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 :ل در  معاني مشروح بكار مي روند در اين آئين نامه عبارت هاي ذي

براي تحقق اهداف مورد نظر عبارت است از چالشي ذهني و عاطفي كه افراد را برمي انگيزاند تا داوطلبانه، : مشاركت 2-1

 .همكاري نموده و در مسئوليت ها و نتايج حاصله سهيم شوند ،سازمان

يريتي است كه با توجه به سطح آمادگي كاركنان و اعضاء مديريت مشاركتي يك شيوه يا روش مد: مديريت مشاركتي 2-2

، به منظور ايفاي نقش حقيقي آنان به عنوان عضو مفيد و موثر سازمان ، كاركنان و اعضاء را در همه فعاليت هاي مربوطه 

 مشاركت داده و از تواناييهاي آنان در جهت انجام امور و نيل به اهداف سازماني بهره ميگيرد

هرگونه ايده و راه كار براي حل مشكالت يا بهبود فعاليت ها و فرايند هاي موجود در سازمان ، ارائه خدمات : ادپيشنه 2-3

 مهندسي مرتبط با ساختمان در جامعه ، ساخت و ساز، قوانين و ضوابط مربوط و مقررات ملي ساختمان 

ي شامل كاركنان يا اعضاء سازمان ، مالكان، بهره يا شخص حقوق) اعم از فرد يا گروه(هر شخص حقيقي : پيشنهاددهنده 2-4

 .برداران و ساير اشخاص مي تواند باشد 

نظام مديريتي كه زمينه ساز مشاركت كاركنان و اعضاء سازمان و ساير ذينفعان ساخت و ساز در تصميم : نظام پيشنهادها 2-5

 سازي هاي خرد و كالن سازمان است 

 ساختمان استان زنجان سازمان نظام مهندسي: سازمان 2-6

گانه مطابق با مفاد قانون نظام مهندسي  7هيات رئيسه هريك از گرههاي تخصصي : هيات رئيسه گروه هاي تخصصي 2-7

 و آئين نامه اجرائي آن

 هريك از دفاتر نمايندگي سازمان استان زنجان: دفتر نمايندگي 2-8

 اركان نظام پيشنهادها -3 مادة

 :در سازمان عبارت است ازاركان نظام پيشنهادها 

 دبيرخانه كميته نظام پيشنهادها -

 كميته نظام پيشنهادها -

 دبير نظام پيشنهادها -

 گروه هاي نظام مشاركت -

 كارشناسان ارزيابي كننده پيشنهادها  -

 گروه هاي تخصصي -

 كميته نظام پيشنهادها -4 مادة
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 :نفر به شرح زير است 10كميته نظام پيشنهادها مركب از 

 معرفي شده از سوي هيئت مديره سازماننماينده  -

 گانه 7نمايندگان هيئت رئيسه گروه هاي تخصصي  -

 .نفر مي باشد 6 "با توجه به شش گانه بودن گروههاي تخصصي در سازمان نظام مهندسي زنجان ، تعداد فعال

 )مدير امور طرح و برنامه(نماينده كميته طرح و برنامه -

 معاون اجرايي سازمان -

 .نفر از اعضاء جلسه كميته رسميت خواهد يافت 5ور حداقلبا حض: تبصره

 جلسات كميته 4-2

نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با نصاب نصف به اضافه يك حاضرين  5جلسات كميته نظام پيشنهادها با  -

 .معتبر خواهد بود

، حسب مورد اضافيياز به جلسات جلسات كميته نظام پيشنهادها هر هفته يكبار برگزار خواهد گرديد و در صورت ن -

 .تشكيل خواهد شد

دهنده  ، پيشنهادكميته مي تواند از افراد كارشناس، مديران ويا صاحب نظران، حسب ضرورت، عالوه بر اعضاي ثابت -

 .گان و يا نمايندگان كاركنان و اعضاي سازمان در جلسات كميته دعوت بعمل آورد

 وظايف كميته نظام پيشنهادها  4-3

 :كميته نظام پيشنهادها وظايف چهارگانه ذيل را برعهده دارد

 :سياست گذاري 4-3-1

 سياستگذاري و تعيين خط مشي و پيگيري اجراي روشهاي تبليغاتي مناسب براي جلب همكاري در امر نظام پيشنهادها -

 بود راهبري نظام پيشنهادهااصالح آيين نامه و شيوه نامه اجرايي الزم براي بهتصويب و ،سياستگذاري، تعيين خط مشي -

سياستگذاري براي بسترسازي ، شكوفايي و رشد خالقيت در كاركنان و اعضاء با پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي  -

 ضمن هماهنگي با هيئت رئيسه سازمان 

 سياستگذاري نسبت به ايجاد آمادگي الزم براي پيشنهادگيري از اعضاي سازمان و ساير مراجعين و ذينفعان -

 سياستگذاري نسبت به تشكيل گروههاي نظام پيشنهادها -

كميته نظام پيشنهادها موظف است قبل از رد پيشنهاد با راهنماييها ، ارشادات و عودت پيشنهاد جهت رفع نواقص به  -

پيشنهاد دهنده ، حتي المقدور كمك به اجرايي شدن پيشنهاد نمايد و در صورت عدم امكان اجرا شدن آن ، در 

 .زوم مراتب را طي جلسه اي براي پيشنهاد دهنده توضيح دهدصورت ل
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 بررسي پيشنهادها 4-3-2

 كارشناسي و يا ارجاع طرحهاي پيشنهادي به افراد يا گروههاي كارشناسي از طريق دبيرخانه نظام پيشنهادها -

سازمان دريافت مي  بررسي پيشنهادهاي جديد و اساسي كه توسط دبير نظام پيشنهادها از سطح سازمان ويا خارج از -

 .شود

 ارزيابي و برآورد ميزان صرفه جويي اقتصادي ويا ساير منافع اجرايي و تعيين هزينه هاي اجرايي پيشنهاد  -

 پيشنهاد به رياست سازمان جهت صدور دستور اجراي طرحهاي پذيرفته شده به واحدهاي ذيربط -

 پيشنهاد به رياست سازمان جهت صدور دستور پرداخت پاداشها -

 .عيين پاداش پيشنهاددهنده گان و حق الزحمه كارشناسي پيشنهادهات -

 برنامه ريزي و اجراي سياستهاي كالن 4-3-3

 .رسيدگي به شكايات پيشنهاددهنده گان پس از يكبار رسيدگي در گروه هاي نظام مشاركت يا گروه هاي تخصصي -

 گان و تعيين جوايز ويژه آنهاتعيين و تصويب بهترين طرح، بهترين پيشنهاد، بهترين پيشنهاددهند -

اعالم موضوع بصورت توصيه اي براي ارائه پيشنهاد توسط كاركنان و اعضاء و تعيين شرايط ويژه پاداش برحسب  -

 )بذر پيشنهاد(ضرورت

شناسايي نيازهاي آموزشي افراد مستعد كه در دادن پيشنهاد يا كارشناسي يا اجراي پيشنهادها ، فعال هستند و فراهم  -

 .شرايط تكميل آموزش آنها ضمن هماهنگي با هيئت مديره سازمانكردن 

 برنامه ريزي ساليانه جهت توسعه نظام پيشنهادها مطابق با نظام نامه كلي نظام پيشنهادها -

 هدايت، نظارت و كنترل 4-3-4

كرد و اعطاي مجوز ايجاد ويا حذف گروههاي نظام مشاركت بنا بر پيشنهاد دبير نظام پيشنهادها و همچنين ارزيابي عمل -

 ادامه كار به گروههاي نظام مشاركت پس از دوره آزمايشي

نظارت بر عملكرد نظام مشاركت سازمان از طريق نظارت بر حسن اجراي پيشنهادهاي مصوب وبررسي اثربخشي  -

 .پيشنهادهاي اجرا شده

صصي و دبير نظام پيشنهادها كميته مي تواند بخشي از وظايف مذكور را به گروههاي نظام مشاركت ، گروههاي تخ -

 .تفويض نمايد

كميته نظام پيشنهادها مي بايستي به منظور توسعه نيروي انساني ، تالش الزم براي بهبود كيفيت پيشنهادها بعمل آورد تا  -

 .پيشنهادهاي مردودي كاهش يابد

 :دريافت پيشنهاد -5 مادة
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 :دريافت پيشنهاد از طريق روش هاي زير خواهد بود

 دبيرخانه سازمان -الف

 صندوق پيشنهادهاي نصب شده در ساختمان هاي مربوط به سازمان در ساختمان هاي مركزي و دفاتر نمايندگي -ب

 سايت اينترنتي يا پست الكترونيكي سازمان -پ      

 .پيشنهاد دريافتي بايد در كاربرگ دريافت پيشنهاد درج و ثبت شود

 ثبت پيشنهاد 5-2

توسط دبيرخانه نظام دريافت و در دفتر مخصوص و يا در سيستم مكانيزه ثبت مي گرددو شماره  پيشنهادهاي دريافتي

 .براي پيگيري هاي بعدي به پيشنهاد دهنده اعالم مي شود) ثبت(پيگيري

 :بررسي پيشنهاد و اعالم نتيجه  5-3

يته ها، كمسيون ها، ويا امور باشد گانه ، كم 7چنانچه پيشنهاد در حوزه فني و تخصصي هريك از گروههاي تخصصي  5-3-1

از طريق دبير كميته به گروه ها ، كميته ها، كمسيونها ويا امور مربوطه ارجاع و در غير اين صورت در كميته نظام پيشنهادها 

 .مطرح و بر حسب تشخيص به اشخاص صاحب نظر يا گروه هاي كارشناسي مربوط ارجاع ميشود

در خصوص قابليت اجرايي، انطباق با قوانين و مقررات جاري ، زمان الزم براي اجرا، هزينه مرجع بررسي پيشنهاد بايد  5-3-2

 تقريبي و پيامدهاي اجرايي پيشنهاد نظر بدهد

 حداكثر زمان پاسخگويي توسط مرجع پيشنهاد يك ماه است 5-3-3

ي وبا قيد يكي از سه حالت قابل اجرا،غير پس از اخذ نظر مرجع بررسي پيشنهاد ، كميته نظر نهايي خود را به صورت كتب 5-3-4

 قابل اجرا و غير قابل قبول در كاربرگ مربوط درج مي كند

پيشنهادهاي قابل اجرا براي اخذ دستور اجرا به هيئت رئيسه سازمان ارجاع ويا درموارد خاص و بر حسب ضرورت و بنا  5-3-5

زمان . به هيئت مديره سازمان ارسال مي گردد) م پيشنهادها توسط دبير نظا(بر تشخيص كميته نظام پيشنهادها جهت تصويب

 .اجراي پيشنهاد يا آغاز اجراي آن حسب مورد با نظر هيئت رئيسه يا هيئت مديره خواهد بود 

پيشنهادهاي غير قابل اجرا پيشنهادهايي است كه في نفسه مورد پذيرش است ولي به داليلي از جمله هزينه زياد، عدم  5-3-6

 قتصادي ، عدم وجود امكانات و شرايط موجود سازمان قابل اجرا نيستصرفه ا

 :پيشنهادهاي غير قابل قبول تنها در صورت انطباق با يكي از موارد زير غير قابل قبول و مردود شناخته مي شود 5-3-7

 درحال اجرا بودن در سازمان يا در دستور كار بودن -الف

 سازمان قرار داشتن در چارچوب وظايف جاري -ب

 ارائه گرديده اند "پيشنهادهاي تكراري كه قبال–پ 
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 در دستور كار سازمان قرار گرفته اند "پيشنهادهايي كه قبال -ت

پيشنهاد  "درصورت درخواست پيشنهاد دهنده يا بررسي و اصالح در پيشنهاد ، كميته نظام پيشنهادها مجاز است مجددا 5-3-8

 را بررسي كند

 

 پاداش پيشنهاد 5-4

تقدير  "به پيشنهاد كميته نظام پيشنهادها و تاييد رئيس سازمان حسب مورد از ارائه دهندگان كليه پيشنهادها مي توان كتبا 5-4-1

 كرد

به برترين پيشنهادهاي دريافتي به تشخيص كميته نظام پيشنهادها و تصويب هيئت مديره پاداش تعلق مي گيرد پاداش  5-4-2

 :زير خواهد بودهاي پيشنهاد شامل موارد 

 لوح تقدير -الف

 پاداش نقدي -ب

 درج در پرونده پرسنلي و عضويت–پ 

 اعزام به سفر زيارتي و سياحتي  -ت

 ...)كنفرانس ،نمايشگاه و(اعزام به سفر حرفه اي  -ث

 اعطاي كتاب ، سي دي و نرم افزارهاي آموزشي–ژ 

 تقدير در مجامع عمومي سازمان -ج

 نظام مهندسي استان زنجان  "بنا و نما "پيشنهاد دهنده در نشريه درج پيشنهاد و معرفي –چ 

 

 

 :آموزش و ترويج-6مادة

انگيزشي، ترويجي و تبليغاتي را حسب مورد براي اعضاء و كاركنان سازمان و ساير  ،ظام پيشنهادها فعاليت هاي آموزشيكميته ن

 ذينفعان برنامه ريزي و اجرا خواهد كرد

 ه دبيرخانه و بودج-7مادة

دبيرخانه نظام پيشنهادها در امور اداري سازمان مستقر خواهد بود و بودجه اقدامات مربوط به نظام پيشنهادها همه ساله در رديف 

 .خاصي در بودجه ساالنه سازمان پيش بيني و جهت تصويب به مجمع عمومي ارائه خواهد شد
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 يين نامه محاسبه پاداش پيشنهادآ

 نحوه محاسبه پاداش پيشنهادها

اجرا شده و براساس  و در مرحله دوم به پيشنهادهاي پيشنهادهاي پذيرفته شده در مرحله اول به پيشنهاد دهندگان پاداش

شده است، تعلـق   كميته نظام پيشنهادات تعيينپارامتر جدول ارزشيابي پيشنهاد كه توسط  ششامتيازات كسب شده از  

  شود: از امتياز پيشنهاد استفاده مي پاداش ريالي، جهت محاسبه جدول ذيل گيرد. مي

 

 از امتياز جدول تعيين پاداش پيشنهاد: 1جدول

A دامنه امتياز B ريبض C ضريب ريالي 

 ∑ Ai* Bi*Cپاداش=
 /.2 امتياز  از  كل امتياز  50صفر تا 

 /.5 از  از  كل امتيازامتي  70تا  50از  ريال 50,000

 1 امتياز  از  كل امتياز  70بيش از 

 

 عوامل موثر در تعيين امتياز پيشنهادكلي شرح  :2جدول

 توضيحات عوامل ارزيابي رديف
شماره 

 جدول

حداكثر 

 امتياز

 چگونگي تهيه و ارايه پيشنهاد 1
تهيه مستندات كافي و ارايه توضيحات بصورت 

 منطقي و سيستماتيك
3 10 

 قابليت اجراي پيشنهاد 2
درست بودن،كامل بودن و عملي بودن راهكار ارايه 

 شده
4 20 

3 
ارتباط پيشنهاد با فرآيندهاي 

 اصلي يا پشتيباني سازمان

فرآيندهاي اصلي مربوط به خروجي هاي اصلي 

 سازمان ميباشد .
5 10 



 

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

4 
پيشنهاد با موضوع ارتباط 

 مشكالت اعالم شده

د در ارتباط با مشكالت اعالم شده پيشنهاد مي توان

 واحدها باشد و يا نباشد /سازمان 
6 15 

5 

 كيفي پيش بيني ميزان تاثير

بر ارائه خدمات پيشنهاد 

(براي پيشنهادهاي داراي مهندسي

 صرفه مالي غير قابل محاسبه)

كيفي فراگير بودن و تاثيرگذاري  ميزان اهميت،

 پيشنهاد
7 

45 

 

6 

جويي  صرفهپيش بيني ميزان 

پيشنهاد (براي پيشنهادهاي  ريالي

 داراي صرفه مالي قابل محاسبه)

ميزان كاهش هزينه يا افزايش سود در نتيجه اجراي 

 پيشنهاد
8 

  

جـز  بـه   2 تمامي عوامـل ارزيـابي جـدول    براي محاسبه پاداش پيشنهادهاي داراي صرفه مالي غيرقابل محاسبه،:  1تبصره 

 گردند. اعمال مي 5تمامي عوامل بجز عامل  ي داراي صرفه مالي قابل محاسبهو براي پيشنهادها 6پارامتر 

 

 پيشنهاد ارايه و تهيه چگونگي:   3 جدول

 

 

 

 Cوضعيت  Bوضعيت  Aوضعيت 

پيشنهاد داراي مستندات الزم بوده و 

توضيحات ارايه شده ،منطقي و 

 سيستماتيك مي باشد.

پيشنهاد داراي مستندات و توضيحات 

تا حدودي پراكنده و ناقص ارايه شده  

 مي باشد.

پيشنهاد داراي مستندات و 

توضيحات ارايه شده  الزم نمي 

 باشد.

 فاقد امتياز امتياز 5تا  0 امتياز 10تا  5



 

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

 

 قابليت اجراي پيشنهاد : 4ل جدو

 امتياز شرح  وضعيت وضعيت

A  20تا  10 اجراستراهكار اجرايي ارايه شده توسط پيشنهاددهنده كامالً درست و قابل 

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

 دارد
 10تا  5

C 5تا  0 راهكار اجرايي ارايه شده توسط پيشنهاد دهنده نياز به تكميل اساسي دارد 

 

 ارتباط پيشنهاد با فرآيندهاي اصلي يا پشتيباني سازمان:  5 جدول

 امتياز وضعيتشرح   وضعيت

A امتياز 10 پيشنهاد مربوط به  فرآيندهاي اصلي سازمان ميباشد 

B 
پيشنهاد مربوط به  فرآيندهاي پشتيباني(همچون امور رفاهي ، اداري ، مالي و 

 ...) سازمان ميباشد
 امتياز 5تا 

 

 : ارتباط پيشنهاد با مشكالت اعالم شده  6 جدول

 امتياز شرح  وضعيت

(موضوعات مذكور  مي باشد ط به مشكالت اعالم شده سازمان يا واحدپيشنهاد مربو

 )بايستي بصورت اطالعيه اعالم شده و به اطالع دبيرخانه نظام پيشنهادها رسيده باشد
 امتياز 15

 فاقد امتياز پيشنهاد بي ارتباط با مشكالت و مسائل اعالم شده است

 

 



 

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

 

(براي پيشـنهادهاي داراي صـرفه مـالي    بر ارائه خدمات مهندسي پيشنهاد  كيفي : پيش بيني ميزان تاثير 7 جدول

 غيرقابل محاسبه)

 

موضوع پيشنهادو مبناي 

 امتياز تعيين
 Dوضعيت  Cوضعيت  Bوضعيت  Aوضعيت

كه تاثير آن كيفي موضوعاتي 

قابل برآورد به ريال نيست 

 (باتوجه به پيش بيني تاثير)

، فراگيري و با تاثير 

 زياد اهميت خيلي

، فراگيري و با تاثير 

 زياداهميت 

، فراگيري با تاثير 

 و اهميت متوسط

، فراگيري و با تاثير 

 اهميت كم

 10تا  0 25تا  10 35تا  25 45تا  35 امتياز

 

در صورت تاثير فوق العاده در كيفيت ارائه خدمات مهندسي سازمان و دفاتر ، پيشـنهاد بـه عنـوان پيشـنهاد     :  2تبصره

 ناخته شده و جهت بررسي و تصويب پاداش به هيئت مديره ارسال ميگردد .ويژه ش

 پيشنهاد (براي پيشنهادهاي داراي صرفه مالي قابل محاسبه) صرفه جويي رياليپيش بيني ميزان  :  8 جدول

 امتياز صرفه مالي/ارزش افزوده

 10تا  0 ميليون ريال از كل صرفه پيشنهاد 10تا  0

 15تا  10 ال ازكل صرفه پيشنهادميليون ري 50تا  10

 20تا  15 ميليون ريال ازكل صرفه پيشنهاد 100تا  50

 30تا  20 ميليون ريال ازكل صرفه پيشنهاد  200تا  100

 45تا  30 ميليون ريال ازكل صرفه پيشنهاد  300تا  200

و جهت بررسي و تصويب پاداش به به عنوان طرح ويژه شناخته شده  ميليون ريال از كل صرفه پيشنهاد 300بيش از 

 هيئت مديره ارسال ميگردد .

 



 

 

 

 
 سازمان نظام مهندسي ساختمان

 استان زنجان 

 

،  ميليـون ريـال از كـل صـرفه پيشـنهاد باشـد       300بـيش از   پيشـنهاد  صرفه جويي رياليميزان در صورتيكه :  3تبصره

 پيشنهاد به عنوان پيشنهاد ويژه شناخته شده و جهت بررسي و تصويب پاداش به هيئت مديره ارسال ميگردد .

كه پيشنهاد بصورت گروهي ارائه شود پاداش فوق ميان كل اعضا بـه تناسـب درصـد مشـاركت      : در صورتي 4ره تبص

 اعالم شده از سوي پيشنهاد دهندگان و بصورت ضريب در پاداش افراد گروه اعمال خواهد شد.

ديگر در صورتيكه پـاداش   در نظر گرفته مي شود. به عبارتي ريال 200,000:  حداقل پاداش براي پيشنهادها  5تبصره 

 مبلغ، مبناي پاداش در نظر گرفته مي شود. پذيرش، اجرا و يا مجري كمتر از مبلغ فوق باشد همين

بصـورت يكجـا و پـس از اجـراي پيشـنهاد بـه        پيشنهادهاي ويژه و ممتـاز :  مجموع پاداش پذيرش و اجراي  6تبصره 

ي گردد. در صورتيكه اجراي پيشنهاد به دليل عـدم وجـود زيـر    پيشنهاد دهنده/دهندگان با تصويب هيئت مديره اعطا م

% مبلغ پاداش پيشنهاد به پيشنهاد دهنده / دهندگان اعطاء و بقيه پـس از  50ساختهاي الزم در سازمان امكان پذير نباشد 

 اجراي آن قابل پرداخت خواهد بود .

انجام شده تشخيص دهد عالوه بـر پـاداش    هاي ررسيدات با توجه به به بادر صورتيكه كميته نظام پيشنه  : 7تبصره   

هاي ريالي نياز به اعمال تشويق هاي غير ريالي مصوب در آيين نامه نظام پيشنهادات سازمان نيز باشد ، كميته طي نامـه  

 آيين نامه به هيئت مديره جهت تصويب اعالم خواهد كرد .درخواست خود را در چهارچوب بند اي مراتب

    اعضاي هيئت مديره و بازرسين و اعضاي كميته نظام پيشنهادات در صورت پذيرش پيشنهاد آنها، مشمول   : 8تبصره      

 پاداش نخواهد شد.

 

  


