
شده در شورای پذیرش پیشنهادات در  بررسی لیست پیشنهادات    

 97سال  ه اولششماه

   

محل ارائه  ردیف

 پیشنهاد

نمره  عنوان پیشنهاد

 اکتسابی

 نتیجه

عدم  پذیرش

 پذیرش

 و دانشگاه آرم به شده منقش اداری های پوشه خریداری و طراحی معاونت تحقیقات 1

 علوم دانشگاه  های اداره در آنان شدن متحدالشکل و آن تصویر

 .سال 62 از بعد  استان کل در اراک پزشکی

66  * 

 *  13 پیشنهادات فرآیند زمانبندی معاونت غذا ودارو 2

در حال  وب تحت پیشنهادات بررسی مخصوص افزار نرم از استفاده معاونت غذا ودارو 3

 انجام

 * 

 افزایش و  کارآفرینی توسعه در پزشکی دانشگاه بخشی اثر و نقش معاونت تحقیقات 4

 تحصیل جوان نسل بیکاری رفع و  همکار غیر مدرسین جذب

 متخصص و کرده

9  * 

 *  62 آشتیانی کاظمی دکتر فناوری و پژوهش جشنواره برگزاری معاونت تحقیقات 5

 زمینه تمام در رسانی اطالع برای بنر چاپ بجای روان تابلو نصب معاونت دانشجویی 6

 ... و همکاران به تسلیت - میالد-شهادت-ها مناسبت) ها

99 *  

در اولویت   0 کاری محیط بهسازی ستاد دانشگاه 7

ر پیگیری د

معاونت 

 توسعه

 ورودی درب کردن ریلی و دانشگاه درب ورودی جلوی تابلو نصب ستاد دانشگاه 8

 رو ماشین

در اولویت   0

ر پیگیری د

معاونت 

 توسعه

 دانشکده پژوهشی شورای جلسات در اخالق کمیته نماینده حضور  9

 دانشکده به ارائه بدو در ها پروپوزال اخالقی داوری و

69  * 

 محل یک در  پزشکان(  team work) ورک تیم تشکیل بیمارستان طالقانی 11

 جهت بیمارستانها در هفته دو هر حداقل بیمارستان در مشخص

 تشکیل همچنین و دارند مشاوره به نیاز که خاص بیماران برسی

31 *  



 چند سیربر به نیاز اورژانس مورد یک که زمانی در گروه همین

 دارد جانبه

 سایت پرسنل کلیه جهت خروج و ورود دستگاه اندازی راه و نصب معاونت تحقیقات 11

 سردشت

33  * 

 - کارمند - آفرینش - ایران - فارس خلیج: ) اسامی گذاری نام معاونت تحقیقات 12

 و متحدالشکل های تابلو نصب -( اراک - امید - دانشجو - استاد

 به زودتر دسترسی و کنندگان مراجعه مسیر برای دهی جهت

 (ص)ٌ پیامبراعظم سردشت سایت در مقصد

60  * 

  * 99 هوشمند دانشجویی کارت تهیه معاونت آموزشی 13

 آبی بال ورودی در خروج و ورود ثبت دستگاه یک دادن قرار معاونت تحقیقات 14

 اراک پزشکی علوم دانشگاه

 *  تکراری

 نگهداری جهت اراک پزشکی علوم دانشگاه در کودک مهد تاسیس سایت سردشت 15

 دانشگاه کارکنان و علمی هیات اعضای کودکان از مراقبت و

32  * 

  * 20 استفاده از پنل های خورشیدی شبکه خنداب 16

دانشکده  17

 توانبخشی

عدم بکارگیری نیروی جدید در مراکز اصلی و مرکز شهر ،استان و 

 نظام مند کردن نقل انتقاالت

99 *  

دانشکده  18

 توانبخشی

  تعدادمعین و  فواصل در درمانی و بهداشتی های شهرک احداث

 ...شهر،شهرستان سطح در

11 *  

 می باشد. اجرا قابل مصوب صورت به 61 تا 51 نمرات و اجرا قابل غیر مصوب 51 تا 41 نمرات با پیشنهادات:  توضیحات

 


