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هدف:
هدف اصلي از اجرای نظام پیشنهادها در شرکت پاالیش نفت جي ،افزایش خالقیت ،مشارکت و تعلق سازماني کارکنان ،بهبود فرآینددهای
سازماني و افزایش رضایت ذی نفعان از طریق کاهش هزینه ها ،افزایش سود ،ارتقدای بهدرو وری ،ارتقدا مسدا ز زیسدت محی دي و غیدرو
مي باشد.

دامنهی كاربرد:
دامنه کاربرد این آیین نامه تمامي کارکنان ،ارباب رجوع ،مشتریان و پیمانکاران ،شرکاء شرکت پاالیش نفت جي مي باشد.
مراجع:
ندارد.
تعاريف:
پیشنهاد :عبارت است از یك ایدو و یافته ذهني که فرد و یا گروهي بمنظور بهبود و اصالح امور و یا ایجاد یك تغییر و
بهبودهای کوچك در راستای بهینه سازی روند م رح مي کنند.
پیشنهادات زیر مورد قبول نمي باشند:
 -1-2-4پیشنهادهای تکراری که همانند آنها قبال ارا ه شدو باشند.
 -2-2-4پیشنهادهایي که در زمان ارا ه قابلیت اجرا نداشته باشند.
 -3-2-4پیشنهاد ،صرفاً جنبه انتقاد یا شکایت داشته باشد و راو حز ارا ه نگردیدو باشد.
 -4-2-4هنگامي که پیشنهاد صرفا جنبه تذکر و یادآوری اجرای روال های موجود باشد.
 -5-2-4درخواست های شخصي یا کاال و ملزومات اداری
 -6-2-4درخواست های سخت افزاری و نرم افزاری که تنها برای پیشنهاد دهندو کابرد داشته باشد.
 -7-2-4پیشنهاد های غیر معقول و یا پیشنهادهایي که ارا ه آن به قصد استهزای یك فعالیت و یا واحدی خاص باشد.
 -8-2-4پیشنهادهایي که مغایر با شرح ماموریت سازمان و خارج از حدود اختیارات شرکت باشد.
 -9-2-4طرح وظایف جاری در قالب پیشنهاد به عنوان یك فعالیت جدید
 -11-2-4پیشنهادهایي که صرفاً برای افزایش سبد جبران خدمات و مزایای شرکتي بودو ،ماهیتاً هزینه زا بودو و بهبودی
حاصز نمي شود.
نکته :پیشنهاد دهندو و بررسي کنندو مي توانند با پرسش زیر وظیفه را از پیشنهاد تمیز دهند " :آیا انجام
اقدامات مندرج در پیشنهاد توسط مقام باالتر تعیین شدو و عدم انجام آن فرد را مورد سئوال قرار مي دهد؟"
اگر پاسخ سئوال مثبت باشد ،پیشنهاد ارا ه شدو ،جزء وظایف مي باشد و در قالب پیشنهاد قابز قبول نیست.
تبصرو :بهبود وظایف جاری یا هر تغییری در مورد فعالیت ها و یا استانداردهای انجام آنها که منجر به بهبود
گردد ،مي تواند به عنوان پیشنهاد محسوب شود.
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پیشنهاد دهندو :پیشنهادها توسط کلیه ی ذینفعان شرکت اعم از کارکنان ،پیمانکاران ،مشتریان ،کارکنان پیمانکار،
سهامداران ،مراجعین و ...به صورت فردی یا گروهي قابز ارایه ميباشد.
 -1-3-4پیشنهاد درون سازماني :آن دسته از پیشنهاد دهندگان که از مجموعه کارکنان سازمان مي باشند.
 -2-3-4پیشنهاد برون سازماني :آن دسته از پیشنهاد دهندگان که از مجموعه کارکنان سازمان نمي باشند ،مانند مشتریان،
پیمانکاران ،ارباب رجوع ،تامین کنندگان .این افراد جهت ارا ه پیشنهاد مي توانند از طریق وب سایت شرکت یا
صندوق نظام پیشنهادها مخصوص پیشنهاد های برون سازماني ،اقدام نمایند.
پیشنهاد کمي :پیشنهادی که دارای صرفه مالي قابز محاسبه مي باشد .مبنای محاسبه صرفه اقتصادی این پیشنهاد معادل
مبلغ صرفه جویي یا درآمد حاصز از سال اول اجراء آن پیشنهاد مي باشد.
پیشنهاد کیفي :آن دسته از پیشنهاداتي که دارای صرفه مالي قابز محاسبه نمي باشند.
پیشنهاد ویژو :چنانچه یك پیشنهاد بیش از  511.111.111ریال صرفه جویي برای شرکت داشته باشد به عنوان پیشنهاد
ویژو محسوب شدو و عالوو بر پاداش عادی ،پاداش ویژو ای نیز به تصویب مدیر عامز به آن تعلق خواهد گرفت.
نکته :مبلغ مذکور( 511.111.111ریال) با توجه به مبلغ صرفه جویي حاصز از سال اول اجرای آن پیشنهاد ،مي باشد.
پیشنهاد فردی :به پیشنهادی که تنها توسط یك نفر ارایه شدو باشد ،پیشنهاد فردی گویند.
پیشنهاد گروهي :چنانچه دو نفر یا بیشتر در ارایهی یك پیشنهاد مشارکت داشته باشند ،پیشنهاد را گروهي ميگویند.
تکنیك فراخوان پیشنهاد :شیووای است که با اعالم مسایز و موضوعات شرکت بهصورت عمومي از طریق نظام
پیشنهادها خواهان ارایهی راوحز توسط کارکنان و سایر ذینفعان ميگردند.
کمیتهی عالي نظام پیشنهادها :هیات عالي نظام پیشنهادها متشکز از مدیر عامز و معاونین شرکت مي باشد.
نکته :ر یس کمیته نظام پیشنهادها ،با حق رای به عنوان دبیر هیات عالي نظام پیشنهادها در جلسه حضور خواهد داشت.
کمیته نظام پیشنهادها :این کمیته متشکز از  5عضو است که اعضای آن ،از میان کارکنان شاغز در شرکت ،توسط ر یس
کمیته (معاون راهبردی و توسعه منابع) پیشنهاد و با تایید مدیر عامز منصوب مي گردند.
نکته :1دبیر کمیته نظام پیشنهادها توسط ر یس کمیته تعیین شدو و در صورتي که عضواصلي کمیته باشد ،حق رای
خواهد داشت.
نکته :2کمیته نظام پیشنهادها برای انجام محاسبات صرفه ریالي پیشنهادهای کمي دریافتي ،کارشناس یا کارشناسان
بررسي اقتصادی را انتخاب مي نماید.
کار گروو تخصصي :تیم هایي که به صورت تخصصي به بررسي پیشنهاد مي پردازند .در شرکت پاالیش نفت جي دو
کارگروو تعریف مي شود:
 -1-12-4کار گروو فني :این کار گروو مسئولیت بررسي پیشنهادهای فني را به عهدو دارد و اعضای آن توسط کمیته
نظام پیشنهادها تعیین مي شود.
 -2-12-4کار گروو سیستمي :این کار گروو مسئولیت بررسي پیشنهادات غیر فني را به عهدو دارد و اعضای آن توسط
کمیته نظام پیشنهادها تعیین مي شود.
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نکته :1هر کارگروو دارای یك دبیر مي باشد که عضو گروو بودو و توسط کمیته نظام پیشنهادها مشخص
مي گردد .دبیر ،مسئولیت هماهنگي کارگروو با دبیر کمیته نظام پیشنهاد ها را بر عهدو دارد.
نکته :2تعداد اعضای کارگروو ها فرد وحداقز  5نفر و سقف آن نیز توسط کمیته نظام پیشنهادها تعیین
مي گردد.
نکته :3در کارگروو فني مي بایست از معاونت های مهندسي و عملیات هر کدام حداقز یك نفر به عنوان
عضو کارگروو حضور داشته باشد.
 -3-12-4شرایط احراز عضویت در کار گروو تخصصي شامز موارد زیر است:
الف :مدرک تحصیلي :کارشناسي ارشد با حداقز 3سال سابقه ،کارشناسي با حداقز  5سال سابقه ،فوق دیپلم
با حداقز  11سال سابقه و دیپلم با حداقز  15سال سابقه کاری
ب :آموزش ها :گذارندن دورو های آموزشي آشنایي با نظام پیشنهادها /روش اجرایي و نرم افزار

مسوولیتها و وظايف:
هیات عالي:
 -1-1-5هیات عالي وظیفه تصویب سیاست گذاریهای کالن نظام پیشنهادها و تعیین بودجه ساالنه را بر عهدو دارد.
 -2-1-5بررسي و اعالم نظر در مورد پیشنهادهای ویژو
 -3-1-5رفع اختالف نظر بین اعضای کمیته نظام پیشنهادها
 -4-1-5نظارت بر عملکرد کمیته نظام پیشنهادها
 -5-1-5مسوولیت نظارت بر اجرای مناسب و اثربخش نظام پیشنهادها با کمیتهی عالي نظام پیشنهادها ميباشد.
 -6-1-5بررسي ،بازنگری و تصویب محتوای جداول ارزیابي ،اعداد ریالي ذکر شدو در جداول و بودجه پاداش ساالنه

کمیته نظام پیشنهادها:
 -1-2-5نظارت بر عملکرد کارگروو های تخصصي
 -2-2-5نظارت و پیگیری جهت اجرای به موقع پیشنهادهای پذیرفته شدو در واحدهای مربوطه.
 -3-2-5برگزاری همایش و جشن های الزم جهت قدرداني از پیشنهاد دهندگان برتر و ارتقای س ح آگاهي ذینفعان با همکاری
واحدها و یا سازمانهای مرتبط.
 -4-2-5رسیدگي به اعتراض پیشنهاد دهندگان در خصوص نتیجه کارشناسي پیشنهادها.
 -5-2-5تعیین پاداش اولیه به پیشنهاد دهندگان ،حق الزحمه کارشناس و همکاران اجرایي
 -6-2-5نظارت بر اهداء پاداش و جوایز مصوب.
 -7-2-5ارزیابي و انتخاب بهترین پیشنهاد در هر سال
 -8-2-5تایید میزان صرفه جویي های اقتصادی و منافع حاصز از پیشنهادهای همکاران
 -9-2-5تشکیز کمیته های تخصصي نظام پیشنهادات و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها و نظارت بر عملکرد آنها.
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ر یس کمیته نظام پیشنهادها:
 -1-3-5پاسخگویي در برابر مدیریت شرکت در ارتباط با فعالیتهای کمیته.
 -2-3-5فراهم آوری منابع و امکانات مورد نیاز نظام پیشنهادها و کمیته.
 -3-3-5حمایت از مصوبات کمیته جهت اجرایي شدن.
 -4-3-5تایید نهایي پرداخت پاداش های کمتر از  5.111.111ریال.

دبیر کمیته نظام پیشنهادها:
 -1-4-5دریافت پیشنهاد از ذینفعان (کارکنان ،پیمانکاران و )...
 -2-4-5ارسال پیشنهادهای مصوب جهت اجرا به قسمت های ذیربط و پیگیری آن
 -3-4-5برنامه ریزی و برگزاری جلسه های کمیته
 -4-4-5اعالم فراخوانهای عمومي پیشنهاد در س ح شرکت
 -5-4-5بررسي اعتراضات پیشنهاد دهندگان و طرح آن در کمیته نظام پیشنهادها در صورت لزوم
 -6-4-5اعالم نتایج بررسي پیشنهادها به پیشنهاد دهندگان
 -7-4-5راهنمایي پیشنهاد دهندگان در جهت رفع اشکال و تکمیز فرم پیشنهادها
 -8-4-5تهیه لیست پرداخت پاداش ها و حق الزحمه ها و پیگیری آنها
 -9-4-5تهیه صورتجلسه کمیته و ارسال به اعضا کمیته جهت رویت
 -11-4-5تعیین پیشنهادهای برتر در س ح سازمان(با امتیاز هایي که توسط کمیته تعیین مي گردد).
 -11-4-5اطالع رساني به موقع و موثر  ،برنامه ریزی آموزشي  ،تبلیغاتي و انگیزشي به منظور ایجاد فرهنگ مشارکت
 -12-4-5تهیه گزارشات عملکرد نظام پیشنهادات و کمیته پیشنهادات به صورت ادواری و مستمر.
 -13-4-5عارضهیابي و ارا ه پیشنهاد بهبود نظام پیشنهادها
 -14-4-5پیگیری ارزیابي اثربخشي پیشنهادهای اجرا شدو از کارگروو های تخصصي

کارگروو های تخصصي:
 -1-5-5بررسي ،امتیاز دهي و رد /قبول پیشنهادهای دریافتي با ذکر دالیز و مشخص نمودن واحد مجری و زمان اجرای
پیشنهادهای پذیرفته شدو
 -2-5-5شرکت در جلسات تعیین شدو توسط دبیر کارگروو تخصصي
 -3-5-5ارزیابي اثربخشي پیشنهادهای اجرا شدو.
تبصرو :اگر یکي از اعضای کار گروو ،پیشنهادی ارا ه دهد در رای گیری امتیاز پیشنهاد خود نمي تواند شرکت نماید.

دبیر کارگروو تخصصي:
 -1-6-5بررسي پیشنهاد از لحاظ ارتباط با کارگروو و تکراری نبودن آن.
 -2-6-5تشکیز جلسات کارگروو در صورت اختالف نظر در نتایج کارشناسي م ابق بند 2-9-6
 -3-6-5جمع بندی و تایید نهایي امتیاز ها و ارسال به دبیر کمیته نظام پیشنهادها
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شرح روش اجرا
الف :دريافت و بررسي پیشنهاد:
پیشنهادهای درون سازمان  :کارکنان مي توانند پیشنهادهای خود را از طریق نرم افزار نظام پیشنهادها به دبیر کمیته نظام
پیشنهادها ارسال نمایند .
نکته :کارکناني که دسترسي مستقیم به سیستم کامپیوتر ندارند مي توانند پیشنهاد خود را از طریق تکمیز فرم پیشنهادها و
ارا ه آن به نمایندو واحد ارسال نمایند .ورود اطال عات مربوط به پیشنهاد ارا ه شدو توسط نمایندو واحد صورت پذیرفته و
 smsیا ایمیز رسید آن از طریق نرم افزار برای پیشنهاد دهندو ارسال مي گردد.
پیشنهاد های برون سازمان :سایر ذی نفعان مي توانند پیشنهادهای خود را به دو طریق ذیز اعالم نمایند:
 -1-2-6ورود به وب سایت شرکت :ارا ه کنندو پیشنهاد مي تواند ،با مراجعه به وب سایت شرکت و ورود به صفحه
نظام پیشنهادها ضمن ثبت نام ،نسبت به ارا ه پیشنهاد اقدام نماید .جهت ایجاد قابلیت ردیابي و پیگیری مراحز
بررسي پیشنهاد از طریق سیستم نام کاربری و کلمه عبور در اختیار پیشنهاد دهندو قرار مي گیرد.
 -2-2-6در صورتي پیشنهاد دهندو بیروني امکان مراجعه به وب سایت نداشته باشد ،مي تواند پیشنهاد خود را از طریق
صندوق نظام پیشنهادهای نصب شدو در محز سازمان ،با ذکر مشخصات کامز ارا ه نماید.
دبیر کمیته نظام پیشنهادها پس از دریافت پیشنهاد ،در صورت تایید دارا بودن شرایط پیشنهاد م ابق بند( ،)2-4از تکراری
نبودن آن اطمینان حاصز مي نماید.
نکته :مشخصات پیشنهاد دهندو /دهندگان تا پس از تعیین تکلیف پیشنهاد به صورت محرمانه خواهد بود .و دبیرخانه
بایستي این اطالعات را کامال محرمانه حفظ نماید.
در صورتي که پیشنهاد دریافت شدو م ابق تعریف ،ماهیت پیشنهاد را نداشته باشد ،توسط دبیر کمیته نظام پیشنهادها از
طریق نرم افزار به پیشنهاد دهندو عودت دادو خواهد شد.
تبصرو :در صورتي که پیشنهاد دهندو نسبت به رد پیشنهاد خود اعتراض داشته باشد ،مي تواند دالیز و شواهد خود را
جهت بررسي مجدد از طریق سیستم به دبیر کمیته نظام پیشنهادها ،ارسال نماید .دبیر کمیته مي بایست در صورت عدم
پذیرش دالیز رد پیشنهاد ،توسط پیشنهاد دهندو ،پیشنهاد م رح شدو را در کمیته نظام پیشنهادها م رح نمودو و نتایج
بررسي کمیته را به عنوان نتیجه ق عي ،جاری نماید.
در صورتي که پیشنهاد صرفه مالي قابز محاسبه داشته باشد (پیشنهادهای کمي) ولي پیشنهاد دهندو اقدام به محاسبه و
تعیین میزان صرفه ننمودو باشد ،پیشنهاد توسط دبیرخانه جهت اصالح به پیشنهاد دهندو عودت دادو مي شود.
دبیر نظام پیشنهادها پس از تایید ماهیت پیشنهاد دریافت شدو ،آنرا به دبیر کارگروو تخصصي مرتبط ارجاع مي نماید.
تبصرو :در صورتي که پیشنهاد دارای صرفه مالي باشد ،مي بایست توسط دبیر نظام پیشنهادها به کارشناس بررسي
اقتصادی جهت صحه گذاری محاسبات ریالي پیشنهاد دهندو ارجاع دادو شود و پس از دریافت نظر کارشناس آنرا برای
دبیر کارگروو تخصصي مربوطه ارسال نماید.
نکته :1محاسبه برآورد هزینه اجرای پیشنهاد نیز توسط کارشناس بررسي اقتصادی با هماهنگي واحد مرتبط صورت
مي پذیرد و در صورتیکه هزینه اجرای پیشنهاد بیش از  51.111.111ریال باشد ،پس از دریافت نظر کارگروو تخصصي در
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مورد اجرای آن ،نیاز به تصویب پیشنهاد ،توسط کمیته نظام پیشنهادها مي باشد .در صورتیکه هزینه اجرا بیش از
 311.111.111ریال باشد ،تصمیم گیری در خصوص اجرای آن بر عهدو هیات عالي نظام پیشنهادها است.
نکته :2در صورتي که محاسبات پیشنهاد دهندو اشتباو باشد ،کارشناس بررسي اقتصادی ،پس از اصالح ،مبلغ صرفه جویي
صحیح را اعالم مي نماید و مبنای امتیازدهي محاسبات کارشناسي مي باشد .مبلغ صرفه ریالي با توجه به میزان صرفه
جویي حاصز از سال اول اجرا در نظر گرفته مي شود.
دبیر کارگروو تخصصي پس از دریافت پیشنهاد نسبت به بررسي آن از لحاظ ارتباط با کارگروو و تکراری نبودن آن اقدام
نمودو و جهت دریافت نظر کارشناسي به اعضای کارگروو تخصصي ارجاع مي نماید.
هر یك از اعضاء مي بایست نسبت به بررسي پیشنهاد م ابق روال ذیز در مدت تعیین شدو اقدام نمایند:
 -1-8-6هر یك از اعضا پس از دریافت پیشنهاد مي بایست به صورت انفرادی نسبت به رد یا قبول پیشنهاد ،امتیازدهي
بر مبنای عوامز ارزیابي  ،تعیین مجری اجرای پیشنهاد و زمان الزم جهت اجرای آن اقدام نمودو و نتیجه را در نرم
افزار نظام پیشنهادها(فرم ارزیابي پیشنهاد) ثبت نماید.
نکته :در خصوص زمان الزم جهت اجرای پیشنهاد ،دبیر کارگروو تخصصي پس از دریافت نظرات کارشناسي
مي بایست با هماهنگي با مجری تعیین شدو نسبت به تعیین مدت زمان الزم نهایي اقدام نماید و آنرا در نرم افزار
ثبت نماید.
در موارد زیر دبیر کارگروو تخصصي مي بایست نسبت به برگزاری جلسه حضوری اقدام نماید:
 -1-9-6اختالف نظر در مورد رد یا قبول پیشنهاد توسط اعضای کارگروو تخصصي
 -2-9-6اختالف امتیاز بیش از  %25بین نتایج ارزیابي کارگروو تخصصي
 -3-9-6واحد یا واحدهای مجری معرفي شدو توسط کارگروو تخصصي با هم متمایز باشد.
پس از تشکیز جلسه کار گروو تخصصي ،در صورتي که پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد ،اعضاء کارگروو در خصوص امتیاز
ارزیابي اجماع نمودو و واحد با واحدهای مجری و زمان اجرا نیز تصویب و صورتجلسه آن در سیستم ثبت مي گردد.
تبصرو :در صورتي که اعضاء کارگروو تخصصي نتوانند در مورد رد یا قبول پیشنهاد به توافق برسند مرجع رسیدگي و
تصمیم گیری کمیته نظام پیشنهادها مي باشد.
در صورت رد پیشنهاد در کارگروو تخصصي ،دبیر کارگروو تخصصي ،نسبت به تکمیز فرم بررسي پیشنهاد و ثبت دالیز
رد پیشنهاد اقدام مي نماید.
نتایج ارزیابي صورت گرفته و جمع بندی های انجام شدو توسط دبیر کارگروو تخصصي ،به دبیر کمیته نظام پیشنهادها
ارجاع مي گردد.
نکته :1امتیاز ارزیابي ماحصز میانگین امتیاز اخذ شدو از هریك از اعضای گروو مي باشد.
نکته :2چنانچه پیشنهاد به صورت گروهي م رح شدو باشد امتیاز پیشنهاد م ابق با درصد مشارکت پیشنهاد دهندگان
(م ابق فرم ارا ه پیشنهاد) بین آنها تقسیم مي شود.
دبیر کمیته نظام پیشنهادها نسبت به اخذ مصوبه اجرایي پیشنهاد تایید شدو از ر یس کمیته نظام پیشنهادها اقدام نمودو و
آنرا به واحد مجری و پیشنهاد دهندو ارجاع مي نماید.
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نکته :در صورتي که پیشنهاد دهندو /دهندگان نسبت به رد پیشنهاد اعتراض داشته باشند ميتوانند با تکمیز و اصالح
پیشنهاد خود ،درخواست ارزیابي مجدد پیشنهاد را به دبیر کمیته نظام پیشنهادها ارسال نمایند .در چنین مواردی کارگروو
تخصصي مي تواند از پیشنهاد دهندو دعوت نماید تا از پیشنهاد خود در جلسه حضوری دفاع کند.
چنانچه پیشنهادی بدلیز محدودیتهای اجرایي غیر قابز قبول اعالم گردد ،پس از رفع محدودیتها ميتواندد مجددداً توسدط
پیشنهاددهندو قبلي یا جدید ارایه شود .این پیشنهادها تکراری محسوب نشدو و ميبایست مورد بررسي قرار گیرد.
عوامز پیشنهاد
ابتکددار و نددو آوری(در محدددودو
شرکت و خارج آن)
ارتباط با شغز پیشنهاد دهندو

دامنه شمول

برای اولین بار ارايه

بهینه سازی طرحهای

مشابه سازی بوده

شده (نوآوری)

مشابه ميباشد (ابتکار)

(كپي كاری)

ارتباط مستقیم دارد

ارتباط غیر مستقیم

بي ارتباط

---

كل شركت

معاونت ها  /مديريت ها

واحد

---

پیش بیندي میدزان تداثیر (بدرای
پیشدنهادهای دارای صدرفه مددالي

با تاثیر و اهمیت زياد

با تاثیر و اهمیت متوسط

با تاثیر و اهمیت كم

غیر قابز محاسبه )

---

---

---

---

--

---

---

با تاثیر و اهمیت خلي
كم

---

---

پددیش بینددي میددزان تدداثیر (بددرای

م ابق جدول ارزیابي ریالي

پیشددنهادهای دارای صددرفه مددالي
قابز محاسبه)
بهبود و افزایش رضایت ذی
نفعان
جامعیت و تکمیز بودن پیشنهاد
ارتباط موضوع پیشنهاد با مشکز
اعالم شدو (فراخوان)
گروهي بودن پیشنهاد

عالي

بیش از حد انتظار

در حد انتظار

بدون اثر

كامل ،عملي و قابل

نیاز به اصالح و

نیاز به تکمیل اساسي

فقط به موضوع اشاره و

عدم جامعیت و

اجرا

تکمیل جزئي دارد

دارد

راهحلي ارايه نگرديده است

تکمیل نبودن پیشنهاد

موضوعات اعالم

بي ارتباط با

---

---

---

شده سازمان

موضوعات اعالم شده

گروهي (به ازای هر
فرد )

فردی

---

---

---

-----

---

