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  :مصوبات       
درخصوص طراحي نرم افزار سيستم ارزيابي اساتيد جهت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشـگاه   -1

 .مطرح گردد ITوراي آموزشي معاونت آموزشي در كميته مقرر گرديد موضوع پس از وصول نتيجه كارشناسي ش
در خصوص خريد سيستم آنالين ثبت نام پذيرفتـه شـدگان جديـدالورود     21/5/88مورخ 3376درخواست شماره  -2

ضمناً مقـرر  . مطرح و با توجه به تأييد نرم افزار مذكور توسط نماينده معاونت آموزشي با خريد آن موافقت گرديد
اينترنتـي بـه دانشـجويان در     Accountآموزش در خصوص امكان اضافه شدن قابليت اختصاص  گرديد اداره كل

 .برنامه مذكور اقدام نمايند
در خصوص طرح بايگاني ديجيتال مورد درخواست اداره كل آموزش دانشـگاه و تحصـيالت تكميلـي طـي نامـه       -3

الزم توسط كارشناسان آن اداره انجـام   ، مقرر گرديد كارشناسي12/2/88مورخ  199و  23/1/88مورخ  326شماره 
 .و نتيجه جهت اقدامات بعدي به مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه ارسال گردد

درخواست معاونت پژوهشي دانشگاه در خصوص سيستم سامانه پژوهشي مطرح و با توجه به نظريه كارشناسي از  -4
پژوهان همدان، با خريد آن از شركت بهسـان موافقـت    بين چهار شركت پژوهشيار، بهسان، پارس آذرخش و سينا

 .گرديد
معاونت محترم پژوهشي مطرح و مقرر شد ميزان استفاده پزشكان متخصص  6/4/88مورخ  881درخواست شماره  -5

دانشگاه كه فعاليت آموزشي و پژوهشي دارنـد هماننـد اعضـاي هيـأت علمـي       LANغير هيأت علمي از اينترنت 
واجد شرايط از طريق معاونت آموزشي دانشگاه به مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه  تعيين گردد و افراد

  .معرفي گردند
جهت اعضاي هيأت علمـي سـاكن سـطح شـهر مقـرر گرديـد فراخـوان شـركتهاي          ADSLدر خصوص سيستم  -6

 .ع رساني گرددخصوصي جهت ارائه اينترنت پرسرعت از طريق مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه اطال
معاونت دانشجويي و فرهنگي در خصوص راه اندازي خط اينترنت جهت  19/2/88مورخ  837درخواست شماره  -7

دانشجويان بورسيه ساكن خوابگاه انديشه مطرح و مقرر گرديد كارشناسـي الزم توسـط مهنـدس يزدانـي انجـام و      
 .ارائه گردد ITنتيجه جهت اقدامات بعدي به كميته 

بـدون محـدوديت    Accountبيمارستان نقـوي در خصـوص اختصـاص     18/4/88مورخ  785اره درخواست شم -8
 .زماني براي آقاي اسماعيل كوچكي مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت

در مركز بهداشتي درماني  LANمعاونت درمان درخصوص اجراي شبكه  26/3/88مورخ  2986درخواست شماره  -9
 .گالبچي مطرح و با اجراي آن موافقت گرديد

جهت انبـار و مركـز    LANمعاونت درمان در خصوص راه اندازي شبكه  20/4/88مورخ  3763درخواست شماره  -10
 .تعميرات و تجهيزات پزشكي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت

ول وب سايت دانشگاه، مقرر گرديـد كليـه لينكهـاي    در خصوص قراردادن لينكهاي واحدهاي مختلف در صفحه ا -11
واحدهاي تابعه دانشگاه در زيرمجموعه مربوط بـه خـود آن واحـد قـرار گيـرد و از درج لينـك واحـدهاي تابعـه         

 .گيري شودتصميم ITكميته صفحه اول جلوگيري گردد و موارد خاص درصورت ضرورت دربصورت مستقل در
  

  دانشگاهITصورت جلسه كميته



  
  

  دكتر محمد حسين اعرابي
  مشاور رئيس دانشگاه

 دكتر غالمعلي حميدي
  معاون پژوهشي دانشگاه

  دكتر عباس ارج
  دانشگاه سرپرست معاونت درمان

  پوردكتر مهرداد فرزندي
  عات دانشگاهآوري اطالفنسرپرست آمار و 

  
  مرتضي نادي

  مسئول وب سايت دانشگاه
 

 مهندس عليرضا يزداني
 دانشگاه ISPمسئول شبكه و كارشناس

  دكتر محمود صفاري
 مدير كل آموزش دانشگاه

 

  
  

  ،)سرپرست معاونت غذا و دارو(ي دكتر احمد خورشيد، )سرپرست معاونت بهداشتي(، دكتر حسن افضلي )معاون توسعه مديريت و منابع(دكتر حسين نيكزاد  :غائبين
  )سرپرست شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل(، دكتر محمد مهدوي پناه )معاون دانشجويي، فرهنگي(دكتر سيد عليرضا مروجي 

  
 
 
 

  
 

فرمانده پايگاه حضرت زينب در خصوص فعال نمودن وب  14/12/87ورخ م 170در خصوص درخواست شماره  -12
سايت بسيج كاركنان دانشگاه مقرر گرديد موضوع با روابط عمومي دانشگاه مطرح و نتيجه جهت اقـدامات بعـدي   

 .به مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه اعالم گردد
، مقرر گرديـد  MMTرو در خصوص برنامه نرم افزاري معاونت غذا و دا 24/4/88مورخ  3561درخواست شماره  -13

 .به مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه ارسال گردد ITمستندات مربوطه جهت طرح در كميته
در خصوص نسخه انگليسي وب سايت دانشگاه مقرر گرديد كارشناسي الزم در خصوص بـرآورد هزينـه ترجمـه     -14

بـه بـه مـديريت آمـار و فـن آوري       ITنتيجه جهـت طـرح در كميتـه   اطالعات توسط مسئول وب سايت انجام و 
 .اطالعات دانشگاه اعالم گردد

  


