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فهرست تغييرات
هر بازنگري در دستورالعمل مذكور بايد در اين صفحه عنوان شود .صفحات قبلي بايد با صفحات جديد بازنگري شده جايگزين
گردند .همچنين فهرست بازنگريها نيز بايد شامل آخرين اطالعات مربوط به بازنگري باشد.
شماره

صفحه

تاريخ

شرح تغييرات

علت تغييرات

تصويبكننده

يك

كليه
صفحات

99/11/22

جايگزين شدن با آيين نامه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

بازنگري مدرك

ناصر اسكندري

دو

صفحه
9و11

مشخص شدن پاداش اوليه پيشنهاد در بخش كمي و اختصاص پاداش در
بخش نتايج پيشنهادها در نرم افزار نظام پيشنهادها

بازنگري مدرك

بازنگري

سه

96/12/16

اضافه شدن وظايف و اختيارات كميته هاي اجراي نظام پذيرش و بررسي
صفحه 5
96/11/12
پيشنهادها در بخش مسووليتها ،پاداش پيشنهادها
و 11

بازنگري مدرك

ناصر اسكندري

ناصر اسكندري

تاريخ بازنگري بعدي:
این مدرک تا تاریخ  5318/51/51دارای اعتبار است و تمدید اعتبار آن منوط به بازنگری و در صورت لزوم اصالح مندرجات و
فرمها پیوست خواهد بود.
در صورت اختالف بین مفاد روش اجرایی و گردش کار نرم افزار ،مالک نرم افزار بوده و پس از استقرار نرم افزار روش اجرایی
مطابق با رویه جاری شده بروز میگردد.
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 -1هدف
روش اجرايي حاضر در چارچوب دستورالعمل ماده  2آيين نامه اجرايي موضوع ماده  22قانون مديريت خددمات كشدوري و بده
منظور استقرار نظام پيشنهادها در سطح شركت توزيع نيروي برق استان البرز تهيه شده است.
اهداف نظام پيشنهادها در شركت توزيع نيروي برق استان البرز عبارتند از :
 بهبود مستمر از طريق افزايش توجه و حساسيت كاركنان به اصالح امور و تبديل كردن آن به يكي از عادتها سازماني تماميكاركنان.
 گسترش فرهنگ مشاركت و همكاري داوطلبانه همراه با تقويت روحيه مسووليت پذيري و تعلق سازماني. ارج نهادن به جايگاه انساني كاركنان و ساير ذينفعان و بهرهگيري و ارتقاي توانايي ها و سرمايه هاي فكري آنها. شكوفايي استعدادها و افزايش روحيه خالقيت ،نوآوري و تشويق هم انديشي و كار گروهي. همسو نمودن اهداف كاركنان با اهداف سازماني. افزايش بهره وري و استفاده مناسب از منابع و سرمايه هاي انساني و مالي. -2دامنه کاربرد
كاركنان ،مشتركين و ساير ذي نفعان شركت توزيع نيروي برق استان البرز
 -3تعاریف و مفاهیم
شركت :در كل متن روش اجرايي منظور شركت توزيع نيروي برق استان البرز است مگر آنكه تصريح شده باشد.
كاركنان :افرادي هستند كه استخدام شركت بوده يا توسط پيمانكار تامين نيروي انساني در شركت فعال ميباشند.
كميته :در كل متن روش اجرايي منظور كميته نظام پيشنهادهاي شركت توزيع نيروي برق استان البرز است مگر آنكه تصريح
شده باشد.
پيشنهاد :راهكار يا نظري است كه توسط كاركنان ،مشتركين و سايرين جهت بهبود وضعيت شركت توزيع نيروي برق استان
البرز و در راستاي وظايف و خط مشي شركت به دبيرخانه نظام پيشنهادها ارايه ميگردد.
تبصره :موارد ذيل به عنوان پيشنهاد پذيرفته نميشود:
الف :مواردي كه با قانون يا الزامات توانير ،وزارت نيرو يا ساير مراجع باالدستي در تناقض باشد و افراد حسب وظايف شغلي از آن
آگاه هستند.
ب :مواردي كه به فعاليتهاي شركت توزيع مرتبط نميباشد
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ج :مواردي كه در زمان دريافت ،جزو سياست هاي سازمان بوده و در برنامه ها و دستور كار قرار داشته باشند ،اما به دليل عدم
آگاهي فرد ،پيشنهاد ارايه شده است.
د :پيشنهادهايي كه تنها به ذكر مشكل پرداخته و راه حل مشخصي براي آن ارايه نشده است.
ه :درخواست عزل ،نصب ،تشويق و تنبيه افراد
و :بازنويسي پيشنهادهايي كه قبال توسط ديگران مطرح شده است.
ز :درخواست خريد لوازم يا تامين خدماتي كه در راستاي وظايف يا خط مشي شركت نباشد.
ح :درخواست خدمات يا خريد ملزوماتي كه از طريق درخواست از واحد مربوطه امكان پذير است.
ت :مواردي كه قبال در قالب قرارداد مشاوره ،پروژه تحقيقاتي يا موارد مشابه اجرا و يا تصويب شده باشد.
ك :اعالم عدم اجراي قوانين ،دستورالعملها ،شرح وظايف و تصميمات مصوب شده و تاكيد بر اجراي آنها.
تبصره :در صورتيكه براي انجام كاري دستورالعمل ،ابالغيه يا مصوبه وجود داشته باشد ولي به داليل مشخص يا نامشخص در
سازمان اجرا نمي گردد ،تنها در صورتي پاداش مشاركت در نظام پيشنهادها به پيشنهاد دهنده تعلق ميگيرد كه علت عدم انجام
كار را شناسايي نموده و براي رفع آن راهكار جديد ارايه نمايد.
پيشنهاد كمي :پيشنهادي كه نتايج مالي آن به صورت تقريبي براي دوره زماني مشخص قابل محاسبه است.
پيشنهاد كيفي :پيشنهادي كه نتايج مالي آن قابل محاسبه نيست ولي در سودآوري ،ارتقا سطح علمي و مهارتي كاركنان،
كاهش اتالف ،افزايش عمر مفيد دارايي ها  ،حفظ سالمتي كاركنان يا حل ساير مسايل سازمان مفيد است.
نظام پيشنهادها  :ابزاري براي جلب همكاري و مشاركت فردي و گروهي كاركنان و ساير صاحبان فكر و انديشه در جهت
بهبود مستمر و حل مسايل سازمان در تمامي ابعاد است.
روش اجرايي نظام پيشنهادها :سندي است رسمي كه روش اجراي هر يك از سلسله عمليات و چگونگي انجام وظايف
مرتبط با نظام پيشنهادها را تعيين مي نمايد.
پيشنهاد دهنده :كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از كاركنان و خانواده كاركنان ،ارباب رجوع ،مشتركين برق ،پيمانكاران و
دانشگاهيان و صاحبان فكر و انديشه در صورت ارايه پيشنهادهاي مفيد و موثر به عنوان پيشنهاد دهنده در نظام پيشنهادها
محسوب ميگردند.
تعميم و توسعه پيشنهاد :انتشار و بهرهگيري از پيشنهادهاي مفيد و كاربردي مصوب كه بصورت نظاممند مورد بررسي،
ارزيابي ،تقدير و اجرا در سطوح وسيعتر ( يك بخش يا كل صنعت برق ) قرار ميگيرند.
سامانه الکترونيکي نظام پيشنهادها :بهرهگيري از نرمافزار جهت ايجاد شبكه يكپارچه نظام پيشنهادها با هدف ثبت و
مستند سازي پيشنهادها ،اطالع رساني ،ايجاد رقابت مثبت ،انتقال تجارب مفيد و ايجاد هماهنگي در نظام پيشنهادها.
پاداش پيشنهاد :جهت تشويق افرادي كه در نظام پيشنهادها شركت نمودهاند مبلغي به عنوان پاداش پيشنهاد تعلق ميگيرد.
پاداش كارشناسي :مبلغي است كه به عنوان جبران خدمات به فرد يا افرادي كه ارزيابي پيشنهاد را انجام دادهاند (اعم از
آنكه پيشنهاد رد يا قبول شود) پرداخت ميشود.
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بذر پيشنهاد  :موضوعات مشخصي است كه توسط مديرعامل ،معاونين يا كميتههاي داراي صالحيت ،تعيين شده و از طريق
دبيرخانه به اطالع مديران ،كاركنان و سايرين مي رسد ،تا پيشنهادهاي خود را در آن زمينه ارايه دهند.
پيشنهاد اجرا شده  :پيشنهادي است كه به بهره برداري رسيده است و شركت از مزاياي اجراي آن برخوردار شدهاست.
ضريب ريالي :ارزش ريالي هر امتياز شخص يا شغل در طرح طبقه بندي مشاغل را ضريب ريالي مندرج در حكم كدارگزيني
ميگويند.
جلسه عالي نظام پيشنهادها :جلسهاي است كه با حضور مدير عامل ،معاونين ،اعضاي كميته نظام پيشدنهادها و مدديران
منتخب جهت بررسي وضعيت نظام پيشنهادها ،تحليل فرصتهاي بهبود ،اعمال تغييرات اساسي در چرخه كار نظام پيشدنهادها و
ساير موارد مهم كه نياز به حضور مديران ارشد سازمان دارد تشكيل ميگردد.
 -4مسوولیتها
كميته اجرايي نظام پيشنهادها :كميتهاي است كه از كاركنان منتخب شركت توزيع نيروي برق استان البرز تشكيل شده و
وظيفه هدايت فعاليتهاي مربوط به نظام پيشنهادها را بر عهده دارد .تعداد و نحوه انتخاب اعضاي كميته با نظر مديرعامل تعيين
ميگردد كه تركيبي از اعضاي انتخابي و انتصابي است .مدير عامل رييس كميته اجرايي نظام پيشنهادها است و در صورت عدم
حضور در جلسه يكي از مديران ارشد به تشخيص ايشان مسووليت رياست جلسه را بر عهده خواهد داشت.
وظايف و اختيارات كميته های اجرايي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها:
 -1برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات كميسيون تحول و ارتقاي سالمت اداري دستگاه مربوطه در رابطه با نظام پيشنهادها
 -2برنامه ريزي و اجراي طرح هاي مناسب اعم از فرهنگي ،آموزشي و تبليغاتي به منظور تشويق و ترغيب كاركنان،ارباب
رجوع ،مشتركان و افراد متفكر و خالق براي ارائه پيشنهاد ،ايده و نظرات مفيد و سازنده
 -3استقرار و اجراي كامل مراحل پذيرش ،بررسي ،تقدير ،تاييد و پيگيري اجراي پيشنهادها بر اساس دستورالعمل هاي مصوب
كميسيون
 -9ارتباط فعال و هماهنگ با سامانه الكترونيكي نظام پيشنهادها
 -5پاسخگويي به استعالم هاي پيشنهاددهنده و حفظ حقوق آنان در تمام مراحل پذيرش و بررسي پيشنهادها
 -6ارسال پيشنهادهاي مصوب قابل تعميم و توسعه به كميته سطح باالتر جهت بررسي ،تقدير و اجرا در سطح وسيع تر
 -7مستند سازي كليه مراحل انجام يافته در مورد هر پيشنهاد
 حداقل دو پنجم ( )2/5از اعضاء كميته هاي اجرايي بايستي با انتخاب مستقيم كاركنان دستگاه مربوطه صورت گيرد.
 احكام اعضاي كميته اجرايي توسط رئيس كميسيون ،براي مدت 2سال صادر مي گردد.
 وظيفه و مسوليت پذيرش و بررسي پيشنهادهايي كه دامنه شمول آنها حوزه ستادي وزارت نيرو مي باشد بر عهده
كميته اجرايي نظام پيشنهادها در حوزه ستادي وزارت نيرو است.
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دبيرخانه  :واحدي است زير نظر كميته اجرايي نظام پيشنهادها فعاليت نموده و فعاليتهاي اجرايي مربوط به اين نظام را انجام
ميدهد.
كارشناسان نظام پيشنهادها  :افراد خبره از واحدهاي مختلف درون سازماني و برون سازماني هستند كه به تناسب
موضوع و با نظر كميته اجرايي نظام پيشنهادها امور مربوط به بررسي و كارشناسي پيشنهاد ،محاسبه و برآورد منافع حاصل از
اجرايي شدن پيشنهاد و موارد مشابه را انجام مي دهند .كميته نظام پيشنهادها مي تواند به جاي ارسال پيشنهاد براي كارشناسي
به يك فرد  ،آنرا به يك كميته تخصصي ارسال نمايد.
مجری يا مجريان  :فرد يا افرادي كه اجراي پيشنهاد را به عهده دارند.
نماينده نظام پيشنهادها :فردي كه توسط معاون ،مدير منطقه يا دفتر مستقل جهت پيگيري كليه امور مربوط به نظام
پيشنهادها تعيين و معرفي شده است .كاركناني كه به نرم افزار نظام پيشنهادها دسترسي ندارند ،ميتوانند پيشنهادهاي خود را از
طريق نماينده نظام پيشنهادها واحد مرتبط ارسال نمايند .اتوماسيون اداري در صورت عدم تعيين نماينده ،باالترين مقام هر واحد
عهده دار مسووليت خواهد بود.

 -5شرح اقدامات
 -1-5دريافت پيشنهاد
ارايه پيشنهاد از طريق نرم افزار نظام پيشنهادهاي شركت توزيع نيروي برق استان البرز انجام مدي شدود .در صدورت غيرفعدال
بودن طوالني مدت در نرم افزار ،اتوماسيون اداري محل دريافت پيشنهاد خواهد بود .همچنين كاركناني كه به ندرم افدزار نظدام
پيشنهادها و اتوماسيون اداري دسترسي ندارند ،ميتوانند پيشنهاد خود را به نماينده نظام پيشنهادهاي واحد مرتبط ارايه نمايند.
 -1-1-5برخي از موضوعات قابل قبول برای پيشنهادها
پيشنهادها ميتوانند در تمامي زمينههاي تخصصي و عمومي شركت ارايه گردند .برخي از اين زمينه ها عبارتند از :
-

بهبود مستمر كيفيت وكميت خدمات شركت برحسب وظايف قانوني محوله.

-

ارايه ابداعات و ابتكارات در زمينه فعاليتهاي شركت.

-

جلب رضايت مراجعين ،پيمانكاران و ساير ذينفعان از خدمات و فعاليت هاي شركت.

-

صرفه جويي ،كاهش هزينهها و افزايش بهره وري.

-

بهبود مناسبات و پيوندهاي شركت با ديگر سازمان ها و شركتهاي دولتي و خصوصي و شفافيت ارتباطات.

-

اصالح و بهبود مقررات ،دستورالعمل هاي عملياتي ،ساختار سازماني ،گردش كار و نظامهاي تصميم گيري.
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 -2-5ثبت پيشنهادها و بررسي اوليه
كليه پيشنهادهاي دريافتي در دبيرخانه نظام پيشنهادها با شماره منحصر به فرد ثبت شده مورد بررسدي اوليده قدرار مدي گيدرد.
پيشنهادهايي كه فاقد شرايط عمومي پيشنهاد ،ناقص يا داراي اشكاالت فاحش اماليي يا نگارشي باشد توسط دبيرخانده جهدت
اصالح به پيشنهاد دهنده عودت ميگردد .پيشنهاد دهنده ميتواند پيشنهاد را اصالح نموده و دوباره به دبيرخانه ارسال نمايد يدا
از پيگيري پيشنهاد اعالم انصراف نمايد .در صورتي كه پيشنهاد دهنده در مهلت يك ماه پيشنهاد خود را اصالح ننمايد ،انصراف
تلقي خواهد شد.
 -3-5بررسي و تصويب پيشنهاد
پيشنهادهايي كه در بررسي اوليه مورد پذيرش قرار گرفتهاند ،توسط كميته نظام پيشنهادها مورد بررسي قرار ميگيرند و مطابق
رويه زير مورد بررسي و تصويب قرار ميگيرند:
الف -ارسال به واحد مرتبط جهت اعالم نظر :در اين مرحله پيشنهاد بر حسب نياز براي واحد مربوطه ارسال ميگردد و نظر آن
واحد در خصوص پيشنهاد مربوطه اخذ ميگردد .در صورتي كه مورد مطرح شده جزو فعاليتهاي جاري آن واحد بوده ،با مقررات
ابالغ شده و قوانين ناسازگار باشد يا تصميمهاي مربوط به موارد مطرح شده قبالً تصويب شدده و بده داليدل موجده انجدام آن
محقق نشده مراتب توسط مسوول آن واحد به نظام پيشنهادها اعالم ميگردد.
همچنين در صورتي كه پيشنهاد داراي ايده خوبي بوده ولي جهت اجرايي شدن نياز به اصالح داشته باشد ،اصالحات مورد نيداز
براي بهبود پيشنهاد مذكور تشريح ميگردند .همچنين در صورتي كه تصميم گيري در اين خصوص به صورت مشترك يا كدال
در اختيار واحد/كميته ديگري باشد ،مراتب توسط آن واحد به دبير نظام پيشنهادها منعكس مديگدردد .همچندين كميتده نظدام
پبشنهادها در صورت نياز پيشنهاد را براي كارشناسي مستقل به كارشناسان مورد نظر خود ارسال مينمايد.
تبصره  :1در زمان ارسال پيشنهاد براي كارشناسي براي افراد يا تاييد در كميته هاي تخصصي ،پيشنهاد به صورت بينام ارسال
ميگردد.
تبصره  : 2تعداد كارشناسان براي اعالم نظر در خصوص پيشنهاد به صورت پيش فرض سه نفر ميباشد كه تا حدد امكدان بايدد
مشاغل متفاوتي داشته باشند .در صورت نياز به كارشناسي بيشتر يا ارسال كارشناسي براي افراد برون سدازماني ،تصدميمهداي
مقتضي توسط كميته نظام پيشنهادها اتخاذ خواهد گرديد.
تبصره  :3براي پيشنهادهايي كه به واحدها يا كميتههاي سازمان ارسال ميگردد ،معاون/مدير/رييس/دبير مربوطه ميتواندد تدا
سه نفر ،از جمله خود را را جهت بررسي كارشناسي پيشنهاد به دبيرخانه نظام پيشنهادها معرفي نمايدد ،ايدن كارشناسدان مانندد
كارشناسان ديگر از پاداش كارشناسي برخوردار ميگردند.
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ب -تصويب يا رد پيشنهاد از دو طريق بحث در جلسه كميته و راي گيري در نرمافزار صورت ميگيرد .پيشنهادهاي داراي بدار
مالي كمتر از يك سوم سقف معامالت كوچك و فاقد تاثير مهم بر وظايف كاركنان از طريق نرم افزار جهت تصدميمگيدري در
اختيار اعضا قرار ميگيرد و با توجه به آراي اكثريت اعضا پيشنهاد رد يا پذيرفته ميشود ،در صورتي كه اكثريت اعضاي كميته از
طريق نرمافزار نظر به طرح پيشنهاد در جلسه يا ارسال براي كارشناسي بيشتر بدهند ،پيشنهاد از راي گيري خارج شده و پس از
اخذ نظرات كارشناسي در صورت نياز ،پيشنهاد در جلسه مطرح ميگردد.
پيشنهادهاي (اعم از تخصصي و عمومي) داراي بار مالي بيش يك سوم سقف معامالت كوچك يا داراي تداثير مهدم بدر شدرح
وظايف كاركنان يا پيشنهادهايي كه توسط اعضا براي طرح در جلسه مشخص شدهاند ،پس از تجميع نظرات واحد /كميتدههدا/
كارشناسان در جلسه نظام پيشنهادها مورد بررسي قرار ميگيرد و با توجه به نظرات كارشناسي و تاييديههداي دريافدت شدده از
مسووالن با توجه به راي اكثريت پيشنهاد رد يا پذيرفته ميشود.
تبصره  :1در صورتيكه در هر مرحله از بررسي و تصويب پيشنهاد با توجه به نظر اعضاي كميته ،نماينده مديريت يا دبير نظدام
پيشنهادها نياز به اخذ نظر كارشناسي يا تاييد مسوولين درون/بيرون سازماني باشد ،پيشنهاد به مراجع مربوطه جهت اظهار نظدر
ارايه ميگردد و پس از اخذ نظرات چرخه رسيدگي به پيشنهاد ادامه مييابد.
تبصره  :2اگر پيشنهاد مطرح شده داراي ايده خوبي باشد ولي به داليلي اجراي آن به صالح نباشد ،پاداش ارايه ايده به پيشنهاد
دهنده تخصيص خواهد يافت.
تبصره  :3در خصوص پيشنهادهايي كه از بذر پيشنهاد بدست آمده باشند ،تاييد اوليه پيشنهاد بر عهده واحد متقاضي است و پس
از تاييد متقاضي ،پاداش پيشنهادهاي تصويب شده در كميته نظام پيشنهادها ،پرداخت خواهد گرديد.
 -4-5پيگيری پيشنهادهای تصويب شده
پيشنهادهاي تصويب شده در نظام پيشنهادها توسط مدير عامل ابالغ شده و در حكم الزامات درون سازماني است و عدم اجراي
آن موجب عدم انطباق خواهد بود .در صورتيكه پيشنهاد به تصويب برسد ولي به هر دليل اجراي آن در حال حاضر بده صدالح
شركت نباشد يا منابع كافي براي آن در دسترس نباشد ،مجري ميتواند با داليل موجه و تعيين بازه زماني براي پيگيري مجدد
مراتب را از طريق نرم افزار به نظام پيشنهادها منعكس نمايد .در اين حالت پيشنهاد مصوب شدده پدس از تاييدد كميتده نظدام
پيشنهادها براي زمان مشخص به حالت تعليق در خواهد آمد.
تهيه گزارش از وضعيت اجراي پيشنهاد بر عهده نماينده نظام پيشنهادها در واحد مجري ميباشدد .بدراي اجدراي پيشدنهادهاي
خاص و مهم كه بنابه نظر كميته نظام پيشنهادها ،نظارت بر اجراي آن از اهميت بااليي برخوردار است ،فردي به عندوان نداظر
اجراي پيشنهاد تعيين ميگردد و متناسب با تعداد بازديدها و گزارشهاي تهيه شده تا سقف سه هزار برابر ضريب ريدالي ،جبدران
خدمات در نظر گرفته ميشود
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 -5-5پيگيری پيشنهادهای تصويب نشده
در صورتي كه پيشنهادي مورد تصويب قرار نگرفته باشد يا به تشخيص كميته نظام پيشنهادها نيداز بده تكميدل دارد ،پيشدنهاد
دهنده ميتواند تا يك ماه پس از اعالم نتيجه داوري پيشنهاد ،با تكميل پيشنهاد و ذكر داليل توجيهي بررسي مجدد پيشنهاد را
در خواست نمايد .پيشنهاد اصالح شده توسط دبير نظام پيشنهادها مورد بررسي اوليه قرار ميگيرد و چنانچه توجيههداي مطدرح
شده پاسخگوي داليل رد پيشنهاد باشد ،پيشنهاد مجددا وارد چرخه بررسي و تصويب ميگردد .پس از گذشدت يدك مداه از رد
پيشنهاد ،پيشنهاد رد شده در نرم افزار در رويت تمام كاربران قرار ميگيرد ،كليه كاربران ميتوانند در تكميل ايده مطدرح شدده
مشاركت نمايند .در اين حال در محاسبه پاداش ارايه ايده مشاركت در نظام پيشنهادها ،پاداش مرتبط بدين دو نفدر بده صدورت
مساوي تقسيم مي شود .در خصوص پاداش اجراي پيشنهادهايي كه توسط پيشنهاد دهنده قابل اجرا است ،در صورت تمايل هر
دو فرد به مشاركت در اجرا ،پاداش اجرا مطابق پاداش گروهي پرداخت شده و در غير اين صورت اجراي پيشدنهاد و پداداش آن
مختص فرد تكميل كننده خواهد بود.
 -6-5پاداش ارسال و اجرای پيشنهاد
پاداش مشاركت در نظام پيشنهادها برابر دو يست برابر ضريب ريالي است كه پس از بررسي اوليه پيشنهاد  ،در صدورت رعايدت
شرايط عمومي پيشنهاد قابل پرداخت است .همچنين پيشنهادهاي مصوب پيشنهادها بر اساس نوع مندافعي كده بدراي شدركت
ايجاد مي كنند ( كمي و كيفي) مشمول پاداش خواهند بود.
تبصره :تشخيص كمي يا كيفي بودن پيشنهاد به عهده كميته اجرايي نظام پيشنهادها مي باشد.
 1-6-5پاداش پيشنهادهاي كمي  :منافع حاصل از اجراي اين گونه پيشنهادها به صورت ريالي قابل محاسدبه اسدت .محاسدبه
ميزان صرفه جويي يا منافع بدست آمده از اجراي پيشنهاد بر عهده واحد مجري ميباشد كه نياز است توسدط معداون يدا مددير
مستقل مربوطه و كميته نظام پيشنهادها تاييد گردد .محاسبه پاداش پيشنهادهاي كمي شامل ضرايب مشاركت گروهي و سداير
ضرايب افزاينده نخواهد شد و مجموع پرداخت به كاركنان جهت مطرح كردن ايده و اجراي آن حداكثر برابر پنج درصدد صدرفه
جويي سال اول خواهد بود .درصد پاداش پيشنهادهاي كمي ناشي از منافع حاصل از اولين سال اجرا به شرح ذيل تعيين گرديد.
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تبصره  :در مورد پيشنهادهاي كمي در مرحله اول ،پاداشي معادل پيشنهاد كيفي به پيشنهاد دهنده اختصداص مدي يابدد و در
مرحله اجرا به شرح ذيل اقدام ميگردد:
الف  .زير  222ميليون ريال  %5منافع حاصل از سال اول اجرا
ب  .مازاد  222ميليون ريال تا  522ميليون ريال  % 9منافع حاصل از سال اول اجرا
ج  .مازاد  522ميليون ريال تا  1222ميليون ريال  %3منافع حاصل از سال اول اجرا
د  .مازاد  1222ميليون ريال تا  2222ميليون ريال  %2منافع حاصل از سال اول اجرا
ه  .مازاد  2222ميليون ريال تا  5222ميليون ريال  %1منافع حاصل از سال اول اجرا
و  .مازاد  5222ميليون ريال  %2.5منافع حاصل از سال اول اجرا
به عنوان مثال به پيشنهادي كه  322ميليون ريال در سال اول براي شركت سودآوري داشته باشد مقدار پاداش  19ميليون ريال
و به پيشنهادي كه  6222ميليون ريال سود آوري داشته باشد مقدار پاداش  92ميليون ريال است
 2-6-5پيشنهادهاي كيفي :پيشنهادهايي هستند كه اجراي آن براي شركت مفيد بوده ولي منافع حاصل از آن به صورت ريالي
قابل محاسبه نيست ..مقدار پاداش از رابطه زير محاسبه ميگردد.
ميزان پاداش= مقدار پايه پاداش ( دو هزار برابر ضريب ريالي) × ضريب كاربرد پيشنهاد× ضدريب كيفيدت تكميدل پيشدنهاد ×
ضريب مشاركت گروهي
ضريب كيفيت تكميل پيشنهاد عددي بين  2.5تا  1.5است كه با توجه به كامل بودن پيشنهاد ،درج توضيحات مناسب و كافي،
استفاده از ادبيات مناسب و درج پيوست در صورت نياز اعمال خواهد گرديد.
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جدول ضرايب كاربرد پيشنهاد
ضريب پاداش مربوطه و شرطهاي اختصاصي
نوع پيشنهاد
رديف
ضريب بين  2.5و  2كه توسط ابالغ كنندده بدذر
پيشنهادهايي كه در نتيجه بذر پيشنهاد دريافت شدهاند
1
پيشنهاد تعيين ميگردد .در صدورت عددم تعيدين
ضريب  1در نظر گرفته خواهد شد.
پيشنهادهايي كه با بروز رساني فرايندهاي كاري ،دسدتورالعملهدا يدا ضريب  1تا 2
2
روشهاي اجرايي باعث كداهش اتدالف دارايدي ،نقددينگي ،زمدان يدا در صورتي كه براي فعاليت فرايند ،روش اجرايدي
يا دستورالعمل وجود داشته باشد بايد اصالحات در
افزايش كيفيت انجام كار ميگردد كه شامل موارد زير است:
آن مشخص گردد ،همچندين پيشدنهاد نبايدد بدا
 -1جابجايي بي مورد تجهيزات ،نفرات ،اسناد و غيره.
الزامات باالدسدتي و اسدتانداردي تنداقض داشدته
 -2خريد و نگهداري بي مورد يا مازاد لوازم مصرفي.
 -3انجام فعاليتهاي غير ضروري كه تاثيري در نتيجه نهدايي كدار يدا باشد.
كنترل فعاليت ندارند.
 -9وجود انتظارها و كنترلهاي بي مورد.
 -5انجام فعاليت با كيفيت يا تالش بيش از حد مورد نياز كه تداثيري
در نتيجه كار ندارند.
 -6انجام كار با كيفيت نامناسب كه باعث دوباره كاري ميگردد.
 -7انجام كار با حجم بيش از حد كه براي سازمان سودآوري ندارد.
پيشددنهادهايي كدده راه حلهدداي جديددد جهددت برطددرف كددردن عدددم ضريب  1تا 2
3
انطباقهاي مميزي هاي داخلي و باالدستي ،افزايش امتياز در ارزيدابي تاكيد بر اجراي دستورالعملها و فعاليتهاي جاري
هاي باالدستي يا رفع ناسازگاري دسدتورالعملهاي داخلدي بدا الزامدات سازمان پيشنهاد محسوب نميشود.
باالدستي را مطرح مي نمايد.
پيشنهادهايي كه با روش ابتكاري و بدا صدرف هزينده كمتدر از روش ضريب  1تا 2
9
جاري يا طرحهاي مصوب باعث كاهش تلفات ،بهبود كيفيت برق يدا نياز است بين روش جاري يا طرح در دست اقدام
و پيشنهاد مقايسه فني و مالي صورت گيرد.
افزايش قابليت اطمينان شبكه شوند.
پيشنهادهايي كه راهكارهاي جديد جهت حفظ دارايي هداي شدركت ،ضريب  1تا 2
5
وصول مطالبات و كاهش تلفات غير فني شركت ارايه نمايد.
پيشددنهادهايي كدده راهكارهدداي جديدددي بددراي تكددريم مشددتركان ،ضريب  2.7تا 2
6
متقاضيان و ساير مراجعه كنندگان به شركت معرفي نمايد.
پيشنهادهايي كه به صورت محسوس باعث ارتقدا ايمندي يدا كداهش ضريب  2.7تا 2
7
تاثيرات نامطلوب زيست محيطي يا اجتماعي فعاليتهاي شركت مدي-
گردد.
پيشنهادهايي كه جنبه فرهنگي ،رفاهي ،انگيزشي يا بهداشتي داشته و ضريب  2.2تا 2.5
8
مستقيماً به سودآوري شركت يا تحقق اهداف آن منجر نمي گردند.
ضريب  2.2تا  1با نظر كميته نظام پيشنهادها.
ساير پيشنهادها كه شرايط عمومي را احراز نمودهاند.
9
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نتايج پيشنهادها در نرم افزار نظام پيشنهادها







در بخش نتايج پيشنهاد به نتايج زير پاداش تعلق مي گيرد:
قابل قبول  /قابل اجرا
غير قابل قبول  /اجراي آن امكان پذير نيست
غير قابل قبول  /اجراي آن از نظر تحليل هزينه به نفع نيست
قابل تقدير  /عدم امكان اجرا
به داليل غير اقتصادي اجراي آن به صالح نمي باشد.











در نتايج پيشنهاد زير پاداش تعلق نمي گيرد :
غير قابل قبول  /تكراري
غير قابل قبول  /وظيفه پيشنهاد دهنده
غير قابل قبول  /در شركت جاري مي باشد
غير قابل قبول  /بطور مستند تعريف شده و در برنامه كاري است
غير قابل قبول  /موضوع در قالب پيشنهاد امكان پذير نيست
غير قابل قبول  /درخواست عزل و نصب كاركنان
غير قابل قبول  /اين پيشنهاد قبال در كميته هاي ديگر شركت طرح شده است
غير قابل قبول  /فاقد ضرورت الزم
غير قابل قبول  /مغايرت با اهداف و برنامه ها

تبصره  :1مقدار دقيق ضريب كاربرد پيشنهاد متناسب با ميزان منافع ناشي از اجراي پيشنهاد ،گستردگي كاربرد و ميزان نوآوري
مطرح شده ،توسط كميته نظام پيشنهادها تعيين مي گردد.
تبصره  : 2در صورتي كه در يك پيشنهاد كمي مقدار نيم درصد منافع سال اول كمتر از پاداش پيشنهاد كيفي مشابه باشد ،پاداش
پيشنهاد مذكور مشابه پيشنهاد كيفي محاسبه ميگردد.
تبصره  %92 :3پاداش پيشنهاد به مطرح كننده ايده و  %62پاداش به اجرا كننده پيشنهاد تعلق ميگيرد.
تبصره  : 9در صورتي كه تخمين ميزان صرفه جويي سال اول زمان بر بوده و نياز به استقرار كامل داشته باشدد ،معدادل پداداش
كيفي به صورت علي الحساب به پيشنهاد دهنده پرداخت ميگردد.
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تبصره  :5در صورت مشاركت دو نفر در اجراي پيشنهاد ،كل پاداش مربوط به اجرا در ضريب  1.5و در صورت مشاركت  3نفر يا
بيشتر در ضريب  2ضرب ميگردد .در صورت مشاركت دو نفر يا بيشتر در ارايه ايده پيشنهاد پداداش مربوطده بدين نفدرات بده
صورت مساوي تقسيم مي گردد.
تبصره  :6در صورتيكه اجراي يك پيشنهاد نياز به به فعاليتهاي علمي و عملي گسترده دارد و مقددار پداداش نظدام پيشدنهادها
جوابگوي زحمات محول شده به مجريان نباشد ،فعاليت مذكور جهت تصميم گيري به كميته ارزيابي آثار علمي كاركنان ارجداع
داده ميشود و پاداش بر اساس روش اجرايي تشويق فعاليتهاي علمي كاركنان) (PI-2618پرداخت خواهد شد.
تبصره  :8به اجراي پيشنهادهايي كه جزو وظيفه شغلي فرد بوده و براي اجراي آن نياز به نوآوري نميباشد ،مانندد خريدد لدوازم
توسط كارپرداز يا ارجاع طرح مصوب به پيمانكار توسط مجري طرح ،پاداش تعلق نخواهد گرفت.
پس از محاسبه و تخصيص پاداشها در نرم افزار نظام پيشنهادها در دوره زماني ماهانه ،گزارش نرم افزار توسط دبيرخانه نظدام
پيشنهادها تهيه شده و پس از تاييد مدير عامل به همراه نامه پوششي به معاونت مالي و پشتيباني جهت پرداخدت ارسدال مدي-
گردد .پرداخت نظام پيشنهادها براي كاركنان رسمي و پيمانكاران داراي فيش حقوق از طريق اين فيش و در خصوص كاركنان
پيمانكاران حجمي ،مشتركان و ساير ذي نفعان كه از شركت توزيع حقوق يا دستمزد دريافت نميكنند ،پرداخت توسط امور مالي
به شماره حسابي كه توسط پيشنهاد دهنده ،در زمان ثبت آن اعالم شده است صورت ميگيرد.
 -7-5حق الزحمه ارزيابي و كارشناسي پيشنهاد
مقدار حق الزحمه ارزيابي و كارشناسي پيشنهادها با توجه به موضوع پيشنهاد و كيفيت ارزيابي صورت گرفتده بدين  122و922
برابر ضريب ريالي ،متناسب با زمان ،صحت كارشناسي و كيفيت گزارش است .براي پيشنهادهاي خاص كده نيداز بده بررسدي
جامع مستندات ،مورد كاوي ،بازديد و مواردي از اين دست دارد با تصويب كميته تا سقف  2222برابر ضريب ريالي حق الزحمه
قابل پرداخت ميباشد.
 -8-5ارزيابي عملکرد واحدها و هدف گذاری مربوطه در نظام پيشنهادها
ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني اعم از معاونتها ،دفاتر مستقل ،مناطق و ادارات هر سه ماه يكبار توسط كميته اجرايي نظام
پيشنهادها بر اساس شاخصهاي زير صورت ميگيرد:
الف -تعداد بذرهاي پيشنهاد مطرح شده توسط واحد كه پيشنهادهاي مصوب ناشي از آن جاري سازي شده باشد.
ب -درصد پيشنهادهاي مصوب تعيين تكليف شده در بازه زماني مشخص( .اجرا ،انتظار جهت تامين منابع ،تهيه گدزارش عددم
امكان اجرا)
ج -درصد تعيين تكليف پيشنهادهايي كه قبل از تصويب جهت اظهار نظر به آن واحد ارسال شدهاند.
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د -تعداد پيشنهاد ارايه شده توسط معاون و مديران زير مجموعه ( .در مناطق مدير منطقه ،معاون بهرهبدرداري ،مجدري طدرح،
رييس خدمات مشتركين و رييس مالي اداري)
ه -سرانه پيشنهادهاي دريافتي.
و -درصد مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها.
ز -درصد پيشنهادهايي كه به صورت گروهي مطرح و اجرا شدهاند.
ح -سرانه پيشنهادهاي مصوب كاركنان.
ت -سرانه پيشنهادهاي اجرا شده كاركنان.
الزم به ذكر است منظور از كاركنان در تمام بندها ،كاركنان رسمي و تامين نيروي انساني ميباشد.
تبصره  :1براي شاخص هاي ارزيابي فوق در ابتداي هر سال اهداف توسط كميته نظام پيشنهادها تعيين شده و پس از تصدويب
توسط رييس كميته ،از طريق نرم افزار نظام پيشنهادها به صورت مستمر مورد پايش قرار خواهد گرفت.
 -9-5تقدير از واحدها و كاركنان برتر در نظام پيشنهادها
جهت تقدير از كاركنان و واحدهاي برتر اقدامات ذيل صورت ميگيرد.
الف :تشويق كتبي با درج در پرونده پرسنلي براي فردي كه بيشترين پيشنهاد مصوب (شامل بنددهاي  2تدا  7جددول ضدرايب
كاربرد پيشنهاد) را ارايه نموده است به همراه پرداخت نقدي معادل سه هزار برابر ضريب ريالي.
ب :تشويق كتبي با درج در پرونده پرسنلي براي فردي كه بيشترين پيشنهاد مصوب در پاسخ به بدذر نظدام پيشدنهادها را ارايده
نموده است به همراه پرداخت نقدي معادل سه هزار برابر ضريب ريالي.
ج :تشويق كتبي با درج در پرونده پرسنلي براي فردي كه پيشنهاد آن بيشترين صرفه اقتصادي ريالي را براي شدركت داشدته و
نتيجه آن به تاييد معاونت مربوطه رسيده باشد به همراه پرداخت نقدي معادل سه هزار برابر ضريب ريالي.
د :تشويق كتبي با درج در پرونده پرسنلي براي نماينده نظام پيشنهادها كه به تشخيص كميته بيشترين تالش را در اشاعه نظام
پيشنهادها در حوزه و اجرايي كردن پيشنهادها داشته است به همراه پرداخت نقدي معادل سه هزار برابر ضريب ريالي.
و :پرداخت نقدي معادل هزار برابر ضريب ريالي براي افرادي كه  5پيشنهاد (شامل بندهاي  1تا  7و 9جددول ضدرايب كداربرد
پيشنهاد) مصوب يا بيشتر در طول سال را داشتهاند.
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ز :تشويق كتبي با درج در پرونده پرسنلي براي معاون يا مديري كه در اجراي پيشنهادهاي مصدوب (شدامل بنددهاي  1تدا  7و
9جدول ضرايب كاربرد پيشنهاد) به تشخيص كميته بيشترين مشاركت را داشته است به همراه پرداخت نقدي معادل سه هدزار
برابر ضريب ريالي.
ح :تشويق كتبي با درج در پرونده پرسنلي براي كارشناسي كه در طول سال با نظر كميته نظام پيشنهادها حداكثر امتياز را كسب
نمودهاست به همراه پرداخت نقدي معادل سه هزار برابر ضريب ريالي.
تبصره  :1براي تشويقهاي الف و ب چنانچه تعداد پيشنهادهاي چند فرد مساوي باشد  ،تشويق به همه افراد اختصاص مييابد.
تبصره  : 2تقدير غير نقدي همكاران برگزيده نظام پيشنهادها در جلسه عالي نظام پيشنهادها تعيين خواهد گرديد شامل اعزام به
كنفرانسها و بازديدها ،درج نام فرد و پيشنهاد مربوطه در سايت ،دعوت به جلسات نظام پيشنهادها به عنوان مدعو ،اعزام به دوره
هاي تخصصي مورد عالقه فرد ،تقدير شفاهي در شوراي معاونين و مديران ،معرفي فرد به سازمانهاي باالدستي و ...است.
تبصره  :3افراد برگزيده نظام پيشنهادها پس از تاييد كميته نظام پيشنهادها و تصويب مديريت عامل به امور منابع انساني جهت
افزايش امتياز ارزيابي در بندهاي ابتكار و خالقيت و انتقال معلومات معرفي خواهند گرديد.
 -10-5ارزيابي و مميزی نظام پيشنهادها
مميزي نظام پيشنهادها در مميزيهاي  IMSو آمادگي ضوابط ابالغي مانند ساير واحدهاي سازمان طبق برنامه تعيدين شدده
صورت خواهد گرفت .اصالح و اقدام اصالحي جهت كليه عدم انطباقهاي مشاهده شدده مطدابق روش جداري نظدام كيفيتدي
سازمان خواهد بود.
خودارزيابي نظام پيشنهادها به صورت ساالنه برمبناي آخرين مدل ارزيابي نظام پيشنهادهاي جشنواره جدايزه ملدي پيشدنهادها
صورت خواهد گرفت .جهت برگزاري ارزيابي هفت نفر توسط دبير كميته پيشنهاد ميگردند كه ميتوانند از اعضداي كميتده يدا
ساير كارشناسان يا مديران خبره سازمان باشند .پس از تاييد كميته و تصويب رياست كميته نظام پيشنهادها ،خودارزيابي برگزار
شده و نتيجه آن در كنار ساير گزارشهاي مرتبط در جلسه عالي نظام پيشنهادها مطرح خواهد گرديد .پس از برگزاري خودارزيابي
افراد مشاركت كننده براي جبران خدمات به رياست كميته نظام پيشنهادها معرفي خواهند گرديد.
تبصره :مسووليت خودارزيابي نتايج كليدي عملكرد بر عهده دبير نظام پيشنهادها ميباشد.
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 -11-5جلسه عالي نظام پيشنهادها
در صورت نياز جلسه عالي نظام پيشنهادها با حض ور مدير عامل ،معاونين و مديران منتخب تشكيل خواهد شد و موارد ذيدل در
جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت:
الف :گزارش عملكرد نظام پيشنهادها و تحليل فرصتهاي بهبود
ب :تغييرات اساسي در روش اجرايي پذيرش ،تصويب ،اجرا و تشويق پيشنهادهاي كاركنان
ج :گزارش ارزيابي و مميزي نظام پيشنهادها
د :بررسي علت عدم اجراي پيشنهادهاي مصوب كه اجراي آن تاثير عمده اي در تحقق اهداف شركت خواهد داشت.
ه :تصميم گيري در خصوص پيشنهادهاي خاص كه تصميم گيري در خصوص آن به تشخيص اعضاي كميته نياز به مشاركت
مديران ارشد سازمان دارد.
و :تصويب آموزشهاي در نظر گرفته شده در خصوص بهبود كارايي و اثربخشي نظام پيشنهادها
ز :تصميمگيري در خصوص پاداشهاي غير نقدي نفرات برتر نظام پيشنهادها
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2
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