همكار گرامي
نشست تخصصي توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت در اسفند ماه  ،0011به عنوان رويدادي براي مشاركت شما در تصممم يممري يماي ايمز ؛موزهت ر م ي
مغ ن براي ارائه ايده يا ،شناسايي چالش ياي كنوني و پمش روي منابع انساني و رايكارياي برون ر ت از آن يا راي آورده است .اممد است ايمده پمشمندادي شمما ،
رشد و بدبود عملكرد ؛وزه منابع انساني نعت نفت و بدره وري كاركنان ايز نعت معظ را به ارمغان بماورد.
تعريف ايده:
ايده به كر يا پمشندادي يف ه مي شود كه بر اساس اس عداد ،تجربه و تالش يك رد يا ا راد شكل ير ه و م ضمز ويژيي يماي نو و سودمند باشمد .بنمابرايز محمر
نمودن يك اع راض يا ان قاد به يك موضوع يا وضعمت به تندايي و بدون ارائه راه ؛ل ايده محسوب نمي شود .نو بودن به ايز معنا است كه مح واي ندف مه در آن قمبال
نبوده و يا اجرا نمي شده است .سودمند بودن به ان معنا است كه كر و انديشه ندف ه در آن مولد ارزش ردي ،سازماني و ملي بموده و بمه واسمحه آن تغمممر محلموب
كوچك يا بزريي در سازمان ورت يمرد.
مالك هاي ارزيابي ايده :
مدم ريز مالك ياي ارزش و ام ماز يك ايده ،ناب بودن ،نوآورانه بودن و عملماتي بودن آن است.
نحوه تكميل فرم:
لحفا تمامي قسمت ياي رم را به دقت پر كنمد.؛وزه چالش مورد نظر شناسايي شده ؛ ما در رم عالم گذاري شود در ير رم يك چالش و ايده و رايكار برون ر ت از چمالش
آورده شود و در ورت عالقمندي به ارائه ايده ياي م عدد براي چالش ياي مخ لف مي توانمد به تعداد آندا رم را تكممل نموده و ارسال رمايمد.

فرم ارائه ايده

مشخصات

نام و نام

شماره

پيشنهاد دهنده

خانوادگي

كارمندي

حوزه پيشنهاد

ساختار و تشكيالت سازماني □

ميزان تحصيالت

محل خدمت

برنامه ريزي نيروي انساني □

جذب و استخدام □

روابط كاركنان □

تبيين و تشريح
مسئله و چالش
پيش رو

تبيين و تشريح
ايده و راهكار و
مزاياي آن

تشريح فرايند
عملياتي سازي
ايده

نتيجه بررسي
ايده

سابقه كار

عنوان پست سازماني

آموزش و توسعه □

قوانين و مقررات □

شماره تماس ( ثابت و همراه)

مديريت عملكرد □ جبران خدمات □

