
 حوزه اداري و مالی ي پذیرفته شدهعناوین پیشنهادات 

 ردیف عنوان پیشنهاد 
 1 صدور گواهینامه هاي آموزش ضمن خدمت اعضاي غیرهیات علمی دانشگاه به صورت الکترونیکی 

ط ها و اجراي آن براي بهبود شرایهاي قابل قبول در مزایدهافزودن چک بانکی به وثیقه  2 

ي کوتاه مدتي اجرایی کارهاي عمرانی در معامالت متوسط و عمدههزینهاصالح برآورد   3 

 4 الکترونیکی کردن استردادهاي درآمدهاي اختصاصی دانشگاه

 5 بهسازي منابع انسانی از طریق اشتراك دانش سازمانی 

ساعته در همان قالب 4تا  2هی آموزشی کوتاه مدت  دورههاي آموزشی و نیز برگزاري استفاده از فضاي اتوماسیون اداري در جهت ارسال پیام  6 

افزار کنترلی آفالین با استفاده از نرم افزار اکسسثبت اطالعات صورت معامالت فصول در نرم  7 

هادهی و کنترل پرداختبانک اطالعاتی جامع پرسنل دانشگاه جهت سامان  8 

اقل هزینه در سطح عالی راه اندازي تور مجازي براي معرفی دانشگاه با حد  9 

هاي اداري و مالی دانشگاه در سیستم اتوماسیون اداري طراحی فرمهاي درخواست حوزه  10 

ي کشاورزيسازي مصرف انرژي آب و برق در دانشگدهبهینه  11 

 12 تهیه صورت مغایرت بانکی امور مالی دانشگاه به صورت اتوماتیک از سیستم چارگون

هاکنترل ومدیریت ضمانت نامهنرم افزار   13 

هاي کاغذي و پالستیکی طی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی فروش زباله  14 

 15  اصالح برآورد هزینه اجراي کارهاي عمرانی در معامالت متوسط و عمده کوتاه مدت 

هاي مورد نیاز کارکنان دانشگاهها وفرمي صدور گواهیسامانه  16 

هاارباب رجوع جهت انجام مکاتبات اداري یا درخواستراهنماي   17 

هاي موردي از محل درآمد اختصاصی دانشگاهدهی پرداختسامان  18 

 19 طرح جامع کنترل تردد کارکنان ودانشجویان 

 20 حذف فرآیندها و مکاتبات غیرضرور

 

 

 



 تکمیلی آموزشی و تحصیالت حوزه ي پذیرفته شدهعناوین پیشنهادات 

 ردیف عنوان پیشنهاد 
 1 ي دانشکده استفاده از دانشجویان در نگهداري گلخانه

 2 هاي خارج از کشوري تحصیل در دانشگاهالتحصیالن دانشگاه محقق اردبیلی جهت ادامهدریافت هزینه از کنترل، بررسی، تایید و مهروموم کردن مدارك متقاضیان و فارغ
 3   تهیه بانک مواد آزمایشگاهی براي استفاده عموم دانشجویان 

 4 شرکت دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه در آکادمی زبان دانشگاه با هزینه ناچیز ولی کلی
 5 استفاده از ظرفیت کامل مرغداري و گوسفندداري دانشکده کشاورزي ومنابع طبیعی

 6 ي مجدد در آزمایشگاه ي استفادهآزمایشگاه فیزیک و تعمیر و انتقال به چرخهبررسی تجهیزات و دستگاههاي اسقاط 
 7 هاي کلکسیون گیاهان داروئی موزه علوم اردبیل در طبقه دوم ساختمان یک دانشکده کشاورزي در ویترین هاي موزه ايقراردادن بعضی از نمونه

 8 به بعد در سیستم آموزشی گلستان 97ورودي هاي سال هاي تغییر رشته و انتقال اضافه کردن کارنامه
 9 تهیه و تنظیم جزوه کار با دوربین نقشه برداري 

 10 تغییر روند بررسی مدارك متقاضیان پذیرش بدون آزمون دوره ارشد و دریافت هزینه ثبت نام اولیه 

 11 در سیستم آموزشی گلستانبه بعد   97هاي تغییر رشته و انتقال ورودي هاي سال اضافه کردن کارنامه

 12 و دواختصاصی شدن درس تربیت بدنی عمومی یک 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پژوهشی و فناوري اطالعات حوزه   يپذیرفته شده عناوین پیشنهادات 

 ردیف عنوان پیشنهاد 
 1  ي مانیتورینگ جهت نظارت بر تجهیزات و ترافیک شبکه  راه اندازي سامانه

 2 دسترسی به پایگاههاي علمی از خارج از دانشگاهراه اندازي سرویس وي پی ان براي 
 3 کشی اینترنت سایت مسکونی اجراي پروژه سیم

 4 هاي نصب و پیکربندي آنتی ویروس دانشگاه محقق اردبیلی سیاست
 

 

 دانشجویی وفرهنگی حوزه   يپذیرفته شده پیشنهادات عناوین 

 ردیف عنوان پیشنهاد 
 1 غیر حضوري نمودن درخواست وام توسط دانشجویان

 2 ایجاد سایت نشریات دانشجویی
 

 


