
                                                                                        

                                                                                               بهداشتي درماني كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

 
 

  كميسيون تحول اداري 10/3/91شيوه نامه نظام پيشنهادات مصوبه مورخ 
 

 در صًرتي امكان پذيز است كٍ 91اوتخاب مذيزان ي كاركىان تٍ ػىًان ومًوٍ تٍ مىاسثتُاي مختلف در سال  .1
فزد مىتخة ػاليٌ تز داشته شزايظ ػمًمي ي اختصاصي،  وسثت تٍ ارائٍ حذالل يك پيشىُاد غيز تكزاري 

 . سالياوٍ ي ثثت آن در وظام جامغ پيشىُادات الذام ومًدٌ تاشذ

َز مذيز مكلف است وسثت تٍ ارائٍ حذالل يك پيشىُاد غيز تكزاري اس عزيك ساماوٍ وظام پيشىُادات  .2
 .الذام ومايذ

كليٍ اػضا شًراي پيشىُادات داوشگاٌ مكلفىذ حذالل دي پيشىُاد غيز تكزاري در وظام جامغ پيشىُادات  .3
 . ثثت ومايىذ

مًضًع ارائٍ پيشىُاد تزاي  ) 90 امتياس ارسشياتي سال 7كليٍ مذيزان ي كاركىان جُت استفادٌ حذاكثز اس  .4
 تيز ماٌ فزصت داروذ وسثت تٍ ارائٍ پيشىُاد اس عزيك ساماوٍ الكتزيويكي 30حذاكثز تا  (تُثًد اوجام يظايف

وظام پيشىُادات در ارتثاط تا شغل مًرد تصذي ي در حيغٍ ياحذ محل خذمت ي يا سايز مًارد در سغح 
 . داوشگاٌ الذام ومايىذ

 .وظام پيشىُادات داوشگاٌ صًرت خًاَذ پذيزفت  كميتٍ تائيذ  صزفاً پس اس4اػغاء امتياس تىذ  .5

 . مذيزيت تًسؼٍ ي مىاتغ اوساوي وسثت تٍ اعالع رساوي سزيغ مًارد فًق الذكز تٍ ياحذَاي تاتؼٍ الذام ومايذ .6

تٍ مىظًر تُزٌ گيزي اس پيشىُادات كاركىان در حل مشكالت مًجًد، ممزر گزديذ شًراي پيشىُادات وسثت  .7
تٍ جُت دَي پيشىُاد كاركىان الذام ومًدٌ ي وسثت تٍ اػالم مًضًػات ايلًيت دار وظيز چگًوگي افشايش 

 .الذام ومايذ....چگًوگي ارتماء فزايىذ اوتخاب كاركىان ومًوٍ،پزداخت اضافٍ كار ي اوگيشٌ در كاركىان،

 

ممزر گزديذ تٍ مىظًر افشايش وزخ مشاركت ي َمچىيه تمذيز اس كاركىاوي كٍ وسثت تٍ ارائٍ پيشىُاد الذام  .8
 ريال تٍ َز پيشىُاد غيز 000/100مي ومايىذ، مؼايوت تًسؼٍ مذيزيت ي مىاتغ داوشگاٌ وسثت تٍ پزداخت مثلغ 

تكزاري ي حذاكثز تا پىج پيشىُاد تٍ اساي َز وفز در سال تز اساس ليست تىظيمي شًراي پيشىُادات ي 
 .مستىذ تٍ ساماوٍ وظام جامغ پيشىُادات الذام ومايذ

 

 

 


