روش اجرایی :پذیرش و بررسی پیشنهاد

شرکت آب و فاضالب استان البرز

کد /10/10/10 :ر

تعريف:
1 .1پيشنهاد :
عبارت است از هر گونه ايده و راهكاار هاه عاعال ماك واكك و عدباوع عر ها وات هاا و رايجادها اناااق هاارف ارو اا هو وات و
عدره ور ف صر ه جويي و هاهش هزيجه هاف ا زايش رضايت جد هارهجان و ذ ن هان و نظاير ان هه عر قا ب رق اراياه گارععف يا
پووجداع ول ي ي شوع .

 .2-1پيشنهاد دهنده پووجداع عهجاده عباروسات از هلواه ذ ن هاان شارهت شاا ك هارهجاانف وااورانف پوناان هاارانف
وتريانف هارهجان شدرستان ها وا ورف خانواعه ها هارهجانف صامبان كر و انديوه و  ...هه عه صورت رع و ياا گروهاي
پووجداعها خوع را عه ععورخانه نظاق پووجداعها شرهت ارايه ي ننايجد.
 .3-1وظيفه سازماني :ا ور است هه عر اساس رراتف انااق ان عه هارهجاان وكلواش شاده و عادق اناااق ان وجباات
عازخواست اعار و قانوني را عدنبال عارع.
 -2هدف:

 .1ارج نداعن عه شأن و جز ت انساني هارهجان و قاعلوت ها ان ان عر حوط هار و عوجوت عخوودن عه باني رهجگ
اسال ي بجي عر جايگاه تها ي انسان ها.
 .2ارو ا

رهجگ هم انديوي ساز اني عر جدت نوك عه اهداف و عرنا ه ها ساز اني.

 .3اشاعه رهجگ وارهت و هار گروهي عر ساز ان.
 .4ارج نداعن عه ايده ها نوين و خالق عر ساز ان.
 .5عدبوع رواعط هار و ارو ا ياعگور ساز اني.
.6

طلوب ساز

ضا ساز اني و عدبوع هو وت حوط هار .

 .7ايااع ز وجه عرا عرك عدتر هارهجان از وصنونات ساز ان و هنچجون هنسوساز اهداف رع و گروهي عا اهداف
ساز اني.
 .8و ويت مس سوو وت پذير و ز وجه ساز عرا عروز خالقوت و نواور هارهجان و شكو ايي استهداعها انان.
 .9ايااع انگوزه و مس رقاعت سا م عر عون هارهجان.
 .11ا زايش روموه و اعار ساز اني هارهجان و ارو ا سطح وهدد ساز اني انان.
 .11مذف هارها زايد اعار و ها وت ها

اقد ارزش ا زوع

 -3دامنه کاربرد:

عر ونا ي سطوح ساز اني شرهت اب و اضالب استان ا برز ف نا ذ عوعه و هلوه هارهجان اين شرهت را عر عر ي گورع.
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 -4روش اجرای فعاليت:

 1-4ارکان تشكيالتي:
عا ووجه عه ويژگي ها و ساختار ساز اني شرهت اب و اضالب استان ا برز ف ساز ان اجرايي نظاق پووجداعها طاعق چارت
ذيك است
رییس نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

( دير عا ك)
کميسيون توسعه مديريت
(کميته راهبري نظام پيشنهادها )

دبيرخانه

کارگروه ارزيابي پيشنهادهاي

کارگروه ارزيابي پيشنهادهاي

فني

مديريتي و پشتيباني

الف) رييس نظام پيشنهادها:
دير عا ك شرهت عهجوان ريوس نظاق پذيرش و عررسي پووجداعها نوز ي عاشجد.
تبصره :1دير عا ك ي

ن ر را عه عجوان ننايجده واق االختوار خوع عر هنوته راهبر نظاق پووجداعها جصوب ي ننايجد.

تبصره :2ريوس نظاق پووجداعها شرهت عالوه عر نظارت عا وه عر عنلكرع هنوته راهبر نظاق پووجداعها ف امكاق اعضاا ايان
هنوتهف ععورخانه و اعضا هارگروه ها ارزياعي را نوز صاعر ي ننايجد.

ب)کميته راهبری پيشنهادها :
هنوته راهبر پووجداعها عا سوو وت سواست گذار ف اسوب شجاسيف عدباوع و اوخااذ وصانونات هاالن عاه جظاور عسترساي عاه
اهداف نظاق پووجداعها و عا اهداف و وظايش زيرووكوك ي شوع

ب  -1-اهداف و وظايف:
ب -1-1-عرنا ه ريز جدت اجرا
نظاق پووجداعها

صوعات هنوته راهبر نظاق پووجداعها و عرنا ه ريز
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ب -2-1-عازنگر روش اجرايي پووجداعها تجاسب عا ويژگي ها شرهت و نتااي ماصاك از اساوب شجاساي هاا عاه
عنك ا ده عر اطع ز اني ورع نواز و مداقك هر "4سال ي عار.
ب -3-1-وأيود رق ها عررسي شده و اجرا پووجداعها.
ب -4-1-نظارت عر عنلكرع ععورخانه و هارگروه ها ارزياعي.
ب -5-1-رسودگي عه شكايت هارهجان از عنلكرع هارگروه ها ارزياعي اعم از عدق رسودگي عه پووجداعها رسوده
و يا اعتراض ادع عه نتواه عررسي پووجداعها.
ب -6-1-انتخاب عرورين ها نظاق (عرورين پووجداعف پووجداع عهجدهف هارگروه ارزياعي و… ).
ب -7-1-وهوون شرايط الزق جدت نا زع عر انتخاعات نظاق پووجداعها و اعضا هارگروه ها ارزياعي.
ب -8-1-وهوون و اعالق نوازها ا وزشي هارهجان عر ز وجه نظاق پووجداعها.
ب -9-1-وهوون و وارهت عر انااق ا ور رعوط عه رهجگ ساز شا ك عدره گور از اعزارها ديريتي.
ب -11-1-رجع مكنوت عون ععورخانه و هارگروه ها ارزياعي
ب -11-1-عدره گور از ن ارايه پووجداع عه جظور ايااع اروباط عون راهبرعها هالن شرهت و نظاق پووجداعها.
ب -12-1-عرگزار گرعهنايي سا وانه عنجظور و دير از عرورين ها.
ب -13-1-وصويب پاعاش پووجداعها ويژه.
ب -14-1-وهوون ضريب ريا ي پاعاش و مق ا زمنه نوز عه صورت سا وانه.

تبصره  :3ضريب ريا ي وهوون شده جدت اجرا عايد عه وصويب ديريت عا ك عرسد.
ب –  )2ترکيب و اعضای کميته راهبری :
عالوه عر ععور نظاق پووجداعها و ديران شدرستان جتخبف هلوه اعضا هنوسوون ووسهه ديريت عه عجوان اعضا هنوتاه راهبار
نظاق پووجداعها نوز ول ي ي شوند هه عباروجد از :
 هنه هاونون دير عا ك (  5ن ر ) 


ديران شدرستان (  3ن ر )



ديران ع اور ستاع (  4ن ر )

 ي

ن ر عه عجوان ععورف عا پووجداع اعضا و عا انتصاب دير عا ك ( ريوس نظاق پووجداعها) 

تبصره  4خد ات اعضا هنوته راهبر ف هارگروه ها ارزياعي و ععورخانه نظاق پووجداعها عر ز وجاه ساوو وت هاا وهواون
شدهف جبران خواهد شد .عرخواست پرعاخت مق ا زمنه ا راع زعورف عه صورت ساالنه ووسط ععورخانه نظاق پووجداعها وجظاوم و
عا وايود ريوس نظاق جدت پرعاخت عه ا ور ا ي و ذ مساعي ارسال خواهد شد.
پ) دبيرخانه نظام پيشنهادها:

ست ر و انااق وظايش ذيك را عدده عار است

ععورخانه نظاق پووجداعها عر ع تر عدبوع عدره ور و وحول اعار
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پ  )1-هماهنگي و نظارت:

 عريا ت و عررسي او وه پووجداعها از جدت وكنوك عوعن ستجدات.
 ارسال عه هارگروه ارزياعي ذيرعط.
 عررسي پووجداعها ارايه شده و مذف پووجداعهايي هه صداق پووجداع را ندارند.
 عريا ت و ثبت پووجداعها ا راع خارج از شرهت و ارجاع ان عه هاارگروه هاا ارزيااعي اروبط و اطاالع رسااني از
نتواه عررسي و وزان پاعاش عه پووجداع عهجده
 هناااهجگي و نظااارت عاار هو واات عررسااي پووااجداعها عر هااارگروه هااا ارزياااعي(چجانچااه ا تواااز پووااجداع
هارگروه ها ارزياعي از طرف ععورخانه نظاق پووجداعها ورع سوال عاشدف استدالل ععور هارگروه ارزيااعيف عريا ات و
عر صورت عدق پذيرش استدالل ارايه شده ووسط ععورخانه عه هنوته اجرايي نظااق پوواجداعها اجهكس و ماق اصاالح
ا تواز پووجداع هارگروه ها عرا هنوته ح وظ ي عاشد).
 نظارت عر عررسي و اجرا عه وقع پووجداعها عر هارگروه ها ارزياعي.


ديريت سا انه ا كترونوكي نظاق پووجداعها موزه ستاع .



ثبااات و ستجدسااااز پوواااجداعهاف اطاااالع رسااااني و انت اااال وااااارب واااد از طرياااق ساااا انه ا كترونوكاااي
نظاق پووجداعها.

 پوگور اجرا پووجداعها پذير ته شده عا ووجه عه عرنا ه ز اني جدرج عر رق عررسي پووجداع.
پ  )2-اقدامات انگيزشي:

 ارزياعي صلي عنلكرع وامدها ساز اني عر ز وجه نظاق پووجداعها و انتوار نتاي

ايسه ا ان.

 اطالع رساني پووجداعها ويژه از طريق سايت.
 ودوه وو ديم وح ها و دير عه پووجداع عهجدگان ويژه و عرورين ها
 پوگور و اجرا

صوعات هنوته اجرايي .

 ودوه وست پاعاش ها جدت وأيود هاون حترق پوتوباني و ارسال ان عه ا ور ا ي جدت پرعاخت
پ  )3-آموزش و فرهنگ سازی:

 ودوه يا گرعاور

ا هف پواقف ولم و هتاب ها ا وزشي عه جظور وروي نظاق پووجداعها و رهجگ ساز .

 انااق اقدا ات اجرايي ؤثر عر راستا وروي نظاق پووجداعها.
 ودوه طا ب رعوط عه نظاق پووجداعها(اخبارف صوعاتف صوروالسات و )...وننايش عرسايت و عروزاور
 ارايه گزارش عوره ا از عنلكرع نظاق پووجداعها عر جلسات هنوسوون ووسهه ديريت.
 انااق نظر سجاي عوره ا از ديران و هارهجان عرا اگاهي از نظرات انان از عنلكرع نظاق پووجداعها
ت) کارگروه های ارزيابي:
ت )1-کارگروه ارزيابي پيشنهادهای فني:
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اعضا اين هارگروه عباروجد از :
-

هاونت عدره عرعار و ننايجدگان ذيصالح

-

هاونت دجدسي و ووسهه و ننايجدگان ذيصالح

-

هاونت خد ات وترهون و ننايجدگان ذيصالح

 ننايجده هاونت عرنا ه ريز و جاعع انساني-

دير ع تر مراست و ا ور حر انه و ننايجده ذيصالح

-

دير اع ا شدرستان هرج

-

دير اع ا شدرستان رعيس

-

دير اع ا شدرستان ساوجبالغ

-

دير ع تر م وقي

ت ) 2-کارگروه ارزيابي پيشنهادهای مديريتي و پشتيباني:

اعضا اين هارگروه عباروجد از :
 ننايجده هاونت ا ي و پوتوباني-

هاونت خد ات وترهون و ننايجدگان ذيصالح

 ننايجده هاونت عرنا ه ريز و جاعع انساني-

دير ع تر مراست و ا ور حر انه و ننايجده ذيصالح

-

دير ع تر عدداشتف اينجي و حوط زيست

-

دير اع ا شدرستان هرج

-

دير ع تر ا ور قرارعاعها

-

دير ع تر رواعط عنو ي

-

دير اع ا جط ه رجائي شدر

تبصره : 5ديران و هارهجان عالقنجدف وواننجدف عا وارعه و اشجا عه نظاق پووجداع ها از سو عاالورين اق ان موزه( هاونات ياا
ع اور ست ك يا شدرستان ها ) عه عجوان اعضا هارگروه انتخاب خواهجد شد.
تبصره :6هارگروه ها عالوه عر اعضا ثاعت ي ووانجد عجا عه نواز و صالح عيد از ا اراع صاامب نظار و تخصصاون نواز مساب
وضوع است اعه ننايجد.
تبصره :7مكم انتصاب هنه اعضا هارگروه ووسط دير عا ك صاعر ي شوع.

تبصره : 8عر هر عو هارگروه ي ن ر از ععور خانه عه انتخاب ععور نظاق پووجداعها مضور خواهد عاشت.
تبصره :9عر او ون جلسه ووكوك هارگروه ها ارزياعي عه انتخاب خوع اعضا رئوس هارگروه و ععور ان انتخاب خواهجد شد.

()5

شرکت آب و فاضالب استان البرز

روش اجرایی :پذیرش و بررسی پیشنهاد

کد /10/10/10 :ر

تبصره  :11پووجداع عهجده (عاز عر ما تي هه اعتراض عاشته و عه ووخوص ععورخانه) ف ماق مضاور عر جلساه عررساي پوواجداع
خوع عر هارگروه ذيرعط را ندارع.
ث) دبيران کارگروه های ارزيابي:

ععوران هارگروه ها ارزياعي زير نظر ععورخانه نظاق پووجداعها ها وت ي ننايجدف اين ععوران عالوه عر وظايش ساز انيف عدده عار
سوو وت ها ذيك نوز عاشجد
ث –  )1وظايف:

 عريا ت پووجداعها ارايه شده از سو ععورخانه.
 عررسي د اوي ستجدات عريا تي از ععورخانه.

 انااق هناهجگي ها الزق جدت ووكوك جلسات هارگروه ارزياعي عه جظور عررسي پووجداعها عريا تي.

 ارسال صورت جلسات و نتواه عررسي پووجداعها ووسط هارگروه ارزياعيف عه ععورخانه نظاق پوواجداعها ماداه ر ظارف
دت  21روز از واريخ عريا ت پووجداع .

 ارايه گزارش وحلولي عا ذهر عاليك ستدل عه ععورخاناه نظااق پوواجداعها عر اورع پوواجداعها
ز انبجد اعالق شده عه اجرا عر نني ايجد.

صاوعي هاه عار اسااس

 وكنوك رق گزارش اجرا پووجداع پس از اجرا عه ععورخانه نظاق پووجداعها.


وخص ننوعن وامد ار جدت اجرا پووجداع ها

صوب و اعالق عه ععورخانه.

 اعالق هتبي هرگونه جاعاايي و وغوور عر ورهوب اعضا هارگروه ارزياعي ذيرعط عه ععورخانه نظاق پووجداعها.
 4-2مالحظات بررسي پيشنهادها به قرار ذيل است:

 چجانچه هارگروه ارزياعيف پووجداع را غور قاعك قبول عوجاسدف ععور هارگروه عررسي هججده هپي رق عررسي وكنوك شاده
پووجداع را عه هنراه عاليك ستجد عرا ععورخانه ارسال ي ننايد
 چجانچه پووجداع قاعك قبول عاشدف سئولف ز ان اجرا و هنچجون ا تواز پووجداع را عراساس عوا ك ارزشاواعي وهواون و عرج
ي ننايد
 3-4مواردی که پيشنهاد غير قابل قبول معرفي مي شود به شرح زير مي باشند

 پووجداعها وكرار هه هنانجدان قبالً ارايه شده عاشد(انتخاب گزيجه وكرار

جوط عه ذهر شناره پووجداع قبلي است).

 پووجداع هايي هه وجدا عه ذهر و ووضوح وكك پرعاخته و راهكار هنراه ندارع .
 پووجداع جز ا وريت و يا وظايش پووجداع عهجده يا عر عستور هار شرهت قرار عاشته عاشد :
تبصره :11عرا ووخوص ونايز وظو ه از پووجداع از عو الك ذيك است اعه ي شوع 
 پيشنهاد دهنده و همچنين کارگروه ارزيابي مي تواند با طرح سوالهای ذيل وظيفه را از پيشنهاد تميز دهند

 )1ايا انااق اقداق جدرج عر پووجداعف ووسط اق ا وق وهوون شده و عدق انااق ان رع را ورع سوال قرار ي عهاد؛ اگار
پاسخ سوال بت عاشد اقداق يا عدبوع جدرج عر پووجداعف وظو ه پووجداععهجده ي عاشد و عاه عجاوان پوواجداع قاعاك قباول
نني عاشد و عا هكس
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 )2ايا انااق ها وت ها

رر طاعق عا استاندارعها

وجوع يا وهوون شده ووسط اق ا وق عه عجوان وظو ه ول ي

ي گرعع؛ عجاعراين پووجداعها نني ووانجد عر ورع اجرا
ورع ها وت ها و يا استاندارعها
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ها وت ها وهوون شده عا روش رر عاشجد .ا ا هر وغوور عر

رعوطف عا هدف عدره ور عووتر عه عجوان پووجداعف قاعك قبول ي عاشد

 4-4ارزيابي و امتياز دهي به پيشنهادهای پذيرفته شده

پووجداعها پذير ته شده عر اساس عوا ك جدرج عر جدول شناره  1و جداول رعوطه ووسط هارگروه ارزياعي هججدهف ارزيااعي
و ا تواز ان حاسبه خواهد شد.
 1-4-4ارزيابي و امتيازدهي به پيشنهاد
عوا ك ارزياعي

رعيش

مداه ر ا تواز

ووضوحات

1

چگونگي ودوه و ارايه پووجداع

ودوه ستجدات ها ي و ارايه عه جط ي و سوستناوو

11

2

قاعلوت اجرا پووجداع

عرست عوعنف ها ك عوعن و عنلي عوعن راهكار ارايه شده

21

3

پوش عوجي وزان واثور پووجداع

وزان هاهش هزيجه يا ا زايش سوع يا عدبوع ايااع شده عر نتواه اجرا پووجداع

41

4

عا جه شنول

پووجداع عر اروباط عا عيگر وامدها نوز قاعك اجراست

21

5

اروباط پووجداع عا هار پووجداععهجده پووجداع رعوط عه هار پووجداععهجده است

11

111

جنع ا توازات

تبصره : 1عر صوروي هه پووجداع گروهي عاشد  5ا تواز عه ا توازات وق ا زوعه ي شوع.
تبصره  : 2عر صوروي هه پووجداع عر راستا
توضيحات  :عرا

وضوع راخوان عاشد  5ا تواز عه ا توازات وق ا زوعه ي شوع.

حاسبات جدول وق از جداول ذيك است اعه گرعع.
 2-4-4چگونگي تهيه و ارايه پيشنهاد

وضعيت A

پووجداع عارا

ستجدات الزق عوعه و ووضوحات ارايه

شدهف جط ي و سوستناوو

ي عاشد

 6-11ا تواز

وضعيت C

وضعيت B

ستجدات و ووضوحات ارايه شده وا مدوع

پووجداع ووضوحات ها ي عارع و ي اقد ستجدات

پراهجده و ناقص ي عاشد

است.

 2-5ا تواز

 1-2ا تواز

 3-4-4قابليت اجرای پيشنهاد
وضعيت

شرح وضعيت

حداکثر امتياز

D

راهكارها اجرايي ارايه شده ووسط پووجداععهجده ها الً عرست و قاعك اجراست

11-21

E

راهكارها اجرايي ارايه شده ووسط پووجداععهجدهف نواز عه اصالح يا وكنوك جزيي عارع

6-11

F

راهكارها اجرايي ارايه شده ووسط پووجداععهجدهف نواز عه اصالح و وكنوك عارع

1-5
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 4-4-4نوع پيشنهاد از نظر فردی يا گروهي
وضعيتG

وضعيت H

پيشنهاد گروهي است يعني پيشنهاد دهندگان بيش از يك نفرند

پيشنهاد فردی است

 5امتياز

يك امتياز

تبصره :14در مورد پيشنهادهای گروهي مزايای ريالي بين افراد گروه به صورت مساوی تقسيم مي گردد و مزايای سازماني صرفاً به پيشنهاد
دهنده اصلي تعلق مي گيرد.

 5-4-4پيش بيني ميزان تأثير پيشنهاد
موضوع پيشنهاد و مبنای تعيين
امتياز
افزايش سود يا کاهش هزينه (با
توجه به مبلغ برآوردی)٭
موضوعاتي که تاثير آن قابل
برآورد به ريال نيست
امتياز

وضعيت K

وضعيت L

وضعيت M

وضعيت N

وضعيت O

 31تا  51ميليون

 15تا  31ميليون

 5تا 15ميليون

 2تا  5ميليون ريال

 1تا 2ميليون ريال در

ريال در سال

ريال در سال

ريال در سال

در سال

سال

با تاثير خيلي زياد

با تاثير زياد

با تاثير متوسط

با تاثير کم

با تاثير خيلي کم

28-41

21-27

16-21

6-15

1-5

٭هرگاه امتياز منظور شده برای اين عامل بيشتراز  29باشد بايد محاسبه هزينه/فايده با داليل مشخص برای ميزان تاثير کيفي پيشنهاد ارايه کرد.

 6-4-4دامنه شمول
وضعيت
از نظر اجرا در واحدها
امتياز

P

Q

در بيش از %51واحدها قابل

عالوه بر واحد خود ،در واحد
ديگری نيز قابل اجراست

اجراست
11-21

R
در واحد خود قابل اجراست
1-5

6-11

 7-4-4ارتباط پيشنهاد با کار پيشنهاددهنده
وضعيت

شرح وظايف

حداکثر امتياز

S

پيشنهاد مربوط به کار پيشنهاددهنده يا واحد کاری وی است

1-11

T

پيشنهاد مربوط به کار ساير واحدهای سازمان است

1-5

 8-4-4ارتباط پيشنهاد با موضوع فراخوان
وضعيت
U
V

شرح وضعيت
پيشنهاد مربوط به موضوع فراخوان است(موضوعات مذکور به صورت اطالعيه به اطالع عموم
و دبيرخانه مي رسد)
پيشنهاد ارتباط با موضوع فراخوان ندارد

()8
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 5-4تعيين امتياز ،پاداش و جوايز

پاعاشدا عه شرح زير پرعاخت ي گرعع

امتياز×  31111ريال= پاداش نهايي
توضيحات:

 61 پاعاش پس از وصويب و اع ي ان پس از اجرا پووجداع عه پوواجداععهجده پرعاخات اي شاوع .پرعاخات پااعاش
اجرا(  41عاقونانده) پس از اجرا و وكنوك رق گزارش اجرا پوواجداع و اراياه ان عاه ععورخاناهف ووساط ععورهاارگروه
ارزياعي و ععورخانه عرخواست خواهد شد
 عه جظور جبران خد ات هارگروه ارزياعي هججده  31پاعاش پووجداعها قاعاك قباول و  111هازار رياال عاه ازا هار
پووجداع غور قاعك قبول عر وجه هارگروه پرعاخت ي شوع هه عون اعضا ووزيع ي شوع
تبصره 15عر صوروي هه عررسي پووجداع ووسط چجدين هارگروه ارزياعي انااق شوعف پاعاش وهوون شده عه طاور سااو عاون
هارگروه ها


ذهور پرعاخت خواهد شد.

هاعل  41پاعاش پووجداع پس از اجرا عر وجه هارگروه ارزياعي ار پووجداع پرعاخات اي شاوع واا عاا نظار رياوس
هارگروه عه وجاسب ن ش هارهجان ذيرعط عر اجرا پووجداع ووزيع شوع

 پوواجداعهايي هاه صار ه رياا ي ناشاي از اجارا ان هاا قاعاك حاسابه عاوعه و عر يا

ساال عاوش از ()51/111/111

پجااه ولوون ريال عاشدف پس از شروع اجرا عا عرخواست هارگروه ارزياعي هججده و ماوزه رعاوطف عاه عجاوان پوواجداع
ويژه جدت وصنوم گور عر جلسه هنوته اجرايي طرح ي شوند .پااعاش ايان پوواجداعها عاه وازان  5صار ه اجارا
پووجداع عر سال اول اجرا و وا س ش  7/5ولوون ريال عارا پوواجداعها

ارع و  11ولواون رياال عارا پوواجداعها

گروهيف ووسط هنوته اجرايي وأيود و جدت صدور عستور پرعاخت عه دير عا ك ارجاع خواهد شد
تبصره :16پاعاش هارگروه ارزياعي هججده عر ز وجه عررسي و اجرا پووجداعها ويژه عا نظر هنوته اجرايي و مداه ر وا سا ش
 31پاعاش ا تواز عر وجه ععور هارگروه زعور پرعاخت وا تجاسب عا هار انااق شده عون اعضاا و ارياان پوواجداع وياژه ووزياع
شوع
 عه جظور ا زايش انگوزه وارهت عر هارهجانف عه پووجداع عهجدگاني هه طي ي

سال مداقك سه پووجداع قاعاك قباولف

ارايه ننوعه عاشجد هديه ا از سو ععورخانه نظاق پووجداعها اهدا خواهد شد
 عراساس شاخص ها

جدرج عر جدول عرورين هاف واجدين شرايط عر هر سال ووسط هنوته راهبر انتخاب و پااعاش

ها وهوون شده عه انان پرعاخت خواهد شد


وست پاعاش ها و هزيجه ودوه جاوايز عار اسااس نظااق نا اهف عاه صاورت ساا وانه ووساط هنوتاه اجراياي ودواه و عاا وأيواد
دير عا ك از سو ععورخانه اقداق خواهد شد.
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 عه جظور جلب وارهت عووتر هنكاران عر مك سايك و وكالت اساسي شرهت هه از طريق راخوان پوواجداع و عاا
است اعه از كانوزق ها

صوب هنوته اجرايي نظاق پووجداعها شجاسايي شده و عه نحو جاسبي عه اطالع عناوق اي رساد.

جوايز ن وسي ودوه واا عاه صاورت صالي عار اسااس وأيواد هاارگروه ارزيااعي ذ رعاط و وصاويب هنوتاه اجراياي عاه
پووجداععهجده يا پووجداععهجدگان عرگزيده اهدا خواهد شد
 6-4ارزيابي عملكرد و بهبود نظام پيشنهادها:

 ارزياعي عنلكرع نظاق پووجداعها عر شرهت اب و اضالب استان ا برز عر پايان سال صورت ي گورع و نتااي ايان
ارزياعي پس از وصويب اعضا هنوته پووجداعها الزق االجرا خواهد عوع .ارزياعي عنلكرع نظااق پوواجداعها طباق عر
رق شناره /12/28/11ف صورت ي گورع.
 7-4تقدير نامه کتبي:

 عه ا راع هه پووجداع انان عون  91وا  111ا تواز را هسب ننايجدف و ديرنا ه ا عا ا ضا ريوس هنوته اجرايي جدت
عرج عر پرونده پرسجليف اعطا ي شوع.
 عه ا راع هه مداقك عارا  11پووجداع صوب عر سال عاشجدف و دير نا ه ا عا ا ضا

دير عا ك شرهت عاا عرج

عر پرونده پرسجليف اعطا ي شوع.
 8-4منابع مالي:

هلواااه پاااااعاش هاااا

جاااادرج عرايااان نظاااااق نا اااهف مااااق ا زمناااه هارشجاسااااان و ارياااان طاااارح هاااا

صااااوبف

مااق ا زمناااه مضااور عر جلساااات هنوتاااه و هزيجااه سااااير ها وااات هااا نظااااق پوواااجداعها از حااك عجاااد چ"رعياااش ""1
وصويب نا ه شناره  /776ت  28426ها ورخ  82/11/25هوات حترق وزياران و عجاد " "2عخاش نا اه شاناره 83487/51/111
ورخ  86/11/25وأ ون اعتبار خواهد شد.

 -5وظايف و مسئوليت ها :کميته راهبری و کارگروه های ارزيابي و دبير خانه نظام پيشنهادها

 -6مراجع :عخش نا ه شناره  83487/51/111ورخ 86/11/25
 -7مستندات مرتبط:
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