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سامانه نظام پیشنهادات
نظام پيشنهادات چيست ؟
اهشٍصُ هذیشیت هطبسوتی یىی اص پیطشفتِ تشیي ٍ هَثشتشیي سٍضْبی هذیشیت دس دًیبست  ٍ ،وبساهذتشیي ٍ اغلی تشیي اثضاس دس ایي
ًَع هذیشیت ًظبم پیطٌْبدّبی سبصهبًی است

تعاريف
 -1پيشىُاد
ایذُ ،عشح ٍ اًذیطِ ای است وِ هی تَاًذ هَجت حل هطىالت ،ثْجَد فشآیٌذّب ،ثْیٌِ سبصی اهَس ٍ افضایص وبسآیی ٍ اثشثخطی
سبصهبى ضَد.
 -2وظام پيشىُادَا
سیستوی است وِ اص عشیك آى توبهی وبسوٌبى ٍ ریٌفؼبى سبصهبى ایي اهىبى سا هی یبثٌذ تب ثب اسائِ ًظشات ،ایذُ ّب ٍ عشح ّبی خَد
دس جْت استمب ػولىشد سبصهبى گبم ثشداسًذ.
 -3فراخًان پيشىُاد
تىٌیىی است وِ اص عشیك آى هذیشاى سبصهبى ثب اػالم هطىالت ٍ هسبئل هشثَط ثِ یه هَضَع خبظ ثِ غَست ّذف هٌذ ،خَاّبى
اسائِ ساّىبسّب ٍ ایذُ ّبی وبسوٌبى ثشای هشتفغ ًوَدى آى هطىالت ّستٌذ.

ضرورت نظام پيشنهادات ()S.S
" ضشٍست هطبسوت وبسوٌبى دس سبصهبًْبی اهشٍصی هبًٌذ َّای تٌفسی ثشای یه هَجَد صًذُ استً ".یشٍی اًسبًی ثِ لحبػ
ثشخَسداسی اص لذست اًذیطِ ،خاللیت ٍ ًَآٍسی ثضسي تشیي داسایی ّش سبصهبًی هحسَة هی ضَد ،چشا وِ ّش گًَِ ثْجَد ٍ پیطشفت
دس سیستن ّبی فٌی ٍ سبصهبًی تَسظ ًیشٍی اًسبًی غَست هی گیشد .تَاى فىشی ٍ اًذیطِ ّبی وبسوٌبى دس سبصهبى ثِ ػٌَاى
سشهبیِ ًْفتِ ٍ ساوذ هی ثبضذ ٍ ّش سبصهبًی وِ ثتَاًذ اص ایي ًَع سشهبیِ ّبی ًْفتِ ثیطتشیي استفبدُ سا ثىٌذ ،ثِ ّوبى اًذاصُ
اهىبى سضذ ٍ تَسؼِ خَد سا هیسش خَاّذ وشدً .یشٍی اًسبًی ثش خالف سبیش هٌبثغ ثب هػشف وشدى ،وبّص ٍ یب هستْله ًوی ضَد ٍ
ّش چمذس اص اًذیطِ ٍ فىش ثیطتش استفبدُ ًوبیذ ثِ ّوبى اًذاصُ تَاًبیی اش ثْجَد هی یبثذ .اص عشف دیگش هطبسوت یىی اص ًیبصّبی فشا
هشتجِ اًسبًْب ثِ ضوبس هی سٍد وِ سیطِ دس فغشت ثطشی داسد .افشادی وِ دس اهَس ٍ فؼبلیت ّبی سبصهبى ضشوت ًوبیٌذ ٍ اص اًذیطِ
ٍ فىش پبن استف بدُ وٌٌذ ػالٍُ ثش پیطشفت سبصهبى دس تؼبلی خَیص ًیض گبم ثشداضتِ اًذ .ثشای ثْجَد ثْشُ ٍسی اص هىبًیضم ّبی
هختلف استفبدُ هی گشدد وِ یىی اص هىبًیضم ّبی هذیشیتی ،ثْشُ گیشی اص تىٌیه ّبی هختلف هذیشیت هطبسوتی است .هطبسوت
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ساّىبسی است وِ ثِ وبسوٌبى اجبصُ هی دّذ تب ثِ جبی ایٌىِ ّویطِ هذیشیت ٍ سّجشی ضًَذ اص تَاًبیی ّبی خَد ثْشُ گیشًذ ،فىش
وٌٌذ ٍ لَُ خاللیت خَد سا ثِ وبس اًذاصًذ ٍ دس تػوین گیشی ّب هطبسوت ٍ دخبلت داضتِ ثبضٌذ .هطبسوت فشآیٌذی است وِ عی
آى وبسوٌبى یه سبصهبى ثِ عَس داٍعلجبًِ دس اهَس ٍ فؼبلیت ّبی هشثَط ثِ خَد دخبلت وٌٌذ ثِ ضشعی وِ تَاى ٍ اًگیضُ هٌبست
ثشای دخبلت هَثش سا داضتِ ثبضٌذ.
هذیشیت هطبسوتی ػجبست است اص ػولیبتی وِ عی آى وبسوٌبى یه سبصهبى سا دس سًٍذ تػوین گیشی ّب دخبلت ٍ ضشوت هی دٌّذ.
تأویذ ایي ضیَُ هذیشیت ثش ّوىبسی ٍ هطبسوت داٍعلجبًِ وبسوٌبى استَاس است ٍ هی خَاّذ اص اًذیطِ ّبً ،ظشات ٍ اثتىبسات آًْب
دس حل هطىالت ٍ هسبئل سبصهبى استفبدُ وٌذ .الجتِ ًظبم هطبسوتی ثب افضایص سضبیت هٌذی ،اًگیضُ وبسوٌبى سا ًیض ثْجَد هی
ثخطذ.
وبسوٌبى ثب اًگیضُ تَاًبیی ّبی ثیطتشی داضتِ ٍ هی تَاًٌذ دس سبصهبى خاللیت ٍ ًَآٍسی سا افضایص دٌّذ .ثضسي تشیي پطتَاًِ جْت
اػوبل هذیشیت هطبسوتی ،تؼْذ ،ایوبى ٍ اػتمبد هذیشاى سبصهبى ّب است .تب صهبًی وِ هذیشیت سبصهبى اػتمبد ثِ هطبسوت وبسوٌبى
ًذاضتِ ثبضذ ،هذیشیت هطبسوتی تحمك پیذا ًخَاّذ وشد .هىبًیضم ّبی هتفبٍتی ثشای ػولی وشدى هذیشیت هطبسوتی ٍجَد داسد وِ
عمدٌ تریه تکىيک برای مشارکت کارکىان استقرار وظام پيشىُادات در یک سازمان است ( .آوکٍ بيشتر مشًرت
می کىد کمتر اشتباٌ می کىد).

ضرورت استقرار نظام پيشنهادات ()Suggestions System
ًظبم یب سیستن پیطٌْبدات ،تىٌیىی است وِ هیتَاى اص فىش ٍ اًذیطِ ّبی وبسوٌبى ثشای هسئلِ یبثی ،چبسُجَیی ٍ حل هسبئل ٍ
هطىالت سبصهبًی ثْشُ جست .ثش اسبس ًظبم پیطٌْبدات ولیِ وبسوٌبى اص ػبلیتشیي سدُ سبصهبًی تب پبییي تشیي سغح آى هیتَاًٌذ
پیطٌْبدات ،ایذُّب ،اثتىبسات ٍ ًظشات خَد سا ثشای سفغ ًبسسبییّبی هَجَد دس سًٍذ وبسی ٍ یب ثْجَد سٍش ّبی اًجبم وبس ٍ یب
افضایص ویفیت تَلیذ اسائِ دٌّذ .الجتِ ًظبم پیطٌْبدات فمظ اًتمبد ًیست ثلىِ دس آى ساُ چبسُ ًیض اسائِ هیگشدد.
دس ًظبم پیطٌْبدات تٌْب ثِ ثیبى هطىالت پشداختِ ًوی ضَد ثلىِ ساُ حل ّبی سفغ هطىالت ًیض اسائِ هی ضَد .اص ایي عشیك
وبسوٌبى هی تَاًٌذ ثِ ّوِ اهَس ٍ فؼبلیت ّبی سبصهبى ثپشداصًذ ٍ پیطٌْبدّبی اغالحی خَد سا ثش اسبس فشآیٌذی هطخع تذٍیي ٍ
اسائِ ًوبیٌذ .استمشاس ًظبم پزیشش ٍ ثشسسی پیطٌْبدات دس یه سبصهبى تَجِ ٍ حسبسیت وبسوٌبى سا ثِ فشآیٌذّبی وبس ثیطتش وشدُ
ٍ ثبػث هطبسوت ثیطتش وبسوٌبى دس سبصهبى هی ضَد .ثب افضایص هطبسوت ،خاللیت ٍ سٍحیِ وبسوٌبى ،ساّىبسّبی ػولی ثشای حل
هسبئل ٍ هطىالت سبصهبى پیذا هیضَد.
هتأسفبًِ ثِ دالیل هختلف ًظبم هطبسوتی ٍ پیطٌْبدات دس وطَس هب جبیگبُ خَد سا پیذا ًىشدُ است .وبسوٌبى دس تػوین گیشی ّبی
سبصهبى هطبسوت دادُ ًویضًَذ ٍ اگش دس یه سبصهبًی هطبسوت ّن دادُ ضًَذ اص عشف وبسوٌبى استمجبل ًویضَد.
ضبیذ اص هْوتشیي دالیل ػذم استمجبل وبسوٌبى اص سیستن پیطٌْبدات ،ثیتَجْی ثِ ًظشات ٍ پیطٌْبدات وبسوٌبى ثَدُ است ،وِ
ًظشات ٍ پیطٌْبداتی سا هغشح وشدُ اًذ ،ثِ آًْب ثْبیی دادُ ًطذُ است ٍ .لزا ثشای وبسوشد ثْتش ایي ًظبم دس سبصهبى ّبی ایشاى اثتذا
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ثبیذ وبس فشٌّگی غَست گیشد تب رٌّیتی وِ اص اسائِ پیطٌْبدات ٍجَد داسد ،تغییش یبثذ .ثِ ّویي ػلت اگش ایي سیستن دس سبصهبى
هستمش گشد یذ اًتظبس ًذاضتِ ثبضیذ وِ اص فشدای آى سٍص پیطٌْبدات اص جبی جبی سبصهبى سشاصیش گشدد ثلىِ ثشای هؼتجش سبصی ٍ
ایجبد یه رٌّیت هثجت تالش وٌیذ ٍ آى ًیض ثب ضؼبس اهىبى پزیش ًویثبضذ ثلىِ ثبیذ ػوالً ًظبم پیطٌْبدات سا تمَیت وٌیذ.

مستندات نظام جامع پيشنهادات
عجك هبدُ  20لبًَى هذیشیت خذهبت وطَسی ٍ هبدُ  25آییي ًبهِ اداسی استخذاهی وبسوٌبى غیش ّیبت ػلوی داًطگبّْب ،
دستگبُ ّبی اجشایی هىلفٌذ ثِ هٌظَس ایجبد اًگیضُ ٍ افضایص وبسایی ٍ ثْشُ هٌذی اص تفىش ٍ اًذیطِ ٍ خاللیت وبسهٌذاى ریشثظ
خَد ،سبص ٍ وبس هٌبست ثشای جلت هطبسوت وبسهٌذاى ٍ دسیبفت پیطٌْبدات ٍ اثش گزاسی آى دس تػوین گیشی ّب سا فشاّن آٍسدًذ.
دس ّویي ساستب ثب تَجِ ثِ ثخطٌبهِ ضوبسُ  4221هَسخ  1389/1/14هؼبٍى اٍل سییس جوَْس ٍ ثخطٌبهِ ضوبسُ  35622هَسخ
 1390/7/23هؼبٍى تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهبیِ اًسبًی سیبست جوَْس(ٍلت) هَاسد صیش جْت استحضبس اسایِ گشدیذ:
مادٌ ً -1ظبم پیطٌْبدات دس دستگبّْبی اجشایی دس لبلت ٍظبیف ضَسا ٍ وویسیَى ّبی تحَل اداسی دستگبُ ّبی اجشایی یب
ٍاحذّبی تبثؼِ فؼبلیت هی ًوبیٌذ.
مادٌ  -2هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهبیِ اًسبًی سئیس جوَْس دستَسالؼول ًحَُ استمشاس ٍ تذاٍم ًظبم پیطٌْبدات ٍ ًیض سٍش
اسصش گزاسی پیطٌْبدات ٍ  ....هشثَط ثِ هَضَع ایي ًظبم سا دس ثخطٌبهِ ضوبسُ  35622هَسخ  1390/7/23هؼبٍى تَسؼِ هذیشیت ٍ
سشهبیِ اًسبًی سیبست جوَْس ایٌچٌیي اثالؽ ًوَدُ است:
 پيشىُاد کمی  :اجشای آى سجت افضایص ثْشُ ٍسی ،ثْجَد فضبی وبس ،افضایص سضبیت وبسوٌبى ٍ هبًٌذ ایٌْب هی ضَد ٍ
لبثلیت اًذاصُ گیشی ٍ هحبسجِ سیبلی داسد.
 پيشىُاد کيفی  :اجشای آى سجت اجشای هغلَة ،ثشًبهِ ّبی تحَل اداسی ،افضایص ثْشُ ٍسی  ،ثْجَد فضبی وبس ،غشفِ
جَیی ثْیٌِ دس هٌبثغ ،افضایص سضبیت هٌذی وبسوٌبى ٍ هبًٌذ ایٌْب هی ضَد ٍ لبثلیت اًذاصُ گیشی ٍ هحبسجِ سیبلی ًذاسد.
 پاداش کارشىاسی  :هجلغی است وِ ثِ ػٌَاى ججشاى خذهبت ثِ فشد یب افشادی وِ اسصیبثی پیطٌْبد سا اًجبم دادُ اًذ ( اػن
اص آًىِ پیطٌْبد سد یب لجَل ضَد) پشداخت هی ضَد.
 تعييه خط مشی َای اجرایی  ،سیبست گزاسی ٍ ثشًبهِ سیضی هشتجظ ثب ًظبم پزیشش ٍ ثشسسی پیطٌْبدّب ٍ تؼییي
صهیٌِ ّبی هٌبست ثشای اسائِ پیطٌْبدّب.
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چگونگي اجراي نظام پيشنهادات
ثشای اجشا ٍ ػولی ًوَدى ًظبم پیطٌْبدات دس ّش سبصهبى سٍش ٍاحذی ٍجَد ًذاسدّ .ش سبصهبًی ثٌب ثِ هَلؼیت خَدً ،ظبم
پیطٌْبدات هتٌبست ثب ًیبصّبی خَد سا عشاحی ٍ اجشا هی ًوبیذ ،الذاهبت ٍ فؼبلیتْبی الصم ثشای استمشاس ًظبم پیطٌْبدات ثِ ضشح
صیش هی ثبضذ:
الف :بستر سازی برای استقرار وظام پيشىُادات
ثشای اجشای خَة ًظبم پیطٌْبدات ثستش سبصی ٍ آه بدُ سبصی هذیشاى ٍ وبسوٌبى اهشی ضشٍسی است ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ًظبم فَق ثش
اسبس خَاست ٍ اسادُ وبسوٌبى غَست هیگیشد ٍ یه ٍظیفِ ضغلی ٍ وبسی ًجَدُ ٍ ثِ هطبسوت داٍعلجبًِ وبسوٌبى ثستگی داسد ،ثب
اثالؽ آئیيًبهِ ،دستَسالؼول ٍ ثخص ًبهِ ػولی ًویضَد ،ثلىِ ثبیذ ثِ عشیمی وبسوٌبى سا تطَیك ٍ تشغیت ًوَد .ثشای ثستشسبصی
هی تَاى هشاحل صیش سا دس سبصهبى اجشا ًوَد:
 آگبّی ٍ اعالع سسبًی هٌبست ثِ وبسوٌبى ٍ هذیشاى هیبًی ٍ اجشایی ثشگضاسی جلسبت تَجیْی دس سغح هذیشاى ثشگضاسی جلسبت آهَصضی دس سغح هذیشاى ٍ وبسوٌبى تطَیك ٍ تشغیت وبسوٌبى ثب ثیبى هضایب ٍ هٌبفغ اجشای ًظبم فَق ایجبد استجبط ٍ اػتوبد هتمبثل ثیي وبسوٌبى ٍ هذیشاى تذٍیي ٍ اثالؽ آئیيًبهِ اجشایی ًظبم ثشای ولیِ ٍاحذّب ٍ لسوت ّب هحذٍد ًىشدى پیطٌْبدات دس صهیٌِ ّبی خبظ تذٍیي فشم هطخع ٍ هىبى هؼیي ثشای اسائِ پیطٌْبداتب -تعييه گريٌ (کميتٍ) یا شًرای وظام پيشىُادات
ثشای اجشای ًظبم پیطٌْبدات ثبیذ وویتِ پزیشش پیطٌْبد دس سبصهبى تؼییي گشدد .ثْتش است اًتخبة وویتِ دهَوشاتیه ثبضذ ،یؼٌی
ًوبیٌذگبًی اص وبسوٌبى ٍ هذیشاى دس ایي وویتِ حضَس داضتِ ثبضٌذ تب هسبئل ٍ ًیبصّبی وبسوٌبى ،هذیشاى ٍ سبصهبى دس اجشای
پیطٌْبدات لحبػ گشدد .الجتِ دس سبصهبًْبی هختلف ایي وویتِ هوىي است ثِ ًبهْبی گشٍُ ،تین یب ضَسای پزیشش پیطٌْبدات
تطىیل ضذُ ثبضذٍ .لی تشویت اػضبی وویتِ یب گشٍُ پزیشش دس ثیوبسستبى ضْیذ هذسس ٍ ثش اسبس پیطٌْبد سٌجِ ّبی
اػتجبسثخطی ثِ غَست ریل هی ثبضذ:
 هذیش پشستبسی هسئَل ثْجَد ویفیت4

سامانه نظام پیشنهادات
 هسئَل ٍاحذ هٌبثغ اًسبًی دثیش وویتِ یب گشٍُدس اٍلیي جلسِ وویتِ ثبیذ سئیس ٍ دثیش هطخع ضًَذ تب ٍظبیف تمسین ضذُ ٍ پی گیشی گشدد.
يظایف کميتٍ وظام پيشىُادات:
 سسیذگی (دسخَاست اغالح ،تػَیت ،سد) ثِ پیطٌْبدات سسیذُ تؼییي هذت صهبى اجشای آصهبیطی پیطٌْبد اسائِ ضذُ اسجبع پیطٌْبدات سسیذُ ثِ گشٍُ وبسضٌبسی ٍ ٍاحذّبی اجشایی تػَیت یب سد ًْبیی پیطٌْبدّب پس اص اجشا سیبستگزاسی ،تؼییي خظ هطی ،تػَیت ٍ اغالح آئیي ًبهِّبی هشثَعِ تؼییي پبداش ثِ پیطٌْبد دٌّذگبى ،حك الضحوِ وبسضٌبس ٍ ّوىبساى اجشایی اسصیبثی ٍ اًتخبة ثْتشیي پیطٌْبد دس ّش سبل ًظبسات ثش اجشای ثْتش ًظبم پیطٌْبدات دس سبصهبىج -ريش ارائٍ پيشىُاد
ثشای اسائِ پیطٌْبداتّ ،وىبساى ثبیذ ثب ٍسٍد ثِ سبهبًِ ًظبم پیطٌْبدات فشم پیطٌْبد سا تىویل ٍ اسسبل ًوبیٌذ  .دثیش ًیض هَظف
است وِ پیطٌْبدات ٍاغلِ سا چه ٍ جْت ثشسسی ثِ اػضبی وویتِ اسسبل ًوبیذ ٍ ًتیجِ ثشسسی سا ثِ پیطٌْبد دٌّذُ اػالم ًوبیذ.
د -ريش بررسی پيشىُادات
ولیِ پیطٌْبدات وِ لبثل عشح دس وویتِ ثبضذ ،دس جلسِ هغشح هیگشدد .هوىي است پیطٌْبد اسائِ ضذُ ًیبص ثِ ثشسسی ٍ اظْبس
ًظش وبسضٌبس داضتِ ثبضذ وِ دس ایي غَست پیطٌْبد ثِ گشٍُ وبسضٌبسی ٍ ٍاحذّبی تخػػی اسجبع دادُ هی ضَد وِ پس اص
دسیبفت ًظش آًْب دٍثبسُ دس جلسِ هغشح گشدیذُ ٍ دس غَست تػَیت یب ػذم تػَیت تطَیك هبدی ٍ هؼٌَی ٍ ػلت ػذم تػَیت ثِ
پیطٌْبد دٌّذُ اثالؽ هیگشدد .ثبیذ ًتیجِ ثشسسی پیطٌْبد حتوبًًًًًًًٌٌٌٌٌٌٍٍٍ ثِ پیطٌْبد دٌّذُ اػالم گشدد تب پیطْبد دٌّذگبى اًگیضُ ثشای اسائِ
پیطٌْبدات داضتِ ثبضٌذ.
ٌ -تعييه ي پرداخت پاداش برای پيشىُاد دَىدگان
دس ًظبم پیطٌْبدات پبداش هبلی ٍ ثبصخَسد سشیغ وِ ّش دٍ اص اّشمّبی اًگیضش هْن ّستٌذ ثبیذ پیصثیٌی ضذُ ثبضذ اگشچِ
پبداشّبی هبلی هوىي است سلن اًذن ثبضذ ٍلی ثیطتش غَست ًوبدیي داسد .دس سبصهبى ّبیی وِ سٍاثظ فشد ثب سبصهبًص ساثغِ ثذُ
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ٍ ثستبى است پشداخت پبداش هبلی ،خاللیت ،تفىش ٍ سٍحیِ هطبسوت افشاد سا ثشای اسائِ پیطٌْبدات ثیطتش تمَیت هیًوبیذ .الجتِ ّش
سبصهبًی هیتَاًذ هؼیبس ٍ ضبخػی ثشای تؼییي ٍ پشداخت پبداش هبلی دس ًظش ثگیشد ثِ ػٌَاى هثبل هیتَاًذ دسغذی اص غشفِ
جَیی ّبیی وِ دس اثش اسائِ پیطٌْبد حبغل ضذُ ثِ ػٌَاى پبداش دس ًظش گشفتِ ضَد ٍ ثب دسغذی اص دسآهذ اضبفی وِ حبغل پیطٌْبد
ثبضذ یب اص عشیك اهتیبص ثٌذی پیطٌْبدات دسغذی سا تؼییي ٍ پشداخت ًوبیذ الجتِ ثْتش است لسوتی اص پبداش دس غَست تػَیت ٍ
لسوتی دیگش سا پس اص اجشا ٍ ػولی ضذى پشداخت ًوبیذ تب پیطٌْبد دٌّذُ ثشای هطبسوت فؼبل اًگیضُ هٌبست داضتِ ثبضذ.

نتايج مورد انتظار از اجراي نظام پيشنهادات
-

غشفِجَیی ٍ وبّص ّضیٌِ ّب

-

استمبی ثْشُ ٍسی دس سبصهبى

-

ثْجَد سٍضْبی اًجبم وبس

-

اثذاع سٍضْبی تبصُ ٍ یب تَلیذات تبصُ

-

افضایص خاللیت ٍ ًَآٍسی دس سبصهبى

-

افضایص سضبیت هٌذی وبسوٌبى

بههًورههىصو ميههًو ه وتههى گوت ههتو اههنظا صويشههادوت دهههٍاس زوسصوٌههاواههاا اي و دههاص تو اص هههاگوص وسصو
تصم موت ايٍايوااا اگوب دناويمىسيووو مق تووويىآوصي،و يگ زيوووصوح ًوصضايتو ههييو اص ههاگوص وبٍوهىسو
وبخديوووبٍوىسوووبالهيت وفاسوووااا اگوص وتظىيتو ويمايي .و
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