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 عنوان پیشنهاد پیشنهاد دهندگان/ پیشنهاد دهنده 

 مکانیزه بصورت دانشگاه جلسات ریزی برنامه و مدیریت علی محمد ذکاوت 1

 فریبا زندی 2
 عمومی وظیفه سازمان به پسر جدیدالورود دانشجویان معرفی فرآیند اصالح

 تحصیلی معافیت صدور جهت

 فریبا زندی 3
 از فراغت از قبل التحصیلی فارغ شرف در دانشجویان پرونده تکمیل و بررسی

 مدرک دریافت جهت مراجعه و تحصیل

 ابراهیم حافظی 4
 می تدریس واحد سه به موظف که دکتری دانشجویان تدریس روش بهبود

 باشند

 دانشگاهیان عموم برای دانشگاه نشریات نمودن استفاده و دسترسی قابل بهبهانیاعظم نژاد مزارع  5

 طبیعی تاریخ موزه ورودی محوطه در متعدد های غرفه تاسیس خدیجه عفراوی 6

 کارکنان رفاه اداره در سفته فروش علی فالح زاده 7

 طاهره دیانت، زهرا علیزاده 8

 سازی استاندارد شاخه دو از متشکل سازی استاندارد کمیته یک تشکیل

 منابع از حفاظت و نگهداری خدمات سازی استاندارد و کتابخانه ساختمان

 کتابخانه

 دانشگاه آماری سالنامه در پژوهشی اطالعات تکمیل محمدباقر پورحقیقی زاده 9

 علمی هیات اعضای و کارمندان کار به اشتغال گواهی در اعتبار تاریخ درج علی دهقانی 11

 refahi.shirazu.ac.ir سایت اندازی راه علی مزارعی 11

 طبیعی تاریخ موزه در واقع جت موتور عملکرد نحوه اندازی راه علی محمد ذکاوت، علیرضا انتشاری 12

 دانشگاه معامالتی و مالی نامه آیین واصالح نقص رفع فرزاد توحیدی، مریم ادنافی 13

 مشوق طریق از شیراز دانشگاه سایت وب ساماندهی محمدعلی پناهی 14

 رایانه از استفاده با کارکنان خدمتی وضعیت خالصه برگ صدور میثم مظلومی، فاطمه رسایی نژاد 15

 ترم پایان نمرات ریز پرینت هنگام پرینتر جوهر مصرف در جویی صرفه عبدالعباس جعفری 16

 پیشنهادات نظام در شده پذیرفته های طرح نقدی پاداش افزایش لزوم علی شیخ عطار 17

 مناقصات تشریفات ترک صورتجلسه فرم وتنظیم طراحی محمدحسین پذیرایی، حمیدرضا سمیعی پور 18
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 عنوان پیشنهاد پیشنهاد دهندگان/ پیشنهاد دهنده 

 اعظم نژاد مزارع بهبهانی 19
 جدیدالورود دانشجویان از استقبال جهت پیشنهادی های طرح)ها جوانه طرح

 (19سال

 جلیل میرقادری 21
 کل اداره به دانشجویان التحصیلی فارغ گزارش دستی ارسال حذف طرح

 دانشگاه آموزش

 فرهنگی معاونت جهت سازمانی نمودار پیشنهاد اعظم نژاد مزارع بهبهانی 21

 دانشجویی آموزشی اتوماسیون سیستم در آنالین گفتگوی مهسا معصومی 22

 گاز و برق آب، سوخت، اعتبار محاسبه نحوه عباس آیت اللهی 23

 کارکنان پارکینگ ورودی مقابل راهنما تابلو نصب نادر هژبری 24

25 

علی محمد ذکاوت، بابک شمشیری، علیرضا 

ابوالحسینی، حمیدرضا ستاری، ابراهیم 

حافظی، پروانه ثابت قدم، اعظم اختیاری، 

 (کارگروه تکریم ارباب رجوع)رویا مختاریان 

 ارم پردیس درون اتوبوس های ایستگاه در دیجیتال ساعت نصب

 آمنه نجفی 26
 استفاده جهت تکمیلی تحصیالت راهرو در کامپیوتر دو ضروری وجود

 دانشجویان

 کارنامه در دانشجو رتبه تعیین ،مهسا معصومیشیخ پور نایینیحسین  27


