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 شروع

 بیرخانه نظام پیشنهادهاو ارجاع به د(فرم ثبت پیشنهاد)کارتابل فرزین م های الکترونیکیثبت پیشنهاد توسط پیشنهاد دهنده بر روی فر

کمیته اصالح ساختار، فرآیندها و ارجاع به 

 فناوری های مدیریتی 

فرم  ی قسمت اول بر اساس آیتم هاامتیاز دهی به پیشنهاد 

  در جلسه کمیته ارزیابی

الم نظر و ارجاع به دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادها بررسی و اع  

 واحد سازمانی و فراسازمانی

 اعالم به پیشنهاد دهنده از طریق دبیرخانه نظام پیشنهادها

کمیته تخصصی نظام پیشنهادهاارزیابی پیشنهاد در  

؟پیشنهاد جدید استآیا  

 پایان

؟نیاز به استعالم داردآیا   

 آیا تأیید میشود؟

 ی فرایندها و فناوری های مدیریت  ،پس از تصویب توسط کمیته اصالح ساختار

ائه و پرداخت پاداش به ار منابعمدیریت وبا امضاء معاون توسعه  صدور تقدیرنامه

   پیشنهادهنده د

 هزار تومان( 95به ازاء هر امتیاز برای پیشنهادات عمومی)

 (هزار تومان 40ی پیشنهادات تخصصی )به ازاء هر امتیاز برا

 پایان

 پایان

 پایان

از دهی به پیشنهاد پذیرفته شده بر اساس یامت

در جلسه کمیته فرم ارزیابی امتیاز آور  ملعوا  

به واحد مربوطه جهت اجراءپیشنهاد ابالغ   

 پذیرش عدم پذیرش

اعالم به پیشنهاد دهنده از طریق دبیر خانه نظام پیشنهاد ها و صدور 

اداری و تحول بودجه امضاء مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تقدیر نامه با  

 

رجاع اپس از تصویب توسط کمیته اصالح ساختار  فرایندها و فناوری های مدیریتی؛  

 هایین بررسی و اعالم نتیجه به کارگروه توسعه مدیریت استانداری جهت

 آیا تأیید میشود؟

مدیر کل دفتر  امضاء با صدور تقدیرنامه

  و تحول اداری بودجهبرنامه ریزی، 

 پایان

و  معاون توسعه مدیریت ومنابع امضاء صدور تقدیرنامه با 

 پرداخت پاداش به ارائه دهنده

 هزار تومان( 95به ازاء هر امتیاز برای پیشنهادات عمومی) 

 هزار تومان( 40پیشنهادات تخصصی ) به ازاء هر امتیاز برای

 

اعالم به پیشنهاد دهنده از طریق دبیر خانه نظام 

قدیر نامه با امضاء مدیر پیشنهاد ها و صدور ت

 یادار و تحول ، بودجهریزی کل دفتر برنامه

  

 پایان

به واحد مربوطه جهت اجراءپیشنهاد ابالغ   


