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:هدف ) الف
و زمینه هدف از تدوین این دستورالعمل و اجراي آن ، ایجاد فضاي مناسب جهت مشارکت دادن کارکنان در تحقق اهداف شرکت 

رشد و سازي جهت استقرار کامل مدیریت  مشارکتی و بهره گیري مناسب از استعدادها و تواهنایی هاي بالقوه کارکنان در ایجاد 
.تعالی منابع اهنساهنی می باشد

:ماموریت )ب
:ماموریت هاي هنظام پیشنهادات به شرح زیر است

.ارتقاء آگاهی مدیران وکارکنان در خصوص کیفیت اهنجام امور ، از طریق همفکري و دخالت افکار و هنظرات عمومی-1
.ز آهنهاشناسایی قابلیت هاي بالقوه کارکنان و مدیران و استفاده مطلوب ا-2
.و ایجاد خالقیت از طریق ارج هنهادن به پیشنهادات منطقی کارکنان) تواهنا سازي(توسعه تواهناییهاي فردي -3
.کاهش هزینه ها و بهبود روهند فعالیتها و ارتقا کیفی فرآیندها-4
.تقویت روحیه مشارکت در کارکنان از طریق ایجاد منافع مشترك-5
.سازماهنی در کارکنان و تقویت روحیه مشارکت در آهنانافزایش حس همبستگی و تعلق-6

تشکیالت هنظام پیشنهادات) ج
:ارکان هنظام پیشنهادات از دو بخش تشکیل می شود

کمیته بررسی و پذیرش پیشنهادات-١
س کمیتهرئی....................................................................   مدیرعامل -١-١
عضو کمیتـه..........................................................   معاوهنین ستادي -٢-١
عضو کمیتـه.........................................   مدیران شهرها یک هنفر از -٣-١
دبیـر کمیتـه............   ...........مسئول دفتر تحقیقات و بهره وري -٤-١

:کارگروه متخصص-2
این گروه متشکل از مجموعه افرادي است که در موضوعی خاص ، تخصص و تجربه داشته و تواهنایی تحلیل پیشنهادات را داشته 

م از کمیته می تواهند در صورت لزو.گروه کاري متخصص توسط کمیته بررسی و پذیرش پیشنهادات اهنتخاب می شوهند.باشند
.کارشناس خارج از سازمان هنیز عضو متخصص دعوت هنماید

:وظایف کمیته بررسی و پذیرش پیشنهادات) د
تعیین و اعالم زمینه هاي مشارکت-1
بررسی پیشنهادات در جلسه کمیته و ارائه هنظر درخصوص تصویب یا رد پیشنهاد -2
طرحها و پیشنهاداتتعیین اعضاء  گروه هاي تخصصی مورد هنیاز  جهت  ارزیابی-3
بررسی اظهار هنظر کارشناسان متخصص در خصوص پیشنهادات ارجاعی به آهنان -4
تعیین پاداش جهت پیشنهاد ارائه شده بر اساس دستورالعمل هنظام پیشنهادات-5
بی هنتایج حاصلهفراهم آوردن زمینه وامکاهنات الزم براي اجراي آزمایشی یا قطعی طرحها و پیشنهادات تصویب شده و ارزیا-6
اعالم دلیل رد پیشنهاداتی که پذیرفته هنشده اهند-7

وظایف گروه کارشناسی متخصص) �ـ
بررسی و ارائه هنظر کارشناسی در خصوص کارآیی و راهندمان احتمالی پیشنهاد و اعالم محاسن و معایب آن-1
ارائه هنظر در خصوص کاربردي هنمودن پیشنهاد-2
صرفه جویی ریالی حاصله از اجراي پیشنهاد مذکوراعالم و تعیین میزان -3



٣

:دبیر کمیته بررسی و پذیرش پیشنهادات) و
:دبیر کمیته داراي مسئولیت هاي زیر است

دریافت پیشنهاد از پیشنهاد دهنده و ثبت آن در دفتر و اختصاص شماره به آن -١
تحویل رسید به پیشنهاد دهنده-٢
یشنهاد جهت اعضاء کمیتهارسال تصویر پ-٣
تشکیل جلسات به طورمستمر یک بار در ماه -٤

.) جلسه فوق العاده بر حسب پیشنهادات واصله با تشخیص دبیر کمیته تشکیل می شود(:تبصره
طرح پیشنهادات در کمیته -٥
. استجمع بندي هنظرات اعضاء کمیته و امتیاز اینکه توسط آهنان اختصاص یافته -٦
. ارسال پیشنهاداتی که به تشخیص کمیته به گروه کاري متخصص ارجاع شده است-٧
پیگیري دریافت هنظر گروه کاري-٨
ابالغ دلیل رد پیشنهاداتی که مورد پذیرش قرار هنگرفته اهند به پیشنهاد دهنده-٩

:سایر الزامات
کلیه پیشنهادات پس از بررسی و تصویب در کمیته هنظام پیشنهادات بلحاظ داشتن بار مالی احتمالی به تأیید مدیریت محترم -1

.عامل رسیده و پس از آن اجرائی خواهد شد
اخت چناهنچه پیشنهادي در کمیته به تصویب رسید، پاداش متعلقه بر اساس جدول محاسبه پاداشها به پیشنهاد دهنده پرد-2

.خواهد شد این امر روحیه کارکنان را تقویت هنموده و ابتکار و خالقیت آهنان را افزایش خواهد داد
نهادات هستند بصورت موردي توسط شدر جهت ایجاد اهنگیزش کارشناسان گروه تخصصی که زیرمجموعه کمیته هنظام پی-3

.کمیته حق الزحمه اي تعیین و پس از تأیید مدیریت پرداخت خواهد شد
:شرایط پیشنهادات قابل ارائه

.کلیه کارکنان شرکت می تواهنند بطور اهنفرادي و گروهی پیشنهاد ارائه هنمایند-1
.ـ پیشنهادهایی که تکمیل کننده پیشنهادهاي قبلی باشد بعنوان پیشنهاد جدید مورد پذیرش قرار می گیرد2

:پیشنهادهاي غیرقابل قبول
.توسط پیشنهاددهنده با دیگران ارائه شده باشدـ پیشنهادهاي تکراري که قبالً 1
.ـ پیشنهادهایی که قبًال در دستور کار کمیته قرار گرفته است2
.ـ پیشنهادهایی که بدون راه حل ارائه گردد3
.ـ پیشنهادهایی که جزء وظایف سازماهنی فرد می باشد4

:هنحوه ارزیابی
:پیشنهادات به دو دسته تقسیم میشوهند

. شنهاداتی که از هنظر کمی میزان صرفه جویی حاصله و با افزایش درآمد هناشی از اجراي پیشنهاد قابل اهندازه گیري باشدپی:الف 
.پاداش پایه این قبیل طرحها بر مبناي مبالغ زیر از صرفه جویی ساالهنه و یا افزایش درآمد ساالهنه براي سال اول محاسبه می گردد

:آمد ساالهنه پاداش پایه میزان صرفه جویی  یا افزایش در
%15حداکثرکمتر از یک میلیون ریال  -



٤

%10حداکثرمیلیون  ریال 10بیش از یک میلیون ریال و کمتر از -
%5حداکثرمیلیون ریال بیش از ده -

و بهره وري پیشنهاداتی که صرفه جویی حاصل از آهنها مستقیماً بطریق فوق قابل محاسبه  هنیست  ولی در بهبود گردش کار :  ب 
.اثر قابل مالحظه اي دارهند 

:پاداش اینگوهنه پیشنهادات بصورت  ذیل تعریف می شود
پاداش ) = میزان اثر بخشی) * (ضریب حقوقی(

 تعیین  می شود 1میزان اثر بخشی مطابق جدول.
 ی از طرف وزارت هنیرو به ضریب ریالی قید شده  در احکام حقوقی کارگزینی است  که همه ساله بطور رسم: ضریب حقوقی

.شرکت  ابالغ  می گردد

میزان اثر بخشی پیشنهادمیزان امتیاز پایه

اثر کمامتیاز 300تا 150
اثر متوسطامتیاز550تا  300
اثر زیادامتیاز1000تا  550

اثر بسیار زیادامتیاز1750تا 1000
1جدول شماره 

توسط واحد اجرا کننده تعیین و در جلسه شورا مطرح، هنهایی و تصویب شده  و سپس میزان امتیاز میزان اثر بخشی پیشنهاد 
.پاداش محاسبه و جهت پرداخت به معاوهنت مالی و پشتیباهنی ابالغ گردد

:تبصره
امات بعدي ـ در پایان هر سال کمیته هنسبت به بررسی کلیه پیشنهادات اقدام و در صورت وجود موارد برجسته و ممتاز براي اقد1

.به شرکت اعالم می هنماید
.ـ پیشنهادات ممتاز و برجسته در هنشریه داخلی یا هنشریات محلی به چاپ میرسد2
ـ در خصوص پیشنهادات ممتاز و برجسته عالوه بر پرداخت پاداش هنقدي ، بر اساس هنظر مدیریت محترم عامل پاداشهاي معنوي 3

.متبرکه و یا موارد مشابه هنیز تعلق می گیردماهنند اعزام پیشنهاد دهنده به زیارت اماکن

:زمینـه هاي پیشـنهاد
زمینه هاي پیشنهادردیف

افزایش کمیت وکیفیت محصول یا خدمات شرکت1
پدیدآوري برهنامه هاي هنو و ابتکاري در فعالیت هاي شرکت2
صرفه جوئی در هزینه هاي شرکت3
بهبود یا افزایش درآمد شرکت4



٥

کاغذ بازي و یا سرعت بخشیدن به کارهاکاهش5
حذف کارهاي موازي و تسهیل در اهنجام کارها6
بهبود امور رفاهی کارکنان7
جلب حمایت هاي مردمی8
اصالح آئین هنامه ها و بهبود ساختار سازماهنی9
ارائه روش جدید براي افزایش رضایت مشترکین و ارباب رجوع10
کاهش پرت آب11
ائه روشهاي جدید و وصول مطالباتار12
کاهش هزینه هاي بهره برداري13
سایر پیشنهادات14


