
                                                                                                         
  
  
  

  عنوان پیشنهاد :
  

                                                                              تاریخ وارائه شماره :
  تر پیشنهادها ازمحل نقطه چین جدا وفقط با شماره در شورا مطرح می گردد.)( این قسمت پس ازثبت در دف

  عنوان پیشنهاد :                                                                     
      

   تاریخ ارائه وشماره : 
  

  عیت جدید وراه حل پیشگیرانه مشکل شرح پیشنهاد وض          شرح وضعیت موجود وعلل پیدایش مشکل               
  مشکالت فعلی / عیب ونقص هاي موجود:

 
  راه حل مشکالت ورفع عیوب ونواقص :

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  صرفه جویی / سود ( درآمد منهاي هزینه )  ثمره / درآمد اقتصادي پیشنهاد             هزینه هاي اجرایی پیشنهاد 

        روزانه
        ماهانه
        ساالنه

        سالهپنج 
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 برگه پیشنهاد

  

 

 

 شرکت ملی گازایران      

 بسمه تعالی

 

 شرکت گاز استان گلستان      



       

 حضرت رسول اکرم (ص ) –یک ساعت تفکر، بهتر ازهفتاد سال عبادت است 

  
 ( اینجانب / اینجانبان ) با توجه به ضوابط وشرایط شرکت تقاضاي رسیدگی به این پیشنهاد را داریم 

 امضاء     ه تماسشمار    واحد سازمانی سمت        سن   تحصیالت  ش. پرسنلی نام وشهرتردیف
         
         
         
         

  توجه : پیشنهادهاي گروهی داراي اولویت هستند.  
  

 منافع حاصله از پیشنهاد (بطور خالصه ) : این قسمت توسط پیشنهاد دهنده عالمت زده می شود 

 یالتی اصالح ساختار تشک بهبود رفاه کارکنان  صرفه جویی در مصرف انرژي 

 افزایش بازده تجهیزات  بهبود ارتباطات شغلی  صرفه جویی در مصرف مواد 

 افزایش درآمد بهبود انگیزه هاي شغلی  صرفه جویی در هزینه ها 

 افزایش تولید بهبود روشهاي فروش وصادرات  صرفه جویی در وقت 

 افزایش روحیه جمعی  بهبود شرایط فیزیکی محیط کار کاهش هزینه هاي تعمیرات ونگهداري 

 افزایش کارائی کارکنان  HSEبهبود ایمنی /  کاهش ضایعات 

 گسترش فعالیتها  بهبود ارتباطات و روابط عمومی  بهبود کیفیت 

 ایجاد طرح تحقیقاتی جدید  اصالح روشهاي اداري  بهبود روشهاي بازاریابی 

 بهسازي نیروي انسانی  اصالح روشهاي آموزشی  شغلی کارکنان بهبود امنیت 

 استفاده بهینه از نیروي انسانی اصالح روشهاي مالی  بهبود فعالیت هاي تبلیغاتی 

  اصالح روشهاي تولید بهبود روشهاي مهندسی 

 مرقوم فرمائید.اگر مورد دیگري به ذهنتان می رسد که در فهرست باال نیامده است ، دراین قسمت 
  

  
) شوراي همیاري  139/        پیشنهاد شماره ...........................در تاریخ ..........................درجلسه ..........................( مورخه     /   

  ومشارکت شرکت ..............................بررسی و : 
  میزان ویا نوع پاداش                                         الف ) تصویب شد               

  ب ) رد شد 
  ج ) به ارزیابی ارجاع شد

  د) پس ازبازگشت از ارزیابی ، مجدداً بررسی وتصویب شد                               رد شد
  ( نام ارزیاب / ارزیابان )     ه ) قرارشد مجدداً به ارزیابی ارجاع شود                              

  و) قرارشد توسط ......................................کامل شود 
  ز) مجري انتخاب گردید                                نام مجري (حقیقی یا حقوقی ):......................................
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