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 مقدمه

آورد نظام پیشنهادها به عنوان یک نظام مطلوب و کارآمد، محیطی را در سازمان بوجود می

ن رده سازمانی از عالیتری ،افرادی که با سازمان در ارتباط هستند که کارکنان، مشتریان و کلیه

ها و پیشنهادهای خود را در زمینه حل مشکالت و ترین سطح آن، نظرات، ایدهتا پایین

  نماید.می های سازمان ارائهها و ایجاد بهبود مستمر در فعالیتنارسایی

ط مورخ 431/1به شماره مصو 4، بند ۲1/15/۷۷نامه هیات وزیران مورخ تصویب

، ۲4/11/1384مورخ  19594/1911شورای عالی اداری و بخشنامه شماره  15/1۲/13۷9

مصوبه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری به  13تبصره ذیل ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر  ۲1، ماده 11/1۲/1381مورخ  1854/1۲شماره 

اجرائی برای جلب مشارکت کارکنان و بخشنامه شماره های تکلیف دستگاه

در  معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ۷/11/93مورخ  134۷۲/93/۲11

 ای دارد. کید ویژهأاین موضوع ت بر ،های مدیریتی پشتیبانخصوص استقرار مدل

استقرار نظام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بر آن است تا در قالب 

های خالق کلیه اعضای سازمان گیری از ایدهاندیشی و بهرهپیشنهادها، زمینه همفکری، هم

رمان د ،ی وزارت بهداشتپیشنهادها نظامجرایی ااین اساس دستورالعمل  را بوجود آورد. بر

  آید.تصویب و به اجرا در می ،ذیل تدوینبه شرح و آموزش پزشکی 
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 اهداف (۱ماده 

 کارکنان هربتج از اندیشه ویری گو بهره ییآوردن فضای مناسب برای شکوفا پدید .1

 کارکنان ی هاها و تواناییآگاهی توسعه .۲

 در سطوح مختلف سازمان گسترش تفکر و خرد جمعی .3

 گیری  جلب مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم .4

 محیط کاربه  کارکنانتعلق و دلبستگی میزان افزایش  .5

 کاربرددامنه  (۲ ماده

ها و این دستورالعمل در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه

 . کاربرد داردهای وابسته سازمان ی علوم پزشکی وهادانشکده

 ( تعریف واژگان۳ماده 

 وزارت: در این نظام نامه منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. .1

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دانشگاه/دانشکدهموسسه: در این نظام نامه منظور  .۲

 باشد.های وابسته به وزارت میدرمانی و سازمان

نظام پیشنهادها: نظامی مدون جهت فراهم آوردن زمینه مشارکت کارکنان و دریافت  .3

های سازمان های واحدها و فعالیتها و نظرات آنان برای رفع مشکالت و چالشایده

 است. 

 1185۲/93/۲1۶این شورا بر اساس مصوبه شماره : ری توسعه مدیریتی راهبشورا .4

ایجاد شده و مسئولیت ساماندهی  در سطح وزارتخانهشورایعالی اداری  5/9/93مورخ 

 های امور و مسائل مدیریتی و اداری وزارت را بر عهده دارد. چالش



 اهی یادگیری سازمانی و  مدرییت دانشدستورالعمل

۶ 

 

ورای راهبری ل شهای تخصصی ذیهای مدیریتی: یکی از کمیتهکمیته ساختار و فناوری .5

 ۷/11/93مورخ  134۷۲/93/۲11توسعه مدیریت است که بر اساس ابالغیه شماره 

مسئولیت طراحی، استقرار و  ،معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 د. باشدار میهای مدیریتی پشتیبان از جمله نظام پیشنهادها را عهدهراهبری الگو

 قانون ۲1ه ماداساس رب کشوری نظام پیشنهادهاست که منظور کمیتهکمیته کشوری:  .۶

مورخ 134۷۲/93/۲11 و در راستای اجرای مصوبه شمارهمدیریت خدمات کشوری 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با عضویت  ۷/11/93

یته شود. این کمت، تشکیل میوزاری مختلف تخصصهای کارشناسان خبره از حوزه

 نظارت بر فرایند بررسی و ارزیابی پیشنهادهای واصله را بر عهده دارد. وظیفه

دبیرخانه کمیته کشوری: واحدی است که زیر نظر دبیر کمیته کشوری نظام پیشنهادها  .۷

 دهد. های اجرایی مربوط به کمیته را انجام میفعالیت کرده و فعالیت

ندگان متشکل از نمای ،نظام پیشنهادهای تخصص کارگروه منظور کارگروه تخصصی: .8

وعات و موض آنها، اجرایی شدن هاکارشناسی پیشنهاد و که بررسی استواحدهای فنی 

 . در حوزه تخصصی را برعهده دارد اولویت دار

-هها و فرآیندهای انجام کار، صرفدر راستای بهبود فعالیت نظرایده و  نوع هر: شنهادپی .9

  گردد.پیشنهاد تلقی میها و افزایش رضایتمندی، جویی، کاهش هزینه

 پیشنهاد .دهدمیه ئارا که پیشنهاد خود را به دبیرخانه یگروهیا  پیشنهاد دهنده: فرد .11

 تواند از کارمندان یا مدیران باشد.دهنده می

دستورالعمل نظام پیشنهادها: سندی است رسمی که اجزاء، جایگاه، وظایف و فرآیند  .11

-ی شدن پیشنهاد و تقدیر از آن را تعیین میپذیرش و بررسی پیشنهاد و همچنین اجرای

 نماید.
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فراخوان پیشنهاد: موضوعات مشخصی است که در ابتدای هر سال توسط کمیته  .1۲

ای خود رسد تا پیشنهادهکشوری نظام پیشنهاد به اطالع مدیران، کارکنان و سایرین می

 را در آن زمینه ارائه کنند.

 پیشنهادی که پس از تایید مقدماتی آن از سویپیشنهاد تایید شده یا پذیرفته شده:  .13

 رسد.نهایی کارگروه تخصصی می دبیرخانه کمیته کشوری به تایید

 عهده دارد. را بریا واحدی که اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده  گروه، فردمجری:  .14

 د.رسبرداری می پیشنهاد اجرا شده: پیشنهادی که توسط مجری منتخب به بهره .15

 باشد.معین می هایشنهاد: فرایندی برای تعیین ارزش پیشنهاد برمبنای شاخصارزیابی پی .1۶

وی و یا معنغیرنقدی  ،ای از امتیازها که بصورت نقدیپاداش پیشنهاد: شامل مجموعه .1۷

بال در ق به عنوان جبران خدماتو یا مجری  و جهت تقدیر و تشویق به پیشنهاددهنده

 گیرد.تعلق میارزیابی پیشنهادات ارائه شده به عضو کارگروه تخصصی 

سامانه نظام پیشنهادها: سیستم اطالعات نظام پذیرش، بررسی و اجرای پیشنهادهای  .18

 هد.داست که کلیه عملیات را بصورت مکانیزه انجام میسازمان کارکنان و مدیران 

 ود.شب عمق تاثیر به سه سطح تقسیم میگستره اثرگذاری پیشنهاد: پیشنهاد برحس .19

 های اجراییسایر دستگاه در محتوایی لحاظ به شده ارائه سطح ملی: پیشنهاد .أ

  باشد. اجرا و بررسی قابل

 سازمانی واحدهای تمام تواندمی آن اجرای که پیشنهادهایی دستگاه: سطح .ب

 دربرگیرد. را دستگاه

شود و واحد سازمانی می به خود مربوط انحصاراً که پیشنهادهایی سطح واحد: .ج

 باشد.در سطح خود واحد یا واحدهای متناظر و مشابه قابل اجرا می
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 ارکان  (۴ماده 

 کمیته کشوری نظام پیشنهادها  .أ

 دبیرخانه کمیته کشوری نظام پیشنهادها .ب

 های تخصصی نظام پیشنهادهاارگروهک .ج

 پذیرفته شدهمجری پیشنهادهای  .د

 ترکیب اعضای کمیته کشوری نظام پیشنهادها  (۵ماده 

 معاون توسعه مدیریت و منابع )رئیس کمیته( .1

 رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری )دبیر کمیته( .۲

 )در سطح مدیرکل( نماینده معاونت بهداشت .3

 )در سطح مدیرکل( نماینده معاونت درمان .4

 مدیرکل(نماینده معاونت آموزشی )در سطح  .5

 )در سطح مدیرکل( نماینده معاونت تحقیقات و فناوری .۶

 فرهنگی )در سطح مدیرکل( نماینده معاونت دانشجویی و .۷

 )در سطح مدیرکل(  نماینده معاونت پرستاری .8

 (و مسئول فرهنگی کمیته نماینده حوزه وزارتی)روابط عمومی  کلمدیر .9

 رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد  .11

 مدیرکل منابع انسانی  .11

 مدیرکل خدمات پشتیبانی و رفاهی .1۲

 یک نفر صاحب نظر به پیشنهاد رییس کمیته .13
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ال و برای مدت دو س توسط وزیر هاکمیته کشوری نظام پیشنهادابالغ اعضای  -۱ تبصره

ر صورت یید وزیأ. تمدید و یا لغو ابالغ اعضاء با پیشنهاد رئیس کمیته و تگرددصادر می

 پذیرد. می

زار العاده برگجلسات کمیته کشوری نظام پیشنهادها به صورت عادی و فوق -۲ تبصره

 شود.می

 گردد.جلسات عادی هر سه ماه یک بار در هفته پایانی هر فصل برگزار می .أ

 تأیید رییس کمیته و العاده بنابه دستور رئیس کمیته یا پیشنهاد دبیر کمیتهجلسات فوق .ب

 گردد.برگزار می

 شرح وظایف کمیته کشوری نظام پیشنهادها  (۶ماده 

ثبت، نشر و کاربست پیشنهادها و ترغیب و تشویق ها و راهبردهای تعیین سیاست .1

 کارکنان به ارائه پیشنهاد 

 ها و راهکارهای اجرایی و فرهنگی برای ترویج نظام پیشنهادهاارائه برنامه .۲

 سازی دستورالعمل نظام پیشنهادها تصویب، بازبینی، اصالح و پیاده .3

  پیشنهاد هئارافراخوان جهت مناسب  یهازمینهو  هااولویت تعیین .4

 گیری در خصوص اجرای پیشنهادهای ملی و دستگاهی تایید شده تصمیم .5

 های دریافتی از دبیرخانهها از طریق گزارشپیشنهاد نظارت بر مراحل تایید و اجرای .۶

 کمیته

 الزحمه کارشناسی پیشنهادحق رهای تعیینضوابط و معیاتصویب  .۷
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 1ها و حق الزحمه پیشنهاد پذیرفته یا اجرا شده تصویب و تامین اعتبار پاداش .8

مشارکت کارکنان از محل منافع  های عمومی به منظور تقویت فرهنگتعیین مشوق .9

 ها نظام پیشنهاد

 نهادظام پیشهای آموزشی پیشنهادی از طرف دبیرخانه کمیته کشوری نتایید دوره .11

 /شگاهدانی پیشنهادهانظام  نظارت بر عملکرد کارگروه تخصصی یا عناوین مشابه .11

 های وابسته و خدمات بهداشتی درمانی و سازمانعلوم پزشکی های دانشکده

ی و های علوم پزشک/دانشکدهارائه گزارش عملکرد نظام پیشنهادهای ستاد، دانشگاه .1۲

 راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و مراجع ذیربطهای وابسته به شورای سازمان

تعیین پیشنهاد برتر و پیشنهاددهنده برتر در سال و انعکاس به شورای راهبری توسعه  .13

 مدیریت 

اکثریت  یأرا ب یابد و تصمیمات آن نیزمیرسمیت اعضا  سوم-دو با حضورکمیته  -تبصره

 .)نصف به عالوه یک( حاضران معتبر است نسبی

 شرح وظایف دبیرخانه کمیته کشوری نظام پیشنهادها( ۹ماده 

 تهیه و بازنگری دستورالعمل نظام پیشنهادها و ارائه به کمیته کشوری .1

برگزاری جلسات منظم کمیته کشوری و تعیین نتیجه بررسی پس از طرح نظرات  .۲

 کارشناسی

 مان ها و فرآیندهای سازاندیشی مستمر با موضوع بهبود فعالیتبرگزاری جلسات هم .3

                                                           
( قانون ۲1نامه اجرایی ماده )ینشورای عالی اداری و آی 15/1۲/۷9هـ مورخ  431/1شماره مصوبه  4طبق بند1

صویبنامه تهای اجرایی برای جلب مشارکت کارکنان طبق مبنی بر تکلیف دستگاهمدیریت خدمات کشوری 

 هیأت وزیران14/11/1389 مورخ 4۲۲1/4419۶ شماره
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 ها و ارسال آن به اعضاءها و صورتجلسهتهیه دستور جلسه .4

 پیگیری اجرای مصوبات کمیته کشوری نظام پیشنهادها و ارائه گزارش عملکرد  .5

 بررسی جهت شرایط واجد پیشنهادهای ارجاع و شده دریافت پیشنهادهای بررسی .۶

 کارشناسی کارگروه تخصصی 

 همین دستورالعمل  13یشنهاد بر اساس ماده اعالم رد یا تایید پ .۷

 های تخصصیمحاسبه امتیاز پیشنهادهای بررسی شده توسط کارگروه .8

 ارجاع پیشنهاد پذیرفته شده به مجری منتخب جهت اجر .9

 دست اجرا و ارائه نتایج اجرای پیشنهاد به حوزه مربوطه یگیری پیشنهادهای درپ .11

 رسانی نظام پیشنهادها طراحی و استقرار پایگاه اطالع .11

 وزارت و ارائه به کمیته کشوری  دهایتهیه گزارش عملکرد نظام پیشنها .1۲

 انی رستمامی کارکنان و مدیران با استفاده از انواع ابزارهای اطالع هاعالم فراخوان ب .13

های آموزشی کارکنان و پیشنهاد به کمیته کشوری نظام طراحی و اجرای دوره .14

 پیشنهادها

های شکده/ داندانشگاهکارکنان  پیشنهادتخصصی نظام  کارگروه عملکردنظارت بر  .15

 های وابسته وزارتخانهو سازمان علوم پزشکی کشور

 های علوم پزشکی و/دانشکدهارائه گزارش عملکرد نظام پیشنهاد وزارت و دانشگاه .1۶

 های وابسته به کمیته کشوری نظام پیشنهادها سازمان

ای هراض پیشنهاددهندگان به نتایج ارزیابی کارگروهرسیدگی به شکایات و اعت .1۷

 تخصصی

 تعامل با پیشنهاددهندگان در مورد اصالح و تکمیل پیشنهادها .18

 مؤسسهرترین و بپیشنهاددهنده ، برترین برترین پیشنهادطراحی و اجرای فرآیند انتخاب  .19

 و ارائه به کمیته کشوری
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اداری  تحول و مدیریت توسعه مرکز در پیشنهادها نظام کمیته کشوری دبیرخانه -تبصره

 باشد.مستقر می وزارت

 ساختار و ترکیب اعضای کارگروه تخصصی (۸ ماده

 شود. معاونت وزارت و حوزه وزارتی کارگروه تخصصی تشکیل می در هر .أ

 :باشدشرایط احراز زیر می برعضو برا ۶ هر کارگروه تخصصی شامل دبیر و حداکثر .ب

  کارشناسی در حوزه تخصصی مربوطهحداقل دارای مدرک 

  سال سابقه کارشناسی در حوزه تخصصی مربوطه  8حداقل 

  بخش سالمت و آموزش پزشکیسطح از  سال سابقه مدیریت در هر ۲حداقل 

 های حتوان تحلیل مسائل، مشکالت، راهکارها و چالش 

های وزارت و مدیران هر کارگروه تخصصی توسط معاونت یدبیر و اعضا -۱ تبصره

 گردد. حوزه وزارتی به دبیرخانه معرفی می

 .گرددابالغ اعضای کارگروه تخصصی توسط باالترین مقام آن حوزه صادر می -۲ تبصره

 های تخصصی( شرح وظایف کارگروه۷ ماده

  مثبت و منفی پیشنهادهای ارسال شده از طرف دبیرخانه کمیته  ابعادبررسی و ارزیابی

 کشوری 

 گیری در مورد قابل اجرا یا غیرقابل اجرا بودن پیشنهادهای تایید شده تصمیم 

  تعیین مسئول و مهلت زمان اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده 
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  رای اجرا ب گری الزم و نظارت بر اجرای پیشنهادهای پذیرفته شدهرفع موانع و تسهیل 

  بررسی و ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فرآیند نظام پیشنهادها در حوزه

 تخصصی 

 ارائه پیشنهادهای اصالحی و تکمیلی در خصوص نظام نامه پیشنهادها 

 شرح وظایف دبیر کارگروه تخصصی (۱۱ماده 

  رات ظنتیجه بررسی پس از طرح ن اعالمبرگزاری جلسات منظم کارگروه تخصصی و

 در کارگروه کارشناسی

 ها و فرآیندهای حوزهاندیشی مستمر با موضوع بهبود فعالیتبرگزاری جلسات هم 

 ید یا رد یأارسال گزارش و صورتجلسات مستدل به دبیرخانه و آمادگی برای دفاع از ت

 کارگروه تخصصیسوی پیشنهاد از 

 یاد در حوزه تخصصگذاری موضوعات مناسب برای فراخوان و بذر پیشنهبه اشتراک 

 معرفی و تقدیر از پیشنهاددهندگان فعال حوزه تخصصی 

 ریزی به منظور جلب مشارکت کارکنان برنامه 

عدم اعالن نتایج ارزیابی پیشنهاد در بازه زمانی مشخص، به منزله پیشنهاد پذیرفته  -۱ تبصره

 شده تلقی خواهدشد. 

اوران تواند از مشکارگروه تخصصی جهت بررسی بهتر پیشنهاد ارائه شده، می -۲ تبصره

 دانشگاهی یا خارج از سازمان استفاده کند.
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 ضوابط و روش اجرایی: فصل سوم
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 ( موضوعات قابل پیشنهاد دارای اولویت۱۱ماده 

 افزایش کمیت و کیفیت خدمات سالمت .1

 و افزایش انگیزه و امنیت شغلی کارکنان سازمانیبهبود رفتار  .۲

 های تازه برای ارائه خدمات سالمتابداع و اختراع یا بکارگیری روش .3

 جلب رضایت ارباب رجوع و افزایش تعهد و اعتماد به نظام سالمت .4

 ها جویی و کاهش هزینهصرفه .5

 نیازهای شهروندان  مبتنی برتولید خدمات جدید  .۶

 های دیگربا سازمانسه وزارت و مؤسبهبود ارتباطات  .۷

 و استانداردها هابخشنامه ،هاها، آیین نامهاصالح قوانین، مقررات، دستورالعمل .8

 شرایط پذیرش پیشنهاد  (۱۲ماده 

 یشنهاد از معیارهای زیر استفاده می شود:پبرای پذیرش 

یا با محتوای  اًنیع نباشد. یعنی در گذشته به عبارتی پیشنهاد تکراری .پیشنهاد جدید باشد .1

 شده باشد.نتوسط دیگران ارائه  مشابه کامالً

 پیشنهاد باید توجیه فنی، اقتصادی، کاربردی و کیفی داشته باشد. .۲

 اجرا یا تصویب نشده باشد. پیشنهاد در قالب قرارداد یا پروژه تحقیقاتی قبالً .3

 ارائه دهد.و عملی های علمی حلپیشنهاد ضمن بیان مشکل، علل یا راه .4

 باشد. سازمانیاداری و شخصی، انتقاد و  کایتنهاد نباید ششپی .5

با ابتدا ق فومعیارهای تشخیص دارا بودن شرایط برای پذیرش پیشنهاد براساس  -۱ تبصره

 کارگروه تخصصی است.در صورت شکایت پیشنهاد دهنده با کمیته و 
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 اعالم مردود اجرایی، امکانات وجود عدم علت به پیشنهاد که صورتی در -۲تبصره 

 قابل مجدداً نشود، اجرایی ثبت، تاریخ از دو سال پس تا حداکثر که شرایطی در گردد،

 است. بررسی و طرح

 فرآیند ثبت، بررسی، ارزیابی و اجرای پیشنهاد (۱۳ماده 

 توسط دبیرخانه  آنهانحوه ارسال  پیشنهادها وهای زمینهرسانی در خصوص اطالع .1

 توسط دبیرخانه جهت دریافت پیشنهاد و مؤسسه های وزارتفراخوان اولویت .۲

 یشنهادها نظام پالکترونیکی  توسط کارکنان از طریق سامانه پیشنهادثبت و ارسال  .3

  کمیته کشوری از سوی دبیرخانهبه پیشنهاد دهنده  پیام تقدیر ارسال .4

توسط دبیرخانه کمیته کشوری و در صورت  پیشنهادشکلی و چارچوب ارائه بررسی  .5

 جهت اصالح به پیشنهاددهنده ارجاع  ،نقصوجود 

 قابل طرح توسط دبیرخانه کمیته کشوریاعالم مردودیت پیشنهادهای غیر .۶

از طرف دبیرخانه کمیته کشوری به  قبول از نظر شکلیارجاع پیشنهادهای قابل  .۷

 های تخصصی جهت بررسی، تائید یا عدم تائید پیشنهادکارگروه

هارنظر فنی دهی پیشنهاد و اظتخصصی و تکمیل فرم امتیازبررسی پیشنهاد در کارگروه  .8

 در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن و یا اعالم نواقص 

 ربصورت نیاز به توضیحات تکمیلی بناارجاع مجدد پیشنهاد به پیشنهاددهنده، در  .9

 کارگروه تخصصییا تشخیص دبیرخانه کمیته کشوری و 

 15طی ثر حداکیرخانه کمیته کشوری ارسال نتیجه بررسی کارگروه تخصصی به دب .11

 پس از دریافت پیشنهاد با ارائه دالیل مستند روز کاری
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رف از طدرخواست کتبی  ،جهت بررسی پیشنهاد بیشتر در صورت نیاز به زمان -تبصره

 شود.می اعالم دبیرخانه  بهکارگروه تخصصی دبیر 

اعالم امتیاز و مراتب تائید یا عدم تائید پیشنهاد به پیشنهاددهنده با ذکر دالیل توسط  .11

 دبیرخانه کمیته کشوری 

الم نظر در بررسی و اعابالغ پیشنهاد پذیرفته شده به کارگروه تخصصی ذیربط جهت  .1۲

  ی پیشنهاداجراخصوص امکان 

شنهاد و پی پیشنهادبررسی و اعالم نظر کارگروه تخصصی در خصوص امکان اجرای  .13

  فراخوان و مجری مناسب

 نهادجهت اجرای پیش از طرف دبیرخانه کمیته کشوریانتخاب مجری انجام فراخوان و  .14

دریافت گزارش اجرای پیشنهاد توسط عقد قرارداد یا تفاهم نامه یا صدور ابالغ  .15

 دبیرخانه کمیته کشوری

 ارائه فراخوان برای انتخاب مجری  .1۶

 فرآیند انتخاب مجری پیشنهاد (۱۴ماده 

در صورتی که پیشنهاد ارائه شده مورد پذیرش قرارگیرد و شرایط اجرا را از نظر کارگروه 

ز میان تواند مجری مناسب را به ترتیب اکارگروه تخصصی می ،تخصصی کسب کرده باشد

 :های زیر انتخاب کندگروهافراد یا 

 فرد پیشنهاد دهنده 

  تگاه مدیر دسیا کارشناس و 

 به کارشناس ذیصالح سپاریبرون 
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 فرآیند بررسی مجدد پیشنهادهای رد شده (۱۵ماده 

 ارائه با تواندمی هندهدپیشنهاد گردد، مردود اعالم شده مطرح پیشنهاد که صورتی در

 تراضاع ابالغ، تاریخ از ماه یک ظرف حداکثر و مرتبه یک تا کافی مدارک و مستندات

 پیشنهاد هک صورتی در گردد. بررسی مجدداً تا نماید اعالم دبیرخانه به سامانه طریق از را خود

 دوباره باشد داشته را مجدد بررسی و مدارک تکمیلی قابلیت مستندات براساس مطروحه

  گردد.می مطرح تخصصی کارگروه جلسه در

پس  نهادهاپیشمی تواند از مؤسسات وابسته نیز ارائه گردد. این پیشنهادهای ملی  -۱ تبصره

کارگروه  یه ازدییأتو بدنبال اخذ ، شکلی کمیته قرار گرفته بررسیثبت در سامانه، مورد از 

 گردد.اعالم می پیشنهاددهندهنتیجه به  مربوطه،تخصصی حوزه 

که پیشنهاددهنده پس از فاصله زمانی تعیین شده، توضیحات تکمیلی  در صورتی -۲ تبصره

-ه ارسال نکند، دبیرخانه کمیته کشوری و کارگروه تخصصی میپیشنهاد خود را به دبیرخان

 تواند پیشنهاد را مردود اعالم نماید.
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 گذاری پیشنهادارزش: فصل چهارم
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 ( امتیازدهی پیشنهادها:۱۶ ماده

 شود: پیشنهاد براساس جدول امتیازدهی زیر محاسبه می امتیاز هر

 های مؤثر بر پیشنهادهامؤلفه امتیازدهی -1 جدول

 لفهؤم ردیف
 حداقل و

 حداکثر امتیاز

امتیاز 

 نهایی

 مطابقت داشتن پیشنهاد با اهداف و راهبردهای   .1

 وزارتخانه
11-1 

 

  1-11 تشریح مناسب پیشنهاد  .۲

  1-15 نوآوری در پیشنهاد  .3

افزایش کیفیت خدمات ستادی  :بر اثرگذاری  .4

 عملیاتی  و
5-1 

 

 1-5 کاهش هزینه 

 1-5 افزایش رضایت شهروندان

 1-5 بهبود شرایط کار 

 1-5 افزایش سطح مهارت کارکنان 

ها، ها، راهکارها، تکنیکدارا بودن مهارت  .5

 های مدیریتیروش ابزارها و
۲1-1 

 

  1-۲1 قابلیت اجرا در پیشنهاد  .۶

  ۱۱۱  مجموع امتیاز 
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 بندی پیشنهاد پذیرفته شده رتبه -۲ جدول

 رتبه امتیاز بدست آمده ردیف

 1درجه  امتیاز 111تا   81از   .1

 ۲درجه  امتیاز ۷9تا  ۶1از   .۲

 3درجه  امتیاز 59تا  41از   .3

 )مردود( 4در جه  امتیاز 41زیر   .4

 هاتعیین برترین (۱۹ ماده

 .دگردتعیین میبرتر براساس فرم امتیازدهی زیر پیشنهاد  :برتر الف( پیشنهاد

 فرم امتیازدهی پیشنهاد برتر -3 جدول

 توضیح لفهؤم ردیف
سقف 

 امتیاز

 حداکثر

 یازامت

 گذاری پیشنهادگستره اثر 1

 11 واحد

 ۲1 دستگاه 31

 31 ملی

 رتبه پیشنهاد ۲

 11 3درجه 

 ۲1 ۲درجه  31

 31 1درجه 

 ۲1 ۲1 اجرایی شدن پیشنهاد 3

 پیشنهادمشارکت  4
 11 فردی

۲1 
 ۲1 تیمی

 ۱۱۱ امتیاز نهایی
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 .گرددیم تعیین زیر امتیازدهی فرم براساسبرتر  پیشنهاددهنده :برتر ب( پیشنهاددهنده

 فرم امتیازدهی پیشنهاددهنده برتر  -4 جدول

 تعداد مولفه ردیف
سقف 

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز

 شده ارائه پیشنهاد تعداد 1

 11 3تا  1

51 
 ۲1 ۶تا  4

 31 11تا  8

 51 11بیش از 

 دهش پیشنهاد پذیرفته تعداد ۲

 11 3تا  1

51 
 ۲1 ۶تا  4

 31 9تا  ۷

 51 11بیش از 

3 
تعداد مشارکت در ارائه 

 پیشنهاد

 ۶ 3تا  1

۲1 
 1۲ ۶تا  4

 18 9تا  ۷

 ۲1 11بیش از 

 اجرا شده تعداد پیشنهاد 4

1 11 

81 

۲ ۲1 

3 31 

 41 ۶تا  4

 81 11تا ۷

 ۲۱۱ امتیاز نهایی
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 نظام ملکردع ارزیابی مدل از مکتسبه امتیاز اساس بر برتر مؤسسه انتخاب :برترج( مؤسسه 

 .پذیردمی صورت دبیرخانه توسط پیشنهاد

 

  

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

    

 

 

 

نتايج كليدي 

 عملكرد

امتياز( ۱۴۰)  

 پيشنهادهامعيارهاي ارزيابي نظام  -1شکل 

 امتياز(   ۳۵) آموزش و توان افزايي

ازي و سفرهنگ ،تبليغاتبازاريابي، 

 (امتياز ۳۵) رسانياطالع

 
 امتياز( ۴۵سازماندهي)

 مديريت سيستم اطالعاتي 

 امتياز(  ۴۰)

 امتياز( ۳۵انگيزش )

 رهبري

 امتياز( ۵۵)

 فرآيندها

 امتياز( ۱۱۵)

 نتايج توانمند سازها
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 ( پاداش دهی۱۸ماده 

 الف( پاداش پیشنهادهای پذیرفته شده:

حداقل پاداش قابل پرداخت به پیشنهادهای پذیرفته شده به شرح ذیل توسط دبیرخانه کمیته 

 شود:محاسبه می کشوری

 = پاداش امتیاز پیشنهاد*پیشنهاددر ضریب مشارکت *اثرگذاری پیشنهاد ةگستر ×)ریال( 11۰111

گردد. سقف امتیاز تعیین می 1۶امتیاز پیشنهاد بر اساس جدول امتیازدهی ذکر شده در ماده 

 است. 111هر پیشنهاد برابر 

ضریب مشارکت در پیشنهاد و ضریب گستره اثرگذاری پیشنهاد براساس جداول زیر تعیین 

 ضریب مشارکت -5جدول  گردد:می

 مشارکت در پیشنهادضریب   پیشنهاد

 5/1 یفرد

 1 گروهی
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 گذاری پیشنهاداثر( ضریب گستره ۶جدول 

 ضریب سطح پیشنهاد  سطح پیشنهاد
 ۱ واحد

 ۳ دستگاه

 ۵ ملی

تواند یم دبیرخانه کمیته کشوری میزان پاداش پیشنهادهای پذیرفته شده توسط -۱ تبصره

منافع مالی قابل کسب از اجرای پیشنهاد در ها و جوییاز صرفهدرصدی 5تا معادل حداکثر 

 ساله افزایش یابد.  یک دوره یک

 شخیصت توسط دبیرخانه کمیته کشوری بنابه شده پذیرفته پیشنهادهای پاداش -۲ بصرهت

-روش تبصور تواندمی، پرداختنقدی قابل  پاداش حداقل بر عالوه دستگاه مقام باالترین

 شود: انجام برابر قوانین و مقررات غیرنقدی زیر  های

 لحاظ شدن امتیاز در ارزیابی عملکرد کارکنان تقدیرنامه و 

 دستگاهدهنده بعنوان کارمند نمونه معرفی پیشنهاد 

 فرهنگی-سیاحتی -زیارتی سفرهایاردوها و  به اعزام 

 و جوایز اهدای هدایا 

 های ویژه معرفی برای دریافت وام 

 ویژه هایالعادهفوق اعطای 

 اعالم وهیگر بصورت پیشنهاددهندگان سوی از که پیشنهادهایی امتیاز و پاداش -۳ تبصره

 شد. خواهد پرداخت هاآن از یک هر به بصورت یکسان گردد،
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 شاخص ،دستگاه موظف است بطور هماهنگ در ارزشیابی عملکرد کارکنان -۴تبصره 

سانی منابع انمدیریت مشارکت افراد را مورد لحاظ قرار دهد و در صورت تغییر به اداره کل 

 ابالغ نماید.

 پاداش خدمات کارشناسی اعضای کمیته کشوری، کارگروه تخصصی و دبیرخانه   ب(

ی مذکور را هااز آنجایی که اعضاءکمیته کشوری، کارگروه تخصصی و دبیرخانه، فعالیت

دهند، ساالنه فرم تعیین پاداش بر مبنای نتایج های شغلی خویش انجام میبر فعالیتعالوه 

 گردد:طبق فرمول ذیل محاسبه می هاممیزی دبیرخانه کشوری نظام پیشنهاد

 پاداش ارزیاب  = )ریال( 51111*درصد پاسخگویی*تعداد پیشنهادهای بررسی شده 

فرمول محاسبه درصد پاسخگویی: 
تعداد پیشنهاد بررسی شده هر ارزیاب

تعداد پیشنهادهای دریافت شده توسط ارزیاب
 

 آن و براساس تهیه دبیرخانه توسط ، ساالنهپیشنهادها نظام عملکرد گزارش -۵ تبصره

و با تایید رئیس کمیته  تعیینکمیته کشوری  کارگروه تخصصی توسط دبیر اعضای پاداش

 گردد.کشوری پرداخت می

کمیته کشوری و مسئول ی میزان پاداش دبیران کارگروه تخصصی، اعضا -۶ تبصره

 .باشدبیش از مقدار محاسبه شده پاداش خدمات کارشناسی اعضاء می درصد۲5دبیرخانه 
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 پاداش خدمات مجری پیشنهاد  پ(

وب زیر و براساس چارچتعیین فرمول ذیل محاسبه،  طبقبر مجریکارکارشناسی  ةالزحمحق

دد                   گرمیپرداخت 
( امتياز پيشنهاد∗𝟑)

 𝟏𝟎𝟎
∗  مبلغ پيشنهاد

 ردد. گپاداش اجرا نیز به وی تعلق می ،دهنده، خود مجری پیشنهاد باشدپیشنهاد اگر .1

ند، کالزحمه دریافت میحق ،پیمانکاری که در قالب قرارداد، بابت اجرای پیشنهاد .۲

 گیرد. تعلق نمیبه وی پاداش مجری 

یید آن توسط واحد/دستگاهی که أپاداش مجری بعد از اتمام فرایند اجرا و ت -۹هتبصر

 پیشنهاد در آنجا اجرا شده قابل پرداخت است.

پاداش پیشنهادهای اجرا شده ) پاداش مجری( بصورت روش غیر نقدی طبق   -۸تبصره

توسط دبیرخانه کمیته کشوری بنا به تشخیص باالترین مقام دستگاه برابر  18ماده  ۲تبصره 

 شود.قوانین و مقررات انجام 

 ( ارزیابی عملکردکارگروه تخصصی و دبیرخانه ۱۷ماده 

در  های زیرشاخص ،تخصصی های دبیرخانه و کارگروهجهت پایش و نظارت بر عملکرد 

 شود.نظر گرفته می
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 کمیته و کارگروه تخصصی شاخص ارزیابی عملکرد دبیر -۷جدول 

حداکثر  نحوه محاسبه شاخص ردیف

 امتیاز

امتیاز 

 نهایی

 سرانه پیشنهاد 1
عداد کل ت تقسیم بردریافتی  تعداد پیشنهاد

 111کارکنان* 
15  

 مشارکت کارکنانجلب  ۲
عداد ت تقسیم برتعداد افراد پیشنهاددهنده 

 41کل پرسنل*
41  

 بررسی به موقع 3

تعداد پیشنهادهای بررسی شده در زمان 

تعداد پیشنهادهای ارجاع  تقسیم برمقرر 

 11شده به کارگروه*

15  

4 

نظارت بر اجرا یا انجام 

الزم برای اجرای  اقدامات

  پیشنهاد

 تقسیم برتعداد پیشنهادهای اجرا شده 

 11*ستکه قابل اجرا تعداد پیشنهادهای
11  

 سرانه پیشنهاد پذیرفته شده 5
 م برتقسیتعداد پیشنهاد پذیرفته شده 

 111* پیشنهاد دریافت شده
11  

 های فرهنگی آموزشی برنامه ۶
برگزاری دوره یا جلسه آموزشی و 

 ملبرابر دستورالع طوفان فکری نشست
11  

  ۱۱۱ جمع امتیاز

هیه و تانجام و گزارش آن نظارت توسط دبیرخانه کمیته کشوری پایش و این  -۱ تبصره

وری گیری به کمیته کشو در نهایت جهت تصمیم ،حوزه تخصصی ارشد مدیرنماینده و به 

 شود.ارائه می

دبیرخانه کمیته کشوری  محاسبه های مستند ها براساس گزارشامتیاز شاخص -۲ تبصره

  شود.می
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 دهندهمالکیت معنوی پیشنهاد ( ۲۱ ماده

گذاری آنها پیشنهادها و کد سامانهدر ثبت الکترونیک پیشنهاد  قابلیتنظام پیشنهادها با  

 و اریتکر هایقابلیت جستجوی پیشنهاد،  مصوب وزارت و مؤسسه براساس درخت دانش

 باشد.دارد و حافظ حقوق مالکیت معنوی پیشنهاددهنده میرا پیگیری نتیجه پیشنهاد 

ای تخصصی ه، برای ارزیابی کارگروهپیشنهادحفظ مالکیت معنوی، متن  به منظور -تبصره

 شود.میارائه ارسال  بدون نام

  ( تامین مالی۲۱ ماده

ز، و جوای هاهای طراحی و اجرا، پاداششامل تمام هزینه نظام پیشنهادهااعتبارات الزم برای 

 باشد. رسانی، فرهنگ سازی و آموزشی میهای اطالعفعالیت

شورای عالی اداری، بودجه  15/1۲/۷9ط مورخ  431/1مصوبه شماره  4به استناد بند  (1-۲1

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها از محل اعتبارات بودجه جاری، اعتبارات خارج از شمول، 

پیشنهادها و سایر منابع با استفاده از اختیارات دستگاه و های ناشی از نظام جوییمحل صرفه

 مین خواهد شد.أدر چارچوب مقررات ت

مبنی بر تکلیف ( قانون مدیریت خدمات کشوری ۲1نامه اجرایی ماده )ینطبق آی( ۲-۲1

تصویبنامه  5 ماده ۲و  1های اجرایی برای جلب مشارکت کارکنان که در تبصره دستگاه

تمام  نیز مورد تأکید قرار گرفته، هیأت وزیران 14/11/1389 مورخ 4۲۲1/4419۶ شماره

ی معین ردیفاعتبار الزم را در های اجرایی مکلفند در تنظیم بودجه سالیانه خود، دستگاه

 برای نظام پیشنهادها در نظر بگیرند.
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-آن، دستورالعملباشد و از تاریخ تصویب میتبصره  ۲1ماده و  ۲1 این دستورالعمل شامل

 گردد.میهای قبلی مربوط به نظام پیشنهادها لغو 
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 پروپوزال اجرای پیشنهادهای تایید شده

 عنوان پیشنهاد: .1

 خالصه پیشنهاد: .۲

 اهمیت و بیان مساله: )تبیین دالیل علمی و قانونی( .3

 های قبلی: روش سوابق و شیوه .4

 هدف کلی: .5

 اهداف اختصاصی  .۶

 :اهداف کاربردی  .۷

 تاریخ ثبت پیشنهاد : .8

 تاریخ تایید پیشنهاد: .9

 مشخصات پیشنهاد دهنده و همکاران وی: .11

 نوع همکاری سمت محل کار نام و نام خانوادگی ردیف

     

     

 روش اجرا  .11

عنوان 

 فعالیت

فرد/گروه 

 مسئول

 (ماه)زمانبندی 
1 ۲ 3 4 5 ۶ ۷ 8 9 11 11 1۲ 

              

              

            واحد سازمانی -دستگاهی -ملی محدوده اجرای پیشنهاد:  .1۲
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 ذینفعان اجرای پیشنهاد )به ترتیب اولویت(:  .13

 تیم اجرا کننده و مسئول اجرا )جدول اعضای تیم اجرایی(: .14

 نوع همکاری سمت محل کار نام و نام خانوادگی ردیف

     

     

   منابع الزم .15

 محل تامین اعتبار .1۶

 آیا اجرای پیشنهاد نیاز به پایلوت دارد؟  .1۷

 زمان شروع اجرا )پایلوت/پیاده سازی کامل( .18

 زمان خاتمه اجرا )پایلوت/پیاده سازی کامل( .19

 جدول بودجه بندی: .۲1

 عنوان پیشنهاد:
شرح  ردیف

 فعالیت

زمان 

 اجرا 

مسوول 

 اجرا

منابع مورد نیاز  بودجه مکان اجرا 

 فنی( )انسانی،

 نحوه پایش

        

 نحوه پایش  .۲1

 نحوه ارزشیابی  .۲۲

 نتایج حاصل از اجرا  )گزارش پس از اجرا(  .۲3

الزم است کلیه مکاتبات، مستندات و گزارشات اداری و رسمی مربوط به پروژه  تذکر:

 ضمیمه گردد.


