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 )درحال به روز رسانی(اهداف -1

قیت سرمايه انسانی های فکری و خالمند از توانايیگیری نظامالتحصیالن دانشگاه صنعتی شريف با اعتقاد به ضرورت بهرهانجمن فارغ

 نمايد:در اداره انجمن، اقدام به استقرار نظام پیشنهادات نموده و اهداف ذيل را از ايجاد نظام مذکور دنبال می

 فارغ التحصیالن میان فارغ التحصیالن با يکديگر، با اساتید، دانشگاه و انجمن ارتقای ارتباط و همبستگی متقابل -

 افزايش میزان عضويت و فعالیت های فارغ التحصیالن -

 ارتقای توانمندی های اجرايی و اقتصادی انجمن از طريق افزايش اعضای حقیقی و حقوقی -

 التحصیالن به اشتراک گذاشتن دانش، توانايی ها، مهارت ها، امکانات فارغ -

 يگرارتقای ارتباط و همبستگی میان فارغ التحصیالن، انجمن و دانشگاه و هم افزايی توانايی های يکد -

ت های انجمن افزايش مشارکت دانشجويان و گروه های دانشجويی و بوجود آوردن امکان همکاری و مشارکت در فعالی -

 فارغ التحصیالن

 اهداف انجمن و دانشگاه جذب کمک های مردمی و سازمانی در راستای  -

 ارائه خدمات علمی و آموزشی و به روز رسانی اطالعات و دانش فارغ التحصیالن -

 ارتقای جايگاه انجمن به عنوان سازمان مردم نهاد مستقل و مورد وثوق صنعت و بنگاه های اقتصادی -

 دريافت، تبادل و پیگیری انتظارات خواسته های فارغ التحصیالن -

 دامنه کاربرد -2

التحصیالن، اعضای هیأت التحصیالن اعم از فارغنامه کلیه ذينفعان انجمن فارغمحدوده کاربرد و دامنه پیشنهادگیری در اين آيین

 باشد. التحصیالن ارتباط دارند، میعلمی، کارمندان، دانشجويان و ساير افرادی که به نحوی با انجمن فارغ

 تعاریف  -3

 پیشنهاد -3-1

ل در راستای بهینه است از يک نظر و يافته ذهنی که فرد و يا گروهی به منظور بهبود و يا ايجاد يک تغییر و تحو پیشنهاد عبارت

 کنند.سازی روند جاری انجمن به دور از کلیه توقعات شخصی مطرح می

 پیشنهاد دهنده -3-2

نشجويان به صورت اعضای هیأت علمی، کارمندان، دا التحصیالن،التحصیالن اعم از فارغپیشنهادها توسط کلیه ذينفعان انجمن فارغ

 باشد. فردی يا گروهی قابل ارائه می
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 نظام پیشنهادات -3-3

های های ذهنی و انديشهتوان با ايجاد روحیه مشارکت فردی و گروهی به يافتهسیستم پیشنهادها، ابزاری است که از طريق آن می

مر سازمان دست بی به راه حل های بهینه، در راستای بهبود فرآيندها و بهسازی مستسرمايه عظیم انسانی در حل مسائل و دستیا

 يافت.

 ارکان تشکیالتی -4

 نهادهای زير است: التحصیالن، سازمان اجرايی نظام پیشنهادها متشکل ازها و ساختار سازمانی انجمن فارغبا توجه به ويژگی

 کارگروه نظام پیشنهادها -

 ريزی کمیته برنامه -

 دبیر کل -

 هیأت اجرايی -

 کارگروه نظام پیشنهادها -4-1

 با انتخابنفر  1امه ريزی و نفر نماينده کمیته برن 1نفر نماينده مدير جرايی،  1عضو می باشد که  3کارگروه نظام پیشنهادها شامل 

 کمیته برنامه ريزی می باشد و انجام وظايف ذيل را به عهده دارند:

 پیشنهاداترسانی در مورد نظام اطالع -

 اعالم مشکالت به ذينفعان -

 هابندی آنبندی، مستندسازی و اولويتدريافت تمامی پیشنهادها، دسته -

 نان در صورت نیازآبررسی اولیه و راهنمايی پیشنهاد دهندگان و برقراری ارتباط در جهت اصالح و تکمیل پیشنهادهای  -

 راهنمايی پیشنهاد دهندگان و رفع اشکال و شبهات آنان -

 ريزی، دبیرکل يا بايگانیارجاع پیشنهاد به کمیته برنامه -

 اعالم نتايج بررسی پیشنهادات به پیشنهاد دهندگان -

گی با کمیته برنامه دريافت اعتراضات احتمالی پیشنهاددهندگان و ارائه پاسخ پس از بررسی در جلسات کارگروه و هماهن -

 ريزی يا مديريت اجرايی

 نظام پیشنهادهاتهیه گزارش ماهیانه عملکرد  -
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 .تهیه پوستر برای پیشنهادهای ويژه و نصب در تابلوهای اعالنات  -

 رسانی مطلوبعهای مربوطه و اطالبه روز نگه داشتن بانک اطالعاتی مربوط به سوابق پیشنهادات جهت تهیه آمار و گزارش -

 ریزیکمیته برنامه -4-2

 زير تعريف و ارجاع می گردد: دستور کار کمیته برنامه ريزی توسط يکی از روش های

 مستقیم از هیات اجرايی  .1

 (از طريق مدير اجرايیدبیر کل ) .2

 کارگروه پیشنهادات .3

 اعضای کمیته برنامه ريزی  اتپیشنهاد .4

 انجام وظايف ذيل را به عهده دارد:در کارگروه بررسی پیشنهادات ريزی کمیته برنامه

 بررسی پیشنهادات -

 امتیازدهی به پیشنهادات -

 هاپیشنهادهای نیازمند کارشناسی به واحدهای مربوطه و پیگیری از آن ارجاع -

 تايید يا رد پیشنهادات به همراه ارائه داليل -

 پیشنهاد مسئول اجرا و زمان اجرای پیشنهادات پذيرفته شده -

 هاتعیین پاداش برای پیشنهاددهنده -

 ارسال پیشنهادات تائید يا پذيرفته شده به دبیر کل -

 دبیر کل -4-3

هیئت اجرائی يا  بررسی پیشنهادات تائید شده توسط کمیته برنامه ريزی و اصالح احتمالی آن، ارسال آن برای تصويب -

 ارسال مستقیم آن به مدير اجرائی برای اجرا و يا عدم تائید و عودت به کمیته و يا به بايگانی.

 نظارت و پیگیری بر اجرای پیشنهادات مصوب -

 ی مصوبالتحصیالن وايجاد شرايط اجرای پیشنهادهاا با ساير ارکان انجمن فارغايجاد ارتباط مستمر و پوي -

 ارائه گزارش از چگونگی پیشرفت پیشنهادات مصوب به هیئت اجرائی -
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 هیأت اجرایی -4-4

 هیأت اجرايی وظايف ذيل را بر عهده دارد: 

  بررسی، اصالح احتمالی، تصويب و يا رد پیشنهادات رسیده از سوی دبیر کل -

ال انجمن ها، بودجه و هدف گذاری کمی سالیانه مرتبط با پیشنهادات مصوب که خارج از بودجه مصوب س ارسال سیاست -

 .و نیز خارج از اختیارات هیات اجرائی است به هیات امنا جهت تصمیم گیری

 روش اجرایی نظام پیشنهادات -5

 فرم ارائه پیشنهادات -5-1

رسد. اين فرم ان می( نوشته شده و به تأيید پیشنهاد دهنده/ پیشنهاد دهندگ1کلیه پیشنهادات بر روی فرم ارائه پیشنهاد )پیوست 

 باشد. التحصیالن در دسترس میسايت انجمن فارغاز طريق وب

 شود.در هر فرم، فقط يک پیشنهاد نوشته می -

یشنهاد و مشخصات فرم شامل مشخصات فرد يا گروه پیشنهاد دهنده، موضوع پیشنهاد، شرح پیشنهاد، مزايا و منافع پ -

 باشد. واحدهای مرتبط با پیشنهاد می

 ها به صورت کامل تکمیل و ارسال گردد.شوند که فرم آنپیشنهادهايی بررسی می -

 پذير است. های اجتماعی و يا به شکل حضوری امکانارسال و ارائه فرم از طريق وب سايت، ايمیل، شبکه -

 چگونگی بررسی اولیه پیشنهادات -5-2

کراری بودن پیشنهاد روز کاری بايد مراتب تکمیل، ناقص و يا ت 7کارگروه نظام پیشنهادات، پیشنهاد را دريافت کرده و حداکثر طی 

ل و نیازمند تکمیل را وه يکی از سه گزينه غیر قابل قبول، قابل قبورا بررسی و نتیجه را به پیشنهاد دهنده اطالع دهد. اين کارگر

 های غیرقابل قبول عبارتند از:نمايد. برخی از گزينهبرای نتیجه بررسی انتخاب می

 پیشنهاد تکراری -

 التحصیالن نیست.های انجمن فارغپیگیری و اجرای پیشنهاد در راستای سیاست -

 دارد.اجرای پیشنهاد مغايرت قانونی  -

 پیشنهاد قبال اجرا شده و يا در برنامه کاری قرار دارد.  -

 پذير نیست.اجرای پیشنهاد امکان -
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 اجرای پیشنهاد از نظر تحلیل هزينه فايده به نفع انجمن نیست. -

تواند فرم اشد، میچنانچه پیشنهاد دهنده پس از مشاهده نتیجه بررسی پیشنهاد خود، نسبت به نتیجه اعالم شده نارضايتی داشته ب

ی به کارگروه نظام روز پس از دريافت نتیجه ارزياب 10( را با ذکر داليل تکمیل و حداکثر 2درخواست تجديد نظر پیشنهاد )پیوست 

تواند با ارائه دلیل دراين صورت کارگروه به بررسی مجدد پیشنهاد براساس توضیحات جديد پرداخته و می پیشنهادات ارسال نمايد.

 نتیجه قبلی را تغییر و يا ابقاء نمايد. 

عادی قابل انجام باشد( و  بعد از تأيید اولیه، کارگروه نظام پیشنهادات، پیشنهاد را به دبیر کل )در صورتی که پیشنهاد از طريق روال

 دهد. ريزی )درصورت نیاز به بررسی بیشتر( ارجاع میکمیته برنامه

 ریزیبررسی پیشنهادات توسط کمیته برنامه -5-3

نمايد. در طی مراحل هفته، پیشنهادات را از نظر فنی، علمی، اقتصادی، قابلیت اعمال و ... بررسی می 2ريزی در طول کمیته برنامه

به پیشنهاددهندگان،  بررسی، اين کمیته با کارگروه نظام پیشنهادات در تعامل بوده و نتايج بررسی را به اين کارگروه جهت انتقال

 نمايد. اعالم می

هفته به  2ول هفته جهت بررسی پیشنهاد نیاز داشته باشد، مراتب را در ط 2زی به زمانی بیش از ريدرصورتی که کمیته برنامه

 کارگروه نظام پیشنهادات اطالع و زمان مورد نیاز خود را اعالم می کند. 

گردد. همچنین می یامتیازبند 1ريزی قابل قبول و قابل اجرا اعالم شود، پیشنهاد توسط جدول چنانچه پیشنهاد توسط کمیته برنامه

 گردد. بندی آن توسط اين کمیته پیشنهاد میمسئول اجرا و زمان

 دهد. ريزی گزارش کامل اقدامات خود را به دبیر کل ارائه میکمیته برنامه
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 تعیین امتیاز پیشنهاد -1جدول 

 حداکثر امتیاز توضیحات عوامل ارزشیابی رديف

 چگونگی تهیه و ارائه پیشنهاد 1
 تهیه مستندات کافی و ارائه توضیحات به صورت منطقی و

 سیستماتیک
10 

 20 درست بودن، کامل بودن و عملی بودن راهکار ارائه شده قابلیت اجرای پیشنهاد 2

 گروهی بودن پیشنهاد 3

گروهی حالتی است که پیشنهاد دهندگان بیش از يک نفر 

شغل هستند و ترکیب موضوع پیشنهاد متناسب با ترکیب 

 ها است.آن

5 

4 

ارتباط پیشنهاد با مشکالت 

اعالم شده )فراخوان 

 پیشنهاد(

الم بهتر است پیشنهاد در ارتباط با فراخوان و مشکالت اع

 شده باشد.
8 

5 
ارتباط پیشنهاد با کار 

 پیشنهاد دهنده

بهتر است پیشنهاد در ارتباط مستقیم با کار و شغل 

 پیشنهاد دهنده باشد.
7 

6 
بینی میزان تأثیر پیش

 پیشنهاد
 میزان کاهش هزينه، افزايش سود يا بهبود ايجاد شده

 5تأثیر کم: 

 25تأثیر متوسط: 

 50تأثیر زياد: 

 100 جمع امتیازات

 

 

 بررسی پیشنهادات توسط  دبیر کل -5-4

ررسی و انجام اصالحات برا دريافت کرده پس از  برنامه ريزیدبیر کل پیشنهادات دريافت شده از کارگروه نظام پیشنهادات و يا کمیته 

 تصويب هیات اجرائی نیاز به ی کهو در صورت ارسال می نمايد مدير اجرائی جهت اجرا رایرا ب احتمالی، در صورت قابل اجرا بودن آن

ودت میدهد و با عخارج و  را از دستور کار و يا آن ارجاع می نمايدرا جهت تصويب به هیأت اجرايی  بندی آن، پس از اولويتباشد

نمايد. ب را فراهم میالتحصیالن، شرايط اجرای پیشنهادهای قابل قبول و مصوايجاد ارتباط مستمر و پويا با ساير ارکان انجمن فارغ

 همچنین پیگیری و نظارت بر اجرای پیشنهادات مصوب بر عهده دبیر کل است.
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 . فرم ارائه پیشنهاد1پیوست 

 
 

 فرم

 پیشنهادارائه 

 تاريخ ارائه پیشنهاد:

 کد:

 

 . مشخصات فرد يا گروه پیشنهاد دهنده:1

 رديف
نام و نام 

 خانوادگی

میزان 

 تحصیالت
 رشته تحصیلی

دانشگاه محل 

 تحصیل

نوع ارتباط با 

 دانشگاه شريف
 اطالعات تماس

       

       

 
 

 . عنوان پیشنهاد:2

.......................................................................................................................................................... 
 پیشنهاد: تاريخ. 3

.......................................................................................................................................................... 
. شرح پیشنهاد: 4

.......................................................................................................................................................... 
 
 

 یت موجود و علل پیدايش مشکل:. شرح وضع5

 
 
 
 
 

 . شرح پیشنهاد بهبود وضعیت:6
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 . منافع حاصل از پیشنهاد:7

 ☐های )بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی، دانشجويی و ...( افزايش کیفیت و کمیت خدمات در زمینه -7-1

 ☐التحصیالن بهبود امور رفاهی فارغ -3-7 ها جويی وکاهش هزينهصرفه -7-2

بهبود بخشیدن به عملیات و خدمات ارائه شده به  -7-4

 ☐التحصیالن فارغ

 ☐اصالح فرآيندها  -7-5

  ☐ساير  -7-6

 . امکانات مورد نیاز:8

 
 
 
 

 بندی پیشنهادی: . مراحل اجرای پیشنهاد و زمان9

 
 
 
 

 پیشنهاد:. مزايا و منافع ناشی از اجرای 10

 
 
 
 

 .  برآورد تقريبی مالی اجرای پیشنهاد: 11
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 57:فرم شماره 

 Al-ANPBP-01 :شماره سند 

  24/06/1398:تاريخ سند

 

 . فرم درخواست تجدید نظر پیشنهاد2پیوست 

 
 

 فرم 

 درخواست تجديد نظر پیشنهاد

 تاريخ:

            کد:

 
 . مشخصات فرد يا گروه پیشنهاد دهنده:1

 رديف
نام و نام 

 خانوادگی

میزان 

 تحصیالت
 رشته تحصیلی

محل دانشگاه 

 تحصیل

نوع ارتباط با 

 دانشگاه شريف
 اطالعات تماس

       

       

 
 

 . عنوان پیشنهاد: 2

.......................................................................................................................................................... 
پیشنهاد:  تاريخ. 3

.......................................................................................................................................................... 
. شرح پیشنهاد: 4

.......................................................................................................................................................... 
 
 

 دهی اولیه:. تاريخ پاسخ6 . تاريخ ارائه پیشنهاد:5

 . داليل درخواست تجديد نظر:7
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 57:فرم شماره 

 Al-ANPBP-01 :شماره سند 

  24/06/1398:تاريخ سند

 . فرم اعالم نتایج بررسی پیشنهاد3پیوست 

 
 

 فرم 

 نتايج بررسی پیشنهاد

 تاريخ:

            کد:

. عنوان پیشنهاد: 1

.......................................................................................................................................................... 
. شرح پیشنهاد: 2

.......................................................................................................................................................... 
 . تاريخ ارائه پیشنهاد:3

.......................................................................................................................................................... 
 

 حداکثر امتیاز توضیحات عوامل ارزشیابی
امتیاز اخذ 

 گرديده

چگونگی تهیه و ارائه 

 پیشنهاد

کافی و ارائه توضیحات به صورت تهیه مستندات 

 منطقی و سیستماتیک
10  

 قابلیت اجرای پیشنهاد
درست بودن، کامل بودن و عملی بودن راهکار ارائه 

 شده
20  

 گروهی بودن پیشنهاد

گروهی حالتی است که پیشنهاد دهندگان بیش از يک 

نفر هستند و ترکیب موضوع پیشنهاد متناسب با 

 ها است.ترکیب شغل آن

5  

ارتباط پیشنهاد با مشکالت 

اعالم شده )فراخوان 

 پیشنهاد(

 بهتر است پیشنهاد در ارتباط با فراخوان و مشکالت

 اعالم شده باشد.
8  

ارتباط پیشنهاد با کار 

 پیشنهاد دهنده

 بهتر است پیشنهاد در ارتباط مستقیم با کار و شغل

 پیشنهاد دهنده باشد.
7  

بینی میزان تأثیر پیش

 پیشنهاد
 همیزان کاهش هزينه، افزايش سود يا بهبود ايجاد شد

 5تأثیر کم: 

 25تأثیر متوسط: 

 50تأثیر زياد: 

 

  مجموع امتیازات )از صد امتیاز(

 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

 57:فرم شماره 

 Al-ANPBP-01 :شماره سند 

  24/06/1398:تاريخ سند
 

 نتیجه بررسی:

 
 
 

 
 زير به تصويب رسید:ه شرح ريزی مطرح و میزان امتیاز و پاداش بپیشنهاد فوق در جلسه مورخ ......................... کمیته برنامه

 

 امتیاز:

 
 

 پاداش:

ر نشريه سازمان، ها، اعمال تشويق های کتبی يا درج د ها عبارتند از:  تقدير در مجامع عمومی و گرد همائی*** برخی از پاداش

بت، اعزام سفرهای داخلی نوپیش بینی امتیاز ارتقا يا تمديد پايه )برای اساتید در حال خدمت(، برخورداری از امکانات رفاهی خارج از 

 و خارجی، ايجاد فرصت های مطالعاتی و آموزشی، هديه به خانواده و ....
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 57:فرم شماره 

 Al-ANPBP-01 :شماره سند 

  24/06/1398:تاريخ سند

 . فرم عدم تأيید پیشنهاد4پیوست 

 
 
 

 فرم

 عدم تأيید پیشنهاد

 تاريخ:

 کد:

 

 جناب آقای/ سرکار خانم .................................

 
رساند، پیشنهاد رسال فرموديد؛ به اطالع می.......... ابا سالم، با تشکر از پیشنهادی که در مورد موضوع .....................................................

 شود. تیجه بدين شرح اعالم میو ن ريزی مورخه ........................................... مورد بررسی قرار گرفتفوق در جلسه کمیته برنامه

 
 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
...................................................................................... 

 
 

 باشیم.لذا پیشنهاد شما به داليل فوق مورد قبول واقع نشد. در انتظار دريافت پیشنهادات جديد از جنابعالی می

 داريد، مراتب را کتبا به دبیرخانه پیشنهادها منعکس فرمائید. چنانچه نسبت به داليل فوق نظراتی

 
                                                                                                                   

 
 بیر کارگروه نظام پیشنهادهاد                                                                                                                          

 امضاء                                                                          
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 57:فرم شماره 

 Al-ANPBP-01 :شماره سند 

  24/06/1398:تاريخ سند

 پیشنهاد. فرم تصويب 5پیوست 

 
 
 

 فرم

 تصويب پیشنهاد

 تاريخ:

 کد:

 

 جناب آقای/ سرکار خانم .................................

 
پیشنهاد رسانیم که اطالع می ......... به........................با سالم و تشکر از توجه و زحمات شما در رابطه با پیشنهاد ............................................

 ريزی مورد تصويب قرار گرفته است.مزبور در کمیته برنامه

 
 با عرض تبريک، منتظر پیشنهادات بعدی شما هستیم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 بیر کارگروه نظام پیشنهادهاد                                                                                                     

 امضاء                                                                          

 
 
 
 
 
 


