-اػالْ پیطٟٙبد ثشتش ٞش ٔ 6ب ٜدس سبیت دا٘طٍبٜ
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کلیذىای هٌفقیت نظام پیشنيادات :
آگاىی آهٌسشانگیشهارتباطابالغاهکانات-اختیار
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تشٌیقات :
 -1تطٛیك وتجی 7-3
 -2وست أتیبص  ،ثٙذ پیطٟٙبدات اسصضیبثی سبِیب٘ 7-3 : ٝأتیبص
 -3پبداش ٘مذی عجك جذ َٚأتیبص ثٙذی-ثجت حك ٔبِىیت فىشی پیطٟٙبد
-4ثجت حك ٔبِىیت فىشی پیطٟٙبد
ثشت
-5اػالْ دس سسب٘ ٝدا٘طٍبٞ ٜشٔ6ب ٜثب ػٛٙاٖ پیطٟٙبد س

سدیف ثٛدجٝ
 - 1اص ٔحُ ثٛدج ٝجبسی ( ثخطٙبٔٛٔ 1900/195940 ٝسخ ) 81/10/24
یضٟٙبد
ٔ - 2حُ صشف ٝجٛیی ٞبی ٘بشی اص اجشای ح
ٔ - 3بصاد دسآٔذ ٔٛضٛع تجصش ٜریَ ٔبد 76 ٜلب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝس ْٛتٛسؼٝ
 - 4اػتجبسات خبسج اص ضَٕٛ
ٔ - 5حُ ثش٘بٔٞ ٝبی تح َٛاداسی
یاسات دا٘طٍب ٜدس چبس چٛة ٔمشسات
ی ٔٙبثغ ثب استفبد ٜاص اخت
 - 6سب س

فشٔٔ َٛحبسج ٝسیبِی پبداش

P=(a+b)/2.c.x

 : )1+1(/2*50* 10= 110/000حذالُ
 : )1+1(/2*400* 10= 1/680/00حذاوثش
یی ضٛسای ٘ظبْ  ٚدستٛس اجشای سیاست
یضٟٙبدات  ٚثب تأ د
یضٟٙبد ٔسئ٘ َٛظبْ ح
ضشیة سیاَی سبال٘ ٝعجك ح
دا٘طٍب ٜافضایش ْی یاثذ .
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P=(a+b)/2.c.x
جذا َٚأتیبصات

جذ َٚأتیبص c :
سضبیتٕٙذ ی

ثٟشٚ ٜسی

-افضایش سضبیتٕٙذ ی ٔطتشی 50

-ثٟجٛد اثش ثخصی

( تسشیع وبسٞب ٚوبٞص ثشٚوشاسی اداسی )

-افضایش سضبیت وبسوٙبٖ 5 0

صشف ٝجٛیی

سٛد د ٜی

 50صشف ٝجٛیی دس٘فش سبػت وبٞص ٞضی٘ٞ ٝبی سشثبس
50

ثٟجٛدویفیت ػّٕىشد 50 50صشف ٝجٛیی ٔٙبثغ 50

( سضبیت ضغُی )

جذ َٚضشیة حیضٟٙبد ٔشتجظb :
٘ٛع استجبط

یاص
أت

ٔشتجظ ثب ٚظبیف اصُ سیستٓ

2

خذٔبت جب٘جی سیستٓ

1/5

ی أٛسسیستٓ
سب س

1

ضشیة حیضٟٙبد فشدی ٌ /شٜٚی a :
تؼذاد ٘فشات

یاص
أت

٘ 1فش

1

٘ 2فش

1/5

یضتش
یة
٘ 3فش ا

2
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وبٞص قیٔت تٕبْ ضذ50 ٜ

یضٟٙبدات دس تبسیخ  94/2/22ثشسسی ٛٔ ٚسد تصٛیة
ٖ ٘بٔ ٝدس جّس ٝضٛسای پزیسش  ٚثشسسی ح
ایٖ آیی
لشاس ٌشفت.
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