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 /پیشنهاد دهنده 

 پیشنهاد دهندگان 
 عنوان پیشنهاد

 کارگروه صرفه جویی انرژی عباس آیت اللهی 1

 راه اندازی واحد یا مدیریت امور درآمد دانشگاه علی اکبر عوض پور 2

3 
رمضان علی اکبر عوض پور،علیرضا 

 زاده، فاطمه حاتمی،فاطمه مهربان
 ساماندهی نحوه پذیرش میهمان در خوابگاه های دانشجویی

 واگذاری فهرست نویسی کتابخانه های دانشگاه به بخش خصوصی عباسعلی شفیعی،عظیم کشاورز 4

 استفاده از اتوماسیون اداری حمیدرضا طالبان زاده 5

 انگلیسی جهت دانش آموختگان،دانشجویان و دانشجویان انصرافی و اخراجیتنظیم فرم کارنامه  زهرا اعتمادی 6

 درآمدزایی از محل بکارگیری سالن غذاخوری در زمان های عدم نیاز دانشگاه مسعود سرگلزائی مقدم 7

 تاسیس پیک موتوری فاطمه فرجام 8

 محبوبه حسینی 9
دانشگاه شیراز با استفاده از فناوری ارتقائ کیفیت آموزشی موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی 

 QRبارکد

 راه اندازی وبالگ اداره آموزش کارکنان دانشگاه فاطمه رسایی نژاد 11

 بهسازی مسیر عبور بازنشستگان و همکارانی که از پله استفاده نمیکنند در ساختمان مدیریت علی محمد ذکاوت، نازیال خضری 11

 نورپردازی و پاکسازی تابلو و سردر ورودی حوزه مدیریت علی محمد ذکاوت، نازیال خضری 12

 در جهت کنترل و نظارت ناوگان ترابری AVLاستفاده از سامانه مکانیزه  علی محمد ذکاوت 13

 مریم ادنافی،فرزاد توحیدی 14
رفع نقص از آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه از طریق تصویب امکان تاسیس شرکت های 

 اعم از دولتی یا خصوصی توسط هیات امنیدانش بنیان 

15 
علی محمد ذکاوت، عبدالرضا 

 رحمانی
 بهینه سازی مصرف انرژی در کامپیوترهای دانشگاه

 تعیین یک نفر یا یک شرکت جهت تعمیر پرینترها و اسکنرهای حوزه مدیریت علی حیدریان،خسرو قمر 16

17 
علی اکبر عوض پور،مسعود 

 سرگلزائی مقدم
 قاشق و چنگال و لیوان یکبار برای همیشه در بین دانشجویان دخترتوزیع 

18 
علی اکبر عوض پور،مسعود 

 سرگلزائی مقدم
 ارائه شیر وعده صبحانه در بسته بندی لیوانی به جای بسته بندی تتراپک
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 پیشنهاد دهندگان 
 عنوان پیشنهاد

 ماهیانه جهت دانشجویان خوابگاهیبرگزاری جشن تولد  الهام قدرتی 19

 استفاده از امکانات بالقوه پردیس ارم در جهت تثبیت موقعیت دانشگاه و درآمدزایی نادر هاتف 21

 (یک شب در موزه)بازدید شبانه از موزه تاریخ طبیعی مژگان ادنافی 21

22 
حسین شیخ پور نایینی، انسیه 

 مدنیان
 پرونده سالمت کارکنان

23 
زارعیان جهرمی،سهیل مهران 

 شریعت
 تومان بابت هرسری برابر با اصل کردن مدارک تحصیلی دانشجویان از متقاضی0555اخذ مبلغ

 تسهیل در صدور تاییدیه تحصیلی داخلی در اداره آموزش دانشگاه شراز حامد رحیمی کوهنجانی 24

 بهینه سازی در مصرف آب جهت شستشو علی اصغر معصومی 25

 تجهیزات مورد نیاز دروس عملی بخش تربیت بدنی تیمناکمحمدرضا  26

27 
علیرضا مستجابی،نسرین 

جعفرزاده،مریم حیدری،فاطمه 

 حیدری فرد

 21تغییر در نحوه تکمیل و بارگذاری فرم 

 به باغشهر 1بخش 2251تغییر کاربری قسمتی از اراضی پالک  سهراب اژدری 28

 از سرمایه اعضای صندوق قرض الحسنه بعد از فوت اعضاتهیه فرم تعیین استفاده  علی مزارعی 29

 تغییر حواله های حسابرسی وحید هوشمند،رضا هژبری 31

 واگذاری بخش تایپ و تکثیر اداره کل آموزش به بخش خصوصی مهران زارعیان جهرمی 31

 گزارشگر دانشگاهمعرفی حوزه های مختلف دانشگاه در یکی از صفحات مجله ارم با عنوان  خدیجه عفراوی 32

 خدیجه عفراوی 33
 عقد جهت گذشته سال تکمیلی بیمه موردعملکرد در شیراز دانشگاه کارمندان از خواهی نظر

 تکمیلی های بیمه با قرارداد

 ایجاد آیتم ثبت نام بیمه تکمیلی در سیستم پرسنلی سوفا علی فالح زاده 34

 محلی جهت ثبت سوابقی که صرفا از نظر بازنشستگی قابل قبول می باشدقراردادن  کریم نظام زاده،پروانه ثابت قدم 35

 اصالح آمار غذای سفارش شده به غذاخوری های دانشگاه علی اکبر عوض پور 36


