
 فراخوان كاركنان جهت شركت در ارائه پيشنهادفراخوان كاركنان جهت شركت در ارائه پيشنهاد

، هاي رشد و تعالي  مشاركت كاركنان در پيشبرد اهداف سازمان به عنوان يكي از مهمترين مولفه

هاي پيشرو و موفق بوده و براي تحقق اين مهم، ساز و كاري را فراهم  مورد توجه سازمان همواره

. تري در پيشرفت و توسعه سازمان داشته باشند بارز و برجسته اند تا كاركنان بتوانند ايفاگر نقش نموده

از اين روي، استفاده از دانش و تجربه كاركنان به عنوان سرمايه اصلي سازمان، عالوه بر آنكه جلوه 

اي از همدلي و همسويي مديران و كاركنان است، بلكه گنجينه ارزشمندي است كه به پشتوانه آن 

و فرصت مقدس مشاركت و بهره مند شده  كاركنان هاي فكري ت و تواناييمديران از گنجينه خالقي

هر چه بيشتر براي كليه همكاران فراهم مي شود كه بي ترديد تاثير شگرفت و انكارناپذيري  همراهي

 . بر بالندگي و سرآمدي سازمان خواهد داشت

يافته است، از كليه در شركت استقرار " نظام پيشنهادها" اكنون كه ساز و كاري تحت عنوان 

بهبود  هاي همكاران گرامي دعوت مي نماييم به منظور دستيابي به اهداف سازماني، به ويژه در زمينه

كيفيت مستمر، تسريع در كار، كاهش هزينه ها، افزايش درآمدها و وصول 

 از طريق ارائه نظرات، پيشنهادها و طرح هاي خود، بيش از پيش نقش .......مطالبات معوق و

 .خود را در موفقيت سازمان ايفا نمايند

بديهي است از ارايه كنندگان پيشنهادهايي كه توسط اركان نظام پيشنهادها مورد تصويب قرار گيرد، 

به نحو متقضي تقدير شده و در صورتي كه طرح پيشنهادي به مرحله اجرا درآيد و از موفقيت شاياني 

به عمل ) مادي ومعنوي(نحو شايسته تشكر و قدرداني ويژه برخوردار باشد، از ارايه دهندگان آن، به 

 .خواهد آمد

نظام پيشنهادها به عنوان سازو كار اصلي تحقق مشاركت كاركنان در با توجه به فراهم شده بستر لذا 

كه به قطع يقين تدوام و توسعه  نمودارائه از طريق ارائه پيشنهاد شركت  ، ميتواند عملكرد مطلوبي را 

از همكاران محترم درخواست ميشود بنابراين . از پيش موجب رشد و تعالي سازمان خواهد شدآن بيش 

منظور تسريع در بررسي پيشنهادهاي ارسالي، حتي االمكان از طريق اتوماسيون اداري و تنها از فرم ب

دبيرخانه نظام پيشنهادها اقدام نسبت به ارسال پيشنهاد به )پيوستي (مخصوص نظام پيشنهادات 

 با تشكر                                                                                  .دنماين

 دبيرخانه نظام پيشنهادات                                                                 



 زمينه هاي پيشنهاد دهي

         

صرفه 

جويي در 

 نه هاهزي

صرفه  – ٣صرفه جويي در مصرف مواد – ٢صرفه جويي در مصرف انرژي -

صرفه جويي در هزينه هاي  – �صرفه جويي در هزينه ها – �جويي در وقت

 كاهش ضايعات -٧كاهش هزينه تعميرات و نگهداري – �پروژه ها

بهبود 

كيفيت 

 مستمر

 �فيت عملكردبهبود كي – ٣بهبود كيفيت توليد – ٢بهبود كيفيت محصول –١

بهبود روشهاي  – �استاندارسازي فعاليتها - �بهبود كيفيت ارائه خدمات –

بهبود اثر بخش واحد و  – ٧تست و آزمايشگاهي منجر به افزايش كيفيت

 سازمان

تسهيل در 

 كار

ساده سازي گردش  – ٣افزايش سرعت كار  – ٢افزايش دقت در كار  – ١

بهبود روش   -  �و كم كردن نسخ كار شامل ساده سازي فرمها ي اداري 

ساده سازي و تسريع در ارتباطات و اطالع رساني در  – �انجام كار 

 بهبود سيستم حمل و نقل – �سازمان 

ابداعات      

وتغييرات 

 بنيادي

ابداع و معرفي تكنولوژي جديد  – ٢ابداع و ساخت ماشين دستگاه   –١

ارائه طرح  – �شين آالت  افزايش اتوماسيون و راندمان ما – ٣–توليد 

كامپيوتريزه كردن -  �عملي براي جايگزيني مواد و دستگاه داخلي 

 سيستمها

بهبود 

شرايط كار 

و روابط 

 انساني

بهبود ارتباطات  –٣ايجاد نظم و انضباط – ٢ بهبود انگيزه هاي شغلي   ١–

هماهنگ   – �كاهش آلودگي هوا -�بهبود امنيت شغلي كاركنان  – �شغلي

ارتقاء سطح  – ٨بهبود رفاهي كاركنان – ٧زي هدفها و اعتماد گروهيسا

ايجاد تناسب  – ١٠افزايش ايمني در برابر حوادث كار – ٩ آموزش كاركنان

ايجاد  – ١٢زيبا سازي و پاكسازي محيط كار – ١١كار با فيزيك شخص

 افزايش امكان استفاده از فضاي محيط كار –١٣روحيه همكاري وتفاهم

 بردن كارايي كاركنان باال –�١

طرح 

تكريم 

ارباب 

 رجوع

موانع  ، بررسیخدمت رسانی به مردم تسهيلو  تسريعبرای  ارائه راهکار

در قدامات ، راه کارهای اجرائی جهت رفع آنها تدوينو  تكريمطرح موجود 

 ارائه خدمات به مردمبهبود و اصالح روش  جهت

 


