






 افكار و عمومي امور اداره در ريشه كه است تاريخي مفهوم يك مشاركت

 تحت اسالم در مشورت مبناي بر مشاركت مثال، عنوان به .دارد مذهبي

 مديران صريح طور به كريم قرآن .است گرفته قرار توجه مورد »شورا« عنوان

 مشورت مبناي بر دارند تفحص و تحقيق به نياز كه اموري در كند مي مكلف را

.بپردازند گيري تصميم به

مقدمه



 كاركنان به كه است راهكاري مشاركت

 هميشه اينكه جاي به مي شود داده اجازه

 خود هاي توانايي از شوند رهبري و مديريت

  خود خالقيت قوه و كنند فكر گيرند، بهره

 تصميم گيريها در و اندازند كار به را

.باشند داشته دخالت و مشاركت

تعريف مشاركت



نظام مديريت مشاركتي يكي از نظام هاي مديريتي پوياست كه نقش مهمي در 

اين نظام كليه افراد سازمان در     .كندمي ايفاء   توسعه منابع انساني سازمان 

      انديشه كرده فعاالنه     وري ارتقـاء   بهره و    درباره روشهاي حل مسائل 

ارائه مي كنند به سازمان  طرح ها و پيشنهادها  و  حاصل   آن  را   در قالب    

رسيدن به اهداف  براي انديشي  و همهمفكري بدين  طريق  يك    نظام   و 

. سازمان بوجود مي آيد



 و كاركنان كليه انساني ارزش هاي توسعه مشاركتي، مديريت نظام اصلي هدف

 .است شركت اهداف راستاي در آنها خالقيت و استعداد هوش، از استفاده



مكانيزم هاي متفاوتي براي عملي كردن مديريت مشاركتي وجود دارد كه 

عمده ترين تكنيك براي مشاركت كاركنان 

 »پيشنهادات نظام استقرار  «

.يك سازمان استدر 



نظام پيشنهادات

  و خالقيت انديشه، قدرت از برخورداري لحاظ به انساني نيروي

 كه چرا شود، مي محسوب سازماني هر دارايي بزرگترين نوآوري

 توسط سازماني و فني سيستمهاي در پيشرفت و بهبود هرگونه

 كاركنان هاي انديشه و فكري توان .گيرد مي صورت انساني نيروي

 و سازمان هر مي باشد راكد و نهفته سرمايه عنوان به سازمان در

 بكند را استفاده بيشترين نهفته سرمايه هاي اين از بتواند مديريتي

.شد خواهد ميسر وتوسعه رشد امكان اندازه همان به



 هم و نظري لحاظ از هم ، كارآمد و مطلوب نظام يك عنوان به پيشنهادها نظام

 از بسياري در مناسبي جايگاه از انساني منابع توسعه جهت در ، عمل در

 . است برخوردار ايران عزيزمان كشور جمله از جهان كشورهاي

 چنين با مازندران برق توزيع شركت در پيشنهادها بررسي و پذيرش نظام

 تعالي ، خود كاركنان سازي توانا طريق از و يافته استقرار نگرشي و رويكرد

. است نموده گذاري هدف ، انسانها تعالي سايه در را سازمان



فوايد استقرار نظام پيشنهادات

اشاعه فرهنگ همكاري داوطلبانه و خود جوش�

روحيه و انگيزه كاركنانبهبود �

ميزان خالقيت، نوآوري و ابتكارافزايش �

مسئوليت پذيري و تعلق سازمانيتقويت �

فروشبهره وري، كيفيت و ارائه بهتر خدمات پس از بهبود �

افزايش توانمندسازي مديران و كاركنان�

ي و انعطاف پذيرييافزايش پويا�

گردش بهتر اطالعات و اطالع رساني�

افزايش درآمدها و كاهش هزينه ها�

صحتافزايش ميزان وقت، سرعت و �



تشويق

 مطرح جلسه در باشد كميته در طرح قابل كه پيشنهادات كليه

  اظهار و بررسي به نياز شده ارائه پيشنهاد است ممكن .مي گردد

  گروه به پيشنهاد صورت اين در كه باشد كارشناس نظر

  از پس كه شود مي داده ارجاع تخصصي واحدهاي و كارشناسي

  صورت در و گرديده مطرح جلسه در دوباره آنها نظر دريافت

 عدم علت و معنوي و مادي تشويق تصويب عدم يا تصويب

  پيشنهادات نظام در .مي گردد ابالغ دهنده پيشنهاد به تصويب

  هر كه سريع بازخورد و مالي پاداش مازندران برق توزيع شركت

 .است شده پيش بيني هستند مهم انگيزش اهرم هاي از دو

  ديگر قسمتي و پيشنهاد تصويب صورت در پاداش از قسمتي

  پرداخت پيشنهادات دبيرخانه توسط شدن عملي و اجرا از پس

.گردد مي





1شكل �

براي ورود به سيستم بايد از مرورگر اينترنت اكسپلورر  �

.استفاده شود

را  » /���١٧٢�١��١٠٠//:http« 1در نوار آدرس طبق شكل �

.وارد نماييد

2 شكل

  شماره قسمت اين در :كاربري نام�

.نماييد وارد را پرسنلي

  »123« فرض پيش صورت به :عبور رمز�

  گرفته نظر در كاركنان تمامي براي

  رمز اين توانند مي كاركنان .است شده

 .دهند تغيير ورود از پس را



3شكل 

پس از ورود از سربرگ پيشنهاد،  �

را انتخاب  » ارائه پيشنهاد«گزينه 

.كنيد



مراحل تكميل فرم پيشنهاد در �

.توضيح داده شده 4شكل 

فرم ارائه پيشنهاد



 شده ارائه پيشنهادات پيگيري براي�

  ، پيشنهاد سربرگ از ورود از پس

  انتخاب را »پيشنهاد پيگيري« گزينه

.كنيد



.دهد مي نشان را شما پيشنهاد وضعيت جدول اين �




 از ��� ����� �� 
دبيرخانه نظام پيشنهادات


