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 قدمه :م
تااجرای نظام  پذیرش باالبردن سطح مشارکت درنظام اداری، شورای عالی اداری را برآن داشت 

تصویب نموده وسازمان  8/6/88مورخ  7878/21/2وبررسی پیشنهادها را درقالب مصوبه شماره 

نسبت به استقرار تدریجی آن اقدام  71مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف نماید تاپایان سال

کرد سازوکار  ( قانون مدیریت خدمات کشوری نیز دستگاههای اجرایی را مکلف 12کند. ماده )

مناسب برای جلب مشارکت کارمندان ودریافت پیشنهادها واثرگذاری آن را درتصمیم گیری ها 

فراهم آورند . دراجرای ماده قانونی مذکور نظام پیشنهادها وپرداخت پاداش درقالب آیین نامه 

ی به تصویب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماع 28/2/74مورخ  8112/88246اجرایی شماره 

( آیین نامه مزبور، دستور العمل نحوه استقرار وتداوم نظام 1ودولت الکترونیک رسید. مطابق ماده )

از طریق معاونت توسعه   12/8/42مورخ  22611/42/122پذیرش وبررسی پیشنهادها به شماره 

 مدیریت وسرمایه  انسانی رییس جمهور)سابق( تدوین وابالغ گردید .

 

 تعریف واژگان 
 

 هرگونه نظر ، فکر و راهکاری که بتواند وضعیت موجود را آسان، سریع تر، صحیح تر، ارزان تر، ایمن تر ومطلوب ترکند.پیشنهاد: -2

پیشنهادکمی : اجرای آن سبب افزایش بهره وری ، بهبود فضای کار ، افزایش رضایت کارمندان -1

 ریالی دارد.و مانند اینها می شود و قابلیت اندازه گیری و محاسبه 

پیشنهاد کیفی : اجرای آن سبب اجرای مطلوب برنامه های تحول اداری، افزایش بهره وری، -2

بهبود فضای کار، صرفه جویی بهینه در منابع، افزایش رضایت مندی کارمندان و مانند اینها می 

  شود وقابلیت  اندازه گیری ومحاسبه ریالی ندارد .

 دیریت استانداری.کارگروه : کارگروه توسعه م -8

دبیرخانه :دبیرخانه نظام پیشنهادها که در دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری  -2

 استقراردارد.



گروه کارشناسی : باعضویت کارشناسانی از واحدهای مختلف به تناسب موضوع وبانظر کارگروه -6

ه وبرآورد منافع حاصل از تشکیل می شود و امور مربوط به بررسی وکارشناسی پیشنهاد ، محاسب

 آن، اجرایی بودن پیشنهاد ومانند اینها را انجام می دهد .

کمیته تخصصی: کمیته اصالح ساختار،فرآیندها، توسعه دولت الکترونیک وفناوریهای مدیریتی  -8

به عنوان کمیته تخصصی نظام پیشنهادهابه بررسی پیشنهادهای ارائه شده پرداخته وحسب 

 زیرعمل می کند:موردبه روشهای 

پیشنهادهایی که انحصاراً به موارد درون استانداری مربوط می شود دراین کمیته بررسی  –الف 

 ودرصورت تصویب مبنای تصمیم گیری قرارمی گیرد.

پیشنهادهایی که درسطح استان  باید مطرح  شود با اظهار نظر به شورای راهبری توسعه   –ب 

 مدیریت استان برای بررسی ارائه  می شود.

پیشنهادهایی که درسطح  وزارت کشوروملی است با ارائه نظر به شورای راهبری توسعه  -ج

 مدیریت وزارتخانه فرستاده می شود.

است که به عنوان جبران خدمات به فرد یا افرادی که ارزیابی . پاداش کارشناسی :مبلغی 7

 پیشنهاد را انجام داده اند )اعم از آنکه پیشنهاد رد یا قبول شود( پرداخت می شود.

.بذر پیشنهاد: موضوعات مشخصی است که توسط کارگروه وکمیته تخصصی از طریق دبیرخانه به 4

 تا پیشنهادهای خود را درآن زمینه ارائه کنند.اطالع مدیران ، کارمندان و سایرین می رسد 

.پیشنهاد دهنده :فردیاگروهی است که پیشنهاد خود را به یکی ازروش های قابل قبول به 22

 دبیرخانه  ارائه می کند. 

 . مجری یامجریان : فرد یا افرادی است که اجرای پیشنهاد را برعهده دارند.22

 که به بهره برداری می رسد . . پیشنهاد اجرا شده :پیشنهادی است21

.نفر پیشنهاد)سرانه(درسال : شاخصی است که از تقسیم تعداد کل پیشنهادهای دریافت شده 22

 درطول یک سال به تعداد کل کارکنان به دست می آید .



 فصل اول:کارگروه وکمیته تخصصی
 

ری نظام :کارگروه توسعه مدیریت باالترین رکن سیاستگذاری،تصمیم گیری وراهب2ماده

 پیشنهادهادراستانداری   می باشد.

 :وظایف کارگروه:1ماده 

. تعیین خط مشی های اجرایی ،سیاست گذاری وبرنامه ریزی مرتبط با نظام پذیرش 2-1

 پیشنهادهاوتعیین       زمینه های مناسب برای ارائه پیشنهادها

 . تصمیم گیری درمورد رد یا پذیرش نهایی پیشنهادها1-1

وتاییییدبرترین پیشیینهاد کمییی وکیفی)بیشییترین اثربخشی(،پیشیینهاد دهنییده    .تعیییین2-1

درصدپیشینهاد مصیوب (،کارشینار برتر،مجیری      22برتربابیشترین پیشینهاد)به شیرط حیداقل   

 برتر،مدیربرتر)نفرپیشنهادبیشتر(

 درصد منافع حاصل ازاجرای پیشنهادها. 12. تعیین وتایید پاداش ها وسایر هزینه ها ازمحل 8-1

 . نظارت برعملکرددبیرخانه2-1

. تدوین وتصویب ضوابط ومعیارهای تعیین پاداش کارشناسان بررسی کننده ومجریان 6-1

پیشنهادها برحسب میزان مشارکت وکمک آنها دراجراوابالغ آن به واحد ذی ربط با امضای رئیس 

 یادبیر کارگروه برای پرداخت. 

به گروه های کارشناسی ویا کمیته تخصصی  :کارگروه می تواندبخشی ازوظایف خودرا2تبصره

 واگذارکند.

 :وظایف کمیته تخصصی2ماده 

 بررسی تصویب یا رد پیشنهادهای ارجاع شده ازسوی دبیرخانه نظام پیشنهادها.-

تعیین برترین پیشنهادکمی وکیفی )بیشترین اثربخشی (،پیشنهاددهنده برتر با بیشترین  -

 نهادمصوب(،کارشنار برتر، مدیربرتر)نفرپیشنهادبیشتر(.درصدپیش 22پیشنهاد)به شرط حداقل 

 درصد منافع حاصل از اجرای پیشنهادها. 12تعیین پاداش ها وسایر هزینه ها ازمحل -



تدوین ضوابط ومعیارهای تعیین پاداش کارشناسان بررسی کننده ومجریان پیشنهادها برحسب  -

 میزان مشارکت وکمک آنها دراجرا.

عمومی به منظورتقویت فرهنگ مشارکت بین کارکنان ازمحل منافع نظام  تعیین مشوق های -

 پیشنهادها.

 ارائه پیشنهاد درخصوص دوره های آموزشی مرتبط با نظام پیشنهادهابرای کارکنان استانداری. -

 فصل دوم:دبیرخانه

می  :مدیرکل دفتربرنامه ریزی،نوسازی وتحول اداری ،دبیرنظام پیشنهاد های استانداری8ماده

 رابعنوان مسوول دبیرخانه تعیین نماید. دفترباشد.دبیر نظام پیشنهادها می تواند یکی از کارکنان 

 :وظایف دبیرخانه 2ماده

 دریافت پیشنهادها  -

 برنامه ریزی برای ایجاد زمینه شکوفایی ورشد خالقیت درکارکنان  -

به کمیته تخصصی نظارت برحسن اجرای پیشنهادهای مصوب وبررسی اثربخشی آنها وگزارش  -

 وکارگروه 

برگزاری جلسات گروه های کارشناسی ،کمیته تخصصی وکارگروه، تهیه گزارش عملکرد  -

ساالنه نظام پیشنهادها ونحوه عملکرد گروه های کارشناسی وارائه آن به کمیته تخصصی 

 وکارگروه

 ارجاع پیشنهادهای مصوب برای اجرا وپیگیری مراحل اجرای آن -

اجرای پیشنهادبه کمیته تخصصی وکارگروه پس ازفرآینداجرای  ارائه گزارش کامل -

 پیشنهادویابهره برداری ازآن

 اعالم وضعیت پیشنهادهای دریافتی به کارکنان بصورت مستمر -

 اطالع رسانی موضوعات اولویت داراعالم شده توسط کمیته تخصصی وشورا برحسب ضرورت  -



به منظور گسترش نظام پذیرش پیشنهاداجرای فعالیتهای آموزشی وفرهنگی مناسب  -

پیشنهادها به کمیته تخصصی وشورا)مانندبرگزاری سمینارها ،همایش ها ،بازدیدها ،دوره های 

 آموزشی و...(

گردآوری منابع وکتابهای مرجع ،تجربیات ودستاوردهای سایر سازمان ها درزمینه نظام  -

 پیشنهادها

ریافت نتیجه وتشکیل بانک اطالعات ثبت ونگهداری سوابق پیشنهادها ازمرحله دریافت تاد -

 نظام پیشنهادها

 فصل سوم : گروه های کارشناسی

:گروه های کارشناسی به منظور مشارکت همه واحدها و بررسی کارشناسانه پیشنهادها در 2ماده 

 استانداری تشکیل می شود. 

:معاونین دفاتر، ادارات کل استانداری و معاون برنامه ریزی ، اداری ومالی فرمانداری اردبیل  6ماده

اعضای گروههای کارشناسی نظام پیشنهادها را تشکیل می دهند. دبیرخانه نظام پیشنهادها به 

اهد تناسب موضوع ، پیشنهادهای ارائه شده را به گروه کارشناسی متشکل از پنج نفر ارجاع خو

داد جلسات گروه باحضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق 

اعضای حاضر تصویب می شود. چنانچه جلسات کارگروه با حضور سه نفرتشکیل شودنظر مثبت دو 

 نفر برای تصویب پیشنهاد مورد بررسی کافی خواهد بود. 

 : وظایف گروه های کارشناسی 8ماده 

سی واعالم نظر درخصوص کلیه پیشنهادهای ارجاع شده از سوی دبیرخانه نظام برر -

 پیشنهادها.

 ارائه پیشنهاد درخصوص شیوه نامه نظام پیشنهادها به دبیرخانه و کمیته تخصصی . -

ارائه پیشنهاد درمورد دوره های آموزشی مرتبط بانظام پیشنهادها برای گروه های کارشناسی  -

 وکارکنان استانداری .



بررسی و اعالم نظر درخصوص نحوه اجرای پیشنهاد مصوب از سوی مجری و ارائه به کارگروه  -

 برای تصویب پاداش واحد اجرایی.

 ارائه نظر به کمیته تخصصی وکارگروه درارتباط با واحد اجرا کننده پیشنهاد. -

ار نظر گروه های کارشناسی می توانند پیشنهادها را ازطریق دبیرخانه به واحدها جهت اظه -

 ارسال نمایند.

 فصل چهارم : نحوه ارزیابی وتعیین پاداش پیشنهاد و پرداخت آن 

: میزان صرفه جویی حاصل از اجرای پیشنهاد واثربخشی آن به وسیله گروه کارشناسی یا 7ماده 

 واحدذیربط محاسبه وبه تایید کمیته تخصصی وکارگروه می رسد.

ی کمی که توسط کمیته تخصصی و کارگروه مورد تصویب :پرداخت پاداش برای پیشنهاد ها 4ماده 

 مرحل انجام می شود. 2قرارگرفته است در

 پاداش مصوب (  %12پس از تصویب و ابالغ برای اجرای توسط کارگروه  )  –الف 

 پاداش مصوب (  %12ماه پس از شروع اجرای پیشنهاد )  2 –ب 

ظار از آن با تایید کمیته  تخصصی و کارگروه  ) درپایان اجرای پیشنهاد و کسب منابع مورد انت –ج 

 پاداش مصوب (  % 62

:میزان پاداش پیشنهاد های کمی بنا به تشخیص کمیته تخصصی وکارگروه، معادل حداکثر  22ماده 

 از صرفه جوی ها و منابع مالی قابل کسب در یک دوره یکساله است . 2%

 کامل پیشنهاد پرداخت می شود.:پاداش پیشنهادهای کیفی پس از اجرای  22ماده 

: میزان پاداش پیشنهاد های کیفی براسار میزان تاثیر آنها در اجرای مطلیوب و بهنگیام     21ماده 

برنامه های تحول اداری، افزایش بهره وری، بهبود فضای کار، بهبود ارائه خدمات، افزایش رضیایت  

سازمانی ، بهبود فرآیندهای انجام کار و مانند مندی مردم وکارکنان ، تمرکز زدایی ، بهبود ساختار 

 اینها براسار امتیازات مکتسبه توسط کمیته تخصصی وکارگروه برآورد وتعیین می شود.



:پاداش پیشنهادهای کیفی می تواند به صورت غیرنقدی مانند اعزام به سفرهای زییارتی ،   22ماده 

رفرم ارزشیابی ، بهره گیری از ظرفییت هیای   اعمال تشویق های کتبی ، اهدای کاال ، درج امتیاز د

 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماننداینها باشد.   67ماده 

:درصورتی که پس از اجرای پیشنهاد با بررسی ها وگزارش های نتایج اجرا مشیخص شیود    28ماده 

 که اجرای پیشنهاد منجر به کسب منافع بیشتری از میزان برآوردی شده اسیت پیاداش پیشینهاد   

 دوباره محاسبه ومابه التفاوت آن به پیشنهاد دهنده پراخت می شود.

 فصل پنجم : منابع و هزینه های نظام پیشنهادها 

 :  هزینه ها22ماده 

 پاداش پیشنهادهای مصوب . -

 پاداش واحدهای مجری . -

هزینه برگزاری و شرکت در دوره های آموزشی، همایش ها و سمینارهای مرتبط با نظام  -

 ای استانداری پیشنهاده

 هزینه جوایز ساالنه برترین های نظام پیشنهادها. -

 هزینه مشوق ها وحق الزحمه مشاوران ، کارشناسان و... -

 : منابع مالی  26ماده 

 اعتبار اختصاصی برای نظام پیشنهادها -

 اعتبار خارج از شمول استانداری  -

 صرفه جویی های ناشی از اجرای پیشنهادها  -

 استفاده از اختیارات استانداری و مدیران درچهارچوب ضوابط و مقررات.سایر منابع مالی با  -

 فصل ششم:فرآیند اجرای نظام پیشنهادها

:پیشنهاد دادن حق کلیه کارکنان استانداری وواحدهای تابعه وسایر کسانی اسیت کیه بیه    28ماده

 نحوی با استانداری وواحدهای تابعه ارتباط دارند.



 : شرایط پیشنهادها  27ماده  

 پیشنهادمی تواند به صورت فردی یاگروهی باشد. -

 صرف نظر ازمحل خدمت ،هرکسی درهرموضوعی می تواندپیشنهاد دهد. -

 پیشنهاد می تواند تکمیل کننده پیشنهادهای قبلی باشد. -

 پیشنهاد بایستی قابلیت اجرا داشته وآرمانی نباشد. -

 ه وگنگ ،مبهم ودوپهلو نباشد.پیشنهاد بایستی روشن وواضح بود -

 :شرایط عدم بررسی وپذیرش پیشنهادها24ماده        

 پیشنهادهای تکراری -

 پیشنهادهایی که صرفا طرح مسئله بوده وراه حلی ارائه نشده باشد. -

پیشنهادهایی که قبال دردستورکارکمیته یا یکی ازواحدها قرارداشته ویابیان تجربیات قبلی  -

 سازمان باشد.

 ادهایی که صرفا بیان مشکل شخصی ویا درحد درخواست انجام کارباشد.پیشنه -

 مواردی که موضوع اختالف یاگله یا شکایت ازقسمت یا فرد خاصی باشد. -

پیشنهادهای مبهم ،کلی وناقص)درصورت رفع ابهام وارائه جزئیات ضروری ورفع نواقص قابل  -

 بررسی خواهندبود(

 ل محدودیتهای اعتباری غیرقابل اجراهستند.پیشنهادهای هزینه بر)زیاد(که به دلی -

 مصوبات جلسات  -

پیشنهادهایی که دقیقا وظیفه فرد محسوب می شودمگراینکه منجربه بهبود وسرعت ودقت  -

 درکاروصرفه جویی درهزینه ها شود.

 : فرآیند اجرایی نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها12ماده  

الکترونیکی به دبیرخانه ارسال وکد پیگیری دریافت کارکنان پیشنهادهای خودرا به صورت  -

 می کنند.



روز مراتب تکمیل، ناقص ویاتکراری بودن پیشنهاد رابررسی ونتیجه را  1دبیرخانه حداکثرطی  -

به اطالع پیشنهاد دهنده می رساند وپیشنهادهای کامل را دردستور کارکمیته تخصصی 

 قراردهد.

یشنهادنیازبه بررسی کارشناسی داشته درصورتی که به تشخیص کمیته تخصصی پ -

 باشددبیرخانه آن را به گروه کارشناسی ذی ربط ارجاع می دهد .

گروه کارشناسی درصورت نیاز پیشنهادها را ازطریق دبیرخانه نظام به واحدهای ذیربط جهت  -

 اظهارنظر ارسال می نماید.

هفته نظر کارشناسی خود :واحدمرتبط با موضوع پیشنهاد بایستی حداکثرظرف مدت یک 2تبصره

 را به دبیرخانه اعالم  نماید.عدم ارائه پاسخ درمهلت مقرر به عنوان نظر مثبت تلقی می گردد.

گروه کارشناسی باید حداکثر طی یک هفته پس از دریافت پیشنهاد، باتوجه به معیارهای  -

بیشتر  تعیین شده نظر کارشناسی خود را به دبیرخانه بفرستد. درصورت نیاز به زمان

کارشناسی ، گروه موظف است مراتب را در زمان یک هفته به دبیرخانه اطالع دهد و زمان 

 مورد نیاز خود را اعالم کند.

در صورت تصویب پیشنهاد در کمیته تخصصی و تایید آن در کارگروه ،دستور اجرائی شدن  -

 آن توسط کارگروه صادر می شود .

نابع  حاصل از اجرای پیشنهاد دریک دوره یک کمیته تخصصی براسار محاسبه وبرآورد م -

ساله . میزان پاداش پیشنهاد دهنده یاپیشنهاد دهندگان را تعیین وپس از تصویب کارگروه با 

 امضای رییس یامقام مجاز دستگاه برای پرداخت به واحد ذی ربط ابالغ می کند.

ه ووقایع را دربانک اطالعات دبیرخانه نتیجه تصمیم کارگروه را به اطالع پیشنهاد دهنده رساند -

 پیشنهادها ثبت می کند.

 : زمینه های ارائه پیشنهاد ) بذر پیشنهاد( مشتمل برموارد زیراست : 12ماده 

 ارتقاء شان وجایگاه وزات کشور، استانداریها وفرمانداریها نزد افکار عمومی  -



 زینهبا صرف ه -ارتقاء سطح انگیزش و رضایت شغلی کارکنان بدون صرف هزینه -

 بهسازی نظام های مدیریتی مورد عمل درسازمان، تمرکز زدایی و تفویض اختیار  -

 استفاده بهینه ومطلوب از منابع  وظرفیتهای بالقوه موجود در وزارت کشور واستانداریها  -

 بهبود کار فردی و گروهی وبهبود کیفیت زندگی کاری  -

 ارکنان ارتقاء نظم و انضباط کاری وافزایش سطح مهارت ودانش ک -

 اصالح قوانین، آیین نامه و دستورالمعل ها -

بهبود ارتباطات با سایر دستگاه ها وافزایش رضایت ارباب رجوع از طریق تسریع و بهبود  -

 کیفیت خدمات 

بهبود روشهای انجام کار و تسریع در امور ) ساده سازی و کاهش اسناد و مدارک، افزایش  -

سهولت در انجام کار ، ساده کردن گردش کار و ارائه طرح سیستم های مکانیزه برای افزایش 

سرعت ودقت درانجام امور، کاهش زمان انجام کار( ،بهبود کیفیت ) بهبود کیفیت عملکرد ، 

اری ، بهینه کردن برنامه ریزی ، بهینه کردن سیستم های تصمیم گیری ، کاهش دوباره ک

 ارزیابی ،نظارت و هماهنگی ( صرفه جویی درمواد ، وقت ، انرژی وکاهش هزینه ها. 

پیشنهادهای ملی وفراتر از وظایف استانداری و وزارت کشوردر زمینه ها یی نظیر اقتصاد  -

 مقاومتی و... 
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