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 )مرکز همایش های فرهیختگان(

معرفی برترین های نظام پیشنهادها در سطح استان قم.	•
کمک به طراحی و پیاده سازی کامل تر نظام پیشنهاد ها برای سازمانهای مبتدی.	•
کمک به انجام خودارزیابی توسط مدیران و دست اندرکاران نظام پیشنهادها در سازمانها.	•
ایجاد آگاهی از نقاط قوت و فرصت های بهبود و تعریف پروژه های بهبود به منظور تکامل و بلوغ نظام  پیشنهادها.	•
 ایجاد زمینه و فرصت برای بهینه کاوی Benchmarking از برترینها و شناسایی تجارب موفق اجرا و همچنین گسترش	•

ارتباطات و یادگیری متقابل سازمانهای فعال در اجرای نظام پیشنهادها.

- گواهی اهتمام به تعالی سازمانی- گواهی تعهد به تعالی سازمانی- قلم زرین ، سیمین، بلورین

معـاونت توسـعه مدیریت و سرمـایه انسانی ریاسـت جمهوری
اســــــتـانـــداری قــــم
دانشگاه تهران )پردیس قم(

مـؤسسه فرهیـخـتگان



اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها  در راستای سیاست های کل نظام اداری و قانون مدیریت خدمات 
کشوری بر ضرورت اجرای نظام پیشنهادها در کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین ایجاد زمینه و فرصت بهینه کاوی     
از برترین ها، شناسایی تجارب موفق، گسترش ارتباطات و یادگیری متقابل سازمانها، با حضور  معاون رئیس جمهور 
و هیئت همراه، استاندار قم و معاونین، اساتید برجسته دانشگاه و حوزه و روسای سازمانهای دولتی دی   
         ماه 1390 برگزار خواهد شد. این همایش با همکاری مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
     انسانی ریاست جمهوری، استانداری قم، دانشگاه تهران )پردیس قم( و شرکت فرهیختگان، 

    متخصص در امر اجرای نظام پیشنهادها، در سالن همایش عالمه
       طباطبایی دانشگاه پردیس قم برپا خواهد شد.

- تبیین جایگاه نظام پیشنهادها به عنوان بستر نوآوري و شکوفایي
- بهبود باور و اعتقاد مدیران به سودمندی نظام پیشنهادها

- آماده سازی بستر فرهنگی در جهت ارتقای نظام پیشنهادهای استان قم
- شناسایی چالش هاي نظام پیشنهادها در سازمان های استان و راهکارهای اصالحی

- نظام پیشنهادها بعنوان یکي از محور هاي برنامه تحول در نظام اداري
- ارائه تجارب اجراي نظام در سازمان هاي استاني و ملي

- شناسایي الگوهاي برتر کاربردی در دستگاه هاي اجرایي استان قم
- معرفی دستاوردهای نظام پیشنهادهای استان قم در سطح ملی

• مباني ارزشي نظام پذیرش و بررسي پیشنهادها از دیدگاه اسالم	
• تاثیر نظام پذیرش و بررسي پیشنهادها در بهبود عملکرد و بهره وري سازماني 	
• نقش نظام پذیرش و بررسي پیشنهادها در شکوفایي استعدادها و بروز خالقیت و نوآوري در سازمان	
• نقش نظام پذیرش و بررسي پیشنهادها در توانمندسازي کارکنان و سازمان	
• تاثیر نظام پذیرش و بررسي پیشنهادها در تحکیم اعتماد و همدلي میان مدیران و کارکنان	
• تجزیه و تحلیل جایگاه کاربردی نظام پذیرش و بررسي پیشنهادها در سیاستهاي کلي نظام اداري ابالغي از سوي	

 مقام معظم رهبري
• بررسي نمونه هاي کاربردی و عملیاتي از مدیران حمایتگر و موفق در اجراي نظام پذیرش و بررسي پیشنهادها	
• نظام پذیرش و بررسي پیشنهادها در تقویت انگیزه هاي سازماني و ارتقاء سطح تعلق سازماني	
• نمونه هاي کاربردی از بهبود فرایندهاي کاري ناشي از اجراي نظام پیشنهادها در دستگاه هاي اجرایي	
• آسیب شناسي کاربردی و چالشهاي نظام پیشنهادها در سطح دستگاه هاي اجرایي استان قم	
• به کارگیری اصول علمی در تعریف فرآیندهای نرم افزار نظام پیشنهادها	

محورهای همایش:

دستاوردهای همایش:
ش:

ف همای
اهدا

- انتقال تجربیات موفق در زمینه نظام پیشنهادها
- کارگاه آموزشی و ارائه مدرک معتبر به شرکت کنندگان

- ویژه نامه تخصصی همایش
- چگونگی مواجهه با آسیب های پدید آمده در اجرای نظام پیشنهادها

- راهکارهایی جهت استقرار صحیح نظام پیشنهادها
- لوح فشرده مجموعه مقاالت برگزیده نظام پیشنهادها

- سخنرانی اساتید و متخصصین نظام پیشنهادها

مسـابقـه ایـده طـالیی:



هزینه اجاره بهای هر متر غرفه : 1.200.000 ریال )یک میلیون و دویست هزار ریال( می باشد.
مهلت رزرو غرفه در نمایشگاه جانبی 1390/10/01 می باشد.

* با توجه به محدودیت تعداد غرفه قابل واگذاری اولویت تخصیص غرفه بستگي به تاریخ رزرو غرفه و واریز وجه بطور کامل دارد.
* فضای داخل سالن با غرفه بندی 6 و 12 متر می باشد.

نمـایشـگاه جانـبی:

مؤسسه فرهیختگان: 
اولین شرکت تخصصی نظام پیشنهادها در ایران

رئیس همایش: سید محسن محرری
نائب رئیس همایش: احمد محمد رضایی

رئیس شورای سیاست گذاری: مهندس احمد بزرگیان
دبیر شورای سیاست گذاری: مهندس مهدی حیات بخش

دبیر علمی همایش: دکتر رضا دالوری
مدیر اجرایی همایش: مهندس احسان متقی

همزمان با برگزاری همایش، نمایشگاه تخصصی با هدف ارائه 
تجربیات و دستاوردهای سازمانها برگزار خواهد شد.

مدرس: مهندس بزرگیان
توسعه  معاونت  اداری  تحول  و  نوسازی  )معاون   

مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری(

کـارگـاه آمـوزشی

 نـظام پیشـنـهادها 

)با ارائه گواهینامه معتبر(

ش
ساختار همای

ش
ی همای

مجر

- تبیین جایگاه نظام پیشنهادها به عنوان بستر نوآوري و شکوفایي
- بهبود باور و اعتقاد مدیران به سودمندی نظام پیشنهادها

- آماده سازی بستر فرهنگی در جهت ارتقای نظام پیشنهادهای استان قم
- شناسایی چالش هاي نظام پیشنهادها در سازمان های استان و راهکارهای اصالحی

- نظام پیشنهادها بعنوان یکي از محور هاي برنامه تحول در نظام اداري
- ارائه تجارب اجراي نظام در سازمان هاي استاني و ملي

- شناسایي الگوهاي برتر کاربردی در دستگاه هاي اجرایي استان قم
- معرفی دستاوردهای نظام پیشنهادهای استان قم در سطح ملی

مهلت ارسال مقاالت: 1390/09/25
مهلت ثبت نام در جشنواره: 1390/09/20

مهلت رزرو غرفه در نمایشگاه جانبی: 1390/10/01
مهلت اعالم شرکت کنندگان در همایش: 1390/10/01

اعالم پذیرش مقاالت: 1390/10/05
روز برگزاری همایش: 1390/10/15

ش:
تقویم همای در  کننده  شرکت  سازمانهای 

بهترین  ثبت  با  استانی  جشنواره 
در  خود  شده  اجرا  پیشنهاد 
در  توانند  می  پیشنهاد  نمایشگاه 
مسابقه ایده طالیی شرکت نمایند.

معرفی شده  پیشنهادهای  بین  از 
ایده  عنوان  به  پیشنهاد  یک 
طالیی استان انتخاب خواهد شد.

مسـابقـه ایـده طـالیی:



02188314450 -02188328867 -02188053566

1( شناخت آسیب های موجود در  اجرای نظام پیشنهادها
2( تحلیل کامل وضعیت  نظام پیشنهادها در هر سازمان  و ارائه راهکار های اصالحی

3( مقایسه با سازمانهای استان و معرفی برترین ها
4( طرح دستاوردها و موفقیت های سازمان شما در سطح استان و کشور

5( تقدیر از سازمانهای برتر توسط مسئولین استانی و کشوری
6(  عضویت در نمایشگاه پیشنهاد استان و معرفی برترین پیشنهاد- مسابقه ایده طالیی

7( عضویت در انجمن اهتمام به تعالی سازمانی استان قم

معرفی برترین های نظام پیشنهادها در سطح استان قم.	•
کمک به طراحی و پیاده سازی کامل تر نظام پیشنهاد ها برای سازمانهای مبتدی.	•
کمک به انجام خودارزیابی توسط مدیران و دست اندرکاران نظام پیشنهادها در سازمانها.	•
ایجاد آگاهی از نقاط قوت و فرصت های بهبود و تعریف پروژه های بهبود به منظور تکامل و بلوغ نظام  پیشنهادها.	•
 ایجاد زمینه و فرصت برای بهینه کاوی Benchmarking از برترینها و شناسایی تجارب موفق اجرا و همچنین گسترش	•

ارتباطات و یادگیری متقابل سازمانهای فعال در اجرای نظام پیشنهادها.

جشـنواره و جـایزه سـرآمـدی 

نـظام پیشـنهادها:

. . . ما ی ش الی ی ط اه ه  ید ا ی  ربا ی  الی م ط قل

Golden Pen For Your Golden Ideas...

مزایای شرکت در جشنواره:

ف
اهـدا

- گواهی اهتمام به تعالی سازمانی- گواهی تعهد به تعالی سازمانی- قلم زرین ، سیمین، بلورین

سطوح جایزه استانی سرآمدی نظام پیشنهادها:

براساس مدل ملی ارزیابی نظام پیشنهادها که برگرفته از مدل 
اروپایی EFQM بوده و حول 8 معیار اصلی و 70 زیرمعیار 

طراحی گردیده است.

ی
مدل ارزیاب

هزینه ثبت نام در جشنواره  و جایزه 
استانی: 11.000.000 ریال

* لطفا هزینه ثبت نام را به حساب شماره 4043798819 بانک ملت به نام شرکت فرهیختگان ذهن سبز و یا از طریق سیستم 
IR49 واریز نمائید. 0120 0200 0000 4043 7988 شبا به شماره 19


