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��دات��� 
  )اطالعات آوري فن معاونت(ستاد حوزه از اميدوار عباس آقاي پيشنهاد -1

2162 شماره با“ملي هوشمند كارت افزار نرم در سازي بهينه “عنوان با

 قزوين استان از حقي مزدك آقاي پيشنهاد -2

2155   شماره با“گذشته تاريخ نوزاد “عنوان با

  آذربايجانغربي استان از تپه تكان لقايي رضا آقاي پيشنهاد -3

1897 شماره با “هويتي خدمات ارائه سامانه در ثبت از قبل فوت اسناد وفات گواهي صدور“عنوان با

  )هويتي اسناد معاونت( ستاد حوزه از فرحاني بهادر آقاي و زهراخاكسار خانم پيشنهاد -4

1703  شماره با“المثني شناسنامه صدور درخواستهاي براي پيشينه سوء عدم گواهي اخذ حذف “عنوان با

 گيالن استان از آبادي علي فالح زهرا خانم پيشنهاد -5

1346  شماره با“حوزه توسط مادر و پدر مكانيزه هاي شناسنامه در نوزاد نام ثبت “عنوان با



يزد استان از باقرآبادي عسكري فرشته خانم پيشنهاد -6

1747  شماره با“شده آرشيو فوتي اسناد براي ملي شماره درج گزينه نمودن اضافه“عنوان با 

اصفهان استان از نژاد اسدالهي فائزه خانم پيشنهاد -7

1658   شماره با ” اسناد شدن الكترونيكي به توجه با مادر نام با استعالم در جستجو امكان ايجاد “عنوان با 

  رضوي خراسان استان از حيدري محمدمهدي آقاي پيشنهاد -8

1600  شماره با“سيستم در احوال ثبت خدمات هزينه اتوماتيك محاسبه “عنوان با

  يزد استان از زيدآبادي صديقه خانم پيشنهاد -9

1531 شماره با “dcu و شناسنامه صدور سامانه به مكان جستجوي امكان افزودن “عنوان با

رضوي خراسان استان از  طلعتي حسن آقاي پيشنهاد -10

1515 شماره با ” جديد عكس و آدرس روزآوري به “عنوان با 



قم استان از مرادي خليل آقاي پيشنهاد -11

1284  شماره “دربايگاني شده اعمال وتغييرات اجراشده آراي كنترل فيلد ايجاد“عنوان با 

اردبيل استان از كرندق احمدپور آقاي پيشنهاد -12

1137 شماره با“DCU سيستم در تغييرات اعمال تجميع“عنوان با 

  رضوي خراسان استان از داودي مصطفي آقاي پيشنهاد -13

2225 شماره با” فردي اطالعات  قسمت در دفتر مدير صفحه در اسكرول اصالح درخواست“عنوان با

  تهران استان از نيازي داود آقاي پيشنهاد -14

“ شود انتخاب وخواهر مادر ويا وبرادر پدر همنام اسمي هنگاميكه سيستم پيغام دادن “عنوان با

)اطالعات آوري فن معاونت( ستاد حوزه از عليزاده مرجان خانم پيشنهاد -15   

“شده آرشيو اسناد در موجود جمعيتي و اماري واقالم مفاهيم ، ها واژه سازي استاندارد “عنوان با



رضوي خراسان استان از زاده مصدق يوسف آقاي پيشنهاد - 16

 تكرار از جلوگيري منظور به سال كوچك شناسنامه عنوان تحت اطالعات ورود فرم تعبيه ” عنوان با 

1379شماره با “مكررات

همدان استان از طيبي علي آقاي پيشنهاد - 17

1417 شماره با  “والدت ثبت و طالق ، ازدواج ثبت سامانه اصالح “عنوان با

يزد استان از طباطبايي محمد سيد پيشنهاد -  18 

797 شماره با“محدوديت بدون تقريبا سيار خدمات آيتم از استفاده “عنوان با

  احمد بويد و كهگيلويه استان از سلطاني عليرضا آقاي پيشنهاد19-

1485 شماره با  “سازمان هاي بخشنامه و العمل دستور و آرشيو ايجاد “عنوان با

كرمان استان از سعيدي بهنام آقاي پيشنهاد -20

862 شماره با “مهندسين فني هاي توانمندي اطالعات بانك تشكيل “عنوان با 



  تهران استان از ناصري مهناز خانم پيشنهاد - 21

 نام تايپ در اشتباه هنگام خطا سامانه با احوال ثبت در مجاز اسامي هاي داده پايگاه كردن مرتبط“باعنوان

990 شماره با”dcu اعالم و داده پايگاه با شده وارد نام مقايسه منظور به نوزاد

اصفهان استان از يكتامنش مجتبي آقاي پيشنهاد-22

 شماره با “سايت درگاه از استانها ساير پيشنهاد و مشكالت بررسي و مجازي گفتگوي اتاق ايجاد” عنوان با 

1801

  )اطالعات آوري فن معاونت(ستاد از يغمايي حميد آقاي پيشنهاد-23

1793 شماره با“نوزاد شناسنامه جاي به )عكس بدون(ملي شناسايي كارت صدور” عنوان با

بشيري فريده و زينعلي نرگس : ها خانم –فالح جليل دكتر آقاي يشنهادپ-24

  با “سازمان پورتال طريق از احوال ثبت سازمان كاركنان كليه روانشناسي خدمات دريافت امكان” عنوان با 

1990 پيشنهاد شماره
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