آیین ناهه نظام پذیزش و بزرسی پیشنهادات
ثذٍى ضك ًظبم پيطٌْبدّب دس دًيبي كًٌَي يكي اص هٌبستتشيي سٍشّبي اكضايص ثْشٍُسي دس سبصهبىّبي
هختلق استً .ظبم پيطٌْبدّب تكٌيكي است كِ اص عشين آى هيتَاى ثِ يبكتِّبي رٌّي ٍ اًذيطِ سشهبيِّبي
اًسبًي دس حل هسبئل ٍ ايجبد سَاالت جذيذ ٍ ساُ حلّبي ثْيٌِ ،دس ساستبي كشٌّگ تـييش ٍ ثْسبصي هستوش
سبصهبى دست يبكتً .ظبم پيطٌْبدّب كشهبًجشي اص داًبيي ٍ ثگشدش اًذاختي اًذيطِ ٍ ثبالخشُ پشّيض اص تشٍيج
سٍحيِ استجذاد ثِ ساي است ٍ اص ايي سّگزس ،سبصهبى آهبدگي ٍسٍد ثِ دٍسُ ثلَؽ ٍ تشٍيج سٍحيِ هطبسكت سا
پيذا هيكٌذ.
ًظبم پيطٌْبدّب چيضي ثَجَد ًويآٍسد ،ثلكِ ضشايغي سا كشاّن هيكٌذ تب كبسكٌبى اص عشين تلكش ،ثبسٍس
گشدًذ ٍ سبصهبى ثِ پيطشكتّبي حيشت اًگيض ًبيل آيذً .ظبم پيطٌْبدّب يك ًظبم اًسبًي ٍ هشدهي است ٍ تبثؼي
اص كشٌّگ سبصهبًي كبسكٌبى آى سبصهبى است .اص ًظبم پيطٌْبدّب ثبيذ ثِ ػٌَاى صهيٌِ ضكلگيشي كطق استؼذادّب
ٍ هَثشتشيي سٍش حل ٍ كػل هسبئل سبصهبى تلوي داضت كِ ّش يك اص اثؼبد هزكَس ثِ ًحَي جبرثِّبي
سبصهبى ٍ ثبلٌذگي ككشي -هْبستي ٍ اجتوبػي سا تؼييي ًوَدُ است.
دس تذٍيي آييي ًبهِ حبضش سؼي ضذُ تب هَاسد صيش دس ًظش گشكتِ ضَد:
 .1سػبيت ػذالت (ػذم تَجِّ ثِ جبيگبُ سبصهبًي پيطٌْبددٌّذگبى) دس جزة ٍ ًحَُ ثشسسي غَست
پزيشد.
 .2دس ػيي حبل كِ صهيٌِ هطبسكت اكشاد سا دس ساُ حليبثي ٍ هطكليبثي كشاّن هيكٌذ ٍلي اختيبسات ٍ
هسٍَليت هذيشيتّب ثِ ّيچ ٍجِ تضؼيق ٍ يب هخذٍش ًطَد.
 .3ضشايظ سا ثشاي تطَين هبدي ٍ هؼٌَي پيطٌْبد دٌّذُ دس هجبل ػشضِ پيطٌْبد سبصًذُ كشاّن كٌذ.
 .4آًكِ كضب ٍ سيستوي ايجبد ضَد كِ دس آى اهكبى هطبسكت ثشاي توبهي كبسكٌبى كشاّن ثبضذ.

فصل اول :کلیات
هاده  .1تعزیف واژه های کلیدی
 .1هطبسكت :ػجبست است اص چبلطي رٌّي ٍ ػبعلي كِ اكشاد سا ثش هياًگيضد تب داٍعلجبًِ ،ثشاي تحون
اّذاف هَسد ًظش سبصهبىّ ،وكبسي ًوَدُ ٍ دس هسٍَليتّب ٍ ًتبيج حبغلِ سْين ضًَذ.
 .2هذيشيت هطبسكتي :هذيشيت هطبسكتي يك ضيَُ يب سٍش هذيشيتي است كِ ثب تَجِّ ثِ سغح آهبدگي
كبسكٌبى ،ثِ هٌظَس ايلبي ًوص حويوي ايطبى ثِ ػٌَاى ػضَ هليذ ٍ هَثش سبصهبى ،كبسكٌبى سا دس ّوِ كؼبليتّبي
هشثَعِ هطبسكت دادُ ٍ اص تَاًبييّبي ايطبى جْت اًجبم اهَس ٍ ًيل ثِ اّذاف سبصهبًي ثْشُ هيگيشد.
ً .3ظبم پيطٌْبدّب :سيستن پيطٌْبدّب اثضاسي است كِ اص عشين آى هيتَاى ثب ايجبد سٍحيِ هطبسكت كشدي ٍ
گشٍّي ثِ يبكتِّبي رٌّي ٍ اًذيطِّبي سشهبيِ ػظين اًسبًي دس حل هسبئل ٍ دستيبثي ثِ ساُ حلّبي ثْيٌِ ،دس
ساستبي ثْجَد كشآيٌذّب ٍ ثْسبصي هستوش سبصهبى دست يبكت.
ايي سيستن ثِ هٌظَس جلت هطبسكت كبسكٌبى ،پيطٌْبدّب سا دس جْت ثْجَد ػولكشد سبصهبى ،دسيبكت،
كبسضٌبسي ٍ ثِ پيطٌْبدّبي پزيشكتِ ضذُ جَايضي اّذاء ٍ آًْب سا جْت اجشا ثِ كويسيَى تحَل اداسي
جْت اسجبع ثِ ٍاحذّبي هشثَعِ اسسبل هيگشدد.
 .4پيطٌْبد :پيطٌْبد ػجبست است اص يك ًظش ٍ يبكتِ رٌّي كِ كشد ٍ يب گشٍّي ثِ هٌظَس ثْجَد ٍ اغالح
اهَس ٍ يب ايجبد يك تـييش ٍ تحَل دس ساستبي ثْيٌِسبصي سًٍذ جبسي ثِ دٍس اص كليِ تَهؼبت ضخػي هغشح هي-
كٌٌذ.

فصل دوم :اهداف
ّذف اص عشاحي ًظبم پيطٌْبدّب ثِ عَس كلي ايجبد كضبي هٌبست ثشاي هطبسكت كليِ كبسكٌبى دس جْت تحون
اّذاف سبصهبًي است.
 .1تالش دس جْت ايجبد ضشايظ كبسي پَيب ٍ سبصًذُ ثب ّذف سشػت ثخطيذى ثِ سًٍذ سضذ ٍ دستشسي ثِ
اّذاف ٍ سيبستْبي اداسُكل ثب هطبسكت كبسكٌبى؛
 .2ثْجَد هستوش اهَس هحَلِ ،كبّص ّضيٌِّب ،ثْجَد سًٍذّب ٍ ،سكغ هطكالت سبصهبى ثب ثْشُگيشي اص
ًظشات ٍ آساي كبسضٌبسي؛
 .3ضٌيذى آسا ٍاًذيطِّبي ّوِ كبسكٌبى؛
 .4توَيت حس هسئَليتپزيشي ٍ ايجبد اًگيضُ دس ثِ كبسگيشي ًيشٍّبي اثذاع ٍ هجتكش؛
 .5اص ثيي ثشدى حبضيِ ًطيٌي ٍ ثي تلبٍتي دس كبسكٌبى؛
 .6استوبء سغح كبسائي كبسكٌبى ٍ ًضديكسبصي اّذاف كشد ٍ سبصهبى؛
 .7ايجبد ضشايظ كبس پَيب ٍ سبصًذُ دس سشػت ثخطيذى ثِ سًٍذ سضذ ٍ پيطشكت سبصهبى؛
 .8استوبء سغح كيلي صًذگي هبدي ٍ هؼٌَي ٍ سالهت ٍ ًطبط سٍحي دس كبسكٌبى؛
 .9ايجبد حس هبلكيت دس كبسكٌبى؛
 .11احتشام ثِ كشاهت اًسبًي ٍ استلبدُ اص ًيشٍي ثيكشاى اًذيطِّبي كبسكٌبى جْت اتخبر تػوين ثْتش دس
اداسُ كل؛
 .11اكضايص تَاى اجشايي هذيشيت دس سبصهبى

فصل سوم :ارکان و ساسهان اجزایی
دثيشخبًِ ًظبم پيطٌْبدّب ضبهل هسٍَل كويتِ ٍ حذاهل دٍ ًلش كبسضٌبس است .ايي دثيشخبًِ هستويوبً صيش
ًظش هذيشكل يب ًوبيٌذُ ايطبى كؼبليت هيًوبيذ.
وظایف دبیزخانه
ٍظبيق دثيشخبًِ ثِ ضشح صيش است:
 .1اعالعسسبًي دس هَسد ًظبم پيطٌْبدّب؛
 .2جوغآٍسي ،دسيبكت ،ثجت ،ضجظ ٍ عجوِثٌذي پيطٌْبدّب؛
 .3ثشسسي اٍليِ ٍ ساٌّوبيي پيطٌْبددٌّذگبى ٍ ثشهشاسي استجبط دس جْت اغالح ٍ تكويل پيطٌْبدّبي آًبى
دس غَست ًيبص؛
 .4اسائِ ٍ اسجبع پيطٌْبدّب ثِ گشٍُ كبسضٌبسي ،ثشسسي پيطٌْبد ٍ حضَس دس جلسبت ٍ اًجبم اهَس
دثيشخبًِاي ضَسا؛
ّ .5وبٌّگي الصم ثشاي تطكيل جلسبت گشٍُ كبسضٌبسي ،ثشسسي ٍ پزيشش پيطٌْبد ٍ حضَس دس جلسبت
ٍ اًجبم اهَس دثيشخبًِاي ضَسا؛
 .6اػالم ًتبيج ثشسسي پيطٌْبدّب ثِ پيطٌْبددٌّذگبى؛
 .7اػالم ًتبيج پيطٌْبدّبي دسيبكتي ثِ كليِ كبسكٌبى؛
 .8تٌظين ٍ اثالؽ غَستجلسبت ضَساي ًظبم پيطٌْبدّب
 .9پيگيشي هػَثبت ضَساي ًظبم پيطٌْبدّب
 .11دسيبكت اػتشاضبت احتوبلي پيطٌْبددٌّذگبى (حذاكثش تب يك هبُ پس اص اسسبل پبسخ پيطٌْبد دٌّذُ) ٍ
عشح آى دس جلسِ كويتِ اغلي؛
 .11تذٍيي اٍلَيتّبي پيطٌْبدّب دس ّش سبل؛
 .12ثِ سٍص ًگِ داضتي ثبًك اعالػبتي هشثَط ثِ سَاثن پيطٌْبدّب جْت تْيِ آهبس ٍ گضاسشّبي هشثَعِ ٍ
اعالعسسبًي هكتَة؛
 .13دػَت اػضبي جلسبت ثش حست هَضَع پيطٌْبدّب؛
 .14تؼييي دستَس جلسبت.

فصل چهارم  :روش اجزایی نظام پیشنهادها
 -1پيطٌْبدات دس دٍ دستِ هَضَػي ٍ آصاد توسين هيضَد .ثِ عَسيكِ دس ثخص اٍل پيطٌْبدات هَضَػي،
اجشايي ،هٌبسجتي ٍ دس ثخص دٍم ثِ غَست آصاد ٍ هشتجظ ثب كؼبليت ّبي سبصهبى هغشح ضَد.
 -2تَغيِ هيضَد ّوِ اػضبء سبصهبى دس اسائِ پيطٌْبد ضشكت ًوبيٌذ؛ تؼذاد پيطٌْبدات هبثل اسصيبثي (ثِ
لحبػ كيلي ،هحتَايي ٍ اجشايي) دس اًتْبي ّش سبل اسصضيبثي هيضَد ٍ ثِ ًسجت هيضاى حضَس ٍ
كؼبليت اػضبء ،پبداش ،حوَم ٍ هضايب ديذُ هيضَد.
 -3پيطٌْبدات ثشاسبس هؼيبسّبي تذيَى ضذُ ،اهتيبصدّي هيضًَذ ٍ اگش پيطٌْبدي اهتيبص كوتش اص  61سا ثِ
دست ثيبٍسد ،اص پيطٌْبدات حزف هيضَد.
 -4دثيشخبًِ هسئَل دستِ ثٌذي هَضَػبت پيطٌْبدي هي ثبضذ ،تب دس غَست لضٍم دس جلسِ اسصيبثي يك
ًلش هذػَ ثِ تٌبست هَضَع حضَس داضتِ ثبضذ.
 -5كويتِ اسصيبثي پيطٌْبدات ضبهل هذيش ػبهل سبصهبى ،هؼبٍى ،هذيش هبلي ٍ دثيش كويتِ پيطٌْبدات ٍ دس
غَست لضٍم يك ًلش اص اػضبء سبصهبى هشتجظ ثب هَضَع پيطٌْبدي است.
 -6كشم پيطٌْبدات ّش دٍ ّلتِ ثيي توبهي اػضبء سبصهبى تَصيغ هيضَد.
ّ -7ش دٍ ّلتِ كويتِ اسصيبثي پيطٌْبدات ثشاي پيطٌْبدات ثشتش كِ اهتيبص  91تب  111سا ثِ خَد اختػبظ
دادًذ ،پبداش دسًظش هيگيشد.

شاخصهای ارسشیابی پیشنهادها
ثشاي پشداخت پبداش ثبيذ سيستوي عشاحي ضَد تب پبداش ّشچِ ثيطتش هغبثن ٍاهؼيت پشداخت ضذُ ٍ اص
هسبئل حبضيِاي جلَگيشي ضَد .لزا سػبيت ضَاثظ ايي سيستن ثشاي ًظبم پيطٌْبدّب اجتٌبة ًبپزيش است .لزا
ضبخعّبي ريل جْت اسصضيبثي پيطٌْبدّب تؼييي هيضَد:

ردیف

عواهل ارسیابی

1

چگًَگي تْيِ ٍ اسائِ پيطٌْبد

2

سَْلت دس اجشا

توضیحات
اسائِ تَضيحبت ٍ هستٌذات كبكي ثِ غَست

حداکثز اهتیاس
11

هٌغوي ٍ سيستوبتيك
دسست ثَدى ،جبًوبيي ،كبهل ثَدى ٍ ػولي ثَدى

25

ساّكبس اسائِ ضذُ
3

جٌجِ ًَآٍسي ٍ ثذاػت پيطٌْبد

ًَ ٍ جذيذ ثَدى پيطٌْبد

11

4

پيصثيٌي هيضاى تأثيش پيطٌْبد

هيضاى كبّص ّضيٌِ ،اكضايص سَد يب ثْجَد ايجبد

21

5

داهٌِ ضوَل

6

تذٍيي جذٍل صهبىثٌذي

7

ثَهي ثَدى پيطٌْبد

ضذُ دس ًتيجِ اجشاي پيطٌْبد
پيطٌْبد هيتَاًذ ثب دسثشگشكتي ٍ ّوپَضبًي

21

كؼبليت ّبي هختلق سبصهبى كليًگشي داضتِ
ثبضذ
پيطٌْبد دٌّذُ ثشًبهِ صهبًي تْيِ ٍ اجشاي

11

پيطٌْبد سا اسائِ دّذ
تٌبست پيطٌْبد ثب ٍيژگيّبي ثَهي ،كشٌّگي ٍ

5

َّيتي ضْش هضٍيي
جوغ اهتيبصات

جوغ

111

فصل پنجن :سیستن پزداخت پاداش
پشداخت پبداش دسًظبم پيطٌْبدّب اص اّويّت خبغي ثشخَسداس است .ثشاي ججشاى خذهت كبسكٌبى ثِ اصاي
ككش كشدى ٍ پيطٌْبد دادى ًيض ثبيستي پبداش هٌبست پشداخت ضَد .پشداخت پبداش ثشاي ججشاى خذهت
پيطٌْبددٌّذُ ثِ سبصهبى است ٍ ٍي سا تطَين ٍ تشؿيت هيكٌذ ٍ ايي احسبس سا دس اٍ ثِ ٍجَد هيآٍسد كِ اص
صحوتص هذسداًي ضذُ است؛ ّوچٌيي ديگش ّوكبساى سا ثش هياًگيضاًذ تب دس ًظبم پيطٌْبدّب هطبسكت كٌٌذ .ثِ
ّويي دليل پبداش ثبيذ:
 .1دس هشحلِ اٍل پبداش ثِ پيطٌْبد ثشتش ثِ هجلؾ  51111تَهبى اّذا هيضَد ٍ دس هشحلِ دٍم دس غَست
اجشايي ضذى آى ،هجلؾ پبداش هتٌبست ثب پيطٌْبد ثِ تػَيت ّيئت هذيشُ سبصهبى هيسسذ.
 .2پبداش ثِ هَهغ پشداخت ضَد؛
 .3حتي الووذٍس دس حضَس ديگشاى پشداخت ضَد؛
 .4اص پبداشّبي هبدي ٍ هؼٌَي تَأم استلبدُ ضَد؛
ً .5حَُ هحبسجِ پبداش ثشاي پيطٌْبد دٌّذُ هطخع ثبضذ؛
 .6پشداخت پبداشّب ثِ عَس هستوش اعالعسسبًي ضَد.

