
  دكتر محمد قريبمكان برگزاري: سالن   30/12–14زمان جلسه: 17/8/89تاريخ جلسه: -2  62شماره جلسه: 

  مصوبات:       
ضـمن   مقـرر گرديـد  مطرح و مورد تصويب قرار گرفـت و  آيين نامه كميته راهبردي فن آوري اطالعات دانشگاه  -1

به معاونت هـا،   دانشگاه راهبردي فن آوري اطالعاتآيين نامه كميته  دستورالعمل مصوب وزارت متبوع و ارسال
 ارسال نمايند. ITجهت اقدامات بعدي به كميته را آماده و  ITبرنامه ميان مدت نيازها و توسعه  كليه معاونت ها

اي با ذكر توضيحات كامل تر بـا تعيـين مهلـت    مجدداً مكاتبه در خصوص سيستم رهگيري مكاتباتمقرر گرديد  -2
  گيرد. انجامتوسط مركز آمار و فن آوري سال آنها، جهت ارقانوني 

مقـرر   ،پياده سازي سيستم فـوق در دانشـگاه  بر ضمن تأكيد كليه اعضاء  نتينوبت دهي اينتردر خصوص سيستم  -3
پرداخـت  راه انـدازي  هماهنگي بـا بانـك جهـت     انجام گيرد وگرديد پيگيري الزم جهت خريد سرور مورد نياز 

 لي دانشگاه انجام گيرد.اينترنتي توسط امور ما

كليه مراكز درماني در صورت نيـاز بـه   مقرر گرديد معاونت غذا و دارو مطرح و  3/7/89مورخ  4102نامه شماره  -4
از خريداري نرم افزارهاي متفرقه خـودداري و نـرم    خريد نرم افزار داروخانه به منظور يكپارچگي و عدم تداخل

  ارسال نمايند. ITهانتخاب و به كميت HISافزار هماهنگ با 
مطرح و بـا  وري اطالعات آ فن دانشكده پزشكي در خصوص راه اندازي واحد 27/7/89مورخ  2003نامه شماره  -5

حـوزه  امـور  مربـوط بـه   نداشـته و   ITارتباطي بـا فعاليتهـاي   اينكه فعاليتهاي مورد اشاره در نامه مذكور توجه به 
 گردد. پيگيري ز طريق آن معاونت معاونت آموزشي مي باشد لذا مقرر گرديد موضوع ا

بيمارستان شهيد بهشتي در خصوص افزايش ساعت اينترنت مسئول راديولـوژي   8/6/89مورخ  2774نامه شماره  -6
موافقت گرديد و مقرر شد به بيمارستان اعالم گـردد در صـورت    مطرح و با آن بصورت تمام وقت آن بيمارستان

 فرد جايگزين واگذار گردد.جابجائي مسئول مذكور، اكانت صادره به 

دانشكده پزشكي در خصوص افزايش ساعت مسئول امور پايان نامه، مطـرح و   27/6/89مورخ  1614نامه شماره  -7
 مورد موافقت قرار نگرفت.

ـ  3/7/89مورخ  1668نامه شماره  -8 ا معاونت پژوهشي در خصوص افزايش ساعت اينترنت كارشناس دفتر ارتباط ب
مقررگرديد موضوع در جلسه بعـدي  در جلسه اينده معاونت پژوهشي من حضور صنعت مطرح و با توجه به عدم

 مطرح گردد. ITكميته 
ت كارشناسان ستادي نشبكه بهداشت و درمان در خصوص افزايش ساعت اينتر 18/6/89مورخ  7562نامه شماره  -9

در آقاي ابوالفضل رعيـت و خـانم فاطمـه عليـان      Account  با پويا شدن فقط معاونت درمان آن شبكه مطرح و
 موافقت شد.ساعت اداري 

معاونت توسعه دانشگاه در خصوص اختصاص اينترنـت بـه مسـئولين درآمـد      3/8/89مورخ  10309نامه شماره  -10
 موافقت گرديد.در ساعت اداريآنها Accountپويا شدنبامراكز درماني تابعه دانشگاه مطرح و فقط

  دانشگاه ITصورت جلسه كميته



 
 

 
 مدير امور مالي در خصوص تمام وقتي ساعت اينترنت مسئول حقـوق و مزايـا   28/6/89مورخ  8417ره نامه شما -11

 پويا شود.در ساعت اداري نامبرده  Accountرر گرديد فقط مطرح و مق آقاي زارع
واحـد  معاونت بهداشتي در خصوص افزايش و شناورسـازي اينترنـت مسـئول     21/6/89مورخ  7307نامه شماره  -12

مطرح و با توجه به عدم حضور نماينده معاونت در جلسه، مقرر گرديـد  آقاي محسن فتحي مقدم حيط بهداشت م
 موضوع در جلسه بعدي مطرح گردد.

انتظارات عملكردي  مقرر گرديد مدير توسعه و منابع انساني دانشگاه مطرح و 11/8/89مورخ  18591نامه شماره  -13
اعـالم گـردد. مسـئول     ITبه كميتـه  و  تهيه نابع انساني دانشگاهتوسعه و م يتمدير بانك اطالعاتي مذكور توسط

 پيگيري مصوبه مذكور آقاي نادي مي باشد.
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