
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام پذیرش و بررشی پیشنهادها
 

 

شرقی آذربایجان فاضالب شركت آب و 




 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 دبیرخانه مرکزی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها



 ؟  ستیچ نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها مرتبط یاسناد و ضوابط قانون
 

 یخدمات کشور تیریقانون مد         ·

 یلتدو یهادر دستگاه شنهادهایموضوع طرح استقرار نظام پ ۳۱/۳۱/۳۳۳۱.ط مورخ ۰۳۴/۳۳به شماره   یادار یعال یمصوبه شورا         ·

 کشور یزیو برنامه ر تیریسازمان مد ۱۰/۴۳/۳۳۳۳مورخ  ۳۱۱۱۰۴/۳۱۴۴بخش نامه شماره          ·

 ۱۱/۳۴/۳۳۳۱مورخ  ۳۴۴/۱۴۴/۳۳۰۳۳ هیصنعت آب و برق به شماره ابالغ یشنهادهایپ یو بررس رشینظام نامه پذ         ·

 ییاجرا نامهنییآ ۱دستورالعمل ماده  ۳۰/۴۳/۳۳۳۱مورخ  ۰۱۱۳/۰۰۳۱۱به شماره  یخدمات کشور تیریقانون مد ۱۴ماده  ییاجرا نامهنییآ         ·

 یخدمات کشور تیریقانون مد ۱۴موضوع ماده 

( به شماره ییاجرا یهادر دستگاه شنهادهای)نظام پ یخدمات کشور تیریقانون مد ۱۴ماده  ییاجرا نامهنییآ ۱دستورالعمل ماده          ·

 ۱۳/۴۳/۳۳۱۴مورخ  ۳۱۱۱۱/۱۴/۱۴۴
 

 ؟  ستیموفق چ یشنهادهاینظام پ کی یهایژگیو
 

 .یشفاف و منظم همراه با مستندات کاف ،یمنطق یشنهادهایپ هیسازمان در ارا رانیکارکنان و مد هیفعال کل شرکت

 فروشندگان و ... (. مانکاران،یپ ان،ی)شامل مشتر یبرون سازمان نفعانیذ نیب شنهادهاینظام پ توسعه

 .شنهادهایپ یو اجرا یابیارز ،یو سهولت ارائه، کارشناس یاندن زمان، بروکراسرس حداقلبه

 ها.و پاداش زیو پرداخت جوا نییتع یهاو دستور العمل هانامهنییو ساده بودن آ سهولت

 مرتبط. یواحدها ایو  شنهاددهندهیپ یسازمان و امور کار اراتیو اخت فیبا اهداف، وظا شنهادیراستا بودن پ هم

 .هانهیزم یشده توسط کارکنان در تمام هیارا یشنهادهایپ تیمولش

 احصاء شده سازمان. یهامرتبط با حل مشکالت و چالش یشنهادهایپ هیدر ارا یو تخصص یعموم یهااز فراخوان استفاده

 .یشیاندهم یهامیو ت یگروه یشنهادهایشده به سمت پ هیارا یشنهادهایپ یریگسمت

 .شنهادهایپ یدر اجرا دگانشنهاددهنیپ مشارکت

 .شنهادیپ یدر اثر اجرا یوربهره شیو افزا هاستمیبهبود س ایخدمات و  تیفیبهبود ک ها،نهیدر هز ییجوصرفه
  

 ؟  ستیاهداف سامانه چ 
 

 صنعت آب و فاضالب. یهایبه اهداف و استراتژ یابیدست یهانهیفراهم نمودن زم - ۳-۳

 در سازمان. یجهت اشاعه فرهنگ مشارکت و کارگروه افتهیو سازمان  ریفراگ یرکتمشا تیرینظام مد جادیا - ۱-۳

 با اهداف صنعت آب و فاضالب. یو گروه یاهداف فرد یهمسوساز - ۳-۳

 کارکنان به دانش آشکار. یدانش ضمن لیتبد یبستر برا جادیخالق و ا طیاستقرار و توسعه مح - ۰-۳

 بالقوه افراد درجهت ارتقاء و تحقق اهداف. یروین یریکارگکارکنان و به دیا و عقاآر شه،یاستفاده از تجربه، اند - ۱-۳

 .یو مل یفرابخش ،یبخش یشنهادهایو پ هادهیرشد و گسترش ا یهانهیفراهم نمودن زم - ۱-۳

 کارکنان. یشغل تیرضا شیجهت افزا یهمگان یقدردان ر،ینظام تشکر فراگ جادیا -۳-۳

 کارکنان. یتعلق و تعهد سازمان شیجهت افزا یو اصالح همگان یریپند پذ ر،یفراگ یریپذنظام تذکر  جادای – ۳-۳

 از منابع و . . . نهیاستفاده به ندها،یبهبود فرا عات،یکاهش ضا ها،نهیکاهش هز قیسازمان از طر یورارتقا سطح بهره - ۳-۳

 وفاضالب.در در صنعت آب هادهاشنیپ یابیو ارز یکارشناس ،یثبت، بررس یروندها یاستانداردساز -۱-۳

 یو ادراک عدالت سازمان یاعتماد سازمان شیجهت افزا شنهادهایپ یروند بررس یسازشفاف -۳۴-۳

 رفع آنها یارائه شده برا یشرکت و بهبود مستمر با شناخت مشکالت و راهکارها یارتقاء کارآمد -۳۳-۳

 

 شنهادهایپ رشیپذ ایرد  فیتکل نییمشخص و تع یدر بازه زمان شنهادهایپ یابیارز یسازکوتاه -۳۱-۳

 یو تخصص یتیریمد یهایسازمیشرکت در جهت تصم یاستفاده از توان کارشناس -۳۳-۳



 ییاجرا یندهایاصالح و بهبود فرا قیاز طر یجار یهانهیتالش در جهت کاهش هز -۳۰-۳

 سازمان یائیها به منظور بهبود امور و پوها و دستورالعملدر روش رییو تغ یدگرگون یدر همکاران برا ازیاحساس ن یهانهیزم جادیا -۳۱-۳

 اختصاص داده شده. یهاپرداخت و هدفمند کردن پاداش یهاوهیش یاستانداردساز -۳۱-۳

 وفاضالب.عدالت ادراک شده در سطح صنعت آب شیافزا -۳۳-۳

 .شنهادهایجهت شرکت در نظام پدر افراد  زهیانگ شیو رغبت مضاعف و افزا لیبا م فهیانجام وظ -۳۳-۳

 .شنهادهایپ یحاصل از اجرا دیجد یدرآمدها ایو  هاییجوصرفه شیو افزا هانهیکاهش هز -۳۱-۳

 کارکنان با سازمان خود. یدوست وندیپ شیافزا ایو  وندیپ یبرقرار  -۱۴-۳

 به سطوح باال. و ارتقاء عملکرد شغل خود یفیو ک یسطح کم نیانجام امور محوله با باالتر  -۱۳-۳
 

 ؟  ستیچ مشارکت
 

راد را که اف یو عاطف یذهن یهااست. مشارکت چالش یانجام کار یشرکت کردن و دست در دست هم گذاشتن برا یمشارکت به معن ینظر لغو از

حاصله  جیاکار و نت تیو در مسئولدهند  یاریرا  گریبه اهداف سازمان، همد یابیدست یداوطلبانه برا یگروه یهاتیتا اشخاص در موقع زدیانگیبر م

 .باشدیمهم مشارکت م یژگیسه و یریپذ تیدادن، مسئول یاریشدن،  ریدرگ فیتعر نیشوند. بر اساس ا کیرش
 

 ؟  ستیچ یمشارکت تیریمد
 

 میر روند تصمبتوانند دسازمان  کی مانکارانیو  پ انیکه تمام کارکنان و مشتر تیریتوسط مد یستمیس یاز به وجود آوردن فضا و نظام عبارتست

شارکت و م یهمکار ت،یرینوع مد نیا یاصل دی. تأکندیو مشارکت نما یهم کار تیریو مشکالت سازمان با مد لیو حل مسا یریگ میتصم ،یساز

و  لیل مساآنها در ح یتخصصو  یو توان فن هاتیابتکارات، خالق شنهادها،یپ ها،دهیاز ا خواهدیاست و م مانکارانیو پ انیکارکنان و مشتر انهداوطلب

 سازمان استفاده کند. یهاتیمشکالت سازمان در جهت بهبود مستمر فعال
 

 ؟  ستیچ شنهادهایپ یو بررس رشیپذ نظام
 

 یمشارکت فرد هیروح جادیبوده که به منظور ا T.Q.M تیفیاز نظام جامع ک یبخش شنهادهایپ یو بررس رشیپذ نظام

 سازمان را انیمشتر یکارکنان و حت یتمام یالزم، امکان مشارکت و همکار طیو شرامناسب  یفضا جادیبا ا یگروه و

 هاتیمناسب از ابتکارات، خالق یریگو بهره شنهادهایپ یبررس ها،دهیا رشیالزم را جهت پذ یهانهیفراهم و زم یریگمیو تصم یسازمیروند تصم در

 ،یائیئل و مشکالت سازمان، پوکارکنان به منظور حل مسا یو تخصص یفن ،یو توان علم

 مرتبط، یهاو دستورالعمل نامهنییآ نیبوجود و منبعد در ا یوربهره شیسازمان و افزا یهاتیو بهبود فعال اصالح

 .شودیم دهینام شنهادهایپ نظام
 

 ؟  ستیچ  رخانهیدب
 

انجام  لیبه شرح ذ یتیریمد یرا در واحدها شنهادهایبه نظام پ مرتبط ییاجرا یهاتیو امکانات موجود فعال روهایاست که با استفاده از ن یواحد

 :دهدیم

 

 یت مهندسشرک یحوزه ستاد یشنهادهایکل پ یو اجرا یابیارز ،یکارشناس ،یبررس افت،یدر ندیبر فرا تیریجهت مد شنهادهاینظام پ رخانهیدب   ·

 الب کشور.آب و فاض یشرکت مهندس یآب و فاضالب کشور مستقر در دفتر امور ادار

 

 شنهادهایپ یاجرا میتعم ایو اجرا  یابیارز ،یکارشناس ،یبررس افت،یدر ندیبر فرا تیریجهت مد شنهادهایپ یاجرا میتعم ایو اجرا  بیتصو رخانهیدب   ·

 آب و فاضالب کشور. یشرکت مهندس یو تحول ادار تیریدر سطح صنعت آب و فاضالب مستقر در دفتر توسعه مد



مجموعه مستقر  ریدر هر شرکت ز شنهادهایکل پ یو اجرا یابیارز ،یکارشناس ،یبررس افت،یدر ندیبر فرا تیریجهت مد یشنهادهایظام پن رخانهیدب   ·

 مشابه(. نیعناو ای) قاتیو تحق یوردر دفاتر بهبود بهره

 یابیرزو ا افتیاجرا شده و در یشنهادهایپ جیانت یابیو ارز افتیدر ندیفرا تیریجهت مد یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیکم رخانهیدب   ·

 شده. فیخاص تعر طیبا شرا یشنهادهایپ

شده  فیو تخصص تعر نهیمرتبط با زم یشنهادهایپ یابیو ارز یبررس افت،یدر ندیبر فرا تیریجهت مد شنهادهایکننده پ یابیارز یهاتهیکم رخانهیدب   ·

 .هاتهیکم

 فیو تخصص تعر هنیمرتبط با زم یشنهادهایپ یو کارشناس یبررس افت،یدر ندیبر فرا تیریجهت مد شنهادهایپ یکارشناس یهاکارگروه رخانهیدب   ·

 ها.شده کارگروه
 

 ؟  ستیچ شنهادیپ
 

مسائل از  یکیل و تحول مثبت، ح رییموجب تغ دیموجود اگر به اجرا درآ تیبهبود وضع ایرفع مشکل  یکه در راستا شودیگفته م یاشهیفکر و اند به

 خواهد شد. یوربهره شیافزا تیموجود و در نها یهاامور، اصالح روش یسازنهیو مشکالت، به
 

 ؟  ستیچ دهیا 
 

زم را داشته باشد ال یرساختهایز جادیا ایرا پس از انجام مطالعات و  دیجد ندیفرا ایشدن به محصول، خدمات و  لیتبد تیکه قابل یذهن یتهایفعال قبول

 گردد. یالزم مشخص م یرساختهایمنابع و ز جادیا ایپس از انجام مطالعات و  دهیا یساز یجار یو امکان سنج
 

 ؟  ستیچ شنهادیپ یاجرا یاثربخش 
 

 جیآثار ملموس و مشهود( و نتا ی)دارا میمستق جیرخ خوادهد داد و در قالب نتا شنهادیپ یاجرا ایو  یسازادهیکه بعد از پ ییامدهایو پ اثرات

 یریامکان اندازه گ )عدم یفیک جینتا ای( یالیو محاسبه ر یریاندازه گ تیقابل ی)دارا یکم جیبه نتا ای( و رمشهودیآثار ناملموس و غ ی)دارا میرمستقیغ

 .شوندیم می( تقسیالیو محاسبه ر
 

 ؟  ستیچ یکم شنهادیپ
 

 دارد. یالیو محاسبه ر یریگاندازه تیو قابل گرددید مدرآم شیافزا ای ییدر قالب صرفه جو یبهره ور شیآن سبب افزا یکه اجرا یشنهادیپ
 

 ؟  ستیچ یفیک شنهادیپ
 

المت کارکنان و ارباب رجوعان، ارتقاء س یمندتیرضا شیکسب و کار، افزا یدر قالب بهبود فضا یبهره ور شیآن سبب افزا یکه اجرا یشنهادیپ

 ندارد. یالیو محاسبه ر یریگازهاند تیو قابل گرددیسرعت انجام کار و ... م شیافزا ،یادار
 

 ؟  ستیچ یفیک یکم شنهادیپ
 

 .گرددیبروز گردد اطالق م یفیو ک یکم شنهادیآن توأمان بصورت پ یکه آثار اجرا یشنهادی به
 

 ؟  ستیچ ژهیو شنهادیپ

 

ارکنان و ک یباال یمندتیرضا شیافزا ایدرآمد قابل توجه و  جادیا ای ییجوشامل صرفه ییباال یوربهره شیآن سبب افزا یکه اجرا یشنهادیپ

 است. دهیگرد شنهادهایپ یو بررس رشیپذ یاصل تهیکم ایشرکت  یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیکم بیبا تصو نفعانیذ
 

 ؟  ستیمهم چ شنهادیپ
 



 نیا ریدر غ قرار دارد و تیدر اولو شنهادیپ رشیپذ ایرد  یریگمیو تصم شنهادیپ یو ... بررس یمال ،یزمان یهاتیاست که به لحاظ محدود یشنهادیپ

 .گرددیمحسوب م یعاد شنهادیصورت پ
 

 ؟  ستیچ شنهادیپ یابیارز
 

 .باشدیم شنهادیرد پ ای بیآن تصو یینها جهیاست که نت شنهادیپ یبررس ندیفرا
 

 ؟  ستیچ شنهادیپ یکارشناس
 

بودن  یی)شامل اجرا شانیکه نظر ا شنهادیخاص مرتبط با موضوع پ یندهایفرا ای تیلافراد خبره در فعا ای نیتوسط متخصص شنهادیپ یبررس ندیفرا

 شنهادیپ رد ای بیتصو یبرا شنهادهایکننده پ یابیارز تهیکم یینها یریگ میاجرا و ...( در تصم نهیمحاسبه و برآورد منافع حاصل از اجرا، هز شنهاد،یپ

 .باشدیگذار م ریمهم و تأث
 

 ؟  ستیو توسعه چ میقابل تعم شنهادیپ
 

آن با اجرا  یاجرا جیاز نتا یریگقرار گرفته و انتشار و بهره ییو اجرا یابیارز ،یکه که بصورت نظام مند مورد بررس یو کاربرد دیمصوب مف شنهادیپ

 باشد. ریصنعت آب وفاضالب ( امکان پذ ایکل شرکت و  ایبخش  کیتر ) عیدر سطوح وس
 

 ؟  ستیچ هادشنیپ میتعم ایشمول  دامنه
 

نامه  نییآ نیاس اباشد که براس ری)فرا صنعت( متغ یاز سطح واحد تا سطح مل تواندیکه م شنهادیپ یاجرا جیمتاثر شدن از نتا ایو  شنهادیپ یاجرا سطح

 .باشدیم ریدر سطح صنعت آب و فاضالب امکان پذ شنهادهایپ یو اجرا یابیارز
 

 ؟  ستیچ فراخوان
 

موضوع خاص و  کیمرتبط با  یشنهادهایپ هیسازمان خواهان ارا رانیکه مد باشدیها و مشکالت سازمان ماحصاء شده از چالشمدار مساله کردیرو

 .باشندیمرتفع کردن مشکالت م یکارکنان برا یبصورت هدفمند از سو
 

 ؟  ستیچ شنهاددهندهیپ
 

بهبود روند  ایو مؤثر جهت رفع مشکالت و  دیمف شنهادیدر صورت ارائه پبوده که  یاشهیصنعت آب و فاضالب که صاحب فکر و اند نفعانیذ هیکل

وب در صنعت آب و فاضالب محس شنهاددهندهیبه عنوان پ شنهادهاینظام پ یکیثبت در سامانه الکترون قیشرکت از طر یندهایو فرا هاتیفعال

 .ندیخود را ارائه نما یشنهادهایپ ،یشیهم اند یهامیر قالب تد ایو  یگروه ایو  یبه صورت انفراد توانندیم شنهاددهندگانی. پگردندیم
 

 ؟  ستیچ یدرون سازمان شنهاددهندهیپ
 

 ای ی)دائم نیقرارداد مدت نامع تی)شامل کارکنان با وضع میو به طور مستق باشندیکه از مجموعه کارکنان سازمان م یدهندگان شنهادیدسته از پ آن

حقوق  تشرک ای( از سازمان روین نیتأم یروهای)شامل ن میمستق ریغ ای( یپست سازمان ی( و کار مشخص دارایمانیپ ای ی)قرارداد نی(، مدت معیرسم

 .ندینما یم افتیدر

 یرون سازماند شنهاددهندهیبه عنوان پ زین ندینما یم افتیاز شرکت حقوق در میکه مستق یطرح و کار مشخص بدون پست سازمان یروهای: ن تبصره

 .ردندگیمحسوب م
 

 ؟  ستیچ یبرون سازمان شنهاددهندهیپ
 



. مانند رددگیاطالق م باشندیحقوق از شرکت( نم میمستق افتیدر تیکه از مجموعه کارکنان سازمان )با وضع یدهندگان شنهادیآن دسته از پ به

 شانیه به اکارآموزان و ...  ک ن،یمحقق ان،یدانشگاهفروشندگان،  مانکاران،یارباب رجوعان، پ ای انیآب و فاضالب، مشتر نیخانواده کارکنان، مشترک

 .گرددیاطالق م زین نفعیعنوان ذ

رفع نقاط  ایهبود ب شنهادیپ هیخدمات در محل استان خود، صرفاً امکان ارا افتیارباب رجوعان بعلت در ای انیآب و فاضالب و مشتر نی: مشترک تبصره

 ضالبفا آب و یشرکت مهندس یشنهادهاینظام پ رخانهیدب ایاستان خود  یشنهادهاینظام پ رخانهیخدمات را به دب افتیضعف مشاهده شده هنگام در

 کشور را خواهند داشت.
 

 ؟  ستیچ یگروه شنهادیپ 
 

 یگروه ادشنهیمشارکت داشته باشند، به آن پ شنهادیپ کی هیدر ارا یشیهم اند یهامیت ریغ ای یشیهم اند یها میدر قالب ت شتریب ایدو نفر  چنانچه

 .ندیگویم
 

 ؟  ستیچ یزنیکا یشنهادهایپ 
 

 یجیر و تدربهبود مستم ایبه سمت بهتر شدن  رییآن تغ فیاست که تعر یمفهوم ژاپن کیاز  یادو کلمه یبی(ترک KAI + ZEN = KAIZEN)  زنیکا

که  ییشنهادهایپ م،یباش یناگهان ای یانفجار راتیینبال تغبه د ستیها الزم نبهبود در سازمان جادیا یفلسفه استوار است که برا نیبر ا زنیاست. کا

 .ندیگو یزنیکا یشنهادهایو مداوم باشد را پ وستهیبه صورت پ یکوچک ول یهااصالح ایباعث بهبود 
 

 ؟  ستیچ یشیاندهم میت
 

 ایعامل و  رانیمختلف شرکت با مجوز مد با توجه به مشکالت و معضالت شنهادیمختلف جهت ارائه پ یواحدها رانیمد ایاز کارشناسان و  متشکل

 .گرددیم لیها تشکشرکت یآورساختار و فن یهاتهیکم
 

 ؟  ستیچ ییگروه اجرا ای یمجر
 

 را بر عهده دارند. شنهادهایکننده پ یابیارز یهاتهیمصوب کم یشنهادهایپ یاجرا تیکه مسئول یافراد ای فرد
 

 ؟  ستیچ خبرگان
 

 .گردندیفاده ماجرا شده است یشنهادهایپ یاثربخش زانیم نییجهت تع شنهادهایپ تهیکم یتخصص یربه که به عنوان بازوصاحب دانش و با تج افراد
 

 ؟  ستیچ شنهادهاینظام پ یساختار عوامل 
 

 یساز ادهیا پر شنهادهایپ یو اجرا یجهت بررس شنهادهاینظام پ یدهسازمان یبا آن چگونگ توانیبوده که م شنهادهاینظام پ یدرون یهایژگیو انگریب

 نمود.
 

 ؟  ستیچ شنهادهاینظام پ یرفتار عوامل
 

ها در استقرار رد سازمانبر عملک یمیمستق ریکه تاث شنهادهایپ یو بررس رشیپذ تهیسازمان و به خصوص کم یو رفتار اعضا ینگرش منابع انسان تیضع

 دارد. شنهادهایو توسعه نظام پ
 

 ؟  ستیچ شنهادیپ رشیپذ طیشرا احراز
 

 یهاان، کارگروهتوسط کارشناس یابیو ارز یجهت انجام کارشناس دهیا ای شنهادیشده به عنوان پ هیارا شهیاند ایفکر  رشیکه براساس آن پذ ییهاشاخص

 .باشدیمورد قبول م لیبه شرح ذ کننده،یابیارز یهاتهیو کم یکارشناس
 



 شرکت. یهاتیاهداف و فعال ها،تیمرتبط با مامور       ·

 .یو مقررات ابالغ نیقوان ها،استیبا س تیریعدم وجود مغا       ·

 .شنهادیپ یو در دستور کار نبودن اجرا شنهادیبودن پ دیجد       ·

 شنهادیپ یبا محتوا یخوانو هم شنهادیبودن عنوان پ ایواضح و گو       ·

 موجود. تیکامل وضع حیو تشر شنهادیمرتبط با پ یاطالعات یهاتمیآ هیکل لیتکم       ·

 .یشنهادیپ تیبه وضع یفعل تیوضع رییتغ یبرا یوجود دالئل منطق       ·

 یفیو ک یکاربرد هیتوج ای یو اقتصاد یفن هیتوج یدارا       ·

 سطح صنعت آب و فاضالب ایمجموعه  ریز یهااجرا در سطح شرکت تیو قابل ییو اجرا یراهکار عمل یدارا       ·

 شنهادیپ یدر صورت اجرا یفیک یکم ای یفیک ،یکم یاثر بخش جادیا       ·
 

 ؟  ستیچ یشغل فةیوظ
 

واست بازخ ایو  یو قانون یشده و اگر اجرا نشود مورد بازخواست ادار فیفرد تعر یروش انجام آن برا ایاست که استاندارد و  ییهاتیفعال مجموعه

 .ردیگیمافوق خود قرار م
 

 .شودیم یتلق شنهادیپ کی، « هر فرد  یسازمان فیبهبود در نحوه انجام وظا» و اصالح درجهت  ریی: هرگونه تغ تبصره
 

 ؟  ستیچ لوتیپا
 

اتالف منابعِ  از یریطرح کالن با هدف جلوگ ای یطرح اصل یاز اجرا شیکوچک پ اسیو در مق یصورت مقدمات است که به یبررس ایمطالعه  لوتیپا

 رد،اکه در اجرا وجود د یطرح بهبود داده شود و نواقص و مشکالت ینحوه اجرا ایشده و  یابیطرح، ارز یریپذتا امکان شودیانجام م نهیزمان و هز

 کرد. لیرا تکم یتا بتوان طرح مطالعه اصل یو بررس ییشناسا
 

 ؟  ستیچ شنهادیپ رد
 

رد  یبه عبارت ای قبول نشده و شنهادیرا مجاب نکند، پ رندگانیگمیتصم شنهاد،یپ یو منافع حاصل از اجرا طیشرا شنهاد،یپ یبررس ریکه در س یهنگام

 .شودینام برده م یو رد توسط کارشناس تحت عنوان رد کارشناس تهیتحت عنوان رد کم تهیدر کم شنهادیکه در صورت رد پ شودیم
 

 ؟  ستیچ یتکرار شنهادیپ
 

به  زینها نهمه آ تیبوده و وضع یکیشده در همه آنها  هیمشابه ثبت و موضوع و راه حل ارا شنهادیچند پ ایدو  ن،یموضوع مع کیدر مورد  کهیصورت در

جهت  ای اجراحال  در ایاجرا شده  شنهادیپ بیتصو ایو  یکارشناس ای یبررس تیوضع یدارا یعنیباشد ) شنهادیپ طیعدم احراز شرا ایرد  تیاز وضع ریغ

 .باشندیم یاند تکرار دهیثبت گرد رتریکه د ییشنهادهایپ طیشرا نیاجرا باشد( با ا

 

 نییزمان تع باشد بعد از گذشت مدت دهیرد گرد زیآنها ن جهیثبت و نت یمشابه قبل یشنهادهایپ ن،یموضوع مع کیدرخصوص  کهی: درصورت تبصره

 نگونهیباشد در ضمن درصورت رد مجدد ا یم ایجهت اجرا مه شنهادهایپ بیمشابه و تصو یشنهادهایپ هیامکان ارا شنهاددهنده،یشده جهت اعتراض پ

 لیبعنوان دال (شنهادیبودن پ یاز تکرار ری)به غ شنهادیپ یامکان عدم اجرا لی(، ذکر دالیمشابه در حال بررس شنهادی)به شرط عدم وجود پ شنهادهایپ

 خواهد بود. شنهادیرد پ
 

 ؟  ستیچ شنهادیپ یمجر
 

 .گرددیم نییتع شدهبیتصو یشنهادهایپ یجهت اجرا شنهادهاینظام پ یاصل تهیکه از طرف کم یواحد ای فرد
 

 ؟  ستیچ شنهادیپ یاجرا سطح



 

 لیآن به شرح ذ یبند میکه تقس ندیاجرا را گو یطیدر گستره مح شنهادیپ یدر اثر اجرا یجادیا یفیک یکم ای یفیک ،یکم یمثبت اثر بخش جینتا

 : باشدیم
 

 .باشدیشرکت م کی تیریمد ایمعاونت  کیواحد از  کیصرفاً در سطح  یادجیا یمثبت اثر بخش جی: گستره نتا واحد

 .باشدیشرکت م کی تیریمد ایمعاونت  کیصرفاً در سطح  یجادیا یمثبت اثر بخش جی: گستره نتا تیری/ مدمعاونت

صنعت آب و  مجموعهریشرکت ز کی ایآب و فاضالب کشور  یشرکت مهندس یصرفاً در سطح ستاد یجادیا یمثبت اثر بخش جی: گستره نتا شرکت

 .باشدیفاضالب م

 .باشدیصرفاً در سطح صنعت آب  و فاضالب م یجادیا یمثبت اثر بخش جی: گستره نتا صنعت

 .باشدیصرفاً در سطح صنعت آب و برق م یجادیا یمثبت اثر بخش جی: گستره نتا روین وزارت

 .باشدیم عیصنا ریدر سطح ساصرفاً  یجادیا یمثبت اثر بخش جیصنعت : گستره نتا فرا
 

 ؟  ستیچ شنهادیپ یاجرا میتعم
 

صنعت  ایاجرا، درخواست توسعه محدوده اجرا در سطح شرکت  جیشده و با احصاء نتا ییاجرا شنهاددهندهیسازمان پ ایکه در سطح واحد  یشنهادیپ

 .شودیداده م شنهاددهندهیپ یآب و فاضالب از سو
 

 ؟  ستیچ قابل ثبت اختراع یشنهادهایپ
 

 را دارند. یثبت در اداره ثبت اختراعات دولت تیآن قابل یکه پس از اجرا ییشنهایپ
 

به  یو معنو یو کمک مال یاریهم فهیشرکتها وظ قاتیآب و فاضالب با مصوبه تحق یقابل ثبت اختراع باشد شرکتها یشنهادیپ کهی: در صورت تبصره

 جهت ثبت اختراع را دارند. شنهاددهندهیپ
 

 ؟  ستیچ شنهادیپ یرسبر
 

 ،یات نگارشنوع و نک تیرعا ه،یارا یشکل طیشرا شنهاد،یپ یابیارز ای یقبل از انجام کارشناس گرددیم هیارا شنهادیکه در قالب پ یاشهیاند ای نظر

 شنهادهای( پیرشناساک یهاکارگروه ایسان کارشنا ای) کنندهیابیارز یهاتهیتوسط کم شنهادیو ... مرتبط با پ یبررس تیبودن محتوا، اولو ایمفهوم و گو

 : رفتیانجام خواهد پذ لیطبق مراحل به شرح ذ
 

 (.یکارگروه کارشناس ای) تهیبا کم شنهادیارتباط پ یبررس ·

 .شنهادیپ رشیپذ طیاحراز شرا یبررس ·

 .شنهادیکامل بودن پ یبررس ·

 .شنهادهایپ یبندطبقه ·

 .ازیمورد ن ینوع کارشناس یبررس ·
 

 ؟  ستیچ شنهادیپ یارشناسک
 

 یریگمیصمت نیدر ح یمشورت یهاکمک افتیصاحب نظرات جهت در ای نیاز کارشناسان، متخصص شنهادهایپ کنندهیابیارز یهاتهیکم درخواست

 : لیروش ذ ۰به  شنهادیپ یابیارز یبرا
 

 اجرا یامکان سنج یکارشناس ·

 یاظهارنظر تخصص ·

 اجرا جیو اعالم نتا لوتیپا یاجرا ·

 دهیا یساز یجار یو کارشناس دهیقبول ا ·



 

 ؟  ستیچ شنهادیپ یابیارز
 

 یهارد راه حل تیمطلوب و مورد انتظار و در نها تیآن با وضع رتیمغا زانیو م یموجود اعالم تیاز وضع یو علم قیسنجش و شناخت دق ندیفرا

 میارتقاء و تحک ایو  ستمیس یهاکاهش ضعف اید در جهت بهبود، رفع و مستن یعمل یراه کارها بیو تصو دییتأ ،یگذارارزش ایو  یاعالم

 خواهد بود : لیذ یهاتیاز وضع یکی ،یابیارز جهیکه نت ستمیس یهاقوت
 

 جهت اجرا. شنهادیپ بیتصو       ·

 .هیاجرا شده قبل از ارا شنهادیپ بیتصو       ·

 الب کشور جهت أخذ مصوبه اجرا.آب و فاض یبه شرکت مهندس شنهادیارسال پ بیتصو       ·

 .شنهادیرد پ بیتصو       ·

 در سطح شرکت. شنهادیپ یاجرا میتعم بیتصو       ·

 اجرا در سطح صنعت آب و فاضالب. میصنعت آب و فاضالب کشور جهت تعم یشنهادهاینظام پ تهیبه کم شنهادیارسال پ بیتصو ·
 

 ؟  ستیچ شنهادیپ یاجرا جهینت یابیارز
 

و در  یلقب تیبا وضع دیجد راتییتغ رتیمغا زانیپس از اجرا و م دیجد تیقبل از اجرا و وضع تیاز وضع یو علم قیسنجش و شناخت دق ندیفرا

 .شنهادیپ یاجرا میتعم یاجرا شده و امکان سنج شنهادیپ تیوضع بیو تصو دییتأ ،یگذارارزش ایاجرا شده و  شنهادیپ تیعدم قبول وضع تینها
 

 ؟  ستیچ شنهادیارکان ثبت پ
 

 ایو  یخود را بصورت انفراد یشنهادهایصنعت آب و فاضالب، پ یشنهادهاینظام پ یینامه اجرا نییدر چهارچوب آ توانندیم شنهاددهندگانیپ هیکل

 شنهادیپ یابیو ارز یررسب جهینت یریگیکه پس از ثبت، نسبت به پ میتنظ لینکات ذ تیبا رعا شنهادهاینظام پ یکیسامانه الکترون قیاز طر یگروه

 .ندیاقدام نما ،یافتیدر یریبراساس کد رهگ
 

 :شنهادیپ تیفیسطح ک شاخص
 

به  تیبا عنا فتهایاجرا  میتعم ایاجرا شده  یشنهادهایپ یبرا ای شنهادیپ یشده در صورت اجرا جادیا ای یجادیا یاثربخش زانیم یابیارز یشاخص برا نیا

 EF یرختصاباشد و با عالمت ا یم یجادیا یاثر بخش زانیبه شرط کامل بودن مستندات اثبات نوع و م یفیک یکم ای یفیک ،یکم ینوع اثر بخش

 شود. یمربوطه( استفاده م یها سی)همراه با اند
 

وره اص نبوده و دپروژه خ کیمختص به  یجادیا یاثربخش یدوره زمان کهیدرصورت یفیک یکم ای یکم یبا نوع اثربخش یشنهادهایپ ی: برا تبصره

 باشد. یساله م کی یدوره زمان یجادیا یاثربخش زانیمحاسبه م یسال باشد مبنا کیاز  شیب زین یاثربخش یزمان
 

 :   شنهادیپ ییارتباط محتوا شاخص
 

ت موضوعا هیدر حل معضالت و مشکالت شرکتها در جهت گسترش ارا یتیریمد یریگ میو تصم یساز میتصم ندیفعاالنه کارکنان در فرآ مشارکت

 ایو  یشیندهم ا میموضوع ت ایبا موضوع فراخوان و  شنهادیارتباط موضوع پ یابیشاخص مذکور جهت ارز یشیهم اند یها میت لیتشک ایفراخوان و 

 شود. یداده م شینما زیمربوطه( ن یها سی)همراه با اند P یباشد که با عالمت اختصار یدو مورد م نیاز ا چکدامیبا ه باطعدم ارت
 

تواند هم  ینم هم زمان شنهادیپ کیفراهم بوده و  لیاز سه حالت ذ یکیتنها در  شنهادیامکان ارتباط پ شنهادیپ ییدر شاخص ارتباط محتوا : تبصره

 داشته باشد : یشیهم اند میارتباط با موضوع فراخوان و هم ارتباط با موضوع ت
 

 با موضوع فراخوان ییارتباط محتوا ·

 یشیهم اند میع تبا موضو ییارتباط محتوا ·



 یشیهم اند میموضوع ت ایاز موضوعات فراخوان  چکدامیبا ه ییعدم ارتباط محتوا ·
 

 ارتباط حوزه اجرا  :  شاخص
 

در حوزه  رییغبر ت ینمودن بهبود مبتن نهیو نهاد قیو گسترش حوزه تفکر، تعم تیسطوح سازمان و اهم یخالق در تمام طیاستقرار و توسعه مح جهت

 یابیشاخص جهت ارز نیمصوب که منجر به بهبود در کل سازمان خواهد شد از ا یشنهادهایپ یسهولت در اجرا جادیو ا هاددهندگانشنیپ یکار

داده  شینما زیمربوطه( ن یها سی)همراه با اند SE یاستفاده که با عالمت اختصار شنهاددهندهیپ تیبا حوزه فعال شنهادیپ یمجر تیحوزه فعال طارتبا

 شود. یم
 

 ( :Base) هیپا ازیامت
 

 یابیارز در هنگام شنهادیپ یو نوع ارتباط حوزه اجرا شنهادیپ یینوع ارتباط محتوا شنهاد،یپ تیفیشاخص سطح ک ۳کسب شده  ازاتیمجموع امت از

 شود. یداده م شینما زین مربوطه( یها سی)همراه با اند Y یحاصل و با عالمت اختصار شنهادیپ یاجرا میتعم یابیارز ایاجرا  یابیارز شنهاد،یپ
 

 اجرا  : یتداوم اثر بخش بیضر
 

پروژه  کیبه  مختص کهیسال )درصورت کیاز  شیب یدوره زمان یبر مبنا یجادیا یدوام اثر بخش یدوره زمان نییتع یاجرا ط یتداوم اثر بخش بیضر

عالمت  باو  نییتع تهافیاجرا  میتعم ایاجرا شده  یشنهادهایپ یبرا و نییتع شنهادیپ تیفیسطح ک زانیاجرا و م یخاص نباشد( و با توجه به نوع اثربخش

 داده خواهد شد. شینما زیمربوطه( ن یها سی)همراه با اند CO یاختصار
 

 :  شنهاددهندهیتعداد نفرات پ بیضر

اساس تعداد نفرات بر شنهادهایپ تیفیسطح ک شیدر جهت افزا یشیهم اند یها میت ایگروه  لیتشک یکارکنان شرکت برا نیب زشیانگ جادیا جهت

مربوطه(  یها سی)همراه با اند G یبا عالمت اختصار نیو همچن نییتع شنهادهایپ تیفیتعداد نفرات با توجه به سطح ک بیضر یشیهم اند میت ایگروه 

 داده خواهد شد. شینما زین
 

 سطح اجرا  : بیضر
 

تبصره  یکت هاشر ت،یحوزه فعال ،یکه در سطوح واحد سازمان یدرون و برون سازمان نفعانیذتوسط  شنهادیپ یتوجه به سطح استفاده از منافع اجرا با

 سی)همراه با اند Q یبا عالمت اختصار نیو اعمال و همچن نییسطح اجرا تع بیضر زانیباشد م یصنعت آب و فاضالب م ای یاستان ی، شرکت ها۱

 داده خواهد شد. شینما زیمربوطه( ن یها
 

آن  لیذ تیفعال یحوزه ها ،یسازمان یکارکنان، واحدها هیداده خواهد شد که کل صیتخص رخانهیسطح دب یسطح اجرا برا بیضر ی: زمان تبصره

 بهره مند گردند. شنهادیآن پ یخدمات شرکت از منافع اجرا اراتیاخت طهیدر ح یبرون سازمان نفعانیذ هیکل ایشرکت و 
 

 پرداخت  :  بیضر
 

طح کسب شده در شاخص س ازیامت زانیبه م تیمصوب جهت اجرا مورد استفاده قرار گرفته و با عنا یشنهادهایرداخت پپ یصرفاً برا بیضر نیا

 یا عالمت اختصارب نیشود و همچن یبعد از اجرا گرفته م ییپرداخت پاداش نها ایقبل از اجرا  هیبه پرداخت پاداش اول یریگ میتصم شنهادیپ تیفیک

M شد. داده خواهد شینما زین 
 

 :شنهادیثبت پ طیشرا
 

خود  شنهادی، پبا مقام مافوق شنهادیشخصاً و بدون طرح موضوع پ تواندیم شنهاددهندهینبوده و پ یسلسله مراتب ادار یبه ط یازین شنهادیثبت پ جهت

 .دیمرتبط ارائه نما رخانهیبه دب لینکات ذ تیرا با رعا
 



ستجو نسبت به با انجام ج ستیبایم شنهاد،یپ رشیپذ طینکات ذکر شده در احراز شرا تیعالوه بر رعا شنهادیهنگام ثبت عنوان پ شنهاددهندگانیپ   ·

 بعمل آورند. یریجلوگ یتکرار شنهادیخود اطالع و از ثبت پ شنهادینبودن پ یتکرار

ثبت  هادشنیپ کیبه عنوان  ستیبایم راه حل وجود داشته باشد هر راه حل نیانجام بهبود مستمر چند ایمشکل و  کیجهت رفع  کهیدرصورت   ·

 گردد.

 تواندیم شنهادیدر فرم ارائه پ یو کامل بوده و عالوه بر اطالعات درخواست قیبه صورت دق شنهادیفرم ارائه پ لیموظف به تکم شنهاددهندهیپ   ·

 .کند وستیپ شنهادیها و . . . در صورت وجود، به فرم ارائه پاطالعات، آمار، مطالعات، نقشه

 یحتوابا موضوع و م شنهادیارتباط پ شنهاد،یپ هیدر هنگام ارا توانندیم شنهاددهندگانیپ رخانه،یدب یدر صورت انتشار موضوع فراخوان از سو   ·

 اخوانفر یوابا موضوع و محت شنهادیپ یارتباط محتوا ازیاز امت شنهادیپ بیکه در صورت تصو نییها تعفراخوان ستیفراخوان مرتبط را از قسمت ل

 .ندیپاداش استفاده نما صیجهت تخص

 زیحوه محاسبه ندرآمد و ن شیافزا ای ییجوصرفه زانیاعالم گردد برآورد م یفیک یکم ای یکم شنهاددهندگانیپ یاز سو شنهادینوع پ کهیدر صورت   ·

 نگامه توانندیمرتبط م یهاتهیو کم یکارشناس یاهدرج گردد در صورت عدم اعالم موارد مذکور، کارشناسان، کارگروه شنهادیپ هیدر هنگام ارا

 .ندیرا محاسبه نما شنهادیمبلغ پاداش پ ،یفیک شنهادیبه پ شنهادیپ ازیبا تنزل امت شنهاد،یپ بیتصو

 ازیثبت آن، از امت و هیام ارادر هنگ شنهادیپ یمستندات اجرا هیاقدام و با ارا شنهادیپ ینسبت به اجرا شنهاد،یپ هیقبل از ارا توانندیم شنهاددهندگانیپ   ·

 مند گردند.بهره شنهادیپ بیاجرا شده، در هنگام تصو شنهادیپ

باشد  شنهادهایپ کنندهیابیارز تهیبه مصوبه کم ازین زیآن ن یداشته و جهت اجرا تیاجرا، فور یزمان تیمحدود لیبه دل شنهادیپ یاجرا کهیدرصورت   ·

 .دینما ماعال رخانهیرا به دب شنهادیپ یبررس یزمان تیاهم ،یبررس تیاولو لیو ذکر دل ادیز یبررس تیلوبا انتخاب او تواندیم شنهاددهندهیپ

حداقل  تیا رعاب شنهادهاینظام پ یکیدر سامانه الکترون یکد کاربر یبا انتخاب هر شخص دارا یرا بصورت گروه شنهادیپ تواندیم شنهاددهندهیپ   ·

صورت  نیکه در ا دیاستفاده نما شنهادهایپ یده ازیدر نحوه امت یاعالم طیطبق شرا یگروه شنهادیپ هیارا ازیو از امت هیسهم مشارکت افراد ارا زانیم

 .رفتیخواهد پذ صورت شانیبا ا شنهادیپ یبررس ندیفرا یبعد یهایریگیپ هیمنظور و کل یاصل شنهاددهندهیبعنوان پ شنهادیفرد ثبت کننده پ

 یشیاندهم یهامیمرتبط با ت یهاتمیآ ،یشیاندهم میمرتبط با ت نهیضمن درج زم ستیبایم یشیاندهم یهامیت یاز سو ادشنهیپ هیدر صورت ارا   ·

 گردد. هیو ارا لیتکم شنهادیپ هیهنگام ارا

 یدر بررس عیسرجهت ت تواندیم شنهاددهندهیپ شنهاد،یکننده پ افتیدر رخانهیدر دب شنهادهایپ کنندهیابیارز تهیکم کیاز  شیدر صورت وجود ب   ·

 .دیرا انتخاب و ارسال نما شنهادیمرتبط با موضوع پ تهیکم ماًیمستق شنهاد،یپ
 

 :شنهادیارائه پ یهانهیزم
 

 نیاشته باشد که اسازمان د یبرا یفیک یکم ایو  یفیک ،یکم یتواند منفعت یم شنهادیدهد که نوع پ ینشان م شنهادهایپ یشده برا نییتع یها نهیزم

 کاهش ها،نهیکاهش هز قیسازمان از طر یورنظام خواهد بود. لذاجهت ارتقاء سطح بهره یتخصص یها تهیکم ایبر عهده کارشناسان  صیتشخ

 وفاضالب،صنعت آب یهایبه اهداف و استراتژ یابیدست یهانهیاز منابع و . . . و فراهم نمودن زم نهیاستفاده به ندها،یعات، بهبود فرایضا

 : ندینما هیارا لیبه شرح ذ یهانهیاز زم کیخود را در هر  یشنهادهایپ توانندیم اددهندگانشنهیپ
 

 و ... یدولت ریو توسعه مشارکت بخش غ یمنابع مال زیو تجه نیتأم   ·

 یمال یندهایو بهبود در فرا ینگیدرآمد و نقد شیافزا   ·

 و ... زاتیتجه آالت،نیماش ،یمنابع انسان ،یانرژ در مواد، وقت، هانهیو هز عاتیو کاهش ضا ییجوصرفه   ·

 خدمات. ایمحصول  تیفیو ارتقاء ک یقاتیتحق یهاپروژه ،یو دانش فن یآوراختراع، توسعه و انتقال فن ،ینوآور   ·

 و ... انهیرا زاتی، تجهICT یافزارها، بسترهااز نرم نهیاطالعات و ارتباطات شامل استفاده به یهایآوربهبود فن   ·

 یسازمان یو بهبود تعال یتیریمد دیتجارب جد ،یتحول ادار ت،یریتوسعه مد   ·

 (تیتداوم و توسعه فعال یشهرت و حسن اعتبار )سازمان بزرگ و ممتاز شناخته شدن( و بقاء )حرکت به سو شیافزا   ·

 یاز رشوه و مبارزه با فساد ادار یریشگیپ ،یارتقاء سالمت ادار   ·

 بالقوه شرکت یهاتیخدمات و استفاده مطلوب از ظرف تیو کم تیفیارتقاء ک ،یسازمان یورعملکرد و بهره شیافزا   ·



 نیخدمات به مشترک هیدر ارا لیو مقررات و تسه نیاصالح قوان ،یاز حقوق شهروند انتیص   ·

 جام کاران یهاهیو بهبود رو ندهایو اصالح فرا تیفیک تیریمد یهاستمیارتقاء س ایتوسعه    ·

 و بهبود روابط کار یو ارتباطات درون و برون سازمان یدر امور ادار لیتسه   ·

 مختلف شرکت یدر واحدها یزیرو برنامه ینظارت، هماهنگ ،یابیارز ،یریگمیتصم یهاستمیس یسازنهیبه   ·

 

 کار طیو حفاظت از مح یمنیسطح سالمت، بهداشت، ا شیافزا   ·

 یانسان یروین یوربهره شیو افزا یپرورنیجانش ،یآموزش، توانمندساز   ·

 کارکنان یشغل تیو رضا تیامن ،یخدمات رفاه شیافزا ،یبهبود روابط انسان   ·

 و ... PMتوسعه خدمات  سات،ینواقص تأس ییو اموال و شناسا ساتیحفاظت از تأس   ·

 یآموزش همگانمصرف آب و  نهیفرهنگ به جیو ترو یو سازمان یگسترش فرهنگ اسالم   ·

 آب و فاضالب ساتیها و تأساز شبکه یبرداردر بهره لیآب و فاضالب و تسه هیو بهداشت در انتقال و تصف تیفیارتقاء سطح ک   ·

 هاپروژه یدر اجرا عیتوسعه و تسر ،یمهندس ،یسطح فن شیارزش و افزا یمهندس   ·

 .یسطح نظارت و امور کارگاه شیفزاا هاتیفعال یو ارتقاء روند برون سپار هایکاهش تصد   ·

 یعیو منابع طب ستیز طیو حفظ مح داریتوسعه پا   ·

 رمترقبهیو غ یبحران در حوادث قهر تیریو مد یو دفاع یالزم حفاظت یبسترها جادیو ا رعاملیپدافند غ   ·

 سازمان یهاتیو مأمور فیموارد مرتبط با اهداف، وظا ریسا   ·
 

 : شنهادیپ اصالح
 

ست نشده و نوع درخوا دییتأ یمولفه ها یجهت اصالح نسبت به بررس شنهادیبرگشت پ خیروز از تار ۳۴حداکثر ظرف مدت  ستیبا یم اددهندهشنهیپ

 لیه شرح ذب شنهادیاز موارد محتمل بر ناقص بودن پ یکه برخ دیمرجع درخواست کننده ارسال نما یاصالح را برا جهیاقدام و نت شنهادینحوه اصالح پ

 باشد : یم
 

 .شنهادیمورد استفاده در ثبت پ یکامل نبودن اطالعات مولفه ها   ·

 شده. هیارا یاطالعات مولفه ها یوجود ابهام در محتوا   ·

 اطالعات مولفه ها لیبه تکم ازیناقص بودن مستندات و ن   ·

 یراستاریو و یقواعد و نکات نگارش تیعدم رعا   ·

 شنهادیپ هیارا یشکل طیشرا تیعدم رعا   ·

 ... ایو     ·
 

 را خواهد داشت. شنهادیگروه امکان اصالح پ شنهادیشده در پ نییتع ندهیصرفاً نما شنهاد،یبودن پ ی: در صورت گروه۳ تبصره

را  شنهادیاصالح پ ای لیامکان تکم رخانهیتوسط دب شنهادیپ تیصرفاً تا قبل از رو شنهاددهندهیپ ه،یبعد از ارا شنهادیپ لیبه تکم ازی: درصورت ن۱ تبصره

 .دیو انجام اصالح را نما شنهادیجهت عودت پ رخانهیالزم با دب یهماهنگ ستیبا یصورت م نیا ریخواهد داشت که در غ

د را خواه نهادشیامکان حذف پ رخانهیتوسط دب شنهادیپ تیصرفاً تا قبل از رو شنهاددهندهیپ ه،یبعد از ارا شنهادیبه حذف پ ازی: درصورت ن۳ تبصره

 داشت.
 

 : شنهادیپ یابیو ارز یزمان بررس مدت
 

روز به  ۱۴( به مدت دشنهایرد پ ای بی)تصو شنهادیپ یینها یابیتا زمان ارز شنهادیثبت و ارسال پ خیاز تار شنهادهایپ یو بررس یزمان ماندگار نیانگیم

 : باشدیم لیشرح ذ
 

 روز. ۳ زانیبه م شنهادهایام پنظ رخانهیدر دب شنهادهایپ یمدت زمان ماندگار نیانگیم   ·



 روز. ۱ زانیبه م شنهادهایکننده پ یبررس یهاتهیکم رخانهیدر دب شنهادهایپ یو بررس یمدت زمان ماندگار نیانگیم   ·

 یهاروهارگک ایتوسط کارشناسان  شنهادهایپ یاظهار نظر تخصص ای یدر کارتابل کارشناسان و انجام کارشناس یمدت زمان ماندگار نیانگیم   ·

 روز. ۳۴ زانیبه م یکارشناس

 

 روز. ۳ زانیبه م شنهادهایپ کنندهیابیارز یهاتهیتوسط کم شنهادهایپ یابیو انجام ارز یمدت زمان ماندگار نیانگیم   ·
 

 هیگزارش مستدل ته دیبا بود، ازیروز( ن ۳۴از زمان حد مجاز ) شیب یبه زمان یخاص شنهادیپ یاظهار نظر تخصص ای ی: اگر در روند کارشناس۳ تبصره

 مهلت اعالم نظر، ارائه شود. دیمرتبط جهت تمد شنهادیپ کنندهیابیارز تهیو به کم

 لیو دال هیگزارش مستدل ته دیروز( باشد، با ۳از زمان حد مجاز ) شیب کنندهیابیارز یهاتهیتوسط کم شنهادهایپ یابیارز یزمان نیانگی: اگر م۱ تبصره

 ارائه شود. ،یجهت اطالع و بررس یتیریمد یهایساختار و فن آور تهیه ماهه به کمس یآن در فواصل زمان

فت و برگشت زمان کل ر نیانگیو ... م یاظهار نظر تخصص ای ینظر کارشناس شنهاد،یپ لیبه اصالح و تکم تهیکم یاحتمال ازی: با توجه به ن۳ تبصره

 .باشدیروز م ۱۴ زانیم حداکثر به تهیساله به کم کی یدر دوره زمان شنهادهایپ
 

 مهم( : یشنهادهای)پ شنهادهایپ یبررس یبند تیاولو نحوه
 

و  باشدیم ادیز یبررس تیبا اولو یشنهادهایو پ یعاد یشنهادهایکه شامل دو دسته پ نییتع یزمان تیبر اساس محدود شنهادها،یپ یبررس یبند تیاولو

 :ردیگیمهم( قرار م شنهادیپ ای) ادیز یبررس تیاولو یشنهادهای، در دسته پباشد ریز طیاز شرا یکیحداقل  یدارا یشنهادیاگر پ
 

 .باشدیاعتبار نم یدارا شنهادیپ یخاص یبعد از بازه زمان کهینحوباشد به یزمان تیمحدود یدارا شنهادیپ یاجرا   ·

 باشد. تیاولو یدارا یهامطابق با فراخوان شنهادیپ   ·

 باشد. شنهاددهندهیمعاونت پ ای تیریر گسترده و فراتر از مداث طهیح یدارا شنهادیپ   ·

 و حاد سازمان باشد. یمسائل و مشکالت جار میحل مستقراه شنهادیپ   ·

 باشد. شنهادهایسابقه موثر در نظام پ یدارا یشیاندهم یهامیبرآمده از ت شنهادیپ   ·

 ارائه شده باشد. یباالدست یهااز طرف سازمان شنهادیپ   ·
 

 : شنهادیپ رشیپذ طیاحراز شرا عدم
 

 :شوندینم فیتعر شنهادیدر قالب پ لیبه شرح ذ یاشدهنظرات ارائه شنهاد،یپ رشیپذ طیموارد برشمرده در احراز شرا بنابر
 

 شده باشد. ییدر دستور کار شرکت بوده )بصورت مستند( و اجرا هیقبل از ارا شنهادیپ   ·

 باشد. شنهاددهندهیپ فیمنطبق با شرح وظا ای یارج فیجزء شرح وظا شنهادیپ   ·

 باشد. یسازمان فیارجاع شده در قالب وظا یکارشناس یتهایاز فعال شنهادیپ   ·

 باشد. یعموم هیتوص ایو  هیو مبهم ارا یبه صورت کل شنهادیپ   ·

 شد.نشده با حیو واضح تشر لیتکم شنهادیمرتبط با پ یاطالعات یهاتمیموجود و آ تیوضع   ·

 شده باشد. هیارا یرعملیو غ رمعقولیبه صورت غ شنهادیپ   ·

 ضمن خدمت باشد. یدوره آموزش یبرگزار شنهادیپ   ·

 باشد. شنهاددهندهیمورد کاربرد پ یو سخت افزار ینرم افزار ،یادار یازهایملزومات و ن یدرخواست کار شنهادیپ   ·

 باشد. یرفاه یاازهیشامل ملزومات و ن یدرخواست شخص شنهادیپ   ·

 پرسنل )عزل و نصب کارکنان( باشد. یمرتبط به سازمانده شنهادیپ   ·

 استاندارد انجام کار باشد. ایصرفاً جنبه انتقاد از روش  شنهادیپ   ·

 باشد. یواحد خاص ایاز شخص  تیصرفاً جنبه شکا شنهادیپ   ·

 نشده باشد. هیرفع و اصالح آن ارا یراب یکار عملراه چیتنها به ذکر مشکل پرداخته و ه شنهادیپ   ·



 مشابه( یارائه شده با محتوا یشنهادهایباشد )پ یتکرار شنهادیپ   ·

 

که  هاانجام آن یاستانداردها ایو  هاتیدر خصوص فعال یرییهر تغ ایشرکت و  ایشخص، واحد  یجار فیبهبود وظا تیبا وضع ی: نظرها۳ تبصره

 محسوب شود. شنهادیه عنوان پب تواندیمنجر به بهبود گردد، م

 یم امکان اجراعد لیدال ایاجرا و  جهیو نت هی( اراگرید شنهاددهندهیپ ی)از سو یمصوب قبل شنهادیپ کیو مشابه با  یتکرار یشنهادی: اگر پ۱ تبصره

مستندات در  دنتوان زین ینشده باشد و مجر ( اعالمشنهادیپ یاجرا جیجهت اعالم نتا تهیشده کم نییتع خیبا گذشت سه ماه )از تار یمصوب قبل شنهادیپ

 دییمورد تأ یمصوب قبل شنهادیپ ینبوده و به عنوان تذکر اجرا یتکرار د،یجد یاعالم شنهادیپ دینما هیرا ارا یمصوب قبل شنهادیحال اجرا بودن پ

 تعلق خواهد گرفت. انشیا ه( بشنهادیپ یمبلغ پاداش مجر از شنهادیپ هی)به شرط کسر مبلغ پاداش اول شنهادیپ هیقرار گرفته و صرفاً پاداش اول تهیکم
 

 : شنهادیرد پ طیشرا
 

( یکارشناس ای) یبایارز تینباشد وضع سریم شنهادیپ یامکان اجرا لیرا داشته باشد منتها به دال شنهادیپ طیشده احراز شرا هیارا شهیاند اینظر  چنانچه

 لیذ طی( با شراهادشنیپ یعدم قبول اجرا ای) شنهادی( با عنوان رد پیکارشناس یهاکارگروه ایشناس کار ای) کنندهیابیارز یهاتهیتوسط کم شنهادیپ

 خواهد بود:
 

 داشته باشد یقانون رتیمغا شنهادیپ یاجرا   ·

 سازمان نباشد  یو برنامه ها هااستیس ت،یشرح مأمور یدر راستا شنهادیپ   ·

 و ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت باشد. اراتیو اخت فیخارج از محدوده وظا شنهادیپ یاجرا   ·

 ندارد. یبوده و صرفه اقتصاد نهیپرهز شنهادیپ یاجرا   ·

 نداشته باشد. شنهادیپ یجهت اجرا یفیو ک یکاربرد هیتوج ای یو اقتصاد یفن هیتوج شنهادیپ   ·

 باشد. شنهادیپ ییاجرا جیاز آثار و نتا شیب شنهادیپ ییاجرا نهیهز   ·

 ممکن نباشد. زین ندهیآن در آ یبوده و امکان اجرا آلدهیقابل اجرا و ا ریغ   ·

 ندارد. ییاجرا تیقابل شنهادیپ   ·

 حل نگردد یشنهادیحل پمشکل مطروحه توسط راه   ·

 شده باشد فیتعر ندهیدر دستور کار شرکت )بصورت مستند( جهت اجرا در آ هیقبل از ارا شنهادیپ   ·

 باشدیحال حاضر در حال انجام مدر  شنهادیپ   ·

 باشد گرانیمشابه طرح د ای گرانیاز طرح د میاقتباس مستق شنهادیپ   ·

 باشد. صیقابل تشخ ریمبهم و غ شنهادیپ یدر صورت اجرا یجادیا یفیک ای یکم یاثر بخش   ·
 

اتبه شده مستند به صورتجلسه، مک نییتع شیهداف از پا یمجاز است که ادعا یدر دستور کار شرکت در حالت تیبا وضع ی: انتخاب بندها۳ تبصره

 شود. شنهادیپ رشیباعث عدم پذ تواندیبوده نم یگریدر فکر و گفتمان شخص د دهیا کیکه  نیو مانند آن باشد و ا یادار

 ایموجود  یمطابق با استانداردهامقرر  یهاتیافراد، انجام فعال فیالزم به ذکر است که وظا شنهاد،یاز پ فهیوظ کیتفک اری: درخصوص مع۱ تبصره

شرح  ای فیچه شرح وظاقرار خواهد گرفت. البته چنان خیموجب توب فهیشده توسط مقام مافوق است و شخص در صورت عدم انجام آن وظ نییتع

 .رندیها قرار گانجام آن یو استانداردها هاتیمالک فعال توانندیباشند م یروز، معتبر و جارسازمان، به غلمشا
 

 : شنهادهایپ یانجام بررس نحوه
 

 یپس از بررس هادشنی( پیکارشناس ای) یابی( جهت ارزیکارشناس یهاکارگروه ایکارشناسان و  ای)و  شنهادهایپ کنندهیابیارز یهاتهیکار کم دستور

 : باشدیروز م ۱ زانیبه م یسجهت انجام برر شنهادیپ یکه مدت زمان ماندگار گرددیآماده م لیبه شرح ذ یهاتیبا وضع شنهادهایپ
 

 ( :یکارگروه کارشناس ای) تهیبا کم شنهادیارتباط پ صیتشخ یبررس

 



 یارتباط محتوا صیختش شنهاد،یپ یگام بررس نی( باشد اولیکارگروه کارشناس ای) کنندهیابیارز تهیکم کیاز  شیب یدارا یارخانهیدب کهیدرصورت

 خواهد بود : لی( طبق روند ذیگروه کارشناسکار ای) تهیکم یتخصص نهیبا زم شنهادیپ
 

 و شرح راه حل. یفعل یو مشکل تیشرح وضع یهااطالعات مولفه یبررس   ·

 تهیبا کم شنهادیپ عدم ارتباط نهی(، انتخاب گزیکارگروه کارشناس ای) کنندهیابیارز تهیکم یتخصص نهیبا زم شنهادیدر صورت عدم وجود ارتباط پ   ·

مرجع  ای) رخانهی( و ارسال به دبیمرتبط )درج نام کارگروه کارشناس تهی(، درج نام کمیبا کارگروه کارشناس شنهادیعدم ارتباط پ هنیانتخاب گز ای)

 (.یکارشناس یبرا شنهادیارسال کننده پ
 

 .باشدیم مبه شرح فوق، توسط کارشناس قابل انجا زیکارشناس ن یتخصص نهیبا زم شنهادیعدم ارتباط پ صیتشخ هی: رو۳ تبصره

 تهیکم ریبه دب تواندی( میکارگروه کارشناس ای) تهیکم یتخصص نهیبا زم شنهادیارتباط پ صی( تشخیکارگروه کارشناس ای) تهی: با مصوبه کم۱ تبصره

 وسط( تیکارشناسوه کارگر ای) تهیبا کم شنهادیارتباط پ صیگردد در صورت عدم تشخ ضی( تفوکنندهیکارگروه کارشناس ریدب ای) کنندهیابیارز

 .رفتیصورت خواهد پذ یکارگروه کارشناس ای تهیموضوع مذکور در جلسه کم صیتشخ تیمسئول یکارگروه کارشناس ای تهیکم ریدب
 

 : شنهادیپ رشیپذ طیاحراز شرا یبررس
 

 تهیکم یتخصص نهیا زمب شنهادیپ یاط محتواارتب دیی)بعد از تأ دیجد یشنهادهایپ هیکل یبرا شنهادیپ رشیپذ طیاحراز شرا شنهاد،یپ یگام بررس نیدوم

 : باشدیم لی((، طبق روند ذیکارشناس و کارگروه کارشناس ای) کنندهیابیارز

 

 شرح راه حل و نحوه اجرا. ،یو مشکل فعل تیّشرح وضع شنهاد،یپ هیارا نهیزم یاطالعات یهامولفه یبررس   ·

 .شنهادیپ رشیپذ طید ذکر شده در احراز شرافوق با موار یاطالعات یهامولفه یمحتوا قیتطب   ·

 .شنهادیپ رشیپذ طیمرتبط با عدم احراز شرا نهیگز نییدر صورت وجود عدم انطباق در بند فوق، تع   ·

 .شنهادیپ رشیپذ طیعدم احراز شرا نهیو مستدل انتخاب گز یمنطق حاتیذکر توض   ·
 

 شنهادیپ یو شرح راه حل و نحوه اجرا یو مشکل فعل تیّشرح وضع شنهاد،یپ هیارا نهیزم یاتاطالع یهامولفه لیتکم ای: در صورت اصالح و ۳ تبصره

 .رفتیصورت خواهد پذ یاعالم یهاشده در مولفه افتیدر دیمجدداً براساس اطالعات جد شنهادیپ رشیپذ طیاحراز شرا یبررس
 

 یکارگروه کارشناس ریدب ای) کنندهیابیارز تهیکم ریبه دب تواندیم شنهادیپ رشیپذ طی( احراز شرایکارگروه کارشناس ای) تهی: با مصوبه کم۱ تبصره

موضوع  صیتشخ تیمسئول یکارگروه کارشناس ای تهیکم ریتوسط دب شنهادیپ رشیپذ طیاحراز شرا صیگردد در صورت عدم تشخ ضیکننده( تفو

 .رفتیصورت خواهد پذ یکارگروه کارشناس ای تهیدر جلسه کم ورمذک
 

 : شنهادیامل بودن پک یبررس
 

 طیشرا تیارع نیو همچن یراستاریو و یقواعد نگارش تیو رعا شنهادیجهت ثبت پ یدرخواست یهامولفه هیبودن اطالعات کل ایکامل و گو یبررس

  رفتیجام خواهد پذان لیذطبق روند  شنهاد،یپ رشیپذ طیبعد از احراز شرا شنهاد،یپ یگام بررس نیدر سوم شنهاددهنده،یپ یاز سو شنهادیپ هیارا یشکل
 

 ها.کامل و درست بودن اطالعات مولفه دییو تأ شنهادیجهت ثبت پ ازیمورد ن یهامولفه هیاطالعات کل یبررس   ·

 نادرست. ایاطالعات ناقص  یدارا یهامولفه نییتع   ·

 نشده بصورت مجزا. دییتأ یاطالعات یهااطالعات مولفه لیتکم ایدرج نحوه اصالح    ·
 

اصالح به  ای لیجهت تکم ستیبایمرتبط م شنهادیپ شنهاد،یپ هیمرتبط با ارا یهااز مولفه یکیحداقل  یاطالعات یمحتوا دیی: با عدم تأ۳ تبصره

 عودت گردد. شنهاددهندهیپ

 



 یلدهایطالعات فا شیرایصالح و ونسبت به ا تواندیم تهیکم شنهادهایپ یابیدر ارز عیجهت تسر تهیدر جلسات کم شنهادیپ یابی: هنگام ارز۱ تبصره

اجرا اقدام  ودهدامکانات و مح نه،یو موارد هز یجادیا یبا فراخوان، موارد مرتبط به نوع و محاسبه اثربخش شنهادیپ یارتباط محتوا شنهاد،یپ هیارا نهیزم

 .دینما

عودت داده خواهد  تهیبه کم یستمیبصورت س شنهادیپ شنهاددهنده،یروز توسط پ ۳۴پس از مدت  شنهادیپ لیتکم ای: درصورت عدم اصالح ۳ تبصره

 رشیپذ طیعدم احراز شرا قیاز طر تواندی( مشنهادیپ یها)با توجه به ناقص بودن اطالعات مولفه شنهادیپ یابیدر صورت عدم امکان ارز تهیشد و کم

 .دیاقدام نما شنهادینسبت به رد پ شنهادیپ

 ریدب ای) کنندهیابیارز تهیکم ریدب فهیجزء وظ شنهادیپ یکارشناس ای یابیارز یبرا یانجام اقدامات بعد جهت شنهادیکامل بودن پ ی: بررس۰ تبصره

 صیتشخ تیمسئول یکارگروه کارشناس ای تهیکم ریتوسط دب شنهادیکامل بودن پ صیباشد که در صورت عدم تشخ یکننده( م یکارگروه کارشناس

 .رفتیصورت خواهد پذ یارشناسکارگروه ک ای تهیمذکور در جلسه کم ضوعمو
 

 شنهادهایپ یبندطبقه نحوه
 

 یهاتهیکم رانیتوسط دب شنهادهایپ یگام بررس نیدر چهارم شنهادیپ یهااز کامل و درست بودن مولفه نانیپس از اطم شنهادهایپ یبندطبقه

 : ردیپذیانجام م لیبه شرح ذ یهاهیمطابق با رو شنهادهایپ کنندهیابیارز
 

 .شنهادینوع و موضوع پ نه،یبر اساس زم شنهادهایپ ییمحتوا کیکتف   ·

 مشابه. یشنهادهایمراجعه به سابقه هر طبقه و احصاء پ   ·

 .شنهادهایپ یبررس یبندتینحوه اولو هیطبق رو یعاد یشنهادهایاز پ کیو تفک شنهادیبه پ یدگیرس یزمان تیاولو نییتع   ·
 

 : ازیمورد ن ینوع کارشناس یبررس
 

اقدام نمود  شنهادیرد پ ای بیبهتر در تصو مینسبت به اخذ تصم شنهادیپ یبا کارشناس توانیم شنهادیمرتبط با پ یهامولفه هیکامل بودن اطالعات کل با

 : باشدیم لیبه شرح ذ یو روند ارسال به کارشناس شنهادیپ ازیمورد ن ینوع کارشناس یکه بررس
 

 اجرا : یامکان سنج یکارشناس
 

شامل  شنهادیط با پمرتب یاطالعات یهامولفه هیکل لیو تحل یبه بررس یازمندیو ن شنهادیرد پ ای بیدرخصوص تصو یریگمیصورت عدم امکان تصم در

جرا از ا یامکان سنج یساز میو ... جهت تصم شنهادیپ یجادیا یاثر بخش زانینحوه اجرا، م شنهاد،یشرح راه حل پ ،یو مشکل فعل تیشرح وضع

 : باشدیم لیبه شرح ذ ینوع کارشناس نیا یبرا شنهادیارسال پ هیکه رو دیاجرا استفاده خواهد گرد یامکان سنج یکارشناس تیفظر
 

 .شنهادیمرتبط با پ یهامولفه هیاطالعات کل یبررس   ·

 .شنهادیرد( پ ای بی)تصو یابیارز یینها میعدم امکان اتخاذ تصم   ·

 .یجهت نحوه انجام و اظهار نظر کارشناس ازیمورد ن یاحتمال حاتیدرج توض   ·

 .شنهادیپ یکارشناس یزمان تیاولو نییتع   ·

 .شانیا یبرا شنهادیو ارسال پ تیصالح یدارا یکارشناس یهاکارگروه ایانتخاب کارشناسان    ·
 

 تواندیم تهیمباشد ک یکارگروه کارشناس ایکارشناس  نیاخذ نظر چند ازمندیدر ابعاد مختلف ن یاستفاده از نظرات کارشناس کهی: درصورت۳ تبصره

 .دیآنها اقدام نما یو اخذ نظر کارشناس شانیا یبرا شنهادیهمزمان نسبت به ارسال پ

حت عنوان رد ت یابیارز یینها جهیبه عنوان نت تواندیم شنهادیپ یعدم قبول اجرا جهیبا نت ینظر کارشناس شنهادیپ کنندهیابیارز تهی: با مصوبه کم۱ تبصره

 ارجاع گردد. کنندهیابیارز تهیبدون طرح در کم میبه طور مستق شنهاددهندهیبه پ یکارشناس

 

مرتبط  تهیکم ریبه دب تواندیم یبه کارشناس شنهادیارسال پ تیمسئول شنهادیپ کنندهیابیارز تهیبا مصوبه کم شنهادها،یپ یابیدر ارز عی: جهت تسر۳ تبصره

 گردد. ضیتفو



 یسبه کارشناسان مدنظر خود از نظرات کارشنا شنهادهایبا ارسال پ توانندیخود م ینظرات کارشناس لیتکم یبرا یکارشناس یها: کارگروه۰ تبصره

 .ندیاستفاده نما شانیا
 

 : ینظر تخصص اظهار
 

اص )بدون خ یهامولفه یدرخصوص برخ یناسکارش میبه اخذ نظر مستق ازیو ن شنهادیپ یاطالعات یهامولفه نیچند ای کیصورت وجود ابهام در  در

ارسال  هیه روک دیاستفاده خواهد گرد یاظهار نظر تخصص تیتوسط کارشناس( از ظرف شنهادیپ یاطالعات یهاجوانب و مولفه هیکل یبه بررس ازین

 : باشدیم لیبه شرح ذ ینوع کارشناس نیا یشنهاد برایپ
 

 .شنهادیا پمرتبط ب یهامولفه هیاطالعات کل یبررس   ·

 شده هیارا شنهادیپ یاطالعات یهامولفه یبرخ ریتأث ایوجود ابهام در صحت    ·

 .شنهادیرد( پ ای بی)تصو یابیارز یینها میعدم امکان اتخاذ تصم   ·

 .یجهت اخذ نظر تخصص شنهاددهندهیشده توسط پ هیارا یهامولفه از مولفه نیچند ای کیانتخاب    ·

 .یجهت نحوه انجام و اظهار نظر تخصص ازیو مورد ن الزم حاتیدرج توض   ·

 .یاظهار نظر تخصص یزمان تیاولو نییتع   ·

 .شانیا یبرا شنهادیو ارسال پ تیصالح یدارا یکارشناس یهاکارگروه ایانتخاب کارشناسان    ·
 

 تهیباشد کم یکارگروه کارشناس ایشناس متخصص کار نیاخذ نظر چند ازمندیدر ابعاد مختلف ن یاستفاده از نظرات تخصص کهی: درصورت۳ تبصره

 .دیآنها اقدام نما یو اخذ نظر تخصص شانیا یبرا شنهادیهمزمان نسبت به ارسال پ تواندیم

 یاجرا نهاد،شیرد پ شنهاد،یپ بیتصو لیمشخص از قب یمیبه اخذ مشاوره خاص در خصوص اخذ تصم ازیدرصورت ن کنندهیابیارز تهی: کم۱ تبصره

 .دیکارشناس( استفاده نما یبرا تهیکم می)همراه با ذکر تصم یاز امکان اظهار نظر تخصص تواندی... م ای دهیقبول ا لوت،یپا
 

 :شنهادیپ لوتیپا یاجرا
 

 ای) نندهکیابیارز تهیکم شنهاد،یپ یامکان اجرا ایدرخصوص صرفه و صالح و  ی( قطعیکارشناس ای) یابیارز جهینت هیصورت عدم امکان ارا در

 یابیام ارزانج یبرا لوتیپا یاحصاء شده در اجرا جیرا داده و از نتا شنهادیپ لوتیپا یدرخواست اجرا تواندی( میکارگروه کارشناس ایکارشناس و 

 : باشدیم لیبه شرح ذ ینوع کارشناس نیا یبرا شنهادیارسال پ هیکه رو دیاستفاده نما شنهادی( پیکارشناس ای) یقطع
 

 .شنهادیمرتبط با پ یهامولفه هیات کلاطالع یبررس   ·

 .شنهاددهندهیپ یاز سو یاعالم یو مشکل فعل تیّشرح وضع دیی( و تأی)کارشناس یابیارز   ·

     یبرخ یمعقول در برآوردها ریوجود انحراف غ ایراه حل و ...  و  یراه حل، روش اجرا لیها از قبمولفه یبرخ قی)قبول( دق دییعدم امکان تأ   ·

 اجرا و ... نهیهز ،یجادیا یاثر بخش زانیم لیاز قب شنهادیپ یهافهمول

 .لوتیپا یو روش اجرا طیو شرا ازیمورد ن التی)قبول( راه حل، الزامات و تسه دییتأ   ·

 .شنهادیپ لوتیپا یاجرا ی( سطح و محدوده مکانشنهادیپ هی)ارا نییتع   ·

 .شنهادیپ یاجرا لوتیپا ی( مجرشنهادیپ هی)ارا نییتع   ·

 .لوتیپا یاجرا ازیو ... مورد ن زاتیامکانات، تجه ها،نهی)انجام( برآورد هز دیی( زمان و تأشنهادیپ هی)ارا نییتع   ·

 .لوتیپا یاجرا ازیمورد ن یمنابع مال نی( نحوه تأمشنهادیپ هی)ارا نییتع   ·

 .شنهادیپ لوتیپا یاجرا یزمان تیاولو نییتع   ·

 (.لوتیپا یاجرا دیی)تأ لوتیپا یمرتبط( جهت ابالغ اجرا تهی)کم رعاملیمد به شنهادیارسال پ   ·

 : دهیبه ا شنهادیپ ریی)قبول( تغ دییتأ
 



 یمناسب نبودن زمان اجرا ایو منابع الزم  هارساختینبودن ز ایمختلف از جمله مه لیدر حال حاضر به دال شنهادیپ یصورت عدم امکان اجرا در

 شنهادی( پیارشناسک یهاکارگروه ایکارشناس  ای) کنندهیابیارز تهیو ... کم شنهادیپ لیجهت تکم یقاتیتحق ای یمطالعات یهاانجام طرح ای شنهادیپ

 هکنندیابیارز تهیبه کم جینتا هیپس از انجام اقدامات الزم و ارا یواحد متول ای شنهاددهندهیرا داده تا پ شنهادیبه پ دهی)قبول( ا دییتأ تیوضع تواندیم

 : باشدیم لیبه شرح ذ ینوع کارشناس نیا یبرا شنهادیارسال پ هیکه رو دیرا اتخاذ نما شنهادیرد پ ای بیتصو یینها میبتواند تصم شنهاد،یپ
 

 .شنهادیمرتبط با پ یهامولفه هیاطالعات کل یبررس   ·

 .دهشنهاددهنیپ یاز سو یاعالم یو مشکل فعل تیّ)قبول( شرح وضع دییو تأ یابیارز   ·

 .شنهاددهندهیپ یاز سو یاعالم ی)قبول( راه حل و روش اجرا دییو تأ یابیارز   ·

 عدم امکان اجرا. لیاجرا در حال حاضر و ذکر دال طیدرصورت فراهم نبودن شرا شنهادی)قبول( پ بیتصو یینها میعدم امکان اتخاذ تصم   ·

 .دهیا یساز ی... جهت امکان جار ای یقاتیتحق ای یمطالعات نوع طرح ایمنابع و ...  رساختها،ی( نوع زنیی)تع دییتأ   ·

 .دهیا یساز یدر اثر جار یجادیا یاثربخش زانی( برآورد منیی)تع دییتأ   ·

 .دهیبه ا شنهادیپ رییتغ لیهمراه با درج شرح کامل دال دهیبه عنوان ا شنهادیعنوان پ تیماه رییتغ دییتأ   ·

 .دهینمودن ا ییاجرا یازهاین شیو پ التیتسه ای رساختهایمنابع، ز هیتهانجام مطالعات،  یمتول نییتع   ·

 .دهینمودن ا ییاجرا ازیو ... مورد ن زاتیامکانات، تجه ،یقاتیطرح تحق ،ی( برآورد منابع مالنیی)تع دییتأ   ·

 شیپ ای رساختی( زنیی)تع هیو ابالغ ته یی( نهایکارشناس جهینت دییمصوبه )تأ دییمرتبط( جهت تأ کنندهیابیارز تهیکم ای) رعاملیبه مد دهیارسال ا   ·

 .دهینمودن ا ییاجرا یازهاین
 

 : شنهادهایپ یانجام کارشناس نحوه
 

 ای یکارشناس و درج نظرات ینسبت به انجام بررس شنهاد،یپ یو نوع درخواست کارشناس شنهادهایپ افتیبا در یکارشناس یهاو کارگروه کارشناسان

 لیذ به شرح یکارشناس یهاتیدر وضع یاعالم یطبق روندها شنهادهایپ کنندهیابیارز یهاتهیبه کم جهیروز و ارسال نت ۳۴ظرف مدت  یتخصص

 خواهند نمود : اماقد
 

 جهت اجرا : شنهادیقبول پ تیوضع
 

قبول  تیبا وضع یکارشناس جهیوه اعالم نتواقع گردد نح یکارگروه کارشناس ایکارشناس  دییمورد تأ شانیامکان اجرا ،یکه پس از بررس ییشنهادهایپ

 : باشدیم لیجهت اجرا به شرح ذ شنهادیپ
 

 .یاعالم یو مشکل فعل تیّ شرح وضع دییو تأ یبررس   ·

 .جراجهت ا شنهادیقبول پ لیهمراه با درج شرح کامل دال یاعالم یو روش اجرا طیاجرا(، شرا تیشامل راه حل )قابل ییطرح اجرا دییو تأ یبررس   ·

 و ... شنهاددهندهیواحد مرتبط با پ ایشرکت  فیدر شرح وظا ایاز نظر نبودن در دستور کار  شنهادیپ یروش اجرا یبررس   ·

 .شنهادیپ یجهت اجرا ازیمورد ن التیالزامات و تسه نییو تع یبررس   ·

 تیفیسطح ک نییو تع یکم یشنهادهایدرآمد پ شیافزا ای ییسود، صرفه جو زانیو برآورد م یجادیا ینوع اثر بخش نییو تع یاعالم نظر کارشناس   ·

 .یفیک یشنهادهایپ یجادیا یاثربخش

 .یفیک یکم ای یفیک ای یکم یدر اثربخش یجادیموارد ا نییو تع یاعالم نظر کارشناس   ·

 (شنهادیپ یاجرا مداوم در هنگام و پس از ای شنهادیپ یدر زمان اجرا ی)مقطع یجادیا یتداوم اثر بخش زانیم دییتأ   ·

 .شنهادیپ یاجرا یسطح و محدوده مکان نییتع   ·

 .شنهادیپ یجهت اجرا یمجر شنهادیپ هیارا   ·

 

 اجرا. ازیو ... مورد ن زاتیامکانات، تجه ها،نهیدرخصوص زمان و برآورد هز یاعالم نظر کارشناس   ·

 اجرا. زایمورد ن یمنابع مال نیدرخصوص نحوه تأم یاعالم نظر کارشناس   ·



 جهت اجرا شنهادیپ دییتأ تیبا وضع شنهادیپ یکارشناس یینها جهینت نییتع   ·

 جهت اجرا. شنهادیپ دییتأ تیبا وضع شنهادیپ یکارشناس جهیانتخاب نت لیذکر دال   ·

 مرتبط تهیپاداش توسط کم صیجهت تخص شنهادی( پبی)اعمال ضرا یینها ازیو امت هیپا ازیامت نییتع   ·
 

 : هیاجرا شده قبل از ارا یشنهادهایبول پق تیوضع
 

 جهیالم نتواقع گردد نحوه اع یکارگروه کارشناس ایکارشناس  دییمورد تأ شنهاد،یپ هیقبل از ارا شنهاددهندهیتوسط پ شانیکه اجرا ییشنهادهایپ

 : باشدیم لیاجرا شده به شرح ذ یشنهادهایقبول پ تیبا وضع یکارشناس
 

 .شنهادیپ یو مشکل موجود قبل از اجرا تیّ وضع شرح دییو تأ یبررس   ·

 .شنهادیپ یمدارک و مستندات مثبته اجرا دییو روش اجرا شده و کنترل و تأ طیشامل راه حل، شرا ییطرح اجرا دییو تأ یبررس   ·

 و ... اددهندهشنهیواحد مرتبط با پ ایشرکت  فیدر شرح وظا ایاز نظر نبودن در دستور کار  شنهادیپ یروش اجرا یبررس   ·

 اجرا شده. شنهادیپ یسطح و محدوده مکان نییتع   ·

 .شنهادیپ یاستفاده شده در اجرا التیالزامات و تسه دییو تأ یبررس   ·

 تیفیسطح ک نییو تع یکم یشنهادهایدرآمد پ شیافزا ای ییسود، صرفه جو زانیو برآورد م یجادیا ینوع اثر بخش نییو تع یاعالم نظر کارشناس   ·

 .یفیک یشنهادهایپ یجادیا یاثربخش

 .یفیک یکم ای یفیک ای یکم یدر اثربخش یجادیموارد ا نییو تع یاعالم نظر کارشناس   ·

 (شنهادیپ یمداوم در هنگام و پس از اجرا ای شنهادیپ یدر زمان اجرا ی)مقطع یجادیا یتداوم اثر بخش زانیم دییتأ   ·

 اجرا شده. شنهادیپ یبه عنوان مجر شنهاددهندهیپ دییتأ   ·

 اجرا شده. شنهادیپ یمنابع مال نینحوه تأم نییتع   ·

 اجرا شده. شنهادیپ دییتأ تیبا وضع شنهادیپ یکارشناس یینها جهینت نییتع   ·

 اجرا شده. شنهادیپ دییتأ تیبا وضع شنهادیپ یکارشناس جهیانتخاب نت لیذکر دال   ·

 مرتبط. تهیپاداش توسط کم صیجهت تخص شنهادی( پبی)اعمال ضرا یینها ازیو امت هیپا ازیامت نییتع   ·
 

 : شنهادیپ یعدم قبول اجرا تیوضع
 

 جهیبه صرفه و صالح شرکت نباشد نحوه اعالم نت شنهادیپ یاجرا اینباشد و  ایمه شنهادیپ یامکان اجرا شنهادیپ یکه پس از بررس ییشنهادهایپ

 : باشدیم لیبه شرح ذ دشنهایپ یعدم قبول اجرا تیبا وضع یکارشناس
 

 و ... . یمشکل فعل ت،یّاز جمله شرح وضع شنهادیمورد استفاده در ثبت پ یهااطالعات مولفه هیکل یبررس   ·

 یاجرا یاثر بخش زانیم ای یاعالم یو روش اجرا طی(، شراشنهادیپ یعدم اجرا تیراه حل )قابل ایموجود  یو مشکل فعل تیشرح وضع دییعدم تأ   ·

 در مولفه مرتبط. دییعدم تأ حاتیو ذکر توض شنهادیپ یهامولفه ریشده در سا هیبا توجه به اطالعات ارا هادشنیپ

 .شنهادیپ یعدم قبول اجرا تیبا وضع شنهادیپ یکارشناس یینها جهینت نییتع   ·

 رد. نهیو مستدل انتخاب گز یو ذکر نظرات کارشناس شنهادیپ یعدم قبول اجرا لیدل نییتع   ·
 

 : شنهادیپ یاجرا میتعم تیوضع
 

 کنندهیابیارز تهیدر کم شنهادیپ هیاول یشده اجرا دییتأ جیرا داشته باشد براساس نتا یشنهادیپ یاجرا میدرخواست تعم شنهاددهندهیپ کهیصورت در

 : باشدیم لیآن به شرح ذ میو نحوه تعم شنهادیپ یاجرا میتعم دییتأ یکارشناس شنهادها،یپ یاجرا

 یجادیا یاثربخش تیفیو سطح ک یکم یشنهادهایدرآمد پ شیافزا ای ییسود، صرفه جو زانیبرآورد م دییو تأ یجادیا ینوع اثر بخش دییو تأ نییتع   ·

 . شنهادیپ یاجرا میتعم یدر گستره درخواست یفیک یشنهادهایپ



مداوم در  ای شنهادیپ یدر زمان اجرا ی)مقطع یجادیا یتداوم اثر بخش نزایو م یفیک یکم ای یفیک ای یکم یدر اثربخش یجادیموارد ا دییو تأ نییتع   ·

 (.شنهادیپ یهنگام و پس از اجرا

 .شنهادیپ یاجرا میتعم یدرخواست یسطح و محدوده مکان دییتأ   ·

 .شنهادیپ یاجرا میجهت تعم یواحد مجر شنهادیپ هیارا   ·

 اجرا. میتعم ازیو ... مورد ن زاتیامکانات، تجه ها،نهیدرخصوص زمان و برآورد هز یاعالم نظر کارشناس   ·

 اجرا. ازیمورد ن یمنابع مال نیدرخصوص نحوه تأم یاعالم نظر کارشناس   ·

 شنهادیپ یاجرا میتعم دییتأ تیبا وضع شنهادیپ یکارشناس یینها جهینت نییتع   ·

 .شنهادیپ یاجرا میتعم دییتأ تیبا وضع شنهادیپ یکارشناس جهینت دییتأ لیذکر دال   ·
 

 : لوتیپا یاجرا جیاعالم نتا تیوضع
 

نسبت به  شنهادیپ رد ای بیتصو یسازمیتصم یبرا شنهادیپ کنندهیابیارز تهیبه اعضاء کم یکمک مشورت هیجهت ارا شنهاد،یپ یاجرا لوتیپا یمجر

 اقدام خواهد نمود : لیذ هیطبق رو شنهادیاجرا شده پ لوتیپا جیاحصاء نتا
 

 .شنهاددهندهیتوسط پ یدر رفع مشکل اعالم لوتیدر پا ییروش اجرا ریتأث زانیگزارش م هیته   ·

 اجرا شده. لوتیدر پا یجادیا یاثر بخش جیاحصاء نتا   ·

 .هاجرا شد لوتیو ... استفاده شده در پا یمنابع انسان الت،یتسه ،یآالت، محدوده مکان نیماش زات،یامکانات، تجه ها،نهیهز قیدق نییتع   ·

 اجرا شده. لوتیاستفاده شده در پا یمنابع مال نینحوه تأم نییتع   ·

 .لوتیپا یزمان اجرا قیدق نییتع   ·

 اجرا شده. لوتیدر پا یجادینواقص و مشکالت ا نییتع   ·

 .شنهادیپ یجهت بهبود اجرا یلیتکم ای ینظرات اصالح هیارا   ·
 

 یاجرا جینتا هیجهت ارا لوتیپا انیمجر ییمالک زمان پاسخگو شنهادیپ کنندهیابیارز تهیط کمتوس لوتیپا یشده جهت اجرا نیی: زمان تع۳ تبصره

 خواهد بود. کنندهیابیارز تهیبه کم لوتیپا
 

 : دهیا یساز یگزارش نحوه جار هیارا تیوضع
 

 ای دهیا یزمان اجرا یسازمناسب ایمنابع الزم  و هارساختینمودن ز ایاز جمله مه شنهادیبه پ دهیا لیانجام اقدامات الزم درخصوص امکان تبد با

و  نییمربوطه تع انیتوسط متول لیبه شرح ذ دهیا یساز یجار هیمربوطه رو انیمتول یو ... از سو یقاتیتحق ای یمطالعات یهابا انجام طرح شنهادیپ لیتکم

 : گرددیارسال م شنهادیپ کنندهیابیارز تهیبه کم
 

 دهیا یساز یجار احصاء موانع موجود در   ·

 دهیا یساز یگزارش نحوه رفع موانع موجود در جار هیته   ·

 .دهیا یساز یو ... جهت جار یمنابع انسان الت،یتسه ،یآالت، محدوده مکان نیماش زات،یامکانات، تجه ها،نهیبرآورد هز   ·

 .دهیا یساز یدر جار یمنابع مال نینحوه تأم شنهادیپ هیارا   ·

 .دهیا یساز یزمان جار هادشنیپ هیارا   ·
 

مربوطه و  انیمتول ییمالک زمان پاسخگو شنهادیپ کنندهیابیارز تهیتوسط کم دهیا یسازیجار یازهاین شیپ هیشده جهت ته نیی: زمان تع۱ تبصره

 خواهد بود. کنندهیابیارز تهیبه کم دهیا یسازیگزارش نجوه جار هیارا

 کی مرتبط را در قالب دهیا ستیبایم شنهاددهندهیپ ده،ینمودن ا ییاجرا ازیمورد ن یازهاین شیانجام پ ایزم ال یرساختهایز هی: در صورت ته۳ تبصره

 کنندهیابیزار تهیبه کم دیجد طیبراساس شرا شنهاد،یاطالعات پ لیو اصالح و تکم دهینمودن ا ییبا الصاق مستندات و مدارک اجرا دیجد شنهادیپ



انجام خواهد  شنهادیپ کنندهیابیارز تهیکم یاز سو دیجد شنهادیپ کیهمانند  یارسال شنهادیپ یابیو ارز ینجام مراحل بررسکه ا دیارسال نما شنهادهایپ

 .دیگرد
 

 : یاظهار نظر تخصص تیوضع
 

 یهامولفه یبرخ از کنندهیابیارز تهی( در خصوص درخواست کمشنهادیرد پ ایعدم قبول اجرا  ای)بدون توجه به قبول  یاظهار نظر تخصص تیوضع

که  رفتیو ... صورت خواهد پذ یجادیا یاثر بخش زانیاجرا، م ازیو منابع مورد ن زاتیاجرا، امکانات، تجه نهیهز اینحوه  لیاز قب شنهادیپ یاطالعات

 : باشدیم لیبه شرح ذ یاظهار نظر تخصص هیرو
 

 .ینظر تخصص هیجهت ارا شنهادهایپ کنندهیابیارز تهیکم یهادرخواست یبررس   ·

 .یاحتمال ازیو مستدل بهمراه مستندات مورد ن حیقابل قبول، صر هینظر و جواب هیته   ·

 مرتبط. تهیبه کم هیو ارسال جواب یدرج نظر تخصص   ·
 

با ذکر  یرشناسرا جهت انجام کا شنهادیپ توانندیم یهمکاران درون سازمان یبه نظرات کارشناس ازیدر صورت ن یکارشناس یها: کارگروه۳ تبصره

 .ندینما شانیجهت استفاده از نظرات ا یدعوت به جلسه کارشناس ایارجاع و  شانیبه ا یجهت کارشناس ازیموارد مورد ن

به رفع ابهام  نتوان نسبت شنهادیپ لیدرخواست اصالح و تکم قیموجود باشد که از طر شنهادیپ یهادر اطالعات مولفه یابهامات کهی: در صورت۰ تبصره

 تهیبا کم یهماهنگ یط تواندیم یکارگروه کارشناس ایکارشناس  ابدیبهبود  شنهاددهندهیبا دعوت از پ زین شنهادیپ یکارشناس تیفیدام نمود و کاق

 .دیرفع ابهام اقدام نما یجلسه حضور یو برگزار شنهاددهندهیمرتبط نسبت به دعوت از پ
 

 : شنهادهایپ یابیانجام ارز نحوه
 

 یینها یابیارز جهیتاقدام و ن شنهادیپ یابینسبت به ارز شنهادیپ افتیدر خیهفته از تار کیظرف مدت  ستیبایم شنهادهایپ کنندهیابیارز یهاتهیکم

 : ندیمرتبط اعالم نما یواحدها ریو سا شنهاددهندهیو به پ نییرا تع باشدیم لیبه شرح ذ یهاتیاز وضع یکیکه  شنهادیپ
 

 ت اجرا :جه شنهادهایپ بیتصو تیوضع
 

 ازیدر صورت ن زیآن ن یآن کامل و انجام کارشناس یهاکه اطالعات مولفه ییشنهادهایپ یبرا شنهادهایپ کنندهیابیارز یهاتهیتوسط کم یابیارز نیا

 : رفتیانجام خواهد پذ لیبه صرفه و صالح شرکت باشد طبق روند ذ زیآن ن یانجام و اجرا
 

 .یاعالم یو مشکل فعل تیّشرح وضع دییتأ   ·

 ... و شنهاددهندهیپ ایواحد مرتبط و  ایشرکت  فیدر شرح وظا شنهادیاز نظر در دستور کار نبودن موضوع پ شنهادیپ یروش اجرا دییتأ   ·

 یادهاشنهیپ یادجیا یاثربخش تیفیو سطح ک یکم یشنهادهایدرآمد پ شیافزا ای ییسود، صرفه جو زانیبرآورد م ،یجادیا ینوع اثر بخش دییتأ   ·

 .یفیک

 .یفیک یکم ای یفیک ای یکم یدر اثربخش یجادیموارد ا دییتأ   ·

 (شنهادیپ یمداوم در هنگام و پس از اجرا ای شنهادیپ یدر زمان اجرا ی)مقطع یجادیا یتداوم اثر بخش دییتأ   ·

 .شنهادیپ یجهت اجرا ازیمورد ن التیالزامات و تسه نییتع   ·

 .شنهادیپ یاجرا ینسطح و محدوده مکا دییتأ   ·

 .شنهادیپ یجهت اجرا یمجر نییتع   ·

 اجرا. ازیو ... مورد ن زاتیامکانات، تجه ها،نهیبرآورد هز دییزمان و تأ نییتع   ·

 

 اجرا. ازیمورد ن یمنابع مال نینحوه تأم نییتع   ·

 جهت اجرا. شنهادیپ دییتأ لیدرج شرح کامل دالهمراه با  یاعالم یو روش اجرا طیشامل راه حل، شرا شنهادیپ ییطرح اجرا بیتصو   ·

 .هیپاداش اول صیجهت تخص شنهادی( پبیاعمال ضرا ی)ط یینها ازیو امت هیپا ازیامت دییو تأ نییتع   ·



 مصوبه، ابالغ اجرا و پرداخت مبلغ پاداش. دییجهت تأ رعاملیبه مد شنهادیو ارسال پ هیپاداش اول زانیم دییتأ   ·
 

 : هیاجرا شده قبل از ارا یشنهادهایپ بیتصو تیوضع
 

 ازیدر صورت ن زیآن ن یآن کامل و انجام کارشناس یهاکه اطالعات مولفه ییشنهادهایپ یبرا شنهادهایپ کنندهیابیارز یهاتهیتوسط کم یابیارز نیا

 : رفتیپذ دانجام خواه لیباشد طبق روند ذ تهیکم دییمشخص و مورد تأ یجادیا یکامل و نوع اثر بخش هیقبل از ارا شنهادیپ یانجام و مستندات اجرا
 

 .شنهادیپ یو مشکل موجود قبل از اجرا تیّشرح وضع دییتأ   ·

 ... و شنهاددهندهیپ ایواحد مرتبط و  ایشرکت  فیدر شرح وظا شنهادیاز نظر در دستور کار نبودن موضوع پ شنهادیروش اجرا شده پ دییتأ   ·

 .شنهادیپ یاستفاده شده در اجرا التیالزامات و تسه دییتأ   ·

 اجرا شده. شنهادیپ یسطح و محدوده مکان دییتأ   ·

 شده. جادیا یو نوع اثر بخش زانیمدارک و مستندات مثبته م دییکنترل و تأ   ·

 .شنهادیپ یمدارک و مستندات مثبته اجرا دییو روش اجرا شده و کنترل و تأ طیطرح اجرا شامل راه حل، شرا بیتصو   ·

 .یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیتوسط کم ییپاداش نها صیجهت تخص شنهادی( پبی)اعمال ضرا یینها ازیو امت هیپا ازیامت دییو تأ نییتع   ·

 .شنهادیپ ییپاداش نها نییاجرا و تع یابیجهت ارز یتیریمد یها یساختار و فن آرو تهیبه کم شنهادیارسال پ   ·
 

 آب و فاضالب کشور جهت أخذ مصوبه اجرا. یبه شرکت مهندس ادشنهیارسال پ بیتصو تیوضع
 

 یباشد به شرط آب و فاضالب یهاشرکت اراتیاخت طهیدر مورد آن فراتر از ح یریگمیبوده و تصم کیکالن و استراتژ ،یکه فرا شرکت ییشنهادهایپ

 یبه مصوبه شرکت مهندس ازیدر سطح شرکت ن شنهادیپ یو اجرا انجام ازیدر صورت ن زیآن ن یآن کامل و انجام کارشناس یهاکه اطالعات مولفه

 : رفتیانجام خواهد پذ لیطبق روند ذ شنهادهایپ نگونهیا یابیو فاضالب کشور داشته باشد نحوه ارز بآ
 

 .شرح راه حل و ...  ،یمشکل فعل ت،یّاز جمله شرح وضع شنهادیجهت ثبت پ ازیمورد ن یهااطالعات مولفه هیکل دییتأ   ·

 .شنهادیپ یدر صورت اجرا یجادیا یو نوع اثر بخش زانیمدارک و مستندات م دییتأ   ·

 .شنهادیپ یاجرا یبرا ازیو ... مورد ن زاتیامکانات، تجه ها،نهیو نوع هز زانیمدارک و مستندات م دییتأ   ·

 .شنهادیپ یاجرا یبرا یمنابع مال نیمدارک و مستندات نحوه تأم دییتأ   ·

 آب و فاضالب کشور. یارسال به شرکت مهندس بیجهت تصو یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیبه کم شنهادیل پارسا   ·

 .یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیمدارک و مستندات فوق توسط کم شنهاد،یپ یهااطالعات مولفه دییکنترل و تأ   ·

 آب و فاضالب کشور جهت اخذ مصوبه اجرا صنعت یشنهادهاینظام پ تهیبه کم شنهادیارسال پ بیتصو   ·

 شرکت. رعاملیآب و فاضالب کشور توسط مد یبه شرکت مهندس شنهادیابالغ ارسال پ   ·
 

 قیرا از طر شنهادیو ارسال پ بیروال تصو ستیبایآب و فاضالب کشور م یبه شرکت مهندس شنهادیجهت ارسال پ ۱تبصره  ی: شرکتها۳ تبصره

فوق پس از اخذ مصوبه اجرا از  تیبا وضع یشنهادهایپاداش پ زانی: م۱ تبصرهشده فوق انجام دهند. فیاساس مراحل تعرخود و بر یشرکت استان

 .دیو پرداخت خواهد گرد نییآب و فاضالب کشور تع یشرکت مهندس
 

 : شنهادیرد پ تیوضع

 ازیدر صورت ن زیآن ن یآن کامل و انجام کارشناس یهاعات مولفهکه اطال ییشنهادهایپ یبرا شنهادهایپ کنندهیابیارز یهاتهیتوسط کم یابیارز نیا

خواهد  جامان لیطبق روند ذ شنهادیپ یبه صرفه و صالح نبودن اجرا ایو  شنهادیپ یدر صورت عدم امکان اجرا شنهادیرد پ تیباشد وضع دهیانجام گرد

 : رفتیپذ
 

 شرح راه حل و ... . ،یموجود، مشکل فعل تیّجمله شرح وضعاز  شنهادیجهت ثبت پ ازیاطالعات مورد ن هیکل یابیارز   ·

 شنهادیپ یهامولفه ریشده در سا هیبا توجه به اطالعات ارا یاعالم یو روش اجرا طیراه حل، شرا ایموجود  یو مشکل فعل تیشرح وضع دییعدم تأ   ·

 در مولفه مرتبط. دییعدم تأ حاتیو ذکر توض



 .شنهادیرد پ تیبا وضع شنهادیپ یابیارز یینها جهینت بیتصو   ·

 رد. نهیو مستدل انتخاب گز یمنطق حاتیو ذکر توض شنهادیرد پ لیدل نییتع   ·
 

 در سطح شرکت : شنهادیپ یاجرا میتعم بیتصو تیوضع
 

 آن بصورت کامل انجام هیاول یکه اجرا ییشنهادهایپ یبرا شنهادهایپ کنندهیابیارز یهاتهیتوسط کم یابیارز نیا

 باشد دهیگرد دییتأ زین شنهادیپ یاجرا کنندهیابیارز تهیاحصاء و در کم یقبل یدر اجرا یاثر بخش جینتا  نینهمچ و

 : رفتیانجام خواهد پذ لیروند ذ طبق
 

 ینهادهاشیپ یادجیا یاثربخش تیفیو سطح ک یکم یشنهادهایدرآمد پ شیافزا ای ییسود، صرفه جو زانیبرآورد م ،یجادیا ینوع اثر بخش دییتأ   ·

 .هیاول یاحصاء شده در اجرا جیبراساس نتا یفیک

 .هیاول یاحصاء شده در اجرا جیبراساس نتا یفیک یکم ای یفیک ای یکم یدر اثربخش یجادیموارد ا دییتأ   ·

 یرااحصاء شده در اج جیس نتا( براساشنهادیپ یمداوم در هنگام و پس از اجرا ای شنهادیپ یدر زمان اجرا ی)مقطع یجادیا یتداوم اثر بخش دییتأ   ·

 .هیاول

 .شنهادیپ یاجرا میتعم یسطح و محدوده مکان دییتأ   ·

 .شنهادیپ یاجرا میجهت تعم یواحد مجر نییتع   ·

 اجرا. میتعم ازیو ... مورد ن زاتیامکانات، تجه ها،نهیبرآورد هز دییزمان و تأ نییتع   ·

 اجرا. میتعم ازیمورد ن یمنابع مال نینحوه تأم نییتع   ·

 شده در سطح شرکت. نییتع یدر سطح و محدوده مکان شنهادیپ یاجرا میتعم بیتصو   ·

 اجرا. میمصوبه و ابالغ تعم دییجهت تأ رعاملیبه مد شنهادیارسال پ   ·

 الب :و فاضاجرا در سطح صنعت آب  میصنعت آب و فاضالب کشور جهت تعم یشنهادهاینظام پ تهیبه کم شنهادیارسال پ بیتصو تیوضع
 

 گونهنیا گرددیباشد انجام م ایآنها در سطح صنعت آب و فاضالب مه یاجرا شده در سطح شرکت که امکان اجرا یشنهادهایپ یبرا یابیارز نیا

 بیوه تصوحالزم در سطح صنعت باشند که ن طیامکانات و شرا یکل لیو تحل شنهادیپ یحاصله از اجرا جیگزارش نتا یدارا دیالزاماً با شنهادهایپ

 : گرددیانجام م لیاجرا در سطح صنعت آب و فاضالب به شرح ذ میتعم سالار
 

 شده در سطح شرکت. جادیا یو نوع اثر بخش زانیمدارک و مستندات م دییکنترل و تأ   ·

 .شنهادیپ یاجرا یراو ... انجام شده ب زاتیامکانات، تجه الت،یتسه ها،نهیو نوع هز زانیمدارک و مستندات م دییکنترل و تأ   ·

 اجرا شده. شنهادیپ یمنابع مال نیمدارک و مستندات نحوه تأم دییکنترل و تأ   ·

 آب و فاضالب کشور. یارسال به شرکت مهندس بیجهت تصو یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیبه کم شنهادیارسال پ   ·

 .یتیریمد یهایآورفنساختار و  تهیمدارک و مستندات فوق توسط کم دییکنترل و تأ   ·

 در سطح صنعت آب و فاضالب شنهادیپ یاجرا میآب و فاضالب کشور جهت تعم یبه شرکت مهندس شنهادیارسال پ بیتصو   ·

 شرکت. رعاملیآب و فاضالب کشور توسط مد یبه شرکت مهندس شنهادیابالغ ارسال پ   ·

شرکت  قیرا از طر شنهادیو ارسال پ بیروال تصو ستیبایآب و فاضالب کشور مدر سطح صنعت  شنهادیپ میجهت تعم ۱تبصره  ی: شرکتها۳ تبصره

 شده فوق انجام دهند. فیخود و براساس مراحل تعر یاستان

 یاجرا یاثربخش زانیاجرا، در صورت مشخص بودن م میفوق پس از اخذ مصوبه تعم تیبا وضع یشنهادهایو محل پرداخت پاداش پ زانی: م۰ تبصره

 .دیو پرداخت خواهد گرد نییصنعت آب و فاضالب کشور تع یشنهادهاینظام پ تهیمصوبه کم یط شنهادیپ

نتوان  شنهادیپ لیدرخواست اصالح و تکم قیموجود باشد که از طر شنهادیپ یهادر اطالعات مولفه یابهامات شنهادیپ یابیدر ارز کهی: در صورت۱ تبصره

 یهاارگروهک ندهینما ای یبرون سازمان ایکارشناسان درون  شنهاددهنده،یبا دعوت از پ شنهادیپ یابیارز تیفینسبت به رفع ابهام اقدام نمود و ک

 .دینما یابیارز تهیاز افراد مرتبط دعوت به حضور در جلسه کم تواندیم شنهادهایپ کنندهیابیارز تهیلذا کم افتیبهبود خواهد  یکارشناس



 کنندهیابیارز تهیکم یمورد توافق اعضا یکارشناس یهاکارگروه ایکارشناسان  یر نظر تخصصاظها ای یکه نظر کارشناس ی: در صورت۱ تبصره

 ناسانعوت از کارشد یط ستیبایم شنهادهایپ کنندهیابیارز یهاتهینداشته باشد کم یخوانهم شنهادیپ ینظر آنان با محتوا ایو  ردیقرار نگ شنهادهایپ

 ینظر اصالح ستیباینظر کارشناسان م رییکه در صورت تغ دیاقدام نما شنهادیپ تیوضع یینها میصمنسبت به اتخاذ ت یجلسه حضور یمرتبط ط

ق با نظر مطاب تهینظر کم رییدرج گردد. در ضمن در صورت عدم تغ شنهادهایپ یکیدر سامانه الکترون تهیکم یینها میقبل از درج تصم شانیا

 .دیارجاع خواهد گرد یتیریمد یهایآورفن ساختار و تهیبه کم شنهادیپ یابیارز شناسان،کار

 

 
 

 به اعتراض : یدگیثبت و رس ارکان
 

 اعتراض : ثبت
 

عتقاد به عدم درک )با ا یتیاعالم شده نارضا جهیخود، نسبت به نت شنهادیپ یابیارز ای یکارشناس ،یبررس جهینت تیپس از رو شنهاددهندهیپ چنانچه

 ،یبررس جهیاعتراض خود را در خصوص نحوه و نت تواندی( داشته باشد میکارشناس یهاکارگروه ای دهکننیابیارز تهیمنظور خود توسط کم حیصح

 .دیرا ثبت نما جهینت تیرو خیروز از تار ۱۴ زانیو ظرف حداکثر مدت به م لیتکم ل،یرا با ذکر دال شنهادیپ یابیارز ای یکارشناس
 

 یهایآورساختار و فن تهیکم یدگیکه درصورت رس باشدیم ایمه شنهاددهندهیعه توسط پسه دف زانی: امکان ثبت اعتراض حداکثر به م۳ تبصره

کمتر از  اگر تعداد اعتراض یامکان اعتراض مجدد حت شنهاددهندهیفصل الخطاب بوده و در صورت رد اعتراض، پ شنهاددهنده،یبه اعتراض پ یتیریمد

 سه دفعه باشد را نخواهد داشت.

حضور  صیکه تشخ دیبه اعتراض نما یدگیجهت رس یدرخواست جلسه حضور تواندیدر هنگام ثبت اعتراض م هشنهاددهندی: پ۱ تبصره

 .باشدیم رخانهیدب ریدب ای کنندهیابیارز تهیکم سیبه اعتراض بعهده رئ یدگیدر جلسه رس شنهاددهندهیپ
 

 : یبه اعتراض در رد کارشناس یدگیرس
 

 زیآن ن جهیو نت دییتأ یکارگروه کارشناس ایتوسط کارشناس  شنهادیپ رشیپذ طیعدم احراز شرا ایجهت اجرا  ادشنهیکه عدم قبول پ ییهارخانهیدب در

 نیاول کهیورتدرص شنهاددهندگانیبه اعتراض پ یدگیباشد رس دهیارسال گرد شنهاددهندگانیپ یبرا میبصورت مستق یتحت عنوان رد کارشناس

 : رفتیانجام خواهد پذ لیمرتبط به شرح ذ یکارگروه کارشناس ایس باشد توسط کارشنا شنهاددهندهیپ تراضاع
 

 یدر جلسه حضور یبه بررس ازیدر صورت ن شنهاددهندهیدعوت از پ   ·

 (شنهادیپ رشیپذ طیاعتراض به عدم احراز شرا ای شنهادیپ ینوع اعتراض )اعتراض به عدم قبول اجرا نییدر اعتراض و تع یاعالم لیدال یبررس   ·

 شنهاددهندهیاعتراض پ رشیعدم پذ ای رشیپذ میاتخاذ تصم   ·

 یکارشناس هیو ادامه رو یاعالم یطبق روندها شنهادینوع قبول پ میاعتراض اتخاذ تصم رشیدر صورت پذ   ·

 .شنهاددهندهیو اعالم به پ رشیعدم پذ لیاعتراض درج دل رشیدر صورت عدم پذ   ·
 

کارگروه  دهنینما ایو کارشناس  شنهاددهندهیبا حضور پ شنهادهایپ کنندهیابیارز تهیدر کم یرد کارشناسبه  شنهاددهندهی: اعتراض دوم پ۳ تبصره

 فت.( انجام خواهد گرکنندهیابیارز تهیکم سیرئ صیتشخ یبه اعتراض ط یدگیبه حضور در جلسه رس ازیمرتبط )در صورت ن یکارشناس

 : دهاشنهایپ کنندهیابیارز تهیبه اعتراض در کم یدگیرس
 

به شرح  شنهادهایپ هکنندیابیارز تهیدر کم ،یبه رد کارشناس شنهاددهندهیاعتراض دوم پ ای تهیرد کم جهیبه نت شنهاددهندهیبه اعتراض اول پ یدگیرس

 : رفتیصورت خواهد پذ لیذ
 

 راه حل و ... . شرح ،یموجود، مشکل فعل تیّاز جمله شرح وضع شنهادیجهت ثبت پ ازیاطالعات مورد ن هیکل یبررس   ·

 .شنهادیرد پ لیو دال تهیکم یمصوبه قبل ای یکارشناس جهینت یبررس   ·



 (شنهادیپ رشیپذ طیاعتراض به عدم احراز شرا ای شنهادینوع اعتراض )اعتراض به رد پ نییدر اعتراض و تع یاعالم لیدال یبررس   ·

 .یاعتراض اعالم لیبا توجه به دال ازیورت ندر ص شنهادیپ یو ارسال به کارشناس ینظرات کارشناس یبررس   ·

 به حضور در جلسه ازیکارشناسان مرتبط در صورت ن ای شنهاددهندهیدعوت از پ   ·

 شنهاددهندهیاعتراض پ رشیعدم پذ ای رشیپذ میاتخاذ تصم   ·

 .یاعالم یساس روندهاالزم برا ماتیو اتخاذ تصم یارزباب ای یکارشناس ،یبررس هیاعتراض ادامه رو رشیدر صورت پذ   ·

 .شنهاددهندهیو اعالم به پ رشیعدم پذ لیاعتراض درج دل رشیدر صورت عدم پذ   ·

تحت عنوان  هشنهاددهندیاعتراض پ شنهاد،یپ رشیپذ طیعدم احراز شرا تیبا وضع کنندهیابیارز تهیکم ریتوسط دب شنهادی: در صورت رد پ۰ تبصره

 قرار خواهد گرفت. یمورد بررس تهیرد کم جهیبه نت شنهاددهندهیاعتراض پ

بودن  کسانیرط شود به ش رفتهیپذ شنهادهایپ کنندهیابیارز تهیدر کم شنهادهایپ یبه رد کارشناس شنهاددهندهیاعتراض دوم پ کهی: درصورت۱ تبصره

شده  ختپردا یبرابر حق کارشناس ۳ زانیم شده به کارشناس مرتبط در اعتراض اول، به هیاعتراض ارا یبا محتوا تهیشده به کم هیاعتراض ارا یمحتوا

 .دیکسر خواهد گرد شانیپرداخت شده به ا یاز حق الزحمه کارشناس شنهادیپ کی

ده و در صورت فصل الخطاب بو تهینظر کم ،یبرون سازمان شنهاددهندگانیبه اعتراض پ شنهادهایپ کنندهیابیارز تهیکم یدگی: درصورت رس۱ تبصره

 اگر تعداد اعتراض کمتر از سه دفعه باشد را نخواهد داشت. یامکان اعتراض مجدد حت ندهشنهاددهیرد اعتراض، پ
 

 : یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیبه اعتراض در کم یدگیرس
 

 : ترفیصورت خواهد پذ لیبه شرح ذ یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیدر کم ته،یرد کم جهیبه نت شنهاددهندهیبه اعتراض پ یدگیرس

 شرح راه حل و ... . ،یموجود، مشکل فعل تیّاز جمله شرح وضع شنهادیجهت ثبت پ ازیاطالعات مورد ن هیکل یبررس   ·

 (شنهادیپ رشیپذ طیاعتراض به عدم احراز شرا ای شنهادینوع اعتراض )اعتراض به رد پ نییدر اعتراض و تع یاعالم لیدال یبررس   ·

 رد اعتراض. لینده و دالکن یابیارز تهیمصوبه کم یبررس   ·

 .یاعتراض اعالم لیبا توجه به دال ازیدر صورت ن شنهادیپ یو ارسال به کارشناس ینظرات کارشناس یبررس   ·

 به حضور در جلسه ازیکارشناسان مرتبط در صورت ن ایو  شنهاددهندهیپ شنهاد،یپ کنندهیابیارز تهیکم ندهیدعوت از نما   ·

 شنهاددهندهیاعتراض پ رشیعدم پذ ای رشیپذ میاتخاذ تصم   ·

 تهیبه کم شنهادیعودت پ ایو  یارزباب هیو ادامه رو یاعالم یطبق روندها شنهادیپ بینوع تصو میاعتراض اتخاذ تصم رشیدر صورت پذ   ·

 .یابیمرتبط جهت ادامه روند ارز کنندهیابیارز

 .شنهاددهندهیپ و اعالم به رشیعدم پذ لیاعتراض درج دل رشیدر صورت عدم پذ   ·
 

ساختار و  تهیدر کم رخانهیدب ریدب صیاعتراض با تشخ لیبودن دال یدرصورت منطق تهیبه رد کم یدرون سازمان شنهاددهندهی: اعتراض دوم پ۳ تبصره

به  ازیصورت ن تبط )درمر یکارگروه کارشناس ندهینما ایو کارشناس  شنهاددهندهیپ کننده،یابیارز تهیکم ندهیبا حضور نما یتیریمد یها یفن آور

فصل الخطاب بوده و امکان  یدرون سازمان شنهاددهندگانیپ یبرا یتیریمد یها یساختار و فن آور تهیحضور( انجام خواهد گرفت و نظر کم

 نخواهد بود. ایاعتراض مجدد مه

 

 یبودن محتوا سانکیشود به شرط  رفتهیپذ یتیریمد یاهیآورساختار و فن تهیخود در کم شنهادیبه رد پ شنهاددهندهیاعتراض پ کهی: درصورت۳ تبصره

اضافه  تساع ۱ یالیمعادل ر زانیمرتبط، به م تهیشده به کم هیاعتراض ارا یبا محتوا یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیشده به کم هیاعتراض ارا

)عالوه  زین یساعت اضافه کار ۱ یالیمعادل ر نیهمچن دیکسر خواهد گرد تهیپرداخت شده به  اعضاء کم یپرداخت شده از حق الزحمه داور یکار

از  یارساعت اضافه ک ۱ زانیبه م زیاعتراض ن رشیو در صورت عدم پذ دیپرداخت خواهد گرد شنهاددهندهی( به پشنهادیبه پ افتهی صیبر پاداش تخص

 .دیکسر خواهد گرد شنهاددهندهیمجموع اضافه کار داده شده به پ
 

 : شنهادیپ یاجرا یاثر بخش یبایاجرا و ارز ارکان
 

 : شنهادیپ یاجرا جیاجرا و ثبت نتا نحوه



 

 ۱۰ظرف مدت  ستیبایم شنهادیپ یابالغ که مجر رعاملیمرتبط توسط مد یتیریبه واحد مد شنهادیپ یدستور اجرا شنهاد،یپ یاجرا بیاز تصو پس

و  آغازرا  اجرا اقدامات الزم جیاعالم نتا یاقدام و با توجه به زمانبند شنهادیپ ینحوه اجرا ینسبت به بررس شنهادیپ یاجرا هیابالغ افتیساعت از در

 : دیاقدام نما لیذ هیاجرا طبق رو جیهفته پس از اتمام اجرا، نسبت به ثبت نتا کیحداکثر 

 اجرا. جیاعالم نتا یاجرا با توجه به زمانبند یبرنامه زمانبند هی( تهالف

 اجرا. هیبا توجه به مفاد ابالغ ازیمورد ن یاحتمال زاتیو تجهامکانات  ،یمنابع مال هی( ته ب

 : لیشامل موارد ذ شنهادیپ یو ثبت گزارش اجرا شنهادیپ ی( اجرا ج
 

 .شنهادیپ یاجرا بهمراه مدارک و مستندات مثبته اجرا خیتار   ·

 شنهادیپ یاز نحوه اجرا یا دهیخالصه چک   ·

بهمراه  یفیک یشنهادهایپ یجادیا یاثربخش تیفیو سطح ک یکم یشنهادهایدرآمد پ شیافزا ای ییصرفه جوسود،  زانیم ،یجادیا ینوع اثر بخش   ·

 مستندات مرتبط.

 .یفیک یکم ای یفیک ای یکم یدر اثربخش یجادیموارد ا   ·

 (دشنهایپ یمداوم در هنگام و پس از اجرا ای شنهادیپ یدر زمان اجرا ی)مقطع یجادیا ینوع تداوم اثر بخش   ·

 .شنهادیپ یاجرا یسطح و محدوده مکان   ·

 .شنهادیپ ینفرات موثر در اجرا   ·

 بهمراه مستندات مرتبط. شنهادیپ یو ... مورد استفاده در اجرا زاتیامکانات، تجه ها،نهیهز   ·

 بهمراه مستندات مرتبط. شنهادیپ یاجرا یمنابع مال نینحوه تأم   ·
 

ضمن  تسیبایم شنهادیپ یباشد مجر یابالغ یاز زمانبند شیب شنهادیپ یجهت اجرا ازیمورد ن یزمانبند یمجر واحد صی: چنانچه با تشخ ۳ تبصره

 دیجد یبندزمان بیکه در صورت تصو دیمربوطه ارسال نما تهیمستدل به کم لیو همراه با دال هیرا ته دیجد یبندبرنامه زمان شنهاد،یپ یشروع اجرا

 .ردیحات الزم صورت پذمرتبط، اصال تهیدر کم یاعالم

سه ماهه  یزمان یهادر بازه یابصورت دوره ستیبایم یتوسط مجر یارسال یهااز سه ماه باشد گزارش شیاجرا ب یبند:  چنانچه زمان ۱ تبصره

 .ردیصورت پذ

عدم  لیدال تسیبایم شنهادیپ یده شود مجردا شنهادیپ یدر نحوه اجرا یراتییبا مشکل روبرو شوند و الزم باشد تغ شنهادیپ ی: چنانچه اجرا ۳ تبصره

 یبررس شکالتموضوع طرح و م ،یاعالم تهیجلسه کم نیاعالم تا در اول یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیدار را احصاء و به کمموارد مشکل ایاجرا 

 الزم جهت رفع اتخاذ گردد. ماتیو تصم

 یهایورآساختار و فن تهیعدم امکان اجرا را احصاء و به کم لیدال ستیبایم شنهادیپ یمجرنباشد  سریم شنهادیپ ی: چنانچه امکان اجرا ۰ تبصره

 تهیکم بیبا تصو دهشنهاددهنیداده شده به پ هیو پاداش اول رییبه رد اجرا تغ شنهادیپ تیوضع شنهادیپ یعدم امکان اجرا دییکه با تأ دینما هیارا یتیریمد

 یمصوب کننده اجرا تهیمناسب کم یابیو ارز یبررس ،یعدم کارشناس کهیدت داده خواهد شد و درصورتعو یتیریمد یهایساختار و فن آرو

 .دیگرد واهدمذکور کسر خ تیبا وضع شنهادیهر پ یمرتبط برا تهیکم یدرصد از حق الزحمه داور ۱ زانیباعث رخداد رد اجرا بوده باشد به م شنهادیپ

ر ظرف حداکث ستیبایم شنهادیپ یمرتبط نباشد مجر یواحد مجر ایبا تخصص  شنهادیپ یاجرا هیر ابالغد ی: چنانچه شرح راه حل اعالم ۱ تبصره

ار و ساخت تهیرا ذکر و به کم شنهادیپ یمرتبط با اجرا یتیریعدم ارتباط و نام واحد مد لیاجرا، دال هیابالغ افتیدر خیساعت از تار ۱۰مدت 

 الزم جهت رفع اتخاذ گردد. ماتیموضوع طرح و تصم ،یاعالم تهیجلسه کم نیارسال تا در اول یتیریمد یهایآورفن

و لذا در صورت عدم اعالم گزارشات  باشدیم هیمشخص شده در نامه ابالغ یتیریواحد مد اینام مسئول شخص  شنهادیپ ی: مسئول اجرا ۱ تبصره

 ساختار و تهیبه کم شنهادیپ ه،یدر ابالغ یاعالم یماه از زمانبند کیعدم اجرا با گذشت  لیدال ایاجرا، اتمام اجرا، مشکالت اجرا و  یزمانبند

 یپنج ساعت از اضافه کار زانیأخذ و به م دیجد میموجود تصم یمجدد به مجر یواگذار ای دیجد یارجاع تا در مورد مجر یتیریمد یهایآورفن

 رد شنهادیپ ۱از  شیب یعدم اجرا یساعت برا ۳۴ زانیکسر اضافه کار به محداکثر سقف  تیبا رعا شنهادیهر پ یبابت عدم اجرا شنهادیپ یمسئول اجرا

ابر دو بر زانیبه م میجرا شنهادیمجدد پ یو در صورت عدم اجرا دیکسر خواهد گرد یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیمصوبه کم یماه ط کی

 .افتیخواهد  شیافزا



زارشات مرتبط گ ستیبایمشخص بوده و م یزمان یانجام نشده در دوره ها یشنهادهایپ یاجرا یریگیپ یشرکتها متول یشنهادهاینظام پ ری: دب ۳ تبصره

 .ندینما هیارا یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیو به کم هیرا ته شنهادهایپ یو نحوه اجرا تیبا وضع

 لیکنترل با مانع مواجه باشد با اعالم گزارش دال رقابلیغ لیبنابر دال رمجموعهیز یهااز شرکت یدر برخ شنهادیپ یکه اجرا ی: در صورت ۳ تبصره

 ماتیتصم شنهاد،یپ یحذف و در صورت امکان اجرا شنهادیپ میتعم ستیمذکور از ل یهاشرکت شنهاد،یپ یعدم اجرا درصورت عدم امکان اجرا

 .دیاخذ خواهد گردصنعت آب و فاضالب کشور  یشنهادهاینظام پ تهیجهت رفع مشکالت و موانع اجرا در کم مالز

از طرف  شنهادیپ یاهمال در اجرا یدارا یهاعامل شرکت رانیمد یدر اجرا باشد، برا ریتاخ یدر سطح صنعت دارا میتعم شنهادی: اگر پ ۱ تبصره

 یال از سواهم لیاهمال ارسال شده که در صورت عدم قبول دال لیو درخواست دال یریگیوفاضالب کشور نامه پصنعت آب یشنهادهاینظام پ تهیکم

 .شودیشرکت مذکور ثبت م یدر سوابق عملکرد شنهادیپ یصنعت آب و فاضالب، اهمال در اجرا یشنهادهاینظام پ تهیکم

  

 به چه صورت است؟ شنهادیپ یاجرا جینتا یابیارز نحوه
 

و  شنهادیشدن پ ییاجرا دیینسبت به تأ شنهادیپ یگزارش اجرا افتیدر خیماه از تار کیظرف مدت  ستیبایم یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیکم

 : دیاقدام نما لیبه شرح ذ ازیمورد ن ماتیتصم ریاخذ سا ای
 

 : شنهادیپ یثبت شده اجرا جیکامل بودن نتا ی( بررس الف
 

 : رفتیانجام خواهد پذ لیذطبق روند  شنهادهایپ یثبت شده در اثر اجرا جینتا یبرا یتیریمد یهایساختار و فن آور تهیتوسط کم یابیارز نیا
 

 اطالعات درست. یدارا یهامولفه دییو تأ یابیو ارز شنهادیپ یاجرا جیجهت ثبت نتا ازیمورد ن یهااطالعات مولفه هیکل یبررس  ·

 نادرست. ایاطالعات ناقص  یدارا یهااطالعات مولفه دییو عدم تأ یابیارز  ·

 ورت مجزا.بص شنهادیپ یاجرا جیمرتبط با نتا یاطالعات یهااصالح مولفه ای لیجهت تکم ازیت مورد نو نحوه اصالح اطالعا دییعدم تأ لیدرج دل  ·
 

امل بودن در کنترل ک تهیکم ریدب تیاز ظرف تواندیم یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیکم شنهادها،یپ یاجرا یابیدر ارز عی: جهت تسر ۳ تبصره

 تهیکم ریدب هک دیاستفاده نما تهیبه جلسه کم شنهادهایپ یاجرا جیقبل از ارسال نتا یاخذ نظرات کارشناس ایو  هادشنیپ ینحوه اجرا یهااطالعات مولفه

 .دیاقدام نما ازیمورد ن اتینوع عمل یبرا میو اتخاذ تصم یاعالم جینتا یساعت نسبت به بررس ۱۰ظرف مدت  ستیبا یم

 ای لیهت تکمج ستیبایمرتبط م شنهادیپ شنهاد،یپ یاجرا جینتا هیمرتبط با ارا یهااز مولفه یکیحداقل  یاطالعات یمحتوا دیی: با عدم تأ۱ تبصره

 عودت گردد. یاصالح به مجر

 هتیبه کم یستمیبصورت س شنهادیپ شنهاد،یپ یروز توسط مجر ۳۴پس از مدت  شنهادیپ یاجرا یهامولفه لیتکم ای: درصورت عدم اصالح ۳ تبصره

شرط  به) نهادشیپ یاجرا دییتأ اینسبت به رد اجرا و  شنهادیپ یاجرا یهابا توجه به ناقص بودن اطالعات مولفه تواندیم تهیو کمعودت داده خواهد شد 

 .دی( اقدام نمایمجر یپاداش اجرا برا صیعدم تخص

 

 یوه اجرامرتبط با نح یهادر اطالعات مولفه یابهامات شنهادهایپ یجهت اجرا انیمجر توسطیاعالم جینتا یابیو ارز یدر بررس کهی: در صورت۰ تبصره

 یتیریدم یهایآورساختار و فن تهیآن نتوان نسبت به رفع ابهام اقدام نمود لذا کم لیدرخواست اصالح و تکم قیموجود باشد که از طر شنهادیپ

 .دنیمذکور اقدام نما تهیو حضور در جلسه کم شنهادیپ یاجرا یشده برا نییتع یاز مجر تواندیم
 

 اجرا : جیدر نتا یبه اظهار نظر تخصص ازی( ن ب
 

باشد  یکارشناس یهاکارگروه ایکارشناسان  یبه نظر کارشناس ازین شنهاد،یپ یاجرا جیدرخصوص نتا تهیکم یینها میجهت اتخاذ تصم کهیصورت در

 : دیاستفاده نما لیدر خصوص موارد ذ شانیا یاز اظهار نظر تخصص تواندیم تهیکم
 

 .یفیک یشنهادهایپ یجادیا یاثربخش تیفیو سطح ک یکم یشنهادهایدرآمد پ شیافزا ای ییسود، صرفه جو زانیم  ·

 .شنهادیپ یاجرا میدر صورت تعم ازیمورد ن ایو  شنهادیپ یو ... مورد استفاده در اجرا زاتیامکانات، تجه ها،نهیهز  ·

 اجرا. هیاول دییبه شرط تأ شنهادیپ یاجرا میبه تعم ازیدر صورت ن شنهادیپ یو سطح و گستره اجرا یمنابع مال نینحوه تأم  ·



 .شنهادهایپ یدر اجرا انیمجر ینحوه رفع مشکالت اعالم  ·

اظهار نظر  یراب شنهادهایپ یاجرا جینحوه ارسال نتا شنهادیپ یثبت شده در اجرا جیمرتبط با نتا یهامولفه هیاز کنترل کامل بودن اطالعات کل بعد

 : باشدیم لیه شرح ذب یتخصص
 

 .شنهادیپ یمرتبط با اجرا یهامولفه هیاطالعات کل یبررس  ·

 .یبه انجام کارشناس ازمندین یهاانتخاب مولفه  ·

 .یجهت نحوه انجام کارشناس یالزم و احتمال حاتیدرج توض  ·

 .یکارشناس یهاکارگروه ایکارشناسان  یبرا شنهادیارسال پ  ·

 

 تواندیم تهیمباشد ک یکارگروه کارشناس ایکارشناس  نیاخذ نظر چند ازمندیدر ابعاد مختلف ن یاستفاده از نظرات کارشناس کهی: درصورت۱ تبصره

 .دیآنها اقدام نما یو اخذ نظر کارشناس شانیا یبرا شنهادیپ یاجرا جیهمزمان نسبت به ارسال نتا
 

 ؟  ستیاجرا شده چ یشنهادهایپ دیی( نحوه تأ ج
 

 زیآن ن یآن کامل بوده و انجام اظهار نظر تخصص یهاکه اطالعات مولفه ییشنهادهایپ یبرا یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیتوسط کم یابیارز نیا

 : رفتیانجام خواهد پذ لیباشد طبق روند ذ دهیانجام گرد ازیدر صورت ن
 

 .شنهادیپ یاجرا خیتار دییو تأ شنهادیپ یمدارک و مستندات مثبته اجرا یبررس  ·

و  یفیک ینهادهاشیپ یجادیا یاثربخش تیفیسطح ک ،یکم یشنهادهایدرآمد پ شیافزا ای ییسود، صرفه جو زانیم ،یجادیا ینوع اثر بخش دییتأ  ·

 مستندات مرتبط.

 .یفیک یکم ای یفیک ای یکم یدر اثربخش یجادیموارد ا دییتأ  ·

 (شنهادیپ یمداوم در هنگام و پس از اجرا ای شنهادیپ یاجرادر زمان  ی)مقطع یجادیا ینوع تداوم اثر بخش دییتأ  ·

 .شنهادیپ یاجرا یسطح و محدوده مکان دییتأ  ·

 .شنهادیپ ینفرات موثر در اجرا دییتأ  ·

 و مستندات مرتبط. شنهادیپ یو ... مورد استفاده در اجرا زاتیامکانات، تجه ها،نهیهز دییتأ  ·

 و مستندات مرتبط. شنهادیپ یاجرا یمنابع مال نینحوه تأم دییتأ  ·

 رعاملیدبه م شنهادیدر سطح شرکت و ارسال پ شنهادیپ یاجرا میامکان تعم یشرکت بررس یسازمان یدر سطح واحدها شنهادیپ یدر صورت اجرا  ·

 .شنهادیپ یاجرا میدر صورت وجود امکان تعم شنهادیپ یجهت ابالغ اجرا

 

به شرکت  دشنهایدر سطح صنعت آب و فاضالب کشور و ارسال پ شنهادیپ یاجرا میامکان تعم یت بررسدر سطح شرک شنهادیپ یدر صورت اجرا  ·

 .شنهادیپ یاجرا میآب و فاضالب کشور در صورت وجود امکان تعم یمهندس

 .شنهادیپ انیرو مج شنهاددهندهیپ ییپاداش نها صیجهت تخص شنهادی( پبی)اعمال ضرا یینها ازیو امت هیپا ازیامت دییو تأ نییتع  ·

 و ابالغ پرداخت مبلغ پاداش. یینها بیجهت تصو رعاملیو ارسال به مد ییپاداش نها زانیم دییتأ  ·
 

د و بوده باش یمجر یابالغ فیعالوه بر شرح وظا یدیکه کار جد باشدیقابل پرداخت م یمصوب به شرط یشنهادهایپ انی: پاداش مجر۱ تبصره

 نباشد. زیجرا نا یمشمول پاداش اثر بخش نیهمچن
 

 : شنهادیپ یجهت اجرا یمجر یرفع مشکالت اعالم ی( نحوه بررس د
 

مشکالت  ی)با انجام کارشناس شنهادیپ یبا حضور مجر یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیتوسط کم شنهادیپ یدر اجرا یمشکالت اعالم یبررس

 : رفتیانجام خواهد پذ لی( طبق روند ذازیدر صورت ن یاعالم
 

 .شنهادیپ یعدم امکان اجرا یمشکالت اعالم یبررس  ·



 .شنهادیپ یرفع مشکالت اجرا یامکان سنج  ·

 عدم امکان اجرا( دییدر نحوه تأ یاعالم هیعدم امکان اجرا )براساس رو دییتأ ایالزم در صورت امکان رفع مشکالت اجرا و  ماتیأخذ تصم  ·

 مرتبط. یمصوب کننده اجرا و واحدها تهیمک شنهاددهنده،یاخذ شده به پ ماتیابالغ تصم  ·
 

 : شنهادیپ یعدم امکان اجرا ایعدم اجرا و  دیی( نحوه تأ ه
 

ن کامل بوده و آ یهابراساس اطالعات مولفه شنهادیپ یاجرا جیکه نتا ییشنهادهایپ یبرا یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیتوسط کم یابیارز نیا

 : رفتیانجام خواهد پذ لیباشد طبق روند ذ دهیانجام گرد ازین در صورت زیآن ن یانجام کارشناس
 

 .شنهادیپ یعدم امکان اجرا ایمدارک و مستندات عدم اجرا و  ل،یدال یبررس  ·

 .شنهادیپ یعدم امکان اجرا ایعدم اجرا و  دییتأ  ·

 عدم امکان اجرا. ایمستدل عدم اجرا و و  یمنطق حاتیبهمراه ذکر توض شنهادیپ یعدم امکان اجرا ایعدم اجرا و  لیدرج دال  ·
 

 یاعالم لیدال شنهادهندهیدر صورت اعتراض پ یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیتوسط کم شنهادیپ یعدم امکان اجرا دیی: با تأ۳ تبصره

 نهادشیپ یورت امکان اجراکه در ص یبررس یو مجر شنهاددهندهیبا حضور پ یتیریمد یهایآورساختار و فن تهیدر جلسه کم شنهاددهندهیپ

 .دیرفع مشکالت اجرا أخذ خواهد گرد جهتالزم  ماتیتصم
 

 ؟  ستیچ شنهادهایپ یدگیرس تیریمد
 

 ۱۴ یزمان نیانگیاز م شیب یدگیو عدم عدول رس یدگیحداقل زمان رس تیبا لحاظ رعا شنهادهایپ یدگیرس تیریدار مدعهده شنهادهاینظام پ رخانهیدب

 خواهد بود : لیذ هیطبق رو شنهادهایپ یابیو ارز یکارشناس ،یمناسب بررس تیفیک نیو همچن هاشنهادیپ یروزه برا
 

 .شنهادهایکننده پ یابیارز یهاتهیبه کم شنهادهایارجاع پ ·

 شده. هیارا شنهادیمرتبط پ رخانهیبه دب یجار رخانهیمرتبط با دب ریغ شنهادهایارجاع پ ·

 شنهادیپ یابیارز یینها جهیالزم جهت اخذ نت یریگیپ ·

 یباال دست یهارخانهیارجاع شده به دب یشنهادهایپ جهیحصول نت یریگیپ ·

 هاشنهاددهندهیجهت پرداخت به پ یصیپاداش تخص زانیو م ازیامت یسنجو صحه هاتهیکنترل مصوبات کم ·

 مصوب یشنهادهایپ یابالغ اجرا یریگیاجرا و پ هیو کنترل متن نامه ابالغ میتنظ ·

 شنهادهایپ یمصوب و پاداش اجرا یشنهادهایپ هیپرداخت پاداش اول یریگینامه و پ میتنظ ·

 .یاعالم یهابا موضوعات فراخوان شنهادیپ یکنترل ارتباط محتوا ·

سات مورد ر در جلو . . . جهت حضو یکارشناس یهاکارگروه ان،یکننده، کارشناسان، مجر یابیارز یهاتهیو کم شنهاددهندگانیپ نیارتباط ب جادیا ·

 ازین

 شنهاددهندگانیبه اعتراضات پ یدگیو نحوه رس شنهادهایپ یرد اعالم لیکنترل دال ·

 جهیصول اعالم نتو ح یکارشناس یهاکارشناسان و کارگروه ها،تهیو انعکاس آن به کم یابیارز جینسبت به نتا شنهاددهندگانیاعتراضات پ افتیدر ·

 .شنهاددهندهیاعتراض به پ یبررس

 .شنهادهایپ یکیسامانه الکترون یدر قسمت مال شنهادهایانجام شده مرتبط با نظام پ یمال یهاثبت تراکنش ·

 یمتقن و منطق لیرد شده در صورت وجود دال یشنهادهایبه پ یدگیمجدد رس یجهت راه انداز شنهاددهندگانیتعامل با پ ·


