اداره کل انتقال خون استان تهران

آيين نامه اجرايي
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

تدوين :مهر ماه 7931

مقدمه:
به منظور نهادينه نمودن مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادها و با استناد به مصوبه شماره 413/034ط مورخ 97/11/11
شوراي عالي اداري؛ و دستورالعمل شماره  144/74/31611مورخ 74/9/13معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس
جمهور  ،ماده  14قانون مديريت خدمات كشوري و هم چنين مواد 1-13و  1-11پيوست شماره يك آيين نامه استخدامي
اعضاي غير هيات علمي شيوه نامه حاضر تهيه و تدوين شده است.

ماده يك  :تعاريف
نظام پيشنهادها -نظامي براي دريافت پيشنهادهاي كاركنان ،بررسي آنها در مهلت مقرر ،اجراي پيشنهادهاي قابل قبول
و قابل اجرا و پاداش دهي به پيشنهاد دهندگان است.
سازمان  -اداره كل انتقال خون استان تهران
شورا  -شوراي تخصصي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
کارگروه تخصصي – كارگروه تخصصي نظام پيشنهادها مستقر در حوزه هاي تابعه و وابسته
دبيرخانه -دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
پيشنهاد -ايده يا نظري است داوطلبانه كه در صورت اجرا بتواند وضعيت موجود را بهبود بخشد يا مشكلي را حل كند.

ماده دوم :اهداف
-1ارتقاء كمي و كيفي خدمات در سازمان
-1بهبود فرآيندهاي مديريتي در سازمان
-3ارتقاي بهره وري در سازمان
 0ايجاد فرهنگ كار گروهي و تفكر جمعي و افزايش انگيزه در كاركنان
 1تشويق فراگير كاركنان به مشاركت از طريق ارائه پيشنهادهاي سازنده
 6ايجاد ارتباط منطقي بين نظام پيشنهادها و نظام ارزشيابي كاركنان
 9بهبود كيفيت محيط هاي كاري و تامين رضايت شغلي
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ماده سوم :ارکان شيوه نامه
 - 1شوراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
 - 1كار گروه تخصصي نظام پيشنهادها در حوزه فني ،توزيع ،نظارت ،كنترل كيفي و تضمين كيفيت
 - 3كارگروه تخصصي نظام پيشنهادها درحوزه برنامه ريزي و توسعه منابع انساني
 - 0كارگروه تخصصي نظام پيشنهادها درحوزه آموزش و پژوهش و فناوري
 - 1كارگروه تخصصي نظام پيشنهادها درحوزه اهدا كنندگان خون و جذب و روابط عمومي
 - 6دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

ماده چهار :تركيب اعضاي شوراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
 - 1مدير كل ( رئيس كميته )
 - 1يك نفر به انتخاب مدير كل ( دبير و عضو كميته )
 - 3معاون اداري مالي (عضو كميته )
 - 0مسئول حراست (عضو كميته)
 - 1نماينده كاركنان حوزه فني (عضو كميته )
 - 6نماينده كاركنان حوزه فني ( عضو كميته )
 - 9نماينده كاركنان حوزه پشتيباني( عضو كميته)
 - 8يكي از مشاورين مدير كل به انتخاب خودشان ( عضو كميته)
 - 7مسئول تضمين كيفيت( عضو كميته)
تبصره :احكام كليه اعضاء شورا و كارگروهها توسط مديركل ابالغ مي گردد .و مدت اعتباار احكاام از زماان صادور اولياه
يكسال مي باشد .عضويت افراد حقوقي عضو شورا و كارگروهها در صورت تغيير حكم سازماني متناسب با احكام انها تغيير
خواهد كرد .مدت اعتبار احكام افراد جديد متناسب با زمان اعتبار احكام اوليه صادره خواهد بود.

ماده پنج :شرح وظايف شوراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
سياستگذاري و تعيين خط مشي هاي اجرايي نظام پيشنهادهاي سازمان
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تصويب و اصالح آيين نامه و دستورالعمل هاي الزم براي بهبود راهبري نظام پيشنهادها
زمينه سازي ارتقاء كمي و كيفي پيشنهادگيري از همكاران و ساير گروههاي ذينفع
بستر سازي  ،شكوفايي و رشد خالقيت در كاركنان با استفاده از دوره هاي آموزش مرتبط
تعيين اولويتهاي سازماني در راستاي اهداف سازمان براي ارائه پيشنهاد از طرف همكااران و ديگار گروههااي ذينفاع
(بذر پيشنهاد)
تصميم گيري درباره پيشنهادهاي واصله به دبيرخانه كميته نظام پيشنهادها در خصاو

تايياد ،عادم قباول ,ارجاا

جهت بررسي كارشناسي يا عودت جهت اصالح به پيشنهاد دهنده
صدور دستور اجراي پيشنهادهاي تاييد شده به واحد مربوطه
تعيين ميزان پاداش تخصيصي به پيشنهاددهنده يا پيشنهاد دهندگان
تعيين و دستور پرداخت حق الزحمه كارشناسي  ،هر نفر ساعت كار كارشناسي و يا هر ساعت حضور اعضا در جلساات
شورا معادل يك ساعت حق التحقيق كارشناس ارشد خواهد بود كه تصميم گيري در مورد تصويب پرداخت آن بعهده
شورا خواهد بود.

ماده شش :كارگروه هاي تخصصي نظام پيشنهادات
 -7-6کارگروه تخصصي نظام پيشنهادها درحوزه اهدا کنندگان خون و جذب و روابط عمومي)
-1معاونت اهدا
-1يكي از مسئولين روابط عمومي يا جذب اهداكنندگان
-3نماينده منتخب كاركنان حوزه معاونت
 -2-6کار گروه تخصصي نظام پيشنهادها در حوزه فني ،توزيع ،نظارت ،کنترل کيفي و تضمين کيفيت
-1يكي از معاونين مربوطه
-1نماينده سوپروايزرها
-3نماينده منتخب كاركنان حوزه معاونتهاي فوق ،كنترل كيفي و تضمين كيفيت
 -9-6کارگروه تخصصي نظام پيشنهادها درحوزه برنامه ريزي و توسعه منابع انساني
-1سرپرست اداره امور عمومي
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-1مسئول دفتر مدير كل (عضو)
-3نماينده منتخب كاركنان حوزه معاونت(عضو)
-0مسئول واحد IT
-1مسئول تجهيزات
 -4-6کارگروه تخصصي نظام پيشنهادها در حوزه آموزش و پژوهش و فناوري
-1نماينده مديران
-1مسئول آموزش
-3نماينده منتخب كاركنان در حوزه هاي مربوطه

تبصره:
نمايندگان كاركنان بايد داراي شرايط ذيل باشند1

در مورد اعضاي شورا ،كانديداهاي منتخب كاركنان بايد رسمي ياا پيمااني ياا قاراردادي باوده و باراي عضاويت در

كارگروههاي تخصص هرگونه رابطه استخدامي از جمله نيروهاي طرحي قابل قبول است.
1

نيروهاي طرحي بايد حداقل داراي شش ماه سابقه كار باشند

3

حداقل داراي مدرك دانشگاهي يا حداقل  14سال سابقه كار

0

فاقد پست مديريتي ( معاونين ،مشااورين ماديركل و مسائولين واحادها ،مسائولين واحادها شاامل مسائولين دفتار

خونگيري ،مسئولين واحدهاي فني ،كنترل كيفي و تضمين كيفيت ،هموويژيالنس ،مسئول امور عمومي ،مسئول خادمات،
مسئول انبار ،مسئول اموال ،مسئول كارپردازي ،مسئول تجهيزات و مسئول )IT
هنگ ام انتخابات به ازاي هر فرد عضو اصلي يك نفر عضو علي البدل انتخاب كه در صورت ابطال عضويت فرد اصلي ،وي باا
صدور حكم جديد جايگزين خواهد شد.
در صورت عدم حضور سه جلسه متوالي هريك از اعضا عضويت وي باطل و فرد حقاوقي جاايگزين از حاوزه مربوطاه باه
پيشنهاد اعضا و تاييد مدير كل معرفي مي گردد .در مورد افراد منتخب ،عضو علي البدل جايگزين خواهد شد.
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 -5-6شرح وظايف کارگروههاي تخصصي نظام پيشنهادها
بررسي پيشنهاد هاي ارسالي از دبيرخانه
تصويب و اجراي پيشنهادات دريافتي حوزه مربوطه كه نياز به بودجه بيشتر از بودجه جااري معماول نداشاته باشاد و
اعالم آنها به دبيرخانه
اعالم نتايج بررسي فني موارد ارجا شده از شورا به دبيرخانه

ماده هفت :شرح وظايف دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
 اعالم وصول پيشنهاد طي نامه با ذكر شماره و تاريخ ثبت به پيشنهاد دهنده يا پيشنهاد دهندگان تقسيم پيشنهادات بر اساس تك حوزه اي يا چند وجهي و عام بودن بين شورا و يا كارگروههاي تخصصي اتخاذ تدابير مناسب براي بررسي كارشناسي پيشنهادهاي واصله در كارگروههاي تخصصي و شورا دريافت نتيجه بررسي پيشنهادهاي دريافتي از شورا و كارگروههاي تخصصي و اعالم به پيشنهاد دهنده پيگيري اعطاي پاداشهاي مادي و معنوي. ثبت و حفظ سوابق و قابل دسترس نمودن پيشنهادهاي واصله براي اطال عالقهمندان به منظاور آشانايي باا ايادههاي جديد.
 ارسال صورتجلسات كارگروههاي تخصصي ارايه شده  ,تهيه و تنظيم صورت جلسات شورا و ارايه گزارشاات الزم باهمقامات ذيربط.
 پيگيري مصوبات شورا ايجاد بانك اطالعاتي نظام پيشنهادها. راهنمايي پيشنهاد دهندگان به منظور اصالح و تكميل پيشنهادها. پيگيري اجراي فعاليت هاي فرهنگي مناسب انتخاب پيشنهاد برتر ،پيشنهاددهنده برتر ،كميته برتر ،واحدبرتردراجراي پيشنهادپذيرفته شده -انجام ساير امور محوله از طرف رئيس شورا.
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ماده ده :گردش كار اجرايي نظام پيشنهادها
پيشنهاد صرفا"در سامانه پيش بيني شده در سايت رسمي سازمان ثبت و كدر رهگيري مربوطه دريافت مي شود.
تا استقرار كامل سامانه الكترونيكي پيشنهاد در قالب فرم شماره يك پيوست اين شيونه نامه و يا ارسال از طريق پست
الكترونيكي به آدرس تعيين شده توسط دبيرخانه صورت مي گيرد.
شماره ثبت و تاريخ وصول پيشنهاد بصورت نامه رسمي توسط دبيرخانه حداكثر يك هفته پس از وصول با امضاي دبير
شورا به اطال پيشنهاددهنده يا پيشنهاددهندگان مي رسد .
بررسي اوليه پيشنهادها پس از وصول بر اساس شماره و تاريخ ثبت شده در دبيرخاناه از نظار كامال باودن كااربر
پيشنهاد انجام مي شود.
پيشنهادها پس از بررسي اوليه(حداكثر  14روز پس از تاريخ وصول) به كارگروه تخصصي بررسي پيشنهادها و يا شاورا
ارسال ميگردد  .شورا و يا كارگروه حداكثر پس از دو هفته ضمن رعايت مواد ذكر شده در ماده يازده اين آئاين ناماه
پيشنهاد رامورد ارزيابي قرار مي دهد .در صورت نياز شورا مي تواند پيشنهاد را براي بررسي كارشناسي به كارگروههاي
تخصصي ارجا دهد و يا از كارشناسان براي حضور در جلسه شورا دعوت نمايد و يا از آنها نظار دريافات نماياد .ايان
پيشنهادها پس از اظهار نظر كارشناسي و تاييد جهت تصميم گيري بعدي به شورا ارسال مي گردد .پبشنهادهايي كاه
در كميته ها مستقيما بررسي مي شود حسب نظر اعضاي كميته ميتوانند از نظرات كارشناسي استفاده نمايند و نهايتا
تصميم گيري يا حسب مورد به شورا ارجا نمايند.پيشنهادهاي تصويب شده جهت اجرا به واحد يا واحدهاي مربوطاه
ارجا و به دبيرخانه اطال داده خواهد شد .بمنظور اطال از چگونگي اجرا و اخذ نتايج مورد انتظار از پيشنهاد به طور
مستمر مورد پيگيري قرار مي گيرند.
برگزاري جشنواره نظام پذيرش پيشنهادها در بازه هاي زماني شش ماهه تا يكساله انجام مي شود.
پس از تاييد نهايي شورا فرم شماره دو با نظر اعضاي شورا تكميل و امتياز ارزيابي پيشنهاد بر اساس شاخصهاي
تعيين شده در ماده  11محاسبه مي شود.

ماده يازده :شاخصهاي ارزيابي پيشنهاد
-1كامل بودن پيشنهاد
 1ا قابليت اجرا با توجه به شرايط و امكانات
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 3ا ابتكار ،خالقيت و نوآوري
 0استمرار و پايايي اجراي پيشنهاد
 -1صرفه جويي در هزينه هاي سازمان
 - 6كاهش زمان و افزايش سرعت انجام خدمات
 - 9ابدا روش جديد ارائه خدمت
 -8اصالح فرايند ها و روش هاي انجام فعاليت ها
 -7اصالح قوانين و مقررات سطوح مختلف دستگاه
 - 14توجه به مخاطب مداري و تكريم ارباب رجو و افزايش رضايت مندي مردم
 11ارتقاي سطح كيفي خدمات و بهره وري در فعاليت ها
 - 11بهبود امور رفاهي و افزايش رضايت و انگيزه كاركنان
 - 13بكار گيري فناوري هاي نوين اطالعات و ارتباطات
 -10وابستگي كمتر به استفاده از بودجه جاري سازمان

ماده دوازده :پيشنهادهاي غير قابل قبول
پيشنهادهاي تكراري كه قبالً ارائه شده باشد.
پيشنهادهايي كه وظايف سازماني فرد محسوب مي شود.
شكاياتي كه مطرح مي شوند.
پيشنهادهايي كه كلي ،مبهم و ناقص باشند.
درخواستهاي شخصي كه به سازمان ارسال شود.
پيشنهادهايي كه قبال در دستور كار سازمان قرار گرفته باشد.
پيشنهادهايي كه صرفا جنبه انتقاد داشته باشد و راه حل براي آن ارايه نگرديده باشد.
پيشنهادهايي كه به صورت شفاهي ارائه مي گردد.
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ماده سيزده  :نحوه محاسبه پاداش پيشنهادهاي مصوب
به پيشنهادهايي كه مورد تاييد نهايي كارگروه تخصصي يا شورا قرار مي گيرد ،بر اسااس جادول امتيااز دهاي (مااده
چهارده اين آيين نامه) ،پاداش مادي معادل  144444ريال برابر با بيست هزار تومان به ازاي هر يك امتياز تعلق مي
گيرد .حداكثر ميزان پاداش براي يك پيشنهاد حداكثر ده ميليون ريال مي باشد.
تبصره يك  :در صورتي كه پيشنهاد دهنده(گان) نقش اصلي ،مفيد و موثر در اجرايي شدن پيشنهاد داشته باشاند،
شورا مجاز به اعطاي پاداش مادي به ميزان دو برابر مبالغ مزبور به ايشان ميباشد.
تبصره دو :در شيوه نامه هاي ارتقاي رتبه همكاران و ارزيابي عملكرد امتيازاتي مطابق با جدول ذيال باراي پيشانهاد
دهندگان پيش بيني گرديده است.
امتيازات ارائه پيشنهاد
سطح پيشنهاد
امتياز هر پيشنهاد

در سطح واحد

در سطح سازمان

در سطح دستگاه

در سطح ملي

1

14

14
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 اخذ امتياز اين بند با ارائه گواهي نظام پيشنهادات صورت مي پذيرد.تبصره سه :تا پايان بهمن هر سال براي همه پيشنهاد دهنده گان كه پيشنهاد آنها به تاييد كميته رسيده باشد ،تقديرنامه
كتبي صادر مي گردد.
تبصره چهار :پيشنهاد هاي تاييد شده در سطح كارگروههاي تخصصي تقديرنامه با امضااي رئايس كارگروههااي ماذكور
دريافت خواهند نمود
تبصره پنج :حداكثر ميزان پاداش قابل پرداخت براي پيشنهادهاي برتر دستگاهي باه تشاخيص كميتاه تخصصاي نظاام
پذيرش و بررسي پيشنهادها برابر با  04444444ريال معادل چهار ميليون تومان مي باشد.
تبصره شش  :مبالغ پاداش پيشنهادات هردو سال يكبارمورد ارزيابي مجدد قرارمي گيرد .

ماده چهارده :
اين آيين نامه در  10ماده و  11تبصره تنظيم گرديده و از تاريخ ابالغ الزم االجرا بوده و آيين نامه قبلي كان لم يكان
تلقي مي گردد.
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