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تأييد 
  شده

عدم 
  تأييد

  
1  

  
 HRSيكي از اعضاي شوراي پژوهـشي         دكتر عفت المع

  دندانپزشك باشد
بــراي اظهــارنظر كارشناســي بــه معاونــت 

  - -  .ژوهشي ارسال شدپ

  
احداث پله و درب اضـطراري جهـت          جواد سلماني  2

  ساختمان هاي دانشگاه 
قبل از طـرح پيـشنهاد مواردمطروحـه در         

   _  پيشنهاد اجراگرديده است

  
ــاي خــط كــشي شــده از    مهين خرم آبادي آراني  3 درخواســت دفتره

  چاپخانه
با عنايت به استقرار دولت الكترونيك موضـوع        

   _   در پيشنهاد حل شده مي باشدحهومطر

  
تهيه دفتر ضـمانتي بـراي تـسريع و           حسن توكلي  4

    -  پيشنهاد وفق مقررات نمي باشد  تكريم ارباب رجوع

  
   _  تكراري است  ترميم آسفالت بلوار پرستار  آمنه الماسيان  5

  
  -  تبرنامه هاي دانشگاه در حال اجرا اس  نصب وسايل ارتباط جمعي  آمنه الماسيان  6

  
  رويا الجوردي  7

جلسه آموزشي بيمـاري هـاي رايـج بـه          
نمايندگان عـام مـردم و افـرادي كـه در           
 تماس مستقيم با اقشار جامعه مي باشند

موضوع پيشنهاد در حال اجرا مـي باشـد در مـورد            
اكثر بيماري هاي واگير به خصوص در مـورد ايـدز           

 ســاله كليــه افــراد جامعــه 4در برنامــه اســتراتژي 
  ش هاي مربوطه را خواهند ديدآموز

_  

  
8  

 طاهره - محسن جعفري-دكتر علي فخري
  باغشيخي

تهيه و تدوين مجموعه شـاخص هـاي بهداشـتي و           
عملكرد مراكز بهداشتي درماني جهت ارزشـيابي و        

  دسته بندي مراكز بهداشتي درماني
بــراي اظهــارنظر كارشناســي بــه معاونــت 

  - _  بهداشتي دانشگاه ارجاع داده شد

  _  باتوجه به هزينه بسيار زيادقابليت اجرايي ندارد  احداث دانشكده داروسازي سنتي  هادي نيكخواه  9
تشويق كاركناني كـه در طـي سـال گذشـته             ليال تقربي  10

  كمترين مرخصي استعالجي را داشته اند
براي اظهارنظربـه امـور اداري دانـشگاه ارجـاع داده         

  -  -  شد

 - سيد مهردادجزايري-دكتر مرتضي پنجه شاهي  11
  سيد حسين مستوري

خريدو استفاده از دستگاه گلوكومتر در مراكز       
  روستايي كه آزمايشگاه ندارند

با عنايت به اينكه موضوع پيـشنهاد داراي        
خطاي زياد است و مورد تأييد وزارتخانـه        

  .نمي باشد با آن مخالفت شد
-    

12  
   اعظم اكبرزاده-ليال خراساني فر

 مــصرف در خــصوص اصــالح الگــوي
كاهش هدررفتن آب و صرفه جـويي       

  در هزينه هاي سازمان

موضـــوع پيـــشنهاد در قالـــب نظـــام    
    -  پيشنهادات نمي باشد
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13  

  ليال خراساني فر
اصالح الگوي مصرف در خصوص اسـتفاده از        
عايق هاي حرارتي براي انرژي هاي گرمايشي      

  و سرمايشي
    -  .پيشنهاد در حال اجراست

14  
  رضا خاني محمد -ليال خراساني فر

اصـالح الگــوي مــصرف درخــصوص اســتفاده  
 در راسـتاي ارتقـاء    SMSبهينه از تكنولوژي    

بهداشت روان و انگيزه كاري در افراد پيـشرو         
  اهداف سازمان

    -  . تكراري استپيشنهاد

15  
  محبوبه قربان پور

نقاشي ديـوار اتـاق هـاي بخـش اطفـال           
بيمارســتان شــهيد بهــشتي باطرحهــاي 

  كودكانه

محترم گـروه اطفـال بيمارسـتان       به مدير   
ــي    ــارنظر و كارشناس ــراي اظه ــشتي ب به

  .ارسال شود
-  -  

16  
  محبوبه قربانپور

تهيه دستگاه رگ يـاب بـراي بخـش         
اطفال و بخـش نـوزادان بيمارسـتان        

  بهشتي

با عنايت بـه بكـارگيري دسـتگاه مـدنظر          
ــوبي    ــت مطل ــارايي و كيفي ــتگاه از ك دس

  .برخوردار نيست
-    

17  
  نعيمحمدرضا صا

قسط بندي هزينه هاي خدمات دنداپزشـكي بـراي     
ام كليه امور مربوط به     كاركنان دانشگاه و انج    كليه

دندانپزشكي با در نظرگرفتن تمام هزينـه خـدمات         
  انجام شده حتي حق ويزيت

براي اظهار نظـر كارشناسـي بـه معاونـت          
  -  -  .بهداشتي ارسال شود

18  
  زهرا سروي زاده 

توانمندسازي نيروهاي خدماتي در حفظ     
بهدشات فردي و محيط صرفه جـويي و        

  استفاده بهينه از مواد شوينده

ــارنظر   ــراي اظه ــشتيباني ب ــت پ ــه معاون ب
  -  -  .كارشناسي ارسال شود

نصب راهنماي عمل فرايند انجام كار در واحـدهاي           محبوبه قربان پور  19
  ستاد مركزي دانشگاه

سي به امـور اداري     براي اظهار نظر كارشنا   
  -  -  .ارجاع داده شد

20  

  محبوبه بخشنده فر

طبقه بندي يا رسته بندي شكايات با    
كد دار نمودن آنهـا بـر حـسب نـوع           
شكايت در هسته بازرسي و رسيدگي      

  به شكايات و ساير بخش ها

براي اظهار نظر و كارشناسي بـه بازرسـي         
  -  -  .ستاد دانشگاه ارسال شود

21  
  ليال خراساني فر

اصــالح الگــوي مــصرف در خــصوص    
ســـربرگها و دفـــاتر گزارشـــات اداري و 
نظارتي با استفاده از كاغذهايي از جنس       

  كاربن

    -  .پيشنهاد فوق تكراري است

22  
   سودابه پروين-ليال خراساني فر

اصــالح الگــوي مــصرف در خــصوص 
تغيير نحوه تشويق فرزندان ممتـاز و       

  داراي استعداد كارمندان

وق درمـورد واريـز وجـه بـه         با پيشنهاد فـ   
 -    .حساب خود فرزندان موافقت شد

            سيد سعيد مشتاقي                                    محمد پوربابايي                            غالمعلي صفاري طاهري  
     

 دكتر علي خندان                           سيد محمد بهشتي                      دكتر حسين ياوري تبار        


