
 فراخوان نظام پیشنهادات دانشگاه محقق اردبیلی
ضرورت بهمروزه ا صالح امور و افزایش بهره هاي تحول اداري ولحاظ  وري  به منظور ایجاد تحرك، ا

سازمانسازمان شنهادها ابزار مفیدي براي  ستهها، تکنیک نظام پی هاي ترین تکنیکها بوده و از برج
وري و عینیت بخشــی به مشــارکت کارکنان محســوب هاي بهرهترین روشمدار و از موفقانســان

 گردد.می

هاي موجود گیري شایسته از ظرفیتدر نظر دارد به منظور بهره دانشگاه محقق اردبیلیدر این راستا 
شارکت  سترش م ضاي هیات علمیو گ شجویان، اع درآمدزایی و  با هدف غیرهیات علمی و دان

، توسعه سازي امور، ارتقاء سطح کارآئی، اثربخشیهاي انجام کار و روانبهبود روش ،هاکاهش هزینه
به معروف و نهی از منکر نگ امر  باب فره یت ار ـــا خذ نظرات و و افزایش رض به ا بت  ـــ رجوع، نس

 اقدام نماید. سازندهپیشنهادهاي 
ا مراجعه به دبیرخانه بتوانند می غیرهیات علمی و دانشــجویان، هیات علمی محترم اعضــاي

شنهادها ( ستقر در مدیریت برنامه، بودجه ونظام پی شگاهم شکیالت دان سایت اینترنتی)، ت  مربوط یا 
ـــی و طی فرآیند مربوطه به دبیرخانه نظام  ـــنهاد را دریافت و پس از تکمیل جهت بررس فرم پیش

ــنهادها تحویل نم ــنهاد در پیش ــده و نتیجه آن در اولین زمان  کارگروه مربوطایند. پیش ــی ش بررس
 ممکن به اطالع پیشنهاددهنده/ دهندگان خواهد رسید.

شــایان ذکر اســت براســاس دســتورالعمل مصــوب نظام پیشــنهادها به پیشــنهادهاي موثر، ســازنده 
 واهد شد.متناسب با سطح پیشنهاد، پاداش مناسب پرداخت خ

گیرد به شــرح ذیل ضــمنًا محورها و شــرایط پیشــنهاد و پیشــنهادهایی که پاداش به آنها تعلق می
 :گرددمی اعالم

 محورهاي پیشنهاد قابل ارائه :
 بهبود شرایط کار و روابط انسانی. -1
  .درآمد زائی -2
 رات بنیادي.ابداعات و تغیی -3
 تسهیل در کار . -4
 .ها ، کاهش قیمت تمام شده (مدیریت بهینه منابع)صرفه جوئی در وقت، هزینه -5
 .هاي مختلفعرصهدر  دانشگاهافزایش حسن شهرت و سهم  -6
 هاي مدیریتی .بهبود شیوه -7
  
  



 لذا پیشنهادهاي ذیل خارج از چارچوب نظام پیشنهادها تلقی خواهد شد: 
س -1 شوند و خارج از  سوب می  ست اداري مح شنهادهایی که درخوا شنهادها طبق روال جاري پی ستم نظام پی ی

 شرکت قابل پیگیري می باشد.
ستورالعمل -2 شرح وظایف واحدها و افراد بوده و در د شنهادهایی که جزء  سایر  نامه ها، آئینپی ستانداردها و  ها، ا

 مستندات معتبر و رسمی شرکت درج شده و در حال اجرا باشد.
 می پردازند و متضمن راه حل خاصی نیستند. پیشنهادهایی که صرفاً به شرح مشکل -3
 باشند. دانشگاهریزي شده از قبل برنامه کارهاي پیشنهادهایی که در مورد موضوعات و  -4
 پیشنهادهاي تکراري. -5
 شکایت ها. -6

 برنامه، بودجه و تشکیالتمدیریت 
 وري و بهره تحول اداري گروه تشکیالت،


