
  
  

 

  سالن كنفرانس ستاد مركزي : مكان برگزاري  15/11-15/13:زمان جلسه 20/2/88:تاريخ جلسه -2  3:شماره جلسه

 :به شرح ذيل بيان گرديد Aviraمشكالت نرم افزار پس از بحث و تبادل نظر   -1
 .مي كنددير شناسايي  راConficker عقب است مثال ويروس  Updateدر  Aviraآنتي ويروس  
 .انجام داد Manualها بصورت اتوماتيك انجام نمي شود و بايد برخي را  Updateام تم   
حذف گردد تا بتوان آنرا بـاز نمـود در حـالي كـه      Passwordد و بايستي شوباز نمي Office برنامهPassword در برخي موارد  

 .اين مشكل را نداشته و برنامه را به راحتي باز مي كند NOD32آنتي ويروس 
 .باز نمي شود CDرا حذف نمي كند و كولديسك يا  Autorun.infيل فا 
 Avira  بر روي برخي سيستم هايHIS  تحتDomain سرعت را پايين مي آورد. 
 .را پاك مي كند Crackبسياري از فايل هاي  
 .اجازه بازكردن برخي وب سايت ها را نمي دهد 

 .مورد تصويب قرار گرفت Avira  جاي به معتبرLicence داراي  NOD32با نظر اكثريت جايگزيني  -2
مشكالت واحدها مطرح شد و آقاي مهنـدس يزدانـي و خـانم مهنـدس يزدانـي توضـيحاتي در        Sharingدر خصوص  -3

دانشگاه مورد در  Domainاجراي سپس  .ارائه كردند Domainو  Workgroupمدلهاي  بخصوص مزيت ها و معاي
رد خاص امكان دسترسي تغيير يابد همچنين مقرر شد طرح بصـورت پـايلوت   تصويب قرار گرفت مشروط بر اينكه در موا

 .در حوزه معاونت آموزشي اجرا گردد
محل ورود و حمله ويروس ها هستند لذا بايد جهـت بسـتن پورتهـا اقـدام گـردد در       Sharingنظر به اينكه پورت هاي  -4

كردن هم وجود نخواهد داشت لذا مقـرر گرديـد در جلسـات بعـدي در ايـن       Shareها امكان صورت بسته شدن پورت
 .گيري شودصميمت خصوص

  

  
  

 

  دكتر مهرداد فرزندي پور
  آوري اطالعات دانشگاهفنو سرپرست آمار

  عليرضا يزداني مهندس 
آوري اطالعات فن ISP كارشناس مسئول

 دانشگاه

  مرتضي نادي 
  مسئول وب سايت دانشگاه 

  

  جواد اميديمهندس 
  ستاد مركزي دانشگاه  IT كارشناس

  ي ئي طاموسمهندس 
  بيمارستان شهيد بهشتي  IT كارشناس

   

  عباس دليريان  
  بيمارستان متيني IT كارشناس

 

  محسن فرهادپورمهندس 
  معاونت آموزشي دانشگاه  IT كارشناس

  
 

  رضا معصومي
 دانشكده پرستاري و مامايي IT كارشناس

  ريانمهندس زهرا عصا
  دانشكده پيراپزشكي  IT كارشناس

 

  مهندس فاطمه حيدري مقدم
  معاونت پژوهشي دانشگاه IT كارشناس

  مهندس مليحه روحاني
  و بيدگلشبكه بهداشت آران  ITكارشناس 

  مهندس مريم يزداني
آوري اطالعاتفن كارشناس مسئول نرم افزار 

  فاطمه بصيرتي
  بيمارستان اخوانITرابط

      

  

  معاونت بهداشتي دانشگاه ITامير حسين نمديان رابط  :غائبين

  دانشگاهITكميته فنيصورت جلسه


