
 تعالي بسمه
 پيشنهاد ارائه به كاركنان مشاركت جلب فراخوان

 : گرامي همكار
 آن در مشاركت و است فراهم آورده بهبود راهكارهاي ارائه براي مغتنم فرصتي،  پيشنهادات بررسي و پذيرش نظام

 . دارد قرار توجه مورد ارزشيابي در مؤثر معيارهاي از يكي عنوان به و بوده محترم كاركنان توانائي و تعهد نشانگر
 يا و ذيل هاي زمينه در شما پيشنهادهاي است اميد . است آن اجرائي قابليت پيشنهاد يك امتياز و ارزش مالك مهمترين

 :  آورد ارمغان به را رشد و نشاط ، پويائي ؛ ها زمينه ديگر
 . شركت تخصصي وظايف تر مطلوب انجام زمينه در اجرائي راهكارهاي •
 .جوئي  صرفه زمينه در اجرائي راهكارهاي •
 . مادي غير هاي جنبه ويژه به كاركنان تكريم زمينه در اجرائي راهكارهاي •
 . شركت اموال از استفاده و نگهداري ، حفظ زمينه در اجرائي راهكارهاي •
 پيشنهاد ارائه به ذهني زمينه عنوان به تواند مي شما خدمت محل سازماني واحد مسائل و موضوعات اول گام در

 در پيشنهاد طرح و نبوده خاصي موارد به محدود پيشنهاد ارائه كه ذكراست شايان . نمايد كمك مشكالت حل و سازنده
 صورت به يا و اداري ازطريق آنرا و تكميل را پيوست فرم است كافي پيشنهاد ارائه براي . است مانع بال موضوعي هر

  . نمائيد تحويل پيشنهادات بررسي و پذيرش نظام دبيرخانه به دستي
 پيشنهادات بررسي و پذيرش نظام امتيازات با آشنائي

 پيشنهادهاي دهندگان ارائه براي ، ضوابط برابر ، مشاركتي مديريت فرهنگ توسعه در شما مشاركت اهميت به نظر 
 : است شده بيني پيش ذيل شرح به اي ويژه امتيازات و مشوقها ؛ سازنده

 . دهندگان پيشنهاد كليه براي ساالنه ارزشيابي در نامه تشويق امتياز از مندي بهره .١
 . ساالنه ارزشيابي فرم در شده تأئيد پيشنهادهاي براي سازنده پيشنهادات ارائه ويژه امتياز .٢
 . پيشنهاد تأئيد صورت در پرسنلي پرونده در درج .٣
 . شغلي ارتقاء مسير در سازنده پيشنهاد ارائه مزاياي از مندي بهره .٤
 . شده تأئيد پيشنهادهاي از تقدير و اعالن .٥
 . شده تأئيد پيشنهادهاي به نقدي پاداش پرداخت .٦

 شكل افراد يا فرد يك تالش و تجربه ، دانش ، استعداد اساس بر كه شود مي گفته اي ايده يا فكر به:  پيشنهادتعريف 
 يا موضوع يك مورد در انتقاد يا و اعتراض نمودن مطرح بنابراين . باشد سودمند و نو ويژگيهاي متضمن و گرفته

 . شود نمي محسوب پيشنهاد ، حل راه ارائه بدون و تنهائي به ، وضعيت
 
 
 
 

 .نظام پيشنهادها ، حمايتگر چشمان تيزبين و نوازشگر گوشهاي شنوا ست



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

چند  ياو  يك پيرامونشما همكاران می تواند  پيشنهاد
لطفا در هنگام . مورد از موضوعات مورد اشاره باشد 

، طبقه بندی موضوعی  پيشنهادپر نمودن فرم 
 پيشنهاد يكرا مشخص و در هر فرم تنها  پيشنهاد

 . نماييدارائه 

-صرفه جويي در مصرف انرژي:صرفه جويي در هزينه ها
-صرفه جويي در هزينه ها—صرفه جويي در مصرف

 كاهش ضايعات-صرفه جويي مالي

-خدماتبهبود كيفيت ارائه :بهبود كيفيت مستمر
مطالبات  -بهبود اثر بخش واحدها -استاندارسازي فعاليتها

 بهبود كيفيت محصول و توليد -شركت از مردم

 -افزايش سرعت كار -افزايش دقت كار: تسهيل در كار
ساده  -بهبود روش انجام كار -ساده سازي گردش كار
بهبود نظام اطالعات مديريتي و  -سازي در اطالع رساني

 شركتآمار 

 -ايجاد نظم و انظباط:بهبود شرايط كار و روابط انساني
ايجاد روحيه  -زيباسازي محيط -افزايش ايمني كار

بهبود انگيزه  -افزايش كارايي كاركنان -همكاري و تفاهم
  -بهبود امكانات رفاهي -بهبود امنيت كاري-شغلي

ابداع روشهاي تازه براي افزايش رضايت و  :مشتري مداري
 خشنودي مراجعان و مشتركين شركت

 شركت آب و فاضالب استان بوشھر

 ” هستيمهای اثربخش شما همكاران  خالقيتمنتظر مشارکت ذهنی و “



 

 


