
 
 

 گروه ی کاردبیرخانه گزارش

 ی پیشنهادهاپذیرش و بررسی نظام  

  ١٣٩٧دانشگاه محقق اردبیلی در سال 

 
نظامی مدون به منظور بکارگیری نظرها و پیشنهادهای کارکنان  پیشنهادهابررسی  پذیرش ونظام              

ست. اجرای موفقیت  سازمان ا شنهادها گسرتش و پویایی ذهن افراد برای بهبود فعالیت های  آمیز نظام پی

های متعالی انســانی، بهبود روابط مدیریت و کارکنان، ایجاد روحیه همبســتگی، تقویت انگیزش در ارزش

ــتعدادها ــکوفایی اس ــازمان، ش ــب برای خالقیتکارکنان، بهبود گردش کار در س ، تقلیل ، ایجاد محیط مناس

یت افزایش رضــــایت ارباب رجوع و ارتقاء کارآیی، ها، افزایش تعلق ســــازمانی در کارکنان و در نهاهزینه

 وری سازمانی را به همراه خواهد داشت. بهره اثربخشی و

 نه ایخدمت کلیه همکاران محرتم ب )١٣٩٨ســال نو (عرض تربیک به مناســبت  پیشــاپیش ضــمن             

منتهی به نظام پذیرش و بررســی پیشــنهادهای دانشــگاه محقق اردبیلی  یوســیله گزارش عملکرد دبیرخانه

 گردد: می مندی الزم ایفادبرای بهرهبرشح ذیل  ١٣٩٧ سالپایان 

 مورد 72 تعداد پیشنهادهاي رسیده 1
 مورد 26 تعداد پیشنهادهاي تصویب شده 2
 مورد 18 تعداد پیشنهادهاي در دست بررسی 3
 مورد 47 انفراديتعداد پیشنهادهاي  4
 مورد 25 گروهیهاي دتعداد پیشنها 5
 مورد 21 غیرقابل قبول پیشنهادهاي تعداد 6

نظام پذیرش  گروه رکا رشح تعدادی از پیشنهادهای رسیده که مورد تصویب پیوستدر جدول                  

 که پاداش دهنده همراه اسامی نفرات پیشنهاده ب هقرار گرفت و بررسی پیشنهادهای دانشگاه محقق اردبیلی

 گردد. نیز اعالم می هبه آنها پرداخت گردید مربوط

  



 

 نام پیشنهاد دهندگان )١٣٩٧عنوان پیشنهادهای پذیرفته شده ( سال  ردیف

 نازل اسدی و قاسم قدیری حذف فرآیندها و مکاتبات غیررضور ١

 سواملاز فتح العلومی ی دانشکدهنگهداری گلخانهاستفاده از دانشجویان در  ٢

٣ 
 التحصیالنفارغ دریافت هزینه از کنرتل، بررسی، تایید و مهروموم کردن مدارک متقاضیان و

 های خارج از کشوری تحصیل در دانشگاهدانشگاه محقق اردبیلی جهت ادامه
 رویا راثی زاده

 ابراهیم نهاری مورد نیاز کارکنان دانشگاههای ها وفرمی صدور گواهیسامانه ٤
 زهرا محمدی هاراهن�ی ارباب رجوع جهت انجام مکاتبات اداری یا درخواست ٥
 محمود آقاجانی های موردی از محل درآمد اختصاصی دانشگاهدهی پزرداختسامان ٦
 جواد مظفری طرح جامع کنرتل تردد کارکنان ودانشجویانپیشنهاد  ٧
 علی النقی مصطفایی و ابراهیم زارع ای�نی ی مانیتورینگ جهت نظارت بر تجهیزات و ترافیک شبکهاندازی سامانهراه  ٨

 علی النقی مصطفایی و ابراهیم زارع ای�نی برای دسرتسی به پایگاههای علمی از خارج از دانشگاهVPNراه اندازی رسویس  ٩

 رویا راثی زاده دانشگاه در آکادمی زبان دانشگاه با هزینه ناچیز ولی کلیرشکت دانشجویان مقاطع مختلف  ١٠
 مژگان عبداللهی هادهی و کنرتل پرداختبانک اطالعاتی جامع پرسنل دانشگاه جهت سامان ١١
 احد اقبالی و شیدا مظفری راه اندازی تور مجازی برای معرفی دانشگاه با حداقل هزینه در سطح عالی ١٢
 العلومیسوملاز فتح ی کشاورزیسازی مرصف انرژی آب و برق در دانشگدهبهینه ١٣
 حسن زمانی کشی اینرتنت سایت مسکونیاجرای پروژه سیم ١٤
 محسن عبدی استفاده از ظرفیت کامل مرغداری و گوسفندداری دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی ١٥

١٦ 
 بررسی تجهیزات و دستگاههای اسقاط آزمایشگاه فیزیک و تعمیر و انتقال

 ی مجدد در آزمایشگاهی استفادهبه چرخه
 وندساالر عباس

 مهراب بابازاده و مجیدزارع زاده تهیه صورت مغایرت بانکی امور مالی دانشگاه به صورت اتوماتیک از سیستم چارگون ١٧

 مژگان عبداللهی و محمود آقاجانی هاومدیریت ض�نت نامهنرم افزار کنرتل  ١٨

 معصومه موسوی و خاقان آزاد های کاغذی و پالستیکی طی عقد قرارداد با اشخاص حقیقیفروش زباله ١٩

 سیامک امیدیاسد نوروزی و  افزار کنرتلی آفالین با استفاده از نرم افزار اکسسثبت اطالعات صورت معامالت فصول در نرم ٢٠

٢١ 
 های کلکسیون گیاهان داروئی موزه علوم اردبیل در طبقه دوم ساخت�نقراردادن بعضی از �ونه

 یک دانشکده کشاورزی در ویرتین های موزه ای
 مرحمت قربانی زاده

 اسدالله نظرزاده گلستانبه بعد در سیستم آموزشی  ٩٧های تغییر رشته و انتقال ورودی های سال اضافه کردن کارنامه ٢٢

 العلومیسوملاز فتح ی عموم دانشجویانی بانک مواد آزمایشگاهی برای استفادهتهیه ٢٣
 اسد نوروزی ی کوتاه مدتی اجرایی کارهای عمرانی در معامالت متوسط و عمدهاصالح برآورد هزینه ٢٤

ها، اصـالح فرآینـدهای در راستای افزایش درآمد، کاهش هزینه توانندهمکاران گرامی میکه سخن آخر این

مسائل و مشکالتی که در حوزه کاریشان وجود داشـته و تـاکنون مـورد رفـع و حـل و فصـل  اجرایی و نیز

هـای خـالق و خـرد جمعـی امکـان واقع نشده و قابلیت فراخوان عمومی را داشته و با استفاده از اندیشه

          حداقل زمان و هزینه ممکن را دارا هستند به این دبیرخانه ارسال �ایند.  یافنت راه حل منطقی در

              

 برنامه، بودجه و تشکیالت   مدیریت                       

 وريگروه تشکیالت، تحول اداري و بهره                               

 پیشنهادها پذیرش و بررسی دبیرخانه نظام                                  


