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 شروع

ارتابل ك م هاي الكترونيكيثبت پيشنهاد توسط پيشنهاد دهنده بر روي فر

 و ارجاع به دبيرخانه نظام پيشنهادها)فرم ثبت پيشنهاد(فرزين

كميته اصالح ساختار، فرآيندها و ارجاع به 

 فناوري هاي مديريتي 

فرم  ي قسمت اول بر اساس آيتم هاامتياز دهي به پيشنهاد 

  در جلسه كميته فرم پيوست)(ارزيابي

 بررسي و اعالم نظر و ارجاع به دبيرخانه كميته نظام پيشنهادها 

 واحد سازماني و فراسازماني

 اعالم به پيشنهاد دهنده از طريق دبيرخانه نظام پيشنهادها

كميته تخصصي نظام پيشنهادهاارزيابي پيشنهاد در  

؟پيشنهاد جديد استآيا  

 پايان

؟نياز به استعالم داردآيا   

 آيا تأييد ميشود؟

 پس از تصويب توسط كميته اصالح ساختار  فرايندها و فناوري هاي مديريتي 

و  با امضاء معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع صدور تقديرنامه

(ما به ازاء هر امتياز كسب شده از  پيشنهادهنده رائه دپرداخت پاداش به ا

 )هزار ريال100قسمت عوامل امتياز آور 

 پايان

 پايان

 پايان

امتاز دهي به پيشنهاد پذيرفته شده بر اساس 

در جلسه كميته فرم ارزيابي امتياز آور  ملعوا  

به واحد مربوطه جهت اجراءپيشنهاد ابالغ   

 پذيرش عدم پذيرش

شنهاد دهنده از طريق دبير خانه نظام پيشنهاد ها و صدور  اعالم به پي

اداري نوسازي و تحول امضاء مدير كل دفتر برنامه ريزي، تقدير نامه با  

رجاع اپس از تصويب توسط كميته اصالح ساختار  فرايندها و فناوري هاي مديريتي؛  

 هايين بررسي و اعالم نتيجه به كارگروه توسعه مديريت استانداري جهت

 آيا تأييد ميشود؟

كل دفتر  مدير ضاءامبا صدور تقديرنامه

  برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري

 پايان

ر تقديرنامه با امضاء معاون هماهنگي امور صدو 

اقتصادي و توسعه منابع و پرداخت پاداش به ارائه 

 (ما به ازاء هر امتياز كسب شدهدهنده پيشنهاد 

هزار ريال)100از قسمت عوامل امتياز آور   

اعالم به پيشنهاد دهنده از طريق دبير خانه نظام 

ور تقدير نامه با امضاء مدير پيشنهاد ها و صد

اداري نوسازي و تحولريزي، كل دفتر برنامه  

 پايان

به واحد مربوطه جهت اجراءپيشنهاد ابالغ   

 تهيه كننده: سيده زينب حجازي

مسؤل دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهاد هاي 

هكاركنان استانداري و واحدهاي تابع  


