
 

 

  

 زمینه پیشنهادها :  -1

ــهای   شرکت ارائه پیشنهادها توسط کارکنان می تواند در تمامی زمینه های اختصاصی و عمومی  ــ ن نمامها و الاتیتـ و در جهت بهسازی و اصـ

شنهاد مم           شرکت  ــط با برنامه های ت ود اداری م رن و ارائه درددک یی پی شنهادها می بایست مرتبــ شد و در چارچوب نمام اداری نیز پی با

 یط  یا ایجاد روحیه  یا کمی به تفاهم بیشتر  است مزایای اجرایی کمی و مادی قابل توجهی نداشته باشد و آثار و نتایج کیفی از قبیل بهسازی م    

سازنده و تف ر خ        شه  شته و اندی شنهاد آداهی دا شد ک برای آن ه کارکنان ب ور کلی در زمینه های پی ق خود را  میان کارکنان و مانند آن را دارا با

اشد ، زمینه های ذیل را می توان برای پیشنهاددهی برشمرد  اری برای بررسی و ارزیابی در میان بـ در آن زمینه ها ب ار دیرند و در عی  حاد ، ملی

 ، بی آن ه ای  زمینه ها م دودیتی برای ارائه پیشنهاد باشد : 

 باشد ک  هلدینگ جهاد نصر کرماندر س ح واحد ، ملاونت ، کل شرکت ، به ترتیب اتویت تبصره : پیشنهاد میتواند 

 : و کارفرمايان تكريم ارباب رجوع -الف 

 ک موثر باشد مناسب اجرا تیفیک و در رجوع را اراهم نمایدارباب کارارما ،مشتریان وهر پیشنهادی که موجبات اازایش رضایت  -1

 ارباب رجوع مؤثر باشد ککارارما و ندهیاسایی نیازها و انتمارات حاد و آهر پیشنهادی که در شن -2

 بیشتردردد ک یاریو هم یجلب هم ار و موجبارباب رجوع تسهیل نماید کرارما ، مشتریان و را با  شرکتهر پیشنهادی که ارتباطات  -3

 هرپیشنهادی روابط داخلی و خارجی شرکت را ارتقاء دهدک -4

 صرفه جويي : -ب

شنهادی که راه های مؤثری را برای کاهش مصرف انرژی )س    -1 ــهر پی ستفاده بهینه از  ــ ،  ماشی  آالت  تأسیسات ، وسائط نقلیه   وخت ، آب ، برق و ککک( و ا

 کدردد و پس ماندها یانرژ تیریمد و موجب صراه باشداجرای آن از نمر اقتصادی مقرون به و ارائه دهدبرای ماموریتهای شرکت ام انات  ،تجهیزات 

 نوشت اازار دردد ک وملزومات  -هر پیشنهادی که موجب کاهش مصرف توازم اداری  -2

 که موجب حذف هزینه های غیر ضروری شود یا هزینه های الزم را من قی و متلادد درداند ک هر پیشنهادی -3

 کشرکت نماید های تیاشتغاد موتد و توسله الات جادیا ودردد  و پیشرات پروژه ها هر پیشنهادی که موجب استفاده بهینه از نیروی انسانی -4

تأسیسات ، ابزار ، توازم و تجهیزات شده و از     ماشی  آالت ، ، د عمر مؤثر دستگاه ها  هر پیشنهادی که موجب کاهش استه ك و اازایش طو   -5

 مصرف ق لات و مواد ب اهد )بی آن ه بازدهی را کم کندک(

هره  هر پیشنهادی که متضم  استفاده بهینه از ام انات ، تجهیزات و سیستم ها بوده و تخصیص ام انات به نیازها را به ن وی سامان دهد که ب -6

 یا از مل ل ماندن و هدر رات  ام انات جلودیری نماید ک و یی و بازدهی را اازایش دادهاکار ،وری 

 اصالح و بهبود روش ها : -ج 

 هر پیشنهادی که انجام الاتیت های مشابه را در واحدهای مختلف یا در یی واحد شناسایی و حذف کند ک -1

 مشابه و یا مراحل مختلف کار را )بدون ت مه زدن به ارآیند کلی و نتایج کار( در بر داشته باشد کی یا زهر پیشنهادی که ادغام وظایف موا -2

 هر پیشنهادی که موجب حذف وظایف مرحله یا مراحلی از کار دردد بی آن ه به کلیت و یا نتایج کار ت مه وارد شود ک -3

 ده یی شاغل یا یی واحد قرار دیرد مم   سازدکعه بههر پیشنهادی که ادغام چند مرحله کار را به ن وی که  -4

 ککند سازمان تیاشتغاد موتد و توسله الات جادیا یاهر پیشنهادی که مشاغل مختلف را در چهارچوب قواعد سازماندهی در هم ادغام کند -5



 

 

تنمیم کند که انجام دادن کل کار با پیوستگی و   هر پیشنهادی که استقرار و ارتباط بی  مشاغل مرتبط و پیوسته را در اضاهای اداری به ن وی       -6

 انسجام و تواتی زمانی و م انی مناسب و من قی مم   دردد ک

شروع تا پایان به ن وی اص ن کند که از دذرداه های اداری کمتر و مسیرهای کوتاه تر عبور نموده       -7 شنهادی که مسیر جریان کار را از    هر پی

 را کوتاه نموده و یا سرعت بخشد ک داهو یا میزان توقف در هر دذر

 اي اجرايي حتي المقدور بر کنار دارد .ـدود کرده و از کارهـت محـي و نظارت و هدايـد سرپرستـان را در حـرستـران و سرپـهر پيشنهادي که دخالت مدي -8

 میسر سازد کرا  ارزش در پروژه ها یمهندسو  را تسهیل نماید   یپروژه طبق برنامه و در زمان مل یاجرا هر پیشنهادی که -9

 و دست و پا دیر در اجرای مقررات دستوراتلمل ها و ضوابط را برطرف نمایدک یهر پیشنهادی که موانع غیر ضرور -10

 کی تر کند هر پیشنهادی که موجب تغییر در میزان و م دوده اختیارات و مسئوتیت ها شده و تصمیم دیری ها را هرچه مم   است به اجرا نزدی -11

 کهر پیشنهادی که تصمیم دیری های غیر مؤثر را در روند اجرایی و عملیاتی کاهش دهد یا حذف کند -12

 دردد ک و پروژهای در دست اجراهر پیشنهادی که با اازایش میزان اختیارات و مسئوتیت ها باعث اص ن و تسریع جریان کارها -13

 درددک کارکنان تیو رضا یدارتقاء توانمنموجب  هر پیشنهادی که -14

 الكترونيك : شرکتتحقق  -د 

 را ات ترونی ی نماید ک شرکتهر پیشنهادی که قسمتی یا تمام یی یا تلدادی از ارآیندهای عمومی  -1

 را ات ترونی ی نماید ک شرکتهر پیشنهادی که قسمتی یا تمام یی یا تلدادی از ارآیندهای اختصاصی  -2

شنهادی که  -3 شی  آالت،    انیمانند  شرکت عملیاتی  هر یی از نواحی و ارآیند اط عات هر پی سی ، ما سانی  ،   و مهند ماتی ، بودجه ، منابع ان

 ات ترونی ی نماید ک تسهیل ویاو ککک را ، دردشگری ، بیمه ، بازردانی ، سرمایه دذاری خدمات و تدارکات

شنهادی که الاتیت های م انیزه اللی را بهبود   -4 صراه جویی در ام انات و تجهیزات   هر پی سانی   ،بخشیده و موجب  شی  آالت  نیروی ان و ما

 کصراه باشداجرای آن از نمر اقتصادی مقرون به و دردد و یا بازده آنها را اازایش دهد

 کمی کند ک و داده ها هر پیشنهادی که به شناخت ، ذخیره ، توزیع و استفاده ص یح تر از اط عات -5

 پیشنهادی که دسترسی وسیع تر و آسانتری را به اط عات مورد نیاز از طریق تجهیزات ماشینی میسر سازدکهر  -6

 هر پیشنهادی که موجب استفاده بهینه از نرم اازار و سخت اازارهای موجود دردد ک -7

 کند و موجب تامی  سود آوری درددک روز استفاده یاز ا  آورهرپیشنهادی که  -8

 ايجاد کنترل : حذف يا -هـ 

 ک مدت یو صدمات طوالن هایماریاز بروز ب کند یریجلود و دردد و کار بدون حادثه یکار یس هایکنترد ر باعث هر پیشنهادی که -1

  هر پیشنهادی که کنترد های موجود را مؤثرتر نمایند ک -2

شنهادی که با ایجاد کنترد ، ن وه اجرا و کیفیت انجام کار را بهبود  -3 سیر          هر پی شدن م ستم ها را بی آن ه کندی یا طوالنی  سی بخشیده یا بازده 

 انجام دادن کار را باعث شود ، اازایش دهد ک

سریع در انجام مراحل مختلف کار     -4 شنهادی که اعماد کنترد و نمارت را به مراحل اجرایی و عملیاتی نزدی تر نموده و موجب بهبود و ت هر پی

 دردد کو خدمات 

 پیشنهادی که کنترد های م رر یا غیر مؤثر را حذف کند کهر  -5

 خط مشي: -و 



 

 

مشارکت در سازندگی کشور از طریق انجام فعالیت عمرانی،استخراج معادن و کانی ها،ایجاد شرکت های تخصصی به  موجب هر پیشنهادی که -1

 د.منظور بهبود مستمر توانمندیها، افزایش رضایتمندی سهامداران و مشتریان گرد

 مقررات ملارض و ناسازدار را شناسایی و اص ن کندک و ها دردد پروژه حیص  تیریمدموجب هر پیشنهادی که  -2

 دردد کمحیط زیست و توسعه پایدار حفظهر پیشنهادی که موجب  -3

شنهادی که ارآ  - 4 س    ندیهر پی شرکت مانند انی و مهند ش  یهر یی از نواحی عملیاتی  سانی  ، خدمات و     ی، ما آالت، ماتی ، بودجه ، منابع ان

 کو موجب بهبود کیفیت خدمات درددنماید  بی نقصترو ،پربارتر  لیو ککک راتسه یدذار هی، سرما ی، بازردان مهی، ب یتدارکات ، دردشگر

 

 بهسازي محيط کار : -ز 

 تأسیسات را بهبود بخشیده و موجب استفاده بهینه از اضای موجود دردد کتجهیزات و  -هر پیشنهادی که آرایش و ن وه استقرار کارکنان  -1

و  هر پیشــــنهادی که بــــا استقرار درست و اصوتی کارکنان در راب ه با وظایف و مسئوتیت ها و ارتباط سازمانی آنان ، از نقل و انتقاد زاید  -2

 م رر کارکنان و توازم اداری جلودیری کند یا آن را تقلیل دهد ک

 هر پیشنهادی که با جابجایی تجهیزات مستقر اضای بیشتری ایجاد کرده و موجبات آسایش و ت رك بهتر کارکنان را اراهم کند ک -3

هر پیشـــنهادی که بدون هزینه های اضـــاای یا با هزینه های اضـــاای یا با هزینه های قابل قبود ، موجبات جذابیت م یط و اازایش روحیه   -4

 کند ککارکنان را اراهم 

 هر پیشنهادی که سبب شود تا م یط کار ، با طبیلت کار و نوع الاتیتی که در آن انجام می دیرد ان باق بیشتری پیدا کند ک -5

ــنهادیهر پ-6 ــتلدادها، خ قیت ها، توانایی ها یتمندیرضــا موجبکه در  یش ــارکت،    یو بروز اس ــتلدادهاو ارهنگ مش ــ واایی اس باتقوه و ش

 درددک شرکت یتهایآالت  و مامور  ی، ماش یو مهندس ی، ان یارتقاء س ح منابع انسان جادیاکند و جملی وکاردروهی کارکنان  یهم ار

 پذيرش پیشنهاد :   -2

و نوآوری مورد  ، ارزش ارتباط دهی ، ریســی پذیری کلیه پیشــنهادها باید از نمر قابلیت اجرا ، ت لیل منااع و هزینه ها ، ارزش تســریع در کار 

 دسته زیر تقسیم می شوند : دوارزیابی قرار دیرند ک پیشنهادها به 

پیشنهادهایی کیفی که دستاورد حاصل از اجرای آنها قابل م اسبه ریاتی نمی باشد مانند پیشنهادهای خدماتی ، رااهی ، ارهنگی ، بهبود          -الف 

 کیفیت ، اص ن روش ها و کککک

 دستاورد حاصل از اجرای آنها به صورت ریاتی قابل م اسبه است کپیشنهادهایی کمی که  -ب 
 

 :  غیر قابل قبولپیشنهادهای  -3

 :می باشند شامل موارد زیر  ای  پیشنهادها

 پیشنهادهای ت راری به ت اظ ماهیت نه اقط عنوان ک -1

  دجنبه انتقاد داشته باشد و راه حل برای آن ارایه نگردیده باشصراا و پیشنهادهایی که صرااً در حد بیان مش ل یا درخواست انجام کار است -2

 در تلارض باشند کو شرکت پیشنهادهایی که با سیاست های ک ن دوتت  -3

 پیشنهادهایی که به صورت شفاهی ارائه می درددکو موارد غیر مرتبط نمیر ش ایات  -4



 

 

، موضوع را به پیشنهاد    و یا کارشناس   کاردروه می تواند بدون ارجاع پیشنهاد به  کاردروهدبیر  ،غیر قابل قبوددرخصوص پیشنهادهای   تبصره :  

نمام  ت میل و مجدداً برای بررسی در اختیار دبیرخانهاص ن و یا دهنده منل س و از پیشنهاد دهنده تش ر یا درخواست نماید تا پیشنهاد خود را 

 ک قرار دهد پیشنهادها

 

 


