به نام خدا

آیین نامه نظام پیشنهادات انجمن آموزش مهندسی ایران
ماده  -1مقدمه
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي اعضاي انجمن به عنوان يك ابزار اجرايي مديريت مشاركتي ،نظام همكاري فكري و علمي كليه
اعضاي انجمن است .در اين نظام ،كليه افراد عضو و غيرعضو انجمن درباره روشهاي حل مسائل و ارتقاء كيفيت آموزش ،فعاالنه
ميانديشند و حاصل آن را در قالب طرح ها و پيشنهادها به انجمن ارائه ميكنند .نظام پيشنهادها بر اساس بند  2-1-1برنامه
راهبردي انجمن ،راهكاري است كه از طريق آن مي توان به يافتههاي ذهني و انديشهاي سرمايه انساني در حل مسائل و ايجاد
سواالت جديد و راه حل هاي بهينه ،در راستاي فرهنگ تغيير و بهسازي مستمر انجمن دست يافت .در نظام پيشنهادها ،شرايطي
فراهم مي شود تا افراد دغدغهمند از طريق تفكر ،مطالعه ،بارش فكري و هم افزايي ،در نقش اعضايي موثر و عناصري مولد به انجمن
در راستاي رسيدن به اهدافش ياري رسانند.
ارائه پیشنهاد به دبیرخانه انجمن
ارسال پیشنهاد به کمیته ارتباطات و انتشارات
بررسی اولیه پیشنهاد

بررسی تکمیلی با مشورت با کمیته هاي زیربط
قبول یا رد پیشنهاد و تعیین امتیاز
ارائه گزارش به هیأت مدیره انجمن

ماده  -2تعاریف
 -1-2پيشنهاد
هرررر نرررو نظرررر ،فكرررر ،ايرررده ،راهبررررد يرررا راهكررراري كررره بتوانرررد ودرررعيت موجرررود را آسررران ترررر،
سريعتر ،صحيحتر ،ارزانتر ،ايمنتر و مطلوبتر كند.
 -2-2نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها عبارت از سامانهاي است كه با ايجاد فضاي مناسب و شرايط الزم ،امكان
مشاركت و همكاري تمامي افراد دغدغهمند حوزه آموزش مهندسي را در روند تصميم سازي ،تصميم گيري ،طرح
چالش ها و حل مسائل و مشكالت اهداف انجمن آموزش مهندسي ايران فراهم ميسازد و زمينههاي الزم را جهت
پذيرش ايده ها ،بررسي پيشنهادها و بهره گيري مناسب از ابتكارات ،خالقيتها و توان علمي ،فني و تخصصي
اعضاي انجمن ،همچنين ،اصالح و بهبود فعاليت هاي انجمن بوجود مي آورد.
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ماده -3اهداف و مأموریت ها
-1-3


فراهم آوردن فضاي سالم و مناسب براي:
بهره گيري از فكر ،انديشه و توان علمي و تجربه عملي اعضاي انجمن آموزش مهندسي ايران به هدف افزايش
كيفيت آموزش مهندسي



حركت در جهت هدف گذاريهاي بلند مدت ،تعريف يا اصالح آيين نامه هاي مقتضي و اجراي آيين نامه هاي
موجود براي ايجاد چابكي و شفافيت در حصول اهداف انجمن



استفاده از تجربه پيشكسوتان و نظرات اعضاي جوان انجمن در پيشبرد اهداف انجمن




استفاده موثر و بهينه از فن آوري اطالعات و به كارگيري موثر فرايندهاي مكانيزه جهت انجام فعاليتها و
پيگيري آنها در زمان معين
ارتقاء كيفيت وب سايت و اطال رسانيهاي آنالين

 ارتقاء رتبه انجمن در رده بندي هاي وزارت عتف
 -2-3ايجاد زمينه هاي مناسب جهت مشاركت اعضاي انجمن در تصميم سازي ،تصميم گيري ،اصالح و ارتقاء كيفيت
آموزش مهندسي
 -3-3تالش در جهت تقويت احساس مسئوليت در ميان اعضاي انجمن و ايجاد انگيزه در بكارگيري نيروي تجزيه و
تحليل ،ابدا و ابتكار آنها
ماده -4وظایف کمیته ارتباطات و انتشارات در پذیرش و بررسی پیشنهادها
-1-4
-2-4
-3-4
-4-4
-5-4
-6-4
-7-4

طراحي ،تدوين و تصويب دستورالعمل اجرايي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و اقدام در جهت تغيير و يا
اصالح در آن در موارد الزم
تعيين كارشناسان و مشاوران گروههاي كارشناسي براي بررسي علمي ،فني و اجرايي پيشنهادها
تدوين برنامه هاي مربوط به آموزش و يا اطال رساني نتايج
سازماندهي فرايند نحوه دريافت ،ثبت ،بررسي و پذيرش يا رد پيشنهادها و اعالم پاسخ به پيشنهاددهندگان
تصويب پيشنهادهاي پذيرفته شده و ارسال گزارش مربوطه به هيأت مديره انجمن جهت صدور گواهي و
اطال رساني
پيش بيني سازوكارهاي مناسب براي تقدير از پيشنهاددهنده
تدبير تمهيدات الزم جهت اجرايي شدن پيشنهادهاي پذيرفته شده

ماده  -5نحوه ارائه پیشنهاد
-1-5

-2-5

كليه اعضاي انجمن مي توانند در چهارچوب دستورالعمل اجرايي مصوب ،پيشنهادهاي خود را بصورت انفرادي و
يا گروهي در فرم مخصوص ارائه پيشنهاد ،تنظيم و از طريق سامانه الكترونيكي سايت و يا از طريق پست
الكترونيك به دبيرخانه انجمن ارسال نمايند.
پيشنهادهاي واصله از طرف اعضاي غيرعضو انجمن نيز درچارچوب اين دستورالعمل مورد قبول قرارخواهد گرفت.

ماده  -6مراحل اجرایی نظام پیشنهادها
-1-6
-2-6
-3-6
-4-6

اطال رساني در خصوص نحوه اجراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها به اعضاي انجمن،
طراحي و توزيع فرم هاي مخصوص ارائه پيشنهادها،
تدوين پيشنهادها بصورت شفاف و مستدل توسط پيشنهاددهنده در فرم مربوطه،
ارسال و يا تحويل فرم پيشنهاد به شوراي شاخه و بررسي پيشنهادها،
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 -5-6بررسي مقدماتي پيشنهاد (بدون ورود در ماهيت) توسط كميته ارتباطات و انتشارات،
 -6-6اخذ نظر گروه كارشناسان از نظر علمي ،فني و قابليت اعمال،
 -7-6طرح نهايي پيشنهاد دركميته ارتباطات و انتشارات و بررسي رد ياتصويب پيشنهادها،
 -8-6اعالم مراتب قبول يا رد پيشنهاد به پيشنهاد دهنده با ارائه داليل علمي و فني،
 -9-6تعيين و تصويب ميزان امتياز پيشنهاددهنده توسط كميته بر اساس جدول امتيازات،
 -11-6ارسال گزارش نهايي تصويب پيشنهاد و برگه مربوط به امتياز به رئيس انجمن جهت صدور گواهي
پيشنهاد دهنده،
 -11-6انعكاس فعاليت هاي مربوط به نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در خبرنامه و سايت انجمن،
 -12-6جمع آوري و حفظ سوابق مربوط به پيشنهادها توسط دبيرخانه انجمن.
ماده - 7نحوه پذیرش و بررسی پیشنهادها
پذيرش پيشنهاد ترجيحاً بصورت ثبت اينترنتي از طريق سامانه جامع نظام پيشنهادهاي سايت انجمن و در صورت عدم
امكان ،ارسال فرم از طريق پست الكترونيك به عمل خواهد آمد.
ماده  -8شیوه امتیازبندي و تقدیر
امتياز هر پيشنهاد بعد از انجام مراحل پذيرش ،بررسي و تصويب كميته ارتباطات و انتشارات و بررسي پيشنهادها براساس
شاخص ها و پارامترهاي مربوطه و مراتب مندرج در ذيل ،محاسبه و براي صدور گواهي تقدير به هيأت مديره انجمن
ارسال خواهد شد.
شاخصهاي ارزیابی و دامنه امتیازات
ردیف

شاخص

امتیاز

1

پيشنهادهاي نو و ابتكاري در زمينه اهداف و مأموريت هاي انجمن

511

2

ارتقاء سطح كارايي و كيفيت خدمات انجمن (بهبود روشها)

411

3

صرفه جويي اقتصادي در هزينه ها و يا كسب درآمد از خدمات انجمن

351

4

تسريع در امور و كاهش بوروكراسي و چابكي در روند انجام فعاليت هاي انجمن

351

5

جلب حمايت و مشاركت اعضاي انجمن

311

6

افزايش تعداد اعضاي انجمن

251

7

پيشگيري از دوباره كاريها و كارهاي موازي

251

8

پيشنهاد اصالح و تغيير در مقررات ،آئين نامه و شيوه نامه هاي انجمن

211

اين آيين نامه با  8ماده ،در جلسه مورخ  99/4/7كميته ارتباطات و انتشارات انجمن تأييد و در جلسه مورخ  99/4/16هيأت
مديره انجمن تصويب شد.
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