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  شده

عدم 
  تأييد

  
1  

  
   ز هرا خسروي زاده

پيشنهاد صرفه جويي در مـصرف انـرژي        
با اسـتفاده از دوچرخـه بـراي رفـتن بـه        

  محل كار

در شوار مطرح و باتوجه به تكـراري بـودن آن      
  -   مورد تأييد قرار گرفت

  
راههاي پيـشنهادي مربوطـه بـه اصـالح           زهرا طهوري و طيبه عصاريان  2

   در شوار مطرح مورد تأييد قرار گرفت  مصرف و كاهش  انرژيالگوي 
-  

  
  
اصالح نامه هاي تايپي توسط واحـدهاي         محبوبه بخشنده فر  3

 shareمربوطه از طريق  

امتياز الزم راكسب نكردچون بعضي از نامه ها        
د هـ سري خواهد بود و زمان زيـادي طـي خوا        
  .شد تا به چنين امري دسترسي پيدا كنيم

_   

  
4  

  
  اعظم ترنجي نژاد

پيشنهاد تحويل پوشه خانوار بـه همـراه        
پرونــده خــانواده بــه فــردي كــه از يــك 
  منطقه به منطقه ديگر مهاجرت مي كند

   _   الزم را كسب نكردزدر شورا مطرح و امتيا

  
برگـزاري مــسابقات جهـت كاركنــان بــر     علي صابر  5

  اساس سريال پرستاران

ت داده  مقرر گرديد به پيـشنهاد دهنـده عـود        
شود تا توضيحات بيشتري را در اين رابطـه و          

  صرفه جويي ارائه نمايد
_ -  

  
صرفه جويي در مصرف انرژي و كـاهش            مرضيه صدف  6

  ...هزينه و 

به عنوان دستورالعمل هاي جاري دانشگاه مي      
باشد و طي بخش نامه هاي مختلف گونـاگون         
از سال قبل دانشگاه مك لف بـه اجـرا صـرفه            

  ستجويي شده ا

_  

  
7  

 حسين عرب - سيد علي ميراكبري–حسين قطان 
   -سعيدي

اصالح مسير خروج پرونده به عـودت آن        
  به مدار ك پزشكي

پيشنهاد فوق مجدداً در شوار  مطرح و مـورد           
  -   يدموافقت قرار گرد

  
 طراحي برگ مشخصات همودياليز  منيره بلندي برزكي  8

باتوجــه بــه نظريــه كارشناســي و اظهــار نظــر 
   _  رد شداست بيمارستان ري

               غالمعلي صفاري طاهري                      محمد پوربابايي                         دكتر مسعود دهقاني
  

               سيد سعيد مشتاقي                          ناصر قاسمي                                     عليرضا كاشاني نژاد   
  

  دكتر علي خندان                                   دكتر حسين ياوري تبار      
 

  
  


