
99شت اردیبه-دبیر خانه نظام پیشنهاد ها نسخه اولیه



:جدید نرم افزار ضرورت 

سامانهاندازیراهونصببرمبنیکشورفاضالبوآبمهندسیشرکتالزامبهتوجهبا

ینابر،فاضالبوآبصنعتپیشنهادهایبررسیوپذیرشنظامایدبیرخانهچند

.استشدهاندازیراهفکرجادویافزارنرماساس

رمناینازمحترمهمکارانکلیهیاستفادهخصوصدراولیهراهنمایمنظورهمینبه

بخشدوشاملکهاستگردیدهتدوینافزار

پیشنهادارائهنحوه(الف

.باشدمیپیشنهادپیگیرینحوه(ب

ختصارارعایتدلیلبهکهباشدمینیزدیگریهایقسمتشاملفکرجادویافزارنرم

.استشدهبسندهافزارنرمضروریهایبخشارائهبهتنهاسادگیو

ومجریانمخصوصراهنمایافزار،نرمدیگرامکاناتشرحشاملتکمیلینسخسایر

.دشخواهدارسالمتعاقباهاکمیتهدبیرانمخصوصراهنمایها،پیشنهادکارشناسان



مرورگر کروم  یا  فایرفاکسوارد کردن آدرس سایت در آدرس بار : گام اول 

       pishnahad.nww.ir:آدرس 



نام کاربری ، پسورد و تصویر امنیتیوارد کردن : گام دوم 

نام کاربری
پسورد

تصویر امنیتی

هر فرد وشماره ملی در اولین ورود،  نام کاربری 
می باشد که پس از ورود امکان 123پسورد عدد 

.ویرایش آن وجود خواهد داشت

1
2

3

4



تغییر رمز و ویرایش اطالعات کاربری: گام سوم 

ده در صورتی که برای اولین بار وارد سامانه ش
.اید بایستی رمز عبور خود را تغییر دهید

لمه جهت تغییر رمز عبور خود از پنل تغییر ک
.عبور استفاده نمایید

رمز عبور جدید خود و تکرار رمز عبور جدی 
خود را وارد نمایید و عبارت داخل تصویر 
امنیتی را وارد کرده و بر روی دکمه تایید

4داقل رمز عبور شما بایستی ح. کلیک نمایید
.کاراکتر باشد

پنل تغییر کلمه عبور

میشماکاربر،اطالعاتویرایشپنلدر
فایلپروبرایعکسیتمایلصورتدرتوانید
راخودهمراهشمارهیاونمودهانتخابخود

دردبیرخانهبابهترارتباطبرقراریجهت
واریزازاطالع).نماییدثبتمربوطهبخش
پنل ویرایش اطالعات کاربر(...وپاداش



یغام در صورت موفقیت آمیز بودن تغییر رمز پ
مقابل ظاهر می گردد که پس از بستن آن 

.امکان انجام عملیات اصلی مهیا می گردد



چگونه پیشنهاد ارائه دهم ؟

قسمتدرسامانهبهورودازپس
ارائهبخشباالوراستسمت

ککلیباکهداردوجودپیشنهاد
مراحلواردبخشاینرویبر

.شدخواهیدپیشنهادارائه



:گام اول ارائه پیشنهاد 

کهاشدبمیپیشنهادعنوانپیشنهاد،ارائهگاماولین
.اشدبمیپیشنهادعنوانوخانهدبیرانتخابشامل

وفاضالبآبشرکتفرضپیشبطوردبیرخانه
غییرتبهنیازیوباشدمیشرقیآذربایجاناستان

.باشدنمیآن
وبودهکارکتر100بایستیحداکثرپیشنهادعنوان

.باشدمیالزامیآنتکمیل
زااستفادهباخودپیشنهادعنواننوشتنازپس

امکانپیشرفته،جستجویومعمولیجستجوی
وداشتخواهدوجودمشابهپیشنهاداتمشاهده

ازبلقخودپیشنهادنبودنتکراریازتوانیدمیشما
.نماییدحاصلاطمینانآنکاملتکمیل

1

2



:گام اول ارائه پیشنهاد

ازاطمینانحصولوپیشنهادعنواننوشتنازپس
جستجویهایدکمهاساسبرآننبودنتکراری
از»باکسچکپیشرفته،جستجوییامعمولی
لقاب«دارماطمینانخودپیشنهادنبودنتکراری

بعدهمرحبهرفتنازقبلبایستیوبودخواهدرویت
.شودزدهتیکگزینهاین
همرحلدکمهرویبرگزینه،اینزدنتیکازپس
.نماییدکلیکبعد

3
4



:گام دوم ارائه پیشنهاد
کمیلتشاملخودباشدکهمیپیشنهادشرحتکمیلپیشنهاد،ارائهدومگام

:باشدمیزیرمراحل
اجباری:پیشنهادارائهزمینه-1
اجباری:فعلــــیمشکـــلووضعیّـتشرح-2
اختیاری:پیشنهــــــــادحـــــلراهشـــــرح-3
اجباری:پیشنهــــاداجــرایاثربخشـینوع-4
اختیاری:ایجادیدرآمدافزایشیاجوییصرفهبرآورد-5
اختیاری:اثربخشیدرشدهایجادموارد-6
اختیاری:اثربخشیمیزانیانوعمحاسبهنحوه-7
اختیاری:اثربخشیمیزانیانوعمحاسبهمستندات-8
اختیاری:اجراهزینهبرآورد-9

اختیاری:پیشنهاداجراینیازموردامکانات-10
اختیاری:پیشنهــاداجــرایمکانیمحـدوده-11
اختیاری:پیشنهاداجرایزمانمدت-12
اختیاری:پیشنهاداجرایزمانمدت-13
اختیاری:پیشنهاداجرایآمادگی-14
اختیاری:آنارائهازقبلپیشنهاداجرای-15
اختیاری:پیشنهادبررسیاوولویت-16
اختیاری:پیوستیمستندات-17
اختیاری:دیگردهندهپیشنهادانتخاب-18

هاییلدفیتنهاونبودهالزامیفوقمراحلکلیهتکمیلاستذکربهالزم**
.باشدمیاجباریباشدمی*نشانبهکه

واهدخموثرپیشنهادارائهنحوهدهیامتیازمیزاندراختیاریاطالعاتتکمیل
.بود

فیلد اجباری

فیلد اجباری

فیلد اجباری



:گام دوم ارائه پیشنهاد
کمیلتشاملخودباشدکهمیپیشنهادشرحتکمیلپیشنهاد،ارائهدومگام

:باشدمیزیرمراحل
اجباری:پیشنهادارائهزمینه-1
اجباری:فعلــــیمشکـــلووضعیّـتشرح-2
اختیاری:پیشنهــــــــادحـــــلراهشـــــرح-3
اجباری:پیشنهــــاداجــرایاثربخشـینوع-4
اختیاری:ایجادیدرآمدافزایشیاجوییصرفهبرآورد-5
اختیاری:اثربخشیدرشدهایجادموارد-6
اختیاری:اثربخشیمیزانیانوعمحاسبهنحوه-7
اختیاری:اثربخشیمیزانیانوعمحاسبهمستندات-8
اختیاری:اجراهزینهبرآورد-9

اختیاری:پیشنهاداجراینیازموردامکانات-10
اختیاری:پیشنهــاداجــرایمکانیمحـدوده-11
اختیاری:پیشنهاداجرایزمانمدت-12
اختیاری:پیشنهاداجرایزمانمدت-13
اختیاری:پیشنهاداجرایآمادگی-14
اختیاری:آنارائهازقبلپیشنهاداجرای-15
اختیاری:پیشنهادبررسیاوولویت-16
اختیاری:پیوستیمستندات-17
اختیاری:دیگردهندهپیشنهادانتخاب-18

هاییلدفیتنهاونبودهالزامیفوقمراحلکلیهتکمیلاستذکربهالزم**
.باشدمیاجباریباشدمی*نشانبهکه

واهدخموثرپیشنهادارائهنحوهدهیامتیازمیزاندراختیاریاطالعاتتکمیل
.بود



:گام دوم ارائه پیشنهاد

ورتبصپیشنهادارائهبهتمایلصورتدر
تلیسازرادیگردهندهپیشنهادگروهی،
.نماییدانتخابکشویی

برایثابتیگروهایکهصورتیدر
زاتوانیدمیداریدگروهیپیشنهاد

«منهایگروه/منکارتابل»بخش
اتدادهتشکیلراثابتلیستاین

.دنماییانتخابمحلایندربتوانید

بصورتراخودنهادپیشمیخواهیدکهصورتیدر
تکمیلهبدیگرفرصتیدرتانماییدثبتفرضپیش

.نماییداستفادهدکمهاینازبپردازیدآن

1

1

2

2



تایید نهایی: گام سوم ارائه پیشنهاد 

قبلیاطالعاتتاییدپیشنهاد،ارائهنهاییمرحله
ازپسکهصورتیدروباشدمیشدهوارد

شویرایبهنیازآنازبخشیپیشنهادمطالعه
در،«قبلمرحله»دکمهازاستفادهباداشت

رویبراطالعاتصحتازاطمینانصورتی
میتاییدموردشدهوارداطالعات»دکمه
.نماییدکلیک«ارسال-باشد



تایید نهایی: گام سوم ارائه پیشنهاد 

نهادپیشبررسیمراحلجهتشدهارائهپیشنهادکد
یرپیگآناساسبرتوانیدمیشماوگرددمیارائه

.باشیدبعدیمراحل
نهادپیشوردفایلدریافتبهتمایلکهصورتیدر

یریپیگفایلدریافتدکمهرویبرباشیدمیخود
.نماییدکلیک



نمایم؟چگونه مراحل بررسی پیشنهاد خود را پیگیری

خودشدهارائهپیشنهادمراحلپیگیریجهت
(اجراکمیته،تاییدخانه،دبیردرپذیرش)
هایپیشنهاد»لینکرویبرراستسمتقسمتدر
.نماییدکلیک«من
شدهارائههایپیشنهادکلیهلیستشده،بازصفحهدر

.دیدخواهیدراهاآنوضعیتآخرینهمراهبهخود

سابقهآیکنرویبرکلیکباتوانیدمیشما
.نماییدپیگیریراخودپیشنهاد

، در این بخش اطالعات کلی از قبیل سرانه
.قابل مشاهده است... نرخ مشارکت و 

وایدکردهارائهراخودپیشنهادشمایعنی:جدیدپیشنهاد
نبودنیتکراربررسیازپسخانهدبیربمانیدمنتظربایستی

.نمایدارسالمربوطهتخصصیکمیتهبهراآنپیشنهاد

خانهدبیرتوسطشدهارائهپیشنهادیعنی:کمیتهبررسیمنتظر
الارسمربوطهتخصصیکمیتهبهوشدهواقعشپذیرمورد
اندرماشپیشنهادتابمانیدمنتظربایستیشماواستشده

شودبررسیکمیته

1

2 1

2



:سایر بخش  های نرم افزار 
:یادداشت من 

نوانعبهمنیادداشتلینکازتوانیدمیشما
کهلیمسائونماییداستفادهیادداشتدفترچه

احتمالوشویدمیمواجهآنباروزطولدر
نهادپیشعنوانبهبتواندبعداشایددهیدمی

.نماییدیادداشتبخشایندرگرددمطرح

میشمامن،هاییادداشتلیستدر
ایدردهکیادداشتکهمسائلیازلیستیتوانید

یشویرارالیستاینسپسونماییدمشاهده
.دنماییاستفادهآنازپیشنهادعنوانبهو

1

1



س حاصل در صورت بروز مشکل و یا سوال می توانید با دبیرخانه نظام پیشنهاد ها به  شماره زیر تما
.نمایید

صفرپور-21415560یا 5560

با تشکر از توجه شما 


