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 نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي وزارت نيرو   

 آ 045/550/50: شماره سند  

  7/5/50 تاريخ صدور :  

 وزارت نيرو پذيرش و  بررسي پيشنهادهاي مديران ارشدنظام آيين نامه 
 -شماره تجديد نظر : 

   -تاريخ تجديد نظر : 

 

 مقدمه:  -

منابع  بهره گيري از استعدادهاي با هدفنيرو، به عنوان يکي از ابزارهاي توسعه مديريت،  نظام پيشنهادها در وزارت

مورد توجه فکري کليه کارکنان،  همهاي تحت پوشش، از طريق جلب مشارکت و ها در شرکتانساني، ارتقاء و بهبود فعاليت

 قرار گرفته است. 

، با عنايت به اهميت نفوذ و ها ها در سطح ستاد وزارت نيرو و شرکتدهي نظام پيشنهادنپس از استقرار و ساما

مديران  يها، نظام پيشنهادبرق و آب صنعت کالن مشکالت و ليمسا وحل شناساييدر  آنهاو نقش تأثيرگذاري مديران 

شروع به سامانه پيمان،  در بستر الزم ه برنامهارايمطرح و پس از انجام اقدامات اوليه و  5934نيرو، در سال  ارشد وزارت

 فعاليت نمود. 

 وزارت نیرو، نظام پذیرش و بررسي پیشنهادهاي مدیران ارشدین نامه آی عنوان آيين نامه حاضر با

و جلب مشارکت بيش از پيش مديران صنعت آب و برق، و نحوه اجرايي نمودن پيشنهادهاي مديران ارشد  تبيينبه منظور 

 تدوين شده است. 

 : اهداف -5

 هاي کالن  گيريمشارکت مديران ارشد در تصميم 

 ل پيش روي صنعت آب و برق هاي خالقانه براي حل مسايه ديدگاهاراي 

 وري در صنعت آب و برق  لقوه و ارتقاي بهرهاهاي بفيتاز ظر منديبهره 

 مشکالت سازمانيحل پيش بيني و انديشي در ميان مديران ارشد براي و هم تعامل ،مشارکت يهتقويت روح 

 ي ها و ايجاد هم افزايانتقال تجارب بين شرکت 
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 نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي وزارت نيرو   

 آ 045/550/50: شماره سند  

  7/5/50 تاريخ صدور :  

 وزارت نيرو پذيرش و  بررسي پيشنهادهاي مديران ارشدنظام آيين نامه 
 -شماره تجديد نظر : 

   -تاريخ تجديد نظر : 

 

 محدوده اجرا:  -2

ها، هاي مادر تخصصي و زير مجموعه آننيرو، کليه شرکت نامه شامل حوزه ستادي وزارتينمحدوده اجراي اين آي

 باشد.موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته مي

 ها: مسئولیت -9

هاي مادر در شرکت دفتر توسعه مديريت و تحول اداري نامه در حوزه ستادي بر عهدهينمسئوليت اجراي اين آي

پژوهشي بر -موسسات آموزشي  و هاي زيرمجموعه و در شرکت مديريت بر عهده رييس کميسيون راهبري توسعهتخصصي 

 باشد.کميسيون توسعه مديريت مي رييسعهده 

 باشد. مي نيرو حقيقات و منابع انساني وزارتت تمعاون نامه بر عهدهيناجراي آيبر حسن مسئوليت نظارت 

 

 :روش و ضوابط اجرایي -4

 تعاریف: -4-5

 باشد.(ها، دفاتر و ... مينيرو )شامل حوزه وزارتي، معاونت : عبارت است از ستاد وزارتحوزه ستادي-

مادر تخصصي توانير، مديريت منابع آب ايران، مهندسي آب و  هايعبارت است از شرکت :هاي مادر تخصصيشركت -

 برق حرارتي. نيروي فاضالب کشور و توليد

آب و فاضالب ، برق منطقه اي، توزيع نيروي برق، سابا و سانا عبارت است از شرکت هاي هاي زیرمجموعه: شركت -

توسعه آب و نيروي ايران، هاي مديريت توليد نيروي برق، آب منطقه اي، شرکت، توليد نيروي برق، شهري و روستايي

  .سازمان آب و برق خوزستان

و  کاربردي صنعت آب و برق، پژوهشگاه نيرو-از موسسه آموزش عالي علمي ندتعبار :پژوهشي -موسسات آموزشي -

  .موسسه تحقيقات و آموزش مديريت موسسه تحقيقات آب،
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 نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي وزارت نيرو   

 آ 045/550/50: شماره سند  

  7/5/50 تاريخ صدور :  

 وزارت نيرو پذيرش و  بررسي پيشنهادهاي مديران ارشدنظام آيين نامه 
 -شماره تجديد نظر : 

   -تاريخ تجديد نظر : 

 

مديران نيرو،  در حوزه ستادي وزارت روساي مراکز مديران کل مشاوران وزير و و، معاونان وزيرشامل  :مدیران ارشد - 

و مديران  نامعاون ،روسا هاي مادر تخصصي و زير مجموعه،مديره شرکتعضاي هيات مديران کل و ا ،معاونانعامل، 

 باشد. مراکز آموزشي و پژوهشي ميتخصصي هاي  بخش

 

با ذکر مزايايي است که به منظور حل  : طرح مشکل يا وضعيت قابل بهبود به همراه راهکار پيشنهادي مشخصپیشنهاد -

شود. لذا انتقاد، توصيه و يا پند کلي بدون ارايه راهکار  پيشنهاد ارايه ميمسايل و مشکالت صنعت آب و برق در قالب فرم 

حداقل در سطح  ،ي که جنبه عمومي و کليپيشنهادهاي ،در اين نظام شود. مشخص براي رفع آن، پيشنهاد محسوب نمي

 گيرد. مورد بررسي قرار مي ،داشته باشد  هاي تابعه و يا وابستهتعدادي از شرکت

ها و نيرو در حوزه ستادي، شرکت هاي مادر تخصصي و زير مجموعه آن : هريک از مديران ارشد وزارتدهندهپیشنهاد -

 شوند.دهنده محسوب مي پژوهشي در صورت ارايه پيشنهاد، پيشنهاد -راکز آموزشيم

زارت نيرو، مشارکت : يکي از ابزارهاي بهبود مديريت در ونظام پذیرش و بررسي پیشنهادهاي مدیران ارشد وزارت نیرو-

مسايل و مشکالت و ايجاد بهبود مستمر و حرکت به سمت  گيري ها به منظور حل همگاني مديران ارشد آن در تصميم

 تعالي است.

مديران عامل  ن،)مرکب از وزير، معاونا است نيرو شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت همان: شوراي راهبري-

 اعضا(.هاي مادر تخصصي و ساير  شرکت

هاي مادر تخصصي و : عبارت است از کميسيون راهبري توسعه مديريت در حوزه ستادي وزارت نيرو و شرکتكمیسیون -

 هاي زير مجموعه و مراکز آموزشي و پژوهشي وابسته.  هاي توسعه مديريت شرکتکميسيون

و دبيران نظام  ام پيشنهادهاي مديران ارشدنظ ( و دبير شوراي دبيرانرييس  کل ) شورايي مرکب از دبير :شوراي دبیران -

 باشند. ميظيفه راهبري نظام را عهده دار نيرو است که و پيشنهادهاي شرکت هاي مادر تخصصي و حوزه ستادي وزارت

وليت ساماندهي پيشنهادهاي ئو مس رييس شوراي راهبري توسعه مديريت منصوبجانشين  ا توسطردبير و اعضاي شو

 د.بر عهده دارنرا مديران ارشد 
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 نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي وزارت نيرو   

 آ 045/550/50: شماره سند  

  7/5/50 تاريخ صدور :  

 وزارت نيرو پذيرش و  بررسي پيشنهادهاي مديران ارشدنظام آيين نامه 
 -شماره تجديد نظر : 

   -تاريخ تجديد نظر : 

 

رساني، ايجاد رقابت مثبت، انتقال تجارب مفيد و با هدف ثبت و مستندسازي پيشنهادها، اطالع افزارينرم :سامانه پیمان -

از « م»، «پيشنهاد» اتکلم از «ي»و « پ»باشد.کلمه پيمان از  ايجاد هماهنگي در نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها مينيز 

تشکيل شده است. سامانه پيمان به اين معني است که « نيرو»از کلمه « ن»و « ارشد»از کلمه « الف»، «مديران»کلمه 

آدرس افزايي تالش نمايند.  امانه در جهت ارتقاء، بهبود و همده از اين سمي بندند که با استفاعهد مديران ارشد وزارت نيرو 

 http://peyman.moe.gov.irاينترنتي سامانه بدين شرح مي باشد:  

هاي ادواري بر تعداد کل  در دوره گزارش ه شدهي اراي: شاخصي آماري است که از تقسيم تعداد پيشنهادهاسرانه پیشنهاد -

 .آيدمديران ارشد به دست مي

هاي ادواري بر  شاخصي آماري است که از تقسيم تعداد پيشنهاد دهنده ها در طول دوره گزارش مشاركت مدیران: درصد-

 آيد.تعداد کل مديران ارشد ضربدر صد به دست مي

 

 باشد: شرح ذيل ميه نيرو ب ارشد وزارتارکان نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي مديران  :اركان -4-2

 نيرو شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت 

 نيرو  شوراي دبيران نظام پيشنهادهاي مديران ارشد وزارت 

 نيرو دبيرخانه نظام پيشنهادهاي مديران ارشد وزارت 

 در حوزه اداري و نيرو  گانه وزارت پنجهاي )کميته هاي بررسي کننده پيشنهادهاها و کارگروهکميته

ريزي و امور اقتصادي، امور  هاي تخصصي برق و انرژي، آب و آبفا، ايمني پدافند و حراست، برنامه کارگروه

 حقوقي و مجلس(.
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 نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي وزارت نيرو   

 آ 045/550/50: شماره سند  

  7/5/50 تاريخ صدور :  

 وزارت نيرو پذيرش و  بررسي پيشنهادهاي مديران ارشدنظام آيين نامه 
 -شماره تجديد نظر : 

   -تاريخ تجديد نظر : 

 

 :لیت هامسئووظایف و  -4-9

 :توسعه مدیریت شوراي راهبري -4-9-5

 باشد: شوراي راهبري در اجراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي مديران ارشد داراي وظايف ذيل مي

 گذاري هاي کالن اري و هدفگذ سياست 

  نظام پيشنهادهانظارت بر عملکرد 

 هاي تشويقي، آموزشي و مالي خصوص سياست گيري درتصميم 

 شوراي دبیران:  -4-9-2

کند. ساير وظايف شوراي دبيران به  هاي اجرايي را مديريت مي فعاليت توسط دبيرکل،شوراي دبيران نظام پيشنهادها 

 زير است:شرح 

 ن ارشد وزارت نيرواطراحي نظام پيشنهادهاي مدير 

  بررسي پيشنهادهامميزي  از طريقنظارت بر کيفيت بررسي پيشنهادها 

 سازي آنها )چنانچه نظارت بر صحت امتيازهاي تعيين شده براي پيشنهادهاي مصوب توسط کميته ها و همگن

مورد سوال  شوراي دبيراناز طرف تعيين شده،  کنندهبررسيهاي ها/کارگروهکميتهامتياز پيشنهادي که توسط 

، حق شوراي دبيرانه شده و در صورت عدم پذيرش استدالل ارايباشد، مورد از دبير کميته مربوطه سوال مي شود 

 (ها را داراستتغيير امتياز اعطايي کميته

 شده اعالم  کنندهبررسي يهاها/کارگروهگذاري بر اجراي پيشنهادهايي که اجراي آنها توسط کميتهنظارت و صحه

 .است

 ِهاي  ها/کارگروه کميته دبيران ودهندگان  ، پيشنهادکنندهي بررسيهاها/کارگروهرترين کميتهب ارزيابي و پيشنهاد

 نيرو به شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت کنندهبررسي

 بررسي پيشنهادهاي مربوط به نظام پيشنهادها 
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  7/5/50 تاريخ صدور :  

 وزارت نيرو پذيرش و  بررسي پيشنهادهاي مديران ارشدنظام آيين نامه 
 -شماره تجديد نظر : 

   -تاريخ تجديد نظر : 

 

 دبیرخانه: -4-9-9

 فعاليت نموده و انجام وظايف ذيل را بر عهده دارد: نظام پيشنهادها دبيردبيرخانه نظام پيشنهادها زير نظر 

 :بررسي اولیه پیشنهادها (4-9-9-5

  يا درخواست بررسي مجددو دريافت پيشنهادهاي جديد و مراجعه مستمر به سامانه 

  تکراري نبودن،  شامل کامل بودن پيشنهاد و داشتن شرايط اوليه پذيرش پيشنهادپيشنهادهاي جديد بررسي اوليه(

 .چارچوب بودن و ...( در

 به کميته/کارگروه بررسي کننده مربوطه درخواست بررسي مجددجديد يا  ارجاع پيشنهاد 

 هاي اس آن به کميته ها و کارگروهنسبت به نتايج ارزيابي و انعکدهندگان  دريافت اعتراض هاي پيشنهاد

 تخصصي

 مرتبط با وظايف دبيرخانه رد پيشنهادهاي غير 

 :هماهنگي و نظارت (4-9-9-0

  اي بررسي هفته دو)رعايت مهلت  موقع پيشنهادها هبو اجراي  بررسي ها در ها/کارگروه کار کميته برنظارت

 کننده بررسيهاي ها/کارگروهکميتهو تذکر به  ماهه براي اجراي پيشنهادهاي مصوب( سهپيشنهادها و مهلت 

 پيشنهادها در بررسي غيرفعال

 اندپيشنهادهايي که اجرا شده در ارتباط باداوم دهي منظارت و گزارش 

  دبيران و انجام مکاتبه جهت تعويض  کنندهبررسيهاي ها/کارگروهکميتهمميزي شش ماهه عملکرد دبيران

 يس مربوطهبا ري غيرفعال

  اطالع رساني آنو مديران ارشد تهيه جدول رتبه بندي عملکرد مشارکت 

 :اقدامات انگیزشي (4-9-9-9

  شوراي راهبري توسعه مديريت در پيشنهادهاي ويژهو تعيين پاداش ارزشيابي طرح درخواست 

 ها  کميتهدبيران  ودهندگان  ، پيشنهادکنندهبررسيهاي ها/کارگروهکميتهرترين بهاي الزم در مورد  تهيه گزارش

 ه به شوراي راهبري توسعه مديريت )شش ماهه(ماهه انتخاب مي شوند و اراي ششران که توسط شوراي دبي
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 -شماره تجديد نظر : 

   -تاريخ تجديد نظر : 

 

 يو اهدا تهيهبرگزاري جشن ساليانه نظام پيشنهادها و ريزي حضور در جشنواره هاي ملي و بين المللي و  برنامه 

 ي مديران ارشدشنهادهاهاي نظام پي ويژه و برترين گانددهن پيشنهادبه تقدير  لوح

 پيشنهادهاي ويژه از تهيه پوستر 

 :رضه یابي و بهبوداع (4-9-9-4

  نظام پيشنهادها عملکرداز هابراي آگاهي از نظرات آن مديران ارشدنظرسنجي هاي دوره اي از 

 هاي آن و بهبود در نرم افزار نظام پيشنهادها و انجام پيگيريرخواست تغيير د 

  در آن الزماعمال اصالحات  براي بازنگري دستورالعمل و شوراي دبيرانتشکيل جلسات 

 مربوط به دبيرخانه نظام پيشنهادها ي شده اجراي پيشنهادهاي پذيرفته 

 

 :سازيفرهنگ (4-9-9-1

 ي به شوراي راهبري توسعه مديريت جهت تصويبتشويقهاي  ه طرحاراي 

 از طريق بازخوردهاي مناسب و انتشار مطالب علمي  ه پيشنهادارايبه  مديران ارشد مستمر ترغيب 

 هاي بررسي كننده:كمیته ها و كارگروه -4-9-4

و از بررسي فردي  شودانجام کننده پيشنهادها هاي بررسيها/کارگروهکميتهبايست در پيشنهادها مي بررسي

 زير ( که1تا 5)رديف هاي  کميته فعلي پنجکننده پيشنهادها عبارتند از هاي بررسيها/کارگروهکميتهپيشنهادها اجتناب شود. 

 که عبارتند از: (52تا  2پنج کارگروه )رديف هاي  و توسعه مديريت فعاليت دارند راهبري نظر شوراي

 هاي مديريتي کميته ساختار و فناوري .5

 )شامل کميته توانمندسازي منابع انساني و کميته تأمين و نگهداشت منابع انساني( کميته سرمايه انساني .0

 يته دولت الکترونيک و هوشمندسازيکم .9

 مت اداري و صيانت از حقوق مردمکميته سال .4

 مديريت عملکردکميته  .1

 و انرژي کارگروه تخصصي برق .2

 کارگروه تخصصي آب و آبفا .3

 کارگروه برنامه ريزي و امور اقتصادي .8

 و حراست پدافند ،کارگروه ايمني .3

 و مجلس امور حقوقي کارگروه .52

  54 از 3صفحه                                                                            امضاء                                                        
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 وزارت نيرو پذيرش و  بررسي پيشنهادهاي مديران ارشدنظام آيين نامه 
 -شماره تجديد نظر : 
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شود و رييس تخصصي به انتخاب معاونت تخصصي مربوطه و درسطح مديران کل تعيين مي ياه رييس کارگروه

سه تا يس، دبير و هر کارگروه متشکل از ري د.مي شو معرفي يس شورايجانشين راز طرف  و حراست پدافند ايمني،کارگروه 

 تخصصي هاي مادر نمايندگان شرکت حسب مورد از صورت نياز در خواهند بود. از مسئولين عضو )مدير/کارشناس( پنج

به  انتخاب و کارگروهيس توسط رياعضا و دبير کارگروه براي حضور در جلسه با حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد. 

 يس شورا حسب مورد معرفي و حکم آنان توسط وي صادر خواهد شد. معاونت تخصصي و جانشين ري

 هاي بررسي كننده:كمیته ها و كارگروه وظایف -1-9-4

 :عبارت است از هاي بررسي کنندهکميته ها و کارگروهوظايف 

 پيشنهاد(، هفته از زمان دريافت دو )در مهلت گيري در مورد نتيجه بررسي پيشنهادهاي دريافتي تصميم -

 امتيازدهي به پيشنهادهاي قابل قبول، -

 ي پيشنهادهاي پذيرفته شده،و زمان اجرا لتعيين مسئو -

 اجرا(  تداوم )و طبق مهلت سه ماهه پيشنهادهاي پذيرفته شدهيگيري اجراي پ -

 ابزار فراخوان پيشنهادبهره گيري از  -

 

 هاي بررسي كننده:دبیران كمیته ها و كارگروه وظایف -6-9-4

و عالقمند موضوع تخصصي خود بايست افرادي آشنا به فرآيندهاي مي هاي بررسي کنندهکميته ها و کارگروهدبيران 

نه ساال. دبيران کميته ها و کارگروه ها، باشند و حداقل در سطح کارشناسبهبود از جمله نظام پيشنهادها  فنونبه مفاهيم و 

ها و  ان کميتهوظايف دبير )قابل تمديد(. مي شوند و به دبيرخانه نظام پيشنهادها معرفي انتخابيس کميته ري توسط

 به قرار ذيل است:ها  کارگروه

  کميتهبه  از سوي دبيرخانه ارجاع شدهو دريافت پيشنهادهاي )سامانه پيمان( به نظام مکانيزه  مستمرمراجعه 

  درصورت لزوم( ه نظر کارشناسي اوليهيامربوطه جهت ار واحدارجاع پيشنهاد به کارشناس يا( 

  و تعيين نتيجه بررسي پس از طرح نظر کارشناسي اوليه /کارگروهکميتهتشکيل جلسه 

 ه پيشنهاديارازمان از  سه هفته ايظرف مهلت ررسي پيشنهادها در نظام مکانيزه ورود نتيجه ب 

  ه گزارش اراياز مجريان تعيين شده و پيگيري اجراي پيشنهادهاي پذيرفته شده 

 صورتيکه امکان ثبت در سامانه باشد، الزم است در سامانه ثبت شود( اجرا )دراز  پيشنهاد پسگزارش اجراي  هاراي 

 و ثبت نتيجه ظرف  /کارگروهطرح در کميته هاي مکانيزه درخواست تجديد نظر در بررسي پيشنهاد، دريافت فرم

 نظر ه درخواست تجديداراياي از سه هفته مهلت

 هاي بررسي کنندهها/کارگروهدبيران کميته حضور منظم در جلسات 
  54 از 8صفحه                           امضاء                                                        
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 :اجرایي مراحل -4-4

 باشد: بررسي و اجراي پيشنهادهاي مديران ارشد در اين آيين نامه به شرح ذيل مي مراحل

 تکميل فرم و ارايه پيشنهاد در سامانه پيمان توسط مديران ارشد -5

 دريافت پيشنهاد مديران و ارايه شماره ثبت به پيشنهاد دهندگان )از طريق سامانه( -0

يا شوراي دبيران نظام پيشنهادهاي  نظام پيشنهادها توسط دبيربررسي و ارزيابي اوليه پيشنهادهاي ارايه شده  -9

 مديران ارشد وزارت نيرو

ها/کارگروه هاي تخصصي تعريف شده در آيين نامه توسط شوراي دبيران نظام  ارجاع پيشنهادها به کميته -4

 پيشنهادها

مجري و ارايه بازخورد به  و تعيين (در صنعت بررسي قابليت پذيرش و اجراي پيشنهادها )عملي بودن پيشنهادها -1

)رييس  جانشينيا  هشوراي دبيران و پيشنهاد دهندگان، و ابالغ به مجري براي اجرا از طريق معاون مربوط

 شوراي راهبري توسعه مديريت( در صورت لزوم با توجه به نوع و سطح پيشنهاد

 ها دبيران نظام پيشنهاد اطالع رساني به پيشنهاد دهندگان جهت تدوين برنامه عملياتي، توسط شوراي -2

براساس ضوابط  اساس ضوابط و امتياز کسب شده توسط کميته/کارگروه بررسي کننده پاداش برنحوه تعيين  -3

 مصوب در شوراي دبيران

 تدوين و ارايه برنامه اجرايي پيشنهاد و واحدهاي مجري توسط پيشنهاد دهندگان  -8

 اجراي برنامه براساس برنامه عملياتي ارايه شده -3

نظارت بر اجراي برنامه و ارزيابي نتايج توسط کميته تخصصي مربوطه و نمايندگان شرکت هاي مادر تخصصي   -52

 يا حوزه ستادي وزارت نيرو

 پاداش به پيشنهاد دهندگان  تقدير و -55

 معرفي پيشنهادها، پيشنهاد دهندگان و نتايج اجرايي از طريق سامانه پيمان  -50

 ها راي پيشنهاد( در بانک اطالعات نظام پيشنهادثبت اطالعات )از نقطه آغاز تا اج  -59

 تهيه گزارش هاي ادواري اجراي نظام پيشنهادهاي مديران ارشد  -54

 

 مراحل اجرايي در نمودار جرياني صفحه بعد ترسيم شده است.           
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 بررسي و اجراي پيشنهادها در نظام پيشنهادهاي مديران ارشد فرآيند ارايه،

 
 54 از 52صفحه                        امضاء                                                                     

 

 شروع

 تکمیل فرم

 پیشنهاد دهنده

 شماره ثبت به پیشنهاد دهنده هیارا/ پیشنهاد افتیدر 

 سامانه

 تیقابل آیا پیشنهاد

 دارد؟ او اجر رشیپذ

 

 تخصصي يها كارگروهقابل قبول به كمیته ها/ يپیشنهادها ارجاع

 رانیدب يشورا ای ریدب

 

 مانیپ سامانه قیطر از یياجرا جینتادهنده و  شنهادی/پشنهادیپ فيمعر -

 ثبت در بانک اطالعات نظام پیشنهادها -

 براي پیشنهاد دهنده یر و تشویقروش تقد

 كارگروهكمیته یا 

 شنهادیپیي اجرا برنامه هیارا و نیتدو

 يمجر يواحدها

 شده  هیارا ياتیعمل برنامه براساس برنامهي اجرا

 يمجر يواحدها

 

 جینتا يابیارز و برنامهي اجرا بر نظارت

 كمیته ها و كارگروه ها

 

 دهنده شنهادیپ از ریتقد

 رییس شورا و روساي كمیته ها

 پایان

 شنهادیپ هیاول يابیو ارز يبررس

 رانیدب يشورا ای ریدب 
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 شرایط عمومي پذیرش پیشنهاد: -4-1

 پيشنهاد جديد بوده و تکراري نباشد. .5

 کاربردي و يا کيفي داشته باشد.، پيشنهاد بايد توجيه فني، اقتصادي .0

 پيشنهاد بايستي قابليت اجرا داشته باشد.      .9

 پيشنهاد در قالب کار کارشناسي و يا پروژه تحقيقاتي قبال اجرا و يا تصويب نشده باشد. .4

 مفهوم پيشنهاد کامالً واضح و روشن باشد. .1

 ه پیشنهاد: شرایط ارای -4-6

 تفکيک.تشريح کامل وضعيت موجود و پيشنهادي به  .5

 ه راهکار عملي و اجرايي.يارا .0

 ل منطقي براي تغيير وضعيت فعلي به وضعيت پيشنهادي.يه دالرايا .9

 اي که واضح و دقيق بوده و با پيشنهاد همخواني داشته باشد. پيشنهاد به گونه مناسب انتخاب عنوان .4

 

 دهنده دارد: مواردي كه پیشنهاد نیاز به تکمیل توسط پیشنهاد -4-7

 ناقص بودن مدارك   .5

 مبهم بودن پيشنهاد ،ه راهکار اجراييعدم ارايکلي بودن پيشنهاد و  .0

 دهنده نداشتن مستندات الزم در صورت استناد پيشنهاد .9
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 :مالي منابع -4-8

 انجام خواهد شد. تامين منابع مالي از طريق شرکت هاي مادر تخصصي   

 

 سایر متغیرها: -4-3

اعضاي کميته ها و  ،پس از ابالغ آيين نامه، ساير متغيرها از قبيل پاداش پيشنهادهاي ويژه، حق الزحمه دبيران   

هاي تخصصي نظام پيشنهادها، برترين هاي نظام پيشنهادها، ارزيابي عملکرد و دوره ارزيابي و موارد درخواستي از  کارگروه

 شوراي دبيران در قالب دستورالعمل هاي جداگانه ابالغ خواهد شد. 

 

 دوره بازنگري: -4-50

 و پس از ارزيابي مراحل اجرايي آن توسط شوراي دبيران انجام خواهد شد. يکبار سالدو  ن هرابازنگري آيين نامه در پاي   
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 كنترل سند: -1

 صدور سند -5

 

 

 

 هاي الزم دريافت سند و کنترل -0

 

 

 

 

 

 

 داريبهره بر -9

 

 

 

 

 

 

 ابطال سند -4

 

 

 

 

 

  54 از 59 صفحه                      امضاء                                                                    

 

 

 اسنادو بازنگري اسناد اداري مطابقت دارد.      مهر و امضاء واحد مديريت اطالعات و  سند با ضوابط آيين نامه توليد، بهره برداري 

 )صادر کننده(                                                                                                                                             
 کنترل کننده: . . . . . . . . . . . . . . . سمت: . . . . . . . . . . . . . . . .نام و نام خانوادگي 

 ديريت اطالعات و اسنادمهر و امضاء واحد م. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاريخ دريافت سند: . . . . . . . . . . .         نام سازمان:       
 )دريافت کننده(                 

  از نظر شکلي )تعداد اوراق، خوانايي و ...( کامل است.سند 

 .سند در فرم هاي مربوطه ثبت گرديد 

 .اسناد منسوخ و يا بي اعتبار مرتبط ابطال گرديد 

 

 . . . . . . . . . . . . . .نام و نام خانوادگي کنترل کننده: . . . . . . . . . . . . . . . سمت: 

 مهر واحد دريافت کننده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     نام واحد سازماني:       
 کننده(               استفاده)      

  تاريخ: . . . . . . . . . . . . . . . .                                         سند دريافت 

 . . . . . . . . . . . . . . . . :خاتمه دوره اجرا                                     تاريخ 

 

 نام و نام خانوادگي دريافت کننده: . . . . . . . . . . . . . . . سمت: . . . . . . . . . . . . .

 مهر و امضاء. . . . . . . . . . . . . .  به استناد: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          اين سند در تاريخ:      
 

 ابطال گرديد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

 نام و نام خانوادگي ابطال کننده: . . . . . . . . . . . . . . . سمت: . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
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 :گردآورندگان سند -6

 

 امضا سمت نام و نام خانوادگي

 مدیركل دفترتوسعه مدیریت و  خلیل بانان عباسي

 تحول اداري
 

 معاون دفترتوسعه مدیریت و  علي منافي

 تحول اداري
 

 معاون دفترتوسعه مدیریت و  اصغر جاللي علي

 تحول اداري
 

رییس گروه فناوري هاي مدیریتي و  نجفي میرحمیدرضا

 بهره وري
 

رییس گروه سیستم هاي مدیریت و  نیکخواهامیره 

 بهره وري
 

 دبیرنظام پیشنهادهاي غفاري رضا

 آبفاي قم 
 

 دبیرنظام پیشنهادهاي  بصیري تیرداد

 شركت مدیریت منابع آب ایران
 

 دبیرنظام پیشنهادهاي كاظم نژاد سیدمحمد

 برق منطقه اي مازندران
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