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آنتولی رابینز



نظام پیشنهادها و خالقیت

اده سیستمی است که با هدف اسـتفاده از فـن آوری اطالعـات در سـ، 
انی و تفکر سازی و مکانیزاسیون فرآیندهای ارائه و رسیدگی به پیشنهادها در سازمان، مطابق با مدل تعالی سازم

. قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد شده است) 20(مدیریت مشارکتی و بر اساس آئین نامه اجرایی ماده 

ودیت را بدون واسطه و محـدکارکنان خود پیشنهادها به شما کمک میکند ایده ها ، نظرات و پیشنهادهای نظام 
.های زمانی و مکانی و به لحظه به اطالع مدیران سازمان رسانده و از مزایای آن بهره مند شوید

ری و مـدیریت پیگیـسازی، مبتنی بر وب بوده و امکانات بسیاری برای ثبت، بررسی و تصمیم رو، افزار پیش نرم 
ی مجریان و دبیـران و اعضـاء کمیتـه هـا و شـوراهاکارشناسان، پیشنهادها در سازمان را برای کارکنان، مدیران، 

.می نمایدبررسی و پذیرش پیشنهادها، فراهم 



 600نرم افزار نظام پیشنهادها برای بیش از   یمشاوره و اجرا
سازمان دولتی ، خدماتی ، بانكی و صنعتی

سوابق اجرایی



سوابق اجرایی

رو ع  وز در  ق  ی  ه ا ق  رسر  ی  تان  شركت آب و رسا
فاضالب مشهد



دبيرخانه مركزي

٣دبيرخانه فرعي 

٣/١كميته تخصصي 

٣/٢كميته تخصصي 

٣/٣كميته تخصصي 

٢دبيرخانه فرعي 

٢/١كميته تخصصي 

١دبيرخانه فرعي 

١/١كميته تخصصي 

١/٢كميته تخصصي 

٢كميته تخصصي ١كميته تخصصي 

Softwareنرم افزار بهبودمعماری  architecture

دبیرخانه های توزیع شده و یکپارچه•
دبیرخانه واحد•



هاد را دارندبررسی کننده پیشننقش دبیرخانه نقش اصلی و كمیته های تخصصی 

Work Flowsجریان های کاری پیشنهاد



د را دارنداصلی در بررسی پیشنهانقش دبیرخانه نقش کنترل کننده و كمیته های تخصصی 

Work Flowsجریان های کاری پیشنهاد



اندیشکده کارکنان

Unique Features

همکــاری بــا مشــاوران 
خـــارجیداخلـــی و 

BenchMark  

ــرین  ــل در مهمت ــرعام ه
اق آن انطبسیستم اطالعاتی، 
ــته ها و  ــا خواس ــای ب نیازه

می باشدسازمان 

ل انجام فرآیندهای کاری در کارتاب
افــراد و انجــام مراحــل کــاری 

مختلف به ازاء هر پیشنهاد

ــق  ــانی از طری ــالع رس  , SMSاط
Email   اتوماسیون اداری، موبایل و

ایجاد فضایی جهـت هـم اندیشـی 
جهت ایجاد طوفان فکری

نرم افزار بهبودمزایای 



پیشنهادهانظام 
Suggestion 

System

 عملکردارزیابی 
کارکنان

Performance 
Managment

دانشمدیریت 
Idea 

Managment

حقوق و مالی، 
دستمزد

Accounting 
System

انسانیمنابع 
HR System

اداریاتوماسیون 
Automation

SOFTWARE Links ارتباط با سایر سامانه ها

Web Servicesمبتنی بر •

 پشتیبانی از ساختارSSO
Active Directory
LDAP
و انواع سامانه های ورود متمرکز کاربران



نرم افزار بهبود نسل جدید

ساده و معمولی

ادهادرون سازمانی نظام پیشنه شبکه اجتماعی و تعاملی با طراحی

Social Networks
Loyalty System



خصوصیات نرم افزار بهبود

ر • ا بـنظـام پیشـنهادها مطـابق  فرآیندهایتغ
سازمانهر نیازهای 

دبیرخانـه هـای بصـورت وسـیع  عملكـردحوزه •
 نامحدودیکپارچه و 

، برنامه ریزی ، اجرا و کنترلهدف گذاری •
، بانک ایده هااندیشکده کارکنان •
ن شاخص و سنجه هـای عملکـردی بـرای • تع

 پیشـنهادها، کارشناسـان اجـرایو ارزیابی ایده 
،مجریان

یم تـ، گروهـی، فردیپشتیبانی از پیشنهادهای •
های هم اندیشی



 پیشنهادهایكردن پیدا در  هوشمندیو دانش درخت •
تكراری

رفت پیشدرصد ها و ،فعالیت  ی اجراییكنترل پروژه ها•
واقعی و قابل انتظار

 و اخبـارمدیریتی، مـدیریت اطـالع رسـانی،  داشبورد•
اطالعیه ها

و کارنامه مشارکتباشگاه اعضاء نظام پیشنهادها •
تلفن همراه،  تبلتدسترسی از طریق •
ز مطابق با نـرم افزارهـای روزیبا  کاربری آسان و نمای•

دنیا

خصوصیات نرم افزار بهبود



) اينترنت ، اينترانت( WEBبر  یمبتنكامًال •
)  N-TIER(اليه چند معماری  FRAMEWORKجدیدترین دارای •

:گرا با مشخصات سرویس 
•ANEMIC MODEL
•LAYARD PATTERN
•N TIER
•SOA
•MVC
•JQUERY
•EF (ENTITY FRAMEWORK)
SQLداده های اطالعاتی مديريت • SERVER2016 به باال
MS.NET2017 C# ASP.NETنويسی استفاده از ابزار برنامه • با  ,

AJAX , MVCجديدترين ابزارها از جمله  , JQUERY

نرم افزار بهبود مشخصات فنی



نرم افزار بهبود نماهایی از

نهادهاصفحه اصلی و خبررسانی جهت انتشار اطالعیه ها و اخبار حوزه نظام پیش



هر نقش ه ازاءداشبورد مدیریتی هدفمند با قابلیت طراحی و جانمایی گزارشات متنوع ب

نرم افزار بهبود نماهایی از



...پربازدیدها و داشبورد مدیریتی هدفمند با قابلیت نمایش برترین ها ، فراخوان ها ، 

نرم افزار بهبود نماهایی از



ن برنامه هباشگاه اعضاء نظام پیشنهادها با قابلیت مدیریت امتیازات مکتسبه و ت ای وفاداری ع
، ثبت درخواست جایزه  و تائید آن اعضاء ، دوره های کسب امتیاز ، جوایز نقدی و غیرنقدی

نرم افزار بهبود نماهایی از



ن شاخصه های تاثیر ، زمینه و حوز شنهاده پیثبت پیشنهاد فردی یا گروهی با تع

نرم افزار بهبود نماهایی از



سط فردهادها توکارتابل پیشنهاددهنده با قابلیت اطالع رسانی به لحظه و پیگیری پیشن

نرم افزار بهبود نماهایی از



یدگاه افت نظرات و دبانک ایده ها با قابلیت به اشتراک گذاری پیشنهادها ، نظرسنجی ، دری
های کاربران و افزایش خالقیت کارکنان

نرم افزار بهبود نماهایی از



هادهاابی پیشنکارتابل دبیران با قابلیت انجام تمامی عملیات ارجاع ، بررسی و ارزی

نرم افزار بهبود نماهایی از



بیرانتر د کارتابل کارشناسان با قابلیت دریافت نظرات کارشناسی جهت بررسی دقیق

نرم افزار بهبود نماهایی از



اجرا کارتابل مجریان با قابلیت ارائه گزارشات پیشرفت پروژه و ثبت نتایج

نرم افزار بهبود نماهایی از



هصورتجلسات کمیته های بررسی پیشنهاد و ثبت تصمیمات جلس

نرم افزار بهبود نماهایی از



جریان ، دریافت گزارشات متنوع عملکردی از کارکنان ، کارشناسان ، دبیران ، م
با قابلیت گزارش سازی توسط کاربر... واحدهای سازمانی و 

نرم افزار بهبود نماهایی از



FLUTTERابزار توسعه •

IOSقابلیت اجرا در سیستم عامل های • , ANDROID

DART: زبان های برنامه نویسی • ,KATLIN ,SWIFT
OBJECTIVE C

BLOCمعماری •

RXDARTاستفاده از پکیج های • , RETROFIT

FLUTTERاستفاده از فریم ورک • PLUGIN

JSONبا استفاده از  RESTFULLرابط •
•UI DESIGN  با استفاده ازMATERIAL DESIGN

دهانظام پیشنهاموبایل اپلیکیشن  مشخصات فنی



iosاپلیکیشن نسخه  , android ها  با قابلیت نمایش داشبورد ، اخبار و اطالعیه ها ، کارنامه مشارکت ، فراخوان
بران، ثبت، پیگیری و جستجوی پیشنهاد، انجام عملیات دبیرخانه، کارشناسی و پیام رسانی برای کار

هاموبایل نظام پیشنهاد اپلیکیشن نماهایی از



دن دریافت می شود که در مرحله آخر بـا زجهت ارائه پیشنهاد در این فرم اطالعات الزم طی سه مرحله، از کاربر 
، عملیات ثبت انجام می شود" ارائه پیشنهاد"دکمه 

هاموبایل نظام پیشنهاد اپلیکیشن نماهایی از



نمایش تمامی پیشنهادهای ثبت شده در سازمان با امکان جستجوهای مختلف: بانک ایده ها 
کارتابل پیشنهاددهنده جهت پیگیری و کنترل پیشنهادهای فرد: پیشنهادهای من 

جهت کنترل و بررسی پیشنهادهای رسیده به کمیته: کارتابل دبیر 
جهت اظهار نظر کارشناس: کارتابل کارشناس 

هاموبایل نظام پیشنهاد اپلیکیشن نماهایی از



شرکت دانش بنیان•
شورای عالی انفورماتیک•
سازمان نظام صنفی رایانه•
پروانه صالحیت سمتا•
گواهینامه امنیت محصول•

مجوزهای شرکت سبزافزارآریا



ت با آرزوی اعتالی فرهنگ مشارک
در تمامی سازمان های ایرانی
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