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 قدمه:م -1

هاي نظام پيشنهادها در شركت ارزيابي و انتخاب برترين تبيين شيوهاين دستورالعمل به منظور 

هاي نظام پيشنهادها ارزيابي ساالنه و انتخاب برترين شركت توانير تهيه شده وشركتهاي زيرمجموعه 

هاي ي شركتهانامزدهاي برترين ارزيابيبراي  انجام خواهد شد.بر اساس اين دستورالعمل 

تاييد نامه  به همراهمطابق بخش مستندات هر معيار  موردنياز الزم است مستندات زيرمجموعه

منظور موردنياز  توضيحات مستندات وامتياز هر شاخص بر اساس شود.  ارائهشركت هر مديرعامل 

  خواهد شد.

  محدوده اجرا: -2

هاي اين در همه بخش اجراي اين دستورالعمل، شركتهاي زيرمجموعه شركت توانير است.محدوده 

مياني، ارشد) و كاركنان شركت (شامل (شامل پايه، دستورالعمل منظور از كاركنان، مجموعه مديران

رسمي، حكمي، پيماني، قرارداد انجام كار مشخص/قرارداد مدت معين) است و كاركنان حجمي را شامل 

  شود.نمي
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 ها: شيوه ارزيابي برترين -3

 ،شركت برتر شركتهاي زيرمجموعه و در محورهايسطح در  ساالنه، ي نظام پيشنهادهاهابرترين

ها رترينبهاي انتخاب شاخص .شوندتعيين مي مديرحامي برتر و نهاددهنده، دبيرپيشنهاد، پيشرشد برتر، 

ير زها در سطح شركتهاي زيرمجموعه به شرح ارزيابي برترينروال در هر يك از سطوح متفاوت است. 

 است:

بررسي اوليه را بر اساس اين  ،شركتهاي زيرمجموعههر يك از دبيرخانه نظام پيشنهادهاي 

اي رسمي از طي نامه ،دستورالعمل و مدارك موجود خود انجام داده و پس از تهيه مستندات موردنياز

ها و مستندات را براي دبيرخانه نظام پيشنهادهاي نديداهاي برترين، كامتبوع سوي مديرعامل شركت

 ،كند. دبيرخانه نظام پيشنهادهاي شركت توانيروري) ارسال مي(دفتر توسعه مديريت و بهره شركت توانير

ناميده  داوران(ازين پس به اختصار  1تخصصي شركت توانير هايبا همكاري كارگروهمستندات را 

اجرايي نظام پيشنهادهاي  كارگروهها در هر حوزه با تصويب و در نهايت برترين كرده بررسي شوند)مي

بنا به تشخيص كارگروه اجرايي، براي انتخاب و معرفي نهايي شركت  شوند.مي معرفيشركت توانير 

  كانديداي برتر بازديد ميداني خواهند داشت. 3برتر، حداقل 
  

  ها:هاي ارزيابي برترينحوزه-4

نهادها و ددهندگان، دبيران نظام پيشپيشنهادها، پيشنهاهاي زيرمجموعه، شركتها از ميان برترين

  .ستندعامل همديران حامي برتر در شركتهاي زيرمجموعه در سطح مديران  شوند.مديران حامي تعيين مي

 ها: پاداش برترين-5

دهنده، (پيشنهاد، پيشنهاد تفكيك حوزهبه هاي شركت توانير و شركتهاي زيرمجموعه پاداش برترين

 شود.اجرايي نظام پيشنهادهاي توانير تعيين مي كارگروهتوسط  ساالنه...) 

   

                                                             

 كه تشكيل شدهدبير و اعضاي منتخب  متشكل از مدير واحد به عنوان رييس كارگروه، نظام پيشنهادهادر هر يك از واحدهاي شركت توانير، كارگروه  ١

  سازان(كارشناسان) موثر آن واحد هستند.گيران(روسا) و تصميمتصميم اغلب اعضا
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 :ارزيابي پيشنهاد برتر-6

  :شود الزم است شرايط زير را دارا باشدكه كانديداي پيشنهاد برتر مي يپيشنهاد

(الزم به ارائه  باشد و از اجراي آن بيش از دو سال نگذشته باشد اجرا شدهپيشنهاد پذيرفته و  - - - - 

 .مدرك)

(الزم   ، پيشنهاد را تصويب كرده باشدگيرنده در نظام پيشنهادهاي شركتتصميم مرجعترين باال - - - - 

  .به ارائه مدرك)

گيرنده در نظام پيشنهادهاي تصميم مرجعنسبت منفعت به هزينه پيشنهاد به تشخيص باالترين  - - - - 

 .(الزم به ارائه مدرك)زياد باشد شركت

 ميزان تاثيرگذاري پيشنهاد زياد باشد. - - - - 

 نشده باشد.معرفي كانديدا به عنوان  دوره قبل ارزيابي،پيشنهاد در  - - - - 

 تواند كمي يا كيفي، فني يا غير فني باشد.پيشنهاد مي - - - - 

  :كيفي امتياز پيشنهادشيوه تعيين  -1-6

  شود:ميتعيين  زير و فرمول معيارهابر اساس كيفي پيشنهادهاي امتياز 

  ميزان تاثيرگذاري پيشنهاد (معيار پايه) - - - - 

  (ضريب) نوآوري - - - - 

 (ضريب) گستره - - - - 

  امتياز پايه پيشنهاد= امتياز پيشنهاد كيفي× ضرب ضرايب حاصل

شود. پيشنهاد با نظر داوران و در مقايسه با ساير پيشنهادها تعيين مي :ميزان تاثيرگذاري پيشنهاد-6-1-1

ر، الزم است يگشوند كه تاثيرگذاري زيادي داشته باشند. به عبارت دبرتر از ميان پيشنهادهايي انتخاب مي

كاهش ، افزايش رضايت ذينفعانها(عملكرد)، هايي نظير بهبود فرآيندها و دستورالعملپيشنهاد در حوزه
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ارتقا بهداشت و سالمت ت، افزايش ايمني و حفاظت بيشتر از محيط زيس ،جوييو افزايش صرفه هزينه

   رساني و .... تاثير زيادي داشته باشد.كاركنان، بهبود شرايط محيط كار، بهبود اطالع

 كيفي متياز پايه پيشنهادهايا -جدول الف

 امتياز

 حداكثر حداقل 

 200 50 ميزان تاثيرگذاري پيشنهاد

شود كه تقريب به ذهن اختصاص داده مي به پيشنهاد كيفي Xامتياز  راهنمايي براي سهولت امتيازدهي:

  جويي ايجاد كرده باشد. ميليون تومان سود/ صرفه X حدودا معادل

  مستندات مورد نياز: 

   ،صورتجلسه كميته نظام پيشنهادهاي شركت در مورد تصويب پيشنهاد −

   ،دهنده پايان يافتن استقرار پيشنهاد حداكثر در دو سال گذشته باشدسندي كه نشان −

  يل، توضيحات و مداركي كه نشاندهنده تاثير پيشنهاد باشند و بتوان بر اساس آن داوري كرد.دال −

ضرب ضرايبي هستند كه مقدار آنها بيش از يك بوده و حاصل :ضرايب امتياز پيشنهادهاي كيفي -6-1-2

گستره به شرح آوري و شود و شامل دو ضريب نوموجب افزايش امتياز پيشنهاد مي آنها در امتياز پايه،

  زير هستند:

  فيامتياز پيشنهادهاي كيضرايب -جدول ب
  امتياز

 حداكثر حداقل

  2 1 نوآوري

 2 1 گستره

نياز به تعيين اين ضريب شود. : ضريب نوآوري با توجه به جدول زير تعيين مينوآوري -6-1-2-1

  شود.مي مشخص داورانمستندات ندارد و بر اساس نظر 

 مقدار نوآوريميزان  رديف

1 

ت و وزاردر توانير و شركتهاي زيرمجموعه اي كه قبال در شركت اجرا نشده است و ايده ساده

 نيرو نيز كمتر اجرا شده است.

1 
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2 

شده و وزارت نيرو به آن توجه نتوانير و شركتهاي زيرمجموعه  ايده خيلي خوب كه تاكنون در 

 است يا اجرا نشده است. 

1,5 

 2 عالي كه تا به حال كمتر شنيده شده و در كشور كمتر اجرا شده است.ايده خيلي  3

  شود:مي تعيينبر اساس جدول زير  آن: دامنه شمول پيشنهاد است. مقدار گستره-6-1-2-2

 ضريب پيشنهاد گستره رديف

1 

 تعداد محدودي از كاركنانيا چند محل محدود از شركت 

1 

  هستندذينفعان فقط مراجعين به شركت 

2 

 اي يا توزيع نيروي برق)هم تراز(شركتهاي برق منطقهشركتهاي 

 ذينفعان فقط كاركنان هستند 1,5

  شركت توانير و شركتهاي زيرمجموعهبخشي از كاركنان 

 شركتهاي زيرمجموعههمه شركت توانير و  3

  شركتهاي زيرمجموعههمه كاركنان شركت توانير و    2

  شركت توانير و شركتهاي زيرمجموعههمه ذينفعان   

  دهنده گستره اجراي پيشنهاد باشد.: مدارك و توضيحاتي كه نشانمورد نياز مستندات

  :شيوه تعيين امتياز پيشنهاد كمي -2-6

ساله قابل كسب در يك دوره يكها و منافع مالي جوييصرفهپيشنهادهاي كمي باتوجه به  امتياز

ر و فرمول زياساس جدول  و برجويي پيشنهادهاي كمي محاسبه شده صرفهكه از دستورالعمل محاسبه 

  شود:تعيين مي

  امتياز پايه ميزان سود و صرفه جويي در دوره يك ساله  رديف

  0  ميليون تومان 50كمتر از   1

  يك امتياز اضافه هر يك ميليون تومان و باالتر  ميليون 50  2
  

  = امتياز پيشنهاد كمي امتياز پايه پيشنهاد×  2ضريب نوآوري

  : مورد نياز مستندات

                                                             

  شود.اين دستورالعمل تعيين مي 1-2-1-5ضريب نوآوري مطابق بند  ٢
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بر اساس دستورالعمل محاسبه  اجراي پيشنهادساله مدارك و محاسبات سود و صرفه در دوره يك - - - - 

 جويي پيشنهادهاي كمي شركت توانيرصرفه
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 دهنده برتر: ارزيابي پيشنهاد-7

زير باالترين امتياز را در مقايسه اي است كه بر اساس معيارهاي پيشنهاددهنده برتر، پيشنهاددهنده

 ها در حوزه ارزيابي كسب كند. با ساير پيشنهاددهنده

  مصوب يشنهادهايپ نرخ •

 پيشنهادهاي ارائه شده نرخ •

اي امتياز هر يك از نامزدهاي پيشنهاددهنده برتر بر اساس فرمول زير محاسبه شده و پيشنهاددهنده

  عنوان پيشنهاددهنده برتر انتخاب خواهد شد.كه باالترين امتياز را كسب كند به 

  C+  3×B + 1×A = امتياز پيشنهادهنده

                                    ٤     
A: ؛ نسبت پيشنهادهاي ارائه شده 

B : ؛ نسبت پيشنهادهاي مصوب پيشنهاددهنده  

C : قابل تعميم و توسعه پيشنهاددهنده كه به تاييد توانير رسيده باشد پيشنهادهايتعداد.   

 شود:امتياز اين معيار بر اساس فرمول زير محاسبه مي :)A(نسبت پيشنهادهاي ارائه شده -7-1

   = نسبت پيشنهادهاي ارائه شده

  تعداد پيشنهادهايي كه پيشنهاددهنده در دوره ارزيابي ارائه داده 

   هاي نامزد انتخاب برترين پيشنهاددهنده در دوره ارزيابيپيشنهادهاي ارائه شده در ميان پيشنهاددهندهبيشترين تعداد 

 

  شود:متياز اين معيار بر اساس فرمول زير محاسبه ميا :)B(نسبت پيشنهادهاي مصوب-7-2

    = پيشنهادهاي مصوب نسبت

  در دوره ارزيابي از ميان پيشنهادهاي ارائه شده وي تعداد پيشنهادهاي مصوب پيشنهاددهنده 

  تعداد پيشنهادهاي ارائه شده پيشنهاددهنده در دوره ارزيابي   ×پيشنهادهاي شركت متبوع پيشنهاددهنده  بررسيضريب 
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  : 2-7و  1-7ارزيابي بندهاي  مورد نياز مستندات

در سال مورد ارزيابي  كه  پيشنهاددهندهتعداد و عناوين كامل پيشنهادهاي ارائه شده و مصوب  - - - - 

گزارشي از سامانه نظام  ترجيحاالزم است هم تاريخ ارائه و هم تاريخ تصويب مشخص باشد(

نظام پيشنهادهاي شركت  مرجعپيشنهادها و يا گزارشي دستي باشد كه به امضاي رييس باالترين 

 رسيده باشد)؛ 

شود و الزم است بصورت رسمي اعالم محاسبه مياز رابطه زير كه پيشنهادهاي شركت ضريب  - - - - 

  شود.

     = ضريب بررسي پيشنهادهاي شركت 

  در دوره ارزيابي از ميان پيشنهادهاي ارائه شده  بررسي شدهتعداد پيشنهادهاي 

  تعداد پيشنهادهاي ارائه شده در دوره ارزيابي 
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 برتر:شركت ارزيابي  -8

شركت برتر د. نشومي ارزيابي امتياز) 100(و نتايج امتياز) 100(در دو محور توانمندساز هاشركت

امتياز هر شاخص  %50محور توانمندسازها و نتايج و در محور نتايج حداقل  %75حداقل ست كه شركتي

در دوره ارزيابي تراز امتيازي باالتر از ساير شركتهاي هم ،دو محورامتيازات را كسب كرده و در مجموع 

  كسب كرده باشد. 

 الهام ازو با  و وجود احتمال اندك براي ارزيابي ميداني 95به مهلت محدود ارزيابي سال  با توجه

هايي انتخاب شود كه امكان ارزيابي غيرحضوري مدل ملي ارزيابي نظام پيشنهادها، سعي شده تا شاخص

 95اطالعات سال  و در بخش نتايج 96ماهه اول  6در بخش توانمندساز، مستندات تا پايان فراهم باشد. 

  شود.پذيرفته مي

هاي كارگروه اجرايي نظام پيشنهادها ممكن است بيش از يك شايان ذكر است با توجه به سياست

بندي اعالم اند به عنوان برتر بر اساس رتبهشركت از ميان شركتهايي كه حداقل امتياز را كسب كرده

  شوند.

  :توانمندساز نظام پيشنهادهاهاي ارزيابي عملكرد شركت در حوزه شاخص-1-8

حوزه توانمندساز نظام پيشنهادها بر اساس شاخصها و با استفاده از مستندات مندرج در جدول زير 

  شوند:ارزيابي مي

  شاخص رديف
 امتياز  تكميل درصد

  شاخص

امتياز 

نهايي= 

  درصد×امتياز

مستندات مورد 

  نياز
0  25 50  75 100 

1  

حمايت رسمي از 

پيشنهادها و نظام 

بيان اهداف و 

هاي نظام برنامه

پيشنهادها و 

ضرورت مشاركت 

كاركنان و استمرار 

آن در قالب مراسم 

هاي و جشن

ساليانه نظام 

 پيشنهادها

  هيچ

  

ها دستورالعمل

ها نامهو آيين

با امضاي 

 مديرعامل

مشاهده 

شد(مي تواند 

 نباشد) 95در 

  

ها دستورالعمل

ها نامهو آيين

با امضاي 

 مديرعامل

مشاهده شد و  

و ابالغيه 

مربوطه به 

واحدها انجام 

شده(مي تواند 

 نباشد) 95در 

  

ها دستورالعمل

ها نامهو آيين

با امضاي 

 مديرعامل

مشاهده شد و  

و ابالغيه 

مربوطه به 

واحدها انجام 

شده و حداقل 

يك مستند 

مبني بر 

حمايت 

مل در مديرعا

  

ها دستورالعمل

ها با نامهو آيين

امضاي 

 مديرعامل

مشاهده شد و  

و ابالغيه 

مربوطه به 

واحدها انجام 

شده و بيش از 

يك مستند 

مبني بر 

حمايت 

مديرعامل در 

5    

ها و دستورالعمل

ها با نامهآيين

 امضاي مديرعامل

يه مربوطه و ابالغ

عكس، به واحدها؛ 

 خبر، صورتجلسه

(همراه با امضا) كه 

- الزم است نشان

دهنده وقوع در 

 دوره ارزيابي باشد
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گردهم آيي، .. 

 وجود دارد

گردهم آيي، ... 

 وجود دارد

2  

هدفگذاري و اعالم 

رسمي مديريتي 

شاخصهاي كمي 

نظام پيشنهادها  و 

 پايش مرتب آنها 

  هيچ

هدفگذاري  

انجام شده ولي 

اعالم رسمي 

نشده با حداقل 

 بار پايش 1

هدفگذاري   

، انجام شده 

به اعالم رسمي 

 ذينفعان شده

بار  3با حداقل 

 پايش

هدفگذاري   

، انجام شده 

به اعالم رسمي 

 ذينفعان شده

بار  7 با حداقل 

 پايش

هدفگذاري   

، انجام شده 

به اعالم رسمي 

 ذينفعان شده

بار  11با حداقل 

 پايش

5  
  

يانيه و يا ب

مستندات مربوط 

به اعالن اهداف در 

 ؛ سازمان

مستندات مربوط 

 به پايش اهداف

3  

ارائه موضوعات 

فراخوان و بذر 

پيشنهاد بصورت 

توسط مستمر 

مديران ارشد و 

در راستاي مياني 

تحقق و اهداف و 

استراتژيهاي 

 سازمان

  هيچ

فراخوان  2تا  1

در سطح 

 شركت

 5تا  3

فراخوان در 

 سطح شركت

فراخوان  7تا  6

در سطح 

 شركت

فراخوان و  10

بيشتر در سطح 

  شركت

4  
  

ليست فراخوانهاي 

كه  95سال 

مديران براي بيان 

شكالتشان در م

قالب فراخوان ارائه 

نامه ارسال  كردند.

فراخوان به شركت 

يا عكس از سامانه 

بخش فراخوانهاي 

شركت به عنوان 

 مستند الزم است.

4  

الگوسازي رفتاري 

رهبران و مديران 

در حمايت از نظام 

از پيشنهادها 

طريق ارائه 

پيشنهاد توسط 

 مديران

 هيچ

نرخ مشاركت 

حداكثر  مديران

25% 

نرخ مشاركت 

 مديران

 %50 حداكثر

نرخ مشاركت 

 مديران

 %75  حداكثر

نرخ مشاركت 

 مديران

 %100  حداكثر

3  
  

اسامي مديران 

ارشد و مياني و 

ليست ارائه 

پيشنهاد مديران 

 95در سال 

5  

پيوند دادن 

كارنامه مشاركت 

كاركنان با ارزيابي 

كاركنان و عملكرد 

 مديران مياني

  هيچ 

شواهد    

ارتباط كارنامه 

مشاركت با 

ارزيابي 

عملكرد در 

 96سال 

 مشاهده شد

شواهد    

ارتباط كارنامه 

مشاركت با 

ارزيابي 

عملكرد در 

 95سال 

مشاهده شد و 

در معيارهاي 

ارزيابي 

 مشاهده شد

  شواهد 

ارتباط كارنامه 

مشاركت با 

ارزيابي 

عملكرد در 

 95سال 

مشاهده شد و  

ارزيابي براي 

همه كاركنان 

 انجام شده

شواهد    

ارتباط كارنامه 

مشاركت با 

ارزيابي 

عملكرد در 

 95سال 

مشاهده شد و  

ارزيابي براي 

همه كاركنان و 

مديران انجام 

 شده

5  
  

مستندات مربوط 

به ارزيابي عملكرد 

 ،كاركنان و مديران

اعالم اين موضوع 

 به كاركنان

6  

مميزي هاي 

مديريتي از 

عملكرد واحدها 

در نظام 

پيشنهادها بر 

اساس گزارشهاي 

  هيچ

حداقل يك  

گزارش ارزيابي 

واحدها وجود 

 دارد

ارزيابي  

واحدها به 

صورت موردي 

انجام شده و 

در كميته ارائه 

 شودمي 

ارزيابي  

واحدها ماهانه  

در دبيرخانه 

انجام مي شود 

و در كميته 

 ارائه مي شود

ارزيابي  

واحدها ماهانه 

انجام شده و به 

همه مديران و 

كاركنان اطالع 

 شودرساني مي

4  
  

 گزارشهاي

واحدهاي  عملكرد

سازماني در مقاطع 

 زماني مشخص و

اطالع  شواهد
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دوره اي دبيرخانه 

 نظام پيشنهادها

رساني به همه 

 كاركنان 

7  

يابي، عارضه

يادگيري و 

اي بهبودهاي دوره

و مستمر نظام 

 پيشنهادها 

  هيچ  

شواهد مبني   

بر آسيب 

 ياشناسي 

برنامه هاي 

بهبود وجود 

 دارد

شواهد مبني  

بر آسيب 

 و شناسي

برنامه هاي 

بهبود وجود 

 دارد

حداقل يك  

گزارش آسيب 

شناسي 

مشاهده شد يا 

گزارش رسمي 

ديده نشد ولي 

برنامه هاي 

تعريف بهبود 

 شده

حداقل يك  

گزارش آسيب 

شناسي و 

شواهد تعريف 

برنامه هاي 

بهبود مشاهده 

 شد

4  
  

گزارش آسيب 

شناسي و شواهد 

بهبودهاي ناشي از 

 آسيب شناسي

مانند صورتجلسه 

كميته/كارگروه 

اجرايي مبني بر 

تصويب اقدامي به 

منظور افزايش 

 سرانه/...... 

8  
بهينه كاوي از 

برترينهاي نظام 

 پيشنهادها       

  هيچ 

حداقل يك  

بهينه كاوي 

انجام شده 

ولي گزارشي 

تهيه نشده  يا  

ميزبان حداقل 

يك گروه 

بهينه كاو در 

 شركت بوده  

حداقل يك 

گزارش بهينه 

كاوي كه خارج 

از فرمت 

دستورالعمل 

تهيه شده يا  

ميزبان حداقل 

يك گروه 

بهينه كاو در 

 شركت بوده

حداقل يك   

گزارش بهينه 

كاوي  بر 

اساس 

دستورالعمل 

دارد يا  و 

ميزبان حداقل 

يك گروه 

بهينه كاو در 

 شركت بوده

حداقل يك   

گزارش بهينه 

كاوي  بر 

اساس 

دستورالعمل 

دارد و ميزبان 

حداقل يك 

گروه بهينه كاو 

 در شركت بوده

3  
  

گزارش بهينه 

كاوي براساس 

دستورالعمل 

يا  رساني اطالع

 مستندات بازديد

9  

اطمينان از ارائه 

آموزشهاي الزم و 

ي مناسب ابا محتو

نظام پيشنهادها 

(مديريت 

مشاركتي و نقش 

مديران در نظام 

، پيشنهادها

خالقيت و ايده 

يابي، آموزشهاي 

) به  ...، دبيرخانه

مديران و 

 اثربخشي آن

  هيچ 

  %25 حداقل

ذينفعان فقط 

يك دوره 

آموزش ديده 

 اند

  %50  حداقل

ذينفعان در 

 2مجموع تا 

دوره آموزش 

 ديده اند

  %75  حداقل

ذينفعان در 

 3مجموع تا 

آموزش ديده 

اند و شواهد 

اثربخشي ارائه 

 شده

ذينفعان  100% 

 3در مجموع تا 

دوره آموزش 

ديده اند و 

شواهد 

اثربخشي ارائه 

 شده

4  
  

موزشهاي آليست 

ارائه شده براساس 

فرم آموزش در 

دستورالعمل 

 ؛رسانيطالعا

شواهد اثربخش 

بودن آنها مانند 

آمار پيشنهادها 

قبل و بعد از 

؛  آموزش و ..

درصورتيكه دامنه 

ذينفعان يك دوره 

كمتر از تعداد 

 كاركنان باشد،

تعداد كل ذينفعان 

نيز به جدول 

مربوطه در 

دستورالعمل 

رساني اطالع

 ضافه شود.ا
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10  

وجود تنوع 

ابزارهاي 

  فرهنگسازي:

تابلوهاي نظام 

،  پيشنهادها

اطالع رساني 

الكترونيكي( 

سايت،اينترانت و 

نشريه كاغذي ، ...)

، يا الكترونيكي

 پوستر يا بنر

  هيچ 

يك نوع ابزار 

با كاربرد 

  محدود

حداقل دو  

نوع ابزار با 

 كاربرد محدود

نوع  3حداقل  

ابزار با كاربرد 

 گسترده

نوع  5حداقل 

ابزار با كاربرد 

 گسترده

4  
  

از هر نوع ابزار 

 يك مستند نمونه

با شواهد تاريخ 

 دوره ارزيابي

11  

معرفي برترينها و 

پيشنهادهاي برتر 

(كاغذي يا 

 الكترونيكي)

  هيچ 
يك بار انجام  

 شده 

ارزيابي   

ساالنه انجام 

 ½نشده و در 

دوره هاي 

ارزيابي 

گزارش 

برترينها ارائه 

 شده

ارزيابي ساالنه 

انجام نشده و 

دوره 3/4در 

هاي ارزيابي 

گزارش 

برترينها ارائه 

 شده

در انتهاي  

سال و به طور 

كامل بر اساس 

ارزيابي ساالنه 

انجام شده يا 

تمامي در دوره 

هاي 

ارزيابي(ماهانه/ 

فصلي) معرفي 

برترينها انجام 

 شده

3  
  

مستنداني كه  همه

نشاندهنده معرفي 

برترينها در سايت 

يا و يا نشريه 

جشن ساالنه 

 باشد.

12  

تهيه و انتشار 

گزارش عملكرد  

نظام پيشنهادها 

 بصورت ماهيانه 

  هيچ 
يك بار انجام  

 شده

به صورت  

فصلي و 

حداقل سه 

 گزارش

به صورت  

ماهانه و 

 8حداقل 

 گزارش

به صورت  

ماهانه و 

 11حداقل 

 گزارش

5  
  

گزارشهاي ماهانه 

نظام پيشنهادها و 

نامه هاي اطالع 

 رساني آنها

13  

اطالع ساني 

پيشنهادهاي  اجرا 

شده به نام 

 پيشنهاددهنده

  هيچ 

 %25حداقل  

پيشنهادهاي 

 اجرا شده

 %50حداقل   

پيشنهادهاي 

 اجرا شده

 %75حداقل   

پيشنهادهاي 

 اجرا شده

همه  

پيشنهاهاي 

 اجرا شده

4  
  

روش اطالع 

رساني 

پيشنهادهاي 

در دوره اجراشده 

و ارزيابي 

مستندات آن 

(اطالع رساني از 

طريق سايت و يا 

شامل  ديداري)

خبر، عكس، 

 گزارش،...

14  

برگزاري 

گردهمايي نظام 

پيشنهادها و 

تقدير از 

برترينهاي نظام 

 پيشنهادها

  - - -   هيچ

حداقل يك  

گردهم آيي در 

سطح همه 

ذينفعان 

  داخلي

3  
  

عكس از مراسم 

 95مربوط به سال 

و نامه ها و 

 بر مبنيمستندات 

برگزاري و تقدير 

 از برترينها
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15  

وجود كارگروه 

راهبري  فعال 

براي راهبري نظام 

پيشنهادها جهت 

تعيين راهبردها و 

اهداف كلي نظام 

پيشنهادها ، 

بودجه بندي و 

حمايت از اجرا و 

تعيين پاداش 

پيشنهادهاي ويژه 

عضويت (با 

 مديران ارشد)

  هيچ 

كارگروه   احكام

و 

صورتجلسات 

 2حداقل 

جلسه 

 مشاهده شد

  

كارگروه   احكام

و 

صورتجلسات 

 4حداقل 

جلسه شامل 

صورتجلسه 

هدفگذاري و 

تعيين پاداش 

 مشاهده شد

  

كارگروه   احكام

و 

صورتجلسات 

 6حداقل 

جلسه شامل 

صورتجلسه 

هدفگذاري و 

تعيين پاداش  

 مشاهده شد

  

كارگروه   احكام

و صورتجلسات 

 8حداقل 

جلسه شامل 

صورتجلسه 

هدفگذاري و 

تعيين پاداش  

 مشاهده شد

5  
  

 ، احكام كارگروه 

صورتجلسات 

مربوط به  تعيين 

راهبردها و اهداف 

كلي نظام 

پيشنهادها ، 

بودجه بندي و 

حمايت از اجرا و 

تعيين پاداش 

پيشنهادهاي ويژه 

(با عضويت 

 مديران ارشد)

16  

كارگروه ايجاد 

بررسي  هاي

پيشنهاد در 

واحدهاي سازمان 

با تفويض اختيار 

مناسب جهت 

تمركز زدايي و 

تسريع  بررسي 

ي پيشنهادها

 مربوطه

  هيچ 

 %25در 

واحدهاي 

سازماني 

كارگروه 

تخصصي 

 وجود دارد

 %50در   

واحدهاي 

سازماني 

كارگروه 

تخصصي 

 وجود دارد

 %75در   

واحدهاي 

سازماني 

كارگروه 

تخصصي 

 وجود دارد

در تمامي 

واحدهاي 

سازماني 

كارگروه 

تخصصي وجود 

 دارد

4  
  

ليست  -1

هاي گروهركا

و اسامي  تخصصي

  واحدها

وساي راحكام  -2

هاي كارگروه

تخصصي(مي تواند 

مربوط به سالهاي 

 گذشته باشد)

17  

وجود مرجع 

مشخص جهت 

محاسبه و اعالم 

جوئي صرفه 

پيشنهادهاي 

داراي صرفه قابل 

محاسبه (با 

محوريت امور 

مالي و مستقل از 

دبيرخانه نظام 

 پيشنهادها)

 -   هيچ 

مرجع وجود  

دارد ولي هيچ 

پيشنهاد كمي 

در دوره 

ارزيابي ارائه 

 نشده   است

مستندات   

تصويب ميزان 

صرفه جويي و 

پاداش 

پيشنهادهاي 

كمي توسط 

مرجع وجود 

 دارد

مستندات  

تصويب ميزان 

صرفه جويي و 

پاداش 

پيشنهادهاي 

 كمي بر 

براساس 

دستورالعمل 

محاسبه 

جويي صرفه

شركت توانير 

 وجود دارد

 
  

نام واحد مرجع 

بررسي كننده و 

مستندات مربوطه 

(مانند ابالغ 

مرجعيت يا عنوان 

واحد در آيين نامه 

 يا ...)، شواهد

صرفه تصويب 

جويي و پاداش 

 كمي  پيشنهادهاي

18  
وجود سيستم 

اطالعاتي مكانيزه 

 نظام پيشنهادها

  هيچ 

تنها امكان 

ثبت اطالعات 

پيشنهاد 

 وجود دارد

امكان ثبت  

 اطالعات،

نتيجه بررسي 

و پيگيري 

نتيجه برررسي 

 وجود دارد

امكان ثبت  

 اطالعات،

نتيجه بررسي 

و پيگيري 

نتيجه بررسي 

و ميزان پاداش 

اختصاص 

همه  

فرآيندهاي 

نظام 

پيشنهادها و 

گزارشهاي 

الزم  و 

همچنين اعالم 

وضعيت 

5  
  

نام سامانه نظام 

پيشنهادها و 

صفحات عكس از 

مربوطه به عنوان 

 شواهد
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يافته وجود 

 دارد

پرداخت 

پاداشها را 

پوشش مي 

 دهد

19  

جامعيت آيين نامه 

(شامل 

محورهاي:اهداف، 

تعاريف، 

ساختاراجرائي، 

گردش كار ، 

 بودجه و ارتباط با

ها) و ساير نظام

شفافيت و تناسب 

 )        حجم(

 -    هيچ 

نامه آيين  

 تاحدودي 

 معيارهاي 

 دستورالعمل«

تدوين يك 

آيين نامه 

نظام  مطلوب

را » پيشنهادها

پوشش داده 

ولي بروز 

 رساني نشده

نامه تا آيين 

حد زيادي 

 معيارهاي 

 دستورالعمل«

تدوين يك 

آيين نامه 

نظام  مطلوب

را » پيشنهادها

پوشش داده 

شده و بروز 

رساني  مطابق 

دوره بروز 

رساني مندرج 

در آن انجام 

  شده

نامه همه آيين 

 معيارهاي 

 دستورالعمل«

تدوين يك 

آيين نامه 

نظام  مطلوب

را » پيشنهادها

پوشش داده 

شده و بروز 

رساني  مطابق 

دوره بروز 

رساني مندرج 

در آن انجام 

  شده

5  
  

آخرين ويرايش 

آيين نامه نظام 

پيشنهادها و 

دستورالعمل هاي 

 مرتبط 

20  

تخصيص امتياز 

بيشتر براي 

پيشنهادهاي 

مرتبط با 

موضوعات 

فراخوان(بذر) 

 شده

  دارد -  -  -   هيچ 
5  

  

ارسال روش 

امتيازدهي به 

پيشنهادها 

(موجود در 

نامه يا آيين

 دستورالعمل)

21  

تخصيص امتياز 

بيشتر براي 

پيشنهادهاي ارايه 

شده در محدوده 

شغل و واحد كاري 

 پيشنهاددهنده

  دارد -  -  -   هيچ 
3  

  

ارسال روش 

امتيازدهي به 

پيشنهادها 

(موجود در 

نامه يا آيين

 دستورالعمل)

22  

تخصيص امتياز 

باالتر براي 

پيشنهادهاي 

گروهي در مدل 

 ارزشيابي 

  دارد -  -  -   هيچ 
3  

  

ارسال روش 

امتيازدهي به 

پيشنهادها 

(موجود در 

نامه يا آيين

 دستورالعمل)

23  

تاثير دادن درجه 

خالقيت و بديع 

بودن پيشنهاد در 

 مدل ارزشيابي

  دارد -  -  -   هيچ 
3  

  

ارسال روش 

امتيازدهي به 

پيشنهادها 

(موجود در 
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  :نظام پيشنهادها نتايجهاي ارزيابي عملكرد شركت در حوزه شاخص -2-8

شاخصها و با استفاده از مستندات مندرج در جدول زير ها بر اساس نتايج نظام پيشنهادحوزه 

  شوند:ارزيابي مي

  فرمول  زيرمعيار رديف
سال 

93  

سال 

94  

سال 

95  

حداقل 

مطلوب 

 95هدف 

شركتهاي 

  توزيع 

حداقل 

مطلوب 

 95هدف 

شركتهاي 

  تابعه  

هدف 

مطلوب 

 95سال 

شركتهاي 

  توزيع

هدف 

مطلوب 

 95سال 

شركتهاي 

  تابعه

امتياز 

  مطلوب

  امتياز نهايي 

  

 سرانه پيشنهادها 1

تعداد پيشنهادهاي 

ارائه شده در دوره 

  ارزيابي

      

1.6 1.6 2 2.5 20 

 ×95سال  سرانه

 امتياز روند +ضريب

  شاخص

  5,6ضريب تابعه:

 7ضريب توزيع:

تعداد كاركنان در 

 دوره ارزيابي
      

2 
نرخ تصويب 

 پيشنهادها 

تعداد پيشنهادهاي 

مصوب شده در دوره 

  100ارزيابي ضربدر 

      

20% 20% 30% 30% 20 

نرخ تصويب سال 

امتياز  + ضريب ×95

  شاخص  روند

  46,66ضريب:

 

تعداد پيشنهادهاي 

بررسي شده در دوره 

 ارزيابي

      

3 
نرخ اجراي 

 پيشنهادها

تعداد پيشنهادهاي 

اجراشده از ابتداي 
      40% 40% 60% 60% 20 

نامه يا آيين

 دستورالعمل)

24  

تناسب پاداشها با 

اثربخشي و ارزش 

اجراي افزوده 

 پيشنهاد

  دارد -  -  -   هيچ 
3  

  

ارسال روش 

امتيازدهي به 

پيشنهادها 

(موجود در 

نامه يا آيين

 دستورالعمل)

25  

پرداخت به موقع 

پاداشها و اطالع 

رساني مناسب 

 آنها

 -   هيچ 

پاداش،    

حداكثر تا سه  

ماه از تاريخ 

تصويب 

پيشنهادها 

پرداخت مي 

 شود

- 

پاداش، 

حداكثر تا يك 

ماه از تاريخ 

تصويب 

پيشنهادها 

پرداخت مي 

 شود

3  
  

تاريخ  شواهد

پرداخت تصويب و 

پاداشهاي نظام 

پيشنهادها و 

اطالع رساني از 

طريق نامه و يا 

 فيش حقوقي

    100  جمع كل
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  فرمول  زيرمعيار رديف
سال 

93  

سال 

94  

سال 

95  

حداقل 

مطلوب 

 95هدف 

شركتهاي 

  توزيع 

حداقل 

مطلوب 

 95هدف 

شركتهاي 

  تابعه  

هدف 

مطلوب 

 95سال 

شركتهاي 

  توزيع

هدف 

مطلوب 

 95سال 

شركتهاي 

  تابعه

امتياز 

  مطلوب

  امتياز نهايي 

  

استقرار تا پايان دوره 

 ×95نرخ اجراي سال   100ارزيابي ضربدر 

 امتياز روند +ضريب

  شاخص

 23,33ضريب:

تعداد پيشنهادهاي 

مصوب از ابتداي 

استقرار تا پايان دوره 

 ارزيابي

      

4 
نرخ مشاركت 

 كاركنان 

تعداد 

ها در پيشنهاددهنده

دوره ارزيابي ضربدر 

100  

      

23% 33% 50% 60% 20 

سال  مشاركتنرخ 

امتياز  +ضريب ×95

  شاخص روند

  23,33:تابعه ضريب

  28ضريب توزيع:
تعداد كاركنان در 

 دوره ارزيابي
      

5 
نرخ بررسي 

 پيشنهاد

تعداد پيشنهادهاي 

بررسي شده در دوره 

  100ارزيابي ضربدر 

      

06%  60%   80%    80%  20 

 سال  بررسينرخ  

امتياز  + ضريب ×95

  شاخص روند

 17,5ضريب:

تعداد پيشنهادهاي 

ارائه شده در دوره 

 ارزيابي

      

  

تحقق  ابر با ميزانبرمطلوب تعيين شده است. امتياز نهايي امتياز  %70 ضريب هر شاخص بر اساس

هر شاخص است كه  امتياز مطلوب %30 به عالوه حداكثر ضربدر ضريب شاخص مربوطه 95سال  هدف

امتياز روند شاخص مطابق جدول زير ها محاسبه خواهد شد. شاخص مقادير ساله 3روند بر اساس 

  شود:محاسبه مي
  امتياز  روند مقدار شاخص

  6  سه سال متوالي روند مثبت

  2  بيشتر است 95و  93نسبت به  94مقدار شاخص سال 

  3  كمتر باشد 95و  93نسبت به  94مقدار شاخص سال 

روند نزولي يا اخصي كه حداقل مطلوب را كسب كرده ولي طي سه سال در مورد امتياز روند ش

  گيري خواهد شد.داشته، بر اساس مقادير شاخص و شيب و با توجه به نظر داوران تصميمثابت 
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  نظام پيشنهادها

  

    92تاريخ صدور:  آذر 

  دوشماره تجديد نظر : 
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 22از  19صفحه 

هاي زيرمجموعه هاي شركتدستورالعمل ارزيابي برترين
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 بيشتر از  نهايي امتيازباالتر از هدف مطلوب باشد،  95براي شركتهايي كه مقدار شاخص در سال 

 اما شودمي لحاظ و براي تعيين شركت برتر شركت امتياز نهايي محاسبه در امتياز اين خواهد شد. 20

 امتيازحداكثر، مقدار  ،شركتهاي برتركانديداهاي تعيين و  هر شركت محور نتايج ميانگين محاسبه براي

 .شودمي گرفته درنظر هر شاخص مطلوب

- نمي كسب مربوطه شاخص از امتيازي باشد، نكرده كسب را شاخصي مطلوب حداقل شركتي اگر  - - - - 

  .كند

  .است آمده دست به شركتها عملكرد ميانگين اساس بر يا و ابالغ اهداف اساس بر يا مطلوب حداقل  - - - - 

 . است شده محاسبه 95در سال  ي زيرمجموعهشركتها عملكرد سوم چارك اساس بر مطلوب هدف  - - - - 
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   برتر: رشدارزيابي  -9

اين دستورالعمل  1-7محور توانمندسازها را مطابق بند از  %75ست كه حداقل رشد برتر، شركتي

ولي بر اساس معيارهاي شده باشد  )75( امتياز %75كمتر از ميانگين امتيازش  كسب كرده و در محور نتايج

  زير داراي برترين رشد باشد. 

   = بهبود نظام پيشنهادهانسبت 

  امتياز بهبود نرخ مشاركت  امتياز بهبود سرانه پيشنهاد +

  +  سرانه پيشنهاد

   در دوره ارزيابي ارزيابي شونده براي تعيين رشد برتري ميانگين سرانه در ميان ساير شركتها

  نرخ مشاركت +

   در دوره ارزيابي ارزيابي شونده براي تعيين رشد برتري ميانگين نرخ مشاركت در ميان ساير شركتها

دوره ارزيابي با دوره معادل قبلي و با   ار شاخص درتفاوت مقدبر اساس  هاشاخصامتياز بهبود 

شود. به طور مثال در دوره ارزيابي ساالنه، تفاوت مقدار شاخص در سال توجه به جدول زير تعيين مي

  شود. در نظر گرفته مي A-B) يعني B) و سال قبلي(Aمورد نظر(

 )A-Bميزان تغيير شاخص( شاخص

امتياز بهبود 

 شاخص

 سرانه

 0 ندارد) منفي يا صفر(بهبود

  0,1  0,1و كمتر و مساوي با  0بيشتر از 

 0,5 0,5و كمتر و مساوي با  0,1بيشتر از 

 1  1و كمتر از  0,5بيشتر از 

نرخ 

  مشاركت

 (به درصد)

 0 منفي يا صفر(بهبود ندارد)

  0,3   %5و كمتر و مساوي با  0بيشتر از 

 0,5 %10و كمتر و مساوي با  %5بيشتر از 

 1  %10از بيشتر 

  : مستندات موردنياز

 شاخص نرخ مشاركت به همراه اجزاي محاسبه آن.  شاخص سرانه،مستندات اطالعات  - - - - 
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  در نظام پيشنهادها                          
 

   :تبصره

، امتياز باشد 95 سالابالغي مساوي و يا بيشتر از مقدار هدف  سرانهكه مقدار شاخص  در شركتهايي −

مواردي كه تفاوت سرانه به نسبت مگر در نظر گرفته خواهد شد.  در 1برابر با سرانه بهبود شاخص 

 ) باشد.-1سال قبل كمتر از (

اند امتياز بهبود هايي كه در دوره ارزيابي، براي اولين بار نظام پيشنهادها را مستقر كردهبراي شركت −

 شود.معادل صفر درنظر گرفته مي

 اند،ردههدف مطلوب شاخصهاي سرانه و نرخ مشاركت را از قبل كسب ك هايي كهدر مورد شركت −

  .گيردمدنظر قرار ميها نگهداشت مقدار شاخص
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   :ارزيابي دبير برتر-10

، 15تا  6شماره  به شاخص 16 مجموع امتياز %75حداقل دبير برتر، دبير شركت برتري است كه 

  .تراز كسب كرده باشداين دستورالعمل و امتيازي باالتر از ساير دبيران هم 1-7از بند  25تا  19

   :ارزيابي مدير حامي برتر -11

 17تا  15، 6تا  1شاخص  10مجموع امتياز  %75شركت برتري است كه حداقل  مديربرتر،  مدير

  تراز كسب كرده باشد.اين دستورالعمل و امتيازي باالتر از ساير دبيران هم 1-7از بند   25و 

  دوره بازنگري: -12

شده و با تصويب   شركت توانير تدوين   پيشنهادهاي دبيرخانه نظام توسط  ساالنه  ورالعمل تاين دس 

ي هاي نظام پيشــنهادها و به منظور ارزيابي برترينشــركت توانير  پيشــنهادهاي راهبري نظام  كارگروه

 نافذ خواهد بود. هاي زيرمجموعهشركت

  


