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 قدمهم

و مشاركت در ) مشاركت فكري با مديريت(سازي  ها عموماً مشاركت كاركنان در دو بعد مشاركت در تصميم در سازمان

هاي مدون و كارآمدي وجود  ت كه در هريك از ابعاد دوگانه مذكور نظاممطرح اس) مشاركت عملي با مديريت(گيري  تصميم

نقش مستقيمي در ها و پيشنهادهاي خود  از طريق ارائه ايدهفرآيندي است كه سبب مي شود كاركنان  ؛مديريت مشاركتي .دارد

 عبارتست از بطوركليپيشنهاد  كي .داشته باشند گيريها، حل مسائل سازماني و ايجاد تغيير در سازمان تدوين اهداف، تصميم

 كلي و يا محدود به يك واحد ي وئممكن است جز مزيت واين فايده . مزيتي باشد وضع موجود كـه متضمن فايده و تغييري در

يا افرادي كه انديشه خود را درجهت حل مشكلي كه  فرد قدرداني از هرحال درخور به وباشد  سازمانسطح  در قابل اجرا

  .اند كارگرفتهه است ب هرسيدبنظرشان 

زي يا سا هاي مطرح در بعد مشاركت در تصميم ترين سيستم از سيستم نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها به عنوان اولين و اصلي

ليه كاركنان آورد كه ك بوجود مي سازمانبدين معني است كه مديريت، فضا و امكاناتي را در مشاركت فكري با مديريت است و 

هاي  خود را در زمينة حل مشكالت و نارسائيها و ايجاد بهبود مستمر در فعاليت يو پيشنهادها  عان نظر، ايدهو ساير ذينف

شوند، به اجرا گذاشته شده و از سوي ديگر  بررسي، مواردي كه قابل اجرا تشخيص داده مي فرايندنمايند و در  ارائه مي سازمان

اي از  طريق گونه بدين .نمايند و را در منافع حاصل از اجراي پيشنهاد سهيم ميا ،با اعطاء پاداش مناسبي به پيشنهاد دهنده

 .دار شود تضعيف و يا خدشهگيري و مسؤوليت مديران  اختيارات، قدرت تصميمآنكه  بي ،يابد مشاركت در مديريت تحقق مي
قانون  ۲۰و ماده  ۱۰/۱۲/۱۳۷۹دانشگاه تهران براساس مصوبه هشتاد و هشتمين جلسه شوراي عالي اداري كشور مورخ 

مندي از  هاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره دستگاهمديريت خدمات كشوري كه براساس آن 

  كار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاريوساز ربط خود فكر و انديشه و خالقيت كارمندان ذي

نامه اجرائي آن جهت مشخص شدن  و آئين نامه نظام. در صدد اجراي اين نظام است ،ها را فراهم آورند گيري يمآن در تصم

  .آيد، تهيه و تدوين شده است روش اجراي نظام به شرحي كه در پي مي

گيري از  راي بهرهاين نظام، ب ساله ۴يك برنامه شود و در  اين نظام در سال اول براي كاركنان دانشگاه طراحي و اجراء مي

  .اجرا خواهد شد ، ارباب رجوع و سايريندانشجويان ،محترم هيأت علمي اعضاءپيشنهادهاي 
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 در دانشگاه تهران پيشنهادهاپذيرش و بررسي نظام اجراي  اهداف .۱

انساني افراد و  از طريق ارج نهادن به كرامت دانشگاههاي تعيين شده  دستيابي به اهداف و سياست هاي فراهم نمودن زمينه. ۱.۱

  .ايجاد فضايي مناسب جهت مشاركت تمامي كاركنان دانشگاه

و  عملياتيهاي  کاهش هزينه بردن کيفيت خدمات، از طريق باالدانشگاه و افزايش رضايت ارباب رجوع بهبود مستمر امور . ۲.۱

  .بهبود روند عملياتي، افزايش ايمني و بهداشت و ساير اهداف مشابه ،ستادي

  .از طريق ارج نهادن به پيشنهادهاي منطقي آنانآنان هاي فردي و خالقيت کارکنان در  توانائيسعه تو .۳.۱

  .تقويت حس مسئوليت و ايجاد انگيزه در بکارگيري نيروي ابداع و ابتکار کارکنان. ۴.۱

ع مشترک مادي، معنوي و مناف کارکنان و همسوسازي اهداف فرد و سازمان از طريق فراهم نمودن وري بهرهارتقاء سطح . ۵.۱

  .تقويت روحيه مشارکت، همکاري و کار گروهي

  و تحقق ارزشهاي سازمانيراستاي بهبود مستمر در سطوح مختلف  سيستم مشاركت همگاني در سازمان در يك ايجاد. ۶.۱

 به مديريت آنانهاي  يشکارکنان و ارائه بازخوردهاي الزم در خصوص کار و گرا هاي ويژه قابليت ها و شناسايي توانايي. ۷.۱
  .دانشگاه

  .افزايش نقش، احساس هويت، رضايت، وفاداري، همبستگي وتعلق سازماني در کارکنان و احساس مسئوليت در حل مسائل. ۸.۱

د تغيير بمنظور ارتقاء پويايي فردي، فعاليتهاي سازماني و بهبو ايجاد انگيزه و احساس نياز در کارکنان به پذيرش دگرگوني و. ۹.۱

  .اهداف کمي و کيفي

  .در کارکنان  ارتقاء کيفي زندگي مادي و سالمت و نشاط روحي. ۱۰.۱

  بهبود روابط انساني بين سطوح مختلف دانشگاه. ۱۱.۱

  در دانشگاه تهران پيشنهادهاپذيرش و بررسي خط مشي نظام  .۲

  : دهاي كاركنان دانشگاه تهران عبارت است ازامشي نظام پذيرش و بررسي پيشنه خط

توسعه زمينه بهبود مستمر در تمامي اركان دانشگاه، گسترش روحيه مشاركت فعاالنه در ميان كاركنان، حركت در مسير " 
هاي متعالي  ها و ارزش گيري گيري و همسوسازي اهداف و منافع فردي با جهت گيري از خردجمعي در فرايند تصميم بهره

   ".دانشگاه

اعضاء هيأت علمي، پايدار ميان مديريت، كاركنان،  افزائي ايجاد وحدت و همدر جهت مزبور  اركان نظامبديهي است تالش 

ناسب براي تصميم سازي و تصميم گيري از طريق تشويق و ترغيب م فراهم كردن بسترهايو  ارباب رجوعو دانشجويان 

  .خواهد بود دانشگاه كاركنان و ساير ذينفعان
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  وظايف نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دانشگاه تهران .۳

 . شنهاديه پيختن کارکنان به ارايبرانگ يبرا يآموزش و يفرهنگ ينه سازيو زم يقيتشو يبرنامه هااجراي . ۱.۳
انجام  رشنهاددهندگان و نظارت بيشنهادها و پاسخ دادن به پيا رد پيرش يو پذ يدگيثبت، رس افت،يدر يچگونگ يسامانده. ۲.۳

   .امور

  .ارجاع آنها به كارشناسان و متخصصان در صورت لزوم دانشگاه و افت شده از کارکنانيدر بررسي پيشنهادهاي .۳.۳

تصويب پيشنهادهاي پذيرفته شده و ارسال گزارش الزم براي هريك از واحدها جهت بررسي قابليت اجرايي پيشنهاد و . ۴.۳

  .طابالغ دستور اجرا به واحدهاي مربو

 .پيگيري و نظارت بر اجراي پيشنهادهاي پذيرفته شده و نظارت بر آن

 هريک و شرح وظايف پذيرش و بررسي پيشنهادها ارکان نظام .۴

االختيار  يا نمايندة تام( رئيس دانشگاه: عبارتند از دهاي كاركنان دانشگاه تهرانانظام پذيرش و بررسي پيشنهائي راركان اج

دبيرخانه نظام ، شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها، ري و اصالح ساختار تشكيالت دانشگاه تهرانكميسيون تحول ادا، )ايشان

  :باشد كه مأموريت سازماني هر كدام، در راستاي استقرار نظام مذكور به شرح ذيل مي هاي ارزيابي كميتهو  پيشنهادها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دبيرخانه نظام پيشنهادها

  كميته ارزيابي 
 آموزشي و پژوهشي

  كميته ارزيابي
 اداري و مالي

  كميته ارزيابي
 و فرهنگيدانشجويي

 رياست دانشگاه
 )االختيارنماينده تام(

 كميسيون تحول اداري و اصالح ساختار تشكيالت دانشگاه

 شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها

  كميته ارزيابي
 فني و تخصصي
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  رياست دانشگاه. ۱.۴

رئيس دانشگاه  ةت بر استقرار و اجراي مناسب، بازنگري كارايي و اثربخشي نظام به عهدمسؤوليت تصويب نظامنامه و نظار

ها پس از تصويب و تنفيذ ايشان به مورد اجرا  الزحمه ها و پرداخت جوايز و حق كليه احكام صادره، دستور اجراي طرح. باشد مي

  .  تفويض نمايد) يكي از معاونين يا مديران كل(خود ماينده را به ن اختيارات خودتواند همه يا برخي از  مي وي .شود گذاشته مي

  كميسيون تحول اداري و اصالح ساختار تشكيالت. ۲.۴

امور زيز را در راستاي اجراي اين . وري دانشگاه است هاي الزم براي ارتقاء كارائي و بهره گذاري اين كميسيون متولي سياست

  .دار خواهد بود نظام عهده

  .هاي مورد نياز نظام پيشنهادها مشي ها و خط هداف ساالنه و تنظيم سياستتصويب ا .۱.۲.۴

  .حاضر و اخذ تنفيذ رياست دانشگاه جهت ابالغ و اجرائي نمودن آن نامه نظامتصويب . ۲.۲.۴

   و انجام تغييرات اصالحي مورد نياز آنپذيرش و بررسي پيشنهادها نامه اجرائي نظام  آيين تصويب نهائي. ۳.۲.۴

  .هاي قابل اجراي واصله از شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها بررسي و اعالم نظر نهائي در خصوص طرح. ۴.۲.۴

  .تصويب بودجه ساالنه پيشنهادي براي نظام از سوي شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها. ۵.۲.۴

 شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها. ۳.۴

هاي موضوع نظام  ريزي و اعمال نظارت بر نحوة انجام فعاليت گي، برنامهمسؤوليت هماهنشوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها 

   .در داخل دانشگاه را بعهده دارد

ي نظام پذيرش و بررسي ئنامه اجرا آيين"در  شوراوظايف  نحوة برگزاري جلسات و تركيب و نحوة انتخاب اعضاء شورا، 

  . بيني خواهد شد پيش" پيشنهادها

  پيشنهادهارش و بررسي پذيدبيرخانه نظام . ۴.۴

پذيرش و بررسي به منظور ادارة امور جاري و ايجاد ارتباطات الزم بين كاركنان دانشگاه با شوراي نظام، دبيرخانه نظام 

  . شود ايجاد مي معاونت اداري و ماليپيشنهادها در زيرمجموعه 

  . بيني خواهد شد پيش" ي پيشنهادهاي نظام پذيرش و بررسئنامه اجرا آيين"در و ضوابط مربوط وظايف دبيرخانه 

  پيشنهادها هاي ارزيابي كميته. ۵.۴

آموزش "هاي  هايي مركب از مديران و كارشناسان خبره دانشگاه در بخش به منظور بررسي و ارزيابي پيشنهادهاي واصله كميته

نفر  ۳ها حداقل  عداد اعضاي كميتهت. گردد تشكيل مي "فني و تخصصي"و  "دانشجويي و فرهنگي" ،" اداري و مالي"، "و پژوهش

الزم به  .گردند ها به پيشنهاد واحدها و تأييد شورا و با حكم رئيس شورا براي مدت يك سال تعيين مي اعضاي كميته. باشند مي
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توضيح است كه  كميته ارزيابي فني و تخصصي بصورت موقتي بوده و براساس نياز در مقاطعي كه شوراي پذيرش و بررسي 

  .گردد ادها تشخيص دهد، تشكيل ميپيشنه

  .بيني خواهد شد پيش" ي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهائنامه اجرا آيين"در و  ضوابط مربوط ها  وظايف اعضاي كميته

 بازنگري و تغيير .۵

دانشگاه و اصالح ساختار تشكيالت  كميسيون تحول ادارياعضاي بنا به پيشنهاد  نامه نظامهرگونه بازنگري و تغيير در اين 

 .ميسر خواهد بود

 و تنفيذ تصويب ،تأييد .۶

بررسي و و اصالح ساختار تشكيالت دانشگاه كميسيون تحول اداري توسط ............. ............ مورخدر  بند ۵با  نامه نظاماين 

  .رسيدبه تنفيذ رياست دانشگاه ............................ گرديد و در  مورخ   تصويب

  

  

  فرهاد رهبر                       

  رئيس دانشگاه            


