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  دستورالعمل 

  پيشنهادهاپذيرش و بررسي  نظاماجراي 

  وزارت جهاد كشاورزيدر  



 ٢

  
  

  : : : :     مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
ــه       ــصوبه  ب ــتناد م ــماره  اس ــورخ.430/13     ش ــورايعالي15/12/79    ط    م ــشنامه  اداري    ش ــماره  و بخ     ش

         مـشاركت  مـشاركت  مـشاركت  مـشاركت     اهميـت اهميـت اهميـت اهميـت   و و و و     ضـرورت  ضـرورت  ضـرورت  ضـرورت      بـه  بـه  بـه  بـه     با توجه با توجه با توجه با توجه  كشور و    ريزي   و برنامه    مديريت     سازمان   24/10/81      مورخ    19594/1900

،   كـشاورزي   در بخـش  اثربخـشي   و  كـارآيي  و بمنظـور ارتقـاء سـطح           گيـري گيـري گيـري گيـري     تصميمتصميمتصميمتصميم در  در  در  در      مؤثر آنان  مؤثر آنان  مؤثر آنان  مؤثر آنان      نقش  نقش  نقش  نقش      و ايفاي   و ايفاي   و ايفاي   و ايفاي      كاركنانكاركنانكاركنانكاركنان

   .  است  رسيده  اداري  تحول شوراي   تصويب  و به  تدوين»  پيشنهادات  و بررسي  پذيرش نظام«  دستورالعمل
    
    

    هدف   : 1     ماده

 و   جهاد كـشاورزي     در وزارت    خدمات   و كيفي   اء كمي  ارتق   پيشنهادات   و بررسي    پذيرش   نظام   از اجراي   هدف      
   .باشد  مي  كشاورزي  در بخش  وري نهايتاً ارتقاء بهره

    

        مشي خط: 2     ماده

     در كاركنان  انگيزه  و افزايش  و تفكر جمعي  كار گروهي  ايجاد فرهنگ ـ1

     سازنده  پيشنهادهاي  ارائه  از طريق  مشاركت  به  فراگير كاركنان  تشويق ـ2

     كاركنان  ارزشيابي  و نظام  پيشنهادات  نظام  بين  منطقي  ارتباط ـ ايجاد3

    

       كا ر   سازمان: 3     ماده

   مـذكور، كميـسيون      بخـشنامه    موضـوع    پيشنهادات   و بررسي    پذيرش   نظام   اجرايي  دستورالعمل) 2( بند    طبق      
 زيـر نظـر       پيـشنهادات    نظـام    و كميتـه     جهـاد كـشاورزي      وزارت   اداري   تحـول   نظر شـوراي   زير     پيشنهادات  نظام

 اسـتانها    جهـاد كـشاورزي    سـازمان   و همچنـين   وابسته  و شركتهاي    سازمانها، مؤسسات    اداري   تحول  كميسيون
  . شود  مي تشكيل

   زيـر نظـر      پيـشنهادات    نظـام   هـاي    كميته  وزارت   ستادي   در حوزه   تر نظام    مناسب   بمنظور پيشبرد هر چه    ::::1111        تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
  . شود  مي  تشكيل  پيشنهادات  نظام                 كميسيون

  .  آراء اعضاء معتبر خواهد بود ها با اكثريت  و كميته  كميسيون  تصميمات::::2222        تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
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 كميسيون نظام پيشنهادات
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  اقتصادي

 كميته ها مي توانند بر حسب ضرورت كار گروه تخصصي داشته باشند
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      ستادي     در حوزه  پيشنهادات  نظام هاي  و كميته  اعضاء كميسيون  ـ تركيب4    ماده
        

    پيشنهادات  نظام  اعضاء كميسيون تركيب)  الف
   يسيون كم       رئيس                   و امور مجلس  انساني  منابع  توسعه ـــ معاون
                عضو كميسيون              و امور اقتصادي  ريزي  برنامه ـــ معاون
                عضو كميسيون                                  برداري  بهره  و نظام  ترويج ـــ معاون
   سيون       دبير و عضو كمي                                اداري  و تحول  مركز نوسازي ـــ رئيس

        عضو كميسيون) مورد حسب( باشد   مي  واحد مطرح  آن  به  مربوط  پيشنهادات  كه  واحدي  مسئول  مقام باالترينـــ 

     پيـشنهادات    نظـام    و سياسـتگذاري     اجرايي  هاي   مشي   خط  ، تعيين    كميسيون  اي   وظيفه   ماهيت   اينكه   نظر به  ::::1111        تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
     ارائـه   در مـورد پيـشنهادات   گيري  و تصميم  بررسي  صرفاً در جلسات   ا حضور عضو پنجم   باشد لذ                  مي

  . خواهد بود  الزامي                شده

  .باشد  مي  اداري  و تحول  در مركز نوسازي  كميسيون  دبيرخانه::::2222        تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
  

  ها  معاونت  در حوزه  پيشنهادات  نظام  اعضاء كميته تركيب)  ب
    كميته      رئيس                     وزير اونـــ مع

        اعضاء كميته                ذيربط  معاونت  حوزه  كل ـــ مديران
         دبيركميته              ذيربط  معاونت  بهبود حوزه ـــ عضو شبكه

     معاونـت  وران از مشا باشد، يكي  آنها فرد مي  سرپرستي  تحت   تعداد واحدهاي    كه   هايي   معاونت   در حوزه  ::::1111        تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
  . خواهد شد  اعضاء اضافه  تركيب  به  مربوطه  معاون  انتخاب                 به

  .باشد   مي  ذيربط  معاونت  در حوزه  كميته  دبيرخانه::::2222        تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
  

    مستقل  واحدهاي  پيشنهادات  نظام  اعضاء كميته تركيب)  ج
   ميته ك     رئيس                   دفتر وزارتي ـــ مدير كل
       اعضاء كميته                  مستقل  واحدهاي  كل ـــ مديران

        دبير كميته                 بهبود دفتر وزارتي ـــ عضو شبكه

  .باشد  مي  در دفتر وزارتي  كميته  دبيرخانه::::    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
  

   ي استان  و سازمانهاي  وابسته  سازمانها و شركتهاي  پيشنهادات  نظام  اعضاء كميته تركيب) د
ــب ــه  تركي ــضاء كميت ــاي  اع ــسته  و شــركتهاي  در ســازمانها، مؤســسات  تخصــصي ه ــازمان  واب     و س
   مذكور تعيين    كميسيون   رئيس   و تصويب    اداري   تحول   پيشنهاد دبير كميسيون     استانها بر اساس    جهاد كشاورزي 

  .شود مي
  
  

    تـشكيل   بـه   نـسبت  تواننـد بنـابر ضـرورت    ها مي استان  جهاد كشاورزي  در سازمان   تخصصي   هاي   كميته  : : : :    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
ــه ــاي كميت ــي ه ــدهاي  فرع ــربط  در واح ــديريت (   ذي ــشاورزي  م ــاد ك ــتان  جه ــدام)   شهرس ــد اق ــه الزم.  نماين      ب



 ٥

   محـدوده    بـه    مربـوط   باشـند كـه      مـي   ، پيـشنهادهايي     فرعـي   هـاي    در كميتـه     طـرح    قابل   پيشنهادهاي   است  توضيح
 پيـشنهادها در     ، ايـن     فرعـي    كميتـه    باالتر از سطح     پيشنهادهاي   در صورت   معذالك.  هستند   كميته   همان  جغرافيايي

  .  قرار خواهد گرفت  مورد ارزيابي  پيشنهادات  نظام  باالتر يا كميسيون  سطوح  تخصصي هاي كميته
  

    :     پيشنهادات  نظام  كميسيون  وظايف شرح: 5  اده    م   

  .  اجرايي هاي  مشي  خط  و تعيين ريسياستگذا ـ 1
  .  پيشنهادات  نظام  بهبود راهبري  براي  الزم هاي  دستورالعمل  و اصالح تصويب ـ 2
  .  مربوط  ضوابط  مطابق  آن  بر اجراي  و نظارت  پيشنهادات  نظام  ساليانه  برنامه تدوين ـ 3
  .  رجوع  و ارباب ان از كاركن  پيشنهادگيري  براي  الزم ايجاد آمادگي ـ 4
  .  آموزشي هاي  دوره  با برگزاري  در كاركنان  و رشد خالقيت  شكوفايي  به  و كمك بستر سازي ـ 5
  .  است ها خارج  كميته  اختيارات  از حوزه  كه  در مورد پيشنهادهايي گيري  و تصميم بررسي ـ 6
  .  پيشنهادات  بهترين  براي  جوايز ويژه تعيين ـ 7
  .ها   در كميته  از يكبار رسيدگي  پس  پيشنهاد دهندگان  شكايات  به سيدگير ـ 8
  .  وزارت  در سطح  پيشنهادات  نظام هاي  بر عملكرد كميته نظارت ـ 9

  .  پيشنهادات  نظام  به  مربوط  طرحهاي  و مجريان  مشاوران  و تائيد صالحيت  بررسي ـ10
  

   :            پيشنهادات  نظام كميسيون   دبيرخانه  وظايف شرح: 6  ماده    

  . پيشنهادها  نظام  صورتجلسات  و تنظيم  و تهيه  كميسيون  جلسات  ـ برگزاري1
  .  اداري  تحول  شوراي  به ها و ارائه  پيشنهادها از كميته  نظام  عملكرد اجراي  گزارش  ـ دريافت2
  .  اداري  تحول  شوراي هادها به پيشن  نظام  اجرايي  نتايج  و اعالم  بندي  ـ جمع3
  .  جلسه  تشكيل  از اعضاء جهت  پيشنهادها و دعوت  نظام  تخصصي  كميسيون  دستور جلسات  ـ تهيه4
 شـعار در    و نصب ، انتشارات ها، بازديدها، تبليغات  همايش برگزاري:   از قبيل  مناسب  فرهنگي  فعاليتهاي  ـ اجراي 5

  .  ديد كاركنان معرض
  .  تصويب  جهت  كميسيون  به  آن ها و ارائه  كميته  پيشنهادها با هماهنگي  نظام  ساليانه  سياستهاي  و تدوين  تهيه ـ6
   منظـور رفـع    بـه   الزم  راهكارهاي  از عملكرد آنها و ارائه  اطالع ها جهت  كميته  صورتجلسات  و بررسي  ـ مطالعه 7

  .  احتمالي نواقص
   نظـام  هـاي   و تـشكل   ملـي  هاي  در همايش  پيشنهادها و شركت  نظام مند به  عالقه  سازمانهاي با ساير  ـ همكاري 8

  .  و پيشبرد نظام  توسعه پيشنهادها در جهت
   پيشنهادها و تشكيل  نظام  ساير سازمانها در زمينه  و دستاوردهاي  و تجربيات  و ماخذ علمي  منابع  ـ گردآوري 9

  .  خصوص ن در اي  اطالعاتي بانك
،  ، شـعار، اخبـار، مقالـه     پيـشنهاددهندگان   بـا بهتـرين    آمار، مـصاحبه   پيشنهادها حاوي  نظام  ـ انتشار خبرنامه 10

  .  عمومي  روابط  پيشنهادها با همكاري  نظام  در زمينه  و خارجي  داخلي دستاوردهاي
  . پيشنهادها  نظام  كميسيون  به  آن  و ارائه ه و مصاحب  پرسشنامه  توزيع  از طريق  از كاركنان  ـ نظر سنجي11
  .  كميسيون  رئيس  از طرف  ساير امور محوله  ـ انجام12
  

    :                پيشنهادات  نظام هاي  كميته  وظايف شرح: 7  ماده    
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  . آنها  در رد يا قبول گيري  و تصميم  واصله  پيشنهادات بررسي  ـ1
  .    ريال000/000/1   تا سقف  پيشنهاد دهندگان اداش پ  و پرداخت تعيين  ـ2
   .  اجرا  براي  شده  تصويب  پيشنهادات ابالغ  ـ3
  .  پيشنهاد دهندگان  شكايات  به رسيدگي  ـ4
   تعيـين   جهـت   پيـشنهادات   نظـام   كميـسيون   بـه   آنان  و معرفي  پيشنهاد دهندگان  طرحها، بهترين  بهترين تعيين  ـ 5

  . ژهجوايز وي
بـذر  . (  ضـرورت   بر حسب  پاداش  ويژه  شرايط  پيشنهاد و تعيين  ارائه  براي اي  توصيه  بصورت  موضوع اعالم  ـ 6

  ).پيشنهاد
  .  پيشنهادات  نظام  كميسيون  به  پيشنهادات  نظام  ساليانه پيشنهاد برنامه  ـ7
  . پيشنهادها  بهبود كيفيت  در جهت تالش  ـ8
  . پيشنهادها  اجراي  ـ منفعت  هزينه رد و تعيين، برآو بررسي  ـ9

   بـه    نـواقص    رفـع    پيـشنهاد جهـت      و عـودت    ها، ارشـادات     از رد پيشنهاد با راهنمايي      ها موظفند قبل     كميته :1111        تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
شنهاد  پي   شدن   اجرايي   امكان   عدم   پيشنهاد نمايند و در صورت       شدن   اجرايي   به   المقدور كمك    حتي  پيشنهاد دهنده 

  . نمايند  توجيه  پيشنهاد دهنده  براي اي  جلسه  را طي مراتب

 از   خـارج  كارشناسـان  (  مربوطـه   را با حضور كارشـناس   شده  كارشناسي ها موظفند پيشنهادهاي    كميته ::::2222        تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
  . نمايند بررسي) باشند  مي اعضاء كميته

   اختيار گرديده    تفويض   اداره   و رئيس   ، مدير كل     معاون  نها به  آ   و اجراي    اختيار تصويب    كه  پيشنهادهايي ::::3333        تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
   يـا دبيـران    دبيرخانـه    پيشنهاد از طريق     صورت  گردد در غير اين      مي   نيز تعيين    مربوطه   آنها اجرا و پاداش     توسط
  . خواهد شد پيگيري

  

  :  پيشنهادات  نظام هاي  كميته  دبيرخانه  وظايف شرح: 8  ماده   

  .  پيشنهاددهندگان  رسيد به  ارائه  در مقابل  پيشنهاد از كاركنان دريافت ـ 1
  . نياز  آنها در صورت  پيشنهادهاي  و تكميل  اصالح  در جهت  پيشنهاد دهندگان  ـ راهنمايي2
  .  نوبت  بر اساس  در كميته  پيشنهادها و طرح  ـ تنظيم3
  . اد دهندگان پيشنه  پيشنهادها به  بررسي  نتايج  ـ اعالم4
  .  نهايي  اتخاذ تصميم  جهت  كميسيون  به  كميته  با امضاء رئيس  مصوب  پيشنهادهاي  ـ ارجاع5
   .  اعضاء كميته  الزحمه  پاداشها و حق  پرداخت  و پيگيري  ـ ابالغ6
  .  جلسه  تشكيل  از اعضاء جهت  و دعوت  كميته  دستور جلسات  ـ تهيه7
  .  و اعضاء كميته  و اخذ امضاء از رئيس  كميته  صورتجلسات  ـ تنظيم8
  .  و اطالعاتي  آماري  فرمها، دفاتر و منابع  و تنظيم  ـ تهيه9

   اطـالع   جهـت   رسيده  پيشنهادهاي  قرار دادن مندان  عالقه  و در دسترس  پيشنهاد دهندگان  سوابق  و حفظ  ـ ثبت 10
  .ها  با ايده و آشنايي

   مـديران   پيشنهادها و تجريبـات   نظام  علمي  منابع  خالصه  و بررسي  كتابخواني  ماهانه هاي  همايش  ـ برگزاري 11
  .  ادارات  و رؤساي  كل  وزير، مديران  معاونين  براي  و جهان  ايران موفق

   .  كميته  رئيس  از طرف  ساير امور محوله  ـ انجام12
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    پيشنهاد تعريف: 9  ماده   

 يـا     موجـود را بهبـود بخـشيده         اجرا بتواند وضعيت     در صورت    كه   داوطلبانه   است  ا نظري  ي  پيشنهاد ايده 
  . نمايد  را حل مشكلي

 و در     و يـا امـور عمـومي         كـشاورزي    بخـش    تخصـصي   هاي   زمينه  تواند در تمامي     مي   شده   پيشنهاد ارائه   : : : :    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
  . باشد جهاد كشاورزي   وزارت هاي ها و فعاليت  نظام  و اصالح  بهسازي جهت

  

    قبول  غيرقابل پيشنهادات: 10  ماده  

  . باشد  شده  همانند آنها قبالً ارائه  كه  تكراري  ـ پيشنهادهاي1
  . ندارد  را همراه  مشكل  و راهكار رفع  پرداخته  ذكر مشكل  تنها به  كه  ـ پيشنهادهايي2
  . قرار دارد  يا مديريت  در دستور كار كميته  آن  مشابه  دريافت  در زمان  كه  ـ پيشنهادهايي3
  

   پيشنهاد ارزيابي: 11  ماده  

          تحويـل   ذيـربط   كميته  دبيرخانه  به پيشنهاد دهندگان /   پيشنهاد دهنده توسط)   يا گروهي فردي( پيشنهاد   ـ برگه 1
  .شود مي       
  .نمايد  مي  ارائه  دبيرخانه پيشنهاد را به   گروه  نماينده  گروهي  ـ در پيشنهادات1 ـ 1      

  .شود  مي  گذاري  و شماره  ثبت  در دفتر مربوطه  وصول  تاريخ  ترتيب  به  ـ پيشنهادات2
     اعالم  پيشنهاد دهندگان  يا نماينده  پيشنهاد دهنده به)   ثبت  و تاريخ با ذكر شماره ( اي  نامه  پيشنهاد طي  ـ وصول 3

  پيـشنهاد     نوبـت   و بـه   وقـت   در اسرع شود كه  مي   داده   اطالع   آنان   تشكر به    ضمن   وصول  و در اعالم  شود    مي      
     اطـالع   پيـشنهاد دهنـدگان   ضـمناً بـه  .  خواهد شد    گرفته   تماس   با ايشان    لزوم   و در صورت     شده  آنها ارزيابي       
   پيـشنهاد     نمايند و منتظر نتيجه      ارائه   كميته   دبيرخانه  توانند به   ي دارند م    پيشنهاد جديدي   شود چنانچه    مي  داده      
   هـر    جديـد پيـشنهاد نيـز بـراي      بـرگ  ، يـك   وصـول   اعـالم   با نامـه   منظور همراه    همين  به. ( خود نباشند   قبلي       
  ).شود  مي  ارسال پيشنهاد دهنده       

   قـرار   اوليـه   مورد بررسـي   كميته  در دبيرخانه  شده  ثبت  و تاريخ ه شمار ، بر اساس  از وصول  پس  ـ پيشنهادات 4
  .شوند  مي  بندي طبقه)   يا كيفي كمي (  موضوع  بر حسب  عمومي  شرايط  داشتن گيرد و در صورت مي      
  .شود  مي يل تكم  پيشنهاد دهندگان  يا نماينده  با پيشنهاد دهنده  تماس  از طريق  جزئي  ـ نواقص1 ـ  4     
     ابـالغ   پيـشنهاد دهنـدگان    بـه   بـا ذكـر داليـل    اي  نامـه  شـود طـي    رد مي  مرحله  در اين  كه  ـ پيشنهادهايي 2 ـ  4     

  .گردد مي                  
  .گيرد  قرار مي  و ارزيابي  مورد بررسي  كميته  در جلسات  شده  ـ پيشنهاد ارائه5

  آيـد تـا بمنظـور      مـي   بعمل  دعوت  پيشنهاد دهندگان  يا نماينده  از پيشنهاد دهنده ت ضرور  ـ در صورت 1 ـ   5      
  . نمايد  شركت  كميته  از جلسات  در يكي  شده  پيشنهاد ارائه  بيشتر در خصوص  توضيحات اداي                  

  ،   است  ضروري  آنان  بعدي هاي  و مشاركت  كاركنان  نظر و عالقه  جلب  لحاظ  به  پيشنهادات  در ارزيابي  ـ تسريع 6
     تعيين   حداكثر دو ماه     آن   درباره   نهايي   تا تصميم    كميته   به   ارائه   پيشنهاد از تاريخ     ارزيابي   مدت   طول  بنابراين      
  .شود مي      
ــه  ـ در مــواقعي  1 ـ   6       ــه  بررســي  ك ــشنهاد ب ــشتري  زمــان  مــدت  پي ــاز دارد،   بي ــب ني ــل  مرات ــا ذكــر دالي      ب

  .شود  مي  داده  اطالع  پيشنهاد دهندگان نماينده /   پيشنهاد دهنده  به  ذيربط  كميته دبيرخانه   توسط                 
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   منظور   همين  به  كه هايي  برگه  پيشنهاد را روي  خود درباره  ارزيابي  و گزارش  كرده  پيشنهاد را بررسي  ـ كميته 7
   /   پيـشنهاددهنده   پـاداش   اسـاس   و بـر ايـن      نمـوده   مـنعكس ) 3 يـا    2   شـماره   هـاي   فـرم  (  اسـت    شـده   طراحي       

  .نمايد  مي  را تعيين پيشنهاددهندگان       
  

  :باشند   مي  توجه  قابل  ذيل  هر پيشنهاد نكات در ارزيابي
          غيرمـادي  هـاي   جنبـه   و نيـز داراي  گيـري   انـدازه   و قابل دي ما هاي  جنبه  داراي  پيشنهادات  ـ از آنجا كه 1 ـ  7       

  . خواهد شد  انجام  متفاوت  در دو جدول  پيشنهادات  ارزيابي باشند، بنابراين                    مي
  .دهد  مي  جلسه  تشكيل  شده  ارائه  پيشنهادات  و ارزيابي  رسيدگي  روز يكبار جهت15 هر   كميته ـ8
  .رسد  اعضاء مي  اطالع  دبير به  توسط  جلسات  تشكيل  ـ تاريخ1 ـ 8     

  و   امتيـاز   تائيـد پيـشنهاد، ميـزان    شود و در صـورت   مي  گذاشته  بحث  به  در جلسه  شده  ـ پيشنهاد ارائه 2 ـ  8     
  .شود  مي  هر پيشنهاد تعيين  به  مربوط                  پاداش

   روز بمنظـور اظهـار نظـر    15   زمـاني   فرجـه  گيـرد بـا تعيـين     مـورد تائيـد قـرار مـي      كـه  ادهايي ـ پيشنه 3 ـ  8     
  .گردد  مي  ارسال  ذيربط  واحد يا واحدهاي  به  آن  اجرايي  قابليت                 درخصوص

   گـزارش   را طـي     نتيجـه   و   اظهـار نظـر نمـوده        شده   تعيين   زمان   موظفند در مدت     ذيربط   واحد يا واحدهاي    : : : :    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
     تائيد پيشنهاد تلقـي   منزله  به  شده  تعيين  واحدها در مهلت  پاسخ   نمايند، عدم    ارسال   كميته   به   مشروحي                

  .شود                مي
    ضـمن   كميتـه  يرخانـه  دب گيـرد از طريـق    مورد تائيد قـرار نمـي    مرحله  در اين  كه  از پيشنهاداتي  ـ آندسته 4 ـ 8     

  بـا ذكـر    )   پيـشنهادات    در نظام    مشاركت   دليل  به ( پيشنهاد دهندگان  /                   تقدير و تشكر از پيشنهاد دهنده     
  .شود  مي  ابالغ  آنان  رد پيشنهاد به                  داليل

  
  
  

   پيشنهاد  معيارهاي- 12  ماده

  : پيشنهاد   بودن  ـ كامل1
   و مـستندات   مـدارك   نمودن  كاملتر پيشنهادها و ارائه     هرچه   ارائه   به   كاركنان   منظور تشويق    معيار به   اين

   در ارائـه   كـاري  شود تا از دوباره      مي   باعث   آن   به   اهميت  همچنين.   است   شده  در نظر گرفته  .....  و     يا تحقيقي   علمي
،   اطالعـات   ميـزان   معيـار براسـاس   امتياز اين .  شود   جلوگيري   دبيرخانه   پيشنهاد توسط    پذيرش  پيشنهاد و يا عدم   

   و همـراه     گرديـده    تهيـه    پيشنهاد دهنـده     توسط   استناد كه    و قابل    علمي   و محاسبات   ، مدارك   ، مستندات   توضيحات
  .گردد   مي شود، تعيين  مي پيشنهاد ارائه

  

   :  واحد سازماني مكانات و ا  شرايط  به  اجرا با توجه  ـ قابليت2
   واحـد سـازماني    و نيازهـاي  ، امكانـات     ، شـرايط     آن   پيشنهاد بيشتر باشد و در طرح        اجراي   قابليت  هرچه

 بيـشتر     و مطالعـه     توجـه    دهنـده   تـر دارد و نـشان        عملـي    باشد، پيشنهاد جنبـه      شده   بيشتر در نظر گرفته     مربوطه
 را    معيار ، كاركنان     اين  همچنين. باشد     مي   مربوطه   واحد سازماني    و آينده    فعلي   وضعيت   به   نسبت  پيشنهاد دهنده 

  .نمايد   مي تر تشويق  عملي  پيشنهادهاي  ارائه به
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   :  و نوآوري  ـ ابتكار، خالقيت3
   را بـه  ركنـان ، كا  جهـت  شود و از اين  مي  امتياز قائل  ابتكار كاركنان    قوه  ، نوآوري    خالقيت   معيار براي   اين

   مهمترين. نمايد  مي  ترغيب  سازماني  اهداف  تحقق  آنها درجهت  بيشتر از تفكر و خالقيت  هرچه استفاده
   سازمان   براي   پيشنهاد اجرايي    به   فرد پيشنهاد دهنده     منحصر به    ايده  تبديل:  از     معيار عبارتست    اين   تعيين  عوامل

 از   در خـارج   مـشابه   از طرحهاي  و يا اخذ ايده     سازمان   براي   پيشنهاد اجرايي    به  و تبديل    علمي   از منابع   ، اخذ ايده  
  .باشد  مي  پيشنهاد اجرايي  به  و تبديل وزارت

  

   :  كاركنان  رضايت  سطح  ـ افزايش4
   در ايـن   كـه  ايي پيـشنهاده  بنـابراين .   اسـت   مطـرح    متبـوع    وزارت   براي   مهم   عامل   يك   عنوان   معيار به   اين

  .شوند  برخوردار مي  باشند، از امتياز متناسب  داشته راستا بتوانند تأثير مثبت

  : از   معيار عبارتست  در اين  عوامل مهمترين

  . آنها   براي  و ايجاد انگيزش  كاركنان  روحيه ، افزايش  كار كاركنان بهبود شرايط
  

   پيشنهاد  بر اجراي نظارت: 13  ماده   

   واحـد يـا واحـدهاي        اجـرا بـه      براي   پيشنهادات   نظام  هاي   كميته   دبيرخانه   توسط   شده   پذيرفته  پيشنهادات
   را پيگيري  مورد انتظار، موضوع    اجرا و اخذ نتايج      از چگونگي   گردد و بطور مستمر بمنظور اطالع        مي   ابالغ  ذيربط

  .نمايند مي
  
  

   اسب من ايجاد بستر فرهنگي: 14  ماده  

  باشـد لـيكن      مـي    نظـام    اسـتقرار ايـن      از ضروريات    پيشنهادات   و بررسي    پذيرش   از نظام    كاركنان  آگاهي
 باور كنند   كه  نحوي  به  كاركنان  در يكايك ، پشتكار و جديت     ايجاد عالقه    از قبيل    مسائلي   به   نظام   اين   كامل  موفقيت

  . دارد  دارند نيز بستگي  مسئوليت  جهاد كشاورزي  وزارت  وري  و بهره در ارتقاء خدمات
   تلقـي   را جـدي   ندهنـد و آن   از خـود نـشان    مـشاركت   بـه  اي   عالقـه    نظام   در بدو استقرار اين      كاركنان   است  ممكن

  ت صـور    به   سازي   شود و فرهنگ     تشريح   شفاف   صورت   به   آنان   براي   پيشنهادات   نظام   است  ننمايند لذا ضروري  
 از   يكـي    شوند، بنابراين    مطلع   خوبي   به   پيشنهادات   در نظام    مشاركت   از مزاياي    كاركنان   شود تا كليه     انجام  مداوم

   از طريـق   نظـام   آنها با اين  و آشنا نمودن    كاركنان   و مستمر به     موقع   به   رساني   اطالع   كميسيون   دبيرخانه  وظايف
  .باشد  زير مي روشهاي

  

   :  رساني  اطالع  ـ روشهاي الف
   بسزايي  توانند نقش   باشند، مي    مي   با كاركنان    مستقيماً در تماس     آنكه   دليل   به   پايه   مديران   ويژه   به  مديران

 كننـد لـذا       پيـشنهاد تـشويق      ارائـه    را بـه     ايفـا نماينـد و كاركنـان         پيشنهادات   و بررسي    پذيرش   نظام  در شناسايي 
  . نمايد  زير ترغيب  طرق  واحدها را به  و مسئولين  مديران بايست  مي شنهادات پي كميسيون

  . قرار گيرد  در اختيار مديران  وقت  در اسرع  ذيربط هاي ها و دستورالعمل ، بخشنامه  ـ مصوبات1
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     نتـايج  و  پيـشنهادات   و بررسـي   پـذيرش   اسـتقرار نظـام    و گفتگـو در خـصوص    بحث  مستمر جلسات  ـ برپايي 2
  .  مديران  جهت  از آن       حاصل

   .  و كاركنان  مديران  جهت  پيشنهادات  با نظام  مرتبط  ـ آموزشي  علمي ها و سمينارهاي  كنفرانس  ـ برپايي3
  

  :  تبليغي  ـ روشهاي ب
     رؤيـت   قابـل  هـاي   در محل  و نصب  پيشنهادات  و بررسي  پذيرش  نظام  در خصوص  تبليغاتي  پوسترهاي  ـ تهيه 1

  .        كاركنان
   در  ، درج  جهــاد كــشاورزي  وزارت  اينترنتــي  در ســايت  پيــشنهادات  كميــسيون  بــه  مربــوط  مــصوبات  ـ درج  2

  ... و   اعالنات  و يا تابلوهاي  داخلي ها و نشريات        خبرنامه
   در   آنـان   بـه   و اهـداء جـوايز ويـژه     در هر سـال  زيده ممتاز و برگ  يا پيشنهاد دهندگان  پيشنهاد دهنده  ـ انتخاب 3

  ... و   جهاد كشاورزي ، هفته  شهيد رجايي  نظير جشنواره  مختلف هاي        مراسم
     يـا موضـوعات    با موضـوع   پيشنهاد در ارتباط  بهترين  ارائه  واحدها و افراد در راستاي  بين  مسابقه  ـ برگزاري 4

  .  جوايز ارزنده  بيني شود با پيش  مي  اعالم  كميسيون سط تو  كه        خاص

  . باشد  پيشنهادها همراه  بهبود كيفيت  در جهت  پيشنهاد دهندگان  با هدايت  مذكور بايستي  مراحل  كليه : : : :    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
  

    و جايزه  اعطاء پاداش نحوه: 15  ماده

)   امتيـاز دهـي    جـداول   طبق  با امتياز مكتسبه تناسبم(گيرد     قرار مي    مورد تائيد نهايي     كه   پيشنهادهايي  به
  .گيرد  مي  تعلق  يا پاداش جايزه

  .گيرد  مي  صورت  كميته  صرفاً با تصويب  ريال000/000/1 تا ميزان     پاداش  ـ پرداخت1
  .ودش  اعطاء مي  آنان  به  دبير كميته ، توسط  از تصويب  پس  پيشنهاد دهندگان  و جايزه  ـ پاداش2
   وزارت  خـدمات   در ارائـه  اي  مالحظـه   قابـل   و كيفـي   كمـي   تغييـرات   منجـر بـه    چنانچـه   شـده   ارائه  ـ پيشنهادات 3

     جهاد كـشاورزي   و سازمان  وابسته   و شركتهاي   ، سازمانها، مؤسسات     ستادي   از حوزه    اعم   جهاد كشاورزي      
     ويـژه    از جـايزه     دريـافتي    بر پاداش    و عالوه    شده   پيشنهاد برتر شناخته    شود بعنوان )   يا محلي   ملي(استانها         
  . برخوردار خواهد شد  پيشنهادات  نظام  كميسيون  تصويب براساس       

  ،   ارتقـاء مـسير شـغلي     و طرح  كاركنان  ساليانه  ارزشيابي  در طرح  شده  بيني  پيش  امتيازات  ارتباط  به  ـ با توجه 4
     ارتقـاء مـسير شـغلي        و همچنـين     ساليانه   امتياز ارزشيابي    مذكور در تعيين     در نظام    كاركنان   فعال  مشاركت       

  .باشد  مؤثر مي آنان       
  

  : پاداشها سقف: 16  ماده  

  . خواهد بود    ريال000/000/20 هر پيشنهاد     براي  پرداخت  قابل  پاداش حداكثر مبلغ
  

 از رد پيـشنهادها در    حاصـل   و دلـسردي   اثـرات   كـاهش   پيشنهاد و براي  ارائه  به  كاركنان نظور ترغيب  بم  : : : :    تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
 حـداكثر تـا        جنـسي  ، هـر نفـر پـاداش     ولـو غيـر اجرايـي     قبـول   قابـل   پيـشنهادهاي   اولين   به   نظام   اجراي   اول  سال
  .گيرد  مي  تعلق    ريال000/200
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  :  و كمي  كيفي  پيشنهادهاي  براي  غيرنقدي پاداشهاي  انواع: 17  ماده   
   موافقـت  در صـورت  (  نقـدي   پاداشـهاي   يـا بجـاي    نقدي  از پاداشهاي  يا قسمتي  نقدي   بر پاداشهاي   عالوه
  رنقـدي  غي  پاداشهاي  از انواع  بيشتر يكي    ايجاد انگيزش   توانند براي    پيشنهادها مي    نظام  هاي  ، كميته ) پيشنهاد دهنده 

  : دهند زير را اختصاص
  .  كتبي هاي  تشويق ــ اعمال

  .  تشويقي ــ مرخصي
  .  و خانوادگي  فردي بصورت )   و سياحتي زيارتي (  و خارجي  داخلي  سفرهاي  به ــ اعزام

  .  خانگي ــ اهداء لوازم
   .  و مذهبي  علمي ــ اهداء كتابهاي
   . وزشي آم  و كاست  ويديويي ــ اهداء نوارهاي

   .  و تفريحي  آموزشي  ارودهاي  به  كاركنان  فرزندان ــ اعزام
  

  :ها توصيه: 18  ماده   

   خـود  توانند پيشنهادات مي....  و   كاركنان ، خانواده  برداران ، بهره  رجوع  ارباب  از قبيل  وزارتخانه  ذينفعان  ـ كليه 1
  . كنند  ارائه ل دستورالعم  اين  ضوابط  به  را با توجه      

   ديگـر    باشـد و كمتـر در مـورد ادارات     پيشنهاد دهنـده   ذيربط  كار واحد سازماني  به  ـ پيشنهادها عمدتاً مربوط 2
  . شود پيشنهاد داده       

  گردد با فـرد يـا     مي  نمايد، توصيه  ديگر پيشنهاد ارائه خواهد در مورد ادارات  مي  پيشنهاد دهنده  ـ در صورتيكه 3
     آن   گروهـي    المقـدور بـصورت      دهند و حتي     پيشنهاد را اجرا نمايند پيشنهاد ارائه        اداره   بايد در آن     كه  افرادي      
  .پيشنهاد را اجرا نمايند      

     و تـوان   بـوده   آن  اجـراي   خود داوطلـب   نمايد كه  را ارائه  بيشتر پيشنهادهايي شود پيشنهاد دهنده  مي  ـ توصيه 4
   پيـشنهاد     گروهـي    صورت   را دارد به     آن   اجراي   توان   كه   با كسي    باشد در غير اينصورت      را داشته    آن  اجراي      

  . نمايد را ارائه      
  

  ساير موارد: 19  ماده  

     تـصويبنامه  ع موضو  اداري  تحول  برنامه  به  مربوط  اعتبارات  از محل  شده  پذيرفته  پيشنهادات  و پاداش  ـ جايزه 1

  .شود  مي  پرداخت  وزيران  هيات25/1/82         مورخه  28426ت    /776          شماره
   و   وابـسته   و شـركتهاي  سـازمانها، مؤسـسات  ( هـا    از كميتـه   هريـك   بـه   شـده   ارائه  پيشنهادات  دامنه  ـ چنانچه 2

  .شود  مي  بررسي  پيشنهادات  نظام  در كميسيون د مراتب باش  ملي در سطح )   استاني  سازمانهاي        همچنين
     لـزوم  شـود تـا در مواقـع     مـي   نگهـداري   كميتـه   در دبيرخانـه   نحـو مقتـضي   به...  و  ، اسناد، گزارشات  ـ مدارك 3

  . امكانپذير باشد  آساني  به  آن  به       دسترسي
  .شود  و منتشر مي  شده  گردآوري اي  در مجموعه يانه سال  صورت  به  شده  پذيرفته  پيشنهادات  ـ موضوع4
   را از   پيـشنهادات   و بررسـي   پـذيرش   عملكـرد نظـام    گزارش  هر سال  در پايان  تخصصي  كميسيون  ـ دبيرخانه 5

  .نمايد مي   ارائه  ذيربط  و ساير مراجع  اداري  تحول  شوراي  و به  تدوين  بندي  از جمع  و پس ها دريافت       كميته
  :باشد  مي  موارد ذيل  شامل  در گزارش  مندرج  ـ اطالعات1 ـ 5     

   . سازماني    واحد  تفكيك  به  پيشنهادات  و بررسي  پذيرش  در نظام  كننده  شركت       ـــ تعداد و درصد كاركنان
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  .  شده  ارائه       ـــ تعداد پيشنهادات
  .  شده  پذيرفته ت      ـــ تعداد و درصد پيشنهادا

  .  اجرا شده       ـــ تعداد و درصد پيشنهادات
  .  پيشنهادات  مورد انتظار از استقرار نظام  نتايج       ـــ درصد تحقق

  .  پيشنهاد دهندگان  به  پرداختي  جوايز و پاداش       ـــ ميزان
  .  شده فته پذير  پيشنهادات  از اجراي  حاصله  جويي  صرفه       ـــ ميزان

     را بـه   آنـان   الزحمـه   حـق  توانـد پيـشنهاد پرداخـت     مي  اعضاء كميته  زحمات ها بمنظور جبران  كميته  ـ دبيرخانه 6
  . نمايد  ارائه  پيشنهادات  نظام        كميسيون

   و ميـسيون  ك  حضور اعـضاء در جلـسات    افراد و يا هر ساعت  كار كارشناسي  هر نفر ساعت  الزحمه  حق ـ  ـ  ـ  ـ     تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
  . ارشد خواهد بود  كارشناس  التحقيق  حق  ساعت  يك ها معادل                كميته

   فرآينـد    روي  و محـسوس   غيرمستقيم  اما بصورت  نبوده  با كار وزارتخانه  مستقيم   پيشنهاد در رابطه     چنانچه - 7
  .  است  بررسي مذكور قابل باشد پيشنهاد   بهبود داشته  وزارتخانه  كاري        يا نتايج

   پيـشنهاد جديـد     باشـد، پيـشنهاد مـذكور بعنـوان      قبلي  شده  ارائه  پيشنهادهاي  كننده  تكميل  پيشنهادي  ـ چنانچه 8
  .  قرار خواهد گرفت  و مورد بررسي  شده        پذيرفته

  . شـود    ارائـه    شـده    بينـي    پـيش   ل دسـتورالعم    در ايـن     كـه    و از طريقـي      مخصوص   پيشنهادها بايد در فرمهاي    - 9

   براساس   در آن    تغيير و اصالح     و هرگونه    گرديده   تنظيم   تبصره 16 و     ماده 20 در     دستورالعمل  اين     :20  ماده    
  . خواهد بود  اداري  تحول  شوراي  و تصويب  پيشنهادات  نظام  كميسيون پيشنهاد دبيرخانه
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    اطالعيه

   21607/020      شـماره    نامـه    طي   پيشنهادات   و بررسي    پذيرش   استقرار نظام    دستورالعمل   اينكه  نظر به 

   فـرم    تمايل   در صورت    لذا خواهشمند است    ده گردي   ابالغ     وزير محترم جهاد كشاورزي      3/12/84    مورخ

   مـشاركت   امر شايـسته   و در اين تدرياف ،    مربوطه   پيشنهادات   نظام   كميته   پيشنهاد را از دبيرخانه     ارائه

  . فرمائيد 

    .  هستيم اتان  ارزنده  پيشنهادات  دريافت  شما ، آماده  براي  موفقيت  آرزوي ضمن      

    
    

    پيشنهادات  نظام  كميسيون نهدبيرخا
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        درج مي شوددرج مي شوددرج مي شوددرج مي شود...  ...  ...  ...  در اين قسمت عنوان فعاليت، طرح و  در اين قسمت عنوان فعاليت، طرح و  در اين قسمت عنوان فعاليت، طرح و  در اين قسمت عنوان فعاليت، طرح و          ....اين قسمت توسط دبيرخانه كميته تكميل مي شوداين قسمت توسط دبيرخانه كميته تكميل مي شوداين قسمت توسط دبيرخانه كميته تكميل مي شوداين قسمت توسط دبيرخانه كميته تكميل مي شود

  :شماره

  :تاريخ

  :موضوع پيشنهاد

حات الزم در خصوص وضعيت فعلي پيشنهاد تشريح  حات الزم در خصوص وضعيت فعلي پيشنهاد تشريح  حات الزم در خصوص وضعيت فعلي پيشنهاد تشريح  حات الزم در خصوص وضعيت فعلي پيشنهاد تشريح  در اين قمست توضي   در اين قمست توضي   در اين قمست توضي   در اين قمست توضي   

        ....مي گرددمي گرددمي گرددمي گردد

در اين قسمت توضيحات الزم در خصوص تغييراتي كه مورد نظـر       در اين قسمت توضيحات الزم در خصوص تغييراتي كه مورد نظـر       در اين قسمت توضيحات الزم در خصوص تغييراتي كه مورد نظـر       در اين قسمت توضيحات الزم در خصوص تغييراتي كه مورد نظـر       

        ....است به صورت واضح و با ذكر جزئيات درج مي شوداست به صورت واضح و با ذكر جزئيات درج مي شوداست به صورت واضح و با ذكر جزئيات درج مي شوداست به صورت واضح و با ذكر جزئيات درج مي شود

        ::::موجود    وضع

    

    داشـتن     صـورت     در ( ( ( (پيـشنهاد     اجـراي     هزينه    برآورد

        ))))هزينه

        
    

        ::::پيشنهادي    وضع

        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    دهندگان    پيشنهاد    يا    هدهند    پيشنهاد    مشخصات

  نام و نام خانوادگي  رديف
مقطع و رشته 

  تحصيلي
  امضاء  تلفن تماس  واحد سازماني  عنوان پست سازماني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 برگه پيشنهاد
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  ويسي ن ، پارچه  تابلو، ديوار نويسي  جهت  پيشنهادات  نظام هاي  از پيام اي نمونه

  ) همايشها  برگزاري خصوصاً در زمان(

    
  .  است)  ص... ( ا  رسول ، سنت  از مردم  و پيشنهادگيري  شور و مشورت*
  )  ص (  اكرم رسول.   است  عبادت  بهتر از هفتاد سال  فكر كردن  ساعت  يك*
  )  ع (  علي حضرت.  خت را خواهد شنا  كند موارد خطا و اشتباه  استقبال  گوناگون  از نظرات  هر كس*
  .   هر روز بهتر از ديروز است  پيشنهادها تحقق  نظام*
  .   است  انساني  نيروي  پيشنهادها توسعه  نظام  اصلي  هدف*
  .   است  بروز آن  در هنگام ، ثبت  انديشه  يك  حفظ  براي  و زمان  روش  بهترين*
  .   كاركنان  نهفته  و بروز استعدادهاي ظهور  جهت  است  مناسبي  پيشنهادها فرصت  نظام*
  .   است  تازه هاي  افكار و ايده  بروز و شكوفايي  پيشنهادها عامل  نظام*
  .   است  كهنه  الگوهاي  وكنار گذاشتن  شكني  سنت  مستلزم  و نوآوري  خالقيت*
  .   است  نشيني  گوشه  در سر، همتاي  خوب  انديشه  كردن  زنداني*
  . شود  مي  برتر شناخته  سازمانهاي هاي  از شاخص  مسئله  حل گروههاي   داشتن*
  . آورد  مي  سازمان  متن  به  نشيني  را از حاشيه  پيشنهادها كاركنان  نظام*
  .   است  سازمان  مسائل  به  نسبت  كافي  اطالعات  گروهها، داشتن  موفقيت  مهم  از شروط*
     افـراد در تمـامي       يـادگيري    قادر باشد از قابليتها، تعهـد و ظرفيـت           كند كه    برتري  تواند ادعاي    مي   تنها سازماني  *

  .  نمايد  برداري  بهره  نحو احسن  به  سازماني سطوح    
            متعهـد    آن  دارنـد در اجـراي       مـشاركت    سـازماني   هـاي   ها و فعاليت     و برنامه    اهداف  گيري   در شكل    كه   كاركناني *
  . هند بودخوا   
   نكننـد،    منـدي   و رضـايت   شـادي  ، اگـر افـراد احـساس        اسـت    كاركنان   سازمانها، شاد كردن     رمز موفقيت    اولين *

  .  دارد  كاركنان  مندي  در رضايت  مؤثري  پيشنهادها نقش نظام.  باشد  داشته تواند بقا و دوام  نمي سازمان    
  .   برتر است ازمانهاي س هاي  پيشنهادها از شاخص  وجود نظام*
  .   است  سازمان  مشكالت  حل  براي  با مديريت  كاركنان  فكري  پيشنهادها مشاركت  نظام*
  . گيرد  كار مي  را به  كاركنان  همه  آفرينندگي  كه  است  پيشنهادها آن  نظام  بزرگ  و سودمندي  ارزش*
  . دارد  مي پاس   را در سازمان  انساني  پيشنهادها ارزشهاي  نظام*
   قـرار   سـازمان  كننـد مـورد پـذيرش     مـي   احـساس  سازد، زيرا كاركنـان   را نيرومند مي     پيشنهادها انگيزش    نظام *
  .  درگيرند  آن اند و در كارهاي  گرفته   
  .   متعدد است  نظرات ، داشتن  نظر خوب  يك  داشتن  راه  بهترين*
     اسـتفاده  گيـري   در تصميم تري تر و دقيق    جامع   از اطالعات   كند كه   قادر مي  را    ، مديريت    كاركنان   فكري   مشاركت *
  . نمايد 
 و    كار و نيـز توسـعه        در محيط    دو طرفه    ارتباط   نوع   يك   برقراري   براي   با ارزش    فرصتي   كاركنان   پيشنهادهاي *

  .   است  كاركنان  فردي  مهارتهاي افزايش
  .   موثر سازمانها است  در اداره  انگيزشي  نوين هاي شيوه از   پيشنهادها يكي  نظام*
  .   است  پويا و هميشگي  دو جانبه اي ، رابطه  شونده  و اداره  كننده  اداره  بين  پيشنهادها رابطه  در نظام*
  .   امروز است هاي  و چالش  شرايط  به  منطقي  پيشنهادها، پاسخي  نظام*
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  .   يكديگر است  به  و وابستگي  از استقالل يا  پيشنهادها آميزه  نظام*
  .  گيريم  مي  را بر عهده  بودن  و فعال ، تاثير گذاردن  كردن  انتخاب  و مسئوليت  پيشنهادها ما حق  نظام  با پذيرش*
  .  نمايد  هماهنگ  با تحوالت  بيشتري  خود را با سرعت سازد كه  را توانمند مي  پيشنهادها سازمان  نظام*
  . كند  مي  هدايت  سازندگي  درخت  تشنه  ريشه  را بسوي  و همدلي  پربار همفكري هاي  پيشنهادها قطره  نظام*
  .   خود را بيابي  واقعي ، تا منزلت ، پيشنهاد بده  بينديش*
  .   شنواست  و نوازشگر گوشهاي  تيزبين  پيشنهادها، حمايتگر چشمان  نظام*
  .   بلند است  آرمانهاي  به  رسيدن حيح ص  پيشهادها، راه  نظام*
   خواهـد    را عطـرآگين   محـيط   از مـدتي   شـود پـس    نگهداري  خوب  چنانچه  كه   است   گلي   پيشنهادها همچون    نظام *
  . نمود   
    شـمار   بـه    سـازماني    دستگاه   در خور تعويض    هاي   قطعه  و نه ) موتور (  اصلي   گردونه   چون   كاركنان   كه   هنگامي *

  . كند  مي  كار فوران  درست  اجراي  و تعهد به ، كيفيت ، آفرينندگي  انگيزش آيند، آنگاه    
  .   است  و كاركنان  مديران  آرمانهاي  مشترك  پيشنهادها، فصل  نظام*
  .   است  و كار جمعي  تفكر آگاهانه ، ثمره  وري  بهره*
    آموزگــار هــستند و هــم  افــراد هــم  در آن  كــه  آموزشــگر اســت  پيــشنهادها، اجتمــاعي  نظــام  داراي  ســازمان*
   .  گيرنده  آموزش   

    
   ::::    توضيحتوضيحتوضيحتوضيح

در   از شـعارها     برخـي    نـصب    بـه    مذكور نـسبت     بروشور از شعارهاي     تهيه  ها موظفند ضمن     كميته  دبيرخانه      
   . نمايند  اقدام  ديد كاركنان معرض

    
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
    

   : پيشنهاد قرار گيرد تواند مبناي  مي  كه  از محورهايي اي نمونه

    : : : :     عمومي عمومي عمومي عمومي    محورهايمحورهايمحورهايمحورهاي

     رجوع  ارباب  رضايت ــ افزايش
     كاركنان  كاري  انگيزه ــ افزايش

   ) كايزن( كار   انجام ــ بهبود روشهاي
     خدمات ــ بهبود كيفيت

    ها  نامه ها و آئين ، دستورالعملها، بخشنامه ، مقررات قوانين  ــ اصالح
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     در وقت  جويي  امور و صرفه  در جريان  تسريع  جهت  اداري ــ بهبود روشهاي
   .  ريزي  و برنامه ، هماهنگي  و نظارت ، ارزيابي گيري  تصميم هاي  سيستم  كردن ــ بهينه

     اداري  ملزومات  مصرف ــ كاهش
     زيست  محيط  از آلودگي جلوگيريــ 

     و ايمني  بهداشت ــ افزايش
     وزارتخانه  پوشش  تحت  و جامعه  رجوع  ارباب  به  خدمات ــ افزايش
   ...) و   انرژي از قبيل(ها   هزينه ــ كاهش

   ،  ، سـاختمان     وزارتخانـه   ، بودجـه     انـساني   نيـروي . (  موجود در وزارتخانه     بالقوه  هاي   از ظرفيت    مطلوب  ــ استفاده 
   ...) و  جهيزاتت    

     خصوصي  بخش  به  وزارتخانه  از وظايف  بخشي ــ واگذاري
   .  و دراز مدت  مدت ، كوتاه  خرد و كالن  ريزي  برنامه  كردن ــ بهينه

   .  و توسعه  تحقيق  و راهكارها در بخش  اجرايي ــ بهبود ساختار و نظام
     انساني  و منابع  مديريت ــ توسعه

   .  كشاورزي  و محصوالت  و خدمات  و خارجي  بازار داخلي  سهم  در توسعه ــ ايجاد تحول
    .  اداري  و تحول  نوسازي  به  مربوط هاي ــ ايجاد بهبود در برنامه
    نيـروي    و بهـسازي    ي، نگهدار    كار، جذب    انجام   و بهبود فرآيندها و روشهاي       سازماندهي  ــ ايجاد بهبود در نحوه    

   .  در وزارتخانه انساني    
   .  متبوع  وزارت  طرحهاي  بر اجراي  عالي ــ ايجاد بهبود در نظارت

   .  غيردولتي  بخش به...  و  ، خدماتي ، اجتماعي  اقتصادي هاي  تصدي ــ ايجاد بهبود در واگذاري
   .  در وزارتخانه  انساني  نيروي زيع و تو  ساختار، تركيب  سازي ــ ايجاد بهبود در بهينه

   .  كاركنان  ارزشيابي هاي ــ ايجاد بهبود در برنامه
   . كشور  جاري  و مقررات ها با قوانين ها و پرداخت  دريافت  و انطباق  مالي ــ ايجاد بهبود در نظارت
   .  وزارتخانه  ساالنه  بودجه  و تنظيم ــ ايجاد بهبود در تهيه

   .  كاركنان  امور پرسنلي  به  استانها در ارتباط  جهاد كشاورزي  با سازمان بود در همكاريــ ايجاد به
   سـاختمانها و امـالك    و واگـذاري   و اجـاره   خريـد و فـروش    در خـصوص   و نظـارت  ــ ايجاد بهبـود در ارزيـابي    

   . وزارتخانه     
   .  وزارتخانه  اداري هاي و فضا  از اماكن  بهينه  استفاده ــ ايجاد بهبود در نحوه
    و   اداري   و سـاير ملزومـات       يدكي  ، لوازم    آالت  ، ماشين    تجهيزات   و توزيع   ، نگهداري    تامين  ــ ايجاد بهبود در جهت    

   .  وزارتخانه  تابعه  واحدهاي  بين مصرفي    
   . آنها واده و خان  وزارتخانه  كاركنان  به  رفاهي  خدمات  كليه ــ ايجاد بهبود در ارائه

   .  جهاد كشاورزي  وزارت  اداري  تخلفات  به  رسيدگي هاي  هيئت  بر فعاليت ــ ايجاد بهبود در نظارت
    

   ::::     اختصاصي اختصاصي اختصاصي اختصاصي    محورهايمحورهايمحورهايمحورهاي

     و صنايع    عشايري   و مناطق    روستايي  ، توسعه    كشاورزي   بخش  ، راهبردها و سياستهاي     ــ ايجاد بهبود در اهداف    

  .  كشور  توسعه  و برنامه  وزارتخانه  وظايف  در چارچوب ورزي و كشا روستايي     

  .   كشاورزي  بخش هاي  گذاري  سرمايه  و تشويق  و جذب  بازار سرمايه ــ ايجاد بهبود در ساماندهي

  .   كشاورزي  در بخش  ايجاد اشتغال  در خصوص  الزم ــ ايجاد بهبود در دستورالعملهاي

   و  ، تاسيـسات  ، توليدات  از توليد كنندگان  بمنظور حمايت اي  و بيمه   حمايتي  ها و روشهاي  ــ ايجاد بهبود در سياست    

  .   كشاورزي  بخش  و تبديلي  روستايي صنايع     
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  .   ابريشم  و كرم  طيور، زنبورعسل  توليدات  مصرف  سازي ــ بهبود فرهنگ

  .   ژن  بانك  و تشكيل  بومي  دامهاي كي ژنتي  از تنوع  حفاظت  براي  ملي هاي ــ بهبود برنامه

  .  كشور  در سطح  دام  اصالح هاي  طرحها و پروژه ــ بهبود در اجراي

     دام  و جايگاه  تغذيه  به  مربوط هاي  و دستورالعمل ــ بهبود در ضوابط

  .   دام  و جايگاه  تغذيه  در زمينه  و آموزشي  تحقيقاتي ــ بهبود نيازهاي

  .   دام  و تاسيسات  تجهيزات  و جايگاه  خوراك  آزمايشگاهي  و روشهاي  تغذيه استانداردهايــ بهبود 

     ارزيـابي   در خصوص  و اتخاذ تدابير الزم    سازي   و زمينه    امور دام    در زيربخش    توسعه  هاي  ــ بهبود در شاخص   

  .  مستمر آنها و سنجش     

  .   و دامپروري  دامداري هاي  نظام  موجود در زمينه ات و مقرر  قوانين هاي  ــ بهبود نارسايي 

     ايـن    و تقويـت    ، سـاماندهي     توسـعه    جهـت    امـور دام     با زيربخش    مرتبط   غيردولتي   با تشكلهاي   ــ بهبود ارتباطات  

  . تشكلها     

  .   امور دام  بخش در زير  و بلند مدت  مدت  كوتاه هاي  برنامه ــ بهبود در سياستها و راهبردها در قالب

   طيـور، زنبـور       و بهبـود توليـدات       پـرورش    بـه    مربوط   و بلند مدت     مدت   كوتاه  هاي  ها و برنامه     مشي  ــ بهبود خط  

  .   ابريشم  و كرم عسل    

     طيور، زنبور عـسل   توليدات  و تقاضاي  موثر بر عرضه  بازار و مديريت  تنظيم  هاي  ــ بهبود در سياستها و برنامه     

  .   ابريشم و كرم     

     سياسـتهاي   در قالـب   خـوراكي   و قارچهـاي   ، دارويـي     زينتـي    و گياهـان     توليد گـل     مشي  ــ بهبود سياستها و خط    

  .  وزارتخانه    

  .   خوراكي  و قارچهاي ، دارويي  زينتي  و گياهان  توليد گل  و افزايش  ضايعات ــ كاهش

   و  ، دارويـي   زينتـي   و گياهـان   در مـورد توليـد گـل       مكانيزاسـيون    و توسـعه    ربنـايي  امـور زي    هاي  ــ بهبود برنامه  

  .  كشور  مختلف  مناطق  شرايط  به  با توجه  خوراكي قارچهاي    

     و قارچهـاي     دارويـي    اسـتاندارد گياهـان      در تعيـين     صـنعتي    اسـتاندارد و تحقيقـات       با مؤسسه   ــ بهبود همكاري  

  .  خوراكي    

  .   برداران  بهره  مطلوب  و سازماندهي  باغداران هاي  تشكل  و توسعه  تقويت ــ بهبود حمايتها در جهت

  .   و باغداران  گلكاران  به اي  بيمه ــ بهبود خدمات

  . باشد  مي  در ارتباط  با وزارتخانه  نوعي  به  كه  با ساير سازمانها، نهادها و واحدهايي ــ بهبود همكاري

  .  و بيماريها  آفات  در زمينه  پسته  باغهاي  و مشكالت  مسائل هاي بهبود بررسيــ 

  .  و احياء  كشور، بمنظور اصالح  پسته  باغهاي  بر روي ــ بهبود مطالعات

  .  توليد  و كنترل  سازي  بهينه  در جهت  پسته  روند توليد و مصرف ــ بهبود مداوم

     بـر حـسن      خرمـا و نظـارت       و كيفـي     كمي   توليد و افزايش     مختلف  در مورد مسائل     فني  هاي  ــ بهبود دستورالعمل  

  .  آنها اجراي    

    ، گرمـسيري  ، خشك  سردسيري هاي  ميوه  و توليد بهداشتي  بهبود كيفيت ها جهت ها و دستورالعمل  ــ بهبود برنامه  

  .   گرمسيري و نيمه    

   .  اي  قرنطينه  از ورود بيماريها و آفات ري جلوگي  براي  الزم ــ بهبود اقدامات
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   مـورد    و اعتبـارات   و تجهيـزات  ، وسـايل   آالت ها، ماشـين     نهاده   به   مربوط   نيازهاي  ها در جهت     بيني  ــ بهبود پيش  

  .   كشاورزي نياز بخش     

  .   و صيفي ، سبزي اي  علوفه  محصوالت  در خصوص  وزارت ها و سياستهاي ــ بهبود دستورالعمل 

  .   برداران  بهره  مطلوب  و سازماندهي  زارعين  از تشكلهاي  وتقويتي  حمايتي هاي ــ بهبود برنامه

     محـصوالت  ، برداشـت  ، داشت  كاشت  مختلف ها در مورد مسائل  و برنامه  و اجرايي  فني هاي ــ بهبود دستورالعمل  

  .  كشاورزي    

   و   كـشاورزي   محـصوالت   توليـد كليـه    افـزايش   در خـصوص   اجرايي هاي  و برنامه  فني هاي ــ بهبود دستورالعمل  

  .   ضايعات كاهش    

     و بازرگاني   ، مصرف    توليد، تصفيه    زير كشت    سطح   به   مربوط   آمار و اطالعات     آوري   جمع  هاي  ــ بهبود در شيوه   

  .   كشاورزي  محصوالت  و كليه  روغني هاي  و دانه پنبه    

  .   خاك  حاصلخيزي ــ افزايش

  .   كشاورزي  آب  و توزيع  از انتقال ــ بهبود استفاده

  .   كشاورزي  محصوالت  و نگهداري ، صادرات ، بازاريابي  خريد، فروش ــ بهبود در زمينه

  .   گياهي  و آفات  دامي  با بيماريهاي  بهبود و مبارزه ــ روشهاي

  .   آبي سات از تاسي ــ بهبود نگهداري

  .   عشايري  خدمات ــ بهبود ارائه

  .   شيالت  زيربنايي  از تاسيسات ــ بهبود نگهداري

  .  در هر هكتار  محصول  برداشت ــ بهبود افزايش

  .   و آبخوانداري  از آبخيزداري  بهينه  استفاده  در جهت ــ بهبود و توسعه

  .   كشاورزي  بخش  رونق  در جهت  مردمي يجها و بس  مشاركت  جلب  نحوه ــ بهبود در زمينه

     عمراني هاي  و بودجه  از اعتبارات  بهينه ــ استفاده

  .   روستائيان  آموزشي  و روشهاي ــ بهبود محتوي

  .  ها و دالالن  واسطه  يا حذف  و كاهش  كشاورزي  مصرف  از توليد به ــ بهبود روشهاي

  .   زايي  از بيابان  و جلوگيري  زدايي  و بيابان روان  هاي  شن  تثبيت ــ بهبود روشهاي

  .   طبيعي  گاههاي  و تفرج  جنگلي هاي  و ايجاد پارك  داري ، مرتع  داري ، جنگل  كاري  جنگل ــ بهبود روشهاي

  .   شيالت  صنعت  در كل  پروري  آبزي  و توسعه  آبزي ــ بهبود منابع
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   :شنهاد پي عنوان   

   :  خانوادگي  و نام نام                           : پيشنهاد  ارائه تاريخ   

   :  واحد سازماني نام                            : پيشنهاد شماره   

   : پيشنهاد شماره          ارزنده  تشكر از اقدام  ضمن......................................................................   آقاي جناب /  سركار خانم   

   : پيشنهاد  ارائه تاريخ      باشد، بدينوسيله  مي  متبوع  در وزارت وري  ارتقاء بهره  به  و عالقه سازماني    وفاداري  مبين  كه جنابعالي

   : پيشنهاد موضوع                       .گردد  مي  پيشنهاد شما اعالم وصول

  
   . خواهد شد  اعالم  و نتيجه  قرار گرفته  مورد بررسي وقت   پيشنهاد مذكور در اسرع  است بديهي   

    
   :  گيرنده  تحويل  خانوادگي  و نام نام                                        ........  كميته  دبيرخانه   

      
    امضاء                                                                                                                                                                                                      

    
     دبيرخانه  به مربوط                                                                                                                                     پيشنهاد دهنده  به مربوط   
    
    

   و قـسمت     نگهـداري    در دبيرخانـه     بايـستي    اول  قـسمت )   پيـشنهاد دهنـده      بـه    مربـوط    دوم   و قـسمت     دبيرخانه   به   مربوط   اول  قسمت(باشد     مي   دو قسمت    داراي   فرم   اين ::::    توضيحتوضيحتوضيحتوضيح

  . شود  مي  تحويل گان  پيشنهاد دهنده  يا نماينده ه پيشنهاد دهند به   دوم               

    

   پيشنهاد رسيد دريافت

 ارت ���د آ��ورزيوز   »  »  »  » 1111         شماره شماره شماره شماره    فرمفرمفرمفرم« « « « 
��م ������دات� د)�'&��# آ%�$# "!  � 
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           وزارت ���د آ��ورزي
��م ������دات�  د)�'&��# آ%�$# "!  � 

  
  

          

   » » » »2222         شماره شماره شماره شماره     فرم فرم فرم فرم««««
  :شماره پيشنهاد          :گروه/  نام و نام خانوادگي پيشنهاد دهنده  
  
        :وضوع پيشنهادم          :تاريخ و شماره صورتجلسه تصويب پاداش  

        
        

        ضريب تخصيصيضريب تخصيصيضريب تخصيصيضريب تخصيصي        حدود مجاز ضرايبحدود مجاز ضرايبحدود مجاز ضرايبحدود مجاز ضرايب        شرح ضرايبشرح ضرايبشرح ضرايبشرح ضرايب        رديفرديفرديفرديف

    1/0- 1  كامل بودن پيشنهاد  1
    0 -1  ارتباط با وظايف شغلي  2
    75/0-5/1  قابليت اجرا با توجه به شرايط و امكانات واحد سازماني  3
ساير مزاياي حاصل از اجـراي پيـشنهاد كـه قابـل محاسـبه                4

  نمي باشند
5/1- 1    

    حاصلضرب ضرايب تخصيص يافته  5
  )مبلغ صرفه جويي) (حاصل ضرب ضرايب%)  (5=   (پاداش پيشنهاد   6
  

  .ي مي باشندمست پيشنهادات كا   پيشنهاداتي كه نتايج آنها قابل اندازه گيري :ميتعريف پيشنهاد ك

  

  
  :محل امضاء اعضا  كميته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 »كيفيجدول ارزيابي و محاسبه پاداش پيبشنهادهاي «

  

  »جدول ارزيابي و محاسبه پاداش پيبشنهادهاي كمي«
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 رزي          وزارت ���د آ��و
��م ������دات�  د)�'&��# آ%�$# "!  � 

  

        

   » » » »3333         شماره شماره شماره شماره     فرم فرم فرم فرم««««

  :شماره پيشنهاد          :گروه/  نام و نام خانوادگي پيشنهاد دهنده  
  
        :موضوع پيشنهاد          :تاريخ و شماره صورتجلسه تصويب پاداش  

        
        

        ضريب تخصيصيضريب تخصيصيضريب تخصيصيضريب تخصيصي        حدود مجاز ضرايبحدود مجاز ضرايبحدود مجاز ضرايبحدود مجاز ضرايب        شرح ضرايبشرح ضرايبشرح ضرايبشرح ضرايب        رديفرديفرديفرديف

    1/0- 1  كامل بودن پيشنهاد  1
    0 -1  ارتباط با وظايف شغلي  2
    75/0-5/1  قابليت اجرا با توجه به شرايط و امكانات واحد سازماني  3
    1 - 50  *ارتقاء بهره وري   4
    حاصلضرب ضرايب تخصيص يافته  5
  پايه پاداش پيشنهاد كيفي                                 برابر حداقل حقـوق و مزايـاي روزانـه مـستخدمين            6

  )مصوب هيات دولت(                                                                         شاغل و بازنشسته      
  )پايه پاداش پيشنهاد كيفي) (حاصل ضرب ضرايب=   (پاداش پيشنهاد   7
  

  . مي باشند   پيشنهاداتي كه نتايج آنها قابل اندازه گيري نيست پيشنهادات كيفي:تعريف پيشنهاد كيفي

  

منظور از ارتقاء بهره وري، افزايش سطح رضايت كاركنان، ابتكار، خالقيت ، نوآوري ، ارتقاء اثر بخشي و كـارآيي   *  

  .مي باشند

  
  :محل امضاء اعضا  كميته

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        



 ٢٤

        توصيه هايي براي بهبود مستمر نظام پيشنهاداتتوصيه هايي براي بهبود مستمر نظام پيشنهاداتتوصيه هايي براي بهبود مستمر نظام پيشنهاداتتوصيه هايي براي بهبود مستمر نظام پيشنهادات

ن برنامه سـاالنه رشـد شـاخص هـاي عملكـرد            به منظور بهبود مستمر در اجراي نظام پيشنهادها، داشت          
لذا توصيه مي شود براي هر سال برنامه اي توسط كميتـه تخصـصي تـدوين و        . نظام پيشنهادها ضروري است     

  :موارد زير در اين برنامه مي تواند مورد توجه قرار گيرد
  

  :  شاخص نفر پيشنهاد در سال- 1
.  يكـسال بـه تعـداد كـل كاركنـان تعريـف مـي شـود             اين شاخص نسبت تعداد پيشنهادهاي ارائه شده در         

  2/1   بررسي گرديده حـدود        81  شركت و سازمان توليد و خدماتي كه در سال                130متوسط اين شاخص در         

 سال  10بهتر است اين شاخص را طي         ).   نفر پيشنهاد در سال مي باشد       Max  12(  نفر پيشنهاد در سال  است       
  نفـر  1د در سال برسانيم كه در اين صورت الزم اسـت همـه سـاله بـه ميـزان حـدود          نفر پيشنها 10به حداقل     

  .پيشنهاد در سال به شاخص سال قبل افزوده گردد
  

  :  شاخص كيفيت پيشنهادها- 2
اين شاخص با درصد پيشنهادهاي تصويب شده به بررسي شده در سال تعريف مي گردد، متوسط ايـن      

الزم است ظرف يـك برنامـه       . است%  20  حدود      81 برسي شده در سال             شركت و سازمان     130شاخص در     
  افزايش يابد و لذا همه ساله اين شاخص را با توجه به توانايي %  70به حدود  %  20  ساله اين شاخص از 10

امات   درصد افزايش يابد و جهت دسترسي به اهداف برنامه اقـد 5 تا  3اجرايي وزارتخانه نسبت به سال قبل بين    
عمل الزم از قبيل افزايش آموزش كاركنان و آشنايي آنها با مسائل تخصصي فرآيند فعاليتهـا و راهنمـايي جهـت        

  .افزايش كيفيت پيشنهادها انجام گيرد
  

  :  شاخص اجراي پيشنهادها- 3

اين شاخص با درصد پيشنهادهاي اجرا شده به پيشنهادهاي تصويب شده تعريف مي گردد كه متوسـط               
است كه بايد هر سال افزايش يابد تـا بـه     %  50  حدود      81  شركت و سازمان بررسي شده در سال            130  آن در 
  .برسد%  90حدود  

  

  :  شاخص مشاركت كاركنان- 4

اين شاخص با درصد تعداد كاركنان كه ظرف يكسال حداقل يك پيشنهاد ارائه نموده اند به كل كاركنـان                     
 در سه سال اول اجراي نظام پيـشنهادها در شـركتها و سـازمانها حـدود                  متوسط اين شاخص  . تعريف مي گردد  

  .  سال برسد10ظرف   %   90است كه الزم است ساالنه افزايش يابد تا به حدود  %     20
  :براي تدوين برنامه مي توانيم بصورت زير عمل كنيم

  .  شاخص هاي وزارتخانه را در سال قبل محاسبه نمائيم- 1
  .   سال آينده با توجه به جدول زير كسر نمائيم10اي وزارتخانه را از شاخص هاي مطلوب در    شاخص ه- 2
  

          سال بعد  سال بعد  سال بعد  سال بعد10101010شاخص مطلوب در  شاخص مطلوب در  شاخص مطلوب در  شاخص مطلوب در          نوع شاخصنوع شاخصنوع شاخصنوع شاخص        شماره شاخصشماره شاخصشماره شاخصشماره شاخص



 ٢٥

    نفر پيشنهاد در سال10  نفر پيشنهاد در سال  1
  %70  كيفيت پيشنهادها  2
  %90  اجراي پيشنهادها  3
  %90  مشاركت كاركنان  4

  
  . نمائيم10   را تقسم بر   2 بدست آمده در بند    عدد- 3
  . را هر سال به شاخص سال قبل اضافه نمائيم3  عدد بدست آمده در بند  - 4
    اقداماتي را كه موجب افزايش هر شاخص مي شود در جلسات شوراي تحول اداري مورد بحـث و بررسـي                      - 5

  .        قرار گرفته و تدوين گردد
  :وجب افزايش عمومي شاخص هاي برنامه مي گردد، مي توان بشرح زير خالصه نموداقداماتي را كه م

  
        موثر در شاخص هاي شمارهموثر در شاخص هاي شمارهموثر در شاخص هاي شمارهموثر در شاخص هاي شماره        اقدامات موثر در افزايش شاخص هاي برنامه توسعه نظام پيشنهادهااقدامات موثر در افزايش شاخص هاي برنامه توسعه نظام پيشنهادهااقدامات موثر در افزايش شاخص هاي برنامه توسعه نظام پيشنهادهااقدامات موثر در افزايش شاخص هاي برنامه توسعه نظام پيشنهادها

حضور مرتب رئيس مركز نوسازي و تحول اداري و مديران كل در جلسات 
   جدي از نظام پيشنهادهاكميته تخصصي و كميته هاي فرعي و پشتيباني

  كليه شاخص ها

  كليه شاخص ها  گماردن دبيران كميته از افراد عالقه مند ، فعال و كارآمد
همكاري معاونين، مديران كل و رؤساي ادارات و دبيران نظام با 

  پيشنهاددهندگان
  كليه شاخص ها

  اخص هاكليه ش  قراردادن رسمي تشكيالت نظام پيشنهادها زير نظر مستقيم وزير
  4  و  1  بررسي بموقع پيشنهادها

  4  و  1  برگزاري همايش هاي تكميلي نظام پيشنهادها
  4 و 3 و 1  اجراي بموقع پيشنهادها
  4 و 3 و 1  پرداخت بموقع پاداشها

  4  و  1  برگزاري جشن هاي ساليانه اهداء جوايز ويژه
  4  و  1  استقرار ويترين جوايز ويژه

يشنهاد دهنده و كمك و ارشاد او براي رفع اشكاالت برخورد آموزشي با پ
  اجرايي پيشنهادها توسط اعضاء كميته ها

  4 و 2 و 1

  4  و  1  برگزاري دوره هاي آموزشي و پرورش خالقيت
برگزاري همايش هاي ماهيانه كتابخواني براي معاونين، مديران كل و 

  رؤساي ادارات
  كليه شاخص ها

  كليه شاخص ها  پيشنهادهااجراي برنامه توسعه نظام 
  .با توجه به موارد فوق جدول ذيل بعنوان برنامه توسعه نظام پيشنهادها تكميل و اجرا مي گردد

  

        نوع شاخصنوع شاخصنوع شاخصنوع شاخص        شماره شاخصشماره شاخصشماره شاخصشماره شاخص
شاخص در سال شاخص در سال شاخص در سال شاخص در سال 

        گذشتهگذشتهگذشتهگذشته

برنامه شاخص در برنامه شاخص در برنامه شاخص در برنامه شاخص در 

        سال جاريسال جاريسال جاريسال جاري

اقدامات الزم جهت اقدامات الزم جهت اقدامات الزم جهت اقدامات الزم جهت 

        اجراي برنامهاجراي برنامهاجراي برنامهاجراي برنامه

        نفر پيشنهاد در سال  1
        كيفيت پيشنهادها  2



 ٢٦

        راي پيشنهادهااج  3
        مشاركت كاركنان  4

  

  :روش ارائه پيشنهادها  - 5

كاركنان مي توانند در چارچوب دستورالعمل ، پيشنهادهاي خود را به صورت فردي يا گروهي از طريق                   
  .صندوق پيشنهادها يا بطور حضوري يا ثبت در دبيرخانه شورا ارسال دارند

  .وارد زير قابل قبول مي باشدكليه پيشنهادها به غير از م:  تذكر
  .    پيشنهادهاي تكراري كه همانند آنها قبالً ارائه شده باشد- 1
  .  پيشنهادهايي كه تنها به ذكر و توضيح مشكل پرداخت و راه كاري همراه ندارد- 2
  .  پيشنهادهايي كه در زمان دريافت در دستور كار دستگاه قرار داشته باشد- 3
  

  :نهادزمينه هاي پيش  -6

ارائه پيشنهاد توسط كاركنان مي تواند در تمامي زمينه هاي ، تخصصي ، اختصاصي و عمومي دستگاه                    
و در جهت بهسازي و اصالح نظامها و فعاليتهاي دستگاه باشد و در چارچوب نظـام اداري نيـز پيـشنهادها مـي                       

  .مطرح و ارائه گردد»   برنامه تحول در نظام اداري«بايست مرتبط با 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دامنه امتيازها  -7

كاركنان دستگاه مي توانند در زمينه هاي مذكور و زير مجموعه هاي مباحث آن كه با وظايف و هدفهاي                
در صـورتيكه بـه     . نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها سازگار باشند پيـشنهادهاي خـود را طـرح و ارائـه نماينـد                  

ر از آن منتج، شود طبق جدول زيـر بـه پيـشنهاد آنـان حـداقل و                 تشخيص مراجع ذيربط نتايج در حد مورد انتظا       
حـداكثر امتيــاز تعلــق مـي گيــرد تعيــين حــداقل و حـداكثر امتيــاز ايــن نتــايج بـر عهــده شــوراي تحــول اداري و     

  .كميسيونهاي تحول اداري در مركز و كميسيونهاي تحول اداري در استان ذيربط خواهد بود
  

        شنهادهاشنهادهاشنهادهاشنهادهانتياج مورد انتظار از پينتياج مورد انتظار از پينتياج مورد انتظار از پينتياج مورد انتظار از پي        رديفرديفرديفرديف



 ٢٧

  افزايش كيفيت و كميت خدمات سازمان بر حسب وظايف قانوني محوله  1
  ايجاد برنامه هاي تازه ابتكاري در زمينه هاي فعاليتهاي سازمان  2
  جلب رضايت مردم از خدمات و فعاليتهاي سازمان  3
  صرفه جويي و كاهش هزينه هاي دولت  4
  ائه خدمت براي افزايش رضايتمندي مراجعانابداع روشهاي تازه جهت توليد محصول با ار  5
  بهبود مناسبات و پيوندهاي سازمان با ديگر نهادها و سازمانها  6

7  
اصالح و بهبود مقررات ، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي كاري، ساختار سازماني ، گردش كار و 

  نظام تصميم گيري
  فاهي كاركنان بدون هزينهافزايش رضايت و انگيزه در كاركنان و بهبود امور ر  8

  

  :تعيين امتياز و  پرداخت پاداش و جايزه پيشنهادها  -8

امتياز هر پيشنهاد پذيرفته شده از سوي كميته تخصصي بر اساس دامنه امتيازها و ميزان پاداش تعيين                   
در اسـتان بـا   و پس از تائيد شوراي تحول اداري يا كميسيونهاي تحول اداري در مركز و كميسيون تحول اداري     

  .توجه به اعتبارات موجود مشخص مي گردد
  

  :مراحل اجرايي پيشنهادها  -9

  پيشنهادها پس از وصول و بررسي اوليه توسط دبيرخانـه در صـورت واجـد شـرايط عمـومي بـودن            - 1  -9
  .                براي بررسي به كميته تخصصي ارائه مي گردد

  ا را بررسي كرده و نظر خود را درباره درستي و سودمندي پيـشنهاد روي    كميته تخصصي پيشنهاده       -2  -9
                 برگه هايي كه به اين منظور تهيه شده است منعكس نموده و بر اين اساس ، پاداش پيـشنهاد دهنـده را     

  كميـسيون تحـول اداري                    با توجه به جدول امتيازها تعيين مي نمايند و براي تاييد نهايي بـه شـورا يـا                   
  .               ذيربط ارسال مي نمايند

  گزارش كميته تخصصي در شورا يا كميسيون تحول اداري جهت تائيد و نيز تعيـين ميـزان امتيـازات                      - 3  -9
  .               مقدماتي به بحث گذاشته مي شود

  مورد تاييـد شـورا يـا كميـسيون قـرار مـي گيـرد             پيشنهادهايي كه بعد از اظهار نظر كميته تخصصي              - 4  -9
  .                بمنظور اظهار نظر كاربردي و قابليت اجرايي به واحد يا واحدهاي ذيربط ارسال مي گردد

  آنداسته از پيشنهادهايي كه مورد تاييد قرار نمي گيرند به طـرق مقتـضي و صـرفاً بـه دليـل توسـعه امـر                         : تذكر  
  .قدير و مراتب به اطالع پيشنهاد دهنده رسانده مي شود           مشاركت ت

  واحد يا واحدهاي ذيربط موظفند در ظرف زماني تعيين شده اظهار نظر مـشورتي نماينـد و نتيجـه را                         - 5  -9
  .                 بطور مستدل به شورا يا كميسيون ارسال دارند

   واحد تخصصي مربوطه و تاييد در كميته تخصصي به تصويب           به پيشنهادهايي كه پس از اظهار نظر           - 6  -9
                  شورا يا كميسيون مي رسد متناسب با اهميت آنها طبق جدول يا جـداولي كـه بـه تـصويب شـوار يـا                

  كه در مراسم عمومي و در حـضور كاركنـان          .                 كميسيون رسيده است جايزه يا پاداش تعلق مي گيرد          
  .             اهداء مي شود   



 ٢٨

  پيشنهادهاي پذيرفته شده برا ي اجرا به واحد ذيربط ارسال مي گـردد و شـورا يـا كميـسيون بطـور                           - 7  -9
                   مستقيم و يا از طريق كميته تخصصي نظام پذيرش به منظور اطالع از چگـونگي اجـرا و اخـذ نتـايج                       

  .گيري مي نمايند                 موضوع را پي
  پيــشنهادات ارائــه شــده بــه شــورا يــا كميــسيون، در صــورتيكه منجــر بــه تغييــرات كمــي و كيفــي        - 8  -9

  بـه  (                تعيين كننده اي در خدمات و فعاليتهاي دستگاه گردد از لحاظ امتيازات استخدامي و ارتقاء شعلي         
  آئين نامه مربوط به كاركنـان خـالق و نـوآور مـالك عمـل قـرار خواهـد                   و  )                 ويژه مسير ارتقاء شغلي   

  .                 گرفت
  
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مستندات قانوني مربوط
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  ط.٤٣٠/١٣                                             اداري  عالي  شوراي مصوبه                                                            

  ١٥/١٢/٧٩                             و بررسي  پذيرش  استقرار نظام طرح:   مصوبه عنوان                                      
    دولتي پيشنهادها در دستگاههاي     
    دولتي  و شركتهاي ها، سازمانها، مؤسسات وزارتخانه

  .  است  ذكر نام  بر آنها مستلزم  قانون  شمول  كه يو دستگاههاي
    
   شـماره   مـصوبه 4 بنـد    بـه   توجـه   با ،    10/12/79   مورخ   جلسه   در هشتاد و هشتمين      اداري   عالي  شوراي   

  نظـام  «  آزمايـشي    اجـراي    از ارزشـيابي     حاصـل    نتـايج    شورا و در نظر گرفتن       7/6/1377     مورخ   8784/12/1
  :  نمود  كشور تصويب  ريزي  و برنامه  مديريت  پيشنهاد سازمان بنا به»  پيشنهادها  و بررسي يرشپذ
    تلقـي   مـشاركتي   در اسـتقرار مـديريت     مرحلـه    اولـين    عنـوان    پيـشنهادها بـه      و بررسي    پذيرش   استقرار نظام  - 1

   را   مـشاركتي   مـديريت   اسـتقرار سـاير نظامهـاي    ي بـرا   الزم  شـرايط   كه  اجرايي  دستگاههاي  شود و كليه     مي      
     و اثربخـشي     كـارايي    در بـاال بـردن       كاركنان   مشاركت   و ضرورت    اهميت   به  توانند با توجه     باشند مي   اشتهد       
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  و  اسـتقرار روشـها و سـاز           شـروع    بـه   ، نـسبت     آنـان    كـاري    و تـوان     رضايت   و افزايش    اجرايي  دستگاههاي       
     مـديران    آشـنايي    زمينـه    اسـت    كشور موظف    ريزي   و برنامه    مديريت  سازمان.  نمايند   اقدام   مربوطه  كارهاي       
   را   الزم  كارشناسـي   و پـشتيباني    نمـوده    فراهم   مشاركتي   مديريت   مختلف   را با نظامهاي     اجرايي  دستگاههاي       
  .  آورد  عمل  نظامها به از استقرار اين       

     و بررسـي     پـذيرش   نظـام  «  اسـتقرار تـدريجي      به   نسبت   است   كشور موظف    ريزي   و برنامه    مديريت   سازمان - 2
  .  نمايد  اقدام1382   سال  تا پايان  اجرايي در دستگاههاي» پيشنهادها      

    هـاي   هـا و دسـتورالعمل       نامـه    آئـين  ،   مـاه    شـش    ظـرف    اسـت    كشور مكلـف     ريزي   و برنامه    مديريت   سازمان - 3
     و ابـالغ     را تدوين    مشاركتي   مديريت   پيشنهادها و ساير نظامهاي      و بررسي    پذيرش  نياز استقرار نظام         مورد  

   بينـي    پـيش    اجرايي   در دستگاههاي    مشاركتي   مديريت   كردن   نهادينه   را براي    مناسب  نمايد و ساز و كارهاي           
  .  كند        
     سـازمان   از سـوي     ابالغـي    برنامـه    موظفند مطـابق     و شهرستان    مركز، استان    در سطوح    اجرايي   دستگاههاي - 4

   ايجـاد     بـه   ، نـسبت     مـصوبه    ايـن    موضـوع   هـاي   ها و دستورالعمل     نامه   كشور و آئين     ريزي   و برنامه   مديريت       
     و بررسـي   پـذيرش   شـوراهاي  گيـري  اختيـار تـصميم  .  نماينـد   هادها اقـدم   پيـشن    و بررسـي     پـذيرش   شوراي       
   از   خـارج   پيـشنهادهايي   كـه  باشد و در صـورتي   مي  مربوط  سازماني  واحدهاي پيشنهادها در حدود وظايف          
  . اهند كرد خو  باالتر ارجاع  سطح  شوراي  به گيري  تصميم  شود جهت  آنها مطرح  سازماني وظايف       

   از   و يـا تركيبـي    كاركنـان   از بـين   انتخـابي   صـورت    پيـشنهادها بايـد بـه        و بررسـي     پذيرش   شوراي   اعضاي - 5
   و   مـديريت    سـازمان    شـورا توسـط      تـشكيل    نحوه  دستورالعمل.  باشند   انتخابي   و كاركنان    مديريت  نمايندگان      
  .  شد خواهد  كشور ابالغ  ريزي برنامه      

     پيشنهادها و ديگـر نظامهـاي        و بررسي    پذيرش   و استقرار نظام     موظفند در طراحي     اجرايي   دستگاههاي   كليه - 6 
     مـشاوران   ايـن   فعاليت ضوابط.  نمايند  استفاده  شده  تاييد صالحيت   مشاوران   از همكاري    مشاركتي  مديريت        

     سـازمان    رئـيس    و توسـط     تهيـه    دولتـي    مـديريت    مركـز آمـوزش      آنها توسط    تاييد صالحيت    و نحوه    شرايط    
  .  خواهد شد  كشور ابالغ  ريزي  و برنامه مديريت     

     پـذيرش   استقرار نظام  مشاوران  آموزش  براي  الزم  بيني  پيش  است  موظف  دولتي  مديريت  مركز آموزش ـ  ـ  ـ  ـ     تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
     الزم  آمـوزش  هـاي   و دوره  آورده  عمـل   را به  مشاركتي  مديريت ادها و ساير نظامهاي پيشنه و بررسي               
  .  برگزار نمايد  مشاوران  اين را براي              

   پيـشنهادها     و بررسـي     پذيرش   استقرار نظام    نامه   آئين   تهيه   به   پيشنهادها نسبت    و بررسي    پذيرش   شوراهاي - 7
  :  خواهند كرد  موارد زير اقدام  به  خود با توجه  متبوع گاهدر دست       
   پيشنهادها   و بررسي  پذيرش  و نظام  مشاركت  و اهميت  ضرورت تبيين . 1      
     سازماني  وظايف  با ماهيت  در سازگاري  مشاركت  فلسفه تبيين . 2      
  .   مشاركتي  استقرار مديريت اهداف . 3      
  ،   و ارتبـاط   از آمـوزش   مناسـبي   سـطح   بـر حفـظ    پيـشنهادها مبتنـي    نظام  اجرايي  گامهاي  تاكيد بر رعايت   . 4      

  ،   مـوثر نظـام    اجـراي   بـراي   كـافي   منـابع  ، تخـصيص  گيري  موثر در تصميم  نقش  ايفاي  به   كاركنان  ترغيب           
  .  پيشنهادها  نظام  با نيازهاي  متناسب  اطالعات  گردش تقرار نظام و اس  و بهبود مستمر نظام ارزيابي           

   پيـشنهادها و      و بررسـي     پـذيرش    شـوراي    اعـضاي    وظـايف    در برگيرنـده     كه  اي   بگونه  ساختار مشاركت  . 5      
  .  آنها باشد  بين ارتباط          

  .   اطالعات  افراد به  دسترسي  و چگونگي م الز  فرمهاي  همراه  پيشنهادها به  ارائه روش . 6      
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     ارزيابي  پيشنهادها و ضوابط  ارزيابي روش . 7      
     نهايي  و اجراي  آزمايشي  اجراي  مراحل  بيني  پيشنهادها با تاكيد بر پيش  اجراي روش . 8      
  .  د مستمر نظام بهبو پيشنهادها برايبررسي  و   پذيرش  نظام  ارزشيابي روش . 9      
  .   مشاركتي  دستگاهها از مديريت  مديران  حمايت  نحوه  بيني پيش . 10      

     نقـدي    پاداشـهاي    پرداخـت    ضـوابط    ماه   سه   مدت   ظرف   است   كشور موظف    ريزي   و برنامه    مديريت   سازمان - 8
  .  برساند  ذيربط  مراجع تصويب   و به  پيشنهادها را تهيه  و بررسي  پذيرش  نظام وغيرنقدي      

    توسـعه    سوم   برنامه   در قانون    مندرج   تكاليف   در اجراي    است   كشور موظف    ريزي   و برنامه    مديريت   سازمان - 9
   و  ، حمايـت   مـشاركتي   مـديريت    نظامهـاي    توسـعه    در زمينـه     غيردولتـي    بخـش    از فعاليت    منظور حمايت   و به       
    مـورخ    8784/12/1     شـماره   مصوبه) 5( بند     موجب   به   كه   ايران   مديريت   توسعه   را از انجمن     الزم  يپشتيبان      
     مـديريت    نظامهـاي   ، آمـوزش     مـشاركتي    مـديريت    فرهنـگ    توسـعه    در زمينـه     است  ايجاد گرديده    7/6/1377     

   فعاليتهـا در    ايـن   انجـام   را بـراي   الزم  و كمكهـاي   آورده مـل  ع  به  دولتي  سازمانهاي   به   و مشاوره   مشاركتي       
  .  مزبور قرار دهد اختيار انجمن       

  

  

  

  

  

  

   پيشنهادها  و بررسي  پذيرش  نظام دستورالعمل

    اداري  عالي شوراي  15/12/79  مورخ   ه. 430/13   شماره  مصوبه8 و 3   بندهاي موضوع

    

  هـا و   وزارتخانـه   اداري  تحـول   شـوراي   وظايف   پيشنهادها در دستگاهها در قالب      رسي و بر    پذيرش   نظام - 1

  نمايـد و     مـي   شـود فعاليـت      مـي    انجـام    تابعـه    يا واحدهاي    وابسته   دستگاههاي  اداري   تحول         كميسيونهاي

   .  زير است  اركان        داراي

    تواننـد كميتـه      پيـشنهادها مـي      و بررسـي     پـذيرش    نظـام    انجـام   هت ج   اداري   تحول  شوراها و كميسيونهاي  :     تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
     شورا يـا كميـسيون    و تصويب  با پيشنهاد كميته  پاداش  جوايز و پرداخت  دهند و اهداي    تشكيل  تخصصي           
  . باشد  مجاز مي مربوط           

    
   يشنهادها پ  و بررسي  پذيرش  نظام  تخصصي هاي  كميته  تركيب- 2
   و    اداري   تحـول    پيـشنهاد شـوراي      پيشنهادها بر اسـاس      و بررسي    پذيرش   نظام   تخصصي  هاي   اعضاء كميته  - 1

  . گردد  مي  تعيين  مربوطه  شوراي  رئيس تصويب       
  اسـتانها     اداري  تحـول   كميـسيونهاي   در مراكـز اسـتانها توسـط     دستگاه  پيشنهادهاي  و بررسي   پذيرش   نظام - 2

  . شود  مي انجام      
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   : پيشنهادها  و بررسي  پذيرش  نظام  وظايف- 3
   ارائـه   بـه   كاركنـان   بـرانگيختن   بـراي   و آموزشـي   فرهنگـي   سـازي   و زمينـه   تـشويقي   هاي   برنامه   اجراي - 1 - 3

  . پيشنهاد             
     پيشنهاد دهنـدگان   به  دادن  يا رد پيشنهادها و پاسخ  پذيرش و ، رسيدگي ، ثبت  دريافت  چگونگي  ـ ساماندهي 2 - 3

  .  امور  بر انجام و نظارت            
  .   لـزوم   در صـورت   و متخصـصان   كارشناسـان   آنها به  بمنظور ارجاع  شده  دريافت  پيشنهادهاي  ـ بررسي 3 - 3
     مـورد جهـت    از واحـدها حـسب    هـر يـك    براي  الزم  گزارش  و ارسال  شده  پذيرفته  پيشنهادهاي  ـ تصويب  4 - 3

     واحـدهاي    دسـتور اجـرا بـه        و ابـالغ     ذيـصالح    اجراء از مقامـات      پيشنهاد و جهت     اجرايي   قابليت  بررسي            
  .  مربوطه            

   اهـداء    بـراي  از و كـار مناسـب   سـ   بيني  و نيز پيش  شده  پذيرفته  پيشنهادهاي  بر اجراي  و نظارت  ـ پيگيري 5 - 3
  .   بر آن  و نظارت  شده  پذيرفته  پيشنهادهاي  به  و جايزه پاداش            

    
   : پيشنهادها  و بررسي  پذيرش  نظام  بودجه- 4

  ذيـل    تبصره  ، مازاد درآمد موضوع      جاري   بودجه   اعتبارات   پيشنهادها از محل     و بررسي    پذيرش   نظام  بودجه      
 و   پـذيرش   نظـام   از اجـراي   ناشـي  هـاي   جويي  صرفه ، محل  از شمول  خارج ، اعتبارات    سوم   برنامه   قانون 76  ماده

  .  خواهد شد  تامين  مقررات  در چارچوب  دستگاه  مربوط  از اختيارات  با استفاه ساير منابع

    
    ، حمايتها و مساعدتهاي  زمينه  در اين  غيردولتي هاي تشكلها و   ساير انجمن  ايجاد و فعاليت  در صورت----         تبـصره   تبـصره   تبـصره   تبـصره   

  .  خواهد گرديد  آنها نيز معمول  فعاليت  توسعه  براي الزم                 
     اجـراي    پيـشرفت    و گزارش    است   مصوبه   اين   اجراي   كشور مسئول    ريزي   و برنامه    مديريت   سازمان   رئيس - 10

   . خواهد نمود  ارائه  اداري  عالي  شوراي  به  هر سال ايان را در پ آن         

  
  
  

    محمد رضا عارف                                                                                                                 

    اداري  عالي  جمهور و دبير شوراي  رئيس معاون
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