
)هيأت وزيران 14/1/89مورخ  4221/44196قانون مديريت خدمات كشوري (تصويبنامه شماره ) 20نامه اجرايي ماده (يينآ  

 

 14/1/89مورخ  4221/44196قانون مديريت خدمات كشوري (تصويبنامه شماره ) 20نامه اجرايي ماده (آيين

 هيأت وزيران)

بنا به پيشنهاد معاونت  13/10/1388رونيك در جلسه مورخ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكت

مصوب - قانون مديريت خدمات كشوري )20توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد ماده (

 موافقت نمودند: 1/10/1386هـ مورخ 38856ت/158795تصويبنامه شماره ) 1و با رعايت جزء (ط) بند ( -1386

 قانون مديريت خدمات كشوري) 20نامه اجرايي ماده (آيين

نظام پيشنهادها در دستگاههاي اجرايي در قالب وظايف شورا و كميسيونهاي تحول اداري دستگاههاي  -1ماده 

 نمايند.تابعه فعاليت مي اجرايي يا واحدهاي

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور دستورالعمل نحوه استقرار و تداوم نظام پيشنهادها  -2ماده 

هاي مربوط به موضوع اين گذاري پيشنهادها، ميزان و نحوه پرداخت پاداشها و محاسبه هزينهو نيز روش ارزش

 نمايند.نظام را تهيه، تدوين و ابالغ مي

شوراي تحول اداري دستگاههاي موظفند براساس فرآيند زير، نظام پيشنهادات را به شرح زير اجرا  -3ماده 

 نمايند:

 دريافت پيشنهادات. -الف

 بررسي تصويب يا رد نهايي پيشنهاد براساس دستورالعمل ابالغي. -ب

 نامه.) اين آيين2تعيين و تصويب پاداشها براساس دستورالعمل ابالغي در ماده ( -ج

 سازي، بهبود، مشاوره و غيره.فرهنگ –تعيين و تصويب ساير اعتبارات مربوط در راستاي آموزش -د

شوراي تحول اداري موظف است براي حفظ حقوق معنوي و مالكيت فكري پيشنهاددهندگان نسبت به  –4ماده 

 ايجاد بانك اطالعاتي الكترونيكي با درج مشخصات كامل پيشنهاد ارايه شده و ساير موارد مربوط اقدام نمايد.

ا براي نظام پيشنهادها در نظر تمام دستگاههاي اجرايي مكلفند در تنظيم بودجه ساليانه خود، رديفي ر -5ماده 

 بگيرند.



توانند در تنظيم بودجه ساليانه براي استقرار و استمرار نظام پيشنهادها، تا تمام دستگاههاي اجرايي مي -1تبصره 

 ها و درآمدهاي پيشنهادهاي اجرا شده را هزينه نمايند.جوييبودجه حاصل از محل صرفه) %20بيست درصد (

هاي مربوط به نظام پيشنهادها، اعم از پاداشهاي پرداختي يشنهادي دستگاه شامل تمام هزينهبودجه پ -2تبصره 

هاي الزحمه مشاوران و جوايز ساالنه برترينالزحمه كارشناسي و اجراي پيشنهاد، حقمربوط به ارايه پيشنهاد، حق

 باشد.نظام پيشنهادها مي

گيري از تحارت موفق و يادگيري متقابل سازمانهاي يي و بهرهبه منظور ايجاد انگيزه و رقابت، شناسا -6ماده 

 گيرد.فعال در اجراي نظام پيشنهادها، به برترين دستگاهها جايزه ملي نظام پيشنهادها تعلق مي

هاي الزم براي اجراي موضوع اين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور دستورالعمل -تبصره

 نمايد.وين و ابالغ ميماده را تهيه، تد

دستگاههاي اجرايي موظفند ساالنه گزارش عملكرد و بانك اطالعات الكترونيكي خود را در اجراي  -8ماده 

ريزي و نظارت نظام پيشنهادها، به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه

 راهبردي رئيس جمهور ارايه كنند.

 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. 9/1/1388در تاريخ  نامهاين تصميم

  
 


