




 

 پیشنهاد ارائه  فرم
 FO-RM-13-01کد فرم:  

 2از1  :صفحه

 

 به نکات زیر توجه فرمایید: پیشنهاد لطفا قبل از ارایه  -راهنما  

 در صورت نیاز به شرح بیشتر و ارائه مستندات، اسناد مورد نظر پیوست شود. • شفاف و منظم باشد.  ندات کافی و حاوی توضیحاتهمراه با مست  الزم است پیشنهاد •

 باشند، بررسی نخواهند شد   که شامل شرایط زیرمواردی 
 قبلی باشند  یی که به منظور یادآوری و پیگیری پیشنهادهاپیشنهاد  •

 شامل انتقادات و شکایات باشد.  که صرفاً  هایپیشنهاد  •

 باشند.هایی که در حوزه فعالیت شرکت نمیپیشنهاد  •

 هایی که با قوانین مصوب، مغایر باشد.پیشنهاد  •

 
ها و  برنامههای شننرکت بوده، و در دریافت جزو سننیاسننت  هایی که در زمانپیشنننهاد  •

 دستور کار قرار داشته باشند.

 های مربوط به شکایات و همچنین عزل و نصب کارکنانپیشنهاد  •

 خرید کاال و خدمات  هایپیشنهاد  •

 باشدمیهای کالن شرکت بیمه نوین بوده و فاقد راهکارهای عملی  پیشنهادهایی که در رابطه با سیاست •

 پیشنهادشرح 

 :  پیشنهاد  تاریخ ارائه  :پیشنهاد عنوان 

 

..  .....سایر        ......... گذاری و مالی         منابع انسانی         فاوا          بازاریابی و فروش        خدمات پس از فروش        سرمایه   :در حوزه   پیشنهاد 

 . (حوزه دقیقاً مشخص گردد)

 وضع موجود را به صورت کامل شرح دهید:

 

 

 

 راهکار شما برای بهبود وضعیت موجود چیست؟

 

 

 : پیشنهاد  نوع 

 ( 1) کمی 

 کاهش هزینه تقریبی . . . . . . . . . . . . . ریال 

 میزان سود بدست آمده . . . . . . . . . . . .ریال

 : پیشنهاد سایر مزایای

 

 

 

 ( 2) کیفی 

 را شرح دهید:  پیشنهاد مزایایمنافع و 

 

 

 چیست؟ پیشنهاد  اجرای  برای احتمالی مورد نیاز  امکانات و منابع 

 

 

 

 ندارد           دارد             این فرم پیوست 

 )درج کلیه اطالعات ضروری است (پیشنهاد  دهندگانارائهاطالعات 

ف 
ردی

 

 Email تلفن درصد مشارکت نمایندگی یا کد پرسنلی یا کد ملی کد  نوع ارتباط با شرکت  نام و نام خانوادگی 
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 2از2  :صفحه

 
 باشد. بصورت ریالی قابل محاسبه میو ها و یا افزایش درآمد است منافع حاصل از اجرای این گونه پیشنهادها اغلب به صورت کاهش هزینه( 1)

 و ....  باشند. مانند پیشنهادهای افزایش کیفیت، ایمنی، افزایش رضایت مشتریان یا کارکنان، تسهیل گردش کارپیشنهادها قابل محاسبه ریالی نمی منافع حاصل از اجرای این نوع ( 2)


