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يف
رد

  

  توضيحات  :شنهادعنوان پي  :نام و نام خانوادگي
تأييد 
  شده

عدم 
  تأييد

  
1  

  
اجرايي شدن طرح انطباق با مـوازين         وحيد سقاحضرتي

  شرعي در بيمارستان شهيد بهشتي
دانـشگاه و از    وجـود بارمـالي بـراي       به دليل   

ــشنهاد در  ــرح پي ــي ط ــالي  طرف ــوراي ع  ش
  وزارتخانه مخالفت شد

_   

  
  كوهستانايجاد يك تيم امداد و نجات   فاطمه باقري كاشي  2

 در سوانح كوهنوردي آمـوزش كامـل        115پرسنل
باتوجه به اينكه تـاكنون چنـدين دوره         و  ديده اند   

  آموزش برگزار شده مخالفت مي شود
-   

  
3  

انتخاب نگهبان نمونه دانشگاه در هر ماه         وحيد سقاحضرتي
  و در نهايت در كل سال

عدم وجود دستورالعمل هاي وزارتي به دليل 
ــستم  ــه سي ــت  و اينك ــاوتي  جه ــاي متف  ه

قدرداني از كل پرسنل وجود دارد مثل تـيم         
لذا با پيشنهاد ارزشيابي و قدرداني از كارمند    

  مخالفت شد

_   

  
  فاطمه معدنچي  4

ستون براي ثبـت تلفـن جهـت        نمودن  اضافه  
پيگيري  از دفتـر تنظـيم خـانواده جلـو هـر             

 شماره خانوار

 زماني وسـهل الوصـول       صرفه جويي به دليل   
  -   . اين پيشنهاد موافقت مي شود بانبود

  
 و مـسجد    با توجـه بـه اتمـام پـروژه            ساخت مسجد به صورت دو طبقه   موسي كريمي-علي سرنجي  5

   _  هزينه بر بودن آن مخالفت شد

  
فرايند انجـام كـار در      نصب راهنماي     محبوبه قربان پور  6

  واحدهاي ستاد مركزي دانشگاه
نهاد در آئين نامـه     ش پي ، اين باتوجه به نظريه كارشناسي   

پـيش   در طرح تكريم ارباب رجـوع           تقدير و تشكر   يها
  _   استبيني شده

  
  جلوگيري از اسراف نان  فاطمه منصف  7

اسـراف  باتوجه به نظريه كارشناسي در مورد       
 نـان هـا در      نان در خوابگاه ها و اينكه اخيراً      

بـه  برش هاي كوچك در ظـرف  مخـصوص          
  لذا مخالفت شد. شود داده مي دانشجويان

-   

  
8  

 - سيد مهرداد  جزائري-آقايان دكتر مرتضي پنجه شاهي
  سيد حسين مستوري

خريد و استفاده از دستگاه گلوكـومتر در    
  مراكز روستايي كه آزمايش ندارد

 در مـورد    ، آقاي دكتر احترام   ارسال براي 
  - _  دن توضيح بيشتري ارائه نماي3بند 

9  
  از انرژي خورشيدياستفاده   واهخهادي نيك

 عـدم   -2 هزينـه زيـاد    -1با توجه به نظريه كارشناسـي       
ي وسـيع جهـت      فـضا  -3وجود آفتاب در روزهاي ابـري     

ك زيـاد جهـت      خطـر و ريـس     -4نصب صفحات فتوسل    
  ي مورد موافقت قرار نگرفتاستفاده در مراكز درمان

-  

بهره وري حداكثر از كاركنـان و كارشناسـان            جواد سلماني  10
    -    آمده است41پيشنهاد تكراري است در شماره    سال سابقه25 تا 15به باتجر

بررسي سالمت  اجتماعي كاركنان علوم        زهرا روحي  11
  پزشكي

ــده ســالمت همــه پرســنل  چنــين   در پرون
    -  مواردي پيش بيني شده لذا مخالفت شد

  


