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  بسمه تعالی

  حضرت معصومه(س)شنهادها در دانشگاه ین نامه نظام پییآ
  

  

  : ن مسالهیی) : ضرورت و تب 1ماده  ( 

مشارکت اصل مشورت با آگاهان و استفاده از نظرات ایشان و همچنین حفظ کرامت و احترام به آنها و 

در عقول دیگران از اصول اساسی مدیریت و مورد تاکید در اسالم است ، بــراین اســاس در هــر موسســه و 

سازمانی همواره می توان بر انجام امور به راه حلهایی بهتر و موثرتر ار آنچــه در حــال انجــام اســت دســت 

تحقق اهداف سازمان  نظام پیشنهادها سیستم مدونی است که براي جلب مشارکت کارکنان در یافت.

، پیشنهادهاي آنان را دریافت و پس از بررسی اجراء نموده و جهت تشویق کارکنان و قدر دانــی از 

  پیشنهاد دهندگان پاداش پرداخت می نماید . 

نیز با آزاد نمودن نیروي تفکر انسانی از کارهاي یکنواخت و روزمره  در دانشگاه حضرت معصومه(س)

انی و ارزش نهادن به استفاده از فکر ، این منبع عظیم خدادادي ، شرایط را براي استقرار و توجه به منابع انس

یک نظام پویا و بهبود بخشیدن به روشها فراهم نمود با توجه به موارد فوق ضرورت تدوین آیین نامه نظام 

  و دستورالعمل اجرایی ضروري می گردد.

  :  پیشنهادهالزوم استقرار نظام ) 2ماده (

چه در نظام پیشنهادها به عنوان اهداف آرمانی و در حقیقت به عنوان فلسفه بکارگیري آن مطرح است آن

، افزایش توان سازمان در پاسخگوئی به خواستهاي متغیر مصرف کنندگان خدمات یا محصوالت آن سازمان 

اهداف سازمان و نهایتاً به از طریق ارج نهادن به فضایل و تواناییهاي انسان و همسو کردن اهداف کارکنان با 



کارگیري صحیح تجربه ، اندیشه ، آراء و عقاید آنها در هر رده شغلی و در هر بخش سازمانی است . لزوم 

  استقرار نظام پیشنهادها در موارد ذیل قابل ذکر است . 

  کاهش وابستگی به دانش فنی خارج از سازمان  .1

  چک کاري میان کارکنان حل مسائل و مشکالت از طریق ایجاد حلقه هاي کو .2

  کاهش اوقات فراغت و بیکاري کارکنان از طریق ایجاد اشتغال فکري میان آنها  .3

  ایجاد حس تعلق به سازمان در میان کارکنان  .4

  دخالت دادن نظرات کارکنان در تصمیم هاي مدیران  .5

  ایجاد فرهنگ مشارکت ، انسجام ، وحدت و یکپارچگی میان کارکنان  .6

  رکنان ایجاد تعهد در کا .7

  افزایش انگیزش  .8

  بهره وري  .9

  :ت ها ی) :  اهداف و مامور 3ماده ( 

  الف) ماموریت اصلی و هدف کلی از طراحی نظام پیشنهادها:

ارتقاء سطح فرهنگی و معنوي و ایجاد فضایی مناسب براي مشارکت کلیه افراد با توجه بــه مــوارد ذیــل  

  ذکر نمود :

عنایت به کرامت انسانی افراد و ایجاد زمینه هاي الزم براي توسعه تفکر و تعقل آنان به منظــور  .1

ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت در حل مشکالت و ایجاد بهبــود مســتمر در اســتانداردهاي 

  کاري 



ارتقاء سطح کارآیی و بهره وري دانشگاه و همسو سازي اهداف فردي ،مــدیریت و دانشــگاه از  .2

  طریق فراهم نمودن منافع مشترك مادي و معنوي 

تقویت سطح فرهنگی و معنوي ، حس مسئولیت ، اعتماد به نفس ، ایجاد انگیزه و بارور سازي  .3

  نیروي ابداع و ابتکار 

  وي و سالمت و نشاط روحی در محیط کار ارتقاء کیفی زندگی مادي ، معن .4

بهبود مستمر امور از طریق باال بردن کیفیت خــدمات ، حــذف اتــالف هــا ، افــزایش رضــایت  .5

  مراجعین ، کاهش هزینه ها و تقویت ارتباط بین کارکنان و مدیران

  : هدف نهایی استقرار نظام پیشنهادهاب) 

ی و ... از طریق مشارکت کارکنان در امور ســازمان ، در بهبود بهره وري ، کاهش هزینه ها ، افزایش ایمن 

  چهار چوب یک نظام منظم و مدون می باشد که می تواند اهداف زیر را نیز در برگیرد : 

  بهبود امور سازمان و ایجاد آمادگی الزم جهت پذیرش تغییر و تحول سازنده  .1

  بهبود حس همدلی و روحیه مشارکت ، همکاري و کار گروهی  .2

  ارتباطات و روابط متقابل بین کارکنان و مدیران به منظور ارتقاي بهره وري  بهبود .3

  تقویت احساس مسئولیت در بین کارکنان براي رشد روزافزون سازمان  .4

تقویت نو آوري و توان طرح و ارائه افکــار نــو در کارکنــان از طریــق پــرورش اندیشــه هــا و  .5
  شکوفایی استعدادهاي بالقوه 

  همسو نمودن اهداف و آرزوهاي کارکنان با اهداف سازمانی  .6

  مکتوب و مستند نمودن مشکالت و موانع موجود و استفاده از تجربه کارکنان در حل آنها  .7



  طرح :  يد اجرایفوا) :  4ماده (

ر بزرگترین دلیل استقبال از مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها ، مزایائی است که اجراي موفق سیستم د

برداشته است . با بررسی سازمانهایی که این سیستم را به مورد اجرا گذاشته اند و همچنین با مطالعه کتب ، 

  مقاالت و گزارشهاي اجرایی مشخص می شود که این شیوه مدیریت ، مزایاي زیر را در بر دارد : 

  الف ) جنبه هاي اجتماعی و سازمانی : 

  روابط انسانی  ایجاد همبستگی بین کارکنان و بهبود .1

  شکستن فرهنگ سکوت و حاشینه نشینی  .2

  همسو شدن اهداف فردي ، مدیریت و سازمانی  .3

  ایجاد خود کنترلی در سازمان  .4

  گردش صحیح اطالعات در سازمان  .5

  ایجاد هنجارهاي گروهی و تشویق فعالیت هاي گروهی  .6

  افزایش آگاهی مدیریت از توانائی ، استعداد ، مهارت ، خالقیت ، مشارکت کارکنان در سازمان  .7

  ایجاد ضمانت اجرایی براي تصمیمات  .8

  ایجاد پایگاه اجتماعی براي کارکنان در سازمان  .9

  بهبود روابط بین مدیریت و کارکنان  .10

  تبدیل سازمان به سازمان پویا و یاد گیرنده  .11

  ، وفاداري و مالکیت کارکنان نسبت به سازمان  ایجاد احساس تعلق .12

  تمرکز زدایی در سازمان  .13

  بازنگري برنامه هاي سازمان  .14



  شناسایی مشکالت و ارائه راه حل توسط کارکنان  .15

  :ب ) جنبه هاي فردي و درونی 

  پذیرش دگرگونی و تغییر و عدم مقاومت در مقابل تغییرات  .1

  ایجاد تعهد ، دلبستگی ، رضایت شغلی ، امنیت شغلی و وجدان کاري  .2

  کاهش تعارضات ، فشارهاي عصبی ، غیبت ، ترك خدمت و شکایات  .3

  ارضاي نیازهاي تعلق ، احترام ، عزت نفس و خود شکوفایی کارکنان  .4

  ایجاد احساس خودباروري و اعتماد به نفس و موثر بودن در سرنوشت سازمان  .5

  بهداشت روانی و لذت بردن از شغل  افزایش سطح .6

  کاهش خطاهاي احتمالی کارکنان  .7

  بروز افکار و ایده هاي جدید و رشد توانایی هاي کارکنان  .8

  ایجاد حس مسئولیت پذیري  .9

  به کار بردن تمام سعی و تالش ، دقت و دلسوزي در پیشرفت امور سازمان  .10

  افزایش تمایل به یاد گیري کارکنان  .11

  امکان تبدیل استعدادهاي بالقوه کارکنان به تواناییهاي علمی  .12

  :ج ) جنبه هاي اقتصادي و مادي 

  افزایش کمیت و کیفیت عملکرد سازمان  .1

  کاهش هزینه ها ، وقت تلف شده و ضایعات  .2

  افزایش کارایی ، اثر بخشی و بهره وري سازمان و ایجاد ارزش  .3

  افزایش رضایت مشتریان  .4



  یندهاي مختلف سازمان و بهبود مستمر آنها صرفه جویی در فرا .5

 کاهش عملیات زائد اداري .6

  : شنهادهاینظام پ يریار گکفلسفه به ) :  5ماده (

  به طور کلی فلسفه به کار گیري نظام پیشنهادها را می توان به صورت زیر بیان کرد : 

  ارج نهادن به فضایل و توانایی هاي انسان در محیط کار و برخورد با مشکالت کاري  .1

  افزایش حس تعلق سازمانی در کارکنان  .2

  همسو کردن اهداف کارکنان با اهداف سازمان  .3

اشاعه فرهنگ مشارکتی و همکاري جمعی در حــل مشــکالت و بهبــود روابــط کــاري و رفتــار  .4

  سازمانی 

  : یالتیکان تشک) : ار 6ماده (

  الف)  شوراي پذیرش و بررسی پیشنهادها :

ترکیبی از نماینــدگان مــدیریت و کارکنــان مــی  باشــند کــه مســئولیت تعیــین اهــداف ، سیاســتها ، 

دستورالعمل ها ، هدایت و نظارت بر حسن اجراي نظام پیشنهادها و همچنین تصمیم گیري در قبــول یــا 

 .  رد پیشنهادها و پاداش آنها بر عهده دارند

: جلسات شوراي پذیرش و بررسی پیشنهادها با حضور نصف بعالوه یک اعضاء رســمیت  1 -الف

  یافته و تصمیمات آن با
3
  (دو سوم) آرا حاضرین در جلسه ، قابل اجرا می گردد. 2

بــا : جلسات عادي شورا بصورت ماهانه برگزار و در شرایط خاص بصــورت فــوق العــاده  2 -الف

  دعوت دبیر شورا انجام می پذیرد .
 



  ب) ترکیب شورا ي پذیرش و بررسی پیشنهادها : 

مهمتــرین نقــش را در از طریــق ایفــاي مــوارد ذیــل که  به عنوان رییس شورا ریاست دانشگاه .1

 عهده دار میباشد : در دانشگاه معصومه(س)نظام پیشنهادها اجراي 

  با انتخاب ریاست دانشگاه دبیر شورایک نفر به عنوان  .2

یک نفر از مدیران معاونت آموزشــی و تحصــیالت تکمیلــی بــه انتخــاب معــاون آموزشــی و  .3

  تحصیالت تکمیلی دانشگاه

  پژوهشی و فناوري دانشگاه به انتخاب معاون پژوهشی و فناوري از مدیران معاونت یک نفر  .4

  داري و مالی دانشگاه ابه انتخاب معاون اداري و مالی از مدیران معاونت یک نفر  .5

دانشــجویی و فرهنگــی به انتخــاب معــاون دانشجویی و فرهنگی از مدیران معاونت یک نفر  .6

  دانشگاه 

  یک نفر نماینده کارکنان دانشگاه .7

شــورا (شــورا مــی  دبیــریک نفر کارشناس، حسب مورد پیشنهاد شده بــه انتخــاب  : 1تبصره 

  .تواندحسب مورد از کارشناسان خبره دعوت نماید)

  سال صادر می نماید.  3را ریاست دانشگاه براي مدت  7تا  1احکام اعضاي  : 2تبصره 

  ج )  دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها :

به عنوان پل ارتبــاطی میــان نظــام ، کارکنــان و مــدیریت دانشــگاه مــی باشــد و نقــش راهنمــایی ، 

  پاسخگویی و انعکاس نظرات کارکنان را به عهده دارد.

 می باشد. در گروه طرح و برنامهمحل دبیرخانه  تبصره:



  د ) گروه هاي کارشناسی :

با توجه به نوع پیشنهاد از اشخاص (حقیقی و حقوقی ) زبده درون و برون دانشگاهی که شــغل و  

جهت بررســی  وبا رایزنی اعضاي کمیته شورارییس دبیر تخصص آنها مرتبط با پیشنهاد می باشد توسط

  تخاب می شوند .پیشنهاد ان

دسته گروه کارشناسی تخصصی و گروه کارشناســی عمــومی  2گروه هاي کارشناسی به :  1تبصره 

  تقسیم می شوند.

 نحوه ترکیب این گروه ها را شوراي پذیرش و بررسی نظاام پیشنهادها تعیین می نماید. : 2تبصره 

  شنهادها :ینظام پ یگاه سازمانی) :  جا7ماده (

سازمانی به وسیله زنجیره ارتباطی به بدنه سازمان (دانشگاه) مرتبط شده و وظــایف خــود هر واحد 

را براي تحقق اهداف سازمانی (دانشگاهی) انجام مــی دهــد . چــون نظــام پیشــنهادها بــا کــل ســازمان 

ا (دانشگاه) ارتباط پیدا می کند و ارائه هر پیشنهاد ممکن است منجر به اخذ تصمیم و اجراي آن شود لذ

جایگاه سازمانی نظام پیشنهادها منتج از آیین نامه کمیسیون بهــره وري و تحــول اداري بــه شــرح ذیــل 

  ترسیم می گردد .

  

 کمیسیون  بهره وري و تحول اداري 

 دبیرخانه نظام پیشنهادها 

 کمیته تحول اداري کمیته بهره وري  



  شنهادها : یپ یرش و بررسیپذ يف شورای) : وظا8ماده (

سیاستگذاري ، تعیین خط مشی، تصویب و اصالح آیــین نامــه و دســتورالعمل هــاي الزم بــراي  .1

 بهبود راهبردي نظام پیشنهادها 

سیاستگذاري براي بستر سازي ، شکوفایی و رشد خالقیت در کارکنان با اســتفاده از دوره هــاي  .2

  آموزشی 

تعیین خط مشی و پیگیري اجراي روش هاي تبلیغاتی مناسب براي جلب همکاري در امر نظــام  .3

  پیشنهادها 

  کارشناسی و یا ارجاع مجدد طرح هاي پیشنهادي به گروههاي کارشناسی در صورت ضرورت .4

پیشنهاد به ریاست دانشگاه جهت صدور دستور اجراي طرح هاي پذیرفتــه شــده بــه واحــدهاي  .5

  ذیربط 

  نظارت بر حسن اجراي پیشنهادهاي مصوب از طریق دبیرخانه نظام پیشنهادها  .6

  تعیین پاداش پیشنهاد دهندگان ، حق الزحمه همکاران اجرایی و گروههاي کارشناسی  .7

  دگان رسیدگی به شکایات پیشنهاد دهن .8
  

  شنهادها :یرخانه نظام پیف دبی) : وظا9ماده (

  دریافت ، ثبت و ارائه رسید به پیشنهاد دهندگان و ارجاع پیشنهادها به شورا  .1

راهنمایی پیشنهاد دهندگان در جهت تکراري بودن موضوع ،  اصالح و تکمیل پیشنهادهاي آنهــا  .2

 در صورت نیاز 

 ا به ریاست محترم دانشگاهپیشنهاد سیاستهاي ساالنه نظام پیشنهاده .3

 ارائه گزارش واطالعات الزم پیرامون عملکرد نظام پیشنهادها به ریاست محترم دانشگاه .4



 تهیه دستور جلسه شورا و دعوت اعضا جهت شرکت در جلسه و تنظیم صورتجلسات . .5

 پیگیري مصوبات شورا و نظارت بر اجراي پیشنهادهاي تصویب شده و ارائه گزارش به شورا .6

 برگزاري همایشها و سخنرانی  هاي الزم جهت پیشبرد نظام پیشنهادها  .7

 اعالم آخرین وضعیت و نتایج بررسی پیشنهادها به پیشنهاددهندگان .8

 پیگیري پرداخت پاداش پیشنهاددهندگان، حق الزحمه همکاران اجرایی و گروههاي کارشناسی .9

فــرم ســاز مــذکور در ســایت دن لینــک خرید سامانه فرم ساز مربوط به نظام پیشنهادها و قرار دا .10

جهت ســهولت در امــر معرفــی،   www.hmu.ac.irبه نشانی  دانشگاه حضرت معصومه(س)

 دریافت، ثبت و ارائه رسید به پیشنهاد دهندگان و ارائه گزارش به شورا و ...

مله ( نصب در تابلو اعالنــات ، خبرنامــه ، معرفی پیشنهادهاي پذیرفته شده به نحو مقتضی از ج .11

  سایت دانشگاه و غیره )

در صورت تراکم پیشنهادها و نیــاز بــه توســعه ، هریــک از واحــدها موظــف بــه تشــکیل  تبصره:

  دبیرخانه و دریافت پیشنهادها خواهند بود .
 

  :  یارشناسکف گروه ی) : وظا10ماده (

بررسی پیشنهادهاي ارجاع شده از طرف دبیرخانه شوراي پذیرش و بررســی پیشــنهادها مطــابق  .1

  فرم هاي مربوطه 

ارائه گزارش کارشناسی و اعالم نتیجه نهایی به دبیر خانه نظام پیشــنهادها  بــه همــراه مســتندات  .2

 الزم 



  شنهادها :ی) : بودجه نظام پ 11ماده (

طبق آیین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهاي وزارت علوم ، بودجه نظــام پــذیرش و بررســی  

پیشنهادها با توجه به فرایند اجرا و هزینه هاي جاري اجراي نظام پیشنهادها در هر سال ، توسط شوراي 

  ی گردد . پذیرش و بررسی پیشنهادها به صورت سرانه براي کارکنان و اعضاي هیات علمی پیش بینی م

ســازمان  24/10/81مــورخ  195940/1900بودجه نظــام پیشــنهادها بــا توجــه بــه بخشــنامه شــماره 

ریزي( سابق ) از محل بودجه جاري ، محل صرفه جویی هاي ناشــی از اجــراي نظــام برنامه مدیریت و

  خواهد شد .  پیشنهادها و سایر منابع با استفاده از اختیارات مربوط دستگاه در چارچوب مقررات تامین

معاونــت   14/01/89مــورخ  4221/44196بودجه نظام پیشنهادها با توجه به بخشنامه شــماره 

قــانون مــدیریت  20توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع آیین نامه اجرایی ماده 

راي خدمات کشوري، کلیه دستگاه هاي اجرایی موظفند در تنظیم بودجه سالیانه خــود ردیفــی را بــ

  نظام پیشنهادها در نظر بگیرند.

دستگاه هاي اجرایی می توانند در تنظیم بودجه سالیانه خــود بــراي اســتقرار و اســتمرار نظــام 

بودجه حاصل از صرفه جویی ها و درآمد هاي پیشنهادهاي اجــرا شــده هزینــه  % 20پیشنهادها ، تا 

  نمایند.

  :  ییاجران نامه و دستورالعمل ییآ ي) :  بازنگر 12ماده ( 

هر آیین نامه و دستورالعمل اجرایی پس از مدتی که از اجراي آن می گــذرد ضــعف هــا و کاســتی 

هاي خود را نشان می دهد و از طرف دیگر با تغییرات شرایط نیاز به اصالح آن ضرورت می یابد ، لذا 

ار دهــد و کمیته تحول اداري در صورت ضــرورت مــی توانــد آیــین نامــه اجــرا را مــورد بــازنگري قــر

  پیشنهادهاي اصالحی خود را به کمیسیون بهره وري و تحول اداري جهت تصویب ارسال نماید.



  : یقانون يای) : استفاده از مزا 13ماده ( 

به پیشنهادهایی که در نظام پیشنهادها بر اساس دستورالعمل اجرایی بررسی و امتیاز داده شده است مزایاي 

  قانونی تعلق می گیرد . 

  تاریخ تصویب :) :  14ماده (

  بررسی و تصویب گردید.  ماده در جلسه کمیسیون بهره وري و تحول اداري  14این آیین نامه با 
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