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 طرح استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاههاي دولتي: عنوان مصوبه 

 
 بر آنها مستلزم ذكر نام استها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي  و دستگاههايي كه شمول قانون  وزارتخانه

 
مصوبه  ٤، با توجه به بند ١٠/١٢/١٣٧٩شوراي عالي اداري در هشتادوهشتمين  جلسه مورخ 

شورا و در نظر گرفتن نتايج حاصل از ارزشيابي اجراي  ٧/٦/١٣٧٧مورخ  ٨٧٨٤/١٢/١شماره 
ريزي  و برنامهبنا به پيشنهاد سازمان مديريت » ها نظام پذيرش و بررسي پيشنهاد« آزمايشي 

 :كشور تصويب نمود
استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها به عنوان اولين مرحله در استقرار مديريت  ـ١

شود و كليه دستگاههاي اجرايي كه شرايط الزم براي استقرار ساير نظامهاي  مشاركتي تلقي مي
رت مشاركت كاركنان در باال توانند با توجه به اهميت و ضرو مديريت مشاركتي را داشته باشند مي

بردن كارآيي و اثر بخشي دستگاههاي اجرايي و افزايش رضايت و توان كاري آنان، نسبت به 
ريزي  كشور  سازمان مديريت و برنامه. شروع استقرار روشها و سازوكارهاي مربوطه اقدام نمايند

تلف مديريت مشاركتي موظف است زمينه آشنائي مديران دستگاههاي اجرايي را با نظامهاي مخ
 .فراهم نموده و پشتيباني كارشناسي الزم  را  از استقرار اين نظامها به عمل آورد

نظام پذيرش « ريزي كشور موظف است نسبت به استقرار تدريجي  سازمان مديريت و برنامه ـ٢
 .اقدام نمايد ١٣٨٢در دستگاههاي اجرايي تا پايان  سال » و بررسي پيشنهادها

ها و  ماه، آئين نامه ريزي كشور مكلف است ظرف شش ن مديريت و برنامهسازما ـ٣
هاي مورد نياز استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و ساير نظامهاي مديريت  دستورالعمل

مشاركتي را تدوين و ابالغ نمايد و سازوكارهاي مناسب را براي نهادينه كردن مديريت مشاركتي 
 .بيني كند شدر دستگاههاي اجرايي پي

دستگاههاي اجرايي در سطوح مركز، استان و شهرستان موظفند  مطابق برنامه ابالغي از  ـ٤
هاي موضوع اين مصوبه،  ها و دستور العمل نامه ريزي كشور و آئين سوي سازمان مديريت و برنامه

شوراهاي  اختيار تصميم گيري. نسبت به ايجاد  شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها اقدام نمايند
باشد و در صورتي كه  پذيرش و بررسي پيشنهادها در حدود وظايف واحدهاي سازماني مربوط مي

گيري به شوراي سطح باالتر  پيشنهادهايي خارج از وظايف سازماني آنها مطرح شود جهت تصميم
 .ارجاع خواهند كرد

ين كاركنان و يا اعضاي شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها بايد به صورت انتخابي از ب ـ٥
دستور العمل نحوه تشكيل شورا توسط . تركيبي از نمايندگان مديريت و كاركنان انتخابي باشند

 .ريزي كشور ابالغ خواهد شد سازمان مديريت و برنامه
كليه دستگاههاي اجرايي موظفند در طراحي و استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و  ـ٦

. كتي از همكاري مشاوران تاييد صالحيت شده استفاده نمايندديگر نظامهاي مديريت مشار
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ضوابط فعاليت اين مشاوران و شرايط و نحوه تاييد  صالحيت آنها توسط مركز آموزش مديريت 
 .ريزي كشور ابالغ خواهد شد دولتي تهيه و توسط رئيس سازمان مديريت و برنامه

بيني الزم براي آموزش مشاوران استقرار  مركز آموزش مديريت دولتي موظف است پيش تبصره ـ
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و ساير نظامهاي مديريت مشاركتي را به عمل آورده و 

 .هاي آموزشي الزم را براي اين مشاوران برگزار نمايد دروه
ئين نامه استقرار نظام پذيرش و شوراهاي پذيرش و بررسي پيشنهادها نسبت به تهيه آ ـ٧

 :بررسي  پيشنهادها در دستگاه متبوع خود با توجه به موارد زير اقدام خواهند كرد
 ـ تبيين ضرورت و اهميت مشاركت و نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها١
 ـ تبيين فلسفه مشاركت در سازگاري با ماهيت وظايف سازماني٢
 ـ اهداف استقرار مديريت مشاركتي٣
ـ تاكيد بر رعايت گامهاي اجرايي نظام پيشنهادها مبتني بر حفظ سطح مناسبي از آموزش و ٤

گيري، تخصيص منابع كافي براي اجراي  ارتباط، ترغيب كاركنان به ايفاي نقش موثر در تصميم
موثر نظام، ارزيابي و بهبود مستمر نظام و استقرار نظام گردش اطالعات متناسب با نيازهاي نظام 

 نهادها پيش
اي كه دربرگيرنده وظايف اعضاي شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها  ـ ساختار مشاركت بگونه٥

 .و ارتباط بين آنها باشد
 ـ روش ارائه پيشنهادها به همراه فرمهاي الزم و چگونگي دسترسي افراد به اطالعات٦
 ـ روش ارزيابي پيشنهادها و ضوابط ارزيابي٧
 اجراي نهايي و آزمايشي اجراي مراحل بيني بر پيش ا تاكيدب پيشنهادها ـ روش اجراي٨
 ـ روش ارزشيابي نظام پذيرش  و پيشنهادها براي بهبود مستمر نظام٩
 ـ پيش بيني نحوه حمايت مديران دستگاهها از مديريت مشاركتي١٠
ريزي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه ضوابط پرداخت  سازمان مديريت و برنامه ـ٨

نقدي و غيرنقدي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها را تهيه و به تصويب مراجع ذيربط پاداشهاي 
 .برساند

ريزي كشور موظف است در اجراي تكاليف مندرج در قانون برنامه  سازمان مديريت و برنامهـ ٩
سوم توسعه و به منظور حمايت از فعاليت بخش غيردولتي در زمينه توسعه نظامهاي مديريت 

مصوبه ) ٥(مايت و پشتيباني الزم را از انجمن توسعه مديريت ايران كه به موجب بند مشاركتي، ح
ايجاد گرديده است در زمينه توسعه فرهنگ مديريت  ٧/٦/١٣٧٧مورخ  ٨٧٨٤/١٢/١شماره 

مشاركتي، آموزش نظامهاي مديريت مشاركتي و مشاوره به سازمانهاي دولتي به عمل آورده و 
 .ام اين فعاليتها در اختيار انجمن مزبور قرار دهدكمكهاي الزم را براي انج

و  ها و تشكل هاي غيردولتي در اين زمينه، حمايتها در صورت ايجاد و فعاليت ساير انجمن تبصره ـ
 .آنها نيز معمول خواهد گرديد توسعه فعاليت الزم براي مساعدتهاي

صوبه است و ريزي كشور مسئول اجراي اين م رئيس سازمان مديريت وبرنامه ـ١٠
  .عالي اداري ارائه خواهد نمود شوراي هر سال به آن را در پايان پيشرفت اجراي گزارش
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 محمدرضا عارف      
 معاون رئيس جمهور و دبيرشوراي عالي اداري
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