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  .دا  ه با د       ھاد،    ند   ظا   وچک،  ی  وا د  شا ش  ی  رگ را      اه
  

   :مقدمه
  

مشارکت کارکنان، اساتید و دانشجویان در ارائه نظر، پیشنهاد و راهکارهایی اجرایی جهت اجراي هر چه بهتر 
اهداف سازمانی دانشگاه علوم پزشکی، بزرگترین سرمایه و افتخار و موجب ارتقاي بیشتر ارائه خدمات سالمت 

هدف گذاري و اجراي برنامه ها توسط یک فرد یا گروه به تنهایی  در شرایط کنونی برنامه ریزي،. خواهد بود
امکان پذیر نبوده و استفاده از مدیریت مشارکتی و بهره گیري از افکار و ایده هاي ارزشمند دیگر همکاران 
موهبت بزرگی است که می تواند دورنماي روشن دستیابی به اهداف را در سریع ترین زمان و بهترین شکل 

وجود اساتید . ن پذیر نموده و مشکالت موجود در اداره امور دانشگاه را به راحتی برطرف نمایدآن امکا
گرانقدر و کارکنان فرهیخته دانشگاه و اذهان خالق دانشجویان سخت کوش زمینه مناسبی است تا با 

راههاي   نان،همفکري و تعامل بیشتر کلیه این گروهها و بهره گیري از گنجینه ارزشمند فکر و اندیشه آ
دشوار دستیابی به اهداف، به راحتی پیموده شده و افق هاي روشن و جلوه هاي زیبایی از امیدواري و اعتماد 

مادگی دارد تا با شوراي پذیرش و بررسی پیشنهادهاي دانشگاه آ .فرا روي مدیران دانشگاه گشوده شود
و تصویب و اجراي آنها عالوه بر تسریع در دستیابی  پیشنهاد و ایده هاي با ارزش شما عزیزان ، استفاده از نظر

 شما را از مزایاي جزیی آن نیز   ،ر خدمات رسانی به مردم و مراجعینبه اهداف واالي دانشگاه و سهولت د
امید است همچون گذشته با مشارکت بیشتر و اهداي نظر و طرح هاي جاودانه خود در راه  .بهره مند نماید

  . دمات رسانی مناسب تر و از همه مهمتر کسب رضایت پروردگار بزرگ توفیق یابیمرسیدن به اهداف و خ
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      ورای  ذ ش و  ر ی     ھاد ی دا ه ع وم  ش ی   راز آ  ن
  
  

  .نامیده می شود "شورا  "در این آیین نامه شوراي پذیرش و بررسی پیشنهادها به اختصار 
  

  بخش اول
  

  : اهداف
  

صاحبنظران و عموم مردم جهت بهبود و توسعه خدمات قابل ارائه   ،اده از نظرات دانشگاهیاناستف: هدف کلی 
  توسط دانشگاه علوم پزشکی

  
  : اختصاصی اهداف
  ایجاد زمینه ها و بسترهاي مناسب جهت ارائه پیشنهاد توسط دانشگاهیان  - 1
نظر و پیشنهاد و از بین بردن  ایجاد انگیزه الزم در دانشگاهیان در جهت تقویت روحیه مشارکت و ارائه  - 2

 بی تفاوتی 

 ایجاد تقویت احساس تعلق و مسئولیت پذیري نسبت به اهداف دانشگاه در دانشگاهیان  - 3

 ارتقاي سطح کیفی خدمات قابل ارائه در دانشگاه با اجراي پیشنهادهاي مطلوب  - 4

 افزایش بهره وري و کاهش هزینه ها  - 5

 ییع حقوق ارباب رجوع در راستاي اصل تکریم تسریع در ارائه خدمات و پیشگیري از تض -6

 افزایش توان مدیران با ایجاد مدیریت مشارکتی و استفاده از نظرات و حمایت دانشگاهیان  - 7

ایجاد انگیزه هاي معنوي و مادي براي برانگیختن و به کار گرفتن توان باالي اندیشیدن و پدید آوردن  - 8
 راهکارهاي سازنده از سوي کارکنان 

 وردن مقدمات مشارکت مردم در پیشبرد اهداف وزارتخانه فراهم آ - 9

  . مدیران، کارکنان و دانشجویان می باشد ،منظور از دانشگاهیان اعضاي هیئت علمی*
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  دومبخش 
  

  : م پیشنهادها ساختار نظا
  

  : نظام پیشنهادها از سطوح زیر تشکیل یافته است
دانشکده ها و  بیمارستان ها ،  اي بهداشت و درمان ، شبکه ه( کمیته پذیرش و بررسی پیشنهاد واحدها  -الف

  )واحدهاي مستقل 
  شواري پذیرش و بررسی پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز  -ب
  شوراي پذیرش و بررسی پیشنهادهاي وزارت بهداشت و درمان  -ج

  : ترکیب کمیته ها
  کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادهاي واحد  –الف 

  شبکه هاي بهداشت و درمان  هايپیشنهادبررسی پذیرش و  کمیته -1
  رییس شبکه یا یکی از معاونین به انتخاب رییس شبکه : مسئول * 
 معاون بهداشتی یا رییس ستاد گسترش شبکه * 

 معاون درمان یا کارشناس نظارت بر درمان * 

 معاون دارو یا کارشناس نظارت بر امور دارو * 

  . ه دبیر کمیته نیز می باشدمدیر فرهنگی و روابط عمومی ک* 
 یک نفر کارشناس خبره به انتخاب رئیس شبکه* 

 یک نفر نماینده به انتخاب کارکنان و تایید رییس شبکه * 

  کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادهاي دانشکده  -2
  معاون دانشجویی فرهنگی یا مدیر دانشجویی فرهنگی : مسئول* 
  ختیار معاون پشتیبانی یا نماینده تام اال* 
  امور اداري مسئول * 
  ) دبیر(مدیر فرهنگی و روابط عمومی * 
  نماینده معاون آموزشی * 

  : تخت به باال 100داراي  پذیرش و بررسی پیشنهادهاي بیمارستان کمیته -3
  یس بیمارستان ئر: مسئول* 
  مدیر بیمارستان * 
  دفتر پرستاري  مسئول* 
   )دبیر( عمومی و فرهنگی مدیر روابط* 
  نماینده کارکنان به تایید رییس بیمارستان * 
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  : توضیحات 
شوراي پذیرش و بررسی  مسئولواحدها به پیشنهاد مدیر واحد و توسط  کمیته هايلیت الزم به توضیح است ابالغ مسئو •

  . پیشنهادهاي دانشگاه صادر می گردد
 . صادر می گردد کمیته هر مسئولتوسط  کمیتهابالغ دیگر اعضاي  •

  اي پذیرش و بررسی پیشنهادهاي دانشگاه علوم پزشکی شور -ب
  مدیر روابط عمومی دانشگاه * 
  یک نفر نماینده از حوزه ریاست دانشگاه * 
  یک نفر نماینده از هر یک از معاونتهاي دانشگاه * 
  شورا  مسئولدبیر شورا به انتخاب * 
  شورا  پیشنهادهاي دبیرخانه و کارشناس بررسی و پیگیريمسئول * 
شورا در برابر رییس دانشگاه پاسخگو بوده و مصوبات شورا پس از تایید رییس  مسئول  شورا داراي دبیرخانه مستقل می باشد ،* 

   .دانشگاه رسمی و قابل اجرا است
  : توضیحات 

  . شوراي دانشگاه توسط ریاست دانشگاه صادر می گردد مسئولابالغ  •
 . پیشنهاد معاون مربوطه صادر می گرددشورا و به  مسئولابالغ اعضاي شورا توسط  •
 .رسمی اعالم می گردد ءجلسه با حضور دو سوم اعضا •

  : شوراي پذیرش و بررسی وزارت بهداشت و درمان  - ج
  . شورا که ابالغ ایشان از طرف مقام محترم وزارت صادر می شود مسئولمدیرکل روابط عمومی به عنوان  - 1
 . شوار ابالغ وي صادر خواهد شد مسئولتاد مرکزي که از طرف یک نفر نماینده از معاونتها و بسیج س - 2
 . دبیرخانه شورا که از طرف مدیر کل روابط عمومی انتخاب می شود مسئول - 3
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  سومبخش 
  : استراتژي 

  اصالح و بازنگري آیین نامه و دستورالعمل هاي الزم براي بهبود شوراي پیشنهادها   تدوین ، - 1
یی و خالقیت در کارکنان با استفاده از دوره هاي آموزشی و بازدید از سازمانهاي موفق بستر سازي در جهت رشد و شکوفا - 2

 در اجراي نظام پیشنهادها 

 بررسی و تصویب سیستمهاي پایش و ارزشیابی نظام پیشنهادها  - 3

  همسویی بیشتر اهداف کارکنان با اهداف دانشگاه علوم پزشکی  - 4
 

 :  و کمیته ها شرح وظایف شورا

نیاز  تصویب ، تغییر و یا اصالح آیین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و دیگر دستورالعمل هاي داخلی مورد تنظیم ، - 1
  شورا 

اجرایی موثر و زمینه سازي فرهنگی براي تشویق کارکنان به ارایه پیشنهاد و مشارکت در  يارایه برنامه ها و راهکارها - 2
 ر شوراارتقاي پیشبرد وظایف شورا و اعتماد به کا

 پیگیري و تهیه برنامه اجرایی براي دریافت، ثبت، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ گویی به پیشنهاد دهندگان  - 3

 ) با همکاري اداره روابط عمومی دانشگاه (تدوین برنامه هاي اطالع رسانی براي معرفی فعالیتهاي شورا  - 4

 بررسی پیشنهادهاي ارایه شده به شورا و ارجاع جهت کارشناسی به سایر کارشناسان غیر عضو در صورت نیاز  - 5

 تصویب پیشنهادهاي قابل قبول و تعیین سطح درجه و امتیاز پیشنهاد   -6

 مصوب  ينظارت و پیگیري بر اجراي پیشنهادها - 7

 پاداش و لوح تقدیر به آنها برگزاري مراسم قدردانی از پیشنهاد دهندگان برجسته و اهداي  - 8

 اعالم و ارایه دالیل مستند و منطقی جهت افرادي که پیشنهاد آنها مردود اعالم شده است - 9

 اعالم اولویت هاي مورد نیاز دانشگاه جهت دریافت پیشنهاد از کارکنان  - 10

 برآورد بودجه مورد نیاز سالیانه شوراي پیشنهادها  - 11

 شبکه ها و بیمارستانها نظارت بر عملکرد شوراي دانشکده ها،  - 12

 نظارت بر حسن اجراي پیشنهادهاي مصوب از طریق دبیرخانه شورا  - 13

 رسیدگی به شکایات و اعتراض پیشنهاد دهندگان  - 14

  : شورا شرح وظیفه دبیر
  تایید و صدور ابالغیه مصوبات شورا جهت اجرا به ریاست یا قائم مقام دانشگاه حسب موضوع  - 1
 اي اقتصادي و منافع حاصل از اجراي پیشنهادهاي مصوب بر اساس گزارش حوزه هاي مختلف دانشگاه  تعیین میزان صرفه جویی ه - 2

 راهنمایی پیشنهاد دهندگان و رفع اشکال و شبهات آنان  - 3

 انجام هماهنگی الزم با اعضاي شورا جهت تشکیل جلسات   - 4

 طرح پیشنهادها در شورا بر اساس اولویت  - 5

 الزحمه ها پیگیري پرداخت پاداش ها و حق  -6

 نظارت و پیگیري اجراي پیشنهادهاي مصوب  - 7

 ارایه گزارش از روند پیشرفت کار به شورا و مدیران ارشد دانشگاه و کارکنان  - 8

 ارتباط و هماهنگی با کارشناسان و اخذ سریعتر نظرات آنها  - 9

 ارایه گزارش پیشرفت کار به استانداري و ایجاد ارتباط مداوم با آنان  - 10
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 گزارش عملکرد شورا به شوراي تحول دانشگاه  ارایه جمع بندي - 11

 پیگیري صدور گواهی تصویب پیشنهاد  - 12

 سایر امور محوله  - 13

  :شورا شرح وظیفه کارشناس
  دریافت پیشنهاد از کارکنان و ارایه رسید به آنها  - 1
 در جلسه  لسه و گزارش جلسات جهت شرکت اعضاءنوشتن دعوتنامه ، دستور ج - 2

 و پیشنهاد دهندگان ثبت و حفظ سوابق پیشنهادها  - 3

 تهیه و تنظیم مدارك و فرمهاي مربوطه  - 4

 جمع آوري پیشنهادها جهت طرح در جلسه شورا  - 5

 اطالع رسانی به کارکنان و مدیران  -6

 انجام مکاتبات شورا و ثبت نامه هاي وارده وصادره  - 7

 تهیه گواهی تصویب پیشنهاد  - 8

رایه پیشنهادهاي واجد شرایط جهت بررسی کارشناسی به بررسی مقدماتی پیشنهادهاي دریافت شده با نظارت دبیر و ا - 9
 شورا 

 سایر امور محوله  - 10

  : ء شوراشرح وظیفه اعضا
  حضور منظم و موثر در جلسات شورا  - 1
بررسی کارشناسی پیشنهادهاي ارجاعی و انجام محاسبات مقدماتی به منظور تشخیص اقتصادي پیشنهادها و میزان هزینه  - 2

 اجراي آنها 

 ارشناسی در مورد پیشنهادهاي مطرح شده در جلسه شورا ارایه نظرات ک - 3

 پیگیري اجراي پیشنهادهاي مصوب در حوزه مربوطه  - 4

 ارایه گزارش وضعیت پیشنهادهاي مصوب از نظر اجرا و اعالم موانع اجرایی در صورت تاخیر در اجرا  - 5

 هنمایی آنها اطالع رسانی و تشویق کارکنان حوزه مرتبط جهت ارایه نظرات و پیشنهادها و را -6

  : کمیته شرح وظیفه دبیر
  دریافت پیشنهاد از کارکنان و ارایه رسید به آنها - 1
 در جلسه  لسه و گزارش جلسات جهت شرکت اعضاءنوشتن دعوتنامه ، دستور ج- 2

 ثبت و حفظ سوابق پیشنهادها و پیشنهاد دهندگان - 3

 تهیه و تنظیم مدارك و فرمهاي مربوطه - 4

 و ثبت نامه هاي وارده وصادره  میتهکانجام مکاتبات - 5

 تهیه گواهی تصویب پیشنهاد -6

  راهنمایی پیشنهاد دهندگان و رفع اشکال و شبهات آنان - 7
 بر اساس اولویت  کمیتهطرح پیشنهادها در - 8

  حسب موضوع رئیس مرکز مربوطه جهت اجرا به  کمیتهتایید و صدور ابالغیه مصوبات - 9
 هاي اقتصادي و منافع حاصل از اجراي پیشنهادهاي مصوب بر اساس گزارش حوزه هاي مختلف  تعیین میزان صرفه جویی- 10

 پیگیري پرداخت پاداش ها و حق الزحمه ها - 11
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 نظارت و پیگیري اجراي پیشنهادهاي مصوب - 12

 و کارکنان  مرکزو مدیران ارشد  کمیتهارایه گزارش از روند پیشرفت کار به - 13

 با کارشناسان و اخذ سریعتر نظرات آنها  ارتباط و هماهنگی- 14

و ایجاد ارتباط  نظام پیشنهادها شوراي مرکزيبه و نیز ارائه جمع بندي گزارش عملکرد کمیته  ارایه گزارش پیشرفت کار- 15
 مداوم با آنان 

  سایر امور محوله - 16
  : ي کمیتهشرح وظیفه اعضا

   کمیتهحضور منظم و موثر در جلسات - 1
ناسی پیشنهادهاي ارجاعی و انجام محاسبات مقدماتی به منظور تشخیص اقتصادي پیشنهادها و میزان هزینه بررسی کارش- 2

 اجراي آنها 

  کمیتهارایه نظرات کارشناسی در مورد پیشنهادهاي مطرح شده در جلسه - 3

 پیگیري اجراي پیشنهادهاي مصوب در حوزه مربوطه - 4

 ز نظر اجرا و اعالم موانع اجرایی در صورت تاخیر در اجرا ارایه گزارش وضعیت پیشنهادهاي مصوب ا- 5

 اطالع رسانی و تشویق کارکنان حوزه مرتبط جهت ارایه نظرات و پیشنهادها و راهنمایی آنها -6
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  چهارمبخش 
 :پیشنهادها 

  : پیشنهادهایی که شرایط الزم را ندارند و قابل طرح در شورا نیست -الف 
  .سط دیگران ارایه گردیده استموارد تکراري که قبال تو - 1
 .به خدمت دانشگاه درآمده است همان پیشنهاد یا انجام همان امورمواردي که دقیقا وظیفه فردمحسوب شده وبراي ارایه  - 2

  .ارایه پیشنهاد و راهکار جهت بهبود روش انجام وظیفه هر فرد می تواند به عنوان پیشنهاد تلقی شده و قابل بررسی است:  2توضیح بند
 بیان تجربیات قبلی انجام شده در دانشگاه  - 3

 .مواردي که خارج از ماموریت و فلسفه وجودي دانشگاه باشد - 4

 یا گروهی درخواستهاي شخصی - 5

 .مواردي که قبال در دستور کار دانشگاه قرار گرفته باشد یا دستورالعمل اجرایی در مورد آن وجود داشته باشد -6

  .ی در اجراي دستورالعمل ها از این قاعده مستثنی استارایه راهکار کاربردي و عمل: 1تبصره 
پیشنهادهاي مطرح شده توسط اعضاء کمیته هاي پیشنهاد شبکه ها، بیمارستانها و دانشکده ها می توانند نظیر پیشنهاد : 2تبصره 

شنهادهاي مطرح شده در در ضمن کل پی. افراد و کارکنان در همان کمیته مطرح و برابر ضوابط و مقررات تصمیم گیري شودسایر 
  . کمیته هاي مراکز تحت پوشش بدون ذکر نام پیشنهاد دهنده بررسی گردد

ارایه راهکار یا پیشنهاد در مورد تسهیل در اجراي یک دستورالعمل یا روشی جهت سرعت بخشیدن به اجراي آن به :  3تبصره 
  . عنوان یک پیشنهاد تلقی شده و قابل بررسی است

  .جنبه شکایت یا انتقاد داشته و راه حلی جهت رفع مشکل ارایه نشده باشدپیشنهادهایی که  - 7
 .سال از تاریخ تصویب به دالیلی اجرا نشده باشد 2پیشنهادهایی که در ظرف مدت  - 8

سال از تاریخ طرح و بررسی پیشنهاد در شورا ، پیشنهاد مجددا قابل طرح و بررسی  2پس از رفع موانع اجرایی یا گذشت :  1تبصره
  . است
پس از تاریخ ابالغ به پیشنهاد دهنده می باشد و تعداد اعتراضات بر هر  ماه دوحداکثر مدت اعتراض وارد بر پیشنهاد : 2تبصره

  .وارد است یک بارحداکثر با ارائه مدارك و مستندات کافی پیشنهاد 
  : مواردي که موجب تسریع و سهولت در تصویب در شورا می گردد -ب 
  نهاد کامل بودن پیش - 1
 .پیشنهادهایی که در زمینه بهبود روش در حوزه عملکرد شخص باشد - 2

 صرفه جویی در هزینه ها و بهبود کمیت و کیفیت خدمات  افزایش بهره وري ، - 3

  .ات و آیین نامه هاي داخلی تا جایی که قانون اجازه می دهدراصالح مقر - 4

 پیشنهادهاي گروهی  - 5

 خالقیت و نوآوري ابتکار،  -6

 ارباب رجوع  توجه به تکریم - 7

  : امتیاز و پاداش پیشنهاد  -
پیشنهاد براساس سطح پیشنهاد اعم از واحد، دستگاه و ملی همچنین درجه پیشنهاد، امتیاز بندي می شود و پاداش ها مطابق 

  . به آن تعلق خواهد گرفتو بر اساس دستورالعملهاي معاونت پشتیبانی دانشگاه امتیاز 
کل براي  4/1با ضریب  اعالم می گرددادهایی که از سوي پیشنهاد دهندگان به صورت گروهی پاداش و امتیاز پیشنه:  تبصره

  . بر اساس درصد مشارکت پرداخت خواهد شد محاسبه شده و به هر یک از آنهاپیشنهاد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  : حق حضور در شوراي نظام پیشنهادها  -
دانشگاه و برابر میزان تعیین شده پرداخت  تصویب معاونت پشتیبانیدر صورت حق جلسه اعضاي شوراي نطام پیشنهادها 

  .خواهد گردید

  : حق الزحمه کارشناسی  -
به کارشناسانی که با ارائه نظر کارشناسی خود به تصویب طرح کمک می نمایند به ازاي هر نظر کارشناسی معادل یک یا دو 

  . ساعت اضافه کار تعلق می گیرد
  : اجراي پیشنهاد مصوب  -

بیمارستان و واحدهاي مستقل ، قابلیت اجرا / رییس شبکه / رییس دانشکده / با تایید رییس دانشگاه  شوراپیشنهادهاي مصوب در 
 . را دارد
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