
  

 

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای یکمیته  یصورت جلسه  اولین

 ۱۳۹۵در سال    اردبیلیدانشگاه محقق 

 

در روز چهار   ۱۳۹۵ي نظام پذیرش و بررسـی پیشـنهادهای دانشـگاه در سـال ي کمیتهجلسـهاولین 

 با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ گردید :  ۹/۰۴/۹۵شنبه مورخ 

تامین برق سـاختمان کارگاه برق دانشـگاه محقق اردبیلی با اسـتفاده  "  با عنوان  بیژن فتحی آذر  پیشـنھاد آقای .۱

مورد تصـویب قرار گرفت و مقرر ) امتیاز ۶۵(گردید و با کسـب امتیاز الزم بررسـی" توولتائیکف از سـیسـتم 

 . دانشگاه ارجاع گردد شورای تحول اداریشد موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ 

ســتاد خبری  "  با عنوان  علیرضــا دســتور، ابراھیم زارع ایمانی و ســید کاظم اســدیپیشــنھاد مشــترک آقایان   .۲

مورد تصــویب قرار گرفت و مقرر شــد ) امتیاز  ۵۲(گردید و با کســب امتیاز الزم بررســی" مدیریت حراســت

 . دانشگاه ارجاع گرددشورای تحول اداری موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ 

ی  ھای مداربـستھ دانـشکدهھای نظارت تـصویری دوربینـسیـستم"    با عنوان ابراھیم زارع ایمانیپیـشنھاد آقای  .۳

فرم   ۷و   ۶، ۵ب امتیاز الزم از شـاخص ھای وتوئی ردیف گردید و با عنایت بھ عدم کسـ  بررسـی"   علوم پایھ

 نگرفت ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار
ــترک آقایان  .۴ ــنھاد مشـ ــن جعفری و جعفر مجیدپورپیشـ ــامانھ پیام خرید و راه"    با عنوان حسـ کوتاه  اندازی سـ

گردید و با عنایت بھ عدم کسـب امتیاز الزم از شـاخص ھای وتوئی ردیف  بررسـی"   مدیریت امور دانشـجویی

 نگرفت فرم ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار ۷و  ۶، ۵

 

 

 اعضاي جلسه  

  کمیتهمعاون اداری و مالی و رئيس   ولی رسولی رشبیانیدکرت  

  تشکیالت دانشگاه و عضو کمیته                مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی 

     مدیر اداری و عضو کمیته                                  بهنام رسوری 

 کمیتهوری و دبیر اداری و بهره رئیس گروه تشکیالت، تحول                حجت اصنافی 

 

 

 



  

 

 

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای یکمیته  یصورت جلسه مین  وّ د 

 ۱۳۹۵اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 

در روز چهار   ۱۳۹۵ي نظام پذیرش و بررـسی پیـشنهادهای دانـشگاه در ـسال ي کمیتهجلـسهمین وّ د

 با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ گردید :  ۶/۵/۹۵شنبه مورخ 

ــیلی و تکمیلی از "    با عنوان کرانمیرمحمود کاظمی ننھپیشــــنھاد آقای   .۱ نحوه دریافت حق بیمھ حوادث تحصــ

گردید و با  بررسـی" دانشــجویان با اعالم شــماره حســاب بانکی بھ صــورت آنالین از طریق ســیســتم گلســتان

ــاخص ـھای وتوئی ردیف عـناـیت  ــب امتـیاز الزم از شــ ــنـھادات   ۷و  ۶، ۵ـبھ ـعدم کســ فرم ارزـیابی نـظام پیشــ

 دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت
ی آموزش اندازی ســمانھراه"  با عنوان  علی مختاری و حجت اصــنافی، فیروز پیرنیاپیشــنھاد مشــترک آقایان   .۲

ــد ) امتیاز ۶۰(امتیاز الزمگردید و با کســب  بررســی" مجازی اینترنتی  مورد تصــویب قرار گرفت و مقرر ش

 . موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

ــنـھاد آـقای  .۳ ــول مـطالـبات از دانش آموختـگان نحوه "   ـبا عنوان کرانظمی نـنھامیرمحمود کـ پیشــ پیگیری وصــ

گردید و با عنایت بھ عدم کسـب امتیاز الزم  بررسـی"  بھ بعد  ۶۸بدھکار بھ صـندوق رفاه دانشـجویان از سـال 

 فرم ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت ۷و  ۶، ۵از شاخص ھای وتوئی ردیف 
در در خصـوص بررسـی مجدد پیشـنھادھای رد شـده  کرانکاظمی ننھمیرمحمود آقای    ۹۵/ ۲/ ۲۸ی مورخ نامھ .۴

تصـمیمات اخذ شـده در جلسـات مذکور مورد تایید مجدد ی کمیتھ پیشـنھادات دانشـگاه مطرح و جلسـات گذشـتھ

 . قرارگرفت

 

 

 اعضاي جلسه  

  کمیتهمعاون اداری و مالی و رئيس   ولی رسولی رشبیانیدکرت  

  تشکیالت دانشگاه و عضو کمیته                برنامه، بودجه ومدیر    محسن عبدی 

     مدیر اداری و عضو کمیته                                  بهنام رسوری 

 کمیتهوری و دبیر اداری و بهره رئیس گروه تشکیالت، تحول                حجت اصنافی 



  

 

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای یکمیته  یصورت جلسه مین سوّ 

 ۱۳۹۵اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 

در روز چهارشنبه  ۱۳۹۵ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال ي کمیتهجلسهمین سوّ 

 با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ گردید :  ۲۰/۵/۹۵مورخ

نھاد آقای   .۱ ناـسی و اثر بخـشی"    با عنوان حجت اصـنافی پیـش ات اداری دانـشگاه  آـسیب ـش "  مطلوب جلـس

فرم ارزیابی نظام  ۷و   ۶، ۵و با عنایت بھ عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص ھای وتوئی ردیف گردید  بررـسی

 . پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

ــای  .۲ ــنھاد آقـ ــریپیشـ ــی اکبـ ــوان تقـ ــا عنـ ــاری"   بـ ــاق کـ ــک اتـ ــاپگر در یـ ــک چـ ــتفاده از یـ ــی" اسـ  بررسـ

ــف  ــای وتـــوئی ردیـ ــاز الزم از شـــاخص ھـ ــدم کســـب امتیـ ــت بـــھ عـ ــد و بـــا عنایـ فـــرم  ۷و  ۶، ۵گردیـ

 . ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

ــای  .۳ ــنھاد آقــ ــریپیشــ ــی اکبــ ــوان تقــ ــا عنــ ــور و"   بــ ــیم نــ ــگرھای تنظــ ــتفاده از حســ ــا اســ ــرای  گرمــ بــ

گردیـــد و بـــا عنایـــت بـــھ عـــدم کســـب امتیـــاز الزم از شـــاخص ھـــای  بررســـی" فضـــاھای فیزیکـــی 

فـــــرم ارزیـــــابی نظـــــام پیشـــــنھادات دانشـــــگاه، مـــــورد تصـــــویب قـــــرار  ۷و  ۶، ۵وتـــــوئی ردیـــــف 

 . نگرفت

ــنھاد آقــــای  .۴ ــا عنــــوان تقــــی اکبــــریپیشــ ــالن ســــاختمان"   بــ ــتفاده نصــــب تلفــــن در ســ ــا بــــرای اســ ھــ

ــعبا ــا شــ ــی بــ ــات داخلــ ــت ارتباطــ ــجویان جھــ ــوع و دانشــ ــاب رجــ ــفاربــ ــی"  ت مختلــ ــد و  بررســ گردیــ

ــوئی ردیـــف  ــاخص ھـــای وتـ ــاز الزم از شـ ــدم کســـب امتیـ ــت بـــھ عـ ــا عنایـ ــرم ارزیـــابی  ۷و  ۶، ۵بـ فـ

 . نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

 

 

 اعضاي جلسه  

  کمیتهمعاون اداری و مالی و رئيس   ولی رسولی رشبیانیدکرت  

  تشکیالت دانشگاه و عضو کمیته                مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی 

     مدیر اداری و عضو کمیته                                  بهنام رسوری 

 کمیتهوری و دبیر اداری و بهره رئیس گروه تشکیالت، تحول                حجت اصنافی 



  

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای  یکمیته  یصورت جلسه  چهارمین

 ۱۳۹۵اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 

 در روز چهارشنبه مورخ  ۱۳۹۵ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال  ي کمیتهجلسه  چهارمین

 با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ گردید :  ۹۵/ ۲۷/۵

"  بھ صــورت کتابچھ جمع بندی وارائھ گزارش پرداختھای پرســنلی "   با عنوان ابراھیم نھاریپیشــنھاد آقای   .۱

 فرم ارزیابی نظام ۷و   ۶، ۵گردید و با عنایت بھ عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص ھای وتوئی ردیف  بررـسی

 . پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

ــترک آقایان   .۲ ــنھاد مشـ ایجاد درگاه اینترنتی وصـــول و ســـاماندھی "  با عنوانعلی مختاری ، فیروز پیرنیاپیشـ

و با عنایت بھ عدم کســب امتیاز الزم از شــاخص ھای وتوئی  گردید  بررســی"  درآمدھای عمومی دانشـــگاه 

 . فرم ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت ۷و  ۶، ۵ردیف 

ترک آقایان   .۳ نھاد مـش مند " با عنوان  افشـین ناصـری و حجت اصـنافی نادر بھشـتی،پیـش تم هوـش یـس تفاده از ـس اـس

تم یـس اخت�ن دانـشکده ها  گرمایـشی و  برای بهبود ـس گردید و با  بررـسی"  برودتی و نـصب فیلرت هوا در ورودی ـس

مورد تـصویب قرار گرفت و مقرر ـشد موـضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش ) امتیاز ۵۲(کـسب امتیاز الزم

 . بھ شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

گردید و با عنایت   بررسی" ایجاد پارکینگ اختصاصی برای دانشجویان "    با عنوان نادر بھشتیپیشنھاد آقای   .۴

فرم ارزیابی نظام پیـشنھادات دانـشگاه، مورد   ۷و  ۶،  ۵بھ عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص ھای وتوئی ردیف 

 . تصویب قرار نگرفت

آنالین دانشـگاه  اپلیکیشـن خبر خوان"  با عنوان موسـی سـتاری، ابراھیم زارع ایمانیپیشـنھاد مشـترک آقایان   .۵

 ۷و   ۶، ۵گردید و با عنایت بھ عدم کسـب امتیاز الزم از شـاخص ھای وتوئی ردیف  بررسـی"   محقق اردبیلی

 . فرم ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

 

 اعضاي جلسه  

  کمیتهمعاون اداری و مالی و رئيس   ولی رسولی رشبیانیدکرت  �۱

 تشکیالت دانشگاه و عضو کمیته                مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

 مدیر اداری و عضو کمیته                                  بهنام رسوری     �۳

 کمیتهوری و دبیر اداری و بهره رئیس گروه تشکیالت، تحول                حجت اصنافی �۴



  

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای  یکمیته  یصورت جلسه  پنجمین

 ۱۳۹۵اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 

 در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال ي کمیتهجلسهمین پنج

 با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ گردید :  ۹۵/ ۱۰/۶

ــترک آقایان   .۱ ــنھاد مشـ امنیتی طرح "  با عنوان  جبرائیل نھاری و ابراھیم زارع ایمانی علیرضـــا دســـتور،پیشـ

مورد تصـویب قرار گرفت و ) امتیاز ۵۱(گردید و با کـسب امتیاز الزم بررـسی"   کارتهای دانـشجویی وـشناـسایی

 . مقرر شد موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

"  اندازی ســامانھ تســویھ حســاب اینترنتیراه " با عنوانعلی مختاری ، فیروز پیرنیاپیشــنھاد مشــترک آقایان  .۲

فرم ارزیابی نظام  ۷و   ۶، ۵گردید و با عنایت بھ عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص ھای وتوئی ردیف  بررـسی

 .پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

ابگاھھای  اسـکان میھمانان تابسـتانی در خو"  با عنوان حسـن جعفری، یدپورجعفر مجپیشـنھاد مشـترک آقایان   .۳

فرم   ۷و   ۶، ۵گردید و با عنایت بھ عدم کسـب امتیاز الزم از شـاخص ھای وتوئی ردیف  بررسـی" دانشـجویی

 .ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت

ــترک آقایان  .۴ ــنھاد مشــ ــن جعفری، جعفر مجیدپورپیشــ ــکان در خوابگاھھای  "  با عنوان حســ تغییر روش اســ

)  امتیاز  ۵۲(و با کـسب امتیاز الزم گردید بررـسی" اتوماـسیون خوابگاھی دانـشجویی از روش ـسنتی بھ ـسیـستم

ــورای تحول اداری  ــوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ شـ ــد موضـ ــویب قرار گرفت و مقرر شـ مورد تصـ

 . دانشگاه ارجاع گردد

گردید و با عنایت بھ  بررـسی" آموزـشی فوریتھای پزـشکیاجرای دوره "  با عنوانکمال نیکوزاد پیـشنھاد آقای   .۵

فرم ارزیابی نظام پیشــنھادات دانشــگاه، مورد   ۷و   ۶، ۵عدم کســب امتیاز الزم از شــاخص ھای وتوئی ردیف 

 .تصویب قرار نگرفت

 اعضاي جلسه  

  کمیتهمعاون اداری و مالی و رئيس   ولی رسولی رشبیانیدکرت  �۱

 تشکیالت دانشگاه و عضو کمیته                برنامه، بودجه ومدیر    محسن عبدی  �۲

 مدیر اداری و عضو کمیته                                  بهنام رسوری     �۳

 کمیتهوری و دبیر اداری و بهره رئیس گروه تشکیالت، تحول                حجت اصنافی �۴

 



  

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای  یکمیته  یصورت جلسه ششمین 

 ۱۳۹۵اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 

 در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال ي کمیتهجلسه ششمین

 با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ گردید :  ۹۵/ ۲۴/۶

ــنھاد  .۱ ــدی  آقایپیشـ گردید و با کســـب  بررســـی"  لزوم حذف فرآیند اداری زائد و غیر رضور" با عنوان  نازل اسـ

مورد تصـــویب قرار گرفت و مقرر شـــد موضـــوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ ) امتیاز  ۵۴(امتیاز الزم

 . شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

حـصارکـشی محوطه های خوابگاهی داخل با فنس "  با عنوان حـسن جعفری و مجید خدادادپیـشنھاد مـشترک آقایان  .۲

فرم   ۷و   ۶، ۵گردید و با عنایت بھ عدم کســب امتیاز الزم از شــاخص ھای وتوئی ردیف  بررســی"  های توری

 .ورد تصویب قرار نگرفتارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، م

ترک آقایان  .۳ نھاد مـش طراحی و خرید سـیسـتم " با عنوان مھدی پیریو مھراب  بابازاده، مھرداد شـیرخانقاه پیـش

گردید و با عنایت بھ عدم کســب امتیاز الزم از شــاخص ھای وتوئی ردیف  بررســی" ارســال و دریافت پیامک

 فرم ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت ۷و  ۶، ۵

ــنـھاد  .۴ ــتـفاده از روش ـھای ـبازبینی فرآیـندـھای اجرای " ـبا عنوان تھمیـنھ ـنامیـخانم  پیشــ اجرایی دانـگاه ـبا اســ

گردید و با عنایت بھ عدم کـسب امتیاز الزم از ـشاخص ھای  بررـسی"  EFQMاجرای تعالی ـسازمانی از جملھ 

 .فرم ارزیابی نظام پیشنھادات دانشگاه، مورد تصویب قرار نگرفت ۷و  ۶، ۵وتوئی ردیف 

"  سـپتیک قدیمی دانشـگاهآال با اسـتفاده از امکانات پرورش ماھی قزل "  با عنوان رضـا سـتاری پیشـنھاد آقای   .۵

الم عیز اـستنی کـشاورزی ومنابع طبیعی مقرر ـشد موـضوع از کارـشناـسان مربوط در دانـشکده گردید و بررـسی

  ./. گردد

 

 اعضاي جلسه  

  کمیتهمعاون اداری و مالی و رئيس   ولی رسولی رشبیانیدکرت  �۱

 تشکیالت دانشگاه و عضو کمیته                مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

 مدیر اداری و عضو کمیته                                  بهنام رسوری     �۳

 کمیتهوری و دبیر اداری و بهره رئیس گروه تشکیالت، تحول                حجت اصنافی .۴

 



  

 

 

   نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای  یکمیته  یصورت جلسه مین  هفت

 ۱۳۹۵اردبیلی در سال  دانشگاه محقق 

 

 در روز چهارشنبه مورخ  ۱۳۹۵ي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه در سال  ي کمیتهجلسه  مینهفت

 با حضور امضاء كنندگان تشكيل و تصمی�تی به رشح ذیل اتخاذ گردید :  ۹۵/ ۲۴/۶

 

راه اندازی و اسـتفاده از "  با عنوان  جبرائیل نھاری و جواد مظفری علیرضــا دســتور،پیشــنھاد مشــترک آقایان   .۱

مقرر مورد تصویب قرار گرفت و ) امتیاز  ۵۱(گردید و با کسب امتیاز الزم  بررسی"  خدمات پیشخوان دولت 

 . شد موضوع برای تعیین نوع و میزان پاداش بھ شورای تحول اداری دانشگاه ارجاع گردد

ارکت  .۲ گاه مقرر گردید بھ منظور قدردانی از مـش نھادھای دانـش نھاد دھنده با از کلیھدر نظام پیـش ی ھمکاران پیـش

 . ی پرسنلی تقدیر و تشکر بھ عمل آیددرج در پرونده

 

 

 

 

 اعضاي جلسه  

  کمیتهمعاون اداری و مالی و رئيس   مهرداد محرم زاده  دکرت  �۱

 تشکیالت دانشگاه و عضو کمیته                مدیر برنامه، بودجه و   محسن عبدی  �۲

 مدیر اداری و عضو کمیته                                  بهنام رسوری     �۳

 کمیتهوری و دبیر اداری و بهره رئیس گروه تشکیالت، تحول                حجت اصنافی .۴
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