بسمه تعالی

شرکت آب و فاضالب شهری استان لرستان
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
کمیته نظام پیشنهادات

آیین نامه اجرایی کمیته نظام پیشنهادات

( نسخه )30.0.

مقدمه:
فلسفه بنیادی نظام پیشنهادها بر این اساس است که هرکاری بوسیله انسان انجام میشود هرگز کامل ترین و بهترین شکل خود را ندارد بلکه
همیشه این امکان وجود دارد که کار مورد نظر با کارائی و اثربخشی بیشتری انجـام شود .از این رو نظام پیشنهادها به عنوان یکی از ابزارهای
مدیریت مشارکتی و تعـالی سـازمانی در جهـت بهبـود عملکرد شرکت از طریق بکارگیری ذهن های خالق کارکنان می تواند رویکرد مؤثر
درجهت تحقـق اهـداف عالیـه هر شرکتی داشته باشد .برهمین اسـاس پیـشنهادهای کارکنـان در هر سـازمان یا شـرکتی بصورت داوطلبانـه
انجام می گیرد تا افـراد از طریق ارائه پیشنهادهای مفید وسازنده در فرآینـد تـصمیم سـازی و تصمیم گیری مشارکت داشته باشند.
این نظام یکی از سیستمهایی اسـت کـه در دهـه هـای اخیـر در کارخانجـات و واحـدهای تولیـدی و خـدماتی کشورهای مختلف بویژه
کشور خودمان به اجرا درآمده و نتایج درخشانی به همراه داشته اسـت .و هدف مقدماتی از اجرای این نظام ،ارائه پیشنهادهای مختلف
توسط کارکنان در جهت بهبود گردش کارها و فعالیت ها می باشد که زمینه هایی هم چون کاهش ضـایعات  ،افـزایش بهـره وری  ،تقلیـل
هزینـه هـا  ،بهبود شرایط ایمنی  ،کاهش عملیات  ،مکاتبات وگرفتاریهای ناشـی از بوروکراسـی  ،بهبـود سیـستم تعمیـرات ونگهداری ،بهبود
روش های توزیع و فروش کاال و ارتقاء کیفیت محصوالت و خدمات را نیز در بر دارد.
بدون شك نظام پیشنهادها در دنیای کنونی یکی از مناسبترین روشهای افزایش بهرهوری در سازمانهای مختلف است .نظام پیشنهادها
تکنیکی است که از طریق آن میتوان به یافتههای ذهنی و اندیشه سرمایههای انسانی در حل مسائل و ایجاد سواالت جدید و راه حلهای
بهینه ،در راستای فرهنگ تغییر و بهسازی مستمر سازمان دست یافت .نظام پیشنهادها فرمانبری از دانایی و بگردش انداختن اندیشه و باالخره
پرهیز از ترویج روحیه استبداد به رای است و از این رهگذر ،سازمان آمادگی ورود به دوره بلوغ و ترویج روحیه مشارکت را پیدا میکند.
نظام پیشنهادها چیزی بوجود نمیآورد بلکه شرایطی را فراهم میکند تا کارکنان از طریق تفکر ،بارور گردند و سازمان به پیشرفتهای
حیرتانگیز نایل آید .نظام پیشنهادها یك نظام انسانی و مردمی است و تابعی از فرهنگ سازمانی کارکنان آن سازمان است .از نظام پیشنهادها
باید به عنوان زمینه شکل گیری کشف استعدادها و موثرترین روش حل و فصل مسائل سازمان تلقی داشت که هر یك از ابعاد مذکور به
نحوی جاذبههای سازمان و بالندگی فکری -مهارتی و اجتماعی را تعیین نموده است.
کلیه موضوعاتی که به نحوی مرتبط با اهداف تعیین شده در این آیین نامه باشند می توانند موضوع پیشنهادهای ارائه شده واقع شوند .مهم
ترین عناوین شامل موارد ذیل هستند:
اصالح محیط کاری ،بهبود روش انجام کار ،بهبود در ترکیب کاری انسان و ماشین ،خالقیت و نوآوری  ،صرفه جویی در مواد ،تقلیل
هزینه ها ،تسریع عملیات ،افزایش بهره وری ،حذف دوباره کاری ها ،تکریم ارباب رجوع،کاهش زمان ارائه خدمات ،مشارکت بخش
خصوصی و ...
پیشنهادهایی که معموالً غیرقابل قبول هستند شامل موارد ذیل می باشند:
مغایر با سیاست های شرکت باشد ،خارج از محدوده ی اختیارات شرکت باشد ،جزو شرح وظایف پیشنهاد دهنده باشد  ،شکایت از
همکاران باشد ،تکراری باشد ،صرفاً بیانگر مشکل بوده و راهکار خاصی برای رفع یا اصالح آن ارائه نشده باشد ،در صورتی راه حل ارائه
شده در پیشنهاد ،مشکل را حل نکند ،اجرای آنها پرهزینه بوده و صرفه ی اقتصادی نداشته باشد ،پیشنهادهایی که قبل از ارائه به نظام
پیشنهادها اجرایی شده است  ،پیشنهادهایی که ضرورتی در اجرای آنها احساس نمی شود.

بخش اول :ارکان تشکیالتی
اعضای کمیته نظام پیشنهادات
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اعضای کمیته نظام پیشنهادات در شرکت آب و فاضالب استان لرستان توسط رئیس کمیسیون توسعه مدیریت شرکت تصویب و وظایف
آنها ابالغ می شوند .اعضای اصلی این کمیته به قرار زیر می باشند:
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رئیس کمیته و دبیرکمیته



یك نفر از معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی



یك نفر از معاونت مهندسی و توسعه



یك نفر از معاونت درآمد و امور مشترکین



یك نفر از معاونت بهره برداری



یك نفر از مدیران امورات تابعه



یك نفر از معاونت مالی و پشتیبانی



یك نفر از روابط عمومی و آموزش همگانی

وظایف کمیته نظام پیشنهادات

 2-1-1بازنگری ،تنظیم و تایید آیین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات ودیگر دستو العمل های داخلی و مورد نیاز کمیته و
ارجاع به کمیسیون توسعه مدیریت جهت تصویب.
 2-1-2ساماندهی چگونگی دریافت ،ثبت ،رسیدگی و پذیرش یـا رد پیـشنهادها و پاسـخ دادن بـه پیـشنهاد دهنـدگان و پیگیری
اجرای پیشنهادهای دریافت شده.
 2-1-3بررسی پیشنهادهای دریافت شده به منظور ارجاع آنها به کارشناسان و متخصصان در صورت لزوم.
 2-1-4تصویب پیشنهادهای پذیرفته شده و ارسال گزارش الزم برای هریك از واحدها حـسب مـورد جهـت بررسـی قابلیت اجرایی
پیشنهاد و جهت اجرا از مقامات ذیصالح و ابالغ دستور اجرا به واحدهای مربوطه.
 2-1-5پیگیری و نظارت بر اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده و نیز پیش بینی ساز و کار مناسـب بـرای اهـداء پـاداش
 2-1-6نظارت براجرای برنامه های تشویقی و زمینه سازی فرهنگی و آموزشی برای برانگیختن کارکنـان بـه ارائـه پیشنهاد
 2-1-7تعیین گروه های کارشناسی برای بررسی فنی و اجرایی پیشنهادهای دریافت شده.
 2-1-8تدوین فعالیتهای تبلیغی برای معرفی فعالیت های کمیته و تدوین فرآیندهای پذیرش و بررسی پیشنهادهای دریافت شده
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وظایف دبیرخانه نظام پیشنهادات

 3-1-1دریافت طرحها و پیشنهادهای کارکنان و اعالم وصول آنها به پیشنهاد دهنده.
 3-1-2طبقه بندی پیشنهادها به موضوعات مختلف و طرح در کمیته نظام پیشنهادات.
 3-1-3برنامه ریزی و طرح منظم گزارش ارزیابی در در کمیته نظام پیشنهادات.
 3-1-4برقراری ارتباط مستمر با کارکنان پیشنهاد دهنده در رابطه با اجرای پیشنهادات عملی و قابل اجرا.
 3-1-5ارائه گزارش در زمینه روند اخذ بررسی  ،تصویب واجرای پیـشنهادات بـه کمیتـه نظام پیشنهادات ،مدیرعامل و شرکت مهندسی.
 3-1-6برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی مصوب برای مدیران وکارکنان جهت آشنائی با نظام پیشنهادات.
 3-1-7برگزاری منظم جلسات کمیته نظام پیشنهادات.
 3-1-8حصول اطمینان از انجام دقیق وکامل وظایف کمیته نطام پیشنهادات.
 3-1-9برقراری ارتباط مؤثر و مستمر با شرکت های موفق و پیشرو در استقرار نظام پیشنهادات.
 3-1-11انتشار آمار و نتایج نظام پیشنهادات.
 3-1-11پیگیری و حصول اطمینان از روند اجرای پیشنهادهای تصویب شده.
 3-1-12حفظ ونگهداری صحیح کلیه مدارک ومستندات.

بخش دوم :گردش کار نظام پیشنهادات
گردش کار نظام پیشنهادات با نوشتن پیشنهادهای کارکنان برروی برگه های پیشنهادآغازمی شود.
 2-1برگه پیشنهاد:
کلیه پیشنهاد ها بر روی برگه )فرم (مخصوصی به نام »برگه ارائه پیشنهاد «که به همین منظور تهیـه شـده اسـت  ،نوشته می شود و به
امضاء پیشنهاد دهنده یا پیشنهاد دهندگان می رسد .این برگه در دبیرخانه نظام پیشنهادات شرکت آب و فاضالب استان لرستان موجود می
باشد و در اختیـار کارکنـان قرارداده می شود(نمونه ای از برگه پیشنهاد در بخش ضمایم این آئین نامه ارائه شده است).
الزم به ذکر است که بر روی هر برگه ،فقط یك پیشنهاد نوشته می شود.
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دریافت و اعالم وصول پیشنهاد:

برگه پیشنهاد توسط پیشنهاد دهنده به دبیرخانه نظام پیشنهادات شرکت تحویل داده می شود و در سیستم ثبت و شماره گذاری می گردد.
وصول آن  ،طی برگه ساده ای بـا ذکـر شـماره ثبـت و تـاریخ وصـول پیـشنهاد در پایان هرماه  ،به پیشنهاد دهنده اعالم می شود.
2-2-1

پیشنهادها براساس شماره و تاریخ ثبت در کمیته مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت .شماره گذاری به ترتیب مسلسل از شماره
یك شروع می شود و همه ساله با درج سـال مـورد نظر قبـل از درج شماره اعالم تا تعداد پیشنهادهای رسیده درهرسال مشخص
باشد( .بطورمثال شماره مسلسل/سال)

 2-2-2ارسال نامه وصول ( رسید) پیشنهاد برای هریك از پیشنهاد دهندگان براساس فرم شـماره دو خواهـد بود که به ضمیمه آئین نامه
می باشد.
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تکمیل و طبقه بندی پیشنهادها:

 2-3-1به منظور اطمینان از اینکه کلیه قسمتهای برگه پیشنهاد تکمیل و فاقد نقـص باشـد برگـه پیـشنهاد در دبیرخانـه مورد مطالعه و
بررسی قرار می گیرد و چنانچه قسمتهایی دارای اطالعات ناقص و یا نامشخص باشد بایـد ضـمن تماس با پیشنهاد دهنده
تکمیل شود.
 2-3-2پیشنهادها از نظر نوع  ،موضوع و منافع حاصله( مانند :بهبود کیفیـت کـار ،تقلیـل ضـایعات  ،ایمنـی  ،صـرفه جویی ،اصالح
روشها و ) ....طبقه بندی شده و با توجه به شماره ثبت آنها تقسیم و تفکیك می شوند.
 2-3-3به منظور مشخص کردن پیشنهادهای مشابه  ،یا احتماالً تکراری و یا تـصویب شـده قبلـی  ،پیـشنهادها طبقـه بندی و با
مراجعه به سوابق موجود هر پیشنهاد مورد رسیدگی قرار می گیـرد و آن گـاه توضـیحات الزم دربـاره هر پیشنهاد روی فرم
مربوطه یادداشت می شود.
 2-3-4کلیه پیشنهادها برای بررسی اولیه  ،انتخاب تیم کارشناسی وتعیین اولویـت آنهـا  ،در کمیته نظام پیشنهادات شرکت مطرح
می گردد تا درباره هرکدام تصمیم گیری الزم بعمل آید.
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ارسال پیشنهاد برای ارزیابی

 2-4-1یك نسخه از تصویر پیشنهاد پس از تکمیل و طبقه بندی و پس از آنکه در کمیته نظام پیشنهادات مورد بحـث قرارگرفت و
لزوم ارسال آن برای ارزیابی مسجل گردید ،همراه با فرم ارزیابی )فرم شماره  3که دربخش ضـمائم آئین نامه آمده ) به کمیته
تخصصی  /کارشناسان متخصص  ،منتخب وآموزش دیده وآشـنا بـا رونـد کار کمیته نظام پیشنهادات فرستاده می شود.
2-4-2

پیشنهادها ،فرمهای ارزیابی  ،نـام و مشخـصات ارزیـاب و تـاریخ ارسـال آن درپرونـده پیـشنهادهای درحـال ارزیابی نگهداری
می شود تا پیگیری موضوع و مراجعات بعدی به آن به راحتی امکان پذیرباشد.

 2-4-3درصورت لزوم و تائید کمیته نظام پیشنهادات ،برای ارزیابی می توان از ارزیابان خارج ازشرکت اسـتفاده نمود.

 2-5روش ارزیابی پیشنهادها
 2-5-1ارزیابی سریع و به اجر ا درآوردن پیشنهادها باعث می شود کـه مزایـا و سـود وصـرفه جـویی بیـشتری بـرای شرکت حاصل
شود .از طرف دیگر کارکنان نیز می توانند پاداش ها و جوایز خود را بهنگام دریافت کنند که ایـن خـود وسیله تشویق و عامل
ایجاد انگیزه برای مشارکت هرچه بیشتر آنان خواهد بود.
 2-5-2ارزیابی سریع و دقیق کلیه پیشنهادها  ،از نظر رعایت روحیه کارکنان و جلب نظر و عالقه آنها به ادامه مشارکت و ارائه
پیشنهادهای بعدی کامالً ضرورت دارد .طول مدت ارزیابی ،ازتـاریخ دریافـت پیـشنهاد تـا طـرح نهـایی در کمیته نظام
پیشنهادات و تصمیم گیری و اعالم تصمیم نهایی به پیشنهاد دهنده نباید از  31روز تجاوز کند.
 2-5-3درصورت ابهام در پیشنهاد وکامل نبودن مستندات  ،ارزیاب می تواند ضمن هماهنگی با دبیرخانـه کمیته نظام پیشنهادات بـه
پیشنهاد دهنده مراجعـه تـا ازایـن طریـق جزئیـات پیـشنهاد روشـن و امکـان ارزیابی دقیق فراهم آید.
 2-5-4ارائه گزارش ارزیابی همراه با آمار واطالعات و مدارک مربوطه به دبیر کمیته نظام پیشنهادات شـرکت جهـت طـرح در جلسات
کمیته نظام پیشنهادات.
 2-5-5در پاره ای از ارزیابی ها ممکن است جهت اقدامات آزمایشی و نتیجه گیری از پیشنهادها و یا انجام کار مـدل سازی و ،...به
مدت زمانی بیش از  33روز نیاز باشد .دراین صورت  ،کمیته تخصصی الزم است که مراتب را با ذکر دلیل به دبیر کمیته
نظام پیشنهادات اعالم نماید.
 2-5-6درمورد پیشنهاداتی که قابلیت اجرا ندارند ،باید این موضوع طی نامه ای به پیشنهاد دهنده توضـیح داده شود .درضمن ذکر این
مطلب الزامی ا ست که اگر پیشنهاد دهنده این دالیل را قبول ندارد می تواند دالیل قـوی تر خود را همراه با آمار و اطالعات
جامع تر ارائه کند تا کمیته نظام پیشنهادات مجـدداً پیـشنهاد را مـورد بررسی و نتیجه را اعالم نماید.
 2-5-7چنانچه پیشنهاد مربوط به واحدی باشد که پیشنهاد دهنده درآن شاغل می باشد مراجعه بـه سرپرسـت یا رئیس مربوطه ازنظر
اجرا و پیاده کردن پیشنهاد  ،مشارکت و هم فکـری سرپرسـتان و رؤسـای واحـدهای مربوطه حائز اهمیت فراوان است.

 2-6وظایف کمیته تخصصی (فرعی)
 2-6-1کمیته تخصصی پس از کسب نظر مسئوالن واحدهای مربوطه  ،درصورت لـزوم جریـان و روش کـار را از نزدیك مورد بازدید
و بررسی قرارمی دهند .صورت جمع آوری آمار و اطالعات و محاسبات فنی –اقتـصادی و تهیه توضیحات دقیق ( رد یا قبول (
پیشنهاد از الزامات کار کارشناسی و ارزیابی می باشد.
 2-6-2تغییرات مراحل کار ،ماهیت کار و اثرگذاری آن در محیط کار و همچنین در سایر قسمتها و شرکتها توسط کمیته تخصصی
باید مورد بررسی قرار گیرد.
 2-6-3کمیته تخصصی بعد از این اقدامات باید نظر سایر قسمتهای مهم ،ذینفع ،ذیـربط از جملـه واحـد مجـری در پیشنهاد را دریافت
کند .دراین مرحله  ،کمیته در مورد مزایای پیشنهاد و قابلیت اجـرای آن و همچنـین سایر مسائل مربوط به آن  ،نظریات و اطالعات
الزم را کسب و آنها را در فرم ارزیابی ثبت می کند.
 2-6-4درصورتی که یك پیشنهاد فنی و با اهمیت باشد ،کمیته تخصصی می توانند نسبت به ارائه پیـشنهاد جهـت اخذ مجوز برای تهیه
نمونه ها ،ماکتهـا  ،مـدلها وانجـام آزمایـشهای الزمـه ( مـدل سـازی ) از کمیته نظام پیشنهادات کمك بگیرند.
 2-6-5ارزیابی پیشنهادهای متفاوت نیاز به بررسی های متفاوت خواهدداشت .از این رو کمیته تخصصی بایستی در پی مشورت با
اعضای کمیته نظام پیشنهادات و مشارکت کارکنان ،مدیران و متخصصان دیگر  ،بهترین و سـریعترین روش را انتخاب و ارائه کنند
تا براساس آن اقدام مؤثر بعمل آید.
 2-6-6کمیته تخصصی موظف است نظرات خود را در مورد نقـاط قـوت ،نقـاط ضـعف ،فرصـتها و تهدیـدات آتـی و همچنین تأثیرات
پیشنهاد بر محیط کار )درزمان حال وآینده ( و ارائه نظر و پیشنهاد صریح و روشن در مورد قابلیت اجرا یا عدم قابلیت اجرای
پیشنهاد با ذکر دالیل مربوطه را ذکر نماید.
 2-6-7کمیته تخصصی موظف است خالصه ای از آمار و اطالعات تحصیل شده را جمع آوری و به همراه برآورد کامل هزینه ها و
سرمایه گذاری الزم برای اجرای پیشنهاد ،برآورد مزایا و منافع حاصل از پیشنهاد )ساالنه ( را به کمیته اصلی ارائه دهد.
 2-6-8درگزارش مربوط به ارزیابی پیشنهادهای مشهود (کمی ) باید ریز محاسبات نیز ضمیمه آن شود.
 2-6-9درگزارش ارزیابی مربوط به پیشنهادهای غیرمشهود (کیفی) همانند امور ایمنی ،رفاهی و نظایر آن ،گـزارش باید به گونه ای
تهیه شود که براساس آن بتوان از اجرای این پیشنهادها  ،سود و صرفه جـویی هـای حاصـله را روشن و مشخص ساخت و پاداش
آن را محاسبه و پرداخت کرد و چنانچه این امر امکان پذیرنباشد.

 2-7رسیدگی به پیشنهادهای ارزیابی شده توسط کمیته نظام پیشنهادات
 2-7-1مسئولیت رسیدگی به کلیه پیشنهادهای ارزیابی شده ،تعیین و تائید پاداش و اجرای پیشنهادها به عهده کمیته نظام پیشنهادات
است .دبیر نظام پیشنهادات نیـز مـسئولیت پیگیـری اجـرای پیـشنهادها تـا رسیدن به نتیجه نهایی و پرداخت جوایز کارکنان را طبق
مفاد این آئین نامه برعهده دارد.
 2-7-2کمیته نظام پیشنهادات ،گزارش کمیته تخصصی و نظریـات رؤسـای ادارات را بررسـی و جـوایز متعلقـه را براساس این آئین
نامه تعیین خواهدکرد.

 2-7-3کمیته نظام پیشنهادات به طول دو هفته یکبار تشکیل جلـسه داده و بـه پیـشنهادهای ارزیـابی شـده رسیدگی خواهدکرد.
 2-7-4پیشنهادهای تائید شده جهت تصویب نهایی و اجرا به مـدیریت ارشـد شـرکت ارائـه خواهد شـد و پـس از تصویب
مـدیریت ،اقـدامات الزم بـرای برنامـه ریـزی و اجـرای پیـشنهادها و پرداخـت پـاداش آنهـا بـه عمل خواهدآمد.
 2-7-5کمیته تخصصی و مدیران واحدها حسب مورد می توانند در جلسه کمیته نظام پیشنهادات بدون داشتن حق رأی شرکت کنند.
 2-8اعالم تصویب پیشنهاد به پیشنهاد دهنده
پس از تصویب و به اجرا درآمـدن پیـشنهاد و تعیـین پـاداش ،مراتـب طـی نامـه ای از طـرف کمیته نظام پیشنهادات همراه به
پیشنهاد دهنده اعالم و ارسال خواهد گردید .دراین نامه  ،شرایط و زمان پرداخت پاداش نیز مشخص خواهدشد.

 2-9اعالم رد پیشنهاد و دالیل آن
چنانچه پیشنهاد به دالیلی مورد تائید کمیته قرارنگرفت  ،دبیر کمیته مراتب را کتباً  ،همراه بـا تـشریح دالیـل رد پیشنهاد  ،به
پیشنهاد دهنده اعالم خواهدکرد .دراین گونه موارد اعضای کمیته نظام پیشنهادات و دبیـرآن باید اطمینان حاصل کند که دالیل
ارائه شده  ،صحیح و با توجیحات کامل باشد و باعـث دلـسردی و عکـس العمـل نامطلوب پیشنهاد دهنده نگردد .همچنین در
نامه ای که به پیشنهاد دهنده نوشته مـی شـود ،بایـد ضـمن ارائـه توضیحات الزمه از وی برای ارائه پیشنهادهای جدید دعوت
بعمل آید .در صورت ضرورت حضور پیشنهاد دهنده در شورا از وی دعوت می شود که در جلسه مـذکور حـضور پیدا کند تا
توضیحات الزمه  ،با او درمیان گذاشته شود.

 2-13اجرای پیشنهاد
 2-11-1پیشنهادها پس از بررسی و تائید کمیته نظام پیشنهادات جهت تصویب و صدور دسـتور اجرا  ،بـرای مـدیرعامل شرکت و واحد
مجری ارسال می شود.
 2-11-2اجرای پیشنهاد برعهده واحد مجری پیشنهاد می باشد.
 2-11-3چنانچه برخی از پیشنهادها در اجرا با مشکالتی برخورد کند و یا الزم باشد که تغییراتی در آنها داده شود ،مراتب در نخستین
جلسه کمیته نظام پیشنهادات مطرح و تصمیم گیری الزم در مورد آنهـا بعمـل خواهدآمد.

بخش سوم :پیشنهادها
پیشنهاد به فکر و اندیشه ای گفته می شود که اگر به اجرا درآید موجب تغییر وتحول مثبت  ،حل یکـی ازمـسائل  ،بهینه سازی
امور ،اصالح روشهای موجود و در نهایت افزایش بهره وری گردد.
هر پیشنهادیکه بوسیله پیشنهاد دهنده به دبیرخانه کمیته اعالم وصول میشود باید دارای این خصوصیات باشد .
.1

موجب تغییر و تحول مثبت شود .

.2

به حل یکی از مشکالت شرکت منجر گردد .

.3

حاملپیام بهبود کیفیت و افزایش بهره وری در جهت انجام وظایف تخصصی و عمومی شرکت باشد.

.4

سبب تقویت کارافزائی و انضباط اداری و بهداشت روانی کارکنان شود .

.5

کاربردی  ،واضح و در جهت اهداف شرکت باشد .

 3-1تعریف پیشنهادهای مشهود وغیرمشهود
پیشنهادهای مشهود )کمی ( پیشنهادهایی هستند که صرفه جویی با مزایای حاصل از اجرای آنها به سهولت قابـل محاسبه می
باشد .مانند صرفه جویی در مواد ،کار ،انرژی  ،هزینه و...
پیشنهادهای غیرمشهود )کیفی ( پیشنهادهایی هستند که صرفه جویی و مزایای حاصل از اجرای آنهـا بـه آسـانی قابل محاسبه
نباشد .مانند :بهبود شرایط ایمنی ،بهبود روشهای کار ،حفظ محیط زیست وتوسعه پایدار ،بهبـود کیفیت ارائه خدمات  ،بهبود
روابط انسانی و...
 3-2پیشنهاد دهنده گان
کلیه کارکنان شرکت آب و فاضالب استان لرستان ،کارکنـان شاغل در شرکتهای طرف قرارداد ،افراد بازنشسته  ،مشتریان و ارباب
رجوع و کلیه ذینفعان بصورت انفـرادی و یـا گروهی از جمله منابع ارائه پیشنهاد به کمیته نظام پیشنهادات خواهندبود.
 3-3پیشنهادهای گروهی
 3-3-1کارکنان می توانند برای بررسی مسایل و امور جاری واحد و یا قسمت خود گروههایی تشکیل دهند .این گروههـا برای پیدا
کردن راه حلهای بهتر و عملکرد مطلوب تر  ،فکر و اندیشه خود را به کار انداخته و آنچه را که در پایان به عنوان بهترین راه حل به
نظرشان می رسد ،به صورت یك پیشنهاد گروهی یا دسته جمعی ارائه دهند.
 3-3-2برای تشویق کارکنان به تشکیل این گروهها و توسعه و ترویج آنهـا  ،به پیـشنهادهای گروهی و دسته جمعی بیش از سایر انواع
پیشنهادها ارج و بها قائل خواهد شد.
 3-3-3هرگاه الزم باشد که دربرخی از قسمتها  ،کارهای خاصی مورد بررسی دقیق قرارگیرد مثالً علت عقب افتـادگی کارها روشن گردد
و راه حلی برای آن پیدا شود کمیته نظام پیشنهادات این امور را به گروههای تشکیل شده در واحدها واگذارخواهدکرد و یا به
کارکنان اعالم خواهد کرد که از میان خود  ،گروههایی تشکیل دهند و آن مسئله خاص را بررسی کنند و نتیجه را بصورت پیشنهاد
گروهی ارائه دهند .امکانات الزم برای فعالیت ایـن گروههـا از طریق مدیران در اختیارآنان قرارخواهدگرفت.
 3-3-4پیشنهادات هرگروه باید به نام همان گروه یا اعضای آنها ثبت شود و با ذکر شماره و نام گروه بـه امـضاء کلیه اعضاء گروه برسد.
3-3-5

چنانچه پیشنهادی به نام گروه ارائه شد ،پس از آن نمی توان کسی را از آن حذف یا به آن اضافه کرد.

 3-4پیشنهادهای فردی
 3-4-1کارکنان می توانند کارهایی را که روزانه انجام می دهند با دقت وکنجکـاوی مـورد بررسـی قراردهنـد و اگـر راه بهتری برای انجام
آن کار یافتند ،و یا به نظرشان رسید که می توانند تغییراتی در گردش کـار ،فرآینـد تولیـد ،در ابزار  ،لوازم و مواد مصرفی می تواند
مفید و سازنده ایجاد نماید  ،پیشنهاد خود را بر روی برگه (فـرم) پیـشنهاد نوشته و به دبیرخانه نظام پیشنهادات ارائه نمایند .عالوه بر
این کارکنان می توانند هر نکته ای را که در امور دیگر واحد خود یا سایر قـسمتها وهمچنـین فعالیـت دیگر شرکتها به نظرشان می
رسد ،به صورت پیشنهاد ارائه دهند.
 3-4-2ممکن است مشکلی به نظر یکی از کارکنان برسد ،ولی راه حل آن را نداند ،با این وجود بهتراسـت نظـر خود را به صورت پیشنهاد
ارائه دهد تا قسمتهای مختلف شرکت بتوانند راه حل آن را پیدا کننـد .مهـم آن است که هرکس پیشنهادی به نظرش می رسد و
فکر می کند که موجب بهبود گـردش کار واحـد مـی شـود ارائه دهد.
 3-5پیشنهاد رسیده از ذینفعان
 3-5-1پیشنهادها ممکن است خارج از کادر کارکنان  ،منجمله از طرف ذینفعان ( مشترکین  ،پیمانکـاران ،تولید کنندگان،
فروشندگان و  ) ....دریافت شود .این گونه پیشنهادها نیز جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیته نظام پیشنهادات شرکت ارائه و
مورد بررسـی قرار می گیرد .
 3-5-2اگر پیشنهادها در مورد موضوعاتی باشد که خارج از حیطه اختیارات مدیران قرار دارد )مانند :تغییر در قوانین و
اجرای آنها  ،تغییر بودجه مصوب  ،تغییر در تشکیالت شرکت  ،سرمایه گذاریهای کلی و امثال آنها( شامل نظام پیشنهادات
نخواهد بود ،ولی برای بررسی به مراجع ذیصالح ارجاع خواهدشد .درصورتی که پیـشنهاد مذکور در مراجع مربوطه بررسی و
به نتیجه مثبت منتهی شود پاداش به آن تعلق خواهدگرفت.
 3-6پیشنهادهای تکراری
درصورتی که درمورد یك موضوع معین ،دو یا چند پیشنهاد مشابه رسیده باشد کـه موضـوع و راه حـل ارائـه شده درهمه آنها
یکی باشد ،دراین صورت پیشنهادهایی که دیرتر ثبت گردیده اند تکراری تلقی می شوند ( .تشخیص این گونه پیشنهادها بر
عهده کمیته نظام پیشنهادات شرکت است(.
 3-7پیشنهادهای قابل ثبت و اختراع گونه
این پیشنهادها به پیشنهاداتی گفته می شود که قابل ثبت در اداره ثبت اختراعات دولتی هستند .لـذا در صـورتی که پیشنهاد
کاملی در حد یك اختراع ارائه شود ،مخترع با هماهنگی کمیته نظام پیشنهادات نسبت به ثبت آن اقدام می نماید.

بخش چهارم :سیستم پرداخت پاداش
 4-1میزان پاداش ها برحسب مزایا و سود صرفه حاصل از یکساله پیشنهادها و مطابق جدول پیوست محاسبه می شود و پاداش پس از
تایید کمیته نظام پیشنهادات به پیشنهاد دهنده پرداخت می شود.
 4-2ممکن است از زمانی که پیشنهادی ارائه می شود تا هنگامی که آن پیشنهاد ارزیابی و اجرا میگردد ،در وضعیت شغلی پیشنهاد
دهنده تغییراتی حاصل شده باشد ،مثالً بازنشسته شده و یا منتقل شود ،یا حتی پیشنهاد دهنده از ذینفعان شرکت باشد ،در هر صورت
چنانچه پیشنهاد وی به تصویب رسیده و اجرایی باشد ،مطابق نظر کمیته پاداش مربوطه به پیشنهاد دهنده پرداخت خواهد شد.
 4-3پاداشها بعد از محاسبه و تائید کمیته نظام پیشنهادات ،توسط معاونت مالی و پشتیبانی پرداخت می گردد.
 4-4میزان پاداش مربوط به ارائه پیشنهادات بصورت ذیل می باشد:
 در راستای توسعه امر مشارکت ،هر پیشنهادی که توسط کارکنان به کمیته پیشنهادات ارائه می شود تا سقف  211،111ریال پاداشتعلق می گیرد .این میزان برای هر شخص  6بار در سال تعیین شده است که بنا به نظر کمیته تعیین و پرداخت می شود.
 به پیشنهاداتی که در کمیته مطرح و تصویب شوند مطابق جدول شماره  1ارزیابی و امتیاز گذاری صورت می گیرد و حداکثر مبلغ 2111111ریال پاداش مطابق نظر کمیته و شرایط قید شده در جدول شماره  1تعلق می گیرد.
-

تشویق کمیته تخصصی( فرعی) بصورت موردی و مطابق با نظر کمیته اصلی نظام پیشنهادات انجام می گیرد .مبلغ تشویقی جهت هر
رسیدگی تا سقف  211،111ریال تعیین می گردد.

 درخصوص پیشنهادات ویژه و برجسته که موجبات تحول و تغییرات کمی و کیفی قابل مالحظه ای در شرکت را فراهم نماید مطابقنظر اعضاء کمیته به مدیرعامل شرکت ارجاع می گردد تا درخصوص میزان پاداش خارج از سقف تعیین شده و یا اهدای لوح تقدیر
تصمیم گیری صورت پذیرد.

جدول شماره :1جدول امتیازدهی و محاسبه پاداش حاصل از ارزیابی ،تصویب و اجرای پیشنهادات

رديف

1

2

3

4

5

6

عوامل ارزيابي

پيشنهاد داراي مستندات الزم بوده و توضيحات ارايه شده،منطقي ميباشد.

4-7

مستندات و توضيحات ارايه شده تا حدودي پراكنده و ناقص ميباشد.

2-4

پيشنهاد داراي مستندات و توضيحات الزم نميباشد.

0-1

راهكار اجرايي ارايه شده توسط پيشنهاد دهنده كامالً درست و قابل اجراست.

6-10

راهكار اجرايي ارايه شده توسط پيشنهاد دهنده،نياز به اصالح يا تكميل جزيي دارد.

2-6

راهكار اجرايي ارايه شده توسط پيشنهاد دهنده،نياز به اصالح و تكميل اساسي دارد.

0-1

نوع پيشنهاد از نظر فردي يا

پيشنهاد گروهي است يعني پيشنهاد دهندگان بيش از يك نفرند.

2-5

گروهي بودن

پيشنهاد فردي است.

0-2

ارتباط پيشنهاد با كار

پيشنهاد مربوط به كار پيشنهاد دهنده يا واحد كاري وي است.

2-3

پيشنهاددهنده

پيشنهاد مربوط به كار ساير واحدهاي شركت ميباشد.

0-1

تاثير بسزايي در تسهيل كارها و روند انجام فرآيندها دارد.

5-7

تاثير نسبتاً خوبي در تسهيل كارها و روند فرآيندها دارد.

2-5

تاثير چنداني در تسهيل كارها و روند انجام فرآيندها ندارد.

0-2

در تعداد زيادي از واحدها قابل اجراست.

5-8

در تعداد معدودي از واحدها قابل اجراست.

2-5

درهيچ واحد ديگري قابل اجرا نيست.

0-2

بيش از  100ميليون ريال در سال

45-60

50تا 100ميليون ريال در سال

30-45

(با توجه به مبلغ

30تا50ميليون ريال در سال

15-30

برآوردي)

10تا 30ميليون ريال در سال

0-15

موضوعاتي كه

با تاثير خيلي زياد

45-60

با تاثير زياد

30-45

نيست

با تاثير متوسط

15-30

(با توجه به

با تاثير كم

چگونگي تهيه و ارائه پيشنهاد
(كامل بودن پيشنهاد)

قابليت اجراي پيشنهاد

تسهيل در كار روند انجام
فرآيندها

دامنه مشمول پيشنهاد

افزايش سود يا
كاهش هزينه
در سال اول اجرا
اثرات مالي
7

شرح وضعيت

امتياز

 /پيشبيني
ميزان تاثير
پيشنهاد

تاثير آن قابل
برآورد به ريال

امتياز
مکتسبه

0-15

پيشبيني تاثير)

جمع امتیازات

100

امتیاز مکتسبه * ضریب ریالی ( = )21111امیتاز نهایی فرد پیشنهاد دهنده

بخش پنجم :فرهنگ سازی و توصیه های اجرایی
درمجموعه بزرگی مانند شرکت آب و فاضالب استان لرستان به جهت ارتقاء سطح کیفی اهداف نظام پیشنهادات ضرورت دارد
همه معاونین ،مدیران وکارکنان نسبت به این نظام اشراف و آگاهی کامل داشته باشند.
آگاهی کارکنان از نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها از ضروریات استقرار این نظام می باشد لیکن موفقیت کامـل این به نظام مسائلی
از قبیل ایجاد عالقه  ،پشتکار و جدیت در یکایك کارکنان به نحوی که بـاور کننـد در ارتقـاء خدمات و بهره وری شرکت مسئولیت
دارند نیز بستگی دارد .ممکن است کارکنان در بدو استقرار و یا استمرار این نظام ،عالقه به ای مشارکت از خود نشان ندهند و آن را
جدی تلقی ننمایند لذا ضروری است نظام پیشنهادها برای آنان به صورت شفاف تشـریح شـود و فرهنـگ سـازی بـصورت مداوم
انجام شود تا کلیه کارکنان از مزایای مشارکت در نظام پیشنهادها به خوبی مطلع شـوند ،بنـابراین یکی از وظایف دبیرخانه کمیته
اطالع رسانی به موقع و مستمر به کارکنان و آشنا نمودن آنها با این نظام از طریق روشهای زیر میباشد:
الف ـ روش های اطالع :
مدیران به ویژه مدیران به پایه دلیل آنکه مستقیماً در تماس با کارکنان میباشند ،مـی تواننـد نقـش بسـزایی در شناسایی نظام پذیرش و
بررسی پیشنهادها ایفا نمایند و کارکنان را به ارائه پیشنهاد تشویق کنند لذا کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها می بایست مدیران
و مسئولین واحدها را به طرق زیر ترغیب نماید:
 -1مصوبات ،بخشنامه ها و دستورالعملهای ذیربط در اسرع وقت در اختیار آنان قرار گیرد.
 -2برپایی مستمر جلسات بحث و گفتگو در خصوص هدف از استقرار نظام پذیرش و بررسـی پیشـنهادها
 -3برپایی کنفرانس ها و دوره های علمی ـ آموزشی مرتبط با نظام پیشنهادها جهت کارکنان و مدیران .
ب ـ روش های تبلیغاتی
 -1تهیه پوسترهای تبلیغاتی در خصوص نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و نصب در محلهای قابل رؤیت توسط کارکنان
 -2درج مصـوبات مربـوط بـه کمیتـه نظـام پـذیرش و بررسـی پیشـنهادها در اتوماسیون اداری ،تابلوی اعالنات و سـایت
اینترنتـی شرکت.
 -3انتخاب پیشنهاد دهنده یا پیشنهاد دهندگان ممتاز و برگزیده در هر سال به و اهداء جوایز ویژه آنـان در مراسمهای مختلف.
 -4ب رگزاری مسابقه بین واحدها و افراد در راستای ارائه بهترین پیشنهاد در ارتباط با موضوع موضـوعات خاص که توسط کمیته
اعالم می شود .

بخش ششم :ضمائم و پیوست ها

شرکت آب و فاضالب استان لرستان

شماره:

نظام پیشنهادات کارکنان (فرم شماره )1

فرم ارائه پیشنهاد

تاریخ:
پیوست:

تعداد صفحات:

عنوان پیشنهاد :
زمینه پیشنهاد -1 :فنی

-2اداری

-3مالی

-4ایمنی و سالمت

-6درآمد

-5بازرگانی

-7سایر ()............................

(لطفا چنانچه زمینه پیشنهاد سایر است  ،عنوان ذکر شود)
خالصه ایی از وضعیت موجود ،اشکاالت و معایب ( :چنانچه نیاز است میتوان مستندات یا برگه اضافه جهت تکمیل وضعیت موجود ،ضمیمه این فرم نمود)

خالصه ایی از شرح پیشنهاد ،مزایا و منافع آن ( :چنانچه نیاز است میتوان مستندات یا برگه اضافه جهت تکمیل شرح پیشنهاد  ،ضمیمه این فرم نمود)

امکانات مورد نیاز جهت اجرای پیشنهاد( :چنانچه نیاز است میتوان مستندات یا برگه اضافه جهت تکمیل  ،ضمیمه نمود)

پیش بینی و برآورد هزینه ،درآمد و سود سالیانه حاصل از پیشنهاد:

شماره ثبت دبیرخانه
نظام پیشنهادات:

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده(گان) و پست سازمانی:
تمایل به محفوظ بودن نام در طی فرآیند بررسی توسط اعضای کمیته را دارم  :بله

خیر

توضیحات ضروری:

لطفا در این قسمت چیزی ننویسید ......
رد شد :
کمیته نظام پیشنهادات بررسی و تصویب شد:
مورخ :
در جلسه:
پیشنهاد شماره
دالیل رد .................................................................................................................................................................................................................................................................. :
به ارزیابی ارجاع شد:
امتیاز پیشنهاد:

............................... .......................

میزان پاداش :

.........................................................

واحد مجری پیشنهاد:

.............................................................

دبیر کمیته نظام پیشنهادات

شرکت آب و فاضالب استان لرستان
نظام پیشنهادات کارکنان
فرم شماره 2

شماره:

فرم وصول پیشنهاد

تاریخ:
پیوست:

تعداد صفحات:

برادر گرامی جناب آقای...................................................................
خواهرگرامی سرکارخانم................................................................
باسالم
احتراماً پیشنهاد شما در مورد................................................................................................................
واصل و در دفتر نظام پیشنهادات بشماره ...............................ثبت گردید .ضمن اعالم مراتب تقدیر و تشکر خود و سایر
اعضای نظام پیشنهادات ازاین اقدام شما که مبین عالقه به پیشرفت وموفقیت شرکت آب و فاضالب لرستان می باشد به اطالع
می رساند که پیشنهاد فوق در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یك ماه مورد بررسی قرارگرفته و نتیجه آن متعاقباً اعالم
خواهدشد .ازحق تعالی موفقیت روز افزون جنابعالی را خواستاریم و منتظر پیشنهادات بعدی شما می باشیم.

دبیرکمیته نظام پیشنهادات

شرکت آب و فاضالب استان لرستان

شماره:

نظام پیشنهادات کارکنان

فرم ارزیابی پیشنهاد

فرم شماره 3

تاریخ:
پیوست:

تعداد صفحات:

از  :کمیته نظام پیشنهادات
به:
باسالم؛
احتراماً عطف به صورتجلسه شماره

مورخه

کمیته نظام پیشنهادات شرکت  ،بپیوست تصویر فرم پیشنهاد به شماره
ارسال می گردد.

با موضوع

خواهشمند است پس از بررسی و ارزیابی فنی  ،اقتصادی  ،اجرایی و انجام محاسبات الزم  ،اظهارنظر خود را براساس مندرجات ذیل
تکمیل و ظرف مدت

نتیجه را دبیرخانه نظام پیشنهادات ارائه فرمائید.

قبالً از همکاری صمیمانه جنابعالی و همکاران محترم در اظهارنظر دقیق و کارشناسی فوق کمال تشکر و امتنان را دارد.
خواهشمند است پس ازمطالعه و ارزیابی دقیق پیشنهاد فوق به سئواالت ذیل به طورکامل و مشروح پاسخ دهید (لطفاً فقط با بله و خیر پاسخ ندهید)

 -1آیا این پیشنهاد قابلیت اجراء دارد؟چگونه ؟ زمان اجرای پیشنهاد چه مدت پیش بینی می گردد؟

 -2آیا این پیشنهاد روش جدیدی برای انجام کار  /سرعت درانجام کار و یا بهبود شرایط کار ارائه می دهد؟ چگونه؟

 -3آیا پیشنهاد در بردارنده  ،سود یا صرفه جویی برای شرکت می باشد ،لطفاً نتایج اقتصادی سالیانه پیشنهاد به طور مشروح محاسبه و
ارائه شود.

 -4نقاط قوت و ضعف پیشنهاد چه می باشد ؟ لطفاً شرح دهید:

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده :

محل امضاء:

شرکت آب و فاضالب استان لرستان
نظام پیشنهادات کارکنان
فرم شماره 4

شماره:

( فرم اطالع رسانی به پیشنهاد دهنده)

تاریخ:
پیوست:

تعداد صفحات:

از دبیرخانه نظام پیشنهادها
موضوع :نتیجه بررسی پیشنهاد ارائه شده

پیشنهاد دهنده گرامی
با سالم و احترام
ضمن تقدیر و تشکر از پیشنهاد جنابعالی به شماره  .............................تاریخ  ............................با موضوع ...... .................
 ..................................................به استحضار میرساند پیشنهاد جنابعالی در کمیته نظام پیشنهاد مـورد بررسی قرار گرفته و نتایج زیر
حاص ل شده است  .خواهشمند است درصورت اعتراض به نتایج حاصله  ،حداکثر ظرف مدت یك هفته مطالب خود را به صورت
کتبی به دبیرخانه نظام پیشنهادها تحویل فرمایید.
نتیجه بررسی:
امتیاز پیشنهاد:
مبلغ پاداش:

باتشکر
دبیرخانه نظام پیشنهادها

شرکت آب و فاضالب استان لرستان
نظام پیشنهادات کارکنان
فرم شماره 5

شماره:

( فرم ارسال پیشنهاد جهت اجرا)

تاریخ:
پیوست:

تعداد صفحات:

به  :معاونت /مدیر/رئیس محترم ........................................
از  :دبیرخانه نظام پیشنهادها
موضوع :درخواست اجرای پیشنهاد
با سالم و احترام
بدینوســیله پیشــنهاد شــماره  ................................تــاریخ  ...................................باموضــوع .........................................................
کــه مراحــل کارشناســی و بررســی را در نظــام پیشــنهادها گذرانیــده اســت جهــت اجــرا ارســال می گردد ،خواهشمند است
نتیجه اقدامات انجام شده را ظرف مدت یك ماه به این دبیرخانه جهت اقدامات بعدی ارسال فرمائید.

باتشکر
دبیرخانه نظام پیشنهادها

شرکت آب و فاضالب استان لرستان

شماره:

نظام پیشنهادات کارکنان

فرم اعالم امتیاز پیشنهاد

فرم شماره 6

تاریخ:
پیوست:

تعداد صفحات:

عنوان پیشنهاد:
شماره و تاریخ پیشنهاد:
پیشنهاد دهنده گان:

شاخص های ارزیابی پیشنهاد
1

چگونگي تهيه و ارائه پيشنهاد (كامل بودن پيشنهاد)

2

قابليت اجراي پيشنهاد

3

نوع پيشنهاد از نظر فردي يا گروهي بودن

4

ارتباط پيشنهاد با كار پيشنهاددهنده

5

تسهيل در كار روند انجام فرآيندها

6

دامنه مشمول پيشنهاد

7

اثرات مالي  /پيشبيني ميزان تاثير پيشنهاد

امتیاز کسب شده

جمع کل امتیاز پیشنهاد

دبیرکمیته ........................................ :امضا:

رئیس کمیته  ........................................................امضا:

شرکت آب و فاضالب استان لرستان
نظام پیشنهادات کارکنان
فرم شماره 7

شماره:

( فرم درخواست پرداخت پاداش پیشنهاد)

تاریخ:
پیوست:

تعداد صفحات:

به  :معاونت محترم مالی و پشتیبانی
از  :دبیرخانه نظام پیشنهادها
موضوع :درخواست پرداخت پاداش پیشنهادات
با سالم و احترام
خواهشمند است دستور فرمائید پاداش پیشنهاد /حق کارشناسی افراد مشروحه زیر پرداخت نمایند.
ردیف نام و نام خانوادگی شماره وتاریخ پیشنهاد

موضوع پیشنهاد

باتشکر
دبیرخانه نظام پیشنهادها

مبلغ پاداش(ریال)

شماره:

شرکت آب و فاضالب استان لرستان
نظام پیشنهادات کارکنان

نمودار بررسی پیشنهادها

تاریخ:
پیوست:

تعداد صفحات:

تکمیل برگه (فرم) ارائه پیشنهاد

اعالم وصول پیشنهاد

دبیرخانه نظام

ثبت دریافت پیشنهاد

پیشنهادات

طرح در کمیته نظام پیشنهادات

رد پیشنهاد

نتیجه طرح

پیشنهاد نیاز به بررسی و ارزیابی دارد
ارسال پاسخ به
پیشنهاد دهنده

ارجاع به کمیته

قبول پیشنهاد

تصویب پیشنهاد،

ابالغ پیشنهاد

توسط کمیته نظام

مصوب جهت اجرا

پیشنهادات

تخصصی(فرعی)

انجام ارزیابی فنی ،اجرایی و
اقتصادی پیشنهاد

ارزیابی و برآورد
امتیاز پیشنهاد

تعیین و پرداخت

تعیین و پرداخت

پاداش کارشناسی

پاداش پیشنهاد

