«کار برگ ارايه پيشنهاد»
صفحه يک از دو

شماره پيشنهاد:

تاریخ:

(این قسمت توسط دبيرخانه نظام پيشنهادها تکميل می شود)

 -1عنوان پيشنهاد:
 -2وضع موجود ( :در این قسمت وضعيت فعلی تشریح می گردد .به عبارت دیگر مکان درج ایرادات و اشکاالتی که پيشنهاد موجب رفع
آنها می شود).

 -3وضع پيشنهادی ( :در این قسمت تغييرات مورد نظر به صورت واضح  ،شفاف با ذکر دقيق و کامل جزئيات بيان می گردد)

 -4مزایای وضع پيشنهادی ( :با تاکيد بر صرفه جوئی هزینه ها)

 -5برآورد هزینه اجرای پيشنهاد:
 -6نوع پيشنهاد  :ایجادی 

ریال
اصالحی 

پيشگيرانه 

 -7به نظر شما کدام واحد مسئول اجرای پيشنهاد مذکور است؟

«کار برگ ارايه پيشنهاد»
صفحه دو از دو

 -8آیا مایل به همکاری در اجرای پيشنهاد خود هستيد ؟ بلی  خير 
 – 9مشخصات پيشنهاد دهنده(گان):
توجه  :پيشنهادهای گروهی دارای الویت هستند.
رديف

کد پرسنلی

تحصيلی

سازمانی

واحد سازمانی

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته

عنوان پست

شماره تلفن
همراه

پست الکترونيکی

*درصد
مشارکت

** – 11زمينه پيشنهاد :این قسمت توسط پيشنهاد دهنده عالمت زده می شود.

 اصالح ساختار سازمانی

 بهبود شرایط فيزیکی محيط کار

 بهسازی نيروی انسانی

 اصالح و بهبود آموزش

 افزایش امنيت شغلی  ،انگيزه کاری و بهبود بهداشت  بهبود نظام مدیریت بر آمار و فناوری اطالعات
روانی و رفاه کارکنان
 اصالح قوانين  ،ضوابط  ،مقررات  ،دستتورالعمل هتا   ،ارایه راهبرد برای پياده سازی مدیریت مشارکتی
آیين نامه ها و بخشنامه ها
 اصالح  ،بهبود و بهينه سازی روشها یا فرایندها

 حذف دوباره کتاری هتا  ،افتزایش بتازده تجهيتزات ،
کاهش هزینه هتا و ضتایعات  ،صترفه جتویی در مصترف
انرژی  ،مواد  ،هزینه و وقت

 ابداع  ،اختراع و یا بکارگيری روشهای تازه برای ارایه  بهبود ارتباطات و روابط عمومی
خدمات و توليد محصول
 بهبود کيفيت و افزایش بهره وری

 توسعه پایدار منابع مالی و افزایش درآمد

 افزایش کارایی کارکنان
*ارائه کنندگان پيشنهاد گروهی مؤظف هستند که درصد مشارکت هر کدام از اعضای گروه را مشخص نمایند.
** خواهشمند است زمينه پيشنهاد الویت بندی گردد.

محل امضای پيشنهاد دهنده(گان):

