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  مكان برگزاري: سالن كنفرانس ستاد دانشگاه   14/15–12/45زمان جلسه: 88/12/8تاريخ جلسه:-2  6شماره جلسه: 

  موارد ذيل مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.

 NODگزارش كنسول مديريتي آنتي ويروس  -1 به اطالع كارشناسان رسانده شد و مقرر گرديد از طريق كنسـول مـذكور    32
 اوم پايش نمايند.وضعيت آنتي ويروس هاي نصب شده بر روي رايانه هاي واحدهاي خود را بطور مد

بر اطالع رساني رايانه ها و متعلقات آن كه در مراكز جابجا مي شوند به مركز آمار و فن آوري اطالعـات دانشـگاه تأكيـد     -2
 گرديد.  

  مقرر شد نياز كاركنان هر واحد به آموزش كاربري رايانه توسط كارشناس مربوطـه جمـع بنـدي و جهـت برنامـه ريـزي       -3
 سنل به مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه تحويل گردد.  كالس هاي آموزشي براي پر

تكميل و به  89ارديبهشت  15واحدها قرار گرفت و مقرر شد حداكثر تا  ITفرم اطالعات نرم افزاري در اختيار كارشناسان  -4
 مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه تحويل گردد.

انجام و فرمهاي تكميل شده آنها تحويل مركـز آمـار و فـن آوري     89روردين مقرر شد بازديد دوره اي رايانه ها تا پايان ف -5
 اطالعات دانشگاه گردد.

  

  

  
  حاضرين در جلسه:

  )آوري اطالعات دانشگاهفن و آمار مركز دكتر مهرداد فرزندي پور (سرپرست
  مركز آمار و فن آوري اطالعات) ITمهندس عليرضا يزداني (كارشناس 

  )ستاد مركزي دانشگاه ITد اميدي (كارشناس مهندس جوا
  )بيمارستان شهيد بهشتي ITمهندس موسي طائي (كارشناس 

  )و بيدگلآران بهداشت ودرمان شبكه  ITمهندس مليحه روحاني (كارشناس 
  )آوري اطالعاتمركز آمار و فن ITمهندس محمد جواد فتح قريب (كارشناس

  ده پيراپزشكي)دانشك IT(كارشناس  مهندس زهرا عصاريان
  مركز آمار و فن آوري اطالعات) ITمهندس مريم يزداني(كارشناس 

  مركز آمار و فن آوري اطالعات) IT(كارشناس  مهندس مرتضي غالمي 
  معاونت بهداشتي) ITمهندس مجيد رضازاده (كارشناس 

  معاونت درمان) ITمهندس عليرضا صباغيان (كارشناس 

  :غائبين
  )ايت دانشگاه مرتضي نادي (مسئول وب س
 )معاونت آموزشي دانشگاهIT(كارشناس مهندس محسن فرهادپور

  دانشگاهITكميته فنيصورت جلسه


