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 /پیشنهاد دهنده

 پیشنهاد دهندگان
 عنوان پیشنهاد

 حذف ترم/تصحیح فرم درخواست مرخصی مهرداد منوچهری 1

2 
 سید علی 

 موسوی نیا
 همکاری آموزشی دانشگاه شیراز با دانشگاه های استان فارس

 اسکن ریزنمرات و لیست شماره دانشجویی قدیمی کوهنجانی حامد رحیمی 3

 استفاده از آب تخلیه برج خنک کننده موتورخانه های دانشگاه جهت استفاده فضای سبز داود کشاورز 4

 پرداخت کمک هزینه مهدکودک از طریق حکم کارگزینی علی مزارعی 5

 محبوبه حسینی 6
در کشور با استفاده از فناوری ( انگلیسی-فارسی)مقاالت راه اندازی اولین بانک اطالعاتی 

  2-وب

 هنگامه قطبی 7
ساخت سیستم بیوگاز در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی جهت دفع زباله ها و تهیه کود و 

 (جهت سیستم گرمایش)گاز 

 استفاده از خوشبو کننده شارژی جهت نصب در راهروها و البی مدیریت الهام غالمی 8

9 
 علی اکبر 

 بخشی پور
 بهینه سازی و باال بردن حداکثر بهره وری از تلفن های اسقاطی انبار

11 
 علی اکبر 

 بخشی پور
 خرید تخصصی تلفن با قیمت مناسب و طول عمر مفید

11 
فاطمه مهربان، نگار قربانی 

 مهر
 تهیه سیستم شوتینگ زباله برای خوابگاه های دانشجویی

 SESSمحاسبه و تنظیم فرم کار دانشجویی در برنامه  مریم پذیراییفاطمه مهربان،  12

 هوشمند گردیدن سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه شیراز مهران زارعیان جهرمی 13

 ساماندهی پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع محترم توسط واحدهای خدمت رسان دانشگاه مهران زارعیان جهرمی 14

 یل فرم تقاضای کمیسیون موارد خاص از دانشکدهتکم مهرداد منوچهری 15

 دستورالعمل کمیسیون موارد خاص مهرداد منوچهری 16

 استفاده بهینه از فضا در سالن هایی که دارای ارتفاع زیاد هستند مثل انبارها مهدی نیک سرشت 17

18 
سید محمدباقر پورحقیقی 

 زاده
 شیرازتدوین آئین نامه داخلی مجالت علمی دانشگاه 
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 پیشنهاد دهندگان
 عنوان پیشنهاد

 درخواست تغییر ساختار سیستم در خصوص فرم تسویه حساب بازنشستگی ژگان مطوس 19

 مهتاب دهقان 21
در قسمت ( جدول سه رقمی مبتنی بر کاتر سن برن)اضافه کردن فایل نشانه مولف فارسی

 پارس آذرخشکاتر رده بندی دیویی نرم افزار 

 جابجایی قسمت مانیتورینگ موزه نارنجستان و نصب شیشه ضد گلوله علی اکبر عوض پور 21

 نصب نرده و دستگیره در ورودی ساختمان حوزه مدیریت خسرو مقدسی 22

 برگزاری دوره توجیهی ویژه دانشجویان جدید خوابگاهی هادی طرماح 23

 اسماعیل غضنفری 24
راهنما و مشاور از نرم افزارهای پیشگیری از سرقت ادبی در بررسی پایان استفاده اساتید 

 نامه های دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 استفاده از مهر الکترونیکی جهت فرم معافیت تحصیلی مشموالن فریبا زندی 25

 اسداهلل جمالی 26
به طبع محاسبه و تغییر قیمت کتاب های مرکز نشر دانشگاه که در سال های گذشته 

 رسیده است

 علیرضا رمضان زاده 27
واریز جرایم نقدی پیمان کار فضای سبز پردیس ارم به حساب درآمد اختصاصی شهرداری 

 پردیس ارم

 تشکیل کمیسیون دانشجویی شورای پردیس ارم علیرضا رمضان زاده 28

 خوابگاهیطرح ارتقای کیفیت برگزاری مسابقات ورزشی  منصور غفاری، جعفر صالحی 29

 علی المع 31
ارائه آمار به تفکیک گروه آموزشی علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی، فنی و 

 مهندسی و هنر در سالنامه آماری دانشگاه


