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مدیریت مشارکتی یکی از روش های مدرن مدیریت است که در آن کارکنان بصورت فعاالنه 

در فرایندهای تصمیم سازی سازمان حضور دارند. مدیریت مشارکتی رویکردی از دموکراسی 

اداری - صنعتی در سازمانهاست و نظام پیشنهادها بعنوان یکی از بسترهای کارآمد مدیریت 

مشارکتی، مسیری است که از طریق آن، صدا و نقش کارکنان  برای تنظیم خط مشی ها و 

رویه های عملیاتی در سازمان جاری و سبب ارتقای بهره وری، بهینه سازی و تامین رضایت 

کارکنان می شـــود. بدیهی است، مشـــارکت کارکنان در اداره یک سازمان، پشتوانه ای عظیم 

برای مدیریت محسوب می شود. 

داستان یک محصول موفق در کشور:

سابقه تولید سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، به ۱۳۸۵ بر می گردد که در راستای 

تحول اداری و بهره وری در عرصه مدیریت سازمانها در کشور مطرح گردید.

در ابتدا، این سامانه بنا به درخواست شرکت برق منطقه ای مازندارن و گلستان در محیط 

و یندوز طراحی و  تولید گردید که پس از آن در ســـال ١٣٨٧، تولید مجدد این نرم افزار با 

در نظر داشـــتن جامعیت آن و مبتنی بر مدل های ارزیابی مطرح در کشـــور،  در بســـتر وب 

مطرح گردید. 

این ســـامانه در جهت کمک به ارتقا نظام پیشـــنهادها در سازمانها، در دریافت جوایز برترین 

هـــای ملی نظام پیشـــنهادها و دریافـــت کنندگان تندیس زرین، در ســـطوح مختلف، نقش 

موثری ایفا نمود که به تبع آن در سال ١٣٩١ به عنوان منتخب دبیرخانه ملی به سازمانهای 

دولتی در سطح کشور راه یافت.

با توجه به تنوع ســـازمانها اعم از دســـتگاههای دولتی، بانک ها و شـــرکت ها، این نرم افزار 

بازآفرینی های متعددی را پشـــت ســـر گذاشـــته و در خالل این بازآفرینی ها، مشتریانی که 

همـــراه بوده و هرســـال با شـــرکت قـــرارداد همکاری داشـــته اند، از خدمات نگهداشـــت و 

پشـــتیبانی، توســـعه و دریافت ماژول های جدید و مشاوره های رایگان برخوردار بوده اند و 

رضایت به ادامه همکاری داشته اند. 

 نظام پیشنهادها 
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این نرم افزار به ســـبب ســـاختار و همگامی با تکنولوژی، در سال ۱۳۹۵ در لیست محصوالت 

دانش بنیان شرکت نرم افزاری جادوی فکر قرار گرفت. 

گروه نرم افزارهای مدیریت سازمانی با دارا بودن ٧ نفر اعم از تیم فنی و پشتیبانی با تجربه 

در امر نظام پیشـــنهادها و مدیریت دانش همواره در بروزرســـانی و بومی سازی این نرم افزار 

اهتمام دارند و پاسخگوی بیش از ۲۵۰ سازمــــان دولتی و خصــــوصی بزرگ در سطح کشور 

(وزارتخانه ها، بانک ها، شهرداری ها و شرکت های خصوصی) هستند.

  Nezampishnahadha.com برای بهره مندی از اطالعات بیشـــتر به ســـامانه اختصاصـــی

مراجعه فرمایید.

سامانه با مدیريت متمركز (تک دبیرخانه ای)•

سامانه با مدیریت غير متمركز (چند دبیرخانه ای)•

قابلیت ارتقا به مدیریت دانش کارما محصول شرکت نرم افزاری جادوی فکر با•

   بهره برداری جداگانه در سازمان 

نرم افزار تحت وب با امکان بهره برداری از طریق شبکه اینترانت، اینترنت •

اپلیکیشن موبایل اندروید و آی او اس برای پیشنهاد دهنده و کارشناسی•

بانک اطالعاتي ٢٠١٤ SQL Server و یا باالتر•

• Microsoft Windows Server امکان نصب نسخه سرور نرم افزار در سيستم عامل ٢٠١٢

قابليت Cross browser : نسخه اجرايی نرم افزار با آخرين نگارش •

•Google Chrome و Internet Explorer، Mozilla Firefox مرورگرهای پرکاربرد شامل

انـواع خروجی هـای معمـول و رايـج مورد نيـاز از قبيـل  DOC,PDF,EXCEL,JPG  و •

دياگـــرام و نمودارهای مختلف را مطابق درخواســـت كارفرما از کليه فرمها و گزارش 

های موجود در نرم افزار 

گزارش ساز پويا و قوی جهت طراحی گزارشات مورد نياز کاربر (می توان به راحتی •

گزارشـــات معمولی، آماری، گرافيکی و غيره را از اطالعات موجود در سيســـتم تهيه 

نمود، همچنين امکان چاپ گزارشـــات و ارســـال خروجی آنها بـــه فرمت فايلهای 

Office مقدور می باشد). 

استفاده از فايل سرور (FileServer) جهت نگهداری اطالعات (عکس ها، فايلها و کليه •

پيوست ها، بدون تاثیر روی سرعت کار سيستم و امکان Encryption روی فايلها مطابق 

با خواست کارفرما).  

وجود ابزار SDK مناسب جهت برقراری ارتباط با ساير نرم افزارهای موجود در سازمان.•

سرعت مناسب و عملکرد قابل انتظار از نرم افزار.•

امکان ايميل جهت اطالع رسانی به کاربران سيستم.•

کلیات سامانه دانش بنیان نظام پیشنهادهای کارما 
محصول شرکت نرم افزار ی جادوی فکر(دانش بنیان)
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امکان ارســـال پیامک در تمامی مراحل کارشناسی و اجرای پیشنهادها بصورت کامال •

انتخابی. 

مدیریت کاربران، کنترل ســـطوح دسترسی (Security Levels ) به اطالعات، صفحات نرم •

افزار و گزارش های خاص و دســـته بندی آنها توســـط مدیر سیســـتم (امکان ويرايش و 

اصالح تعریف گروه و مدیرهای متعدد برای دسترسی در واحدهای مختلف مديریت (دبير 

نظام پيشنهادها و سرپرستان و...) كه هر كدام از آنها دسترسی  خاصی داشته  و میتوان 

دسترسی آنها را در صورت نياز تغيير داد.) 

قابليت پشتيباني از LDAP و اتصال به اكتيو دايركتوري براي تعريف كاربران •

نامحدود بودن تعداد کاربـرانی که همزمان از نرم افزار استفـاده مي کننـد. •

امکان تعویض اختیار برخی از وظایف مدیرعامل و معاونت ها.•

امکان ارجاع مستقیم به گروه های کارشناسی و کمیته ها•

درصورتیکه ســـازمان بخواهد گروه کارشناســـی و کمیته بررســـی کننده پیشنهاد توسط خود 

پیشنهاددهنده انتخاب گردند، این امکان بصورت آپشنال در اختیار دبیردبیرخانه مرکزی قرار 

داده شده. پس از فعال سازی در بخش ارائه پیشنهاد لیست گروه های کارشناسی و کمیته 

های تخصصی جهت انتخاب به پیشنهاد دهندگان نمایش داده می شود.

مدیریت داینامیک جلسات و صورتجلسات •

ارجاع اتوماتیک نامه ها •

در سیستم جدید چنانچه شما یک یا چند تن از اجرا گیرنده ی نامه های پاداش و اجرا را 

از دور خـــارج نموده اید در سیســـتم پیش بینی های الزم صـــورت گرفته تا نامه ها بصورت 

اتوماتیـــک تاییـــد و به مراحل بعد ارســـال گردند. تا این حد کـــه میتوانید بعد از تصویب 

پیشنهاد میتوان گزارش اجرای آن را نیز ثبت نمود. البته این مورد نیز بصورت اختیاری است 

و سازمان در استفاده یا عدم استفاده از آن مختار خواهد بود.

بررسی پیشنهادهای کمیته بصورت صف بندی و اتومات•

یکی از مشـــکالت عدیده ی کمیته های بررســـی کننده پیشنهاد ، طوالنی بودن مراحل بعد 

از ارزیابـــی اســـت که مجبور به انتخاب مجدد پیشـــنهاد بعدی جهت ارزیابی هســـتند. در 

تغییرات جدید سامانه نظام پیشنهادهای کارما امکان صف بندی به امکانات کمیته افزوده 

شده. در این حالت دبیر کمیته در همان ابتدای جلسه میتواند لیست پیشنهادهای مد نظر 

خـــود را بـــه صـــف بررســـی منتقل کرده و  با زدن دکمه "شـــروع بررســـی صـــف" ، تک تک 

پیشنهادهای قرارگرفته در صف را بررسی نماید. بعد از بررسی هر پیشنهاد در صف، سیستم 

بصورت اتوماتیک پیشـــنهاد بعدی را جهت بررســـی نمایش میدهد و این ســـیلک تا پایان 

یافتن بررســـی همه ی پیشـــنهادهای مد نظر ادامه می یابد. الزم بذکر اســـت در صورتیکه 

نخواهید از این امکان اســـتفاده نمایید ســـامانه به همان شلک سابق نیز قابل بهره برداری 

است.

 

امکانات اساسی نرم افزار
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امکان ارســـال پیامک در تمامی مراحل کارشناسی و اجرای پیشنهاد بصورت کامال آپشنال  •

ایمیل و اتواماسیون جهت اطالع رسانی رویدادها

امکان ارســـال پیامک های اطالع رســـانی به بسیاری از بخش های سامانه از جلمه: ارزیابی 

های دبیرخانه، ارزیابی های کارشناسی، ارزیابی های کمیته ، اصالح پیشنهادها و... افزوده 

شـــده که هر کدام از این امکانات بنا به درخواســـت مشـــتری قابل فعال یا غیر فعال کردن 

اســـت.  همچنین درصورتی که در ســـازمان خود از سامانه اتوماسیونی استفاده می نمایید 

که قابلیت دریافت پیام ها را با اســـتفاده از وب ســـرویس به ســـامانه های دیگر می دهد، 

سامانه نظام پیشنهادها میتواند از طریق آن وب سرویس اعالن ها را به کاربران سازمان در 

اتوماسیون ارسال نماید.

(اتصال به سیســـتم مدیریت پیامک با اســـتفاده از وب سرویس اختصاصی مشتری و یا با 

(karmasms وب سرویس اختصاصی

وجود ابزاری جهت ارسال پیام کوتاه،  قابلیت اتصال به سامانه پرسنلی و دریافت •

اطالعات پرسنلی 

امکان تفویض اختیار  برخی از وظایف مدیرعامل و معاونت ها •

بدیهی اســـت که بســـیار از مدیران رده باالی ســـازمانی و معاونان آنها فرصتی برای بررسی 

موارد نظام پیشنهادها نداشته باشند. به همین منظور در سامانه نظام پیشنهادهای کارما 

امکانی در اختیار مدیران و گیرندگان نامه قرار گرفته تا کارهای محوله را به افراد دیگر بعنوان 

نماینـــده خود در ســـامانه تفویض نمایند. این تفویض اختیـــارات کامال داینامیک و زماندار 

بوده و تاریخ شـــروع و انقضا دارد ضمن اینکه تمامی این عمیات ها توســـط سیســـتم درج 

شده و قابل پیگیری می باشد.

امکان ثبت و بررسی تجربه، امکان برگزاری نظر سنجی•

فرمول ساز پویا  •

در تمامی بخش های سیستم که نیاز به محاسبات بوده ماژول فرمول ساز پیش بینی شده 

اســـت. فرمول ســـاز کارما تمامی فرمول های محاســـباتی اعم از فرمول های پاداش ایده، 

پاداش پیشنهاد، پاداش مجری، پاداش اجرا، حق و الزحمه داوری و... را پوشش می دهد. 

همچنین برای نوشـــتن فرمول هایی با دقت باالتر، امکان تعریف انواع شـــاخص ها بصورت 

نامحدود نیز وجود دارد که شاخص ها نیز میتوانند از نوع انتخابی یا عددی باشند.

دارای بانک جوایز برای ارائه پاداش های نقدی و غیر نقدی با هدف ایجاد انگیزه بیشـــتر •

بین ذینفعان.

امکان ثبت گزارشات اجرا و ارجاع به زیرمجموعه.•

امکان تفویض برخی اختیارات رئیس (مدیرعامل ، مدیرلک ) و معاونین نسخه موبايل •

پيشنهاد دهنده و كارشناسی.

ثبت پیش نویس و یادداشت، ثبت و ارائه پیشنهاد بصورت آنالین و آفالین، مشاهده •

آمار، پیگیری پیشنهادهای ارسالی، کارشناسی پیشنهادهای ارجاع شده، سیستم دریافت 

پیام از دبیرخانه. 

قابلیت تعریف شاخص های داوری بصورت کامال پویا بهمراه امکان تعریف نوع و •

استفاده در فرمول ها.
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پنل تنظیم سیستم•

تعریف جداول پایه•

تعریف نمودار سازمان•

تعریف کارکنان و واحدهای سازمانی•

تعریف کاربران خارج از سازمان•

تعریف نتایج کارشناسی توسط دبیرخانه•

تعریف نتایج بررسی پیشنهادها•

تعریف جدول محاسبه پاداش امتیاز•

تعریف جدول محاسبه پاداش صرفه اقتصادی•

تعریف جدول ضریب پاداش بر اساس تعداد افراد گروه•

تعریف نحوه محاسبه امتیاز•

تعریف نحوه محاسبه پاداش•

پنل تنظیم سیستم تعریف جداول پایه•

تعریف نمودار سازمان•

تعریف کارکنان و واحدهای سازمانی•

تعریف کاربران خارج از سازمان•

تعریف نتایج کارشناسی توسط دبیرخانه•

تعریف نتایج بررسی پیشنهادها•

تعریف جدول محاسبه پاداش امتیاز•

تعریف جدول محاسبه پاداش صرفه اقتصادی•

تعریف جدول ضریب پاداش بر اساس تعداد افراد گروه•

تعریف نحوه محاسبه امتیاز•

تعریف نحوه محاسبه پاداش•

تعریف پارامترهای نحوه پرداخت پاداش•

محدودکردن کاربر در ویرایش پیشنهاد•

محدودکردن دبیران در ویرایش پیشنهاد•

تغییر پیامهای سیستم (پست الکترونیک .پیام کوتاه) توسط راهبر سیستم•

امکان تعريف هدف گذاری های کمی نظام پيشنهادها •

   (سرانه ارائه پيشنهاد، سرانه مشارکت کارکنان، سرانه ساالنه پاداش پيشنهادها)

امکان ارجاع اتوماتیک نامه ها امکان ایجاد چارت و ساختار سازمانی به طور کامل •

امکانات سایر بخش های نرم افزار 
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ثبت پیشنهاد پس از ورود به سیستم•

 ثبت مستندات و پیوست های پیشنهاد•

 تغییر فیلدهای فرم پیشنهاد بر اساس آیین نامه (توسط دبیرخانه)•

 انتخاب کمیته دریافت کننده پیشنهاد توسط پیشنهاد دهنده و دبیر سامانه•

 امکان پيگيری وضعيت پیشـــنهاد توسط پیشنهاد دهنده بدون نياز به تماس تلفنی يا •

مراجعه حضوری

 امکان انتخاب واحد سازمانی توسط پیشنهاد دهنده•

کارتابل پیشنهاد برای دبیرلک نظام پیشنهادها و دبیران کمیته ها •

جستجوی پیشنهادهای مشابه یا تکراری•

ارزیابی اولیه و فيلتر پیشـــنهادهای تکراري و غير قابل قبول و ارجاع مابقی به دبيرخانه •

پيشنهادها توسط نمايندگان دبيرخانه

امکان جستجوی پیشرفته بر اساس فیلدهای پیشنهاد و سایر پارامترها•

نمایش پیشنهادهای مشابه پیشنهاد رسیده به دبیرخانه•

ثبت پاداش اولیه پیشنهاد (پاداش مشارکت)•

قابلیت ثبت پاداش بصورت مرحله ای (مرحله تصویب ومرحله اجرا)•

قابلیت ثبت امتیاز/پاداش بر اساس نظر کمیته تخصصی و کمیته اجرایی•

ثبت پاداش اولین پیشنهاد ارائه شده از طرف فرد•

قابلیت تعیین امتیاز برای کارشناسان•

عالمتگذاری پیشنهادها برای یادآوری بعدی•

تعریف گزینه های نتایج بررسی اولیه/نهایی پیشنهاد توسط راهبر سیستم•

تعریف ســـطح محرمانگی برای پیشنهاد جهت محدود کردن دسترسی در سطح منوها و •

صفحات

نمایش پیشنهادها برای اعضاء کمیته ها•

امکان صدور گواهی برای پیشنهادهای مصوب•

امکان ثبت کلیه مراحل اجرا توسط دبیرخانه تماما در یک صفحه•

پنل  کارشناسی•

ارجاع پیشنهاد برای کارشناسی•

کارتابل بررسی کارشناسی•

ارجاع پیشنهاد به صورت موازی برای چند کارشناس یا کمیته های تخصصی•

تعیین مهلت بـرای کارشنـاسی/ کمیته تخصصی و کمیته اجرایـی•

تعریف گروه و واحدهای کارشناسی و ارجاع پیشنهاد به گروه به جای فرد•

فعال/غیرفعال کردن نمایش نام پیشـــنهاد دهنده در کارتابل ها و فرم ها به تفکیک •

کمیته های تخصصی وکارشناسان

پنل ارائه پیشنهاد

پنل دبیرخانه
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ثبت جلسات برگزار شده به تفکیک کمیته ها•

چاپ صورتجلسه برگزار شده•

ثبت تصمیمات هر جلسه برای پیشنهادها•

ثبت سایر تصمیمات برای هر جلسه•

ثبت حاضرین در جلسات کمیته ها قابلیت مشاهده صورتجلسه برای اعضای کمیته•

ردیابی پیشنهاد و دسترسی به متن پیشنهاد از روی مفاد صورتجلسه•

ارجاع مستقیم گروه های کارشناسی و کمیته ها در صورت نیاز سازمان •

امکان تعـریف پارامتـرهای ارزیابی عملکرد کمیته ها / کارشناسان•

محاسبه امتیاز و پاداش کمیته های تخصصی /کارشناسان•

طراحی فرم بررسی پیشنهاد ( بررسی کارشناسی یا کمیته تخصصی و کمیته اجرایی )•

اضافه کردن فیلـدهای مورد نیاز کارفرما به فـرم بررسی پیشنهـاد•

تعریف پارامترهای امتیازدهی برای پیشنهاد•

تعریف محدوده مجاز برای پارامترهای امتیازدهی•

تعریف ضریب برای پارامترهای امتیازدهی•

تعریف مقادیر مشخص مجاز برای پارامترهای امتیازدهی•

پنل بررسی پیشنهاد ها

انتخاب مسئول اجرای پیشنهاد•

کارتابل ارجاع پیشنهاد برای اجرا•

مشخص کردن درصد پیشرفت اجرای پیشنهاد•

ثبت شرح اجرا. پیوست مستندات به فرم اجرا•

ارجاع اتوماتیک نامه ها. تعریف تیم اجرایی و درصد سهم از اجرا•

تعریف گروه  های اجرایی. تعیین گروه مجری برای پیشنهاد•

ارزیابی اجرای پیشنهاد. ارزیابی مجری پیشنهاد•

تقسیم پرداخت پاداش اجرا به دوره های مختلف •

(بیش از یک دوره با ایجاد حواله های مختلف)  

پنل امور اجرا 

تعریف گردش به صورت دبیرخانه متمرکز•

تعریف گردش به صورت دبیرخانه توزیع شده•

امکان پذیرش دومرحله های پیشنهاد در دبیرخانه•

تعریف گردش خودکار پیشنهاد بین کمیته ها بر اساس نتایج بررسی توسط کمیته•

کارتابل مدیرعامل برای تایید اجرای پیشنهاد•

لغو ارجاع برای کلیه فرایندهای ارجاع شده (لغو عملیات روز جاری)•

پنل گردش پیشنهاد
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درج اطالعیه ها، پیام های روزانه، درج فراخوان پیشنهاد، درج اخبار •

اعالم پیوندهای مفید•

تعریف فراخوانها برای نمایش عمومی•

ویرایشگر کامل (word) برای درج اطالعیه ها، اخبار و فراخوان ها •

امکان درج تصویر، فلش و لینک در اطالعیه ها و پیامها•

ارسال روزنامه الکترونیک از طریق پست الکترونیک برای افراد•

نمایش پنل پیشنهاددهندگان برتر و واحدهای سازمانی برتر بر اساس تعداد پیشنهاد •

ارائه شده، تصویب شده و اجرا 

نمایش اطالعات آماری بر اساس انتخاب راهبر سیستم•

ارسال پیام الکترونیک از طریق پیام کوتاه (sms) برای افراد•

گزارش آماری اطالعات پايه وضعيت عمومی پيشنهادها •

گزارش اطالعات پايه وضعيت اصلی پيشنهادها •

گزارش آماری گروه کارشناسی•

گزارش عملکرد دبيرخانه•

گزارش آماري پيشنهادها به تفکيک معاونت  •

گزارش آماري پيشنهادهاي تصويب شده جهت اجرا •

گزارش آماري به تفکيک سطح ٢  •

گزارش سرانه های مورد نياز ارزشيابی•

گزارش آماری دريافت پيشنهاد به تفکيک معاونت و ماه •

گزارش آماری وضعيت پيشنهادها به تفکيک بازه زمانی بر اساس تاريخ ارائه پيشنهاد•

گزارش عملکرد کارگروه هاي کارشناسي به تفکيک ماه•

گزارش وضعيت ارزيابی پيشنهادها در کميته ها براساس تاريخ ارائه•

گزارش وضعيت حضور افراد در جلسات کميته•

گزارش آماری پرسنل دبيرخانه•

گزارش خالصه عملکرد دبيرخانه ها•

ليست کارشناسی های در دست اقدام گروه کارشناسي•

ليست پيشنهادهای اجرا شده  و نشده •

ليست پیشنهادهای در دست بررسی گروه کارشناسی•

پنل اطالع رسانی

گزارش

امکان ارجاع اجرا به چند مجری•

قابلیت درج اجـرایی شدن پیشنهاد توسط هر مجری در فرم مشخص•

امکان غیرفعال کردن ارجاعات اجرا و کارتابل مربوطه•

امکان مشاهده کامل گردش پیشنهاد در سیستم بصورت مشروح و نموداری•
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نمودار ارائه پيشنهاد•

نمودار عملکرد کلی•

نمودار ارائه پيشنهاد و پيشنهادهای مصوببه تفکيک سطح ٢ •

نمودار شاخص مشارکت کارکنان به تفکيک دبيرخانه•

نمودار ارائه پيشنهاد به تفکيک مديران•

نمودار پیشنهاد های مصوب بر اساس تاریخ تصویب   •

گزارش آماری پيشنهادها به تفکيک پيشنهاددهنده   •

گزارش آماری پیشنهاد ها به تفکیک ماه گزارش عملکرد واحدهای سازمانی•

گزارش آماری گروه کارشناسی بر اساس تاریخ ارائه •

گزارش ريز بررسی پيشنهادها براساس بازه ی زمانی  •

گزارش وضعيت بررسی کارشناسی پيشنهادها توسط کارشناسان براساس تاريخ ارايه•

گزارش عملکرد کارشناسان براساس بازه زمانی•

گزارش وضعيت بررســـی کارشناسی پيشنهاد در کارگروه های کارشناسی براساس تاريخ •

ارايه

گزارش عملکرد کارگروه هاي کارشناسی براساس بازه زماني •

گزارش ليست پاداش به تفکيک پيشنهاد دهنده •

ليست جامع پيشنهادها •

گزارش میانگین زمان پاسخگویی دبیرخانه ها•

گزارش عملکرد بر اساس سطح ٢ •

ليست پيشنهادهای ارسالی به کارشناسی •

ليست کارشناسی •

لیست پیشنهادهای مصوب بر اساس تاریخ تصویب  •

ليست ارزيابی کارشناسان •

ليست پيشنهادهای تصويب شده جهت اجرا  •

ليست گروه کارشناسی •

ليست حضور در جلسات کميته •

لیست جلسات کميته•

ليست کاربران سامانه •

ليست پيشنهادهای پرتکرار•

ليست پيشنهاد های تاخير در بررسی •

ليست پيشنهادها بر اساس موضوع•

ليست جامع پيشنهادها •

لیست پیشنهادهای مصوب بر اساس تاریخ ارائه•

نمودار پیشنهاد های ارائه شده و رد شده به تفکیک دبیرخانه•

نمودار پیشنهاد های بازگشتی جهت اصالح به تفکیک دبیرخانه•

نمودار پیشنهاد های تایید شده گروه های کارشناسی به تفکیک دبیرخانه•

نمودار پیشنهاد های منتظر بررسی به تفکیک دبیرخانه •

١٠



نرم افزار موبایل این ســـامانه، مکمل ســـامانه نظام پیشـــنهادات می باشـــد و به جهت 

ســـهولت کاربران برای ارسال و پیگیری پیشنهادات خود طراحی گردیده است. سازمان ها 

می توانند این ســـامانه را بصورت داخل شـــبکه ای در اختیار کارکنان ســـازمان یا بصورت 

عموم  در اختیار مراجعین خود قرار دهند.  امنیت و ســـهولت کاربــــری دو نکته اساســـی 

اســـت که در طراحی این ســــامانه دیده شـــده تا کاربران با سطوح دانش مختلف بتوانند 

فرایند ارسـال و پیگیری پیشنهادات را انجام دهند.  

امکان ارائه پیشنهاد•

امکان ثبت پیش نویس پیشنهاد در زمان عدم دسترسی به اینترنت•

امکان ارزیابی پیشنهادهای ارجاعی جهت کارشناسی•

امکان ثبت تقاضای بررسی مجدد•

امکان ثبت تجربه امکان مشاهده لیست کارشناسی های انجام شده برای کارشناسان•

امکان مشاهده لیست پیشنهادهای ارجاعی جهت کارشناسی•

امکان مشاهده و پیگیری پیشنهادهای گذشته•

امکان دریافت پیام های ارسالی توسط دبیر نظام پیشنهادها و ارسال کنندگان مجاز •

پیام  

نرم افزار موبایل نظام جامع پیشنهادها 

برخی از امکانات این سامانه 
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