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 2831تا  2831پیشنهادات تصویب شده از سال 
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 ردیف نام ونام خانوادگی عنوان طرح پیشنهادی

 1 پروین پسران تهیه کارنامه التین برای دانشجویان در سیتم آموزشی

 2 حسن حسینی راه اندازی دبیرخانه مرکزی

 3 ابراهیم حافظی ایجاد پایگاه آشنایی با قوانین

 4 مرضیه مرصاد بهسازی زیباسازی محیط زیست

 5 الهام آخرتی مختلف دانشگاه تهیه نرم افزار وب سایت برای قسمتهای

 6 زهرا رودکی همکار پژوهشی

 7 امیر ذکاوت تصویب یا اصالح قوانین در راستای حمایت از کارکنان دارای شرایط خاص

تاسیس تیمهای ورزشی جهت شرکت در رقابتهای کشوری از طریق ایجاد تسهیالت برای 

 دانشجویان وکارکنان
 8 رضا غیاثی

 9 محمود صادقی وق و مزایای کارکنان مشمول نظام پرداخت هماهنگتغییر مکانیزم پرداخت حق

 11 ملیحه جعفری ضرورت ایجاد بانک اطالعاتی در آزمایشگاهها و کارگاههای دروس عملیاتی

 11 عباسعلی شفیعی راه اندازی موسسه باستان شناسی دانشگاه

 12 صدیقه محمدی تعیین روز پرسش و پاسخ مدیران با اعضای سازمان دانشگاهی

 13 عبدالرحیم میرزایی رفع مشکالت زندگی کارمندان تهیدست کم حقوق

 14 عبدالمجید طیب زاده ارزیابی پیمانکاران قرارداد تنظیفات
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 ردیف نام ونام خانوادگی عنوان طرح پیشنهادی

 15 مهدی ربیعی اختصاص اتاق آمادگی جهت سالن شهید دستغیب

 16 علی پاکباز شهریه دانشجویان نوع دومبرقراری سهم تجهیز آموزشی دانشکده ها از محل در آمد 

 17 رضا تیمناک فروشگاه مجازی

 طرح نظام نوین  برقراری فوق العاده بهره وری
 ،، رستگارفرهاد کاشانی

 تیمناک
18 

 طرح و تنظیم حقوق و مزایای کارکنان اداری دانشگاه
 ،، رستگارفرهاد کاشانی

 تیمناک
19 

 21 ابراهیم حافظی کارکنان دانشگاهانجام تحقیق علمی با عنوان بررسی رضایت شغلی 

 21 پروین پسران 76-83بررسی وضعیت تحصیلی و نمرات دانشجویان دانشگاه طی سالهای

در سایت pdf   یا  doc فایل های  وارد نمودن فرمهای مربوط به سیستم آموزشی بصورت

 دانشگاه
 22 پروین پسران

 23 اله حمزویفرج  طراحی فرم حکم اصالحی کارگزینی جهت کارمندان پیمانی

ارائه پیشنهاد صدور کارت شناسایی کارکنان و اعضا هیات علمی از طریق ارسال عکس و 

 مشخصات بوسیله اتوماسیون اداری
 24 قیدانه فرهادی

LCD 25 رضا تیمناک تورهاییاستفاده و خرید مان 

 26 یاعظم فرخ طرح امتیاز بندی کارکنان شرکتی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی جهت تبدیل وضعیت

 27 اعظم اختیاری مکانیزه نمودن مغایرت گیری بانکهامکانیزه نمودن صدور چک، 
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 ردیف نام ونام خانوادگی عنوان طرح پیشنهادی

 28 فاطمه شبیری تخصیص مشاورITواحدهای مختلف دانشگاه

 29 جعفر احسان نیا صرفه جویی در مصرف برق ساختمان حوزه مدیریت

 31 وسف عادلیی بهینه سازی مصرف برق در ساختمان مدیریت

 31 فریبا زندی صدور گواهی موقت بدون حضور دانشجو

 32 فاطمه شبیری ایجاد جشنواره صنعت ودانشگاه

 33 حسام محمودی نژاد اصالح تشکیالت دانشگاه

 34 محسن عدالت تاسیس آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی

 35 احمد طالب نژاد وام کمک ودیعه مسکن کارکنان دانشگاه

 36 احمد طالب نژاد دیریت پست های مدیریتی و سرپرستیتعیین فوق العاده م

 37 احمد طالب نژاد ایجاد اداره استخدام و آموزش کارکنان

 38 احمد طالب نژاد ایجاد شهرداری بامدیریت داخلی مجموعه پردیس ارم

 39 مرتضی رستگار افزایش حقوق کارکنان دانشگاه در چارچوب مصوبه هیات امنا منطقه جنوب

و تهیه شرح وظایف برای استاد مشاور در سیتم اتوماسیون آموزشی فعال نمودن نقش 

 تحت وب
 41 علی پاکباز

 41 عبداله محمدی متمرکز کردن انبارها و خریدهای دانشگاه

 42 لیال روستا پور شبکه ای شدن سیستم ماشین نویسی اداره
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 ردیف نام ونام خانوادگی عنوان طرح پیشنهادی

 43 لی حاجیانیع استفاده بهینه از کامپیوترهای موجود

تنظیم فرم کارنامه تحصیلی دانشجویان به منظور استخراج کارنامه از طریق سیستم 

 اتوماسیون آموزشی
 44 زهرا اعتمادی

 45 اکبر عوض پور اختصاص اختیاری مبلغی از حقوق اساتید جهت کمک به دانشجویان نیازمند

 46 عزیز اله هاشمی لیالصاق هولوگرام روی گواهیهای موقت و دانشنامه ها ی فارغ التحصی

 47 مریم باقری قرار دادن کد به جای کلمه حذف دروس در سیستم کامپیوتری

تفویض مسئولیت حفظ نظم و  رعایت مقررات  بازدید به خودگروههای بازدید در موزه ها 

 و سایر مراکز فرهنگی
 48 علیرضا انتشاری

 49 علی مزارعی کمیته فرهنگی دانشگاه

 51 کریم نظام زاده، تیمناک مسئولیتبرقرای فوق العاده مدیریت 

 51 زهرا حسینی ثبت نام فرمها در کامپیوتر ماشین نویسان

 52 پروانه مشکسار تعیین تاریخ ارتقاء گروه استحقاقی

 53 افسانه پرچمی نمایه سازی نشریات تخصصی کتابخانه دانشکده حقوق

 54 عزیز اله هاشمی رسنل قدیمیترجمه کارنامه فارغ التحصیالن قبل از انقالب فرهنگی توسط اساتید و پ

 55 حسین پذیرایی تشکیل کمیته ساماندهی ،خط مشی گذاری و بهره وری حوزه  معاونت اداری ومالی

تجدید نظر در سیستم درج نمرات در اتوماسیون آموزشی به منظور تسهیل کار اداره 

 آموزش و اساتید
 56 فرحناز کریمیان



 

 2831تا  2831پیشنهادات تصویب شده از سال 

5 
 

 ردیف نام ونام خانوادگی عنوان طرح پیشنهادی

 57 فرحناز توانگر، رویا مختاریان کانیزه کردن صدور سند حقوق و دستمزدم

 58 فرهاد کاشانی پور، اختیاری اصالح ساختار حسابداری درآمد اختصاصی دانشگاه

 ز امور وام دانشجویان به واگذاری بخشی ا)تمرکز زدایی اداره رفاه دانشجویان 

 (هادانشکده 
 59 اکبر عوض پور

 61 لهام آخرتیا C.Vکارمندان دانشگاه

استفاده از بند الف برنامه چهارم توسعه برای کمک به دانشگاه به ویژه امور خوابگاهی و 

 دانشجویی
 61 علیرضا رمضانزاده

به شورای .. مرخصی تحصیلی و"،محول نمودن تصمیم گیری در خصوص حذف ترم

 آموزشی دانشکده
 62 مهران زارعیان

 63 زارعیعلی م صندوق حیات جاویدان کارکنان دانشگاه

 64 علیرضا رمضانزاده سینما تابستانه

 65 معصومه اثنی عشری بر روی سایت دانشگاه... متن انگلیسی کلیه آیین نامه ها و مقررات و

 66 خسرو روزیطلب قرار دادن دستگاه تمیز و براق کننده کفش درهر ساختمان

 67 علی محمدی خصوصی سازی بخش فروش مرکز نشر

 68 فرحناز توانگر یستم حقوق ودستمزد به محض وارد کردن حکم جدیدساعت اضافه کار در س 1محاسبه 

 69 کرامت اله نیکوکار جمع آوری  ودفع بهداشتی زباله های سمی آزمایشگاهها

 71 مهناز مجدی معافی زبان انگلیسی قبل از خذف و اضافه درج نتایج امتحان
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 ردیف نام ونام خانوادگی عنوان طرح پیشنهادی

 71 حاجیه حاجی دولو ی ضمانت جهت دریافت واممکانیزه کردن مانیزم گواه

 72 نادر هژبری تایپ موضوع نامه در سربرگ جهت پیگیری

 73 هنگامه قطبی اختصاص واحدی جهت فروش نمونه های تزئینی وطبیعی موزه تاریخ طبیعی

 74 کریم عبداللهی نژاد تجدید نظر در آئین نامه مقررات آموزشی با حذف مقررات دوره شبانه

 75 زهرا علیزاده سفارش کتاب و نشریه بر روی صفحه اصلی سایت دانشگاهایجاد فرم 

برقراری فوق العاده سطح کارشناسی جهت کارمندان با پست سازمانی کاردان و مدرک 

 سال 25فوق دیپلم و سابقه 
 76 احمد تیمناک، حمزوی

 تهیه و طراحی نشانهای دانشگاه و تدوین آئین نامه اعطای نشان ها
د، حیدریان، احمد طالب نژا

 قمر
77 

 78 غالمحسین شایگان ممنوعیت استفاده از کود انسانی در فضای سبز دانشگاه

 79 عبدالرسول خلفی نژاد نحوه محاسبه و اجرای ذخیره مرخصی مدیران اجرایی عضو هیات علمی

 صدور کارت دانشجویی و اعتباری بانکی بصورت واحد با همکاری بانک تجارت
 اکبر عوض پور، شیخ پور، 

 پورتورجی 
81 

 81 طاهره دیانت ایجاد راهنمای آموزشی استفاده از کتابخانه های دانشگاه بر روی سایت

 82 اعظم رفیعی انجام مشاوره اعضاء هیات علمی و کارکنان قبل از استخدام توسط مرکز مشاوره

 فصلنامه های دانشگاه از طریق اتوماسیون داوری مقاله های ارسالی برای پیگیری نتیجه 
 مه اثنی عشریمعصو

 

83 
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 ردیف نام ونام خانوادگی عنوان طرح پیشنهادی

 پیشنهاد تعیین جدول سطوح خاص
ابراهیم بوستانی، طالب نژاد، 

 تیمناک، فرخی
84 

 85 کتایون عابدی عدم ثبت دروس گذرانده شده به صورت تکراری در سیستم کامپیوتری

 86 علی حسینی در سیستم حسابداری دانشگاه( بانک)ارائه کد جدید حساب 

 87 صدیقه طاهری و خوابگاهی پردیس ارم ساخت و نصب نقشه راهنمای مراکز اداری

 88 اعظم فرخی، تیمناک، وکیلی ...وضعیت نیروی انسانی در واحدهای دانشگاه بر اساس شاخصهای مندرج در طرح و

 89 رضا ستاری بازیافت ضایعات گیاهی

 91 احمد طالب نژاد، قمر ایجاد مرکز آموزش های کوتاه مدت و تخصصی دانشگاه

 91 اسماعیل غضنفری تابخانه مرکزیدیجیتالی کردن نسخ خطی ک

 92 علی مزارعی نصب تالوی تبلیغاتی بر نمای ساختمان مرکزی دانشگاه

 93 هما عزیزی راه اندازی و تاسیس بخش سمعی و بصری در کتابخانه میرزای شیرازی

 94 علیرضا رمضانزاده استفاده از تلفنهای داخلی خوابگاه مفتح توسط دانشجویان برای ارتباط با خانواده

 95 مرتضی رستگار نشر الکترونیکی در دانشگاه

 96 ابراهیم حافظی برگزاری سمینار آسیب شناسی کارمندان آموزش عالی

استفاده از محلول سدیم سولفید بجای محلولهای متداول جهت شناسایی کاتیونها در 

 آزمایشگاههای آموزشی
 97 صادق درویش تفویضی
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 ردیف نام ونام خانوادگی عنوان طرح پیشنهادی

معدل ترمهای خاص از طریق سیستم صدور گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی تایید 

 اتوماسیون آموزشی
 98 زهرا اعتمادی

 99 مریم مسافر اتوماسیونی شدن گزارش حضور و غیاب دانشجویان در امتحانات نهایی

 111 ناصر کریمی به مدارک تحصیلی دانش آموختگان (sn)بارگدگذاری و اختصاص شماره سریال 

 111 رضا تیمناک ت دانشگاهدرج آدرس اختصاصی برای لینکها و صفحات وب سای

 112 عبدالرسول خلفی نژاد طرح جدول وضعیت مدرسین حق التدریس دانشگاه اعم از هیات علمی وغیر هیات علمی

 113 مهدی ربیعی، سیفی، برهانیان اجرای سیسم کنترل هوشمند در موتور خانه های دانشگاه

همایشها و ارز و ژتون  طراحی جدول زمانبندی انتخابها در مورد زمان دفاع از پایان نامه و

 ...و
 114 پروانه الوند

تهیه لینکی در سایت داننشگاه جهت سفارش مقاله و کتاب الکترونیکی از کتابخانه های 

 ...دانشگاه شیراز و همچنین درخواست مقاله و کتاب از 
 115 زهرا رضا زاده

 116 مهدی بناکار مکانیزه کردن خوابگاههای دانشگاه

 117 فرحناز توانگر و  فیش حقوقی پرسنلایجاد ارتباط بین ماه تولد 

 118 علی حیدریان (پیش پرداخت،سفارشات خارج،حسابهای دریافتی و پرداختی)اصالح حسابهای سنواتی 

 119 الهام آخرتی طراحی نرم افزار پذیرش و بررسی پیشنهادها

 111 را علیزادهطاهره دیانت، زه پیشنهاداتی جهت استفاده مطلوب از پایگاههای اطالعات الکترونیک دانشگاه

 111 عبداله ستوده تهیه کتاب اول دانشگاه
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 ردیف نام ونام خانوادگی عنوان طرح پیشنهادی

 112 علی مزارعی، آیت اللهی افزایش اجاره منازل سازمانی اعضای هیات علمی

 113 ابراهیم حافظی برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات الکترونیکی بانک ملت

 114 ب نژاداحمد طال برگزاری دوره های آموزشی کارکنان بصورت غیر حضوری و الکترونیکی

 115 اصغر تقویان برنامه راهبردی واحد ارتباطات و رسانه روابط عمومی

 116 حسین شیخ پور نصب دستگاه کارت خوان جهت استخر سرپوشیده ارم

 117 هما عزیزی ...کتابخانه(بخش پژوهشی)نگهداری از کتب بسیار نفیس

 118 دنافیمژگان ا نمایش چرخشی نمونه های موزه تاریخ طبیعی بصورت ماهیانه یا فصلی

 119 اعظم السادات صفانما پیش نویس آئین نامه مربوط به امانت و تاخیر کتاب امانی برای اساتید بازنشسته

 121 محمد علی پناهی برگزاری دوره های آموزشی قبل از بازنشستگی

 121 شهناز حسین زاده قرار دادن اطالعات مربوط به طرحهای مصوب پژوهشی در سایت دانشگاه

 122 مهرداد منوچهری حوزه امتحانی راهنمای مشخص نمودن

 123 غالمرضا کرمی مکانیزه نمودن اطالعات اولیه پرونده های موجود در واحد اداری دانشگاه

تهیه منشور و استاندارد مدیریت کنترل پروژه های  فناوری اطالعات بر اساس آخرین 

 استانداردهای مهندسی نرم افزار
 124 الهام آخرتی

ی و نوآوری علمی و نشان های بین المللی نخبگان دانشگاه ایجاد نمایشگاه علمی ،پژوهش

 (استاد و دانشجو)
 125 داوود کشاورز، تقویان سادات
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 ردیف نام ونام خانوادگی عنوان طرح پیشنهادی

 126 رقیه اللهیاری احتساب درصدی از سنوات خدمتی غیر مرتبط در طرح  ارتقاء شغلی کارشناسان

 تهیه  آیین نامه ارزیابی فعالیتهای پژوهشی کارکنان اداری

ی، احمد طالب نژاد، حافظ

عدالت، شایگان، فرخی، 

 درخشان

127 

معرفی چهر های ماندگار یا دانشمندان یا اساتید برجسته در عرصه های مختلف علم 

 واندیشه وادب از ایران و جهان
 128 مریم مسافر

اطالع رسانی از طریق اینترنت در خصوص چگونگی روند استخدام ،تبدیل وضعیت و 

 ارتقاء رتبه
 129 اعظم رفیعی

 131 احمد طالب نژاد، قمر دانشگاه در اتوماسیون اداری یا سایت دانشگاه ایجاد اتاق فکر

 131 مهرداد اردشیری هماهنگی جهت تهیه  سرویس ایاب و ذهاب  کارکنان با هزینه شخصی

واگذاری واحد تغذیه مجتمع و تغییر کاربری و نام آن به مجتمع فرهنگی ،آموزشی و 

 پژوهشی دانشگاه
 132 مجتبی طوبایی

ن جدید االستخدام هیات علمی و اداری از طریق اتوماسیون آموزشی و معرفی همکارا

 اداری
 133 احمد طالب نژاد، قمر، طیبی

 134 مریم نجاری بررسی همه جانبه مجموعه التین پورفسور پوپ از طریق برنامه پارس آذرخش

 135 فرحناز فرهمند فر برگزاری کارگاه آموزشی روابط بین الملل

 136 رویا مختاریان اضافه کاری در واحد های دانشگاه"تها خصوصاپیاده سازی نرم افزار پرداخ

 137 کتایون عابدی سیستم گردشی در تصدی پست های تعریف شده در یک رسته
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 138 شاهرخ دانش، صولتی افزوده شدن شماره دفتر کل به آیتم های اطالعات احکام سیستم حقوق بازنشستگان

 139 سروین اسدی بلیط با طرح و هدف جدید

 141 علی ثقفی ینه از آباستفاده به

 تعیین شرایط جهت پرداخت فوق العاده مخصوص کارمندان پیمانی
بوستانی ، وکیلی ،تیمناک 

 ،حمزوی ، دهقانی
141 

طراحی فرمتهای جدید جهت پایگاههای اطالعات الکترونیکی دانشگاه در صفحه خانه 

 دانشگاه
 142 اسماعیل غضنفری

 143 مهناز جوانمردی اندازی بانکراه  CDازکتب مربوط به رشته های هنر ومعماری

 144 زهرا حسینی تکمیل نمودن فرآیندهای ثبت نام توسط دانشجویان واحد بین الملل

تهیه نرم افزار تعیین تاریخ ارتقاءگروه کارمندان با توجه به یکسال تعجیل در ارتقاءگروه 

 ساعت آموزش 176به ازاء 
 145 علی دهقانی

 146 رضا تیمناک گهداری صحیح آنتهیه نسخه پشتیبان خوکار از اطالعات ون

 تشکیل کمیته تدوین الگو و استانداردخرید و مصرف در دانشگاه
 ،علی حیدریان، طالب نژاد

 پذیرایی ، قمر
147 

ایجاد برقراری سطح کارشناسی مسئول -اصالح فوق العاده سطح کارشناسی کاردان

کی از سطوح قرار گرفتن کارشناسان همتراز در صورت انصراف از همترازی در ی-دفتر

 کارشناسی

احمد تیمناک ،طیبی، 

 مشکسار
148 

 149 نعمت اله جهانفرد بانک فهرست اطالعات مطالب مجالت موجود در کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد
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اعالم استفاده از تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر به مشمولین قبل از 

 ییفراغت از تحصیل توسط سیستم اتوماسیون آموزشی دانشجو
 151 زهرا اعتمادی

تاسیس مرکز بهداشت و درمان شبانه روزی )ارتقاء سطح بهداشت و درمان دانشگاه 

 (باهمکاری دانشگاه علوم پزشکی در پردیس
 151 اکبر عوض پور، واردی

 152 علیرضا رمضانزاده استفاده از نرم افزار سیستم نگهبان هوشیار برای مکانیزه کردن انتظامات دانشگاه

 اکن استیجاری متعلق به دانشگاهتشکیل کمیته ام
حسین پذیرایی، ابولحسینی ، 

 آقا
153 

تبدیل سال مالی به سال تحصیلی سهمیه های بورس اختصاص یافته ساالنه دانشگاه 

 وتعمیم آن به کلیه دانشگاهها
 154 قدرت بهرامی

 155 شهناز حسین زاده "مدیریت اداره کل آموزشی دانشگاه"تغییر عنوان 

 156 کتایون عابدی شاهد و ایثارگر در سیستم اتوماسیوندرس دانشجویان  5حذف 

 157 حسین پذیرایی تمرکز کلیه فرمهای کلیه واحدهای دانشگاه در اتوماسیون اداری

از رییس حسابداری قبلی به رییس )فرم صورتجلسه تحویل و تحول امور مالی واحد 

 (جدید
 158 علی حسینی

 159 هما عزیزی ا بوسیله دیوارمجزا نمودن سالن مطالعه خواهران در کتابخانه میرز

 161 علی دهقانی، حمزوی اصالح طرح ارزیابی وتخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی

اطالع سانی مطلوب به بازنشستگان از طریق سایت اینترنتی دانشگاه و ایجاد لینک به 

 سایت سازمان بازنشستگی
 161 پروانه ثابت قدم
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تامین بودجه –امه ارتقاء وگرانت آیین ن 2افزایش امتیاز طرحهای مصوب پژوهشی در ماده 

 الزم جهت هزینه طرحهای پژوهشی خاج از گرانت واز بوجه معاونت پژوهشی
 162 شهناز حسین زاده

برقراری فوق العاده مخصوص کارکنان رسمی برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و 

 باالتر

احمد تیمناک، مشکسار ، 

 محمد باقری
163 

 164 معصومه اثنی عشری مصطفوی نصب تلوزیون مدار بسته در سالن

 165 معصومه اثنی عشری راهکارهایی جهت صرفه جویی در مصرف برق

 166 مهناز جوانمردی بهینه سازی مصرف برق در واحدهای دانشگاه و کاهش هزینه های آن


