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  :مصوبات       
معاونت غذا و دارو در خصوص نرم افزار اتوماسيون مـديريت دارو مطـرح و    24/1/88مورخ  494درخواست شماره  -1

آوري اطالعـات  الزم توسط مديريت آمار و فن يكارشناس مقرر گرديد در خصوص هزينه سودمندي نرم افزار مذكور
 .و در صورت تأييد آن با خريد نرم افزار مذكور موافقت گردد انجام گيرد

دانشـگاه   فزار مـديريت اورژانـس  ا نرمخريد معاونت درمان در خصوص  29/10/87مورخ  10826ت شماره درخواس -2
 .آن موافقت گرديديك نسخه د مطرح و با خري علوم پزشكي زاهدان از شركت مربوطه

افزار سيستم ارزيـابي   مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در خصوص نرم 29/1/88مورخ  48درخواست شماره  -3
 .اعالم گردد ITاساتيد مطرح و مقرر گرديد نظر كارشناسي شوراي آموزشي جهت اقدامات بعدي به كميته 

ام وقـت نمـودن كـاربري مسـئول آمـوزش مركـز حـوادث         در خصوص تم 10/12/87مورخ  422درخواست شماره  -4
 .ساعت پويايي ساعت كاربري ايشان موافقت گرديد 8فوريتهاي پزشكي مطرح و با 

بانـك اطالعـات   مركز كارآفريني دانشگاه مطرح و با طراحي و پياده سازي  1/12/87مورخ  29662درخواست شماره  -5
 .تعاملي موافقت گرديدبا قابليت ري اطالعات دانشگاه و جويندگان كار با هماهنگي مديريت آمار و فن آو

 جلسات تـوجيهي  سرمايه انساني رياست جمهوريو بخشنامه معاونت مديريت مقرر گرديد به منظور اجرايي نمودن  -6
 .برگزار گردد دانشگاه با حضور مسئولين واحدهاي تابعه

خصـوص طـرح بايگـاني ديجيتـال اداره كـل      معاونت آموزشـي دانشـگاه در    23/1/87مورخ  326درخواست شماره  -7
 .موزش مطرح و مقرر گرديد كارشناسي الزم در اين خصوص صورت گيردآ

  

  دانشگاه ITصورت جلسه كميته


