
 

 

 1931پیشنهادات تصویب نشده سال  1

  

ف
ردی

 

 دالیل عدم تصویب عنوان پیشنهاد

 خارج از حیطه اختیارات گردد اعالم رسمی تعطیل( بصیرت روز) ماه دی نهم 1

 در دست اقدام دانشگاه محیطی تبلیغات ساماندهی و هماهنگی طرح 2

 تکراری شیراز دانشگاه راهنمای تابلوهای نمودن استاندارد 3

 نظر داوران التحصیل فارغ دانشجویان کل معدل بهبود طرح 4

 نظر داوران 2 و 1 واحد بدنی تربیت های کالس اداره 5

 نظر داوران کل آموزش اداره نام ثبت و پذیرش اداره و نمرات ریز واحد دو ادغام 6

 نظر داوران اداری اتوماسیون از واقعی و بهینه استفاده طرح 7

 نظر داوران دانشگاه های هزینه کردن کم و جویی صرفه جهت راهکار ارائه 8

 خارج از حیطه اختیارات علمی هیات اعضای مطالعاتی فرصت عملکرد اثربخشی ارزیابی 9

 تکراری مصطفوی مرحوم اردوگاه در خورشیدی آبگرمکن از استفاده 11

 تکراری تولد روز و فرزند تولد ازدواج، جهت کارکنان به اداری اتوماسیون طریق از تبریک پیام ارسال 11

 نظر داوران شیراز بزرگ دانشگاه با دانشگاه کارکنان آشنایی 12

 نظر داوران اطالعات کردن بدل و رد جهت شیراز دانشگاه سایت در موقت ftp server از استفاده 13

 تکراری غیره و دبیت خرید تردد، غیاب، و حضور غذا، ژتون تهیه جهت انگشت اثر از استفاده 14

 نظر داوران در ساختمان های دانشگاه کالینت تین از استفاده 15

 عدم کسب امتیاز کتابخانه در رنگی یا راهنما خطوط از استفاده 16

 جویی صرفه جهت شده صادر احکام توزیع فرآیند اصالح 17
الکترونیکی شدن 

 سیستم

 تکراری دانشگاه در تحصیلی مدارک ترجمه مرکز تاسیس طرح 18

 تکراری امکانات و منابع از بهینه استفاده و وری بهره افزایش 19
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ف
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 دالیل عدم تصویب عنوان پیشنهاد

 نظر داوران مدیریت ساختمان های توالت در هواکش ایجاد 21

 تکمیلی تحصیالت کارشناس نوع از جدید کاربر ایجاد 21
نظر کمیته تحول 

 اداری

 تکراری دانشگاه سایت در مطبوعات آینه در شیراز دانشگاه عنوان با لینک ایجاد 22

 نظر داوران (دار درپوش فلزی اتاقک) ها آشغال گذاشتن برای مناسب مکان ایجاد 23

 اقدامدر دست  مجازی بصورت طبیعی تاریخ موزه تخصصی شورای جلسات از برخی برگزاری 24

 تکراری مدیریت ساختمان ورودی در برقی پله ایجاد 25

 تکراری همکاران تولد تبریک sms ارسال 26

 تکراری خطرات برابر در کارکنان آمادگی 27

 عدم کسب امتیاز (مبارزه با تهاجم فرهنگی،جنگ نرم و آموزش های منفی رسانه)فرهنگی بازسازی 28

 نظر داوران ارم پردیس باز فضاهای از بهینه استفاده طرح 29

 نظر داوران تنبیه و تشویق سیستم از استفاده با طبیعی تاریخ موزه از کننده بازدید گروههای در نظم ایجاد 31

 عدم کسب امتیاز نویسی ماشین کارکنان جهت پیشرفته Word آموزشی دوره برگزاری 31

 تکراری موزه های ویترین رسانی اطالع مجازی تابلو 32

 کمیته تحول اداری بازنشستگان پاداش کردن پرداخت موقع به 33

 مغایرت قانونی شیراز دانشگاه های کتابخانه چاپی منابع نمودن بیمه 34

 تکراری (عریض نمودن جاده،ساخت پل هوایی،دستشویی عمومی،تزئین محوطه)ارم پردیس 35

 عدم کسب امتیاز دانشگاه در نمونه کارمندان تشویق مراسم برگزاری 36

 نظر داوران افزاری نرم برنامه یک قالب در الکترونیکی فایل به کارکنان کارگزینی های پرونده تبدیل 37

38 
 کارکنان خروج و ورود ثبت جهت ای رایانه افزار نرم به شیراز دانشگاه مدیریت حوزه نگهبانی تجهیز

 شناسایی کارت فاقد
 عدم کسب امتیاز

 تکراری پژوهشی ای مشاوره و پیمانکاری قراردادهای بیمه مقررات و قوانین خصوص در توجیهی دوره تشکیل 39
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 دالیل عدم تصویب عنوان پیشنهاد

 تکراری شیراز دانشگاه کارکنان اینترنتی سایت اندازی را و تشکیل 41

 در دست اقدام علمی هیات فارسی رزومه قسمت محتوای تغییر 41

 نظر داوران دختر دانشجویان خوابگاههای از هریک جهت دستی چرخ عدد دو یا یک تهیه 42

 تکراری کارکنان سایر همانند خدمت ضمن های کالس در شرکتی کارکنان حضور 43

 نظر داوران دانشجو تحصیلی کارنامه در ترجمه غیرقابل و غیررسمی و دانشجو اطالع جهت فقط جمله درج 44

 تکراری برخی پست ها و سمت ها دورکاری 45

 آیین نامه جدید پیامها لینک از استفاده با آموزشی کارشناسان دورکاری 46

 تکراری پردیس خصوصا دانشگاه در برق کابلهای نمودن زمینی 47

 تکراری شیراز دانشگاه محیطی زیباسازی 48

 نظر داوران انسانی نیروی استخدام سامانه طریق از ای مرحله دو بصورت استخدام فرآیند سازماندهی 49

51 
 مشخص زمانی بازه در دانشگاه واحدهای در نیرو جابجایی درخواست و استخدامی نیازهای سنجش

 ماهه سه
 نظر داوران

 نظر داوران کارمندان آموزشی های دوره اتمام گواهی ارسال و صدور زمان و کاغذ مصرف در جویی صرفه 51

 تغییر سیستم التحصیلی فارغ پرونده خالصه کارت زمینه طراحی 52

 تکراری ها پیشنهاد بررسی و پذیرش نظام مدیریت هوشمند سامانه طراحی 53

 کمیته تحول اداری دانشگاه اساتید های ایمیل به فرهنگی های پیام ارسال طرح 54

 کمیته تحول اداری اساتید تراز هم کامندان بین در نمونه پژوهشگر انتخاب طرح اجرای 55

 تکراری کنفرانسینگ ویدئو طریق از دانشگاه پرسنل های آموزش برخی ارائه طرح 56

 تکراری پرسنل کلیه به ای مرحله چند حضوری غیر آموزش ارائه 57

 نظر داوران دانشجویان عملکرد در تاخیر بابت جریمه اخذ 58

 نظر داوران دانشگاه مختلف نقاط از دانشگاه رئیسه هیات ای دوره بازدیدهای طرح 59



 

 

 1931پیشنهادات تصویب نشده سال  4

ف
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 دالیل عدم تصویب عنوان پیشنهاد

 عدم کسب امتیاز دانشگاه در بانوان ویژه باغ 61

 تکراری دانشگاه آموزش کل اداره به نمرات پرینت دستی ارسال حذف طرح 61

 نظر داوران دانشجویان مدت بلند انداز پس حساب افتتاح 62

 نظر داوران دانشگاه فرهنگی معاونت عملیاتی و راهبردی برنامه تدوین طرح 63

64 
 وضعیت و ها سمت و پرسنل معرفی و ها دانشکده ورودی در راهنمایی تابلوهای نصب طرح

 پرسنل اتاقهای درب پشت حضورشان
 نظر داوران

 نظر داوران ارم پردیس های ورودی و پوشش وضعیت ساماندهی طرح 65

 نظر داوران (91سال جدیدالورود دانشجویان جهت پیشنهادی فرهنگی-آموزشی های طرح)همگام طرح 66

 نظر داوران آموزش اداره بایگانی از دانشجویان پرونده درخواست در تسهیل جهت طرحی 67

 تکراری دانشگاه العالج صعب و خاص بیماران به کمک صندوق تشکیل 68

 تحول اداریکمیته  FTP در ICDL آموزشی فیلم دادن قرار 69

71 
 کارت و جدید دستگاههای از استفاده با ارم پردیس و ارم محیط به تردد وضعیت ساماندهی و کنترل

 شناسایی
 نظر داوران

71 
 های کتابخانه در موجود کتابهای کلیه به دسترسی امکان و کارکنان بین کتابخوانی فرهنگ گسترش

 شیراز دانشگاه
 نظر داوران

 نظر داوران تحقیق عنوان بانک ارائه با همکاران تحقیقی های طرح از صیانت 72

 تکراری ارم پردیس جهت عمومی بهداشتی سرویس احداث 73

 تکراری تحصیل طول در دانشجویان پرونده محتوای از الکترونیکی مستندسازی 74

 در دست اقدام شیراز دانشگاه نکنولوژی و طبیعی تاریخ موزه در گزارشات تبادل و بلیط فروش نمودن مکانیزه 75

 نظر داوران داراب عالی آموزش مجتمع نامگذاری 76

 کمیته تحول اداری ملت بانک خودپرداز دستگاه کنار اعالنات تابلو نصب 77

 تکراری مدیریت ساختمان درب در الکترونیکی تابلوی نصب 78
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 دالیل عدم تصویب عنوان پیشنهاد

79 
 پردیس های خیابان مناسب نامگذاری و اصلی فلکه و دانشگاه محدوده جهت راهنما تابلوی نصب

 دانشگاه
 تکراری

81 
 با ها نامه پایان از دفاع جلسات در ارشد کارشناسی ورودی هم دانشجویان تمام حضور کردن اجباری

 حضور جهت نامه پایان نمره از درصدی تخصیص
 مغایرت قانونی

 در دست اقدام اتوماسیون در موجود امکانات از استفاده با کارگزینی احکام و مکاتبات در کاغذ حذف به نیل 81

82 
 بخش به مدیریت حوزه ساختمان در موجود های رایانه تعمیر و نگهداری به مربوط امور واگذاری

 خصوصی
 در دست اقدام

 عدم کسب امتیاز ارم پردیس شهرداری یاوران 83

 امتیازعدم کسب  قرآن مهجوریت 84

 در دست اقدام (لزوم فعالیت کارشناسان تحصیالت تکمیلی تحت نظر مسئول آموزش) ساختار اصالح 85

86 
 در خصوص اساتید مشاوری که وظایف متعارف خود را انجام ) آموزشی دستورالعمل یک بررسی

 (نمی دهند
 در دست اقدام

 نظر داوران آموزشی اتوماسیون در غیبت سیستم اصالح 87

 نظر داوران آموزشی اتوماسیون سیستم در ارجاعات ساختار اصالح 88

 تکراری غیاب و حضور سیستم از آنالین گیری گزارش سامانه سازی پیاده 89

 نظر داوران واحد هر در کاری ساعات شروع از قبل مجید اهلل کالم آیات پخش 91

 نظر داوران علمی هیات اعضای و کارمندان کارگزینی احکام پایین در ایران کارمند سایت آدرس درج 91

 تکراری افراد حقوقی حساب به ها صندوق الحسنه قرض های وام وجوه واریز 92


