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ك ، دستورالعمل نحوه استقرار و تداوم نظام وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكتروني 14/1/1389تاريخ 

 :شودپذيرش و بررسي پيشنهاد ها در دستگاه هاي اجرايي به شرح زير ابالغ مي

 ): تعريف واژگان1ماده (

پيشنهاد : هر نوع نظر ، فكر و راهكاري كه بتواند وضعيت موجود را آسان تر، سريع تر، صحيح تر، ارزان تر، ايمن تر  .1

 .كندو مطلوب تر 

يشنهاد كمي: اجراي آن سبب افزايش بهره وري، بهبود فضاي كار، افزايش رضايت كاركنان و مانند اينها مي شود و .2

 .قابليت اندازه گيري و محاسبه ريالي دارد

برنامه هاي تحول اداري ، افزايشهره وري ، بهبود فضاي كار ، صرفه   يشنهاد كيفي: اجراي آن سبب اجراي مطلوب.3

 بهينه در منابع ، افزايش رضايت مندي كاركنان و مانند اينها مي شود و قابليت اندازه گيري و محاسبه ريالي ندارد جويي

هاي هاي تحول اداري دستگاههاي مستقل، كميسيونها، سازمانشورا: شوراهاي تحول اداري در سطح وزارتخانه .4

ها و ادارات كل هاي استاني سازمانها و نيز كميسيوناستان هاي تحول اداري و فنĤوري اطالعاتوابسته و كميسيون

 .استاني

دبيرخانه: واحدي است كه با استفاده از نيروها و امكانات موجود زير نظر رييس دستگاه فعاليت نموده و فقط  .5

 .دهدهاي اجرايي مربوط به اين نظام را انجام ميفعاليت

هاي كارشناسي، كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي ادارات كل استان و يا وههاي تخصصي، گرگروه ارزيابي: كميته .6

 .كننده پيشنهادهاي واصلهكارشناس بررسي

شوند و هاي تخصصي: با عضويت كارشناساني از واحدهاي مختلف به تناسب موضوع و با نظر شورا تشكيل ميكميته .7

ها را رآورد منافع حاصل از آن، اجرايي بودن پيشنهاد و مانند اينامور مربوط به بررسي و كارشناسي پيشنهاد، محاسبه و ب

 .دهدانجام مي

ها شوند. اين گروهها تشكيل ميهاي كارشناسي: پس از استقرار نظام پيشنهادها و توسعه و تكامل آن، اين گروهگروه .8

ها را نيز انجام پيشنهادها و مانند ايني پيشنهادهاي گروهي، اجراي هاي تخصصي، ارائهعالوه بر انجام وظايف كميته

 .هاي تخصصي خواهند شددهند و جايگزين كميتهمي



پردازد كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي اداره كل استان: به بررسي پيشنهادهاي ارايه شده در سطح اداره كل استان مي .9

 :كندهاي زير عمل ميو حسب مورد به روش

شود، در اين كميته بررسي و در صورت تصويب اً به موارد درون اداره كل مربوط ميپيشنهادهايي كه انحصار -الف

 .گيردگيري قرار ميمبناي تصميم

 .شودي نظر به شوراي تحول استان براي بررسي ارايه ميپيشنهادهايي كه در سطح استان بايد مطرح شود، با ارايه -ب

 .شودايه نظر به آن دستگاه فرستاده ميپيشنهادهايي كه مربوط به دستگاه است، با ار -ج

 .توضيح: ادارات كل استاني ملزم به رعايت فرآيند بررسي پيشنهادهاي مورد نظر اين دستورالعمل هستند

اند (اعم پاداش كارشناسي: مبلغي است كه به عنوان جبران خدمات به فرد يا افرادي كه ارزيابي پيشنهاد را انجام داده .10

 .شوداد رد يا قبول شود) پرداخت مياز آنكه پيشنه

بذر پيشنهاد: موضوعات مشخصي است كه توسط شورا از طريق دبيرخانه به اطالع مديران، كاركنان و سايرين  .11

 .رسد تا پيشنهادهاي خود را در آن زمينه ارايه كنندمي

 .كندقابل قبول به دبيرخانه ارايه مي هايپيشنهاد دهنده: فرد يا گروهي است كه پيشنهاد خود را به يكي از روش .12

 .مجري يا مجريان: فرد يا افرادي است كه اجراي پيشنهاد را برعهده دارند .13

 .رسدبرداري ميپيشنهاد اجراشده: پيشنهادي است كه به بهره .14

طول يك سال به  نفر پيشنهاد (سرانه) در سال: شاخصي است كه از تقسيم تعداد كل پيشنهادهاي دريافت شده در .15

 .آيدتعداد كل كاركنان به دست مي

 :مراحل فرآيند اجرايي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها عبارت است از): 2ماده (

 .هاي مختلف از جمله به صورت الكترونيكي به دبيرخانه فرستاده شودپيشنهاد به روش .1

تكراري بودن پيشنهاد را بررسي و نتيجه را به اطالع روز بايد مراتب تكميل، ناقص و يا  2دبيرخانه حداكثر طي  .2

 .پيشنهاد دهنده برساند و پيشنهادهاي كامل را با ارايه كد پيگيري به پيشنهاد دهنده، در دستور كار شورا قرار دهد

ابي در صورتي كه به تشخيص شورا، پيشنهاد نياز به بررسي كارشناسي داشته باشد، دبيرخانه آن را به گروه ارزي .3

 .دهدربط ارجاع ميذي



گروه ارزيابي بايد حداكثر طي يك هفته پس از دريافت پيشنهاد، نظر كارشناسي خود را به دبيرخانه بفرستد. در  .4

صورت نياز به زمان بيشتر كارشناسي، گروه ارزيابي موظف است مراتب را در زمان يك هفته، به دبيرخانه اطالع دهد و 

 .اعالم كند زمان مورد نياز خود را

 .شودپس از تصويب پيشنهاد در شورا، دستور اجرايي شدن آن توسط شورا صادر مي .5

از اجراي پيشنهاد در يك دوره يك ساله، ميزان پاداش پيشنهاددهنده يا شورا بر اساس محاسبه و برآورد منافع حاصل  .6

 .كندربط ابالغ ميپيشنهاددهندگان را تعيين و تصويب و با امضاي رييس دستگاه براي پرداخت به واحد ذي

 .رسانددبيرخانه نتيجه تصميم شورا را به اطالع پيشنهاد دهنده مي .7

 ظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاوظايف شورا در مورد ن): 3ماده (

هاي هاي مرتبط با نظام پذيزش و بررسي پيشنهادها و تعيين زمينهو برنامه گزاريهاي اجرايي، سياستمشيتعيين خط .1

 پيشنهادها مناسب براي ارايه

 گيري در مورد رد يا پذيرش نهايي پيشنهادهاتصميم .2

في (بيشترين اثربخشي)، پيشنهاد دهنده برتر با بيشترين پيشنهاد (به شرط حداقل تعيين و تأييد برترين پيشنهاد كمي و كي .3

 (درصد پيشنهاد مصوب)، كارشناس برتر، مجري برتر، مدير برتر (نفر پيشنهاد بيشتر 10

 درصد منافع حاصل از اجراي پيشنهادها 20ها از محل ها و ساير هزينهتعيين و تأييد پاداش .4

 د دبيرخانهنظارت بر عملكر .5

كننده و مجريان پيشنهادها و حسب ميزان تدوين و تصويب ضوابط و معيارهاي تعيين پاداش كارشناسان بررسي .6

 .ربط با امضاي رييس شورا براي پرداختمشاركت و كمك آنها در اجرا و ابالغ آن به واحد ذي

 ان كاركنان، از محل منافع نظام پيشنهادهاي عمومي به منظور تقويت فرهنگ مشاركت ميتعيين و تصويب مشوق .7

 .هاي تخصصي واگذار كندتواند بخشي از وظايف خود را به گروه كارشناسي و يا كميتهتبصره: شورا مي

 وظايف دبيرخانه): 4ماده (

 دريافت و ثبت پيشنهادها .1

 ريزي براي ايجاد زمينه شكوفايي و رشد خالقيت در كاركنانبرنامه .2

 اجراي پيشنهادهاي مصوب و بررسي اثربخشي آنها و گزارش به شوراحسن نظارت بر .3



هاي ارزيابي و ارائه آن به شورا و ساير مراجع تهيه گزارش عملكرد ساالنه نظام پيشنهادها و نحوه عملكرد گروه .4

 صالحذي

 برگزاري جلسات شوراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها .5

 اپيگيري اجراي مصوبات شور .6

 ارجاع پيشنهادهاي مصوب براي اجرا و پيگيري مراحل اجراي آن .7

 برداري از آنارايه گزارش كامل اجراي پيشنهاد به شورا، پس از پايان فرايند اجراي پيشنهاد و يا بهره .8

 اعالم وضعيت پيشنهادهاي دريافتي به كاركنان به صورت مستمر .9

 (الم شده توسط شورا بر حسب ضرورت (بذر پيشنهاددار اعرساني موضوعات اولويتاطالع .10

هاي آموزشي و فرهنگي مناسب به منظور گسترش نظام پذيزش پيشنهادها به شورا (مانند پيشنهاد اجراي فعاليت .11

 (...هاي آموزشي وها، بازديدها، دورهبرگزاري سمينارها، همايش

ي نظام پذيرش و بررسي ها در زمينهدستاوردهاي ساير سازمان هاي مرجع علمي، تجربيات وگردآوري منابع و كتاب .12

 پيشنهادها

 .شده توسط شوراانجام مكاتبات ضروري نظام پيشنهادها در حدود تعيين .13

 ي دريافت تا دريافت نتيجه و تشكيل بانك اطالعات نظام پيشنهادهاثبت و نگهداري سوابق پيشنهادها از مرحله .14

 زيابي و تعيين پاداش پيشنهاد و پرداخت آننحوه ار): 5ماده (

ربط محاسبه و به تأييد شورا جويي حاصل از اجراي پيشنهاد و اثربخشي آن به وسيله كارشناس يا واحد ذيميزان صرفه .1

 .رسدمي

 :دشومرحله انجام مي 3پرداخت پاداش براي پيشنهادهاي كمي كه توسط شورا مورد تصويب قرار گرفته است، در  .2

 (پاداش مصوب 20٪پس از تصويب و ابالغ براي اجرا توسط شورا ( -الف

 (پاداش مصوب 20٪ماه پس از شروع اجراي پيشنهاد ( 3 -ب

 (پاداش مصوب 60٪در پايان اجراي پيشنهاد و كسب منافع مورد انتظار از آن با تأييد شورا ( -ج

ها و منافع مالي قابل كسب در جويياز صرفه 5٪حداكثر  ميزان پاداش پيشنهادهاي كمي بنا به تشخيص شورا معادل .3

 .ساله استيك دوره يك



 .گرددپاداش پيشنهادهاي كيفي پس از اجراي كامل پيشنهاد پرداخت مي .4

هاي تحول اداري، افزايش ميزان پاداش پيشنهادهاي كيفي بر اساس ميزان تأثير آنها در اجراي مطلوب و بهنگام برنامه .5

مندي مردم و كاركنان، تمركززدايي، بهبود ساختار ي، بهبود فضاي كار، بهبود ارائه خدمات، افزايش رضايتوربهره

 .شودسازماني، بهبود فرايندهاي انجام كار و مانند اينها توسط شورا برآورد و تعيين مي

هاي كتبي، اهداي ي، اعمال تشويقتواند به صورت غيرنقدي مانند اعزام به سفرهاي زيارتپاداش پيشنهادهاي كيفي مي .6

 .ها باشدقانون مديريت خدمات كشوري و مانند اين 68هاي ماده گيري از ظرفيتكاال، درج امتياز در فرم ارزشيابي، بهره

هاي نتايج اجرا مشخص شود كه اجراي پيشنهاد منجر به ها و گزارشدر صورتي كه پس از اجراي پيشنهاد با بررسي .7

بيشتري از ميزان برآوردي شده است پاداش پيشنهاد دوباره محاسبه و و مابه التفاوت آن به پيشنهاد دهنده كسب منافع 

 .شودپرداخت مي

 اله فروزنده دهكرديلطف

 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

  

 


