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  دهندگان برتر انتخاب پيشنهاد امتياز دهي و مدل
 در نظام پيشنهادها 

  
  3، عبدالرضا سپهر 2جمشيد قارون،  1مهدي نجمي

  
 شركت پااليش نفت اصفهان ،دبير نظام پيشنهادها  1

  ايران -اصفهان 
mah_najmi@yahoo.com 

 ، شركت پااليش نفت اصفهاندبيرخانه نظام پيشنهادها عضو  2
  ايران -اصفهان 

 عضو دبيرخانه نظام پيشنهادها ، شركت پااليش نفت اصفهان 3
   ايران -اصفهان 

  

  چكيده
جهـت  مبتني بر كليه پارامترهاي اصلي و مؤثر در ارتباط با پيشنهاد دهنـدگان   در اين مقاله يك مدل رياضي و كامالً كاربردي

. را امتياز دهي و در مقايسه با يكديگر آنها را مرتب نمودكمك آن بتوان پيشنهاد دهندگان  بهارائه شده تا  آنانامتياز دهي به 
اين مدل مبتني بر دوره هاي زماني بوده و . ي باشدين پيشنهاد دهندگان مبرتريكي از كاربردهاي اين مدل انتخاب و استخراج 

مقايسه سازمانهاي مشابه با  همچنيناين مدل كاربرد درون سازماني و  .مي توان اين مدل را بكار برد مدنظردر هر دوره زماني 
مـدل چنـدين دوره   ايـن   .در سطح ملي بكار بـرد در ساير سازمانها و حتي آنرا  با كمي تغييرات مي توانيكديگر را داشته و 

  .و نتايج بسيار خوب و قابل قبولي داشته است  متوالي در شركت پااليش نفت اصفهان بكار گرفته شده
  

  كليدي كلمات
  برتر، پيشنهاد ، پيشنهاد دهنده ، انتخاب ، نظام پيشنهادها ، امتياز دهي
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  مقدمه -1
گاهاً تعيين كننده در مبحث انگيزش كاركنان، انتخاب، معرفي و تقدير در سيستمهاي موجود نظام پيشنهادها، يكي از پارامترهاي كليدي و 

زيرا اقـدام در ايـن خصـوص بـدون     . از برترين پيشنهاد دهندگان در دوره هاي زماني مشخص بوده كه بايستي با دقت نظر فراوان انجام شود
ي تواند نارضايتي پرسنل و درنهايت اثرات منفي و جبران توجه به كليه پارامترهاي مؤثر و همچنين عدم وجود يك مدل و مكانيزم مناسب م

  .ناپذيري را به همراه داشته باشد
نظام پيشنهادهاي شركت پااليش نفت اصفهان اقدام به تهيـه و بكـارگيري    محترم بدين منظور و جهت پوشش اين خالء، با همكاري اعضاي

  .بسيار قابل قبولي به همراه داشته است مدلي كامالً كاربردي نموديم كه پس از چندين دروه بكارگيري، نتايج

  برتر انتخاب پيشنهاد دهندگان امتياز دهي و امل مؤثر درعو -2
كليه عوامل مؤثر در ميزان كارآيي و فعاليت پيشنهاد دهنگان را شناخت تا بتوان بر اساس آن نسبت بـه  در ابتدا و قبل از ارائه مدل، بايستي 

پارامترهايي مـد نظـر قـرار مـي      ،ليكن جهت سهولت مدل. عوامل بسياري را مي توان ليست نمودبدين منظور . ارائه مدلي جامع اقدام نمود
  :اين عوامل عبارتند از. آنها قابل استخراج باشد گيرند كه هم تأثير زيادي داشته و هم اطالعات

  تعداد پيشنهادهاي ارائه شده  -2-1
  :وضعيت پيشنهادهاي ارائه شده مي باشد كه عبارتند از آخرين وابسته به% 100اين مورد مستقيماً و 

 پيشنهاد تكراري     

 پيشنهاد رد شده 

 پيشنهاد ارجاع به دبيرخانه 

 پيشنهاد تحت كارشناسي 

  قبول شده( امكان سنجي اجرا پيشنهاد( 

 پيشنهاد منتظر اجرا 

  پيشنهاد اجرا شده 
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  :مقدار اين ضريب از جدول زير قابل استخراج خواهد بود. استفاده نمود)   (ضريب وضعيت جهت اعمال اين پارامتر در مدل مي توان از 
 ضريب وضعيت – 1جدول 

  هر پيشنهادگروهي يا انفرادي ارائه شدن  -2-2
بديهي است پيشنهادهايي كـه بصـورت گروهـي    . اين پارامتر وابسته به درصد مشاركت و تعداد پيشنهاد دهندگان در ارائه پيشنهاد مي باشد

بدين منظور سعي شـده اسـت كـه ايـن پـارامتر بصـورت       . ارائه شوند از كيفيت باالتري نسبت به پيشنهادهاي انفرادي برخوردار خواهند بود
  .از مثبت در مدل لحاظ گرددامتي

مقـدار ايـن ضـريب از جـدول زيـر قابـل       . استفاده نمـود )   ( ضريب گروهي پيشنهاد دهندهجهت اعمال اين پارامتر در مدل مي توان از 
  :استخراج خواهد بود

  
 ضريب گروهي پيشنهاد دهنده – 2جدول 

  

 نوع ضريب معيارمقدار ضريبحداقل حداكثر توضيحات

 4 0 

 پيشنهاد تكراري 0

  
 -ضريب وضعيت 

Status 

 پيشنهاد رد شده 0.5

پيشنهاد ارجاع به  1
 دبيرخانه

پيشنهاد تحت  1
 كارشناسي

پيشنهاد امكان  2
 سنجي اجرا

 پيشنهاد منتظر اجرا 3
 پيشنهاد اجرا شده4

   

 نوع ضريب معيارمقدار ضريبحداقل حداكثر توضيحات
 Bضريب گروهي پيشنهاد

=  
 2.25: نفره 5بيشتر از   2.00: نفره 5  1.75: نفره 4  1.50: نفره 3  1.25: نفره 2  1.00: نفره 1  

  = x B درصد مشاركت  0.0125 2.115

 درصد
مشاركت پيشنهاد 

 دهنده

  تعداد
  پيشنهاد دهندگان

  
ضريب گروهي 
 -پيشنهاد دهنده 

group 

   

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

4 
 

ضـرب   حاصـل . ضريب گروهي پيشنهاد بوده و جهت امتياز دهي به پيشنهادهاي گروهي در نظر گرفتـه شـده اسـت   ، Bدر اين مدل ضريب 
  .خواهد بود)   ( ضريب گروهي پيشنهاد دهندهضريب گروهي پيشنهاد در درصد مشاركت فرد پيشنهاد دهنده، 

  

  فني يا غير فني بودن هر پيشنهاد -2-3
  :سازماني مي توان پيشنهادها را به دو گروه عمده تقسيم بندي نمود بر اساس آئين نامه و روشهاي جاري هر

 پيشنهاد فني 

 پيشنهاد غير فني 

مقـدار ايـن    .بديهي است در سازمانهايي همچون سازمانهاي وابسته به صنعت نفت، پيشنهادهاي فني بيش از غير فني امتياز دهي مي شوند
  :وداز جدول زير قابل استخراج خواهد ب ) ( ضريب

 نوع ضريب معيار مقدار ضريب حداقل حداكثر توضيحات
مالك فني بودن طبق 

 1 4  آئين نامه
   پيشنهاد غير فني 1

 -  فني ضريب
technical 

 پيشنهاد فني 4
   

 ضريب فني – 3جدول 

  ميزان صرفه اقتصادي هر پيشنهاد  -2-4
  :پيشنهادها را به دو گروه عمده تقسيم بندي نمودبر اساس كمي و يا كيفي بودن هر پيشنهاد مي توان 

  كمي(پيشنهادهاي حاوي صرفه اقتصادي( 

  كيفي( پيشنهادهاي فاقد صرفه اقتصادي( 

جهت اعمال اين پارامتر در مدل مي توان  .بديهي است پيشنهادهاي حاوي صرفه اقتصادي بيش از پيشنهادهاي كيفي امتياز دهي مي شوند
  :مقدار اين ضريب از جدول زير قابل استخراج خواهد بود. استفاده نمود)   ( اقتصاديضريب صرفه از 

  ضريب صرفه اقتصادي – 4جدول 
  

 نوع ضريب معيارمقدار ضريبحداقل حداكثر توضيحات

 100 1 
   بدون صرفه اقتصادي 1

ضريب صرفه اقتصادي 
economic 

+ ( ميزان صرفه به/ده ميليون
 (ريال

داراي صرفه 
 اقتصادي
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  مدل كلي امتياز دهي به پيشنهاد دهندگان - 3
 :بر اساس موارد فوق الذكر مي توان نحوه امتياز دهي به پيشنهاد دهندگان در هر بازه زماني را بصورت زير تشريح نمود

  
      پيشنهادامتياز پيشنهاد دهنده جهت هر :                       =   

  
 =∑   امتياز كل پيشنهاد دهنده :      

  n :تعداد كل پيشنهادهاي هر پيشنهاد دهنده
  

∆   امتياز پيشنهاد دهنده در بازه زماني مورد نظر :           = 
   :  P2امتياز كل پيشنهاد دهنده در پايان دوره
   :  P1امتياز كل پيشنهاد دهنده در ابتداي دوره

 
 نوع ضريب معيارمقدار ضريبحداقل حداكثر توضيحات

 4 0 

 پيشنهاد تكراري 0

  
 -ضريب وضعيت 

status 

 پيشنهاد رد شده 0.5

1 
پيشنهاد ارجاع به 

 دبيرخانه

پيشنهاد تحت  1
 كارشناسي

پيشنهاد امكان سنجي  2
 اجرا

 پيشنهاد منتظر اجرا 3
شده پيشنهاد اجرا 4  

   
 Bضريب گروهي پيشنهاد

=  
  1.00: نفره 1  
  1.25: نفره 2
  1.50: نفره 3
  1.75: نفره 4
  2.00: نفره 5

 2.25: نفره 5بيشتر از 

  = x B درصد مشاركت 0.0125 2.115

  درصد
مشاركت پيشنهاد 

 دهنده

  تعداد
  پيشنهاد دهندگان

  
ضريب گروهي پيشنهاد 

 group -دهنده 
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فني بودن طبق  مالك
 1 4 آئين نامه

   پيشنهاد غير فني 1
 - ضريب فني 
technical 

 پيشنهاد فني 4
      

 100 1 
   بدون صرفه اقتصادي 1

ريب صرفه اقتصادي ض
economic 

1 + ( ميزان صرفه / ده ميليون 
 داراي صرفه اقتصادي (به ريال

    
 3384 0        =   P  

  محاسبه امتياز پيشنهاد دهنده جهت هر پيشنهاد– 5جدول 
  

امتيازات بدست آمده جهت كليه پيشنهاد دهندگان در يك جدول و به ترتيب نزولي مرتب شده و جهت انتخاب برترين پيشنهاد دهندگان 
  .در دوره زماني مورد نظر، مي توان افراد صدر جدول را معرفي نمود

  نتيجه -4
مرتبط بـا پيشـنهاد    اين مدل مبتني بر پارامترهاي كليدي. مدلي جهت امتياز دهي و اولويت بندي پيشنهاد دهندگان ارائه شد در اين مقاله
تعداد پيشنهادهاي ارائه شده هر فرد، وضعيت فعلي هـر پيشـنهاد، فـردي يـا گروهـي      : نظام پيشنهادها مي باشد كه عبارتند از دهندگان در

  .اد گروه، درصد مشاركت پيشنهاد دهنده، فني يا غير فني بودن پيشنهاد، ميزان صرفه اقتصادي حاصل از پيشنهادبودن پيشنهاد، تعداد افر
  . كليه مقادير استفاده شده در اين مدل پارامتريك بوده و بر حسب ضرورت و اهميت سازمان مربوطه قابل اصالح خواهند بود

بعبارت ديگر كليه تغييرات انجام شده بر روي هر يـك  . نهاد دهنده مالك عمل خواهد بودطبق اين مدل، ميزان تغيير در امتياز كل هر پيش
 . از پيشنهادها و فارغ از تاريخ پيشنهاد در امتياز فرد دخيل خواهد بود

  :در كل مدل فوق را مي توان بصورت زير خالصه نمود
  تا تاريخ جاري مد نظر قرار مي گيردكليه پيشنهادهاي فرد از ابتداي شروع بكار سيستم نظام پيشنهادها. 

 نفر ارائـه   3بعبارت ديگر چنانچه يك پيشنهاد توسط . به ازاي هر پيشنهاد و جهت هر پيشنهاد دهنده، امتيازي استخراج مي شود
 .امتياز مختلف براي هر نفر محاسبه مي شود 3شده باشد، 

 ر براي كل پيشنهادها از ابتدا تا كنونجمع امتيازات هر نف. ( جمع امتيازات هر نفر محاسبه مي شود( 

 مثالً چنانچه جمـع امتيـاز   . اين امتياز كل با امتياز كل كسب شده دوره قبل مقايسه و ميزان اختالف آن مبناي كار قرار مي گيرد
ق ايـن مـدل   باشـد، طبـ   185باشد و جمع امتياز همان فرد در پايان ارديبهشت ماه عدد  145يك نفر در پايان فروردين ماه عدد 

 .امتياز حاصله فرد مورد نظر در ماه ارديبهشت خواهد بود 40اختالف اين دو عدد يعني عدد 

 افراد بر اساس امتيازات حاصله اولويت بندي شده و نفرات برتر انتخاب مي شوند. 
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  مراجع
  26/02/90اصفهان، ، ويرايش يك،  SUG-PR-59-01شركت پااليش نفت اصفهان، روش اجرايي نظام پيشنهادها، :  ]1[
، ويـرايش يـك، اصـفهان،     SUG-WI-01-01شركت پااليش نفت اصفهان، دستورالعمل نحوه كارشناسي، ارزيابي و امتياز دهي بـه پيشـنهادها،   :  ]2[

26/02/90  
، ويـرايش يـك،    SUG-WI-02-01شركت پااليش نفت اصفهان، دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت پاداش و حق الزحمه ها در پيشـنهادها،  :  ]3[

  25/03/90اصفهان، 
  08/04/88، ويرايش دوم ، تهران،  1/2120001شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، دستورالعمل نظام پيشنهادها، :  ]4[
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