
  فراخوان كاركنان جهت شركت در ارائه پيشنهادفراخوان كاركنان جهت شركت در ارائه پيشنهاد
مورد  ، هموارههاي رشد و تعالي  مشاركت كاركنان در پيشبرد اهداف سازمان به عنوان يكي از مهمترين مولفه

اند تا كاركنان بتوانند  هاي پيشرو و موفق بوده و براي تحقق اين مهم، ساز و كاري را فراهم نموده توجه سازمان

از اين روي، استفاده از دانش و تجربه . ري در پيشرفت و توسعه سازمان داشته باشندت ارز و برجستهايفاگر نقش ب
 ،كاركنان به عنوان سرمايه اصلي سازمان، عالوه بر آنكه جلوه اي از همدلي و همسويي مديران و كاركنان است

بهره  كاركنان  فكري هاي يو توانايبلكه گنجينه ارزشمندي است كه به پشتوانه آن مديران از گنجينه خالقيت 

هر چه بيشتر براي كليه همكاران فراهم مي شود كه بي ترديد  همراهيمند شده  و فرصت مقدس مشاركت و 
 . تاثير شگرفت و انكارناپذيري بر بالندگي و سرآمدي سازمان خواهد داشت

يافته است، از كليه همكاران گرامي استقرار  شركتدر " نظام پيشنهادها" اكنون كه ساز و كاري تحت عنوان 

، بهبود كيفيت مستمر هاي يم به منظور دستيابي به اهداف سازماني، به ويژه در زمينهيدعوت مي نما
از  .......و ، كاهش هزينه ها، افزايش درآمدها و وصول مطالبات معوقكار در تسريع

 .طريق ارائه نظرات، پيشنهادها و طرح هاي خود، بيش از پيش نقش خود را در موفقيت سازمان ايفا نمايند

بديهي است از ارايه كنندگان پيشنهادهايي كه توسط اركان نظام پيشنهادها مورد تصويب قرار گيرد، به نحو 
د و از موفقيت شاياني برخوردار باشد، از متقضي تقدير شده و در صورتي كه طرح پيشنهادي به مرحله اجرا درآي

 .به عمل خواهد آمد) مادي ومعنوي(ارايه دهندگان آن، به نحو شايسته تشكر و قدرداني ويژه 

  شركتنظام پيشنهادها به عنوان سازو كار اصلي تحقق مشاركت كاركنان در لذا با توجه به فراهم شده بستر 
قطع يقين تدوام و توسعه آن بيش از پيش به كه  نمودارائه رائه پيشنهاد از طريق اعملكرد مطلوبي را  ميتواند، 

به منظور تسريع در بررسي پيشنهادهاي ارسالي، همكاران گرامي لذا . موجب رشد و تعالي سازمان خواهد شد

ت نسب)پيوستي (و تنها از فرم مخصوص نظام پيشنهادات اتوماسيون اداري سعي نمايند حتي االمكان از طريق 
  .دبيرخانه نظام پيشنهادها اقدام نمايندبه ارسال پيشنهاد خود به 
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