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ایده پردازان توسط مدیران  ستقبال از ایده های نو و حمایت از ا 1

 سازمان

     

      حمایت های مادی و معنوی از خالقیت و نوآوری کارکنان  2

      تخصیص بودجه خاص برای نوآوری  3

      تشویق کارکنان برای استقبال از موقعیت های دشوار  4

      تمیزی و شادابی محیط کار )نظم و انضباط(  5



      خالقیت و نوآوری در سایر سازمان ها الگوپذیری از  6

      حمایت مدیران از کارکنان در مواقع بروز مشکالت  7

      توجه به انگیزه های افراد برای تصدی مشاغل سازمانی 8

      ارائه ایده ها و راهکارهای نو توسط کارکنان  9

      سازمانبرگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی خالقیت در  10
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      نگهداری و راه اندازی خط تلفن گویا و سایت اینترنتی  35

      برگزاری دوره ها و سمینارهای تحقیقی  36

      برگزاری جلسات آموزشی برای مدیران  37

      برگزاری جلسات آموزشی برای کارکنان  38

      تشکیل کمیته ارتقاء مستمر کیفیت  39

      مقررات توسط کارکنان اجرای دقیق قوانین و  40

      اجرای دقیق قوانین و مقررات توسط مدیران  41

      تأکید بر اجرای دستورالعمل ها 42
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