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 دستًر العمل اجزايي 
 استقزار وظام پذيزش ي بزرسي پيشىُادات 

  ّا در ادارات كل استان
 

  :تعزيف وظام يا سيستم پيشىُادات 

زض هثاحث هطتَط تِ هسيطيت هكاضكتي تِ كاض تطزُ هي  غالثاًكِ  (suggestion system) ًظام يا ؾيؿتن پيكٌْازات

خَيي ٍ حل هؿائل ٍ هككالت   فكط ٍ اًسيكِ ّاي كاضكٌاى تطاي چاضُتَاى اظ  هيزض آى كٌيكي اؾت كِ قَز ، ت

تط اؾاؼ ًظام پيكٌْازات كليِ كاضكٌاى اظ ػاليتطيي ضزُ ؾاظهاًي تا پاييي تطيي ؾغح زض ٍالغ . ؾاظهاًي تْطُ خؿت

ز كاضي ٍ يا تْثَز ّاي هَخَز زض ضٍى ّا ، اتتكاضات ٍ ًظطات ذَز ضا تطاي ضفغ ًاضؾايي تَاًٌس پيكٌْازات، ايسُ آى هي

. ضٍقْاي اًدام كاض اضائِ زٌّس

ٍ زض  گطززتلكِ ضاُ حلْاي ضفغ هككالت ًيع اضائِ هي  ،تِ تياى هككالت پطزاذتِ ًوي قَز نطفاًًظام زض ايي الثتِ 

اضائِ  ، ٍ هسٍّىاظ ايي عطيك كاضكٌاى هي تَاًٌس پيكٌْازّاي انالحي ذَز ضا تط اؾاؼ فطآيٌسي هكرم ٍالغ 

اؾتمطاض ًظام پصيطـ ٍ تطضؾي پيكٌْازات زض يك ؾاظهاى تَخِ ٍ حؿاؾيت كاضكٌاى ضا تِ فطآيٌسّاي كاض . ًوايٌس

 كاضكٌاى اًگيعُهكاضكت، ذالليت ٍ تا افعايف  كِزض ؾاظهاى هي قَز  آًاىتيكتط كطزُ ٍ تاػث هكاضكت تيكتط 

  .زگطزهي فطاّن ضاّكاضّاي ػولي تطاي حل هؿائل ٍ هككالت ؾاظهاى 

 

 :مستىدات قاوًوي استقزار ي اجزاي وظام پيشىُادات 

  ُتا هَضَع عطح هكاضكت كاضكٌاى زض اهط هسيطيت اظ  قَضاي ػالي ازاضي  7/6/77هَضخ  1/12/8784ههَتِ قواض

 عطيك ًظام پصيطـ ٍ تطضؾي پيكٌْازّا

 تا هَضَع عطح اؾتمطاض ًظام پصيطـ ٍ تطضؾي ازاضي  ػالي قَضاي 15/12/79ط تاضيد  13/430 نَتِ قواضُم

 پيكٌْازّا زض زؾتگاّْاي زٍلتي

 (24/10/81تاضيد  1900/195940قواضُ   تركٌاهِ) اؾتمطاض ًظام پصيطـ ٍ تطضؾي پيكٌْازّا زؾتَضالؼول 

  ُلاًَى هسيطيت ذسهات ككَضي 20هاز 

 (14/1/89هَضخ  4221/44196ًاهِ قواضُ  تهوين) لاًَى هسيطيت ذسهات ككَضي 20ًاهِ اخطايي هازُ  آييي 

  ُتركٌاهِ قواضُ ) لاًَى هسيطيت ذسهات ككَضي( 20)ًاهِ اخطايي هَضَع هازُ  آييي( 2)زؾتَضالؼول هاز

 (23/7/90 هَضخ 35622/90/200

 : اتپيشىُادچارچًب ارائٍ 

ايوي تط ٍ  ،ّط ًَع ًظط ، فكط ٍ ضاّكاضي كِ تتَاًس ٍضؼيت هَخَز ضا آؾاى تط ، ؾطيغ تط ، نحيح تط ، اضظاى تط  

 :پيكٌْازات ضا هي تَاى تِ زٍ زؾتِ عثمِ تٌسي ًوَز كليِ  .گَيٌس «پيكٌْاز»ضا  ًوايسهغلَب تط 

 .پيكٌْاز كوّي كِ لاتليت اًساظُ گيطي ٍ هحاؾثِ ضيالي زاضز -الف

http://kashanu.ac.ir/Files/tahavol/dastorolamal/430.doc
http://kashanu.ac.ir/Files/tahavol/dastorolamal/195940.doc
http://kashanu.ac.ir/Files/tahavol/dastorolamal/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%2020%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A.doc
http://kashanu.ac.ir/Files/tahavol/dastorolamal/4221.pdf
http://kashanu.ac.ir/Files/tahavol/dastorolamal/35622.pdf
http://kashanu.ac.ir/Files/tahavol/dastorolamal/35622.pdf
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 .قٌْاز كيفي كِ لاتليت اًساظُ گيطي ٍ هحاؾثِ ضيالي ًساضزپي - ب

ّؿتٌس كِ تَؾظ قَضاي تحَل ازاضي ؾاظهاى اظ عطيك زتيطذاًِ ًظام ًيع هَضَػات هكرهي الظم تِ شكط اؾت 

خاهغ پيكٌْازات تِ اعالع هسيطاى ، كاضكٌاى ٍ ؾايطيي هي ضؾس تا پيكٌْازّاي ذَز ضا زض آى ظهيٌِ اضائِ كٌٌس كِ تِ 

 .هي گَيٌس« تصض پيكٌْاز»آى 

 ذاًِزتيطاًتراب ٍ اظ عطيك « تصض پيكٌْاز»تحَل ازاضي اؾتاى ًيع هي تَاًٌس هَضَع هكرهي ضا  تؼٌَاى  كويؿيَى 

چاضچَب زض  ؾتيتاي تپيكٌْازاالظم تِ شكط اؾت كليِ  .تِ اعالع ؾايط كاضكٌاى تطؾاًس آى اؾتاى ّايًظام پيكٌْاز

 .اضائِ قًَسي ضاؾتاي ضؾيسى تِ اّساف هكرماهِ ّاي ؾاظهاى ٍ زض هاهَضيت ّا ٍ تطى ٍظايف،

: ػثاضتٌس اظ پصيطـ زض زتيطذاًِ ًظام خاهغ پيكٌْازات پيكٌْازّاي غيطلاتل 

. اضائِ قسُ تاقس ّواًٌس آًْا لثالً پيكٌْازات تكطاضي كِ .1

. اضائِ ًكسُ تاقسآى  تِ شكط ٍ تَضيح هككالت پطزاذتِ ٍ ضاّكاضي تطاي حل پيكٌْازّايي كِ نطفاً .2

. اهكاًات هَخَز اخطاي آًْا ّن اكٌَى ػولي ًيؿت پيكٌْازّايي كِ تا .3

. تاقس ؾاظهاىزضيافت زض زؾتَض كاض  پيكٌْازّايي كِ زض ظهاى .4

 .ازاضي ٍ ؾاظهاًي اًتمازات قرهي، ٍ قكايات .5

 :اركان وظام جامع پيشىُادات در سطح استان 

 :تحَل ازاضي اؾتاى  كويؿيَى -1

فؼاليت ّا  زض لالة ٍظايف كويؿيَى ّاي تحَل ازاضي اؾتاى،اؾتاى هطكع پيكٌْازّا زض زؾتگاُ ّاي اخطايي  ًظام

 .هي ًوايٌس

 : ػثاضتٌس اظ تطكية اػضاء كويؿيَى تحَل ازاضي اؾتاى

 كويؿيَىهسيط كل اؾتاى تؼٌَاى ضييؽ -1

 كويؿيَىهؼاٍى ازاضي ٍ هالي اؾتاى تؼٌَاى ًائة ضييؽ -2

 قكي ٍ آظهايكگاّي اؾتاى هؼاٍى پع -3

 شيحؿاب ٍ ضييؽ اهَض هالي اؾتاى-4

 (يا ضييؽ ازاضُ اهَض ازاضي ٍ پكتيثاًي) ضييؽ ازاضُ اهَض كاضكٌاى-5

 فطهاًسُ تؿيح اؾتاى-6

 يك ًفط ناحة ًظط زض هؿايل هسيطيتي ٍ تحَل ازاضي تِ اًتراب ٍ حكن ضييؽ كويؿيَى-7

ي اؾتاى زض ذهَل ًظام پيكٌْازّا تطگعاض هي ًوايس ، ايي فطز تايؿتي زض خلؿاتي كِ كويؿيَى تحَل ازاض: تثهطُ 

 . زتيط ًظام خاهغ پيكٌْازات اؾتاى تاقس
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 :قطح ٍظايف كويؿيَى تحَل ازاضي اؾتاى 

  زض ؾغح اؾتاى تؼييي ذظ هكي ّاي اخطايي ، ؾياؾت گصاضي ٍ تطًاهِ ضيعي هطتثظ تا ًظام پيكٌْاز ّا ٍ

 تطاي اضائِ پيكٌْاز ّاتؼييي ظهيٌِ ّاي هٌاؾة 

 تهوين گيطي زض هَضز ضز يا پصيطـ ًْايي پيكٌْاز ّا 

  زض تٌظين تَزخِ ؾالياًِ اؾتاى ضزيف خْت ًظام پيكٌْاز ّا يك ايداز 

هي تَاًٌس ت ذسهات ككَضي يلاًَى هسيط 20هازُ اخطايي آييي ًاهِ  5هازُ  1تطاؾاؼ تثهطُ ّا اؾتاى  كليِ: تثهطُ

تَزخِ حانل اظ هحل نطفِ خَيي  ( زضنس 20)اًِ تطاي اؾتمطاض ٍ اؾتوطاض ًظام پيكٌْازّا، تا زض تٌظين تَزخِ ؾالي

 .ّا ٍ زضآهسّاي پيكٌْازّاي اخطا قسُ ضا ّعيٌِ ًوايٌس

 ّتِ ) تيكتطيي پيكٌْاز اب،پيكٌْاز زٌّسُ تطتط ( تيكتطيي اثط تركي)ي ٍ كيفيتؼييي ٍ تأييس تطتطيي پيكٌْاز كن

  كاضقٌاؼ تطتط ٍ هدطي تطتط ،(پيكٌْاز ههَبزضنس  10قطط حسالل 

  زضنس هٌافغ حانل اظ اخطاي پيكٌْاز ّا 20تؼييي ٍ تأييس پازاـ ّا ٍ ؾايط ّعيٌِ ّا اظ هحل 

  ًظام خاهغ پيكٌْازاتذاًِ زتيط ًظاضت تط ػولكطز 

 تطحؿة  تسٍيي ٍ تهَية ضَاتظ ٍ هؼياضّاي تؼييي پازاـ كاضقٌاؾاى تطضؾي كٌٌسُ ٍ هدطياى پيكٌْاز ّا

 هيعاى هكاضكت آًْا زض اخطا ٍ اتالؽ آى تِ ٍاحس شيطتظ خْت پطزاذت

  تؼييي ٍ تهَية هكَق ّاي ػوَهي تِ هٌظَض تمَيت فطٌّگ هكاضكت هياى كاضكٌاى اظ هحل ًظام پيكٌْاز

 ّا

 .ًوايستحَل ازاضي اؾتاى هي تَاًس تركي اظ ٍظايف ذَز ضا تِ كويتِ اضظياتي ٍاگصاض  كويؿيَى  :تثهطُ

 

 : اؾتاى ًظام خاهغ پيكٌْازات ذاًِزتيط -2

زتيطذاًِ ًظام خاهغ ٍاحسي تِ ًام ، ًظام پصيطـ پيكٌْاز ّا خْت پَيايي تيكتط ٍ اضتثاط تا پيكٌْاز زٌّسگاى 

كويؿيَى تحَل ازاضي ضييؽ  تأييسكاضقٌاؾاى تا نالحيت ٍ هَضز  اظ يكي، زتيط ايي زتيطذاًِ كِ زاضز  پيكٌْازات

ّوچٌيي تؼٌَاى  يٍ .تَط تِ ايي ًظام ضا اًدام هي زّسفؼاليت ّاي اخطايي هط ايي كويؿيَى ظيط ًظط  ٍاؾت اؾتاى 

 .ًمف هي كٌس ءضييؽ كويتِ اضظياتي ًيع ايفا

 :قطح ٍظايف زتيطذاًِ 

 تيي ٍاحسّا ٍ اضكاى هرتلف  هكاتثات  ٍكليِ ّواٌّگي ّا  ) اًدام كليِ هكاتثات ضطٍضي ًظام پيكٌْاز ّا

 (نَضت هي پصيطزايي ًظام ًظام پيكٌْازّا تَؾظ زتيطذاًِ 

  عثمِ تٌسي پيكٌْازّا ٍ اذتهال كس پيگيطي تِ پيكٌْاز ّاي ٍانلِثثت  ،زضيافت ٍ 

  ثثت ٍ ًگْساضي ؾَاتك پيكٌْازّا اظ هطحلِ زضيافت تا زضيافت ًتيدِ ٍ تككيل تاًك اعالػاتي الكتطًٍيكي

 .ًْازّا ًظام پيف

 ػالماهتؼالثاً ًحَُ ايداز تاًك اعالػاتي الكتطًٍيكي تَؾظ زتيطذاًِ ًظام خاهغ پيكٌْازات ؾتاز ؾاظهاى : تثهطُ

 .ذَاّس قس
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  ٍ هطتَعِ  ٍاحس ترههيٍ تؼييي ( ضز پيكٌْازّاي ًالم يا تكطاضي) پااليف اٍليِ پيكٌْازّازؾتِ تٌسي

 كاضقٌاؾي اٍليِ خْت

 هلي تِ زتيط ذاًِ ًظام پيكٌْازات ؾاظهاى اضؾال پيكٌْازات زض ؾغح 

 تطگعاضي كليِ خلؿات هطتثظ تا ًظام پصيطـ ٍ تطضؾي پيكٌْازّا 

  اؾتاىكويؿيَى تحَل ازاضي پيگيطي اخطاي ههَتات قَضاي تحَل ازاضي ؾاظهاى ٍ يا 

  اخطا ٍ پيگيطي هطاحل اخطاي آى خْتاضخاع پيكٌْاز ّاي ههَب 

  ًظاضت تط حؿي اخطاي پيكٌْاز ّاي ههَب ٍ تطضؾي اثط تركي آًْا 

  تِ اضظياتي ٍ اضائِ آى  كويتِ ّايػولكطز ؾاالًِ ًظام پيكٌْاز ّا ، ًحَُ ػولكطز زض ذهَل تْيِ گعاضـ

قَضاي تحَل ازاضي ؾاظهاى، زتيطذاًِ ًظام خاهغ پيكٌْازات ؾاظهاى ٍ ؾايط هطاخغ  تحَل ازاضي اؾتاى ،كويؿيَى 

 شي نالح

  پؽ اظ پاياى فطايٌس اخطاي پيكٌْاز ٍ يا تْطُ تطزاضي اظ آى اخطاي پيكٌْاز ّا ، زض ذهَلتْيِ گعاضـ 

 هؿتوط تاػالم ٍضؼيت پيكٌْازّاي زضيافتي تِ نَض 

  ُ(تصض پيكٌْاز)اعالع ضؾاًي هَضَػات اٍلَيت زاض اػالم قس 

 تطًاهِ ضيعي تطاي ايداز قكَفايي ٍ ضقس ذالليت زض كاضكٌاى 

  ٍ پيكٌْاز اخطاي فؼاليت ّاي آهَظقي ٍ فطٌّگي هٌاؾة تِ هٌظَض گؿتطـ ًظام پصيطـ پيكٌْازّا

 زض ايي حَظُتدطتيات ٍ زؾتاٍضزّاي ؾايط ؾاظهاى ّا  گطزآٍضي هٌاتغ ػلوي ،

 

  :كويتِ اضظياتي -3

كويؿيَى تحَل ازاضي تا ػضَيت كاضقٌاؾاًي ذثطُ ٍ تا اًگيعُ اظ ٍاحسّاي هرتلف تِ تٌاؾة هَضَع ٍ تا ًظط 

هحاؾثِ ٍ تطآٍضز هٌافغ حانل اظ آى ،  ، اتتككيل هي قَز ٍ اهَض هطتَط تِ تطضؾي ٍ كاضقٌاؾي پيكٌْاز اؾتاى

 .ٍ هاًٌس ايٌْا ضا اًدام هي زّس اتاخطايي تَزى پيكٌْاز

 :ػثاضتٌس اظ تطكية اػضاء كويتِ اضظياتي اؾتاى 

 زتيط ًظام خاهغ پيكٌْازات تِ ػٌَاى ضييؽ كويتِ -1

 يك ًوايٌسُ اظ ٍاحس آهَظقي ٍ پػٍّكي -1

 يك ًوايٌسُ اظ ٍاحس ترههي-2

 يك ًوايٌسُ اظ ٍاحس ازاضي ٍ هالي-3

 اضظياتي ػولكطز ٍاحس يك ًوايٌسُ اظ-4

 يك ًوايٌسُ اظ ٍاحس ضٍاتظ ػوَهي-5

 تطضؾيًوايٌسُ يا ًوايٌسگاًي حؿة هَضَع هَضز  -5
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 :  فزايىد اجزايي وظام پذيزش ي بزرسي پيشىُاد َا  در سطح استانمزاحل 

  ًِظام خاهغ پيكٌْازات اؾتاى ذاًِزتيطپيكٌْاز ّا تِ ضٍـ ّاي هرتلف اظ خولِ تِ نَضت الكتطًٍيكي ت 

 .اضؾال ذَاّس قس

  ًًِتيدِ ضا تِ اعالع پيكٌْاز تايؿتي هطاتة تكويل، ًالم يا تكطاضي تَزى پيكٌْاز ضا تطضؾي ٍ زتيطذا

 .زٌّسُ تطؾاًس

  پؽ اظ پااليف اٍليِ تَؾظ زتيط ذاًِ هَضَع تِ كويؿيَى تحَل ازاضي اؾتاى اضخاع ذَاّس قس تا تطضؾي

 .اٍليِ نَضت پصيطز

  ِكويؿيَى تحَل ، زض نَضتي كِ تِ تكريم اؾتازاضُ كل اؾتاى  زض ؾغحزض ذهَل پيكٌْازاتي ك

ٍ پؽ اظ اذص اضخاع  ٍاحس ترههي هطتَعِآى ضا تِ  ذاًِزتيط، ًياظ تِ تطضؾي كاضقٌاؾي زاقتِ تاقس ،  ازاضي اؾتاى

هي ًظطيِ كاضقٌاؾي اٍليِ تهَضت هكتَب ، تا زيگط اػضاء كويتِ اضظياتي خْت كاضقٌاؾي ًْايي تككيل خلؿِ 

 .ؾتاز ؾاظهاى اضؾال گطززتايؿتي تِ زتيطذاًِ ، زؾتگاُ هي تاقس  زض ؾغحپيكٌْازاتي كِ  اها  .زّس

  ؾطيؼاً كويتِ اضظياتي اؾتاى تايس حساكثط عي يك ّفتِ پؽ اظ زضيافت پيكٌْاز ، ًظط كاضقٌاؾي ذَز ضا

زض نَضت ًياظ تِ ظهاى تيكتط، كويتِ هَظف اؾت هطاتة ضا زض ظهاى يك ّفتِ، تِ زتيطذاًِ اعالع زّس . ًوايس  اػالم

 .زٍ ظهاى هَضز ًياظ ذَز ضا اػالم ًواي

 زض  تهوين ًْايي ضا اذص ًوَزُ،تا تَخِ تِ ًظط كاضقٌاؾي كويتِ اضظياتي  كويؿيَى تحَل ازاضي اؾتاى ٍ

ّوچٌيي تطاؾاؼ هحاؾثِ ٍ تطآٍضز هٌافغ حانل اظ  .نَضت تهَية زؾتَض اخطايي قسى آى ضا نازض هي ًوايس

، هيعاى پازاـ پيكٌْاز زٌّسُ يا  (اؾتكِ تَؾظ كويتِ اضظياتي اؾتاى نَضت گطفتِ )پيكٌْاز زض يك زٍضُ يكؿالِ 

 .خْت  پطزاذت تِ ٍاحس شيطتظ اتالؽ هي ًوايس  تا اهضاء ضييؽ كويؿيَىپيكٌْاز زٌّسگاى ضا تؼييي ًوَزُ  ٍ 

  ضا تِ اعالع پيكٌْاز زٌّسُ هي ضؾاًس كويؿيَى تحَل ازاضي اؾتاىًتيدِ تهوين  ذاًِ زتيط. 

 ت تط حؿي اخطاي اًدام پطٍغُ پيكٌْازي تَؾظ زتيطذاًِ اضخاع تِ هدطي خْت اًدام ػوليات ٍ ًظاض

 .نَضت هي گيطز

 پؽ اظ اتوام پطٍغُ ، زتيطذاًِ تايؿتي هطاتة ضا تِ اعالع كويؿيَى تحَل ازاضي اؾتاى تطؾاًس. 

ذالنِ اي اظ گطزـ كاض ًظام پصيطـ ٍ تطضؾي پيكٌْاز ّا ازاضُ كل اؾتاى، زض لالة يك فلَچاضت پيَؾت ايي 

 .الؼول هي تاقسزؾتَض 

 

 :ي پزداخت آن  اتوحًٌ ارسيابي ي تعييه پاداش پيشىُاد

ٍاحس شي ضتظ هحاؾثِ ٍ تِ  كويتِ اضظياتي ٍهيعاى نطفِ خَيي حانل اظ اخطاي پيكٌْاز ٍ اثط تركي آى تِ ٍؾيلِ  .1

 .ازاضي اؾتاى ذَاّس ضؾيسكويؿيَى تحَل ييس أت

زضنس اظ نطفِ خَيي  5تحَل ازاضي اؾتاى هؼازل حساكثط  كويؿيَىي تٌا تِ تكريم هيعاى پازاـ پيكٌْاز ّاي كنّ .2

 .ّا ٍ هٌافغ هالي لاتل كؿة زض يك زٍضُ يك ؾالِ اؾت

 3هَضز تهَية لطاض گطفتِ اؾت زض تحَل ازاضي اؾتاى  كويؿيَىكِ تَؾظ  يكنّپطزاذت پازاـ تطاي پيكٌْاز ّاي  .3

 :هطحلِ اًدام هي قَز
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 (پازاـ ههَب %20)اخطا پؽ اظ تهَية ٍ اتالؽ تطاي  -الف

 (پازاـ ههَب % 20)هاُ پؽ اظ قطٍع اخطاي پيكٌْاز  3 -ب

پازاـ  % 60)تحَل ازاضي اؾتاى  كويؿيَى ييسأتزض پاياى اخطاي پيكٌْاز ٍ كؿة هٌافغ هَضز اًتظاض اظ آى تا  -ج

 (ههَب

 .پازاـ پيكٌْازّاي كيفي پؽ اظ اخطاي كاهل پيكٌْاز پطزاذت هي گطزز .4

تحَل ازاضي اؾتاى  يا كويؿيَىكويتِ اضظياتي ٍ تَؾظ  ،پيكٌْازّاي كيفي تطاؾاؼ هيعاى تاثيط آًْا  هيعاى پازاـ .5

هاًٌس اػعام تِ ؾفطّاي ظياضتي ، اػوال تكَيك  ايي پازاـ ّا هي تَاًس تهَضت غيطًمسي .گطزز ٍضز ٍ تؼييي هيآتط

لاًَى هسيطيت  68گيطي اظ ظطفيت ّاي هازُ تْطُ زضج اهتياظ زض فطم ّاي اضظقياتي ،  ّاي كتثي ، اّساي كاال،

 .ٍ هاًٌس ايٌْا تاقس ذسهات ككَضي

هكرم قَز كِ اخطاي پيكٌْاز هٌدط  ،زض نَضتي كِ پؽ اظ اخطاي پيكٌْاز تا تطضؾي ّا ٍ گعاضـ ّاي ًتايح اخطا .6

التفاٍت آى تِ پيكٌْاز  تِ كؿة هٌافغ تيكتطي اظ هيعاى تطآٍضزي قسُ اؾت پازاـ پيكٌْاز زٍتاضُ هحاؾثِ ٍ هاتِ

 .زٌّسُ پطزاذت هي قَز
 


