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نظام پیشنهادات

اي پياابر ب ا اابرت ده انااانب ر را اات نهابرماابي راامااش را راار اان ا ا
(قرآن كريم )

اهابين آ هب ت عيت رر ننا .

مقدمه:
در دنياي كنوني سرعت تغييرات به حدي است كه آنچه تا ديروز انجام مي شده  ،نميي توانيد فرميوبي بيراي
موفقيت در آينده به حساب آيد  .امروزه وظيفه اصلي مديران روشن كردن نيروي محركه درونيي انسانهاسيت
كه اگر چنين اتفاقي بيفتد شوري بر پا خواهد شد كه به سادگي خاموش شدني نيست .
امروز مديران بايد پيش از آنكه دست كاركنان خود را بفشارند  ،قلب آنان را تسخير كنند  .در اين راستا بايستي
از نوعي توجه هدايت شده نسبت به كاركنان خود استفاده كنند  .بدين ترتيب اجازه دهند كه كاركنان خودشان
در مورد مشكالت فكر كنند  .تصميم بگيرند و راه حل ارائه دهند و از ديدگاهها و پيشنهادهاي رهبران گمنام
سطوح پايين ساز مان حمايت كنند  .و به جاي تضعيف آنان بر توانائيها و نقاط قوتشان انگشيت گيذارده و بيه
آنان كمك كنند تا استعدادهاي نهفته خود رابه كار گيرند .از اين روست كه بسياري از آينده بينان نامدار جهان
سده بيست و يك ميالدي را "سده مشاركت " نام نهاده اند  .آنان بر اين باورند كه در اين سده ميزان دانش ،
شناخت و اطالعات مردم به ميزان زيادي افزايش يافته و انسان مطلع و داراي معرفت و فرهيخته بيش از هر
چيز نياز به آن دارد كه به نظرها و انديشه هايش احترام گذارند و او را در هدايت امور زندگي شريك و سيهيم
گردانند .
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ظبم پي نهبدات ( اسيج ا اي ت مب )
تهكب فبانيب  +ت كب فبانيب

معرفي نظام پيشنهادات:
مديريت مشاركتي يك فرآيند مديريتي است كه بر پايه ابگوهاي مختلفي فابل اجراست  .نظام پيشنادات يكي
از ساده ترين ،كارآمدترين  ،قابل اجراترين و نيرومند ترين ابگوهاي مديريت مشاركتي مي باشد .
تعريف:
نظام پيشنهادات عبارتست از  :يك نظام مدون براي فعال كردن ذهن افراد و به كارگيري ايده هيا و نظيرات
آنان جهت حل مشكالت و نارسائيهاي موجود و بهبود فعابيتهاي سازمان و همسو سازي هرچه بيشتر اهيداف
فردي با اهداف سازماني و در نتيجه افزايش انگيزه و تعهد و تعلق سازماني كاركنان نسبت به تمامي اميور در
سازمان .
اين نظام جهت تقويت هويت انساني و دور شدن از هويت ابزاري انسانها در سازمان گام بر مي دارد و به فعال
سازي انديشه هاي آنان براي تحقق كار آمد تر اهداف سازمان كمك مي كند  .در اين نظام بابت انديشه ها و
تفكر ات كاركنان پاداشهاي مادي پرداخته مي شود .اببته اين پاداشها ارزش انديشه هياي آنيان نيسيت  ،اميا
كمكي در جهت بهبود وضعيت رفاهي آنان است  .ارزش واقعي انديشه هيا  ،مشياركت دادن آنهيا در تصيميم
گيريهاي امور سازمان است .
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" انسان يك انديشه است و نه ابزار "

اصول زير بنايي نظام پيشنهادات:


نیاز انسانها به احترام  ،برابري و اظهار وجود



حمايت و پشتیباني انسان از نظرات و دستاوردهاي خويش



كمال جويي مستمر انسان



مشورت كه مشاركت در عقول ديگران است .



هدايت به بهترين تصمیم با داشتن نظرات متعدد



شكوفايي و پرورش نیروي انساني در فرآيند مشاركت



نیاز به اطالعات جامع در تصمیم گیريهاي مهم



امر به معروف و نهي از منكر و عمل به شعار " حي علي خير العمل "



نیاز به هماهنگي با تغییرات محیط پر تحول ملي و جهاني
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" انب اا اميا دررقبال د يب اظهبر حيابت نياا ات
اگ ييا رب اعا ا نذ ت چناين سبل اه مسايم ابيا
ر بر ت نيا " .

امام خميني ( ره )

هدف از استقرار نظام پيشنهادات در اداره کل راه آهن خراسان:
از ابتداي سال  4931شوراي راهبردي اداره كل راه آهن خراسان با هدف اصلي ،استقرار نظام پيشنهادات،
ايجاد همكاري  ،همدبي  ،همفكري صميمانه ميان كاركنان و مديران در جهت حل مسائل و مشكالت موجود
يا بهبود وضعيت فعلي و تشويق آنان به درك مسائل موجود از طريق تفكر و تجسس فردي و گروهي بر روي
مسائل وارائه راه حلهاي منطقي  ،عملي  ،علمي و پويا تشگيل گرديد  (.به گونه اي كيه افيراد داوطلبانيه  ،بيا
عالقه و دبسوزي در كاردرگير شده و احساس مسئوبيت فردي و جمعي افزايش يابد ) .
مراحل استقرار نظام پيشنهادات:
 – 4برررسي محيط از نظر امكان اجراي نظام مشاركت
 – 2ايجاد اعتقاد راسخ در مديران ارشد و جلب اعتماد و اطمينان آنان
 – 9ايجاد بستر و شرايط مناسب جهت اجراي نظام پيشنهادات( كيه از طرييق آميوزش نظيام مشياركت بيه
كاركنان و آگاهي آنان نسبت به فوايد مشاركت و نقش آنان در نظام پيشنهادات انجام مي گيرد )
 – 1سازماندهي نظام پيشنهادات ( كه از طريق تعيين ساختار و تشكيالت و اركان اجرايي نظيام پيشينهادات
انجام مي شود )
 – 5اجراي نظام پيشنهادات
 – 6بازنگري و استمرار نظام پيشنهادات
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اجزاء اصلي نظام پيشنهادات

نظام پيشنهادات با هر ابگويي كه اجراشود از چهار جزء اصلي تشكيل شده است .

اين اجزاء عبارتند از :
 – 4دريافت پيشنهادات فردي و يا گروهي
 – 2ارزيابي پيشنهادات و مشخص كردن پيشنهادات قابل قبول
 – 9پرداخت پاداشها و جوايز
 – 1اجراي پيشنهادات

ابعاد نظام پيشنهادات:
 – 1نظام پيشنهادات فردي
 – 2نظام پيشنهادات گروهي
 – 9نظام پيشنهادگيري از مشتريان
 – 1نظام پيشنهادگيري از خانواده هاي كاركنان
 – 5نظام پيشنهادگيري از سازمانهاي همكار مانند ادارات كل نواحي و ستادي و سازمانهاي شيوراي حميل
ونقل استان و ...
ساختار و اركان نظام پيشنهادات :

ساختار نظام پيشنهادات در هر سازماني متاُثر از ساختار سازمان  ،نوع و حجم وظايف  ،تعيداد كاركنيان و …
مي باشد
بيكن در هر ابگويي اركان اصلي نظام پيشنهادات شامل :
 .4كميته اصلي تحقيقات و پيشنهادات
 .2دبير كميته ( در صورت بزوم دبيرخانه كميته )
 .9كار گروه هاي چهار گانه پذيرش و بررسي پيشنهادات در حوزه هاي ناوگان و سيروحركت  -فني
و زيربنايي – مسافري – توسعه مديريت و منابع
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وظايف دبير کميته :

مهمترين وظايف وي شامل :

تكثير و توزيع فرم پيشنهادات

دربافت پيشنهادات و ثبت و دسته بندي و كد گذاري پيشنهادات

اعالم دريافت پيشنهاد به پيشنهاد دهنده

ارجاع پيشنهادات به تناسب موضوع به كارگروه هاي كميته

تشكيل جلسات كميته تحقيقات و پيشنهادات و دعوت از اعضاي كميته

در صورت نياز به نظرات كارشناسان ،دعوت از آنان و تشكيل كميته هاي كارشناسي

اعالم نتايج بررسي پيشنهادات و گريد هر پيشنهاد از طريق سايت اداره كل و اتوماسيون اداري

اعالم جوايز و تعيين پاداشها و اهداء جوايز و يا انجام برنامه هاي تشويقي ديگر

اعالم نتايج به مديريت اداره كل و واحدهاي اجرايي پيشنهاد

پاسخگويي به سواالت و ابهامات احتمابي

طرح پيشنهاداتي كه در كارگروه ها رد و مورد اعتراض قرار گرفته در صورتي كه پيشنهاد دهنده

از داليل كارگروه قانع نگردد در كميته اصلي

اعضاي کميته :

اعضاي كميته متشكل از مديركل  ،دبير كميته  ،معاونين اداره كيل ،روسياي ادارات ،نماينيده واحيد ميديريت
عملكرد به عنوان ناظر و  1نفر از كارشناسان به عنوان دبير كميته تخصصي هر معاونت مي باشد.
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ظبيش ميات تحقيقبت

پي نهبدات :

 – 4تنظيم  ،تغيير و تصويب و يا اصالح دستور ابعملهاي نظام پيشنهادات و يا آيين نامه ها و فرمهاي مربوطه
 – 2سازمان دهي چگونگي تنظيم و توزيع فرم پيشنهادات دريافت  ،ثبت و رسيدگي به پيشنهاد
 – 9بررسي پيشنهاد و دريافت نظرات اعضاء و تصميم گيري درباره امتياز بندي آنها و تعيين پاداش
 – 1در صورت نياز به نظرات متخصصان براي بررسي علمي و فني و اجرايي  ،دعوت از كارشناسان و ارجياع
پيشنهاد به آنها و سپس دريافت نظرات كارشناسان و تصميم گيري نهايي و تعيين پاداش
 – 5تصويب نهايي پيشنهادات
 – 6نظارت و پيگيري اجراي پيشنهادات پذيرفته شده
 – 7رسيدگي به اعتراضات پيشنهاد دهندگان در باره نتايج ارزشيابي از پيشنهادات
 – 8نظارت بر اهدا جوايز و پاداشهاي مصوب و پاداشهاي ويژه
 -41برگزاري مراسم قدرداني از پيشنهادات برجسته و مشاركت كاركنان و همكاران
 – 44اجراي برنامه هاي آموزشي و تشويقي و زمينه سازي فرهنگي جهت مشاركت هر چه بيشتر كاركنان ،
همكاران و استمرار و موفقيت نظام پيشنهادات
 – 42بازنگري بر چگونگي اجراي طرح و انجام اصالحات و تغييرات الزم مطابق با نياز و نظرات كاركنيان و
همكاران اداره كل
 – 49تهيه و نصب صندوق پيشنهادات در مكان قابل دسترسي براي همكاران ( براي آن دسته از افرادي كه
مايلند كامال ناشناس و محرمانه نظرات و پيشنهادات خود را مطرح سازند  .بديهي است كه چنانچه پيشنهادات
محرمانه پذيرفته و مشمول پاداش گردد  ،پاداش به كل مجموعه تعلق خواهد گرفت ).
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طراحي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
اساسي ترين گام براي استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها طراحي و ترسيم ساختار كلي نظام پذيرش و
بررسي پيشنهادهاست بدين منظور مطابعه امكان پذيري با شناخت و آگاهي بير مشيكالت و نارسيايي هياي
موجود ضرورت دارد.
 -1مطالعه امكان پذيري

طراحي و استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها با مطابعه امكان پذيري و بررسي امكانات مادي و معنيوي
و شناخت از
ابف) فرهنگ سازماني
ب ) سبك مديريتي
محقق مي گردد كه ضرورت تقويت فرهنگ سازماني مشاركت جو و سبك مديريت مشاركتي را توجييه و بير
استقرار و تداوم بر آن تاكيد مي نمايد.
 -2طراحي خام

اين طراحي با آگاهي و اطالع از كاركرد كلي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها محقق مي گردد.

كميته تحقيقات
و پيشنهادات
اداره كل

دبيرخانه
كار گروه هاي

كاركنان
مشاركت جو

چهارگانه
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نحوه ارائه پيشنهاد
 .4كليه كاركنان اداره كل ،پيمانكاران و مسافران مي توانند در چهارچوب دستورابعمل اجرايي مصيوب،
پيشنهادهاي خود را بصورت انفرادي و يا گروهي در فرم مخصوص ارائه پيشنهاد تنظيم و از طرييق
صندوق پيشنهادات و يا بصورت حضوري و يا از طريق اتوماسيون و يا سايت به دبيرخانيه كميتيه
ارسال نمايند.
 .2پيشنهادهاي واصله از طرف خانواده هاي كاركنان نيز در چهارچوب اين دستورابعمل مورد قبول قرار
خواهد گرفت.
 .9استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در حوزه معاونت توسعه مديريت بوده وبي ارائه پيشينهاد از
كليه حوزه ها ،معاونت ها ،مديريت ها و حتي ايستگاه هاي طول خط مقدور خواهد بود.

شاخص هاي پذيرش پيشنهاد

 هيچ پيشنهادي نبايد بدون پاسخ بماند.ارائه پيشنهاد توسط افراد ميتواند در تمامي زمينه هاي اختصاصي و عمومي حوزه ذيربط به عمل آيد .معهيذا
توجه به چهار سياست اصلي اداره كل شامل بهره وري ،ارتقاي ايمني ،رضايتمندي ذي نفعان و خالقيت ،ابداع
و نوآوري محور اصلي بررسي و از اوبويت هاي پذيرش و بررسي پيشنهادها خواهد بود.
تذكر :كليه پيشنهادها مورد قبول مي باشد جز موارد مندرج در ذيل
 .4پيشنهادهاي تكراري كه همانند آن قبال ارائه شده باشد.
 .2پيشنهادهايي كه اجراي عملي آن با امكانات فعلي و وضعيت موجود عملي نباشد.
 .9پيشنهادهايي كه در زمان دريافت و يا ثبت ،در دستور كار اداره كل باشد.
 .1پيشنهادهايي كه تنها به ذكر مشكل پرداخته و هيچ راهكار عملي نداشته باشد.
 .5شكايات و خرده گيري هاي شخصي و اداري بدون جهات علمي ،فني و تخصصي
شايان ذكر است علي رغم شروط ذكر شده كليه پيشنهادات دريافت شده در قابب فرايند ارزيابي بررسي شده و
سطح آن مشخص مي شود.

مراحل اجرايي نظام پيشنهادها
 .4اطالع رساني در خصوص نحوه اجراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
 .2طراحي و توزيع فرم هاي مخصوص ارائه پيشنهادها در واحدهاي تابعه
 .9تدوين پيشنهادها بصورت روشن و مستدل توسط پيشنهاد دهنده در فرم مربوطه توسط افراد پيشنهاد
دهنده
 .1جمع بندي ،ارزيابي و پايش پيشنهادات مطابق فرايند ذيل:
پيشنهادات دريافت شده مطابق فرم زير ارزيابي شده و در چهار گروه مطابق جدول دسته بندي
توزيع مي شوند .فرآيند شروع پيشنهاد به اين صورت است كه پس از دريافت پيشنهاد ابتدا پيشنهاد
از طرق ورودي مختلف به دبيرخانه نظام پيشنهادات رفته و سپس بدون داشتن اسم و يا هرگونه
مشخصات ديگر كه بتوان پيشنهاد را شناسايي نمود به دو نفر داور اوبيه بر اساس تخصص هاي
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مرتبط با موضوع پيشنهاد براي ارزيابي مطابق فرم زير ارجاع ميشود .ارزابان موظف اند طي مدت
مشخص نسبت به ارزيابي پيشنهاد اقدام نموده و نتيجه را به دبير خانه نظام پيشنهادات تسليم
نمايند .نماينده واحد مديريت عملكرد وظيفه نظارت بر حسن امتياز دهي منصافانه پيشنهادات را بر
عهده دارد.
پس از طي مراحل فوق ارزيابي انجام شده دو رده  Aو  Bبراي بررسي مجدد به كميته نظام
پيشنهاد ارجاع مي شود .دو رده  Cو  Dنيز براي افراد پيشنهاد دهنده ثبت مي شود و در جلسه
كميته بزوم بررسي ندارد .در صورت اعتراض پيشنهاد دهنده كه به دبيرخانه نظام پيشنهادات ميرسد.
الزم است ارزياب سوم جهت ارزيابي پيشنهاد اعالم شود با انجام ارزيابي سوم پرونده پيشنهاد مورد
ارزيابي بسته ميشود و نهايت براساس قسمت قبل با آن رفتار مي شود .پيشنهادات رده  Aو  Bدر
جلسه كميته تخصصي حوزه خود بررسي و امتياز و گريد نهايي آن قطعي مي شود .نتايج كليه
پيشنهادها از طريق اتوماسيون و سايت اداره كل اطالع رساني مي شود .شايان ذكر است در مراحل
ارزيابي پيشنهادات در صورت وجود ابهام به افراد اطالع رساني مي شود.
 .5پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات توسط كميته تحقيقات و پيشنهادات
 .6انعكاس فعابيت هاي مربوط به كميته تحقيقات و پيشنهادات در سايت و نشريات اداره كل و يا در
قابب گاه نامه

تاريخ:
نام كميته نظام پيشنهادات:
كد پيشنهاد:

فرم ارزيابي پيشنهاد
اداره کل راه آهن خراسان
معيارهاي اصلي ارزيابي

نظرات داوران
نمره
نمره
نمره
0
0
0
1
1
1
2
2
2

معيارهاي فرعي

پيشنهاد

ضرايب
پيشنهاد()1
طرح
مساله()0.0

تخصصي1.0
عمومي1

نمره زير
معيار

-1-1پیشنهاد موجب صرفهجويي در تجهيزات و نيروي انساني و كاهش هزينه ها مي شود؟
 -1-2پیشنهاد موجب افزايش درآمدها مي گردد؟ و هزينه اجراي آن به صرفه است؟
 -1-3پیشنهاد منجر به كاهش پيجيدگي و تسهيل روند كار مي گردد؟
-1بهره وري

 -1-4پیشنهاد منجر به بهبود و اصالح و ارتقاء فرآيندها و شاخصها مي گردد؟
 -1-5پیشنهاد موجب استفاده بهينه از نيروي انساني و افزايش بهره وري مي گردد؟
 -1-6پیشنهاد دسترسي سريعتر و آسانتر را به اطالعات موردنیاز از طريق تجهيزات ماشيني میسرمي
سازد؟
 -2-1پیشنهاد منطبق و همسو با اهداف سازمان است؟
 -2-2پیشنهاد اجراي درست مقررات و بخشنامه ها را نسبت به وضع موجود آسانتر مي كند؟

-2ارتقاي ايمني

 -2-3پینشهاد مقررات معارض و ناسازگار را شناسايي و اصالح مي كند؟
 -3-1پیشنهاد منجر به افزايش رضايت ارباب رجوع ميگردد؟
-3رضايتمندي ذي نفعان

 -3-2پیشنهاد منجر به افزايش بهبود امور رفاهي و افزايش رضايت و انگيزه كاركنان مي گردد؟
 -3-3پیشنهاد منجر به افزايش تعهد و تعلق كاركنان نسبت به سازمان مي گردد؟
 -4-1پیشنهاد حاصل ابتكار و خالقيت ميباشد؟

 -4خالقيت ،ابداع و
نوآوري

 -4-2پیشنهاد منجر به ابداع روشهاي تازه جهت ارائه خدمت براي افزايش رضايتمندي مراجعان ميگردد؟
جمع كل نمره نهايي.................................. :

امتیازات
سطح 42-2..1 :A

□

امضاي ارزياب اول

امتیاز جمع كل تقسیم بر ............................. : 42

سطح 2.-2..1 :B

□

سطح 2.-1..1 :C

□

امضاي ارزياب سوم
(در صورت اعتراض)

امضاي ارزياب دوم
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سطح 1.-. :D

□

امضاي ريس كميته نظام پيشنهادات

شيوه امتيازبندي و تعيين پاداش
جدول امتياز بندي هر يک از پيشنهادات واصله

رده
A
B
C
D

رنج امتياز
12-28.4
28-21.4
21-41.4
41-1

تقديرات و تشويقات
صدور تقدير كتبي با تشويق ريابي
صدور تقدير كتبي بدون تشويق ريابي
محاسبه امتياز به صورت تجمعي
محاسبه امتياز به صورت تجمعي

محاسبه امتياز پيشنهادات هر فرد مطابق فرم باال و به صورت تجمعي درج شده و امتيازات تجمعي در پايان
سال مبناي رنكينگ افراد مشاركت كننده در نظام پيشنهادات قرار مي گيرد.

توجه:

در خصوص مشتريان و پيمانكاراني كه در نظام پيشنهادات مشاركت داشته اند ،مطابق قبل ارزيابي انجام شده
و با تقديم تنديس اداره كل راه اهن خراسان ،بوح و هديه اي درخور شان ايشان تقدير به عمل مي آيد.

ضمانت اجرائي
درصورت پذيرش پيشنهاد در صورتي كه پيشنهاد دهنده قادر به پيگيري موضوع باشد خود موظف به پيگيري
پيشنهاد خواهد بود و در صورتي كه پيشنهاد به مرحله استقرار برسد امتياز حاصل از پيشنهاد وي با ضريب 4.7
محاسبه شده و در بانك اطالعاتي ثبت مي شود .در صورتي كه به تشخيص كميته مربوطه نظام پيشنهادات
به اداره يا بخش ديگري واگذار شود دبيرخانه نظام پيشنهادات موظف به پيگري و استحصال نتيجه از پيشنهاد
پذيرفته شده خواهد بود.
بعد از گذشت  6ماه از تصويب پيشنهاد دبيرخانه نظام پيشنهادات ملزم به بازبيني استقرار پيشنهاد مي باشد.
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