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 مقدمه

 دوباره احیاي لیکن دانست. کهن یونان ساالر مردم نظام میراث را مشارکت نظام توان می

 با همراه. گردید آغاز غربی کشورهاي حکومتی هاي تغییرنظام روند در پیش سال دویست از آن

 جهانی جنگ از خویش، پس سرنوشت تعیین در آنها شرکت و سیاسی نظامهاي در مردم مشارکت

 در مشارکت موضوع بودند، خورده شکست جنگ در که آنهایی بخصوص صنعتی کشورهاي در دوم

 عبارت شد می تعقیب نظام این در که اهدافی. یافت توسعه تدریج به و نیزمطرح و صنعت بازرگانی

 نیرومند صنعتی، و بازرگانی سازمانهاي پرتوان کردن تولید، وري بهره میزان افزایش: از بودند

 و آوردن یگانگی پدید سرانجام و مردم گسترده مالکیت امکان آوردن فراهم کار، نیروي کردن

  .شهروندان میان وحدت

 که نمود مشخص لوین کورت هاي پژوهش جمله از شد، انجام هایی پژوهش زمینه این در

 در آنان ایستادگی و مقاومت اندازه باشند، داشته مشارکت کارها کارگردانی در مردم گاه هر

  .گیرند می پیش در سازگاري راه و یابد می کاهش نوآفرینی و نوسازي و سازي دگرگون برابر

 می نیرومند را کارکنان روحیه کارها کارگردانی در مشارکت که داد نشان دیگر ي ها پژوهش



 به نسبت کارکنان وشکیبایی بردباري دهد؛ می کاهش را نیاز مورد نظارت و سرپرستی میزان کند؛

 آمدن پدید به و آورد می بوجود کار به نسبت بیشتري دلسوزي دهد؛ می افزایش را یکدیگر

 مردم گاه هر دهد می نشان روانشناختی هاي بررسی. دهد می یاري دلپذیر سازمانی فضاي

 شریک گذارد می اثر آنان سرنوشت بر که تصمیمی در و بیابند را خود هاي اندیشه بیان فرصت

  .پذیرند می بیشتري مسئولیت و دهند می نشان خود از بیشتري آفرینندگی و نوآفرینی شوند،

 هاي سازمان و ها شرکت پیشرفت و توسعه تحول، محور انسانی نیروي که امروز دنیاي در

 انسان وجود در تنها پیشرفت به مندي عالقه و تعهد نگري، آینده تفکر، خالقیت، و شود می قلمداد

تغییرات  .نمایند تالش عوامل این رشد جهت در بتوانند باید مدیران باشد، معنا داراي تواند می

روزافزون محیطی به ویژه در حوزه دانش مدیریت و فن آوري اطالعات و ارتباطات به همراه 

تحوالت در بازارهاي عوامل تولید، مدیران و صاحبان صنایع را وادار می سازد که جهت همراهی 

الطم و دایمی آن سوار با این موج فراگیر در قرن جدید، ضمن همگامی با تحوالت بر امواج مت

 شوند.

 به توجهی قابل اعتماد و اطمینان سازمان عالی مدیران که است معنی این به مشارکت نظام 

همچنین . نمایند اقدام مشترك تصمیمات اخذ به نسبت کارکنان تا دهند می اجازه داشته، کارکنان

 می دستیابی قابل مشارکت هاي برنامه طریق از و است مختلفی سطوح داراي سازمان در مشارکت

 قرارمی تري جامع بررسی مورد سازمان در ها برنامه از یکی عنوان به پیشنهادها سیستم که باشد

 .گیرد



 

 

 

 نظام پیشنهادها چیست؟

 )System(نظام 

اجزاء و روابط میان آنهاست که توسط ویژگی هاي معین، به هم وابسته یا مرتبط از  مجموعه

سازمان به  ،با محیط شان یک کل را تشکیل می دهند. در نگرش سیستمیمی شوند و این اجزاء 

مرتبط با هم تلقی می شود که براي دستیابی به یک هدف مشترك با  عنوان مجموعه اي از اجزاي

یکدیگر در تعامل اند. تنظیم روابط متقابل اجزاي درون سازمان و ایجاد تعادل در آن نیازمند 

با توجه به شرایط کنونی جهانی سازي و افزایش رقابت ها در سطح بین مدیریت می باشد. این امر 

المللی در سازمان ها از اهمیت بیشتري برخوردار است. به منظور کسب مزیت رقابتی و جهت 

ادامه بقاء و مقابله با شرایط متغیر محیطی، بسیاري از شرکت ها و سازمان ها به استفاده از 

 یک ها و اصول ن  گرایش پیدا کرده اند. ابزارهاي مدیریتی نوین، تکن

، ت دانش و روش هاي مبتنی بر مشارکت کارکنانیاز میان شیوه هاي مختلف مدیریتی، مدیر

در سازمان هاي عصر حاضر از کارایی بیشتري برخوردار بوده و تولید و تسهیم دانش و نیز 

ارزشیابی، در مدیریت نوین  مشارکت طلبی در مراحل مختلف مدیریت از تصمیم گیري تا اجراء و

مهر  تایید خورده است. ابزارهاي متفاوتی براي برقراري چنین رویکردي در سازمان ها مورد 



ف مدیریت توصیه شده است. یکی از مهمترین این لاستفاده قرار گرفته  و توسط دانشمندان مخت

نیروي انسانی به کار ابزارها که در جوامع و سازمان هاي گوناگون با هدف سازماندهی دانش 

گرفته شده است، اجراي نظام پیشنهادها می باشد که به عنوان ابزاري تکنیکی جهت ایجاد روحیه 

    مشارکت جویی و ایجاد پویایی در بهبود فرایندهاي سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. 

 ) Suggestion( پیشنهاد

در ادبیات عامه یعنی و  است آمده عقیده اظهار معنی به درلغت Suggestionپیشنهاد یا 

ارائه یک راه حل در برابر یک مسئله به فرد یا افرادي دیگر، به طوري که آن فرد یا افراد می 

طرح توانند به طور آزادانه آن را بپذیرند یا رد کنند. از طرفی، پیشنهاد در نظام مدیریتی یعنی 

ف شده در نظام پیشنهادها است. در واقع هر فکر یا ایده جدیدي در جهت دستیابی به اهداف تعری

و ایده نو که بتواند منجر به ایجاد یک تغییر مثبت، بهبود روش، افزایش کیفیت و تولید، کاهش 

گسترده نظام پیشنهادها  دگردد پیشنهاد تلقی می شود. کاربرهزینه ها و باال بردن روحیه کارکنان 

 نشانگر اهمیت آن در مشارکت است. 

در واقع تشویق به ارایه پیشنهاد توسط کارکنان به طور فردي یا گروهی و ارزیابی آنها براي 

بهبود شرایط و زمینه هاي گوناگون محیط کاري، با ارایه بازخوردهاي عادي و معنوي براي 

می توان گفت نظام پیشنهادها یک نظام مدون براي کارکنان از اساس نظام پیشنهادها می باشد. 

کردن ذهن افراد و به کارگیري ایده ها و نظرهاي آنها براي بهبود فعالیت هاي سازمان می فعال 

  باشد.



 .دارد وجود آن ریالی جویی صرفه محاسبه امکان که است پیشنهادي: کمی پیشنهاد

 .ندارد ریالی محاسبه و گیري اندازه قابلیت که است پیشنهادي: کیفی پیشنهاد

 )Suggestion System( نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها، نظام مدونی است که فرایند مشارکت مستقیم کارکنان را در فعالیت هاي 

در این نظام  را امکان پذیر می سازد. مرتبط با اهداف سازمانی تعریف شده را تسهیل نموده و آن

وظیفه جمع آوري، ثبت، ارزیابی و امتیازبندي پیشنهادهاي رسیده از سوب کارکنان و نیز ایجاد 

تسهیالت الزم جهت بکارگیري پیشنهادهاي سازنده و تشویق و ترغیب کارکنان پیشنهاد دهنده 

دیشه تعریف شده است. همچنین روشی است که از طریق آن می توان به یافته هاي ذهنی و ان

سرمایه هاي انسانی در حل مسایل و ایجاد سواالت جدید و راه حل هاي بهینه در راستاي فرهنگ 

 تغییر و بهسازي مستمر سازمان دست یافت.

به عبارتی نظام پیشنهادها، فرمانبرداري از دانایی و به گردش انداختن اندیشه و باالخره 

مادگی ورود به دوره بلوغ و آاین رهگذر سازمان پرهیز از ترویج روحیه استبداد به راي است و از 

در واقع نظام پیشنهادهاچیزي به وجود نمی آورد بلکه  ترویج روحیه مشارکت را پیدا می کند.

ز طریق تفکر بارور گردند و سازمان به پیشرفت هاي قابل توجهی نایل اامکان می دهد تا آرمان ها 

 گردد.



ان یک ابزار اجرایی در مدیریت مشارکت است، در این از آنجاییکه نظام پیشنهادها به عنو

نظام کلیه ذینفعان درباره روش هاي حل مسایل و ارتقاي بهره وري فعاالنه اندیشه کرده و حاصل 

بر این اساس کلیه ذینفعان می توانند  آن در قالب طرح ها و پیشنهادها به مدیریت ارایه می کنند.

خود را جهت رفع مشکالت و نارسایی هاي موجود در  هاي نظرو  ها، ابتکارها ، ایدههاپیشنهاد

  روند فعالیت ها ارایه دهند.

 می مطرح مدیریت راهبردهاي ترین اصلی از یکی بعنوان امروز جهان در پیشنهادها نظام

 یک کارکنان فکري مشارکت گردد می معرفینظامی که تحت عنوان نظام پیشنهادها . باشد

 .است مشارکتی مدیریت زیربناي ومدیریت  با سازمان

 کایزن نظام پایه ترین اصلی بعنوان وSuggestion system  بعنوان جهان در نظام این

 گروه تا فردي پیشنهاد تکمیلی روند یک از نظام این . شود می شناخته ژاپن در) مستمر بهبود(

 صاحباناوال  پیشنهادهاهمچنین در نظام  می یابند. توسعه (Quality Circles)مساله حل هاي

 ثانیاً  باشد، می پذیرا آنها سازمانی موقعیت به توجه بدون و یکسان بطور را سازنده هاي اندیشه

 و نکرده مخدوش یا و تضعیف وجه هیچ به را مدیریت مسئولیت و گیري تصمیم قدرت و اختیارات

 سازنده هاي اندیشه کردن عرضه قبال در را کارکنان معنوي و مادي تشویق براي الزم موجبات

 مطلوب استفاده بهتر دنیاي ساختن جهت در انسانها تفکر پویایی و ازخالقیت تا نماید می فراهم

 .آید بعمل



 دهنده پیشنهاد

 ارائه درصورت اندیشه و فکر صاحبانو  )قراردادي پیمانی، رسمی،( کارکنان کلیه 

  .میگردند محسوب دهنده پیشنهاد عنوان به موثر و مفید پیشنهادهاي

 نظام پیشنهادهاچهار نوع 

یک نظام گزارش دهنده مخاطرات می باشد. این ): Near Miss )NMنظام پیشنهادهاي 

نظام بعد از دریافت پیشنهادها از کارکنان موقعیت هاي مخاطره انگیز مرتبط با سالمت، امنیت و 

 مخاطرات هوشیار می کند.محیط کارکنان را تجزیه و تحلیل و کارکنان را نسبت به 

این نظام در قسمت هاي عملیاتی و تاسیسات  :)Operation )OPSنظام پیشنهادهاي 

 پردازش تعبیه می شود. این نظام اصوال با بهبود عملیات کاري سرو کار دارد.

جذب پیشنهادهاي کارکنان این نظام براي  ):(Web Comment  WCپیشنهادهاي نظام

 اطالعاتی داخل سازمان (اینترانت) طراحی شده است.در خصوص نظام 

این نظام وظیفه گردآوري تمامی پیشنهادها در  ):Pan Company  )PCپیشنهادهاي نظام

 تمامی زمینه ها را برعهده دارد.

) را می توان   PCسه نظام نخست مختص برخی از واحدهاي کاري است و تنها نظام چهارم (

 در تمام سازمان پیاده نمودکرد. 



 

 

 در جهان  تاریخچه نظام پیشنهادها

شورا اولین بار در اسالم مطرح شد. شورا به طور اساسی معناي مشورت و مشارکت دادن 

عموم مردم را به ذهن متبادر می سازد. هر شورایی موظف است تکالیف خود را بر اساس قوانین 

روح حاکم بر شورا و اصرار آن بر مشارکت و نظر  عدالت و شفافیت انجام دهد.اساسی و با حفظ 

 خواهی آحاد مردم بستر مناسبی براي اولین نظام پیشنهادها به نام نظام شورا به وجود می آورد.

 گونـه به و 1721 سال در را پیشنهادها بررسی و پذیرش نظام که بود کشوري اولین ژاپن

صـندوقی بـه نـام  ژاپـن در 1721 سـال .اسـت نموده پیاده و بنیانی مطرح و استراتژیک اي

ایـن  بیاندازنـد، کوچک صندوق این در را نظراتشان مردم تا بود شده داده قرار "میاسوباکو"

 نهادهدر راهروي ورودي قلعه  توکوگاوا یوکوشیمین به موسوم هشتم شوگان دستور به ها صندوق

 شـکایت حتـی و هـا درخواست پیشنهادها، داشتند که را اجازه این شهروندان همه بود، شده

 درك جهـت مکانیسـم بهتـرین روش این ها شوگان بنظر .بیاندازند صندوق این به را هایشان

 .بود حکومتی هاي مشی خط به نسبت مردم هاي دیدگاه و نظرات

 گونـه به و سلطنتی هاي کمیته تشکیل طریق از که بودند ها سوئدي این ها، ژاپنی از پس

 مدیـد، سـالیان گذشت از پس هنوز که محکم و قوي حرکتی حرکت نمودند، شده نهادینه اي



 کمیتـه 1742 سال در .نماید عمل گر نهادینه مند و نظام محکم، درجه این به نتوانسته کشوري

 دانستند می چون دادند، دخالت سازمانی هاي گیري تصمیم در را مردم هاينظر سلطنتی هاي

 هـاي گیـري تصـمیم در را خود هاينظر که نیست آن از تر ارزشمند مردم براي چیز هیچ که

 .نمایند مشاهده مشهود و عینی بطور خودشان

 "ونس دوگ"دستور به و شدند مشارکت میدان وارد ها ایتالیائی بار این ها، سوئدي از پس

 قصـر هـاي دیـواره به را مردم پیشنهادهاي مزایاي پادشاهی قصر در منشوري نصب طریق از

 .آویختند

 دریـائی ناوگان در پیشنهادها بررسی و پذیرش نظام هاي برنامه بار اولین 1770 سال در

 نیروي در خود نیروهاي صداي شنیدن به ها آن که بود آن امر بیانگر این .گردید اجرا انگلیس

 اسـتقرار .بود عملکرد از ناشی مجازات یا تنبیه و از ترس بدون این و دادند می اهمیت دریائی

 تـا چون برد، بین از را نظر اظهار و زدن حرف از ناشی ترس پیشنهادها بررسی و پذیرش نظام

 دار بـه بـا متـرادف باشد داشته زدن حرف تاجر نیروئی اینکه پیشنهادها اجراي نظام از قبل

 .بود اش آویختن

 دعوت نظراتشان و پیشنهادها ارائه به را روسیه مردم بار اولین براي کبیر پطر روسیه، در 

 را خود امپراطوري هاي پایه خود هاي تصمیم ارائه در مردم طریق مشارکت از توانست و نمود

 .سازد مستحکم روسیه در



 دستور خود کارکنان به دنی ویلیام بنام جوان اسکاتلندي یک بار اولین براي اسکاتلند در 

 ایـن دهنـد، ارائه وي به کشتی ساخت هاي هزینه کاهش زمینه را در خود پیشنهادهاي تا داد

 بـه موسوم کشتی تولید شرکت مالک دنی ویلیام  .است افتاده اسکاتلند در 1871 سال در اتفاق

 جهـت مدونی مقررات و قوانین گذاري پایه به منجر دنی ویلیام اندیشه. است بوده  دومبارتن

 افزایش موجب دیگر سوي از و بوده پاداش پرداخت براي پیشنهادها نظام هاي کمیته راهنمائی

 تـالش اولـین موضـوع این .سازي گردید کشتی صنعت در عظیمی تحول و اختراع و خالقیت

 شـده اجرا  شرکت یک در خالقیت افزایش منظور به که است بوده اجرائی مدون و سیستماتیک

 .است

 نظام اجراي در که بود آلمانی کروپ شرکت این بار اولین 1872 سال در آلمان کشور در

 .نمود تدوین مفصل بطور نیز را کارکنان مزایاي و حقوق سال این در وي بود. پیشگام پیشنهادها

 نحـوه و پیشنهاد رد یا تأیید و ارزشیابی، پیشنهادها، ارائه نحوه خصوص در کروپ سال این در

 .نمود وضع را مبسوطی مباحث پیشنهادها نظام سازي پویا

 شـرکت بنیانگـذار پاترسون جان آقاي 1894 سال در و بار اولین براي امریکا کشور در

 وي .نمـود اجرا " نفر صد نظام"  عنوان تحت را پیشنهادها بررسی و پذیرش آمریکا نظام مالی

 وارد احساسی و عاطفی کامالً صورت به را پیشنهاد نظام توانست آمریکا در که بود فردي اولین

 پیشنهادها بررسی و پذیرش نظام اجراي با کداك شرکت 1898 سال در . کارخانجات نماید نظام



 ایـن اجـراي در موفقیت دلیل به پیشنهادها اجراي نظام دبیر و شده برخوردار کافی اشتهار از

 .گردید منصوب کداك ریاست مقام به نظام

 اندك بسیار شدند پیشنهادها نظام اجراي به موفق که آمریکائی هاي شرکت 1940 دهه در

 :گردد می اشاره ازآنها تعدادي به که بودند

 طراحـی زمینه در پیشنهادها نظام جایزه دریافت به موفق مکی درشرکت کارمند 

 .گردید لباس

 اتوبوس کشی سیم زمینه در که فردي به نیوجرسی شهر در عمومی خدمات شرکت 

 .نمود ارائه پاداش دالر 10 معادل داده بود، را برتر پیشنهاد ها

 کنار در ممنوع سیگار کشیدن عالمت نصب پیشنهاد ارائه دلیل به هواپیمائی شرکت 

 .گردید پاداش دریافت برنده فرودگاه در گاز هاي پمپ محل

 گونه به. یافت افزایش آمریکائی هاي شرکت در پیشنهادها تعداد 1940 دهه گذشت از پس

 12453 تعداد بود، نموده دریافت که پیشنهاد 40834 تعداد از الکتریک شرکت جنرال که اي

 دهندگان پیشنهاد به پاداش جهت را دالر 95000 معادل و رقمی داد قرار تأیید مورد را پیشنهاد

 .نمود پرداخت

 ابـداع و اختـراع به نیاز و جنگ بحرانی وضعیت به توجه با دوم جهانی جنگ خالل در

 در را برتـر دهنـدگان پیشـنهاد و گردید برابر دو آمریکا در یکبارهبه  پیشنهادها تعداد جدید

 هـر بـه آمریکـائی مختلف هاي در شرکت و دادند می قرار تشویق مورد محلی رادیو شوهاي



 دمینـگ نظـام ادواردز دوم جهـانی جنـگ از بعد .نمودند می پرداخت دالر 100 تا پیشنهاد

 پیشنهادها بررسی و پذیرش نظام و نمود اجرا صنایع ژاپن در مستمر بهبود قالب در را پیشنهادها

 .نمود بازي ژاپن یافتگی توسعه در اي کننده تعیین نقش

 صدور به نیاز و جهانی بازارهاي در المللی بین فزاینده رقابت دلیل به 1960 هاي سال در

 کارکنان وسیع آموزش با. نمود خاص توجه محصوالت کیفیت به ناگزیر ژاپن تولیدي، محصوالت

 و شد داده سیستم به این ديیجد جهت آن از پسو کرد استفاده پیشنهادها سیستم از ها، سازمان

  .گردید ایجاد کیفی کنترل هاي گروه

 هر و شود می محسوب سازمانی افتخارات عنوان به سازمان هر هايپیشنهاد میزان ژاپن در

 که کارمندي هر و است برخوردار بهتري شهرت از باشد داشته بیشتري شده کشف مسایل که مدیر

 مشـارکت، میـزان هاپیشـنهاد سرانه و انتخاب می گردد نمونه ندمکار کند کشف جدیدي مسایل

ه خاطر همین اسـت کـه نظـام ب .کند می مشخص سازمانی هر در را نوآوري و خالقیت انگیزه،

 پیشنهادات در کلیه شرکت هاي ژاپنی مستقر می باشد.

 

 

 

 



 جدول زیر به طور نمونه به چند شرکت اشاره می شود.در  

 نام شرکت تعداد کارکنان کارکنان تعداد پیشنهادات رانهس

 مزدا 23929 3025853 126,5

 تویوتا 55576 2648710 47,6

 کانون 13788 1076356 78,1

 هیتاچی 57051 3618014 63,4

 یک شرکت پیشرفته امریکایی 9000 21000 2,3

 

 در ایران   تاریخچه نظام پیشنهادها

 نام به اساسی طرح دو زمینه در ایران خودکفایی خدمات و تحقیقات مرکز 1365 سال در

 جهـش و سریع ترقی و رشد اساسی و اصلی عوامل که "پژوهش نظام"و "مدیریت نظام "هاي

 و ژاپـن ماننـد دوم جهـانی جنگ در شده کشورهاي نابود خصوصاً ها، کشور از بعضی صنعتی

 سیسـتم از الگـوبرداري  با اجرایی طرحی تهیه تحقیقات و مطالعات این ثمره پرداخت، آلمان

 صنایع سـنگین وزیر جانب از اساس این بر اي بخشنامه 1366 سال در که بود پیشرفته مدیریت

 تهیه "پیشنهادها نظام" نام به سیستم آن اجراي زمینه در پوشش تحت هاي واحد کلیه براي وقت

 .گردید



 با پوشش تحت هاي شرکت از تعدادي در پیشنهادها نظام ،مذکور بخشنامه صدور دنبال به

 که است ذکر قابل .شد گذاشته اجرا مورد به تحقیقات مرکز و راهنمایی مشاوره و همکاري

از  شرکت چهار در ابتدانظام مدیریت مشارکتی  طرح اجراي 1367در سال  نخستین بار

 فوالدي،آکام قطعات ایران، تولیدسازي رادیاتور واحدهاي تحت پوشش سازمان گسترش یعنی

 اثبات به اجرا و عمل در طرح  موفقیت چون و گرفت صورت آزمایشی طور به سولیران و فلز

ایران خودرو، سدید، ابزاران اصفهان،  از جمله پوشش تحت هاي شرکت سایر در آن اجراي رسید

 پیگیري تري جدي صورت بهاراك، موتورژن تبریز، هپکو و واگن پارس  آوانگان، نورد آلومینیم

 ارائه سیستم طریق از مشارکت نظام کنندگان اجرا گروه به دیگر شرکت هفت درنتیجه شد و

  .پیشنهادها پیوستند

تاکنون بی وقفه به اجراي نظام مشارکت ادامه داده و  1367شرکت ایران رادیاتور از سال 

نظـام  68به موفقیت هاي شایانی نیز دست یافته است. در شرکت کنتورسازي ایران کـه از سـال 

 1246پیشـنهاد ارایـه ، تعـداد  14940تعداد  1377مشارکت پیاده شد تا پایان اسفند ماه سال 

پیشنهاد آن به اجرا درآمده است. بنا به اظهارات مدیر عامل شرکت  1196ویب شد که پیشنهاد تص

 درصد این دستاوردها به علت اجراي نظام پیشنهادها بوده است.   90حدود 

اي  توجه درخور شمار در نظام این که سودمندي و بتثم آثار به توجه با ، 1377 سال در

 با نیز ایران اسالمی جمهوري دولت بود، آورده پدید خارجی و صنعتی داخلی ي ها شرکت از

 هاي دستگاه بخشی اثر و کارآیی بردن باال در مشارکت کارکنان نقش ضرورت و اهمیت به توجه



 عالی شوراي 28/5/1377 نشست مورخ در کارکنان، کاري توان و رضایت افزایش و دولتی

 : کرد تصویب چنین اداري

 ها شرکت موسسات، ها، وزارتخانه کلیه در ها پیشنهاد بررسی و پذیرش نظام"

 بر است، نام ذکر مستلزم ها آن بر قانون که شمول هایی دستگاه و ها بانک و

 کـه اي آیین نامه و زمانبندي برنامه مطابق و مصوبه در مذکور مراحل اساس

 استقرار گردد می ارائه و تنظیم کشور استخدامی و اداري امور سازمان توسط

 ".یابد می

 تـا گردیـد مکلف کشور استخدامی و اداري امور سازمان اداري عالی شوراي مصوبه در

 صـورت بـه را ها آن و آورد فراهم مقصود این براي را هاي الزم عمل دستور و ها نامه آیین

 ارزشیابی از پس و آورد اجرا در به داوطلب استان چهار و وزارتخانه چهار در نخست آزمایشی

 کـردن آن نهادینه و سراسري اجراي به کار، در احتمالی هاي دشواري رفع و نظام عملکرد از

 .نماید اقدام ها سازمان همه در

 اسـتخدامی و اداري امـور سازمان 28/5/1377 مورخ اداري عالی شوراي مصوبه به 

 1378شـهریور  از و برگزیـد طـرح ي مجر عنوان به را دولتی مدیریت آموزش مرکز کشور

 از .گردیـد آغاز مرکز آن در مصوبه اجراي مقدمات آوردن فراهم و سازي آماده هاي کوشش

 با و شدند برگزیده نمونه استان چهار و وزارتخانه چهار داوطلب هاي استان ها و وزارتخانه میان

 يها استان و ها وزارتخانه .شد گذاشته آزمایشی به اجراي طرح ها دستگاه این نزدیک همکاري



 تلگراف، و تلفن و پست آموزش پزشکی، و درمان بهداشت، هاي وزارتخانه :قرارند بدین نمونه

 خراسـان، بایجان شرقی، آذر هاياستان و سازندگی، جهاد و مسلح، هاي نیرو پشتببانی و دفاع

 . یزد و کردستان

 در اداري، عـالی اي شـور تصـویب از پیش وزارتخانه، چهار که است آوري یاد به الزم

 داشتن با و بودند آورده فراهم را نظام این استقرار و معرفی موجبات خود هاي واحد از برخی

 پـایی بـر با هم دولتی مدیریت آموزش مرکز .کردند استقبال نظام از پذیرش اي تجربه چنین

 مصوبه اجراي به چهارگانه هاي استانداري همکاري با آموزشی و امکانات تجهیز و فنی شوراي

 چهار در نمونه وزارتخانه چهار وابسته واحدهاي همه در را طرح و پرداخت اداري عالی شوراي

 . درآورد اجرا به کامیابی با نمونه استان

 طرح آزمایشی اجراي چگونگی از دولتی آموزش مدیریت مرکز در 1378 سال پایان در

هاي استقرار نظام  با توجه به مزایا و ضرورت که گردید تهیه گزارشی نمونه استان چهار در

توسط شوراي عالی اداري تنظیم و بر  15/12/1379ط مورخ  /43/13پیشنهادها، مصوبه شماره 

 گردیدند. 1382ن دستگاه هاي اجرایی کشور ملزم به پیاده سازي پیشنهادها تا پایان سال آاساس 

 

 

 

 

 



 سازمان در مشارکت هاي محدودیت

 ندارند زمینه ن آ در کافی تخصص که کسانی است، تخصصی کارها از بسیاري که آنجا از 

 داشته  آن در موفقیاثربخش و  توانندمشارکت نمی

 پذیرفته و دهند می پیشنهاد ندارند، کافی اطالع که هایی زمینه در کارکنان که زمانی 

 نیز دنشو می پذیرفته زمینه در آنپیشنهاد در کارهاي عملیاتی و روزانه که  از شود، نمی

 .زنند می سرباز

 آنها از بنمایند، کمکی نتوانند اگر حتی موضوعی هر در دارند توقع کارکنان از شماري 

 .شوند رنجیده می صورت این غیر در و گردد خواهی نظر

 خاص ت روحیا از ناشی این و نمایند دخالت مشارکت در خواهند نمی کارکنان از گروهی 

 .آنهاست

 وارد لطمه آنها سنتی اقتدار به است ممکن آنکه بدلیل مدیران و سرپرستان از برخی 

 .کنند می مقاومت آن مقابل در شود،

 لیکن نیست سازمانی هاي دشواري همه پاسخگوي مشارکت چند هر مذکور، مشکالت علیرغم

 براي اي وسیله مشارکت زیرا است بوده موفق کلی بطور و دارد اشاره آن سودمندي بر تجربه

 .است کار در موردنیاز محور انسان ازروشهاي نوعی توسعه

 

 



  کارکنان بین در کم هايپیشنهاد دالیل

 انسانی نیروي شخصی اهداف و سازمانی اهداف بین تعارض 

 در آنان مشارکت و تر رنگ کم کارکنان تفاوتی بی گردند، هماهنگ هم با اهداف این قدر هر

 . شود می بیشتر سازمانی موفقیتهاي

 کار حجم 

 ذهن در را حساسی و مهم بسیار موضوعات کار حین در ها سازمان در کارکنان از بسیاري

 را ها ایده این منتظرند و اندیشند می آن به نیز اداري وقت از خارج در حتی و پرورانند می خود

 ذهن در محبوس و زمان گذر در ها اندیشه این اما. بگذارند میان در) مدیران با بخصوص( کسی با

 را خود اندیشه چرا شود می سئوال کارکنان اینگونه از که مواردي در. ماند می ارائه بدون کارمند

 خود کار زیاد حجم از گالیه با است نکرده منتقل کننده بررسی واحدهاي به مکتوب صورت به

 . نمایند می صحبت

 مسائل به نداریم وقت خود کار محیط در ما اصالً که است این کارکنان این حال زبان

 شود کار در تحول و تغییر باعث توان می که کند می خطور ذهنمان به موضوعی اگر یا و بیاندیشیم

 بتوان مورد این در شاید البته. نیست مافوق واحدهاي به انتقال و آن کردن مکتوب براي فرصتی

 کار حجم چرا اصالً باشد می مرغ تخم و مرغ قصه شبیه کار حجم و نوآوري موضوع که داد جواب

 براي پیشنهادي تواند می که فرد بهترین .است کم نوآوري که است این خاطر به شاید است؟ زیاد



 زیاد کار حجم کلی بطور اما. باشد می کار درگیر که است فردي همان بدهد خود کار حجم کاهش

 نمی اما باشد پیشنهادات نظام برقراري موانع از تواند می ها بانک مانند ها سازمان از برخی در

 .نمود تلقی اساسی و مهم بسیار را عامل این توان

 توجه عدم 

 آنان پیشنهاد کنند می تصور که دهند نمی ارائه پیشنهادي دلیل، این به کارکنان از برخی

 بینند می افتاده پا پیش معروف قول به و سطحی را خود پیشنهاد) الف .گیرد نمی قرار توجه مورد

 را خود پیشنهاد کارمند موارد از برخی در) ب .گیرند قرار سرزنش و تمسخر مورد که دارند بیم و

 .قرارنگیرد توجه مورد کننده بررسی ستادهاي در او پیشنهاد کند می تصور اما بیند می مهم

 کارمند اطرافیان 

 تفکرات کارکنان، از بسیاري. باشند می کارمند هر اطرافیان ،هاپیشنهاد نظام موانع از یکی

 کارت« نظیر جمالتی با که هستند اطرافیانی گرفتار  اما دارند خالق و پویا بسیار هاي ذهن بدیع،

 موثري بسیار هايپیشنهاد بسا چه و نمایند می منصرف »برسی کجا به خواهی می« و  »بده انجام را

 تفاهم سوء و ها بدبینی اینگونه درگیر را نماید تحویل دچار را سازمان یک کلیت حتی تواند می که

 به  شدن متهم از ترس. گردد می مدفون همیشه براي کارمند ذهن در و شده خاموش ها

 سازمانی وري بهره و هاپیشنهاد نظام براي خطرناکی بسیار آفت »دادن نشان خود« و »چاپلوسی«

 . باشد می



 برخورد از ترس 

. شود برخورد آنان با دادند ارائه را پیشنهادي وقتی که ترسند می این از همکاران از برخی

 سوابق از برخی .نیست دلیل و سابقه بدون واهمه این البته. است خطرناکی بسیار حالت نیز این

  .باشند کار محافظه موارد از برخی در دارند حق کارکنان که دهد می نشان

 زیاد توقع 

 همه شدن اجرا براي کارکنان و مدیران زیاد توقع ،هاپیشنهاد نظام موانع از ییک

 به. است عملی غیر هم و منطقی غیر هم گردد، اجرا هاپیشنهاد درصد 100 که توقع این. پیشنهادست

 مثال براي. باشد می یکدیگر با تضاد حتی و تقابل در کارکنان يهاپیشنهاد از برخی که دلیل این

 کارمندي و شود نصب اي شیشه حفاظ تحویلداري هاي باجه روي در کند می پیشنهاد کارمند یک

 و افکار و تضاد گونه این از. باشد مشتري و کارمند بین نباید اي واسطه هیچ کند می پیشنهاد دیگر

 که دهد می نشان پیشرفته کشورهاي در آمده عمل به هاي بررسی. شود می یافت فراوان اندیشه،

 .آید می در اجرا به درصد 27 حدود میانگین طور به شود می ارائه که هاییپیشنهاد تمام میان از

 نگارش مشکل 

 کارکنان از برخی. باشد می نگارش مشکل پیشنهادات نظام فراروي موانع از دیگر یکی

 صورت به و آورده کاغذ روي یا و کنند بیان یا دارند ذهن در آنچه راحتیه ب نتوانند است ممکن



 پیشنهادات ارائه از کارکنان که شود می باعث موارد از بسیاري در مشکل این. نمایند منتقل مکتوب

 .نمایند نظر صرف موثر و مفید

 پیشنهادها نظام از مدیران نادرست هاي برداشت

 انجام براي دارد، عهده بر پیشنهادها نظام استقرار در اي عمده سهم سازمان عالی مدیریت

 اطالع پیشنهادها نظام اجراي اهداف و فلسفه از سازمان ارشد مدیریت است الزم مهم امر این

 مختلف مراحل در و آورد دست به نظام این از منطقی و صحیح برداشت بتواند تا باشد داشته

 .باشد همسو و همراه آن اجراي

 موفقیت بنابراین پیشنهادهاست نظام مهم و اصلی ارکان از یکی ارشد، مدیریت که آنجا از

 از بسیاري آن، بعطبال و باشد می مقام این جانبه همه حمایت گرو در سیستم این ارتقاء و

 به .است مدیریتی نادرست هاي ودیدگاه نگرش از ناشی نیز نظام این هاي چالش و مشکالت

 پردازیم: می پیشنهادها نظام از مدیریت نادرست هاي برداشت و ها تلقی از تعدادي بررسی

 مدت کوتاه در پیشنهادها نظام اثربخشی انتظار 

 استقرار با که است این دارند خود ذهن در پیشنهادها نظام از که برداشتی مدیران از برخی

 آن، نتیجه در و شود می سرازیر دبیرخانه سوي به راهکارها و پیشنهادها سیل ناگهان نظام، این

 که داشت توجه نکته این به باید. پیوندد می وقوع به کوتاهی مدت طی سازمان در عظیمی تحول

 بیشتري زمان به نیاز آن اهداف پیشبرد و است فرهنگی نظام یک چیز، هر از قبل پیشنهادها نظام



 عامل مدیر یامادا، آقاي رابطه این در. دگرد می مشخص بلندمدت در آن آثار و نتایج و دارد

 ساله 10 تا 5 مدت یک طی را پیشنهادها نظام اثربخشی باید مدیریت که است معتقد ژاپن اتحادیه

 بهبود کارها روند باید وري، بهره افزایش و مطلوب نتایج به دستیابی براي بنابراین .بگیرد نظر در

 زمان قالب در بهبود و تغییرات این و است سازمانی شرایط و فرهنگ تابع زیادي مقدار به که یابند

 .گنجد مین کوتاه

 است سازمان مسائل تمام حل براي نظامی پیشنهادها، نظام 

 استفاده مورد و آمده بوجود بسیاري فنون و ها نظام مستمر، بهبود ایجاد و مسائل حل براي

 :دارد وجود روش چهار سازمان در بهبود براي اصوالً .گیرد می قرار

 پیشنهادهاي طریق از کاري واحد یا فرد کاري حیطه در سازمان در کوچک بهبودهاي ایجاد -1

 فلسفه دیگر عبارت به و است هایی بهبود چنین دنبال به عمیقاً پیشنهادها نظام است، کارکنان

  .است مستمر و کوچک هاي بهبود همین پیشنهادها نظام وجودي

 اختراعات طریق از  معموال که میباشد دهنده پیشنهاد کاري حیطه در بزرگ بهبودهاي ایجاد -2

  .گردد می میسر نوآوري و

 حل هاي تیم طریق از که شود می محسوب سازمان کل حیطه در کوچک بهبودهاي ایجاد -3

 گردد. می حاصل مسئله



 هیئت و ارشد مدیران کاري حوزه در که است، سازمان کل حیطه در بزرگ بهبودهاي ایجاد -4

 دهد پوشش را ها حوزه این همه که داشت توقع توان نمی پیشنهادها نظام از لذا. است مدیره

 .کند حل را سازمانی مسائل همه سازمانی، هاي حوزه تمامی در بهبود با و

 

 است گیري تصمیم براي نظامی پیشنهادها، نظام 

 فکري درگیري با ارزشمند، فرهنگی ایجاد طریق از که است نظامی پیشنهادها، نظام اصوال

 با و دهد می تشخیص را سازمانی و کاري مشکالت و ها فرصت آنان، دادن مشارکت و کارکنان

 این در .پردازد می خدمات و محصول کیفیت بهبود به مشکالت حذف و ها فرصت از گیري بهره

 را مطلوب هاي زمینه و شرایط سازي، تصمیم طریق از هایشان ایده و پیشنهادها با کارکنان فرآیند،

 براي است نظامی پیشنهادها، نظام دیگر عبارت به. کنند می فراهم مدیران گیري تصمیم براي

 .گیري تصمیم نه سازي تصمیم

 لزوم آن، اثربخشی و کارائی افزایش و پیشنهادها نظام اهداف پیشبرد براي مجموع، در

 نظام چارچوب و ابعاد و وجودي فلسفه به نسبت آگاهی و دانش آوردن دست به و کافی شناخت

 حیاتی و ضروري امري اصولی، و صحیح مسیر در قرارگرفتن براي مدیران سوي از پیشنهادها

 شوراها، و ها کمیته اعضاي کارشناسان، و ارزیابان کارکنان، آموزش کنار در ضروریست لذا .است

 قرار ویژه توجه مورد پیشنهادها نظام آموزشی هاي ریزي برنامه در نیز میانی و ارشد مدیران

 .بگیرند



 ویژگی هاي نظام پیشنهادهاي موفق

پرسنل  تمامی فعال مشارکت و حضور زمینه بتواند که است موفق پیشنهادها نظام یک زمانی

 یا رده و کارکنان سواد وضعیت که شود ریزي طرح شکلی به و سازد فراهم پیشنهادها ارایه در را

پیشنهادهاي  نظام یک هاي ویژگی کلی طور نباشد. به افراد مشارکت براي مانعی آنها شغلی

 :کرد بیان زیر شرح به توان می را موفق

 پیشنهاد ارایه در سازمان کارکنان کلیه فعال شرکت 

 مخصوص هاي فرم طریق از پیشنهادها ارائه سهولت و بروکراسی رساندن حداقل به 

 ها پاداش تعیین و ارزیابی هاي روش سهولت 

 جوایز پرداخت هاي العمل دستور و ها نامه آیین بودن ساده و سهولت 

 ها زمینه تمامی در کارکنان توسط شده ارایه پیشنهادهاي شمولیت 

 گروهی پیشنهادهاي سمت به شده ارایه پیشنهادهاي گیري سمت 

 پیشنهاددهنده به جواب دادن و ارزیابی زمان بودن کم 

 پیشنهادها اجراي در پیشنهاددهندگان مشارکت 

 پیشنهاددهنده کاري امور و سازمان اختیارات و وظایف اهداف، با پیشنهاد بودن راستا هم 

 مرتبط یا واحدهاي و

 پیشنهاد اجراي اثر در ها سیستم بهبود یا و خدمات کیفیت بهبود ها، هزینه در جویی صرفه 

 پیشنهاد همراه منظم و شفاف منطقی، صورت به کافی مستندات ارائه 

 

 

 

 



 عوامل چهارگانه موفقیت نظام پیشنهاد کارکنان عبارتند از : 

 حمایت مدیریت -1

اولین عامل موفقیت محسوب اشتیاق و عالقه مندي مدیریت عالی سازمان به نظام پیشنهادها  

می شود. در صورت پیامدهاي مثبت این نظام مدیریت باید تعهد و عالقه خود را نشان دهد . اگر 

هاي سازمان قرار گیرند به احتمال زیاد پیشنهادهایی می  کارکنان در جریان رسالت و ماموریت

یریت عالی سازمان از عامل دیگري که باعث حمایت مد .دهند که به تحقق اهداف کمک می کند

این نظام پیشنهادها می شود عدم احساس تهدید از سوي این نظام است، الزم است مدیران بطور 

مرتب نتایج مثبت و پیشرفت نظام پیشنهادها را در جلسات به اطالع دیگران برسانند و خودشان نیز 

 پیشنهاد بدهند هرچند مشمول دریافت پاداش نباشند.

 ساختار برنامه  -2

 گذاشته نظام دبیر عهده به برنامه اجراي و پیشرفت مسئولیت کنند می توصیه کارشناسان

 خود تجربیات به توجه با کارکنان که شود تدوین نحوي به باید پیشنهادها نظام نامه آئین. شود

هدف واقعی ساختار برنامه دریافت هرچه بیشتر پیشنهاد . شوند سازنده پیشنهادهاي ارائه به تشویق

  از سوي کارکنان و بهبود کیفیت پیشنهادها از طریق تشویق کارکنان و دادن بازخورد به آنان است.

 

 

 



 برنامه ملموس و عینی -3

 هاي برنامه از آنکه بدون داشت پیشنهادها نظام در مشارکت انتظار توان نمی کارکنان از

 رسانی اطالع باید نظام این فعالیت شروع هنگام کنند می توصیه کارشناسان. باشند آگاه آن

 و سازمان که بدهند پیشنهادهایی باید کارکنان. گیرد صورت اطالعیه و خبرنامه طریق از گسترده

 دهد، گسترش را رسانی اطالع و تبلیغ باید پیشنهادها نظام. دنباش آن اجراي خواهان مدیریت

 روز شبانه بطور ، سایت وب یا الکترونیکی پست ، آزاد تلفن خط یک اختصاص با مثال بعنوان

 .باشد پیشنهاد دریافت آماده

 ها پاداش و قدردانی -4

 در موفقیت مهم عناصر از سازنده پیشنهادهاي به دهی پاداش و دهنده پیشنهاد از قدردانی

 داده مناسب واکنش و موقع به پاسخ کارکنان پیشنهادهاي به اگر.  شود می شناخته پیشنهادها نظام

پاداش دهی و اعطاء   .یافت خواهد افزایش آینده در آنان مشارکت میزان زیاد احتمال به شود

جوایز میان پیشنهاد دهندگان گاهی می تواند منجر به رنجش میان سایرین شود. بنابراین باید 

هنگام انتخاب پیشنهاد به معیارهایی همچون نوآوري و ابتکار در پیشنهاد بعنوان مالك ارزیابی 

 .توجه کرد

 

 

 

 



 پیشنهادها نظام از استفاده فلسفه

آنچه در نظام پیشنهادها به عنوان اهداف آرمانی و در حقیقت به عنوان فلسفه به کارگیري 

کنندگان خدمات یا هاي متغیر مصرفآن مطرح است افزایش توان سازمان در مقابل خواست

دن اهداف کارکنان با هاي انسان و همسو کرمحصوالت از طریق ارج نهادن به فضائل و توانایی

آرا و عقاید آنها در هر رده شغلی هاي سازمان و در نهایت استفاده صحیح از تجربه، اندیشه، هدف

به طور کلی فلسفه به کارگیري نظام پیشنهادها را می توان به صورت زیر  و بخش سازمانی است.

 بیان نمود: 

 سازمان در فرآیندها بهبود 

 سازمانی فرهنگ بهبود 

 خالق افراد شناسایی 

 کارکنان شغلی آگاهی و دانش افزایش 

 ذینفعان رضایت افزایش 

 کارکنان بین در نفس به اعتماد ایجاد 

 کاري مشکالت با برخورد و کار محیط در انسان هايتوانایی و فضایل به نهادن ارج 

 کارکنان در سازمانی تعلق حس افزایش 

 سازمان منافع با کارکنان فردي منافع نمودن همسو  



 بهبود روابط کاري و رفتار  و مشکالت حل در جمعی همکاري و مشارکتی فرهنگ اشاعه

 یسازمان

 جوش خود و داوطلبانه همکاري فرهنگ اشاعه 

 کارکنان انگیزه و روحیه بهبود 

 کارکنان  استعدادهاي و نوآوري خالقیت، تبلور براي مناسب بستر ایجاد 

 سازمانی تعلق و پذیري مسئولیت تقویت 

 مات خد بهتر ارائه و کیفیت وري، بهره بهبود 

 تغییر مقابل در مقاومت کاهش 

 کارکنان و مدیران توانمندسازي افزایش 

 پذیريانعطاف و یپویای افزایش 

 رسانی اطالع و اطالعات گردش نظام بهبود 

 هاهزینه کاهش و درآمدها افزایش 

 و صحت سرعت وقت، میزان افزایش 

 

 

 

 

 

 



از یک سو خطاب  ;نظام در نهایت از دو دیدگاه گروه مدیران و کارکنان می نگردفلسفه این 

 به مدیران می گوید: 

کنیم.  خودداري درها بستن و خود دور به دیوار کشیدن و عاج برج در نشستنباید همیشه از 

 بی .نماییم استقبال ها نوآوري و ها دگرگونی از و بگذاریم باز تازه عقاید و افکار روي به را درها

 و با ایستایی است برابر  جدید، هاي شیوه و ابداعات از نگرفتن بهره و نو هاي اندیشه به اعتنایی

 بر که حال آن .است رفتن قهقرا به و ماندن عقب معناي به زمان گذر در نیز ایستایی و درنگ،

 و تعالی ترقی اهداف، به رسیدن در کامیابی و کارها پیشرفت از نموداري رفتار، این عکس

 بود. خواهد

 و ارائه افکار  با  سازمان امور تمام در :گوید می کارگران و کارکنان به دیگر طرف از 

 انتظار توان زمینه نمی این در .کنید مشارکت برسند نظر به جزئی و کوچک اگر حتی تازه عقاید

 غیر همه از مهمتر دالیلی که به شما پیشنهاد گاهی اگر. باشد موفقیت قرین همیشه کارها که داشت

 توانسته شما که همین موضوع زیرا .نشوید دلسرد شود نمی گذاشته اجرا به است آن بودن عملی

 کنجکاو، فردي که آن است از حاکی بیندیشید هم آن حل راه براي و بشوید مشکل متوجه اید

 پیشنهادي حتماً دیگر بارروش،  این ادامه با و هستید ابتکار و بینش و اندیشه صاحب بین، نکته

 داشت. خواهید آمیز موفقیت

 

 

 



 نظام ثبت پیشنهادهاي دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 مورخ 44196 /4221 شماره مصوبه کشوري خدمات مدیریت قانون 20 ماده طبق 

 ماده دستورالعمل همچنین و جمهوري ریاست  انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 14/1/89

 این اساس بر که ،23/7/90 مورخ 35622/90/200 شماره به 20 ماده اجرایی نامه آیین2

 شده محول دستگاه اداري تحول شوراي به هاپیشنهاد نظام به مربوط فرایندهاي اجراي مصوبه

 به و میدهد انجام هاپیشنهاد نظام کمیته توسط زمینه این در را خود وظایف کلیه شورا این .است

 .پرداخت خواهد آن هاي فعالیت بر نظارت و کار تسهیل حمایت،

وزارت  در راستاي اجراي سیاست دولت براي گسترش دامنه مشارکت مردم و پرسنل،

 ، یک نظام همهااستقرار نظام پیشنهاد تا در قالب شدبهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بر آن 

 "سامانه نظام پیشنهاد"عضاي سازمان هاي کلیه ا گیري از خالقیت اندیشی و زمینه بهره فکري و هم

 راه اندازي نماید.   http://sus.behdasht.gov.irها به آدرس 

بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی گیالن دبیرخانه مستقل در سامانه مذکور از طریق دبیر 

خانه ستاد وزارت متبوع به خود اختصاص داد تا کلیه کارکنان بتوانند از آن بهره مند گردند. 

آدرس سامانه نظام ثبت پیشنهادها در سایت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به آدرس 

http://www.gums.ac.ir/tmm .(قسمت سامانه ها) در دسترس همگان است  

 

http://sus.behdasht.gov.ir/
http://www.gums.ac.ir/tmm


 مراحل اجراي نظام پیشنهادها در دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 دریافت رمز عبور و ثبت نام  جهت ورود به سامانه نظام ثبت پیشنهاد  .1

 در سامانه و دریافت کد رهگیري در سامانه جدید ثبت پیشنهاد  .2

 بررسی پیشنهاد ارایه شده توسط دبیر نظام پیشنهادهاي دانشگاه .3

 ارسال پیشنهاد به داوران مربوطه پس از تایید اولیه .4

 ارزیابی داوران با توجه به شاخص هاي مورد ارزیابی و امتیاز دهی  .5
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 سامانه نظام ثبت پیشنهادها اصطالحات و تعاریف

 دبیرخانه

 اجرایی هاي فعالیت و کرده فعالیت پیشنهادها نظام کمیته دبیر نظر زیر که است واحدي

 علوم پزشکی گیالن)دبیرخانه دانشگاه مثال : (. میدهد انجام کارگروه را به مربوط

 فراخوان

 کارکنان مدیران، اطالع به دبیرخانه طریق از کارگروه توسط که است مشخصی موضوعات

. فراخوان نظام پیشنهادهاي کنند ارائه زمینه آن در را خود پیشنهادهاي تا رسد می و سایرین

  دانشگاه علوم پزشکی گیالن عبارتند از:

 محورهاي مدیریت بهینه منابع

  راهکارهاي افزایش درآمد و کاهش هزینه هاي دانشگاه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی 

   راهکارهاي کاهش هزینه هاي حامل انرژي 

 دانشگاه شهرت حسن افزایش

 ( ... میز خدمت و) بستر سازي صیانت از حقوق شهروندي 

 راهکارهاي افزایش رضایتمندي ذینفعان 

 

 



 کار شرایط بهبود

 ي سطح ایمنیمدیریت خطر و ارتقا 

 راهکارهاي کاهش آالینده هاي بیمارستانی 

 ایجاد نظم و انضباط و زیبا سازي و پاك سازي محیط کار 

 کیفیت خدمات بهبود

 بهبود اثربخشی سازمان 

 افزایش دقت و کار جهت بهبود کیفیت عملکرد کارکنان 

 بهبود روابط انسانی

 راهکارهاي افزایش انگیزه در کارکنان 

  آموزشیارایه طرح هاي 

 بهبود امور رفاهی کارکنان 

 ایجاد روحیه همکاري و تفاهم 

 تسهیل انجام کار

 بهبود روش انجام کار و حذف فعالیت هاي موازي 

 ساده سازي گردش کار و افزایش سرعت 

  محور پیشنهاد

 محورهاي پیشنهاد در سامانه عبارتند از: 

بهداشتی، درمانی، امور غذا، امور دارو، آموزش علوم پزشکی، پژوهش و تحقیقـات، تجهیـزات 

پزشکی، برنامه ریزي و سیاستگذاري، فناوري و اطالعات، مدیریت بهداشت و درمـان، مـدیریت 



مالی، منابع انسانی، منابع فیزیکی، ساختار سازمانی، برونسپاري، امور رفاهی و فرهنگی، برنامه 

 بودجه و پایش عملکرد و سایر  ریزي 

 نوع پیشنهاد

 امور و ها فعالیت جزئیات و اجرایی برنامه ،پیشنهاد مشخصات که است سندي طرح = طرح 

 چگونگی ي نقشه طرح تر ساده عبارت به. بردارد در را پیشنهاد شده موضوع به مربوط

    که عبارتند از: مقدمه،  يا مشابه تقریبا هاي ترتیب و عناوین با .است پیشنهاد دادن انجام

 اهداف پیشنهاد، موضوع ضرورت و ادبیات، اهمیت و مسئله، سوابق پیشنهاد، بیان عنوان

متغیرها، روش  و مفاهیم پیشنهاد ارایه شده، تعریف ویژه سواالت و ها پیشنهاد، فرضیه

ه ها، داد گردآوري هاي گیري، ابزار نمونه روش و نمونه حجم اجرایی پیشنهاد، نمونه،

 و زمان اجرایی، عوامل و مدیریت به مربوط ها، اطالعات داده تحلیل و تجزیه هاي روش

 پیشنهادي طرح تدوین در استفاده مورد مآخذ و منابع فهرستها،  هزینه و اجرا طول

 پـروژه باشـد وآبـادانی سازندگی با رابطه در که هایی پروژه کلیّه به = پروژه عمرانی 

  .گردد می اطالق عمرانی

 را سـؤالی یـا موضوعتحصیلی،  نامهپایانکه در   است پیشنهادي = تحقیقات پایان نامه اي 

. شودمیداده  پاسخ آن به آزمایشی یا عملی تجارب یا تحلیل و تجزیه راه از و کرده بررسی

 کارآموزي حاصل تجربی، پژوهشی ارائه موضوعی، استدالل شامل نامهپایان دیگر بیان به

  .ستا تحصیلی دوران در شدهآموخته هايدرس از ايعصاره یا



 پیشنهادهایی که جز موارد باال نمی باشد. = سایر 

 عنوان

در برگیرد. همچنین در  را پیشنهاداي جامع تنظیم شود و محتواي  باید به گونه پیشنهادعنوان 

مختصر، گویا ، به صورت غیر سؤالی و نگرددعنوان دقت شود که از کلمات اختصاري مبهم استفاده 

 د.واضح و روشن باش، غیر تکراري، بدیع و نو ،و عاري از پیش داوري

 اشتباه: پیگیري تا حصول نتیجه  مثال  

 خالصه پیشنهاد

 روش و شیوه پیشنهاد، اجراي اهمیت موضوع، شامل پیشنهاد خالصه باید قسمت این در

 که است قسمتی اولین قسمت این. گردد توضیح خالصه صورت به را آن مزایاي و پیشنهاد اجراي

 .گردد تشریح روشنی به هدف شود در این قسمت سعی بنابراین کنند می مطالعه داوران

  تاثیر حاصل از اجرا

 عبارتند از:  عناوین تاثیر حاصل از اجرا در سامانه نظام پیشنهادها 

 عملکرد رهبري و مدیریت 

 کاهش مصرف منابع و انرژي 

 رضایتمندي مشتریان و مصرف کنندگان سطح 



 حفاظت از محیط زیست 

 افزایش درآمدها 

 کاهش هزینه ها 

  کاهش زمان 

 کاهش بار بیماري ها و ارتقاي سالمت جامعه 

 اشکاالت و معایب فعلی

که مرتبط با روند انجام کار فعلی موضوع پیشنهادي  شناسایی شده و معایبتشریح مشکالت 

 .شود مطرح جاري فرایند هاي نقص و معایب از مثال چندینبهتر است با 

 روش پیشنهادي

موضوع پیشنهادي مبنی بر کاهش هزینه، کـاهش جهت برطرف نمودن معایب شناسایی شده 

 حـل راه و تشـریحروش هاي پیشنهادي باید به صورت واضح  ،زمان و افزایش کیفیت و بهره وري

 گردد. فرآیند ارایه بهبود و اجرایی هاي

 روش پیشنهاديمزایاي 

اعم از میزان صرفه جویی، کـاهش زمـان،  با اجراي پیشنهاد مطرح شده چه سود و منفعتی

 نصیب سازمان می گردد. افزایش درآمد و غیره در مقایسه با روش فعلی 



 امکانات مورد نیاز

اعم از منابع مالی، منـابع انسـانی، فضـاي پیشنهاد مطرح شده چه امکاناتی  اجرايبراي 

 مورد نیاز می باشد.فیزیکی، مواد مصرفی، تجهیزات و غیره 

 پیشنهادو امتیازدهی ارزیابی نحوه 

  ارزیابی هاي شاخص

داده  امتیاز در سامانه توسط کارگروه  ارزیابی شاخص هاي اساس پیشنهادهاي ارایه شده بر

 امتیاز)  0-1 0=امتیاز هر شاخص و حداقل (حداکثرعبارتند از:  شاخص ها می شود که

 اهداف  با پیشنهاد داشتن مطابقت        

 الزم مستندات بودن پیوست و پیشنهاد مناسب تشریح        

 پیشنهاد موضوع بودن کاربردي و جدید     

 کاري حوزه با مرتبط( پیشنهاد بودن دانشی یا تخصصی(       

 پیشنهاد در نوآوري و خالقیت       

 شده ارائه پیشنهاد بودن گروهی و تیمی کار روحیه       

 رجوع ارباب رضایت افزایش به پیشنهاد شدن منجر       

 خدمات ارائه هاي رویه و فرآیندها بهبود       

 ها هزینه در جویی صرفه و وري بهره افزایش     



 کاري محیط شرایط بهبود 

 امتیازهاي کسب شده  هر پیشنهاد

 درجه مطلوبیت بدست آمدهامتیاز 

 1درجه  امتیاز 60باالي 

 2درجه  امتیاز 60تا   40بین 

 (عدم تایید) نا مطلوب امتیاز 40زیر 

 

 پیشنهاد قابل موضوعات و زمینه

 پشتیبانی، پژوهشی، آموزشی، درمانی، بهداشتی، هاي زمینه در خدمات ارائه کیفیت بهبود 

 و ... دانشجویی فرهنگی، دارویی،

 تابعه واحدهاي و وزارتخانه هاي ماموریت و وظایف اجراي بهبود 

 هاي هزینه کاهش و ها هزینه در جویی صرفه و منابع از بهینه استفاده وري، بهره ارتقاء 

 سربار

 شده ارائه خدمات و عملیات به بخشیدن سرعت و اداري ساختارهاي و فرایندها بهبود 

 رجوع ارباب درپی پی مراجعات کاهش و کاري دوباره موازي، کارهاي از پیشگیري 

 رجوع ارباب خشنودي و رضایت افزایش براي بدیع هاي روش ابداع 

 کارکنان میان در مطلوب انسانی روابط بسط و کار محیط کردن دلپذیرتر 



 بهتر هاي فعالیت و خدمات ارائه براي مردم و کارکنان پشتیبانی و حمایت جلب 

 و عمومی اجرایی سازمانهاي و نهادها دیگر و ها وزارتخانه سایر با ارتباطات بهبود 

 کشور خصوصی

 کارکنان سالمت و دانش ارتقاء 

  تایید غیرقابل پیشنهادهاي

 است شده ارائه دیگران توسط مشابه کامال محتواي با یا عینا قبال که تکراري پیشنهادهاي. 

 ندارد همراه حلی راه و راهگشا توضیحی و پرداخته مشکل ذکر به تنها که پیشنهادهایی. 

 وزارتخانـه کـار دسـتور در و سازمان سیاستهاي ءجز دریافت زمان در که پیشنهادهایی 

 .باشد متبوع

 نیست عملی آنها اجراي موجود امکانات با و اکنون هم که پیشنهادهایی. 

 سازمانی و اداري شخصی، انتقادهاي و ها شکایت 

 ملزومات و اداري درخواستهاي 

 باشد ي کار روش انجام براي صرف یادآوري و تذکر جنبه پیشنهاد که هنگامی. 

 باشد دهنده پیشنهاد جاري وظایف پیشنهاد، موضوع. 

 پیشنهاد پذیرش عمومی شرایط

 نباشد. وزارتخانه انجام حال در فعالیت هاي جزو و بوده جدید پیشنهاد 



 باشد. داشته کیفی و کاربردي اقتصادي، فنی، توجیه باید پیشنهاد 

 باشد. نشده تصویب یا اجرا قبال تحقیقاتی پروژه یا قرارداد قالب در پیشنهاد 

 پیشـنهاد عنوان به تواند می فرد هر وظیفه انجام روش بهبود جهت راهکار و پیشنهاد ارائه 

 .است قابل بررسی و شده تلقی

 پیشنهاد ارائه سطوح

 اجرا و بررسی قابل ها وزارتخانه سایر در محتوایی لحاظ به شده ارائه پیشنهاد :ملی سطح

 .باشد

 .برگیرد در را وزارتخانه آن اجراي که پیشنهادهایی :دستگاه سطح

 .است اجرا قابل و باشد می دانشگاه سطح در انحصاراً که پیشنهادهایی: واحد سطح

 مجموعـه زیر واحدهاي به مربوط انحصاراً که پیشنهادهایی: واحد پوشش تحت حوزه سطح

 .است اجرا قابل و باشد می دانشگاه

 مجریان یا مجري

 .دارند عهده به را مصوب پیشنهادهاي اجراي که است واحدي یا گروه فرد، 

 

 



 شده اجرا پیشنهاد

 کمتر آن از حاصل منافع از اجرا منع قانونی نداشته و هزینه و عملیاتی باید پیشنهاد اجراي 

 به که پیشنهادي. در کل به کند مشارکت پیشنهاد اجراي در دهنده پیشنهاد االمکان حتی. باشد

 ، پیشنهادهاي اجرا شده گفته می شود.است رسیده برداري بهره

 پیشنهاد پاداش

 پیشنهاد به تشویق و تقدیر جهت غیرنقدي و نقدي بصورت که امتیازها از اي مجموعه شامل 

امتیاز از طریق سامانه تقدیر نامه دریافت می  40پیشنهادهاي باالي  .میگیرد تعلق مجري و دهنده

 نمایند. 

 پیشنهادها نظام در کارکنان مشارکت مزایاي

 نقدي غیر و نقدي پاداش پرداخت 

 مدیران و کارکنان عملکرد ارزشیابی در امتیاز نمودن لحاظ 

 برتر کارشناسان و مجریان دهندگان، پیشنهاد به تقدیرنامه اهداء 

 برتر دهنده پیشنهاد تعیین نحوه

 درصد 10% حداقل و داده ارائه را پیشنهاد تعداد بیشترین که است فردي برتر پیشنهاددهنده

 .باشد گردیده مصوب شده مطرح پیشنهادهاي از



  پیشنهاد برترین تعیین نحوه

 :میگردد تعیینزیر  امتیازدهی فرم براساس مصوب پیشنهادهاي برترین انتخاب

 

سقف 

 امتیاز

 عوامل امتیازدهی توضیح

1 

2 

3 

 واحد

 دستگاه

 ملی

 سطح تصویب پیشنهاد

2 

1 

 1درجه 

 2درجه 

 درجه مطلوبیت پیشنهاد

3 

2 

 تخصصی

 عمومی

 تخصصی یا عمومی بودن پیشنهاد

1 

2 

 فردي

 گروهی

 گروهی یا فردي بودن پیشنهاد

 افزایش رضایت ارباب رجوع -- 3

 ماه پس از تصویب 6حداکثر تا اجرایی شدن پیشنهاد  -- 3

1 

2 

 کاهش هزینه %30تا 

 کاهش هزینه %30بیش از 

صرفه جویی ریالی ناشی از اجراي پیشنهاد در یک 

 دوره یکساله

1 

3 

 کاهش زمان انجام کار %50تا 

 % کاهش زمان انجام کار 50بیش از 

 کاهش زمان انجام کار یا فرایند (تسریع ارایه خدمت)
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 مقدمه

 دهد می نشان ها بررسی .است مدیریتی هاي قابلیت فراگیري در عامل مهمترین تجربه،

 در را فردي ما اینکه .پذیرد می صورت تجربه طریق از درصد 70 تا مدیریتی، هاي قابلیت کسب

 همین از ناشی دانیم، می مسئولیتی شدن دار عهده شایسته و نامیم می مجرب خود سازمان

 رسند می هایی توانایی به مختلف، هاي موقعیت در قرارگرفتن با و مرور به افراد. است موضوع

 اینگونه. نمایند غلبه دشوار شرایط بر و شده روبرو گوناگون مسایل با توانند می آن بوسیله که

 یک که دهد می آموزش ما به را جدیدي مهارت جدید، ماموریت هر گفت توان می که است

 ارایه گوناگون ابعاد از و مختلف تعاریفی توان می مدیریتی تجربه براي .است سازنده تجربه

 تغییر ایجاد موجب که است اي پروژه یا ماموریت اقدام، هر مدیریتی تجربه منظر، یک از. نمود

 هاي روش و ها شیوه رویکردها، بکارگیري طریق از سازمان عملکرد سطح در ارتقاء یا و

 اتخاذ مساله، شناخت و مواجهه فرایند توان می را مدیریتی تجربه همچنین .شود می مدیریتی

 .نمود تعریف جدید مشکل یا مساله یک حل جریان در آن اجراي جهت در اقدام و تصمیم

 یک ثبت به جامع، دیدگاهی با آن طی که است فرایندي نیز مدیریتی تجربه مستندسازي

 شده تهیه که مستندي به مراجعه با بتوانند دیگران که اي گونه به پردازیم می مدیریتی تجربه

 را الزم یادگیري و آموزي درس آن از و برده پی آن تحقق فرایند و تجربه گوناگون ابعاد به است،

 آن از و شود انجام مختلف هاي شیوه به تواند می مدیریتی تجربه سازي مستند. باشند داشته

 اما. است مرتبط و مهم اتفاقات و وقایع ثبت براي دیگر ابزارهاي و تصاویر و فیلم از استفاده جمله،



 مشابه متنی یا مقاله یک تهیه و مکتوب مستندسازي مدیریتی، تجربه مستندسازي در بهینه روش یک

 وقتی. باشد می تجربه هاي پیچیدگی و ها گستردگی تمام با مدیریتی تجربه انتقال قابلیت با آن

 جهت در مختلفی کاربردهاي آن براي توان می شود می مستندسازي و تدوین مدیریتی تجربه یک

 اصلی منبع تجربه که داشت توجه باید. بود متصور سازمانی یادگیري و آموزي هم آموزش،

 .است شغل هاي چالش و ها مسؤولیت وظایف، مدیریت، آموزش

 اهداف 

 کلی هدف

 فکري هاي دارایی ارتقا و حفظ 

 اختصاصی اهداف

 افزایی هم ایجاد و مدیریتی دانش و تجربه تبادل 

 آزمون و خطا هاي هزینه کاهش 

 ها بیمارستان مدیران درباره انتصاب و ارتقا ارزیابی، به کمک 

 جوان نیروهاي میان در قبل نسل ي تجربه و دانش سازي اجتماعی به کمک 

 



 واژگان تعریف

  تجربه

 آن با برخورد از ناشی که هایی موضوع و ها پدیده برخی از ها، دانسته و مهارتها همه به

 . میشود اطالق است، معین دورانی خالل در پدیده آن با درگیري و موضوع

  مدیریتی تجربه

 خاص موضوع یک یا مساله فرصت، چالش، تصمیم، یک شامل واقعی موقعیت یک از توصیفی

 . هستند مواجه آنها با سازمان یک در افرادي یا فرد که

  تجارب سازي مستند  

 مدیران ذهن در که هایی دانسته تبدیل براي است تالشی مدیریتی، تجارب سازي مستند

 .دیگران استفاده قابل و آشکار دانشی به است

 داوران کمیته

 به تخصص ي حوزه به توجه با که سالمت حوزه مدیران نظران، صاحب از متشکل گروهی

 .پردازند می تجربه ارزشیابی و تحلیل بررسی،

 داوري منشور

 .دارد می اعالم را آن به پایبندي خود امضاي  با و بوده معتقد آن به داور که اي رساله



  (تجربه نگار) کننده تجربه

 ابالغ دارنده که پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت در مشاغل اشخاص از یک هر

 .هستند سرپرستی و مدیریت

 اولیه تایید تجربه

 .است شده تایید شکلی لحاظ از که اي تجربه 

 داوري دست در تجربه

 .باشد می ارزشیابی و بررسی مرحله در که اي تجربه

 شده منتشر تجربه

 دهندگان ارائه به و است کرده کسب را داوران توسط ارزشیابی امتیاز حداقل که اي تجربه

 .شود می اعطا نامه تقدیر آنها

 انتشار قابل غیر تجربه

 صاحب از و کند کسب را داوران توسط ارزشیابی امتیازات حداقل نتوانسته که اي تجربه

 .شود می تشکر خود تجربه ارائه جهت به تجربه

 

 



 شده رد تجربه

 مدیریتی ي تجربه شرایط ساختاري) واجد یا شکلی اول (ارزیابی ي مرحله در که اي تجربه

 .است نبوده

 شده هویت احراز افراد

 بهداشت، وزارت انسانی منابع سامانه در ها آن پرسنلی سوابق و ملی کد که هستند افرادي

 .باشد موجود پزشکی آموزش و درمان

 خاص افراد

 باید پسورد و کاربري نام دریافت براي و است نشده شناسایی آنها ملی کد که هستند افرادي

 .کنند اطالعات ثبت

 وظایف شرح و ارکان

 داوري

 شده بارگذاري مستندات تأیید که هستند داوران مدیران، تجارب ثبت نظام اصلی ارکان از

 :از است عبارت افراد این وظایف. دارند برعهده را

 با تطابق بررسی و شده ارائه مدارك و اسناد کنترل طریق از شده ارائه تجربۀ سنجی صحت 

 واقعیت



 مصوب هاي شاخص و معیارها از استفاده با شده ثبت تجربۀ ارزیابی  

 تجربه هر دربارة ارزیابی مختلف هاي شاخص به امتیازدهی 

 به هایی توصیه ارائۀ یا و شده ثبت تجربۀ دربارة تکمیلی توضیحات و تشریحی نظرات ارائۀ 

 آن شدن تر غنی کاملتر و منظور

 مقاله،کتاب،( انتشار نوع تعیین و انتشار براي تجربه بودن مفید میزان مورد در نظر اظهار 

 ) ...و سمینار

 دبیرخانه

موزش آدر وزارت یهداشت، درمان و  دبیرخانه ،تجربه ثبت نظام ارکان از رکن مهمترین

 :دارد برعهده را زیر وظایف خود کارشناسی متبحر نیروهاي وجود با که استپزشکی 

 خاص افراد براي پسورد و کاربري نام تعریف 

 شده ثبت تجربیات شکلی تایید 

 سیستم در جدید داوران تعریف 

 تجربه کننده ثبت افراد و داوران با مکاتبات 

 سامانه اصلی هاي فرم و کاري فرآیند اصالح 

 آن مشکالت شناسایی و سامانه عملکرد بر نظارت 

 مشکالت رفع یا اصالحات براي شرکت با ارتباط  

 سامانه در شده ثبت هاي تجربه از اي دوره گزارشات تهیه  

 سامانه برداران بهره به آموزش و رسانی اطالع  



 آنها به پاداش اعطاي و اي دوره طور به برتر تجارب معرفی  

 و مجله کتاب، فیلم، تهیۀ قالب در مفید تجارب اشاعۀ ... 

 شده مستند تجارب از برداران بهره منظور به ذیصالح مراجع با هماهنگی  

 شده مستند تجارب شدة تأیید نسخۀ آخرین نگهداري و دریافت  

 شده مستند تجارب اشاعۀ رسانی روز به مورد در گیري تصمیم  

 شده مستند تجارب صاحبان معنوي و مادي حقوق حفظ  

 نیاز مورد اعتبارات و بودجه پیشنهاد ارائۀ  

 مدیران تجارب مستندسازي نظام با ارتباط در محوله امور سایر انجام 

 گیالن پزشکی علوم دانشگاه تجارب در ثبت نظام

بهره مندي بیشتر از قابلیت ها، توانمندي ها و تجربیات مدیران و کارکنان و ایجاد  راستاي در

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت در دوران مدیریتی و کاري،فضاي امن جهت صیانت از یافته ها 

 پزشکی علوم هاي دانشگاه و وزارت ستاد استفاده جهت را "سامانه نظام ثبت تجربه" پزشکی

 کرد. اندازي راه http://exm.behdasht.gov.ir“ "به آدرس   کشور سراسر

 منابع و مدیریت توسعه معاونت سایت در تجارب ثبت نظام سامانه آدرس اساس این بر

) ها سامانه قسمت( http://www.gums.ac.ir/tmm آدرس به علوم پزشکی گیالن دانشگاه

 .می باشد همگان دسترس در



  تجربهثبت مراحل اجراي نظام 

  مشخصات و احراز هویتثبت  جهت  تجربهورود به سامانه نظام ثبت  .1

 از سوي ادمین سامانهدریافت نام کاربري و کلمه عبور  .2

 در سامانه و دریافت کد رهگیري در سامانه جدید  تجربهثبت  .3

 تجربه ارایه شده توسط دبیر نظام ثبت تجربه وزارت متبوع اولیه بررسی .4

 به داوران مربوطه پس از تایید اولیه تجربهارسال  .5

 ارزیابی داوران با توجه به شاخص هاي مورد ارزیابی و امتیاز دهی  .6

 تایید و صدور تشویق نامه در صورت کسب امتیاز الزم .7

 و منتخبشده بازیابی و استفاده از تجربه هاي تایید  .8

 برتر تجربه هايدر دانشگاه جهت معرفی  ثبت تجربهبرگزاري جشنواره نظام  .9



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 ثبت تجربه اجرایی روش و ضوابط

 تجربه کلی مشخصات

 زمان تجربه، اعم از عنوان اي شناسنامه مشخصات تجربه صاحب توسط شده ثبت تجربه هر

علل  اجرا،دستاورد، روش مسئله، بیان کلیدي، کلمات چکیده، رویداد، وقوع مکان رویداد، وقوع

 باید تکمیل گردد. پیشنهاد موفقیت و عدم یا موفقیت

 موضوعات و زمینه

 توسط آن زمینه بایست می که شده گرفته بکار عملیاتی زمینه چند یا یک در تجربه هر

 و پژوهش آموزش، دارو، امور غذا، امور درمانی، بهداشتی،. (گردد مشخص تجربه صاحب

 منابع مدیریت، اطالعات، فناوري گذاري، سیاست و ریزي برنامه پزشکی، تجهیزات تحقیقات،

 )رفاهی و فرهنگی امور برونسپاري، سازمانی، ساختار فیزیکی، منابع انسانی، منابع مالی،



 

 تجربه وقوع بر حاکم شرایط

 و فرصتها( سازمان خارج و )ضعف نقاط و قوت نقاط( سازمان داخل محیطی شرایط

 تاثیر تحت را تجربه کارکرد که هستند شرایطی مهمترین مکانی، شرایط و زمانی شرایط ،)تهدیدها

 .شوند معرفی دقت به شرایط دانش مدیریت نظام در است الزم و دهند می قرار



 

 



 

 تجربه اختصاصی هاي مولفه

 است شده گرفته کار به تجربه این در که ابزارهایی ها، تکنیک ها، روش انواع 

 تجربه این در شده اخذ تصمیمات مهمترین 

 است شده برده کار به ها گیري تصمیم در که روشهایی از اي خالصه 

 داشته وجود گیري تصمیم در که هایی ریسک انواع و اطمینان عدم شرایط از اي خالصه 

 است



 دستیابی روش و شده استفاده ها گیري تصمیم در آنها از که اطالعاتی انواع از اي خالصه 

 آنها به

 گرفته صورت هاي نوآوري و ها خالقیت ابتکارات، از اي خالصه 

 شکست یا موفقیت بر که سازمانی متغیرهاي سایر و محیطی فرهنگی، شرایط از اي خالصه 

 اثرگذارند تجربه

 آنها غلبه براي که هایی روش انواع و موجود موانع و ها محدودیت انواع از اي خالصه 

 است شده استفاده

 تجربه این در شده انجام هاي جویی صرفه از اي خالصه 

 مشابه شرایط در تجربه این از استفاده براي هایی توصیه 

و در انتها در صورت اطمینان تایید موقت  ،در این مرحله ابتدا جهت ثبت اطالعات این صفحه

 کلیک می گردد. از تکمیل فرم، ثبت نهایی 



 

 

 



 تجربه داوري

 چارچوب بر انطباق با و بررسی را مطالب ارائه ساختار و شکل دبیرخانه: شکلی ارزیابی

 .دهد می قرار ارزیابی مورد را آن سامانه در موجود

 

 



 حسب بر باشند، می نفر 3 حداقل که داوري کمیته اعضاي گام این در :داوري کمیته انتخاب

 داوري به دبیرخانه اعالم با و شود می انتخاب سامانه طریق از تصادفی بصورت و تجربه موضوع

 .پردازند می تجربه

 



 

 زمانی دانش، مدیریت نظري مبانی جنبۀ از شده ارائه تجربۀ هر :تجربه محتوایی ارزیابی

 .باشد برخوردار کلیدي ویژگی 16 از که بود خواهد برداري بهره و انتشار شرایط حائز و ارزشمند

 داراي گیرد، می قرار استفاده مورد ارزیابی معیار یک عنوان به که ها ویژگی این از یک هر



 یک باشد، برخوردار نظر مورد ویژگیهاي همۀ از که اي تجربه است بدیهی. است اهمیت از میزانی

 . بود خواهد برداري بهره و انتشار براي آل ایده تجربۀ

 

 ارزیابی در شده مشخص معیارهاي از استفاده با تجربه، دریافت از پس داوران از یک هر

  :نمایند می آن ارزیابی به اقدام تجربه محتوایی



. قراردهد ارزیابی مورد را نظر مورد تجربۀ داوران، از یک هر است الزم مرحله این در -1

 چه به ارزیابی، مورد تجربۀ که کند مشخص جدول در ابتدا باید داور منظور این براي

 0 بین امتیازدهی قالب در را نتیجه و است برخوردار برتر تجربۀ یک ویژگیهاي از میزان

 .کند ثبت 100 تا

 

 



 امتیاز مربوطه  معیار از تجربه برخورداري امتیاز در معیار هر وزن کردن ضرب با سپس  -2

 .آید می بدست تجربه آن موزون

� �𝐘𝐘𝐘𝐘∗  𝐖𝐖𝐘𝐘�
𝑐𝑐

𝑛𝑛=1
 

 mY=برتر تجارب ام m معیار وزن

 mW=برتر تجارب تجربه ام m معیار از تجربه برخورداري امتیاز

 C =برتر تجارب شناسائی معیارهاي کل تعداد

 مدت در را آن باید خود ارزیابی تکمیل از پس داوران از یک هر :داوري نتایج ارسال -3

 .کنند ارسال دبیرخانه به شده مقرر زمان

 .کند می محاسبه را تجربه امتیاز تجارب ثبت سامانه داور، سه ارزیابی از بعد -4

 .است محتوایی و شکلی امتیاز دو مجموع نهایی امتیاز -5

 نهایی امتیاز= محتوایی امتیاز+  شکلی امتیاز

 )باال به 40 امتیاز کسب-انتشار قابل(:  امتیاز حائز تجارب انتشار -6

 نمایش و انتشار قابل باشد 40 حداقل امتیاز داراي تجربه که صورتی در تجربه ارزیابی از بعد

 .کنند مالحظه را تجربه توانند می کاربران و باشد می



 

 

قدردانی از ارایه تجربه جنابعالی/ سرکار، به اطالع می رساند که : ضمن 40امتیاز زیر 

 تجربه مزبور به دلیل عدم کسب حداقل امتیاز، قابل انتشار نمی باشد.

 


