
 

  

  

  سالن كنفرانس ستاد مركزي: مكان برگزاري  30/12-30/14:زمان جلسه 16/8/88:تاريخ جلسه -2  58: شماره جلسه

  :مصوبات       
معاونت غذا و دارو در خصوص نرم افزار مديريت داروهاي مخدر مطرح و بـا   24/4/88مورخ  3561نامه شماره  -1

 .نشگاه به شرح مندرج در نامه موافقت گرديدنسخه كالينت جهت مراكز دولتي تحت پوشش دا 5خريد 

نرم افـزار اتوماسـيون آزمايشـگاه كنتـرل غـذا      معاونت غذا و دارو در خصوص  6/8/88مورخ  6393نامه شماره  -2
شـش  (ريـال   000/000/6از نرم افزار جمعاً به مبلـغ   Clientو يك نسخه  Serverمطرح و با خريد يك نسخه 

 .موافقت گرديد) ميليون ريال

بـا عنـوان    SMSآموزش مداوم دانشگاه در خصـوص خريـد نـرم افـزار جديـد       9/8/88مورخ  355امه شماره ن -3
Payamsms  فتنگرقرار موافقت مورد مطرح و خريد آن. 

معاونـت پژوهشـي در خصـوص افـزايش سـاعت اينترنـت كميتـه تحقيقـات          29/7/88مورخ  2227نامه شماره  -4
 .براي دبير يا رئيس كميته موافقت گرديدشب  8  دانشجويي مطرح و با افزايش آن تا ساعت

مقرر گرديد ساعت اسـتفاده از اينترنـت جهـت كليـه كانونهـاي فرهنگـي و دانشـجويي، كميتـه هـاي پژوهشـي            -5
شب با معرفي معاونت مربوطه براي دبيـر يـا رئـيس كميتـه      8صبح تا  8از ساعت دانشجويي و بسيج دانشجويي 

 .فعال گردد

 5كارشناس پژوهشي جهت دريافت مقاالت براي سامانه پژوهش تـا سـاعت   ميرحسيني  خانم  با افزايش اينترنت -6
 . موافقت گرديد 88بعد از ظهر تا پايان سال 

آن  معاونت بهداشتي در خصوص ساعت اينترنت مسئول دفتر و روابط عمومي 9/8/88مورخ  12391نامه شماره  -7
 .بعد از ظهر موافقت گرديد 5صورت پويا تا ساعت ساعت ب 4مطرح و با افزايش آن به ميزان  معاونت

آن  ITبراي واحـد  جايگزيننيروي بيمارستان شهيد بهشتي در خصوص تأمين  21/7/88مورخ  5608نامه شماره  -8
سـركار خـانم    كارشـناس مربوطـه   انتقـال تعيين قطعـي وضـعيت   پس از مطرح و مقرر گرديد موضوع  بيمارستان
 .مورد بررسي قرار گيرد، صباغيان

در سـايت  دستگاه آقاي مهدي تمسكي  تصالشبكه آران و بيدگل در خصوص ا 1/7/88مورخ  7810شماره  نامه -9
 .، مطرح و مورد موافقت قرار نگرفتدانشگاه LANبه شبكه مسكوني شبكه آران و بيدگل 

بـه نيروهـاي    Account صـاص بيمارسـتان شـهيد بهشـتي در خصـوص اخت     28/2/88مـورخ   5128شماره  نامه -10
 .خدماتي، مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت

مركز آموزش بهورزي مطرح و بـا   LANمعاونت بهداشتي در خصوص شبكه  21/6/88مورخ  9916نامه شماره  -11
 .شبكه موافقت گرديدو راه اندازي طراحي 

  

  دانشگاهITتهصورت جلسه كمي



  

 

  دكتر محمد حسين اعرابي
  رئيس دانشگاه قائم مقام

 پوردكتر مهرداد فرزندي
  دانشگاهآوري اطالعات فنرپرست آمار و س

  

  دكتر حسين نيكزاد
  دانشگاه معاون توسعه مديريت و منابع

  دكتر محمود صفاري
  مدير كل آموزش دانشگاه

  صالت منش كمالدكتر
 نماينده معاونت درمان

 دكتر سيد عليرضا مروجي
 دانشگاه معاون دانشجويي، فرهنگي

  بادرزهره آذ
 شينماينده معاونت پژوه

 رضا رضايي
 نماينده معاونت غذا و دارو

  مهندس رضازاده ميراب
  نماينده معاونت بهداشتي

  

 مهندس عليرضا يزداني
  دانشگاه ISPمسئول كارشناس

  مرتضي نادي
  مسئول وب سايت دانشگاه

  

  

  )سرپرست شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل(دكتر محمد مهدوي پناه  :غائبين
  
 
 
 

  
 

  سالن كنفرانس ستاد مركزي: برگزاريمكان   30/12-30/14:زمان جلسه 16/8/88:تاريخ جلسه -2  58: شماره جلسه

  :مصوبات       
مقرر گرديد كارشناسي الزم در خصوص ارتباط مراكز مختلف دانشگاه از طريق فيبر نوري توسط مديريت آمار و  -12

 .فن آوري اطالعات دانشگاه انجام گيرد
و بـا توجـه بـه     معاونت آموزشي در خصـوص طـرح بايگـاني ديجيتـال مطـرح      23/1/88مورخ  326نامه شماره  -13

شركت مورد بررسي، با خريد نرم افزار فوق به ترتيب از شركت هاي كسب كنندة  6كارشناسي انجام شده از بين 
 .امتيار باالتر و مورد تأييد مديريت آمار و فن آوري اطالعات موافقت گرديد

  


