
 
  مكان برگزاري: سالن كنفرانس ستاد مركزي 11/30-13زمان جلسه: 89/2/29تاريخ جلسه: -2  60شماره جلسه: 

  مصوبات:       
مراكـز بهداشـتي    29در خصوص تهيه برنامه نرم افزار صندوق و درآمد جهت  88/8/4مورخ  12165نامه شماره  -1

نرم افزار شركتهاي مورد  8و امتيازات كسب شده از بين درماني شهري مطرح و با توجه به كارشناسي انجام شده 
 بررسي، با خريد نرم افزار از شركت طراحان بوعلي موافقت گرديد.

معاونت درمان در خصوص تهيه نرم افزار اطالعـات پرسـتاران جهـت دفتـر      88/12/11مورخ  9560نامه شماره  -2
توانـد  ئيكه نـرم افـزار پرسـنلي موجـود دانشـگاه مـي      پرستاري مطرح و با توجه به كارشناسي انجام شده، از آنجا

 نيازهاي آن دفتر را مرتفع نمايد لذا با خريد نرم افزار فوق موافقت نگرديد.
معاونـت دانشـجويي، فرهنگـي در خصـوص تهيـه نـرم افـزار پـذيرش اينترنتـي           89/1/16مورخ  68نامه شماره  -3

دانشجويي در ايـن خصـوص بـا معاونـت آموزشـي       دانشجويان متقاضي خوابگاه مطرح  و مقرر گرديد معاونت
 دانشگاه هماهنگي الزم بعمل آورد.

واحـدهاي تابعـه آن بيمارسـتان     LANبيمارستان اخوان در خصوص شـبكه   88/11/28مورخ  1822نامه شماره  -4
مطرح و مقرر گرديد كارشناسي الزم توسط حوزه معاونت درمان انجام و گزارش آن جهت طرح در هيأت رئيسه 

 انشگاه ارائه گردد.د
انبـار مركـزي دارو واقـع در     LANمعاونت غـذا و دارو در خصـوص شـبكه     88/11/7مورخ  8749نامه شماره  -5

 پرديس دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
شـگاه  دان LANاورژانس مركزي دانشگاه در خصوص اتصـال ايـن واحـد بـه      88/11/28مورخ  533نامه شماره  -6

 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
بيمارستان نقوي در خصوص شناورسازي ساعت كـاربري اينترنـت كاركنـان     88/10/23مورخ  1600نامه شماره  -7

غيراداري و درماني آن بيمارستان مطرح و فقط با شناورسازي ساعت اينترنت پزشكان عمومي شـاغل در شـيفت   
 ساعته موافقت گرديد. 24مدت دو ساعت بصورت هاي درماني با تقاضاي واحد درماني به 

ساعته نمـودن سـاعت كـاربري اينترنـت      24روابط عمومي دانشگاه در خصوص  89/2/18مورخ  39نامه شماره  -8
مسئول و كارشناس روابط عمومي دانشگاه مطرح و مقرر گرديد ساعت اينترنت خـانم اقـدس شـيخي و مسـئول     

 گردد. ساعت 24ساعت پويا در  6روابط عمومي  
  درخواست نرم افزار بررسـي نسـخ جهـت معاونـت غـذا و دارو مطـرح و مقـرر گرديـد بـا همـاهنگي و تأييـد            -9

 دانشگاه اقدام گردد. ITمديريت 
در خصوص امكان برقراري ارتباط بين بانكهاي اطالعاتي سامانه پژوهش و بانك اطالعاتي اعضاي هيأت علمـي   -10

معاونـت آموزشـي انجـام و نتيجـه آن جهـت       ITتوسـط كارشـناس    معاونت آموزشي دانشگاه ، كارشناسي الزم
 اعالم گردد. ITاقدامات بعدي به كميته 
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