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 عنوان پیشنهاد پیشنهاد دهنده

 زهرا

 حسن

 رضایی

 قوی پنجه
 ارتقای علمی کارکنان ایثارگر

 نفره 4نفره خوابگاه شهید چمران به دو اتاق  8تبدیل هر اتاق   عسکری مهدی

 آموختگان کلیه مقاطع تحصیلیتهیه گواهی فراغت از تحصیل به زبان انگلیسی جهت دانش  اعتمادی زهرا

 فاطمه

 مریم

 مهربان

 پذیرایی
 تهیه نرم افزار اسکان برای دانشجویان ترم تابستان

 خرید کوره مواد شیمیایی و میکروبی مقدسی خسرو

 ساخت خوابگاه متاهلی به روش وقف دسته جمعی رمضان زاده علیرضا

 آموزشی در زمان تعریف درس نسبت به نام استادفرم حساس بودن سیستم اتوماسیون  پارسائیان زهرا

 ابراهیم

 علی

 حافظی

 المع

لینک سامانه آموزشی دانشگاه به سازمان ثبت احوال جهت استعالم آنالین تایید اصالت 

 دانشجویان

 ادنافی مژگان
اختصاص بخشی از وب سایت موزه به فروش کلکسیون و قاب های تزیینی حشرات و نمونه 

 های مرتبط

 افزایش خدمات رفاهی کارکنان در راستای سیاست های افزایش جمعیتی کشور حسینی مجتبی

 برگزاری کالس هایی جهت صرفه جویی و استفاده بهینه از آب آقایی امیال

 کنترل زمان فعالیت سردخانه های زیر صفر با استفاده از تایمر نجومی انتشاری علیرضا

 ساختمان مدیریت در ایام نوروز توسط شهرداری پردیس ارممدیریت پارکینگ  کشاورز داود

 ایجاد باغچه مدیران کشاورز داود

 ثبت نام دانشجویان جدید الورود در دانشکده ها به جای ثبت نام متمرکز در باشگاه دانشگاه رمضان زاده علیرضا

 برگزاری انتخابات شورای کارکنان بصورت اتوماسیونی طرماح هادی

 هر بازنشسته یک تجربه، یک خاطره محمدزاده فرد سارا

 ارسال تاییدیه تحصیلی دانشجویان موسسات غیرانتفاعی محمدی جهانپور

 آموزش کمک های اولیه به پرسنل حفاظت فیزیکی و تجهیز آن ها به وسایل کمک های اولیه دهقانی علی

 افزایش مبلغ چک ضمانت خانه های ساختمانی توحیدی فرزاد

 نصب بیلبورد تبلیغاتی یا تلویزیون شهری فرجام فاطمه

 جمع آوری اطالعات بیمه ای نیروهای خدماتی و بازنشستگی مشاغل سخت اللهیاری رقیه

 بازنگری در روند پذیرش دانشجویان جدید الورود زندی فریبا



 عنوان پیشنهاد پیشنهاد دهنده/ پیشنهاد دهندگان

 مریم

 فرزاد

 ادنافی

 توحیدی
 تهیه نرم افزار جامع امالک دانشگاه

 در دانشگاه شیراز و بکارگیری آن در فرآیندهای سازمانی Rfidایجاد نظم  رستگار امیرمرتضی

 جداسازی سیستم آب شرب و آب شستشو و نظافت در باشگاه آیت الهی عباس

 برگزاری دوره های آزاد آموزش تخصصی پرورش گل و گیاه مختاریان رویا

 تهیه نرم افزار تابلو راهنمای بازدید از موزه تاریخ طبیعی ادنافی مژگان

 ارتقاء سطح مطالعه کارکنان دانشگاه شیراز بردبار حمید

 سامانه مدیریت متمرکز مرکز موزه ها، باغ ها و فضای سبز دانشگاه شیراز حسینی محبوبه

 

 خدیجه

 علی

 

 عفراوی

 المع

پیشنهادات طبق افزایش ضریب حقوقی هر ساله برای پیشنهاد افزایش نرخ پاداش های نظام 

 دهندگان غیر هیات علمی

 محمد حسین

 اعظم

 سعادت

 خاکسار

 فرخی یکتا

 طیبی خرمی

توزیع مناسب کارکنان اداره آموزش و انتقال نیروی انسانی از واحدهایی که مازاد کارمند دارند 

 و تعمیم آن به بخش های دیگر به جاهایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه اند

 تهیه بانک اطالعاتی حاوی شماره تلفن همراه دانش آموختگان دانشگاه شیراز زارعیان جهرمی مهران

 اضافه شدن هزینه گردش کار فارغ التحصیلی مسافر مریم

 

 

 


