
 

 

 
 1394لیست پیشنهادهای پذیرفته نشده در سال 

 
 عنوان پیشنهاد  ردیف

 : نماد عقل سالم در بدن سالم1فاز-هر دانشکده یک نماد-نگاه نمادین به دانشگاه 1

 اعطای پاداش غیر نقدی عالوه بر پاداش نقدی جهت پیشنهادات اجرا شده  2

 اتاق اساتید استفاده از لپ تاپ به جای کامپیوتر رومیزی در 3

 اضافه شدن شماره شبای بانکی به سیستم حقوقی سوفا 4

 مجوز سکونت در خوابگاه تابستان 5

6 
( در محل های مورد ATMواگذاری و اجاره فضا جهت تحویل، نصب و راه اندازی دستگاه خودپرداز کیوسکی بانکی )

 نیاز دانشگاه

 برای مسئوالنی که از شهرهای دیگر مهمان دانشگاه شیراز می شوند تهیه بسته فرهنگی مزین به آرم دانشگاه شیراز 7

 احداث جایگاه ویژه جهت دامداران مراجعه کننده به درمانگاه دانشکده دامپزشکی 8

 قراردادن تعدادی ویلچر )صندلی چرخ دار( در باغ ارم 9

 هزینه مهدکودک بدون داشتن نامه 10

 ورودی ارم( مجموعه یا دروازه GATEگیت ) 11

 برگزاری جلسات تالوت قرآن به منظور ختم قرآن در ماه مبارک رمضان 12

 احداث پارکینگ سرپوشیده 13

14 
درصد از فارغ التحصیالن از سازمان ها و ارگان های متقاضی ایجاد رشته های جدید  10اخذ تعهد استخدام حداقل 

 تحصیالت تکمیلی

 دانشجویان در اسفند یا فروردین ماهبرگزاری مراسم دانش آموختگی  15

 قرار دادن لیست پیام بر روی اتوماسیون آموزشی 16

 برقراری وام به کارکنان بازنشسته دانشگاه دارای بیمه تامین اجتماعی 17

 کمیته پیشنهادات دانشجویی زیرمجموعه کمیته پیشنهادات سیستم اداری دانشگاه 18

19 
بازیافت )جمع آموری و تحویل مواد قابل بازیافت به ایستگاه های بازیافتی سطح شهر و  استفاده بهینه از مواد قابل

 دریافت هدایا از دستگاه های مذکور(

20 
نشست ها و ... در  -نکوداشت ها -جشنواره ها-سمینارها-همایش ها-کمیته تخصصی اجرایی برگزاری مراسمات

 سطح ملی و بین المللی

 سبد کاالی رمضانیهتغییر رویه ارائه  21

 استفاده همگانی کارمندان دانشگاه از ای دی اس ال و درآمد زایی دانشگاه از این طریق 22

 عقد قرارداد با شرکت های عرضه کننده امور رفاهی یا واریز نقدی به جایگزینی عقد قرار داد با بیرون بر ساحلی 23



 

 

 عنوان پیشنهاد  ردیف

 کتابخانه و استفاده از نور طبیعی بجای نور مصنوعی )انرژی برق( در زمان هایی از روزنظافت شیشه های  24

 استقرار ناظر مقیم در تعمیرات تابستانی اماکن دانشجویی 25

 اصالح اتوماسیون اداری در جهت رعایت سلسله مراتب اداری 26

27 
نیروهای متخصص در موزه های کشور و برگزاری برگزاری اولین همایش ملی کارآفرینی، مدیریت و به کارگیری 

 نخستین کارگاه های هفتگانه موزه داری در کشور

 طرح درآمدزا برای دانشگاه و اشتغال زا برای جوانان در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی 28

 بهینه سازی استفاده از پارکینگ ساختمان مدیریت در دانشگاه 29

 الکترونیکی شدن درخواست سکونت تابستاناتوماسیونی و  30

 سیستم مکانیزه بایگانی قرادادها و کلیه مدارک مربوطه 31

32 
راه اندازی خانه پرورش حیوانات آزمایشگاهی )موش صحرایی، موش سوری، هامستر، خوکچه هندی، خرگوش( در 

 دانشکده دامپزشکی

 چاه های موجودصرفه جویی در مصرف آب و استفاده بهینه از آب  33

 برگزاری انتخابات کانون ها و تشکل ها از طریق اتوماسیون دانشجویی 34

 ایجاد اتاقک زباله خوابگاه متاهلی شهدا 35

 بهبود دوره های آموزشی کارشناسان در مشاغل خاص 36

37 
و تعداد ساعت هر مشخص نمودن عنوان تمام دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه از ابتدای هر سال 

 یک از آن ها

 تعیین حداقل درخواستهای مالی برای طرح در ستاد بودجه 38

 تغییر فرایند مکاتبات جلسات ستاد بودجه جاری و عمرانی از حالت دستی به اتوماسیون اداری 39

 تبدیل پارکینگ های فعلی ساختمان مدیریت به پارکینگ های مکانیزه طبقاتی 40

 از پنل های خورشیدی در سقف پارکینگ های مسقف دانشگاهاستفاده  41

 برگزاری دوره آموزشی امداد رسانی و کمکهای اولیه جهت کارشناسان آزمایشگاه های دانشگاه 42

 انجام تست قندخون کارکنان هر واحد توسط امور اداری واحد 43

 دانشجویی به سایر دانشگاه ها-فروش برنامه اتوماسیون آموزشی 44

 خرید زباله های خشک دانشگاه از نیروهای شرکتی 45

 با نوشیدن آب سالم، سالم تر زندگی کنیم 46

47 pose بلیط فروشی 

 ارسال تاییدیه های تحصیلی و استخدامی به صورت پست سفارشی 48



 

 

49 
های مسیر  دعوت به همکاری شرکت کنندگان برنامه پیاده روی صبحگاهی سطح دانشگاه در جمع آوری آشغال

 پیاده روی

 امکان عضویت خانواده های شهدا و جانبازان در صندوق شاهد 50

 نصب سنسور هوشمند در مخزن های فارسی و التین به منظور صرفه جویی در انرژی برق 51

 ایجاد شورای فرهنگی ویژه خوابگاه ها 52

 اپلیکیشن موبایل معاونت فرهنگی 53

 و ایثارگر در معاونت فرهنگی ادغام مدیریت امور شاهد 54

 اضافه کردن لینک ثبت نام مقدماتی برای کارشناسان آموزشی بخش ها در اتوماسیون آموزشی 55
 


