
تحت عنوان تاالر   (طبقه سالن جلسات اداره كل)-  1اختصاص بخشي از فضاي فيزيكي  طبقه اداره كلمحمد سليم عباسي1

(...محلي براي نمايش تصوير تنديس،  اسكن لوح افتخار، تقديرنامه، ثبت اختراع و )افتخارات

ارجاع به اداره امور عمومي جهت هماهنگي با مركز 

 و استفاده از تخصص آقاي حسين اكبري 1شماره 

...جهت ارائه طرح و 

محلي براي نمايش تصوير تنديس،  )اختصاص دادن فضايي از سايت اداره كل تحت عنوان تاالر افتخاراتاداره كلناهيد دانش2

(...اسكن لوح افتخار، تقديرنامه، ثبت اختراع و 

جمع آوري مطالب به )ارجاع به دفتر فنآوري اطالعات

(عهده ناهيد دانش

اداره كلحيدر مصطفي زاده 3
به سالن ورزشي جهت استفاده كاركنان از محل " بررسي تغيير كاربري سالن سنجش آزمون رودكي خيابان حسن نژاد

سالجاري" اسناد خزانه اسالمي"اعتبارات تملك دارئي 
ارجاع به دفتر فني جهت بررسي موضوعي

اشنويه سامان محمودي4

تفاهم نامه آموزشي با راهنمايي و رانندگي جهت برگذاري دوره هاي سرويس و نگهداري خودرو براي 

ارائه آموزش سرويس و نگهداري خودرو و قطعه  )  - 3-2-1متقاضيان اخذ گواهينامه هاي رانندگي پايه 

(شناسي خودرو براي متقاضيان اخذ گواهينامه رانندگي

هماهنگي با رئيس اداره )ارجاع به معاونت آموزش

(راهنمايي و رانندگي

خريداري نرم افزار پرگاراداره كلشبنم خليلي5
اقدام )بررسي قيمت و بررسي امكان تامين اعتبار

(كننده خانم شبنم خليلي

مكانيزه كردن پرونده هاي پرسنلي و نيز پرونده هاي آموزشگاه هاي آزاداداره كلآذر احمد نژاد6
با نرم افزار پرگار نگهداري تصوير پرونده هاي همكاران 

.مكانيزه خواهد شد

برگزاري جشنواره آنالين چالش مهارتي فرزندان همكاران ويژهاداره كلمعصومه رضايي7
: اقدام كننده)... تشكيل كميته و - تهيه فراخوان 

(سركار خانم رضايي

تهيه و نصب محفظه ضد عفوني كننده كرونا ويروساداره كلسهيال محمدي8
عالمتگذاري استاندارد )ارجاع به معاون اداري 

(خريد دستگاه ضدعفوني- فاصله گذاري اجتماعي

.قابليت اجرائي نداردانتقال يك دستگاه كپي به يكي از اتاق هاي اداره كلاداره كلسهيال محمدي9

اداره كلسعيد رحيم زاده آوانسري10
قرعه كشي يكبار در سال و اعزام به مشهد مقدس بين همكاران محترمي كه نماز را در نمازخانه اداره كل قرائت 

.مي نمايند

از محل رفاهي اعطاي كمك هزينه - بعد از ايام كرونا 

سفر به قيد قرعه

.بر اساس قانون در ساعات اداري امكان پذير نمي باشد صبح8 لغايت 7:30 دقيقه از ساعت 30برنامه پياده روي به مدت اداره كلسعيد رحيم زاده آوانسري11

.قبالً تصويب شده، در مجلس در حال پيگيري استايجاد مجمع خيرين مهارتيمركز خوي نعمت همتي 12

اختصاص و تعميم اتوماسيون اداري به كليه واحدها و قسمتهاي اداري استان و مراكز مركز خوي فضايل عالي قريبه13
منوط به خريد - ارجاع به دفتر فنآوري اطالعات 

(بررسي توسط خانم شبنم خليلي)نرم افزار پرگار

توضيحاترديف (99-5-20: جلسه  كميته بررسي پيشنهادات ) خالصه عنوان پيشنهاد   محل خدمت
نام و نام خانوادگي 

پيشنهاد دهنده



توضيحاترديف (99-5-20: جلسه  كميته بررسي پيشنهادات ) خالصه عنوان پيشنهاد   محل خدمت
نام و نام خانوادگي 

پيشنهاد دهنده

صرفه جويي و حفظ اموال سازمانمركز خوي اللهوردي نبي زاده 14
موضوع از موارد اجرايي پارامترهاي اخالق شغلي و 

.شخصي مي باشد

اطالع رساني به همكاران جهت رعايت مورد فوق الذكرمحدود كردن زمان مكالمه خطوط تلفن اداره كلاداره كلرحيم ضيغمي15

. قانون بوده و هم اكنون در حال اجراستتشكيل شوراي مهارت در شهرستان هامركز سردشت هوشيار رشيدي16

برگزاري دوره هاي آموزشيمركز پيرانشهرعبداهلل پرگر17
 در دستورالعمل ستاد برگزاري دوره ها با پروتكل هاي 

.بهداشتي درج شده است

برگزاري دوره هاي آموزشيمركز پيرانشهركبري باختري18
 در دستورالعمل ستاد برگزاري دوره ها با پروتكل هاي 

.بهداشتي درج شده است

اختصاص در بخش تاالر افتخاراتجمع آوري اطالعات نخبگان مهارتاداره كلفاضل نادري19

عدم وجود دوره هاي تخصصي- تاخير در كسب رتبه همكاران اداره كلگل مينا شمس آذر20
 بخشنامه دولتي است، از تاريخ همسان سازي درج 

.رتبه بدون اعمال دوره تخصصي انجام پذير نمي باشد

. ضرورتي نداردpaperless با توجه به سيستم يكسان سازي لوازم اداري در اتاق هاي ساختمان مديريتاداره كلداوود عزيزي21

تبديل محوطه ساختمان اداره كل به پاركينگ خودروهاي كاركناناداره كلجعفر جوان آزاد 22
: مسئول پيگيري)ارجاع به دفتر فني جهت بررسي

(آقاي حيدر مصطفي زاده

. تصويب نشددرج فلش راهنماي رنگي بر روي زمين براي ارباب رجوعاداره كلناهيد عليزاده 23

تخصيص رايگان دوچرخه براي استفاده به جاي خودروي شخصياداره كلخديجه شريفي 24

قابليت اجرائي ندارد،  تجليل از كارمنداني كه با 

 دي؛ روز ملي 29دوچرخه رفت و آمد مي كنند در 

هواي پاک

دعوت از اساتيد اخالق و روانپزشكاداره كلخديجه شريفي 25
... قبال اجرايي و در جلسات مختلف از اساتيد اخالق و 

.دعوت شده است

.بر خالف بخشنامه انتقال كارمند از مركز به ستاد استشناسايي نيروهاي كيفي و كاربلد از مراكز و تمركز آنها در اداره كلاداره كلخديجه شريفي 26

سامانه ثبت درخواست مالقات با مديركلاداره كلخديجه شريفي 27
مديركل در كليه ساعات اداري آماده پذيرش همكاران 

.محترم بوده و در حال حاضر به سامانه نيازي نيست



توضيحاترديف (99-5-20: جلسه  كميته بررسي پيشنهادات ) خالصه عنوان پيشنهاد   محل خدمت
نام و نام خانوادگي 

پيشنهاد دهنده

قابليت اجرائي نداردارزيابي مسئولين واحدها توسط پرسنل زيرمجموعهاداره كلخديجه شريفي 28

...صدور برگ ماموريت اداري همكاران مراكز توسط روساي مراكز صورت پذيرد و مركز ماكوسيد مرتضي شكارلو29

مقرر گرديد ماموريت هاي مركز تربيت مربي در صورتي 

صادر شود كه موافقت رئيس مركز ضميمه درخواست 

.مربي باشد

شركت در جلسات بخش خصوصي واقع در شهرك هاي صنعتي و منطقه آزاد ماكومركز ماكوحيدر محرم زاده30
مشاركت و عضويت در اختيار منطقه آزاد ماكو است،  

.نسبت به عضويت در كميته هاي منطقه آزاد اقدام شود

انگيزه كاريمركز شوطحضرتقلي قاسملو31

دستورالعمل حضور كارمند بر اساس دستورالعمل 

استانداري بر اساس ستاد مبارزه با كرونا است، انگيزه 

.كاري برابر دستورالعمل سازمان

.برابر قانون اقدام شوددر خصوص عدم وجود امكانات جهت پرداخت هزينه ها در مركزمركز شوطعزيز حسين نژاد32

...را ه اندازي كانال مخصوص كاركنان فني و حرفه اي مانند ايتا و اداره كلعباس ايماني 33
در صورت خريداري نرم افزار پرگار موارد مذكور پوشش 

.داده خواهد شد


