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آیین نامه نظام پیشنهادها

مقدمه:
در قرآن کریم شور و مشورت نمادی از ایمان معرفی شده و تأکید می کند مسلمانان اموور خوود را
براساس مشورت متقایل انجام دهند (سوره شورا -آیه )38
آیه  18سوره زمر نیز گوش دادن به سخن دیگوران و عمول کوردن بوه نییووترین آنهوا را موجبوات
هدایت انسانها دانسته و آنان را صاحبان عقل و خرد معرفی کرده است.
در نظام جمهوری اسالمی ،مشارکت به عنوان یک شأن و کرامت انسانی پذیرفته شده و ارائه نظر و
پیشنهاد ،حق انسانها دانسته شده است.
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شرکت توزیع نیوروی بورا اسوتان قوزوین بوا چنوین روییورد و
نگرشی استقرار یافته و از طریق تواناسازی کارکنان خود ،تعالی سازمان را در سوایه تعوالی انسوانها،
هدف گذاری نموده است.
مدیران سازمان ما به خوبی می دانند کوه بورای حصووی ایون اهوداف ،بایود مشوارکت کارکنوان در
مدیریت را به عنوان ضرورتی جایگزین ناپذیر به رسمیت شناخته و با پیشنهادهای اصالحی آنان بوه
مثابه هدایایی ارزشمند برخورد نموده و از آن استقبای نمایند.
از تمام مدیران و کارکنان ارجمند توزیع نیروی برا استان قزوین ،که همواره شواهد کوار و توالش
صادقانه آنان بوده ام ،انتظار می رود با حضوور فعوای و مسوتمر خوود در نظوام پیشونهادها و بوا ارائوه
پیشنهادهای ارزشمند خود ،در جهت بهبود و تعالی سازمان ،بیش از پیش مشارکت نمایند.
سید یوسف جبارزاده
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
فروردین 93
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ماده -1تعریف نظام پیشنهادها
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها بخشی از نظام جامع کیفیت  T.Q.Mاست کوه بوه منظوور
ایجاد روحیه مشارکت فردی و گروهی در بین کارکنوان و در راسوتای بهبوود فرآینودها و افوزایش
بهره وری در سازمان استقرار می یابد.

ماده  -2اهداف نظام پیشنهادها
 .1ارج نهادن به شأن و منزلت انسانی کارکنان و قابلیت های آنان در محیط کار و عینیوت بخشویدن
به مبانی فرهنگ اسالمی مبتنی بر تعالی انسانها.
 .2تقویت حس مسئولیت و ایجاد انگیزه در به کارگیری نیروی ابداع و ابتیار کارکنان و شیوفائی
استعدادها.
 .3اشاعه فرهنگ مشارکت و کار گروهی در سازمان.
 .4بهبود روابط انسانی و ایجاد نشاط روحی در کارکنان.
 .5ایجاد انگیزه و حس رقابت سالم در بین کارکنان.
 .6همسوسازی اهداف فردی و گروهی با اهداف سازمان.
 .7ارتقاء سطح بهره وری سازمان از طریق کاهش هزینه ها ،کاهش ضوایعات ،بهبوود فراینود کوار و
خدمات و استفاده بهینه از منابع و صرفه جویی در مواد ،انرژی و هزینه ها.
 .8ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت های شرکت و تأمین رضایت مشتریان.
 .9بهسازی و ایمن سازی محیط و شرایط کار.
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 . 11افزایش قدرت انعطاف پذیری سازمان در برابر شرایط نامطمئن محیطی و حذف کارهای زائود
اداری و اثرات بوروکراسی اداری .
 .11تسهیل در گردش اطالعات در درون سازمان.
 . 12القای نگاه ییپارچه و همسو در مجموعه کارکنان و مدیران شرکت و پرهیز از کار انفورادی و
عملیرد جزیره ای .

ماده  -3دامنه کاربرد
این آیین نامه در تمامی سطوح سازمانی شرکت توزیع نیروی برا استان قوزوین نافوذ بووده و
کلیه ذینفعان [کارکنان ،پیمانیاران ،فروشندگان ،مراجعین  ،بازنشسته ها و عموم مشترکین برا ]
را در برمی گیرد.
ماده  -4کلیدواژه ها
 پیشنهاد :عبارت است از هرگونه ایده و راهیاری که بمنظور حل مشیل و بهبود در فعالیوت
ها و فرآیندهای موجود ،ارائه خدمات و به طور کلی منجر به هرگونه بهبودی در وضعیت شورکت
ارائه گردد.
 وظیفه سازمانی :وظیفه ای است که عدم انجام آن ،موجبات بازخواسوت اداری و قوانونی را
به دنبای داشته باشد.
 پیشنهاد مصوب  :هرگونه تغییر و اصالح در جهتت « بهبتود در نوتوه عملکترد
سازمانی یا فردی » یک پیشنهاد مصوب تلقی می شود.
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 کمیته مرکزی نظام پیشنهادات :در بررسی پیشنهادات واصله و بنابر اقتضوای موضووع بوا
حضور اعضاء و کسب نظر کارشناسان عمل می شود.
ماده  -5اعضای کمیته
الف) مدیر عامل -رئیس کمیته
ب) معاونین و مدیریت برا شهرستان قزوین
پ) مدیران دفاتر مستقل ،ستادی وکارشناسان بنابر اقتضای موضوع بصورت مدعو
ج) مشاور مدیرعامل و ناظر عالی نظام پیشنهادات
د)مشاورجوان مدیرعامل
ه)مشاور مدیر عامل در امور بانوان
و)دبیر کمیته نظام پیشنهاد ها
ی)مسئوی دبیر خانه و سوپروایزر نرم افزار نظام پیشنهادها
ماده  -6شرح وظایف کمیته نظام پیشنهادها :
 .1تدوین و تبیین سیاست های کلی و راهبردی  ،نگرش ها و جهت گیری اصلی سیستم پیشنهادها
در مقاطع کوتاه مدت و بلندمدت.
 .2برنامووه ریووزی و سیاسووت گووذاری کلووی در زمینووه آموووزش و تبلیوود در جهووت اشوواعه فرهنووگ
مشارکت.
 .3بررسووی آیووین نامووه اجرایووی ،فرمهووای اجرایووی و فرآینوود کووار نظووام پیشوونهادها و ارائووه نظوورات
اصالحی.
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 . 4تعیین محورهای اصلی پیشنهادها براساس اولویوت ،اهوداف و تنگناهوای شورکت در بخشوهای
مختلف.
 . 5ایجاد تمهیدات و تسهیالت الزم در جهت پشتیبانی از اجرای نظام پیشنهادها و همچنین اجورای
پیشنهادهای مصوب.
 .6بررسی طرحهای واصله از سوی دبیرخانه ،نظام پیشنهادها و اتخاذ تصمیم در خصوص پوذیرش
یا رد پیشنهادها و یا انجام کارشناسی بیشتر.
 .7بررسی نتایج حاصل از اجرای پیشنهادهای مصوب و اتخاذ تصمیم در خصوص پوذیرش یوا رد
نتیجه اجرای آنها.
 .8بررسی لیست کارشناسان خبره جهت داوری پیشنهادها و ارائه نظرات اصالحی .

ماده  -7گروههای کارشناسی (بنا بر نوع پیشنهاد واصله)
 .1انتقای فن آوری و دانش فنی مرتبط با صنعت بورا «فنی»  --آقایوان محمود تقوی مورادی و
مسعود احمدی – فالح خوشبخت
 .2افزایش ایمنی و حفاظت کار و حفاظت از تأسیسوات و امووای «ایمنتی»  --آقایوان اسومعیل
نوری– یوسف اینالو پور
 .3افزایش درآمد و نقدینگی و بهبود در فرآیندهای مالی «مالی»  --آقایان احمد علی رحموانی
 ،کیوان جوادی و سعید اثنی عشری
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 .4کاهش هزینه ها ،کاهش ضایعات ،دوباره کاریها ،دورریزها و صرفه جویی در مواد و انورژی «صرفه جویی»

 -آقایان احمد علی رحمانی ،کیوان جوادی و حسین بناگر .5افزایش رضایت مشتریان و ارباب رجوع و تیریم آنان «رضایت مشتری»  --آقایوان محمود
تقی برمک و جاهد کاظمی
 .6پیشنهادات مربوط به فروش انشعاب وهرگونه خدمات قابول ارائوه بوه مشوترکین « ختدمات
مشترکین »  --آقایان سید باقر بابائی چگینی و شهرام رحمانی
 .7بهبود تجهیزات و وسایل کار و استفاده بهینه از امیانات و تأسیسات موجود «بهبود تجهیزات
و امکانات»  --آقایان محمد تقی مرادی و اسمعیل نوری
 .8بهبود در فرایند انجام کارهای اداری و تسوهیل در گوردش کوار ،حوذف فعالیوت هوای زائود و
دشوار و افزایش سطح کیفی فعالیت هوا « کلیه فرایند ها و دستورالعمل هتا »  --آقایوان
کامران گلچینی و حمید جمالی
 .9افزایش بهداشت تن ،روان و محیط «بهداشت»  --آقایان اسمعیل نوری و مهرداد سلطانی
 .11بهبود خدمات رفاهی کارکنان «رفاهی»  --آقایان کامران گلچینی و سعید بهادری
 .11طراحی و ارائه ایوده بورای در زمینوه کواال و یوا اجنواس موورد اسوتفاده در شوبیه و تاسیسوات
«نوآوری»  --آقایان مرشد زاده و اکبر قره داغی
 .12تعمیق و گسترش فرهنگ اسالمی در سازمان و بهبود در فرهنگ سازمانی «فرهنگتی» --
حاج آقای آزادی و آقایان موسی برزگر و سید فخرالدین موسوی

آیین نامه نظام پیشنهادها

8

 .13ا صالح و بهبود در اجرای نظام پیشونهادها «نظام پیشنهادها»  --آقایوان بهوزاد رحموانی و
عزیز عباسی دهبیری
 .14اصالح و بهبود در سیستم های مدیریت کیفیت و سیستم تعالی سازمان «بهبود مدیریت» -
آقایان کامران گلچینی و حمید جمالی
 .15بهبود سیستم اطالعات مدیریت و گردش اطالعات در سازمان «اطالعات متدیریت» --
آقای محمد تقی مرادی و خانم معصومه کاظمی
 .16بهبود شیوه های عمل به استانداردهای صنعت برا و ارتقای سطح کیفوی آنهوا «استاندارد»
 -آقایان یوسف اینانلوپور و مرشد زاده .17بهبود در پایداری شبیه های توزیع و کاهش تلفات انورژی و بهبوود در بهوره بورداری از آنهوا
«شبکه»  --آقایان یوسف اینانلوپور و علی اکبر غالمی
 .18استفاده بهینه از بسترهای  ictو تجهیزات رایانه ای ،سیستم های ییپارچه و نرم افزارها «فتن
آوری و اطالعات و ارتباطات»  --خانم کاظمی و آقای مرتضی علی اشرفی
 .19افزایش انگیزه و بهره وری نیروی انسانی و افزایش رضایت شغلی «نیروی انسانی»
 -آقایان کامران گلچینی سید باقر بابایی چگینیتبصره  : 1جلسات کمیته مرکزی با حضور اکثریت نسبی اعضاء و بوا شورط حضوور رئویس (یوا
نائب رئیس) و دبیرکمیته رسمیت یافته و تشییل جلسوات آن توابع شورایط منودرج در آیوین ناموه
داخلی کمیته مرکزی نظام پیشنهادها می باشد.
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تبصره  : 2حق الزحمه حضور در جلسات کمیته های تخصصی تابع مقررات شرکت میباشد .
ماده  -8دبیرخانه نظام پیشنهادها و شرح وظایف آن
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها دارای دبیرخانه مستقلی می باشد.
مسئولیت اداره دبیرخانه بعهده مجریان نظام پیشنهادها خواهد بود.
شرح وظایف دبیرخانه نظام پیشنهادها
 .1راهنمایی پیشنهاد دهندگان برای ارائه پیشنهادهای کامل ،کیفی و قابل اجرا.
 .2تشویق کارکنان به ارائه پیشنهاد.
 .3تسلط به موضوع پیشنهادها و تقویت روحیه تصویب پیشنهادها در کمیته.
 .4سرعت بخشیدن در اجرای مراحل نظام پیشنهادها و پیگیری مستمر در رفوع مشویالت اجرایوی
آن.
 .5تبلیغات ،آموزش و اطالع رسانی به کارکنان و سایر فعالیوت هوای فرهنگوی مناسوب بوه منظوور
افزایش آگاهیهای عمومی و تسهیل در فرآیند یادگیری سازمانی.
 .6انعیاس نظرات کارکنان به مدیریت ارشد سازمان و کمیته های نظام پیشنهادها.
 .7ثبت و ضبط سوابق پیشنهادها و پیشنهاد دهندگان.
 .8تهیه و تنظیم شاخص های ارزیوابی عملیورد کارکنوان رد بخوش مشوارکت و انجوام ارزشویابی
سالیانه.
 .9انجام کلیه امور مراسالتی و ارتباطی بین کمیته و کارکنان در همه بخشها.
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 . 11تشییل به موقع جلسوات کمیتوه و تنظویم دسوتور جلسوه و پیگیوری و ابوالت مصووبات و اداره
جلسات کمیته.
 . 11تهیه و تنظیم فرمها ،دفاتر ،منابع آمواری و اطالعواتی موورد اسوتفاده جهوت ارزیوابی عملیورد
اجرایی سیستم و انتشار آنها در راستای ایجاد فرصت های یادگیری.
 .12انجام اقدامات الزم در رابطه با صدور تشویق نامه و پرداخت جووایز پیشونهاددهندگان و حوق
الزحمه کارشناسان و اعضای کمیته ها.
 .13انجام امور مربوط به برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر اجرای پیشنهادهای مصوب.
 .14سووازماندهی و تعیووین میانیسووم دریافووت ،ثبووت و رده بنوودی پیشوونهادهای واصووله و انجووام
بررسی های اولیه و ارسای آنها به کارشناسان و کمیته های اجرایی نظام پیشنهادها.
 .15انتخاب کارشناسان خبره جهت کارشناسی پیشنهادها با همیاری واحدهای ذیربط.
 .16دریافووت اعتراضووات پیشوونهاددهندگان نسووبت بووه نتووایج ارزیووابی و انعیوواس آن کمیتووه هووا و
کارشناسان.
 .17تشییل جلسات توجیهی و تشویقی به صورت مستمر برای کلیه امورها و واحدها بوه صوورت
مجزا و بررسی و حل مشیالت آنان در اجرای سیستم پیشنهادها.
 . 18اعالم وضعیت پیشونهادها در کلیوه مراحول بوه پیشونهاددهنده و همچنوین ارجواع پیشونهادهای
مصوب کمیته با امضای مدیریت عامل به واحدهای ذیربط جهت اجرا.
 . 19تهیه و تنظیم شاخص های آماری عملیرد نظام پیشنهادها در ابعاد مختلف و در تموام سوطوح
سازمانی و ارائه آن به صورت مستمر در نشریات داخلی و به مدیریت ارشد شرکت.
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 .21گردآوری منابع ،مأخذ علمی ،تجربیات و دسوت آوردهوای سوایر سوازمانها در زمینوه سیسوتم
پیشنهادها و حضور فعای در مجامع علمی و تخصصی مرتبط.
 .21انتشار نشریه داخلی به منظور اطالع رسانی و تعمیق مبانی فرهنگ مشارکت در کارکنان.
 .22ارجاع پیشنهادهای مصوب بوه اموور موالی جهوت پرداخوت پواداش متعلقوه براسواس فرمهوای
مصوب
 .23معرفی نظام پیشونهادها و تجربیوات بوه دسوت آموده بوه مجوامع و مراکوز خوارج از شورکت و
بازدیدکنندگان.
 .24برگزاری جشن سالیانه نظام پیشنهادها و معرفی بهترین ها براساس شاخص های کمی.
 . 25انجام نظرسنجی از کارکنوان در خصووص میوزان درصود رضوایت منودی آنوان از طراحوی و
استقرار این روییرد و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله و طرح ریزی برنامه های اصالح و بهبود.
.26نظارت بر حسن اجرای عملیرد مسئوی دبیرخانه در پیگیری امور مرتبط با کارشناسی ارزیابوان
،اجرای پیشنهادها و فرآیند ها ی مالی وپاداش دهی مرتبط ونیزاخذ گزارشوات الزم ازبنودهای25
گانه سابق الذکراز مسئوی دبیرخانه

ماده  -9وظایف و جایگاه کارشناسان بررسی کننده پیشنهادها
این افراد از میوان کارشناسوان و مودیران خبوره داخول سوازمان و بوا همیواری معواونین و مودیران
واحدهای مستقل و متناسب با موضوع پیشنهاد و رشته تحصیلی و تخصص علموی و اجرایوی آنوان
از سوی دبیرخانه نظام پیشنهادها انتخاب می شوند.
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هر پیشنهاد حداکثر به  3کارشناس ارجاع می شود و آنوان موظفنود در مودت تعیوین شوده نظورات
کارشناسی خود را به دبیرخانه ارسای نمایند.
در قبای خدمات مذکور ،حق الزحمه کارشناسی براساس مفاد ایون آیوین ناموه محاسوبه و در وجوه
آنان پرداخت می شود.
تبصره  .1پیشنهادهایی که نیاز به بررسی کارشناسی بیشتری داشته باشد ،با نظر کمیته مرکزی به
کارشناسان بیشتری ارجاع می شود.
تبصره  -2کارشناسان می بایستی نتیجه کارشناسی خود را براساس مفاد ایون آیوین ناموه و نحووه
ارزیابی پیشنهادهای پذیرفته شده مندرج در ماده  ، 7ارزیابی و به دبیرخانه نظام پیشونهادها ارسوای
نمایند.
ماده  -11موارد خارج از چارچوب نظام پیشنهادها
 .1شیایات
 .2درخواست هایی که به مدیریت مربوط می شود.
 .3مواردی که جزو وظایف جاری فرد باشد مگر آنیه پیشنهاد برای تغییر در رویه انجام کار و در
جهت بهبود بوده و یا وظیفه فراموش شده فرد باشد [بیش از یک سای بدون پیگیری و بازخواست
مسئولین مافوا رها شده باشد]
 .4پیشنهادهای مربوط به سازماندهی پرسنل [عزی و نصب کارکنان]
 .5تیرار مواردی که در گذشته حل شده یا در محل کار به اجرا گذاشته شده است.
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ماده  -11شرایط عمومی پذیرش پیشنهاد توسط دبیر خانه نظام پیشنهادات
 .1پیشنهاد جدید بوده و جزو فعالیت های در حای انجام شرکت نباشد.
 .2پیشنهاد باید توجیه فنی ،اقتصادی ،کاربردی و یا کیفی داشته باشد.
 .3پیشنهاد بایستی قابلیت اجرا ( در زمان حای یا آینده ) داشته باشد.
 .4پیشنهاد باید قابل استفاده در شرکت توزیع نیروی بورا اسوتان قوزوین بووده و یوا بوه نحووی بوه
تجهیزات سرمایه ای این شرکت و ارتقای سطح کیفی در صنعت برا کشور مرتبط باشد.
 .5پیشنهاد در قالب قرارداد کارشناسی و یا پروژه تحقیقاتی قبالً اجرا و یا تصویب نشده باشد.
 .6ایده های جدید و مناسبی که به هر دلیل قابلیت اجرایی نداشته باشند ،بوه عنووان ایوده غیرقابول
اجرا تلقی می شوند.
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ماده  -12فرآیند اجرای کار
فرآیند اجرای کار نظام پیشنهادها مطابق نمودار پیوست و شرح جدوی ذیل خواهد بود.
ردیف

توسط

مراحل کار

فرمهای
مربوطه

1

دریافت فرم پیشنهاد ،تیمیل و ارائه آن به دبیرخانه نظام پیشنهادها

پیشنهاد دهنده

2

ثبت و ارائه رسید به پیشنهاد دهنده

دبیرخانه

3

بررسی اولیه پیشنهاد

دبیرخانه

4

نتیجه بررسی اولیه -ارجاع به کارشناس و تقاضای ارزیابی

دبیرخانه

5

نتیجه بررسی اولیه -عدم پذیرش پیشنهاد -انعیاس به پیشنهاد دهنده

دبیرخانه

6

اعالم نظر کارشناسی

کارشناس

7

طرح پیشنهاد درکمیته مرکزی نظام پیشنهادها

دبیرخانه

8

بررسی پیشنهاد در کمیته مرکزی

اعضای کمیته

9

اعالم وضعیت ،پذیرش پیشنهاد ،امور مالی ،پرداخت پاداش ایده تصویب شده دبیرخانه

11

اعالم وضعیت ،ابالت طرحهای مصوب جهت اجرا به واحدهای ذیربط

دبیر -مدیرعامل

11

گزارش نتیجه اجرا به کمیته مرکزی

مقام مسئوی واحد

12

بررسی گزارش اجرای طرح های تصویب شده در کمیته

کمیته نظام پیشنهادها

13

اعالم وضعیت ،پذیرش اجرا ،پرداخت پاداش مجری طرح

دبیر -مدیرعامل

14

اعالم وضعیت ،پذیرش اجرا ،پرداخت پاداش ایده اجرا شده به پیشنهاد دهنده دبیر نظام پیشنهادها

15

اعالم وضعیت -رد نتیجه اجرا -ارجاع به مجری طرح

دبیر -مدیرعامل

تقدیرنامه کتبی /مدیریت عامل /معاونت ها

معاون ذیربط

F1
F2
F3
F4
F3
F3
F1.F3
F5
F6
F7
F7.F1
F8
F9
F10
F11
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فرآیند کار نظام پیشنهادها
شروع

دريافت و ثبت پيشنهاد توسط دبيرخانه و اختصاص تاريخ و شماره به
پيشنهاد و ارسال رسيد براي پيشنهاد دهنده

بررسي اوليه پيشنهاد توسط دبيرخانه نظام

A

رد

نتیجه بررسی

اعالم به پيشنهاد دهنده به
همراه تقدير بخاطر شركت در
نظام مشاركت

ارجاع به كارشناسان و داوران جهت بررسي

بررسي پيشنهاد بهمراه نظر كارشناسان در كميته نظام
پيشنهادها و ارزيابي آن

بایگانی

نتیجه بررسی
کمیته

پايان
A

بررسی بیشتر توسط کارشناسان

رد

تخصیص
امتیاز

کمتر از  51امتیاز

A

نتیجه بررسی

بیش از  51امتیاز

بررسي در كميته مركزي

رد

B

پرداخت پاداش ايده تصويب شده و تعيين تيم مجري مسئول
اجرا و زمان اجراي پيشنهاد با نظر مديري كه پيشنهاد در
محدوده مديريتي او به اجرا در مي آيد
اجرا توسط گروه و استاندارد سازي و ارائه گزارش به كميته

بازگشت به حالت قبل از اجرا

بررسي نتيجه اجرا در كميته
رد

نتیجه

نیاز به اصالحات دارد
پرداخت پاداش ايده اجرا شده به پيشنهاد دهنده

پرداخت پاداش به گروه مجري
بایگانی

انجام اصالحات توسط گروه مجري

پایان

بایگانی
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ماده  -13چگونگی ارزیابی پیشنهادهای تصویب شده:
چگونگی ارزیابی پیشنهادهایی که به تأکید کمیته مرکزی نظام پیشونهادها موی رسوند براسواس 5
عامل و با توجه به نظرات کارشناسان ،بشرح ذیل توسط کمیته نظام پیشنهادها مورد ارزیابی قورار
می گیرند.
 .1جدول ارزیابی و امتیازدهی به پیشنهادها:
ردیف

توضیحات

حداکثر امتیاز

تهیووه مسووتندات کووافی و ارایووه توضوویحات بووه

11

عوامل ارزیابی

1

چگونگی تهیه و ارایه پیشنهاد

2

قابلیت اجرایی پیشنهاد

3

میزان ارتباط پیشنهاد بوا کوار پیشونهاد پیشنهاد می توانود در ارتبواط مسوتقیم بوا کوار و

صورت منطقی و سیستماتیک
درست یودن ،کامل بودن و عملی بودن راهیار

25

ارایه شده
دهنده

شغل پیشنهاد دهنده باشد یا نباشد

4

پیش بینی میزان تأثیر پیشنهاد

میزان کاهش هزینوه یوا افوزایش سوود یوا بهبوود

5

دامنه شموی

15
31

ایجاد شده در نتیجه اجرای پیشنهاد
پیشنهاد می تواند در ارتباط با سایر واحودها نیوز

21

قابل اجرا باشد
111

جمع امتیاز

توجه  :توضیح بند های مذکور
 1-1چگونگی تهیه و ارائه پیشنهاد:
وضعیت A

وضعیت B

وضعیت C

پیشنهاد دارای مستندات الزم بوده و توضویحات مستندات و توضیحات ارایه شوده توا پیشنهاد دارای مسوتندات و
ارائه شده منطقی و سیستماتیک می باشد
 6تا  11امتیاز

حدودی پراکنده و ناقص می باشد.

توضیحات الزم نمی باشد.

 1تا  5امتیاز

فاقد امتیاز
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 1-2قابلیت اجرایی:
وضعیت

شرح وضعیت

حداکثر امتیاز

D

راهیار اجرایی ارایه شده توسط پیشنهاد دهنده کامالً درست و قابل اجراست

 16تا 25

E

راهیار اجرایی ارایه شده توسط پیشنهاد دهنده نیاز به اصالح یا تیمیل جزیی دارد

 6تا 15

F

راهیار اجرایی ارایه شده توسط پیشنهاد دهنده نیاز به اصالح و تیمیل اساسی دارد

 1تا 5

 1-3ارتباط پیشنهاد با کار پیشنهاد دهنده:
وضعیت J

وضعیت I

پیشنهاد مربوط به کار پیشنهاد دهنده یا واحد کواری وی پیشوونهاد مربوووط بووه کووار سووایر واحوودهای
سازمان است.

است.

 1تا  7امتیاز

 1تا  15امتیاز

 1-4پیش بینی میزان تأثیر کمی و کیفی پیشنهاد:
موضوع پیشنهاد و مبنای

وضعیت K

وضعیت L

وضعیت M

وضعیت N

وضعیت O

تعیین امتیاز
بررسی تاثیر کمتی (ریوالی )  8تووا  11میلیووون  6توووا  8میلیوووون  4توووا  6میلیوووون  2الووی  4میلیووون کمتووووووووور از 2
میلیووووون یووووای
ریای در سال
ریای در سال
ریای در سال
پیشنهاد در زمینه کاهش هزینوه و ریای در سال
در سال

یا افزایش سود آوری
موضوووعاتی کووه تووأثیر آن قابوول بووا تووأثیر خیلووی با تأثیر زیاد

با تأثیر متوسط

با تاثیر کم

برآورد به ریای نمی باشد (باتوجه زیاد

بووا تووأثیر خیلووی
کم

به پیش بینی تأثیر کیفی)
دامنه امتیاز

 24تا 31

 18تا 24

 12تا 18

 6تا 12

 1تا 6
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 1-5دامنه شمول در سایر واحدها:
P

وضعیت
از نظر اجرا در واحدها
حداکثر امتیاز

Q

R

در تعووووداد زیووووادی از در تعووداد محووودودی از در هیچ واحد دیگوری
واحدها قابل اجرا است

واحدها قابل اجرا است

 11تا 21

 6تا 11

قابل اجرا نیست
5

 -2تعیین مبلغ پاداش پیشنهادها:

ضریب ریالی مصوب × امتیاز متعلقه هب ره پیشنهاد = نحوه محاسبه پاداش ره پیشنهاد
شایان توهج میباشد ضریب ریالی ره امتیاز هفت زهار ریال (  7000ریال ) تعیین میشود .

 2-1امتیاز پاداش ایده با رعایتت ضتوابط منتدرج در بنتد  1متاده  13و اعمتال
ضرایب بند  2-4ماده  13به پیشنهاد دهنده اعطاء و مبلغ پتاداش حبتب متاده 13
محاسبه و پرداخت می گردد.

 2-2در صورتی که افزایش سودآوری و یا کواهش هزینوه بورآوردی موضووع بنود  1-4بویش از
( )11ده میلیون ریای باشد عالوه بر پاداش فوق پاداشی بوه شورح زیور نیوز قابول پرداخوت موی
باشد.
 – 1101110111( × 1/12افزایش سود یا کاهش هزینه های برآوردی)= پاداش اضافی
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 2-3در صورتی که افزایش سود یا کاهش هزینه برآوردی موضوع بند  1-4بیش از یوک میلیوارد
ریای باشد ،عالوه بر پاداش مندرج در ردیف  ،2-2پاداشی به شرح زیور نیوز قابول پرداخوت موی
باشد.
 – 111101110111( × 1/11افزایش سود یا کاهش هزینه های برآوردی)= پاداش اضافی

 2-4در صورتی که پیشنهاد به صورت گروهی ارائه گردد ضریب کار گروهوی بوه شورح جودوی
ذیل در پاداش نهایی کسب شده اعمای خواهد شد.

تعداد نفرات در گروه

دو نفر

سه نفر

چهارنفر

1/25

1/4

1/5

 5نفر به
باال

ضریب

1/6

تبصره  -1ضرایب مندرج در ردیف  2-1بوا توجوه بوه توورم بوا تصوویب کمیتوه مرکوزی و تأییود
مدیریت عامل قابل تغییر خواهد بود.
تبصره  -2برای پیشنهادهایی که منافع حاصل از آنها قابل برآورد به ریای نمی باشند و دارای تأثیر
کیفی فوا العاده در شرکت می باشند با تصویب کمیته مرکزی و تأیید مدیریت عامول متناسوب بوا
ارقام مندرج در بند  2-2و بند  2-3پاداش های ویژه ای به آنها اختصاص می یابد.
تبصره  -3میزان پاداش پیشنهادهای واصله در فراخوان اندیشه و یا پیشونهادهایی کوه جهوت بهوره
برداری به وزارت نیرو و یا ستاد صنعت برا کشور ارسای می شود ،توسط مدیریت عامل تعیین می
شود .مدیریت عامل شرکت می تواند بررسوی اینگونوه پیشونهادها را بوه گوروه تخصصوی ویوژه ای
محوی نماید.

آیین نامه نظام پیشنهادها

21

تبصره  -4در صورت عدم ارسای نتایج بررسی اینگونه پیشنهادها (منودرج در تبصوره  )3از سووی
مراجع مذکور ،با اختصاص حداقل  11امتیاز به عنووان پیشونهاد مصووب غیرقابول اجورا منظوور موی
شوند.
تبصره  -5پیشنهادهایی که در پاسو به فراخوان اندیشته دریافوت و تصوویب موی شووند از
حداقل  11امتیاز برخوردار می باشند

 -3پاداش گروه مجری
 %41 3-1پاداش نهایی هر پیشنهاد (با اعمای ضرایب) در صورت لزوم بوا تأییود و تصوویب کمیتوه
مرکزی نظام پیشنهادها به گروه مجری پرداخت می شود.
تبصره  .1گروه مجری از سوی معاون ذیوربط ( یوا مدیرواحود مسوتقل) بوه کمیتوه مرکوزی نظوام
پیشنهادها معرفی می شود.
تبصره  .2در صورتی که اجرای پیشنهاد مصوب مستلزم بیارگیری نیروهای زیادی باشود ،پواداش
گروه مجری به صورت ویژه با تأیید مدیریت عامل پرداخت می شود.
 -4نحوه پرداخت پاداش های مصوب (بیش از  41امتیاز)
 %71 4-1پاداش های مصوب به عنوان پاداش ایده تصویب شوده پوس از تصوویب ،پرداخوت موی
شود.
 %31 4-2پاداش های مصوب به عنووان پواداش ایوده اجورا شوده پوس از اجورای پیشونهاد و تأییود
گزارش اجرای آن در کمیته ،پرداخت می شود.
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 4-3حتی المقدور پاداش های کمتر از  41امتیاز به صورت غیر نقدی و کامول و بالفاصوله بعود از
تصویب پرداخت می شود.
 4-4پاداش های گروهی به نسبت مساوی بین اعضای گروه تقسیم می شود.
 -5پاداش های سالیانه
 5-1به منظور افزایش انگیزه مشارکت در کارکنوان ،بوه پیشونهاد دهنودگانی کوه در یوک سوای 11
پیشنهاد ارائه کرده باشند ،به ازای هرسای ییبار هدیه ای (معادی  21امتیاز) از سووی دبیرخانوه نظوام
پیشنهادها به آنان اهدا خواهد گردید.
 5-2به منظور تقدیر از کسانی که پیشنهاد آنها رد موی گوردد ،در سوالهای اولیوه اسوتقرار هدیوه ای
حداکثر (معادی یک امتیاز) از سوی دبیرخانه نظام پیشنهادها به آنان اهدا می گردد.
 5-3در جشن سالیانه نظام پیشنهادها به افراد برتر از نظر شاخص های مشارکت (در بخش معواونین،
مدیران و کارکنان) با تأیید مدیریت عامل جوایزی اهدا می گردد.

ماده  -14پرداخت حق الزحمه کارشناسان و اعضای کمیته
 .1بووه منظووور جبووران خوودمات انجووام شووده در کارشناسووی پیشوونهادها 6 ،امتیوواز بابووت حووق الزحمووه
کارشناسی هر پیشنهاد به هریک از کارشناسان اعطاء می شود.
 . 2به منظور تسریع در روند رسیدگی به پیشنهادها ،مبلد مذکور فقط در صورتی پرداخت می شوود
که نتیجه کارشناسی پیشنهاد در مدت مقرر شده در فرمهای کارشناسی به دبیرخانه نظوام پیشونهادها
ارسای شده باشد و در صورت تأخیر (علیرغم کارشناسی صورت گرفته) هیچگونوه وجهوی از ایون
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بابت پرداخت نمی شود .همچنین به اظهوار نظرهوای کارشناسوی فاقود ارزش تصومیم گیوری بورای
کمیته ،حق الزحمه ای تعلق داده نمی شود.
 .3این حق الزحمه با تشخیص دبیرخانه نظام پیشونهادها موی توانود بوه صوورت غیرنقودی پرداخوت
گردد.
 .4حق الزحمه حضور در جلسات کمیته های تخصصی نظام پیشنهادها به ازای هر ساعت  12امتیواز
در وقت اداری و در اوقات غیر اداری معادی  2برابر امتیاز محاسبه و اعطا می شود.
ماده  -15تقدیرنامه کتبی
 .1افرادی که پیشنهاد آنان (بدون ضرایب گروهوی)  111امتیواز را کسوب نماینود ،تقدیرناموه ای بوا
امضای مدیریت عامل جهت درج در پرونده پرسنلی به ایشان اعطا می شود.
 .2به افرادی که پیشنهاد آنان (بدون ضرایب) بین  91تا  99امتیاز را کسب نماینود ،تقدیرناموه ای بوا
امضای معاون منابع انسانی جهت درج در پرونده پرسنلی به وی اعطا می شود.
 .3به افرادی که حداقل دارای  11پیشنهاد مصوب در سای باشند ،تقدیرناموه ای از سووی مودیریت
عامل با درج در پرونده پرسنلی به آنها اعطا می شود.
ماده -16نحوه بازنگری آئین نامه
 -1این آیین نامه در فواصل زمانی یک ساله مورد بازنگری و اصالح قرار می گیرد.
 -2مرجع رسیدگی و اعمای اصالحات در این آیین نامه کمیته مرکزی نظام پیشنهادها می باشد.
 -3انجام بازنگری و اصالح در این آیین نامه با درخواست مجری نظام پیشنهادها صورت گرفتوه و
اصالحات مصوب کمیته مرکزی با تأیید مدیریت عامل شرکت اعمای می گردد.
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ماده  -17شاخص های اندازه گیری اثربخشی
اثربخشی این روییرد و اسوتقرار آن بوا شواخص هوای ذیول در صوورت لوزوم و تشوییل جلسوات
مدیریتی مورد سنجش قرار می گیرد:
 -1شاخص سرانه پیشنهاد= نسبت تعداد پیشنهادهای واصله در سای به تعداد کل کارکنان
 -2شاخص درصد مشارکت کارکنان= نسبت تعداد افراد پیشنهاد دهنده به کل کارکنان
 -3شاخص درصد پیشنهادهای مصوب نسبت به پیشنهادهای بررسی شده
 -4شاخص درصد پیشنهادهای بررسی شده نسبت به پیشنهادهای واصله
 -5شاخص درصد پیشنهادهای رد شده نسبت به پیشنهادهای بررسی شده
 -6شاخص درصد پیشنهادهای گروهی ارائه شده نسبت به کل پیشنهادهای واصله
 -7شاخص درصد پیشنهادهای گروهی تصویب شده نسبت به کل پیشنهادهای تصویب شده
 -8شاخص متوسط زمان رسیدگی به پیشنهادها
 -9محاسبه اثرات اقتصادی ناشی از اجرای پیشنهادهای مصوب
 -11شاخص درصد پیشنهادهای اجرا شده نسبت به پیشنهادهای مصوب
 -11سایر شاخص های مورد نیاز و مرتبط
ماده  -18شیوه سنجش میزان رضایت مندی ذینفعان
رضایت مندی ذینفعان از استقرار این روییرد به صورت ساالنه و با اجرای یک فرآینود نظرسونجی
به شیل پرسشنامه در سطوح مختلف سازمان مورد سنجش قرار می گیرد.
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نتایج حاصله پس از تجزیه و تحلیل در دبیرخانه نظام پیشنهادها بوه مودیریت عامول گوزارش برناموه
های اصالح و بهبود طرح ریزی می گردد.

ماده  -19اسناد و ضوابط قانونی مرتبط
 -1نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادهای صنعت آب و برا مصوب موور  86/11/11بوه شوماره
 11/3859توانیر.
ماده  -21مراجع تصویب آئین نامه
این آیین نامه در  21ماده و 11تبصره در آذر ماه  1389به تصویب هیوأت مودیره شورکت توزیوع
برا استان قزوین رسیده است .

با تشکر از رهنمود ها و مساعی :
 هیئت مدیره موترم و مدیریت موترم عامل معاونین موترم شرکت کلیه همکاران موترم شرکت همچنین جناب آقای مهندس کاظم نژاد – مشتاور موتترمافتخاری نظام پیشنهادهای شرکت
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پیوست ها
 آیین نامه داخلی کمیته مرکزینظام پیشنهادها
 -فرمهای اجرایی

25
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آیین نامه داخلی کمیته مرکزی نظام پیشنهادهای کارکنان توزیع نیروی برق استان قزوین

ماده  -1کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها با حضور اعضای کمیته مرکزی که از سووی مودیریت
عامل شرکت انتخاب گردیده اند ،و به ریاست ایشان جهت انجام وظوایف محولوه وفوق آیوین ناموه
اجرایی آن تشییل می گردد.
تبصره یک -در غیاب مدیریت عامل ،ریاست جلسه به عهده معاونت منابع انسانی خواهد بود.
ماده  -2زمان تشییل جلسات کمیته از سوی دبیرخانه نظام پیشنهادها تنظیم شده و از طریق برنامه
مدون مدیریت عامل به اطالع اعضا می رسد.
ماده  -3جلسات کمیته در ساعات مقرر و بوا حضوور یوک سووم اعضواء و حضوور رئویس و دبیور
جلسه و با شرط حضور حداقل نیمی از معاونین رسمیت خواهد یافت.
ماده  -4تصمیمات جلسه با تأیید اکثریت (نصف بعوالوه یوک) حاضورین در جلسوه بوه تصوویب
می رسد.
ماده  -5خالصه تصمیمات جلسه مطابق فرمهای طراحی شده با امضای حاضرین در جلسوه تنظویم
و ثبت می گردد
ماده  -6هرگونه تغییر و اصالح در این آیین نامه با تصویب کمیته مرکزی نظام پیشنهادها صورت
می گیرد.
این آیین نامه  6ماده و یک تبصره در جلسه مور
به تصویب رسید.

 93/11/24کمیتوه مرکوزی نظوام پیشونهادها
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فرم F1

بسمه تعالی
شرکت توزیع نیروی برق
استان قزوین

برگه ارائه پيشنهاد
«یک ساعت تفکر ربرت از هفتاد سال عبادت است»

تاريخ:
ایپمبر اعظم (ص)

ردیف

شماره:

نام و نام

شماره

میزان

رشته

پست

واحد

سابقه

خانوادگی

پرسنلی

تحصیالت

تحصیلی

سازمانی

سازمانی

کار

تلفن

عنوان زمینه پیشنهاد:
شماره:
عنوان طرح پیشنهادی:
تاریخ:

شرح مشکل فعلی :

شرح راه حل پیشنهادی:

شرح روش ها و فنون اجرایی و زمانبدی طرح و امکانات مورد نیاز اجرای طرح [ در صورت نیاز]

:

مزایای ناشی از اجرای طرح و برآورد ریالی منافع ناشی از اجرای طرح پیشنهادی :
معایبی که ممکن است در اثر اجرای این پیشنهاد بروز نماید :

درصورت نياز به توضيحات بيشتر برگه اي به پيوست الصاق نماييد.

محل
کار
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لطفا دراين صفحه چيزي ننويسيد

 بررسي اوليه در دبيرخانه :نفر ساعت كارشناسيعدم احراز شرايط عمومي پذيرش

 -خارج ازچارچوب

ارجاع مستقيم به كميته

ارجاع به كارشناس

نتیجه بررسی کارشناسی:
کارشناس اول
نیاز به اصالحات دارد

غیرقابل قبول

کارشناس دوم

نتیجه ارزیابی

امتیاز
امتیاز نفر ساعت

کارشناس سوم
-

نتیجه بررسی در کمیته :نفر ساعت كار انجام شده در كميته

غيرقابل قبول

نياز به كارشناسي مجدد

نتيجه كارشناسي مجدد

ارزيابي كميته
امتياز

-وضعیت نهایی پیشنهاد:

شماره جلسه

تا تاريخ جلسه
امتياز برآورد ريالي منافع اقتصادي خاص
كميته فرعي

كميته مركزي

امتیاز

امتیاز نهایی با اعمال ضرایب
ابالغ برای پرداخت

پاداش ایده تصویب شده

ریال
پرداخت گردید

ابالغ جهت اجراي پيشنهاد

اجرا گرديد

عدم امکان اجرا

ابالغ برای پرداخت
پاداش گروه اجرا کننده

ریال
پرداخت گردید

تاریخ جلسه
شماره جلسه
ابالغ برای پرداخت
پاداش ایده اجرا شده

ریال
پرداخت گردید

نام و نام خانوادگی گروه مجری

....................................................... -1

شماره پرسنلی .............................

..................................................... -2

شماره پرسنلی .............................

..................................................... -3

شماره پرسنلی ............................

شرکت توزیع نیروی برق قزوین – دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات -تلفن  – 3329322یا داخلی 231

امتیاز

پیشنهادها
توزیعنامه
شرکت آیین
نظام قزوین
نیروی برا

فرم 29 F2

بسمه تعالی

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

تاری :

«همه با هم بیندیشیم»

شماره:
جناب آقای.................................................
با سالم و عرض تشیر از توجه و احساس مسئولیت جنابعالی نسبت به پیشبرد فرهنگ بهره وری و
مشارکت درشرکت توزیع نیروی برا استان قزوین به آگاهی می رساند که پیشنهاد شما تحت عنوان:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
به شماره  ................................و تاری  ..........................................در این دفتر به ثبت رسید.
نتایج بررسی متعاقباً به اطالع خواهد رسید.
نظام پیشنهادها همچنان آماده پذیرش پیشنهادهای سودمند و ارزنده همیاران می باشد.
دبیر کمیته نظام پیشنهادها
رونوشت :دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

شرکت توزیع نیروی برا قزوین
کمیته نظام پیشنهادات

بسمه تعالی
«همه با هم بیندیشیم»

فرم F2

تاری :
شماره:

جناب آقای.................................................
با سالم و عرض تشیر از توجه و احساس مسئولیت جنابعالی نسبت به پیشبرد فرهنگ بهره وری و
مشارکت درشرکت توزیع نیروی برا استان قزوین به آگاهی می رساند که پیشنهاد شما تحت
عنوان:
به شماره  ................................و تاری  ..........................................در این دفتر به ثبت رسید.
نتایج بررسی متعاقباً به اطالع خواهد رسید.
نظام پیشنهادها همچنان آماده پذیرش پیشنهادهای سودمند و ارزنده همیاران می باشد.
دبیر کمیته نظام پیشنهادها
رونوشت :دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
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بسمه تعالی

فرمF3

«تقاضای ارزیابی پیشنهاد»

تاری :

شرکت سهامی توزیع نیروی برا قزوین
کمیته نظام پیشنهادات

شماره

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها «پیشنهادهای بظاهر ساده ،چه بسا مشیالت بزرگی را حل می نماید»

جناب آقای /سرکار خانم ..............................
با سالم و احترام ،بدینوسیله به پیوست پیشنهاد شماره  .....................با عنوان ................................
...................................................................................................................................................
بحضورتان ارسای می گردد .خواهشمند است براساس مفاد آیین نامه اجرایی نظام پیشنهادها نسوبت
به ارزیابی پیشنهاد مذکور اقدام و نتیجه آن را در ذیل این فرم درج و حداکثر تا یک هفتوه پوس از
دریافت به دبیرخانه نظام پیشنهادها ارسای فرمایید .امید است با بهره گیری از تجربوه و تووان علموی
جنابعالی گام مثبتی در راه اعتالی فرهنگ بهره وری در صنعت برا برداشته شود.
دبیر کمیته نظام پیشنهادها
نتیجه ارزیابی:
 پیشنهاد مذکور مورد تأیید بوده و بشرح جدوی ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت.
ردیف

امتیاز

امتیاز

1

چگوووونگی تهیوووه و ارایوووه

تهیه مستندات کافی و ارایه توضیحات بصورت منطقی و سیستماتیک

توسط داور
حداکثر

عوامل اریابی

تخصیصی

توضیحات

امتیاز تخصیص
یافته نهایی
توسط کمیته

11

پیشنهاد
2

قابلیت اجرایی پیشنهاد

درست بودن ،کامل بودن و عملی بودن راهیار ارایه شده

15

3

ارتبووواط پیشووونهاد بوووا کوووار

پیشنهاد می تواند در ارتباط مستقیم با کار و شغل پیشنهاددهنده باشد یا نباشد

15

پیشنهاد دهنده
4
5

پووویش بینوووی میوووزان توووأثیر

میزان کاهش هزینوه یوا افوزایش سوود یوا بهبوود ایجواد شوده در نتیجوه اجورای

پیشنهاد

پیشنهاد

دامنه شموی

پیشنهاد می تواند در ارتباط با سایر واحدها نیز قابل اجرا باشد
جمع امتیاز

31
21
111

 باید اصالحاتی به شیل ذیل در طر پیشنهادی صورت گیرد ،سپس ارزیابی مجدد بعمل آید.

 پیشنهاد مذکور با توضیحات مشروحه ذیل مورد قبوی نمی باشد و امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.
بازگشت به :دبیرخانه نظام پیشنهادها

از:

شماره

تاری
امضای کارشناس ارزیابی کننده:
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آیین نامه نظام پیشنهادها

شرکت توزیع نیروی برا قزوین
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

بسمه تعالی

فرم F4

«همه با هم فیر کنیم که چگونه بهتر عمل کنیم»

تاری :

تعیین وضعیت پیشنهاد

شماره:

جناب آقای  /سرکار خانم ...................................
با سالم و عرض تشیر و قدردانی از توجه جنابعالی در ارائه پیشنهاد شماره  ..........با عنوان ......................
..............................................................................................................................................................
باستحضار می رساند نظر این کمیته با توجه به بررسی و ارزیابی بعمل آمده بشرح زیر می باشد:
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .............
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
امید است با ارئه پیشنهادهای جدید در تداوم حرکت بهره وری و بهبود امور سازمان با ما همگام باشید.
دبیر کمیته نظام پیشنهادها
شرکت توزیع نیروی برا قزوین -دبیرخانه نظام مشارکت -تلفن  33239271یا داخلی 222

شرکت توزیع نیروی برا قزوین
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

بسمه تعالی

فرم F4

«همه با هم فیر کنیم که چگونه بهتر عمل کنیم»

تاری :

تعیین وضعیت پیشنهاد

شماره:

جناب آقای  /سرکار خانم ...................................
با سالم و عرض تشیر و قدردانی از توجه جنابعالی در ارائه پیشنهاد شماره  ..........با عنوان.......................
.................................................................................................................................. ............................
باستحضار می رساند نظر این کمیته با توجه به بررسی و ارزیابی بعمل آمده بشرح زیر می باشد:
........................................................................................................................ ......................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
امید است با ارئه پیشنهادهای جدید در تداوم حرکت بهره وری و بهبود امور سازمان با ما همگام باشید.
دبیر کمیته نظام پیشنهادها
رونوشت :دبیرخانه نظام پیشنهادها
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آیین نامه نظام پیشنهادها

پرداخت پاداش ایده تصویب شده
معاونت محترم مالی و پشتیبانی
سالم علیکم
بدینوسیله به پیوست تصویر پیشنهاد شماره  ............................که از سوی آقای /خانم ..................
پرسنل شماره  ......................ارائه و در جلسه مور  ....................................کمیته نظام پیشنهادها
به تصویب رسیده ،ارسای می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پرداخت پاداش ایده تصویب شده به مبلد ........................
ریای در وجه ایشان اقدام مساعد معموی گردد.

سید یوسف جبارزاده
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
و رئیس کمیته نظام پیشنهادها

رونوشت:
 .1جناب آقای  /سرکار خانم  ................................................................ضمن عرض تشیر
بخاطر ارائه پیشنهاد سازنده و مفید جنابعالی مراتب جهت اطالع و مراجعه به امور مالی بحضورتان
ارسای می گردد .نظام پیشنهادات همچنان منتظر دریافت پیشنهادات ارزشمند شما می باشد.
 .2دبیرخانه نظام پیشنهادات.
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آیین نامه نظام پیشنهادها

ابالغ پیشنهادهای مصوب
معاون محترم  /مدیریت محترم ............................
سالم علیکم
بدینوسیله به پیوست تصویر پیشنهاد شماره  .........................که ....................................................
پرسنل شماره  ......................ارائه و در جلسه مور  ....................................کمیتوه اجرایوی نظوام
پیشنهادها به تصویب رسیده ،جهت اجرا ابالت می گردد .مقتضی است نتیجه اقدامات به عمل آمده
را براساس اطالعات مندرج در فرم پیوست حداکثر تا  ................روز پس از دربافوت بوه دبیرخانوه
نظام پیشنهادها منعیس فرمائید.

سید یوسف جبارزاده
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
و رئیس کمیته نظام پیشنهادها

رونوشت:
دبیرخانه نظام پیشنهادها
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آیین نامه نظام پیشنهادها

شرکت توزیع نیروی برا قزوین

فرم F7

بسمه تعالی

تاری :

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات
گزارش اجرای پیشنهادات مصوب

شماره:

به :دبیرخانه نظام پیشنهادات
با سالم
پیشنهاد ارسالی به شماره  ..............................................و با موضوع .......................................................
..............................................................................................................................................................
واصل گردید .توضیحات خواسته شده توسط آن کمیته به شرح زیر تیمیل و ارسای می گردد.
نام و امضاء مقام مسئوی

 پیشنهاد قابل اجرا بوده و بشرح ذیل اجرا گردید.

 پیشنهاد پس از رفع مشیالت و اصالحات زیر قابل اجرا می باشد.
 به دالیل زیر اجرای پیشنهاد در حای حاضر عملی نیست:

برای توضیح بیشتر از پست صفحه استفاده شود.
شرکت توزیع نیروی برا قزوین -دبیرخانه نظام مشارکت -تلفن  33239271یا داخلی 222
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آیین نامه نظام پیشنهادها

شرکت توزیع نیروی برا قزوین

فرم F8

بسمه تعالی

تاری :

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات
پرداخت پاداش گروه اجرا کننده پیشنهادها

شماره:

معاونت محترم مالی و پشتیبانی
سالم علییم
بپیوست گوزارش اجورای پیشونهاد شوماره  ................................................کوه از سووی معاونوت/
مدیریت  ............................ارائه گردیده و در جلسه مور  .........................کمیتوه اجرایوی نظوام
پیشنهادها مورد تأیید قرار گرفته است ،ارسای می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پرداخوت پواداش اجورای پیشونهاد موذکور جمعواً بوه مبلود
 .................................................................................................ریای در وجه گروه مجری آقایان
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 ..................................اقدام مساعد معموی گردد.
سید یوسف جبار زاده
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
و رئیس کمیته نظام پیشنهادها
رونوشت:
 .3آقایان  .............................................................................جهت اطالع و مراجعه به امور مالی.
 .4دبیرخانه نظام پیشنهادها

شرکت توزیع نیروی برا استان قزوین -دبیرخانه نظام مشارکت -تلفن  33239271یا داخلی 222
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آیین نامه نظام پیشنهادها

شرکت توزیع نیروی برا قزوین

فرم F9

بسمه تعالی

تاری :

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

شماره:

پرداخت پاداش ایده اجرا شده
معاونت محترم مالی و پشتیبانی
سالم علییم

بدینوسیله به پیوست گزارش اجرای پیشنهاد شوماره  ................................................کوه از سووی
معاونووت /موودیریت  ............................ارائووه گردیووده و در جلسووه مووور  .........................کمیتووه
اجرایی نظام پیشنهادها مورد تأیید قرار گرفته است ،ارسای می گردد.
خواهشوومند اسووت دسووتور فرماییوود نسووبت بووه پرداخووت پوواداش ایووده اجووره شووده بووه مبلوود
 .................................................................................................ریووای در وجووه پیشوونهاد دهنووده
آقای /خانم  ..................................................پرسنل شماره ................اقدام مساعد معموی گردد.
سید یوسف جبار زاده
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
و رئیس کمیته نظام پیشنهادها
رونوشت:
 .3آقای  /خانم  .............................پرسنل شماره  ...................جهت اطالع و مراجعه به امور مالی.
 .4دبیرخانه نظام پیشنهادها

شرکت توزیع نیروی برا قزوین -دبیرخانه نظام مشارکت -تلفن  33239271یا داخلی 222
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آیین نامه نظام پیشنهادها

شرکت توزیع نیروی برا قزوین

بسمه تعالی

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

فرم F11

تاری :
شماره:

معاونت محترم /مدیریت محترم ...............................
با سالم و احترام
گووزارش شووماره  ................................................مووور  ......................................رد خصوووص
اجرای پیشنهاد شماره  ..............در جلسوه موور  ........................................کمیتوه اجرایوی نظوام
پیشنهادات مطرح گردید .نظر کمیته بشرح ذیل به استحضار می رسد:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
مجری نظام پیشنهادات
رونوشت:
 .7دبیرخانه نظام پیشنهادات
شرکت توزیع نیروی برا قزوین -دبیرخانه نظام مشارکت -تلفن  33239271یا داخلی 222
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آیین نامه نظام پیشنهادها

شرکت توزیع نیروی برا قزوین

بسمه تعالی

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

فرم F11

تاری :
تقدیرنامه

شماره:

جناب آقای  /سرکار خانم ................................................
استعداد و خالقیت جنابعالی که در ارائه پیشنهاد ارزنوده و اثوربخش شوماره  ....................ظهوور و
تجلی یافته مایه غرور و افتخار گردید.
لذا بدینوسیله از تالش و مشارکت صادقانه شما در بهبود امور محوله و اعتالی فرهنوگ بهوره وری
در سازمان با درج در پرونده پرسنلی تقدیر و تشیر می شود.
امید آنیه با تالش مضاعف و ارائه پیشنهادات جدید سهم موثثری در جهوت بهبوود کموی و کیفوی
خدمات شرکت داشته باشید.
معاونت /مدیریت ذیربط
رونوشت:
معاونت محترم منابع انسانی جهت اطالع و درج در پرونده پرسنلی
دبیرخانه نظام پیشنهادات جهت اطالع
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