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معاونت ژپو ی /دفتر ربانهمرزیی و ارزیابی ژپو ی

شیوهانهم "جشنواره ایده" قوهقضائیه

اترخی:

شماره:

مقدمه
ایده ،نقطه شروع حل مسأله و تولید فناوری و خدمت است؛ به بیان دیگر ،چرخه نوآوری از ایده شروع و به
محصول ختم میشود .تحول با ایدهها متولد شده و با اراده به ثمر میرسد .در یک نظام علمی و پژوهشی
نوآورانه ،ایده رکن حیاتی و محوری است .یک ایده خوب می تواند نیازی را برآورد ،مشکل اساسی یک منطقه،
کشور و یا حتی مشکلی از جهان را حل نماید و یا گروه یا جامعه ای را از بحرانی نجات دهد ،راهکاری ارائه دهد
که با صرف کمترین انرژی و هزینه ،بیشترین بهره وری را در پی داشته باشد و یا رؤیایی همانند پرواز را برای
انسان میسر سازد .از این رو تشویق ایدهپردازان نه یک امر نمایشی ،بلکه یکی از زمینههای تحول و اجزاء یک
نظام پیشرو و به روزشونده است.
اهداف برگزاری جشنواره ایده
 ارزش بخشیدن و اهمیت دادن به ایدهپردازان و ایدههای نو و تجلیل از ایدههای برتر؛ استعدادیابی ،پرورش استعدادهای نوآور و مبتکر و کشف گنجهای نهفته در ذهن؛ جمعسپاری حل مشکالت حکمرانی قضائی؛ ترویج ایدهپردازی و تکمیل زنجیره ایده تا پدیده؛با توجه به موارد فوق به استناد ماده  22آیین نامه تاسیس و نحوه اداره سامانه ایده پژوهشگاه قوه قضائیه ،شیوه
نامه اجرایی آن ماده تحت عنوان شیوه نامه تقدیر از ایده های برتر به شرح زیر تصویب شد.
ماده  – 1در این شیوهنامه عبارات زیر در معانی مربوطه به کار رفته است:
جشنواره :برنامهای است که در مدتی معین و به صورت دورهای برای کشف استعدادهای برتر و ایجاد رقابت
برای ارتقاء کیفیت و معرفی ایدههای ناب و اهداء جوایز به برجستهترین ایدهها برگزار میشود.
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شیوهانهم "جشنواره ایده" قوهقضائیه

اترخی:

شماره:

پژوهشگاه :پژوهشگاه قوه قضائیه
دبیرخانه :آن قسمت از ارکان صف سامانه ایده است که کلیه امور اداری از جمله ثبت نام ،تفکیک ایدهها،
ارزیابی ایدهها و انتخاب ایده و ایدهپردازان برتر را مدیریت و هدایت مینماید.
شورا :شورای راهبری سامانه ایده؛
ایده برتر :آن ایدههایی که در جهت حل مشکالت ،بهبود فرایندها و یا ارتقاء عملکرد قوه قضائیه در بازه زمانی
مشخص در سامانه ایده قوهقضائیه ارسال شده باشد و به تشخیص هیئت داوران حائز شرایط ذکر شده در این
آییننامه باشد.
ماده  -2ایده هایی که مطابق آیین نامه سامانه ایده در آن سامانه ثبت شده و پس از طی مراحل مقرر حسب
گزارش سامانه ایده ،نهایی شده اند میتوانند در رقابت برای انتخاب به عنوان ایده برتر شرکت داده شوند.
ماده  -3صرفا ایدههایی میتوانند در جشنواره انتخاب ایده برتر شرکت داده شوند که دارای تمام شرایط زیر
باشد:
 .1دارای مصوبه تایید شورای راهبری سامانه ایده باشند.
 .2در بازه زمانی از  1آذر سال قبل تا  23آبان سال برگزاری جشنواره در سامانه بارگذاری شده باشد.
 .2در جشنواره دیگری شرکت نکرده و به مرجع دیگری ارائه نشده باشد.
ماده  – 4شاخصهای انتخاب ایده برتر به شرح ذیل است:
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اترخی:

شماره:

ردیف

عنوان فعالیت

حداکثر امتیاز

1

قابلیت اجرا با توجه به شرایط و امکانات

5

2

ایده منجر به تولید یک فرایند یا فناوری

2

3

ایده منجر به اصالح یک فرایند یا فناوری

2

4

ایده منجر به وضع قانون یا ایجاد مراتب قانونی

2

5

ابتکار ،خالقیت و نوآوری

5

6

بعد حل مساله با توجه به اهمیت مساله

5

7

جامعیت و تکمیل بودن توضیحات و مستندات (توجه به کلیه

5

جوانب ،اثرات و تشریح کامل پیشنهاد و ارائه مستندات کامل(
8

کاهش هزینه ها /افزایش درآمد

2

9

کاهش زمان ارائه خدمت و محصول

2

11

جمع امتیازات

22
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شیوهانهم "جشنواره ایده" قوهقضائیه

اترخی:

شماره:

ماده  -5فرایند انتخاب "ایده برتر" به شرح ذیل است:
 .1دبیرخانه گزارشی از ایدههای شاخص را با لحاظ امتیازبندی جدول ماده  4تهیه کرده و لیستی از
ایده های حائز شرایط را به ترتیب امتیاز مکتسبه به شورا ارائه میکند.
 .2شورا ایدههای برتر را انتخاب و معرفی مینماید.
 .2شورا ،پس از مالحظه گزارش دبیرخانه و نظر کارشناسان مربوطه ،ایده را تایید و با در نظر گرفتن
امتیازبندیهای اعالمی از سوی دبیرخانه ( اجرایی بودن ایده ،تاثیر گذار بودن ،میزان نوآوری و )...نسبت
به تایید ایده مبادرت مینماید.
ماده  – 6تصمیمگیری در شورا براساس آییننامه تاسیس و نحوه اداره سامانه ایده پژوهشگاه است.
ماده  -7شورا در حوزههای زیر نسبت به انتخاب ایدههای نمونه مبادرت می نماید:
 .1امور قضایی؛
 .2امور اداری مرتبط با قوهقضائیه؛
 .2امور تقنینی در حوزه حکمرانی قضائی؛
 .4امور علم و فناوری مرتبط با حکمرانی قضائیه؛
 .5سایر حوزهها به تشخیص شورا؛
ماده  -8رای گیری در شورا به صورت علنی است و نتایج آراء و تصمیمات متخذه در صورتجلسه منعکس
می شود .ذکر تعداد رای هر ایده برتر منتخب در صورتجلسه ضروری است.
ماده  – 9شورا می تواند از ایدههای اجرا شده نیز تقدیر شایسته به عمل آورد.
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اترخی:

شماره:

ماده  -11دبیرخانه موظف است کاربرگ مخصوصی را برای امتیازدهی پیشنهادات(ایدهها) تهیه و به منظور
تصویب به شورا ارائه نماید .پس از تصویب کاربرگها هرگونه فرایند اداری مربوط به جشنواره صرفا باید در
کاربرگهای مصوب صورت گیرد و تغییر کاربرگها نیازمند تصویب شورا است.
ماده  -11در جشنوارهای ایدههای برتر معرفی و ایده پردازان آنها مورد تقدیر قرار می گیرند .پژوهشگاه میتواند
با اهدای لوح تقدیر ،تندیس ،جایزه مادی و نظایر آن مطابق مقررات از افراد برگزیده تقدیر نماید.
ماده  – 12پرداخت جایزه به برگزیدگان جشنواره باید به تصویب شورا برسد.
این شیوه نامه به استناد مصوبه شماره  .......................................شورای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در 13
ماده در تاریخ  1211/30/22به تصویب رسید از تاریخ تصویب قابل اجرا است.
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