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  بخش اول

  تعریف واژگان   :1ماده 
منظور شوراي تحول اداري دانشگاه است که کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادهاي دانشگاه زیر نظر آن فعالیت  :شورا .1

 .دارد

فقط فعالیت هاي کمیته فعالیت کرده و  رئیسواحدي است که با استفاده از نیروها و امکانات موجود زیر نظر  :دبیرخانه .2
 .اجرایی مربوط به کمیته نظام پیشنهادها را انجام می دهد

  منظور از واحدهاي تابعه در دانشگاههاي علوم پزشکی کشور، بیمارستانها، مراکز آموزشی درمانی، :واحدهاي تابعه .3
و درمانگاههاي  بزرگو مراکز بهداشت مستقر در مراکز استان و شهرهاي   شبکه هاي بهداشت و درمان،دانشکده ها، 

 .تخصصی مستقل است

آیین  5بند الف ماده منظور کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادهاي دانشگاه است که شرح وظایف آن در  :کمیته راهبري .4
 .آمده استنامه 

  منظور کمیته پذیرش وبررسی پیشنهادهاي دانشگاه در سطح مراکز آموزشی درمانی، :کمیته واحدهاي تابعه .5
 5ب ماده است که شرح وظایف آن در بند  و درمانگاههاي بزرگ ها، شبکه هاي بهداشت و درمان و دانشکده هابیمارستان
 .آمده است آیین نامه

و  هر نوع نظر، فکر و راهکاري که اجراي آن سبب افزایش بهره وري، بهبود فضاي کار، افزایش رضایت کارکنان: پیشنهاد .6
 این ایده ها می توانند( صرفه جویی بهینه در منابع و مانند اینها شود  حول اداري،مطلوب برنامه هاي ت ، اجرايمراجعین

  .)قابلیت اندازه گیري و محاسبه ریالی داشته و یا نداشته باشند کمی یا کیفی بوده و
ز میان پیشنهاد دهنده می تواند ا. فرد یا گروهی است که پیشنهاد خود را به دانشگاه ارائه می دهد :پیشنهاد دهنده .7

و یا مراجعین به واحدهاي ارائه ) دانشگاه علوم پزشکی دانشجویان  و کارکنان  ،مدیراناعضاي هیات علمی، (دانشگاهیان 
  .باشد دانشگاهکننده خدمت در سطح 

هستند که به تناسب موضوع امور مربوط به بررسی و کارشناسی پیشنهاد، دانشگاه واحدهاي مختلف : گروه کارشناسی .8
 .محاسبه و برآورد منافع حاصل از آن و مانند اینها را انجام می دهد ،بودن پیشنهاداجرایی 

از طریق دبیرخانه به اطالع مدیران، کارکنان و سایرین  و موضوعات مشخصی است که توسط کمیته :فراخوان پیشنهاد .9
  .می رسد تا پیشنهاد هاي خود را در آن زمینه ارائه کنند

شامل مجموعه امتیازها، کمک هزینه ها و مبالغی است که بصورت نقدي یا غیر نقدي جهت   :پیشنهادو امتیاز پاداش  .10
 .تقدیر و تشویق به پیشنهاد دهنده تعلق می گیرد

اعم (مبلغی است که به عنوان جبران خدمات به فرد یا افرادي که ارزیابی پیشنهاد را انجام داده اند  :کارشناسیپاداش  .11
 .پرداخت می شود) قبول شود از آنکه پیشنهاد رد یا

  .را بر عهده داردمصوب فرد یا واحدي است که اجراي پیشنهاد  :مجري یا مجریان .12
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  .رسیده استکه به بهره برداري  پیشنهادي: پیشنهاد اجرا شده .13

                                      پیشنهادهاي دریافت شده در طول شاخصی است که از تقسیم تعداد کل  :سالدر)سرانه(نفرپیشنهاد .14
  .یکسال به تعداد کارکنان به دست می آید

در عدد صد به دست  شاخصی است که از تقسیم تعداد پیشنهاد دهندگان تقسیم بر کل کارکنان ضرب :نرخ مشارکت .15
  .می آید

دهاي قابل از تقسیم تعداد پیشنهادهاي اجرا شده بر تعداد پیشنها شاخصی است که :درصد پیشنهادهاي اجرا شده .16
   .صد به دست می آیدعدد اجرا ضرب در 

  
  اهداف   :2ماده 

صاحبنظران و عموم مردم جهت بهبود و توسعه خدمات قابل ارائه توسط دانشگاه علوم   ،استفاده از نظرات دانشگاهیان: هدف کلی
   پزشکی

  : اختصاصی اهداف
 افزایشان و ن و بهره گرفتن از اندیشه و تجارب کارکنشکوفا کرد جهتمادي و معنوي ایجاد زمینه ها و بسترهاي مناسب  .1

  ارائه پیشنهاد توسط دانشگاهیان  و تواناییها و میزان آگاهیها
 ایجاد انگیزه در دانشگاهیان در جهت تقویت روحیه مشارکت و ارائه نظر و پیشنهاد و از بین بردن  بی تفاوتی  .2

 اهداف دانشگاه در دانشگاهیان  ایجاد تقویت احساس تعلق و مسئولیت پذیري نسبت به .3

 ارتقاي سطح کیفی خدمات قابل ارائه در دانشگاه با اجراي پیشنهادهاي مطلوب  .4

 کاهش هزینه ها بهبود روندهاي عملیاتی و  ،بهره وري کیفیت و افزایش .5

 تسریع در ارائه خدمات و پیشگیري از تضییع حقوق ارباب رجوع در راستاي اصل تکریم  .6

 یران با ایجاد مدیریت مشارکتی و استفاده از نظرات و حمایت دانشگاهیان افزایش توان مد .7

 فراهم آوردن مقدمات مشارکت مردم در پیشبرد اهداف وزارتخانه  .8
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  بخش دوم

  م پیشنهادها ساختار نظا    :3ماده 
  : نظام پیشنهادها از سطوح زیر تشکیل یافته است

  شوراي تحول اداري دانشگاه .1
 )سطح دستگاه(هاي دانشگاه علوم پزشکی ش و بررسی پیشنهادکمیته راهبري پذیر .2

 )سطح واحد( ي تابعه دانشگاهکمیته پذیرش و بررسی پیشنهاد واحدها .3

  :کمیته هاي نظام پیشنهادها در واحدهاي تابعه دانشگاه در سه سطح تعریف می گردند
  :سطح اول

  : تخت مصوب 96از بیمارستان با کمتر  دارايدر شهرستانهاي فاقد بیمارستان یا  
 اعضاي( .گرددو مرکز اورژانس تشکیل می  بیمارستاندر این مراکز یک کمیته از اعضاي منتخب شبکه بهداشت و درمان، 

  )آمده است 4از بند ج ماده  4کمیته در قسمت 
  :سطح دو

  :تخت مصوب 96در شهرستانهاي داراي بیمارستان با بیش از 
ستاد شبکه، مرکز  تشکیل می شود که پیشنهادهاي مربوط بهبهداشت و درمان  در این مراکز یک کمیته جهت شبکه 

تخت  96جهت بیمارستانهاي با بیش از . را بررسی می نماید 96و بیمارستانهاي با تعداد تخت مصوب کمتر از اورژانس 
  )ه استآمد 4از بند ج ماده  3و  1اعضاي کمیته در قسمتهاي ( .مصوب کمیته جداگانه تشکیل می گردد

  :سطح سه
  :مراکز استان داراي مرکز بهداشت مستقل

کمیته راهبري دانشگاه بررسی پیشنهادهاي . کمیته مستقل خواهند داشتمراکز بهداشت  بیمارستانها، و ،در مراکز استانها
راهبري دانشگاه  شنهادهاي مرکز اورژانس، زیر نظر کمیتهیپدر این سطح، . کارکنان ستاد دانشگاه را نیز انجام خواهد داد

  )آمده است 4از بند ج ماده  6و  3و قسمتهاي  4اعضاي کمیته در بند ب از ماده ( .بررسی خواهد گردید
  .در کلیه سطوح تعریف شده داراي کمیته مستقل خواهند بودو دانشکده ها درمانگاههاي تخصصی مستقل  :1تبصره  

  
  کمیته ها اعضاي    :4ماده 

   :ري دانشگاهشوراي تحول ادا –الف 
   .رئیس دانشگاه است: ي تحول اداريشورا رئیس .1

  کمیته راهبري پذیرش و بررسی پیشنهادهاي دانشگاه علوم پزشکی  -ب
  یک نفر به انتخاب رئیس شوراي تحول اداري دانشگاه: رئیس کمیته راهبري .1
  یک نفر نماینده از شوراي تحول اداري دانشگاه .2
  مدیر روابط عمومی دانشگاه .3
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ات و فناوري، غذا و دارو، بهداشتی، درمان، فرهنگی و دانشجویی، تحقیق(نماینده از هر یک از معاونتهاي دانشگاه  یک نفر .4
  )، معاونت توسعه مدیریت و منابعآموزشی

   یک نفر دبیر کمیته به انتخاب رئیس کمیته راهبري دانشگاه .5
  به انتخاب رئیس کمیته راهبري دانشگاه یک نفرکارشناس کمیته .6
  : یحات توض

کمیته در برابر رییس دانشگاه پاسخگو بوده و مصوبات کمیته پس از تایید  رئیس  ،ته داراي دبیرخانه مستقل می باشدکمی •
   .رئیس کمیته راهبري پذیرش و بررسی پیشنهادهاي دانشگاه رسمی و قابل اجرا است

س کمیته تحول اداري دانشگاه صادر می کمیته راهبري پذیرش و بررسی پیشنهادهاي دانشگاه توسط رئی رئیسابالغ  •
 . گردد

  میته انتخاب گردددبیر کمیته می تواند از میان اعضاي ک •
 . ابالغ اعضاي کمیته توسط رئیس کمیته و به پیشنهاد معاون مربوطه صادر می گردد •

 . رسمیت می یابدرئیس کمیته  اعضا و) یک+ نصف (ت نسبی کثریجلسه با حضور ا •

  بررسی پیشنهادهاي واحدکمیته پذیرش و _ ج
تخت   96 بیمارستان هاي با بیش از داراي(شبکه هاي بهداشت و درمان  هايپیشنهادپذیرش و بررسی کمیته  -1

  :)مصوب
  یس شبکه ه یا یکی از معاونین به انتخاب رئیس شبکرئ: رئیس کمیته* 
  رئیس مرکز بهداشتمعاون بهداشتی یا * 

 بر درمان  معاون درمان یا کارشناس نظارت* 

 دارو یا کارشناس نظارت بر امور دارو غذا و معاون * 

   مسئول امور اداري* 
  کمیتهیک نفر کارشناس خبره به انتخاب رئیس * 

 مراکز اورژانس کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادي مستقر در شبکه ها  :1تبصره 

   :کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادهاي دانشکده -2
  دانشکده رئیس: رئیس کمیته* 
  معاون پشتیبانی یا نماینده تام االختیار * 
  امور اداري مسئول * 
  نماینده معاون آموزشی * 

  یک نفر کارشناس خبره به انتخاب رئیس کمیته
  .رئیس دانشکده می تواند مسئولیت کمیته را به معاون پشتیبانی دانشکده تفویض نماید :تبصره

  : تخت مصوب به باال 96داراي  هايبیمارستانراکز آموزشی درمانی و مپذیرش و بررسی پیشنهادهاي  کمیته -3
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  یس بیمارستان ئر: رئیس کمیته* 
  مدیر بیمارستان * 
  دفتر پرستاري  مسئول* 
  مسئول امور اداري* 
  یک نفر کارشناس خالق و خبره به انتخاب رئیس کمیته* 

  .مسئولیت کمیته را به مدیر بیمارستان تفویض نماید در مراکز آموزشی درمانی رئیس بیمارستان می تواند :1 تبصره

تخت مصوب و  96داراي بیمارستان هاي کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادهاي شبکه هاي بهداشت و درمان  -4
  :کمتر

  رئیس شبکه: رئیس کمیته* 
  رئیس بیمارستان* 
  مدیر بیمارستان* 
  معاون درمان شبکه* 
  معاون غذا و دارو * 
  شتی یا رئیس مرکز بهداشتمعاون بهدا* 

  مسئول امور اداري شبکه*  
  یک نفر کارشناس خبره به انتخاب رئیس کمیته*      

واحدها می توانند متناسب با وظایف، حجم فعالیت و گستردگی پیشنهادهاي ارائه شده از میان کارکنان واحدهاي  :1 تبصره
  .معرفی نمایندخالق را به عنوان عضو کمیته  ومختلف افراد صاحب نظر 

، می توانند نسبت به استقرار چنین یل کمیته مجزا باشدبیمارستان در صورتی که قادر به تشک و هر واحد شبکه :3تبصره 
  . دکمیته راهبري دانشگاه اقدام نمایکمیته جداگانه اي با هماهنگی 

  :تخصصی مستقلپیشنهادهاي درمانگاههاي کمیته پذیرش و بررسی  -5
  رئیس درمانگاه: کمیته رئیس*       

  مدیر داخلی درمانگاه* 
  مسئول دفتر پرستاري* 
  مسئول امور اداري، مالی* 
  کمیتهیک نفره کارشناس خبره و خالق به انتخاب رئیس * 

  :کمیته پذیرش و بررسی مرکز بهداشت مستقر در مراکز استانها -6
   داشت به انتخاب رئیس مرکزرئیس مرکز بهداشت یا یکی از معاونین مرکز به: رئیس کمیته* 
 مرکز بهداشتمعاون بهداشتی * 

  رئیس ستاد گسترش مرکز بهداشت* 
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  مسئول امور اداري مرکز* 

  مالی مرکزمسئول امور * 
  دو نفر از اعضاي واحدهاي بهداشتی به انتخاب رئیس کمیته* 
  یک نفر کارشناس خبره به انتخاب رئیس کمیته* 
  

  : توضیحات 
پذیرش و  کمیته راهبري رئیسبه پیشنهاد مدیر واحد و توسط  ي تابعهواحدها کمیته رئیساست ابالغ  الزم به توضیح •

  . بررسی پیشنهادهاي دانشگاه صادر می گردد
 . صادر می گردد کمیته هر رئیستوسط  کمیتهابالغ دیگر اعضاي  •

 
  بخش سوم

 شرح وظایف :   5ماده 

  :سی پیشنهادهاي دانشگاهکمیته راهبري پذیرش و بررشرح وظایف  -الف
ثبت، رسیدگی و ( به صورت الکترونیکی کمیتهاستقرار پایگاه اینترنتی با هدف انجام کلیه فرآیندهاي مرتبط با  .1

  )پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ گویی به پیشنهاد دهندگان

 دستورالعمل هاي داخلی مورد، تغییر و یا اصالح آیین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و دیگر تنظیم، تصویب .2

 کمیته هاي تحت پوشش دانشگاهکارکنان و به  اطالع رسانی مناسب مصوباتو  کمیتهنیاز 

اجرایی موثر و زمینه سازي فرهنگی براي تشویق کارکنان به ارایه پیشنهاد و مشارکت در  يارایه برنامه ها و راهکارها .3
  کمیتهارتقاي پیشبرد وظایف 

 ) با همکاري اداره روابط عمومی دانشگاه (اطالع رسانی براي معرفی فعالیتهاي کمیته تدوین برنامه هاي  .4

 اعالم اولویت هاي مورد نیاز دانشگاه از طریق فراخوان جهت دریافت پیشنهاد از کارکنان  .5

ه جلسات و بررسی پیشنهادهاي ارایه شده از واحدهاي ستادي و پیشنهادهاي ارجاع شده از کمیتمنظم برگزاري  .6
 واحدهاي تابعه و ارجاع جهت کارشناسی به سایر کارشناسان غیر عضو در صورت نیاز 

 انتخاب کارشناسان و متخصصان براي انجام بررسی علمی، فنی و اجرایی نسبت به پیشنهادهاي ارایه شده .7

 ج کارشناسینظرات کارشناسی و بررسی مجدد نتایدریافت  .8

 پیشنهاد   درجه و امتیاز ،حتصویب پیشنهادهاي قابل قبول و تعیین سط .9

 نظارت بر حسن اجراي پیشنهادهاي مصوب از طریق دبیرخانه کمیته .10

 انتخاب پیشنهاد و پیشنهاد دهندگان برجسته و برگزاري مراسم قدردانی و اهداي پاداش و لوح تقدیر به آنها  .11

 .شده است اعالم و ارایه دالیل مستند و منطقی جهت افرادي که پیشنهاد آنها مردود اعالم .12

 رسیدگی به شکایات و اعتراض پیشنهاد دهندگان  .13
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تعیین و تدوین ضوابط و معیارهاي تعیین پاداش پیشنهاد دهندگان، کارشناسان و مجریان پیشنهاد بر حسب میزان  .14
 مشارکت و ابالغ آن به واحدهاي ذیربط جهت پرداخت

 شورايعه و کارکنان دانشگاه با هماهنگی برگزاري دوره هاي آموزشی مناسب جهت اعضاي کمیته واحدهاي تاب .15
 تحول اداري

 دانشکده ها، شبکه ها و بیمارستانها  کمیتهنظارت بر عملکرد  .16

مدیر،  واحد، تقدیر ازارایه شاخص هاي ارزیابی کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادهاي واحدهاي تابعه دانشگاه و  .17
 ر به آنهاو اهداي پاداش و لوح تقدیکارشناس و اعضاي برتر کمیته 

 جمع بندي اطالعات کمیته راهبري و کمیته واحدهاي تابعه و ارسال گزارش به شوراي تحول اداري .18

 هماهنگیید با آیین نامه شوراي تحول اداري دانشگاه با کمیتهشده در  تدوینآیین نامه و دستورالعمل هاي  :1 تبصره
  .داشته باشد

نند عالوه بر پایگاه اینرنتی، پیشنهادهاي خود را از طریق فرمهاي دانشگاهی می تواپیشنهاددهندگان غیر :2تبصره 
به دبیرخانه کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادهاي نظرسنجی و یا فرمهایی که به همین منظور توسط واحد تهیه می شود، 

  .ارائه نماینددانشگاه 
را موضوع مورد نظر مختلف دانشگاه  دهايمعاونت ها و واحفراخوان با هماهنگی  جهت اعالمکمیته ملزم است  :3تبصره 
 .برساندبه اطالع دانشگاهیان و مراجعه کنندگان  وانتخاب 

  :شرح وظایف کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادهاي واحدهاي تابعه -ب
 اجراي آیین نامه و دستورالعمل هاي ارائه شده از سوي کمیته راهبري دانشگاه .1

  کمیتهارائه شده توسط آیین نامه و دستورالعمل هاي  در خصوص میته راهبريکارایه نظرات و راهکارهاي سازنده به  .2
ارایه برنامه ها و راهکارهاي اجرایی موثر و زمینه سازي فرهنگی براي تشویق کارکنان به ارایه پیشنهاد و مشارکت در  .3

  کمیتهپیشبرد وظایف  و ارتقا

 یتهتدوین برنامه هاي اطالع رسانی براي معرفی فعالیتهاي کم .4

 )فراخوان پیشنهاد(اعالم اولویت هاي مورد نیاز دانشگاه و واحد جهت دریافت پیشنهاد از کارکنان  .5

جلسات کمیته می تواند همزمان و در قالب جلسات شوراي تحول اداري تشکیل (جلسات کمیته منظم تشکیل  .6
 .)گردد

 سبت به پیشنهادهاي ارایه شدهانتخاب کارشناسان و متخصصان براي انجام بررسی علمی، فنی و اجرایی ن .7

 و ارجاع جهت کارشناسی به سایر کارشناسان غیر عضو در صورت نیاز  کمیتهبررسی پیشنهادهاي ارایه شده به  .8

 ج کارشناسینظرات کارشناسی و بررسی مجدد نتایدریافت  .9

 پیشنهاد   امتیاز و درجه ،تصویب پیشنهادهاي قابل قبول و تعیین سطح .10

 و اهداي پاداش و لوح تقدیر به آنها  برتردانی از پیشنهاد دهندگان برگزاري مراسم قدر .11

 کمیتهنظارت بر حسن اجراي پیشنهادهاي مصوب از طریق دبیرخانه  .12

 .اعالم و ارایه دالیل مستند و منطقی جهت افرادي که پیشنهاد آنها مردود اعالم شده است .13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١١ 
 

 رسیدگی به شکایات و اعتراض پیشنهاد دهندگان  .14

 کمیته راهبريتوسط  برگزار شدهوره هاي آموزشی د شرکت در .15

طبق  مرکزي پذیرش و بررسی پیشنهادهاي دانشگاه کمیته راهبريارسال گزارش به و جمع بندي اطالعات کمیته  .16
 کمیتهبرنامه زمان بندي اعالم شده از طرف دستورالعمل و 

  :رئیس کمیته راهبري ایفشرح وظ - ج
  فایی و رشد خالقیت در کارکنانایجاد زمینه شکو جهتبرنامه ریزي  .1
  برنامه ریزي جهت اجراي آیین نامه و مصوبات کمیته در سطح دانشگاه .2
   گردآوري منابع و کتابهاي مرجع علمی، تجربیات و دستاوردهاي سایر سازمانها در زمینه نظام پیشنهادها .3
  تایید و صدور ابالغیه مصوبات کمیته جهت اجرا  .4

  :هبريدبیر کمیته را شرح وظایف -د
  اجرایی کردن آیین نامه و دستورالعمل هاي کمیته  .1
  ارایه گزارش از روند پیشرفت کار کمیته به مدیران ارشد دانشگاه .2
  ارایه گزارش از عملکرد کمیته به شوراي تحول اداري دانشگاه .3
  ارایه گزارش از عملکرد کمیته به استانداري و ارتباط مداوم با آنان .4
 دریافت شده و ارایه پیشنهادهاي واجد شرایط جهت بررسی کارشناسی به کمیته بررسی مقدماتی پیشنهادهاي .5

  :شرح وظایف کارشناس کمیته راهبري - ه
  دریافت پیشنهاد از کارکنان  .1
 در جلسه  لسه و گزارش جلسات جهت شرکت اعضاء، دستور جنوشتن دعوتنامه .2

 ثبت و حفظ سوابق پیشنهادها و پیشنهاد دهندگان  .3

 دارك و فرمهاي مربوطه تهیه و تنظیم م .4

 کمیتهجمع آوري پیشنهادها جهت طرح در جلسه  .5

 صادره  و ثبت نامه هاي وارده و کمیتهانجام مکاتبات  .6

 تهیه گواهی تصویب پیشنهاد  .7

 سایر امور محوله  .8

  : کمیتهء اعضا شرح وظایف -و
  کمیتهحضور منظم و موثر در جلسات  .1
و انجام محاسبات مقدماتی به منظور هاي علمی، عملی و قانونی از جنبه بررسی کارشناسی پیشنهادهاي ارجاعی  .2

و یا تاثیر اجراي پیشنهاد  )میزان هزینه اجراي آنهایا و برآورد تقریبی میزان کاهش هزینه (تشخیص اقتصادي پیشنهادها 
 در حوزه مربوطه بر افزایش سرعت انجام کار در صورت وجود

و جمع بندي و ارائه مستندات مورد نیاز در  کمیتههاي مطرح شده در جلسه ارایه نظرات کارشناسی در مورد پیشنهاد .3
 در حوزه مربوطه صورت لزوم
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 در حوزه مربوطه و تبیین آثار و نتایج اجراي هر پیشنهادپیگیري اجراي پیشنهادهاي مصوب در حوزه مربوطه  .4

 در صورت تاخیر در اجرا ارایه گزارش وضعیت پیشنهادهاي مصوب از نظر اجرا و اعالم موانع اجرایی  .5

 اطالع رسانی و تشویق کارکنان حوزه مرتبط جهت ارایه نظرات و پیشنهادها و راهنمایی آنها  .6

 در حوزه مربوطهتعیین روشهاي مطلوب اجراي هر پیشنهاد  .7

نماینده هر معاونت  با توجه به اینکه انجام اقدامات فوق نیازمند جلب نظرات ادارات کل تابعه هر معاونت می باشد، لذا :تبصره
که مربوط به آن معاونت می باشد را به افراد صاحب صالحیت  کمیتهجهت استفاده از این نظرات می تواند موارد مطروحه در 

 .ارجاع نموده و سپس نسبت به جمع بندي و ارائه گزارش اقدام نماید

  :واحدهاي تابعه دانشگاه کمیته دبیر شرح وظایف -ز
  دریافت پیشنهاد از کارکنان  .1
 ، دستور جلسه و گزارش جلسات جهت شرکت اعضاء در جلسه نوشتن دعوتنامه .2

 ثبت و حفظ سوابق پیشنهادها و پیشنهاد دهندگان  .3

 تهیه و تنظیم مدارك و فرمهاي مربوطه  .4

 نجام مکاتبات کمیته و ثبت نامه هاي وارده وصادره ا .5

 تهیه گواهی تصویب پیشنهاد  .6

  پیشنهاد دهندگان و رفع اشکال و شبهات آنان  راهنمایی .7
 طرح پیشنهادها در کمیته بر اساس اولویت  .8

  حسب موضوع رئیس مرکز مربوطه جهت اجرا به  کمیتهتایید و صدور ابالغیه مصوبات  .9
تعیین میزان صرفه جویی هاي اقتصادي و منافع حاصل از اجراي پیشنهادهاي مصوب بر اساس گزارش حوزه هاي  .10

  مختلف

 پیگیري پرداخت پاداش ها و حق الزحمه ها  .11

 نظارت و پیگیري اجراي پیشنهادهاي مصوب  .12

 و کارکنان  مرکزو مدیران ارشد  کمیتهارایه گزارش از روند پیشرفت کار به  .13

 ارتباط و هماهنگی با کارشناسان و اخذ سریعتر نظرات آنها  .14

و ایجاد ارتباط  کمیته راهبري دانشگاهبه لکرد کمیته و نیز ارائه جمع بندي گزارش عم ارایه گزارش پیشرفت کار .15
 مداوم با آنان 

  سایر امور محوله  .16
  :واحدهاي تابعه دانشگاه ي کمیتهاعضا شرح وظایف - ح

  حضور منظم و موثر در جلسات کمیته .1
ظور بررسی کارشناسی پیشنهادهاي ارجاعی از جنبه هاي علمی، عملی و قانونی و انجام محاسبات مقدماتی به من .2

و یا تاثیر اجراي ) برآورد تقریبی میزان کاهش هزینه و یا میزان هزینه اجراي آنها(تشخیص اقتصادي پیشنهادها 
 پیشنهاد بر افزایش سرعت انجام کار در صورت وجود در حوزه مربوطه
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مورد نیاز  ارایه نظرات کارشناسی در مورد پیشنهادهاي مطرح شده در جلسه کمیته و جمع بندي و ارائه مستندات .3
 در صورت لزوم در حوزه مربوطه

 پیگیري اجراي پیشنهادهاي مصوب در حوزه مربوطه و تبیین آثار و نتایج اجراي هر پیشنهاد در حوزه مربوطه .4

 ارایه گزارش وضعیت پیشنهادهاي مصوب از نظر اجرا و اعالم موانع اجرایی در صورت تاخیر در اجرا  .5

 زه مرتبط جهت ارایه نظرات و پیشنهادها و راهنمایی آنها اطالع رسانی و تشویق کارکنان حو .6

 تعیین روشهاي مطلوب اجراي هر پیشنهاد در حوزه مربوطه .7

 
  بخش چهارم

  شرایط پیشنهاد:     6ماده 
  :زمینه هاي مناسب جهت ارائه پیشنهاد -الف

  ، پژوهشی، توسعه مدیریت و منابع،بهداشتی، درمانی، آموزشی(افزایش کیفیت و کمیت خدمات وزارتخانه در زمینه هاي   .1
 ...)دانشجویی و  و دارویی، فرهنگی

 صرفه جویی در هزینه هاي عملیاتی و غیرعملیاتی و کاهش هزینه هاي سربار و مصرف بهینه منابع .2

 سرعت بخشیدن به عملیات و خدمات ارایه شده در وزارتخانه .3

 ت پی در پی ارباب رجوعپیشگیري از کارهاي موازي و دوباره کاري و کاهش مراجعا .4

 ابداع روشهاي تازه براي افزایش رضایت مراجعان .5

  بهبود امور رفاهی کارکنان .6
  دلپذیر کردن محیط کار و بسط روابط انسانی مطلوب در میان کارکنان .7
  جلب حمایت و پشتیبانی مردمی براي خدمات و فعالیتهاي وزارتخانه .8
 با دیگر نهادها و سازمانهاي اجرایی عمومی و خصوصیارتقا و بهبود مناسبات و پیوندهاي وزارتخانه  .9

 

  : نیست کمیتهپیشنهادهایی که شرایط الزم را ندارد و قابل طرح در  - ب
  .موارد تکراري که قبال توسط دیگران ارایه گردیده است .1
دمت دانشگاه به خ همان پیشنهاد یا انجام همان اموروظیفه فردمحسوب شده وبراي ارایه جز شرح مواردي که دقیقا  .2

 .درآمده است

 .هم اکنون و با امکانات موجود اجراي آن عملی نیستپیشنهادهایی که  .3

 بیان تجربیات قبلی انجام شده در دانشگاه  .4

 .مواردي که خارج از ماموریت و فلسفه وجودي دانشگاه باشد .5

 .مورد آن وجود داشته باشد مواردي که قبال در دستور کار دانشگاه قرار گرفته باشد یا دستورالعمل اجرایی در .6

  .راه حلی جهت رفع مشکل ارایه نشده باشدیا درخواست هاي شخصی و گروهی که و  هاانتقاد ،تاشکای .7
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ند نظیر پیشنهاد سایر افراد و کارکنان درکمیته مطرح و برابر شده توسط اعضاء کمیته ها می توا پیشنهادهاي مطرح :1تبصره 
در ضمن کل پیشنهادهاي مطرح شده در کلیه کمیته ها بدون ذکر نام . صمیم گیري شودتدر خصوص آنها ضوابط و مقررات 

  . پیشنهاد دهنده بررسی گردد
ارایه راهکار هاي کاربردي و عملی و یا پیشنهادي که منجر به تسهیل در اجراي یک دستورالعمل یا سرعت بخشیدن به  : 2تبصره 

  . ل بررسی استپیشنهاد تلقی شده و قابمی گردد، اجراي آن 
باالتر امکان یا درجه آن به سطح سطح و درجه یک مرتبه در جلسه مطرح و مصوب گردد، ارتقاي در صورتیکه پیشنهاد  :3تبصره 

   .پذیر نیست
  .ارایه پیشنهاد و راهکار جهت بهبود روش انجام وظیفه هر فرد می تواند به عنوان پیشنهاد تلقی شده و قابل بررسی است :4تبصره 
حداکثر تا دوسال در شرایطی که به علت عدم وجود امکانات اجرایی شدن مردود اعالم گردد،  يدر صورتیکه پیشنهاد :5 تبصره
  .د، مجددا قابل طرح و بررسی استثبت اجرایی شوتاریخ پس از 

 

  فرآیند رسیدگی به پیشنهادها:    7ماده 
  :دانشگاهها کمیته راهبريفرآیند رسیدگی به پیشنهادهاي در  -الف

  ثبت پیشنهاد در سامانه الکترونیکی دانشگاه .1
  کمیتهاولیه پیشنهاد توسط دبیر و بررسی دریافت  .2
شرایط الزم را نداشته  کمیتهنامه  آییناز  6بخش الف ماده  5و  1بندهاي مردود اعالم کردن پیشنهادهایی که طبق  .3

  یشنهاد دهنده از طریق سایتنیستند و اطالع رسانی مناسب به فرد پ کمیتهو قابل طرح در 
  کمیتهپیشنهادها به ترتیب تاریخ ثبت در جلسه سایر طرح  .4
در صورتیکه پیشنهاد نیاز به توضیحات تکمیلی، مستندات و یا اصالح داشته باشد، ارجاع مجدد پیشنهاد به پیشنهاد  .5

  تکمیلی با اعالم مهلت ارسال توضیحات از طریق سایت دهنده
  کارشناسی نتیجه دریافت، ارجاع به واحد مورد نظر جهت کارشناسی و یاز به کارشناسی دارده پیشنهاد ندر صورتیک .6
  کمیتهبررسی مجدد پیشنهادهاي کارشناسی شده و یا توضیحات تکمیلی ارائه شده در  .7
  جمع بندي پیشنهاد در یکی از حالت هاي مصوب و یا مردود .8
پیشنهاد، صدور گواهی جهت پیشنهاد  و امتیازصویب تدرجه  و سطحدر صورتیکه پیشنهاد مصوب گردد، تعیین  .9

جهت (جهت استفاده پیشنهاد دهنده از امتیاز پیشنهاد مصوب  امورمالی و دهنده، ارسال رونوشت به واحد ارزشیابی
فرم پیوست شماره (گزارش پیشرفت اجراي پیشنهاد، ابالغ پیشنهاد به همراه فرم پرداخت پاداش نقدي و )کارکنان
تکمیل فرم انتخاب پیشنهاد مصوب   احد مجري جهت اجراي پیشنهاد، دریافت گزارش اجراي پیشنهاد،به و )یک
  توسط کمیته و قرار دادن پیشنهاد در لیست انتخاب پیشنهاد مصوب برتر )دوفرم پیوست شماره (برتر

د دهنده مبنی بر عدم در صورتیکه پیشنهاد مردود گردد، اعالم دالیل مستند و منطقی از طریق سایت جهت پیشنها .10
 پذیرش پیشنهاد
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  :فرآیند رسیدگی به پیشنهادهاي در کمیته واحدهاي تابعه دانشگاهها -ب
  ثبت پیشنهاد در سامانه الکترونیکی دانشگاه .1
  دریافت و بررسی اولیه پیشنهاد توسط دبیر کمیته .2
امه کمیته شرایط الزم را نداشته و آیین ن 6بخش الف ماده  5و  1مردود اعالم کردن پیشنهادهایی که طبق بندهاي  .3

  قابل طرح در کمیته نیستند و اطالع رسانی مناسب به فرد پیشنهاد دهنده از طریق سایت
  طرح سایر پیشنهادها به ترتیب تاریخ ثبت در جلسه کمیته .4
به پیشنهاد  در صورتیکه پیشنهاد نیاز به توضیحات تکمیلی، مستندات و یا اصالح داشته باشد، ارجاع مجدد پیشنهاد .5

  دهنده از طریق سایت با اعالم مهلت ارسال توضیحات تکمیلی
  در صورتیکه پیشنهاد نیاز به کارشناسی دارد ، ارجاع به واحد مورد نظر جهت کارشناسی و اعالم نظر .6
  بررسی مجدد پیشنهادهاي کارشناسی شده و یا توضیحات تکمیلی ارائه شده در کمیته .7
  ز حالت هاي مصوب و یا مردودجمع بندي پیشنهاد در یکی ا .8
پیشنهاد، صدور گواهی جهت پیشنهاد  و امتیاز تصویب درجه و سطحدر صورتیکه پیشنهاد مصوب گردد، تعیین  .9

و ارسال لیست توسط کمیته راهبري کمیته راهبري دانشگاه، تایید نهایی پیشنهاد مصوب دهنده، ارسال رونوشت به 
کمیته  و) کارکنان ویژهاستفاده پیشنهاد دهنده از امتیاز پیشنهاد مصوب جهت (پیشنهاد دهندگان به واحد ارزشیابی 

گزارش پیشرفت اجراي ، ابالغ پیشنهاد به همراه فرم واحد توسط امورمالی پرداخت پاداش نقديت هج واحد
یل فرم تکم  به واحد مجري جهت اجراي پیشنهاد، دریافت گزارش اجراي پیشنهاد، )فرم پیوست شماره یک(پیشنهاد

و قرار دادن پیشنهاد در لیست انتخاب پیشنهاد مصوب برتر  )2فرم پیوست شماره (انتخاب پیشنهاد مصوب برتر
  توسط کمیته

در صورتیکه پیشنهاد مردود گردد، اعالم دالیل مستند و منطقی از طریق سایت جهت پیشنهاد دهنده مبنی بر عدم  .10
 پذیرش پیشنهاد

  . ند نتایج کارشناسی را حداکثر ظرف مدت دو هفته از طریق سایت به کمیته اعالم نمایدکارشناسان ملزم هست :1تبصره 
  .کمیته می تواند جهت بررسی بهتر پیشنهاد ارائه شده پیشنهاد را جهت کارشناسی به چند واحد ارسال نماید :2تبصره 
در صورتیکه در فاصله زمانی . ه ارائه می گرددجهت ارسال توضیحات تکمیلی به پیشنهاد دهنده برنامه زمان بندي شد :3تبصره 

  .ارسال نگردد، کمیته می تواند پیشنهاد را مردود اعالم نماید توضیحات تکمیلی از جانب پیشنهاددهندهتعیین شده 
کمیته می تواند پس از دریافت توضیحات تکمیلی و در صورتیکه اطالعات ارائه شده کافی نباشد مجددا توضیحات  :4تبصره 

  .کمیلی مورد نیاز خود را از پیشنهاد دهنده تقاضا نمایدت
کمیته می تواند با هماهنگی کارشناس مربوطه جهت دریافت توضیحات تکمیلی و مستندات مورد نیاز، فرد پیشنهاد  :5تبصره 

  .دهنده را به کارشناس مربوطه معرفی نماید
  .ئه توضیحات به جلسه دعوت می شوددر صورت تشخیص کمیته فرد پیشنهاد دهنده جهت ارا :6تبصره 
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پیشنهاد دهنده می تواند با ارائه مستندات و مدارك کافی تا یک مرتبه و   در صورتیکه پیشنهاد مطرح شده مردود گردد، :7تبصره 
راض پیشنهاد پس از اعالم اعت. اعتراض خود را از طریق سایت به کمیته واحد خود اعالم نماید ،حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ

  .مجددا توسط کارشناس کمیته بررسی و در صورتیکه قابلیت بررسی مجدد را داشته باشد مجددا در جلسه کمیته مطرح می گردد
پاسخ  و خود اعتراض داشته باشد هاي تابعهدر صورتیکه فرد پیشنهاد دهنده نسبت به تصمیم اتخاذ شده در کمیته واحد :8 تبصره

از طریق سایت به به همراه مستندات و مدارك تا یک مرتبه یته متقاعد کنند نباشد، می تواند اعتراض خود را ارائه شده از جانب کم
  .ارسال نماید کمیته راهبري

نیاز به بررسی و اظهار نظر کمیته راهبري دانشگاه را واحدهاي تابعه دانشگاه در صورتیکه پیشنهاد ارائه شده به کمیته  :9تبصره 
  .وسط کمیته واحدهاي تابعه به کمیته راهبري دانشگاه ارسال می گرددداشته باشد ت

پیشنهاد قبل از ارائه به شورا اجرا شده باشد و مستندات مربوط به پیگیري  ویا اجرایی شدن پیشنهاد توسط  اگر :10 تبصره
قابل طرح و بررسی در جلسه   باشد،پیشنهاد دهنده ارائه گردد، در صورتیکه حداکثر یک سال از  اجرایی شدن پیشنهاد نگذشته 

  .است
در صورتیکه پیشنهاد مطرح شده جز شرح وظایف دانشگاه و یا واحد مورد نظر بوده ولی به دالیلی انجام آن صورت  :توضیحات

به . نگرفته باشد، پیشنهاد می گردد که کمیته پیشنهاد مطرح شده را در قالب توصیه اجرایی به واحد مجري اعالم نماید
  .یشنهادهایی که منجر به توصیه اجرایی گردد، امتیازي تعلق نخواهد گرفتپ

  شرایط تصویب پیشنهاد در کمیته  :   8ماده 
سطح و درجه تصویب نیز در جلسه . برسد) یک+ نصف (پیشنهادها جهت تصویب نهایی باید در جلسه به تایید اکثریت نسبی 

  .تعیین خواهد گردید
اعضاي مهمان در جلسه در راي  .می کننددر راي گیري شرکت ) رئیس، دبیر، کارشناس و اعضا( کلیه اعضاي حاضر در جلسه

  .داشتگیري مصوبات جلسه شرکت نخواهند 
 

  اجراي پیشنهاد مصوب    :9ماده 
ا به جهت اجر )یکشماره  پیوستفرم ( اجراي پیشنهاد پیشرفت پس از تصویب پیشنهاد در کمیته، پیشنهاد به همراه فرم گزارش

واحد ملزم است نسبت به اجراي پیشنهاد و تکمیل و ارسال فرم گزارش اجراي پیشنهاد حداکثر ظرف . می گرددواحد مجري ارسال 
  .مدت شش ماه اقدام نماید

  نتخاب برترین هاي نظام پیشنهادهاا:   10ماده 
 :سالانتخاب پیشنهاد مصوب برتر -الف

انتخاب . قل سه پیشنهاد به عنوان پیشنهاد مصوب برتر در سطح دانشگاه اقدام نمایدکمیته راهبري دانشگاه باید نسبت به حدا
پیشنهادهاي برتر براساس شاخص هاي اعالم شده و از میان پیشنهادهاي مصوب در کمیته راهبري دانشگاه و کمیته واحدهاي 

  .تابعه دانشگاه انتخاب خواهد گردید
فرم (کمیته ها شاخص هاي تعریف شده در فرم انتخاب پیشنهاد مصوب برترجهت سهولت و ایجاد شرایط یکسان در کلیه 

  .تعریف شده است) دوشماره  پیوست
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واحدهاي تابعه می توانند جهت تشویق پرسنل نسبت به انتخاب پیشنهاد مصوب برتر در سطح واحد خودشان اقدام  :1 تبصره
  .نمایند

 :انتخاب پیشنهاد دهنده برتر سال -ب

فردي یا (سنل به مشارکت در نظام پیشنهادها ساالنه یک نفر که بیشترین تعداد پیشنهادهاي ارائه شده جهت تشویق پر
پیشنهادهاي ارائه شده توسط . را به کمیته ارسال کرده باشد، به عنوان پیشنهاد دهنده برتر معرفی خواهد گردید) گروهی

از پیشنهادهاي مطرح شده % 10ه و پس از بررسی در جلسه حداقل پیشنهاد دهنده باید در بررسی اولیه مورد تایید قرار گرفت
در صورتیکه افراد واجد شرایط بیش از یک نفر باشند مالك هایی نظیر امتیاز و سطح تصویب . مصوب گردیده باشد

  .د گردیدپیشنهادهاي مصوب باالتر، اجرایی شدن پیشنهادهاي مصوب ارائه شده در انتخاب پیشنهاد دهنده برتر لحاظ خواه
 :انتخاب واحد، مدیر و دبیر برتر واحدهاي تابعه دانشگاه - ج

درمانگاههاي بزرگ که واحد، و  شبکه هاي بهداشت و درمان ،بیمارستانها مراکز آموزشی درمانی، ساالنه از بین دانشکده ها،
بیشترین امتیاز را کسب ) 3شماره  پیوستفرم ( که در ارزیابی انجام گرفته توسط کمیته راهبري دانشگاه مدیر و دبیر برتر

  .به عنوان واحد برتر انتخاب می گردد کرده باشند یک واحد
یک واحد برتر از بین  ،از میان دانشکده ها برتر یک واحد انتخاب در استانهاي بزرگ انتخاب واحد برتر بصورت  :1 تبصره

  .دبوحد برتر از بین شبکه هاي بهداشت و درمان خواهد مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها و درمانگاههاي بزرگ و یک وا
  بخش پنجم

 پاداش ها و امتیازها:    11ماده 

  : مصوبامتیاز و پاداش پیشنهاد  -الف
  .گرددهمچنین درجه پیشنهاد، امتیاز بندي می  وپیشنهاد براساس سطح پیشنهاد 

  :پیشنهادتصویب تعیین سطح  .1
  :سطح امکان پذیر استتصویب پیشنهادهاي مورد بررسی در سه 

دانشگاههاي علوم  دیگردر  در صورتیکه پیشنهاد ارائه شده به لحاظ محتوایی در سطح  وزارتخانه قابل بررسی و :سطح ملی
وزارت  پذیرش و بررسی پیشنهادهايکمیته جهت بررسی و تصویب به شوراي  رئیسمراتب با امضاي  گردد،اجرا  رپزشکی کشو

   .تایید توسط وزارت در سطح ملی مصوب خواهد گردید متبوع ارسال و در صورت
  .انجام خواهد گرفتکلیه واحدهاي دانشگاه  درایی که در سطح استان مطرح می شود و اجراي آن پیشنهاده :سطح دستگاه

تابعه  مانند پیشنهادهاي اجرا شده در واحدهاي. می شودبه موارد درون واحد مربوط  پیشنهادهایی که انحصاراً :سطح واحد
   دانشگاه

در صورتیکه پیشنهاد دهنده مستندات مربوط به تایید یا اجرایی شدن پیشنهاد را در سطح وزارتخانه به کمیته تحویل  :1 تبصره
  .نماید، کمیته می تواند پیشنهاد مورد نظر را در سطح ملی مصوب نماید

در صورتیکه پیشنهاد مورد . ی را در سطح واحد مصوب نمایندواحدهاي تابعه دانشگاه می توانند پیشنهادهاي مورد بررس :2 تبصره
را داشته باشد، پیشنهاد توسط دبیر به کمیته راهبري دانشگاه ارسال می ) دستگاه یا ملی(بررسی قابلیت تصویب در سطح باالتر 
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دید به پیشنهاد دهنده تعلق گردد و در صورت تصویب پیشنهاد در کمیته راهبري و یا در سطح ملی امتیاز و پاداش آن در سطح ج
  .خواهد گرفت
  : تعیین درجه تصویب پیشنهاد .2

جهت سهولت تعیین درجه پیشنهاد، شاخص . می گردددرجه تصویب پیشنهاد بر مبناي اهداف استقرار نظام پیشنهادها تعریف 
  . آورده شده است  )5جدول پیوست شماره (هاي مورد نظر در جدو ل امتیاز بندي شده 

  .دگرددرجه یک محسوب می  ،امتیاز را کسب نماید 20تا  11در صورتیکه پیشنهاد  :درجه یکپیشنهاد 
  .درجه دو محسوب می گردد ،امتیاز را کسب نماید 10در صورتیکه پیشنهاد کمتر از  :پیشنهاد درجه دو

 : پاداش پیشنهاد مصوب .3

تعریف شده در جدول ذیل در ضریب ریالی ساالنه خواهد  حداقل پاداش قابل پرداخت به پیشنهادهاي مصوب برابر حاصلضرب امتیاز
  :بود

  2درجه   1درجه   سطح                                     درجه
  1700  1800  ملی

  1100  1200  دستگاه
  600  750  واحد

  
بل کسب از اجراي از صرفه جویی ها و منافع مالی قا% 5میزان پاداش پیشنهاد مصوب می تواند تا معادل حداکثر  :1تبصره 

به  مجري یا مجریان % 50به پیشنهاد دهنده یا پیشنهاد دهندگان و % 50از این مبلغ . دوره یکساله افزایش یابد کپیشنهاد که در ی
  .تعلق خواهد گرفت

ورت بنا به تشخیص باالترین مقام دستگاه عالوه بر حداقل پاداش پرداختی می تواند به صمصوب پاداش پیشنهاد  :2تبصره 
آیین نامه  61بهره گیري از ظرفیت هاي ماده (اهداي کاال یا اعطاي فوق العاده هاي ویژه غیرنقدي مانند اعزام به سفرهاي زیارتی، 
  .به پیشنهاد دهنده پرداخت گردد) اداري استخدامی کارمندان غیرهیات علمی

نتایج اجرا مشخص شود که اجراي پیشنهاد منجر به در صورتیکه پس از اجراي پیشنهاد با بررسی ها و گزارش هاي  :3تبصره 
کسب منافع بیشتري از میزان برآوردي شده است پاداش پیشنهاد دوباره محاسبه شده و مابه التفاوت آن به پیشنهاد دهنده 

  .پرداخت می شود
براي کل  4/1دد با ضریب پاداش و امتیاز پیشنهادهایی که از سوي پیشنهاد دهندگان به صورت گروهی اعالم می گر: 4تبصره 

  . پیشنهاد محاسبه شده و به هر یک از آنها بر اساس درصد مشارکت پرداخت خواهد شد
آن پس  %20از پاداش هنگام تصویب و  %80. پاداش پیشنهاد مصوب در دو مرحله به پیشنهاد دهنده پرداخت می گردد : 5 تبصره

  .ه پیشنهاد دهنده پرداخت خواهد گردیداز ارائه مستندات مربوط به اجرایی شدن پیشنهاد ب
فرآیند پرداخت پاداش پیشنهادهاي مصوب، پیشنهاد مصوب برتر، پیشنهاد دهنده برتردر کمیته راهبري . 4

 :دانشگاه

  . پاداش هاي تعریف شده در آیین نامه پس از تایید رئیس کمیته راهبري قابل پرداخت خواهد بود
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عنوان شده به  پاداش نقدينوان شده به مراجعین و یا دانشجویان دانشگاه تعلق بگیرد، در صورتیکه پاداش هاي ع :1 تبصره
  .واریز می گرددشماره حساب ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده 

فرآیند پرداخت پاداش پیشنهادهاي مصوب، پیشنهاد مصوب برتر، پیشنهاد دهنده برتردر کمیته . 5
 :واحدهاي تابعه دانشگاه

یف شده در آیین نامه پس از ارسال به کمیته راهبري و تایید رئیس کمیته راهبري توسط واحد قابل پرداخت پاداش هاي تعر
  .خواهد بود

در صورتیکه پاداش هاي عنوان شده به مراجعین و یا دانشجویان دانشگاه تعلق بگیرد، پاداش نقدي عنوان شده به  :1 تبصره
  .واریز می گردد شماره حساب ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده

 

 :پاداش پیشنهاد مصوب برتر - ب

  .پاداش پیشنهاد مصوب برتر ساالنه توسط رئیس کمیته راهبري تعریف و به پیشنهاد دهندگان برتر تعلق خواهد گرفت
 

 :امتیاز پیشنهاد مصوب در ارزشیابی کارکنان - ج

کارکنانی تعلق می گیرد که پیشنهاد آنها به تصویب  ارشناسان وبه مدیران، سرپرستان، ک ....، ارتقا و امتیاز پیشنهاد در ارزشیابی
  . کمیته راهبري دانشگاه رسیده باشد)جهت واحدهاي تابعه(و یا تایید 

  حق الزحمه ها:   12ماده 
 : حق الزحمه اجراي پیشنهاد مصوب -الف

به استناد . وب تعلق خواهد گرفتمصپیشنهاد پاداش  باپیشنهادهاي مصوب حق الزحمه اي معادل مجري و یا مجریان به 
% 5آیین نامه در صورتیکه پیشنهاد مصوب منجر به صرفه جویی یا منافع مالی گردد تا معادل  11ماده بخش سوم بند الف از 

   .پیشنهاد دهنده یا پیشنهاد دهندگان و مجري یا مجریان تعلق خواهد گرفت از منافع در یک دوره یکساله به
  ابالغ و یا  پیشنهاد در سطح وزارتخانه مطرح و اجراي آن به دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور درصورتیکه :1تبصره 

به واحدي تعلق خواهد گرفت که دستورالعمل، در کلیه واحدهاي تابعه دانشگاه اجرایی گردد، حق الزحمه اجراي پیشنهاد 
  .تیار سایر دانشگاهها یا واحدها قرار داده استاجراي این پیشنهاد را تهیه و در اخ نیازمورد  بزارا  و راهکار

 : حق الزحمه کارشناسی  -ب

همان مبلغ تعریف شده جهت پیشنهاد مصوب شده در   %5مبلغی معادل با  به ازاي هر نظر کارشناسی  کارشناسی اعضايبه 
رد بررسی اولیه قرار می گیرند به از آنجا که در جلسات برگزار شده توسط کمیته پیشنهادها مو .سطح واحد تعلق خواهد گرفت

همان مبلغ تعریف شده جهت پیشنهاد مصوب در   %10اعضاي حاضر در جلسات بازاي حضور در هر جلسه مبلغی معادل با 
  .تعلق خواهد گرفتسطح 

  :شرایط پرداخت حق الزحمه کارشناسی
تایید باالترین مقام  باید تکمیل و پس از )چهارفرم پیوست شماره ( پیشنهاد کارشناسیجهت ارائه نتیجه کارشناسی، فرم  .1

  . ارائه گرددکمیته   بهمعاونت و یا واحد مربوطه 
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در صورتیکه در نتیجه کارشناسی ابهاماتی وجود داشته باشد که منجر به ارائه مجدد پیشنهاد جهت کارشناسی گردد حق  .2
  .تعلق نخواهد گرفت ی اولیهکارشناسی به کارشناس

بین اعمال و  4/1با ضریب ارائه گردد حق الزحمه کارشناسی  کارشناسجهت کارشناسی به چند  در صورتیکه پیشنهاد .3
  .کارشناسان تقسیم خواهد شد

 :فرآیند پرداخت حق الزحمه کارشناسی واجراي پیشنهاد در کمیته راهبري و واحدهاي تابعه دانشگاه .1

قابل پرداخت خواهد و یا رئیس کمیته واحدهاي تابعه هبري پاداش هاي تعریف شده در آیین نامه پس از تایید رئیس کمیته را
  . بود
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 بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی                                                                                

  فرم گزارش پیشرفت اجراي پیشنهاد                                                                    
  

                                                                                                                             
  

  :دبیر محترم نظام پیشنهادها 
  

 ..................................................مورخـه   ..................................................با سالم، بازگشت به گـواهی تصـویب  شـماره              
کـه در سـطح    ..................................................بـا عنـوان   ..................................................درخصوص اجراء پیشـنهاد شـماره   

  .تصویب شده است گزارش نحوه پیشرفت کار به شرح زیر اعـالم میگردد    ..................................................
  :                موقعیت کل اجراء پیشنهاد  -1

      o                            تمام اجراء  
      o                                      در دست اجراء  
      o     عدم اجراء  
  
  درصد ...............   ریال               ....................                    :  حدود کاهش هزینه ها پس از اجراي پیشنهاد  -2
  درصد    ............... ساعت کار       ..............      :    حدود کاهش زمان انجام کار پس از اجراي پیشنهاد -3
  
 
  :پیشنهاد همکاري داشته اند اجراياسامی واحدهایی که در  -4
  
 

  
                                                                             

  احد مجري پیشنهادمسئول و                                                                                                                
  امضاء                                                                                                                    

  
  

 1فرم شماره 
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  یا لطیف
  فرم امتیازدهی پیشنهادهاي برتر دانشگاه علوم پزشکی

  :عنوان پیشنهاد

                                                                                                                           
  م و امضاي تایید کننده فرمنا                                                                                                                             

  

سقف   توضیحات  شاخص  ر
  امتیاز

امتیاز 
  نهایی

  ١سطح تصويب پيشنهاد   1
  واحد
  دستگاه
  ملی

1  
2  
3  

  

  تخصصی  ٢.پيشنهاد ارائه شده تخصصي يا عمومي است  2
  عمومی

3  
1  

  
  

پيشنهاد نوآوري داشته و يك ايده جديد محسوب مي   3
    2  -  ٣.شود

اجراي پيشنهاد موجب كاهش هزينه و يا افزايش درآمد   4
  ٤.واحد مجري مي گردد

  ون تومانکاهش هزینه تا پنج میلی
  از پنج میلیون تا ده میلیون تومان

  ده میلیون تومان تا بیست میلیون تومان
  از بیست میلیون تومان به باال

  )مربوط به یک دوره یکساله(

  
0.5  
1  

1.5  
2  

  

  

پيشنهاد منجر به كاهش هزينه براي يك دوره زماني   5
    1  -  ٥.نامحدود مي گردد

  0.5: کاهش در هزینه فرایند% 50تا    ٤شنهاددرصد كاهش هزينه ناشي از اجراي پي  6
    1  1: کاهش در هزینه فرایند% 50بیش از 

اجراي پيشنهاد موجب كاهش زمان انجام كار يا فرايند شده   7
  ٦.است

  1: کاهش در زمان انجام فرایند% 50تا 
    2  2: کاهش در زمان انجام فرایند% 50بیش از 

ب افزايش رضايت موج ياپيشنهاد ارزش فرهنگي دارد و   8
    2  -  .ارباب رجوع مي شود

  پیشنهاد فردي  .پيشنهاد به صورت فردي يا گروهي ارائه گرديده است  9
  پیشنهاد گروهی

0.5  
1    

اجرايي شده ) حداكثر تا شش ماه پس از تصويب(پيشنهاد   10
    2  -  ٧.است

    1  -  .پيشنهاد دهنده مجري يا از مجريان پيشنهاد است  11
    20  -  جمع نهايي  *

 2فرم شماره 
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  : نام واحد

  
  

  تاريخ ارزشيابي                                                                               :               نام و نام خانوادگي             
  

سقف   عنوان فعاليت  ر
 امتياز

امتياز 
  كسب شده

  ١٢  :شاخص اول
 فرآيند امتيازها، دامنه پيشنهاد، هاي زمينه ارايه، روش تعيين( مربوط هاي كميته تشكيل و پيشنهاد بررسي و پذيرش نظام استقرار 

   )پاداش پرداخت
    ٢  .را شامل شود ١٥تا  ٢يرش و بررسي پيشنهادها كه مستندات مربوط به بندهاي تشكيل پرونده كميته پذ  ١
    ١  ابالغ اعضاي تشكيل دهنده كميته   ٢
    ٣  برگزاري منظم جلسات كميته  ٣
    ٣  ارسال لوح تقدير جهت پيشنهادهاي مصوب و  پرداخت پاداش به پيشنهاد دهنده  ٤
    ٢  )٢و١فرم شماره(شوراي مركزي پذيرش و بررسي پيشنهادهاي دانشگاه ارسال منظم صورتجلسات به صورت فصلي به   ٥
    ١  توضيحات تكميلي  درصد پيشنهادهاي ارسال شده جهت كارشناسي و   ٦

  ٥: شاخص دوم
  دهندهپيشنهاد و پيشنهاد كامل مشخصات درج با الكترونيكي العاتالاط بانك ايجاد و سازي فرهنگ

    ٢  احد جهت تشويق پرسنل به ارائه پيشنهادتبليغات انجام شده در سطح و  ٧
    ١  ارائه فراخوان در خصوص مشكالت موجود با هدف جلب مشاركت پرسنل  ٨
    ٢  تهيه بانك اطالعاتي از پيشنهادهاي ارسال شده به كميته   ٩

  ١٠: شاخص سوم
  )صد عدد در ضرب كاركنان كل بر تقسيم پيشنهاددهندگان تعداد( مشاركتنرخ 

    ١٠  .امتياز تعلق مي گيرد ١نرخ مشاركت  % ١٠هر بازاي   ١٠
  ١٠: شاخص چهارم

  )تعداد پيشنهادهاي اجرا شده تقسيم بر تعداد پيشنهادهاي قابل اجرا ضرب در عدد صد(درصد پيشنهادهاي اجرا شده
    ٣  پيگيري الزم جهت اجراي پيشنهادهاي مصوب در واحد مجري پيشنهاد  ١١
    ٢  )٣فرم شماره ( جهت كليه پيشنهادهاي پذيرفته شده اجرای پيشنهاد تكميل فرم گزارش پيشرفت  ١٢
تكميل فرم امتيازدهي پيشنهادهاي برتر جهت كليه پيشنهادهاي پذيرفته شده و ارسال آن به دبيرخانه شوراي   ١٣

  )٤فرم شماره (پذيرش و بررسي پيشنهادهاي دانشگاه 
٢    

    ٣  .)نمره تعلق مي گيرد ٠.٣پيشنهاد اجرا شده  %١٠بازاي هر (درصد پيشنهادهاي اجرا شده   ١٤
  ٣: شاخص پنجم

  نتايج حاصل از اجراي پيشنهادها
    ٣  )٥فرم شماره (تكميل فرم گزارش ساليانه نظام پيشنهادها بصورت فصلي و ارسال آن به دبيرخانه شورا   ١٥
    ٤٠  جمع نهايي  *

  یا لطیف
  فرم ارزیابی عملکرد کمیته نظام پیشنهادهاي دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  

 3فرم شماره 
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  بسمه تعالی
 : عنوان پیشنهاد
  :شماره پیشنهاد

  :         /      /تاریخ دریافت پاسخ کارشناسی:       /      /                                تاریخ ارسال به کارشناسی 
  ا سالم و احترامب

ضمن تشکر از همکاري شما با شوراي پذیرش و بررسی پیشنهادهاي دانشگاه ، خواهشمنداست پیشنهاد ضمیمه شده 
  .را مطالعه و نظر نهایی خود را اعالم فرمایید

  
  .موارد زیر را مشخص فرمائید   لطفا

  ؟)با در نظر گرفتن تأمین هزینه ها(آیا قابلیت اجرا دارد   *دارد؟ آیا  پیشنهاد در دستور کار دانشگاه قرار  *آیا پیشنهاد تکراري ا ست؟

  oخیر                            oبلی      oخیر                                oبلی      oخیر                   oبلی    

مردود  و یا قابلیت اجرا نداشته باشد، در صورتیکه پیشنهاد تکراري بوده و یا در دستور کار دانشگاه قرار داشته باشد*
  .اعالم می گردد

q مردود به دالیل ذیل   :  
1-  
2-  
3-   
q قابل قبول مشروط به انجام اصالحات ذیل:  

1-  
2-  
3-  

  :توضیحات تکمیلی
  
  
  
  
  

  :نتیجه نهایی
q                                                                                مردود                         q    تایید  

  
  :        نام و نام خانوادگی کارشناس بررسی کننده پیشنهاد

  :امضاء:                                                                                                                 تاریخ کارشناسی
  

 4شماره  فرم
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آیین نامه اداري استخدامی کارکنان غیرهیات علمی  25م پیشنهادها موضوع ماده دستورالعمل اجرایی نظا
 .به تصویب هیات محترم امناي دانشگاه رسیده است...........که در تاریخ ........ تبصره .... مشمول ماده 
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