بسمه تعالی

سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
فراخوان جلب مشاركت كاركنان به ارائه پيشنهاد
همكار گرامي:
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات به عنوان امكاني براي مشاركت شما در تصميم گيري ها و اداره سازمان متبوع ،فرصتي مغتنم براي ارائه
راه كارهاي بهبود فراهم آورده است و مشاركت در آن نشانگر تعهد و توانائي كاركنان محترم بوده و به عنوان يكي از معيارهاي مؤثر
در ارزشيابي مورد توجه قرار دارد .مهمترين مالك ارزش و امتياز يك پيشنهاد قابليت اجرائي آن است .اميد است پيشنهادهاي شما
در زمينه هاي ذيل و يا ديگر زمينه ها ؛ پويائي ،نشاط و رشد را به ارمغان آورد:
• راهكارهاي اجرائي در زمينه انجام مطلوب تر وظايف تخصصي سازمان متبوع
• راهكارهاي اجرائي در زمينه صرفه جوئي
• راهكارهاي اجرائي در زمينه تكريم كاركنان به ويژه جنبه هاي غير مادي
• راهكارهاي اجرائي در زمينه حفظ  ،نگهداري و استفاده از اموال دولتي
در گام اول موضوعات و مسائل واحد سازماني محل خدمت شما مي تواند به عنوان زمينه ذهني به ارائه پيشنهاد سازنده و حل مشكالت
كمك نمايد .شايان ذكر است كه ارائه پيشنهاد محدود به موارد خاصي نبوده و طرح پيشنهاد در هر موضوعي بالمانع است .براي ارائه
پيشنهاد كافي است فرم پيوست را تكميل و آن را از طريق اداري و يا به صورت دستي به دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات
واقع در ستاد مركزي سازمان جهاد كشاورزي استان البرز ،طبقه همكف ،گروه تحول و نوسازي تحويل نمائيد .جهت دريافت هرگونه اطالع
مي توانيد با شماره تلفن هاي  61144443-8و داخلي  412تماس حاصل فرمائيد
آشنائي با امتيازات نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات
در اجراي ماده ( ) 4٢قانون مديريت خدمات كشوري و با عنايت به محورهاي برنامه تحول در نظام اداري كشور به منظور مشاركت كاركنان
در تصميم گيري ها و بهره مندي از فكر و انديشه آنان ،ساز و كار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات در سازمان جهاد كشاورزي استان البرز
مستقر گرديده است .نظر به اهميت مشاركت شما در توسعه فرهنگ مديريت مشاركتي ،برابر ضوابط ،براي ارائه دهندگان پيشنهادهاي
سازنده ؛ مشوق ها و امتيازات ويژه اي به شرح ذيل پيش بيني شده است:
 . 4بهره مندي از امتياز تشويق نامه در ارزشيابي ساالنه براي كليه پيشنهاد دهندگان
 . 4امتياز ويژه ارائه پيشنهادات سازنده براي پيشنهادهاي تأئيد شده در فرم ارزشيابي ساالنه
 . 6درج در پرونده پرسنلي در صورت تأئيد پيشنهاد
 . 1بهره مندي از مزاياي ارائه پيشنهاد سازنده در مسير ارتقاء شغلي
 . 2اعالن و تقدير از پيشنهادهاي تأئيد شده
 . 3پرداخت پاداش نقدي به پيشنهادهاي تأئيد شده

تعريف پيشنهاد
پيشنهاد به فكر يا ايده اي گفته مي شود كه بر اساس استعداد  ،دانش  ،تجربه و تالش يك فرد يا افراد شكل گرفته و متضمن ويژگي هاي
نو و سودمند باشد بنابراين مطرح نمودن اعتراض و يا انتقاد در مورد يك موضوع يا وضعيت ،به تنهائي و بدون ارائه راه حل ،پيشنهاد
محسوب نمي شود در تعريف پيشنهاد ( نو بودن ) به اين معناست كه محتواي نهفته در پيشنهاد قبالً نبوده و يا اجرا نمي شده است
سودمند بودن به اين معناست كه فكر و انديشه نهفته در پيشنهاد بايستي مولد ارزش فردي ،سازمان و يا ملي بوده و به واسطه آن تغيير
مطلوب كوچك و يا بزرگ در سازمان صورت گيرد
ابعاد ،بزرگي و يا کوچكي مطلب بيان شده مالك پذيرش پيشنهاد نمي باشد ؛ بلكه نو بودن و تغييری که به واسطه آن ايجاد
مي شود دارای اهميت است.
عوامل موثر در تعيين امتياز پيشنهاد
 - 4ماهيت پيشنهاد  :امتياز اين معيار حداكثر  ٠٤مي باشد كه از مجموع امتيازات عوامل كمي و كيفي پيش بيني شده ذيل به
دست مي آيد.
 . 4- 4افزايش كيفيت و كميت خدمات سازمان بر حسب وظايف قانوني و محوله
 . 4- 4ايجاد برنامه هاي تازه ابتكاري در زمينه فعاليتهاي سازمان
 . 6- 4جلب رضايت مردم از خدمات و فعاليتهاي سازمان
 1- 4صرفه جوئي و كاهش هزينه هاي دولت
 . 2- 4ابداع روشهاي تازه جهت توليد محصول يا ارائه خدمت براي رضايت مندي مراجعان
 . 3- 4اصالح و بهبود مقررات  ،آئين نامه ها و دستورالعملهاي كاري  ،ساختار سازماني  ،گردش كار و نظام تصميم گيري
 7- 4افزايش رضايت و انگيزه در كاركنان و بهبود امور رفاهي كاركنان بدون هزينه
 -4سطح ارائه پيشنهاد (ميزان فراگيری)  :براي اين معيار حداكثر  ٠٤امتياز در نظر گرفته شده است
•
•
•
•

در سطح يك واحد (واحد مربوطه).
در سطح چند واحد
در سطح وزارتخانه
در سطح كشور

 -6نحوه ارائه پيشنهاد :براي اين معيار حداكثر  ٠٤امتياز با توجه به عوامل و امتيازات ذيل منظور شده است
 پيشنهادي كه توسط بيش از دو نفر ارائه شود.
 تبيين دقيق ارتباطات و مراحل ارائه پيشنهاد.
 شيوه و ابزارهاي بيان مطلب.
 -1قابليت اجرائي پيشنهاد اين معيار در ارتباط با دقت ،ميزان بررسي و تحليل كارشناسي صورت پذيرفته در نظر گرفته
شده است

ارائه پیشنهاد به دبیرخانه نظام پیشنهادات
به همراه فرم تکمیل شده

اعالم شماره ثبت به پیشنهاد دهنده

طرح و بررسی پیشنهاد در کمیته فرعی

آیا پیشنهاد قابل
اجراست؟

خیر

بایگانی پیشنهاد

بلی

تایید نشد

تایید در کمیته فرعی
نظام پیشنهادات
تایید شد
تایید در کمیته ساختار و
فناوری های مدیریتی
بلی
پیشنهاد دهنده در جلسه کمیته ساختار و
فناوری های مدیریتی حاضر و توضیحات
تکمیلی را ارائه می نماید.

نیاز به بررسی مستند است.

ابالغ اجرای پیشنهاد و
پرداخت پاداش

خیر

فرم ارائه پيشنهاد
پیشنهاد دهنده

مشخصات

(درصورت نیاز مشروح پیشنهاد پیوست شود)

ه

امکان و هزینه های مورد
نیاز پیوست شود

این قسمت توسط اركان
نظام پذیرش و بررسي
پیشنهادات
تکمیل مي گردد

سطح ارائه پیشنهاد ( )٠١در سطح یك واحد ( ٢امتیاز)
درسطح کشور ( ٠١امتیاز)

در سطح چند واحد (٤امتیاز)

درسطح وزارتخانه (٦امتیاز)

تعیین دقیق ارتباطات و مراحل ارائه پیشنهاد (٥امتیاز)
نحوه ارائه پیشنهاد ( )0١مشارکتی٭( ٢١امتیاز)
شیوه و ابزارهای نوین بیان مطلب (٥امتیاز)
با تغییرات جزئی قابل اجراست ( ٠١امتیاز)
قابلیت اجرائی پیشنهاد ( )٢١صد درصد و بدون تغییر قابل اجراست( ٢١امتیاز)
نیاز به تغییرات اساسی برای اجرای پیشنهاد دارد ( ٠١امتیاز)

نتیجه بررسي
نتیجه ارزشیابي:
تأیید شورا:
امتیاز
(/٠١١امتیاز کسب شده) حداکثر پاداش تعیین شده = مبلغ پاداش

ریال

امتیاز این بخش با توجه به تعداد پیشنهاد دهندگان به ترتیب به ازای دو نفر  ٠١ ،و سه نفر به باال  ٢١امتیاز محاسبه می گردد

توضیحات تکمیلي پیشنهاد ( درصورت نیاز) :

هرگاه مشکلی را پیش می کشید و یا شکایتی را آغاز می کنید ،به خاطر داشته باشید که برای رفع آن هم راه حلی پیشنهاد کنید.
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(کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی)

