نام ،شماره تماس و محل كار دبيران كميسيون /كميتههاي نظام پيشنهادها
حوزه

ستاد ،حوزه شهردار و شورای شهر

رديف

کمیسیون/کمیته تعالی و برنامهريزی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ايمیل

1

معاونت اداری و مالی

محبوبه حیدریان

32286124

heydarian-a@mashhad.ir

2

سازمان سرمایهگذاری و مشاركتهای اقتصادی

نسیم اشراقی

28211282

eshraghi-n@mashhad.ir

2

معاونت برنامهریزی و توسعه

جواد سلیمانی

28211282

soleimani-j@mashhad.ir

2

معاونت حمل و نقل و ترافیک

مسعود نادرنژاد

22660082

nadernezhad-m@mashhad.ir

8

معاونت خدمات و محیط زیست شهری

محمدابراهیم امین غفوری

38533301

ghafoori-m@mashhad.ir

0

معاونت شهرسازی و معماری

محبوبه بابازاده

21211212

Babazadeh-m@mashhad.ir

0

معاونت فنی و عمران

سیدمهدی سادات

22660082

sadat-m@mashhad.ir

8

حوزه شهردار

مصطفی جراحی مقدم

22221828

jarahi-m@mashhad.ir

1

شورای اسالمی شهر

سازمانها و شرکتهای وابسته

1

سازمان اتوبوسرانی

سیدجعفر شمس

22220001

shams-j@mashhad.ir

2

سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی

علی جباری

20122228

jabari-ali@mashhad.ir

2

سازمان پاركها و فضای سبز

فرزانه هژبری

35096524

hojabri-f@mashhad.ir

2

سازمان پایانههای مسافربری

مهدی قندهاری

28661211

ghandehari-m@mashhad.ir

8

سازمان حملبار درون و حومه شهری

نوید زهدی

21210828

zohdi-ftm@mashhad.ir

0

سازمان حمل و نقل ترافیک

حسن محسنیان

33448476

mohsenian.h@mashhad.ir

0

سازمان زمین و مسکن

محمدرضا حبیبی

20080116

habibi-moh@mashhad.ir

8

سازمان عمران

سید محمد علی سیدی

 0121681داخلی
122

Seyedi-SMA@mashhad.ir

ق

ناط

م

1

سازمان فردوسها

عباس نظری جاغرق

20220288

nazari-j@mashhad.ir

16

سازمان فرهنگی و تفریحی

علی شاكر

22660861

shaker-a@mashhad.ir

11

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

وحید رهبر

20660202

rahbar-v@mashhad.ir

12

سازمان مدیریت پسماند

اكبر قلیزاده

2806611

gholizadeh-ak@mashhad.ir

12

سازمان مدیریت تاكسیرانی

باقر قدرتی

21210661

ghodrati-m@mashhad.ir

12

سازمان میادین میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری

مجید نجفپور

20810622

najafpoor-m@mashhad.ir

18

شركت نمایشگاه بینالمللی

مهتاب حسینی

35005000

hosseini-mh@mashhad.ir

10

شركت بهرهبرداری قطار شهری

اسماعیل پیرزهان

22626212

Pirzohan-E@mashhad.ir

10

شركت قطار شهری

سعید سهیلی

33030313

soheili-sa@mashhad.ir

18

موسسه فرهنگی شهرارا

احمد هاشمی

8-20288881

hashemi-ah@mashhad.ir

1

شهرداری منطقه 1

حمید شادلو

20018602

Shadloo-h@mashhad.ir

حوزه

سایر

رديف

کمیسیون/کمیته تعالی و برنامهريزی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ايمیل

2

شهرداری منطقه 2

سیدجواد رضوی

20220220

razavi-j@mashhad.ir

2

شهرداری منطقه 2

مهدی كریمی

22286681

karimi-mah@mashhad.ir

2

شهرداری منطقه 2

مجتبی جاودانی

22066621

Javdani-mo@mashhad.ir

8

شهرداری منطقه 8

حانیه علی اكبرزاده

21212226

aliakbarzadeh-h@mashhad.ir

0

شهرداری منطقه 0

سید تقی علوی

220218282

alavi-t@mashhad.ir

0

شهرداری منطقه 0

سید مجید حسین زاده

22266222

hosseinzadeh-m@mashhad.ir

8

شهرداری منطقه 8

مژگان فخار

28811611

fakhar-m@mashhad.ir

1

شهرداری منطقه 1

علی كیوانلو

21218211

keyvanloo-a@mashhad.ir

16

شهرداری منطقه 16

حمید میرزا بابائی

2080662

mirzababaee-h@mashhad.ir

11

شهرداری منطقه 11

علی احمدی

21210661

ahmadi-ali@mashhad.ir

12

شهرداری منطقه 12

وجیهه حسینی

28212006

hosseyni-v@mashhad.ir

12

شهرداری منطقه ثامن

جواد رحیمی ده سرخ

22080660

rahimi-ja@mashhad.ir

1

بهبود فرآیندها

سیدمهدی امامی

38491206

emami-ma@mashhad.ir

2

نظام پیشنهادها

مجید ماجدی

28201260

majedi-ma@mashhad.ir

2

سامانه جامع نظام پيشنهادها
راهنماي كاربران

تهيه و تنظيم :گروه بهبود روشها
زمستان 59
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الف) ثبت نام
برای ثبت نام در سایت باید به صفحه اصلي سایت مراجعه و گزینه فرم ثبت نام را انتخاب نموده تا وارد صفحه ثبت نام شوید.

بعد از انتخاب این گزینه وارد صفحهای مطابق شکل زیر ميشوید:
کاربر در این صفحه باید تمام مشخصات فردی خود را وارد نماید.

نکات مهم:
 -1در صورت نداشتن شماره پرسنلي ،از عدد 121
استفاده نمایید.
 -2تکمیل اطالعاتي که با عالمت * مشخص
شدهاند ،اجباری ميباشد.
 -1در انتخاب نام کاربری تنها از کاربری ویندوز
خود استفاده نمایید .در صورتيکه رایانه در
اختیار شما به نام فرد دیگری ميباشد ،برای
نام کاربری فقط از حروف انگلیسي استفاده
نمایید.
 -4برای کلمه عبور بهتر است از اعداد  6تا  8رقمي
استفاده شود.
 -5پس از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور  ،حتماً کد درج شده در تصویر را وارد نمایید .در صورت ناخوانا بودن کد ،روی کلمه بازسازی کلیک نموده و کد جدید را
وارد نمایید.
در وارد کردن اطالعات ثبت نامي (به ویژه کدملي ،کد حقوقي ،نام پدر و محل کار) دقت کامل را داشته باشید ،در صورت وارد نمودن اطالعات به صورت اشتباه،
مسئولیت کامل آن برعهده کاربر است.
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ب) صفحه شخصي
پس از تکمیل ثبت نام ،با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود در محل تعیین شده ،ميتوانید وارد صفحه شخصي خود شوید (مطابق شکل زیر) .در این صفحه 6
بخش کلي شامل -1 :منوی پیشنهاد -2 ،آخرین اخبار -1 ،متون متحرك -4 ،آییننامهها و دستورالعملها -5 ،آخرین پیشنهاد تایید شده و  -6آمار بازدیدکنندگان وجود
دارد.

1
2
3

4

5

6

ج) منوي پيشنهاد
با قراردادن نشانگر خود بر روی این گزینه ميتوانید به زیرمنوهای آن شامل «ارائه پیشنهاد»« ،لیست پیشنهادهای من»،
«اطالعات فردی» و «لیست کل پیشنهادها» دسترسي پیدا کنید.

.1

ارائه پيشنهاد

با انتخاب گزینه ارائه پيشنهاد ،فرم ارائه پیشنهاد باز شده و ميتوانید پیشنهاد خود را در این صفحه ثبت نمایید.
نکات مهم:
 برای ثبت اسامي سایر افراد مشارکتکننده در پیشنهاد ،باید گزینه گروهي را انتخاب کرده و در قسمت مربوطه چند حرف از نام یا نامخانوادگي فرد را تایپ
نموده تا لیست اسامي فعال شده و فرد مورد نظر خود را انتخاب نمایید .الزم به ذکر است این افراد باید حتما در سایت ثبت نام کرده باشند.

پس از انتخاب نام فرد ،با وارد کردن درصد مشارکت و انتخاب گزینه

 ،درصد مشارکت پیشنهاددهنده اصلي کاهش یافته و درصد مشارکت سایر افراد

اضافه ميشود.
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 پس از تایپ عنوان پیشنهاد با انتخاب گزینه

 ،ميتوانید لیست سایر پیشنهادهای مشابه به همراه درصد مشابهت آنها را مشاهده نمایید.

 با انتخاب نام كميته بررسيكننده پیشنهاد ميتوانید محورهای اولویتدار ارائه پیشنهاد آن کمیته را مشاهده نمایید .همچنین امکان جستجو بر اساس کلمه
کلیدی فعال ميباشد.

 به منظور بررسي دقیقتر پیشنهاد توسط
کمیتههای تخصصي ،باید تمامي فیلدهای
مربوطه را تکمیل نموده و پیشنهاد خود را با
جزئیات کامل ثبت نمایید.
 با انتخاب گزینه

 ،ميتوانید

پیشنویس پیشنهاد را در بخش لیست
پیشنهادهای من نگهداری نموده و در
فرصتهای بعدی پیشنهاد را ویرایش و تکمیل
نمایید.
 پس از اطمینان از کامل بودن پیشنهاد ،با انتخاب
 ،پیشنهاد برای بررسي و اظهارنظر به دبیرخانه ارسال ميشود.

گزینه

 .2ليست پيشنهادهاي من
با انتخاب این گزینه ،لیست تمامي پیشنهادهای ثبت شده شما (ثبت پیشنویس/ارسال شده برای دبیرخانه) قابل مشاهده است.
نکات مهم:
 برای اطالع از گردش پیشنهاد باید گزینه
را انتخاب نمایید.
 برای مشاهده جزئیات پیشنهاد خود باید
گزینه

را انتخاب نمایید.

 با توجه به وضعیت پیشنهاد ،در ستون
عمليات ،امکانات مختلفي مانند
ویرایش ،حذف ،اعتراض و  ...قابل
مشاهده است.
 در این بخش همچنین امکان جستجو بین پیشنهادهای ثبت شده شما براساس «کلیدواژه»« ،کمیته بررسيکننده»« ،وضعیت پیشنهاد» و «تاریخ ثبت»،
وجود دارد.

 .3ويرايش اطالعات فردي
در این بخش امکان ویرایش اطالعات شامل

و

برای شما فراهم ميباشد.
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 .4ليست كل پيشنهادها
در این بخش امکان مشاهده لیست کل پیشنهادها و همچنین جستجو براساس «کلید واژه»« ،موضوع پیشنهاد»« ،وضعیت پیشنهاد» و «تاریخ ارائه پیشنهاد»
فراهم ميباشد.
در این بخش ميتوانید نظرات خود را در خصوص
پیشنهادهای سایرین بیان نمایید.
چنانچه پیشنهادی مورد عالقه شما بود با انتخاب
گزینه محبوبیت ميتوانید این موضوع را اعالم
نمایید.

ج) خروج از سامانه
برای خارج شدن از سایت باید گزینه خروج را انتخاب نمایید.
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