مشاركت يك مفهوم تاريخي است كه ريشه در اداره امور عمومي و افكار مذهبي دارد .به عنوان مثال ،مشاركت
بر مبناي مشورت در اسالم تحت عنوان «شورا» مورد توجه قرار گرفته است .قرآن كريم به طور صريح مديران
را مكلف ميكند در اموري كه نياز به تحقيق و تفحص دارند بر مبناي مشورت به تصميمگيري بپردازند .مديريت
مشاركتي عليرغم قدمت تاريخي خود ،بعد از انقالب صنعتي به صورت علمي مورد بررسي قرار گرفت .مديريت
مشاركتي عبارتست از « بوجود آوردن فضا و نظامي ت وسط مديريت كه تمامي ذينفعان يك سازمان در روند
تصميمسازي ،تصميمگيري و حل مسايل و مشكالت سازمان با مديريت همكاري و مشاركت نمايند»كه اين مهم
در قالب سيستمي نظام مند كه در كشور ما به نام نظام پيشنهادات شناخته شده ،پيش بيني شده و بخشنامه ها و
مصوباتي نيز در اين خصوص صادر و ابالغ شده است .و سالهاست كه اين روش در اكثـر موسسات و سازمانهاي
دولتي و خصوصي اجرايي شده و از مزاياي چنين نظامي بهرمند مي شوند .
سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و اتاق فکر مجازی شهرداری تبریز:
این سامانه در راستای تحقق اهداف عظیم شهرداری و خدمت هر چه بهتر به همشهریان با مشارکت خود آن ها و دریافت

پیشنهادهای اثر بخش از طرف کارکنان و شهروندان عزیز طراحی و راه اندازی شده است  .در این ارتباط ،اتاق فکر مجازی با
حضور مدیران ،مسئولین و نخبگان به بررسی پیشنهادهای واصله پرداخته و امکان هم اندیشی و همفکری در تصمیم گیری
های مبتنی بر پیشنهادهای تایید شده و نحوه عملیاتی و اجرایی شدن آنها را مهیا می سازد.

نحوه ارسال پیشنهاد :

تمامي كاركنان و شهروندان مي توانند پيشنهادهاي خود را در اين سامانه ارائه دهند .براي ارسال پيشنهادها ،ابتدا
بايد عضو اين سامانه گرديد تا پيگيري مراحل بعدي پيشنهاد به راحتي امكان پذير باشد.
در عضويت سامانه ،نام كاربري و رمز عبوري براي ثبت نام كننده اختصاص مي يابد كه در مراحل بعدي ،شهروند از
اين طريق با سامانه در ارتباط خواهد بود.
بعد از ثبت پيشنهاد به هر پيشنهاد يك كد رهگيري اختصاص داده مي شود كه مختص هر پيشنهاد بوده و پيگيري
مراحل بررسي پيشنهاد فقط از طريق اين كد ميسر مي باشد.

ویژگی های پیشنهاد :
 -1موضوع پیشنهاد آزاد است و محدودیتی ندارد.

 -2پیشنهاد می تواند مکمل پیشنهادات قبلی باشد.
 -3پیشنهاد نباید آرمانی باشد.
 -4پیشنهاد بایستی شفاف بوده و به اصل موضوع اشاره نماید و گنگ و مبهم نباشد.

 -5پیشهاد نباید جزو وظیفه سازمانی و شرح وظایف پیشنهاد دهنده باشد ،مگراینکه موجب تسریع امور و صرفه جویی
در هزینه ها گردد.
 -6پیشنهاد نباید حاوی دعاوی اشخاص باشد.

 -7پیشنهاد نباید تکراری و برگرفته از سایت ها و منابع دیگر باشد.
 -8پیشنهاد باید قابلیت اجرایی و عملیاتی داشته باشد.

منتظر پیشنهادهای سازنده شما عزیزان هستیم
دبیر خانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد شهرداری تبریز

w w w .pishnahadat.tabriz .ir

