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 چه مسائل ، مشکالت و یا ضرورتهایي باعث اقدام شما به این تجربه بوده است؟

به منظور بهبود عملکرد شرکت در تمامی استقرار سیستم مدیریت مشارکتی و استفاده از پیشنهادها و تجربیات کارکنان اعتقاد مدیریت شرکت بر 

شرکت در نظام پیشنهادها طی سال های گذشته، سبب گردید تا راهکارهای افزایش نرخ مشارکت ان مطلوب زمینه ها و همچنین عملکرد نه چند

 کارکنان در نظام پیشنهادها بررسی گردد.

 چگونه مسائل را شناسائي و راه حل انتخابي را گزینش نموده اید؟

ت کارکنان در نظام پیشنهادها، راهکارهایی مطرح و اجرا گردید که با افزایش نرخ مشارکبا در نظر گرفتن مشکالت و ضرورت های فوق و به منظور 

 اجرای آن ها نتایج مطلوبی حاصل گردیده است.

 مراحل اجرای این تجربه در سازمان را نام ببرید؟

به تغییر روش کار و بهبود نتایج  خالقیت و ارائه پیشنهادهای ارزنده که منجر -استفاده از ظرفیت فرم ارزیابي عملکرد کارمندان )بند ح -1راهکار 

 :شود(

 ( اطالع رسانی به همکاران در خصوص نحوه گرفتن امتیاز در این بند1-1

 ( ثبت پیشنهادات همکاران در سامانه نظام پیشنهادهای شرکت1-2

 ( بررسی پیشنهادهای واصله در کمیته نظام پیشنهادهای شرکت و اظهارنظر در خصوص آنها1-3

 اظهارنظر در خصوص پیشنهادهای پذیرفته شده در کمیسیون توسعه مدیریت( بررسی و 1-4

 ( امتیازدهی به بند مربوطه1-5

 )بذر پیشنهادات(: برگزاری فراخوان ارائه پیشنهاد -7راهکار 

 بررسی مشکالت و زمینه های بهبود شرکت( 2-1

  ماه هرموضوع اولویت دار برای برگزاری فراخوان در  3( انتخاب 2-2

 اطالع رسانی به همکاران جهت شرکت در فراخوان از طریق سامانه نظام پیشنهادها( 2-3

 ( دریافت پیشنهادها در راستای موضوع های فراخوان2-4

 ( انتخاب پیشنهادهای برتر و تقدیر از پیشنهاد دهندگان2-5

 رکنانبرگزاری دوره آموزشي مرتبط با نظام پیشنهادها و ثبت تجربیات برای کا -9راهکار 

ضرورت مشارکت همگاني کارکنان در مدیریت شرکت در سطوح بر تدوین بیانیه نظام پیشنهادهای شرکت با هدف فرهنگ سازی و تاکید  -2راهکار 

 مختلف



 

 )مثال صرفه جویي هزینه،کاهش زمان فرایند و...( چه شواهد و نتایجي اثر بخش بودن تجربه شما را تائید مي کند.

 45در سه ماهه اول سال  33/2به  44سال سه ماهه اول در  12/0یشنهادهای همکاران از افزایش سرانه پ -

 ی فراخوانردریافت پیشنهادهای خوب در راستای حل مشکالت و همچنین افزایش درآمدهای شرکت از طریق برگزا -

 افزایش کیفیت پیشنهادهای واصله -

 قي خارج از سازمان خود هم استفاده نموده اید؟ ذکر نمایید. آیا برای اجرای این تجربه از مشاوران حقیقي و حقو

 خیر

 

 محدوده زماني و مکان اجرا :

 شرکت آب منطقه ای گلستان -45سه ماهه اول سال  
 

 چه کساني مخاطبان اصلي این تجربه هستند و چه آموزه هایي برای آنها دارد؟

 تمامی سازمان ها اعم از خصوصی و دولتی
 

 یرش این تجربه در کنفرانس مدیریت ، چه کسي آن را ارائه خواهد نمود؟در صورت پذ

 اسماعیل گرزین، مدیر دفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی

 

 

 تجربه شما نسبت به تجارب مشابه در سازمان های دیگر ، واجد چه نوآوری و تفاوت هایي بوده است که آن را متمایز مي نماید؟

به منظور  (خالقیت و ارائه پیشنهادهای ارزنده که منجر به تغییر روش کار و بهبود نتایج شود -ارزیابی عملکرد کارمندان )بند حاستفاده از ظرفیت فرم 

 مشارکت در نظام پیشنهادهاترغیب کارکنان برای 

 

 این تجربه به آنها ارائه شده است. "مراجعي که قبال

- 

 
 
 

 

 

  توضیحات : سایر

- 

 
 

 

 

 


