زارر جاا كا رزز
ازماا تحقيارتآموزش وي كا رزز

خمین (ره)

مرکز آموزش عالی امام ی

باسمه تعالی
(رٌ)

اطالعیٍ دبیزخاوٍ وظام پیشىُادات مزکش آمًسش عالی امام خمیىی

زض اجطای ترطٌاهِ ضواضُ  35012/200هَضخ  94/7/15هؼاٍى هحتطم ٍظیط ٍ ضیاست هحتطم ساظهاى تحمیمات ،آهَظش ٍ
تطٍیج کطاٍضظی هثٌی تط اتالؽ آئیي ًاهِ ًظام پیطٌْازات ،تِ اعالع هیطساًس کِ ّوکاضاى هحتطم هیتَاًٌس پیطٌْازّای ساظًسُ
ذَز ضا زض لالة فطم ضویوِ ٍ تِ عطق ظیط زض اذتیاض زتیطذاًِ ًظام پصیطش ٍ تطضسی پیطٌْازات زض هؼاًٍت پػٍّطی ٍ
کاضآفطیٌی لطاضزٌّس:
 -1آزضؼ الکتطًٍیکی زتیطذاًِ زض پطتال هطکع هی تاضس
 -2اظ عطیك اتَهاسیَى ازاضی ٍاحس ساظهاًی هحل اضتغال
 -3هطاجؼِ حضَضی تِ زتیطذاًِ ًظام پصیطش ٍ تطضؼ پیطٌْازات
کلیاتی اس آئیه وامٍ وظام پیشىُادات
الف -يیژگی َای یک پیشىُاد قابل بزرسی
-

زاضتي هعیت ًسثی (ًسثت تِ ضٍضْای جاضی)

-

کاهل تَزى پیطٌْاز

-

لاتلیت اجطا

-

زاضتي اتتکاض ،ذاللیت ٍ ًَآٍضی

-

زاضتي زٍضُ ظهاًی هطرص تطای اجطا ٍ اضظیاتی

-

صطفِ جَیی زض ّعیٌِ ّای هطکع

-

کاّص ظهاى ٍ افعایص سطػت اًجام ذسهات

-

اتساع ضٍش جسیس زض اًجام هاهَضیتْای هطکع

-

اصالح فطآیٌسّا ٍ ضٍش ّای اًجام فؼالیتْا

-

اصالح لَاًیي ٍ همطضات سغَح هرتلف هطکع

-

تَجِ تِ هراعة هساضی ٍ تکطین اضتاب ضجَع ٍ افعایص ضضایت هٌسی

-

اضتما سغح کیفی ذسهات ٍ تْطَّضی زض فؼالیتْا

-

تْثَز اهَض ضفاّی ٍ افعایص ضضایت ٍ اًگیعُ کاضکٌاى

-

تکاضگیطی فٌاٍضی ّای ًَیي زض اجطای ٍظایف ٍ هاهَضیتْای هطکع

-

هطتثظ تَزى تا حَظُ ٍظایف ٍ هاهَضیتْا ضاهل :آهَظش تْطّثطزاضاى،آهَظش کاضکٌاى ،آهَظش کطاٍضظاى آیٌسُ ٍ

ظیست تَم کاضآفطیٌی

ب -مشایای واشی اس ارائٍ پیشىُادات قابل پذیزش ي مًرد تائیذ کمیتٍ َای تخصصی
تسیْی است تاستٌاز هازُ  14آئیي ًاهِ تِ پیطٌْازّایی کِ هَضز تائیس ًْایی کویتِ لطاض هیگیطًس ،پازاش هازی ٍ هؼٌَی تؼلك
هیگیطز.
ج -محًرَای ايلًیت دار بزای ارائٍ پیشىُاد
 اًضثاط ازاضی اًضثاط هالی تجاضی ساظی ضیَُ ّای زضآهس ظایی ًَساظی ٍ تحَل ازاضی اًتمال یافتْْا ّوکاضی ترص زٍلتی تا ترص ذصَصی کاضآفطیٌی استاضتاپْای کطاٍضظی تَضّای آهَظضی ،تطٍیجی ٍ پػٍّطی آهَظش کاضکٌاى آهَظش تْطّثطزاضاى آهَظش کطاٍضظاى آیٌسُ تْطّگیطی تْیٌِ اظ ظیطساذتْای هطکع تکطین حمَق کاضکٌاى اهَض ػمیستی ٍ فطٌّگی ضٍضْا ٍ ضیَُ ّای ًظاضت  ،اضظیاتی ٍ اضظضیاتی تْثَز ،اصالح ٍ تْیٌِ ساظی زض ظهیٌْْای :هصطف اًطغی ٍ هٌاتغ (آتی)  ،فطآیٌسّای کاضی  ،ساذتاض ساظهاًی  ،ضٍضْاٍ ضٍیْْای اًجام کاض ً ،ظام اجطایی (فٌی) هطکع ً ،ظام آهاض ٍ اعالػات هطکع  ،سیستن ّا ،ضًٍسّا هسلْای تصوین -
گیطیٍ ،ضؼیت ٍ اهکاًات ضفاّی هطکع  ،اضظضیاتی کاضکٌاى  ،حفظ ٍ ایجاز اًگیعُ کاضکٌاى و هکاتثات ٍ تؼاهالت
ازاضی

دبیزخاوٍ وظام پیشىُادات
تیز ماٌ 1398

خمین (ره)

زارر جاا كا رزز

مرکز آموزش عالی امام ی

ازماا تحقيارتآموزش وي كا رزز

فزم شمارٌ یک

ای پیشىُاد»
«کار بزگ ار ٌ
صفحٍ یک اس دي

ضواضُ پیطٌْاز:

تاضید:

(ایي لسوت تَسظ زتیطذاًِ ًظام پیطٌْازّا تکویل هی ضَز)

 -1ػٌَاى پیطٌْاز:
ٍ -2ضغ هَجَز ( :زض ایي لسوت ٍضؼیت فؼلی تططیح هی گطزز .تِ ػثاضت زیگط هکاى زضج ایطازات ٍ اضکاالتی کِ پیطٌْاز هَجة ضفغ آًْا
هی ضَز).

ٍ -3ضغ پیطٌْازی  ( :زض ایي لسوت تغییطات هَضز ًظط تِ صَضت ٍاضح  ،ضفاف تا شکط زلیك ٍ کاهل جعئیات تیاى هی گطزز)

 -4هعایای ٍضغ پیطٌْازی ( :تا تاکیس تط صطفِ جَئی ّعیٌِ ّا)

 -5تطآٍضز ّعیٌِ اجطای پیطٌْاز:
ًَ -6ع پیطٌْاز  :ایجازی  اصالحی 

ضیال
پیطگیطاًِ 

زارر جاا كا رزز

خمین (ره)

مرکز آموزش عالی امام ی

ازماا تحقيارتآموزش وي كا رزز

ی پیشىُاد»
«کار بزگ ارا ٌ
صفحٍ دي اس دي

 -8آیا هایل تِ ّوکاضی زض اجطای پیطٌْاز ذَز ّستیس ؟ تلی  ذیط 
 – 9هطرصات پیطٌْاز زٌّسُ(گاى):
تَجِ  :پیطٌْازّای گطٍّی زاضای الَیت ّستٌس.
ردیف

کذ پزسىلی

وام ي وام خاوًادگی

مذرک ي

عىًان پست

ياحذ

شمارٌ تلفه

پست

*درصذ

رشتٍ تحصیلی

ساسماوی

ساسماوی

َمزاٌ

الکتزيویکی

مشارکت

** – 10ظهیٌِ پیطٌْاز :ایي لسوت تَسظ پیطٌْاز زٌّسُ ػالهت ظزُ هی ضَز.
 اصالح ساذتاض ساظهاًی

 تْثَز ضطایظ فیعیکی هحیظ کاض

 تْساظی ًیطٍی اًساًی

 اصالح ٍ تْثَز آهَظش

 افعایص اهٌیت ضغلی  ،اًگیعُ کاضی ٍ تْثَز تْساضت ضٍاًی ٍ ضفاُ
کاضکٌاى
 اصالح لَاًیي  ،ضَاتظ  ،همطضات  ،زستَضالؼولْا ،آییٌٌاهْْا ٍ
ترطٌاهْْا
 اصالح  ،تْثَز ٍ تْیٌْساظی ضٍضْا یا فطایٌسّا
 اتساع  ،اذتطاع ٍ یا تکاضگیطی ضٍضْای تاظُ تطای اضایِ ذسهات ٍ
تَلیس هحصَل
 تْثَز کیفیت ٍ افعایص تْطُ ٍضی

 تْثَز ًظام هسیطیت تط آهاض ٍ فٌاٍضی اعالػات
 اضایِ ضاّثطز تطای پیازُ ساظی هسیطیت هطاضکتی
 حصف زٍتاضُ کاضی ّا  ،افعایص تاظزُ تجْیعات  ،کاّص ّعیٌِ ّا ٍ
ضایؼات  ،صطفِ جَیی زض هصطف اًطغی  ،هَاز ّ ،عیٌِ ٍ ٍلت
 تْثَز اضتثاعات ٍ ضٍاتظ ػوَهی
 تَسؼِ پایساض هٌاتغ هالی ٍ افعایص زضآهس

 افعایص کاضایی کاضکٌاى
*اضائِ کٌٌسگاى پیطٌْاز گطٍّی هؤظف ّستٌس کِ زضصس هطاضکت ّط کسام اظ اػضای گطٍُ ضا هطرص ًوایٌس.
** ذَاّطوٌس است ظهیٌِ پیطٌْاز الَیتثٌسی گطزز.

محل امضای پیشىُاد دَىذٌ(گان):

