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"الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدامه اهلل و اولئك مه اولوا االلباب"
آنان كه سخن را مي شنوند و از ب هترينش پيروي مي كنند  ،اينان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده ،و اينان همان خردمندانند.
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مقدمه
در هر سازمان همواره مي توان براي انجام امور به راه حلهاي بهتر و موثرتر از آنچه متداول است دست يافت .نقطه
شروع براي اين دستيابي ،تفكر پيرامون اهداف ،امكانات موجود و شناخت مشكالت و نارسائيها و همچنين درك
شرايط بيروني و نهايتاً اثر گذاري بر اين عوامل است .اين اثرگذاري را ميتوان در جهت بهبود كيفيت محصول ،بهبود
فرآيند كار ،افزايش رضايت مراجعان  ،افزايش درآمد ،كاهش هزينهها  ،بهبود بكارگيري فناوري و بويژه افزايش
توانمندي و آزادي تفكر نيروي انساني تعريف نمود و امكان پرداختن به موارد مهمتري كه با طبيعت جستجوگر و خالق
وي سازگار است.
از طرف ديگر بهبود وضعيت پارك و مديريت آن دو رويكردي است كه باعث ارتقاء و كارايي پارك و تحقق موارد ذكر
شده ميشوند كه قطع ًا اعمال مديريت مشاركتي و تعاملي يكي از مهمترين راههاي توسعه و بهبود مديريت پارك
ميباشد.
اما سوال اين است براي استقرار چنين نظام مديريتي چه بايد كرد؟ استقرار نظام پيشنهادها ،تشكيل تيم ها و گروههاي
كاري و بهره گيري از خرد جمعي به عنوان مهمترين اقدامات در جهت استقرار مديريت مشاركتي ميباشد .با ايجاد و
جاري نمودن چنين سيستمها و روشهايي است كه ميتوان از ركود و سكون يك سازمان آنهم با وجود روشهاي
سنتي حاكم بر نظام اداري كه معموالً موجب عدم انگيزه كافي كاركنان و كاهش كيفيت محصول و خدمات و در نهايت
نارضايتي مراجعان مي شود ،جلوگيري نمود .در اين راستا اين نهاد معتقد است شرط الزم براي ايجاد تحركي كه به ارائه
راه حلها ي موثر و مناسب منجر شود آن است كه دانش و انديشه هاي ذينعفان مورد توجه و استفاده قرار گيرد و بطور
نظاممند راه حلهاي ارائه شده ارزيابي شوند تا آنچه شدني است تشويق و به اجرا گذاشته شود .
در اين آيين نامه همواره سعي بر آن است تا اول ،زمينه و محيطي مناسب براي بهره گيري از مديريت تعاملي فراهم
آيد  .دوم ،رعايت عدالت (عدم توجه به جايگاه سازماني پيشنهاد دهندگان) در جذب و نحوه بررسي صورت پذيرد ،
سوم ،در عين حال كه زمينه همفكري افراد را در مشكل يابي و راه حل يابي فراهم ميكند اختيار و مسئوليت مديران
را به هيچ وجه تضعيف و يا مخدوش ننمايد .چهارم ،شرايط را براي تشويق مادي و معنوي پيشنهاد دهنده در قبال ارائه
پيشنهاد سازنده فراهم كند.
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تعريف نظام پيشنهادها
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها بخشي از نظام جامع مديريت كيفيت ( )1TQMاست كه به منظور ايجاد روحيه
مشاركت فردي و گروهي در بين كاركنان در راستاي بهبود فرآيندها و افزايش بهره وري در سازمان استقرار مي يابد.
تعريف پيشنهاد
عبارت است از ارائه هرگونه ايده و راهكاري كه باعث حل مشكل و بهبود در فعاليتها و فرآيندهاي موجود گردد.
اهداف
به منظور اجراي هر چه بهتر و دقيقتر نظام پيشنهادها ،كميتههايي به همين نام با اهداف ،اركان ،ضوابط و فرآيند
مشروحه ذيل در پارک علم و فناوری استان البرز تشكيل ميشود.
 -1ارج نهادن به شان و منزلت انساني كاركنان و قابليت هاي آنان در محيط كار و عينيت بخشيدن به مباني فرهنگ
اسالمي مبني بر تعالي انسانها
 -2فراهم نمودن زمينه تحقق اهداف و سياستهاي بنيادي كشور در جهت كاهش وابستگي و نيل به خودكفايي
 -3تقويت حس مسئوليت و ايجاد انگيزه در بكارگيري نيروي ابداع و ابتكار كاركنان و شكوفايي استعدادها
 -4اشاعه فرهنگ كار تيمي و كار گروهي در كاركنان پارك
 -5بهبود روابط انساني و ايجاد نشاط روحي در كاركنان
 -6ايجاد انگيزه و حس رقابت سالم در بين كاركنان
 -7همسوسازي اهداف فردي و گروهي با اهداف پارك و جهاد دانشگاهي
 -8ارتقاء سطح بهره وري پارك از طريق كاهش هزينه ها ،كاهش ضايعات ،بهبود فرآيند كار و خدمات ،استفاده بهينه از
منابع ،صرفه جويي در مواد و انرژي
 -9ارتقاء سطح كمي و كيفي فعاليتهاي پارك و تامين رضايت شركتهاي فناور و ارباب رجوع
 -10بهسازي و بهبود شرايط كار
 -11افزايش قدرت انعطاف پذيري پارك در برابر شرايط نامطمئن محيطي
Total Quality Management
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 -12حذف كارهاي زائد اداري و اثرات زائد اداري و اثرات زائد بوروكراسي اداري
 -13تسهيل در گردش اطالعات در درون پارك
گستره استقرار
اين آئيننامه در تمامي سطوح سازماني پارك علم و فناوري استان البرز نافذ بوده و كليه ذينفعان(كاركنان ،شركتهاي
فناور ،دانشجويان ،مراجعه كنندگان و پيمانكاران) را در بر ميگيرد.
وظيفه سازماني
امري است كه اعضاء با توجه به ماهيت شغل و پست سازماني موظف به انجام آن باشند.
* هر گونه تغيير و اصالح در جهت " بهبود در نحوه انجام وظايف سازماني هر فرد" يك پيشنهاد تلقي ميشود.
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 -2اركان نظام پيشنهادها:
 -1-2كميته كارشناسي(كميته اول)
وظايف :بررسي اوليه پيشنهادها ارائه شده در خصوص مسائل رفاهي  ،آموزشي ،اداري ،ساختاري ،انگيزشي و ...

تركيب كميته كارشناسي
 رئيس كميته  :معاون پشتيباني دبير كميته  :مدير اداري اعضاي كميته  :كارشناسان حوزههاي مختلف (فناوري ،پشتيباني ،شركتهاي فناور) و مسئول دبيرخانه نظامپيشنهادها جلسات هر دو هفته يكبار و يا بر حسب ضرورت با دستور رئيس پارك.
هر كارشناس به مدت يك سال به عضويت كميته كارشناسي در ميآيد و اعضاي اين كميته داراي مدرك تحصيلي
كارشناسي و يا باالتر آشنا به مسائل حوزه ذيربط و وظايف كلي پارك بوده و يا تجربه كافي مرتبط به تشخيص رييس
پارك بوده و حداقل  2سال سابقه تمام وقت در پارك داشته باشند.

 -2-2كميته عالي (كميته دوم)
وظايف :بررسي نهايي پيشنهادها ارجاع شده از كميته كارشناسي و همچنين پيشنهادها عمراني ،فناوري و ...
اطالع رساني و ترويج نظام مديريت تعاملي به منظور اشاعه فرهنگ مشاركت در پارك

تركيب كميته عالي
رئيس كميته :رئيس پارك
دبير كميته :معاون پشتيباني
اعضاء :معاونين واحد
جلسات بصورت ماهانه و يا بر حسب ضرورت
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 -3-2دبيرخانه نظام پيشنهادها
دبيرخانه نظام پيشنهادها در معاونت پشتيباني مستقر است .
دبيرخانه نظام پيشنهادها كه به منزله پل ارتباطي ميان كاركنان و مديريت و انعكاس دهنده نظرات كاركنان ميباشد
مسئوليت دريافت ،ثبت ،پاسخگويي به همكاران و راهنمايي آنها در چگونگي ارائه پيشنهاد  ،ارجاع پيشنهادها به كميته
كارشناسي ،توزيع فرمهاي مخصوص ارائه پيشنهاد در سطح سازمان ،ايجاد بايگاني و بانك اطالعات پيشنهادها و ايجاد
هماهنگيهاي الزم به منظور تشكيل جلسات ،اطالع رساني در مورد وضعيت پيشنهاد  ،تهيه و ارائه گزارشات از مجموع
نظام پيشنهادها را بر عهده دارد.

 -4-2كميته های كارشناسي نظام پيشنهادها
اعضاي كميتههاي كارشناسي نظام پيشنهادها به صورت انتخابي از بين كاركنان حوزههاي مختلف تعيين ميگردد،
براي هر كميته از (حوزه رياست يك نفر و حوزه معاونتهاي پارك هر كدام يك نفر) ،احكام كارشناسان منتخب
كميتهها به مدت يك سال توسط رئيس كميته عالي صادر شده و در صورت عدم همكاري و يا حضور غير فعال در
كميتهها حكم عضويت ملغي و يكي ديگر از اعضاء به عنوان كارشناس انتخاب ميشود.

 -3فرآيند اجرايي نظام پيشنهادها :
-1-3پيشنهاد دهنده ،پيشنهاد خود را با ذكر نام و مشخصات كامل و تاريخ به دبيرخانه نظام ارائه ميدهد .
 -2-3مسئول دبيرخانه پس از بررسي اوليه پيشنهاد (حداكثر  48ساعت ) در صورت واجد شرايط بودن (تكراري نبودن
و داشتن شرايط يك پيشنهاد) آن را در دبيرخانه ثبت ميكند .چنانچه پيشنهاد نياز به اصالح داشته باشد به عنوان
مثال در صورتي كه ناقص  ،نامفهوم  ،ناخوانا و يا داراي اشكاالت اجرايي قابل رفع باشد ،فرم مذكور به پيشنهاد دهنده
عودت داده ميشود.
 -3-3پيشنهادها جهت بررسي كارشناسي در دستور كار كميته كارشناسي قرار ميگيرد.
 -4-3كميته كارشناسي نظريه كارشناسي خود را براي رد يك پيشنهاد و در صورت تائيد پيشنهاد ،به همراه تعيين
امتياز و برآورد هزينه اجرا و چگونگي اجراي پيشنهاد به دبيرخانه ارسال مينمايد .در اين مرحله نيز ممكن است با
تعيين و توصيه كميته كارشناسي تعدادي از پيشنهادها جهت تكميل به پيشنهاد دهنده و يا جهت بررسي بيشتر به
واحد ذيربط ارسال شوند و پس از تكميل آن و يا دريافت نظر كارشناسي مجددا مطرح و بررسي شود.
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تبصره :در صورت نياز به توضيحات بيشتر و يا در صورت درخواست شخص پيشنهاد دهنده  ،از ايشان در جلسهاي با
حضور اعضاي كميته كارشناسي دعوت به عمل ميآيد.
 -5-3در صورت عدم تائيد پيشنهاد ،پاسخ مكتوب به همراه داليل عدم پذيرش توسط دبيرخانه به پيشنهاد دهنده
ارسال مي شود  ،در اين مرحله پيشنهاد دهنده در صورت اعتراض به پيشنهاد خود يك ماه فرصت دارد تا اعتراض خود
را همراه با داليل كافي به دبيرخانه ارائه دهد در غير اينصورت و پس از گذشت زمان مذكور اعتراض پذيرفته نميشود.
در صورت تائيد ،پيشنهاد مربوطه به انضمام نظريه كارشناسي توسط دبيرخانه به كميته عالي ارسال ميشود.
 -6-3كميته عالي در جلسه ماهانه خود در مورد پيشنهاد ارسالي اعالم نظر خواهد كرد  .در صورت تصويب پيشنهاد،
ضمن تعيين امتياز قطعي ،دستور پرداخت پاداش پيشنهاد دهنده به معاونت پشتيباني ابالغ ميگردد و همزمان دستور
اجراي پيشنهاد به واحد مربوطه نيز صادر ميشود .چناچه پيشنهاد پذيرفته شده ولي در حال حاضر امكان اجراي آن
وجود نداشته باشد ،ضمن تشكر از پيشنهاد دهنده بخشي از پاداش به وي پرداخت خواهد شد و به عنوان " پيشنهاد
باز" در نظر گرفته ميشود و هنگام آماده شدن شرايط ،نسبت به اجراي آن اقدام خواهد شد.

 -4شرايط ارائه پيشنهاد
 -1-4پيشنهاد دادن حق كليه كاركنان پارك و شركتهاي فناور عضو پارك مي باشد.
 -2-4پيشنهاد مي تواند به صورت فردي يا گروهي باشد.
 -3-4صرف نظر از محل خدمت همكاران هر كسي در هر موضوعي ميتواند پيشنهاد دهد.
 -4-4پيشنهاد ميتواند تكميل كننده پيشنهادهاي قبلي باشد .
 -5-4پيشنهادها بايستي قابليت اجرا داشته و آرمان گرايانه و غير قابل دسترسي نباشند.
 -6-4پيشنهادها بايستي روشن و واضح بوده و گنگ  ،مبهم و چند پهلو نباشد.
 -7-4پيشنهاد نبايد جزء وظيفه سازماني و شرح وظايف پيشنهاد دهنده باشد و همچنين نمي تواند باعث تعطيلي
كارها شود.
 -8-4پيشنهاد نبايد حاوي دعاوي شخصي افراد باشد.
 -9-4پيشنهاد ميتواند طرحي باشد كه در سال جاري توسط مدير تائيد شده يا در مرحله اجرا ميباشد.
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 -5زمينههای ارائه پيشنهادها:
كاركنان مي توانند پيشنهادها خود را در چارچوب يكي از محورهاي ذيل يا ساير موضوعات مرتبط با اهداف ،وظايف و
ماموريتهاي پارك ارائه نمايند:
بهبود روشهاي انجام و تسريع در امور (ساده سازي و كاهش اسناد و مدارك ،افزايش سهولت در انجام كار ،ساده كردن
گردش كار و ارائه طرح سيستم هاي مكانيزه براي افزايش سرعت و دقت در انجام كارها) از قبيل:
 -5 -1در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي و افزايش بهره وري كاركنان و تجهيزات
 -5 -2بهبود كيفيت محصول و خدمات ( بهبود كيفيت عملكرد ،كاهش دوباره كاري  ،بهينه كردن برنامه ريزي ،بهينه
كردن سيستم هاي تصميم گيري ،ارزيابي و نظارت و هماهنگي در برنامه ريزي)
 -5 -3صرفه جويي در مواد  ،وقت  ،انرژي  ،هزينه و ساير منابع .
 -5 -4بهبود شرايط محيطي كار (افزايش ايمني ،كاهش آلودگي هوا ،ايجاد نظم و انضباط ،زيباسازي و پاكسازي محيط
كار ،استفاده بهينه از فضاي محيط كار و بهبود شرايط بهداشتي )
 -5-5ارتقاء سطح كارائي و اثر بخشي بهبود كار فردي و گروهي – افزايش رضايت ارباب رجوع از طريق تسريع و بهبود
كيفيت خدمات قابل ارائه
 -5 -6مديريت سبز و بهبود كيفيت زندگي كاري
 -5 -7افزايش رضايت شغلي كاركنان
 -5 -8ارتقاء سطح انگيزش كاركنان
 -5 -9ارتقاء شان و جايگاه پارك و جهاد دانشگاهي در نزد افكار عمومي
 -5-10بهبود ارتباطات با ساير دستگاه ها
 -5 -11استفاده بهينه و مطلوب از منابع و ظرفيت هاي بالقوه موجود در پارك
 -5 -12افزايش سطح توانمندي ،مهارت و دانش كاركنان
 -5 -13ارتقاء نظم و انضباط كاري
 -5 -14بهسازي نظام هاي مديريتي
 -5-15بهبود خدمات رفاهي
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 -5-16معرفي منابع جديد و افزايش درآمد و نقدينگي و بهبود در فرآيند مالي
 -5-17بهبود در كارهاي اداري و تسهيل در گردش كار ،حذف فعاليتهاي زائد و دشوار و افزايش سطح كيفي
فعاليتها و خدمات
 -5-18تعميق و گسترش فرهنگ اسالمي در سازمان و بهبود شعائر و فرهنگ اسالمي
 -5-19اصالح و بهبود در اجراي نظام پيشنهادها
 -5-20بهبود گردش اطالعات و اطالع رساني
 -5 -21حفظ و استفاده بهينه از تجهيزات

 -6شرايط بررسي پيشنهادت:
كليه پيشنهادهاي كه در چارچوب بند پنج دستورالعمل ارائه شود ،به جز موارد ذيل بررسي خواهند شد:
 -1-6پيشنهادها تكراري
 -2-6پيشنهادهاي كه از وظايف ذاتي رييس پارك مي باشد
 -3-6پيشنهادهاي كه دقيقاً وظيفه فرد محسوب مي شود و براي ارائه همان امور به خدمت سازمان درآمده است (مگر
اينكه اين وظيفه به حالت تعطيل در آمده باشد) و يا منجر به بهبود و سرعت و دقت در كار و فعاليت و صرفه جويي در
هزينهها شود.
 -4-6پيشنهادهايي كه صرفاً طرح مسئله بوده و راه حلي ارائه نشده باشد.
 -5-6پيشنهادهايي كه قبالً در دستور كار كميته يا يكي از قسمتها قرار داشته باشد و يا بيان تجربيات قبلي سازمان
باشد.
 -6-6پيشنهادهايي كه صرفاً بيان مشكل شخصي و يا در حد درخواست انجام كار باشد.
 -7-6مواردي كه موضوع اختالف يا گله و شكايت از قسمت يا فرد خاصي باشد.
 -8-6پيشنهادهايي مبهم ،كلي و ناقص( در صورت رفع ابهام و ارائه جرئيات ضروري و رفع ابهام و ارائه جرئيات ضروري
و رفع نواقص قابل بررسي خواهد بود).
 -9-6پيشنهادهايي هزينه بر ( در حد زياد) كه بدليل محدوديتهاي اعتباري غير قابل اجرا هستند.
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 -9-7پيشنهادهايي كه مربوط به عزل و نصب كاركنان باشد.

 -7معيارهای ارزيابي پيشنهادها :
به منظور ارزيابي هر يك از پيشنهادها ،عوامل ذيل با ضريب تعيين شده در نظر گرفته مي شوند:
 انجام مطلوب تر ماموريت هاي اصلي پارك و جهاد دانشگاهي ( 5تا  10امتياز) ارتقاء شان و جايگاه پارك و جهاد دانشگاهي در نزد افكار عمومي (4تا 8امتياز) ارتقاء سطح انگيزش و رضايت شغلي كاركنان بدون صرف هزينه (3تا  7امتياز) صرفه جويي يا كاهش هزينه ها ( 3تا  7امتياز) بهبود كيفيت خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع ( 3تا  7امتياز) بهسازي نظام هاي مديريتي ( 2تا  7امتياز) ارتقاء سطح انگيزش و رضايت شغلي كاركنان با صرف هزينه ( 2تا  5امتياز) استفاده بهينه از منابع موجود ( 2تا  5امتياز) ميزان كار كارشناسي بر روي پيشنهاد ( 2تا  5امتياز) كاهش زمان انجام امور ( 2تا  5امتياز) افزايش سطح مهارت و دانش كاركنان ( 2تا  5امتياز) ارتقاء نظم و انضباط كاري ( 2تا  5امتياز) ارائه طرح هاي ابتكاري در زمينه انجام امور ( 2تا  5امتياز) بهبود ارتباطات با ساير دستگاههاي اجرايي استان ( 1تا 3امتياز) بهبود شرايط محيط كار ( 1تا  3امتياز) پيشنهاد گروهي ( 2تا  4امتياز) كامل بودن پيشنهاد ( 2تا  4امتياز)12

 ارتباط با وظايف شغلي ( 2تا  4امتياز) -اصالح مقررات و آئين نامهها و دستورالعمل و ساختار سازماني ( 2تا  7امتياز)

 -8نحوه محاسبه و پرداخت پاداش:
پاداش بصورت نقدي و غير نقدي قابل پرداخت ميباشد .پاداش بايد متناسب با پيشنهاد باشد و به موقع پرداخت شود.
الف -پاداش های نقدی :
پيشنهادها مصوب براساس شاخصهاي مندرج در بند هفت دستورالعمل  ،مورد ارزيابي قرار گرفته و طبق فرمول ذيل
ميزان پاداش محاسبه خواهد شد.
 پيشنهادها دريافتي از اعضاي محترم پارك = امتياز كسب شده  xعدد مبنا(عدد مبنا برابر با حداكثر سيصد هزار ريال معادل سي هزار تومان برابر هر امتياز)
تبصره :پرداخت پاداش نقدي منوط به تامين اعتبار ميباشد.
ب  -پاداش های غير نقدی :
پاداش هاي غير نقدي شامل اعزام كاركنان به سفرهاي زيارتي و سياحتي ،بن كاال ،لوازم خانگي و  ...ميباشد.
به پيشنهادهاي مصوب عالوه بر پاداش نقدي يا غير نقدي ،تقدير نامه نيز اعطا خواهد شد.
 -1ارسال پيشنهاد به دبيرخانه  :تقدير دبيرخانه
 -2طرح در كميته كارشناسي و در صورت تصويب  :تقدير نامه با امضاء معاون پشتيباني و اعطاي هديه
 -3طرح در كميته عالي و در صورت تصويب :تقدير نامه با امضاء رئيس پارك و اعطاي پاداش
 -4اجراي پيشنهاد :اعطاي تقدير نامه با امضاء رئيس پارك
توضيح  :پيشنهاد دهنده ميتواند امتيازات كسب شده را به منظور بهره مندي از پاداشهاي باالتري ذخيره نمايد.
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 -9هزينه های اجرايي نظام پيشنهادها
هزينه های اجرايي اين نظام عبارتند از :
 پرداخت پاداش به پيشنهادها مصوب كه از اعضاء دريافت شده اند. پرداخت پاداش به قسمتهاي مجري استفاده از مشاورين جهت اجراي موفق نظام پيشنهادها برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي براي مديران ،كارشناسان و كاركنان برگزاري مسابقات و جشن هاي پيشنهادي برتر بازديدهاي استاني و همچنين بازديد از سازمان ها ،موسسات و مراكز فعال و موفق در زمينه برقراري اين نظام برايكارشناسان كميته ها و نيز گروه هاي موفق در ارائه پيشنهاد و كاركناني كه بيشترين مشاركت را در ارائه پيشنهاد دارند.
 انتشار پوستر و بروشور براي فرهنگ سازي و اطالع رساني تهيه هدايا جهت اهداء به پيشنهاد دهندگان خريد نرم افزار يا ساير ملزومات مورد نياز حق كارشناسي (به ازاي هر جلسه) :معادل حداكثر  %20حقوق مبنا براي اعضاي كميتههاي كارشناسي (به شرطتامين اعتبار).
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جدول ارزيابي و محاسبه پاداش پيشنهادهای مصوب
نام و نام خانوادگي پيشنهاد دهنده:

تاريخ صورتجلسه كميته كارشناسي

شماره پيشنهاد :

عنوان پيشنهاد:
رديف

تاريخ صورتجلسه كميته عالي
معيارهای ارزيابي پيشنهادها

حدود

كميته

امتيازات

كارشناسي

1

انجام مطلوب تر ماموريت هاي اصلي پارك

10 -5

2

ارتقاء شان و جايگاه پارك و جهاد دانشگاهي

8 -4

3

ارتقاء سطح انگيزش و رضايت شغلي كاركنان بدون صرف هزينه

7 -3

4

صرفه جويي با كاهش هزينه ها

7 -3

5

بهبود كيفيت خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

7 -3

6

بهسازي نظام هاي مديريتي

7 -2

7

ارتقاء سطح انگيزش و رضايت شغلي كاركنان با صرف هزينه

5 -2

8

استفاده بهينه از منابع موجود

5 -2

9

ميزان كار كارشناسي بر وي پيشنهاد

5 -2

10

كاهش زمان انجام امور

5 -2

11

افزايش سطح مهارت و دانش كاركنان

5 -2

12

ارتقاء نظم و انضباط كاري

5 -2

13

ارائه طرح هاي ابتكاري در زمينه انجام امور

5 -2

14

بهبود ارتباطات با ساير دستگاهها

3 -1

15

بهبود شرايط محيط كار

3 -1

16

پيشنهاد به صورت گروهي

4 -2

17

كامل بودن پيشنهاد

4 -2

18

ارتباط با وظايف شغلي

4 -2

اصالح مقررات ،آئين نامه ها و دستورالعمل ها و ساختار سازماني

7 -2

19

پارك

مجموع ضرايب

امضاء رئيس كميته عالي

امضاء رئيس كميته كارشناسي

15

امتياز در كميته عالي

