
 

 يباسمه تعال

 

 
 

 ه السالميعل يامام عل«     است هنر شه،ياند کارگرفتن به و انداختن گردش به»

 شنهاديپو پذیرش بررسي نظام دستورالعمل 

 

 تهيه و تنظيم:

 مديريت برنامه، بودجه و تحول اداری

 وریتشکیالت، تحول اداری و بهرهگروه 

 

 :با همکاری صميمانه

 دکتر عبدالمجید مصلح

 دکتر علی پاکیزه

 دکتر طاهر يزدان پناه

 

 

 7931 ماهخرداد

 



 

 فهرست

 
 3 ......................................................................................................................... اتيکل: اول فصل

 3 .................................................................................................................................................... مقدمه

 3 ................................................................................................................................................... اهداف

 4 ................................................................................................................... اختصارات و فیتعار(: 1) ماده

 5 ....................................................................................................................... ساختار: دوم فصل

 5 ..................................................................................................................................... ارکان(: 2) ماده

 6 ................................................................................................................. ارکان یاعضا بيترک(: 3) ماده

 6 ....................................................................................................................ارکان وظایف شرح(: 4) ماده

 8 .............................................................................. شنهاديپ پاداش پرداخت و نييتع ،يابیارز:  سوم فصل

 8 ........................................................................ آن پرداخت و پيشنهاد پاداش تعيين و ارزیابي نحوه(: 5) ماده

 01 ........................................................................................ پيشنهادها نظام اجرایي فرایند: چهارم فصل

 01 ......................................................................................................................کار گردش شرح(: 6) ماده

 

 



 پيشنهاد و پذیرش دستورالعمل نظام بررسي
 وریگروه تشکيالت، تحول اداری و بهره

 

3 
 

 کليات: اول فصل

 همقدم

 چنانچه های ديني ما دارد. ريشه در آموزه ،به عنوان يک اصل مهم ديگران نظراتآراء و  از استفاده و عقل و خرد جمعي به احترام

 :است آمده متعال خداوند كالم در

 (951 آيه عمران آل سوره) اهلل علي فتوكل عزمت فاذا االمر في شاورهم و

 .كن توكل به خداوند گرفتي تصميم( تو) چون پس كن، مشورت بامردم( جامعه اداره) در امور (ما رسول ای)

ست. در سازمان اشنهاد يپبررسي و پذيرش نظام گيری از ساختار بهره، يت مشاركتيريمد ین ساز و كارهايتراز مهم يکيامروزه 

 جهت حل مسائلو فراهم ساختن زمينه خالقيت و نوآوری  كاركنان جلب مشاركت، یفکرهمتشويق به ، رانگيزه تفکايجاد 

 جاد فضا ويانه ين زميهم در باشد.يم كيد در اين ساختارهای مورد تألفهؤاز م يسازمان یورهبهرتعالي و ارتقاء رشد،  سازمان و

ار يبس يحل مسائل در جهت توسعه منابع انسان یاز كاركنان برا يا گروهي یفرد گران به صورتيبستر مناسب جهت اخذ نظر د

و بررسی نظام »دانشگاه عملکرد ياثربخش و ييكارا بردن باال در كاركنان مشاركت دامنه گسترش منظور به است. یضرور

 یراهبر یشورا يتخصص یهاتهيكم يسامانده موضوع 3/91/17 مورخ 97431 شماره بخشنامه اساس بر «پیشنهادپذيرش 

( 9) شماره فارس و مصوبه جيخل دانشگاه يعلم أتيه ريغ یاعضا رتبه ارتقاء يياجرا دستورالعمل( 4) ت، مادهيريمد توسعه

  .ابدييم فارس استقرار جيخل دانشگاه تيريمد توسعه یراهبر یشورا 91/3/19 مورخ جلسه

 اهداف

ه ب يانسان هيسرما تيخالق و فکری هایييتوانا از مندنظام ریيگبهره ضرورت به اعتقاد با ج فارسيخل دانشگاه

و منابع  يو مال یادار یحوزهكالن  یتحقق راهبردها یدر راستاو  «اصالح فرآيندها»و« هافعالیت ارتقاء»منظور

 «ادپیشنهبررسی و پذيرش  نظام»استقرار به اقدام ،ج فارسيت امنا دانشگاه خلأيمصوب ه یسند راهبرد يانسان

 نيا جاديا از را ليذ اهدافساير  و نمودههای گرانقدر آنان ت علمي و غيرهيأت علمي و خانوادهاعضاء محترم هيأ برای

 :دينمايم دنبال نظام

 و كاركنان انيم در سالم رقابت حس و زهيانگ شيافزا ،يجمع تفکر خودجوش، داوطلبانه، همکاری فرهنگ جاديا 

 آنها تيرضا نيمأت

 شنهاديپ نظام استقرار و هاریيگميتصم در كاركنان هيكل مشاركت برای مناسب فضای جاديا 

 هانهيو كاهش هز وری بهره ارتقاء و عملکردی هایشاخص بهبود 

 يسازمانو تعهد  تعلق شيافزا  

 يانسان منابع در قاتيتحق و آموزش مطالعه، ری،يادگي به اقياشت جاديا  

 ممتاز و جستجوگر خالق، فکر،خوش يانسان منابع ييشناسا  

 كاركنان كار طيمح در يروح نشاط و سالمت و معنوی مادی، يزندگ يفيك ارتقاء 

 كاركنان فراگير مشاركت در موانع حذف 

 متقابل اعتماد ايجاد و سازمان و كاركنان ارتباطات بهبود و تقويت 
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 تعاریف و اختصارات  :(1ماده )

 اختصارهای زير استفاده شده است:در اين دستورالعمل از تعاريف و 

 ،نظر سازمان مورد اهداف تحقق برای داوطلبانه، تا زانديانگ يم بر را افراد كه يعاطف و يذهن يچالش از است عبارت :مشارکت

 .شوند ميسه حاصله جينتا و هاتيمسئول در و نموده همکاری

 نقش فایيا منظور به كاركنان، يآمادگ سطح به توجه با كه است يتيريمد وهيش کي يمشاركت تيريمد :يمشارکت تیریمد

 انشيا هایيتوانائ از و داده مشاركت مربوطه هایتيفعال همه در را كاركنان سازمان، ثرؤم و ديمف عضو عنوان به شانيا يقيحق

 .دريگيم بهره يسازمان اهداف به لين و امور انجام جهت

ست اشرح وظايف، فرآيندها و گردش كار مسوليت ها، اركان، مند و برخوردار از مساختار نظا  :پيشنهادبررسي و پذیرش  نظام

 شود. كه به اختصار نظام پيشنهاد ناميده مي گيردمورد استفاده قرار مياستفاده از نظرات و ايده ها  برایكه 

معطوف و  «حل مسئله»ربمبتني  ،يگروه اي یفردبه صورت  كهاست  يذهن افتهي و نظر کي از است عبارت شنهاديپ شنهاد:يپ

 .مي گرددارائه  يشخص توقعات هيكل از دور هبو  «اصالح فرآيندها»يا «ارتقاء فعالیت ها»به

از ا ر خود شنهاديپ ،به صورت داوطلبانه اي فراخوان براساس يگروه اي فردی بصورت كه ياشخخاص  اي شخخص  :دهندهشننهاد يپ

 .ندينمامي ارائه «پیشنهادبررسی و پذيرش  نظام سامانه»طريق

 «رآيندهااصالح ف»يا «ارتقاء فعالیت ها»معطوف بهمبتني بر حل مسئله و و شده  سازی مستند ،خالقانهايده ای  :کميشنهاد يپ

مي  «در هزينه هاجويی رفهصيا  افزايش درآمديا ايجاد »و يا «ارتقای کارايی»منجر بهكه  است عيني سنجشبا قابليت 

 . گردد

الح اص»يا «ارتقاء فعالیت ها»از طريق، كه و مبتني بر حل مسئله شده سازی مستند، خالقانهايده ای  :کيفيشنهاد يپ

 . مي گردد «افزايش بهره وری»منجر به كه ا قابليت سنجش كيفي،ب «يندهاآفر

به ه رخانيق دبياز طر «پیشنهادبررسی و پذيرش  نظام یراهبر یشورا»است كه توسط يمشخص یمحورها شنهاد:يبذر پ

 نمايند.ارائه  «پیشنهادبررسی و پذيرش نظام  سامانه»يقاز طرخود را  یشنهادهايرسد، تا پياطالع كاركنان م

 ه شدهائدرجه اهميت پيشنهاد، بر حسب ميزان اهميت موضوع و يا مساله ای كه پيشنهاد برای آن ار: پيشنهاد درجه اهميت

 .تعيين مي گردداست، 

 ردی/ گروهيفبرای تشويق كاركنان به فعاليت گروهي و ارائه پيشنهاد جمعي، ضريب پيشنهاد  ضریب پيشنهاد فردی/ گروهي:

 پيش بيني شده است.

مي باشد كه به « پیشنهاد و پذيرش بررسینظام  شواری راهبری»نظور از شورا در اين دستورالعملم :راهبری یشورا

 شود.ناميده مياختصار شورا 



 پيشنهاد و پذیرش دستورالعمل نظام بررسي
 وریگروه تشکيالت، تحول اداری و بهره

 

5 
 

مرتبط ت يريتوسعه مد یراهبر یشورا يتخصص یهاتهياز كم يکين دستورالعمل يدر اتخصصي  تهيكممنظور از : يته تخصصيکم

 .شودمي ناميده كميته اختصار جهت و باشديمپيشنهاد ارائه شده با موضوع 

« یشنهادپ و پذيرش بررسینظام »باشد كهدانشگاه مي مل، يک نفر از مديرانن دستورالعدر ايدبير نظام  منظور از :ر نظاميدب

 وظايف و مسوليت های ايشان بيشترين ارتباط و هماهنگي را داشته باشد.   با 

 دبیر»و نظارت تحت مديريتباشد كه واحد سازماني مستقل يا وابسته به يکي از مديريت های دانشگاه مي :رخانه نظامدبي

 . دهدرا انجام مي «پیشنهاد و پذيرش بررسینظام »ایوظايف دبيرخانه ،«نظام

 باشد.ميشنهاد يپمرتبط با موضوع  يسازمان یا واحدهايها از حوزه يکي :شنهاديپ یاجرا یحوزه

 .رديگيم تعلق شنهاديپ هر به اين دستورالعمل  ضوابط اساس بر كه یمعنو پاداش نوع هر اي كاال ايپول  از است عبارت :پاداش

اد كل ک سال به تعديافت شده در طول يدر یشنهادهايم تعداد كل پياست كه از تقس يشاخص :)سرانه( در سالشنهادينفر پ

 د.يآيكاركنان به دست م

 ساختار: دوم فصل

  ارکان(: 2) ماده

 باشد:ذيل مياركان دارای  «پیشنهاد و پذيرش بررسینظام »

  راهبری شورای -2-7

 تخصصی کمیته -2-2

 دبیرخانه -9-7

 

 
 

شورای راهبری     
نظام بررسي و 
پذيرش پيشنهاد 

دبيرخانه                   
نظام بررسي و 
پذيرش پيشنهاد

كميته تخصصي     
نظام بررسي و 
پذيرش پيشنهاد
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  ارکان اعضای ترکيب(: 3) ماده

  باشند:به شرح ذيل مي «پیشنهاد و پذيرش بررسینظام  شواری راهبری»یاعضا: شورای راهبری

 رئيس دانشگاه -9

 معاونين دانشگاه  -1

 مدير برنامه، بودجه و تحول اداری -7

 آيد. عمل ميمرتبط با موضوع جلسه دعوت بهو صاحب نظران حسب ضرورت در جلسات شورا از مديران  تبصره:

 باشد.يم دانشگاه تيريتوسعه مد یراهبر یشوراتخصصي  یهاتهياز كم يکيشامل  :کميته تخصصي

ر بودجه و تحول اداری د با وظايف مديريت برنامه، «پیشنهاد و پذيرش بررسینظام »تطابقارتباط و به با توجه  رخانه:يدب

 رشو پذي بررسیدبیرنظام »عنوان به بودجه و تحول اداریمدير برنامه، مديريت مستقر و اين  در« دبیرخانه»دانشگاه

 باشد. يم« پیشنهاد

  ارکان فیوظا شرح(: 4) ماده

 :یراهبر یشورا

  پيشنهاداستقرار نظام  یو راهبر يطراح 

  هاها و اولويتيمشخط، هااستيستعيين 

  مورد نياز نظام پيشنهاد یهانامه و دستورالعملنييب و اصالح آيتصو 

  ،نهايي توسط كميته تأييد شده شنهاديپبه و تعيين پاداش ي از دهيامتارزيابي 

  ادتشويق در جشنواره نظام پيشنهجهت و تعيين پاداش ساليانه پيشنهاد های برتر انتخاب 

 و دبيرخانه  يته تخصصيكمف ينظارت بر انجام وظا 

 آنها ياثربخشكارايي و  يمصوب و بررس یشنهادهايپ ینظارت بر حسن اجرا 

  ذيل)بذر پيشنهاد(مطابق جدول  رخانهيشنهاد و ابالغ به دبيپبرنامه های محوری ساالنه تعيين 

 

 دارد. و آمادگي ذهني جنبه آگاهي بخشي  پيشنهاد( صرفاًری پيشنهاد)بذربرنامه های محو*

 

 

 برنامه های محوری پيشنهاد )بذرپيشنهاد(  *
سازمانیو منابع ساختار   بهبود شرائط محیطی امور فرهنگی و دانشجويی  دانشگاه الکترونيک دانشگاه سبز  توسعه منابع مالی 

فرآيند جذب، بکارگيری و   -

 نگهداشت نيروی انساني

 جبران خدمات كاركنان  -

 سازمانياصالح ساختار   -

 توانمند سازی كاركنان  -

 توسعه فرهنگ سازماني  -

 ارزيابي عملکرد كاركنان  -

 تنوع بخشي منابع مالي -

 توسعه پايدار منابع مالي -

بسترسازی و ارائه  -

و صرفه راهکارهای كاهش 

 هزينهجويي در 

 مديريت مصرف آب -

 مديريت مصرف انرژی -

 مديريت پسماند كاغذ -

 ترويج فرهنگ مديريت سبز -

 الگوی مصرفاصالح  -

 

 هاالکترونيکي كردن فرايند -

 بهبود روندها و فرايندها -

 يکپارچه سازی فرايندها -

 

 ارتقاء سطح كرامت دانشجويان -

ارتقاء خدمات رفاهي و  -

 معيشتي دانشجويان

ارتقاء سطح رضايت مندی  -

 دانشجويان 

تسهيل در احقاق حق  -

 دانشجويان

 استقرار ميز خدمت -

متناسب سازی محيط  -

 كار)ارگونومي محيط كار(

ارتقاء بهداشت رواني و  -

 نشاط اجتماعي

افزايش ايمني و سالمت  -

 شغلي

 بهسازی بهداشت محيط كار -
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  کميته تخصصي:
 كمي و كيفي شنهاديپهای مندرج در تعاريف های قابل قبول بر اساس شاخصدقيق، جامع و كامل پيشنهاد يبررس 

  يرخانه به دب الزم مستنداتييد/ رد شده با أپيشنهاد تاعالم 

  تأييد شده شنهاديپبه اوليه  ياز دهيامتارزيابي و 

  دهي اوليه پاداش پيشنهاد بر اساس امتياز  41%حداكثر تعيين 

 تعيين حوزه اجرای پيشنهاد 

 پيشنهاد ،دهنده وظيفه دارد پيشنهاد گروه يا فرد همکاری و مشورت پيشنهاد باحوزه سازماني مرتبط با موضوع  -

 اجرا نمايد. مقرر زمان در را، ييد شدهأت

 جنتاي و اجرا از قبل راتاييد شده  پيشنهاد اجرای بندی نزما است موظف ،موضوع پيشنهاد مر تبطحوزه سازماني  -

 .نمايد اعالم كميته به اجرا از پس و را حين آن از حاصل

  اجرا شده و ارسال به شورا  شنهاديپي نهايي به از دهيامتارزيابي و 

 :خانهريبد

  تنظيم برنامه و دستور جلسات شورای راهبری 

 ابالغ و پيگيری مصوبات شورای راهبری 

 شنهاد(ي)بذر پاعالم شده بر حسب ضرورت ت داريموضوعات اولو ياطالع رسان 

 پيشنهادثبت و افت يدر 

 بودنقبول  و غير قابلقبول از لحاظ قابل  اوليه پيشنهاد بررسي 

 شرايط پیشنهاد قابل قبول

  )تکراری نباشد( بوده جديد -

 اسناد باالدستي باشداهداف و  ،هاسياستدر راستای  -

 وظايف دانشگاه باشدماموريت و در راستای  -

 باشد «اصالح فرآيندها»يا «ارتقاء فعالیت ها»معطوف به -

 قابليت پياده سازی و اجراء داشته باشد.  -

 دارای توجيه فني و اقتصادی باشد. -

 ساختارمند، دقيق و كامل بيان شده باشد به صورت واضح،  -

 امل و بدون ابهام تکميل شده باشدطور كجزييات فرم ارائه پيشنهاد به  -

 شود.مي باشد، غيرقابل قبول اعالمتذكر: درصورتي كه پيشنهاد يکي از شرايط ذكر شده در باال را نداشته    

 دهندهبه پيشنهاد پيشنهاد غير قابل قبول اعالم 

  يته تخصصيكمبه  پيشنهاد قابل قبولارجاع 

 دهندهبه پيشنهاد پيشنهاد رد شده توسط كميته، اعالم 

 دهنده به پيشنهاد ييد و اجرا شده، تأقابل قبول شنهاديپرداخت پاداش پ یريگيپ 

 و اسخخختقرار نظام  ترويج فرهنگ مشخخخاركت های آموزشخخخي و ... به منظورها و كارگاهدوره برگزاریريزی جهت برنامه

   پيشنهاد 



 پيشنهاد و پذیرش دستورالعمل نظام بررسي
 وریگروه تشکيالت، تحول اداری و بهره

 

8 
 

 انک ل بيجه و تشکيافت نتيافت تا دريشنهادها از مرحله دريپ سازی و حفظ و نگهداری اسناد، مستندطبقه بندی

 شنهاديپاطالعات نظام 

 شورابه شنهاد ينظام پ عملکرد گزارشه و ارائه يته 

 پيشنهاد پاداش پرداخت و نيتعي ارزیابي،:  سوم فصل

 آن پرداخت و شنهاديپ پاداش نييتع و يابیارز نحوه(: 5) ماده

  گردد.  حاصلذيل نتايج  يکي ازاجرای هر پيشنهاد، پس از انتظار مي رود كه  پیشنهاد:ارزيابی 

  عبارتند از: ر از پیشنهادهای کمیمورد انتظا نتايج -9

 درآمد افزايش يا ايجاد -9-9

 ها هزينه در جويي صرفه و كاهش -1-9

 افزايش كارايي -7-9

  عبارتند از:ر از پیشنهادهای کیفی مورد انتظا نتايج -1

 افزايش اثر بخشي -9-1

 ارتقاء رضايت مندی دانشجويان -1-1

 افرايش انگيزه،رضايت مندی و تعهد سازماني كاركنان -7-1

 ه امتیاز: محاسب 

و با دعوت في كمي و كي شده برای پيشنهادهای قابل قبول ويژگي و خصوصيات تعريفكيد و الزام به رعايت تأبا كميته تخصصي 

يق، نسبت به بررسي دق، كيفيهای نظران مرتبط با موضوع پيشنهاد باالخص پيشنهاداز مديران حوزه اجرای پيشنهاد و صاحب

اد و پس از اجرای كامل پيشنهقبل از اجرای پيشنهاد، امتياز اوليه پيشنهاد را برآورد  ترجيحاًجامع و كامل پيشنهاد اقدام نموده و 

 . نمايدپيشنهاد، نسبت به محاسبه و اعالم امتياز نهايي پيشنهاد اقدام مياجرای حاصل از نتايج  گرفتنو 

سي آن را مورد برراجرای حاصل از ج نتايپيشنهاد و شورای راهبری پس از اعالم امتياز نهايي پيشنهاد توسط كميته تخصصي، 

  نمايد. را اعالم مي پيشنهادو ارزيابي قرار داده و امتياز قطعي 

  شود: محاسبه مي ذيل رابطهبر اساس كمي امتياز پيشنهاد  :کمیپیشنهاد امتیاز محاسبه 

q= 
911−𝑛

91
 *a 

q :با نماد درصد()ضريب پاداش 

n:  اجرای پيشنهاد)به ميليون تومان(مقدار درآمد يا صرفه جويي حاصل از  

:a گروهي پيشنهاديب فردی/ ضر 

 )اين عدد ثابت است(رابطه خطي تعريفعدد حاصل از : 731

 )اين عدد ثابت است(رابطه خطي تعريفعدد حاصل از : 71

 پيش بيني شده، تعريف شده است. به صورت قرار دادی ر جدول ذيل كه رابطه خطي بر اساس مقادي :(7) توضیح

 با نماد درصد()پاداشضريب  مقدار درآمد يا صرفه جويی حاصل از اجرای پیشنهاد)به میلیون تومان(

71 91 

711 5 
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  خواهد بود. % 91برابر با  q  ميليون تومان باشد، 91كمتر از  nچنانچه مبلغ  :(2) توضیح

 بر اساس رابطه ذيل محاسبه مي شود:  كيفيپيشنهاد امتياز  :کیفیامتیاز پیشنهاد  محاسبه 

*a                                                                                                                                     q= 2k*i                             

q: : با نماد درصد(ضريب پاداش( 

k :اصالح فرآيندها»يا «ارتقاء فعالیت ها»در نماد درصد()با يراتيميزان تغ»  

i: اهميت پيشنهاددرجه 

:a ضريب فردی/ گروهي پيشنهاد 

 جدول درجه اهميت

 اهمیت درجه اهمیت میزان

 9تا  1از  تا پر اهميت  كم اهميت
 

 جدول ضریب فردی/ گروهي

 ضريب تعداد پیشنهاد دهندگان

 a=9/5 چهار نفر و بيشتر

 a=9/7 نفرسه 

 a=9/1 دو نفر

 a=9 يک نفر

 

 تعيين پاداش 

   و شورا تعيين مي شود. كميتهاساس ضوابط اين دستور العمل و توسط و معنوی بر نقدی پيشنهاد، اعم از  پاداش

 : ریالي پاداش -1

      P= q*n                                    : شوداستفاده مي رابطهاين  از كمي پيشنهاد پاداش ريالي ميزانتعيين  برای -9-9

P(به ريال): پاداش 

qبا نماد درصد(: ضريب پاداش( 

n(به ريال: مقدار درآمد يا صرفه جويي حاصل از اجرای پيشنهاد) 

 P= q*w                                     شود:استفاده مي رابطهاين از  كيفيتعيين ميزان ريالي پاداش پيشنهاد  برای -1-9

P(به ريال): پاداش 

qبا نماد درصد(: ضريب پاداش( 

w: ت وزيران در ابتدای هر أهای اجرايي مصوب هيكارمندان شاغل در دستگاه (به ريال)حداقل حقوق و مزايای مستمر

 سال

 تقدير نامه با امضاء دبير شورا اعطاء مي گردد.  ،شده رد شنهادهایيپ هيكل به :7 تبصره

باقيمانده پس 91% قبل از اجرا و ، پس از تاييد اوليه كميته تخصصي و تاييد شدهريالي پيشنهاد  پاداش 41%معادل  :2 تبصره

 گردد. پرداخت مي امتياز توسط شورا قطعي تصويبو پس از از اجرای پيشنهاد 

 ده،ش رفتهيپذ شنهادهایيپ انيم ازشورا برگزار و  «پیشنهاد و پذيرش بررسینظام »جشنواره سال هر انيپا در: 9 تبصره

 : هدشويق قرار مي شرح ذيل مورد ته را بمجموعاً هشت پيشنهاد 
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مه با تقدير نا ،به پيشنهاد دهندگانهمچنين  مي شود، نقدی پرداختپاداش شورا  اييدبا تمجدداً  ،سه پيشنهاد برتربه  -9-7

 اعطاء مي گردد.امضاء رئيس دانشگاه 

نهاد مقام حوزه سازماني پيشتقدير نامه با امضاء باالترين صرفاً به پنج پيشنهادی كه در رتبه های بعدی قرار مي گيرند،  -1-7

 اعطاء مي گردد.دهنده گان 

 پيشنهادها نظام اجرایي فرایند: چهارم فصل

 کار گردش شرح(: 6) ماده

 ه دهندشنهاديپتکميل و ارسال فرم پيشنهاد به دبيرخانه توسط  -7

 دريافت، ثبت و بررسي پيشنهاد توسط دبيرخانه  -2

 دهنده اعالم غير قابل قبول بودن پيشنهاد به پيشنهاد  -1-9

 ارسال پيشنهاد قابل قبول جهت بررسي تخصصي به كميته   -1-1

 پيشنهاد، توسط كميته و ارسال به دبيرخانه قبل از اجرای اداش پدهي اوليه، و تعيين بررسي، ارزيابي، امتياز  -9

 دهنده توسط دبيرخانهشده به پيشنهادعالم داليل توجيهي پيشنهاد ردا  -7-9

 دبيرخانه توسط مالي و اداری معاونت به، قبل از اجرا، پاداش 41% پرداخت برای تاييد شده پيشنهاد ارسال  -7-1

 شوراتوسط كميته و ارسال به  نهايي بعد از اجرای پيشنهاددهي بررسي، ارزيابي، امتياز -4

 و ارسال به دبيرخانه توسط شورا اجرا شدهپاداش پيشنهاد 91%  تأييددهي قطعي و بررسي، ارزيابي، امتياز -5

 اجرا از بعد پاداش 91% پرداخت جهت مالي و اداری معاونت و پيشنهاددهنده به اجرا از بعد ارزيابي نتيجه اعالم -6

 توسط دبيرخانه

 

های تصويب كميته تخصصي ساختار و فناوری به  3/4/31تاريخ   تبصره در 4و  ماده 9فصل،  4بر  مشتمل دستورالعمل اين

 رسيد. خليج فارس دانشگاه  به تأييد شورای راهبری توسعه مديريت 77/4/31و در تاريخ  مديريتي
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 نمودار گردش کار:

 شورا کمیته تخصصی دبیرخانه پیشنهاد دهنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
           

     

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            

               

 

 

 

 

تکميل و ارسال فرم ارائه 

 پيشنهاد

دريافت، ثبت و بررسي 

 پيشنهاد

تأييد/ رد 

 پيشنهاد

 اعالم به پيشنهاد دهنده

دقيق، جامع و دريافت و بررسي  ارسال پيشنهاد به كميته 

 پيشنهاد كامل

قابل قبول 

بودن 

پيشنهاد 

 قابل قبول

اعالم داليل رد پيشنهاد به 

 دبيرخانه

اوليه قبل از  ارزيابي، امتيازدهي

و پيشنهاد و تعين پاداش اجرا 

  ارسال به دبيرخانه

ارسال داليل رد پيشنهاد به 

 پيشنهاد دهنده

اعالم نتيجه ارزيابي به 

پيشنهاددهنده و معاونت اداری و 

پاداش   41%مالي جهت پرداخت 

 قبل از اجرا

دريافت نتيجه ارزيابي 

 پيشنهاد

دهي و بررسي، ارزيابي، امتياز

 تأييد پاداش قطعي پيشنهاد
 تأييد شده

 اعالم نتيجه به دبيرخانه 

نتيجه ارزيابي بعد از اجرا به اعالم 

پيشنهاددهنده و معاونت اداری و 

پاداش  91%مالي جهت پرداخت 

 بعد از اجرا

نهايي بعد از  ارزيابي، امتيازدهي

 شورا  و ارسال بهاجرا 

 خير

 بلي

 بلي

 خير


