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 علت عدم تصویب عنوان پیشنهاد

 تکراری نصب کنتور در خوابگاه ها 1

 در دست اقدام تعمیر و تجهیز سالن مهمان خوابگاه شهید مفتح 2

 نظر داوران نبود کتاب تا روز امتحانات میان ترم 3

 نظر داوران نمایندگی در استان بوشهرراه اندازی  4

 عدم کسب امتیاز (درخواست خرید، رسید انبار و تحویل کاال)مکانیزه کردن فرم های انبار 5

 تکراری اضافه کردن لینک آماده ثبت فرآیند فارغ التحصیلی 6

 ثبت درخواست وام های دانشجویی از طریق سیستم اتوماسیون 7
تکراری، در دست 

 اقدام

 عدم کسب امتیاز (فروش این اموال به افراد نیازمند یا اهدا به مدارس نیازمند)اموال اسقاطی بخش ها  8

 تکراری ایجاد کالس های ضمن خدمت برای نیروهای اداره خوابگاه ها 9

 تکراری ایجاد یک مهدکودک برای بچه های مسئولین خوابگاه ها و نیرو های خدماتی 11

 عدم کسب امتیاز با قرآن در ماه رمضان ویژه دانشجویان دختر خوابگاهیبرپایی محفل انس  11

 تکراری تفکیک زباله های بازیافتی از غیربازیافتی در کلیه خوابگاه ها و محیط بین خوابگاه ها 12

 تکراری استفاده از المپهای کم مصرف با کلید هوشمند و شیرهای آب پدال دار در محیط خوابگاه ها 13

 تکراری (نویساموتا رد دیدج یاه مرف نتفرگ رارق) م های آموزشی و تحصیالت تکمیلیفر 14

 تکراری نصب دستگاه های بدن سازی و ورزشی پارکی در محوطه دانشکده کشاورزی 15

 تکراری نصب سیستم ورود و خروج با ثبت اثر انگشت 16

 تکراری (دنمشوه ییانشور متسیس بصن) صرفه جویی در مصرف برق 17

 تکراری 91و  89دانشجویان  11حذف نمرات کمتر از  18

 تکراری سینمای روبازطرح  19

 تکراری برگزاری کالس ضمن خدمت مجازی برای مسئولین خوابگاه 21
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 علت عدم تصویب عنوان پیشنهاد

 تکراری (در کلیه طبقات و کالس ها)روشنایی هوشمند  21

 عدم کسب امتیاز تاثیر رتبه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در احتساب مدرک تحصیلی کارکنان 22

23 
ارسال پیام از طریق اتوماسیون شامل مقررات و زمان تقویم آموزش و مکلف )تقویم اجرایی آموزش 

 (کردن افراد به انجام امور در بازه تعیین شده
 نظر داوران

 نظر داوران اجرای مسابقات ورزشی با محاسبه سن و رکورد 24

25 
جهت ترقی سطح دانش عالی کلیه مناطق )حضور دانشگاه در روستا یک رویا نیست، یک وظیفه است 

 (محروم
 نظر داوران 

26 
برگزاری کالس های آموزشی،ورزشی و تفریحی تابستانه نظیر آموزش دوچرخه سواری، اسکیت و غیره 

 (صبح 8ساعت )جهت فرزندان کارکنان در ساعات اداری و همزمان با شروع به کار والدین کارمند
 تکراری

 تکراری، نظر داوران فوق العاده بهره وری به پرسنل دانشگاه شیراز برقراری و پرداخت 27

 تکراری ارم 11خوابگاه ( ورودی)بستن گیت  28

 خارج از حیطه پاداش های تشویقی افزایش جمعیت 29

 تکراری ایجاد یا خرید نرم افزار جهت پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن 31

 در دست اقدام مکانیزه کردن محاسبات کار دانشجویی واحدهای دانشگاه  31

 نظر داوران صرفه جویی در مصرف کاغذ و کاهش زمان بررسی اسناد حسابداری 32

 تکراری برای سرپرستان خوابگاه دختران ID-PASSایجاد  33

 داوراننظر  و غیره( احکام)تجهیز کتابخانه خوابگاه ها از کتاب های مذهبی  34

 در دست اقدام ساماندهی نیروی انسانی دانشگاه شیراز با توجه به وضع موجود و نگاه به آینده  35

 نظر داوران استفاده از پارکینگ های مجموعه ارم جهت اتومبیل های داوطلبان کنکور 36

 نظر داوران تجمیع کلیه رؤسای بخش های حقوق در قالب رئیس بخش حقوق 37

 نظر داوران محل صبحانه در باغ ارمتغییر  38

 در دست اقدام (در خصوص عدم ایجاد تبعیض بین کارکنان)پیشنهاد سازنده و مفید برای دانشگاه  39
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 علت عدم تصویب عنوان پیشنهاد

 نظر داوران اضافه کردن دست کم یک رشته ورزشی دیگر به مسابقات ورزشی کارکنان در هر سال  41

 تکراری پلکان برقی در ورودی ساختمان حوزه مدیریتنصب  41

 حج عمره وتمتع کارکنان 42
مخالفت سازمان حج و 

 اوقاف

 جهت ورود و خروج کارکنان مدیریت RFIDاستفاده از سیستم  43
استفاده دانشگاه از 

 سیستم لمسی

44 
تحت تکفل به صورت  تعویض و تمدید دفترچه های بیمه تامین اجتماعی شاغل در دانشگاه و افراد

 جمعی توسط اداره محترم رفاهی دانشگاه یا امور اداری دانشکده ها

متفاوت بودن تاریخ 

تمدید و ایجاد تصدی 

 گری

45 
 برگزاری دوره آموزشی آشنایی کارکنان با قوانین و مقررات اداری با تاکید بر آیین نامه جدید اداری مالی 

 غیر هیات علمی دانشگاه ها
 اقدامدر دست 

 نظر داوران کنترل برنامه ریزی درسی در سیستم اتوماسیون آموزشی 46

 و غیره( احکام)تجهیز کتابخانه خوابگاه ها از کتاب های مذهبی  47
 تکراری و 

 غیر ابتکاری

 تکراری طراحی نرم افزار جهت درج اطالعات قراردادهای دانشگاه 48

49 
جهت ثبت نمره ارزشیابی سالیانه، تاریخ ( سوفا)مالی دانگاه  ایجاد مکانی هوشمند در سیستم اداری و

 ترفیع و تاریخ ارتقاء رتبه کارکنان اداری
جزء وظایف واحد 

 کارگزینی

 تکراری بودن ارم 14و  13نصب باالبر خوابگاه  51

 نظر داوران (ماه اول سال 6)تغییر ساعت نماز و ناهار در نیمسال اول  51

52 
عدم واگذاری باشگاه دانشگاه به بخش خصوصی، استفاده از افراد مازاد واحدها و )باشگاه دانشگاه 

 ...(بازنشستگان در باشگاه و 
نظر داوران، تصدی 

 گری

 نظر داوران تبدیل روش دستی فروش بلیط موزه نارنجستان قوام به سیستم کامپیوتری 53

 تکراری تربیتی در قالب یک مدیر اداریتجمیع مسئولین امور اداری دو دانشکده حقوق و علوم  54

 استفاده از ابزار سیستم تورگاید جهت بازدید از موزه خصوصا توریست ها 55
عدم تکمیل پروژه به 

 دلیل نقایص اجرایی

 جابجایی محل فعلی شرکت تعاونی و مصرف کارکنان دانشگاه شیراز به پردیس ارم 56
تکراری، منسوخ شدن 

 تعاونی
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 علت عدم تصویب پیشنهادعنوان 

 در دست اقدام حسابرسی دوره ای واحدها 57

 ایجاد یک کتابخانه کوچک در حوزه مدیریت مخصوص کارکنان 58
امکان استفاده از 

کتابخانه میرزای 

 شیرازی

 قرار دادن آیکن بایگانی در اتوماسیون اداری  59
وجود این آیتم در 

 سیستم

 ارائه بسته ایمنی و امنیتی در محیط کار و بیرون جهت کارکنان انشگاهبرگزاری دوره آموزشی  61
انجام این امر توسط 

آموزش مدیریت امور 

 اداری در حال حاضر

 ( مالی)بهبود روش های حسابرسی داخلی  61
 در دست اقدام، 

 غیر ابتکاری

 طریق اتومایون آموزشی و ادارینوشتن ذکر شریف صلوات در سربرگ نامه ها و اطالعیه های ارسالی از  62
عدم بایگانی هر برگ 

پرینت و استفاده آنها 

 به عنوان چرک نویس

 تهیه فرم درخواست آموزش ضمن خدمت برون سازمانی کارکنان دانشگاه شیراز 63
انجام این امر توسط 

آموزش مدیریت امور 

 اداری در حال حاضر

 مغایرت با قانون دانشگاهآماده سازی منزل استیجاری جهت کارمندان  64


