
 

 

 " 1390پيشنهادات پذيرفته نشده در سال " 

  ��� ��م ����ش ��ح  �	�ان ��ح ��
	��دي  رد��

  ��م ارا	� را� ��  افزايش بهره وري و استفاده بهينه از امكانات موجود  ١

  ��م ارا	� را� ��  طرح و توسعه مديريت مشاركتي  ٢

  ��� داوران  اورزي و دامپزشكيهاي كش طرح ايجاد مركز فرهنگي و رفاهي دانشكده  ٣

  ���اري  برقراري مجدد سرويس اياب و ذهاب   ٤

  ���اري  ها نامه ها و بخش نامه ايجاد بانك هاي اطالعاتي الكترونيكي جهت قوانين، آيين  ٥

  ���اري  تنظيم اسناد مالي دريافت و پرداخت و حسابرسي با كامپيوتر  ٦

  ��� داوران  CHP مقياس كوچكخريد و نصب مولدهاي  ٧

  

  ��� داوران  تغيير فرم گواهي كارشناسي و كارشناسي ارشد  ٨

  ��� داوران  بهبود كيفيت فضاي عمومي دانشكده دامپزشكي  ٩

  ���اري  ايجاد فضايي جهت طراوت كاركنان  ١٠

  ��� داوران  استفاده بهينه از استخر ماهي در باغ ارم  ١١

  ��� داوران   ساعت آموزش176كسال تعجيل در ارتقاي طبقه كارمندان اداري به ازاي ي  ١٢

  ���اري  اختصاص شماره دانشجويي از طريق سيستم اتوماسيون آموزشي  ١٣

  ��م ا#"! ز  برگذاري مجدد مراسم تقدير از كاركنان و مديران دانشگاه شيراز  ١٤

  ��� داوران  ام ائمه اطهارنام گذاري مسجد دانشگاه با ن  ١٥

  ��� داوران  طراحي تفرجگاه حفاظت شده در دانشكده كشاورزي جهت استفاده كاركنان   ١٦

  � #�&%ط  انتقال كيوسك نشريات ارم از محل كنوني به ميدان ارم و يا ان طرف خيابان  ١٧

١٨  
ت اعتباري مخصوص دريافت ورودي باغ گياهشناسي ارم در قالب كارت الكترونيكي و يا كار

  باغ ارم
  در د() ا'�ا

  در د() ا'�ا  كنترل و نظارت بر قيمت رستوران باشگاه دانشگاه شيراز  ١٩

  ��� داوران  بهينه سازي و سرعت بخشي به نگارش و تنظيم نامه هاي اداري به منظور تكريم ارباب رجوع   ٢٠



 

 

  ��� ��م ����ش ��ح  �	�ان ��ح ��
	��دي  رد��

  ��� داوران  اران در زمينه فعاليت در ارائه پيشنهادات سازنده و مفيدتشويق همك  ٢٢

  ��� داوران  احداث باغ پروانه ها در باغ ارم شيراز  ٢٣

  در د() ا'�ا  هاي اطراف دانشگاه جهت حفاظت و امنيت بلند تر شدن نرده  ٢٤

  ���اري  نصب دستگاه خودپرداز در باشگاه دانشگاه  ٢٥

  ���اري  هاي كارمندان و هيات علمي دانشگاه يبه روز رساني مرخص  ٢٦

  � #�&%ط  جلوگيري از اصراف در سلف غذاخوري  ٢٧

  ��� داوران  تشويق فرزندان تيزهوش كاركنان  ٢٨

  ���اري  ساخت تنديس اساتيد پيشكسوت دانشگاه شيراز  ٢٩

  ��م ا#"! ز  ) خبري-بهداشتي– هنري-علمي (تهيه مجله الكترونيكي  ٣٠

٣١  
نه و مديريت هزينه سيستم روشنايي محوطه و ساختمان با استفاده از انرژي كاهش هزي

  خورشيدي
  ���اري

  ���اري  ايجاد و ارايه ايين نامه كار به كاركنان و نحوه پيشرفت كاركنان در دانشگاه  ٣٢

٣٣  
سال جهت اداره آموزش تا اجراي طرح تجميع كليه 5تعيين محل موقت حداقل به مدت 

  اه در پرديس ارمواحدهاي دانشگ
  ��� داوران

٣٤  
  اختصاص شماره دانشجويي هفت رقمي به دانشكده آموزش هاي الكترونيكي و دانشكده

   بين الملل
  ��� داوران

  ��� داوران  طراحي فرم مرخصي كمتر از يك روز  ٣٥

  ��م ا#"! ز  معاينه و تست بينايي مخصوص كارمندان دانشگاه شيراز  ٣٦

  در د() ا'�ا  در واحدها) پوز(خوان نصب دستگاه كارت   ٣٧

  در د() ا'�ا  كاهش مديريت هزينه سيستم گرمايشي با استفاده از ابگرمكن خورشيدي  ٣٨

  در د() ا'�ا  استفاده از فضاي مجازي جهت پيشگيري از تخلفات اداري  ٣٩

٤٠  
تهيه يك برونشور از شرح قوانين و مقررات مهم مربوط به تخلفات اداري جهت اگاهي 

  مديران و كاركنان دانشگاه
  در د() ا'�ا

٤١  
دوزبانه كردن مدرسه ابتدايي دانشگاه شيراز و تعطيلي مدرسه همزمان با برگشت والدين 

  شاغل از سركار
  ��� داوران

��� داوران و  ���اري   نصب رمپ و تهيه ويلچر برقي جهت جابجائي افراد ناتوان در ورودي مديريت  ٤٢
  &%دن

  ��� داوران   سفر زيارتي مشهد با هزينه افرادراه اندازي  ٤٣

٤٤  
احياي مجدد باشگاه دانشگاه شيراز و تأسيس يك مجموعه تفريحي براي فرزندان كاركنان 

  دانشگاه
��� داوران و  ���اري 

  &%دن

  ��م آ+* ا#"! ز  تشكيل پايگاه بسيج دانش آموزي از ميان فرزندان كارمندان و اساتيد  ٤٥



 

 

  ��� ��م ����ش ��ح   ��
	��دي�	�ان ��ح  رد��

  در د() ا'�ا  شارژ كارت تغذيه از طريق رمز دوم كارت بانكي  ٤٧

  ***��� داوران   انتخاب استاد نمونه آموزشي با استفاده از اتوماسيون آموزشي دانشجويي  ٤٨

  ���اري  الكترونيكي شدن حكم كارگزيني همانند فيش حقوقي  ٤٩

  ��� داوران   سنسور جهت جابجايي افراد ناتوان در مديريت دانشگاهنصب نقاله نفر بر برقي با  ٥٠

  ���اري  نصب چوب لباسي در سرويسهاي بهداشتي  ٥١

  ***��م آ+* ا#"! ز   ايجاد بوفه در ساختمان مديريت در مكاني آماده  ٥٢

  ���اري  تابلو اصلي دانشگاه  ٥٣

  ���اري  طرح چرخشي محيط كار كاركنان اداري  ٥٤

  ***��� داوران      كاركنان به مطالعه كتاب وكتابخوانيتشويق  ٥٥

  ***��� داوران     تغيير فرم اتيكت معرفي گياهان در باغ ارم  ٥٦

  ���اري  ارائه كد بيمه تكميلي توسط بيمه گر به هر كارمند  ٥٧

  ��م � 	!�  )دانشجو(تنظيم قرار مالقات با معاونان محترم دانشگاه  ٥٨

  ���اري  م كاربردي يوگا ومديتيشن جهت اساتيد وكارمندان دانشگاهبرگزاري دوره علو  ٥٩

  ���اري  اصالح سيستم واگذاري خوابگاه به دانشجويان جديد الورود  ٦٠

٦١  
راه اندازي بوفه مشترك جهت دانشكده هاي علوم انساني ،علوم اجتماعي،علوم تربيتي 

  وحقوق
  ���اري

  ***��م آ+* ا#"! ز     كارت پارك  ٦٢

  ***��� داوران      طرح ادغام امورايثارگران با مديريت امور آموزش  ٦٣

٦٤  
نصب كارت خوان ورود وخروج در ورودي زيرزمين حوزه مديريت جهت تسهيل در ورود و 

  خروج كاركنان و افراد ناتوان
  ***��� داوران    

  در د() ا'�ا  استفاده از سامانه پيام كوتاه در خدمات كتابخانه اي  ٦٥

  ��م آ+* ا#"! ز  ثبت نام و اختصاص رايانه اي ويالهاو سوله هاي اردوگاه مرحوم  مصطفوي  ٦٦

  ��� داوران  نظر خواهي با استفاده از موبايل در دانشگاه شيراز  ٦٧

  ���اري  ايجاد باالبر جهت پله هاي ورودي ساختمان مديرت دانشگاه  ٦٨

  ��م ار�. ط  ال سا قهس20رسيدگي به امور كارمندان خريد خدمت يش از   ٦٩

  ��م ار�. ط  تبديل به احسن كردن دوربين فيلمبرداري از آنالوگ به ديجيتال  ٧٠

  *** در د() ا'�ا     تعويض واجراي شبكه برق دانشكده كشاورزي و دامپزشكي به روش جديد  ٧١

٧٢  
اههاي تفويض اختيار نمودن ممهور نمودن مدارك تحصيلي فارغ التحصيالن دانشگاه به دانشگ

  صادر كننده مدرك
  1 رج از �!/�

  1 رج از �!/�  پيگيري رفع ايراد اصل سي ام قانون اساسي در مورد آموزش عالي  ٧٣



 

 

  ��� ��م ����ش ��ح  �	�ان ��ح ��
	��دي  رد��

  ���اري  تهيه ونصب راهنماي الكترونيكي در نقط حساس پرديس ارم  ٧٥

  ***���اري          پاك و منظم سازي محيط كار دستورالعمل پياده سازي و استقرار نظام   ٧٦

  ***��� داوران    استفاده از امكانات ورزشي دانشگاه جهت  كاركنان  ٧٧

  ��� داوران  بهبود روند انتصاب وارزيابي مسئولين محترم امور اداري واحدهاي دانشگاه شيراز  ٧٨

  ��� داوران   نقد شدهاستفاده از كاتر نويسنده اصلي بجاي كاتر فردي كه اثر وي  ٧٩

  ��م آ+* ا#"! ز  پرداخت وام قرض الحسنه كوثر بصورت متمركز  ٨٠

  ��� داوران  استفاده از شيرهاي آبي باچشم الكترونيكي  ٨١

  ���اري  ...استفاده از سنسورهاي روشنايي هوشمند در بقيه نقاط دانشگاه   ٨٢

  ***��� داوران    دانشجويي-شي برقراري لينك بين اتوماسيون اداري واتوماسيون آموز  ٨٣

  ***���اري          ايجاد فايل جهت دسترسي سريع كاركنان واعضاي هيات علمي به بخشنامه ها و اطالعيه ها  ٨٤

  ***��� داوران    خط كشي عابر پياده و نرده گذاري بلوار داخل خوابگاه ارم به سمت تپه  ٨٥

  ***��اري        �  فرم انتخاب كتاب براي كتابخانه مركزي  ٨٦

  ���اري  ...استفاده مجدد از كاغذهاي باطله يك رو سفيد  ٨٧

  ���اري  نصب عابر بانك عضو شتاب در كتابخانه خوارزمي  ٨٨

  ***���اري         به كار بردن تلفن همراه براي خدمات كتابخانه  ٨٩

  ���اري  فروشگاه مواد غذايي  ٩٠

  ���اري  استفاده از كاغذ مناسب در مكاتبات  ٩١

  ***���اري         درج شماره تلفن روبروي اسامي افراد در اتوماسيون اداري  ٩٢

  ���اري  استفاده از ظروف يكبار مصرف در غذاخوري دانشگاه  ٩٣

  در د() ا'�ا  نصب دستگاههاي حضور و غياب در خوابگاههاي دختران  ٩٤

  ***��م آ+* ا#"! ز   ركناناستفاده از مزايده براي گرفتن عوارض پاركينگ مسقف كا  ٩٥

  ***���داوران     شرح وظايف كاركنان در محيط كار  ٩٦

  ��� داوران  واقع در كتابخانه مركزي)س(نمازخانه حضرت زهرا  ٩٧

  ���اري  نصب تابلو برسر سه راهه داخل پرديس ارم جهت اطالع رساني  ٩٩

  ���اري LEDاستفاده از تابلوهاي روان   ١٠٠

  ���اري  كنان مالي دانشگاه همانند روءساي حسابداريجابجايي كار  ١٠١

  ***��م آ+* ا#"! ز   بهبود وساماندهي وضعيت مرخصي هاي استعالجي همكاران در دانشگاه  ١٠٢

١٠٣  
فهرست نويسي پيش از انتشار پايان نامه هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي توسط كتابخانه 

  مركزي
  ***��� داوران     

  ���اري   كردن فرم اموال و درخواست دانشگاهرايانه اي  ١٠٤



 

 

  ��� ��م ����ش ��ح  �	�ان ��ح ��
	��دي  رد��

  ���اري  ايجاد سيستم بايگاني الكترونيك در بايگاني اداره كارگزيني  ١٠٦

  ***��م آ+* ا#"! ز   ايجاد يك شناسه كاربري وكلمه عبور دراتوماسيون آموزشي جهت والدين دانشجو  ١٠٧

  �3) &�ر(2  ادات  متفرقهپيشنه  ١٠٨

  ���اري  تاسيس نيروگاه كم ظرفيت جهت تامين برق و حرارت در پرديس   ١٠٩

  ���اري  نامگذاري خيابانها و ميدان هاي پرديس ارم به نام شهداي دانشجو و اساتيد فرهيخحته  ١١٠

  ���اري  متحدالشكل شدن لباس كارمندان  ١١١

  ���اري  ت دانشگاهايجاد نمازخانه در ساختمان مديري  ١١٢

  ���اري  استفاده از پروژكتورهاي ال اي دي  ١١٣

  ���اري   وات40جايگزيني المپهاي كم مصرف به جاي مهتابي  ١١٤

  ***��� داوران    ارتقاء علمي كاركنان ابثارگر دانشگاه  ١١٥

  ***��� داوران    برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت به صورت  مجازي  ١١٦

  ***��� داوران    يانه كپسولهاي آتش نشاني دانشگاهشارژ سال  ١١٧

  ***��� داوران    ...فروش خوابگاه دخترانه مالصدرا و تكميل اسكلت نيمه تمام  ١١٨

  ***��� داوران    طرح تشويقي جابجايي تشويقي مسئوالن خوابگاههاي دختران و نيروهاي خدماتي خوابگاه  ١١٩

  ***��� داوران    در دانشكده كشاورزيافتتاح فروشگاه شيريني فروشي   ١٢٠

  ��� داوران    اصالح اتوماسيون اداريجهت دسترسي به بايگاني وارائه خدمات بهتر  ١٢١

  ��� داوران   كلي در خوابگاه مفتح)wifi(نصب شبكه بي سيم  ١٢٢

  ��م 5 &4!) ا'�ا  لغو قرارداد روزنامه خبر در روزهاي پنجشنبه  ١٢٣

١٢٤  
ديدي كه آماده ارسال به مخزن است در روي ميز به منظور مشاهده قرار دادن كتب ج

  دانشجويان
  در د() ا'�ا

  ***��� داوران      پرداخت اينترنتي كليه قبوض شهريه هاي دانشجويان شبانه  ١٢٥

  ***��� داوران     ايجاد پايگاه موضوعي پايان نامه هاي حوزه موضوعي حقوق دانشكده  حقوق و علوم سياسي   ١٢٦

  ***��� داوران      تجميع مديريتهاي آموزشي و تحصيالت تكميلي در ساختمان سابق اداره تا سيسات  ١٢٧

 

 

 


