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 هداف و فلسفه و مزایای استفاده از نظام پیشنهاداتا

ها دخالت  ريیگ میسازمان را در روند تصم کیآن کارکنان  یکه ط یاتیعبارت است از عمل یمشارکت یتیریمد

خواهد یبر همکاري و مشارکت داوطلبانه کارکنان استوار است و م تیریمد وهیش نیا دیتأک .دهندیم و شرکت

با  ی. البته نظام مشارکتکالت و مسائل سازمان استفاده کندابتکارات آنها در حل مش و ، نظراتهاشهیاز اند

سعه منابع در تو ینقش مهم ایپو يکردیرو و با بخشد یبهبود م زین را کارکنان زهیمندي، انگ تیرضا شیافزا

  .کندیم فایسازمان ا یانسان

 یمکاري فکري و علمه ، نظامیمشارکت تیریمد ییابزار اجرا کیبعنوان  اتشنهادیپ یو بررس رشیپذ نظام

هاي افراد سازمان درباره روش هینظام کل نیآن است. در ا یتیریسازمان با سطوح مختلف مد کیاعضاي  هیکل

به سازمان ارائه  شنهاداتیها و پکرده و حاصل آنرا در قالب طرح شهیوري فعاالنه اندو ارتقاء بهره مسائل حل

نظام  نی. ادیآیبه اهداف سازمان بوجود م دنیبراي رس یشیاندنظام همفکري و هم کی، قیطر نیبد کنند.یم

به  اعضاي سازمان ارزش قائل است و هیهاي کلتیانسان مداري است، براي افکار و خالق اصل بر یکه مبتن

هاي موفق خود را آزمون یهم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عمل یتیریآمد مدو کار مطلوب نظام کیعنوان 

 قیکارکنان از طرکند تا یرا فراهم م طیآورد بلکه شرایرا بوجود نم زيیچ شنهادات،ینظام پ است. دهیگذران

کارکنان از  هیکل شنهاداتیاساس نظام پبر .دیآ لینا مطلوبهاي شرفتیبه پ سازمان تفکر، بارور گردند و

، ابتکارات و نظرات خود را براي هادهیا شنهادات،یتوانند پیسطح آن م نیتر نییتا پا یرده سازمان نیتریعال

ارائه دهند. البته  دیتول تیفیک شیافزا ایبهبود روشهاي انجام کار و  ایهاي موجود در روند کاري و ییرفع نارسا

 گردد. یارائه م زیبلکه در آن راه چاره ن ستیفقط انتقاد ن شنهاداتینظام پباید ذکر نمود که 

 

 ام پیشنهادات شامل مواردی از قبیل موارد زیر میباشد:دستاوردهای نظ

 اشاعه فرهنگ همکاري داوطلبانه و خودجوش 

 منابع انسانی زهیو انگ هیبهبود روح 

 ابتکار و نوآوري ت،یخالق زانیم شیافزا 

 یتعلق سازمانحس  و ريیپذ تیمسئول تیتقو 

 و ارائه بهتر خدمات پس ازفروش تیفیبهره وري، ک بهبود 

 رییمقاومت در مقابل تغ کاهش 

 و کارکنان رانیتوانمندسازي مد شیافزا 

 ريیپذو انعطاف ییایپو شیافزا 

 یبهتر اطالعات و اطالع رسان گردش 

 هانهیدرآمدها و کاهش هز شیافزا 



 

 دقت، سرعت و صحت زانیم شیافزا 

 

 موفق شنهادیهای نظام پیژگیو

 شنهادیپ هئکارکنان سازمان در ارا هیفعال کل شرکت 

 هاي مخصوصفرم قیاز طر شنهادهایو سهولت ارائه پ یحداقل رساندن بروکراس به 

 هاپاداش نییو تع یابیهاي ارزروش سهولت 

 زیهاي پرداخت جواها و دستور العملنامه نییو ساده بودن آ سهولت 

 هانهیزم یشده توسط کارکنان در تمام هیارا شنهاداتیبودن پ مشمول 

 یگروه شنهادهايیشده به سمت پ هیارا شنهاداتیپ ريیگتجه 

 گاندهند شنهادیبه پ ارائه نتیجهو  یابیبودن زمان ارز کم 

 شنهادهایدر اجراي پ دهندگان شنهادیپ مشارکت 

 ایو  دهنده شنهادیسازمان و امور کاري پ اراتیو اخت فیبا اهداف، وظا شنهادیراستا بودن پ هم 

 واحدهاي مرتبط

 اتشنهادیها در اثر اجراي پتمسیبهبود س ایخدمات و  تیفیها، بهبود کنهیدر هز ییجوصرفه 

 شنهادیشفاف و منظم همراه پ ،یبه صورت منطق یمستندات کاف ارائه 

آن مطرح است،  ريیبه عنوان فلسفه به کارگ قتیو در حق یبه عنوان اهداف آرمان شنهاداتیآنچه در نظام پ

هاي انسان  ییو توانا لیارج نهادن به فضا قیاز طر نفعانیذ ریدر مقابل خواست هاي متغ سازمان توان شیافزا

را  شنهادهاینظام پ ريیفلسفه بکارگ یباشد. به طور کل یسازمان مبا اهداف  کارکنان و همسو کردن اهداف

 کرد: انیب ریتوان به صورت ز یم

 کار و برخورد با مشکالت کاري طیهاي انسان در محییو توانا لینهادن به فضا ارج 

 یحس تعلق سازمان شیافزا 

 با اهداف سازمان افرادکردن اهداف  همسو 

 یود روابط کاري و رفتار سازماندر حل مشکالت و بهب یو همکاري جمع یفرهنگ مشارکت اشاعه 

 

 تعاریف نظام پیشنهادات 

 ، کاهشتیفیک شیمثبت، بهبود روش، افزا رییتغ کی جادیبه ا نو که بتواند منجر دهیهر فکر و ا :پیشنهاد

 شود.یم یتلق شنهادیگردد پ ....و  افراد در سازمان هیباال بردن روح و، درآمدزایی هانهیهز

 : انواع پیشنهاد



 

  :پیشنهادات قابل بررسی 

  :شوندیم میتقس ریکنند به دو دسته زیم جادیکه براي سازمان ا یبر اساس منافع شنهاهایپ نیا

و عمدتا مزایاي آنها براي  باشدینم آن قابل محاسبه ۀجیاست که نت ییشنهادهای: پیفیک شنهادهايی(پ1

 سازمان غیر مالی است.  

پیشنهادات و بیشتر شامل  باشدیقابل محاسبه مآنها  جهیاست که نت ییشنهادهای: پیکم شنهادهايی( پ2

  مالی می باشند. 

 

  :پیشنهادات غیر قابل بررسی 

o شودیفرد محسوب م فیکه جزء وظا ییشنهادهایپ 

o پیشنهادات شخصی 

o تکراري شنهادهايیپ 

o کنندیاما راهکار الزم را ارائه نمسازد یکه تنها مشکل را مطرح م ییشنهادهایپ 

o دسترس آل و دور ازدهیا شنهادهايیپ 

o باشندیسازمان م استیو س یمشکه خارج از خط ییشنهادهایپ 

 

 هاي یک پیشنهاد: ارزش

  مستقیم و غیر مستقیم ارزش اقتصادي 

  یادگیري سازمانی صورت گرفته ناشی از اجراي پیشنهاد 

  سازمان و افزایش رضایت شغلی افرادارضاي نیاز به مشارکت در 

  بهبود محیط کاري افراد 

 

 

 ارکان نظام پیشنهادات

مسئول دفتر  و س دانشکده، معاون آموزشی، معاون پژوهشیترکیب اعضاي شوراي نظام پیشنهادات شامل رئی

ت تخصصی جهت بررسی پیشنهاداباشد. می دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بازاریابی و ارتباط با صنعت

 نیز دو نفر از اعضاي هیات علمی داراي تخصص مرتبط با پیشنهاد نیز به شورا اضافه خواهند شد. 

 

 فرایند اجرای نظام پیشنهادات



 

 کلیه پیشنهادات از طریق فرآیند زیر مورد بررسی، ارزیابی و پیگیري قرار خواهند گرفت. 

 ارتباط با صنعتارائه فرم پیشنهاد به مسئول دفتر بازاریابی و  .1

 مطرح شدن پیشنهاد در جلسه شوراي نظام پیشنهادات  .2

 )در صورت نیاز به نظرات کارشناسی، جلسه با حضور متخصصین منتخب صورت خواهد گرفت(

 تصمیم گیري و اعالم نتیجه اولیه به پیشنهاد دهنده  .3

 ا وارد فرایند می شود()در صورت نیاز به اصالحات، پیشنهاد پس از بازنگري و اعمال اصالحات مجدد

 عیین میزان پاداش اختصاص یافته به پیشنهاد دهندهت .4

 تعیین مسئول اجراي پیشنهاد  .5

 ابالغ پیشنهاد به واحد هاي زیربط .6

 پیگیري اجراي پیشنهاد .7



 

 
  



 

 نحوه ارزیابی پیشنهادات 

بعد از اخذ نظر گروه کارشناسان واحد  بیو تصو یبررس رش،یبعد از انجام مراحل پذ شنهادیهر پ ازیامت

براساس شاخص ها و پارامترهاي مربوطه و مراتب مندرج در  شنهادهایپ یو بررس رشیپذ و شوراي یتخصص

 ارسال خواهد شد ربطیمورد نظر به مراجع ذ پاداش محاسبه و جهت اجرا و پرداخت لیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه پاداش دهی

 ریال 50000 ×امتیاز کسب شده  =میزان پاداش اولیه پس از ارائه پیشنهاد

 انتفاع از درآمدهاي حاصل از پیشنهاد به دو صورت خواهد بود: 

از درآمدهاي  %3و از سال سوم به بعد  %5، سال دوم %8سال اول در صورت عدم مشارکت در اجرا:  .1

 ناشی از پیشنهاد به پیشنهاد دهنده تعلق خواهد گرفت. 

پیشنهاد دهنده تعلق خواهد  از درآمدهاي ناشی از پیشنهاد به 20-30در صورت مشارکت در اجرا: % .2

گرفت. در صورتیکه پیشنهاد دهنده مجري اصلی پیشنهاد باشد پس از تایید شوراي نظام پیشنهادات 

 قابلیت افزایش خواهد داشت. %50سهم پیشنهاد دهنده تا 

 

 دامنه امتیازات معیارهای ارزشیابی پیشنهادات

 0-20 تهیه و ارائهچگونگی 

 0-10 اهمیت و ارتباط با حوزه فعالیت سازمان        

 0-10 ارتباط پیشنهاد با کار پیشنهاد دهنده 

 0-20 جدید و بدیع بودن                                                                                                     

 0-20 قابلیت اجرا

 0-30 آثار مالی 

 0-10 (رضایت مشتري و رضایت کارکنان) آثار غیر مالی

 0-10 کارهاي موازي و هاياز دوباره کار ريیشگیپ

 0-10  یبهبود امور رفاه

 0-20 زود بازده بودن

  مجموع



 

 نظام پیشنهادات شورایشرح وظایف 

 دهیرس شنهاداتیرد( به پ ب،یاصالح، تصو ،)درخواست یدگیرس 

 ارائه شده شنهادیپ یشیمدت زمان اجراي آزما نییتع 

 ییو واحدهاي اجرا یبه گروه کارشناس دهیرس شنهاداتیپ ارجاع 

 یشیپس از اجراي آزما شنهادهایپ ییرد نها ای بیتصو 

 هاي مربوطهنامه نیو اصالح آئ بیتصو ،یمشخط نییگذاري، تعاستیس 

 ییدهندگان، حق الزحمه کارشناس و همکاران اجرا شنهادیپاداش به پ نییتع 

 در هر سال شنهادیپ نیو انتخاب بهتر یابیارز 

 در سازمان شنهاداتیبر اجراي بهتر نظام پ نظارت 

 

 

 

 

 


