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مقدمه  
      

نظام پيشنهادها يا طرح بسيج انديشه ها، يكي از روش هاي مؤثر در تغيير شرايط كار و ايجاد زمينه ي مناسب براي 

مشاركت كاركنان است . اين نظام، نقش استمرار نوآوري و بهبود را با هدف نهادينه كردن رهبري در سازمان و برقراري 

ارتباط پايين ترين سطح سازمان با باالترين سطح آن را ايفا مي كند و از طريق آن مي توان به يافته هاي ذهني و انديشه 



  

ي انساني در حل مسائل و ايجاد سؤاالت جديد و  راه حل هاي بهينه در راستاي فرهنگ تغيير و بهسازي مستمر سازمان 

 دست يافت. 

     برهمين اساس پيشنهادهاي كاركنان در هر سازمان با شركت داوطلبانه افراد در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري 

از طريق ارائه ي پيشنهادهاي مفيد و سازنده موجب جلوگيري از تمركز و انباشتگي كارها خواهد شد و سازمان را از 

 بسياري فعاليت هاي روزمره و دست و پاگير در جهت انجام كارهاي اساسي آزاد مي كند.

     اين نظام يكي از موفق ترين نظام هايي است كه در دهه هاي اخير در سازمان هاي توليدي، خدماتي، و آموزشي 

كشورهاي مختلف به ويژه كشور ايران به اجرا در آمده و نتايج درخشاني را به همراه داشته است.  

     هدف اصلي از اجراي اين نظام، ارائه ي پيشنهادهاي مختلف توسط كاركنان در جهت بهبود گردش كارها و فعاليت ها 

است كه زمينه هايي همچون افزايش بهرهوري، تقليل هزينه ها، اصالح الگوهاي مصرف، بهينه سازي مصرف انرژي، كاهش 

عمليات اداري، مكاتبات و گرفتاري هاي ناشي از بوروكراسي، بهبود شرايط ايمني و محيط زيست، بهبود سيستم هاي 

 نگهداري و تعميرات سازمان، كاهش ضايعات و ارتقاي كيفيت محصوالت و خدمات را نيز در بر دارد.

 

 مستندات  استقرار نظام پيشنهادها درسازمان -1

 مديريت خدمات كشوري  قانون20آئني نامه اجرايي ماده  -
  قانون مديريت خدمات كشوري 20 آئني نامه اجرايي ماده 2دستورالعمل ماده  -

 دستور العمل نحوه استقرار مديريت عملكرد -

 

 

- اهداف و مأموريت نظام پيشنهادها: 2

نظام پيشنهادها يكي از فنوني است كه استفاده ي جامع از استعدادهاي انساني و ارتقاي حركت بهره وري در      

 نظام پذيرش و اصليموريت أم سازمان را تسيهل كرده و آن را با بيشترين كارآيي درتأمين اهداف ياري مي رساند.

 و فراهم كردن بسترهاي سازمانميان مديريت، كاركنان، و مشتريان  ي پايداريبررسي پيشنهادها ايجاد وحدت و هم افزا

حضور و مشاركت  نفعان به براي تصميم سازي و تصميم گيري از طريق تشويق و ترغيب كاركنان و ساير ذي مناسب

                     .است يندهاي تصميم گيري و اجراي عمليات در تمامي سطوح سازمانافعال در فر

      



  

 اين نظام داراي اهداف و منافع زيادي براي سازمان است كه اهم آن  عبارت اند از :      

 افزايش انگيزش در كاركنان، تشويق روحيه ي كاري، و افزايش قابليت حل مسأله  -1

 افزايش بهره وري و كيفيت، و تقليل هزينه ها  -2

 ارج نهادن بيشتر به شخصيت وجودي انسان ها از طريق ايجاد فضاي مناسب براي بروز خالقيت ها  -3

 آگاهي مديريت ارشد از ميزان توانايي هاي بالفعل و بالقوه  ي كاركنان سازمان -4

 فراهم كردن زمينه هاي دست يابي به اهداف و سياست هاي تعيين شده ي سازمان  -5

 زمينه سازي به منظور همسو كردن اهداف كاركنان با اهداف سازمان -6

 ارتقاي كيفيت فرايندها و خدمات -7

عالقه مند شدن كاركنان به مطالعه، تحقيق، و برقراري ارتباط منطقي، عاقالنه، و صحيح و در نتيجه كاهش  -8

 اختالفات ناشي ازكمبود اطالعات 

افزايش بهره وري سازمان در دوره هاي زماني معين- يعني رابطه ي بين مطلوبيت هاي حاصل از ستانده ها و  -9

 منابع مصرف (نهاده ها)- كه بيشتر به صورت كمي قابل لمس است.

 توسعه و نهادينه كردن مشاركت در كليه ي سطوح كاركنان -10

افزايش بهره وري با ارتقاي كمي و كيفي فعاليت هاي سازمان، بهبود عمليات، ايمني، و كاهش ضايعات و هزينه  -11

 ها و زمان انجام كار

ايجاد شرايط كاري پويا و سازنده، تقويت حس مسؤوليت و ايجاد انگيزه در كاركنان و بهبود روابط و ارتباطات  -12

 سازماني 

 پرورش انديشه، شكوفاسازي استعدادها، افزايش توانايي، كارآيي، قدرت ابتكار، و اعتماد به نفس كاركنان -13

 اصالح روش ها و رويه هاي كارها در جهت افزايش و بهبود فعاليت هاي مختلف سازمان. -14

- پرورش انديشه ها و تأمين  نيروي ورزيده و متخصص با ارج نهادن به فضايل و توانايي هاي كاركنان  18

- انطباق خدمات با خواسته ها و انتظارات مشتريان  19         

- توسعه ي توان بالقوه و بالفعل كاركنان و بهبود شرايط كاري در سازمان 20        

- كاهش اوقات فراغت و بيكاري و افزايش احساس مسؤوليت  21         

- افزايش قابليت رقابت در استفاده ي بهينه از منابع و در نتيجه افزايش شهرت و اعتبار سازمان  23

- بهبود نظام گردش اطالعات و اطالع رساني در سازمان  24



  

-دخالت دادن نظرات كاركنان در تصميم گيري مديران  26

  انسجام، وحدت و يكپارچگي ميان كاركنان –- ايجاد فرهنگ مشاركت 27        

 

- موضوعات اصلي پيشنهادها: 3

     كليه ي موضوعاتي كه به نحوي از انحا مرتبط با اهداف تعيين شده در اين شيوه نامه باشند مي توانند موضوع 

پيشنهادهاي ارائه شده واقع شوند. مهم ترين عناوين شامل موارد ذيل هستند: 

اصالح محيط كاري  -1

بهبود روش انجام كار  -2

بهبود در تركيب كاري انسان و ماشين   -3

خالقيت و نوآوري در طراحي آموزش هاي فني و حرفه اي   -4

صرفه جويي در مواد  -5

تقليل هزينه ها   -6

تسريع عمليات  -7

افزايش بهره وري  -8

حذف دوباره كاري ها   -9

حفظ روابط با مراجعه كننده و ارباب رجوع  -10

ارائه ي خدمات به ارباب رجوع  -11

كاهش زمان ارائه ي خدمات  -12

 مشاركت بخش خصوصي  -13

استانداردهاي آموزشي  -14

تشخيص نيازهاي كمي و كيفي آموزشي  -15

ارتباطات درون و برون سازماني  -16

 

- پيشنهادهاي غير قابل قبول : 4 

مغاير با سياست هاي سازمان  باشد.  -1



  

 خارج از محدوده ي اختيارات سازمان  باشد. -2

 جزو شرح وظايف پيشنهاد دهنده باشد . -3

 شكايت از همكاران باشد. -4

 تكراري باشد. -5

 صرفاً بيانگر مشكل بوده و راهكار خاصي براي رفع يا اصالح آن ارائه نشده باشد.  -6

 در صورتي كه از طريق ديگري غير از نظام پيشنهادها مطرح گردد. -7

 در صورتي راه حل ارائه شده در پيشنهاد، مشكل را حل نكند. -8

 اجراي آنها پرهزينه بوده و صرفه ي اقتصادي نداشته باشد. -9

 پيشنهادهايي كه قبل از ارائه به نظام پيشنهادها اجرايي شده است . -10

 -پيشنهادهايي كه ضرورتي در اجراي آنها احساس نمي شود .11

-پيشنهادهايي كه به صورت كلي به يك موضوع پرداخته و يا توصيه هاي عمومي باشد . 12

 

-ساختارنظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  5

 

 -كميته عالي1-5

دبيرخانه 
 ستادي

 كميته عالي 

دبيرخانه هاي 
  ادارات كل استاني

دبيرخانه 
  مركز تربيت مربي 

 

 گروهاي تخصصي 
 

 

 كارگروه هاي كارشناسي



  

 كميته عالي باالترين ركن تصميم گيري نظام پيشنهادها مي باشد.

-  اعضا: 2-5

-معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (رئيس) 1

-معاون آموزش  2

 -معاون اداري و پشتيباني3

 -معاون پژوهش و برنامه ريزي4

-مديركل دفتر مركز ي حراست 5

-مديركل رياست و روابط عمومي 6

-مديركل دفتر ارزشيابي مهارت 7

-مدير توسعه ي فناوري هاي آموزشي 8

-مديركل آموزش روستايي 9

 -مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي10

-مدير ارزيابي عملكرد و پاسخ گويي به شكايات( دبير كميته) 11

-  وظايف: 3-5

سياست گذاري، تعيين خط مشي، و اصالح شيوه نامه و دستور العمل هاي اجرايي الزم براي بهبود راهبردي  -1

 نظام پيشنهادها

 تصويب سياست هاي كلي نظام پيشنهادها -2

  نظارت عاليه بر اجراي نظام پيشنهادها  -3

)درصد  بودجه حاصل از محل 20تعيين و تصويب بودجه ي ساالنه براي استقرار و استمرار نظام پيشنهادها تا ( -4

 صرفه جويي و درآمدهاي سازمان 

 4221/44196) آيين نامه ي شماره ي 2تعيين و تصويب پاداش ها براساس دستورالعمل ابالغي در ماده ي ( -5

 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور  14/11/89مورخ 

 تهيه ي خط مشي هاي الزم جهت تحقق اهداف نظام پيشنهادها  -6

 نظارت برحسن عملكرد كميته اجرايي مركزي نظام پيشنهادها ازطريق دريافت آمار و شاخص هاي عملكردي -7

 تالش در جهت رفع موانع موجود در مقابل نظام پيشنهادها و ايجاد تسهيالت مورد نياز -8



  

 ايجاد تسهيالت درخصوص برگزاري همايش ها و سخنراني هاي الزم جهت پيشبرد نظام پيشنهادها -9

پيگيري و ايجاد امكانات براي انتشار خبرنامه يا بولتن براي ترويج فرهنگ مشاركت به منظور تسهيل در  -10

 نهادينه شدن نظام پيشنهادها 

 ايجاد شرايط و امكانات براي استفاده از تجربه و دستاوردهاي سازمان هاي ديگر در امر مشاركت كاركنان -11

 قدرداني (مالي و غير مالي) از اعضاي كميته  -12

 تشكيل جلسات ماهانه به منظور رسيدگي به پيشنهادهايي كه به نحوي به شوراي عالي مربوط مي شود . -13

 تنظيم و توزيع صورت جلسات به منظورآگاهي، پيگيري، و انجام امور محول به اعضا.  -14

 

  -دبيرخانه ي نظام پيشنهادها4-5

     دبيرخانه ي نظام پيشنهادها به عنوان هسته ي مركزي نظام پيشنهادها، قلمداد مي شود. نظام پيشنهادها در سازمان 

آموزش فني و حرفه اي كشور و همچنين كليه ي ادارات كل آموزش فني و حرفه اي استان ها و مركز تربيت مربي داراي 

واحدي به نام ‹‹ دبيرخانه ي نظام پيشنهادها ›› خواهد بود كه زير نظر رئيس سازمان و يا نماينده ي تام االختيار وي ( دبير 

كميته ) اداره مي شود . همچنين در هر يك از كارگروه هاي كارشناسي،يكي از اعضاي كارگروه به عنوان دبير، منصوب 

  شده و به انجام وظايف مربوط خواهد پرداخت.

 

-  وظايف: 6

سازمان دهي سازوكار دريافت ، ثبت ، بررسي، طبقه بندي، و ارزيابي پيشنهادها از طريق تهيه و توزيع فرم هاي  .1

 مربوط و هماهنگي با كارگروه هاي كارشناسي 

 بازآرايي و تدوين فرمهاي مربوط به نظام پيشنهادها و ارسال به كميته عالي جهت تصويب .2

 تهيه و توزيع فرمهاي ثبت پيشنهادها از طريق پورتال. .3

تدوين و اجراي سياست هاي آموزشي، فرهنگي،ترويجي، و تبليغي مصوب كميته عالي نظام پيشنهادها و ارائه ي  .4

 پيشنهادهاي جديد به كميته عالي درجهت بهبود كيفيت آموزش و تامين نيازهاي آموزشي در نظام پيشنهادها

اجراي سياست ها و روش هاي ترويجي به منظور جلب همكاري كاركنان متناسب با وظايف و اشاعه ي فرهنگ  .5

 پيشنهادها 



  

ارجاع پيشنهادها به كارگروه هاي كارشناسي جهت بررسي پيشنهادهاي ارسالي با توجه به حوزه ي دربرگيرنده  .6

 ي پيشنهاد و پيگيري الزم جهت دريافت نظرات آنان 

 بررسي نظرات كارگروه هاي كارشناسي، گروههاي تخصصي، و تعيين پيشنهاد از منظر عادي / ويژه بودن .7

 تأييد پاداش پيشنهادهاي عادي و ارسال آنها به واحدهاي مجري جهت اجرا بر حسب لزوم .8

 نظارت بر پيشرفت اجراي پيشنهادها .9

رسيدگي به اعتراضات در رابطه با گروه هاي پيشنهادهايي كه توسط كارگروه هاي كارشناسي و ارزيابان  .10

 تخصصي، تأييد نشده است.

تعيين ضوابط و تدوين دستورالعمل انتخاب بهترين پيشنهاددهنده، كارگروه كارشناسي،  گروه  تخصصي و  .11

 مجري پيشنهاد و بازنگري دورهاي آن

انتخاب اوليه ي بهترين پيشنهاددهنده، كارگروه كارشناسي، گروه تخصصي، و مجري پيشنهاد در سال براساس  .12

 مستندات مربوط و معرفي به كميته عالي

 ارزيابي و تأييد هزينههاي مورد نياز جهت اجراي پيشنهادهاي عادي .13

هماهنگي و تأييد گروه هاي تخصصي داخلي يا خارجي پيشنهاد شده از سوي كارگروه هاي كارشناسي و تعيين  .14

 حدود وظايف و اختيارات آنها

 تهيه ي بانك اطالعات از كارشناسان داخلي يا خارجي سازمان .15

  برآورد بودجه ي ساالنه ي مورد نياز دبيرخانه ستاد و ارسال آن به كميته عالي جهت تأييد .16

به عهده گرفتن   آماده سازي تعداد بيشتري از نيروها برايوليت كاركنان به سازمان خويش وؤتقويت حس مس .17

  گروه هاي تخصصي وفعاليت در دبير خانه و كارگروه هاي كارشناسي

  گروه هاي تخصصي پيشنهادشده وتقويت و سازمان دهي كارگروه هاي كارشناسي .18

  گروه هاي تخصصي وثبت و كنترل ساعات كاركرد اعضاي دبيرخانه، كارگروه هاي كارشناسي، .19

تسهيل در شناسايي مسائل معاونت ها/ ادارات كل/ ادارات/ واحدها و حل آنها توسط كاركنان همان  .20

 معاونت/واحد

دريافت پيشنهادهاي واصل از ادارات كل استاني كه پيشنهاد آنها در سطح ملي قرار مي گيرد و مطرح كردن آن  .21

 در كميته عالي.

 تهيه پاسخ نامه هاي مناسب، لوح تشويق، و جوايز مربوط جهت اهدا به پيشنهاد دهندگان .22



  

 دعوت از اعضاي كميته و افراد ديگر كه حضور آنان در بعضي از جلسات الزم است . .23

تهيه ي صورت جلسات، تشويق نامه ها، و كليه ي مكاتبات كميته  و توزيع صورت جلسه پس از تكميل و امضا  .24

 بين اعضا 

برقراري ارتباط با كارگروه هاي كارشناسي و ساير اركان نظام پيشنهادها به منظور ارسال و يا دريافت نتايج و  .25

 آگاهي هاي الزم از تصميمات اتخاذ شده

ثبت، بررسي اوليه، و طرح پيشنهادها، بايگاني اسناد و مدارك مرتبط، و انجام كليه ي مكاتبات مربوط به نظام  .26

 پيشنهادها  و تهيه ، ارايه و انتشار گزارش از فرآيند نظام پيشنهادات و دستاوردهاي آن 

 

-  كارگروه هاي كارشناسي  1-6

در راستاي توسعه بيشتر       يكي از مراحل اجراي نظام پيشنهادها، كارشناسي دقيق و به موقع پيشنهادها است.

مشاركت كاركنان و بهبود فعاليت هاي سازمان، عالوه بر ايجاد دبيرخانه ي نظام پيشنهادها در ستاد، ادارات كل، و 

 در فرايِند اجرايي نظام "كارگروه هاي كارشناسي نظام پيشنهادها"مركز تربيت مربي، گروه هاي ديگري به نام 

پيشنهادها ايجاد مي شود. كارگروه هاي مزبور در واحدهاي ستادي و صفي سازمان تشكيل شده و بر اساس اين 

دستورالعمل با هماهنگي دبيرخانه مربوط فعاليت نموده و به عنوان بازوي آن محسوب ميشوند. 

 -  اهداف تشكيل كارگروه هاي كارشناسي: 2-6

 گسترش فرهنگ همكاري ، جلب مشاركت، و ايجاد تعهد مشهود در انجام كار گروهي و تيمي .1

و سازماني فردي  بهبود روابط ايجاد انگيزه در مشاركت هر چه بيشتر كاركنان در تصميمات سازماني و .2

 و پژوهش و برقراري ارتباط ، تحقيق،ردن كاركنان به مطالعهكعالقه مند  و ايجاد شرايط كاري پويا و سازنده .3

منطقي و عاقالنه با سازمان و اهداف سازماني 

و هم افزايي پيشنهادهاي فردي در دبيرخانه ها و صرفه جويي در وقت  جلوگيري از انباشتگي بررسي پيشنهادها .4

هاي فكري و انساني ثر از تمام جنبهؤ م يو گروهي و جلوگيري از اتالف و هدر روي انديشه ها و استفاده

 و سازمانپيشنهادها به جنبه هاي كاربردي در و هدايت همسويي و تطابق پيشنهادها با اهداف سازماني  .5

 پيشنهادهاي صرفا علمي و غير كاربردي  يجلوگيري از ارائه

 تسريع و تسهيل در بررسي هاي استاني، بومي، و منطقه اي .6

 استفاده از توان تخصصي مستقر در واحدها به منظور شناسايي و بررسي مطلوب پيشنهادها. .7



  

-  وظايف: 3-6

پيشنهادهاي ارسال شده از دبيرخانه ي نظام پيشنهادها را مطابق ضوابط،  ،     كارگروه هاي كارشناسي موظفند 

مقررات، و قوانين مشخص شده در آيين نامه  و مصوبات شوراي عالي با در نظرگرفتن نكات زير ارزيابي و گزارش 

كنند: 

- بررسي قابليت اجرا و تطابق پيشنهاد با امكانات و اهداف سازمان  1

- بررسي لزوم سرمايه گذاري براي اجراي پيشنهاد (تغييرات و وسايل مورد نياز) 2

- بررسي تغييرات وضعيت موجود از نظر كيفيت و يا كميت محصوالت و خدمات ، از طريق اجراي پيشنهاد ارائه 3

شده 

- تجزيه و تحليل فني و اجراي پيشنهاد 4

- مقايسه ي روش فعلي و روش پيشنهادي 5

- بررسي اقتصادي و محاسبه ي دقيق هزينه و ميزان صرفه جويي حاصل از اجراي پيشنهاد  6

- تهيه ي گزارش ارزيابي و نتيجه گيري الزم و اعاده ي كليه ي مدارك به دبيرخانه ي نظام پيشنهادها  7

 -  ساختار كارگروه هاي كارشناسي: 4-6

     تعداد اعضاي كارگروه هاي كارشناسي حسب دامنه ي فعاليت حوزه هاي وظيفه اي يا تخصصي پيش بيني شده در 

 نفر از افراد عالقه مند و متخصص آن حوزه خواهد بود. 7 تا 3سازمان بين 

 

  

- عناوين كارگروه هاي كارشناسي:  5-6

كارگروه آموزش  .1

كارگروه پژوهش و برنامه ريزي  .2

كارگروه اداري و پشتيباني  .3

كارگروه فناوري اطالعات  .4

 كارگروه حوزه رياست  .5

-كارگروههاي استاني: 6-6



  

 نفر از 7 تا 5كميته نظام پذيرش و بررسي پيشنهاد ها در كليه مناطق و مركز تربيت مربي متشكل از تعداد 

كارشناسان و مديران به انتخاب مدير كل منطقه تشكيل مي گردد. 

- وظايف: 7-6

-بررسي پيشنهاد هاي ارجاع شده از دبيرخانه نظام وعودت به دبيرخانه به همراه اظهار نظر كارشناسي. 1

-بررسي پيشنهادهاي خاص كه از طرف دبيرخانه ارجاع مي شود . 2

 -كارشناسي و يا ارجاع طرح هاي پيشنهادي به افراد جهت اخذ نظريه ي كارشناسي3

 -ارزيابي و برآورد صرفه جويي اقتصادي و يا ساير منابع اجرايي و تعيين هزينه هاي اجرايي پيشنهاد 4

-كارگروه هاي تخصصي موظفند قبل از رد پيشنهاد با راهنمايي،  ارشاد و عودت پيشنهاد جهت رفع نواقص 5

به پيشنهاد دهنده حتي المقدور پيشنهاد را اجرايي كنند و در صورت عدم امكان اجرايي شدن، مراتب را طي 

 جلسه اي براي پيشنهاد دهنده توجيه كنند .

-ارائه ي نسخه اي از صورت جلسات براي دبيرخانه ي نظام پيشنهادها. 6

 

  - گروه هاي تخصصي8-6

     در مواقع لزوم ( در مواردي  كه توان يا زمان كارشناسي كارگروه هاي كارشناسي براي بررسي پيشنهاد كافي 

نباشد يا چنان چه بعضي از پيشنهادها از پيچيدگي خاصي برخوردار باشند و كارگروه هاي كارشناسي نتوانند نظر 

خود را به صورت قطعي اعالم كنند) از وجود گروه هاي تخصصي- داخل و يا خارج  سازمان- استفاده مي شود. 

      گروه هاي تخصصي نظام پيشنهادها با توجه به حوزه ي در برگيرنده ي پيشنهاد و بنا به توصيه ي كارگروه هاي 

كارشناسي و با هماهنگي و تأييد دبيرخانهي نظام پيشنهادها انتخاب مي شوند. اين گروهها با شرح كار و اختيارات 

مشخص، از تمامي سطوح سازمان و يا خارج از آن، فارغ از عضويت يا عدم عضويت آنان در نظام پيشنهادها انتخاب 

مي شوند و زير نظر دبير خانه ي نظام پيشنهاد ها فعاليت مي كنند. بديهي است فعاليت كارگروه هاي تخصصي 

محدود به زمان بررسي پيشنهاد ارجاع شده، است. 

 

- وظايف: 9-6

بررسي پيشنهادهاي خاص كه از طرف دبيرخانه ارجاع مي شود .  -1

 كارشناسي و يا ارجاع طرح هاي پيشنهادي به افراد جهت اخذ نظريه ي كارشناسي -2



  

 ارزيابي و برآورد صرفه جويي اقتصادي و يا ساير منابع اجرايي و تعيين هزينه هاي اجرايي پيشنهاد  -3

كارگروه هاي تخصصي موظفند قبل از رد پيشنهاد با راهنمايي،  ارشاد و عودت پيشنهاد جهت رفع نواقص  -4

به پيشنهاد دهنده حتي المقدور پيشنهاد را براي جرا آماده كنند و در صورت عدم امكان اجرايي شدن، 

 مراتب را طي جلسه اي براي پيشنهاد دهنده توجيه كنند .

 ارائه ي نسخه اي از صورت جلسات براي دبيرخانه ي نظام پيشنهادها. -5

- اعضا: 10-6

اعضاي گروه هاي تخصصي  با برخورداري از قابليت هاي اجرايي، طراحي، خالقيت، و نوآوري به پيشنهاد رؤساي 

كارگروه هاي كارشناسي از ميان مشاورين، متخصصين، و استادان داخل يا خارج سازمان، انتخاب شده و از آنان 

دعوت به عمل خواهد آمد . 

 

-پاداش در نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها 7

، و از نتايج       همگان انتظار دارندتا كار مفيد و مؤثري را كه براي سازمان انجام مي دهند، ديده شده، به نام ايشان ثبت

حاصل به گونه اي بهره مند شوند . بنابراين نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها به اين انتظار پاسخ مثبت داده و 

پيشنهادهاي افراد در دبيرخانه ي نظام به نام ايشان ثبت و شماره گذاري شده و در صورت تصويب پيشنهاد و اجرا ي آن، 

پاداش متناسب با پيشنهاد پرداخت مي شود. يكي از ابزارهاي موفقيت نظام پيشنهادها پرداخت همين پاداش است، زيرا 

موجب جلب مشاركت بيشتر كاركنان مي شود . 

     اين پاداش نه تنها موجب رضايت پيشنهاد دهندگان مي شود، بلكه ديگران را نيز كه شاهد اين قدرداني هستند 

تشويق به ارائه ي پيشنهاد و مشاركت بيشتر مي كند. 

     براي اين كه پاداش هاي پرداختي داراي اثر بخشي الزم باشد نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها بايد شرايط زير را در 

پرداخت پاداش ها رعايت كند: 

- شرايط اعطاي پاداش  1-7

ميزان پاداش پرداخت شده متناسب با ارزش پيشنهاد باشد .  -1

 در پرداخت پاداش ها هيچ گونه تبعيضي وجود نداشته باشد . -2

 بعد از تصويب پاداش، هر چه سريع تر نسبت به پرداخت آن اقدام شود. -3

 حتي المقدور پاداش هاي بزرگ درحضور همكاران پرداخت شود . -4



  

 به صورت منظم پرداخت پاداش ها به نحو مقتضي به اطالع همكاران رسانده شود . -5

 در پرداخت پاداش از پاداش هاي مادي و معنوي تواماً استفاده شود. -6

 در محاسبه و پرداخت پاداش صرفاً از ضوابط اين شيوه نامه استفاده شود . -7

 نحوه ي محاسبه ي پاداش، واضح و روشن بوده و به اطالع پيشنهاد دهندگان رسانده شود. -8

 سوابق پرداخت پاداش ها در بايگاني نظام پيشنهادها ثبت و نگهداري شود . -9

- در محاسبه و پرداخت پاداش ها عدالت  و امانت داري رعايت شود . 10

 

هر چند احساس مفيد و موثر بودن براي سازمان بهترين پاداش است كه پيشنهاد دهنده مي تواند دريافت كند ولي       

ضروري است كه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها براساس اصل ((من لم يشكر المخلوق و لم يشكر الخالق)) به وظيفه ي 

خود عمل كرده و در حد امكانات سازمان و ساير شرايط محيطي به نحو مقتضي از خدمات پيشنهاد دهندگان قدرداني 

كند. 

 

  -ارزشيابي پيشنهاد7- 2

     براي محاسبه ي ارزشي كه يك پيشنهاد براي سازمان به وجود مي آورد  بايد پيشنهادها مورد ارزشيابي قرار گيرند. 

براي جلوگيري از اعمال ساليق شخصي و ... براي ارزشيابي پيشنهادها بايد منحصراً از نظام ارزشيابي اين شيوه نامه 

 و  شدهاستفاده شود و براساس ارزشيابي انجام شده و امتيازي كه هر پيشنهاد به دست مي آورد ميزان پاداش آن مشخص

به پيشنهاد دهنده پرداخت شود. 

     كالً ارزش هر پيشنهاد متأثر از ميزان فوايد مالي و فرامالي است كه اجراي آن پيشنهاد براي سازمان به وجود مي آورد. 

اغلب اوقات، محاسبه ي فوايد مالي آسان تر از فوايد فرامالي است بنابراين بايد دقت شود با محاسبه ي يكي، ديگري از 

قلم نيافتد و يا اين كه به صورت تكراري محاسبه نشود . 

  :- محاسبه ي پاداش معنوي پيشنهاد دهنده3-7

دارد و انگيزه ي بيشتري در كاركنان سازمان ايجاد       اگر پاداش مادي همراه پاداش هاي معنوي باشد اثر گذاري بيشتري

مي كند. بنابراين جدول زير براي اختصاص پاداش هاي معنوي طراحي شده است . 



  

همان گونه كه در گذشته گفته شد بايد در اهداي پاداش ها عدالت و امانت داري رعايت شده و منحصراً از اين شيوه نامه 

براي وحدت رويه استفاده شود تا كاركنان نسبت به نظام پيشنهادها دلگرم بوده و از آن حمايت كرده و مشاركت بيشتري 

در امور سازمان به عمل آوردند . 

 

پاداش فرامالي شامل موارد ذيل خواهد بود : 

 اعطاي تشويق نامه -1

 معرفي در مراسم ها -2

 جدول حماسبه پاداش مايل

 

 معيار ارزيابي پيشنهاد رديف
 پيشنهاد دستگاه پيشنهاد استان پيشنهاد واحد

 اجرائي مصوب اجرائي مصوب اجرائي مصوب
 8تا0 4تا0 4تا0 2تا0 2تا0 1تا0 كامل بودن  پيشنهاد 1
 8تا0 4تا0 4تا0 2تا0 2تا0 1تا0 ابتكار خالقيت ونوآوري 2

 8تا0 4تا0 4تا0 2تا0 2تا0 1تا0 استمرار وپايابي پيشنهاد 3

 8تا0 4تا0 4تا0 2تا0 2تا0 1تا0 صرفه جويي در هزينه هاي سازماني 4

 8تا0 4تا0 4تا0 2تا0 2تا0 1تا0 كاهش زمان وافزايش سرعت انجام كار 5

 8تا0 4تا0 4تا0 2تا0 2تا0 1تا0 ابداع روش جديد ارائه خدمت 6

7 
اصالح فرآيند انجام فعاليت ها 

 وخدمات
 8تا0 4تا0 4تا0 2تا0 2تا0 1تا0

8 
تكريم ارباب رجوع وافزايش رضايت 

 كاركنان
 8تا0 4تا0 4تا0 2تا0 2تا0 1تا0

 8تا0 4تا0 4تا0 2تا0 2تا0 1تا0 ارتقاي سطح كيفي خدمات وبهره وري 9

10 
بهبود امور رفاهي وافزايش رضايت 

 كاركنان
 8تا0 4تا0 4تا0 2تا0 2تا0 1تا0

11 
بكارگيري فناوري هاي نوين اطالعات 

 وارتباطات
 8تا0 4تا0 4تا0 2تا0 2تا0 1تا0

12 
قابليت اجرا با توجه به شرايط 

 وامكانات
 8تا0 4تا0 4تا0 2تا0 2تا0 1تا0

 8تا0 4تا0 4تا0 2تا0 2تا0 1تا0 اصالح قوانين ومقررات 13

 8تا0 4تا0 4تا0 2تا0 2تا0 1تا0 موارد خاص 14

 80حداكثر 40حداكثر 40حداكثر 20حداكثر 20حداكثر 10حداكثر جمع كل امتيازات 

فرمول محاسبه پاداش مالي :                                                     ضريب ريالي * جمع امتياز = پاداش 

 

     همان گونه كه در گذشته ذكر شد، تعداد گزارش هاي متعدد و متنوعي از نظام پيشنهادها برحسب نياز مي توان 

استخراج كرد. ارائه ي گزارش هاي مستند همراه آمار،اطالعات، و نمودارهاي نشان دهنده ي ميزان موفقيت اين نظام 



  

است و نقش آن را در بهبود و بازسازي مستمر سازمان مشخص مي كند و موجب دلگرمي بيشتر همكاران و 

پشتيباني مستحكم تر مديران مي شود . 

 

  -تأمين بودجه نظام پيشنهادها8
 
بودجه ي پيشنهادي نظام پيشنهادها- توسط دبيرخانه- شامل پاداش هاي پرداختي مربوط به نظام  .1

پيشنهادها ,حق الزحمه و جبران خدمات و هزينه هاي مرتبط دبير خانه و كارگروه هاي كارشناسي بررسي 

پيشنهادها و هم چنين ساير موارد ( نظير خريد كتاب ، نشريه و اقالم تبليغي ، به كارگيري مشاورين ، 

 فرهنگ سازي ، برگزاري سمينارها و مأموريت ها ) خواهد بود .

به منظور تسريع در اجراي پيشنهادهاي مصوب ، در صورتي كه جهت اجراي پيشنهاد نياز به بودجه اي  .2

باشد كه در اعتبارات دبير خانه، پيش بيني نشده و يا قابل تأمين نباشد ، دبير خانه موظف است ضمن اعالم 

سود و صرفه با تصويب رئيس كميته راهبردي، اعتبار مورد نياز را از سر جمع اعتبارات مصوب سازمان، 

تأمين كند . چنان چه در مواقع خاص، اعتبار مورد نياز بيش از امكانات مربوط باشد ، مراتب از طريق 

 دبيرخانه ي نظام پيشنهادها جهت تصويب به كميته عالي نظام پيشنهادها گزارش مي شود .

اداره ي كل امور مالي با همكاري كميته راهبردي و دبيرخانه ي نظام پيشنهاد ها ضروري است برنامه اي را  .3

تدوين كنند كه سود و صرفه ي تحقق يافته ي پيشنهادهاي مصوب و اجرا شده در حساب هاي انتظامي 

منعكس شود. تأمين اعتبار براي جبران هزينه هاي نظام پيشنهادهاي سازمان ( پاداش، حق الزحمه، فرهنگ 

سازي، انجام امور جاري، و ...) از بخشي از اين حساب صورت پذيرفته و بخش ديگر با تصويب رئيس كميته 

 راهبردي در پروژه هاي حاصل از پيشنهادهاي تصويب شده سرمايه گذاري مي شود.

حسب درخواست دبير و تصويب كميته راهبردي و به منظور پيشرفت امور نظام پيشنهادها ، دبيرخانه مي  .4

 تواند بخشي از بودجه ي تخصيص يافته را به عنوان تنخواه گردان ، تخصيص دهد.

 

 -ساير نكات مهم در اجراي نظام پيشنهادها9
  

چنان چه در طول مدت ارائه ي پيشنهاد تا مرحله ي ارزيابي ، تصويب و اجراي آن ، در وضعيت شغلي  .1

پيشنهاددهنده تغييراتي رخ دهد ( نظير انتقال  يا بازنشستگي) ، پاداش مربوط به پيشنهاددهنده پرداخت شده 

 و در صورت فوت وي ، به  بازماندگان متوفي پرداخت خواهد شد 



  

 هفته يك بار تشكيل شود و كليه ي موضوعات 2جلسات بررسي پيشنهادها مي بايستي طبق برنامه، حداقل هر .2

مطرح شده در دبير خانه و كارگروه هاي كارشناسي با حداقل نصف به عالوه ي يك نفر از اعضا، قابل بررسي و 

 تصويب است. 

 رئيس و اعضاي شوراي راهبري نظام پيشنهادها نيز مي توانند پيشنهاد ارائه كنند .  .3

دبيران و اعضاي كارگروه هاي كارشناسي نيز مي توانند پيشنهاد ارائه كنند. بديهي است در صورتي كه پيشنهاد  .4

يكي از اعضاي دبير خانه يا كارگروه هاي كارشناسي ، در جلسات ذي ربط تحت بررسي اوليه قرار گيرد، 

 پيشنهاددهنده بدون حق رأي و جهت ارائه ي توضيحات الزم در جلسه شركت خواهد كرد .

چنان چه پيشنهاد، مربوط به يكي ديگر از سازمان ها يا وزارت خانه ها و يا افراد بيروني و مراجعه كنندگان  .5

باشد، از طريق دبيرخانه ي نظام پيشنهادهاي سازمان، آن پيشنهاد براي دبيرخانه ي ذي ربط  ارسال شده و 

 پيگيري هاي الزم صورت مي پذيرد .

اداره كل امور اداري و منابع انساني سازمان  با همكاري دبير خانه ي نظام پيشنهادهاي سازمان مكلف است  .6

تمهيدات الزم را به عمل آورد تا پيشنهادهاي تصويب شده و اجرا شده ي كاركنان در پرونده ي پيشنهاد دهنده 

 (نظام جامع منابع انساني) درج شده و نحوه ي تأثير گذاري آنها در ارزيابي عملكرد و پاداش معين شود.

چنان چه پيشنهادي در سطح ستاد و يا در ادارات كل و مركز تربيت مربي به كليه ي ادارات و بخش ها و مراكز  .7

 اعالم و اجرا شود جمع بازده اقتصادي حاصل در سازمان، مبناي محاسبه و پرداخت پاداش قرار خواهد گرفت..

افراد حقيقي و حقوقي خارج از سازمان نيز مي توانند پيشنهاد ارائه كنند. در اين صورت پاداش پيشنهاد مزبور  .8

 پس از بررسي كامل و تصويب و در صورت تعلق پاداش، مطابق روش تعيين شده قابل پرداخت خواهد بود.

نيروهاي پيمان كاري و يا قراردادي نيز كه مستقيماً در ستاد و ساير مجموعه هاي سازمان مشغول به انجام  .9

وظيفه هستند در صورت ارائه ي پيشنهاد و تصويب شدن آن ، همانند كاركنان از پاداش هاي تعريف شده در اين 

 شيوه نامه استفاده مي كنند .

به منظور ترغيب و تشويق كاركنان، دبير خانه ها، كارگروه هاي كارشناسي و گروه هاي تخصصي برتر در امر  .10

فعال سازي نظام پيشنهادها ، همه ساله جشنواره اي در سازمان تشكيل شده و به پيشنهاددهندگان / دبيرخانه 

ها/ كارگروه هاي كارشناسي/ و گروه هاي تخصصي منتخب با پيشنهاد دبير خانه نظام پيشنهادها  و تصويب 

 كميته عالي جوايز مناسبي اهدا مي شود.

 



  

 
 

- شرح گردش كار  11

دبير خانه ي نظام پيشنهادها فرم هاي ارائه ي پيشنهاد را از طريق پورتال در دسترس همه ي پيشنهاد دهندگان  -1

قرار مي دهد . 

پيشنهاد دهندگان، فرم هاي ارائه ي پيشنهاد را در پورتال مشاهده كرده و  پيشنهاد خود را در آن درج مي  -2

كنند(پيشنهاد دهنده بايد پيشنهاد خود را واضح و روشن در فرم پيشنهاد، ارائه كرده و كليه ي قسمت هاي 

 مربوط را تكميل كند).

پيشنهاد دهنده، فرم پيشنهاد تكميل شده را از طريق پورتال به  دبيرخانه ارسال كرده و كد رهگيري دريافت  -3

 مي كند .

 دبيرخانه ي نظام پيشنهاد ها فرم پيشنهاد را از طريق پورتال دريافت مي كند . -4

 دبيرنظام پيشنهادها براساس شيوه نامه، پيشنهادهاي رسيده را بررسي و طبقه بندي مي كند. -5

چنان چه پيشنهاد براساس شيوه نامه قابل پذيرش نباشد داليل عدم پذيرش آن را به اطالع پيشنهاد دهنده مي  -6

 رساند .

 چنان چه پيشنهاد، قابل پذيرش و بررسي باشد، آن را در نوبت بررسي قرار مي دهد . -7

چنان چه شوراي راهبري پذيرش و بررسي پيشنهادها تصميم گرفت پيشنهاد رسيده، كارشناسي شود دبيرخانه  -8

 ي نظام پيشنهادها، پيشنهاد را براي كارشناسي به كارگروه كارشناسي مربوط ارسال مي كند.

كارگروه كارشناسي مربوط، پيشنهاد رسيده را دريافت و كارشناسي كرده و نظر كارشناسي خود را با ذكر داليل  -9

 توجيهي به دبيرخانه ارسال مي كند .

 كارگروه كارشناسي ممكن است پيشنهاد رسيده را تأييد، رد، يا مشروط به اصالح كند. -10

چنان چه پيشنهاد رسيده توسط كارگروه كارشناسي، تأييد و يا رد شده باشد دبيرنظام، آن را براي طرح در  -11

 شوراي راهبري در دستور جلسه ي شورا قرار داده و آن را در جلسه ي شورا ارائه مي كند.

چنان چه نظر كارگروه كارشناسي، اصالح پيشنهاد باشد دبير نظام پيشنهادها، آن را براي تأمين نظر كارگروه  -12

كارشناسي به پيشنهاددهنده عودت داده و پس از انجام اصالحات، مجدداً براي كارشناسي به كارگروه هاي 

 كارشناسي مربوط ارسال مي كند.



  

چنان چه پيشنهاد توسط شوراي راهبري، تأييد شود، مجري پيشنهاد و ميزان پاداش پيشنهاد دهنده مشخص  -13

 شده و دبيرخانه، اقدامات بعدي را انجام مي دهد .

چنان چه پيشنهاد رسيده توسط شوراي راهبري، رد شود، دبيرخانه رد پيشنهاد و داليل توجيهي آن را به اطالع  -14

 پيشنهاد دهنده مي رساند .

چنان چه شوراي راهبري درخواست اصالح پيشنهاد توسط پيشنهاد دهنده را داشته باشد، دبيرخانه، پيشنهاد  -15

 رسيده را براي اصالح به پيشنهاد دهنده عودت داده و پس از انجام اصالحات، مجدداً در شورا مطرح مي كند.

چنان چه پيشنهاد دهنده به نظر كارگروه كارشناسي و يا تصميم شوراي راهبري در مورد پيشنهاد، اعتراض  -16

داشته باشد اعتراض خود را به صورت كتبي باذكر داليل مربوط، به به دبيرخانه تحويل مي دهد تا در جلسه ي 

شورا مطرح شود. 

تبصره : براي جلوگيري از دور باطل در نظام پيشنهادها، پيشنهاد دهنده فقط تا دوبار حق اعتراض دارد . 

چنان چه با ذكر داليل عدم پذيرش پيشنهاد، پيشنهاد دهنده  از پيشنهاد خود انصراف دهد، پيشنهاد در  -17

دبيرخانه بايگاني مي شود . 

دبيرخانه ي نظام پيشنهادها، پيشنهادهاي پذيرفته شده در شوراي راهبري را براي اجرا به واحدهاي مشخص  -18

 شده ارسال مي كند.

 درصد پاداش پيشنهاد دهنده انجام داده و 50دبيرخانه پس از تصويب پيشنهاد، اقدامات الزم را براي پرداخت  -19

  درصد باقي مانده پرداخت مي شود .50پس از وصول گزارش اجراي پيشنهاد، 

 واحد اجرا كننده ي پيشنهاد، گزارش اجراي آن را به دبيرخانه ارسال مي كند. -20

 كليه ي مستندات و مكاتبات نظام پيشنهادها در دبيرخانه ي آن بايگاني مي شود. -21

 
 

 

-بازنگري شيوه نامه 12

     شيوه نامه ها با گذشت زمان و بروز تغييرات محيطي، كم كم صالحيت خود را از دست داده و رفته رفته مشكالت 

خود را آشكار مي كنند . براي به روز كردن، بايد اين شيوه نامه ها در فواصل زماني معين، مورد بازنگري قرار گيرد تا 

همچنان بتواند براي سازمان مفيد و مؤثر باشد . 



  

     بازنگري اين شيوه نامه فقط يك بار درسال مجاز است و جلسه ي بازنگري باحضور كليه ي اعضا رسميت يافته و 

هرگونه تغيير بايد به تصويب چهار پنجم اعضا برسد . 

 

-نظام گردش اطالعات  13

     براي ايجاد وحدت رويه و نظم در گردش كار پيشنهادها، نظام زير تدوين شده است. اين نظام بايد در مورد كليه 

ي پيشنهادها مورد استفاده قرار گرفته و از برخورد سليقه اي و گزينشي با پيشنهادها اجتناب شود . 

     گردش كار اين نظام براساس شرح وظايف اركان نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در اين شيوه نامه تهيه و تنظيم 

شده است . نحوه ي كار اين نظام بايد به نحو مقتضي به اطالع كليه ي همكاران و ساير پيشنهاد دهندگان رسانده 

شود . اجراي منظم و مستند اين نظام بر عهده ي دبير نظام پيشنهادها بوده و شوراي عالي پذيرش و بررسي 

پيشنهادها بر حسن اجراي آن نظارت خواهد داشت . دبير نظام پيشنهادها بايد به گونه اي عمل كند كه در هر لحظه 

مشخص باشد كه هر پيشنهاد در چه مرحله اي است و چه اقدام ديگري بايد انجام شود . 

     الزم به ذكر است رعايت دقيق و شفاف اين نظام، موجب اعتماد و دلگرمي پيشنهاد دهندگان و اميدواري 

مسؤوالن سازمان خواهد شد . 

-گزارش گيري از نظام پيشنهادها  14

     براي اندازه گيري و ارزيابي موفقيت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و ميزان تأثير اين نظام بر عملكرد سازمان بايد 

در فواصل معين زماني، گزارش عملكرد اين نظام استخراج شود. 

     ارائه ي آمار، اطالعات، جداول، نمودارها، و گزارش هاي مستند، نقش مهمي در نشان دادن ميزان موفقيت نظام 

پذيرش و بررسي پيشنهادها ايفا مي كند. ارائه ي اين گونه اطالعات موجب دلگرمي بيشتر كاركنان براي مشاركت و 

پشتيباني بيشتر مديران از نظام خواهد بود . 

     تهيه ي اين گزارش ها به صورت دستي قدري مشكل و وقت گير است، اما پس از گذشت مدتي از عملكرد اين نظام و 

انجام اصالحات احتمالي بر روي آن، مي توان از نرم افزار رايانه اي كه به همين منظور طراحي شده و با سرعت و دقت 

بيشتري، گزارش هاي الزم را تهيه مي كند استفاده كرد . از اين گزارش ها مي توان براي پاسخ گويي مراجع ذي ربط، درج 

اطالعيه در جرايد عمومي و يا اختصاصي سازمان، و اطالع رساني به همكاران و ... استفاده كرد . 

     برخي از انواع اين گزارش ها عبارت اند از : 

تعداد پيشنهادهاي رسيده و مقايسه ي آن با دوره ي قبل   -1



  

 تعداد پيشنهادهاي رسيده و مقايسه ي آن با تعداد كاركنان -2

 تعداد پيشنهادهاي رسيده و مقايسه ي آن با تحصيالت -3

 تعداد پيشنهادهاي كارشناسي شده و مقايسه ي آن با پيشنهادهاي رسيده  -4

 تعداد پيشنهاد كارشناسي شده و مقايسه ي آن با دوره ي قبل -5

 تعداد پيشنهادهاي كارشناسي شده و مقايسه ي آن با تعداد پيشنهادهاي كارشناسي شده -6

 تعداد پيشنهادهاي در انتظار كارشناسي  -7

 تعداد پيشنهادهايي كه در كارشناسي تأييد شده و مقايسه ي آن با دوره ي قبل  -8

 تعداد پيشنهادهايي كه در كارشناسي تأييد شده و مقايسه ي آن با پيشنهادهاي رد شده  -9

 تعداد پيشنهادهايي كه در كارشناسي رد شده و مقايسه ي آن با دوره ي قبل  -10

 متوسط زمان مصرفي براي هر كارشناسي  -11

 تعداد پيشنهادهايي كه در شورا  بررسي شده اند و مقايسه ي آن با دوره ي قبل  -12

 تعداد پيشنهادهايي كه در شورا  بررسي شده و مقايسه ي آن با پيشنهادهاي در انتظار بررسي  -13

 تعداد پيشنهادهاي تأييد شده و مقايسه با پيشنهادهاي رد شده -14

 تعداد پيشنهادهاي تأييد شده و مقايسه ي آن با پيشنهادهاي رد شده  -15

 تعداد پيشنهادهاي رد شده و مقايسه با دوره ي قبل  -16

 تعداد پيشنهادهاي رد شده و مقايسه با كل پيشنهادها  -17

 تعداد پيشنهادهايي كه شورا درخواست اصالح آن را داده است و مقايسه با كل پيشنهادها  -18

 تعداد پيشنهادهاي اجرا شده و مقايسه با پيشنهادهاي اجرا شده  -19

 تعداد پيشنهادهاي در حال اجرا -20

-تعداد كاركنان پيشنهاد دهنده و مقايسه ي آن با دوره ي قبل  23

- تعداد كاركنان پيشنهاد دهنده نسبت به كل كاركنان 24

- تعداد كاركنان پيشنهاد دهنده و مقايسه با كاركناني كه هيچ پيشنهادي نداده اند  25

- تعدادپيشنهادهاي گروهي نسبت به كل پيشنهادها 26

- تعداد پيشنهادهاي گروهي و مقايسه ي آن با دوره ي قبل  27

- سرانه ي پيشنهاد هر نفر در يك دوره ي زماني  28



  

- تعداد پيشنهادهاي رسيده به تفكيك موضوع پيشنهاد 29

- تعداد پيشنهاد هاي رسيده به تفكيك واحدهاي مختلف سازمان 30

- تعداد پيشنهادهاي رسيده به تفكيك موضوع پيشنهاد و تحصيالت پيشنهاد دهنده  31

- تعداد پيشنهادهاي رسيده به تفكيك موضوع پيشنهاد و نوع عضويت كاركنان  32

- تعداد پيشنهادهاي رسيده به تفكيك موضوع پيشنهاد و سابقه ي خدمت كاركنان 33

- تعداد پيشنهادهاي رسيده به تفكيك موضوع پيشنهاد دهندگان خارج از سازمان  34

- تعداد پيشنهادهاي رسيده ي مرتبط با رسالت و اهداف سازمان  35

- تعداد پيشنهادهاي رسيده ي مرتبط با موضوعات عمومي سازمان  36
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